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چکیده
بحران دریاچه ارومیه طی دهه اخیر به یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی و اجرایی کشور تبدیل
شده است .نظر به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در مطالعات انسانی و اجتماعی ،در این مطالعه به بررسی
ارتباط آن با تمایل کشاورزان به حل بحران دریاچه ارومیه پرداخته و عناصر مختلف سرمایه اجتماعی ازجمله
اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی بهصورت میدانی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج
بهدستآمده بهوسیله نرمافزار آماری  NCSSنشانگر آن است که افزایش اعتماد در سطوح اولیه ،تأثیر
بیشتری به افزایش میزان تمایل افراد به مشارکت داشته و در سطوح باالی اعتماد؛ این تأثیر متعادلتر
میگردد .همچنین در سطوح پایین انسجام ،میزان تمایل تقریباً به شکل ثابت و نسبتاً کاهشی بوده ،ولی با
افزایش میزان انسجام اجتماعی به حد مطلوب ،بهاندازه  22درصد بر میزان تمایل اجتماعی افزوده گردید.
همچنین نتایج حاکی از افزایش  02درصدی میزان تمایل ،با افزایش مشارکت اجتماعی بود .نتیجه نهایی
نشان داد که میزان مشارکت اجتماعی ،از دو مؤلفه دیگر در تبیین سرمایه اجتماعی مهمتر بوده ،هر چند
تأثیر مؤلفه اعتماد و انسجام نیز قابلتوجه و معنیدار است .همچنین با افزایش یك واحد به درصد سرمایه
اجتماعی ،میزان تمایل افراد به مشارکت در حل بحران دریاچه ارومیه بهاندازه  2/43درصد افزوده گردید.
نتایج تحلیل عاملی مؤلفه مشارکت اجتماعی ( )CFI=2/88از نظر آماری نشانگر یك مدل مناسب است.
کلیدواژهها :اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،دریاچه ارومیه ،سرمایه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی.
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* :نویسنده مسئول

031

تحلیل عناصر سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به مشارکت در....

 .0مقدمه
آب بهعنوان منبعی کمیاب ،حیاتی و یکی از عوامل پیدایش و ماندگاری محیطزیست،
پیوسته و در هر زمان و مکان موردنیاز انسان است و یکی از مؤلفههای مهم در حفظ ،تعادل
و پایداری بومشناسی و محیطزیست به شمار میرود .بر این اساس ،پاسداشت و نگاهداشت
منابع آب و بهرهبرداری بهینه ،اقتصادی و عادالنه از آن ،مسئله ای جهانی است .یکی از
اصول بنیادین تأمین عدالت اجتماعی بهعنوان محور و کانون توسعه پایدار مشارکت مردم در
امور اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است .زیرا امروزه این امر بهعنوان یك اصل مسلم پذیرفته
شده است که میزان توانمندی دولتها ناشی از قدرت و اراده مردم است .بنابراین ،اهداف
برنامههای ارائهشده میباید بر پایه نیاز و خواست مردم تدوین گردد تا انگیزه فعالیت در افراد
ایجاد و تقویت شود؛ اما در این مسیر ،موانع و مشکالت زیادی وجود دارد که باید ابتدا آنها
را شناسایی نمود و سپس با بررسی کلیه جوانب راهکارهای مناسب را ارائه کرد .در این
زمینه ،براساس هید و نف ،)2223( 1بهرهگیری از رهیافتهای مدیریت مشارکتی آبیاری و
ایجاد نظامهای بهره برداری نوین و فراهم نمودن زمینه همیاری و مشارکت کشاورزان و
بهبود نگرش آنان در قالب تشکلهای آب بران میتواند بسیاری از مشکالت این بخش را
مرتفع نماید.
در این بین ،یکی از مهمترین عناصر تحقق مشارکت واقعیی در جوامیع پیچییده امیروزی،
سطح سرمایه اجتماعی در جامعه است کیه زیربنیای مشیارکت مفیید اعییای جامعیه بیرای
دستیابی به نتایج سودمند برای فرد و اجتماع به شمار میآید (پاتنام.)144 :1482 ،2
سرمایه اجتماعی انباشت منابع بالفعل و بالقوهای است کیه مربیوط بیه داشیتن شیبکهای
نسبتاً پایدار از روابط کموبیش نهادی شده از آشنایی و شناخت متقابل است .ییا بیه عبیارتی
عیویت در یك گروه بیرای هیر ییك از اعییایش از طرییق حماییت ،ییك سیرمایه جمعیی
صالحیتی فراهم میکند که آنان را مستحق اعتبار به معانی مختلف کلمه میکند .بنابراین از
نظر بوردیو ایجاد و اثربخشی سرمایه اجتماعی بستگی بیه عییویت در ییك گیروه اجتمیاعی
داردکه اعیای آن مرزهای گروه را از طریق مبادله اشیاء و نهادها بنیان نهادهاند .نکتهای کیه
در این قسمت الزم به یادآوری است این است که :بوردیو در بحث از انواع سرمایه ،به سه نوع
سرمایه اقتصادی ،سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی اشاره میکند و تقلیل انواع سرمایه بیه
سرمایه اقتصادی را اختراع نظام سرمایهداری میداند .بیه نظیر او توضییح سیاختار و کیارکرد
1. Heyd & Neef
2. Patnam
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اجتماعی غیرممکن است مگر آنکیه سیرمایه در تمیامی اشیکال آن از نیو شیناخته و معرفیی
شوند(بوردیو.)124 :1991 ،1
بهطورکلی باید گفت که مفهوم سرمایه اجتماعی در کارهای بوردیو نه تنها تعیدیلکننیده
مهمی برای خوانش های هنجاری ،تجربی و ذاتی از این مفهوم است ،بلکه وی از ایین مفهیوم
تعریف جامعهشناختی بسیار بهتری به عمل میآورد .در واقع ،بوردیو معتقد است که سیرمایه
اجتماعی بهجای آنکه یك هنجار باشد به معنای نوعی رابطه اجتماعی اسیت .بیهبییاندیگیر،
سرمایه اجتماعی برای بوردیو آن بستر فرهنگی ناشی از ساخت اجتماعی است که در ارتبیاط
مستقیم با عادات افراد و مییدان فرهنگیی ناشیی از کینشهیای اجتمیاعی ،سیازمانیافتیه و
صورتبندی میشود (عباسزاده و همکاران.)192 :1491 ،
سرمایه اجتماعی برخالف سایر سرمایهها بهصیورت فیزیکیی وجیود نیدارد ،بلکیه حاصیل
تعامالت و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افیزایش آن مییتوانید موجیب
پایین آمدن جدی سطح هزینههای اداره جامعه و نیز هزینههای عملییاتی سیازمانهیا گیردد
(فوکس و گرشمن.)428 :2222 ،2
از دیدگاه کلمن ،4سیرمایه اجتمیاعی از نقیش و کیارکرد آن کمیك مییگییرد و تعریفیی
کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه میدهد .بر این اسیاس ،سیرمایه اجتمیاعی شییء واحیدی
نیست ،بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشیتر دارنید :همیه آنهیا شیامل
جنبههایی از یك ساخت اجتماعی است و کنشهای معیین افیرادی را کیه در درون سیاختار
هستند ،تسهیل میکنند .سرمایه اجتماعی مانند شکلهای دیگر سرمایه است و دستیابی بیه
هییدفهییای معین یی را کییه در نبییود آن دسییتیییافتنی نخواهیید بییود ،امکییانپییذیرمیسییازد
(کلمن.)302 :1492،
 .0-0مؤلفههاي سرمایه اجتماعی

