
  
  
  
 

 يها  در انواع نظاميماعته اجيسرما يبررس
ل يثر بر تبدؤو عوامل م ني از زميبردار بهره

  ي به تعاوني دهقانيها يبردار بهره
  

  ۲يروزآباديداحمد في س،∗۱اي ازکيمصطف

  شناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران جامعهگروه استاد  ۱

  جتماعي دانشگاه تهرانشناسي دانشکده علوم ا جامعهگروه   استاديار۲

  )٧/١٢/٨٦ تصويبتاريخ ، ٢٦/٣/٨٦تاريخ دريافت (

  

  دهيچک
 يهـا  دگاهيـ و د  ز کرخه ين در حوزه آبر   يزماز   يبردار بهرههاي    انواع نظام  يت فعل يضع از و  يا خچهيتاردر مقدمه   

 يافتگيـ با توسعه    يه اجتماع يسرما رابطه   ي نظر لحاظبه  سپس  . آمده است  يبردار بهرههاي   رامون نظام يپمربوطه  

 صورت  ز کرخه ي خانوار در حوزه آبر    ۳۷۵ روستا و    ۴۹ ي رو  بر شيماي با روش پ   ن پژوهش ي ا . شده است  يبررس

ـ   يه اجتمـاع  يسـرما در اين مطالعـه،     .  شده است  يبررسن  ي از زم  يبهربردارهاي   انواع نظام در آن   گرفته و    ن ي در ب

هاي   از نظام  ي و جمع  يوه فرد ين دو ش  ي ب يقيسه تطب يف مقا با هد بررسي شده است و      يبردار بهرههاي   انواع نظام 

ت ي مطالعـه وضـع    ، بـه  بـرداري  بهـره هـاي    ر انواع نظام  يبا سا  ي و تعاون  يدهقانهاي   يبردار  بهره يعني،  يبردار بهره

 يجـه بررسـ   ينت. اسـت شده  پرداخته   ،ي و تعاون  ي در دو نوع نظام دهقان     يي و نوگرا  ياريهمهاي   مشارکت، هنجار 

 ،يبرداران تعـاون   در بهرهيور بهره و يي، نوگرايل به کار گروهي و تما ياري، مشارکت، هنجار هم   دهد که  ينشان م 

  . استيخرد و دهقانهاي  برداران در واحد  باالتر از بهرهيبه شکل معنادار

، ي ارضـ  يدار هيسـرما  يبـردار   مـشاع، بهـره    يبردار بهره،  ي تعاون يبردار ، بهره ي دهقان يبردار بهره : كليدي ژگاناو

  .يه اجتماعيسرما، ي ارضيدار هيخرده سرما يبردار بهره

                                                 
 E-mail: mazkia@azkia.ir                                                     ٠٢١ـ٦١١١٧٨٤٥تلفن : نويسنده مسؤول. ∗
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  مقدمه
دسته   به دو  ي به لحاظ نظر   ، در نگاه اول   راني در ا  ي دهقان برداري بهرهمربوط به نظام    هاي   پژوهش

 در ي نقطـه نظـرات سـنت      ي معتقدنـد کـه دهقانـان دارا       ي نوسـاز  منظـر دسـته اول، از     : شوند يمم  يتقس

رش ي و عـدم پـذ     يد نـوآور  ، نبـو  يگذار هيه سرما يشرفت، فقدان روح  يزه پ يند نداشتن انگ  ، مان اند يزندگ

 مـشخص   ي که به عنوان خـرده فرهنـگ دهقـان         يکل عناصر در   و   ييگرا د، خانواده ي جد يفنهاي   دانش

ن دسـته از پژوهـشگران      يـ ا. اند  کرده ي تلق ي دهقان يبردار بهرههاي   بي به عنوان آس   و آنان را  شده است   

  .ن بردين موانع را از بيتوان ا  مييد در فرهنگ سنتيد، با اشاعه عناصر جدمعتقدن

 يهـا  ر شـرکت  ي نظ برداري بهرههاي    به نظام  يشتريت ب ين دانش پژوهان، اهم   ي ا شتريبقات  يدر تحق 

 بـه عنـوان     ي دهقـان  بـرداري  بهـره زه داده شده و از      يمکانهاي   و واحد ها    و صنعت  ت، کش ي زراع يسهام

  .)۷۶: ۱۳۸۵ا، يازک(اد شده است ي ندارد ي مطلوبي اقتصاديي که کاراينظام

ـ بـا اصـل قـرار دادن وا       و  اند   بهره جسته  يدگاه وابستگ ي از د  ،دسته دوم  و  ي نظـام اقتـصاد    يستگب

ـ       يـ  کـشور ا   يل رخدادها ي به تحل  ،ي جهان يشهرهاـ  ران به مادر  ي ا ياجتماع ژه يـ وه  ران در همـه ابعـاد، ب

 جامعـه   يافتگيـ  معتقدند کـه توسـعه ن      ياسيصاد س دگاه اقت ي از د  شگرانپژوهن  يا. اند  پرداخته يکشاورز

 ي و فرهنگـ   ي، اجتماع ياقتصادهاي   يژگيا و ي، محصول ساخت و     يران و از آن جمله بخش کشاورز      يا

 توسعه  يران و کشورها  يان ا ي م يجه ارتباط گذشته و مداوم اقتصاد     ي نت ياديحد ز   بلکه تا  ،ستيجامعه ن 

 ييات بـوده و از کـارا      يـ قـادر بـه ادامـه ح       ي دهقـان  برداري بهره که نظام    ندعتقدن گروه م  يا. افته است ي

و ها   زهيثر به انگ  ؤتر و م   عير س يقي به طر   معموالً يبرداران دهقان   برخوردار است و بهره    ي مطلوب ياقتصاد

نات، ت منابع و امکا   يگر، دهقانان با توجه به محدود     يان د يدهند و به ب     مي بازار واکنش نشان  هاي   مشوق

ـ  جد بـرداري  بهـره هـاي    جاد نظـام  ين محققان ا  يا.  دارند ي و منطق  يي عقال يرفتار د از جملـه کـشت و       ي

اند و اعتقاد دارند     اد کرده ي يا هي و حاش  يي جز ي را به عنوان اقدام    ي زراع ي سهام يها  شرکت وها   صنعت

ه و  يـ در تجز .  اسـت   منجـر شـده    ي بزرگ به ضرر اقشار دهقان     برداري بهره يگونه واحدها  نيجاد ا يکه ا 

 و نفـوذ    ياجتمـاع هـاي    يبنـد   قطب يش نوع يدايان اقشار و پ   يمهاي   يش نابرابر يل آنان بحث افزا   يتحل

  .)۱۹ـ۵۹: ۱۳۸۴ا، يازک(شود   ميدهي ديمعه دهقان در جايدار هيسرما

رامـون عوامـل محدودکننـده و       ي پ يينظرهـا  ، نقطـه  ي و تعـاون   يجمعـ هاي   برداري بهرهاما در مورد    

تـون معتقـد اسـت کـه        پخـانم لم  . شود  مي  مشاهده ي و گروه  ي جمع برداري بهرههاي   کننده نظام  ليتسه

 در يلـ يرو دل نيو از ااند  تجربه يبران ناآزموده و يگر طبقات اي مانند مالکان و د  يدهقانان در فن همکار   

 يابيـ بـا کام  را ي از امـور تعـاون  يک خواهند توانست امرينده نزديست که نشان دهد آنان در آ      يدست ن 

ثر مؤهاي  تيان دهقانان با فعالي در مييرگرايه تقدي روحيده وي به عق.)۶۸۴: ۱۳۶۲تون، پلم( انجام دهند
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 ث باع يعت و وجود نظام ناسازگار اجتماع     ي و مبارزه با طب    يکش ستمها    ندارد و قرن   ي سازگار يو جمع 

 ييم و رضا و به عنوان جز      يده تسل ي از نقاط کشور وضع خود را با پد        ياريشده است که دهقانان در بس     

  .)۶۸۵: همان( جهان بنگرند ياز حوادث متوال

 در منطقـه زاگـرس کـار        ي و دامپـرور   يي روستا ي زندگ ينوسازدر خصوص   بنت که    سکويفرانس

، از  روسـتا  وجـود نـدارد و در گذشـته هـر            يان دهات به طور کل    ي م يتعاون اقتصاد : کرده معتقد است  

ـ ان دهـات ا   ي در م  يا لهي ارتباطات قب  بهوي  . آنان در رقابت بوده است    گان خود جدا و با      يهمسا ـ  ي ه ران ب

 بازداشـته   ي و تعـاون اقتـصاد     يکند که آنها را از همکـار        مي اش اشاره  خصوص در منطقه مورد مطالعه    

  ).۸۷: ۱۳۸۰، يغفار( است

خـاص   معتقد اسـت وضـع   ،يرانين دهقانان ا ي در ب  ييه فردگرا ي با نادرست خواندن روح    يخسرو

 را رهيـ  ماننـد بنـه، حراثـه و غ   ييز آن، کـار در واحـدها  ران و مشکل آب و نحوه استفاده ا   يزراعت در ا  

 و يان وجود نداشته، بلکه حس همکار يين روستا ي در ب  ييه فردگرا يوقت روح  چيجاب کرده است و ه    يا

 در ي و وابستگ خاکيز شوري و ني مشکل کم آبيبه نظر خسرو  . رومند بوده است  ين آنها ن  يتعاون در ب  

 يد آمـدن نـوع    يـ ران، عامـل پد   ي ا ين روستاها يم آب در ب   ي نحوه تقس  ين دشوار ي و همچن  ياريشبکه آب 

: ۱۳۵۸،  يخـسرو (ن کشاورزان شده است     ي ب ي زراع يک در واحدها  ي، تعاون و روابط دموکرات    يهمکار

۱۲۳(.   

