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تبیین فرهنگی و اجتماعی مصرف آب در بخش کشاورزی با تأکید بر نگرش سنجی
کشاورزی شهرستان گرمسار
3

بیژن زارع ،1صالحالدین قادری ،2محمد کاظم کوهی  ،ژیال مشیری

تاریخ پذیرش1306/22/15 :

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی عوامل فرهنگی  -اجتماعی مؤثر بر مصرف آب است .جامعهی آماری
تحقیق را کشاورزان شهرستان گرمسار تشکیل میدهند که بنا بر آمار ادارهی جهاد کشاورزی  5765نفر
میباشند .از این تعداد بر اساس نمونهگیری کوکران  377نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب و
از طریق پرسشنامه ،اطالعات الزم گردآوری شده است .روش تحقیق کمی بوده و تالش شده است تا با
استفاده از روش چند متغیرهی مدلسازی معادله ساختاری مدل برآمده از چارچوب نظری تحقیق آزمون
شود .چارچوب نظری تحقیق را نظریهی خردهفرهنگ دهقانی و نظریهی بوردیو دربارهی انواع سرمایهی
فرهنگی  -اجتماعی تشکیل میدهد .یافتهها نشان میدهند که دادههای تجربی بر اساس انواع مختلف
شاخصهای پردازش ،مدل نظری را حمایت میکنند .همچنین فرضیاتی که بیانگر رابطهی معنادار بین انواع
مختلف سرمایه و خردهفرهنگ دهقانی بودند تأیید و آنهایی که بر وجود رابطهی معنادار بین انواع مختلف
سرمایه و نگرش به مصرف آب تأکید داشتند رد شدهاند .همچنین ارتباط معنادار و نیرومندی بین
خردهفرهنگ دهقانی و نگرش به مصرف آب وجود دارد .براساس نتیجهی نهایی مقاله ،انواع مختلف
سرمایهی اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر خردهفرهنگ دهقانی بر
نگرش به مصرف آب تأثیر

دارند.