برای سیرمایه اجتماعی تاکنیییون مؤلفیههیای بسییاری معیییرفی شیدهانید و شمیییار ایین
مییؤلفیهها بیین یك تا دوازده شییاخصه متغیییر بوده است؛ اما آنچه که میتیوان بیهعنیوان
نقطیه مشتیر تمامی نظیریهپردازان و پژوهشگیران این زمینه دانست ،سیه مؤلفهی اعتماد
اجتمیاعی ،3انسیییجام اجتمیاعی 5و مشیییارکت اجتمیاعی 0هسیتند کیه در ییك رابطییهی
1. Bourdieu
2. Fox and Gershman
3. Kolman
4. Social Trust
5. Social Solidarity
6. Social Participation
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متعامل 1قرار گرفته و هر کدام تقویتکنندهی دیگریاند .این سه مؤلفه از مؤلفیههیای اصیلی
سرمایه اجتماعی محسوب شده و از مفاهیم کلیدی جامعهشناسی هستند کیه از آغیاز طیرح
مباحث جامعهشناختی ،اندیشه بسیاری از جامعهشناسان را به خود معطوف داشتهاند .از بیین
مؤلفههایی که تاکنون برای سرمایه اجتماعی معرفی و تعریف شدهانید ،آنچیه کیه تقریبیاً در
آرای اکثر نظریهپردازان و محققان مشتر بوده و در آن اتفاقنظر وجیود دارد ،سیه مؤلفیهی
اعتماد ،انسجام و مشارکت اجتماعی میباشند (موسایی و همکاران.)18 :1481 ،
 .0-0-0اعتماد اجتماعی

اعتماد عبارت است از تمایل به خطرپذیری در بطن اجتماع براساس حس اعتماد به دیگیران،
به این شکل که دیگران بر اساس انتظارها پاسخ داده و به روشهای حمایتی دو جانبه عمیل
خواهند کرد و یا الاقل اینکه قصد آزاردهی ندارند (خیا .)2229 ،2اعتماد یك پدیده حسیاس
و شکننده است و به وجود آمدن آن مستلزم زمان است ،برخی از صاحبنظران نیز معتقدنید
که اعتماد نوعی سازوکار انجام دهنده است که وحدت را در سیستمهیای اجتمیاعی ایجیاد و
حفظ میکند .اعتماد اجتماعی نتیجه تعامالت موجود در گروهها ،انجمینهیا و فعالییتهیای
اجتماعی است ،بهخصیوص اگر این اعتماد از سطح فیردی به سیطح اجتمیاعی انتقیال یابید،
میتوان آن را بهعنوان یك سرمایه با ارزش تلقی کرد .اعتمیاد اجتمیاعی سیهم مهمیی را در
بسیاری از فرآیندهای سازمانی نظیر عقید قراردادهیا ،انجیام میذاکرات و نظیارت مسیتمر بیر
عملکرد واحدها دارد و تالش در جهت افزایش آن میتواند بسیاری از هزینههیای مربیوط بیه
فعالیتهای ذکر شده را کاهش دهد و عالوه بر آن بهرهوری سازمانی را افزایش دهد (پاتنام،4
.)2222
 .1-0-0انسجام اجتماعی

برای انسجام اجتماعی در کشورهای مختلف و مناطق مختلف معنای متفاوتی بیان شده ،امیا
برای هر جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است .در کشورهای توسعهیافته بحثهای مربوط
به انسجام اجتماعی ،برای تداوم بخشیدن به جامعیهای فراگییر بیهمنظیور مقاومیت در برابیر
شو های خارجی و آثار منفی اقتصاد جهانی است ،درحالیکه در کشورهای درحیالتوسیعه،
مفهییوم انسییجام اجتمییاعی بیشییتر در قالییب تجدییید و تحییول سییاختار نهییادی بییهکییار
میرود(ایسترلی.)93 :2220 ،3
1. Interaction
2. Xia
3. Putnam
4. Easterly
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مفهوم انسجام اجتماعی بهعنوان یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی از مفاهیمی است که
در کانون توجه نظریهپردازان علوم اجتماعی قرار داشته است ،بهگونهایکیه متیون کالسییك
جامعهشناسی عاری از این مفهوم نیستند .توجه بیه انسیجام اجتمیاعی در آثیار پیشکسیوتان
جامعهشناسی چون دورکهیم که انسجام را مؤلفهی اصلی عمیل و رفتیار اجتمیاعی مییدانید
جایگاه ویژهای دارد .هر جا که ارتباط و پیوند انسجام اجتماعی با دیگر کنشها و فرآینیدهای
اجتماعی همچون مشارکت در اشکال اجتماعی ،اقتصییادی و سیاسیی آن مطیرح مییشیود،
همهی نظریهپردازان جامعهشناسی اعم از نظرگرا و ستیزگرا ،در خصوص ابراز توجه به وجیود
این پیوند ،در سطوح گروهی ،میانگروهی و جمعی اتفاقنظر دارند و بر اهمییت پیونید بیین
انسجام و مشارکت تأکید میکنند.
 .3-0-0مشارکت اجتماعی

اهمیت مشارکت اجتماعی نیز در فرایند توسعه چنان بدیهی و مشهود است که مورد اجماع
همگانی اندیشمندان است .مشارکت ازجمله متغیرها و مفاهیمی است که میتواند درشرایط
مختلف اجتماعی با اعتماد در ارتباط قرارگیرد .میتوان گفت مشارکت و اعتماد قادرند تحت
شرایط خاصی بر روی دیگری اثر مثبت یا منفی برجای گذارند .مشارکت چنان دارای ابعاد
گوناگونی است که میتوان از جوانب مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بدان
پرداخت .مشارکت را میتوان فرآیند آگاهانهی تقسیم قدرت و منابع کمیاب و فراهمسازی
فرصت برای ردههای پایین جمعیتی جهت بهبود شرایط زندگی آنها عنوان کرد .از سوی
دیگر مشارکت را بهعنوان نوعی کنش ارتباطی در نظر میگیرند که مبتنی بر فهم متقابل
است .آنچنانکه هابرماس ،1کنش معطوف به فهم متقابل یا کنش ارتباطی را نوع اصلی
کنش اجتماعی میداند (ازکیا و غفاری.)1480 ،
 .1-0بیان مسئله