ه عـدم   يشدن روح  داير پ  د يمي توام با وضع اقل    يتيم ارباب و رع   ي و رژ  يديبه نظر او مناسبات تول    

 در جامعـه    ي و گرسنگ  ي و وحشت از قحط    يم از خشکسال  ي و ترس از فردا و ب      ينامن،  تحرک و قناعت  

 دارد و بـه  ي و اجتمـاع   يخيشه تار يان ر يي در روستا  ي و تنبل  يدي ق ي ب ي موثر بوده و به زعم و      ييروستا

اشرف معتقـد اسـت کـه در منـاطق     احمد  .)۱۲۴: همان(گردد   مي باز يتيرعـ    ارباب ينظام بزرگ مالک  

ا، نقـش   يـ  از رعا  يکـش  ل بهـره  ي تسه ي و زراعت دشوار بود و لذا برا       يارير، کار آب  يه کو يخشک و حاش  

ر نظـر   يـ م و هرکـدام را ز     ي تقـس  يت روستا به چند واحد مـساو      ي و جمع  ي ده را برحسب اراض    يزراعت

، واگـ  بنه، صـحرا، پا    يمحلهاي   را به نام  کردند و آنها      مي  آن جمع واگذار   ي از افراد توانا   يکيکدخدا به   

  ).۱۲۵: ۱۳۸۵ا، يازک(خواندند   ميطاق، حراثه و مانند آن

 قنـات   ي ساخت و نگهدار   يان زارعان برا  ي م يز موجب همکار  ي آب ن  يابيان، کم يدگاه کاتوز ياز د 

ـ تول يروش سنت  وه و ي، استحکام بنه که ش    يده و يبه عق . شده است   مي ع آب ين توز يز و همچن  يا کار ي د ي

تر بـود،    ه خشک ي منطقه قرار داشت هرچه ناح     يت آب و خشک   ي وضع ي چگونگ تأثير بود تحت    يجمع

 بـه نظـر     .)۲۱۷: ۱۳۶۸ان،  يـ کاتوز(شتر بـود    يـ ز ب يـ  دهقانان ن  ي اراض يبنه قدرتمندتر و احتمال پراکندگ    

ان يز سـال   اسـت کـه ا     يکـشاورز هـاي    وهين ش يتر يمي از قد  يکي،  ي، بنه به عنوان نظام کار گروه      يوثوق
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ـ ر را يه کو ي و حاش  يخصوص در نقاط کم آب مرکز     ه  ران ب ي در فالت ا   يمتوال ، يوثـوق (ج بـوده اسـت     ي

دهـد    مي  نشان ي جمع يبه عنوان واحد زراع   ها    در خصوص بنه   ي و تجرب  يخي شواهد تار  .)۱۹۵: ۱۳۶۶

 يعنـ يد خـود  يـ  در نـوع جد  ين نـوع واحـدها حتـ      ي و دوام ا   يداري، از عوامل پا   يشاونديکه عامل خو  

ر کاشـان بـه     يه کـو  ي حاش ي و مطالعه روستاها   ي در بررس  يغفار.  بوده است  ييمشاع روستا هاي   يتعاون

فـه  يک طا يـ دهد بـه نـام        مي لي را تشک  يک بنه آب  ي يده است که هر طاق آب که به نوع        يجه رس ين نت يا

  .)۸۷ :۱۳۸۳، يا و غفاريازک( دارند يشاونديگر نسبت خويکدي آن با ي شده و اعضايگذار نام

 در  ي مـشارکت جمعـ    ي در مـورد چگـونگ     ي قـضاوت و داور    ، ارائه شده  يدگاههايبا توجه به د    

  : کرديبند ميتوان در سه دسته تقس  مي راي گروهبرداري بهرههاي  نظام

ـ  ندارنـد و روح    يت جمعـ  يل به کنش و فعال    يان تما يي که معتقدند روستا   يکسانـ  ۱  و  يرو ه تـک  ي

 يديـ  و نومياجتمـاع هاي  تيز عدم اقبال در فعاليند و حاصل آن ني برآ بر آنها غالب است و   ييتفردجو

  .است

ـ ي کـه بـر خـالف دسـته اول، معتقدنـد دهقانـان ا           ينظران صاحبـ  ۲ ه تعـاون و  يـ  روحي دارايران

، يگر همکـار يکـد ي با ي و رواني، فرهنگي، اقتصادي مختلف اجتماعيتهاي هستند و در فعال  ييگرا جمع

شه يـ ن انديـ  طـرح ا كهان، معتقدند يين روستاي در بييه فردگرايند و با رد روح    دار ياريگري و د  ياريهم

ن ي ا ي برا يت جمع ي فعال يافتگيالبته سازمان   .  است يران با جامعه غرب   ي ا يسه جامعه دهقان  ي از مقا  يناش

 .ستيافراد چندان مهم ن

ان يي بودن روستا  يرکتگرا و مشا    جمع يعنيدگاه دوم   يدگاه اول را قبول ندارند و د      ي که د  يافرادـ  ۳

ان در سطح و عرصه     يين معنا که معتقدند روستا    يبد. شوند  مي  قائل ي آن سطح  ي برا يکنند ول  يرا رد نم  

ـ  احت يادي ز ي که مشارکت به سازمانده    ي تا سطح  يعني. هستند" يمشارکت" ي از نظام اجتماع   يخاص اج ي

ـ ابـد و  ي  مي انيله مشارکت جر  ي تا سطح خانواده و قب     مثالً. ندارد طوح فراتـر از عرصـه      سـ  هرگـز بـه      يل

ـ ي مشارکت پراکنده، محـدود و فاقـد سـازمانده   يابد، لذا نوعي يله ارتقاء نميخانواده و قب   ن ي الزم در ب

 .شود  ميان مشاهدهييروستا

ط جامعـه  يسوم با توجه بـه شـرا   دگاهيرسد که د  ميج مطالعات بدست آمده به نظرياساس نتا بر

رنـد بـه    يگ  مـي  قـرار  دگاهيـ ن د يـ  که در ا   يپژوهشگران.  برخوردار است  يرشتيران از قوت ب   ي ا ييروستا

  و مـشارکت اشـاره     يل به کار گروه   ي تما ي، هنجارها ي اعتماد اجتماع  يعني يه اجتماع يسرماهاي   لفهؤم

 که اعـضاء آن بـه       ي است و اجتماع   ي کنش موثر مردم   ي برا يکنند و معتقدند که عناصر مذکور منبع       مي

در و شـود   يشاوندان خالصه نمـ ين اعتماد فقط در سطح خانواده و خو       يند و شعاع ا   گر اعتماد دار  يکدي
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 و انجـام  ي همکاري برايشترين خود هستند، از توان بي در بين اعتمادي که فاقد چن يسه با اجتماع  يمقا

  .  برخوردارنديکار گروه

 انيـ  در م   و مـشارکت   يل به کار گروهـ    ياعتماد، هنجار تما  ن گروه از پژوهشگران،     يبه اعتقاد ا   بنا

ان يـ  و تعاون در م    يکننده همکار  لين امر تسه  ي وجود دارد و ا    يشاوندي خو يها و گروه ها   فهيها، طا  قوم

 يري جلـوگ  يتعاون برداري بهرههاي   ان از بسط و گسترش نظام     ين م ي که در ا   يا حلقه مفقوده . است آنان

 اسـت کـه     ين گروهـ  ي ب صورته  ارکت ب  و مش  يل به کار گروه   يوجود اعتماد، هنجار تما    ، عدم کند مي

ل ياعتماد، هنجار تما  ن نوع از    ي که ا  يورزند و معتقدند تا زمان      مي ديآن تاک  شتر بر يمتفکران گروه سوم ب   

هـاي    تـشکل  يانـداز   راه ،امـده ي بـه وجـود ن     يي روسـتا  يها ان جماعت ي در م   و مشارکت  يبه کار گروه  

ز در چـارچوب    ي حاضر ن  يبررس. خواهد بود شوار   د يادي تا حد ز   ياري و هم  ي بر همکار  ي مبتن يديتول

 ي و تعـاون ي دهقـان برداري بهرهان دو نظام يسه مي شده و قصد دارد مقا     ير طراح ي گروه اخ  يدگاه نظر يد

ن يـ اق  ين تحق يال ا ؤن س يتر مدهع.  کند ي آنها بررس  ي اجتماع هيسرماز کرخه با توجه به      يرا در حوزه آبر   

، مـشاع،   ي، تعـاون  ي اعـم از دهقـان     بـرداري  بهرههاي   ن انواع نظام  ي ب ي اجتماع هيسرمات  يوضع:  که است

ـ و    است؟ چه صورت  در منطقه به     ي ارض يدار هيخرده سرما و   ي ارض يدار هيسرما ن دو گـروه بهـره      يب

د، يـ مربـوط بـه عوامـل تول      هـاي    ، شـاخص  هـاي شخـصي     شـاخص  به لحاظ    ي و تعاون  يبرداران دهقان 

 يه اجتمـاع ي و شاخص سرما   يور ج و شاخص بهره   يترو، شاخص آموزش و     يختشنا روانهاي   شاخص

، چـه   ي تعـاون  ي بـه سـو    ي دهقـان  بـرداري  بهرههاي    حرکت از نظام   يو برا ؟  استبه چه صورت    وضع  

  ؟مد نظر گرفته شودد ي بايعوامل

 
  يارچوب نظرچ

 هايي كه   يعني ابزار و آموزش   (همچون مفاهيم سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني         "اجتماعي  سرمايه"