واژههای کلیدی :مصرف آب؛ خردهفرهنگ دهقانی؛ سرمایهی فرهنگی؛ سرمایهی اجتماعی؛ سرمایهی
اقتصادی.
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مقدمه
رشد جمعیت و افزایش سرانهی مصرف از یک سو و توسعهی روزافزون فعالیتهای صنعتی و
کشاورزی از سوی دیگر موجب گردیده است تا منابع آبی به طور فزایندهای در جهان کاهش پیدا
کند .بنا به پیشبینی انجامشده ،در سال  1/8 ،2225میلیارد نفر در جهان در مناطقی که دچار کمبود
محیط زیست سازمان ملل .)43 :22261،بر اساس بررسیهای مؤسسهی بینالمللی آب آمریکا ،با
وجود  4برابر شدن جمعیت در طول قرن بیستم ،سایر فاکتورهای وابسته به مصرف منابع ،با نرخ
بیشتری رشد داشتهاند .در واقع مصرف نامناسب و عملکردهای نابجای بشر در اکوسیستم باعث
شد تا نیمی از تاالبهای جهان در طول قرن بیستم خشک شود (چشمانداز جهانی آب 2222 2،تا
.)2225
ایران نیز از این قاعده جهانی مستثنی نبوده و طبق پیشبینی انستیتو جهانی منابع ،با روند
مصرف کنونی تا سال  2242ایران بیش از  82درصد منابع آبی خود را از دست خواهد داد.
جمعیت ایران در سه دههی اخیر دو برابر افزایش یافته ،ولی حجم آب وارده به کشور یا ثابت بوده
و یا در بعضی از سالها با کاهش شدید مواجه شده است .عالوه بر این ،تلفات آب در بخش
کشاورزی ساالنه حداقل معادل  52میلیارد دالر برآورد شده است (آل شفیعی فومنی.)11 :1388 ،
بنابراین کشور ما به علت موقعیت جغرافیایی و توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش ،با چالشهای
گوناگونی در ارتباط با تأمین آب مواجه است .از طرف دیگر میزان برداشت از ذخایر آبهای
زیرزمینی ،حدود  1/5برابر میزان تغذیه آنها بوده است (مساعدی ،حسنعلیزاده ،قبایی ،حیران،
.)542 :1304
شهرستان گرمسار نمونهای است از دهها شهرستان و منطقهی کشور که با چالش آب روبهرو
هستند و با بحران کم آبی دست و پنجه نرم میکنند .در بهوجودآمدن این بحران آب عوامل
متفاوتی نقش دارند .بخش کشاورزی از یک طرف ،به شدت تحت تأثیر بارش و منابع
تجدیدشوندهی جوی است .از طرفی دیگر مقدار آبدهی رودخانهها و یا سطح آبهای زیرزمینی
نیز به عنوان متغیر متأثر از بارش با مکان و زمان تغییر میکنند.
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اتالف آب در بخش کشاورزی از دیگر بخشها (صنعتی و شرب) بیشتر است .در ایران
زراعتهای آبی رکن اساسی کشاورزی کشور را تشکیل میدهند .بر اساس آمارهای موجـود
وسـعت اراضـی تحـت آبیاری ایران  6/8میلیون هکتار است که این رقم کشور را در ردیف پنجم
کشورهای جهان از نظر وسعت اراضی آبی قرار میدهد .تقریباً  %08محصوالت غذایی تولیدشده
مربوط به بخش کشاورزی است .در بسیاری از نقاط کشور تقریباً تمام آب مورد نیاز زراعتها بـا
آبیـاری تأمین میشود و همین امر سبب شده است که منابع آبی کشور و به خصوص آبهای
زیرزمینی به سرعت تخلیـه و بـه مرحلـهی بحرانی برسد(بردبار ،سلوکی ،بردبار.)32 :1388 ،
مسئلهی مهمی که در این جا مطرح میشود این است که با توجه به سهم بخشهای مختلف در
تقاضا برای آب چه مقدار از کمبود آن به دلیل تغییرات اقلیم و چه میزان از آن به سبب تغییرات
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است؟ «بر اساس یافتههای مطالعات پیشین در خاورمیانه و شمال
آفریقا در سال  2252تنها  12درصد از معضل کمآبی در منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا مربوط
به تغییر اقلیم و  02درصد آن مربوط به تغییرات اقتصادی -اجتماعی است .در کشورهایی مثل
ایران و مراکش که بخش کشاورزی آنها عمدهترین مصرفکنندهی آب است ،نقش تغییر اقلیم
افزایشیافته و به حدود  22درصد میرسد»(ابراهیمی .)7 :1303 ،نکتهی قابل تأمل سهم باالی
تغییرات اقتصادی -اجتماعی در ایجاد تنش آبی برای کشورهای منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا
است .این سهم که برای کشور ایران  82درصد است نشان میدهد ،قسمت عمدهای از بحران
کمبود منابع آبی از طریق ایجاد تغییرات اقتصادی  -اجتماعی مؤثر ،قابل سیاستگذاری و کنترل
است.
نکته قابل توجه دیگر که ضرورت تأکید بر رویکرد جامعهشناختی در مطالعات آب را موجب
میشود این است که شیوهی مصرف آب در بخش کشاورزی بیش از این که یک کنش مهندسی
هیدرولیکی باشد ،یک فعالیت فرهنگی _ اجتماعی است .فهم عمیق مسائل تکنیکی و اقتصادی
بدون فهم بستر اجتماعی که نظام در آن حک شده است ،ممکن نیست(تیواری.)228 :2212 ،1
وضعیت اجتماعی _ فرهنگیِ محیطی که فرد در آن به سر میبرد ،مـیتوانـد متغیرهـای
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تأثیرگذاری بر نگرش و رفتار افراد به وجود آورد .بـرای مثـال ،سکار 1نشان میدهد که سـنتهـا
و الگوهـای فرهنگـی بهشدت نگرش فـرد را نسـبت بـه مسائل حفاظتی تحت تـأثیر قـرار
مـیدهنـد( .سکار )341 :2223 ،نکمبی 2عـواملی ماننـد منبع درآمد و راهکارهای زندگی معیشتی
را بر نگرش حفـاظتی افـراد مـؤثر مـیدانـد .سطح سواد کشاورزان نیز عامل دیگـری اسـت کـه
در حقیقت ،تحقیقات ایستاری در کشاورزی ،نوعی راهنمایی برای پیشبینی رفتـار کشاورزان
ارائه میدهد .برای مثال ،فعالیتهای کشـاورزی مـرتبط بـا استفاده از آب بـه رفتارهای کشاورزان
بستگی دارد(ن.ک آواشی .)2223،4بنابراین آگاهی از نوع متغیرهایی که بر نگرش و دیدگاه افراد
تأثیرگذار هستند ،میتواند مبنایی بر سیاستگذاری در این حوزه باشد.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان گفت که مسئلهی اساسی در این تحقیق ،شناسایی عوامل
اجتماعی ،فرهنگی مؤثر بر نگرش و دیدگاه کشاورزان شهرستان گرمسار به مصرف آب در بخش
کشاورزی است.
پیشینهی پژوهش
بحران آب ماهیتی جهانی دارد .از این رو در بیشتر نقاط دنیا و در رشتههای مختلف علمی به
مطالعات در این حوزه اقدام شده است .با این حال مطالعاتی که رویکردی جامعهشناختی داشته
باشند ،محدود هستند .در زیر به برخی از کارهای انجامشده که دارای رویکردی جامعهشناختی
هستند و یا دست کم بر فاکتورهای اجتماعی  -فرهنگی تأکید داشتهاند ،اشاره میشود.
کلودیا 5و دیگران در سال  2226اهمیت یادگیری اجتماعی و فرهنگ برای توسعهی پایدار و
لزوم دورشدن از مدیریت مهندسیمحور آب و رسیدن به الگوی مدیریت یکپارچه را با رویکرد
یادگیری فرهنگی و اجتماعی برای مدیریت منابع زیستی مورد توجه قرار میدهند.
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فرانک آ وارد و مانوئل پولیدو 1در سال  2228رابطهی بین حفاظت از آب و مصرف آب در
آمریکای شمالی را بررسی کرده و نتیجهگیری کردهاند که تغییر آب و هوا ،محدودیتهای تأمین
آب و ادامهی رشد جمعیت ،باعث افزایش تالشها در جهت یافتن اقداماتی برای حفظ آب در
بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرفکنندهی آب شده است.
پروژههای قطرهای مشترک بررسی کرده و معتقدند محیط یادگیری به کشاورزان کوچک در
تصمیمگیری بهتر و آگاهانه در انتخاب یا عدم شرکت در یک پروژهی مشترک و هنگام طراحی و
اجرای چنین پروژهای کمک میکند.
راکش تیواری 2سازمان اجتماعی چشمههای مشترک را در پنجاب در سال  2212مورد مطالعه
قرار میدهد .او به نشاندادن چگونگی انطباق یک نظام سنتی با تکنولوژیهای جدید پرداخته و
معتقد است رابطهی نزدیک میان نظام آبیاری و ساختارهای اجتماعی وجود دارد.
سرکار آنیندیتا 3در سال  2211داللتهای ضمنی اجتماعی  -اقتصادی تخلیهی آبهای
زیرزمینی را در پنجاب پاکستان مطالعه کرده و به این نتیجه میرسد که برخی کشاورزان به دلیل
فقر و نداری نمیتوانند از نظر سرمایه و تکنولوژی از آبهای زیرزمینی استفاده کنند در نتیجه از
مزایای آبهای زیرزمینی که برق مجانی به آن تعلق میگیرد برخوردار نمیشوند .این فرآیند باعث
میشود تا زمینداران کوچک تبدیل به کشاورزان بیزمین شوند.
تیموسی .ام .وارینگ در سال  2211نیروهای قومی در کنش جمعی مدیریت آب را در تامیل
نادو بررسی کرده و معتقد است عوامل مختلف سلطهی قومی از جمله قشربندی سلسلهمراتبی و
سلطهی جمعیتی ،خروجیهای مدیریت جمعی را قویاً تحت تأثیر قرار میدهند.
میخائیل کاکس 4در سال  2214کاربرد چارچوب نظام محیطی  -اجتماعی در مطالعه نظام
آبیاری در تاوس ،نیومکزیکو مطالعه کرده است .نتایج نشان میدهد که چگونه کانالهای انتقال
آب یک نظام حکمروایی چندسطحی را از طریق ویژگیهای کلیدی شبکه تشکیل میدهند و
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چگونه این ساختار حکمروایی بر سیستم منابع پیاده میشود؛ درحالیکه مزایای کافی برای ایجاد
همکاری مداوم در طول زمان را برآورده میسازد.
لیزا بوسنبروک و مارگریت زواتوین 1در سال  2214مدیریت در پامیر تاجیکستان یک سلطهی
مردانه را مطالعه کردهاند .به طور کلی نتایج این پژوهش اوالً اهمیت شیوههای پیچیدهی چگونگی
میدهد که چگونه مردان و زنان قدرت و کارشان را درک میکنند .این امر مبتنی بر ادراک و
احساسات جنسیتی آنها است که توسط تجربههای پیشین تاریخی و تجربی و همچنین تصور
آیندهی احتمالی شکل مییابد.
یوسف شمسالدینی در سال  1302بهینهسازی مصرف آب را با تأکید بر اهداف اجتماعی در
کرمان بررسی کرده و به طراحی الگوی برنامهریزی چندهدفی غیرخطی فازی میرسد.
نوری و دیگران در سال  1302تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر نگرش کشاورزان
دربارهی مدیریت آب زراعی در کرمانشاه ،چرداول را بررسی میکنند .نتایج این تحقیق نشان
میدهد بین پارامترهای چگونگی عملکرد کشاورزان در زمینهی گندم آبی ،میزان استفاده از کانالهای
ارتباطی ،میزان مشارکت اجتماعی و دانش فنی بهرهبرداران با متغیر نگرش کشاورزان دربارهی
مدیریت آب زراعی رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد.
عبدالمجید نظری و رضا منافی آذر در سال  1303عوامل و موانع پذیرش شیوههای نوین
آبیاری را در آذربایجان غربی ،میاندوآب بررسی کردهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که
متغیرهای اجتماعی – فردی (مانند سن ،تحصیالت ،شغل ،محل سکونت ،تبلیغ و ترویج و عالیق
شخصی) و متغیرهای اقتصادی (مانند مالکیت ماشینآالت ،اعتبارات دولتی و )...اثر معناداری در
پذیرش سیستمهای تحت فشار دارند.
چارچوب نظری و مفهومی پژوهش
بنیان و منطق نظری این مطالعه ،تلفیقی است از نظریهی بوردیو 2در مورد انواع سرمایه و
نظریهی خردهفرهنگ دهقانی .همچنین با الهام از نظریات روانشناسی اجتماعی به بیان معانی و
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ابعاد مفهوم نگرش پرداخته میشود .استداللی که زیربنای انتخاب این دو نظریهی متفاوت را شکل
میدهد ،این است که افراد مختلف (کشاورزان) با ترکیبهای متفاوتی از انواع سرمایه ،وارد
میدانهای اجتماعی (میدان کشاورزی) شده و در نتیجه به میزان متفاوتی از خردهفرهنگ دهقانی به
عنوان یکی از موانع اصلی توسعه برخوردار هستند .در این جا خردهفرهنگ دهقانی ،مابین
مصرف آب و نوع مصرف آب در بخش کشاورزی) به عنوان متغیری میانجی عمل میکند.
بوردیو از جمله جامعهشناسانی است که بر روابط میان ساختار ذهنی و روابط عینی تأکید دارد
و معتقد به رابطه متقابل آنهاست .وی در بحث راجع به پایگاه طبقاتی افراد از چهار نوع سرمایه
صحبت میکند که طبقات اجتماعی در ارتباط با داشتن یا نداشتن آنها رتبهبندی میشوند عبارتند
از :نخست ،سرمایهی اقتصادی یا دارایی مولد؛ دوم ،سرمایهی اجتماعی یا موقعیتها و روابط
موجود در گروهبندیها و شبکههای اجتماعی؛ سوم ،سرمایهی فرهنگی یا مهارتهای غیررسمی
شخصی ،عادتها ،مدارک تحصیلی ،ذائقهها و ...و در نهایت سرمایهی نمادین یا کاربرد نمادها
برای مشروعیتبخشیدن به تعلق به سطوح متغیر و شکلبندیهای سه نوع سرمایهی دیگر (ترنر،1
 .)512 :1008تأکید این پژوهش بر سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.
به طور کل میتوان گفت که افراد و گروههای مختلف در یک جامعه ،از موقعیتهای متفاوت
و متمایزی برخوردار هستند (وضع یا فضای اجتماعی) .افراد یا گروهها از طریق درونیکردن این
وضعیت و نمادهای آن ،یک نظام طبقهبندی اجتماعی را در ذهن خود شکل میدهند .هر نظام
طبقاتی واجد و تولیدکننده ،مجموعهای از ترجیحات و انتخابها (سلیقهها) بوده که از طریق آنها
نظام اجتماعی بازتولید میشود (بوردیو .)238 :1381 ،آنچه در این جا مهم است عبارت است از
در نظر گرفتن نظام آبیاری به مثابهی نظامی اجتماعی که از سازمان اجتماعی خاصی برخوردار
بوده و کنشگران با ترکیب متفاوتی از انواع سرمایه وارد آن شده و ضمن برخورداری از فرهنگ
(خردهفرهنگ دهقانی) خاص خود حامل نگرشی منحصر به فرد دربارهی مصرف آب در بخش
کشاورزی بوده و بر این اساس به نوع خاصی از کنش اجتماعی ،یعنی آبیاری میپردازند.
خردهفرهنگ دهقانی به عنوان محصول و نتیجهی جایگاه فرد در فضای اجتماعی که همان
سازمان اجتماعی آبیاری است ،در نظر گرفته شده است .خردهفرهنگ دهقانی یکی از مفاهیم
Turner
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متغیرهای مستقل (انواع سرمایهی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی) و متغیرهای وابسته (نگرش به
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اصلی نظریهی نوسازی در توسعهی روستایی است .این نظریه متعلق به راجرز 1بوده و از نظر وی
چنانچه برنامههای توسعه بر مبنای شناخت فرهنگ روستاییان بنا نشود ،شکست خواهد خورد.
وی معتقد است که با وجود تنوع و تفاوت بین دهقانان یک جامعه و یا بین دهقانان در سراسر دنیا
میتوان از آنها به عنوان گروهی که متمایز از سرمایهداران ارضی و شهرنشینان هستند و دارای
.)118 :1386
نکتهی قابل توجه در نظریهی خردهفرهنگ دهقانی در این مطالعه عبارت است از نقش آن در
ممانعت از توسعهی شیوههای نوین و کممصرفتر آبیاری همچون آبیاری قطرهای در مقابل
شیوههای سنتی و پرمصرف همچون آبیاری غرقآبی .در واقع موضوع ارتباط بین فرهنگ و
توسعه مطرح است .به طور کل فرهنگ و توسعه به معنای نقش فرهنگ و فرآیندهای فرهنگی در
نیل به توسعه است .هدف فرهنگ و توسعه« ،توسعه» است .مناسبات ،میان فرهنگ و موارد عملی
بقا و بهبود شرایط انسان و روشهایی است که فرهنگ میتواند در تحقق آنها مؤثر باشد .به نظر
کالکستون ،2مفهوم فرهنگ و توسعه به تعامالت میان فرهنگ و توسعه مربوط میشود و دارای
ابعاد گوناگونی است و با آگاهی از این واقعیت شروع میشود که برنامههای توسعهای که به عوامل
و محیط فرهنگی توجه نداشته باشند ،با شکست مواجه میشوند.
نظریهپردازان و متفکران فراوانی به ویژه در مکتب نوسازی به موانع توسعهی روستایی توجه
نشان دادهاند و تالش کردهاند که با اشاره به عناصر مختلف خردهفرهنگ دهقانی دالیل
توسعهنیافتگی برخی از نقاط جهان را در نظام ارزشها و باورهای سنتی آنها جستجو کنند
(کرمپور و یوسفوند .)143 :1301 ،در این باره به عناصر مختلفی از خردهفرهنگ دهقانی اشاره
کردهاند .با این حال در مطالعهی حاضر ،تأکید بر سه عنصر از عناصر اصلی و تشکیلدهندهی
خردهفرهنگ دهقانی است .این سه عنصر عبارتند از :فقدان نوآوری؛ عدم توجه به آینده و
تقدیرگرایی.
فقدان نوآوری بیانگر این امر است که دهقانان معموالً در عکسالعمل نسبت به ایدههای تازه،
فاقد نوآوری هستند .آنها اغلب اعمالی را که توسط اجدادشان رعایت میشده است دنبال میکنند
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فرهنگی متفاوت میباشند یاد کرد .وی این فرهنگ متفاوت را خردهفرهنگ دهقانی مینامد (ازکیا،
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و در بسیاری موارد نسبت به شقوق دیگر ،شناخت و آگاهی ندارند .تقدیرگرایی به درجهای از
درک فرد نسبت به عدم تواناییاش در مورد کنترل آینده تعریف میشود .راجرز در این باره
میگوید که دهقانان سرنوشت را قدرت مطلقه در تعیین بدبختی و موفقیت خود میدانند و در
نهایت این که عدم توجه به آینده ،بیانگر ناتوانی دهقانان در چشمپوشی از منابع آنی به خاطر منافع
هرچند مباحث نظری مربوط به نگرش بیشتر در حوزهی روانشناسی و روانشناسی اجتماعی
مطرح است ،اما در این جا جهت روشننمودن فضای مفهومی آن ،نکاتی چند مطرح میشود.
واژهی نگرش برای نخستین بار توسط زنانیکی 1وارد بررسیهای جامعهشناختی شد .این اصطالح
از دههی  1052به بعد متداول گردید .به طور کل نگرش عبارت است از یک نوع آمادگی فکری و
عصبی که توسط آن تجربه ،سازماندهی میشود و بر عکسالعملهای انسان نسبت به کلیهی
پدیدهها و وضعیتهایی که با او سروکار دارد ،تأثیر جهتدهنده یا پویایی دارد (اسماعیلی:1383 ،
.)7
معموالً در ساختار نگرش ،سه عنصر عاطفی ،شناختی و تمایل به عمل را از یکدیگر متمایز
میکنند .عنصر عاطفی به این حقیقت اشاره دارد که بعدی احساسی و عاطفی به باورهای ما پیوند
خورده است .بعد شناختی به میزان آگاهی و اطالعات فرد در بارهی پدیدهی مورد بررسی اشاره
دارد .در نهایت ترکیب ابعاد احساسی و شناختی منجر به آمادگی برای اقدام به عمل در مورد
پدیدهای خاص میگردد(آقامحمدی و میرمحمدی.)72 :1386 ،
فرضیههای پژوهش
در این مطالعه با توجه به چارچوب نظری و اهداف و سؤاالت تحقیق فرضیههای متعددی
مطرح است که در ادامه با استفاده از روشهای آماری مناسب به آزمون آنها میپردازیم .روش
آماری مورد استفاده در این مطالعه عبارت است از مدلسازی معادلهی ساختاری.
فرضیهی اول :بین سرمایهی اقتصادی و نگرش به مصرف آب در بخش کشاورزی در میان
کشاورزان شهرستان گرمسار ارتباط معناداری وجود دارد.
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آینده است (ازکیا.)125-126 :1386 ،
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فرضیهی دوم :بین سرمایهی اجتماعی و نگرش به مصرف آب در بخش کشاورزی در میان
کشاورزان شهرستان گرمسار ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیهی سوم :بین سرمایهی فرهنگی و نگرش به مصرف آب در بخش کشاورزی در میان
کشاورزان شهرستان گرمسار ارتباط معناداری وجود دارد.
گرمسار ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیهی پنجم :بین سرمایهی اجتماعی و خردهفرهنگ دهقانی در میان کشاورزان شهرستان
گرمسار ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیهی ششم :بین سرمایهی فرهنگی و خردهفرهنگ دهقانی در میان کشاورزان شهرستان
گرمسار ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیهی هفتم :بین خردهفرهنگ دهقانی و نگرش به مصرف آب در بخش کشاورزی در میان
کشاورزان شهرستان گرمسار ارتباط معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
جامعهی آماری این پژوهش را کلیهی کشاورزان ساکن در شهرستان گرمسار تشکیل میدهند.
شهرستان گرمسار یکی از شهرستانهای تابع استان سمنان است .دلیل انتخاب گرمسار به عنوان
جامعهی مطالعاتی این است که این شهرستان از چند نظر در حوزهی آب اهمیت دارد:
 به جز چند روستا که در قسمت شمالی شهرستان گرمسار واقع شده و در کوهستان قرار دارند،
کل نقاط شهری و روستاهای جنوب شهر گرمسار که تعداد آنها نسبت به دیگر نقاط بیشتر
است ،در موقعیت دشتی و حاشیهی کویر قرارگرفتهاند(اسدی.)35:1347 ،
« شدت بیابانزایی در این منطقه در کالس متوسط و شدید قرار دارد .بیش از  75درصد منطقه
در کالس متوسط بیابانزایی قرار دارد»(آذره ،زهتابیان ،نظری سامانی و خسروی.)432 :1304 ،
« کیفیت نامطلوب آب این شهرستان و سختی آن که به علت وجود امالح فراوان عمالً برای
شرب قابل استفاده نیست»(مشیری)86 :1304 ،
واحد مطالعه در این تحقیق عبارت است از کلیهی بهرهبرداران بخش کشاورزی در شهرستان
گرمسار .بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،کلیهی بهرهبرداران بخش کشاورزی استان سمنان 38762
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نفر است که  5765نفر آنها متعلق به شهرستان گرمسار است .با استفاده از روش محاسبهی
کوکران 1از این تعداد  377نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
روش مطالعهی حاضر کمی بوده و با استفاده از روشهای آماری مختلف به توصیف و تحلیل
جامعه مورد مطالعه پرداخته شده است .دادههای مورد نیاز از طریق انجام پیمایش در جامعهی
متغیرهی مدلسازی معادلهی ساختاری استفاده شده است .در این راه با استفاده از نرمافزارهای
 spssو  AmosGraphicوضعیت جامعه مورد بررسی از نظر متغیرهای مورد بررسی توصیف و
تحلیل شده است.
جهت تعیین روایی و پایایی ابزار گردآوری اطالعات اقدام به انجام یک پیشآزمون شده است.
در این پیشآزمون با تعداد  32نفر از پاسخگویان ،مصاحبه انجام و پرسشنامهها پر شده است.
نتایج آلفای کرونباخ 2و تحلیل عاملی تأییدی در جدول شمارهی یک میزان آلفای کرونباخ و
 KMOبرای هر متغیر به تفکیک آمده است.

