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

1. Introduction

n recent years, villages around Zeri-
var lake have faced many economic, 
social, and environmental challenges 

such as recurring colds in crops, the diminishing role of 
conventional agriculture in the rural economy, the inef-
ficient use of chemical inputs, nutritionism and lake’s 
premature aging, habitat degradation and biodiversity re-
duction, youth’s lack of interest in agriculture, migration 
and rural population decline. On the other hand, multi-
functional agriculture as a new paradigm for agriculture I
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and rural development has been considered by the world 
as a response to social, economic, and environmental 
challenges. Multifunctional agriculture means that agri-
culture beyond its role of producing food also has several 
other functions such as the production of different kinds 
of goods and services, and covering a wide range of so-
ciety’s demands. In the present study, multifunctional ag-
riculture means non-agricultural activities for improving 
the economic independence of the farm.

2. Methodology

Current mixed method research used the Q-method to 
examine and explain farmers’ mental patterns regarding 
extension of multifunctional agriculture. In the qualita-
tive step, interviews were conducted purposefully with 11 
academic experts. Analyzing data collected with MAX-
QDA12 software led to the extraction of 61 statements. 
After reviewing the validity of the statements by three 
experts and three farmers with multifunctional farms, 48 
statements were selected as the Q sample. In the quantita-
tive step, after collecting data from sorted Q statements 
by 16 farmers with multifunctional farms, the data were 
analyzed using Q-factor analysis in SPSS25 software. To 
test the reliability of the research results, the test-retest 
method was used and 20% of farmers re-evaluated the Q 
sample statements. The correlation coefficient was 0.82, 
which indicates a high level of reliability.

3. Results 

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

4. Discussion 

Based on the results of this study and the evidence avail-
able in previous studies, factors like described benefits of 
multifunctional agriculture such as the economic, social 
and environmental benefits and the vulnerability of pro-
ductivist agriculture for farmers, facilitation and encour-
agement policies such as special loans with appropriate 

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

5. Conclusion 

Multifunctional agriculture is formed as a result of the 
linkage among four factors. The recognition of these fac-
tors is very effective in planning for the extension and de-
velopment of this type of agriculture. Among these four 
factors, the two factors of understanding the benefits of 
multifunctional agriculture and limitations productivist 
agriculture, as well as facilitation and encouragement pol-
icies and extension and education factor played a more 
prominent role in creating multifunctional farms. In ad-
dition, farms located on the main routes (near the lakes, 
roads, and villages) which have a garden use have better 
conditions for multifunctionality.
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کشاورزي چندکارکردي به منزله پارادايم نوين توسعه کشاورزي و روستايي به عنوان پاسخي به چالش هاي اجتماعي، اقتصادي و محيط 
زيستي مورد توجه جهانيان قرار گرفته است. از اين رو مطالعه پيش رو به شيوه آميخته و با استفاده از روش کيو، به تحليل الگوهاي ذهني 
کشاورزان نسبت به ترويج کشاورزي چندکارکردي مي پردازد. در گام کيفي، با استفاده از رويکرد هدفمند و روش نمونه گيري گلوله برفي 
با 11 نفر از صاحب نظران دانشگاهي مصاحبه شد. تحليل داده هاي گردآوري شده با نرم افزار MAXQDA12 منجر به استخراج 61 گزاره 
شد. از اين تعداد، 48 گزاره به عنوان نمونه کيو انتخاب شد. در گام کمي، پس از جمع آوري اطالعات حاصل از مرتب سازي کيو توسط 
16 نفر از کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي )N = 21(، اين اطالعات با روش تحليل عاملي کيو در نرم افزار SPSS25 تحليل شد. 
نتايج نشان داد، 16 کشاورز مورد مطالعه در مجموع چهار الگوي ذهني در مورد ترويج کشاورزي چندکارکردي داشتند که عبارت اند از: 
حاميان درک اهميت و منافع کشاورزي چندکارکردي و محدوديت هاي کشاورزي توليدگرا، حاميان سياست هاي تسهيل و تشويق کننده 
و عوامل آموزشي و ترويجي، حاميان مهارت هاي کارآفريني کشاورزان و تقاضاي جامعه براي کارکردهاي غيرتوليدي کشاورزي، حاميان 
ويژگي هاي مزرعه در چندکارکردي کردن مزارع کشاورزي. اين الگوها در مجموع 84/20 درصد واريانس کل را تبيين کردند. الگوي ذهني 

اول )26/86 درصد( و الگوي ذهني دوم )23/51 درصد( سهم بيشتري از واريانس کل را تبيين کردند.

