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ABSTRACT
Agriculture has determining and fundamental roles in the fate of the rural society in Iran. Also, it is unlikely that rural development can be achieved without having a logical and established solution for rural
agriculture. The present study aimed to evaluate the relationship between sustainable agriculture and
sustainable development in rural regions of Fasa County. The research method of the study is descriptive-analytical, and the data collection is based on survey method (completing questionnaire). The study
population comprised all heads of households living in Fasa villages. Using the Cochran formula, the
sample size was estimated as 285 participants who were selected randomly and questionnaires were
distributed among them. To measure the reliability of the questionnaire, the Cronbach α was used. In
the study, the statistical model of SEM and the first order confirmatory factor analysis were used for
analyzing data. The results indicate the validity of both models of measurement of rural development
and sustainable agriculture as well as the first order two-factor model for the relationship between rural
sustainable development and sustainable agriculture as well as their goodness of fit with the collected
data. According to this analysis, indicators of sustainable agriculture have generally more significant direct effects on rural sustainable development than the reverse conditions in this relationship.

Extended Abstract

A

1. Introduction

griculture as the first part of human economic activities is considered a rural activity since the beginning. Later on, with the
advent of cities and industries, a conflict
emerged in features and functions that still
remains despite great evolutions in different dimensions of human life. In other words, the rural
economy, however, not like before, still relies on agricultural
activities. Today, the relationship between rural development
and agricultural development is more than ever influenced by

social, economic, and environmental changes so that an everincreasing pressure has been exerted on agricultural resources, especially the limited resources of traditional agriculture.
These conditions undoubtedly and mostly affect villages and
villagers.
Our study region is the rural area of Fasa County with has
relatively proper capabilities in agriculture. A large part of the
lands in the region is under the cultivation of wheat, barley,
corn, and alfalfa. In spite of the shortage of rainfall in recent
years, unbridled underwater consumption and more tendency
to water cultivation, the rained cultivation is practically impossible. In this rural area, a high majority of population are
engaged in agriculture, which naturally has both positive and
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negative effects on different dimensions of rural people of
the region. Given that in this area, like other rural areas, the
sustainable rural development is significantly related to sustainable agricultural development, the present study aims to
answer the following question that in what parts and indicators of agriculture and or rural sustainable development, this
relationship has more effectiveness and presentations.

2. Methodology
The present study aims to evaluate the relationship between
sustainable agriculture and rural sustainable development
in rural areas of Fasa County. The study is descriptive-analytical research, and the data were collected through survey method. The study population comprised all heads of
households in villages of Fasa. Using the Cochran formula,
the sample size was estimated as 285 participants who were
randomly selected. They were questioned by a questionnaire
which its reliability was evaluated by Cronbach α method. In
this study, the structural equation modelling (SEM) and the
two-factor confirmatory factor analysis of first order were
used for data analyses. In this research, we used 4 components of rural development and 7 components of sustainable
agriculture which are the most important variables.

3. Results
The results of study on cultivable lands indicate that its
area highly fluctuates among farmers. So that the reported
cultivable lands varies between 1 and 800 hectares among
farmers, indicating large ownership which allows commercial cultivation. Components of sustainable agriculture and
rural development have positive and significant regressive
effects with their own scales. The bigness of those coefficients (factor impacts) are high for the two scales. The
results also showed that among the indicators of rural sustainable development, the economic (0.66) and infrastructural (0.62) factors and regarding sustainable agriculture
indicators, satisfaction (0.67), employment and income
(0.64), access to institutions (0.55), and water resources
(0.57) factors play the most important roles in the mutual
relationship between rural sustainable development and
agricultural sustainable development. The results also indicate that the effectiveness of agricultural sustainable development is higher than rural development.

4. Discussion
Agriculture as the main part of rural economy still plays
a critical and determining role in the fate of rural society. Literature review indicates that the significance and
attention to agricultural development to attain rural development are undeniable and even could and should be
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regarded as the core and center of rural development. Although agricultural development is related to the economic dimension of rural economy, it has significant effects
on different environmental, social, and economic dimensions of villages due to unique socioeconomic structure
of rural areas.
In the present study, the rural development was investigated by introducing 4 economic, physical-structural,
infrastructural, and social components, also sustainable
development with seven components of access to institutions, land index, water resources, soil resources, employment and income, education and satisfaction. The related
data were collected by one standard and one researchermade questionnaire administered on 285 participants.
The internal validity of the both questionnaires and their
components were confirmed by pretest and Cronbach α
test. By using structural equation modelling technique,
the 11 mentioned components were estimated out of the
obtained data and described in the form of indicators and
variables. Finally, rural development and sustainable
agriculture were described via latent variables. The two
models of the one-factor confirmatory factor analysis of
first order were designed and executed for measuring and
validation of the two scales.

5. Conclusion
The general validity of three models were estimated
positive and significant based on different types of fit indices, non-standard, and standard regression coefficients of
all paths between the indexes, variables, and two scales.
The research model properly represents the complex relationships among variables of rural development and sustainable development. In other words, our research model
emphasizes on the positive and significant relationship
between rural development and sustainable agriculture.
Figure 4, which is the sum of standards of path coefficients in the final structural model, shows the relationship
between rural development and sustainable development.
We observe that not only there is a significant relationship between rural development and sustainable agriculture, but also the impact value of each effective item or
factor on this relationship is different regarding value or
meaning. Our results are consistent with Shahyan et al.
(2010), Nouri and Amini (2007), Langroudi and Shamsaei (2007), Marseden and Sonnino (2008), Alonge and
Martin (1995), Kamal and et al. (2013), Shi and Gill
(2005) study results. All these studies that investigated the
relationship between rural development and sustainable
agriculture have come to similar results that show the significant relationship between rural development and sustainable development.
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کشاورزي نقش اساسي و تعيينکنندهای در سرنوشت جامعه روستايي ايران دارد و نميتوان انتظار داشت بدون داشتن راهحلي استوار
و منطقي براي کشاورزي به توسعه روستايي رسید .هدف تحقيق حاضر ارزيابي رابطه کشاورزي پايدار و توسعه پايدار روستايي در
نواحي روستايي شهرستان فسا است .در اين مطالعه از روش توصيفيتحليلي استفاده و دادهها به روش پيمايشي تهیه شد .جامعه
آماري اين تحقيق شامل سرپرستان خانوارهاي روستایي شهرستان فسا بود که با استفاده از فرمول کوکران ،نمونهاي به حجم  285نفر
از بين آنها به صورت تصادفي انتخاب شد .این افراد از طریق پرسشنامه که اعتبار آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ آزموده شده
بود بررسی شدند .در اين مطالعه برای تجزیهوتحلیل دادهها از رويکرد آماري مدلسازي معادلههاي ساختاري و آزمون تحلیل عاملی
ن داد هر دو مدل اندازهگيري توسعه روستايي و کشاورزي پايدار اعتبار قابل
تأییدی دوعاملی مرتبه اول استفاده شد .نتايج آزمونها نشا 
قبولی دارد .همچنین مدل دوعاملي مرتبه اول براي ارتباط بين توسعه پايدار روستايي و کشاورزي پايدار و برازش آنها با دادههاي
گردآوريشده اعتبار داشت .بر اساس نتایج تحليل درمجموع معرفهاي کشاورزي پايدار تأثير مستقيم بيشتر و معنادارتري بر توسعه
پايدار روستايي نسبت به شرايط معکوس اين رابطه داشتهاند.

