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ABSTRACT
Multifunctional agriculture as a new paradigm for agriculture and rural development has been considered by the world as a response to social, economic, and environmental challenges. Current mixed method research used the Q-method to examine and explain farmers’ mental patterns regarding extension of
multifunctional agriculture. In the qualitative step, the purposeful and snowball sampling methods were
used to interview 11 academic experts. Analyzing data collected with MAXQDA12 software led to the
extraction of 61 statements. 48 statements were selected as the Q sample. In the quantitative step, after
collecting data from sorted Q statements by 16 farmers with multifunctional farms (N= 21), this data
was analyzed using Q factor analysis in SPSS25 software. The result showed that 16 farmers surveyed
had four mental patterns regarding extension of multifunctional agriculture, including Proponents of
understanding the importance and benefits of multifunctional agriculture and limitations of productivist
agriculture, Proponents of multifunctional agriculture facilitation and encouragement policies and extension and education factor, Proponents of farmers’ entrepreneurial skills and community demand for
multifunctional agriculture, and Proponents of farm characteristics. These patterns account for 84.20%
of the total variance. The first mental pattern (26.86%) and the second mental pattern (23.51%) explained a greater share of the total variance.

Copyright © 2020, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

I

1. Introduction
n recent years, villages around Zerivar lake have faced many economic,
social, and environmental challenges

such as recurring colds in crops, the diminishing role of
conventional agriculture in the rural economy, the inefficient use of chemical inputs, nutritionism and lake’s
premature aging, habitat degradation and biodiversity reduction, youth’s lack of interest in agriculture, migration
and rural population decline. On the other hand, multifunctional agriculture as a new paradigm for agriculture

* Corresponding Author:
Ahmad Basami, PhD
Address: Department of Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Economics and Development University of Tehran, Karaj, Iran.
Tel: +98 (910) 8863602
E-mail: a.basami@ut.ac.ir

496

Autumn 2020. Vol 11. Num 3

and rural development has been considered by the world
as a response to social, economic, and environmental
challenges. Multifunctional agriculture means that agriculture beyond its role of producing food also has several
other functions such as the production of different kinds
of goods and services, and covering a wide range of society’s demands. In the present study, multifunctional agriculture means non-agricultural activities for improving
the economic independence of the farm.

2. Methodology
Current mixed method research used the Q-method to
examine and explain farmers’ mental patterns regarding
extension of multifunctional agriculture. In the qualitative step, interviews were conducted purposefully with 11
academic experts. Analyzing data collected with MAXQDA12 software led to the extraction of 61 statements.
After reviewing the validity of the statements by three
experts and three farmers with multifunctional farms, 48
statements were selected as the Q sample. In the quantitative step, after collecting data from sorted Q statements
by 16 farmers with multifunctional farms, the data were
analyzed using Q-factor analysis in SPSS25 software. To
test the reliability of the research results, the test-retest
method was used and 20% of farmers re-evaluated the Q
sample statements. The correlation coefficient was 0.82,
which indicates a high level of reliability.

3. Results
The result of Q factor analysis showed that 16 farmers
surveyed had four mental patterns regarding extension
of multifunctional agriculture, including Proponents of
understanding the importance and benefits of multifunctional agriculture and limitations of productivist agriculture, Proponents of multifunctional agriculture facilitation
and encouragement policies and extension and education
factor, Proponents of farmers’ entrepreneurial skills and
community demand for multifunctional agriculture, and
Proponents of farm characteristics. These patterns account for 84.20% of the total variance. The first mental
pattern (26.86%) and the second mental pattern (23.51%)
explained a greater share of the total variance.

bank interest rates, tax exemptions and easy rules that facilitate the development of new businesses, extension and
education factor including paying attention to the role of
entrepreneurial and progressive farmers in multicultural
agriculture and holding training courses on multifunctional agriculture, identifying society's expectations of nonproductive agricultural functions and focusing on farms
that have a better potential for multifunctional farming
can help extend and develop these types of farms.

5. Conclusion
Multifunctional agriculture is formed as a result of the
linkage among four factors. The recognition of these factors is very effective in planning for the extension and development of this type of agriculture. Among these four
factors, the two factors of understanding the benefits of
multifunctional agriculture and limitations productivist
agriculture, as well as facilitation and encouragement policies and extension and education factor played a more
prominent role in creating multifunctional farms. In addition, farms located on the main routes (near the lakes,
roads, and villages) which have a garden use have better
conditions for multifunctionality.
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4. Discussion
Based on the results of this study and the evidence available in previous studies, factors like described benefits of
multifunctional agriculture such as the economic, social
and environmental benefits and the vulnerability of productivist agriculture for farmers, facilitation and encouragement policies such as special loans with appropriate
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ع چندکارکردي نسبت به ترويج
شناسايي و دستهبندي الگوهاي ذهني کشاورزان داراي مزار 
کشاورزي چندکارکردي
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3

 -1دانشآموخته دکتري ،گروه ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران.
 -2استاديار ،گروه ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران.
 -3استاديار ،گروه ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،مجتمع آموزش عالي سروان ،سراوان ،ايران.

تاریخ دریافت 27 :فروردین 1399
تاریخ پذیرش 12 :تیر 1399

کلیدواژهها:

کشاورزي چندکارکردي،
الگوي ذهني ،توسعه
روستايي ،درياچه زريوار

کشاورزي چندکارکردي به منزله پارادايم نوين توسعه کشاورزي و روستايي به عنوان پاسخي به چالشهاي اجتماعي ،اقتصادي و محيط
زيستي مورد توجه جهانيان قرار گرفته است .از اين رو مطالعه پيشرو به شيوه آميخته و با استفاده از روش کيو ،به تحليل الگوهاي ذهني
کشاورزان نسبت به ترويج کشاورزي چندکارکردي ميپردازد .در گام کيفي ،با استفاده از رويکرد هدفمند و روش نمونهگيري گلوله برفي
با  11نفر از صاحبنظران دانشگاهي مصاحبه شد .تحليل دادههاي گردآوريشده با نرمافزار  MAXQDA12منجر به استخراج  61گزاره
شد .از اين تعداد 48 ،گزاره به عنوان نمونه کيو انتخاب شد .در گام کمي ،پس از جمعآوري اطالعات حاصل از مرتبسازي کيو توسط
 16نفر از کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي ( ،)N = 21اين اطالعات با روش تحليل عاملي کيو در نرم افزار  SPSS25تحليل شد.
نتايج نشان داد 16 ،کشاورز مورد مطالعه در مجموع چهار الگوي ذهني در مورد ترويج کشاورزي چندکارکردي داشتند که عبارتاند از:
حاميان درک اهميت و منافع کشاورزي چندکارکردي و محدوديتهاي کشاورزي توليدگرا ،حاميان سياستهاي تسهيل و تشويقکننده
و عوامل آموزشي و ترويجي ،حاميان مهارتهاي کارآفريني کشاورزان و تقاضاي جامعه براي کارکردهاي غيرتوليدي کشاورزي ،حاميان
ويژگيهاي مزرعه در چندکارکردي کردن مزارع کشاورزي .اين الگوها در مجموع  84/20درصد واريانس کل را تبيين کردند .الگوي ذهني
اول ( 26/86درصد) و الگوي ذهني دوم ( 23/51درصد) سهم بيشتري از واريانس کل را تبيين کردند.