یافتههای پژوهش
یافتههای تحقیق شامل دو بخش تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق و تحلیل چندمتغیره است.
ابتدا به توصیف جامعهی مورد مطالعه بر اساس متغیرهای مختلف(زمینهای) میپردازیم و سپس به
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هدف و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است .به طور مشخص از روش آماری چند
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تبیین رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و آزمون فرضیات با استفاده از روش آماری
مدلسازی معادلهی ساختاری.
بر اساس یافتههای پژوهش ،از مجموع کل پاسخگویان  00/5درصد مرد و  2/5درصد زن
هستند .در واقع از مجموع  377پاسخگو تنها  2نفر زن هستند .این تفاوت میتواند به دالیل
ما به عنوان کاری مردانه تعریف میشود .هرچند ممکن است زنان نیز در این امر مشارکت داشته
باشند ،اما شاید فعالیت آنها محدود به سایر بخشها همچون دامداری و ...باشد .همچنین میانگین
سنی پاسخگویان  53/86و انحراف معیار  13/621است .جوانترین پاسخگو  10و مسنترین آنها
 86سال سن دارد .همانطور که از دادههای این جدول مشخص است بیشتر پاسخگویان در
دورهی میانسالی و بزرگسالی قرار دارند و گروه جوانان در میان آنها کمتر است .این امر
میتواند نشانهای از روند شکلگیری پدیدهی سالمندی در روستاهای مورد بررسی باشد که این
پدیده ،خود بیشتر ناشی از مهاجرت جوانان و افراد از نظر اقتصادی فعال از روستا است.
نوع آبیاری مورد استفاده ،عاملی اصلی در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است .در
جامعهی هدف این مطالعه در کنار شیوههای سنتی آبیاری سنتی (از جمله آبیاری غرقآبی)،
استفاده از شیوهی آبیاری قطرهای ،روشی در حال افزایش بوده و یکی از شیوههای اصلی آبیاری
است .با این حال حدود  65درصد پاسخگویان از شیوهی آبیاری سنتی غرقآبی استفاده میکنند.
 17/6درصد از آبیاری قطرهای و  8/2درصد نیز هر دو شیوهی آبیاری قطرهای و غرقآبی را به
کار میبرند 3 .صدم درصد نیز از سایر شیوهها استفاده میکنند(جدول شمارهی دو).

