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چکيده
طی چند دههی اخير ،مسائل آ به يکی از مسايل اساسی در محيط زيست ايران تبديل شده است .در ايران علیرغ كمبود
منابع آ  ،ميزان مصرف آ فراتر از استاندارد های جهانی است و بيشترين اتالف آن نيز در بخش كشاورزی صورت میگيارد .از
جمله راهکارهای مناسب برای استفاده بهينه و مؤثرتر آ اتخاذ سياستهاای مقابلاهای اسات .موفقيات اجارای سياساتهاای
مقابلهای ،بستگی به رفتار كشاورزان به عنوان عامالن و دست اندركاران واقعی دارد .تحقيق حاضر به بررسی پايش زميناههاای
اجتماعی در سياستهای حفاظت از آ های زيرزمينی پرداخته است .جامعه آماری اين پژوهش حقابهداران بخش جنو مركزی
دشت قزوين را تشکيل میدهند كه از ميان آنها  001نفر به عنوان نمونه آماری انتخا شدند .ابزار گردآوری اطالعات تحقيق،
پرسشنامه محقق ساخته بود و ميزان پايايی سؤاالت بيش از  11درصد بهدست آمد .نتايج تحقيق بيانگر آن است كه مشاركت در
راهکارهای حفاظت از منابع آ های زيرزمينی در كشاورزان مساتلزم وجاود زميناه اجتمااعی اسات .ايان امار ،باه ناوع تعامال
درونگروهی و برونگروهی كشاورزان بستگی دارد .نتايج نشان می دهاد كاه مياان سارمايه اجتمااعی و حمايات كشااورزان از
سياستهای حفاظت از منابع زيرزمينی رابحه مثبت و معنیداری وجود دارد .بر اساس نتايج اين تحقيق ميزان سارمايه اجتمااعی
در جامعه نمونه كمتر از متوسط ارزيابی شد و داليل احتمالی اين مسئله ،تبيين و در پايان توصيههايی برای سياستگواری پيشنهاد
شد.
كلمات كليدی :پيمايش ،رفتار مشاركتی ،سياستهای مقابلهای،ك آبی
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مقدمه
مسئله محيطزيست و حفاظت از آن يکی از اساسیترين دغدغههای جهانی قارن بيساتويکا اسات و از جملاه
مه ترين آن ،بحث رو به گسترش بحران كمبود آ به دليل انحراف ناگوار آن از چرخه تعادل جهانی طبيعات اسات.
استقبال و تحسين كشاورزان از ابزار و شيوههای مدرن فناوری در پی پاسخ به اضحرا هميشگی ناشی از كمباود آ
موجب افزايش سرعت تخليه و تلمبه بيش از حد سح سفره آ زيرزمينی شد و بنا به تعبير ساندرا پاساتل افاراد باه
دليل دخالت تکنولوژی دچار يک توه نسبت به فراوانی منابع آ شدند .آن چنان كه در شکل  0مشااهده مایشاود،
شمار چاههای عميق و نيمهعميق كشور طی دوره سال  0300-00از حدود  11111چاه عميق و نيمهعميق باه حادود
 101هزار حلقه در سال آبی 0311-15رسيده است.

شکل  .روند تغييرات تعداد چاههای عميق و نيمهعميق و تخليه آ های زيرزمينی طی سالهای آبی  00-00الی 11-15؛ مأخو :پور اصغر
سنگاچين.0351 ،

افزايش شمار چاه عميق و نيمهعميق و به ويژه افزايش شمار چاههای غيرمجاز طی چند دهاه اخيار باعاث شاده
است تا ميزان اضافه برداشت از آ های زيرزمينی كشور با افزايش قابل مالحظه مواجه شود .بهطوریكه ميزان اضافه
برداشت از حدود يک ميليارد متر مکعب در سال آبی  0317-11به حادود  500ميلياارد متار مکعاب در ساال 11-15
افزايش يافت .كارشناسان معتقدند استخراج آ های زيرزمينی از طريق حفاری چاههاای عمياق و نيماهعمياق نقاش
كليدی در كاهش منابع آ ايران دارند .بر اساس گزارشهای موجود ميزان افت آ های زير زمينی در كشور از حادود
 0متر در سال آبی  0311-17به حدود  01متر در سال آبی  11-15رسيده است (پور اصاغر سانگاچين .)0351 ،پياماد
اين برداشت بیرويه منابع آبی و ادامه به همين منوال در ساير كشورهای جهان حتی در كشاورهای توساعهيافتاه نياز
می تواند فاجعه بار باشد و يک تهديد جدی برای توليد غوا ،توسعه اقتصادی و حفاظ سيسات هاای طبيعای باه شامار
میروند .پس از انقال صنعتی و دويست سال بیتوجهی بشر نسبت به پيامدهای زيستمحيحی توساعه گساترده ،در

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار کشاورزان در حفاظت از آب زیرزمینی …

222

كنار ارزشی شدن مصرف انبوه به عنوان يکی از مظاهر جامعه توسعهيافته ،تأمين آ در سح جهان چه از نظر كمی و
چه كيفی به نگرانی جديدی برای بشر تبديل شد (درخور و همکاران .)0350 ،از اين رو ،توجه به مديريت منابع آ به
مسئله ای محوری و پراهميت تبديل شده است كه برآمده از آگاهی و باور محافل ملی و بينالمللای باه واقعياتهاای
زمان است (پناهی و همکاران .)0350 ،شکلگيری رو به گسترش كميسيونها و كنفرانسهای جهاانی آ  ،نماادی از
دغدغه جوامع مختل برای پاسخ به اين بحران و به عنوان آغاز محالعات جدی در حوزه محيطزيست باوده اسات .در
اين راستا ،بسياری از كشورها راهبردها و سياستهای متنوعی را برای مقابله با اين چالش اتخاذ كردهاند .اگر ماديريت
منابع آ مجموعه سياستگواریها و فعاليت های كشورها از جمله؛ توساعه ،تخصايص و بهارهبارداری از مناابع آ ،
حفاظت و حراست آن ،زيرساختها ،برنامههای اجرايی و غيره تعري شود .حال اين سؤال محرح میشاود كاه آياا در
عمل میتوان شاهد رفع چالشهای بحران آ بود يا به بيانی واض تر چه سازوكار و چه عامل مهمای مایتواناد باه
اينگونه سياستها و قوانين جان بخشد و مقاصد آن را به منصه ظهور برساند
روند توجه به مسائل محيطزيست و تغييرات آن در كشورهای پيشرفته در دهههای اخير نشانگر اين واقعيت است
كه يک نوع رهيافت جديد در جهان در حال رخ دادن است و مشخصه آن در مقحع حاضر توجه به انسان و رفتارهاای
او به عنوان عامل مؤثر در تغيير شکل منابع طبيعی است .در همين راستا مشاركت مردم در ماديريت مناابع طبيعای از
دغدغههای جديد جنبشهای زيست محيحی به شمار میرود و از اين رو چگونگی جهتگيری افراد به مسائل زيسات
محيحی همزمان مورد توجه دانشمندان اجتماعی قرار گرفت (عقيلی و همکااران .)0311 ،ايان پژوهشاگران كانش و
رفتار انسانی را به طور عمده تحت تأثير محيط اجتماعی فرد میدانند .به بيان ديگر؛ اينکه افراد نسبت به محيط زيست
چحور تصمي میگيرند و در نهايت چگونه رفتار میكنند منوط به «كنش اجتماعی» است .مروری به منابع مربوط باه
بحث سرمايه اجتماعی (كلمن( ،)0551 ،0بورديو( ،)0513 ،0پاتنام )0553 ،3نيز نشاان مایدهاد كاه مفهاوم «سارمايه
اجتماعی» معحوف به كنش اجتماعی بوده و به تعبيری منبع كنش اجتماعی محسو میگاردد (عقيلای و همکااران،
 .)0311در اين مقوله به عوامل تشکيلدهنده روابط اجتماعی ميان گروههای ذینفع اشاره میشود .سرمايه اجتماعی و
مؤلفههای آن به عنوان تشري كننده روابط اجتماعی ميان جوامع شناخته شده است .برخی معتقدند سرمايه اجتمااعی،
دو بعد اساسی دارد :اعتماد اجتماعی و مشاركت اجتماعی (ساعی و همکاران .)0351 ،از اين رو در سح خرد ،اعضاای
جامعه به ه اعتماد میكنند و بر مبنای اين اعتماد ،به تشکيل گروهها و سازمانهای جدياد و همکااری در چاارچو
آنها مبادرت میكنند (ساعی و همکاران .)0351 ،ارتباط محيط زيست و سرمايه اجتماعی از جمله موضوعات جديدی
است كه مورد توجه محققان زيستمحيحی قارار گرفتاه اسات .خاوش فار و همکااران ( )0311بار ايان باورناد كاه
هنجارهای اعتماد و مشاركت و همچنين احساس امنيت كه ابعادی از سرمايه اجتماعیاند كه بر كنش اجتمااعی افاراد
نسبت به محيط طبيعی پيرامون خود تأثير بهسزايی دارند و در اين زمينه عامل تعيين كننده به شمار میروناد .اماروزه
ادبيات توسعه نيز از اين مفهوم غنی گشته است و بهعنوان اصل و راهنمای توسعه پايدار در همه جوامع شناخته شاده