مخاطرات محیطی ،پیامد حاصل ترکیب پیچیدهای از فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و نهادی در جامعه است (پورطاهری و همکاران)44 :1492 ،که حاصل همپوشانی
زمانی و فیایی پدیدههای طبیعی با شدت معین تحت عنوان مخاطره با جمعیتی که در
معرض اثرات آن قرار میگیرد ،است و این فرایند در زمینه اجتماعی صورت میگیرد و سطح
حساسیت و استعداد یك جامعه به مخاطرات نیز ،توسط آسیبپذیری آن بیان میشود
(جعفری.)20 :1492 ،
1. Habermaus
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مخاطرات محیطی دارای اثر مثبت و منفی زیادی روی جوامع انسانی است .از مهمترین
اثرات منفی آن میتوان به تخریب محیطزیست اشاره کرد که در آسیبپذیری بخش
کشاورزی نقش اساسی بازی مینماید .همچنین نقش عمدهای در عدم توسعه بخش
کشاورزی دارد .عالوهبر اینها ،به روال طبیعی امور جامعه آسیب رسانده و مانع از ایفای
نقش مناسب آن برای کنار آمدن با تأثیرات ناشی از مخاطره میشود (همان منبع).
بهطورکلی نمونههای دیگری از اثرات زیانبخش مخاطرات محیطی در جوامع انسانی
به خصوص مناطق روستایی عبارتند از :کاهش درآمد کشاورزان ،افزایش فشار روحی و
بیماریهای روانی ،کاهش فرصتهای شغلی برای کارگران بخش کشاورزی ،کاهش درآمد و
افزایش بهای مواد غذایی و هزینههای اجتماعی ناشی از مهاجرت که باعث ازهمپاشیدگی
اجتماعی و خانوادگی میشود (عادلی و همکاران .)142 :1494 ،بر این اساس موضوع بحران
دریاچه ارومیه بهعنوان یك مخاطره محیطی ،نهتنها از نگاه منابع آبی و زیستمحیطی ،بلکه
از لحاظ سرمایه اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است.
از طرفی نیز مهمترین دلیل بهم خوردن تعادل اکولوژیك دریاچه ارومیه ایجاد عدمتعادل
در حوزههای اقتصادی و اشتغال حوزه آبریز دریاچه است ،افزایش فشار بر تقاضای مصرف
آبهای ورودی و تأمینکننده منابع آبی دریاچه ازجمله حفر چاههای مختلف تأمین آب
شرب و کشاورزی ،سدسازی ،افزایش مصرف منابع آبی و کاهش ورود آبهای سطحی به
حوزه دریاچه عمدتاً به دلیل افزایش تقاضای منابع آبی و کشاورزی است و بدینترتیب باید
روح همکاری و مشارکت در بین بهرهبرداران افزایش یابد چرا که راهکارها و اقدامات مقابله با
این بحران بدون گرایش و تمایل کشاورزان منطقه به مشارکت مؤثر و کارآمد نخواهد بود.
حدود  12درصد از منابع آب تجدیدپذیر حوضه توسط بخشهای مختلف به مصرف
میرسد که بخش کشاورزی بیش از  02درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر حوضه و حدود
 92درصد از مصارف آب در حوضه را به خود تخصیص داده است .این حجم مصرف در سطح
حوضه در حالی صورت می گیرد که بر اساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل،
مدیریت آب در سطح حوضه در مرحله تنش آبی قرار دارد .بر طبق شاخص مذکور میزان
برداشت قابلقبول از منابع آب تجدیدپذیر بین  22تا  32درصد است و برداشت بیش از 32
درصد بسیار پرخطر است .همزمانی بروز خشكسالی و تداوم آن با این میزان برداشت از
منابع آب تجدیدپذیر حوضه توسط مصرفکنندههای مختلف ،کاهش  52درصدی حجم آب
ورودی به دریاچه را در پی داشته است .همچنین حفر حدود  88222حلقه چاه در سطح

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال هشتم -شماره  – 41بهار و تابستان 031 4931