 .1مقدمه
کشاورزی به عنوان بخش نخست فعالیتهای اقتصادی بشر از
آغاز به عنوان فعالیت روستایی قلمداد میشد .سپس با پیدایش
شهر و صنعت ،در ويژگی و کارکرد نوعی تقابل ایجاد شد .با وجود
تحوالت عظیمی که در ابعاد مختلف زندگی بشر پدید آمده هنوز
پابرجاست .اقتصاد روستاها همچنان بر پايه فعاليتهاي کشاورزي
استوار است .موضوع توسعه در کشورهاي درحالتوسعه بهويژه
فرایند صنعتيشدن بر رابطه کشاورزی و روستا تأثیر گذاشت و
در بسیاری از کشورها بیتوجهی به توسعه کشاورزي زمینه غفلت
از روستا و توسعه روستايي را فراهم آورد .امروزه رابطه توسعه
روستایی و توسعه کشاورزی بیش از هر چیز تحت تأثیر تغييرات

اجتماعي ،اقتصادي و محيطي قرار گرفته است ،چنانکه بر منابع
کشاورزي بهويژه منابع محدود کشاورزي سنتي فشار روزافزوني
وارد آورده است .این شرایط بیتردید روستا و روستاییان را تحت
تأثیر قرار میدهد.
منابع در اختيار انسان محدود است و انسان براي مصرف منابع
موجود بايد عاقالنه و بابرنامه عمل کند ،چرا که حفظ منابع و
بهرهبرداري منطقي از آنها شرط اوليه تداوم و پايداري جوامع
انسانی است .به عبارت دیگر برای رسیدن به توسعه پایدار
روستایی (یعنی بهبود کیفیت زندگی خانوار روستایی در بهرهوری
اقتصادی همراه با ارتقای شاخصهای اجتماعی و زیستمحیطی)
حفاظت از منابع محیطی و بهرهبرداري پايدار از آنها بيشتر از
هميشه اهمیت یافته است .تالش برای حفظ منابع در کشورمان
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که بهشدت تحت تأثير تغيير اقليم و کمبود منابع آب قرار دارد به
ضرورتی حياتي برای همه و در درجه نخست برای مردم روستایی
تبديل شده است .بنابراین تردیدی نیست که عالوه بر اهمیت
حفظ منابع آب و خاک ،عوامل ديگري مانند ضرورت ايجاد
فرصتهاي جدید اشتغال ،ايجاد شرایط کسب درآمد مکفي براي
جامعه روستایی و عوامل بسیاری ازایندست ،بهگونهای با فعالیت
کشاورزي در روستا مرتبط است.
منطقه مطالعهشده اين پژوهش (نواحي روستايي شهرستان
فسا) توانمندي نسبتاً خوبي در زمينه کشاورزي دارد .بخش عمده
اراضي منطقه به کشت محصوالتي نظير گندم ،جو ،ذرت و يونجه
اختصاص يافته است .با وجود اين ،کمبود بارش در سالهاي اخير
موجب برداشتهاي بيرويه از آبهاي زيرزميني و تمايل بيشتر به
کشت آبي شده است و امکان کشت ديم را از شهرستان گرفته است.
در اين منطقه روستايي بیشتر جمعيت از طريق فعاليت کشاورزي
زندگي ميکنند و طبعاً کشاورزي و جنبههاي مثبت و منفي آن در
ابعاد مختلف ،زندگی مردم روستايي را تحت تأثير قرار داده است.
این پژوهش با این پیشفرض که در منطقه مطالعهشده نیز
مانند دیگر نواحی روستایی ،توسعه پایدار روستایی و کشاورزی
پایدار ارتباط مؤثری با هم دارند ،به دنبال پاسخ به این پرسش
است که اين ارتباط در چه زمينهها و در کدام شاخصهاي
کشاورزي يا توسعه روستايي پایدار نمود و اثربخشي بيشتري دارد.