هـا، هنجارهـا و    هاي سـازمان اجتمـاعي از قبيـل شـبكه       به ويژگي  ،)دهند  وري فردي را افزايش مي     بهره

 سـرمايه . كننـد   اشاره دارند كه هماهنگي و همكاري بـراي كـسب سـود متقابـل را تـسهيل مـي                   اعتماد

اي   در جامعه . دهد  گذاري در زمينه سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني را افزايش مي           اجتماعي سود سرمايه  

اجتماعي بـه    سرمايه .تر است   گيري برخوردار است، همكاري آسان     اجتماعي چشم  كه از نعمت سرمايه   

 متغيـر،   توانـد   مـي   و بـوده هـا     عنوان يك منبع با مالكيت جمعي متعلق به محله، جوامع، مناطق و بخش            

ي و شـاخص معرفـي      اجتماعي با سه عنصر اصـل      مفهوم سرمايه . باشدكوچك و بزرگ و يا زياد و كم         

 و در بعـد     يل به کار گروهـ    يتما ي و هنجاها   به اعتماد  ١ تمايالت رفتاري  و ها  در قالب گرايش  . شود مي

                                                 
1 dispositions behavioral 
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پاتنـام،  :  ١٨٩ــ  ٢٤٣: ٢٠٠٢  ،اُفه و فوش (كنند  اشاره مي و مشارکت٢پذيري به انجمن١الگوهاي ساختاري 

١٣٨٠(  

ترس و شك نسبت بـه      ، به عدم    عيفاعتماد ض . است مطرح   ٤ و ضعيف  ٣اعتماد، در دو گونه قوي    

 نفـرت  همـراه بـا  گروهـي  ا يـ  اعتمـادي بـه دسـته      بين  يگردد و همچن    مي اطالقرفتار احتمالي ديگران    

اما اگر شخصي منتظر برخوردهاي خصمانه، نيرنـگ،        . دگرد  مي  اعتماد ضعيف  شامل نيز   ،عموميت يافته 

 ديگر شخص از اعتمـاد ضـعيف هـم          فريب، عدم همكاري و رفتارهاي نادرست از سوي ديگران باشد         

 :٢٠٠٢،  اُفـه و فـوش    ( اسـت برخوردار نيست و الزمه اعتماد ضعيف نداشتن بدبيني نسبت به ديگـران             

  .)١٣٧٠ کلمن، ؛٢٠٠٠: ١٣٨٠ پاتنام، ؛١٩١

هـاي    غير رسمي و يا رسـمي ماننـد باشـگاه         هاي   تشکلپذيري، مشاركت فعال شخصي در       انجمن

هـاي   هـاي غيـر انتفـاعي و يـا جنـبش        هاي مـذهبي، سـازمان      ، انجمن هاي محيط زيستي    ورزشي، شبكه 

 ،اُفه و فوش   .)١٣٧٠ کلمن،   ؛٢٠٠٠: ١٣٨٠ پاتنام،   ؛١٩١: ٢٠٠٢اُفه و فوش،    ( گردد    مي را شامل اجتماعي  

 يل به کار گروه   يه اعتماد، هنجار تما   يروحگذاري بر   تأثيرهاي مختلف به لحاظ نوع        معتقدند كه انجمن  

 تـأثير به چگونگي نوع    آنها   ،ها  شناسي از انواع انجمن     اي كه در گونه      به گونه  هستندت   متفاو و مشارکت 

اشكال انجمن به سه گـروه      آنها  به زعم    .دن اشاره دار  عناصر سه گانه مذکور   ها بر   انواع خاصي از انجمن   

 بنـدي  گونـه . نظـر اُفـه و فـوش اسـت         شود كه نوع دوم آن مـورد        نخستين، دومين و سومين تقسيم مي     

نـسبتاً  ( و اهـداف  هاي كنش جمعي بر پايه تركيب دو بعد است، عـضويت      شناختي انواع و الگوه    جامعه

  .)ثابت يا متغير

  ها تشکلشناسي انواع  گونه .١شماره جدول 
 و يرامتغير، مشروط به 

  شركت كنندگاننظر 
كنترل سلسله ا با يثابت، 

   از باالمراتبي
  اهداف

  تيعضو

  اي هاي قومي و قبيله گروه
  
٢  

  )هاي عمدتاً غيرقانوني گروه(
  مافيا، تبهكاران

١  

 اي  از طريق جذب،ثابت
  طرد

   مدنييها ها، انجمن باشگاه
٤  

 احزاب ها، ي تعاونها، ها، انجمن بنگاه
  سياسي
٣  

 /تيعضو ،متغير
  داوطلبانه

 

                                                 
1 structural patterns 
2 associability 
3 thick 
4 thin 
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ـ (گـردد      قـومي مـي     و با ريشه خانوادگي، خويـشاوندي    هاي   تشکل، شامل   ١هاي اوليه   تشکل ه خان

ـ     ،و ساختار آن  ها   تشکلگونه    عضويت در اين   .)١جدول  شماره دو در     صـورت  ه   غيرداوطلبانه بوده و ب

و نيـز   اسـت   خـانوادگي    هاي غير قابل خدشه يـا اجـدادي و          هاي خوني، سنت    اساس مالك  اوليه و بر  

 .شـوند  جزو بيگانگان محسوب مي   هاي فوق و عدم صالحيت عضويت هستند،          افرادي كه فاقد ويژگي   

  .ليكن عضويت ثابت است متغير بوده وها  تشکلگونه  بنابراين اهداف در اين

گونـه كـه در      ، همـان  اسـت هـايي بـصورت اسـتعاري         اما از طرفي ديگـر، گـاهي چنـين ويژگـي          

خانه شـمار   (شود كه در آنها هم هدف و هم عضويت هر دو ثابت هستند  هاي مافيا مالحظه مي     خانواده

  . سازد  از تعهدات متقابل برخوردارند كه آنها را نسبت به بيگانگان متمايز ميو اعضا) يك در شكل باال

، يدار هي سـرما برداري بهرههاي  نظامنجا يدر اها، مؤسسات انتفاعي و  ، شامل بنگاه٢سومهاي   تشکل

بـرعكس  هـا    تـشکل گونـه     ايـن  .)١جدول  خانه شماره سه در     (گردد    ميها   يتعاون و   يدار هيخرده سرما 

عـضويت مـشروط بـه      . اسـت آنهـا متغيـر     در  اوليه هستند و اهداف آنان ثابت و عـضويت          هاي   تشکل

: مانند.  بر پايه آن شكل گرفته است      تشکلوردي است كه    اتناسب، توانايي يا تمايل و مشاركت در دست       

  . بهبود منافع گروهي وسود

ـ    اهداف و مقاصد ايـن انجمـن  .٣هاي دومين يا مدني انجمنا  يها   تشکل هـاي   تـشکل ه ماننـد  هـا ن

خانه شـماره     ( سومين خاص است     نوعهاي   تشکلنخستين پخش شده و غير مشخص است و نه مانند           

هاي اقتصادي    ها و بنگاه     به دنبال كسب سود همانند شركت      ها تشکل اعضاء در اين     .)١جدول  چهار در   

  .)١٩٣ـ١٩٨ :٢٠٠٢ ،اُفه و فوش( هاي رسمي مانند احزاب سياسي نيستند و يا كسب موقعيت

از نـوع   هاي   ، با تشکل  يدار هي و خرده سرما   يدار هي سرما برداري بهرههاي   در پژوهش حاضر، نظام   

نوع سوم در ارتبـاط     هاي    با تشکل  ي و مشاع از جهت    يتعاون برداري بهرههاي   سوم مشابهت دارند و نظام    

ز يرا ن  ١در جدول شماره    نوع دوم   هاي    انجمن عناصرق،  يتحقهاي   دادهبراساس  گر،  ي د ياست و از سو   

 در آنهـا وجـود دارد و هـم          يتـ ي درون ب  هاي   ي بر همبستگ  ي که هم تعلقات مبتن    يا به گونه . هستند دارا

هـاي   ر انـواع نظـام    ي و مشارکت در آنها نـسبت بـه سـا          يل به کار گروه   ي تما يتعامل، اعتماد، هنجارها  

ن يـ  موجـود در ا    يه اجتمـاع  ي، سـرما  برداري رهبههاي   سه با انواع نظام   يشتر است و در مقا    ي ب برداري بهره

 در درون خود تـشکل و       يور  و ارتقاء سطح بهره    يش انسجام اجتماع  ي، سبب افزا  برداري بهرههاي   نظام

                                                 
1 primary associations 
2 tertiary associations 
3 secondary or civic associations 



 
 

 

 
١٣٨٧بهار ، ٣٣نامة علوم اجتماعي، شماره   

 

٨٤

ل هرگونـه   ي به منظـور تـسه     ، و مشارکت در منطقه    يل به کار گروه   يش و ارتقاء اعتماد، هنجار تما     يافزا

  .گردد  مييا ت توسط کارگزاران توسعهيفعال

  

  سرمايه اجتماعي و توسعه
ادبيـات  اي   هاي توسعه  و افزايش پتانسيل و ظرفيت    در زمينه رابطه سرمايه اجتماعي با كاهش فقر         

بـا  بـرداري    هـاي بهـره    سرمايه اجتماعي در نظام    و اين پژوهش نيز درصدد شناخت        مفصلي وجود دارد  

به عنـوان  ) جمعي(و تعاوني ) فردي(هاي دهقاني   برداري و نقش آن در بهره    ابعاد گوناگون سطح كشت     

  .است اي در منطقه هاي مشاركتي و توسعه  بر ساير ابعاد و فعاليتكننده يك عامل تاثيرگذار و تسهيل