1- Coleman
2- Bourdieu
3- Putnam
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است .به اعتقاد باس 0سرمايه اجتماعی با فراه آوردن شرايط همکاری و تعاون ميان حکومتها و اجتماعاات محلای
نيل به اهداف مشترک را ميسر میسازد و در نتيجه به عنوان امری الزم و ضروری در ارتقای مشااركت اجتماعاات در
فعاليتها است (ازكيا و غفاری .)0350 ،در انديشه فوكوياما اين سرمايه در امور مشاركتی باه وياژه در جواماع متمادن
ريشه دارد .بر اين اساس ترتيب دادن كنش جمعی ميان گروهها و اجتماعات بار مبناای ميازان شاکلگياری سارمايه
اجتماعی در آنها امکانپوير میشود .پاتنام ( )0553نيز خاطر نشان میسازد كه سرمايه اجتمااعی باه عناوان منباع و
مقوم كنش جمعی است ،بنابراين سرمايه اجتماعی يکی از بهتارين مادخلهاايی اسات كاه ماورد توجاه بساياری از
پژوهشگران زيست محيحی نيز قرار گرفته است و نتايج اين پژوهشها مبتنی بر تأثير بين رفتارهای زيستمحيحای و
سرمايه اجتماعی است (عقيلی و همکاران0311 ،؛ هاری و استفان0111 ،0؛ گرافتون و نولز0113 ،3؛ اشام و همکاران،1
0110؛ صالحی و امام قلی .)0350 ،همچنين نتايج تحقيق تانگ و همکارانش )0103( 0در ميان بهارهبارداران چينای
چنين بهدست آمد كه سحوح باالی سرمايه اجتماعی در جامعه بهرهبارداران موجاب تقويات حاس تعهاد و مسائوليت
بيشتری میشود .در اين جامعه مشخص گرديد كه هر چه روابط و پيوند ميان بهره برداران با يکديگر و نيز با مجرياان
و سياستگواران طرحها و برنامه ها باالتر باشد ،آگاهی از وضاعيت بحرانای در شارايط بهتاری قارار دارد و در نتيجاه
رفتارهای مناسبتری ه جهت با جمعی كه در آن حضور دارند از خود نشاان مایدهناد و باالتبع هار چقادر در ايان
شبکه ها و اجتماعات شکل گرفته كمتر مشاركت كنند ،رفتارها شکل ديگری به خود میگيرند .كه آگااهی باه كمباود
منبع ،انگيزه بيشتری را نسبت به رفتارهای به صرفهتر در افراد ايجاد میكند و اين رفتارها زمانی شاکل عقالنایتار و
پايدارانهتری به خود میگيرد كه با تمايالت اجتماعی (سرمايه اجتماعی) و بالتبع همبستگی و انسجام اجتماعی هماراه
شود (تانگ و همکاران .)0103 ،نيوتن )0557( 1معتقد است كه هر چقدر در يک جامعه سرمايه اجتماعی بااالتر باشاد
مردم در آن جامعه قانون مدارترند و همکاری بهتری با دولت در اجارای سياساتهاا دارناد .بناابراين عنصار سارمايه
اجتماعی به عنوان تضمينگر توسعه است .در واقع آنچه مورد توجه اساسی طرفداران اين ديادگاه قارار گرفتاه اسات
ارتباط بينگروهی ميان اجتماع شکل گرفته يک نظام است .استدالل اين است كه سر زنادگی شابکههاای اجتمااعی
عمدتاً محصول محيط سياسی -قانونی و نهادی است (تانگ و همکاران .)0103 ،بررسی بايسنگ و همکاران)0101( 7
نيز نشان داده است كه سرمايه گواری در ايجاد سرمايه اجتماعی موجب تسهيل اقدامات جمعی در راستای مواجهاه باا
چالشهای زيستمحيحی و مشکالت مربوط به منابع آبی میشود .ميلز و باايز )0111( 1معتقدناد ،سارمايه اجتمااعی
شاخصی از ارتباطات جامعه و هنجارهای اجتماعی است كه بر رفتارهای مصرف آ افراد تأثير میگوارد (رحيمی فيض
آباد و همکاران .)0350 ،امروزه بر مشاركت مردم در سياستهای مديريت منابع آ باه عناوان اصال اساسای ،بسايار
تأكيد و توصيه میشود .ليو و همکارانش )0101( 5معتقدند كه مشاركت مردم در مديريت منابع آ بعد اجتماعی آن را
1- Bass
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فراه میسازد ،موجب درک و شناخت بيشتر افراد از مشکالت فنی میشود و در واقع جريان اطالعات و شناخت آنها
را از مسائل آسان میسازد و به همان اندازه نيز اطمينان آنها را نسبت باه صاحت سياساتهاا و برناماههاا افازايش
میدهد ،ميزان درگيری و تضاد بين ذينفعان را كاهش میدهد و در نتيجه موجب میشود تا تصمي گيریها و برنامهها
در راستای فرآيند پايداری و محيطزيست موفقيت يابند .در بسياری از موارد نبود مشاركت مردم در مديريت و ك كاری
افراد موجب بروز مشکالتی در دستيابی به توسعه پايدار و كاربرد خطمشی ملی میشود .مشاركت مردم نوعی رفتاار و
كنش اجتماعی مبتنی بر نگرش و اعتقاد فردی و گروهی است و در واقع ميزان درگيری آنها در فرآيند تصمي گياری
در امور منوط به جامعه به منظور نائل شدن به هدف تعيين شده اسات ،بناابراين ميازان حضاور و مشااركت ماردم از
مهمترين شاخصهای مديريت كارآماد مناابع آ اسات .ماديريت مشااركتی باا درگيار سااختن تماامی ذينفعاان در
فعاليتهای مديريت آ  ،فرصتهايی برای گفتمان همگانی و سبب برقراری دموكراسی میشود (جروم .)0111 ،0لاوا
مشاركت مردم در ساختار مديريت منابع آ با تاأثير پاويرفتن از ديادگاه كااركردگرايی محارح گشاته اسات .در ايان
خصوص رولند كولين 0از جامعه شناسان توسعهگرا به پيروی از مرتون و پارسونز ،توسعه را ذاتای سااختار اجتمااعی و
مبتنی بر مشاركت اجتماعی میداند (غفاری و نيازی .)0311 ،به همين ترتيب با توجه به اهميات ايان بحاث ،در ايان
پژوهش به بررسی رابحه سرمايه اجتماعی و رفتار مشاركتی كشاورزان در حفاظت از آ های زيرزمينی پرداختاه شاده
است و به بيانی ديگر اين تحقيق به دنبال پاسخی برای پرسش «سرمايه اجتماعی چاه تاأثيری بار رفتاار مشااركتی
كشاورزان در حفاظت از آ های زيرزمينی دارد » بوده است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر يک تحقيق پيمايشی است .از نظر زمانی يک پژوهش مقحعی و دارای دامنه خرد میباشد .جامعاه
آماری تحقيق حاضر شامل تمامی ذينفعان اصلی (كشاورزان حقابهدار) در شهرستان تاكساتان واقاع در اساتان قازوين
میباشند و واحد اصلی تحليل نيز فرد (كشاورزان حقابهدار) است .از ميان انواع نمونهگياری در ايان پاژوهش ،از روش
نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای و گلوله برفی استفاده شده است .بدين صورتكه بهطاور تصاادفی از  1بخاش1 ،
دهستان و  001روستای شهرستان تاكستان (عليمحمدی )0311 ،با استفاده از نمونهگيری خوشهای چند مرحلاهای0 ،
بخش 0 ،دهستان و  1روستا به عنوان مناطق مورد نمونهگيری انتخا شده و بعد از تعيين سه نسابی هار روساتا از
تعداد حقابه داران ،تعداد نمونه تعيين و نهايتاً نمونهها به طور گلوله برفی با كمک و راهنمايی آگاهان محلی ،شوراياری
و دهياری هر روستا انتخا گرديدند .با توجه به عدم دسترسی به آمار دقيق تعداد حقابهدار و تعداد چاههای كشااورزی
در هر روستا برحسب آمار تقريبی سازمان آ منحقهای استان تعداد  011چاه كشاورزی (در مجموع شناسايی شده) در
بخش نمونه در حال بهرهبرداری میباشند كه با توجه به آمار تقريبی سازمان آ منحقهای شهرستان تاكستان جامعاه
آماری حدود  0011نفر از حقابهداران اصلی هستند .بنابراين ،به طور تقريبی با توجه به تجمع تعداد چاه در هر روساتا،
حقابه داران به طور نسبی انتخا شدند و به همين ترتيب تعداد نمونهها در بعضی روساتاها كا و بعضای ديگار زيااد
بودهاست (البته تعداد نمونه ها در روستاها با توجه به وسعت و موقعيات جغرافياايی و وضاعيت دسترسای روساتاها باه
1- Jerom
2- Roland Colin
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آ های زيرزمينی بستگی داشته است) .در نهايت ،با توجه به ك تمايلی حقابهداران به پر كردن پرسشنامه بخاطر بی-
اعتمادی برخی از آنها نسبت به مأموران سازمان آ و مخدوش شدن و ناقص ماندن بسياری از پرسشنامههاا تعاداد
نمونهها در شهر و روستاهای منتخب  001بهرهبردار به عنوان نمونه انتخا شدند كه جزئيات آن در جدول ذيل آمده است.
جدول  .0تعداد نمونهها برحسب روستاهای منتخب
نام روستا

