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 چکیده

عنوان مکمل سرمایه با توجه به اهمیت کارایی و استفاده بهینه از عوامل تولید و همچنین نقش سرمایه اجتماعی به هدف:

ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و کارایی زعفرانکاران شهرستان فردوس که دارای بیشترین مزیت فیزیکیدر این مطالعه رابطه میان 

 باشد، مورد بررسی قرار گرفت.در مقیاس و عملکرد در سطح استان خراسان جنوبی می

باشد که می های برون، باغستان و حومه شهرستان فردوسجامعه آماری این مطالعه شامل تمامی زعفرانکاران دهستان روش:

ای که از از پرسشنامهیآوری اطالعات موردنمنظور جمعگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. بهها به روش نمونهنفر از آن 269تعداد 

 66/1های مختلف پرسشنامه بین د کرده بودند استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای قسمتیروایی محتوای آن را متخصصان تائ

 انجام شد. SPSS17و  DEAP2.1یافزارهالهنرمیوسها نیز بهوتحلیل دادههیت آمد و تجزبه دس 34/1و 

 32و 31نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین کارایی زعفرانکاران با فرض بازده ثابت ومتغیر به مقیاس به ترتیب برابر :هاافتهی

سرمایه اجتماعی شامل اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی،  یهامؤلفهباشد. همچنین نتایج همبستگی بین کارایی و درصد می

درصد رابطه نشان داد. نتایج مربوط به رگرسیون  33های مشترک و شبکه روابط در سطح مشارکت داوطلبانه، هنجارها و ارزش

ارد معادله رگرسیونی شده و درمجموع گام ومشارکت، انسجام و اعتماد اجتماعی به ترتیب در سهیهاگام نشان داد که مؤلفهبهگام

 کند.درصد تغییرات کارایی را تبیین می 3/94

با توجه به گستردگی تعاریف از سرمایه اجتماعی، ارائه شاخص جامع و منطبق با شرایط کشاورزان ها / راهبردها: محدودیت

 شوند.تحقیق محسوب میهای این ن محدودیتیترمنطقه و مشکالت مربوط به تکمیل پرسشنامه از مهم

غافل شد و توجه به سرمایه اجتماعی ضروری به  یافزارمنظور افزایش کارایی نباید از مجموعه عوامل نرمبهراهکارهای عملی: 

ردولتی که به یها و تقویت و تشویق نهادهای غگیریرسد. در این راستا بهتر است دولت با مشارکت دادن مردم در تصمیمنظر می

 زند به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقاء کارایی کمک کند.اعضا جامعه در امور اجتماعی دامن میحضور 

شود و نتایج آن گیری میاندازه در سطح مزرعه در این مطالعه ارتباط هرکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی و کارایی اصالت و ارزش:

ریزی در جهت افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع منظور برنامهریزان بهبرنامهگذاران و استیتواند راهنمای مفیدی برای سمی

 در این منطقه باشد.

 .ها، سرمایه اجتماعی، فردوسزعفران، کارایی، تحلیل فراگیر داده: هاکلیدواژه
جج

                                                           
 .مسؤول نویسندة :Email: knadery@yahoo.com 
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 مقدمه .1

 مسئله طرح. 1. 1
راهبردی برای بهبود  عنوانبهتوسعه روستایی  یطورکلبه

زندگی اجتماعی، اقتصادی مردم فقیر روستایی در نظر گرفته 

افراد  رترینیفقشده است و شامل انتشار منافع توسعه در بین 

، داراناجارهکشاورزان کوچک،  گریدعبارتبهنواحی روستایی یا 

 یهابرنامهای محروم است. هافراد فاقد زمین و دیگر گروه

وری، افزایش تولید، بهبود بهره منظوربهتوسعه روستایی باید 

های اشتغال طراحی توسعه منابع انسانی و گسترش فعالیت

های محیطی را تخریب کند. شود و روند توسعه نیز نباید بنیان

افزار فرایند توسعه از طریق عنوان روح و نرمسرمایه اجتماعی به

د اعتماد، بهبود آگاهی و شناخت و مهارت برای شروع و ایجا

کند )فراهانی، عینالی، های جدید کمک میاجرای همکاری

هدف درازمدت رویکرد  (. هرچند23، ص.4932عبدلی، 

و جامع به توسعه روستایی است، ولی در مراحل  جانبههمه

-مستقیم بهره طوربهشود که  دیتأکهایی اولیه باید بر فعالیت

وری محلی و درآمد را افزایش دهند و خدمات و تسهیالت 

(. کارایی عامل 222، ص.4934کنند )رضوانی،اساسی را فراهم 

در اقتصاد کشاورزی  ژهیوبه، یوربهرهمهمی در زمینه رشد 

 ، ص.4936 و کرباسی، یاست )مؤذن توسعهدرحالکشورهای 

 ازلحاظ(. در این میان زعفران به دلیل موقعیت ویژه آن 46

 توجهقابلزایی در بخش کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی اشتغال

یک گیاه استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی  عنوانبهبرای کشور، 

تواند نقش که افزایش تولید و عملکرد آن می شودتلقی می

بسیار مهمی در افزایش درآمد و رفاه کشاورزان و زعفرانکاران 

با شرایط خرده مالکی و وجود  . نیاز به آب کم، تطابقشود

مزایای نسبی   ازجملهنیروی کار در فصل برداشت محصول 

است که سبب توجه کشاورزان به این محصول شده است و 

تولید جهانی و  چهارپنجمایران با بیش از  سبب شده که

و  دکنندهیتول نیتربزرگجهانی،  یبازارهاسهم  پنجمسه

)صادقی، خداوردیزاده،  صادرکننده زعفران در جهان باشد

 (.63 ، ص.4934خداوردیزاده، 

-نگاهی به روند تغییرات سطح زیر کشت زعفران در سال

 شدتبهدهد کشت این محصول های اخیر نشان می

یک  طی 4941از اوایل دهه  که یاگونهبهاست  یافتهشیافزا

بیست برابر افزایش سطح زیر کشت این محصول ساله یدوره س

که در همین دوره تولید تنها ده برابر افزایش یدرحالداشته 

دهنده اتکا افزایش تولید به افزایش سطح یافته است که نشان

 .(6، ص.4932باشد نه افزایش عملکرد )کوچکی، زیر کشت می

برای افزایش کارایی در تولید این محصول  یگذارهدف 

وری، هرافزایش به ینهیدرزمراهی مطمئن  عنوانبهتواند می

رشد تولید و افزایش درآمد و رفاه کشاورزان و روستاییانی باشد 

اند. این امر نیازمند شناخت که به تولید این محصول اقدام کرده

داشته و تغییرات  ریتأثو درک بهتر عواملی است که بر کارایی 

گوناگونی بر  اثرگذارعوامل  تاکنونشوند. کارایی را سبب می

گذاری و این عوامل سرمایه ازجملهکه  شدهییشناساکارایی 

باشد. ولی باید توجه داشت که ای میبهبود منابع سرمایه

ها و سرمایه تنها جنبه فیزیکی نداشته و سرمایه انسانی، مهارت

باشد. این نوع افزایش کارایی میارتباطات افراد جز مهم تولید و 

 کارآمدترو  یاثربخشخود مولد است بلکه باعث  تنهانهسرمایه 

شود. سرمایه اجتماعی به آن شدن سایر انواع سرمایه نیز می

اشاره دارد که باعث باال  دسته از روابط و هنجارهای اجتماعی

های شود. به نظر پوتنام شبکهها میرفتن کارایی افراد و گروه

ها و سازد که دارای توانمندیارتباطی افراد را با کسانی آشنا می

 هاآنتواند از متفاوت هستند و فرد هنگام نیاز می هایکارایی

 (.421، ص.4931 ،مرادیحقیقتیان و کند )استفاده 

نظر به اهمیت کارایی و استفاده بهینه از عوامل تولید و 

عامل مکمل سرمایه  عنوانبههمچنین نقش سرمایه اجتماعی 

وری و افزایش کارایی فیزیکی و عاملی در جهت رشد بهره

تحلیل رابطه میان کارایی و  باهدفاین مطالعه تولید، عوامل 

های بخش کاران دهستانسرمایه اجتماعی در میان زعفران

زعفران مناطق  نیترمهممرکزی شهرستان فردوس که یکی از 

 باشد انجام گرفت.در استان خراسان جنوبی می زیخ

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
نقش سرمایه اجتماعی را در رشد و  مطالعات گوناگون