 .2مروری بر ادبیات موضوع
توسعه به مفهوم عام ،بهبود در همه ابعاد و جنبههاي حيات
انساني است ،يعني توسعه همه اقشار جامعه را در همه ابعاد زندگي
متأثر میکند و درعينحال از منابع در اختيار به شکل عقاليي
استفاده میکند .در جامعه روستايي چنين توسعهاي از طريق
ايجاد تعادل اجتماعي و اقتصادي براي همه اقشار مردم و احترام
به حقوق آنها و مشارکت آنها بر پايه بازگشت و اتکای منطقي
بر منابع فراموششده محيطي امکانپذير است .بهاينترتيب براي
چنين توسعهاي در روستا بهيقين کشاورزي نقش بسيار پراهميتي
خواهد داشت ).(Amini & Nouri Zamanabadi, 2011
توسعه پايدار روستايي فرايندي است که بر ارتقاي همهجانبه
حيات روستايي از طريق زمينهسازي و ترغيب فعاليتهای
متناسب با قابليتها و تنگناهاي محيطي تأکيد میکند .چنانکه
زيستپذیرکردن عرصهها براي نسلهاي فعلي و آينده با تأکيد
بر بهبود و توسعه مداوم روابط انسانيمحيطي را از مهمترين
هدفهای توسعه پايدار روستايي دانستهاند ) .(Saedi, 1998مفهوم
توسعه پايدار مجموعه مفاهيم متنوعي از ارزشها را درب ر میگیرد.
ارزشهایی چون توسعه اخالقي ،بازسازماندهي اجتماعي ،فرايند
تحول به سمت آينده بهتر ،مخاطره کمتر برای کيفيت محيط
زيست )،(Sarafi, 1999; Overton, Scheyvens, 1999; Avijit, 1998
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توانمندسازي مردم ،ايجاد ظرفيتهاي جديد ،احترام به اطالعات
و دانش بومي ،افزايش آگاهيها و اطالعات (Zahedi Mazanderani,
) ،2005; Dobie, 2004رساندن انسان به مرحله رضايت از زندگي
خويش ( ،)1996 ,ESCAPآزادي انتخاب ،برابري در دسترسي
به فرصتها ) (Axinn & Axinn, 1997و سهلکردن تبادل ارزشها
) (Clark, 1989جلوههایی از توسعه پایدار است.
توسعه پایدار توسعهای است كه نيازهاي فعلي را برآورده سازد،
بدون اينكه توانايي نسلهاي آينده را براي تأمين نيازهايشان به
مخاطره اندازد ( .)1987 ,WCEDتاتليديل و همکاران اشاره کردهاند
که پایداری از طريق سه بُعد اقتصادي ،اجتماعي و محيطي به منظور
رسيدن به پايداري اقتصادي و مشارکت کشاورزي براي رسيدن
به پايداري اجتماعي از راه يکپارچهسازي فرايند توسعه به دست
ميآيد که منجر به حفاظت و مديريت اجرایی براي تضمين پايداري
محيطي از منابع طبيعي ،اشتغال بلندمدت و ثبات درآمد میشود
) .(Füsun Tatlidil, Boz, & Tatlidil, 2008نيومن در تعریف پايداري بیان
میکند که پايداري درنتيجه برخورد نيازهاي نسلهاي کنوني و
آينده از طريق يکپارچگي حفظ محيط زيست ،پيشرفت اجتماعي
و موفقيت اقتصادي حاصل ميشود ).(Newman & Rowe, 2003
بنابراين تحول به سوی سطح پايدار توسعه از روابط ديناميکي
پيچيده بين موضوعات محيطي ،اجتماعي و اقتصادي برآمده است
(Cirella & Tao, 2010; Doody, Kearney, Barry, Moles, & O’Regan,

) .2009پايداري سه جنبه يا سه وجه اساسي دارد که عبارتند از:
حفاظت ،کارآمدي و تعادل .پایداری يعني رعايت همزمان اين سه
وجه اساسی ).(Amini Fasahkodi & Nouri Zamanabadi, 2011
رابطه توسعه روستایی و توسعه کشاورزی و اهمیت و تحوالت
آن دهههاست که از موضوعات مهم اندیشمندان مباحث توسعه
در شاخههای مختلف بوده است .مروری بر ادبیات توسعه در
کشورهای درحالتوسعه گویای وجود نظریات و رهنمودهایی
است که بر رابطه توسعه کشاورزی و توسعه روستایی استوار
است .انقالب سبز ،توسعه همهجانبه روستایی ،مدل آگروپلیتن،
توسعه پایدار روستایی و بسیاری دیگر از نقطهنظرات بر ارتباط
متقابل و تعیینکننده کشاورزی و روستا و توسعه روستایی و
توسعه کشاورزی تأکید دارند (Dixon & Gulliver, 2001; Amini
) .Fasahkodi & Nouri Zamanabadi, 2011هربرت کوتر معتقد
است توسعه کشاورزی بخشی از توسعه روستایی جامع است.
در مطالعهای در مصر درباره سیاستهای اخیر مصر برای کاهش
فقر بیان شده است که  70درصد از افراد فقیر در مصر ،در نواحی
روستایی زندگی میکنند .راهکار اساسی دولت برای کاهش
فقر ،مدرنیزهکردن کشاورزی به منظور ایجاد درآمد بیشتر برای
کشاورزان روستایی است ) .(Saleh, Elena, & Khalil, 2014این
شرایط در بیشتر کشورهای درحالتوسعه وجود دارد.
كشاورزي پايدار در شرایط مختلف و برای همه محققان با
نگاههای مختلف ،يكي از جنبههاي مهم توسعه پايدار است .ازاینرو
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نمیتوان تعريف واحدي براي کشاورزي پايدار در نظر گرف ت �(Sa

) .dati, Shaabanali Fami, Asadi, & Sadati, 2010درعینحال همه
محققان بر اینکه کشاورزي پايدار عالوه بر ابعاد اقتصادی ،پايه
زيستمحيطي نیز دارد توافق دارند ) .(Giliesman, 2001دسيلوا و
همکاران معتقدند کشاورزي پايدار رويکردي براي تضمين پايداري
اقتصادي ،اجتماعي و اکولوژيکي مبتنی بر الگوي همهجانبه است
) .(D’Silva, 2011از اینرو يک مزرعه پايدار بايد بدون ازدستدادن
جنبههاي اجتماعي (مانند خانواده ،رفاه جامعه ،کيفيت زندگي،
سالمتي انسان ،نيروي کار ،مديريت مورد نياز و غيره) به اهداف
اقتصادي و زيستمحيطي دست يابد (Den Biggelaar & Suvedi,
) .2000رودريگوس و همكاران ( )2003به نقل از لواندووسكي در
كنفرانس وزراي محيط زيست اروپا اظهار ميدارند كه كشاورزي
پايدار ،مديريت و استفاده از اكوسيستم كشاورزي به گونهاي است
كه تنوع بيولوژيكي ،بهرهوري ،ظرفيت باززايي ،قابليت دوام و توانايي
كاركردن آن را حفظ كند ،بهنحويكه (امروز و آينده) بتواند وظايف
مهم اكولوژيكي ،اقتصادي و اجتماعي را در سطح محلي ،ملي و
جهاني بهانجام برساند و به اكوسيستمهاي ديگر آسيبي نرساند.
پيشينه تحقيق