تعداد نفرات

اسفرورين

31

والزجرد

 01

محمود آباد

07

لوشکان

03

قرقسين

00

اک

01

شارين

7

خروزان

0

جمع كل

001

اطالعات الزم برای تحقيق حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعآوری شد .در تحقيق حاضر دو مفهوم اساسی
محرح است كه در اين قسمت ،تعري مفهومی آن ارائه میشود.
الف) رفتار مشاركتی در حفاظت از منابع آبهای زيرزمينی
رفتار مشاركتی در اين تحقيق «مجموعه رفتارهای فردی و اجتماعی كشاورزان در راستای حمايت از سياستهای
حفاظت از منابع آ های زيرزمينی» تعري میشود .در اين تحقيق ،گويهها از تركياب مقيااسهاای محقاق سااخته،
تحقيقات پيشين داخلی و خارجی تنظي شدهاند .اين مقيااسهاا ماورد باازبينی كارشناساان ساازمان آ منحقاهای و
كاركنان جهاد كشاورزی قرار گرفته است .پاسخها در طي ليکرت از  0تا  0امتيازبندی شدهاناد .كساب امتيااز بيشاتر
نشاندهندهی بيشترين مشاركت افراد در راهبردهای حفاظت از منابع آ زيرزمينی است .اين گويهها عبارتند از :
جدول  .گويههای رفتار مشاركتی در حفاظت از منابع آب زيرزمينی
گويههای رفتار مشاركتی در حفاظت از منابع آ زيرزمينی
با مأموران سازمان آ برای خريد و نصب دستگاههای هوشمند بر روی موتور چاه همکاری میكن .
سعی میكن اقدام به كشت محصوالتی (غيرصيفیجات مانند پسته و انگور) كن كه نسبت به ك آبی مقاومتر هستند و به آ كمتری احتياج
دارند.
برای آبياری زمينهاي از تجهيزات مدرن آبياری (استخر ذخيره آ  ،لولههای انتقال آ پلیاتيلن ،سيت آبياری نوين و )...استفاده میكن .
سعی میكن تا جايی كه امکان داشته باشد ،حتماً به هنگام شب آبياری كن و روزها به موتور آ استراحت بده .
بخشی از زمين را برای ساير كشاورزان به جهت احداث و عبور لوله انتقال آ واگوار میكن .
در راستای حفاظت از منابع آّبی ،برای يکپارچگی زمين و چاه آ با كشاورزان ديگر همکاری میكن .
برای سهولت در پمپاژ آ اقدام به اليروبی ،جابهجايی يا ك شکنی میكن .
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ب) سرمايه اجتماعی
سرمايه اجتماعی در نظر پاتنام ،وجوه گوناگون سازمان اجتماعی هستند كه باه وسايله كانش كنشاگران حاصال
میشوند .از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه ،بهعنوان منابعی هستند كه در كنشهاای اعضاای جامعاه
موجود است .سرمايه اجتماعی در اينجا با توجه به پر رنگ بودن نقش شبکههای ارتباطی و شکل گونههای اعتماد در
روستاهای ايران ،در قالب دو بعد دامنه ارتباطات و اعتماد مورد بررسی قرار گرفت .شبکه شاامل مجموعاهای از افاراد
است كه روابط و تعامالت بين آنها صورت میگيرد .پاتنام شبکههای اجتمااعی را باا دو ناوع شابکههاای اجتمااعی
رسمی و غيررسمی تعري میكند و بر اين باور است كه هار جامعاهای از طرياق شابکههاای رسامی و غياررسامی
ارتباطات و مبادالت بين افراد شناخته میشود (دلفروز .)0311 ،برای سنجش شبکههاای رسامی از اطالعااتی دربااره
شبکههای مبتنی بر نهادها و گروهها از طريق سؤاالتی در باره عضويت فرد يا فعاليت وی در گروههای تشاکيل يافتاه
رسمی استفاده شده است .عضويت و فعاليت در گروههای نهادی شامل:
جدول  .گويههای شبکههای مشاركت رسمی
گويههای شبکههای مشاركت رسمی
شوراياری و تشکلهای محلی
تشکلها و تعاونیهای روستايی
نشستها و همايشهای تخصصی حوزه آ و كشاورزی
فعاليت در بسيج و گروههای جهادی
صندوق قرضالحسنه و گروههای خيريه و موهبی (جلسات قرآن ،انجمن اسالمی و)...