حوضه تأثیر قابلمالحظهای بر آبدهی رودخانههای حوضه داشته و این امر منجر به کاهش
قابلمالحظه رواناب ورودی به دریاچه گردیده که مهمترین عامل آن توسعه بخش کشاورزی
در سطح حوضه است .بر طبق مطالعات و آمار منتشره مختلف ،سطح زیرکشت آبی کنونی در
سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه نزدیك  522هزار هکتار برآورد گردیده است .این رقم،
نشانگر افزایش حدود  222هزار هکتار اراضی آبی حوضه نسبت به اوایل دهه 1452
شمسی است (همان منبع).
بر این اساس و با توجه به اینکه مدیریت متمرکز و مشارکتی بهرهبرداری و نگهداری از
شبکههای آبیاری و زهکشی دارای اهمیت خاصی در حل بحران دریاچه ارومیه بوده و
برنامهریزیهای الزم ،مستلزم توجه به عوامل انسانی و مؤلفههای سرمایه اجتماعی
منطقهاستکه در این خصوص تاکنون تحقیقی صورت نگرفته و اطالعات الزم موجود نیست،
انجام این پژوهش برای ارزیابی رابطه بین اعتماد ،مشارکت و انسجام اجتماعی و گرایش
کشاورزان به مشارکت و تحلیل مدل ساختاری تأثیر این مؤلفهها در حل بحران دریاچه
ارومیه و مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی مهم و مفید به نظر
میرسد.
 .1بررسی پیشینهها
تحقیق فیضآبادی و همکاران ( )11-95 :1494با موضوع بررسی رابطه بین سرمایه
اجتماعی و تمایل کشاورزان به تشکیل و عیویت در تشکلهای آببران نشان داد که سه
متغیر مشارکت در جامعه محلی ،اعتماد قوی و تحمل تنوع ،میتوانند بخش قابلتوجهی
) )R2=0.412از تغییرات در متغیر تمایل به تشکیل تشکلهای آببران را پیشبینی نمایند.
عالوه براین ،چهار متغیر مشارکت در جامعه محلی ،اعتماد قوی ،ارتباطات برون محلی و
مشارکت مدنی همسایگان ،قادر به پیشبینی بخش قابلتوجهی ( )R2=0.51از تغییرات در
متغیر تمایل به عیویت در تشکلهای آببران میباشند.
تحقیق صبور و همکاران ( )95-118 :1494تحت عنوان بررسی وضعیت سرمایهی
اجتماعی در بین کشاورزان عیو و غیرعیو تشکلهای کشاورزی به این نتیجه رسید که
کشاورزان عیو تشکلها از کشاورزان غیر عیو ،مشارکت بیشتری در فعالیتهای اجتماعی
داشته و دارای شبکهی روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی قوی و باالتر
بودهاند.
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یافتههای تحقیق رسولزاده و همکاران ( )24-34 :1491در خصوص رابطه سرمایه
اجتماعی با کجروی فرهنگی حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن ،با
کجروی فرهنگی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد .همچنین ،سه متغیر اعتماد اجتماعی،
مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی توانستهاند  42درصد از تغییرات کجروی فرهنگی را
تبیین کنند.
پژوهش «تحلیلی بر نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی» اجرا شده توسط فتحی
( ،)195-213 :1491نشان داد بین مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و
در مجموع سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی ،رابطه معنیدار وجود دارد .نتایج بهدستآمده
همچنین نشان داد ،برنامهریزی درجهت افزایش ابعاد سرمایه اجتماعی ،ارتقای سطح
مشارکت ،اعتماد و انسجام اجتماعی در بین روستائیان باعث افزایش سطح آگاهی و آموزش
عمومی ،بهبود بهداشت و سالمت ،کاهش فقر و افزایش فرصت اقتصادی و سالمت محیط
زیست و ...خواهد شد و بستر توسعه روستایی را فراهم نموده و گامی مؤثر در جهت پایداری
توسعه روستاییان است.
خدابخشی و قلیفر ( ،)224-224 :1491در تحقیقی به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در
تمایل کشاورزان به مشارکت در تشکلهای آببران در شهرستان زنجان پرداختهانید .ایشیان
در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که بین تمایل بیه مشیارکت کشیاورزان در تشیکلهیای
آببران و سرمایه اجتماعی و ابعاد مختلف آن رابطه معنیداری وجود دارد .ایشیان همچنیین
به این نتیجه رسیدند که بین این متغیر و متغیرهیای مییزان تحصییالت ،میدت عییویت در
شرکت تعاونی روستایی ،مدت عیویت در تعاونی تولید و نگرش کشیاورزان بیه مشیارکت در
تشکلهای آببران در سطح یك درصد و متغیرهای مساحت اراضی آبی و مییزان مواجیه بیا
کم آبی در سطح پنج درصد رابطه معنیداری وجود دارد .تحلیل وارییانس ایین تحقییق نییز
نشان میدهد که بین تمایل به مشارکت کشاورزان در تشکلهای آببران با سیطوح مختلیف
سرمایه اجتماعی در سطح یك درصد تفاوت معنیداری وجود دارد.
نوریپور و همکاران ( ،)51-15 :1491در مطالعهای به تحلیل نقش سرمایه اجتمیاعی در
مشارکت آببران شبکه آبیاری و زهکشی دشت لیشتر گچساران پرداختهاند .یافتههیای ایین
پژوهشگران نشان میدهد که بین سرمایه اجتمیاعی و مشیارکت آببیران رابطیه مسیتقیم و
مثبتی وجود دارد .همچنین رابطه معنییدار و منفیی بیین سیرمایه اجتمیاعی و عییویت در
تعاونی آب بران وجود دارد .افزون بر این ،تحلیل رگرسیون در این تحقیق نشان میدهید کیه
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متغیرهای مستقل سرمایه اجتماعی ،عیویت در تعاونی تولید ،عییویت در تعیاونی آببیران،
تجربة کشاورزی و نگرش نسبت به نهادهای مربوط به امور آب و آبیاری در حدود  44درصید
از تغییرات متغیر میزان مشارکت در شبکه آبیاری و زهکشی را تبیین میکند.
عباسزاده و همکاران ( )122-199 :1491در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سرمایه
اجتماعی و آنومی اجتماعی ،نشان دادند که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (مشارکت
اجتماعی ،انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی) با آنومی اجتماعی رابطه منفی و معناداری
وجود دارد.
پژوهش مرادزاده و همکاران ( )524-521 :1491با هدف ارزیابی موقعیت کنشگران و
سرمایهی اجتماعیِ ذی نفعان ،برای بررسی میزان آمادگی برای مشارکت در برنامهها و
پروژههای توسعهی محلی در بخش کورین از توابع شهرستان زاهدان ،نشان داد وضعیت
موجود مؤلفه های اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی ،نامطلوب و
وضعیت مؤلفهی انسجام اجتماعی در سطح قابلقبول است .همچنین ،یافتههای مربوط به
اولویتبندیِ مؤلفهها نشان داد انسجام اجتماعی ،باالترین رتبه و اعتماد اجتماعی ،پایینترین
رتبه را در مقایسه با سایر شاخصها دارند.
نعیمی و همکاران ( ،)524-552 :1491در پژوهشی با هدف تحلیل رابطة بین سرمایهی
اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان استان خوزستان با تأکید بر نقش میانجی پایداری
محیطزیستی گردشگری با تحلیل مسیر از طریق نرمافزار  PLSنشان داد ،بین سرمایهی
اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین ،نتایج
بررسی اثر میانجی نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سیرمایهی اجتماعی و پایداری
محیطزیستی گردشگری و همچنین کیفیت زندگی روستاییان وجود داشته است.
یزدانی و شمس ( )15-85 :1495در تحقیقی با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر
رفتار زیستمحیطی روستاییان به این نتیجه رسیدند که بین هر سه مؤلفه سرمایه اجتماعی
و رفتارهای زیستمحیطی روستاییان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین تحلیل
رگرسیون چندگانه گامبهگام نیز نشان داد که چهار متغیر سطح تحصیالت ،مشارکت
اجتماعی ،سن و انسجام اجتماعی  41/1درصد واریانس سطح رفتارهای حفظ محیطزیستی
روستاییان را تبیین میکنند.
فخرایی و قهرمان ( )119-221 :1491در مطالعه خود تحت عنوان بررسی رابطه بین
سرمایهی اجتماعی و رضایت اجتماعی شهروندان شهر مراغه به این نتیجه رسیدند که بیشتر

031

تحلیل عناصر سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به مشارکت در....

از همه متغیر مستقل امنیت اجتماعی سهم بیشتری در تبیین رضایت اجتماعی دارد و بعد
از آن اعتماد اجتماعی در رضایت اجتماعی مؤثر است.
امیراحمدی و همکاران ( ،)1495پژوهشی با هدف بررسی نقش سرمایه فرهنگی -
اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی به این نتیجه رسیدند
که سرمایه فرهنگی و بهویژه سرمایه اجتماعی بر مشارکت ساکنان در پروژههای نوسازی
تأثیر مثبت داشته است .شاخص تعهد اجتماعی ،حس همیاری و انسجام اجتماعی بیشترین
تأثیر را بر کنش مشارکتی ساکنین داشتهاند .علیرغم باال بودن میزان سرمایه فرهنگی و
اجتماعی در بین ساکنان و تأثیر مثبت این سرمایهها بر کنش مشارکتی ،میزان مشارکت
ساکنان در پروژههای نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی ضعیف میباشد که این امر بیشتر
به مسأله اعتماد مرتبط است.
نارایان و پریچت ،)2229( 1در تحقیقی به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در فعالییتهیای
کشاورزی پرداخته اند .ایشان در این تحقیق شاخصهایی همچون اعتماد ،پیونیدهای فیردی،
ارتباطات و مشارکت را در سرمایه اجتمیاعی عنیوان نمیوده و بییان مییدارنید کیه احتمیال
بیشتری وجود دارد کیه روسیتاییان دارای سیرمایه اجتمیاعی بیاالتر ،بیا فعالییتهیای نیوین
کشاورزی سازگارتر باشند .ایشان همچنین به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتمیاعی تیأثیر
مثبتی بر توسعه محلی داشته است.
برونه و بوسیرت،)85-94 :2229(2اشیاره دارنید کیه بیشیتر مطالعیات در حیوزه سیرمایه
اجتماعی ،به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سالمتی ،حکومت و اقتصاد پرداختیه و در
این بین تالشی در جهت ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی در جوامعی که اعتماد و مشیارکت
پایینی دارند ،نگردیده است.به همین منظور ،تحقیق خود را جزء اولیین تیالشهیا در جهیت
ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی در چنین جوامعی مییداننید و در تحقییق خیود بیه ایجیاد
سرمایه اجتماعی در جوامع متعارض پرداختهاند.
 .3روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه در این پژوهش به بررسی رابطه پرداخته شده و هیچ تداخلی در متغیرها
صورت نپذیرفته است ،روش و طرح تحقیق ،توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر جمعآوری
اطالعات از نوع پیمایشی است و پژوهشگر بر آن است تا رابطهی بین چند متغیر را تبیین
1. Narayan Pritchett
2. Brune&Bossert
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نماید .در این پژوهش ارتباط بین سرمایه اجتماعی (متغیر پیشبین) با تمایل به مشارکت در
برنامه حل بحران دریاچه ارومیه (متغیر مال ) بررسی شده است.
قلمرو مکانی تحقیق شامل  14روستا در محدوده طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت
بناب و ملکان در استان آذربایجانشرقی با جمعیت  22542نفر و جامعه آماری این پژوهش
شامل  142بهرهبردار کشاورز ساکن در این روستاها بودهاند که با در نظر گرفتن مقدار
بحرانی متغیر نرمال استاندارد در جدول  ،z=1/90سطح اطمینان  1-α=%95و خطای
قابلاغماض  ε =2/1و طبق محاسبه فرمول کوکران ،نمونه آماری بهعنوان حجم نمونه 91
نفر برآورد گردید که جهت اطمینان  122نفر موردپژوهش قرار گرفت .بهمنظور انتخاب
نمونهها برای تکمیل پرسشنامه روش نمونهگیری طبقهای با اختصاص متناسب استفاده شده
و  0طبقه بر اساس نوع محصول تولیدی کشاورزی تشکیل گردید.
جدول  :0جامعه آماري و نمونهگیري انجام گرفته در تحقیق بر اساس طبقات ششگانه
طبقه