ارتباط کشاورزی و توسعه روستایی موضوعی است که با تمدن
انسانی ،شروع کشاورزی ،ایجاد روستا و تاریخ بشر متمدن عجین
است .این ارتباط با گذر زمان پیچیدهتر شده است ،بهويژه در
دهههای اخیر با خارجشدن روستا و کشاورزی از چهارچوبهای
ساده و سنتی اولیه ،ابعاد بسیار گستردهای یافته است .موضوع
پایداری و توسعه پایدار و اهمیت آن برای هر دو مؤلفه مرتبط
است و تأثیری که این دو مؤلفه میتوانند در ایجاد زمینههای
توسعه پایدار برای همدیگر فراهم آورند ،مرکز توجه محققان
در هر دو سوی توسعه روستایی و توسعه کشاورزی بوده است.
ازاینرو در کمتر از دو دهه ،مطالعات فراوانی با توجه و تمرکز به
این ارتباط و چگونگی آن انجام شده است.
از مطالعات خارجی که کانون توجه این تحقیق بوده است
میتوان به پژوهش آلونگ و مارتين )(Alonge & Martin, 1995
اشاره کرد .آنها به این نتیجه رسیدند که متغيرهاي دسترسي
کشاورزان به اطالعات و ديدگاه کشاورزان به سازگاري شيوههاي
کشاورزي پايدار ،بيشترين همبستگي را با متغير پذيرش
شيوههاي کشاورزي پايدار داشته است .در مجموع بیشتر
کشاورزان در زمینه سودآوري و سازگاري شيوههاي کشاورزي
پايدار ديدگاه مثبتي داشتهاند .شي و گيل ) (Shi & Gill, 2005نیز
در پژوهشي به اين نتیجه رسیدند که تنوع در الگوهاي استفاده
از زمين ،وامهاي کمبهره دولت و حمايت دولت براي آموزش
اقدامات مهم و سياستي برای ارتقای توسعه پايدار کشاورزي در
منطقه مطالعهشده آنان در کشور چین است.
مارسدن و سانينو ) (Marseden & Sonnino, 2008نیز در پژوهشي
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به این نتيجه رسيدند که يکي از راههاي دستيابي به توسعه
روستايي ،ايجاد کشاورزي چندعملکردي و توسعه کشاورزي
جدید است .در مصر چند متخصص سیاستها و راهکارهای دولت
برای کاهش فقر را مطالعه و ارزیابی کردند .در این راستا به اهمیت
توجه به روستا و روستاییان به عنوان بخش عمده فقر و نقش
بالقوه کشاورزی در افزایش درآمد برای این گروه توجه کردند .در
ایران نیز مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است .مطيعي
لنگرودي و شمسايي ( )2007در پژوهشی که روی منطقه زنجان
انجام دادند تأکید کردند که متغيرهاي مربوط به عوامل طبيعي،
سرمايهاي ،مديريت محلي و مزرعهاي و عوامل ساختاري و امکاناتي
با ميزان توسعه منطقه مطالعهشده رابطه آماري معناداری دارند و
بين تداوم کشاورزي با اشتغالزايي ،درآمد سرانه و سطح فيزيکي
توسعه در منطقه نگرش مثبتی وجود دارد.
نوري و اميني ( )2007در پژوهشي درباره رابطه توسعه
روستایی و توسعه کشاورزی در استان اصفهان به اين نتايج
رسيدند که همبستگي بنيادي بين توسعه روستايي و توسعه
کشاورزي در درجه نخست ناشي از ارتباط عواملي نظير درآمد،
اشتغال ،ارزش افزوده و سطح علميشدن در توسعه کشاورزي
و اشتغال ،تنوع مشاغل ،ويژگيهاي جمعيتي ،تسهيالت و
امکانات در توسعه روستايي است .نتایج این مطالعه سهم توسعه
کشاورزي را در توسعه روستايي حدود  40درصد و سهم توسعه
روستايي را در توسعه کشاورزي حدود  29درصد نشان ميدهد.
در همین زمینه ،شایان و همکاران ( )2010در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که بین ابعاد توسعه روستایی و کشاورزی ارتباط
معناداری وجود دارد و کشاورزی حدود  52/4درصد از تغییرات
توسعه روستایی را تبیین میکند.

 .3روششناسی تحقیق
شهرستان فسا در جنوب شرقي استان فارس واقع شده و 3/4
درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است.
همانطور که در تصویر شماره  1نشان داده شده است ،اين
شهرستان چهار بخش (ششده و قرهبالغ ،شيبکوه ،نوبندگان و
مرکزي) ،چهار نقطه شهري (ششده ،نوبندگان ،زاهدشهر و فسا)
و هشت دهستان (ششده ،قرهبالغ ،ميانده ،فدشکويه ،نوبندگان،
کوشک قاضي ،جنگل و صحرارود) دارد .بر اساس آمار سال
 ،1390جمعيت شهرستان 203هزار و  129نفر است که يکي از
پرجمعيتترين شهرستانهاي استان فارس محسوب میشود .بر
اساس آمار نزديک به  68درصد از جمعيت شهرستان در شهرها و
بقيه در روستاها سکونت دارند .اين شهرستان  390آبادي داراي
سکنه دارد ).(Statistical Center of Iran، 2011
سطح برداشت محصوالت زراعي شهرستان فسا 28هزار و 71
هکتار ( 3/3درصد از کل سطح برداشت محصوالت ساالنه استان)
و سطح زي ر کشت محصوالت دائمي (باغي) 6هزار و  736هکتار
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تصویر  .1نقشه معرفي منطقه مطالعهشده.
منبع :نقشه پایه تقسیمات سیاسی وزارت کشور.

( 1/7درصد از کل سطح زير کشت محصوالت دائمي استان)
است ).(Management of Agriculture Jahad Fasa Township، 2011
جامعه آماري تحقيق حاضر شامل تمامی سرپرستان خانوارهاي
مناطق روستايي شهرستان فسا (18هزار و 891نفر) است .حجم
نمونه  285نفر تعيين شده است که براساس اصل«تسهيم به
نسبت» در دهستانهای شهرستان فسا تقسيم شده است .در
اين پژوهش براي تعيين پايايي پرسشنامه ،ضريب آلفاي کرونباخ
با استفاده از نرمافزار  SPSSبا مطالعات مقدماتي براي  30نمونه
محاسبه شد و مقدار آلفا 0/720به دست آمد .مقدار آلفای مدنظر
برای تمام شاخصها اعتبار مقبولی داشت.