 ي و رابطه آن با رفاه خـانوادگ       مشارکتدر خصوص    اي  در مطالعه  ،)١٩٩٩ (گروتارتبراي نمونه   

ـ   مـي  هـا  و انجمـن  هـا     در انـواع تـشکل     ده است که مشارکت   يجه رس ين نت ي به ا  يو فقر در اندونز     دتوان

و هـا     که مشارکت در انجمن    يا  به گونه  داشته باشد ها    خانواده يشتي و مع  ي بر وضع رفاه   يات مثبت تأثير

، التيتحـص  به لحاظ سن، جنس،   ها   جمن ان ي داخل يها، ناهمگون  تي تراکم عضو  يها با معرف ها   تشکل

 .انـد  ده شـده  ي سـنج  و عـوارض  ها   ي، پرداخت بده  ماتيحضور در جلسات، حضور فعال در اخذ تصم       

نيـز در مقالـه خـود بـه بررسـي رابطـه             ) ٨٥ـ١٢٤: ٢٠٠٢به نقل از گروتارت و باستلر       ( كريشنا و آفُف  

 ٦٤  آب رسـاني در     پـروژه   نقش آن در حفـظ و توسـعه         و يل به کار گروه   ي تما يمشارکت و هنجارها  

 از طريق تثبيـت     مشارکت دهد که   مي ن پژوهش نشان  يج ا ينتا. ندا پرداخته  راجستان هند   منطقه يروستا

ها،  هنجارها، ارزش ن  ي ا متقابالًگيرد و      شكل مي  هنجارهاها و      قوانين، رويه  ،هاي اجتماعي    شبكه ،ها  نقش

 مشارکت سوق  جمعي متقابل و      ، شرايط را به سمت كنش     يل به کار گروه   يتماها و باورهاي      طرز تلقي 

 شـاخص توسـعه    : شـده اسـت    يبررسـ دو متغير وابسته     عوامل مذکور بر     ن مطالعه نقش  يار  د .دهند مي

مشترك تحت برنامـه توسـعه در روسـتا،    هاي  كميت درصد زمين:  كه شامل شش معرف   ١زمين مشترك 

هـا، ميـزان       در كاهش درخـت و درختچـه        و اي  هاي توسعه   كيفيت همكاري در روستا درحمايت برنامه     

در پاسـخگو    كـه    ييها  ر پنج سال گذشته در روستا، تنوع فعاليت       دهي، كنش داوطلبانه د     محصول و بهره  

 حمايت  آخر  و در  رساني روستا شركت داشته است     اي غير از آب     هاي توسعه   پنج سال گذشته در برنامه    

متغيـر  . اسـت اي توسط اجتماع محلي روستاييان،       هاي توسعه   هايي از هزينه    و رضايت در پرداخت سهم    

 كـه طبيعتـاً بـا شـاخص توسـعه زمـين             ، پتانسيل كنش جمعي در روسـتا      ازعبارت است    ،وابسته ديگر 

اي   هـاي توسـعه     تعداد پروژه : مشترك رابطه بسيار نزديكي دارد و با سه متغير اصلي سنجش شده است            

هـاي   سـاختن مدرسـه، راه و پـروژه   : ماننـد (كه در پنج سال گذشته در روستا انجام و اجراء شده است           

                                                 
1. common land development index 
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 سال گذشته به منظور ارائـه تقاضـا و يـا شـكايت بـه           ٥ در   روستاييانطرف جمع   ، نمايندگي از    )مشابه

مقامات رسمي و يا اجرايي باال از طريق حزب حاكم و سومين معيار شامل رضايت از خدمات عمومي                  

 ير تـشکالت خـدمات    يسا ، تعاوني كشاورزي و     ، آموزشي   خدمات بهداشتي : دولت در روستا است مانند    

 ،هاي توسعه در روسـتاها      اجتماعي و سطح كارايي برنامه     سرمايهن  ي ب كريشنا و آفُف   ن پژوهش يدر ا که  

    .اند نمودهداري مالحظه  معني  همبستگي مستقيم و،اساس كنش جمعي بر

 برداري بهرههاي  نظامانواع ر د يه اجتماعيسرما به ، در پژوهش در منطقه کرخهيروزآباديا و فيازک

ان يـ در م  يه اجتمـاع  يدهد که سـرما     مي نشانآنان  ج پژوهش   ينتا. اند پرداخته يا رهي بر تعلقات عش   يمبتن

 بر يگذارتأثير نقش مثبت و ، خانوار۲۰ ي ال۱۲ شامل ين واحد اجتماعيت به عنوان کوچکتري بياعضا

هـاي    در نظـام يتـ يب ـ   درونيه اجتمـاع يگـر، سـرما  ي دياز سو. دارد برداري بهرههاي   نظاميريگ شکل

زان يـ ش م ي و افزا  تر د به نحو مطلوب   يت تول يري بهتر، اعمال مد   يريگ ميتصم بر   ي نقش موثر  برداري بهره

 همراه با اعتماد و هنجار معامله متقابل        يتيدرون ب ن شعاع اعتماد    ي ا .بر عهده دارد   يديتولهاي   مشارکت

هـاي   کل و تـش   يا  توسـعه  يگـذار  اسـت ي و س  يزيـ ر  برنامه ي برا ي بستر مناسب  ،فهي در سطح طا   يتين ب يب

از طـرف    .)۱۳۸۳،  يروزآباديو ف ا  يازک( نموده است  فراهم   ي و خدمات  يجي، ترو ي در بعد ارشاد   يديتول

 ييو نـوگرا  ت دانش   ي بر اهم  ي روان ي نوساز يها دگاهي در تقابل با سنت، د     يينوگراهاي    در بحث  ،گريد

 امور، اعتقاد به علـم      يزمانده و سا  يزير ل داشتن به برنامه   ي، تما )۱۳۸۳،  ي و غفار  ايلرنر، به نقل از ازک    (

) ۱۳۸۳،  ي و غفار  ايت، به نقل از ازک    ينکلس و اسم  يا (نده تا به گذشته   ي و توجه به حال و آ      يو تکنولوژ 

مجموعـه عوامـل    . انـد  تأكيـد كـرده   ) ۱۳۶۴ا،  يراجرز، به نقل از ازک     (يو اعتماد متقابل در روابط شخص     

 يکـسان  توسـط افـراد فـوق و         ي روان يحث نوساز گر که در مبا   ير عناصر مختلف د   يمذکور در کنار سا   

ن يـ در ا  ، مطـرح شـده اسـت      يپردازان مکتب نوسـاز    هي از نظر  گري د ي برخ د و له لن کگن، مک   يمانند ه 

  . آمده استتيلوجالت در مدل ي و سطح تحصييگرا پژوهش تحت عنوان سنت

  

  يشناس روش
  ي محدوده مطالعاتـ۱

ـ    يانيه در غرب کشور و در مناطق م       ز رودخانه کرخ  يمحدوده مطالعه در حوزه آبر      ي و جنوب غرب

لـومتر  ي ک۵۴۰۳۰ران ين حوزه در محدوده داخل خاک اي مساحت کل ا  . زاگرس قرار دارد   يها  رشته کوه 

  .مربع است

   و حجم نمونهيجامعه آمار ـ۲

 و  ، شـوش    ، دهلـران     آزادگـان    دشت  از شهرهاي )   روستايي  منطقه (  آبادي ٢٠٧   شامل   آماري  جامعه

، سوسـنگرد     ، سوسـنگرد شـرقي      ، قـدس    ، حميديـه     زمزم  هاي  دشت   در قلمرو جغرافيايي     كه  اهواز است 
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   سـطح    لحـاظ    بـه    آمـاري   جامعـه . گيـرد    قرار مي    و بانه   ، ارايض   ، دوسالق   ، اوان   ، فكه   ،كوثر، چمران   غربي

   سـاكن   ـ خانوارهاي ٢  مورد مطالعه  قلمرو    ـ روستاهاي ١.   است   شده   تفكيك   آماري   دو جامعه    به  تحليل

 ،  دوم   و در جامعـه      اسـت    يكـي    و تحقيـق    گيـري    واحد نمونه    اول  در جامعه    مورد مطالعه   در روستاهاي 

   حجـم   تعيـين و    گيـري    نمونـه   روش.   خانوار اسـت     سرپرست  واحد تحقيق   خانوار و   گيري  واحد نمونه 

   بـا اعمـال    اسـت   آمـده   مقالـه   روسـتايي   توسعه  شاخص   در قسمت    كه  گونه  همان،    اول   در جامعه   نمونه

   جمعيـت   ، نـسبت     شـاغل    جمعيـت   ، نسبت د باسوا   جمعيت   نسبت  از متغيرهاي     هر يك    بر روي   ضريب

 هـر روسـتا و      ارتبـاطي    و امكانـات     بهداشتي  ، امكانات    زيربنايي  ، امكانات   اداري ،   سياسي  ، امكانات   فعال

 يافتگيـ بـر اسـاس سـطح توسـعه           و   اسـت    آمده   دست   هر روستا به    اي  توسعه    امكانات  ها نمره  آن  جمع

 ،٤٩   نمونـه    حجـم    از تعيـين    پـس .  شده است  يريگ  نمونه ، متناسب با حجم   يا روستاها با روش خوشه   

 انتخـاب    و پايين    باال، متوسط   اي  توسعه  با امكانات    روستاهاي   گروه   با سه    و متناسب    نسبت  روستا را به  

 مـورد    نمونـه   در روستاهاي  ساكن خانوارهاي،   دوم  در جامعه  نمونه  و حجم گيري  نمونه  روش.  ايم  كرده