فراتر از آن در حال ظهور است (Castree & Braun, 1998; Arovuori

مقدمه
امروزه بحرانهاي اجتماعي ،اقتصادي و محيط زيستي منجر
به ترغيب کشاورزان جهت جستجوي راهکارها و منابع درآمدي
جديد شده است .يکي از اين راهکارها توسعه فعاليتهاي جديد
غيرکشاورزي در مزارع است ) .(Seuneke et al., 2013توسعه
فعاليتهاي جديد غيرکشاورزي توسط کشاورزان بهعنوان گذار
3
از توليدگرايي 1به الگوي غيرتوليدگرايي 2يا چندکارکردی
کشاورزي توصيف ميشود ) .(Wilson, 2007, 2008با توجه به
مسائل کشاورزي توليدگرا ،برخي استدالل ميکنند اين نوع نظام
کشاورزي که تنها هدف آن توليد مواد غذايي است با پايان چرخه
حيات خود روبهرو بوده و الگوي جديدي از کشاورزي با اهدافي
1. productivist
2. non productivist
3. multifunctional

) & kola, 2005; Schimmenti et al., 2016که از اين الگو تحت
عنوان کشاورزي چندکارکردي ياد ميشود .در کشاورزي توليدگرا
نقش اصلي کشاورز توليد غذا است اما در کشاورزي غيرتوليدگرا
يا کشاورزي چندکارکردي کشاورز اضافه بر توليد غذا ،محصوالت
يا خدماتي که تناسب بيشتري با تقاضاي جامعه دارند ارائه و
نقش گستردهتري ايفا ميکند ) .(Wilson, 2007کشاورزي
چندکارکردي بهعنوان پاسخي به چالشهاي محدودکننده
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و محيطزيستي در روستاها مطرح
شده است ) ،(Yazdanpanah, 2018به گونهاي که بهعنوان يکي از
ابعاد اصلي طراحي سياستهاي توسعه روستايي (Ragkos et al.,
) 2015به ويژه تحت شرايط تغييرات محيطي با توجه به تأثير در
پايداري نظامهاي کشاورزي موردتوجه قرار گرفته است (Yu et
) .al., 2019کشاورزي چندکارکردي ميتواند در افزايش درآمد
کشاورزي ،ساماندهي بخش کشاورزي متناسب با نيازهاي جامعه،
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ساماندهي منابع روستايي به نحوي که منجر به منافع گستردهتر
توسعه روستايي شود سهيم باشد ).(Marsden & Sonnino, 2008
در ادبيات اجتماعي -اقتصادي تعاريف مختلفي درباره مفهوم
چندکارکردي وجود دارد (FAO, 2003; Maier & Shobayashi,
) .2011وجه مشترک تفسيرهاي مختلف آن است که فعاليتهاي
چندکارکردي در ارتقاء استقالل مزارع کشاورزي و سودآوري
منابع موجود کمک ميکند .کشاورزي چندکارکردي يک مفهوم
گسترده اما فاقد تعريف دقيق است ) (Heringa et al., 2013و
متناسب با ديدگاه سيستمي بخش کشاورزي است که در آن
تمرکز بر کارکردهاي غيرغذايي يا ثانويه کشاورزي است (Ragkos
) .et al., 2015به طور خاص چندکارکردي بودن کشاورزي عالوه
بر مواد غذايي ،خدمات ديگري از قبيل شکلدهي چشماندازها و
فضاي تفريحي و گردشگري ،فرصت اشتغال و سود در مناطق
روستايي را ارائه ميدهد ) (Borrelli, 2016و به بهبود زندگي
اقتصادي ،اجتماعي و وضعيت محیطزیست و زيستپذيري
نواحي روستايي کمک ميکند ) .(Pazek et al., 2014کشاورزي
چندکارکردي را ميتوان بهعنوان مکانيسمي براي توسعه يکپارچه
و ابزاري براي ارزشگذاري پتانسيلهاي زمين 4در فعاليتهاي
کشاورزي که براي پايداري روستايي تعيينکنندهاند ،تعريف کرد
) .(Borrelli, 2016در تعريفي از کشاورزي چندکارکردي به چهار
کارکرد مراقبتهاي سبز ،5گردشگري ،تفريح ،سرگرمي و آموزش،
فروش در مزرعه و خدمات سبز اشاره شده است (Heringa et al.,
) .2013در پژوهش حاضر منظور از کشاورزي چندکارکردي آن نوع
کشاورزي است که در آن کشاورز فراتر از توليد غذا از طريق انجام
فعاليتهاي غيرزراعي خدماتي را ارائه ميدهد .در پيشنگاشتهها
توليد و فروش محصوالت منطقهاي( 6فروش توسط نماينده يا
فروش در مزرعه) )،(Venema et al., 2009; Seuneke & Bock, 2015
گردشگري کشاورزي(Venema et al., 2009; Bruins et al., 2004; 7

;Van Huylenbroeck et al., 2007; Van der Ploeg et al., 2002

) ،Seuneke et al., 2013فروش مستقيم 8محصوالت توليدي (Van

Huylenbroeck et al., 2007; Bruins et al., 2004; Van der Ploeg

) ،et al., 2002کسب درآمد خارج از مزرعه
) ،al., 2002گشتوگذار در مزرعه ،9فروشگاه کوچک در مزرعه
به منظور عرضه محصوالت ،توليد و فروش پنير (Seuneke et
) al., 2013و مواردي از اين قبيل بهعنوان مصاديق فعاليتهاي
چندکارکردي کشاورزي اشاره شده است.

(Van der Ploeg et
10

در سالهاي اخير بخش روستايي و کشاورزي ايران بهواسطه
بحرانها و ناپايداريهاي متعدد از قبيل تغييرات آب و هوايي،
4. territorial potential
5. green care
6. Regional products
7. Agro-tourism
8. Direct marketing
9. Farm excursions
10. Small farm shop
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بحران آب ،خشکسالي ،مهاجرت و کاهش جمعيت روستايي،
استفاده بيرويه از نهادههاي شيميايي ،حذف حمايتهاي دولتي،
بازده پايين کشاورزي ،مشکالت معيشتي و اقتصادي و غيره
مسير ناپايداري را طي کرده است ) .(Yazdanpanah, 2018به طبع
روستاهاي استان کردستان و از جمله روستاهاي حاشيه درياچه
زريوار نيز از اين قاعده مستثنا نيستند .عالوه بر کوچکمقیاس
بودن نظام بهرهبرداري در اين روستاها ،مخاطرات طبيعي و
شوکهاي دمايي از قبيل سرمازدگي و تگرگ با از بين بردن
محصوالت کشاورزي منجر به کمرنگ شدن نقش کشاورزي
در اقتصاد روستاهاي اطراف درياچه شده است ).(Savari, 2019
اين موضوع مشکالت اجتماعي و اقتصادي را سبب شده است
که نيازمند توجه جدي هستند .اين مسائل در حالي است که
کشاورزي در روستاهاي حاشيه درياچه زريوار به دليل نزديکي
به مرکز جمعيتي شهر مريوان (فاصله سه کيلومتري) و امکان
فروش محصوالت در مزرعه ،وجود درياچه زريوار بهعنوان
بزرگترین درياچه آب شيرين کشور و ورود هزاران گردشگر در
سال به درياچه ،فراهم بودن شرايط و قابليتهاي تفريحي مانند
ماهیگیری ،قایقسواری و ورزشهاي آبي ،وجود چشماندازهاي
زيبا در اين منطقه از قبيل جنگل و کوه براي بومگردي ،مزارع
و باغات جهت گردشگري کشاورزي ،صنایعدستی و غيره از
پتانسيل الزم براي چندکارکردي شدن برخوردار است اما
عليرغم همه اين توانمنديهاي بالقوه هنوز نظام غالب کشاورزي
رژيم توليدگرا است و تعداد کمي از کشاورزان به چندکارکردي
کردن مزارع خود اقدام کردهاند و اکثر کشاورزان به همان فعاليت
توليدگراي خود در مزارع ادامه ميدهند .اين در حالي است که
توجه به کشاورزي چندکارکردي ميتواند در حل چالشهاي
محيط زيستي ،اجتماعي و اقتصادي روستاهاي حاشيه درياچه
از طريق حفظ اراضي کشاورزي در مقابل فرآيند شهري شدن
) ،(Pribadi et al., 2017; Yu et al., 2019پايداري کشاورزي و محلي
) ،(Borrelli, 2016; Bretagnolle et al., 2018حفظ عملکرد اقتصادي
کشاورزان ) ،(Bretagnolle et al., 2018ايجاد کسبوکارهای
جديد محلي و فرصتهاي اشتغال ،افزايش بهرهوري در مزارع
کوچکمقیاس )،(Ragkos et al., 2015; Leakey & Prabhu, 2017
پاسخگويي به تقاضاهاي جديد ) ،(Peng et al., 2014, 2015تنوع
در منابع درآمدي روستاييان ) (Walford, 2003نقش داشته باشد.
مسئله پژوهش حاضر آن است که آسيبپذيري کشاورزي
توليدگرا بر اثر تغييرات اقليمي از قبيل سرمازدگي ،خشکسالي
و غيره و عدم ثبات بازار محصوالت کشاورزي منجر به کمرنگ
شدن نقش کشاورزي مرسوم در اقتصاد روستاها شده است که اين
مسائل مشکالت اجتماعي از قبيل بيکاري ،فقر ،ناپايداري معيشت
و غيره را به دنبال داشته است .در کنار اين مسائل ،مصرف کودها،
سموم و آفتکشها جهت افزايش توليد محصوالت کشاورزي
نيز پيامدهاي مخرب محيطزيستي را به دنبال داشته است .در
اين ميان کشاورزي چندکارکردي بهعنوان رويکردي براي حل