برای سنجش شبکههای غيررسمی از دو گويه زير استفاده شده است:
جدول  .4گويههای شبکه مشاركت غيررسمی
گويههای شبکه مشاركت غيررسمی
چقدر تمايل داريد با ديگر روستاييان برای حل مسائل مختل همراه بوده و مشاركت كنيد
چقدر تمايل داريد كه به انجام كار داوطلبان (بدون دريافت دستمزد) جهت كمک به ساير مردم جامعه
بپردازيد

اعتماد ،به معنای باور عملی است كه از ديگران انتظار مایرود (تااجبخش« .)0311 ،ساليگمن )0557( 0برداشات
دوگانهای را از اعتماد توسعه داده است كه اشاره به زمينههای مختل برای رابحه بين افراد در حوزه شخصی و اشکال
نهادی شده اعتماد در فضای عمومی دارد .به نظر وی اعتماد مسئلهای است كه در فرآيند انتقال از رواباط شخصای و
غيررسمی بين افراد به اشکال نهادی و عمومی شده در فضايی كه به وسيله قرار داد ،قانون و مبادلاه متقابال انباشاته
شده محصور گرديده است» (ازكيا و غفاری .)0350 ،اعتماد در اينجا در دو بعد اجتماعی و نهادی ماورد سانجش قارار
1- Seligman
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گرفت .گويههای اعتماد اجتماعی عبارتند از:
جدول  .5گويههای اعتماد اجتماعی
گويههای اعتماد اجتماعی
بيشتر مردم صادقاند و بیشيله و پيلهاند.
چقدر میتوان بدون هيک نگرانی وسايل خود را به
راحتی به ديگران امانت داد.
افراد ساكن در اين روستا چقدر حاضرند در امور
مختل به يکديگر كمک كنند.
كار خو بیپاسخ نمیماند.
جدول  .6گويههای اعتماد نهادی
گويههای اعتماد نهادی
مسئولين كشور چقدر به حرفشان عمل میكنند
چقدر پيش آمده به اداره يا سازمانی مراجعه كنيد مسئولين آنجا زود كار شما را راه بياندازند
آدم اگر بخواهد به توصيههای نهادهای دولتی گوش دهد دچار دردسر میشود.
چقدر پيش آمده كه مسئوالن جامعه از شما بخواهد نظرات ،پيشنهادات يا انتقادات خود را با آنها در ميان بگواريد
برای سنجش اعتماد نهادی از  0گويه استفاده شده است كه عبارتند از:

در اين پژوهش برای تعيين روايی صوری پرسشنامه ،قبل از آزمون مقدماتی پرسشنامه در اختيار جمعی از اسااتيد،
كارشناسان سازمان آ منحقه ای و سازمان جهاد كشاورزی استان قزوين قرار گرفت كه دارای دانش نظری در زميناه
خاص موضوع حاضر بودند .از آنجا كه غالباً طرح سؤاالت يکسان از پاسخگويان در دو مقحع زمانی امکانپوير نيسات،
برای تعيين پايايی اين تحقيق از روش آلفای كرونباخ استفاده گرديد (جدول  .)7برای سنجش پاياايی ابازار گاردآوری
دادهها در مرحله اول پيش آزمون به عمل آمد .پرسشنامه اوليه در ميان  01نفر از كشاورزان توزيع شد.

جدول  .7ضرايب پايايی
نام متغير

ضريب آلفا كرونباخ

شبکههای رسمی
شبکههای غيررسمی
اعتماد اجتماعی
اعتماد نهادی
رفتار مشاركتی

1/10
1/15
1/70
1/70
1/7

معرفی منطقه مورد مطالعه

شهرستان تاكستان با وسعتی برابر با  0131كيلومتر مربع در غر شهرستان قزوين  30° 10′تاا  31° 00′عارض
شمالی و  15° 00′تا  15º 15′طول شرقی گسترده شده است (عليمحمدی .)0311 ،محدوده اين شهرساتان از شامال
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به بخش های ايالت قاقازان شهرستان قزوين ،از غر به شهرستان ابهر ،از جنو به بخش آوج ،از شرق به شهرستان
بوئين زهرا محدود میشود .اين شهرستان دارای چهار بخش به نامهای مركزی ،ضياء آباد ،خرم دشات ،اسافرورين1 ،
دهستان و  001روستا میباشد كه حدود  070/515نفر را در خود جای داده است .دشت تاكستان دنباله دشت قزوين و
در مركز آن قرار گرفته است .اين دشت به علت كمبود آ  ،وزش بادهای نسبتاً شاديدی كاه باه عارض تقريبای 01
كيلومتر از امتداد دره منجيل تا شهر تاكستان را در مینوردد .بر طباق ايساتگاه هواشناسای تاكساتان مياانگين درجاه
حرارت حداكثر ساليانه را  05/71و حداقل آن را  0/11و دامنه تغييارات شابانهروزی هاوا را 01/31و مياانگين دماای
ساالنه را 00/11و بيشترين رطوبت نسبی منحقه را در دی و بهمن و كمترين آن را تير و مرداد بيان داشتهاند .فعاليات
غالب اقتصادی اين منحقه (بخش مركزی دشت قزوين) مبتنی بر كشاورزی و در حقيقت دامداری باه عناوان مکمال
كشاورزی است .منحقه مورد محالعه در اين پژوهش روستاهای اين بخاش (مركازی دشات تاكساتان) مایباشاد كاه
اطالعات تصويری آن در شکل  0قابل مشاهده است (منحقه مورد محالعه با رنگ قرمز مشخص است).