کلیدواژه ها: 
کشاورزي چندکارکردي، 

الگوي ذهني، توسعه 
روستايي، درياچه زريوار
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مقدمه 

امروزه بحران هاي اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي منجر 
به ترغيب کشاورزان جهت جستجوي راهکارها و منابع درآمدي 
جديد شده است. يکي از اين راهکارها توسعه فعاليت هاي جديد 
توسعه   .(Seuneke et al., 2013) است  مزارع  در  غيرکشاورزي 
فعاليت هاي جديد غيرکشاورزي توسط کشاورزان به عنوان گذار 
چندکارکردی3  يا  غيرتوليدگرايي2  الگوي  به  توليدگرايي1  از 
به  توجه  با   .(Wilson, 2007, 2008) مي شود  توصيف  کشاورزي 
مسائل کشاورزي توليدگرا، برخي استدالل مي کنند اين نوع نظام 
کشاورزي که تنها هدف آن توليد مواد غذايي است با پايان چرخه 
حيات خود روبه رو بوده و الگوي جديدي از کشاورزي با اهدافي 

1. productivist
2. non productivist
3. multifunctional

 (Castree & Braun, 1998; Arovuori فراتر از آن در حال ظهور است
تحت  الگو  اين  از  که   & kola, 2005; Schimmenti et al., 2016)

عنوان کشاورزي چندکارکردي ياد مي شود. در کشاورزي توليدگرا 
نقش اصلي کشاورز توليد غذا است اما در کشاورزي غيرتوليدگرا 
يا کشاورزي چندکارکردي کشاورز اضافه بر توليد غذا، محصوالت 
يا خدماتي که تناسب بيشتري با تقاضاي جامعه دارند ارائه و 
کشاورزي   .(Wilson, 2007) مي کند  ايفا  گسترده تري  نقش 
محدودکننده  چالش هاي  به  پاسخي  به عنوان  چندکارکردي 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيط زيستي در روستاها مطرح 
شده است (Yazdanpanah, 2018)، به گونه اي که به عنوان يکي از 
 (Ragkos et al., ابعاد اصلي طراحي سياست هاي توسعه روستايي
(2015 به ويژه تحت شرايط تغييرات محيطي با توجه به تأثير در 

 (Yu et پايداري نظام هاي کشاورزي موردتوجه قرار گرفته است
افزايش درآمد  (al., 2019. کشاورزي چندکارکردي مي تواند در 

کشاورزي، ساماندهي بخش کشاورزي متناسب با نيازهاي جامعه، 

1- دانش آموخته دکتري، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، دانشگاه تهران، کرج، ايران.
2- استاديار، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، دانشگاه تهران، کرج، ايران.

3- استاديار، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، مجتمع آموزش عالي سروان، سراوان، ايران.

ترويج  به  نسبت  چندکارکردي  مزارع   داراي  ذهني کشاورزان  الگوهاي  دسته بندي  و  شناسايي 
کشاورزي چندکارکردي 

*احمد باسامي1، امير علم بيگي2، فاطمه ارتياعي3
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ساماندهي منابع روستايي به نحوي که منجر به منافع گسترده تر 
 .(Marsden & Sonnino, 2008) توسعه روستايي شود سهيم باشد
تعاريف مختلفي درباره مفهوم  اقتصادي  اجتماعي-  ادبيات  در 
 (FAO, 2003; Maier & Shobayashi, دارد  وجود  چندکارکردي 
(2011. وجه مشترک تفسيرهاي مختلف آن است که فعاليت هاي 