«احمد باسامي و همکاران .شناسايي و دستهبندي الگوهاي ذهني کشاورزان داراي مزار ع چندکارکردي نسبت به ترويج کشاورزي چندکارکردي»
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اين چالشهاي موردتوجه است .از اين رو با توجه به تجربه و
شناختي که کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي در ارتباط با
عوامل مؤثر بر ترويج اين نوع نظام کشاورزي دارند ،اين پژوهش به
دنبال شفافسازي عوامل مؤثر بر ترويج کشاورزي چندکارکردي
از ديدگاه صاحبان مزارع چندکارکردي است .به عبارت ديگر اين
پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال است که چه عواملي سبب
شده است تا کشاورزان نسبت به چندکارکردي کردن مزارع خود
اقدام کنند؟ تحليل ذهنيت کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي
با توجه به تجربه و دانش اين کشاورزان در ارتباط با چندکارکردي
کردن مزارع و عوامل اثرگذار بر آن ميتواند يافتههايي براي
برنامهريزان و سیاستگذاران جهت ترويج اين نوع نظام کشاورزي
داشته باشد.

مروری بر ادبیات موضوع
بررسي پيشينه موضوع نشان ميدهد هر چند در سالهاي اخير
پژوهشهايي در زمينه کشاورزي چندکارکردي در سطح خارجي
انجام شده است اما اين موضوع در سطح داخلي موردتوجه نبوده
و پژوهشهاي ناچيزي در مورد کشاورزي چندکارکردي انجام
شده است .از ميان پژوهشهاي خارجي ،نتايج پژوهشی در
مورد چندکارکردي کردن مزارع کوهستاني نشان داد ،سازههاي
اجتماعي و گفتگوهاي محلي از عوامل مؤثر در توافق براي چند
کارکردي کردن مزارع از سوي کشاورزان هستند & (Barnaud
) .Couix, 2020در مطالعهاي دیگر با عنوان «تعيين مؤثرترين
عوامل تأثیرگذار بر توسعه کشاورزي چندکارکردي» نتایج نشان
داد از ديدگاه کشاورزان انواع حمايتهاي مکمل سياستي نقش
مؤثري در ترويج اين نوع کشاورزي دارند (Arovuori & Kola,
) .2005در پژوهش دیگری توسعه مهارتها و رفتار کارآفرينانه
کشاورزان را بهعنوان عاملي اثرگذار جهت دنبال کردن کشاورزي
چندکارکردي از سوي کشاورزان بيان کرده است (De Lauwere,
) .2005عالوه بر این توانايي کشاورزان جهت ايجاد نوآوري در
فعاليتهاي زراعي و غيرزراعي و پاسخگويي به نيازهاي در حال
تغيير جامعه بهعنوان يکي از عوامل مؤثر بر ترويج موفقيتآميز
کشاورزي چندکارکردي بيان شده است ).(Classen, 2004
در پژوهشهاي ديگر عواملي از قبيل نقش خدمات ترويجي
) ،(Jankovic et al., 2013تقاضا و اولويت شهروندان (Sangkapitux
) ،et al., 2017آگاهي عمومي در زمينه کشاورزي چندکارکردي
) ،(Ragkos et al., 2015نقش کارآفريني ) (Morgan et al., 2010و
همچنين محرکهاي اجتماعي و اقتصادي بهعنوان عوامل مؤثر
در تبديل نظامهاي کشاورزي تککارکردی به چندکارکردي
) (Grashof-Bokdam et al., 2017ذکر شدهاند .در پژوهشی دیگر با
عنوان «مدلسازي اثر شبکههاي اجتماعي بر پذيرش کشاورزي
چندکارکردي» دريافتند ،شبکههاي اجتماعي عاملي مؤثر در
ترويج کشاورزي چندکارکردي است .به طوري که پيوندهاي
ضعيف و قوي در شبکههاي اجتماعي بر ترويج کشاورزي

چندکارکردي تأثیرگذار هستند و هر چقدر اين پيوندها بين افراد
با يکديگر و افراد با سازمانها قويتر باشد ،پذيرش کشاورزي
چندکارکردي بيشتر است ) .(Manson et al., 2016نتایج پژوهشي
که به بررسي گرايش کشاورزان به سوي کشاورزي چندکارکردي
انجام شده است نشان داد ،ارتباط کشاورزان با سنن محلي 11و
روابط روستايي از عوامل مؤثر در ترويج کشاورزي چندکارکردي
هستند ) .(Marzban et al., 2016در پژوهشی دیگر با عنوان «پاسخ
کشاورزي چندکارکردي به از دست رفتن زمينهاي کشاورزي
تحت فرآيند سريع شهرنشيني در دلتاي رودخانه يانگ تسه،
چين» نشان دادند ،شرايط اجتماعي -اقتصادي و منابع طبيعي
الگوي تغيير تطبيقي کشاورزي چندکارکردي را در بين گروههاي
مختلف تعيين ميکند ) .(Yu et al., 2019در پژوهش ديگري
که به بررسي نقش زنان در توسعه کارآفريني چندمنظوره در
مزارع خانوادگي پرداخته شده است ،نتايج نشان داد زنان در
معرفي فعاليتهاي جديد در مزرعه ،فراهم کردن دسترسي به
شبکههاي جديد و محيطهاي يادگيري و همچنين مذاکره با
خانواده در مورد جهتگيري آينده مزرعه به سوي توليد اوليه يا
چندکارکردي بودن نقش دارند ) .(Seuneke & Bock, 2015نتايج
پژوهشی با عنوان «حرکت فراتر از مهارتهاي کارآفريني :عوامل
اصلي انگيزه يادگيري در کشاورزي چندکارکردي» در بين شش
کشاورز داراي مزارع چندکارکردي در هلند نشان داد ،سه عامل
شامل توسعه مجدد هويت کارآفريني ،عبور از مرزهاي کشاورزي
و افتتاح مزارع خانوادگي در برانگيختن يادگيري کارآفريني
کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي نقش اساسي داشتهاند
).(Seuneke et al., 2013

روششناسي تحقيق
روش پژوهش حاضر از نظر ماهيت آميخته اکتشافي و به
لحاظ شيوه اجرا ،از نوع ترکيبي است .به اين صورت که در بخش
گردآوري ديدگاهها و نظرات از روش کيفي و در بخش اکتشاف
ذهنيت کشاورزان از رويکرد کمي استفاده شد .مطالعه حاضر از
نظر جهتگيري و هدف ،از نوع پژوهشهاي کاربردي است.
گامهاي اجراي پژوهش