شکل  .اطالعات منحقه مورد محالعه

نتایج و بحث
در اين بخش يافتههای پژوهش در دو سح توصيفی و اساتنباطی ارائاه شاده اسات .در ساح توصاي  ،توزياع
موردهای محالعه شده بر حسب متغيرهای مورد محالعه توصي شده است .بنابراين تحليل توصايفی بارای متغيرهاای
مورد محالعه توصي شده است ،بنابراين تحليل توصيفی برای متغيرهای وابسته رفتار مشااركتی در حفاظات از مناابع
زيرزمينی و متغير مستقل شامل سرمايه اجتماعی انجام شد .در سح تحليل استنباطی ،رابحه علی متغيرها آزمون شده
است.
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تحلیل توصیفی

الف) ويژگیهای جمعيتشناختی پاسخگويان
نتايج حاصل از آمارههای توصيفی مربوط به ويژگیهای اجتماعی -جمعيتشناختی نشان داد كه بيشاترين تعاداد
پاسخگويان يعنی  33/3درصد طبق اطالعات به دست آمده در گروه سنی  10-03قرار دارند .توزيع فراوانی تحصيالت
پاسخگويان بدينصورت است كه سواد قرآنی 1/3درصد ،زير ديپل  70/7درصاد ،دياپل  01/1ليساانس و بااالتر 5/1
درصد میباشد .از اين ميان ،بيشتر افراد مورد محالعه دارای تحصيالت زير ديپل میباشند و كمتارين آنهاا بایساواد
میباشند .از نظر بعد خانوار اكثريت پاسخگويان به طبقه جمعيت متوسط و باه طبقاه  1تاا  01نفار باا فراوانای 01/0
اختصاص يافته اند و بر حسب محل زندگی اسفرورين باالترين فراوانی با  31درصد پاسخگويان به خود اختصاص داده
است و خروزان ك ترين فراوانی با  1/0را دارا میباشد.
ب) توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب رفتار مشاركتی
نتايج به دست آمده اين شاخص بيانگر آن است كه در  01/01درصد از كشاورزان بررسی شده رفتار مشاركتی در
سح پايين و  35درصد در سح متوسط است و مابقی آنها دارای رفتار مشاركتی زياد هستند.
جدول  .8توزيع فراوانی متغير رفتار مشاركتی
نام متغير

رفتار مشاركتی

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

ضعي
متوسط
زياد
جمع كل

07
35
11
001

01/01
30/0
03/31
011

ج) توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب سرمايه اجتماعی
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب سرمايه اجتماعی نشان میدهد كه  10درصاد افاراد بررسای شاده ،سارمايه
اجتماعی در سح پايين 30/0 ،درصد در سح متوساط و در  00/0درصاد از كشااورزان سارمايه اجتمااعی در ساح
بااليی دارند.
جدول  .9توزيع فراوانی متغير سرمايه اجتماعی
نام متغير

سرمايه اجتماعی

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

ضعي
متوسط
زياد
جمع كل

01
35
07
001

10
30/0
00/0
011
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تحلیل استنباطی

در اين بخش از آزمونهای زير استفاده شده است :ضارايب همبساتگی :بارای سانجش ميازان همبساتگی باين
متغيرها و رگرسيون :به منظور تبيين و پيشبينی روابط بين متغيرها.
الف) آزمون فرضیهها جزئی
بررسی رابطه متغیر سن با متغیر وابسته رفتار مشارکتی

رابحه بين سن و رفتار مشاركتی يکی از متغيرهای تحقيق حاضر بوده است .با در نظر گرفتن پيش فارضهاا ،باا
توجه به سح سنجش متغيرها كه در سح فاصلهای بررسی شدند ،از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد.
جدول  . 1آزمون ضريب همبستگی پيرسون سن و رفتار مشاركتی
متغير مستقل
سن

متغير وابسته
رفتار مشاركتی

همبستگی پيرسون
مقدار

سح معنیداری

نتيجه

-1/050

1/133

تأييد رابحه

بر طبق اطالعات جدول  01مشاهده می شود ،با توجه به اين كه ضريب محاسبه شاده در ساح اطميناان ماورد
بررسی معنی دار است ،بين متغير سن و ميزان مشاركت افراد در حفاظت از منابع زيرزمينی رابحاه وجاود دارد .ضاريب
همبستگی به دست آمده  1/050كه نشان میدهد ،جهت رابحه معکوس میباشاد .باه عباارتی ،افاراد مسان گارايش
كمتری به انجام رفتارهای محابق با سياستهای حفاظت از منابع زيرزمينی دارند .البته به نظر میرساد ايان شاکل از
ارتباط بين اين دو متغير ،با ديگر متغيرهايی مانند سح سواد ،تجرباه ساالهاای كشااورزی ،ميازان آگااهی افاراد از
سياستها و اعتماد به نتيجه آن بیارتباط نباشد .به نظر میرسد فرآيند اعمال سياساتهاای محادود كنناده از مناابع
بيرونی (دولت و سازمانها) و حمايت و سازگاری كشاورزان با شرايط جدياد در افاراد مسان كمای ديرتار و اغلاب باا
مخالفت و مقاومت رو به رو باشد .عادت ،احساس تعلق خاطر و عالقه شديد به منابع و شيوههای قبلای كاه اغلاب در
تضاد هستند با اقدامات محدود كننده و علیالخصوص تحري منابع ،از يحتمل علتهای امتناع و مقابله ايان دساته از
كشاورزان نسبت به ساير گروهها میباشند .دكتر ازكيا در كتا «مقدمهای بر جامعه شناسی توسعه روستايی» در ايان
خصوص اشاره میكند كه اين گروه از افراد اغلب اعمالی را دنبال میكنند كه اجدادشان رعايت میكردند و در بسياری
از موارد ،درباره شقوق ديگر ،شناخت و آگاهی ندارند (ازكيا .)0317 ،بنابراين ،در شرايط بحرانی و كمبود ه باه جاای
تعامل فعاالنه (حمايت از سياستهای مقابلهای) سعی میكنند در برابر سياستها جدی نباشند و باه طاور مساکوت و
منفعالنه به رفتارهای قبلی ادامه دهند و در اعمال گونههای جديد سرباز زنند و ريساک آن را نپويرناد .ايان يافتاه باا
تحقيق حسين پور و همکاران ( )0351و صديقی و بيگدلی ( )0315ه سويی دارد.
بررسی رابطه متغیر تحصیالت با متغیر وابسته رفتار مشارکتی

رابحه بين تحصيالت و رفتار مشاركتی يکی از متغيرهای تحقياق حاضار باوده اسات .باا در نظار گارفتن پايش
فرض ها ،با توجه به سح سنجش متغيرها كه در سح فاصلهای بررسی شدند ،از ضريب همبستگی پيرسون اساتفاده
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شد.
جدول
متغير مستقل