  شوند كـه     مي   را شامل    دوم   آماري  دهند جامعه   مي  خانوار را  ٦٢٣٣   روستا با حجم   ٤٩   تشكيل   كه  مطالعه

   موثر در ايـن      متغيري   با سواد كه     جمعيت   صفات  اساس  و بر   ان كوكر   از فرمول   نمونه   حجم   تعيين  براي

   مجـزا تقـسيم      طبقـه    سـه  ها بـه     درصد خانواده  ٩٥  اطمينان و ضريب % ٥   احتمالي   با دقت    بوده  پژوهش

 در    شـدند كـه      خـانوار انتخـاب    ١٦٤ و   ١٠٦،  ١٠٥  گانـه    سـه    طبقـات    نسبت   به   از تصحيح   شدند و پس  

  . شدند نوار را شامل خا٣٧٥  جموعم

  
 قيتحقهاي  ريف متغيتعر

 ي بررسـ يشود و بـرا   مي  از آنان اشاره   يف مختصر يرها به تعر  يل حجم متغ  ين پژوهش به دل   يدر ا 

  .توان به مجلدات پژوهش مراجعه نمود  ميياتي و عمليف نظريشتر تعاريب

   مستقلهاي  ريمتغ

  اجتمـاعي ـ   وضعيت اقتصادي  و   نواربعد خا ،  سواد،  سن :، شامل هاي شخصي و جمعيتي     شاخص ـ

  .خانوار

، تمايل بـه همكـاري در مـسايل آب و آبيـاري            :عبارتند از ،  هاي مربوط به عوامل توليد      شاخص ـ

 .هاي فني سطح مهارت و سازي اراضي تمايل به يكپارچه

هـاي    الگوها و شيوهرشي عدم پذي به معنييگرا ، شامل سنتاجتماعي  شناسي هاي روان   شاخص ـ

  .ديد در حيات اجتماعي، روحيه نوجويي و كار تازه كردنج
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يافته فرايندي آگاهانه، داوطلبانه، جمعي و مبتني بر برنامـه            مشاركت اجتماعي سازمان   ، مشارکت ـ

ـ و اهداف مشخصي است كه به عنوان فعاليتي اجتمـاعي  هـا و   هـا، گـروه    اقتـصادي در قالـب انجمـن    

  .  است٢ و غيردولتي١محليهاي  تشکل

ده شـده   ي در سطح روستا سنج    ين فرد ي ب يزان اعتماد اجتماع  ي م يق بررس ياز طر ،  ي اعتماد عموم  ـ

گر، قرض دادن پول و     يکدي يزان وجود اعتماد، عمل به قول و قرارها، انجام ضمانت مال          ياساس م  برو  

  . ده شده استي روستا، سنجين اهاليل کار در بيوسا

، ٣د و داللت بـر ميـزان مقبوليـت   يآ  ميدسته يت از دولت ب   زان رضا ي م ي، با بررس  ي اعتماد نهاد  ـ

كه  و اعتمادي است كه مردم روستا به دولت دارند و بر حسب ارزيابي مردم از مأمورين دولتي             ٤كارايي

 مورد بررسي قـرار گرفتـه       ،ها و نهادهاي مختلف با مردم روستايي ارتباط دارند         در قالب ادارات، ارگان   

  .است

 بيانگر وجود روحيه همكاري، انگيزه كارگروهي و جمعـي در           ٥ گروهي و جمعي،    تمايل به كار   ـ

  .استخواهي، خيرخواهي و مشاركت جويي در فرد  هايي چون ديگر فرد و برخوردار بودن از خصلت

  .  استهاي تشكيل گروه كاري  شاخص آموزش و ترويج، شامل سطح نياز به آمورش مهارتـ

وري جهـت محاسـبه شـاخص        ه   چهارچوب تئوري محاسبه بهر    در،  يور  بهره يشاخص اقتصاد ـ  

از جملـه آب،    (هـاي اسـتفاده شـده          ارزش واحد توليدات و نهاده     وهاي مختلف    وري در نظام   كل بهره 

هـا و انتخـاب شـاخص        بـا اسـتفاده از تئـوري شـاخص        ) واسـطه  زمين، نيروي انساني، سرمايه و مواد     

  . ه استبردار در هر نظام محاسبه شد ه براي هر بهرههاي توليد و نهاد ، شاخص٦ تيل ـترنكويست

  ر وابستهيمتغ

ـ ق عوامـل تول   يـ  و تلف  يآور  در فـراهم   ي و عرفـ   يحقـوق هـاي    هي، به رو  برداري بهرههاي    نظام - د ي

 ا چند فرآورده و عرضه آن، اطالق      يک  يد  ي تول ين برا ي مع يو مناسبات اجتماع  )  و سازمان کار   يفنآور(

 بـرداري  بهـره ، نظـام    )يمانکـار يپ(ي ارض يدار هي، خرده سرما  ي ارض يدار هيسرما: زگردد که عبارتند ا    مي

                                                 
1 . Community Organizations 
2 . Non Governmental Organization 
3 . Acceptability 
4 . Efficiency 
5 . Attitude of group Activity 

خـوبي قابـل    ه  گيري بهره وري واحدهاي مختلف توليدي و همچنين واحدهاي خدماتي ب           شاخص ياد شده براي اندازه    . ١٥

هـا و   ها و ستانده هاي مشابه، ارائه تعريف درست از نهاده       کارگيري اين شاخص و شاخص    ه  موضوع مهم در ب   . استفاده است 

هـاي   وري کـل در بخـش کـشاورزي در طـول برنامـه              در ضمن براي محاسـبه بهـره       .گيري صحيح آنهاست   در نتيجه اندازه  

 ).۱۳۷۶سالمي، (اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي توسعه نيز شاخص ترنکويست ـ تيل پيشنهاد شده است 
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ـ ن تحق يدر ا ). ١٣٨٥ ،١٣٨٤ا،  يازک (ي دهقان برداري بهره مشاع و    برداري بهره، نظام   يتعاون  يرهـا يق متغ ي

  .  استي و تعاوني دهقانبرداري بهرههاي  ت شامل نظاميون لوجيوابسته در رگرس

  

 قيتحقهاي  افتهي
  ز کرخهي در حوزه آبربرداري بهرههاي   نظاميخي تاريمايس

ن ي از زمـ   برداري بهرههاي   وان انواع نظام  ت  مي  آمد برداري بهرههاي   ف نظام يبا توجه به آنچه در تعر     

  .ر نام بردي به شرح زيرا در حوزه مطالعات

ن نظام ي، عمده تر۱۳۴۰ دهه   ي اصالحات ارض  يقبل از اجرا   :يبر  بر سهم  ي مبتن برداري بهرهنظام  ـ  ۱

ن امـالک و    يو همچن ) خالصه (ي دولت ي اراض ي بر رو  ين منطقه نظام سهم بر    ين در ا  ي از زم  برداري بهره

 .  داشتل قراريف و قبايوخ طوايت شي بود که تحت مالکييها يآباد

 از  يکـ ي.  اسـت  ي دهقـان  برداري بهره ، در منطقه  برداري بهرهن شکل   ي مهمتر :ي دهقان برداري بهرهـ  ۲

نهـا  ي عالوه بر ا   . بود ان دهقانان ين در م  يم زم ي تقس ۱۳۵۰ و   ۱۳۴۰هاي    در دهه  يآثار مهم اصالحات ارض   

ـ     ي در اوائل انقالب ن    يه داران ارض  ي سرما يد به خرد شدن اراض    يبا کـه در دهـه      يطـور ه  ز اشاره کـرد ب

ن در  ياندازه زمـ  . شد  مي  اداره يبرداران دهقان  له بهره يوسه   ب ي کشاورز ي درصد از اراض   ۹۵ باًي تقر ۱۳۷۰

هـاي   ي آن از زمـره دشـوار      ين و پراکندگ  يله اندازه زم  أ مس .داشت هکتار نوسان    ۳ـ۵ن  يار خانوار ب  ياخت

 . ن نظام در منطقه استيا

 در  ي پس از انقالب اسـالم     يدار بر اساس نظام اجاره   كه   ):يمانکاريپ (ي ارض يدار هيخرده سرما ـ  ۳

 معموال کوتاه مدت    يمانکاران و صاحبان اراض   ين پ ي قرارداد ب  مدت عقد ج شده است و در آن       يمنطقه را 

ر و  يـ دهقانـان فق  ک گروه،   ي :اند ل شده ي دو قشر تشک    از ين اراض يمالکان ا . کند يو از دو سال تجاوز نم     

ـ       و کنند  مي  از کار در خارج از مزرعه امرار معاش        کوچک که عمدتاً    کـار   ه دهقانان سالخورده که قادر ب

ـ ن غا يمـالک گروه دوم، از    ستند و   يش ن ين خو ي زم يرو : ۲۰۰۵،  يعجمـ  (ل شـده اسـت    يب از ده تـشک    ي

ـ    ي کـشاورز  يهـا  تي در فعال  ياديمانکاران دانش و تجربه ز    يپ .)۳۲۷ ـ وه   دارنـد ب ژه در کـشت و کـار       ي

ن بـار   ي اول ي که برا  ي را از زارعان   يفي کشت ص  ين نواح ي در ا  ي مردم بوم  ،يخيلحاظ تار به   .جات يفيص

ت واحـد   يري مـد  .انـد  اد گرفتـه  ي آوردند،   ين حوزه رو  يران به ا  ي ا يري از مناطق کو   شي سال پ  ۴۰حدود  

ـ  ندار ي نقـش  يمات کـشاورز  ي در اتخاذ تـصم    ين اراض يمانکاران است و مالک   ي به عهده پ   برداري بهره . دن