ناک و اند )توسعه اقتصادی مناطق و کشورها نشان داده

(. بهبود در کیفیت 2119، 2هی رپ ؛216، ص.43344،کیفر

اما ؛ دهدوری نیروی کار را افزایش میآالت، بهرهابزارها و ماشین

 ،سرمایه تنها جنبه فیزیکی ندارد. سرمایه انسانی مانند مهارت

( و 4331کلمن )وری است. مشابه این مهم تولید و بهره جزء

کنند که ساختار ( اشاره می4339پوتنام، لئوناردی و نانتی )

-وری فعالیتمهم ارتقاء بهره هایکنندهنییتعاجتماعی یکی از 

(. در این راستا 31 ، ص.4934 سوری،است )های اقتصادی 

رای ب حلراهیک  عنوانبهامروزه مفهوم سرمایه اجتماعی 

-تواند قابلیتمی آنوجود  شود کهمشکالت اقتصادی ارائه می
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سوری و دهد )را کاهش  ا تسهیل و هزینههای اقتصادی ر

 در محققان جنوبی آفریقای در (.241، ص.4936مهرگان، 

 کردن عملی جهت( PTD9) تکنولوژی مشارکتی توسعه رهیافت

 مانند؛ موجود اجتماعی هایسرمایه هایمؤلفه از خود هدف

 شناسان جامعه و اجتماعی هایشبکه و انسجام اعتماد،

 همکاری و مشارکت جلب و کردن متقاعد جهت کشاورزی

 (.4.ص ،2112 ،4هارت) کردند استفاده پاخرده کشاورزان

کی از کارکردهای سرمایه اجتماعی که موجب ارتقای ی

کاراتر  موجبشود این است که سطح کیفی و کمی اقتصاد می

شود. سرمایه انسانی می خصوصبهشدن انواع دیگر سرمایه 

-ای از ساخت اجتماعی، کنشجنبه عنوانبهسرمایه اجتماعی 

کنند و مانند ساخت هستند تسهیل میهای افرادی را که درون

معینی را  اهدافسرمایه مولد است و دستیابی به  اشکالدیگر 

سازد. فالک و می ریپذامکاننیست،  افتنییدستکه در نبود آن 

کنند که سرمایه اجتماعی از ( بیان می2111) 4کیل پاتریک

تر کردن جریان اطالعات و سوق دادن جامعه به طریق روان

سمت شرایط اطالعات کامل موجب سهولت مبادله و حداکثر 

شود. در شرایط کمبود سرمایه مادی، سرمایه کارایی می

ر جهت جبران این کمبود باشد. در تواند عاملی داجتماعی می

خود را از  یاثربخشها غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه

ربیعی و شود )های توسعه ناهموار میدست داده و پیمودن راه

(. به اعتقاد کلمن ارتباطات بین 436، ص. 4934 صادق زاده،

افراد و هنجارها و اعتماد به تسهیل همکاری و هماهنگی کمک 

عسگری شود )وری عوامل تولید میو باعث تقویت بهره کندمی

 (.444. ص ،4936 و توحیدنیا،

 تحقیق یشناس. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

های انتخاب شهرستان مورد مطالعه با توجه به شاخص

مزیت در مقیاس، مزیت در عملکرد و مزیت تجمعی زعفران در 

-ها از شاخصاین شاخصاستان خراسان جنوبی انجام گرفت. 

های مزیت نسبی هستند که بر اساس سطح زیر کشت و 

تمرکز و کارایی  دهندهنشانشود و می رییگاندازهعملکرد 

 صورتبهباشد. شاخص مزیت در مقیاس تولید در منطقه می

میزان تمرکز محصول  دهندهنشانشود و رابطه زیر تعریف می

ن محصول در کل کشور در منطقه نسبت به میزان تمرکز هما

 کنندهنییتععوامل اقتصادی  کهیدرصورتباشد. یا استان می

یک شاخص  عنوانبهتواند سطح تمرکز باشند این شاخص می

( نشان 4رابطه ) صورتبهمزیت نسبی نمایان شود. این شاخص 

 شود.داده می

(4) 
 

سطح زیر کشت را برای محصول زراعی irSدر رابطه فوق  

i  در منطقهr  وrS سطح زیر کشت کل محصوالت زراعی در

را در  iزیر کشت محصول  سطحهمinSدهد. منطقه نشان می

کل محصوالت زراعی را در  زیر کشت ز سطحینnS کل کشور و

 دهد.کشور نشان میکل 

شاخص مزیت در عملکرد نیز مزیت نسبی یک محصول در  

عملکرد یا شاخص مزیت در کارائی فنی یک محصول زراعی را 

در مقایسه با عملکرد متوسط تمامی محصوالت زراعی نشان 

 شود.می ( نشان داده2رابطه ) صورتبهدهد و می

(2)  
 

 iعملکرد را برای محصول زراعی  irAP(، 2که در رابطه ) 

متوسط عملکرد کل محصوالت زراعی در  rAP و rدر منطقه 

را در  iمتوسط عملکرد محصول  inAPدهد.منطقه را نشان می

نیز متوسط عملکرد کل محصوالت زراعی را nAPکل کشور و

کارایی نسبی  دهندهنشان EAI> 1دهد. در کل کشور نشان می

 باشد.می موردنظر محصوالتمنطقه در تولید 

میانگین هندسی دو  صورتبهشاخص مزیت تجمعی 

باشد و شاخص مزیت در مقیاس و مزیت در عملکرد می

 شود:( نشان داده می9رابطه ) صورتبه

(9) 
 

باشد تولید محصول در منطقه  AAI>1در صورتیکه  

باشد در مقایسه با کل کشور دارای مزیت نسبی می موردنظر

 (.491. ص ،4939محمدی،)

شهرستان مورد مطالعه در این مطالعه ابتدا به جهت تعیین 

های پیش گفته با در سطح استان خراسان جنوبی شاخص

استفاده از آمار سطح زیر کشت و تولید محصوالت زراعی استان 

خراسان جنوبی برای هر شهرستان نسبت به کل استان 

و سپس شهرستانی که داری بیشترین مزیت  شدهمحاسبه

 د.منطقه مطالعه انتخاب ش عنوانبهتجمعی بود 

)//()/( ninrir APAPAPAPEAI 

SAIEAIAAI 

)//()/( ninrir SSSSSAI 
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های کارایی و تمرکز کشت زعفران در شهرستان -1 جدول