یافتههای بخش تحلیلی مبتنی بر روش مدلسازی معادلهی ساختاری است .در یک مدل
معادلهی ساختاری ،پژوهشگر از طرفی به دنبال اندازهگیری مجموعهای از متغیرهای پنهان با
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استفاده از مجموعهای از معرفها است و از طرف دیگر روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان را
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد(قاسمی.)221 :1302 ،
در این پژوهش محقق بر آن است که هر چند متغیر نگرش به مصرف آب در بخش کشاورزی
میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته باشد ،اما بخش مهمی از واریانس آن توسط
تبیین است .بهعالوه خود متغیر خردهفرهنگ دهقانی در این میان نقش متغیر واسط را ایفا مینماید؛
انواع سرمایه ،خردهفرهنگ دهقانی را تحت تأثیر قرار داده و از آن طریق بر نگرش روستاییان به
مصرف آب در بخش کشاورزی اثر میگذارند .بهعالوه هر کدام از متغیرهای مذکور به طور
مستقیم نیز بر نگرش روستاییان به مصرف آب در بخش کشاورزی نیز اثر میگذارند .الزم به
ذکر است که متغیرهای فوق هر کدام به عنوان متغیری پنهان که توسط چند معرف اندازهگیری
میشوند ،در مدل حاضر هستند .در جدول زیر اجزای مدل معادلهی ساختاری به تفکیک نوع
متغیر و معرفهای آنها آمده است.
در برآورد مدل تدوینشده از روش دو مرحلهای استفاده شده است .در مرحلهی اول کلیهی
مدلهای اندازهگیری درون مدل به صورت جداگانه برآورد شده و بعد از اطمینان از این که هر
یک از آنها از برازش قابل قبولی بر اساس شاخصهای برازش مطلق ،نسبی و مقتصد برخوردار
هستند ،وارد مدل اصلی شدهاند .در این فرآیند معموالً برخی از متغیرها که سازگاری خوبی با مدل
اندازهگیری ندارند ،حذف میشوند .در این جا نیز در مدلهای اندازهگیری مختلف برخی از
گویهها به دلیل عدم تناسب حذف شدهاند؛ بنابراین در مرحلهی نهایی برخی از گویههای مربوط
به متغیرهای مختلف از فرآیند تحلیل حذف شدهاند و تنها گویههایی باقی ماندهاند که دارای
شرایط الزم در برآورد مدل بودهاند .در جدول شمارهی سه شرح این گویهها و شکل توزیع آنها
توضیح داده شده است.
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تدوین ،برآورد و آزمون مدل ساختاری
بعد از تدوین مدل نظری ،به برآورد پارامترهای آزاد و تحلیل شاخصهای کلی و جزئی در
مدل پرداخته میشود .از این طریق مشخص میشود که آیا دادههای تجربی در کل مدل نظری را
حمایت میکنند یا خیر .همانطور که گفته شد به دلیل وجود اجزای متعدد در مدلسازی معادله
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ساختاری ،معموالً پژوهشگر سعی دارد تا در برآورد مدل تدوینشده در گام اول مدلهای
اندازهگیری حاضر را در مدل برآورد و آزمون نماید(قاسمی .)228 :1302 ،از این رو در این
پژوهش نیز ابتدا مدلهای اندازهگیری حاضر در مدل معادلهی ساختاری و سپس مدل کامل برآورد
و آزمون شدهاند.
هر یک از مدلهای مذکور بر اساس شاخصهای برازش مطلق ،تطبیقی و مقتصد از وضعیت
مناسبی جهت حضور در مدل اصلی برخوردار هستند .در همه مدلها سطح معناداری شاخص کای
اسکوئر بیش از  25 /2است که این امر نشان میدهد که با اطمینان  05درصد تفاوت معناداری بین
ماتریس واریانس -کواریانس نمونهی مورد مطالعه و ماتریس واریانس -کواریانس بازتولید شده،
وجود ندارد و این یعنی تأیید مدل از سوی دادههای تجربی است .شاخص  RMSEAنیز که مقدار
قابل قبول آن پایینتر از  2/25است .برای هر  7مدل مقدار قابل قبولی را نشان میدهد.