 در  مـثالً (کند    مي افتي از محصول را در    ي موارد سهم  يانه و در برخ   ي را سال  ي اجاره مقطوع  ،نيمالک زم 

 از مـوارد    يدر برخـ  . ن نوع قرارداد اجاره وجود دارد     ين منطقه چند  يدر ا  .) از محصول  يميد برنج ن  مور

 در  .مانکار اسـت  يعهده پ ه  ه ب يقکنند و ب    مي  را فراهم  يکشاورزهاي   نهي از هز  يمين و آب و ن    يمالکان زم 
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 اقتبـاس از  ي بـه نـوع   د و کشت و زرع    يتولهاي   د اشاره کرد که روش    ي با برداري بهرهن نظام   يرتباط با ا  ا

 د اسـتفاده  يد تول يو ابزار جد  ها   بردان از انواع روش     است و بهره   ي ارض يدار هيد در نظام سرما   يوه تول يش

 .ن واحدها متداول استيز در اي نيري کار مزدبگيرويعالوه استفاده از نه کنند ب مي

ک شـبکه   يـ  بـه    ، و عمـدتاً   ک تـا ده نفـر     ين واحدها به    يا :ي ارض يدار هي سرما برداري بهرهنظام   ـ۴

کاربرد ابـزار و ادوات  . ز در شهر ساکن هستندي نره تعلق دارد، که اکثراًيک تيا خاندان در ي و   يخانوادگ

ميانگين زمـين تحـت تـصرف        .ست ا ن واحدها ياهاي   يژگياد از و  ي ز  نسبتاً يگذار هي و سرما  يکشاورز

 مطالعـه  دبرداري در محدوده مور هاي بهره    نظام  بيشتر از ساير   ي ارض يدار هيسرمابرداري    هاي بهره   واحد

ن ياز مهمتـر . اسـت  هكتـار متغيـر   ١٠٧ تـا  ٥٠و متوسـط زمـين تحـت تـصرف ايـن واحـدها از       بوده  

 از دو گـروه     ي کـارگران زراعـ    .اسـت   کار توسـط کـارگران آزاد      يروي فروش ن  ،ن نظام ياهاي   صهيخص

 کار خود تـا پـنج هـزار تومـان           يروياء فروش ن  ر که باز  يگروه اول، از کارگران مزدبگ    . شوند  مي ليتشک

ن واحدها اسکان دارنـد و از       ي است که در ا    يکه گروه دوم شامل کسان    يدارند در حال    مي افتيروزانه در 

ـ   يستند و حقـوق ماه    ي مانند گروه اول برخوردار ن     ييايتحرک جغراف   هـزار تومـان     ۱۵۰ تـا    ۱۰۰ن  يانـه ب

 اسـت و    ي و ملـ   يا در بـازار کـار منطقـه       فـروش    ياحدها برا ن و ي ا داتي تول  معموالً .دارند  مي افتيدر

 يرويـ  و ن  ي، آماده کـردن اراضـ     ي، تکنولوژ يد کشاورز يکاربرد ابزار و ادوات جد    خصوص   م در يتصم

عهده صـاحب واحـد     ه  ب ر امور مشابه  يسا و   يابي، بازار يفيا ص ي و   يکار و کاشت انواع محصوالت شتو     

ن منطقه  ي در ا  يدار هيد سرما يوه تول ياساس ش   بر ي ارض يدار هي سرما يواحدها مزارع   . است برداري بهره

  . چهار دهه گذشته رونق گرفته استيط

هـاي    تحـت عنـوان نظـام      ي دو نوع تعـاون    يقه مورد بررس  در منط  :يتعاون برداري بهرههاي   نظام ـ۵

  .مشاع وجود دارد برداري بهرههاي   و نظامي تعاونبرداري بهره

 بعنوان  ي زراع ي اراض ي از چندپارگ  ي کم و مسائل ناش    يبازده :ي تعاون اريبرد بهرههاي   نظام )الف

ـ  ي تشخي دهقانبرداري بهرههاي   ين دشوار يتر ياصل  ۱۳۵۱کـه در سـال    يطـور ه ص داده شده اسـت، ب

ن نظـام   يـ در ا . ديب رسـ  ين مشکالت به تصو   يد به منظور غلبه بر ا     ي تول ي تعاون يها ن شرکت يمأقانون ت 

 و در   يصـورت جمعـ   ه   ب ي کار زراع  يها ار در گروه  ين و آب در اخت    يزان زم ياس م اس  بر ياعضاء تعاون 

   .پردازند  ميبرداري بهرهکپارچه به ي ياراض

اس متوسط اسـت و  ي در مقي از تعاونينوع خاص ها   نظامن نوع   يا: مشاع برداري بهرههاي   نظام )ب

 نفـر   ۱۵ تـا    ۵هکتـار و اعـضاء آن از         ۱۰۰ تـا    ۱۰ن  ين واحدها ب  يا.  شده است  يانداز عد از انقالب راه   ب

 درصـد   ۲۷ عضو، در    ۵ن منطقه، به طور متوسط      يمطالعه شده در ا   هاي    درصد مشاع  ۵۲ در   .ر است يمتغ

متوسـط  .  عضو وجود داشته است    ۳ز فقط   ينها    درصد از مشاع   ۷ و در    عضو ۴ درصد   ۱۴ و در    عضو ۶
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 يايو بقان واحدها عرف محل ين در اي زمياساس واگذار.  نفر برآورد شده است۵اعضاء مشاع حدود    

  .  استها  اعضاء در بنهيسنت

  

  برداري بهرههاي   نظام دريه اجتماعيسرما
 شاخصي  ،برداري در محدوده مورد بررسي      هاي بهره   انواع نظام  ي سازمان اجتماع  ي بررس به منظور 

هـاي     نظـام  يتمـاع ه اج يسـرما . بـرداري تعريـف شـده اسـت         بهـره هاي    در نظام  يه اجتماع يسرمابه نام   

 ،يه اجتمـاع  يسـرما گيري مفهوم مركـب و پيچيـده           به منظور اندازه   . شاخصي تركيبي است   ،برداري  بهره

مقياس چند بعدي از طريق تركيب تعدادي شاخص بسيط و مركب ساخته شد كه هر شاخـصي خـود                   

 زين ذكر شـد ا گونه كه پيش از ا     همان،  يه اجتماع يسرما. بر حسب يك يا چند متغير تعريف شده است        

ل به ي و هنجار تماينهاد اجتماعي، اعتماد اعتمادمشاركت اجتماعي، هاي  حاصل جمع ميانگين شاخص

 ارائه شده   ٢نتايج حاصل از اين محاسبات در جدول شماره         .  به دست آمده است    ي و جمع  يکار گروه 

  . است

   خانوارهاي نمونه عضويه اجتماعيسرما ميزان .٢ شماره جدول
  در حوزه آبريز كرخه از زمين برداري  بهرههاي نظام
  درصد  تعداد  يه اجتماعيسرماسطح 

  ١١,٥  ٤٣  پائين
  ٣٩,٥  ١٤٨  متوسط

  ٤٩,١  ١٨٤  باال
  ١٠٠  ٣٧٥  جمع

  

 از زمـين    بـرداري  بهرههاي    شود اغلب خانوارهاي نمونه عضو نظام        مي  گونه كه مالحظه   همان

 و متوسـط    درصد   ٣٩,٥برخوردارند،   ) درصد ۴۹,۱(باال   يه اجتماع ي از سرما  ،در حوزه آبريز كرخه   

برداري از    هاي بهره   بين انواع نظام  اما در    . اند  برخوردار بوده  نييپا يه اجتماع يدرصد از سرما   ١١,٩

ل دهنـده آن شـامل      ي و عناصـر تـشک     يه اجتمـاع  ي سطح سرما  به لحاظ زمين در حوزه آبريز كرخه      

تفـاوت وجـود دارد و     و مـشارکت، يبـه کـار گروهـ    ل  ي، هنجار تما  ي، اعتماد نهاد  ياعتماد عموم 

 در  ،شـود   مـي  ر مالحظـه  يگونه که در جدول ز     همان. دهد  مي ن موضوع را نشان   يا ٣جدول شماره   

 ،برداري بهرههاي   ر انواع نظام  يش از سا  ي و مشاع ب   يتعاونهاي   ، نظام برداري بهرههاي   ن انواع نظام  يب

  .  برخوردارنديه اجتماعياز سرما
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  انواع  و عناصر متشکله آن دريه اجتماعيسرما مقايسه .٣شماره  دولج
  برداري در حوزه آبريز كرخه هاي بهره نظام

 يدار هيخرده سرما يدار هيسرما دهقاني مشاع تعاوني 
 ٦١,٥٥ ٦٠,٧٦ ٥٤,٥٥ ٦٩,١٦ ٧٠,٦٧ يه اجتماعيسرما

 ١٤,٢٨ ١٣,٧٣ ١٢,٦٩ ١٥,٨٩ ١٥,٥٧ يل به کار گروهيتما
 ١٧,٧٩ ١٧,٢١ ١٥,١٨ ١٩,٧٧ ١٩,٥٦ يعاعتماد اجتما
 ١٦,٨٧ ١٦,٧٦ ١٥,٦٢ ١٩,٣٤ ١٩,٧٧ ياعتماد نهاد
 ١٢,٦٢ ١٣,٠٦ ١١,٠٧ ١٤,١٦ ١٥,٧٦ مشاركت

  

  ١٦: حداقل          ٩٦:   حداکثر        ٥٦:    نما        ٦٢: انهي   م     ٦١,٤: نيانگيم

  