   استان خراسان جنوبی

 4932،پژوهش هایافتهی :مأخذ

مزیت 

 تجمعی

مزیت در 

 عملکرد

مزیت در 

 مقیاس

نام 

 شهرستان

 قاین 44/4 6/2 34/4

 فردوس 2/2 42/4 14/9

 سرایان 44/4 39/1 13/4

 بیرجند 43/1 24/1 96/1

 نهبندان 43/1 44/1 46/1

 بشرویه 93/1 46/1 42/1

 درمیان 24/1 94/1 91/1

 سربیشه 34/1 46/1 61/1

شود که بیشترین تمرکز مشاهده می( 4جدول )با توجه به 

های استان خراسان جنوبی مربوط کشت زعفران در شهرستان

باشد. لذا در این مطالعه با توجه به به شهرستان فردوس می

( شهرستان فردوس 4جدول )در  شدهمحاسبههای شاخص

 نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شد. عنوانبه

 
 نقشه جغرافیایی شهرستان فردوس -1شکل 

 .4932مأخذ: استانداری خراسان جنوبی، 

با توجه بهه موقعیهت جغرافیهایی و عهدم فردوس شهرستان 

های مناسهب و بهه علهت ههای مرطهوب و کوهسهتانوجود توده

صهحرایی،  یوههواآبو نمک دارای  کویر مرکزی دومجاورت با 

باشد که سبب شده عمده کشهاورزی ایهن باران میخشک و کم

 طیشهراآبی بوده و محصوالتی متناسهب بها  صورتبهشهرستان 

ترین محصهول زراعهی ایهن اقلیمی این منطقه کشت شود. مهم

ترین محصوالت باغی آن، انار و پسهته شهرستان، زعفران و مهم

های تولید زعفهران در شهرستان فردوس، یکی از قطب .هستند

که ایهن محصهول در مؤسسهه تحقیقهاتی خراسهان، ایران است 

عطهههههر و  ازنظهههههرترین زعفهههههران مرغهههههوب عنوانبهههههه

بههه مرکزیههت  . ایههن شهرسههتانشههده اسههتشناخته دهیرنهه 

و بهین  خراسهان جنهوبی اسهتان، در شمال غربی فردوس شهر

-44تها  64-4درجه عرض شهمالی و  49-42درجه تا  93-92

از شهمال این شهرستان شده است. درجه طول شرقی واقع  43

، از شهرسهتان گنابهاد ، از شمال شرقی بهشهرستان بجستان به

، از جنههوب غربههی شهرسههتان سههرایان شههرق و جنههوب بههه

محهدود  شهرسهتان بشهرویه و از غهرب بهه شهرستان طبس به

 شود.می

 . روش تحقیق2. 2
گردآوری  ازلحاظتحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و 

جامعه آماری  باشد.همبستگی می -ها از نوع توصیفیداده

های باغستان، برون و تحقیق شامل تمامی زعفرانکاران دهستان

باشد که با استفاده فرمول کوکران حومه شهرستان فردوس می

گیری تصادفی انتخاب ها به روش نمونهنفر از آن 269تعداد 

ای که سؤاالت آن بر اساس شدند. با استفاده از پرسشنامه

شده، نظر کارشناسان و شرایط اجتماعی و نجاممطالعات ا

شده بود اطالعات اقتصادی منطقه مورد مطالعه استخراج

 یافزارهاله نرمیوسآوری گردید و بهاز این پژوهش جمعیموردن

DEAP2.1  وSPSS17 وتحلیل شدند. در این مطالعه هیتجز

ی شد گیرها اندازهکارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده

منظور بررسی رابطه میان کارایی و ابعاد سرمایه اجتماعی و به

با توجه به مقیاس متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی 

، 6گام استفاده گردید )هری و دبورابهپیرسون و رگرسیون گام

2142.) 

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2

 . سرمایه اجتماعی1. 3. 2

نحوه سنجش سرمایه اجتماعی با توجه به تعاریف متعددی 

که از آن ارائه شده است، در میان پژوهشگران از گستردگی 

ارائه یک شاخص برای مفهوم  هرحالبهزیادی برخوردار است. 

ای مانند سرمایه اجتماعی ممکن است در صورت امکان گسترده

 شدهارائهاریف ترین تعدقیق اوالًواقع نشود زیرا که  موردپسند

آن اشاره دارند،  یچندبعدبرای سرمایه اجتماعی به ماهیت 

مانند ای هرگونه تالشی برای سنجش مفاهیم پیچیده دوماً 

علمی، بود )هنجارها بدون مشکل نخواهد اعتماد، مشارکت و 

ها (. اعتماد، اجتماع و شبکه246.ص ،4934پور، حسینی،شارع

سرمایه اجتماعی است  دهندهلیتشکهایی از مفاهیم که نمونه

مشکالتی که در زمینه  ولی باوجودشوند. کمی می یسختبه

گیری سرمایه اجتماعی وجود دارد، پژوهشگران زیادی با اندازه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87
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خود نسبت  موردمطالعهط مناطق یتوجه به ابعاد گسترده و شرا

 اند.گیری سرمایه اجتماعی اقدام کردهبه اندازه

اجتماعی با استفاده از متون مربوط  ر این پژوهش سرمایهد

در  به سرمایه اجتماعی و همچنین نظر متخصصان مربوطه

غالب پنج مؤلفه اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت 

ها و هنجارهای مشترک مشخص شد و نسبت داوطلبانه و ارزش

. گردید منظور سنجش این ابعاد اقدامبه طراحی پرسشنامهبه 

رسشنامه توسط اساتید گروه ترویج و آموزش اعتبار این پ

کشاورزی دانشگاه بوعلی همدان و همچنین اساتید 

 شد. دیتائدانشگاه پیام نور  یشناسجامعه

اعتماد بین شخصی، اعتماد  اعتماد اجتماعی در سه سطح

اعتماد بین  ها و اعتماد به نهادها، سنجیده شد.به غریبه

 یطرح سؤاالت( با هیگو 4ها)اعتماد به غریبه و( هیگو 9)یشخص

و اعتماد به  به دیگران ضمانت، میزان قرض دادن موردقبولدر 

دولتی،  مأموراناز قبیل اعتماد به  یسؤاالت( با هیگو 4نهادها )

در انجام امور، حسن نیت و زود راه انداختن کار  بازییپارت

. انسجام اجتماعی گردیدسنجیده توسط مأموران دولتی اهالی 

در  یو طرح سؤاالتگویه  4ه بعد تعامل اجتماعی در غالب در س

مورد انجام کار برای دیگران بدون در نظر گرفتن سود و منافع 

در زمینه  یبا طرح سؤاالتگویه(  9) یاجتماعتعاون  مادی کار،

گویه در  4)همکاری و کمک به دیگر اعضا و تضاد اجتماعی 

گویه از  6وابط با مورد میزان کشمکش و نزاع اهالی(، شبکه ر

قبیل گفت گو و رابطه با دوستان، خانواده، رهبران محلی و 

با  گویه( 3داوطلبانه )کارشناسان و خبرگان محلی، مشارکت 

 و مسائل حل برای جمعی اقدام یدرزمینه سؤاالتی طرح

 و اجرا ریزی،برنامه مراحل در مشارکت و روستا مشکالت

ها و و ارزش کشاورزی و روستایی توسعه هایبرنامه ارزشیابی

شرکت در  در رابطه با گویه 6ای مشترک با استفاده از هنجاره

و میزان درک اهالی از های دست جمعی اردوها و مسافرت

 سنجیده شدند. یکدیگر و مشارکت در امور ارزشی و اخالقی
 این پرسشنامه برای یهاضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه

اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت داوطلبانه، شبکه 

و  634/1های مشترک به ترتیب برابر روابط، هنجارها و ارزش

 آمد. به دست 341/1و  664/1و  664/1و  346/1

 کارایی .2.3.2
-برای ارزیابی عملکرد و کارایی فنی واحدهای تولیدی روش

پارامتری و ناپارامتری های های مختلفی وجود دارد که به روش

های پارامتری با استفاده از شوند. در روشبندی میتقسیم

های اقتصادسنجی توابع تولیدی مانند تابع تولید مرزی روش

شوند و با قطعی و تابع تولید مرزی تصادفی تخمین زده می

گردد. استفاده از این توابع نسبت به تعیین کارایی اقدام می

های گیری کارایی استفاده از روشاندازه دومین رویکرد جهت

ها نیاز به برآورد توابع تولید باشد. در این روشناپارامتری می

های روش نیترمهماز  یکی 6ها نیست. تحلیل پوششی داده

ریزی خطی به تعیین کارایی ناپارامتری است که به کمک برنامه

ها و ستاندهپردازد که گیری میآن دسته از واحدهای تصمیم

 ازآنجاکه(. 36 ، ص.4936محمدی،دارند)های مشابه نهاده

-تمام ارقام و اطالعات را تحت پوشش قرار می DEAتکنیک 

و  یشود )مؤذنها اطالق میدهد، به آن تحلیل فراگیر داده

این روش این است  هایتیمزاز دیگر  (.6 ، ص.4936 کرباسی،

 هاستاندهو  هانهاده حساس نیست و رییگاندازهکه به واحد 

 ،امینی شالند )ینمااز واحدهای مختلفی استفاده  توانندیم

روش  در (.413 ، ص.4934 ،زدانی، چیذری، اعالیی بروجنیی

DEA  ازکارایی نسبی است و مرز کارایی را ترکیب محدبی 

کنند، لذا هر بنگاهی که روی مرز واحدهای کارا ایجاد می

کارا و در غیر این صورت ناکارا است. کارایی قرار داشته باشد 

ها و جهت کارا شدن یک واحد ناکارا باید تغییراتی در نهاده

توان تابع در این روش میهای آن واحد صورت گیرد. ستاده

های مشخص حداکثر کرد و یا با استفاده هدف را بر پایه نهاده

ا را ههای معین، نهادهاز دوگان آن، یعنی با استفاده از ستاده

توان با را می ییکاراها، حداقل کرد. در روش تحلیل فراگیر داده

دو فرض ثابت و متغیر نسبت به مقیاس محاسبه نمود که در 

 است. شدهمحاسبه ییکارااین تحقیق با استفاده از هر دو فرض 

ریزی خطی با فرض بازده ثابت نسبت به مدل کلی برنامه

، 2149، 3باشد)عزیزی و وان ( می4رابطه ) صورتبهمقیاس 

 (.4926ص.
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و محدب است  رخطییغباشد. رابطه کسری باال یک مدل می

حل بهینه دارد. جهت حل این مشکل با استفاده شمار راهکه بی

 توان این مدل را به یک مدل خطیاز یک تبدیل خطی می

توان جزء مخرج کسر را مساوی تبدیل کرد. برای این منظور می

که مقدار ثابت یک فرض کرد و صورت کسر را حداکثر کرد 

گویند و یا جزء صورت  3محور نهاده  DEA اصطالحاً به آن مدل

 اصطالحاً را مساوی یک فرض کرد و مخرج را حداقل کرد که 

(. 4963 امامی میبدی،گویند ) 41محورستاده DEAبه آن مدل 

ها ها و نهادهانتخاب مدل مناسب به میزان کنترل روی ستاده

کنترل باشد، مدل مناسب  بستگی دارد که هر کدام بیشتر قابل

(. 411 ، ص.4936 )محمدی، شودبر همان اساس انتخاب می

ها بیشتر در کنترل است و در مطالعه حاضر چون مقدار نهاده

است از مدل  ریپذامکان هاکم و زیاد کردن نهاده گریدعبارتبه

 شود:زیر تبدیل می صورتبهشود که محور استفاده مینهاده

 

 

(4) 

 

 

 
 

ریزی خطی پس از انجام تبدیل خطی و حل مدل برنامه

آید که می به دستها طوری ها و ستادهمذکور، ضرایب نهاده

صفر به حداکثر برسد. با  44گیریمیتصمنسبت کارایی واحد 

های مدل، مقدار بهینه تابع هدف حداکثر توجه به محدودیت

مقادیر بهینه، مستقل از  ازآنجاکهبرابر یک خواهد شد. 

-گیری هستند و برای تمامی واحدهای تصمیمواحدهای اندازه

ها را با یک توان ستادهند، بنابراین میباشمیگیری یکسان 

 (.33 ، ص.4934 فضلی،سنجید )گیری واحد اندازه

 منظوربه اشاره شد محاسبات فوق که قبالً طورهمان

با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس ارائه شده  ییکارامحاسبه 

فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس تنها در  کهیدرصورتاست، 

ها در مقیاس بهینه عمل کنند. است که بنگاه اعمالقابلصورتی 

ث ها و غیره باعمسائل متفاوتی از قبیل آثار رقابتی، محدودیت

ها در مقیاس بهینه عمل نکنند. مدل تحلیل شوند که بنگاهمی

ها با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس کارایی فنی فراگیر داده

کارایی ناشی از خالص )کند که شامل کارایی فنی را ارائه می

به مقیاس یک بنگاه  ییجوصرفهمدیریت( و کارایی حاصل از 

تغییر و اصالح  راتیثتأاست. برای نمونه جهت ارزیابی 

باشد. می ازیموردنساختاری، اطالعاتی درباره کارایی مقیاس 

همچنین برای تشویق مدیران نمونه، داشتن اطالعاتی در مورد 

بندی کارایی ناشی از مدیریت الزم است. برای این کار در فرمول

ریزی خطی، با فرض بازده ثابت نسبت مسئله دوگان در برنامه

از اضافه کردن قید تحدب با استفاده  لهیوسهببه مقیاس، 

(، محاسبات با فرض بازده 6رابطه )به  1NI تیمحدود

 ، ص.2114، 42آویران) گیردمتغیر نسبت به مقیاس انجام می

46). 

 مبانی نظری .3

 اجتماعی سرمایه. 1. 3

 در امروزه که است نوینی مفاهیم از اجتماعی سرمایه

 قرار استفاده مورد ایگسترده صورتبه اقتصاد و شناسیجامعه

 سال در بار نخستین اجتماعی سرمایه مفهوم. است گرفته

 قرن نیم از پس و شد برده کار به 49فنهنی توسط 4321

 پرداخت آن به 44جاکوب جین 4361 سال در مجدداً

-ویژگی بر ناظر خانوار اجتماعی سرمایه(. 49.ص ،4934بهزاد،)