دادههای مورد نظر از طریق عملیات میدانی و بهکمک ابزار
پرسشنامه جمعآوری شده است .پرسشنامه یادشده با دو شاخص
کلی (توسعه روستایی و کشاورزی پایدار) با گویههای مورد نظر
طراحی شد و طبق جدول شماره  1بهطور تصادفی در نمونهای
به حجم  285نفر در پرجمعیتترین روستاهای نمونه ،بر اساس
اصل تسهیم به نسبت تکمیل شد .محتوای پرسشنامه دربرگیرنده
چهار زیرمعیار برای توسعه روستایی و یازده زیرمعیار کشاورزی
پایدار است .گویهها و متغیرهای پردازششده با سنجش اعتبار
و توصیف اولیه در جدول شماره  2آمده است .تمامی گویهها در
قالب طیف پنجقسمتی لیکرت و هر کدام از گویهها یا متغیرهای
ترکیبی نیز ب ه صورت میانگین گویهها و پرسشهای مربوطه به
دست آمده است .به دلیل اینکه تعداد گویههای شاخص مدنظر

جدول  .1جامعه و نمونه آماري تحقيق.
بخش

ششده و قرهبالغ
شيبکوه

مرکزي
نوبندگان

منیع :مرکز آمار ايران1390 ،
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نام دهستان

روستاهاي منتخب

تعداد افراد نمونهگيريشده

ششده

4

40

قرهبالغ

5

50

فدشکويه

2

30

ميانده

4

40

جنگل

1

10

صحرارود

2

30

کوشک قاضي

3

45

نوبندگان

4

40

مجموع

25

285
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زیاد بود ،از میانگین و انحرافمعیار این گویهها استفاده شد.
مدلسازي معادالت ساختاري ()SEM

 SEMنوعی رويکرد آماري جامع براي آزمودن فرضيههايي
درباره روابط میان متغيرهاي مشاهدهشده و پنهان است که گاه
تحليل ساختاري کواريانس يا مدليابي علّي نيز ناميده ميشود.
متغير پنهان متغيري است که به طور مستقيم اندازهگيري

نميشود ،بلکه با استفاده از دو يا تعداد بيشتري از متغيرهاي
مشاهدهشده در نقش معرف سنجیده ميشود .مدلهاي معادله
ساختاري به طور معمول ترکيبي از مدلهاي اندازهگيري و
مدلهاي ساختاري هستند .بر اساس مدلهاي اندازهگيري
مشخص ميشود که کدام متغيرهاي مشاهدهشده يا معرفها،
اندازهگيرنده کدام متغيرهاي پنهان هستند.
مدلهاي ساختاري نيز مشخص ميکنند که کدام يک از

جدول  .2توصيف کلي شاخصها به تفکیک دو مؤلفه اساسی مطالعهشده.
متغیرهای اوليه

متغیرهای ثانويه

تعداد گويه

ميانگين

انحرافمعيار

کشاورزي پايدار (مؤلفهها)

پايداري آب

پايداري خاک

ميزان آب

1

آلودگي آب

5

شوري آب

1

بازده آب

1

کيفيت کانالها

1

حاصلخيزي خاک

2

شوري خاک

1

کيفيت خاک

1

ميزان فرسايش

2

3/10

3/69

0/875

0/656

رعايت اصول پايداري

7

3/18

0/738

دسترسي به نهادهها (ميزان و کيفيت)

12

2/15

0/787

ميزان رضايتمندي

5

2/55

0/655

آموزش

5

2/07

0/829

درآمد و اشتغال

9

3/70

0/657

سيستم آبياري

4

2/94

1/44

مکانيزهکردن

5

2/96

1/40

عملکرد

1

3/00

1/34

شاخص اراضي

1

1/70

1/01

توسعه پايدار روستايي (مؤلفهها)

بُعد اقتصادي

5

کالبديمحيطي

6

خدمات زيربنايي

5

بُعد اجتماعي

6

3/05

0/822

منبع :يافتههاي تحقيق
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متغيرهاي مستقل بر کدام متغيرهاي وابسته تأثیر دارند يا
کدام متغيرها با يکديگر همبستهاند .متغيرهاي مشاهدهشده که
در مدل اندازهگيري نقش معرف را دارند ،با خطاي اندازهگيري
در نظر گرفته ميشوند .متغيرهاي خطا نيز چون مستقيماً
اندازهگيري نميشوند ،در واقع نوعي متغير پنهان هستند.
خطاها نشاندهنده همه متغيرهايي است که معرف ،غير از متغير
پنهان اندازهگيري ميکند و در واقع نمودي از ناتواني متغيرهاي
مستقل حاضر در مدل تبيين متغير وابسته هستند(Ghasemi،
) .2011; Hooman، 2005اين تحليل بر اين فرض متکي است که
انديشهاي درباره متغيرهاي پنهان وجود دارد .بنابراين ،براي يافتن
ن ترتيب  SEMاين مطلب
معرفها يا نشانگرها راهي نيست .بهاي 
را که «آيا معرفهايي که براي متغير پنهان انتخاب شدهاند واقعاً
معرف آن هستند يا نه» ،ميآزمايد و مشخص ميکند معرفهاي
انتخابشده با چه دقتي معرف يا برازنده متغير پنهان هستند.
همچنين ،براي بهبود برازش معرفها با متغير پنهان نيز راههايي
را پيشنهاد ميکند.
بنابراين ،در مدل اندازهگيري تناسب معرفها براي متغير
پنهان از طريق تحليل عاملي تأييدي ( )CFAآزموده ميشود .در
مدل ساختاري نيز معرفها و متغير پنهان از راههاي منطقي با
هم مرتبط ميشوند .بهاينترتيب بهازاي هر متغير پنهان ،يک
مدل اندازهگيري وجود خواهد داشت .نتايج بهدستآمده عالوه بر
برآورد شاخصها ،شامل خطاي استاندارد و مشخصههاي آزمون
براي هر يک از شاخصهاي آزاد موجود در مدل نيز خواهد بود
) .(Ghasemi، 2011; Hooman، 2005اساس تمامي محاسبات و
برآوردها در رويکرد  SEMبه ماتريس کوواريانسهاي متغيرهاي
مشاهدهشده و ترکيبزدايي اين کوواريانسها برميگردد.