شيوه انجام پژوهش به اين صورت بود که در گام اول بعد
از انتخاب موضوع پژوهش ،به منظور دسترسي به نمونههاي
غني از اطالعات پيرامون موضوع موردبررسی ،با  11نفر از افراد
صاحبنظر دانشگاهي بر مبناي معيارهايي از قبيل آشنايي با
کشاورزي چندکارکردي ،داشتن مقاله تأليفي ،راهنمايي ،مشاوره،
نگارش و داوري رساله با استفاده از روش نمونهگيري گلولهبرفي تا
رسيدن به اشباع نظري مصاحبه شد .دادههاي گردآوریشده اين
مرحله با نرمافزار  MAXQDA12تحليل شدند .خروجي اين گام
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دستيابي به  61گزاره بود که فضاي گفتمان را تشکيل داد .براي
بررسي روايي پژوهش ،گزارههاي فضاي گفتمان در اختيار سه
نفر از مشارکتکنندگان بخش کيفي و سه نفر از کشاورزان داراي
مزارع چندکارکردي (غير از پاسخگويان اصلي) قرار گرفت و بعد از
گردآوري نظرات آنها ،نسبت به ويرايش و حذف گزارههاي مشابه
و تکراري ،کاهش ابهام معاني ،حذف تداخل مفهومي و همپوشاني
احتمالي گزارهها اقدام شد و  48گزاره بهعنوان نمونه کيو انتخاب
گرديد .در گام دوم 16 ،نفر از کشاورزان روستاهاي اطراف درياچه
زريوار که داراي مزارع چندکارکردي (جدول شماره  )1از قبيل
ارائه خدمات در زمينه گردشگري ،تفرجگاههاي جنگلي ،اقامتگاه
بومگردي ،ارائه خدمات در زمينه ورزشهاي آبي ،قایقسواری،
اسکي روي آب ،تيراندازي با کمان ،اسبسواری ،دوچرخهسواری،
فراهم کردن اقامتگاه در مزرعه ،چيدن مستقيم محصول توسط
گردشگران؛ فعاليت در زمينه صنایعدستی شامل کالش 12بافي،
شال دستبافت ،محصوالت چوبي ،فروشگاه کوچک عرضه
صنایعدستی؛ فعاليت در زمينه فرآوري و بستهبندي و عرضه
 112شبيه گيوه که در زبان کردي به آن کالش گفته ميشود.
ال موافقم
کام ً

()+2

محصوالت کشاورزي و جنگلي شامل فرآوري و بستهبندي عسل
طبيعي ،بستهبندي قارچ خوراکي ،محصوالت باغي (انواع مربا،
کمپوت ،لواشک و غيره) گياهان دارويي ،آدامس طبيعي (سقز)
و غيره بودند ،گزارههاي نمونه کيو را در قالب ماتريس توزيع
اجباري ( +2تا  )-2ارزشگذاري کردند (تصویر شماره  .)1پس از
آن دادههاي گردآوریشده وارد نرمافزار  SPSS25شدند و با روش
تحليل عاملي نوع کيو به شيوه چرخش واريماکس دادهها تحليل
شد .براي بررسي پايايي نتايج پژوهش از روش آزمون -باز آزمون
استفاده شد و  20درصد از کشاورزان نمونه مجددا ً گزارههاي
نمونه کيو را ارزشگذاري کردند .ضريب همبستگي  0/82به
دست آمد که سطح باالي پايايي را نشان ميدهد .تصویر شماره
 2مراحل مختلف انجام پژوهش را نشان ميدهد.
بررسي ميداني محقق نشان داد ،در حاشيه درياچه زريوار،
هفت روستا قرار دارند .روستاهاي دره تفي ،کاني سانان و ني
از بخش مرکزي و روستاهاي بردهرشه ،ينگيجه ،کاني سفيد و
پيرصفا از بخش خاوو ميرآباد .شغلي اصلي مردم اين روستاها
کشاورزي و دامداري بوده و به طور مستقيم با درياچه زريوار در
ارتباط هستند.

ميزان موافقت با تأثير هر گزاره در چندکارکردي کردن مزارع کشاورزي

()+1

()0

()-1

تصویر  .1ماتريس توزيع اجباري ارزشگذاري گزارههاي نمونه کيو .مأخذ :نگارندگان1399 ،

انتخاب موضوع پژوهش :شناسايي و
دستهبندي الگوهاي ذهني کشاورزان
نسبت به کشاورزي چندکارکردي

تحليل آماري دادهها با
استفاده از نرم-افزار SPSS25

مصاحبه با  11نفر از
صاحبنظران دانشگاهي در
زمينه کشاوري چندکارکردي
ارزشگذاري گزارههاي نمونه
کيو توسط  16کشاورز داراي
مزارع چندکارکردي

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تحليل مصاحبهها با نرمافزار
 MAXQDA12و استخراج 61
گزاره به عنوان فضاي گفتمان

بررسي روايي گزارهها ،انجام
اصالحات الزم و انتخاب 48
گزاره به عنوان نمونه کيو

تصویر  .2فرآيند اجراي پژوهش .مأخذ :نگارندگان1399 ،
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جدول  .1کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي در روستاهاي حاشيه درياچه زريوار.

1

رديف

سن

تحصيالت

فعاليت توليدمحور

فعاليت چندکارکردي

1

45

راهنمايي

توليد محصوالت زراعي

توليد و فرآوري محصوالت جنگلي (آدامس طبيعي (سقز))1

2

36

ابتدايي

توليد محصوالت باغي

صنایعدستی

3

53

راهنمايي

توليد محصوالت دامي

فروشگاه عرضه محصوالت دامي (لبنيات محلي ،تخممرغ محلي ،عسل طبيعي و
غيره)

4

37

ابتدايي

توليد محصوالت زراعي و باغي

گردشگري کشاورزي

5

42

ديپلم

توليد محصوالت دامي و زراعي

اقامتگاه بومگردي

6

29

ديپلم

توليد محصوالت باغي و زراعي

فرآوري سنتي محصوالت باغي (انواع مربا ،لواشک ،کمپوت و غيره)

7

39

ليسانس

توليد محصوالت زراعي

بستهبندي و عرضه گياهان دارويي

8

44

راهنمايي

توليد محصوالت زراعي و دامي

بستهبندي و عرضه قارچ خوراکي

9

51

ابتدايي

توليد محصوالت باغي

توليد ،فرآوري و بستهبندي عسل طبيعي

10

40

ديپلم

توليد محصوالت زراعي ،دامي و باغي

گردشگري (ارائه خدمات در زمينه ورزشهاي آبي از قبيل قایقسواری)

11

31

فوقلیسانس

توليد محصوالت باغي

مزرعه سوارکاري

12

50

راهنمايي

توليد محصوالت دامي و باغي

گردشگري (اقامتگاه در مزرعه و ارائه غذاهاي محلي)

13

47

ليسانس

توليد محصوالت زراعي و باغي

گردشگري (ورزشهاي تفريحي از قبيل دوچرخهسواری ،تیراندازی ،ماهیگیری،
دارت و غيره)

14

61

ابتدايي

توليد محصوالت دامي ،زراعي و باغي

فروش محصوالت کشاورزي در مزرعه

15

52

ابتدايي

توليد محصوالت دامي ،زراعي و باغي

فروشگاه عرضه توليدات محلي (توليدات دامي ،زراعي ،دامي ،صنایعدستی و غيره)

16

39

ديپلم

توليد محصوالت باغي و دامي

اقامتگاه بومگردي
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :نگارندگان1399 ،
 11نوعي آدامس طبيعي که از فرآوري شيره غليظ درخت بنه توليد ميشود.

يافتهها
تحليل ويژگيهاي جمعيتشناسي افراد مورد مصاحبه در
بخش کيفي نشان داد 81/8 ،درصد مصاحبهشوندگان مرد (9
نفر) و  2نفر معادل  18/2درصد زن بودند .دامنه سني افراد
مصاحبه شده  39تا  60سال ،با ميانگين  46/27و انحراف معيار
 7/08سال بود .تحليل دادههاي گردآوریشده از مصاحبهها با
نرمافزار  ،MAXQDA12منجر به استخراج  61گزاره اوليه (فضاي
گفتمان) ،بهعنوان عوامل مؤثر بر چندکارکردي کردن مزارع شد.
پس از تأييد روايي گزارهها از ديدگاه سه نفر از مصاحبهشوندگان
و همچنين سه نفر از کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي و انجام
اصالحات الزم در نهايت  48گزاره بهعنوان نمونه کيو انتخاب
گرديد.
تحليل عاملي کيو

در بخش کمي  48گزاره نمونه کيو ،در قالب ماتريس توزيع
اجباري ( +2تا  )-2توسط  16نفر از کشاورزان داراي مزارع
چندکارکردي ارزشگذاري شد .دامنه سني کشاورزان بين 29