 هاشبکه و هنجارها اعتماد، مانند اجتماعی سازمان از هایی

 امروزه. بخشند بهبود را جامعه کارایی توانندمی که است

 از که اندپرداخته آن به مختلفی دانشمندان و پردازاننظریه

 ،46کلمن جیمز ،44پوتنام رابرت به توانمی هاآن مشهورترین

 را اجتماعی سرمایه کلمن. کرد اشاره 43بوردیو و 46فوکویاما

 فوکویاما و جامعه درون جمعی و فردی هایکنش کنندهتسهیل

 منظوربه کدیگری با افراد کارکردن برای جامعه افراد هایتوانایی

 .ص ،4934 زدی،ی باقری) داندمی مشترک اهداف به دستیابی

 از معینی مجموعه اجتماعی سرمایه فوکویاما، نظر به(. 229

 که گروهی اعضای که است غیررسمی هایارزش و هنجارها

 این. هستند سهیم آن در است، مجاز میانشان تعاون و همکاری

 شامل که کندمی اجتماعی سرمایه تولید زمانی هنجارها

 ارتباطات و تعهدات ادای صداقت، قبیل از مثبت سجایای

 ازنظر اجتماعی سرمایه(. 44. ص ،4934 بهزاد،) باشد دوجانبه

 و هنجارها اعتماد، مانند اجتماعی سازمان هایمشخصه پوتنام

 کی اعضای بهینه مشارکت و ارتباط که باشدمی هاشبکه

 تأمین را مشترک گاهی و متقابل سود کسب جهت را اجتماع

 را اجتماعی سرمایة بوردیو،(. 64.ص ،4334 پوتنام،) کندمی

 شکل هایشبکه با پیوند در بالفعل و بالقوه منابع از ایمجموعه

 وی، درنهایت. داندمی شده نهادی روابط و زمان طول در گرفته
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 مهم، خیلی مرتبهیک در گذاریسرمایه را اجتماعی سرمایة

 فعالیت موقعیت یک کردن فراهم و گروهی انسجام تولید

جهانی سرمایه  بانک (.2 .ص ،4333 ،43پورتز) داندمی گروهی

داند که ارتباطات و قواعد میای از نهادها، اجتماعی را مجموعه

دهد کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی جامعه را شکل می

 (.4421 ،21بانک جهانی)

 از شده ارائه تعاریف مجموع از که عناصری ،طورکلیبه

 بین تعامالت شامل شود استخراج تواندمی اجتماعی سرمایه

 و اجتماعی هنجارهای نهادها، و اجتماعات و هاگروه افراد،

 اعتماد، احساس ها،شبکه در مشارکت مشترک، هایارزش

 و گروهی هویت و پیوستگیهم به متقابل، تعهد و امنیت

 بهزاد،) باشدمی مشترک منافع و منابع از استفاده و اجتماعی

مفیدتر باید  طوربهبرای فهم سرمایه اجتماعی  (.44.ص ،4934

کرد  بندیمیتقسساختاری و شناختی  دوطبقهبه  آن را

(. سرمایه اجتماعی 4364 ، ص.2111 ،22و ویجارانتا 24آپهوف)

باشد ولی می 24مشاهدهقابلو  24، عینی29ساختاری، بیرونی

 احمدی،است ) 26و ذهنی 26سرمایه اجتماعی شناختی، درونی

ها، روابط و (. سرمایه اجتماعی ساختاری شبکه44 ، ص.4934

اجتماعی شناختی به شود و سرمایه مشارکت را شامل می

های؛ اعتماد، انسجام، همکاری متقابل، هنجارهای شکل

 لندری،دارند )ها و رفتار در اجتماع وجود اجتماعی، نگرش

زاده (. ماجدی و لهسائی 634 ، ص.2112 ،23یالمار ،آمارا

های محلی و همچنین ها و انجمن( عضویت در گروه4933)

رمایه اجتماعی محسوب شبکه روابط را جزء ابعاد ساختاری س

مربوط به سرمایه اجتماعی که  مبانی نظریاند. بر اساس کرده

در باال به آن اشاره شد و همچنین با توجه به نظر کارشناسان و 

 اجتماعی، اعتمادمتخصصین سرمایه اجتماعی، در این مطالعه 

 و اجتماعی روابط شبکه ،داوطلبانه مشارکت اجتماعی، انسجام

 اجتماعی سرمایه ابعاد عنوانبه مشترک هایارزش و هنجارها

 .شدند شناخته

 و هنجارها ها،ارزش شده درونی مدل عنوانبه اعتماد

 نیز و شناسیجامعه کالسیک نظریات کانونی مفهوم تعهدات

 عنوانبه که است اجتماعی سرمایه نوین هایتئوری اصلی محور

 کمالی، و ارمکی آزاد) است جامعه قوام مایه حیاتی عنصری

و الگوی رابطه  انسجام در کل ناظر بر میزان(. 411.ص ،4939

 زیافتهیتما یهافرهن خردهها و متقابل بین کنشگران، گروه

، 4933و همکاران، گل شیری  : به نقل از4963 افروغ،است )

های ارادی داللت بر آن دسته از فعالیت مشارکت. (449 ص.

اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و  هاآندارد که از طریق 

 در شکل رمستقیمیغمستقیم یا  صورتبهروستا شرکت کرده و 

، 4963 محسنی تبریزی،دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند )

ای ررسمی در هر جامعهیشبکه روابط رسمی و غ (.413 ص.

ای هم هنجارهایی وجود دارد که وجود دارد و در هر شبکه

ها کاهش هزینه معامالت و تسهیل در ه آنترین فایدمهم

در زمینه شبکه روابط کولمن معتقد است که  همکاری است.

دهند هایی که مردم در تعامالت چهره به چهره انجام میانتخاب

در سطح کالن مربوط است.  یو اجتماعبه ساختارهای فرهنگی 

سرمایه اجتماعی بر توسعه روابط مردم با یکدیگر برای 

کنند به منابع تکیه دارد که مردم روابط را برقرار می دسترسی

تا به نتایج سودمند در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، 

زاده، جلیلی پور، رمضانبرسند )سلمانی، تقی غیرهاجتماعی و 

 باورها و هانگرش و هاارزش هنجارها، (.91، ص. 4933پروانه، 

 منطقی را تعاون و همکاری بر مبتنی رفتار که هستند مواردی

. ص ،4933 زاده، لهسائی و ماجدی) کنندمی احترامقابل و

 شبکه کی درون افراد اشتراک میزان دربرگیرنده بعد این(. 431

 هایروایت و مشترک کدهای و زبان شامل و است اجتماعی

 (.242. ص ،4333 ،23گوشال و ناهابیت) باشدمی مشترک

 کارایی. 2. 3
در  ژهیوبهوری در زمینه رشد بهرهکارایی عامل مهمی 

است. کارایی در تولید روشی است  توسعهدرحالکشورهای 

جهت اطمینان از اینکه تولیدات یک واحد اقتصادی در بهترین 

حالت ممکن قرار دارند و عبارت از نسبت ستاده  نیپرسودترو 

، یاوری، پیش بهار و حیاتی، دشتیاست )به نهاده آن واحد 

های (. اگر یک واحد سازمانی بتواند با نهاده34، ص. 4934

ثابت، ستاده بیشتری و یا ستانده ثابت را با نهاده کمتر تولید 

کند آن واحد سازمانی از کارایی باالتری برخوردار خواهد بود. از 

تحلیل کارایی برای مشخص کردن امکانات افزایش محصول 

ای مجموعه مکملی مناسب بر عنوانبهضمن حفظ منابع و نیز 

تولید داخلی  سازیهیشب منظوربه اتخاذشدههای سیاست

شود. به عقیده فارل توانایی یک واحد تولیدی برای استفاده می

دستیابی به حداکثر میزان تولید با توجه به مقدار مشخص 

، هاروی دریجانیشود )عوامل تولید، کارایی تکنیکی نامیده می

گرا و از دو منظر نهاده یی(. کارا446، ص. 4936 ،و یزدانی

گرا با استفاده از مقدار شود. در نگاه ستادهگرا ارزیابی میستاده

باشیم و در رهیافت معینی نهاده به دنبال حداکثر محصول می

گرا سعی بر آن است که مقدار معینی از محصول را با نهاده
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م )آویران، یآوراستفاده از حداقل مقدار مصرف نهاده بدست 