و سودآوري  مزارع کشاورزي  استقالل  ارتقاء  در  چندکارکردي 
منابع موجود کمک مي کند. کشاورزي چندکارکردي يک مفهوم 
و   (Heringa et al., 2013) است  دقيق  تعريف  فاقد  اما  گسترده 
متناسب با ديدگاه سيستمي بخش کشاورزي است که در آن 
 (Ragkos تمرکز بر کارکردهاي غيرغذايي يا ثانويه کشاورزي است
(et al., 2015. به طور خاص چندکارکردي بودن کشاورزي عالوه 

بر مواد غذايي، خدمات ديگري از قبيل شکل دهي چشم اندازها و 
فضاي تفريحي و گردشگري، فرصت اشتغال و سود در مناطق 
زندگي  بهبود  به  و   (Borrelli, 2016) مي دهد  ارائه  را  روستايي 
زيست پذيري  و  محيط زيست  وضعيت  و  اجتماعي  اقتصادي، 
نواحي روستايي کمک مي کند (Pazek et al., 2014). کشاورزي 
چندکارکردي را مي توان به عنوان مکانيسمي براي توسعه يکپارچه 
و ابزاري براي ارزش گذاري پتانسيل هاي زمين4 در فعاليت هاي 
کشاورزي که براي پايداري روستايي تعيين کننده اند، تعريف کرد 
(Borrelli, 2016). در تعريفي از کشاورزي چندکارکردي به چهار 

کارکرد مراقبت هاي سبز5، گردشگري، تفريح، سرگرمي و آموزش، 
 (Heringa et al., فروش در مزرعه و خدمات سبز اشاره شده است
(2013. در پژوهش حاضر منظور از کشاورزي چندکارکردي آن نوع 

کشاورزي است که در آن کشاورز فراتر از توليد غذا از طريق انجام 
فعاليت هاي غيرزراعي خدماتي را ارائه مي دهد. در پيش نگاشته ها 
توليد و فروش محصوالت منطقه اي6 )فروش توسط نماينده يا 
 ،(Venema et al., 2009; Seuneke & Bock, 2015) )فروش در مزرعه
 (Venema et al., 2009; Bruins et al., 2004; 7گردشگري کشاورزي
 Van Huylenbroeck et al., 2007; Van der Ploeg et al., 2002;

 (Van فروش مستقيم8 محصوالت توليدي ،Seuneke et al., 2013)

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

 (Van der Ploeg et مزرعه  از  درآمد خارج  (et al., 2002، کسب 

(al., 2002، گشت وگذار در مزرعه9، فروشگاه کوچک در مزرعه10 

 (Seuneke et پنير توليد و فروش  به منظور عرضه محصوالت، 
(al., 2013 و مواردي از اين قبيل به عنوان مصاديق فعاليت هاي 

چندکارکردي کشاورزي اشاره شده است.

در سال هاي اخير بخش روستايي و کشاورزي ايران به واسطه 
بحران ها و ناپايداري هاي متعدد از قبيل تغييرات آب و هوايي، 

4. territorial potential 
5. green care
6. Regional products
7. Agro-tourism
8. Direct marketing
9. Farm excursions
10. Small farm shop