تا  61سال متغير بود .همچنين ميانگين سن آنها  41/42سال
و انحراف معيار  7/62سال بود .دادههاي گردآوریشده از طريق
ماتريسها پس از وارد شدن در نرمافزار  SPSS25با استفاده از ابزار
آماري تحليل عاملي کيو تحليل گرديد .براي انجام تحليل عاملي
از چرخش واريماکس استفاده شد .مناسب بودن دادهها براي
تحليل عاملي با آماره  KMOو آزمون بارتلت بررسي شد .مقادير
گزارششده براي آماره  KMOبرابر با  0/765و آزمون بارتلت
براي ماتريس همبستگي دادهها  758/139به دست آمد که در
سطح  0/01معنيدار بود که بيانگر مناسب بودن دادهها براي
تحليل عاملي است .همچنين براي نشان دادن مهمترین عاملها
از نظر ميزان واريانس تبيينشده از نمودار سنگريزه استفاده شد.
نتايج اين نمودار بر مبناي شاخص مقدار ويژه 13حاکي از وجود
چهار الگوي ذهني متمايز در بين پاسخگويان بود .بر اساس نتايج
تحليل عاملي کيو به روش مؤلفههای اصلي ،کشاورزان داراي
مزارع چندکارکردي با توجه به تفاوت ديدگاهها و نظرات آنها
درباره عوامل مؤثر در چندکارکردي کردن مزارع در چهار گروه
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مختلف قرار گرفتند و  84/20درصد واريانس کل توسط اين
گروهها تبيين شد (جدول شماره .)2
همانطور که نتايج گزارششده در جدول شماره  2نشان
ميدهد ،به ترتيب الگوهای ذهني اول و دوم با  26/86درصد
و  23/51درصد ،سهم بيشتري از واريانس کل را تبيين کردهاند.
جدول شماره  ،3ماتريس چرخش يافته الگوهاي ذهني

کشاورزان را نشان ميدهد .با توجه به بارهاي عاملي گزارششده
در اين جدول ،تعداد کشاورزاني که در هر الگوي ذهني قرار
گرفتهاند مشخص شده است .همانطور که نتايج نشان ميدهد
به ترتيب الگوي ذهني اول با  5پاسخگو ( 31/25درصد) ،الگوي
ذهني دوم و سوم هر يک با  4پاسخگو (هر کدام  25درصد) و
الگوي ذهني چهارم ( 3پاسخگو)  18/75درصد پاسخگويان را
شامل ميشود.

جدول  .2الگوهاي ذهني استخراجشده از تحليل عاملي کيو به همراه ميزان واريانس تبيين شده توسط هر الگوي ذهني.
الگوهاي ذهني

درصد واريانس

درصد واريانس تجمعي

مقدار ويژه

عامل اول

26/86

26/86

7/68

عامل دوم

23/51

50/38

6/72

عامل سوم

17/02

64/48

4/88

عامل چهارم

16/80

84/20

4/80
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :نگارندگان1399 ،

جدول  .3ماتريس چرخش يافته همبستگي ديدگاه کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي در هريک از الگوهاي ذهني.
کد پاسخگويان

الگوي ذهني 1

الگوي ذهني 2

الگوي ذهني 3

الگوي ذهني 4

16

0/935

-0/032

-0/004

0/190

9

0/926

-0/0119

-0/024

0/098

4

0/914

-0/088

0/008

- 0/009

12

0/870

-0/240

-0/109

-0/169

1

0/866

- 0/132

-0/176

0/128

2

-0/066

0/935

0/159

0/137

7

-0/024

0/928

0/162

0/161

14

-0/237

0/884

0/206

-0/057

10

-0/257

0/864

0/308

-0/035

3

0/085

0/087

0/855

-0/036

11

-0/149

0/235

0/808

0/052

13

-0/068

0/227

0/801

-0/273

8

-0/214

0/486

0/648

0/079

6

0/119

0/074

-0/120

0/937

15

0/066

0/204

0/113

0/896

5

0/011

-0/061

-0/113

0/883
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با توجه به اينکه بارهاي عاملي بزرگتر از  1.96nهستند با
اطمينان  95درصد بارهاي عاملي مشخصشده براي هر کدام از
الگوهاي ذهني در جدول شماره  4معنيدار هستند .الزم به ذکر
است  nبرابر با تعداد گزارههاي کيو ( 48گزاره) است .با توجه به
فرمول فوق ،حد استاندارد برابر با  0/283محاسبه شد .با توجه
به اينکه بارهاي عاملي هر يک از پاسخگويان در الگوهاي ذهني
متناظر (جدول شماره  )3داراي مقداري بيش از  0/283بود،
ميتوان گفت کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي شماره ،16
 ،12 ،4 ،9و  1به طور مشترک الگوي ذهني اول ،کشاورزان
داراي مزارع چندکارکردي شماره  14 ،7 ،2و  10به طور مشترک
الگوي ذهني دوم ،کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي شماره
سوم 13 ،11 ،3 ،و  8به طور مشترک الگوي ذهني شماره سوم
و کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي شماره  15 ،6و  5به
طور مشترک الگوي ذهني چهارم را تشکيل ميدهند .اساس
نامگذاري در الگوها ،وجود صفات و خصوصيات مشترک ميان
انواع ذهنيتها در بين کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي بود.
در ادامه هريک از الگوهاي ذهني استخراج گرديده و توضيح داده
شده است.
الگوي ذهني اول :حاميان درک اهميت و منافع کشاورزي
چندکارکردي و محدوديتهاي کشاورزي توليدگرا
بر اساس ذهنيت و ديدگاه مشترک کشاورزان اين الگوي ذهني
که داراي مقدار ويژه  7/68و تبيينکننده  26/86درصد واريانس
کل است ،درک مزاياي اجتماعي کشاورزي چندکارکردي از
قبيل ترويج و توسعه کارآفريني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي،
کاهش مهاجرت و ماندگاري در روستا ،حفظ ميراث کشاورزي و
روستايي و سرزندگي روستا ،امنيت غذايي و پايداري معيشت،
درک مزاياي اقتصادي کشاورزي چندکارکردي از قبيل بهبود
عملکرد اقتصادي مزرعه ،تنوع بخشيدن به منابع درآمدي،
افزايش درآمد و استقالل فردي و خانوادگي و همچنين آگاهي از
چالشهاي رژيم کشاورزي توليدگرا براي مثال آسيبپذير بودن
اين نوع کشاورزي در اثر شوکهاي دمايي از قبيل سرمازدگي،
خشکسالي و غيره ،عدم ثبات بازار در ارتباط با قيمت محصوالت
کشاورزي ،محدود بودن منابع درآمدي کشاورزان و روستاييان،
ناپايداري و تابآوري پايين در شرايط تنشزا ،کاهش عملکرد
مزرعه بر اثر مصرف سموم و نهادههاي شيميايي در بلندمدت
بر تصميمگيري کشاورزان به چندکارکردي کردن مزرعه و
پذيرش اين نوع نظام کشاورزي تأثيرگذار بوده است .الزم به
ذکر است با توجه به رتبههاي گزارششده براي گزارههاي اين
الگوي ذهني درک مزاياي اقتصادي چندکارکردي کردن مزارع
از قبيل نقش کشاورزي چندکارکردي در تنوع بخشيدن به
منابع درآمدي کشاورزان ،بهبود معيشت پايدار ،بهبود عملکرد
اقتصادي مزرعه و افزايش استقالل فردي و خانوادگي باالترين