بعد از برآورد و برازش مدلهای اندازهگیری ،اکنون نوبت آزمون مدل نظری کل میباشد .مدل
کلی که برآیند چارچوب نظری تحقیق باشد ،در شکل شمارهی یک آمده است .در فرآیند برآورد
آن ،برخی از متغیرهای مشاهده به دلیل عدم تناسب با مدل ،حذف شدهاند .در ادامه به بررسی
وضعیت مدل از نظر شاخصهای مختلف برازش میپردازیم .ابتدا کلیت مدل (با استفاده از
شاخصهای برازش کلی) و سپس جزئیات آن با استفاده از مقادیر گزارششده برای پارامترها و
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معناداری تفاوت آنها با صفر به ویژه برای ضرایب تأثیر یا ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار
میگیرد.

شاخصهای برازش مطلق :معموالً به عنوان اولین شاخص ،مقدار کای اسکوئر را گزارش
میکنند؛ اما نکته قابل ذکر در این جا این است که شاخص برازش کلی کای اسکوئر به هیچ وجه
به تنهایی نشاندهندهی قابل قبول یا غیرقابل قبول بودن مدل نیست (قاسمی.)100 :1302 ،
اطالعات جدول زیر نشان میدهد که مقدار کای اسکوئر برابر است با  .253/632از آن جایی که
کای اسکوئر با اطمینان  00 /2درصد معنادار است ،این امر به معنای رد فرضیهی صفر و بیانگر
وجود تفاوت معنادار بین ماتریس واریانس  -کواریانس مدل و ماتریس واریانس کواریانس
مشاهده شده است .معنادارشدن این شاخص میتواند به دلیل حساسیت به حجم نمونه باشد؛ زیرا
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حجم نمونهی زیاد منجر به باالرفتن مقدار آن و در نتیجه تأیید فرضیهی صفر میشود .البته در اکثر
موارد در چنین حالتی شاخص کای اسکوئر نسبی( )CMIN/DFرا مبنای قضاوت دربارهی مدل
قرار میدهند .مقادیر  1تا  5برای این شاخص مطلوب و مقادیر بین  2تا  3بسیار خوب تلقی
میشود .همانطور که در جدول شمارهی پنج مشاهده میشود ،این مقدار برای مدل ما  1/321که

شاخصهای برازش نسبی :بر طبق دادههای جدول شمارهی شش ،کلیهی شاخصهای نسبی
برای مدل تدوینشده در وضعیت مناسبی قرار دارند .در این شاخصها مقدار باالتر از  2/02در
اغلب منابع به عنوان مقداری مطلوب و قابل قبول در نظر گرفته میشود .از آن جایی که این
شاخصها برای مدل تدوینشده در این جا باالتر از  2/02هستند ،پس نتیجه میگیریم که مدل از
وضعیت مطلوبی از نظر شاخصهای نسبی برخوردار است.