تحلیل کارایی یک واحد  کهیدرصورت. (46، ص. 2114

افزایش  منظوربهکارا بودن آن واحد باشد،  دهندهنشاناقتصادی 

تری را بکار گرفت، اما در صورتیکه باید فناوری مناسببازده می

افزایش بازده اقتصادی،  منظوربهواحد اقتصادی ناکارا باشد، باید 

هینه و کارآمدتر از منابع موجود استفاده ب ینهیدرزمریزی برنامه

 (.446، ص. 4936هاروی و یزدانی،  دریجانی،رد )یپذصورت 

با توجه به مبانی نظری در مورد سرمایه اجتماعی و نقش 

 آن در زمینه استفاده بهینه از عوامل تولید و افزایش کارایی

همچنین ابعاد سرمایه اجتماعی که در قسمت مربوط به سرمایه 

اجتماعی به آن پرداخته شد، مدل نظری پیشنهادی تحقیق 

 گردد.( ترسیم می2شکل ) صورتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش -2شکل 
.4932، های پژوهش: یافتهمأخذ

 ها تحقیقافتهی .4

 . ویژگیهای فردی پاسخگویان4.1
براساس سطح  موردمطالعه( توزیع فراوانی نمونه 2جدول )

شود که بیشترین دهد. مشاهده میتحصیالت را نشان می

فراوانی مربوط به مقطع راهنمایی و کمترین فراوانی نیز مربوط 

 باشد.درصد می 6/4به مقطع ابتدایی با 

 و یجیترو یشرکت در کالسها یع فراوانیتوز -2جدول 

 التیو تحص یتعاونت در شرکت یعضو
 .4932، پژوهشهای : یافتهمأخذ

 شرکت در کالس

 ترویجی

 درصد 4/44 شرکت کرده

 درصد 4/44 شرکت نکرده

استفاده از 

 تسهیالت بانکی

 درصد 9/63 استفاده کرده

 درصد 6/91 استفاده نکرده

عضویت در شرکت 

 تعاونی

 درصد 6/69 عضو

 درصد 4/96 غیر عضو

 میزان تحصیالت

 درصد 9/4 ابتدایی

 درصد 4/94 راهنمایی

 درصد 3/23 متوسطه

 درصد 22 پلمیدفوق

کارشناسی و 

 باالتر
 درصد 4/46

 

درصد کشاورزان در  4/44دهد که ( نشان می2جدول )

درصد نیز عضو شرکت  6/69کالسهای ترویجی شرکت کرده و 

 تعاونی هستند.

 توزیع فراوانی برحسب سن، تجربه و مساحت مزرعه  -3 جدول

 .4932 ،های پژوهش: یافتهمأخذ

 نوع متغیر کمترین بیشترین میانگین

 سال(سن ) 29 63 9/46

3/24 61 4 
 یکشاورزتجربه 

 سال()

63/46 41 9 
 یزعفرانکارتجربه 

 سال()

26 66 44 
مزرعه مساحت 

()2100m 

-سن، تجربه و مساحت مزرعه می دهندهنشان( 9جدول )

دهد میانگین سنی کشاورزان مورد باشد. این جدول نشان می

میانگین تجربه کار  طوربهباشد. همچنین سال می 9/46مطالعه 

-سال می 63/46سال و تجربه کار زعفرانکاری  3/24کشاورزی 

 باشد.

 . کارایی4.2
مصرف محاسبه کارایی اطالعات مربوط به میزان  منظوربه

های کود اوره، فسفات، کود حیوانی، میزان آب مصرفی، نهاده

اجتماعی اعتماد روابط شبکه  مشترک ارزشهای و هنجارها  اجتماعی انسجام  داوطبالنه مشارکت   

اجتماعی سرمایه  عوامل از بهینه استفاده 

 تولید

کارایی بهبود وریبهره ارتقاء  درآمد افزایش   همه توسعه سمت به حرکت 

 جانبه
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 عنوانبهو مقدار گل زعفران تولید شده  آالتنیماشنیروی کار، 

و کارایی هر  شدهیآورجمعمحصول با استفاده از پرسشنامه 

 افزارنرمو  هادادهواحد با استفاده از روش تحلیل پوششی 

DEAP2.1 .محاسبه شد 

خالصه در جدول  صورتبه ییامربوط به محاسبه کارنتایج 

-که در این جدول مشاهده می طورهمانآورده شده است.  (4)

کشاورزان با فرض بازده ثابت به مقیاس  شود میانگین کارایی

 باشد.می 32/1برابر و با فرض بازده متغیر به مقیاس  31/1

و متغیر تفاوت میانگین کارایی فنی در دو حالت بازدهی ثابت 

دهد که واحدهای تولیدی در مقیاس بهینه یبه مقیاس نشان م

تفاوت میان بیشترین و کمترین کارایی فنی در  کنند.عمل نمی

-درصد است که نشان می 44حالت بازدهی متغیر به مقیاس 

دهد اختالف زیادی بین زعفرانکاران وجود دارد؛ بنابراین 

حداکثر رساندن تولید با  پتانسیل برای افزایش کارایی فنی و به

گر یدعبارتتوجه به مجموعه ثابت عوامل تولید وجود دارد. به

زعفرانکاران این منطقه قادرند تا مقدار محصول تولید خود را با 

کاربرد مقدار کمتری نهاده به دست آورند تا از این طریق 

کارایی فنی خود را افزایش داده و از هدر رفتن منابع جلوگیری 

 .کنند

 نتایج کارایی واحدهای مورد مطالعه خالصه -4 جدول
 .4932 ،های پژوهشمأخذ: یافته

انحراف 

 معیار
 نوع متغیر کمترین بیشترین میانگین

213/1 31/1 4 43/1 
بازده ثابت به 

 مقیاس

449/1 32/1 4 44/1 
بازده متغیر به 

 مقیاس

-درصد می 34همچنین میانگین کارایی واحدهای ناکارا 

روی در مصرف نهاده است، درصد زیاده 46دهنده باشد که نشان

صورت کارا عمل که این کشاورزان بهیگر درصورتیدعبارتبه

خواهد  ییجوها صرفهدرصد در مصرف نهاده 46کنند، به میزان 

 .شد

 . رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و کارایی4.3
بررسی رابطه میان کارایی و  منظوربهدر این مطالعه 

ای از متغیرهای سرمایه اجتماعی و برخی متغیرهای زمینه

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. این آزمون میزان 

 رییگاندازهای همبستگی بین دو متغیر را که در مقیاس فاصله

دهد. نتایج حاصل از آزمون ضریب ند نشان میشده باش

 ( آورده شده است.4همبستگی پیرسون در جدول )

شود که بین تمامی ( مشاهده می4با توجه به جدول )

 33سرمایه اجتماعی با کارایی در سطح اطمینان  یهامؤلفه

 درصد رابطه برقرار است.