رتبه را به خود اختصاص دادهاند که حاکي از نقش مهم اين
عوامل در چندکارکردي کردن مزارع از سوي کشاورزان است
(جدول شماره .)4
الگوي ذهني دوم :حاميان سياستهاي تسهيل و
تشويقکننده و عوامل آموزشي و ترويجي
مقدار ويژه اين الگوي ذهني که چهار نفر از پاسخگويان را
شامل ميشود  6/72بوده و  23/51درصد از واريانس کل را تبيين
ميکند .تحليل ذهنيت و ديدگاه مشترک اين الگوي ذهني نشان
ميدهد ،عوامل آموزشي و ترويجي از قبيل بهرهگيري از تجربه و
نوآوري بالقوه جامعه کشاورزان در زمينه کشاورزي چندکارکردي،
توجه به نقش کشاورزان کارآفرين و پيشرو جهت فرهنگسازي
کشاورزي چندکارکردي ،شناسايي نيازهاي اطالعاتي کشاورزان
در زمينه کشاورزي چندکارکردي ،جهتدهي برنامههاي
ترويجي در راستاي تبيين ضرورت کشاورزي چندکارکردي و
توجه به کارآفريني و بهبود مهارتهاي کارآفريني کشاورزان،
در کنار سياستهاي تسهيل و تشویقکننده از قبيل تسهيل
برخورداري از تسهيالت و منابع بانکي با نرخ بهره مناسب ،معافيت
مالياتي کسبوکارهای جديد ،قوانين آسان و تسهيلکننده
ايجاد کسبوکارهای جديد ،گسترش پوشش بيمهاي براي
کسبوکارهای جديد ،قدرداني و الگوسازي از کشاورزان داراي
مزارع چندکارکردي ميتواند نقش بسزايي در تشويق و ترغيب
کشاورزان به چندکارکردي کردن مزارع داشته باشد .رتبهبندي
گزارهها بر پايه ذهنيت و ديدگاه کشاورزان حاکي از آن است
که در اين الگوي ذهني عواملي از قبيل بهرهگيري از تجربه و
نوآوري بالقوه جامعه کشاورزان ،توجه به نقش کشاورزان کارآفرين
و پيشرو ،شناسايي نيازهاي اطالعاتي کشاورزان و وامهاي ويژه با
نرخ سود بانکي مناسب براي چندکارکردي کردن مزرعه نسبت
به ساير عوامل اشارهشده در اين الگوي ذهني نقش پررنگتري در
چندکارکردي کردن مزارع ميتوانند داشته باشند (جدول شماره
.)4
الگوي ذهني سوم :حاميان مهارتهاي کارآفريني و
تقاضاي جامعه براي کارکردهاي غيرتوليدي کشاورزي
اين الگوي ذهني با مقدار ويژه  4/88و تبيين  17/02درصد از
واريانس کل ،چهار نفر از کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي را
در برمیگیرد .با توجه به تحليل ذهنيت پاسخگويان اين الگوي
ذهني ،آگاهي جامعه نسبت به تأثير روانشناسي و اجتماعي
استفاده از طبيعت بر زندگي فردي و اجتماعي و تقاضا براي
کارکردهاي غيرتوليدي کشاورزي از قبيل تقاضا براي اقامت
در مزارع ،عالقهمندی به بازديد از مزارع کشاورزي و محيط
روستايي ،بومگردي (جنگل ،کوه و غيره) و تمايل براي خريد
مستقيم توليدات محلي (لبنيات ،صنایعدستی ،محصوالت باغي
و زراعي ،غذاهاي محلي و غيره) در کنار مهارتهاي کارآفريني
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کشاورزان از قبيل خالقيت و نوآوري کشاورزان به معناي
شناسايي فرصتهاي موجود جهت ساماندهي فعاليتهاي جديد،
انتقادپذيري نسبت به کشاورزي رايج ،پيگيري روشهاي جديد و
نوآورانه به منظور ارائه خدمات جديد در مزرعه ،خودکارآمدي به
معناي شناسايي قابليتهاي مزرعه خود در ارائه خدمات جديد،
اطمينان از شايستگي خود در راستاي چندکارکردي کردن

مزرعه و معناداري کشاورزي چندکارکردي و نقش آن در بهبود
معيشت آنان و شبکهسازي به معناي گرفتن مشاوره از ديگران و
مهارت کار تيمي و خانوادگي نقش مهمي از ديدگاه پاسخگويان
اين الگوي ذهني در چندکارکردي کردن مزارع کشاورزي دارد
(جدول شماره .)4

جدول  .4رتبه* امتيازهاي اختصاص دادهشده به هر گزاره در الگوهاي ذهني شناساییشده کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي.
گزاره

الگوي
ذهني اول

الگوي
ذهني دوم

الگوي ذهني
سوم

الگوي ذهني
چهارم

فاصله مزرعه از روستا

39

28

17

8

فاصله مزرعه از مسيرهاي اصلي

47

43

41

3

فاصله مزرعه از درياچه

45

47

24

5

فاصله مزرعه از شهر

42

42

39

6

بزرگ يا کوچک بودن مزرعه

48

39

26

4

ديم يا آبي بودن مزرعه

46

36

44

7

باغي يا زراعي مزرعه

35

31

21

2

ميزان توليد محصول و درآمد مزرعه

31

27

22

1

تقاضا براي اقامت در مزارع

21

40

2

22

آگاهي جامعه نسبت به تأثير روانشناسي و اجتماعي استفاده از طبيعت بر زندگي فردي و اجتماعي

27

45

7

26

عالقهمندی به بازديد از مزارع کشاورزي و محيط روستايي

25

46

6

25

چيدن محصوالت جنگلي (تمشک ،زالزالک ،بلوط ،قارچ و غيره)

29

48

8

15

بومگردي (جنگل ،کوه و غيره)

26

41

3

12

تمايل به مصرف غذاهاي محلي و سالم

32

44

4

11

تمايل براي خريد توليدات محلي (لبنيات ،صنایعدستی ،محصوالت باغي و زراعي ،غذاهاي محلي و
غيره)

30

25

1

10

جهتدهي برنامههاي ترويجي در راستاي تبيين ضرورت کشاورزي چندکارکردي

34

5

34

33

توجه به کارآفريني و بهبود مهارتهاي کارآفريني کشاورزان

36

13

23

36

برگزاري دورههاي آموزش کشاورزي چندکارکردي

33

8

36

32

شناسايي نيازهاي اطالعاتي کشاورزان در زمينه کشاورزي چندکارکردي

28

3

32

46

نقش کشاورزان کارآفرين و پيشرو جهت فرهنگسازي کشاورزي چندکارکردي

23

2

30

48

بهرهگيري از تجربه و نوآوري بالقوه جامعه کشاورزان در زمينه کشاورزي چندکارکردي

22

1

45

44

نوآوري در ارائه خدمات جديد در مزرعه

23

23

14

30

پيگيري روشهاي جديد و نوآورانه براي ايجاد درآمد در مزرعه

17

18

12

19

انتقادپذيري نسبت به کشاورزي مرسوم و استقبال از ايدههاي جديد

14

26

13

16

توانايي شناسايي فرصتهاي جديد و ساماندهي فعاليتهاي جديد

16

17

15

21

احساس شايستگي براي چندکارکردي کردن مزرعه

20

16

5

14

توانايي برنامهريزي براي استفاده از توانمنديهاي موجود در منطقه

18

20

11

23

مهارت کار گروهي و ايجاد ارتباط اثربخش

24

21

10

13

گرفتن مشاوره از ديگران

19

22

9

40

*رتبه 1بيانگر تأثير باالي گزاره در چندکارکردي کردن مزرعه و در مقابل رتبه  48تأثير ناچيز گزاره را در هر الگوي ذهني نشان ميدهد.
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ادامه جدول  .4رتبه* امتيازهاي اختصاص دادهشده به هر گزاره در الگوهاي ذهني شناساییشده کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي.
گزاره

الگوي
ذهني اول

الگوي
ذهني دوم

الگوي ذهني
سوم

الگوي ذهني
چهارم

وامهاي ويژه با نرخ سود بانکي مناسب براي چندکارکردي کردن مزرعه

37

4

16

39

تسهيل برخورداري از تسهيالت و منابع بانکي براي چندکارکردي کردن مزرعه

43

6

43

42

معافيتهاي مالياتي براي راهاندازي کسبوکارهای جديد

41

9

47

34

قوانين آسان و تسهيلکننده توسعه کسبوکارهای جديد

38

7

27

35

قدرداني و الگوسازي از افراد داراي فعاليت چندکارکردي در مزرعه

40

11

46

37

گسترش پوشش بيمهاي مناسب براي مزارع چندکارکردي

44

15

28

45

عدم ثبات بازار در مورد محصوالت کشاورزي

15

19

38

29

کاهش توليد و در نتيجه کاهش درآمد در بلندمدت در کشاورزي توليدگرا

7

24

25

27

کاهش حاصلخيزي اراضي در بلندمدت به دليل مصرف سموم و کودهاي شيميايي در کشاورزي
توليدگرا

11

35

29

20

آسيبپذيري کشاورزي توليدگرا (تگرگ ،سرمازدگي ،خشکسالي و غيره)