شاخصهای برازش مقتصد :مقادیر باالتر از  2/52و در برخی منابع باالتر از  2/72حاکی از
قابل قبول بودن مدل است؛ به عبارت دیگر نشان میدهند که محقق در آزادگذاشتن پارامترها،
مقتصدانه عمل کرده است .نتایج حاصل از خروجیهای  AmosGraphicدر جدول شمارهی هفت
نشان میدهند که همهی این شاخصها برای مدل تدوینشده در حد بسیار مطلوبی قرار دارند.
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این شاخص بین دو مقدار صفر و یک متغیر است و به عنوان یکی از شاخصهای بدی برازش
شناخته میشود؛ بنابراین هرچه مقدار آن کمتر و به صفر نزدیکتر باشد ،قابل قبولتر است .این
شاخص دارای نقطه برش  25/2است؛ یعنی مقادیر پایینتر از آن بیانگر قابل قبول بودن مدل
است .در مدل تدوینشده در این پژوهش بر طبق جدول شمارهی هشت شاخص  RMSEAبرابر
است با  2/23که بیانگر قابل قبول بودن مدل است.

برآورد پارامترها
در معنای عام آماری ،هر شاخص آماری که ویژگیهای یک جامعهی آماری را توضیح دهد،
پارامتر نامیده میشود؛ اما در معادالت ساختاری ،پارامترها عموماً مجموعهای از مقادیر ناشناخته
هستند که مایل به برآورد آنها هستیم(قاسمی .)28 :1302 ،اثرات مستقیم استاندارد بین متغیرهای
مستقل و وابسته ،اولین پارامترهای برآوردشده هستند .در جدول زیر مقادیر مربوط به اثرات
مستقیم استاندارد ،متغیرهای مستقل بر متغیرهای میانی و متغیر وابسته آمده است .این مقادیر در
واقع همان ضرایب رگرسیونی یا ضرایب ساختاری هستند که نشان میدهند که با یک انحراف
استاندارد تغییر متغیر مستقل ،متغیر وابسته چه میزان تغییر خواهد کرد .همانطور که دادهها نشان
میدهند ،سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی به ترتیب  2/21 ،2/35و  2/58از تغییراتِ
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تبیین فرهنگی و اجتماعی مصرف آب در بخش کشاورزی 29..................................................... ...

متغیر خردهفرهنگ دهقانی را تبیین میکنند .بیشترین اثرات مربوط به سرمایههای اقتصادی و
اجتماعی است .رابطهی منفی در این مورد به معنای اثر معکوس متغیرهای مذکور بر متغیر وابسته
است.
این ارتباط منطقی بوده و دارای توجیه نظری است .در واقع حضور افراد در فضای اجتماعی با
دهقانی است؛ به عبارت دیگر کشاورزانی که از سرمایهی اقتصادی بیشتری برخوردارند و
سرمایهی اجتماعی آنها نیز قابل توجه است ،کمتر از ویژگیهای خردهفرهنگ دهقانی برخوردار
هستند؛ یعنی کمتر تقدیرگرا بوده و از نوآوری استقبال مینمایند و منافع بلندمدت در آینده را
فدای منافع آنی نمیکنند .با این حال به نظر میرسد که رابطهی سرمایهی فرهنگی و خردهفرهنگ
دهقانی به لحاظ نظری از جایگاه منطقی برخوردار نیست؛ چرا که این رابطه هرچند ضعیف
میباشد ،اما معکوس نیست؛ یعنی مقدار  2/21بیانگر همتغییری دو متغیر مستقل و وابسته در
جهتی مشابه است؛ به عبارت دیگر با افزایش سرمایهی فرهنگی ،افراد بیشتر از خردهفرهنگ
دهقانی برخوردار هستند .با وجود همسوکردن گویههای مربوطه ،این وضعیت تغییری نکرد .تنها
دلیل نظری این امر که برای محقق توضیحی قانعکننده به نظر میرسد این است که این امر مربوط
به متغیر تحصیالت پاسخگویان است .در واقع از آن جایی که در مدل اندازهگیری سرمایهی
فرهنگی از مجموع گویههای واردشده به مدل ،تنها چهار گویه از شرایط مناسبماندن در مدل
برخوردار بودند و یکی از آنها نیز میزان تحصیالت پاسخگویان است؛ لذا نقش مؤثری در تعیین
نوع رابطه بین دو متغیر داشته است .با توجه به باالبودن میانگین سنی پاسخگویان و پایینبودن
میزان تحصیالت اکثر آنها ،میتوان گفت که منطقی است که تفاوت معناداری بین پاسخگویان از
نظر میزان برخورداری از خردهفرهنگ دهقانی و سرمایهی فرهنگی وجود نداشته باشد.
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در این تحقیق متغیر خردهفرهنگ دهقانی به عنوان متغیری میانجی در مدل معادلهی ساختاری
در نظر گرفته شده است .بدین معنا که هر یک از متغیرهای مستقل عالوه بر تأثیر مستقیمی که بر
نگرش نسبت به مصرف آب در بخش کشاورزی دارند ،از طریق متغیر خردهفرهنگ دهقانی نیز بر
این متغیر اثر میگذارند .در واقع همانطور که در بخش آزمون فرضیههای تحقیق مشخص خواهد
خردهفرهنگ دهقانی دارند ،معنادار است .این امر از ارتباط متغیر خردهفرهنگ دهقانی با نگرش به
مصرف آب در بخش کشاورزی نمایان است .طبق جدول شمارهی نه در این مورد متغیر
خردهفرهنگ دهقانی  -2/62درصد از تغییرات نگرش به مصرف آب را در بخش کشاورزی تبیین
میکند  .این میزان قابل توجه بوده و نوع رابطه نیز از لحاظ نظری قابل توجیه است .در واقع
رابطهی منفی بیانگر این است که با افزایش میزان خردهفرهنگ دهقانی میزان نگرش صرفهجویانه
در کشاورزان کاهش مییابد.
با توجه به دادههای جدول شمارهی ده هر یک از سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی به
ترتیب  -2/153 ،2/25و  2/42درصد از تغییرات متغیر نگرش به مصرف آب را تبیین میکنند .در
این جا نیز همچون مورد قبلی متغیر سرمایهی فرهنگی ارتباطی منطقی با نگرش به مصرف آب در
بخش کشاورزی ندارد؛ زیرا این ارتباط منفی است و این به معنای این است که با افزایش
سرمایهی فرهنگی نگرش به مصرف آب به سمت دیدگاه مصرفگرایانه سیر میکند .در صورتی
که به لحاظ نظری باید برعکس این قضیه رخ دهد .با این حال ارتباط دو متغیر دیگر منطقی بوده و
میزان قابل توجهی از تغییرات متغیر وابسته را توجیه میکنند .به ویژه در مورد سرمایهی اجتماعی
که  42درصد از تغییرات نگرش به مصرف آب را در بخش کشاورزی تبیین میکند .این مورد از
اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا دو بعد اعتماد عمومی و اعتماد نهادی تشکیلدهندهی ابعاد
اصلی سرمایهی اجتماعی در مدل برآوردشده هستند .این امر نشان میدهد که به میزانی که افراد به
نهادهای مختلف دولتی از یک سو و سایر کشاورزان از سوی دیگر اعتماد داشته باشند ،بیشتر
دارای نگرش صرفهجویانه در مصرف آب در بخش کشاورزی میشوند.
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متغیرهایی که اثر غیرمستقیم بر متغیر وابسته ندارند ،اثر کل ،مساوی با اثر مستقیم است .به همین
خاطر از تکرار توضیح نوع رابطهی متغیرهای سرمایهی اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی با متغیر
خردهفرهنگ دهقانی و چگونگی رابطهی خردهفرهنگ دهقانی و نگرش به مصرف آب در بخش
کشاورزی صرف نظر میشود.
مقادیر بهدستآمده از افزایش اثر سرمایهی اقتصادی و کاهش سرمایهی اجتماعی بر متغیر
نگرش به مصرف آب در بخش کشاورزی حکایت دارد .کاهش اثر سرمایهی اجتماعی خیلی قابل
توجه نیست؛ اما افزایش اثر سرمایهی اقتصادی چشمگیر و معنادار است؛ بنابراین اگرچه سرمایهی
اقتصادی مستقیماً بر نگرش به مصرف آب اثر ضعیفی دارد ،اما در کل  2/42درصد از تغییرات این
متغیر را تبیین میکند؛ بنابراین میتوان به لحاظ نظری چنین استدالل نمود که کشاورزانی که از
وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار هستند ،نگرش صرفهجویانهتری به مصرف آب در بخش
کشاورزی دارند.