     ییو کارا یه اجتماعیسرما یهامؤلفهن یب یهمبستگ -5جدول 

 .4932 ،های پژوهش: یافتهمأخذ

 کارایی متغیر
اعتماد 

 اجتماعی

انسجام 

 اجتماعی

مشارکت 

 داوطلبانه
 شبکه روابط

هنجارهای و 

 یهاارزش

 مشترک

      4 کارایی

     4 443/1** اعتماد اجتماعی

    4 226/1** 426/1** انسجام اجتماعی

   4 263/1** 444/1** 444/1** مشارکت داوطلبانه

  4 449/1** 291/1* 949/1** 913/1** شبکه روابط

 یهاارزشو  هنجارها

 مشترک

**244/1 **432/1 **412/1 *496/1 414/1 4 

 /14در سطح  دارییمعن، * 14/1در سطح  دارییمعن** 

بر کارایی از  رگذاریتأثمتغیرهای  نیترمهمتعیین  منظوربه
 استفاده شد. گامبهگامرگرسیون چند متغیره به روش 
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است متغیرهای  شدهداده( نشان 6که در جدول ) طورهمان

مستقل در سه مرحله وارد رگرسیون شدند. در مرحله اول 

مشارکت وارد معادله رگرسیونی شده و در گام دوم با  مؤلفه

متغیر انسجام اجتماعی به معادله رگرسیونی ضریب تعیین  ورود

 مؤلفهدرصد بهبود یافت و در سومین گام  3/3معادله رگرسیون 

 رسانید. 943/1اعتماد اجتماعی ضریب تعیین معادله را به 

دهد ( نشان می6ضرایب استانداردشده رگرسیون در جدول )

و مشارکت  یکه انسجام اجتماعی نسبت به اعتماد اجتماع

ر بیشتری بر کارایی دارد. همچنین متغیرهای یتأث اجتماعی

درصد تغییرات کارایی  3/94مشارکت، انسجام و اعتماد اجتماعی 

درصد  3/94توان گفت که گر مییدعبارتکند. بهرا تبیین می

مشارکت، انسجام و اعتماد اجتماعی  یهاتغییرات کارایی به مؤلفه

به متغیرهایی مربوط است که در معادله شود و بقیه مربوط می

 اند.رگرسیون وارد نشده

 

 ونیب برآورد شده رگرسیو ضرا هاآماره -6جدول 
 .4932، های پژوهش: یافتهمأخذ

ضریب 

 تعیین

سطح 

 دارییمعن
 tآماره 

ضرایب 

 استانداردشده
Beta 

سرمایه  یهامؤلفه ضرایب استاندارد نشده

 اجتماعی
 مرحله

 خطای معیار ضرایب

216/1 
 عدد ثابت 142/1 443/1  366/41 11/1

4 
 مشارکت اجتماعی 114/1 142/1 444/1 246/3 11/1

914/1 

 عدد ثابت 131/1 194/1  493/1 662/1

 مشارکت اجتماعی 114/1 141/1 969/1 643/6 11/1 2

 انسجام اجتماعی 119/1 146/1 926/1 143/6 11/1

943/1 

 عدد ثابت 132/1 464/1-  -346/4 164/1

9 
 مشارکت اجتماعی 112/1 116/1 292/1 316/9 11/1

 انسجام اجتماعی 119/1 144/1 914/1 323/4 11/1

 اعتماد اجتماعی 116/1 116/1 242/1 216/4 11/1

 متغیر وابسته: کارایی

 گیریبحث و نتیجه .5
با توجه به اهمیت افزایش کارایی در رشد و توسعه روستایی 

ارتقاء  هایکنندهنییتعیکی از  عنوانبهو نقش سرمایه اجتماعی 

ارتباط میان کارایی و ابعاد مختلف این مطالعه وری، بهره

سرمایه اجتماعی در بین زعفرانکاران شهرستان فردوس 

دار بین رابطه معنی دهندهنشانقرار داد که نتایج  یموردبررس

 کارایی و ابعاد سرمایه اجتماعی بود.

ها به تسهیل هماهنگی و بین افراد، هنجارها و سنت روابط

-افزایش کارایی و بهره کند که خود موجبهمکاری کمک می

توان به این شکل توضیح داد که شود. این نکته را میوری می

های مختلف سرمایه اجتماعی در میان کشاورزان، وجود مؤلفه

شود و انتقال ترویج کشاورز به کشاورز می ییکاراباعث افزایش 

-ها را تسهیل و تشدید میاطالعات، همکاری و هماهنگی آن

ها است که در نهایت در آهن  این مشخصه کند. لذا تغییر

منجر به اقدام جمعی و مشارکت کشاورزان برای پذیرش 

شود )پالیس، مورین و های کشاورزی میتکنولوژی

های جدید نیز (. پذیرش تکنولوژی2، ص.211291،حسین

تر از منابع و ارتقاء کارایی خواهد سبب استفاده بهینه تیدرنها

 شد.

 سه مؤلفهنشان داد که گام بهمربوط به رگرسیون گامنتایج 

 3/94و اعتماد اجتماعی انسجام اجتماعی  ،مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی با کنند. درصد تغییرات کارایی را تبیین می

مشارکتی است  اوالًمشارکت مردمی قرابت نزدیکی دارد، زیرا 

مختلف حیات  یهاعرضه اًیثانآید، میکه از متن جامعه بر

های عمران . چنین مشارکتی در برنامهگیردیبرماجتماعی را در 

ای دارد که در سطح روستاها جایگاه ویژه ژهیوبهاجتماعی، 

-غفلت از آن و فراهم نساختن بسترهای الزم برای بسط و بهره

عمران اجتماعی را در سطوح  یهابرنامهگیری مناسب از آن، 

، 4931ازکیا و غفاری،کند )یی میمختلف دچار مشکل و نارسا

 جهیدرنترسد افزایش سطح کارایی به نظر می (.433 ص.

 یهاروشهای ترویجی و اعتماد به دلیل پذیرش بهتر برنامه

توسط کشاورزان پیشرو به  معموالًبرداری که نوین کشت و بهره

کنند که ( بیان می2111) 94رود باشد. رلد و سلمانکار می

میزان اعتمادی که کشاورزان نسبت به هم و همچنین نسبت به 
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ری یکارگرش و بهیترویج دارند نقش بسیار مهمی در پذ مأمور

تعامالت  رییگشکلاعتماد و مشارکت متقابل بر ها دارد. برنامه

رسد و در مقابل فقدان و تداوم آن امری ضروری به نظر می

سازد که دان سوی متمایل میروابط میان افراد را ب هاآن

افراطی در اندیشه نفع شخصی خویش باشد  طوربهتنها  یهرکس

و به منافع همگانی کمتر عنایت کند که نتیجه آن تزلزل 

 باشد.پیوندهای مشترک و بادوام میان افراد می

ها و کند که افراد، گروهانسجام اجتماعی تضمین می 

های ذهنی مدل) یهنذطبقات مختلف اجتماعی، به اشتراک 

جامعه تبعیت کنند، به  قواعدبرسند، از قوانین و  (مشترک

 یبازشناساستفاده از امکانات آن بپردازند و در مقابل ضمن 

را پرورش داده و در اختیار جامعه قرار  هاآنهای خود توانایی

های جامعه را ها و تواناییخود توسعه ظرفیت نوبهبهدهند که 

، 4931)کریمی موغاری، ابونوری و زبیری،آورد پدید می

های مساعد برای پذیرش . در چنین فضایی زمینه(214ص.