تحصيالت

 .آزمون ضريب همبستگی پيرسون تحصيالت و رفتار مشاركتی
متغير وابسته

رفتار مشاركتی

همبستگی پيرسون
مقدار

سح معنیداری

نتيجه

1/010

1/070

عدم تأييد رابحه

يافتههای جدول  00نشان میدهد كه بين تحصيالت و ميزان مشاركت افراد در سياساتهاای حفاظات از مناابع
زيرزمينی سح اطمينان مورد بررسی معنیداری وجود ندارد .اگر چه ميزان همبستگی بين تحصيالت و رفتار مشاركت
مثبت و ضعي میباشد اما به دليل اينکه ارتباط را نشان نمیدهد .بنابراين اين فرضيه مورد تأييد قارار نمایگيارد .در
حالیكه خالف اين امر مورد انتظار بود .چنين به نظر میرسيد كه اين متغير با متغير دانش و آگااهی زيساتمحيحای
افراد تبانی داشته باشد .بدين معنی كه افراد با تحصيالت باال به علت داناش و آگااهی گارايش بيشاتری نسابت باه
رفتارهای زيستمحيحی داشته باشند .وليکن شواهد آماری جامعه حاضر در نمونه خالف اين امر را ثابت كرد .در تبيين
اين يافته می توان گفت كه تحصيالت و سواد افراد هميشه مصادف با درک و آگاهی و در نتيجاه رفتارهاای زيسات-
محيحی در افراد نمیشود .مؤيد اين محلب را در تحقيق صالحی ( )0315كه پيمايشی را برای سنجش ارتبااط داناش،
تحصيالت و رفتارهای زيستمحيحی بر روی دانشآموزان استانهای شمالی انجام داده بودند و بدين نتيجاه رسايدند
كه بين دانش و تحصيالت ارتباط معنیداری وجود ندارد .از طرفی میتوان گفت كه تحصيالت میتواند تاأثيری چناد
سويه بر رفتار داشته باشد .به اين شکل كه در برخی موارد منجر به رعايت هنجارهای زيستمحيحی در افراد میشاود
و زمينهساز رفتارهای ه جهت با سياستهای زيستمحيحی شود و گاهی ه حک تخحی و انحراف افراد از هنجارها
را دارد و منجر به جرائ زيستمحيحی میشود .برای مثال ،افراد ك سواد در پويرش سياستها بدين سابب كاه آن را
در بسياری از موارد تک گزينهای بيش نمیبينند ،خود را ملزم به اجرای آن میدانند .اما افاراد تحصايلكارده ممکان
است با آگاه شدن از حق و حقوق خود محالبات بيشتری در برابر اجرای اين گونه سياستهاای محادود كنناده داشاته
باشند .اين يافته با تحقيق يلنا تامی سوش و همکاران )0101( 0و حسين پور و همکاران ( )0351ناهمخوان است.
بررسی رابطه متغیر بعد خانوار با متغیر وابسته رفتار مشارکتی

رابحه بين تعداد افراد تحت تکفل و رفتار مشاركتی يکی از متغيرهای تحقيق حاضر بوده است .با در نظار گارفتن
پيش فرض ها ،با توجه به سح سنجش متغيرها كه در سح فاصلهای بررسی شدند ،از ضاريب همبساتگی پيرساون
استفاده شد.

1- Jelena Tomićević et al
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جدول

 .آزمون ضريب همبستگی پيرسون اندازه خانواده و رفتار مشاركتی

متغير مستقل

همبستگی پيرسون

متغير وابسته

اندازه خانواده

رفتار مشاركتی

مقدار

سح معنیداری

نتيجه

-1/013

1/111

تأييد رابحه

222

يافتههای جدول  00نشان میدهد كه بين اندازه خانواده و ميزان مشاركت افراد در سياستهای حفاظات از مناابع
زيرزمينی با توجه به اين كه ضريب محاسبه شده در سح اطمينان مورد بررسی معنیدار است .ضريب همبستگی باه
دست آمده  1/013كه نشان میدهد ،جهت رابحه معکوس میباشد ،بنابراين اين فرضيه مورد تأييد قرار مایگيارد .باه
اين مع نی كه هر چه تعداد اعضای خانواده بيشتر باشد و كشاورز از محل درآمد حاصل از كشاورزی ساعی در بارآوردن
نيازهای اعضای خانواده كند و به عبارتی معيشت مردم وابسته به اين منابع باشد ،كمتر از سياستهاای محادودكنناده
حفاظت از منابع آ حمايت خواهند كرد و بيشتر به عملياتی خالف اين سياستها روی خواهند آورد .بنابراين میتوان
اشاره كرد وضعيت درآمدی و اقتصادی افراد يکی از اثرگوارترين متغيرهايی است كه میتواند اين شاخص از مشااركت
افراد را تحت شعاع قرار دهد .اين يافته در راستای تحقيقات بيگدلی و صاديقی ( )0315در دشات قازوين و عماانی و
چيوری )0110( 0بر روی گندمكاران خوزستانی و عزتی و همکاران ( )0350بوده است .در حالیكه تحقياق شاريفی و
همکاران ( )0350خالف آن را ثابت كرده است.
جدول
روستاها

 .مقايسه رفتار مشاركتی افراد برحسب محل سکونت

ميانگين

اسفرورين
والزجرد

00/70
00/31

محمود آباد

01

لوشکان

00/03

قرقسين

00/13

اک

01/01

شارين

01/11

خروزان

07

آماره ميانگين چند گروه آنوا

0/501

1/171

سطح معنیداری

نتيجه

عدم تأييد رابحه

آزمون مقایسه میانگین رفتار مشارکتی بر حسب محل سکونت در روستاهای نمونه

پيشفرضها نشان میدهد كه متغير وابسته (رفتارهای مشاركتی در حفاظات از مناابع زيرزمينای) دارای مقيااس
فاصلهای و متغير مستقل دارای مقياس اسمی چند حالته (گروههای مساتقل از ها ) هساتند .همچناين توزياع متغيار
وابسته نرمال است .عالوهبر اين ،نتيجه آزمون لون نشان میدهد كه تفاوت معنیداری بين ميانگين اين گروهها وجود
1- Ommani and Chizari
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ندارد .چون مقدار سح معنیداری بيش از  1/10میباشد و واريانس گروهها باه برابر است ،بنابراين ،آزمون مناساب
برای سنجش رابحه بين اين دو متغير آزمون تحليل واريانس آنوا 0میباشد.
يافتههای جدول  03حاكی از اين است كه بين ميانگين مشاركت افراد در روستاهای نمونه تفاوت وجاود دارد ،اماا
اين تفاوتها بر حسب معيار  F= 0/501با مقدار  p> 1/10معنیدار نمیباشد.
ب) آزمون فرضیههای کلی
جدول  . 4آزمون ضريب همبستگی پيرسون سرمايه اجتماعی و رفتار مشاركتی
متغير مستقل