ويژگيهاي توليديزراعي پاسخگويان

بر اساس نتايج جدول شماره  ،3حداقل سابقه کشاورزی  5سال
و حداکثر 60سال و ميانگين آن  26سال بوده است که بیانگر
سابقه زیاد جامعه نمونه در زمينه فعاليت کشاورزي و اهمیت
عامل تجربه در کشاورزي سنتي است .بررسی وضعيت سطح
زیر کشت کشاورزي نشان ميدهد مقادير آن میان کشاورزان
نوسان بسیاری دارد؛ بهگونهايکه سطح زیر کشت از حداقل
یک تا حداکثر 800هکتار گزارش شده است که نشانگر وجود
مالکیتهای بزرگ است که امکان کشت تجاري را فراهم ميآورد.
با توجه به جدول شماره  3در زمينه باغداري نتایج نشان میدهد
مناطق روستايي اين شهرستان وضعيت مطلوبی دارند.

 .4یافتهها
تحليل عاملي تأييدي و سنجش اعتبار مقياسها

دو مدل تحليل عاملي تأييدي ( ،)CFAعاملي براي ايجاد و
سنجش اعتبار دو مقياس توسعه پايدار روستايي و کشاورزي
پايدار است که در محيط نرمافزار  Amos Graphicsترسيم و
مطالعه شده است .تصویر شماره  2نمودار مسير اين دو مقياس
را بر اساس معرفها يا متغيرهاي مشاهدهشده مربوط به آن با
برآوردهاي استاندارد ضرايب مسير رگرسيوني نشان ميدهد.
جدول شماره  4نيز برآورد استاندارد ضرايب مسير همراه با
نسبت بحراني ،خطاي استاندارد ( )SEو سطح معنيداري ()P
آنها را نشان ميدهد .همانطور که در جدول شماره  4میتوان
دید تمامي متغيرهاي مشاهدهشده ،ضرايب تأثير رگرسيوني
مثبت و معناداري را با مقياسهاي خود دارند که بزرگي اين
ضرايب (تأثيرات عاملي) براي هر دو مقياس در حد بسيار زیادی

جدول  .3ويژگيهاي توليديزراعي پاسخگويان.
متغيرها

حداقل

حداکثر

سابقه کشاورزي

5

60

کل زمين کشتکردنی (هکتار)

1

800

8002

مجموع زمين زيرکشت (هکتار)

1

480

5378

18/87

سطح زير کشت آبي

1

450

5165

18/18

4/29

سطح زير کشت ديم

1

50

215

0/69

1/20

11/63

سطح زير کشت زراعي

1

470

5117

18/74

4/57

24/38

سطح زير کشت باغي

0/5

33

252/50

3/23

5/31

16/39

سطح آيش

1

350

2125

10/84

3/55

32/74

منبع :يافتههاي تحقيق
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توصيف آماري
مجموع

ميانگين

انحرافمعيار

ضريب تغييرات

26/96

1/20

4/04

28/07

7/83

27/89

4/53

24/01
23/59
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است .در جدول شماره  4سطح معناداري براي بارهاي عاملي
يا ضرايب رگرسيوني استاندارد دو متغير مشاهدهشده  p1و e1
گزارش نشده است .اين امر به اين دليل است که اين متغيرها
بهترتيب به عنوان متغيرهاي مرجع (معرفهاي نشانگر) براي
دو متغير پنهان توسعه روستايي و کشاورزي پايدار در نظر گرفته
شدهاند تا بدينوسيله اين متغيرها بدون مقياسبودن پنهان
شوند .به عبارتي دیگر ،بدون ريشه و واحد ،اندازهگيريبودن آنها
برطرف شود ).(Ghasemi, 2011
به همين دليل است که در نمودارهاي مسير اوليه براي
برآورد غيراستاندارد ضرايب ،واريانسها و کوواريانسها روي
پيکانهاي مربوط به مسيرهاي میان اين متغيرهاي مشاهدهشده
با متغير پنهان مربوط ،مقادير  1به عنوان ضرايب غيراستاندارد

زمستان  .1395دوره  .7شماره 4

در نظر گرفته ميشوند تا مقياس آنها همان مقياس متغيرهاي
مشاهدهشده باشد .البته معنيداري ضرايب اين مسيرها با توجه
به مقادير استاندارد آنها و مقايسه با ضرايب معنيدار ديگر آشکار
است .آخرين بخش از خروجيهاي تحليل مدلهاي عاملي براي
ارزيابي اعتبار مقياسهاي اندازهگيري ،شاخصهاي برازش مدل
است .جدول شماره  5مقادير برخي از مهمترين شاخصهاي
برازش دو مدل اندازهگيري توسعه روستايي و کشاورزي پايدار
را همراه با مقادير معيار آنها براي تصميمگيري نشان ميدهد.
اين شاخصها معيارهايي براي تأييد مدلهاي نظري تدوينشده
با استفاده از دادههاي گردآوريشده هستند .اين شاخصها در
سه گروه شاخصهاي برازش مطلق ( :CMINکاي اسکوئر:RMR ،
ريشه دوم مربعهای باقيمانده و  :GFIشاخص نيکويی برازش)،
شاخصهاي برازش تطبيقي ( :NFIشاخص نرمالشده بنتلر و

تصویر  .2الف :برآوردهاي استاندارد مدلهاي عاملي تأييدي براي اعتبارسنجي مقياسهاي توسعه روستايي؛ ب :کشاورزي پايدار.
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جدول  .4برآوردهاي استاندارد و سطوح معناداري بار عاملي معرفهاي مشاهدهشده بر مقياسها.
متغيرها

وزن رگرسيوني

خطاي استاندارد

نسبت بحراني

سطح معناداري

توسعه روستايي ()Rural Development

اقتصادي

0/595

--

--

--

کالبديمحيطي

0/360

4/03

0/128

0/00

زيربنايي

0/682

4/08

0/276

0/00

اجتماعي

0/247

2/99

0/220

0/003

کشاورزي پايدار ()Sustainable Agriculture
دسترسي به نهادهها

0/545

--

--

--

شاخص اراضي

0/476

5/85

0/181

0/00

منابع آب

0/580

6/64

0/161

0/00

منابع خاک

0/249

3/45

0/168

0/00

اشتغال و درآمد

0/649

7/04

0/268

0/00

آموزش

0/412

5/26

0/203

0/00

رضايتمندي

0/662

7/10

0/231

0/00

منبع :يافتههاي تحقيق

بونت  و  :CFIبرازش تطبيقي) و شاخصهاي برازش مقصد (�PRA
 :TIOنسبت صرفهجويي و  :RMSEAريشه ميانگين مربعهای
خطاي برآورد) تقسيمبندي ميشوند (جدول شماره  .)5تمامي
هفت شاخص یادشده همانگونه که در جدول شماره  4نشان داده
شده است ،اعتبار و برازش بسيار خوب هر دو مدل اندازهگيري را
با دادههاي گردآوريشده تأييد ميکنند .بهاينترتيب زمينه براي
تدوين و ارزيابي مدل اصلي تحقيق فراهم است.