6

29

19

18

محدود بودن منابع معيشتي کشاورزان در کشاورزي توليدگرا

5

14

18

28

اهميت کشاورزي چند کارکردي در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد ،ترویج و توسعه فضاي کارآفريني

9

37

35

9

اهميت کشاورزي چند کارکردي در کاهش مهاجرت و ماندگاري در روستاها

8

33

40

24

اهميت کشاورزي چند کارکردي در حفظ ميراث کشاورزي و روستايي

12

34

48

43

اهميت کشاورزي چند کارکردي در سرزندگي روستا

10

38

42

17

اهميت کشاورزي چند کارکردي در بهبود پايداري معيشت

2

32

20

38

اهميت کشاورزي چند کارکردي در بهبود عملکرد اقتصادي مزرعه

3

30

31

41

اهميت کشاورزي چند کارکردي در افزايش درآمد و استقالل فردي و خانوادگي

4

10

37

47

اهميت کشاورزي چند کارکردي در تنوع بخشيدن به منابع درآمدي

1

12

33

31

*رتبه 1بيانگر تأثير باالي گزاره در چندکارکردي کردن مزرعه و در مقابل رتبه  48تأثير ناچيز گزاره را در هر الگوي ذهني نشان ميدهد.
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :نگارندگان1399 ،

الگوي ذهني چهارم :حاميان ويژگيهاي مزرعه در
چندکارکردي کردن مزارع کشاورزي
اين الگوي ذهني با سه پاسخگو و مقدار ويژه 16/80 ،4/80
درصد واريانس کل را تبيين کرده است .تحليل ديدگاه و ذهنيت
پاسخگويان اين الگوي ذهني نشان ميدهد محل مزرعه ميتواند
در شکلگيري و توسعه کشاورزي چندکارکردي نقش داشته
باشد .به عبارت ديگر فاصله مزارع از روستا ،شهر ،درياچه و
مسيرهاي اصلي در چندکارکردي شدن کشاورزي تأثيرگذار است
و مزارعي که فاصله کمتري از مکانهاي ذکرشده دارند ،داراي
شرايط بهتري براي چندکارکردي شدن و ارائه خدمات فراتر از
توليد محصول کشاورزي هستند .عالوه بر این ،اندازه مزرعه و
ميزان درآمد آن نيز ميتواند در چندکارکردي شدن مزرعه دخيل
باشند .به اين معنا که مزارع کوچکمقیاس در مقايسه با مزارع
بزرگمقیاس ،ميزان توليد و درنتیجه ميزان درآمد کمتري دارند
و کشاورز براي کسب درآمد بيشتر احتماالً رغبت بيشتري براي

چندکارکردي کردن مزرعه دارد .همچنين نتايج اين الگوي ذهني
نشان داد ،مزارع آبي با کاربري باغي در مقايسه با مزارع ديمي و با
کاربري زراعي شرايط بهتري براي چندکارکردي شدن (در زمينه
گردشگري) دارند.

بحث و نتيجهگيري
امروزه با توجه به چالشهاي اقتصادي ،اجتماعي و
زیستمحیطی ،کشاورزي چندکارکردي بهعنوان يک مفهوم
کليدي در مورد آينده کشاورزي و توسعه روستايي موردتوجه
است .از اين رو شناسايي ذهنيت و ديدگاه کشاورزان داراي مزارع
چندکارکردي در ارتباط با عوامل مؤثر بر توسعه اين نوع نظام
کشاورزي ميتواند نقش مؤثري جهت برنامهريزي براي ايجاد و
توسعه اين نوع نظام کشاورزي داشته باشد .نتايج اين پژوهش
نشان داد در مجموع و بر اساس تحليل الگوهاي ذهني چهار
الگوي ذهني در بين کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي در
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ارتباط با عوامل مؤثر بر چندکارکردي کردن مزرعه قابلشناسایی
است .به ترتيب اهميت اين چهار الگوي ذهني عبارتاند از :حاميان
درک اهميت و منافع کشاورزي چندکارکردي و محدوديتهاي
کشاورزي توليدگرا ،حاميان سياستهاي تسهيل و تشويقکننده
و عوامل آموزشي و ترويجي ،حاميان مهارتهاي کارآفريني و
تقاضاي جامعه براي کارکردهاي غيرتوليدي کشاورزي ،حاميان
ويژگيهاي مزرعه در چندکارکردي کردن مزارع کشاورزي.
همسو با يافتههاي اين پژوهش در پژوهشهاي پيشين به نقش
خدمات ترويجي ) ،(Jankovic et al., 2013ترجيح شهروندان
) ،(Sangkapitux et al., 2017کارآفريني )،(Morgan et al., 2010
محرکهاي اجتماعي و اقتصادي )،(Grashof-Bokdam et al., 2017
حمايتهاي سياستي ) ،(Arovuori & Kola, 2005مهارتها و
رفتارهاي کارآفرينانه کشاورزان ) ،(De Lauwere, 2005پاسخگويي
به نيازهاي جامعه ) (Classen, 2004و شبکههاي اجتماعي (Manson
) et al., 2016در ايجاد و توسعه مزارع چندکارکردي اشاره شده
است .با توجه به اين نتايج و شواهد موجود در مطالعات پيشين
جهت توسعه و ايجاد مزارع چندکارکردي در روستاهاي حاشيه
درياچه زريوار پيشنهاد ميگردد در درجه اول با توجه به نقش
ويژگيهاي مزرعه در ترويج کشاورزي چندکارکردي ،مزارعي که
در نزديکي درياچه ،مسيرهاي اصلي ،روستاها و شهر و داراي
کاربري باغي و از نوع آبي هستند موردتوجه قرار گيرند و حمايت
الزم از صاحبان اين مزارع در راستاي چندکارکردي کردن مزرعه
انجام شود .با توجه به نقش عوامل آموزشي و ترويجي که در
الگوي ذهني دوم اشاره شده است اين موضوع از طريق بهرهگيري
از تجربه و نوآوري بالقوه جامعه کشاورزان در زمينه کشاورزي
چندکارکردي و توجه به نقش کشاورزان کارآفرين و پيشرو
زمينه الزم براي فرهنگسازي توسعه کشاورزي چندکارکردي
را فراهم ميکند و ساير کشاورزان با مشاهده دستاوردهاي اين
مزارع نسبت به چندکارکردي کردن مزارع خود اقدام خواهند
کرد .تشريح مزايا و دستاوردهاي اجتماعي و اقتصادي کشاورزي
چندکارکردي در کنار محدوديتهاي کشاورزي توليدگرا
از طريق بهرهگيري از کارشناسان خبره ،رسانههاي محلي،
جهتدهي برنامههاي ترويجي و برگزاري دورههاي آموزشي در
زمينه کشاورز چندکارکردي به پذيرش کشاورزي چندکارکردي
توسط کشاورزان کمک خواهد کرد .همچنين شناسايي و
اولويتبندي انتظارات شهروندان و گردشگران از کارکردهاي
غيرتوليدي کشاورزي در حاشيه درياچه زريوار و پاسخگويي به
نيازهاي در حال گذر آنها ،در کنار توجه به نيازهاي اطالعاتي و
مهارتي کشاورزان و ارائه مشاورههاي الزم به آنها ،زمينه استقرار
کشاورزي چندکارکردي را فراهم ميکند .تسهيل برخورداری
کشاورزان از تسهيالت و منابع مالي بانکي با نرخ بهره مناسب،
قوانين آسان و تسهيلکننده و معافيت مالياتي ،گسترش پوشش
بيمهاي و الگوسازي از افراد داراي مزارع چندکارکردي از جمله
ابزارهايی هستند که تصميمگيران ،سیاستگذاران و برنامهريزان

508

در راستاي چندکارکردي کردن مزارع کشاورزي و راهاندازي
کسبوکارهای جديد در مزارع ميتوانند از آنها بهره گيرند.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.

«احمد باسامي و همکاران .شناسايي و دستهبندي الگوهاي ذهني کشاورزان داراي مزار ع چندکارکردي نسبت به ترويج کشاورزي چندکارکردي»

Autumn 2020. Vol 11. Num 3

References
Arovuori, K., & Kola, J. (2005). Policies and measures for multifunctional agriculture: experts' insight. International Food
and Agribusiness Management Review, 8(3), 21-51.