روستا

محصول غالب

جمعیت

تعداد بهرهبردار

تعداد نمونه

1

قره چبق

پیاز

11533

04

31

2

چپقلو

پیاز ،صیفی

4189

21

22

4

قراء پنجگانه

انگور

4129

10

12

3

آخوند قشالق ،حاج مصیب،
قره قشالق

پیاز ،صیفی ،انگور

2432

14

12

5

زوارق ،خلیلوند

انگور ،صیفی

1948

8

0

0

کوته مهر

انگور ،پیاز

492

4

2

22542

142

91

جمع

پایایی پرسشنامه ،با استفاده از آلفای کرونباخ 2/81 ،به دست آمد که نشانگر پایایی نسبتاً
باالی ابزار پژوهش بود .روایی پرسشنامه نیز توسط اعیای کمیته اجتماعی شرکت آب
منطقه ای آذربایجان شرقی و تعدادی از کارشناسان متخصص در مطالعات اجتماعی و
نظامهای بهرهبرداری به تأیید رسید .ابزار اندازهگیری گویههای پرسشنامه ،طیف پنج
گزینههای لیکرت بود .روایی افتراقی پرسشنامه ،به این موضوع اشاره دارد که گویههای
مربوط به سازههای مختلف بهصورت بسیار قوی با یکدیگر همبستگی نداشته باشند .این
موضوع زمانی رخ میدهد که بین دو سازه همپوشانی وجود داشته باشد .در تحقیق حاضر
چون از تخصیص گویهها به سازهها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است،
همپوشانی و همبستگی آیتمهای مربوط به سازههای مختلف ،شدید نیست .همچنین بهتر
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بودن مقادیر شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی (مانند شاخص  )CFIدلیلی بر وجود روایی
افتراقی است.
در بررسی روایی همگرایی و ترکیبی ،برای هر سازه ،شاخصهای AVEو  CRاستفاده
گردیده که در خصوص هر سازه مقادیر قابلقبولی بهدست آمد .برای شاخص  AVEمقدار
قابلقبول باید بیش از  2/5و  CRباید بیش از  2/1و الزم است  CRبیشتر از  AVEباشد.
سطح سنجش هر دو متغیر سرمایه اجتماعی و تمایل به مشارکت و مؤلفههای آنها در
سطح فاصلهای بوده و برای بررسی رابطه متغیرها از ضرایب همبستگی اسپیرمن و
کنداالستفاده شده است .برای بررسی رابطههای چندگانه (بررسی رابطهی مؤلفههای سرمایه
اجتماعی با تمایل به مشارکت) از تحلیل عاملی با استفاده از نرمافزار NCSSاستفاده شده
است.
 .1یافتههاي پژوهش
نتایج نشان داد ،میانگین سنی افراد شرکتکننده  32سال با انحراف معیار  1435و همگی
مرد بودند .کمترین سن افراد شرکتکننده در مطالعه  21و باالترین سن  15بود.بیشتر افراد
شرکتکننده در مطالعه را متأهلین تشکیل میدهند ()%82؛ شش درصد بیسواد%29 ،
تحصیالت ابتدایی %42 ،دیپلم و  %44دانشگاه دیدهاند و متوسط درآمد ماهانه افراد تقریباً دو
میلیون و مساحت زمینها زیر کشت تقریباً دو و نیم هکتار بود .بیشتر افراد مالك زمین
خویش میباشند .میانگین سابقه کشاورزی افراد برابر  22سال بهدست آمد .همچنین نتایج
نشان داد بیشتر افراد از بدو تولد در روستای خویش زندگی را سپری نمودهاند و اکثراً
بهصورت همزمان به باغداری و کشاورزی مشغول بودند .زمین تقریباً  14درصد افراد
بهصورت پراکنده بوده وبیشتر افراد دسترسی متوسط و متوسط به پایین ( )%93به آب شبکه
دارند و نظرشان این است میزان آب در شبکه از دیدگاه کفایت در حد متوسط و یا کم است
و در زمان خشكسالی به سختی میتوان نیازهای آبی را مرتفع نمود .اکثر کانالهای آب
بهصورت سنتی طراحی شده و سیستم آبیاری بیشتر افراد بهصورت سنتی ( )%04و تنها 0
مورد بهصورت تحتفشار طراحی شده بود .بیش از شصت درصد افراد معتقدند مشارکت در
شبکهی آبیاری به نفع است و در زندگی آینده مؤثر است .بیش از نیم کشاورزان از خدمات
آموزشی موجود ناراضی بوده و بیش از نیم ایشان باالی یك سال است که در تعاونی آببران
عیو بودهاند.

سال هشتم -شماره  – 41بهار و تابستان 010 4931
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 .0-1ارزیابی ارتباط اعتماد اجتماعی و تمایل به مشارکت افراد در حل بحران دریاچه
ارومیه

متغیر اعتماد اجتماعی در این تحقیق با تعریف عملیاتی توسط  18گویه منفی و مثبت در
طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین متغیر تمایل به مشارکت در سه سطح
عملی ،فکری و اقتصادی نیز توسط 12گویه با طیف لیکرت اندازهگیری گردید .نتایج نشان
داد میزان اعتماد اجتماعی با تمایل افراد و میزان مشارکت برای حل بحران دریاچه ارومیه
رابطه مستقیمی دارند و با افزایش میزان اعتماد ،اندازه تمایل به مشارکت افراد نیز بیشتر
میشود .نمودار پراکنش شماره  1الگوی ارتباطی بین دو مؤلفه را نشان میدهد .نتایج نشان
داد افزایش اعتماد در سطوح پایین تأثیر بیشتری به افزایش میزان تمایل افراد به مشارکت
دارد و در سطوح باالی اعتماد این تأثیر متعادلتر میشود و نهایت اینکه در هر سطحی از
اعتماد نمیتوان تمایل به مشارکت افراد را به سطحی باالتر از هشتاد درصد رساند به غیر از
افراد خیلی کم که میتوان گفت دیدگاه این افراد شاید مستقل از میزان اعتمادشان باشد.