، پذیرش تفکر علمی، هاآنکارگیری و آزمون های نو و بهاندیشه

-گذاری حول محور بهرهریزی و سیاستتوجه بیشتر به برنامه

نتایج مهم انسجام،  ازجملهشود. وری و کارایی فراهم می

به هدف است. در این صورت توافق  دنیدررسیکپارچگی گروه 

ها ها و پدیدهو هماهنگی بیشتری از سوی گروه بر روی موضوع

 کهیطوربهیابد کارایی افزایش می جهیدرنتشود حاصل می

یابد و افراد فرایند زمانی رسیدن به هدف و مقصد کاهش می

کنند، زیرا امید روانی بهتری فعالیت میگروه با آرامش و امنیت 

ها از سوی و فعالیت یافتهشیافزایابی به موفقیت در آنان دست

اعضا مفید و سازنده ارزیابی شود. این امر در میان زندگی 

-بارز است چرا که بدون داشتن چنین ویژگی کامالًروستاییان 

 کهیطوربهتوانند در زندگی اجتماعی موفق باشند هایی نمی

های خود به سایر اعضا بستگی فرد روستایی در بیشتر فعالیت

 (.4 ، ص.4933 ،، نظری و ایدرنوابخشدارد )

پیوند میان انسجام اجتماعی و مشارکت نیز حائز اهمیت 

زیرا بین مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی نوعی ؛ است

مشارکت،  هایشرطشیپرابطه متعامل وجود دارد. یکی از 

یت و ظرفیت متقابل برای ارتباط و تعامل داشتن با دیگران قابل

اجتماعی  هر نظماست. وفاق اجتماعی دو مشکل بنیادی را که 

پذیری بینیاست یعنی پیش بانیگربهدستبالقوه با آن 

کند. با حل دو رفتارهای اجتماعی و تعاون اجتماعی را حل می

متقابل، زمینه مشکل فوق و همزمان با ظهور اعتماد اجتماعی 

برای همکاری اجتماعی و مشارکت اجتماعی که خود 

 آیدبرای اصالح و توسعه اجتماعی است فراهم می شرطیشیپ

 (.43 ، ص.4962 چلبی،)

 شرطشیپتوسعه  یهابرنامهاعتماد و مشارکت مردم در 

 الخصوصیعلای عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه

 کنندهلیتسهشود و همچنین جامعه روستایی محسوب می

ازکیا و حسنی است )مبادالت در فضای اجتماعی مردم روستا 

(. اعتماد متقابل اجتماعی و مشارکت 3 ، ص.4933 راد،

اجتماعی مردم خود یکی از عناصر نظم اجتماعی است. نظمی 

را قابل  کنشگرانهای که روابط، مناسبات، اعمال، رفتار، کنش

 سازد.مند میقاعدهبینی، الگومند و پیش

افزایش  منظوربه ادشده روشن استیبا توجه به نتایج 

آن توسعه روستایی عالوه بر تهیه و تدارک  تبعبهکارایی و 

جوامع  یافزارنرمنباید از مجموعه عوامل  یافزارسختامکانات 

اعم از اجتماعی و فرهنگی غافل بود چرا که توجه کارشناسانه 

تقاء و افزایش اثربخشی امکانات به این عوامل سبب ار

شود. نتایج این تحقیق می هاآنو بهبود کارایی  یافزارسخت

 باارزشمنبعی  عنوانبهنشان داد که ارتقاء سرمایه اجتماعی 

شود و سبب افزایش کارایی و استفاده بهینه از عوامل تولید می

افزایش کارایی توجه به سرمایه اجتماعی ضروری به  منظوربه

منظور تقویت سرمایه . در این زمینه نکات ذیل بهرسدظر مین

 گردد.کارایی پیشنهاد می ءاجتماعی و ارتقا

های ساختاری افزایش سرمایه اجتماعی حلکی از راهی .1

است تشویق به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی 

توان با استفاده از بازشناسی و راستا می نیدر ا(. 4931علوی،)

ها و واحدهای سنتی تولید بر اساس نهادها، تشکلبازتولید 

برای نسل جدید در جهت  هاآنمدیریت جدید و تشریح فعالیت 

های اجتماعی حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از گسست

 اقدام نمود.

رسد که در ایران اعتماد به نهادهای عمومی به نظر می .2

همی در شوند نقش بسیار متوسط دولت اداره می معموالًکه 

های اجتماع دارد. به ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی در الیه

همین خاطر عملکرد دولت و نهادهای دولتی در ایجاد و حفظ 

سرمایه اجتماعی یک امر حیاتی است. پس بهتر است دولت با 

ها و تقویت و تشویق گیریمشارکت دادن مردم در تصمیم

معه در امور اجتماعی که به حضور اعضا جا ردولتییغنهادهای 

علمی، کند )زند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک دامن می

 (.231. ص ،4934پور و حسینی،شارع

و مشارکت  پذیریتیمسئولجهت  سازینهیزم .3
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های رنامههای مشارکتی با استفاده از بروستاییان در فعالیت

 ترویجی و آموزشی.

صورت به یابی اختالفات و اقدام در جهت حل آنشهیر  .4

های مهم در جهت کاهش تضاد و افزایش بنیادی یکی از راه

ترین اقدامات انسجام اجتماعی است. در این زمینه یکی از مهم

کاهش اختالفات بر سر حدود و مرز  منظوربهصدور سند معتبر 

 باشد.میاراضی 

تقویت نظارت اجتماعی مطابق با رسوم و عرف جامعه، در جهت 

ههها و هنجارههها و امعههه نسههبت بههه رعایههت ارزشالتههزام افههراد ج

 .غیر رسمیهمچنین برقراری نظام پاداش و تنبیه اجتماعی و 
 

 هاادداشتی

1- Knack & Keefer  

2- Hjerppe 

3- Participatory Technology Development 

4- Hart 

5- Falk & Kilpatrick 

6- Harry & Deborah 

7- Data Envelopment Analysis 

8- Wang 

9- Input-Oriented 

10- Output-Oriented 

11- Decision making unit 

12- Avkiran 

13- Hani fan 

14- Jane Jacobe 

15- Robert Putnam 

16- James Coleman 

17- Fukuyama 

18- Bourdieu 

19- Ports 

20- Word Bank 

21- Uphoff & Wijaranta 

22- Wijaranta 

23- External 

24- Objectified 

25- Observable 

26- Internal 

27- Subjective 

28- Landry, Amara & Lamari 

29- Nahapiet & Ghoshal 

30- Palis, Morin & Hossain 

31- Reid &Salmen 
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Abstract 
Purpose: According to importance of efficiency and role of social capital as complementary 

another kinds of capital such physical and finance capital in this study investigated relationship 

between efficiency and social capital variables in saffron producers in Ferdows County that has 

most scale and efficiency advantage index in khorasan Jonoobi Province. 

Methodology: A survey was conducted through questionnaires. The required data was collected 

from the saffron producers of Ferdows County, of whom 263 were selected using simple random 

sampling. Validity of the questionnaires was confirmed by a panel of experts and its reliability for 

various items, using Cronbach alpha, was estimated between 0.76 and 0.85. 

Finding: The result of this study showed that efficiency whit constant and variable return to scale 

was respectively 80 and 92 percent. The results showed that has significant correlation between the 

efficiency and variables of social capital such as social trust, solidarity, shared values and norms, 

voluntary participation and relations network. The results of stepwise regression showed that factors 

associated with participation, solidarity and trust into the regression equation in three steps by a 

total of 34.8 percent would account for efficiency changes. 

Research limitation: According to extent of social capital's definition, offering a index that be 

comprehensive and comply with the farmers conditions and complete the questionnaire are the main 

limitations of this study. 

Practical implication: due to role of social capital, in order to increase efficiency considering 

software elements and social capital is necessary. In this purpose the government should 

participants of people in designed making and enhancement nongovernment organization increase 

the social capital. 

Original/value: In this study investigate the relationship between social capital variable and 

efficiency in farm level and the results can be usage guide for planners and policy makers to 

planning toward increase efficiency and optimum use of inputs in this county. 
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