همبستگی پيرسون

متغير وابسته
مقدار

سطح معنیداری

نتيجه

شبکه رسمی

رفتار مشاركتی

1/01

1/115

عدم تأييد رابحه

شبکه غيررسمی

رفتار مشاركتی

1/00

1/107

تأييد رابحه

اعتماد اجتماعی

رفتار مشاركتی

1/00

1/110

تأييد رابحه

اعتماد نهادی

رفتار مشاركتی

1/07

1/115

تأييد رابحه

سرمايه اجتماعی

رفتار مشاركتی

1/03

1/10

تأييد رابحه

فرضيه اصلی تحقيق در مورد رابحه بين سرمايه اجتماعی و مؤلفههای آن با متغير رفتاار مشااركتی اسات ،بادين
ترتيب برای سنجش اين ارتباط از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شده است .فرضيه اصلی تحقيق مبنی بر رابحاه
سرمايه اجتماعی و رفتار مشاركتی مورد سنجش قرار گرفت .نتايج آزمون همبستگی پيرسون بين اين دو متغير حااكی
از آن است كه ميزان همبستگی متغير سرمايه اجتماعی با رفتار مشاركتی برابر باا  1/03اسات .ايان نتيجاه نماياانگر
همبستگی مستقي و مثبت دو متغير سرمايه اجتماعی و رفتار مشاركتی است .نتايج نشان میدهد كه سح معنیداری
اين آزمون كمتر از  1/10و برابر با  1/10می باشد و بدين ترتيب ارتباط بين متغير سرمايه اجتماعی و رفتاار مشااركتی
معنیدار میباشد .به عبارتی ،هر چه ميزان سرمايه اجتماعی بيشتر شود ،ميزان مشاركت نيز بيشتر مایشاود .بناابراين
میتوان با اطمينان  50درصد اين نتيجه را به جامعه آماری تعمي داد و به اين ترتيب اين فرضيه تأييد میشود.
در بين ابعاد سرمايه اجتماعی ،شبکه غير رسمی با مقدار همبستگی  1/00با رفتار مشاركتی ارتباط معنیداری دارد،
بدين صورتكه سح معنیداری آن برابر با  1/107و كمتر از  1/10است ،بنابراين اين فرضيه ها ماورد تأيياد قارار
میگيرد.
نتايج آزمون همبستگی پيرسون بين دو متغير اعتماد اجتماعی و ميزان مشااركت حااكی از آن اسات كاه ميازان
همبستگی اين دو متغير برابر با  1/00است .اين نتيجه نمايانگر همبستگی مستقي و مثبت دو متغير اعتماد اجتماعی و

1- ANOVA
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رفتار مشاركتی است .نتايج نشان میدهد كه سح معنیداری اين آزمون كمتر از  1/10و برابر باا  1/110مایباشاد و
بدينترتيب ارتباط بين متغير اعتماد اجتماعی و رفتار مشاركتی معنیدار میباشد .اين فرضيه از تحقيق مورد تأييد قارار
میگيرد.
اعتماد نهادی با مقدار همبستگی  1/07با رفتار مشاركتی ارتباط معنیداری دارد ،بدين صورتكه سح معنایداری
آن برابر با  1/115و كمتر از  1/10است .بنابراين اين فرضيه ه مورد تأييد قرار میگيرد.
در بين ابعاد سرمايه اجتماعی ،شبکه رسمی با مشاركت با وجود همبستگی مثبت و البته كمترين مقدار همبساتگی
( ،)1/01معنیداری پويرفتنی وجود ندارد ،به اين علت كه سح معنیداری آن با مقدار  1/115از  1/10بيشتر اسات و
به اينترتيب نمی توان آن را به جامعه آماری تعمي داد و اين فرضيه از تحقيق مورد تأيياد قارار نمایگيارد .باه نظار
می رسد در روستاهای نمونه ارتباط رسمی يا به نوعی بيرونی كمتر از شهرها اتفاق ميفتد و شرايط تأثيرپاويری و ورود
اين نوع از روابط كمتر است كه در جامعه حاضر اين عدم ارتباط میتوان به اين علت باشد.
همانحور كه پيش تر گفته شد ،سرمايه اجتماعی به شکل حمايت و روابط اجتماعی بين افراد ،اعتماد و عضويت در
شبکهها بر رفتار مشاركت افراد مؤثر است .محالعات انجام شده توسط جان ميدوز ،)0101( 0چانديو ،)0550( 0امه حبيبا
و همکاران )0100( 3و ماجوال )0110( 1مؤيد نتايج اين تحقيق است.
ج) آزمون اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر متغیر رفتار مشارکتی

برای تبيين متغير وابسته رفتار مشاركتی حفاظت از منابع آ زيرزمينی از آزمون تحليل رگرسايون اساتفاده شاده
است .در اين قسمت سعی می شود با استفاده از اين آزمون اثر متغير مستقل را ارزيابی قرار دهاي  .نتاايج كااربرد ايان
تکنيک نشان میدهد سرمايه اجتماعی ،همبستگی ضعيفی با رفتار مشاركتی در حفاظت از منابع زيرزمينی دارد (1/03
= .)Rجدول  00نتايج متغير تبيين كننده رفتار مشاركتی در حفاظت از آ زير زمينی را نشان میدهد.
جدول  . 5نتايج رگرسيون متغير تبيينكننده رفتار مشاركتی در حفاظت از آ زير زمينی
متغير مستقل
سرمايه اجتماعی