Marsden, T., & Sonnino, R. (2008). Rural development and the
regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK.
Journal of Rural Studies, 24(4), 422-431.

Barnaud, C., & Couix, N. (2020). The multifunctionality of
mountain farming: Social constructions and local negotiations behind an apparent consensus. Journal of Rural Studies,
73, 34-45.

Marzban, S., Allahyari, M. S., & Damalas, C. A. (2016) "Exploring farmers’ orientation towards multifunctional agriculture:
Insights from northern Iran. Land Use Policy, 59, 121-129.

Borrelli, I. P. (2016). Territorial sustainability and multifunctional agriculture: A case study. Agriculture and agricultural
science procedia, 8, 467-474.

Morgan, S. L., Marsden, T., Miele, M., & Morley, A. (2010). Agricultural multifunctionality and farmers' entrepreneurial
skills: A study of Tuscan and Welsh farmers. Journal of Rural
Studies, 26(2), 116-129.

Bretagnolle, V., Berthet, E., Gross, N., Gauffre, B., Plumejeaud,
C., Houte, S., ... & Gaba, S. (2018). Towards sustainable and
multifunctional agriculture in farmland landscapes: Lessons
from the integrative approach of a French LTSER platform.
Science of the Total Environment, 627, 822-834.
Bruins, P., Boomaerts, J., Edens, T., van Esch, J., Janssen, T.,
Voskuil, P., ... & van Zwieten, D. (2004). Boeren op Pad naar
Verbreding. Ede, Expertisecentrum LNV, Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rapport EC-LNV,
(2004/344).
Castree, N., & Braun, B. (1998). The construction of nature and
the nature of construction. Remaking reality: nature at the
millenium, 3-42.
Classen, L. S. (2004). Assessing sustainable rural development:
A participatory impact assessment of the IPCA project in
Honduras.
De Lauwere, C. C. (2005). The role of agricultural entrepreneurship in Dutch agriculture of today. Agricultural Economics,
33(2), 229-238.
FAO. (2003). Roles of Agriculture Project (ROA). Agriculture
and Development Economics Division (ESA), FAO, Roma.
Grashof-Bokdam, C, J., Cormont, A., Polman, N, B., Euge, P.,
West erhof, J, G, M., Frank, J, G, J and Opdam, P, F, M. (2017).
Modelling shifts between mono- and multifunctional farming systems: the importance of social and economic drivers.
Landscape Ecol, 32:595–607.
Heringa, P. W., Van der Heide, C. M., & Heijman, W. J. (2013).
The economic impact of multifunctional agriculture in Dutch
regions: An input-output model. NJAS-Wageningen Journal
of Life Sciences, 64, 59-66.
Jankovic, S., Kuzevski, J., Tolimir, N., Berjan, S., El Bilali, H.,
Capone, R., & Tomic, V. (2013). Role of Extension Services in
Promoting Multifunctional Agriculture and Integrated Rural
Development in Serbia. Extension Education Worldwide, 141.
Leakey, R. R. B., & Prabhu, R. (2017). Towards multifunctional
agriculture–an African initiative. Multifunctional agriculture:
Achieving sustainable development in Africa, 393-414.
Maier, L., & Shobayashi, M. (2011). Multifunctionality: towards
an analytical framework. Organization for Economic.
Manson, S. M., Jordan, N. R., Nelson, K. C., & Brummel, R. F.
(2016). Modeling the effect of social networks on adoption of

509

multifunctional agriculture. Environmental modelling & software, 75, 388-401.

Pazek, K., Rozman, C., Majkovic, D., Turk, J., Kljajic, M., Skraba,
A., & Prisenk, J. (2014). Assessment of multifunctional agriculture: application of selected multi-criteria methods in case
of Slovenia. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(5),
1008-1017.
Peng, J., Liu, Z. C., & Liu, Y. X. (2014). Research progress on assessing multi-functionality of agriculture. Chinese Journal of
Agricultural Resources and Regional Planning, 35(6), 1-8.
Peng, J., Lv, H., Liu, Y., Chen, X., & Hu, X. (2015). International
research progress and perspectives on multifunctional landscape. Advances in Earth Science, 30(4), 465-476.
Pribadi, D. O., Zasada, I., Muller, K., & Pauleit, S. (2017). Multifunctional adaptation of farmers as response to urban growth
in the Jabodetabek Metropolitan Area, Indonesia. Jurnal of
Rural Studies, 55, 100-111.
Ragkos, A., Theodoridis, A., & Batzios, C. (2015). Public awareness concerning the multifunctionality of Cypriot agriculture.
Agriculture and agricultural science procedia, 4, 147-157.
Sangkapitux, C., Suebpongsang, P., Punyawadee, V., Pimpaoud, N., Konsurin, J., & Neef, A. (2017). Eliciting citizen
preferences for multifunctional agriculture in the watershed
areas of northern Thailand through choice experiment and
latent class models. Land Use Policy, 67, 38-47.
Savari, M. (2019). Modeling Drought Effects on Sustainable
Livelihoods of Small Scale Farmers in Rural Settlements of
Kurdistan Province. Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts, 6(2), 111-128.
Schimmenti, E., Daddi, G., Asciuto, A., Borsellino, V., Di Gesaro,
M., & D’Acquisto, M. (2016). Explorative study of multifunctional agriculture in a Sicilian inland area. Italian Review of
Agricultural Economics, 71(1), 423-434.
Seuneke, P., & Bock, B. B. (2015). Exploring the roles of women
in the development of multifunctional entrepreneurship on
family farms: an entrepreneurial learning approach. NJASWageningen Journal of Life Sciences, 74, 41-50.
Seuneke, P., Lans, T., & Wiskerke, J. S. (2013). Moving beyond
entrepreneurial skills: Key factors driving entrepreneurial
learning in multifunctional agriculture. Journal of Rural Studies, 32, 208-219.
Van der Ploeg, J. D., Long, A., & Banks, J. (2002). Rural development: the state of the art.

Basami, A., et al. Identification and Classification of Mental Patterns of Farmers with Multifunctional Farms Regarding Extension of Multifunctional Agriculture. JRR, 11(3), 496-511.

Autumn 2020. Vol 11. Num 3

Van Huylenbroeck, G., Vandermeulen, V., Mettepenningen, E.,
& Verspecht, A. (2007). Multifunctionality of agriculture: a review of definitions, evidence and instruments. Living reviews
in landscape research, 1(3), 1-43.
Venema, G. S., Doorneweert, R. B., Oltmer, K., Dolman, M. A.,
Breukers, A., van Staalduinen, L. C., ... & Dekking, A. J. G.
(2009). Wat noemen we verbrede landbouw? Verkenning van
definities en informatiebehoeften. LEI Wageningen UR.
Walford, N. (2003). Productivism is allegedly dead, long live
productivism. Evidence of continued productivist attitudes
and decision-making in South-East England. Journal of Rural
Studies, 19(4), 491-502.
Wilson, G. A. (2007). Multifunctional agriculture: a transition
theory perspective. Cabi.
Wilson, G. A. (2008). From ‘weak’ to ‘strong’ multifunctionality:
conceptualizing farm-level multifunctional transitional pathways. Journal of Rural Studies, 24, 367-383.
Yazdanpanah, M. (2018). Multifunctional Agriculture Paradigm; Rural Tourism, a key to sustainable employment development in rural areas. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 5(1), (In Farsi).
Yu, M., Yang, Y., Chen, F., Zhu, F., Qu, J., & Zhang, S. (2019).
Response of agricultural multifunctionality to farmland loss
under rapidly urbanizing processes in yangtzeriver delta,
china. Science of the Total Environment, 666, 1-11.

Basami, A., et al. Identification and Classification of Mental Patterns of Farmers with Multifunctional Farms Regarding Extension of Multifunctional Agriculture. JRR, 11(3), 496-511.

510

Autumn 2020. Vol 11. Num 3

511

Basami, A., et al. Identification and Classification of Mental Patterns of Farmers with Multifunctional Farms Regarding Extension of Multifunctional Agriculture. JRR, 11(3), 496-511.