تفـاوت  ت يوضعبه لحاظ برداري    ههاي بهر   نظام يه اجتماع يت سرما يوضعبه منظور شناسايي    

استفاده شـده   LSDکطرفه يانس يز واريآنالاز  ،برداري بهرههاي   ن انواع نظام  ي در ب   آنها يمعناداردر  

  .  ارائه شده است٤در جدول شماره  LSDکطرفه يانس يز واريآنالنتايج حاصل از . است

  

  ها  در انواع نظاميه اجتماعيسرمادر خصوص مقايسه  LSDطرفه  کيانس يز واريآنال .٤شماره جدول 

 يمعنادار  استاندارديخطا نيانگياختالف م برداري بهرهنوع نظام  برداري بهرهنوع نظام 

 000. 2.26733 (*)16.1118 دهقاني
 600. 2.87263 1.5060 مشاع

 004. 3.39777 (*)9.9091 داري سرمايه
 توليد تعاوني

 003. 3.02600 (*)9.1135 داري خرده سرمايه
 000. 2.26733 (*)16.1118- توليد تعاوني
 000. 2.51747 (*)14.6058- مشاع

 دهقاني 046. 3.10330 (*)6.2027- داري سرمايه

 010. 2.69116 (*)6.9983- داري خرده سرمايه
 600. 2.87263 1.5060- توليد تعاوني
 000. 2.51747 (*)14.6058 دهقاني
 019. 3.56955 (*)8.4031 داري سرمايه

 مشاع

 019. 3.21769 (*)7.6075 داري خرده سرمايه
 004. 3.39777 (*)9.9091- توليد تعاوني
 046. 3.10330 (*)6.2027 دهقاني
 019. 3.56955 (*)8.4031- مشاع

 داري سرمايه

 830. 3.69410 7956.- داري خرده سرمايه
 003. 3.02600 (*)9.1135- توليد تعاوني
 010. 2.69116 (*)6.9983 دهقاني
 019. 3.21769 (*)7.6075- مشاع

 داري خرده سرمايه

 830. 3.69410 7956. داري سرمايه
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ن، ي از زمـ   بـرداري  بهـره هاي   در انواع نظام  مشخص شد كه     LSDکطرفه  يانس  يز وار ي آنال يبا بررس 

خرده  و   يدار هي، سرما يدهقانهاي   ظامر ن ي از سا  ي و مشاع به شکل معنادار     ي تعاون برداري بهرههاي   نظام

 در  زيـ  ن ين موضوع به لحاظ نظـر     ي برخوردار بودند و ا    ي باالتر يه اجتماع يزان سرما ي، از م  يدار هيسرما

ل بـه   ي تما يرا هنجارها يز. شده بود  ينيب شيپ ي در انواع کنش جمع    ، بحث افه و فوش    يچارچوب نظر 

ها  ن نوع تشکل  ين ا يدر ب  معموالً ، هستند يه اجتماع ي، اعتماد و مشارکت که از عناصر سرما       يکار گروه 

ز بـه   يـ ، ن يدار هيخـرده سـرما    و   يدار هيسرماهاي    نظام ،گري از طرف د   . برخوردار است  يزان باالتر ياز م 

ن يـ  برخـوردار هـستند و ا      ي باالتر يه اجتماع يزان سرما ي از م  يدهقانهاي    نسبت به نظام   يشکل معنادار 

ـ   يدهقانهاي   نسبت به تشکل  ها   ن نوع تشکل  ين ا ي در ب  يجمع ه از نوع کار دست    يموضوع ناش   ي است ول

 يتـر  نيي پـا  يه اجتمـاع  ي از سـرما   ي و مشاع به شکل معنادار     يتعاون برداري بهرههاي   سه با نظام  يدر مقا 

 و  يدار هيسـرما هـاي     بـر نظـام    يساخت مبتنـ   بودن و    يخصوصل  يبه دل ن موضوع   ي ا .برخوردار هستند 

پاية  بر   يشتري ب زاني به م  ، و مشاع  يتعاون برداري بهرههاي   سه با نظام  ي در مقا  ست که  ا يدار هيخرده سرما 

  .قرار دارده يا صاحبان سرمايش سود صاحب يافزا

  

   ي و تعاونيدهقانهاي  برداري بهرهسه يتحليل نتايج حاصل از كاربرد لوجيت در مقا
  برداري تعاوني توليد نظام بهرهـ 

برداري دهقـاني     در كنار نظام بهره    ي تعاون برداري بهره نظام   ،ضيح داده شد  طور كه قبالً نيز تو     همان

. تعاوني مـورد بررسـي قـرار گيـرد         برداري بهرهديده شده است تا مسير حركت از نظام دهقاني به نظام            

 توضـيح   دهـد کـه     مـي  نـشان  ، آمـده  ٧نتايج حاصل از مدل لوجيت در اين مورد كه در جدول شـماره              

هـاي تـشكيل      تـرين توضـيح دهنـده       از قـوي  ) ييسنت گرا ( ي و روانشناخت  يه اجتماع يسرماهاي    دهنده

گرايي كه بهتـر     سنت مشارکت و    مايل به كار گروهي،   تهنجار  كه،   يا گونهبه   هستندتعاوني   برداري بهره

  در ي دهقـان  بـرداري  بهـره هـاي    از نظـام  گريزي تعبير گردد هر سه در اين مـدل            است در اينجا به سنت    

هاي  نظام كه به شكل محسوسي در ايجاد عوامليديگر .  موثرندي تعاونبرداري بهره يها  نظاميريگ شکل

سازي  ه يكپارچهاجتماعي، تمايل ب  ـ  وضعيت اقتصادي: دخالت دارند عبارتند ازهاي    تعاونيبرداري بهره

مـود، متغيرهـايي كـه      ميتوان عنوان ن  ن  يو بنابرا   است  در توضيح نتايج به دست آمده      وري اراضي و بهره  

عالمت ضرايب آنها مثبت و معني دار باشد با افزايش يك واحد در ميزان متوسط آنها احتمال تـشكيل                   

تعاوني را به نسبت ضريب مربوطه افزايش خواهنـد داد و متغيرهـايي كـه عالمـت آنهـا منفـي اسـت،                       

بـرداران بـه ميـزان      مشاركت بهـره افزايش: به عنوان مثال. نمايند احتمال وجود نظام دهقاني را تبيين مي      

در حاليكـه   . دهـد   مـي   درصـد افـزايش    ٥٢٨١/٠تعاوني را    برداري بهرهنظام  يك واحد، احتمال تشكيل     



 
 

 

 
 برداري هاي بهره سرمايه اجتماعي در انواع نظامبررسي 

 

٩٣

 .دهد  تعاوني را كاهش مي    برداري بهرهنظام   درصد، ايجاد    ٨٨٩٥/٠ها تا    همين افزايش و گرايش به سنت     

گريزي يا گرايش به نوآوري از ملزومـات          ، سنت تعاوني برداري بهرهنظام   جهت تشكيل    ،به عبارت بهتر  

  احتمال تـرويج نظـام     ،گرايي  تواند اين باشد كه سنت      تعبير ديگر در اين مورد مي     . آيد  اساسي بشمار مي  

  .نمايد  مي دهقاني را تبيينبرداري بهره
  

  نتايج حاصل از مدل لوجيت در نظام تعاوني توليد. ٥شماره جدول 

  برداري بهرهدهنده نظام  عوامل توضيح
ميزان تغيير در احتمال تشكيل 

تعاوني در اثر يك واحد 
  دهنده افزايش در عامل توضيح

  -f ۱۷۳۵/۳  عرض از مبداء

هاي شخصي و  شاخص
  جمعيتي

  سن
  سواد

  بعد خانوار
  وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي

f ۰۲۱۸/۰-  
f ۳۸۹۷/۰  
f ۱۰۸۴/۰  
d۲۳۹۱/۱  

هاي مربوط به  شاخص
  عوامل توليد

  همكاري در مسايل آب و آبياريتمايل به 
  سازي اراضي تمايل به يكپارچه

  هاي فني سطح مهارت

f ۰۰۱۲/۰-  
b ۰۵۳۶/۰  
f ۰۳۱/۰  

شناسي  هاي روان شاخص
  ـ اجتماعي

  تمايل به كار گروهي
  گرايي سنت

  مشاركت

f ۲۶۳/۰  
f ۸۸۹۵/۰-  
f ۵۲۸۱/۰  

  شاخص آموزش و ترويج
هاي تشكيل  سطح نياز به آموزش مهارت

  ريگروه كا
f۰۱۵۴/۰  

  a۰۹۲۱/۰  وري بهره  شاخص اقتصاد
=dدرصد           ٩٩دار در سطح اطمينان   معني =bدرصد٩٥دار در سطح اطمينان   معني   

= aدرصد                    ٩٠دار در سطح   معني = fدار نيست  ضريب معني  

  

خيص درسـت نظـام   تعيـين احتمـال تـش     دارد،  هاي لوجيت اهميت     آنچه كه در ادامه ساخت مدل     

دهـد، مـدل در تـشخيص نظـام            نشان مـي   ٨طور كه جدول شماره      همان. تعاوني توليد و دهقاني است    

  .از كارايي خوبي برخوردار است%) ٣/٤١(و حتي نظام تعاوني توليد %) ٨٩(دهقاني 

  

  هاي كارآمدي مدل احتمالي در تشخيص صحيح نظام تعاوني توليد شاخص. ٦ شماره جدول
 )درصد(احتمال             ابيشاخص ارزي

 ٤١,٣احتمال آنكه نظام تعاوني توليد باشد و توسط مدل نيز تعاوني توليد تشخيص داده شود
  ٨٩  باشد و توسط مدل نيز دهقاني تشخيص داده شودياحتمال آنكه نظام دهقان
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  يريگ جهينت