ضريب همبستگی
1/030

) (R Squareضريب تعيين

سطح معنیداری

1/103

1/100

نتايج آزمون بيانگر آن است كه متغير مستقل سرمايه اجتماعی باه تنهاايی حادود پانج درصاد از تغييارات رفتاار
مشاركتی كشاورزان را تبيين میكند .به عبارت ديگر ،حدود پنج درصد از رفتارهای مشاركتی كشاورزان در محافظت از
آ های زيرزمينی تحت تأثير ميزان سرمايه اجتماعی آنها است و در اين صورت است كه فعالياتهاا شاکل حمايات
بيشتری خواهند گرفت .بنابراين ،با افزايش سرمايه اجتماعی ميزان رفتار مشاركتی افراد نيز افزايش میيابد .اين نتيجه
1- Meadows
2- Chandio
3- Aime Habiba et al
4- Madulu
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به لحاظ نظری مؤيد نظريه پاتنام ( )0553است كه می گويد سارمايه اجتمااعی ،همزماان سابب تقويات همکااری و
گسترش روابط حمايتی دو جانبه در اجتماعها و ملتها می شود ،بنابراين اين مقوله ابازاری ارزشامند بارای مباارزه باا
بسياری از نارسايیهای اجتماعی در جوامع مدرن است .به لحاظ تجربی نيز يافتههای اين پاژوهش در راساتای نتاايج
پژوهشهای بايسنگ ،)0101( 0ميدوز ( ،)0101امه حبيبا و همکاران ( )0100و ماجوال ( )0110را نشان میدهد.
نتیجهگیری
تحقيق حاضر به بررسی تأثير سرمايه اجتماعی در رفتار مشاركتی كشااورزان در حفاظات از مناابع آ زيرزمينای
پرداخت .در تحقيق حاضر با توجه به نقش سرمايه اجتماعی بر مديريت پايدار منابع آبی ،سعی شده است ارتباط اجزا و
عناصر مختل سرمايه اجتماعی از جمله اعتماد و مشاركت اجتماعی را با عملکرد طرحهای حفاظت از مناابع آ هاای
زيرزمينی را مورد سنجش قرار دهد ،تا از اين طريق بتوان با مشخص كردن يکی از عوامل مرتبط با عملکرد طرحهای
مديريتی آ  ،در ترسي راههای بهبود عملکرد اين طرحها نقش ايفا كند .نتايج پاژوهش حاضار بياانگر آن اسات كاه
ميزان رفتار مشاركتی كشاورزان با  30/0درصد در سح متوسط رو به باال است يعنی اين شاخص در جامعه حاضار در
نمونه در حال رشد است و نياز به سازوكاری برای پرورش دارد .اين پژوهش حداقل در ايران جزو اولين پژوهشهاايی
است كه با نگاه اجتماعی به مسئله حفاظت از منابع مديريت منابع آ های زيرزمينی مایپاردازد .از نتاايج مها ايان
تحقيق به دست آمده است آن است كه سرمايه اجتماعی با رفتار مشاركتی كشاورزان ارتباط مستقي دارد .يعنی ميزان
رفتار مشاركتی كشاورزان در سرمايه اجتماعی آنها نهفته است .اين بدان معناست كه مشاركت اجتماعی كشاورزان در
گروهها و شکلگيری شبکه ای از روابط منسج در فضا و شرايط امن اجتماعی كه حاكی از اعتماد اجتماعی ميان افراد
است ،نحوه و كيفيت رفتار مشاركتی آنها را در سياستهای حفاظت از منابع زيرزمينی پوشش میدهد.
بر پايه آنچه محرح شد ،ميزان سرمايه اجتماعی در جامعه نمونه كمتر از متوسط ارزيابی شد .به نظر مایرساد كاه
اين نمره از ميانگين با توجه به ريشه دوانيدن تاريخی فرهنگ خشونت 0و وجود تعارضات و درگيریهای درونگروهی
و برون گروهی در جامعه حاضر در نمونه بديهی است .با توجه به خاصيت سرمايه اجتماعی كه سبب تشديد و تساهيل
حمايت و همکاری افراد در هر امری میشود ،بنابراين نياز است اهتمام ويژهای نسبت به تقويت آن صورت گيارد كاه
اين امر موجب ثبات و پايداری سياستها نيز میشود .بنابراين اجرای سياستهای حفاظات از مناابع زيرزمينای نباياد
سبب رعب و وحشت افراد شود و در دراز مدت نيز موجب دامن زدن و آشفتگی بيشتر در روابط اجتماعی افراد گاردد و
انسجام و همبستگی بين مناطق را از ه بگسلد ،چرا كه در يک فضای آرام اجتماعی و سياسی اسات كاه بساترهای
حمايتی ايجاد میشوند .اجرای مبه و گزينشی سياستها (برای مثال ،دادن مجوزهايی به عمليااتهاای غيرمجااز و
يارانههای انرژی ،رشوه گرفتن مأموران دولتی در اجارای سياساتهاا) در منحقاه حاضار در نموناه موجاب احسااس
بیعدالتی در افراد گشته است و همين موارد زمينه بی اعتمادی اجتماعی و نهادی شده است كه در نهايات باه از ها
1- Bisung
 -0در بررسی پرونده های دادگستری مركز بخش اسفرورين محقق مقايسه هايی را در دوره زمانی مختل انجام داد كه اختالفات و درگيریهای زمانهای گوشاته بيشاتر حاول
موضوع اقتصادی (زمين ،آ ) كه بيشتر درونگروهی بودهاند ولی هر چه به زمان حال نزديکتر میشوي اختالفات به سمت موضوعاتی خانوادگی و ناموسای درونگروهای و در
موضوعات اقتصادی (آ ) برونگروهی (با مناطق همسايه) بيشتر مشاهده میشود.
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پاشيدگی شبکه روابط اجتماعی و حالت تخاصمی گرفتن آن میشود و شرايط اجتماعی به شکل شارايط انفاراد گوناه
شدن كشيده میشود كه در آن پیجويی نفع شخصی حالل و مشروع نيز خوانده میشود .بنابراين تا زمانی كاه ماردم
اجرای سياستها را شفاف نبينند در پويرش آنچه به ميان میآيد ه مقاوم خواهند بود .اگر چه عمدتاً نگارش نسابت
به طرحهای دولتی هميشه چندان مثبت نيست بنابراين میبايست سياستها در راستای جلب نظار و اعتمااد افاراد باا
هدف بهينهسازی محرح شوند و اين يعنی اينکه از حالت متمركز خارج شوند و در عملکردها شفافتر شوند و آنهاايی
كه مشاركت نمیكنند به جای مشاركت كنندگان مجازات شوند تا انگيزه مشاركتكنندگان بيشتر شود و پايدار بماند.
از استدالل های مه اين پژوهش كه بر مبنای بنيان نظری آن طرح شده بود اين بود كاه سارمايه اجتمااعی باه
عنوان عنصر قوی تأثيرگوار به شمار میرود كه نقش بسايار مهمای در بارانگيختن كانشهاای جمعای دارد و عامال
گسترش فعاليتهای داوطلبانه از جمله حمايت و حفاظت از منابع زيرزمينی است و موجاب كاارايی بيشاتر ايانگوناه
سياستها می شود و نتايج اين تحقيق نيز اين فرض مه كه مبنی بر ارتباط و همبستگی سارمايه اجتمااعی باا رفتاار
مشاركتی كشاورزان در منابع زيرزمينی را نشان میدهد .اما در تحليل سازه سرمايه اجتماعی به عنوان عامل اثرگوار در
تبيين رفتار مشاركتی كشاورزان در حفاظت از منابع زيرزمينی بر مبنای مدعای نظری در اين تحقيق اين ساؤال طارح
میشود كه چرا سرمايه اجتماعی نقاش قاوی و اثار گاواری باه عناوان عامال تعياين كنناده را كمتار داشاته اسات
پژوهشهايی نشان دادهاند كه برخالف انتظارات سرمايه اجتماعی هميشه عامال تعياين كنناده اقادامات داوطلباناه و
جمعی نيست .گرافتن و همکاران )0113( 0در پژوهش خود در مصداق چنين امری اينگونه تبيين میكنند كاه ممکان
است در كشوری ميزان سرمايه اجتماعی باال باشد اما اين به منزله رفتارهاای زيساتمحيحای مسائوالنه و مشااركت
بيشتر افراد آن كشور به شمار نمیرود و سرمايه اجتماعی لزوما عامل تعيين كننده در رفتار زيستمحيحی نيست .آنها
داليل چنين امری را در نوع اجرا و كيفيت سرمايه اجتماعی در كشورها میدانند .به اين معنا كه سياستهای زيسات-
محيحی عامل هدايت سرمايه اجتماعی باشد و رفتارها سمت و سوق زيستمحيحی بيابند .به نظر میرساد در جواماع
روستايی اثرگواری سرمايه اجتماعی كمی پيچيدهتر باشد ،به اين معنی كه نياز باشد رفتارها و مکانيزمهای شکلدهنده
آن از جمله سازه سرمايه اجتماعی به صورت خاصتر به سمت رفتارهای زيستمحيحی هدايت شوند.
منابع
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Abstract
In recent decades, water issues have become crucial in the Iranian environment.
Iran suffers a shortage of water, nevertheless water consumption is beyond
international standards and water loss has reached at the highest level in the
agricultural sector. One solution for the efficient and more effective use of water is
taking coping strategies. Success of such strategies depend on the behavior of
farmers as actors. The present research examines social backgrounds in
groundwater conservation policies. The sample of the study was composed of 120
farm-owners of water rights in the central part of Qazvin Plain. For this study, the
survey method was applied and the instrument to collect the data was questionnaire
drafted by the researcher and the co-efficiency of the reliability test shows 60
percent. The results of this study indicate that farmers’ participation in the
groundwater resource conservation strategies requires considering the social
context. This depends on the type of intergroup and outsourcing of farmers. The
results showed that there was a significant relationship between people’s social
capital and their level of support. According to the results of this research, the
social capital in the sample population was evaluated to be less than average, and
the possible reasons for this issue were explained. The paper ends up with some
recommendations for policy makers.
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