مقياس متغير پنهان کشاورزي پايدار از هفت متغير مشاهدهشده
و براي سنجش مقياس متغير پنهان توسعه پايدار روستايي از
چهار متغير مشاهدهشده استفاده شد که برآورد و اندازهگيري و
در محيط  Amos Graphicsتدوين شدند .تصویر شماره  3اين
مدل را که مدل تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول است ،همراه با
برآوردهاي غيراستاندارد ضرايب مسير و واريانسهاي متغيرهاي
پنهان نشان ميدهد.

مدل تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول براي بررسي ارتباط میان
کشاورزي پايدار و توسعه پايدار روستايي

ضرايب استاندارد مسير متغيرهاي پنهان با متغيرهاي
مشاهدهشده است که در واقع قسمت اصلي و مهم تمامي
تحليلهاي انجام شده است .تصویر شماره  4ضمن آنکه اهميت
ضرايب را نشان ميدهد امکان بهتري براي مقايسه آنها فراهم
ميکند .همانطور که مالحظه ميشود تمامي ضرايب استاندارد

در اين مدل ميزان و چگونگي رابطه و همبستگی بين توسعه
روستايي و کشاورزي پايدار سنجیده میشود .به منظور سنجش

جدول  .5شاخصهاي برازش مدلهاي اندازهگيري مقياسهاي توسعه روستايي و کشاورزي پايدار.
شاخصهاي برازش

مدل اندازهگيري

CMIN

df

Sig.

RMR

GFI

NFI

CFI

PARTIO

RMSE

توسعه روستايي

0/511

1

0/475

0/003

0/999

0/994

0/999

0/167

0/00

کشاورزي پايدار

21/88

14

0/081

0/043

0/978

0/929

0/972

0/667

0/045

-

-

>0/05

≈0

<0/9

<0/9

<0/9

0-1

>0/05

مقادير معيار پيشنهادي

*

* (اميني و هادینژاد)1391: 13 ،
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مقادير زیادی را نشان ميدهند و اين امر درباره بارهاي عاملي
متغيرهاي مشاهدهشده کشاورزي پايدار در مقايسه با بارهاي
عاملي مقياس توسعه روستايي شدت بيشتري دارد .مراجعه
به برآوردهاي خطاي استاندارد ،نسبتهاي بحراني و سطوح
معنيداري را نيز نشان ميدهد .تمامي اين برآوردهاي استاندارد
در سطح  99درصد معنيدار هستند .شاخصهاي برازش اين
مدل نيز با مقادير معيار پيشنهادی براي ارزيابي آنها در جدول
شماره  6آمده است.

 .5بحث و نتيجهگيري
کشاورزي به عنوان بخش اصلی اقتصاد روستايي نقش حیاتی
و تعيينکنندهای در سرنوشت جامعه روستايي دارد .مروري بر
ادبيات تحقيق نشان میدهد اهميت و توجه به توسعه کشاورزي
براي رسیدن به توسعه روستايي اجتنابناپذیر است .توسعه
کشاورزي بايد به عنوان محور و مرکز توسعه روستايي قرار گيرد.
اگرچه توسعه کشاورزي مربوط به بُعد اقتصاد روستاست ،اما به
دليل ساختار اجتماعياقتصادي خاص جوامع روستايي ،در ابعاد
گوناگون محيطي ،اجتماعي و اقتصادي روستا تأثيری تعيينکننده
دارد .ازاینرو بايد به سياستگذاريها و برنامهريزيهاي مجزا برای
توسعه روستايي و توسعه کشاورزي خاتمه داد و سياستگذاري و
برنامهريزيهای جديد در زمينه توسعه کشاورزي دست يافت که
مبتني بر ارتباط سيستمي اين دو مقوله است.

زمستان  .1395دوره  .7شماره 4

در این مطالعه توسعه روستايي با تعريف چهار مؤلفه اقتصادي،
کالبديمحيطي ،زيربنايي و اجتماعي و کشاورزي پايدار و معرفی
هفت مؤلفه دسترسي به نهادهها ،شاخص اراضي ،منابع آب ،منابع
خاک ،اشتغال و درآمد ،آموزش و رضايتمندي مدنظر قرار گرفته
است .دادههاي مربوط به دو مؤلفه اساسی بهکمک دو پرسشنامه
مجزاي استاندارد و محققساخته در نمونهاي به حجم  285نفر
جمعآوري شد .اعتبار دروني هر دو پرسشنامه و نيز مؤلفههاي
آنها از راه اجراي پیشآزمون و آزمون آلفاي کرونباخ تأييد شد .با
بهکارگيري رويکرد مدلسازي معادلههاي ساختاري ،یازده مؤلفه
که با پردازش دادههاي جمعآوريشده به طور مستقيم محاسبه
شدند ،در قالب معرفها يا متغيرها مشاهدهشده و دو مقياس
توسعه روستايي و کشاورزي پايدار در قالب متغيرهاي پنهان
تعريف شدند .دو مدل تحليل عاملي تأييدي يکعاملي مرتبه اول
براي اندازهگيري و اعتبارسنجي دو مقياس تدوين و اجرا شدند.
عالوه بر اعتبار کلي هر سه مدل بر اساس انواع مختلف
شاخصهاي برازش ،ضرايب رگرسيوني غيراستاندارد و استاندارد
تمامي مسيرهاي بين معرفها و مقياسها و دو مقياس مثبت و
معنادار برآورد شد .مدل پژوهش بهخوبي پيچيدگي ارتباطات میان
متغيرهاي توسعه روستايي و کشاورزي پايدار را نشان ميدهد.
در واقع الگوي بررسيشده در اين پژوهش به وجود رابطه
مستقيم و معنيدار توسعه روستايي و کشاورزي پايدار تأکيد

تصویر  .3مدل ساختاري تحليل عامليتأييدي مرتبه اول براي برآورد وتحليل توسعه روستايي و کشاورزي پايدار همراه با برآوردهاي غيراستاندارد.
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تصویر  .4برآوردهاي استاندارد ضرايب مسير در مدل ساختاري نهايي بررسي توسعه روستايي و کشاورزي پايدار.