شکل  : 0نمودار رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و میزان تمایل افراد به مشارکت در حل بحران دریاچه
ارومیه

نتایج ضریب همبستگی کندال تاو و اسپیرمن بهترتیب مقادیر  2/208و  2/418را نشان
میدهد و ارتباط بین اعتماد اجتماعی و تمایل مشارکت معنیدار است (.)p-value<0.0001
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 .1-1ارزیابی ارتباط انسجام اجتماعی و تمایل به مشارکت افراد در حل بحران دریاچه
ارومیه

انسجام اجتماعی توسط  10گویه مثبت و منفی با طیف لیکرت اندازهگیری شده است.نتایج
بررسی الگوی رابطه بین میزان انسجام اجتماعی و میزان تمایل افراد به مشارکت نشان
میدهد در سطوح پایین انسجام میزان تمایل تقریباً به شکل ثابت و نسبتا کاهشی است ولی
با افزایش میزان انسجام اجتماعی به حد مطلوب میتوانبهاندازه بیست درصد بر میزان تمایل
اجتماعی افزود .آستانه تحریك جامعه در این موضوع میتواند موردتوجه قرار گیرد .بر این
اساس تااندازهای ،جامعه به دلیل افزایشهمبستگیهای اجتماعی ،بیشتر مشغول امور جاری و
معمول و اصرار بیشتر بر عدم مشارکتمیگردد و از سطحی به بعد با فشارهای اجتماعی ،امور
جدید راموردتوجه قرار میدهد  .به همین دلیل در این نمودار ابتدا با افزایش انسجام ،جامعه
به سمت روندهای عادی مقاومت در برابر مشارکت رفته و سپس با افزایش مداوم انسجام این
مقاومت شکسته و هدف مشتر جامعه به سمت مشارکت تغییر جهت داده است.

شکل  : 1نمودار رابطه بین میزان انسجام اجتماعی و میزان تمایل افراد به مشارکت در حل بحران دریاچه
ارومیه

نتایج ضرایب همبستگی کندال تاو و اسپیرمن در شکل  2بهترتیب مقادیر  2/122و
 2/134را نشان میدهد و ارتباط بین اعتماد اجتماعی و تمایل مشارکت از نظر آماری
معنیدار نیست (.)p-value=0.154

سال هشتم -شماره  – 41بهار و تابستان 013 4931
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 .3-1ارزیابی ارتباط مشارکت اجتماعی و تمایل به مشارکت افراد در حل بحران
دریاچه ارومیه

در این تحقیق ،مشارکت اجتماعی با  5گویه در طیف لیکرت اندازهگیری شده است .الگوی
ارتباطی میزان مشارکت اجتماعی با میزان تمایل به مشارکت در حل بحران دریاچه در شکل
 4نشان داده شده است .نتایج حاکی از افزایش میزان تمایل با افزایش مشارکت اجتماعی
است .ولی همچنان که شکل نشان میدهد تا سقف میزان مشارکت شصت درصدی میزان
تمایل افراد افزایش پیدا میکند ولی باالتر از آن تأثیرقابلتوجهی در میزان تمایل افراد به
مشارکت ندارد .همچنین میزان تمایل به مشارکت نهایتاً  82درصد میتواند افزایش یابد .در
این خصوص پتانسیل مشارکتی وسهم موضوعات مطرح جامعه موردتوجه قرار میگیرد .بر
اساس آستانه نفع و زیان ،هر موضوعی برای افراد جامعه تا حد مشخصی میتواند منفعت
تلقی گردد .تواناییهای افراد برای مشارکت نیز اهمیت دارد .این نمودار میزان خواست و
توانایی مشارکتی افراد در مسئله موجود را نشان میدهد.

شکل  :3نمودار رابطه بین میزان انسجام اجتماعی و میزان تمایل افراد به مشارکت در حل بحران دریاچه
ارومیه
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 .1-1برازش مدل معادله ساختاري براي مؤلفههاي مختلف مؤثر در تمایل به مشارکت
افراد در حل بحران دریاچه ارومیه

در خصوص شاخصهای برازش ،بهترین و پایاترین شاخص CFI ،است که بر روی نمودارهای
برازش توسط نرمافزار  EQSدرج میگردد .این شاخص اگر بیشتر از  2/95باشد ،یعنی مدل
تعریف شده ایدهال بوده و اگر باالی  2/1باشد به معنای مدل خوب و قابلقبول است .ولی
برای مقادیر پایینتر از آن ،مدل ضعیفی را نشان میدهد .همچنین برای تأثیر هر یك از
آیتمهایسازهها ،روی شکل موردنظر ،بارهای استاندارد شده درج گردیده است که هر چه این
مقدار بیشتر باشد ،تأثیر بیشتر آن آیتم در سازه را نشان میدهد و همچنین وجود ستاره در
کنار ،نشانگر معنیداری آن در سطح  2/25است.
 .0-1-1برازش مدل اندازهگیري تحلیل عاملی براي مؤلفه اعتماد اجتماعی

نمودار  3برازش مدل تحلیل عاملی میزان اعتماد اجتماعی را نشان میدهد .نمودار حاکی از
آن است که همه متغیرهای در نظر گرفته شده تأثیرمعنیداری در تعیین میزان اعتماد دارند
ولی متغیر سؤال  12بیشترین تبیین را در اعتماد اجتماعی دارد .شاخص اصلی برازش کلی
نشانگر یك مدل نسبتا خوب را نشان میدهد)CFI=0.8( .
Figure X: EQS 6 ETEMAD Chi Sq= 144.06 P=0.00 CFI=0.80 RMSEA= 0.29

اعتماد
اجتماعی

*2/92

اعتماد 9

*2/95

اعتماد 12

*2/11

اعتماد 11

*2/15

اعتماد 14

*2/81

اعتماد 13

*2/82

اعتماد 15

*2/13

اعتماد 11

*2/19

اعتماد 18

شکل :1نمودار مدل تحلیل عاملی براي مؤلفه اعتماد اجتماعی (رابطه  1گویه از  01گویه)
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راهنماي شماره گویهها:
 .1اعتماد مردم به یکدیگر
 .2پایبندی به قول و قرار
 .3اهمیت به نظر یکدیگر
 .4صداقت
 .5احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر
 .6ر و پوستکنده حرف زدن
 .7امانت دادن وسایل کار به یکدیگر
 .8قرضالحسنه مردم به یکدیگر
 .9سرعت اقدام از طرف دولت
 .11اعتقاد مردم به صداقت کارکنان دولتی
 .11شکل برخورد کارکنان و مأموران

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

راحتی طلب نبودن کارکنان
میزان مقبولیت کارکنان
میزان تخصص کارکنان
میزان تعهد کارکنان دولتی
مأموران و کارمندان دولت در کارشان
پارتیبازی نمیکنند
عدم تفاوت گذاری میان اقشار از طرف
کارکنان
میزان پاسخگویی و حرفشنویمأموران و
کارکنان

.1-1-1برازش مدل اندازهگیري تحلیل عاملی براي مؤلفه انسجام اجتماعی
همچنین نمودار  5مدل تحلیل عاملی انسجام اجتماعی و متغیرهای مهم تأثیرگذار در زیر
ارائهشده است.
Figure X: EQS 6 ENSEJAM Chi Sq= 62.97 P=0.00 CFI=0.67 RMSEA= 0.44