آزمون فرضیات
در جدول شمارهی دوازده شاخصهای جزئی برازش نسبت بحرانی ( )C. Rو سطح معناداری
( )pبرای کلیهی ضرایب ساختاری آمده است .کوچکتربودن مقدار  pاز  2/25بیانگر تفاوت
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معنادار ضرایب رگرسیونی محاسبهشده با صفر در سطح اطمینان  05درصد بوده و معیاری برای
آزمون فرضیات است .به طور کلی نتایج بهدستآمده نشان میدهد که از مجموع هفت فرضیهی
مطرح شده در این تحقیق سه فرضیه رد و چهار فرضیه تأیید شده است .در ادامه به تفکیک به
آزمون هر یک از فرضیات پرداخته میشود.

معناداری اثر سرمایهی اقتصادی بر مصرف آب در بخش کشاورزی دارای تفاوت معناداری با صفر
نیست؛ بنابراین میتوان گفت که گرایش به مصرف زیاد و یا صرفهجویی در مصرف آب در بخش
کشاورزی ارتباطی به وضعیت اقتصادی کشاورزان ندارد.
فرضیهی دوم :طبق جدول و بر اساس شاخصهای جزئی برازش ،یعنی نسبت بحرانی و سطح
معناداری اثر سرمایهی اجتماعی بر مصرف آب در بخش کشاورزی دارای تفاوت معناداری با صفر
نیست؛ بنابراین میتوان گفت که گرایش به مصرف زیاد و یا صرفهجویی در مصرف آب در بخش
کشاورزی ارتباطی به سرمایهی اجتماعی کشاورزان ندارد.
فرضیهی سوم :طبق جدول و بر اساس شاخصهای جزئی برازش ،یعنی نسبت بحرانی و
سطح معناداری اثر سرمایهی فرهنگی بر مصرف آب در بخش کشاورزی دارای تفاوت معناداری با
صفر نیست؛ بنابراین میتوان گفت که گرایش به مصرف زیاد و یا صرفهجویی در مصرف آب در
بخش کشاورزی ارتباطی به سرمایهی فرهنگی کشاورزان ندارد.
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فرضیهی چهارم :بر اساس دادههای جدول فوق و طبق شاخصهای جزئی برازش ،یعنی
نسبت بحرانی و سطح معناداری اثر سرمایهی اقتصادی بر خردهفرهنگ دهقانی تفاوت معناداری با
صفر دارد .مقدار  pبرای این دو متغیر  2/228است که پایینتر از سطح معناداری  2/25است؛
بنابراین میتوان گفت میزان برخورداری از خردهفرهنگ دهقانی در بین کشاورزان گرمسار متأثر از
فرضیهی پنجم :طبق جدول و بر اساس شاخصهای جزئی برازش ،یعنی نسبت بحرانی و
سطح معناداری اثر سرمایهی اجتماعی بر خردهفرهنگ دهقانی تفاوت معناداری با صفر دارد .مقدار
 pبرای این دو متغیر  2/225است که پایینتر از سطح معناداری  2/25است؛ بنابراین میتوان گفت
میزان برخورداری از خردهفرهنگ دهقانی در بین کشاورزان گرمسار متأثر از میزان سرمایهی
اجتماعی آنها است.
فرضیهی ششم :طبق جدول و بر اساس شاخصهای جزئی برازش ،یعنی نسبت بحرانی و
سطح معناداری اثر سرمایهی فرهنگی بر خردهفرهنگ دهقانی تفاوت معناداری با صفر دارد .مقدار
 pبرای این دو متغیر  2/23است که پایینتر از سطح معناداری  2/25است؛ بنابراین میتوان گفت
میزان برخورداری از خردهفرهنگ دهقانی در بین کشاورزان گرمسار متأثر از میزان سرمایهی
فرهنگی آنها است.
فرضیهی هفتم :طبق جدول و بر اساس شاخصهای جزئی برازش ،یعنی نسبت بحرانی و
سطح معناداری اثر خردهفرهنگ دهقانی بر مصرف آب در بخش کشاورزی دارای تفاوت معناداری
با صفر است؛ بنابراین میتوان گفت که افرادی که تقدیرگراتر هستند ،در برابر نوآوری مقاومت
میکنند و آیندهنگر نمیباشند ،گرایش به مصرف آب بیشتری در بخش کشاورزی دارند.
نتیجهگیری
قرار این پژوهش با هدف بررسی رابطهی عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی با مصرف آب در
بخش کشاورزی در شهرستان گرمسار به انجام رسید .در راستای این هدف نمونهای  377نفری از
بهرهبرداران کشاورز این شهرستان مورد مطالعه گرفته و دادههای مورد نیاز از راه پرسشنامهی
محققساخته گردآوری و با استفاده از روش مدلسازی معادلهی ساختاری مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .یافتهها نشان میدهند که دادههای تجربی گردآوریشده مدل نظری را پشتیبانی
کرده و در نتیجه ارتباط منطقی بین متغیرهای مستقل ،واسط و وابسته وجود دارد .در واقع نتایج
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نشان داد که انواع مختلف سرمایهی اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ارتباط مستقیمی با نگرش به
مصرف آب ندارند؛ اما از طریق متغیر خردهفرهنگ دهقانی اثرات غیر مستقیمی بر متغیر وابسته
دارند.
به طور کل نتایج این پژوهش در راستای نتایج پژوهشهای پیشین در سراسر دنیا و همچنین
اجتماعی -فرهنگی آبیاری به عنوان کنشی اقتصادی و متأثر از دیدگاه و نگرش کشاورزان است.
برای مثال اهمیت سرمایهی فرهنگی و نقش سواد در خردهفرهنگ دهقانی در این پژوهش در تأیید
نتایج پژوهش کلودیا و دیگران( )2226مبنی بر اهمیت یادگیری اجتماعی و فرهنگی در اجرای
مدیریت یکپارچه آب است .همچنین بعد فقدان نوآوری که به انطباق جامعهی دهقانی با
تکنولوژیهای مدرن اشاره دارد ،با نتایج تحقیق راکش تیواری( )2212در پاکستان همسو است.
مقاومت در برابر تغییر شیوهی آبیاری ،کاشت ،نوع محصوالت و ...میتواند یکی از موانع اصلی
توسعهی پایدار در حوزهی آب باشد .بهعالوه یافتههای تحقیق مارسل کوپر و دیگران در سال
 2220در مراکش مبنی بر اهمیت مشارکت و یادگیری روستاییان در یک فضای مشارکتی همسو
است .همچنین در مورد پژوهشهای داخلی نیز میتوان به دو مورد از پژوهشهایی اشاره کرد که