جدول  .6آزمون مدل ساختار نهايي ارزيابي توسعه روستايي و کشاورزي پايدار.
شاخصهاي برازش

توسعه روستايي
کشاورزي پايدار
مقادير معيار پيشنهادي

*

CMIN

df

Sig.

RMR

GFI

NFI

CFI

PARTIO

RMSE

54/7

43

0/108

0/032

0/966

0/873

0/969

0/782

0/031

-

-

<0/05

≈0

<0/9

<0/9

<0/9

0-1

>0/05

* (اميني ،هادینژاد)1391: 13 ،

دارد .تصویر شماره  4برآورد استاندارد ضرایب مسیر را در مدل
ساختاری نهایی رابطه توسعه روستایی و کشاورزی پایدار نشان
میدهد .عالوه بر اینکه میان توسعه روستایی و کشاورزی پایدار
ارتباط معنیداری وجود دارد ،مقدار اثرگذاری هر یک از گویهها
یا عاملهای تأثیرگذار در این ارتباط نیز معانی و ارزش متفاوتی
دارد .نتایج یادشده حاکی از این است که در میان شاخص
توسعه پایدار روستایی ب ه ترتیب عاملهای اقتصادی ( )0/66و
زیرساختی ( )0/62و در میان شاخصهای کشاورزی پایدار به
ترتیب عاملهای رضایتمندی ( ،)0/67اشتغال و درآمد (،)0/64
دسترسی به نهادهها ( )0/55و منابع آب ( )0/57مهمترین نقش را
در رابطه متقابل توسعه پایدار روستایی و توسعه پایدار کشاورزی
ایفا میکنند .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات شایان و همکاران
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( ،)2010نوری و امینی ( ،)2007مطیعی لنگرودی و شمسایی
( ،)2007مارسدن و سانینو ( ،)2008االنگ و ماتین (،)1995
صالح و همکاران ( ،)2014شی و گیل ( )2005که رابطه
کشاورزی پایدار و توسعه روستایی را بررسی کردهاند نتایج نسبتاً
مشابهی دارد که نشاندهنده ارتباط معنیدار میان کشاورزی
پایدار و توسعه روستایی است.
معیارهای استفادهشده در این تحقیق از قبیل اجتماعی ،خدماتی
و زیربنایی و اقتصادی که از اجزای توسعه روستایی هستند ،با
مؤلفههای توسعه روستایی تحقیق شایان و همکاران ()2010
تشابه دارد .همچنین تحقیق حاضر در مؤلفههای کشاورزی پایدار
(دسترسی به نهادهها ،شاخص اراضی ،رضایتمندی ،اشتغال و

4  شماره.7  دوره.1395 زمستان

) نواحي روستايي شهرستان فسا:ارزيابي رابطه کشاورزي پايدار و توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردی
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درآمد و منابع آب) با مؤلفههای کشاورزی پایدار تحقیق شایان
 تنها تفاوت تحقیق حاضر.) همخوانی دارد2010( و همکاران
 تحقیق مطیعی لنگرودی.استفاده از شاخص خاک بوده است
) بین چهار دسته از عوامل کشاورزی پایدار2007( و شمسایی
 مدیریتی و انسانی و ساختاری و، اقتصادی،ازجمله عوامل طبیعی
،امکاناتی با این تحقیق همخوانی دارد و تنها تفاوت در این زمینه
 در زمینه توسعه روستایی.نتایج عوامل مدیریتی و انسانی است
 امکانات ادرای و خدماتی و لوازم زندگی، درآمد،عوامل اشتغال
رفاهی با این تحقیق تشابه دارد و تنها تفاوت در شاخص امکانات
.اداری و خدماتی است که در این تحقیق نتایج عکس داشت
) در زمینه استفاده از شاخص2007( تحقیق نوری و امینی
 در،توسعه روستایی با مؤلفههای جمعیت و تحوالت آموزشی
زمینه ویژگیهای شغلی و امکانات و تسهیالت و ویژگیهای
جمعیتی با شاخصهای زیربنایی و اقتصادی تحقیق حاضر تشابه
 همچنین تحقیق نوری و امینی در زمینه کشاورزی پایدار.دارد
 سطح علمیشدن،با شاخصهای شیوه بهرهبرداری از اراضی
. اشتغال و درآمد با نتایج این تحقیق همخوانی دارد،کشاورزی
 منابع،در این تحقیق توسعه و گسترش مؤلفههای رضایتمندی
.خاک و عملکرد در هکتار دیده میشود
) با2008(  مارسدن و سانینو،در زمینه مطالعات خارجی
 آنةا بیشتر مبحث فناوریهای.تحقیق حاضر همخوانی دارد
جدید و کشاورزی چندعملکردی را ب ه کار بردهاند و نشان دادهاند
.یکی از راههای توسعه روستایی کشاورزی چندعملکردی است
در تحقیق حاضر از عنوان «شاخص آموزش» برای کشاورزی
 در تحقیق صالح و همکاران.چندعملکردی استفاده شده است
) بیشتر مباحث کشاورزی پایدار ازجمله مؤلفه آموزش2014(
جدید کشاورزی و رعایت اصول پایداری مطرح است که با نتایج
) که2005(  در تحقیق شی و گیل.این مقاله همخوانی دارد
بیشتر روی کشاورزی پایدار تمرکز کردهاند از مؤلفههای تنوع
 آموزش و کمک مالی دولت استفاده شده است،استفاده از زمین
که در زمینه آموزش و تنوع استفاده از زمین با تحقیق حاضر
.همخوانی دارد و در زمینه کمک مالی دولت همخوانی ندارد
تشکر و قدردانی

در پایان از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فسا و همچنین
از ساکنان نواحی روستایی این شهرستان که با وجود مشکالت
.زیاد در این پژوهش با ما همکاری کردند تقدیر و تشکر میکنیم
.این مقاله حامی مالی ندارد
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