جالب توجهي به دست آمد كـه        نتايج   ،ي به تعاون  ي دهقان برداري بهره نظام   مدل لوجيت  يبررساز  

تمايل به   ت،يون لوج يمستقل وارد شده در معادله رگرس     هاي   ري از مجموع متغ   .گردد  ذيالً به آن اشاره مي    

اجتمـاعي   ـ  سازي اراضي، تمايل بـه كـار گروهـي، مـشاركت اجتمـاعي، وضـعيت اقتـصادي        يكپارچه

هستند كه به شكل محـسوس و        ي تعاون داريبر بهره هاي نظام    از توضيح دهنده   ،وري  برداران و بهره    بهره

هـاي   نظـام سه بـا    يـ در مقا تعـاوني را     بـرداري  بهـره هـاي    نظـام داري تقويت آنها، ميل به تـشكيل          معني

برداري    تمايل به ماندن در شيوه بهره      ،گرايي  سنت از طرف ديگر     .افزايش خواهد داد   يدهقان برداري بهره

نظر   مند و طوالني در تغيير وجه       اري نظام ذ تالش و سياستگ   ،گر به عبارت دي   .نمايد  دهقاني را تقويت مي   

توانـد   نها و ايجاد ميل به پيشرفت و گرايش به نوگرايي مي         آهاي تحت سرپرستي      برداران و خانواده    بهره

  . هاي توليد هموار سازد برداران دهقاني را به تشكيل تعاوني مسير حركت بهره

هاي  رير از متغ  يرا به غ  مذكور  ح دهنده   يتوضهاي   ري متغ يبند ميک تقس يتوان در    يماز سوي ديگر،    

 ي هنجارهايعني يه اجتماعيمربوط به سرماهاي  ريگروه اول، متغ. م کردي به دو گروه عمده تقس  يا نهيزم

 است و گروه دوم،     يو مشارکت اجتماع  ) ي اراض يکپارچه ساز ي و   يل به کار گروه   يتما(معامله متقابل   

 البته در بخش    .باشد مي ييگرا  و عدم سنت   يي وجود نوگرا  يعني ينوسازهاي   هيه نظر مربوط ب هاي   ريمتغ

 يه اجتماع يدهد که سرما    مي کطرفه نشان يانس  يز وار يز آنال ين) ٦جدول شماره   (ن پژوهش   ي از ا  يگريد

و مـشارکت در  ) يل بـه کـار گروهـ   يـ تما(، هنجار معاملـه متقابـل   ي، اعتماد نهادياعتماد عموم : شامل

 بـه شـکل   ي ارضـ يدار هي و خرده سـرما ي ارضيدار هي سرماي، مشاع و حت ي تعاون برداري بهرههاي   نظام

ز عـالوه بـر     يـ ن ي تعاون برداري بهرههاي    باالتر بود و البته نظام     ي دهقان برداري بهرههاي    از نظام  يمعنادار

ز به شکل   ي ن ي ارض يدار هي و خرده سرما   ي ارض يدار هيسرماهاي   برداري بهره، نسبت به    يدهقانهاي   نظام

ل باال  يه افه و فوش، به دل     ين موضوع براساس نظر   ي ا . برخوردارند ي باالتر يه اجتماع ي از سرما  يمعنادار

 آنها  ي و برخوردار  برداري بهرههاي   گونه نظام  ني در ا  يتي درون ب  يه اجتماع ي از سرما  يشتريزان ب يبودن م 

 نـسبت بـه     يتعـاون هاي   برداري بهرهدر  ها   يذ استراتژ و اتخا ها   يريگ ميک در تصم  يدموکراتهاي   هياز رو 

هـاي    اسـت کـه باعـث شـده نظـام          يدار هي و خـرده سـرما     يدار هي سـرما  يجمعـ هاي   برداري بهرهر  يسا

 از ،يدار هي و خـرده سـرما  يدار هي، سرماي دهقانبرداري بهرههاي  ر نظامي نسبت به سا ي تعاون برداري بهره

البتـه  . باشـند  برخـوردار    ١در جـدول شـماره      دوم و چهـارم      نـوع     از يها و محسنات انجمن  ها   يژگيو

 يکـ ي، مـشابهت و نزد    ينـ يعهاي    و داده  يآمارهاي   سهير مقا يج سا ي و نتا  ٤ و   ٣براساس جداول شماره    

 ن موضـوع ي وجود داشت و ايها، در منطقه مورد بررس  و مشاعي تعاونبرداري بهرههاي   ن نظام ي ب ياديز

      .  آنان، منجر گرددهاي  يژگين دو نوع نظام به لحاظ خواص و ويظر گرفتن اکسان در نيتواند به  مي
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 و خـرد در     ي دهقـان  برداري بهرههاي    نظام ،يور بهره زانين بحث، تفاوت معنادار م    يج مهم ا  ياز نتا 

 يري و انجمـن پـذ  يجه با توجه بـه بعـد مـشارکت   ين نتيباشد که ا ي مي تعاونبرداري بهرهسه با نظام   يمقا

ـ  و تما  ياريهم يهنجارها و   ي، اعتماد نهاد  ياعتماد عموم  بر   يت مبتن ي ذهن وجودان و   ييشتر روستا يب ل ي

را  يه اجتمـاع  يسـرما در مجمـوع     و    متبلور است  ي گروه ي به کارها  لي که در انواع تما    ،يبه کار گروه  

در کنـار    يژگـ ي و نيـ  ا .از ميزان باالتري برخوردار بود     ي تعاون برداري بهرههاي   نظامدهند در    تشكيل مي 

هـاي   هي که به نظر   ،ت به گذشته  ي توجه و اهم   ينده به جا  يتوجه به حال و آ     و   رشي و پذ  يه نوآور يروح

 بـرداري  بهرههاي    نظام  در يه اجتماع يسرما که   کند  مي ثابترا  ن موضوع   ي ا ، است  مربوط ي روان ينوساز

ن يـ ن بودن شدت رابطـه ا     ييو علت پا  مثبت دارد    تأثيرها   ن نظام ي ا ي نسب تي و موفق  يور بهره بر   يتعاون

 ١ي درون گروهـ   يه اجتماع ياز سرما شتر  ي ب ي در منطقه مورد بررس    ي تعاون برداري بهرههاي   است که نظام  

ـ يتيب (٢ين گروهي بيعه اجتمايو کمتر از سرما) يا فهيطا ـ يتيب( ن يـ برخـوردار هـستند و ا  ) يا فهيطا  

ز با توجـه    ينها   ي خود تعاون  .گذار باشد تأثير ي تعاون رداريب بهره ي واحدها يور تواند بر بهره    مي موضوع

ن، هنوز ي از زمبرداري بهرههاي  ر نظامي در آنها نسبت به سايه اجتماعيبه باالتر بودن معنادار سطح سرما

 در اسـتفاده از     يهمـاهنگ هـاي    ر از نقش  ي به غ  ي گوناگون کشاورز  يها تي در انجام فعال   ،آل دهيدر حد ا  

فاصـله    البتـه . دارديشتريـ  بيزير اج به توجه و برنامهي احتگر،ي ديها تير فعاليو ساها  هخدمات و نهاد 

ت ذکـر شـده،     يتواند بـا توجـه بـه وضـع          مي ي و تعاون  ي دهقان برداري بهرههاي    نظام در يور بهرهسطح  

ه قـات مـشاب   ي و تحق  هش بـرد  ي به پ  ي را تاحدود  راني در ا  يه اجتماع ي بحث سرما  يساز ي و بوم  يکارآمد

به منظـور   را راني ا نقاط مختلف در،يجمعهاي  تشکلع انوار موضوعات از   ينه و سا  ين زم ي در ا  يگريد

 از  ين نـوع، خـال    يـ گر از ا  يد مطالعاتج  يگر توجه به نتا   ياز طرف د   .فراهم نمايد ن بحث   ياسازي   بومي

نـه  يت در زم  مطالعـا  ،افتـه اسـت کـه     يش در يدر پـژوهش خـو     )۱۹۹۷(ان  ينارابراي مثال،    .ستيده ن يفا

 و  يبستر اجتمـاع   که   ييها پژوهشد دارند و    يتاک" ي اجتماع هيسرما" بر   يت فقر به طور روزافزون    يوضع

ـ  فقر را ناد   ي از معما  يقت بخش عمده ا   يرند، در حق  يگ  مي دهي را ناد  يمحل نگتـون و   يبب .ده گرفتـه انـد    ي

دند کـه  يجه رسـ ين نتيبه ا يوي بولي روستاها ي رو ي مطالعه مورد  ١٢در پژوهش خود با     ) ٢٠٠٠(کارل  

هاي  هي اتحاد يل به کار گروه   ي و تما  ياري هم ي شامل مشارکت، هنجارها   ياجتماعه  يسرماابعاد مختلف   

شتر و  يـ  ب يني د ي و نهادها  يمحلهاي   تشکل  و  داشته است  ي بر توسعه محل   ي مثبت تأثير،  يي روستا يفقرا

ـ از طر ها   هين اتحاد ي بوده است و ا     موثر ي سازمان ييجاد توانا ي کمتر، در ا   ي مل يدولت و نهادها    تـأثير ق ي

                                                 
1 bonding social capital 
2 bridging social capital 
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 مردم به بـازار و منـابع        ي باعث دسترس  ،يل به کار گروه   ي و تما  ياري هم يمشارکت و هنجارها  مثبت بر 

  .ده استي گردي شده و باعث توسعه منطقه ايعيطب
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