نتایجشان تا حدود زیادی با نتایج پژوهش حاضر قابل مقایسه است .نتایج تحقیق نوری و دیگران
که بر رابطهی مثبت و معنیدار بین مشارکت اجتماعی با نگرش کشاورزان به مدیریت آب زراعی
تأکید داشت ،متفاوت از نتیجهی پژوهش حاضر است .مشارکت در کنار اعتماد نهادی و عمومی
یکی از ابعاد سرمایهی اجتماعی است .در این تحقیق نشان داده شد که مشارکت اجتماعی در مدل
برآوردشده جای ندارد .در واقع نتایج معادلهی ساختاری بیانگر رابطهی ابعاد اعتماد نهادی و
اعتماد عمومی سرمایهی اجتماعی با خردهفرهنگ دهقانی و در نتیجه نگرش به مصرف آب در
بخش کشاورزی است .نتایج تحقیق عبدالمجید نظری و رضا منافی آذر در میاندوآب نیز بیانگر
ارتباط بین متغیرهایی همچون؛ تحصیالت ،درآمد و ...با پذیرش شیوههای جدید آبیاری بود .این
نتایج به نوعی با نتایج پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین سرمایهی اقتصادی و اجتماعی با خرده-
فرهنگ دهقانی همخوانی دارد .در مورد سایر پژوهشها نیز چنین است؛ چه آنهایی که مدیریت و
حکمروایی منابع آب را مورد مطالعه قرار دادهاند و چه آنهایی که بر بسترهای اجتماعی فرهنگی
نظام آبیاری به عنوان کنشی جمعی تأکید داشتهاند ،همگی اهمیت عوامل اجتماعی  -فرهنگی در
مصرف و نگرش به مصرف آب در بخش کشاورزی را تأیید میکنند.
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با وجود همسویی نتایج این پژوهش در برخی از موارد با سایر پژوهشهای بررسیشده ،نقاط
متمایزی نیز در این رابطه قابل تشخیص است .از جمله این که در هیچ یک از پژوهشهای
انجامشده ارتباط متغیرهای مختلف با یکدیگر در قالب یک مدل به آزمون گذاشته نشده است.
تبیین این ارتباط بر اساس مدل معادلهی ساختاری تصویری کلی از ساختار حاکم بر روابط بین
کشاورزی به دست میدهد .بهعالوه در هیچ یک از موارد مورد بررسی به نگرش و دیدگاه
کشاورزان دربارهی مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخته نشده بود .همچنین نقش فرهنگ
دهقانی به عنوان یک شیوهی زندگی و جهانبینی متفاوت روستاییان مورد توجه موارد بررسی شده
نبود .تأکید این مطالعه بر خردهفرهنگ دهقانی و روشننمودن نقش و جایگاه آن در حوزهی
مصرف آب را در بخش کشاورزی میتوان از دیگر موارد متمایز پژوهش حاضر دانست.در تبیین
نظری نتایج بهدستآمده ،میتوان گفت که استدالل این پژوهش این بود که آبیاری عالوه بر این
که از جنبههای فنی و مهندسی برخوردار بوده و نوع و شیوهی آبیاری میتواند به میزان متفاوتی
از مصرف آب در بخش کشاورزی منجر شود ،از یک سازمان اجتماعی نیز برخوردار است .این
سازمان اجتماعی دارای سازوکارهای خاص خود بوده و میتواند از بستر اجتماعی  -فرهنگی تأثیر
بپذیرد و بر آن تأثیر بگذارد .در واقع میتوان گفت که کنش آبیاری در بستر اجتماعی  -فرهنگی
جامعهای مانند گرمسار حک شده است .کنشگرانی که در این بستر و فضای اجتماعی فعال
هستند ،از نظر پایگاه طبقاتی و میزان برخورداری از انواع سرمایهی اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
متفاوت هستند .این امر دیدگاه و نگرش آنها دربارهی مصرف آب را در بخش کشاورزی تحت
تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین هرگونه برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزهی آب که امروزه به
بحرانی امنیتی در جامعه ما تبدیل شده است ،نیازمند درنظرگرفتن فاکتورهای اجتماعی  -فرهنگی
است.
نتایج این پژوهش تا حدود زیادی در راستای تأیید استدالل فوق بوده است .خردهفرهنگ
دهقانی به عنوان یکی از متغیرهای فرهنگی تأثیرگذار در ممانعت و مقاومت در برابر اجرای
سیاستها و برنامههای توسعهی روستایی جایگاهی کلیدی در مدل برآوردشده دارد .ارتباط معنادار
این متغیر با همه متغیرهای مستقل و به ویژه ارتباط قوی و معنادار آن با متغیر وابسته نگرش به
مصرف آب در بخش کشاورزی از اهمیت نقش و جایگاه میانجیگرانهی آن در شیوه و الگوی
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آبیاری و مسئلهی آب و همچنین در ارائهی هرگونه برنامه و سیاستی در رابطه با بحران کمآبی
حکایت دارد.
کشاورزان گرمسار به دلیل وضعیت بد اقتصادی و پایینبودن میزان سرمایهی اقتصادی ،نگرشی
مصرفگرایانه دربارهی آب در بخش کشاورزی دارند .در واقع آنهایی که از سرمایهی اقتصادی
کوتاهمدت و آنی را بر منافع بلندمدت در آینده ترجیح میدهند .پس فقدان توجه به آینده از یک
طرف متأثر از میزان سرمایهی اقتصادی است و از سوی دیگر معطوف به نگرش مصرفگرایانه در
مورد آب است.
نکتهی دیگر این که عدم اعتماد عمومی و نهادی به عنوان ابعاد سرمایهی اجتماعی در جامعهی
کشاورزی گرمسار میتواند غیر مستقیم بر مصرف آب در بخش کشاورزی تأثیر داشته باشد .این
امر در کشاورزانی که دارای خردهفرهنگ دهقانی قوی هستند ،نمایانتر است .در یک فضای
اجتماعی عاری از اعتماد کنشگران بیشتر از هر جای دیگری منافع خود و به ویژه منافع
کوتاهمدت را ترجیح میدهند و کمتر توجه به آینده دارند .بهعالوه نسبت به برنامههای دولتی در
زمینهی اجرای آبیاری جهت کاهش مصرف آب بدبین بوده و در برابر آن مقاومت میکنند.
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