*2/59

انسجام 1

*2/51

انسجام 4

انسجام

*2/12

انسجام 1

اجتماعی

*2/83

انسجام 8

*2/82

انسجام 14

شکل  :1نمودار مدل تحلیل عاملی براي مؤلفه انسجام اجتماعی (رابطه  1گویه از  01گویه)

راهنماي شماره گویهها:
.1

همسایهها و مردم موقع گرفتاریها به درد
آدم میخورند

.2

همسایهها و مردم همدیگر را خوب تحمل
میکنند
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 .3به همسایهها و مردم روستا میشود اعتماد
کرد
 .4همسایهها و مردم این روستا افتاده و
بیتکبرند
 .5همسایهها و مردم ،به درد هم میرسند
 .6مردم این روستا احترام بزرگتر و کوچكتر
را نگه میدارند
 .7مردم به نصیحت یکدیگر گوش میدهند
 .8مردم این روستا به فکر در و همسایه
هستند
 .9مردم این روستا بیشتر خوبیهای همدیگر
را میگویند
 .11مردم با یکدیگر رفتوآمد دارند
 .11در این روستا آدابورسومی وجود دارد

.12
.13
.14
.15
.16

اگر اتفاقی برای یکی از اهالی بیفتد ،مردم
سراغ وضعیت او را میگیرند
در فصل کار اهالی این روستا حاضرند به
یکدیگر کمك کنند
اهالی این روستا بر سر برخی از مسائل
جزئی بگوومگو نمیکنند
در این روستا نزاع و دستهکشیهای طایفه-
ای وجود ندارد
در این روستا بین اهالی اختالفهای
سیاسی و خطی وجود ندارد

.1-1-1برازش مدل اندازهگیري تحلیل عاملی براي مؤلفه مشارکت اجتماعی

نمودار  0مدل تحلیل عاملی مشارکت اجتماعی از نظر آماری نشانگر یك مدل خوب را نشان
میدهد ( .)CFI=0.88میزان مشارکت بیشتر توسط متغیر  2و  3تبیین میشود.
Figure X: EQS 6 MOSHAREKAT Chi Sq= 27.12 P=0.00 CFI=0.88 RMSEA= 0.24

*2/01

مشارکت 1

*2/89

مشارکت 2

مشارکت
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شکل  :1نمودار مدل تحلیل عاملی براي مؤلفه مشارکت اجتماعی (رابطه  1گویه از  1گویه)

راهنماي شماره گویهها:
 .1مشارکت در تعاونیها ،گروهها و انجمنهای موجود در روستا
 .2شرکت در امور اجرایی طرحهای انجام شده در روستا
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 .4شرکت در جلسات تصمیمگیری برای طرحهای روستایی
 .3ارائه نظر و پیشنهاد برای طرحهای روستایی
 .5مشارکت در انتخابات ملی و شوراهای روستایی

.3-1-1برازش مدل اندازهگیري تحلیل عاملی براي مؤلفه تمایل به مشارکت

نمودار مدل برازشی مؤلفه تمایل به مشارکت افراد در حل بحران دریاچه ارومیه در شکل 1
نمایش داده شده است .نمودار حاکی از برازش نسبتاً خوب است ( .)CFI=0.77میزان تبیین
مؤلفه مربوطه توسط متغیرهای در روی شکل نشان داده شده است که همه آنها نقش
اساسی در تعیین میزان تمایل دارند.
Figure X: EQS 6 TAMAYOL Chi Sq= 119.42 P=0.00 CFI=0.77 RMSEA= 0.19
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شکل  :1نمودار مدل تحلیل عاملی براي مؤلفه تمایل به مشارکت (رابطه  1گویه از  01گویه)

راهنماي گویهها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آگاهی از مشکالت دریاچه ارومیه و خطرات خشك شدن آن
آگاهی از میزان تأثیرپذیری روستا در صورت ادامه روند خشك شدن دریاچه ارومیه
میزان توافق با صرفهجویی در آب کشاورزی برای کمك به احیا
تمایل به مشارکت در صورت اجرای برنامههای کمك به احیای دریاچه ارومیه در روستا
همکاری در برنامههای کاهش مصرف آب کشاورزی در راستای کمك به دریاچه ارومیه در روستا
تمایل برای کمك به احیای دریاچه ارومیه در بازسازی و تعمیر شبکه آبیاری روستا
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 .7تمایل دارید برای کمك به دریاچه ارومیه در چشمپوشی از کشت محصوالت پرمصرف آبی برای یك و یا
چند سال
 .8تمایل به نصیحت و راهنمایی و برخورد در صورت بروز تخلف همسایگان و هم روستاییان در خصوص
برداشت غیرمجاز آب
 .9تمایل با اجرای جرائم برداشت غیرمجاز و بیرویه آب کشاورزی در راستای کمك به احیای دریاچه
ارومیه
 .11تمایل عیویت در تشکلها و انجمنهای زیستمحیطی حمایت از دریاچه ارومیه

.1-1-1برازش مدل معادله ساختاري براي مؤلفههاي مختلف مؤثر در تمایل به مشارکت
افراد در حل بحران دریاچه ارومیه
Figure X: EQS 6 MODEL Chi Sq= 318.74 P=0.00 CFI=0.65 RMSEA= 0.24
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شکل  :1نمودار مدل معادله ساختاري براي مؤلفههاي مختلف مؤثر در تمایل به مشارکت

شکل  8یك مدل معادله ساختاری است که ابعاد و مؤلفههای سرمایه اجتماعی و
تأثیرآنها در میزان تمایل افراد در مشارکت برای حل بحران دریاچه ارومیه را نشان میدهد.
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نتایج نشانگر آن است که میزان مشارکت اجتماعی مهمتر از دو مؤلفه دیگر در تبیین سرمایه
اجتماعی است ،هرچند تأثیرمؤلفه اعتماد و انسجام نیز قابلتوجه و معنیدار است .نتایج
نشان میدهد با افزایش یك واحد به درصد سرمایه اجتماعی بهاندازه  2/43درصد بر میزان
تمایل افراد به مشارکت در حل بحران دریاچه ارومیه افزوده میشود.
خالصه و نتیجهگیري
بحث بحران دریاچه ارومیه طی دهه اخیر به یکی از مهمترین موضوعات محافل علمی و
اجرایی بدل شده و در مدتزمان بسیار محدودی بر تمامی ابعاد علم و عمل چنبره انداخت.
لذا در این مطالعه نیز نظر به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در مطالعات انسانی و
اجتماعی به بررسی ارتباط آن با تمایل کشاورزان به احیای دریاچه ارومیه پرداخته شده
است .نتایج بررسیها و آزمونهای آماری بیانگر ارتباط مستقیم و معنیدار بین دو متغیر
کلی بود .در بررسیهای مؤلفههای سرمایه اجتماعی نیز مشخص شد بین تمامی مؤلفههای
سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی) رابطه مثبت و
معنیدار وجود دارد.نتایج نشانگر آن است که میزان مشارکت اجتماعی مهمتر از دو مؤلفه
دیگر در تبیین سرمایه اجتماعی است ،هرچند تأثیرمؤلفه اعتماد و انسجام نیز قابلتوجه و
معنیدار است بهطوریکه با افزایش یك واحد به درصد سرمایه اجتماعی بهاندازه 2/43درصد
بر میزان تمایل افراد به مشارکت در حل بحران دریاچه ارومیه افزوده میشود.
براساس نتایج این تحقیق،ارتباط مثبت و معنیداری بین متغیر سرمایه اجتماعی و
گرایش کشاورزان به مشارکت در حل بحران دریاچه ارومیه وجود دارد؛ همچنین ارتباط بین
عوامل تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی) با تمایل به مشارکت در احیای دریاچه ارومیه ،مثبت و معنیدار به دست آمد.
در این نتایج ،اعتماد اجتماعی ،برازش نسبتاً خوبی را نشان داده است ( .)CFI=2/8میزان
توان تبیینی مؤلفه اعتماد اجتماعی برای تمایل به مشارکت در احیای دریاچه ارومیه 2/35
بهدست آمد .این میزان در تبیین تمایل به مشارکت در احیای دریاچه ارومیه معنیدار است.
لذا نتایج این مطالعه همسو با سایر مطالعات داخلی کشور است که در این خصوص انجام
گرفته است .افزایش اعتماد در سطوح پایین ،تأثیر بیشتری به افزایش میزان تمایل افراد به
مشارکت دارد و به نظر میرسد جامعه در شرایط بحرانی نیاز شدید به پیدا شدن راهحل دارد
و اطالع از شرایط ،موجب هیجانی شدن جامعه گردیده و اعتماد سریع را به همراه میآورد و
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در سطوح باالی اعتماد این تأثیرمتعادلترمیشودکه ناشی از جا افتادن شرایط جدید دارد و
نهایت اینکه در هر سطحی از اعتماد نمیتوان تمایل به مشارکت افراد را به سطحی باالتر از
هشتاد درصد رساند.
همچنین انسجام اجتماعی  2/09از میزان تمایل به مشارکت در احیای دریاچه ارومیه را
تبیین می کند .در واقع با توجه به تعریفی که از انسجام اجتماعی صورت گرفته است ،مردم
محلی تنها با یکپارچگی و همگرایی فکری و عملی بهصورت منسجم خواهند توانست نسبت
به اقدام جمعی برای مشارکت در احیای دریاچه ارومیه اقدام کنند .تفرق و پراکندگی مردم
در قالب طایفهگرایی و بروز چند دستگی در بین مردم (علیالخصوص در داخل هر روستا)
موجب عدماعتماد بین فردی و گروهی شده و بهتبع آن تمایل نیز برای مشارکت در احیای
دریاچه کاهش خواهد یافت .احیا و حل بحران دریاچه ارومیه نیازمند اقدام همگانی و جمعی
کشاورزان و مردم محلی بوده و مسائل فنی نیز بهعنوان مکمل این فعالیتها قابلاستفاده
خواهند بود .حال اگر توانایی اقدام جمعی و نهیتی همگانی برای حل بحران دریاچه ارومیه
در بین مردم محلی وجود نداشته باشد ،در عمل امکان احیا و پایداری دریاچه ارومیه
تحققپذیر نخواهد بود .لذا مؤلفههای تشکیلدهنده مشارکت تنها در صورت وجود
همبستگی و انسجام اجتماعی بین مردم امکانپذیر خواهد بود .لذا قبل از اجرای طرحهای
مرتبط با احیای دریاچه ارومیه میبایستی مؤلفههای موجد و استحکامبخشی و پایداری
انسجام اجتماعی را بین مردم محلی به وجود آورد .هر کجا که ارتباط و پیوند انسجام
اجتماعی با دیگر کنشها و فرآیندهای اجتماعی همچون مشارکت در اشکال اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی آن مطرح میشود ،همه نظریهپردازان در خصوص ابراز توجه به این
پیوند ،علیرغم اختالفنظر در چگونگی ارتباط و تأثیرگذاری در سطوح گروهی ،میان گروهی
و جمعی ،بهنوعی اتفاقنظر و اجماع میرسند و بر اهمیت پیوند بین انسجام و مشارکت
تأکید میکنند .به عبارتی انسجام در کل ،ناظر بر میزان و الگوی رابطه متقابل بین
کنشگران ،گروهها و خردهفرهنگی های تمایز یافته است .در واقع عاطفه جمعی مردم نسبت
به یکدیگر به وجود آورنده انسجام اجتماعی است که بهصورت کامالً مستقیم در ارتباط با
مشارکت اجتماعی است.
نمودار مدل تحلیل عاملی مشارکت اجتماعی از نظر آماری نشانگر یك مدل خوب
است( .)CFI=2/88نتایج نشان داد که مشارکت اجتماعی مهمتر از دو مؤلفه دیگر در تبیین
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سرمایه اجتماعی است .میزان باالی تبیین سرمایه اجتماعی توسط مشارکت اجتماعی بیانگر
اهمیت ویژه مشارکت اجتماعی در بین سایر مؤلفهها است.
یافتههای پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی تبیینکننده و پیشبینیکنندهی
مناسبی برای گرایش کشاورزان به مشارکت در حل بحران دریاچه ارومیه است .این نتایج
ضمن معنیداری نشان میدهد که حل بحران دریاچه ارومیه از طریق تقویت و افزایش
شدت و شعاع اعتماد مردم به یکدیگر و به دولت ،همبستگی و یکپارچگی مردم از طریق
کاهش اختالفات قومی ،خویشاوندی ،سیاسی و افزایش همگرایی بین مردم و همچنین
افزایش فعالیتهای داوطلبانه مردم در قالب تشکلها و فعالیتهای دستهجمعی (ایجاد
تشکلهای مردم نهاد و ،)...تسهیل شده و هزینههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
زیستمحیطی را بهشدت کاهش خواهد داد .توسعه برای تحقق نیاز به ابزاری همچون فراهم
آوردن زمینه همبستگی اجتماعی ،تثبیت امنیت و اعتماد جمعی و همچنین پرداختن و
مشارکت همه اعیای اجتماع به فعالیتهای حیاتی دارد .این سه ابزار اساسی محقق نخواهد
شد مگر آنکه اراده و احساس نیازی عقالنی در جامعه حاکم شود .نظر به نقش قابلتوجه
سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن در تسهیل فرآیند توسعه روستایی و جایگاه سرمایه
اجتماعی بهعنوان زیرساخت پویاییهای اجتماعی که یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه
است ،پیشنهاد میشود که با عنایت به ارتباط سرمایه اجتماعی با گرایش به مشارکت در حل
بحران دریاچه ارومیه ،نهادهای و سازمانهای مرتبط و دستاندرکار در احیای دریاچه
ارومیه ،توجه ویژهای به تحکیم و بازسازی زمینههای سرمایه اجتماعی در راستای حل بحران
دریاچه ارومیه داشته باشند .میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعهاینشاندهنده
میزان اعتماد افراد به یکدیگر است .وجود میزان قابلقبولی از سرمایه اجتماعی موجب
تسهیل کنشهای اجتماعی میشود ،بهطوریکه در مواقع بحرانی میتوان برای حل مشکالت
از سرمایه اجتماعی بهعنواناصلیترین منبع حل مشکالت و اصالح فرآیندهای موجود سود
برد.لذا تقویت سرمایه اجتماعی به بهترین وجه خواهد توانست به مشارکت همگانی و عمومی
در حل بحران دریاچه ارومیه کمك کند.
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