بحران آب، خشکسالي، مهاجرت و کاهش جمعيت روستايي، 
استفاده بي رويه از نهاده هاي شيميايي، حذف حمايت هاي دولتي، 
غيره  و  اقتصادي  و  معيشتي  مشکالت  کشاورزي،  پايين  بازده 
مسير ناپايداري را طي کرده است (Yazdanpanah, 2018). به طبع 
روستاهاي استان کردستان و از جمله روستاهاي حاشيه درياچه 
زريوار نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. عالوه بر کوچک مقياس 
و  طبيعي  مخاطرات  روستاها،  اين  در  بهره برداري  نظام  بودن 
شوک هاي دمايي از قبيل سرمازدگي و تگرگ با از بين بردن 
کشاورزي  نقش  شدن  کم رنگ  به  منجر  کشاورزي  محصوالت 
 .(Savari, 2019) در اقتصاد روستاهاي اطراف درياچه شده است
اين موضوع مشکالت اجتماعي و اقتصادي را سبب شده است 
که نيازمند توجه جدي هستند. اين مسائل در حالي است که 
کشاورزي در روستاهاي حاشيه درياچه زريوار به دليل نزديکي 
به مرکز جمعيتي شهر مريوان )فاصله سه کيلومتري( و امکان 
به عنوان  زريوار  درياچه  وجود  مزرعه،  در  محصوالت  فروش 
بزرگ ترين درياچه آب شيرين کشور و ورود هزاران گردشگر در 
سال به درياچه، فراهم بودن شرايط و قابليت هاي تفريحي مانند 
ماهيگيری، قايق سواری و ورزش هاي آبي، وجود چشم اندازهاي 
زيبا در اين منطقه از قبيل جنگل و کوه براي بومگردي، مزارع 
از  غيره  و  صنايع دستی  کشاورزي،  گردشگري  جهت  باغات  و 
اما  است  برخوردار  شدن  چندکارکردي  براي  الزم  پتانسيل 
علي رغم همه اين توانمندي هاي بالقوه هنوز نظام غالب کشاورزي 
رژيم توليدگرا است و تعداد کمي از کشاورزان به چندکارکردي 
کردن مزارع خود اقدام کرده اند و اکثر کشاورزان به همان فعاليت 
توليدگراي خود در مزارع ادامه مي دهند. اين در حالي است که 
به کشاورزي چندکارکردي مي تواند در حل چالش هاي  توجه 
محيط زيستي، اجتماعي و اقتصادي روستاهاي حاشيه درياچه 
از طريق حفظ اراضي کشاورزي در مقابل فرآيند شهري شدن 
(Pribadi et al., 2017; Yu et al., 2019)، پايداري کشاورزي و محلي 

(Borrelli, 2016; Bretagnolle et al., 2018)، حفظ عملکرد اقتصادي 

کسب وکارهای  ايجاد   ،(Bretagnolle et al., 2018) کشاورزان 
جديد محلي و فرصت هاي اشتغال، افزايش بهره وري در مزارع 
 ،(Ragkos et al., 2015; Leakey & Prabhu, 2017) کوچک مقياس
پاسخگويي به تقاضاهاي جديد (Peng et al., 2014, 2015)، تنوع 
در منابع درآمدي روستاييان (Walford, 2003) نقش داشته باشد. 
کشاورزي  آسيب پذيري  که  است  آن  حاضر  پژوهش  مسئله 
توليدگرا بر اثر تغييرات اقليمي از قبيل سرمازدگي، خشکسالي 
و غيره و عدم ثبات بازار محصوالت کشاورزي منجر به کم رنگ 
شدن نقش کشاورزي مرسوم در اقتصاد روستاها شده است که اين 
مسائل مشکالت اجتماعي از قبيل بيکاري، فقر، ناپايداري معيشت 
و غيره را به دنبال داشته است. در کنار اين مسائل، مصرف کودها، 
سموم و آفت کش ها جهت افزايش توليد محصوالت کشاورزي 
نيز پيامدهاي مخرب محيط زيستي را به دنبال داشته است. در 
اين ميان کشاورزي چندکارکردي به عنوان رويکردي براي حل 

»احمد باسامي و همکاران. شناسايي و دسته بندي الگوهاي ذهني کشاورزان داراي مزارع  چندکارکردي نسبت به ترويج کشاورزي چندکارکردي«
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»احمد باسامي و همکاران. شناسايي و دسته بندي الگوهاي ذهني کشاورزان داراي مزارع  چندکارکردي نسبت به ترويج کشاورزي چندکارکردي«

اين چالش هاي موردتوجه است. از اين رو با توجه به تجربه و 
شناختي که کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي در ارتباط با 
عوامل مؤثر بر ترويج اين نوع نظام کشاورزي دارند، اين پژوهش به 
دنبال شفاف سازي عوامل مؤثر بر ترويج کشاورزي چندکارکردي 
از ديدگاه صاحبان مزارع چندکارکردي است. به عبارت ديگر اين 
پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال است که چه عواملي سبب 
شده است تا کشاورزان نسبت به چندکارکردي کردن مزارع خود 
اقدام کنند؟ تحليل ذهنيت کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي 
با توجه به تجربه و دانش اين کشاورزان در ارتباط با چندکارکردي 
براي  يافته هايي  مي تواند  آن  بر  اثرگذار  عوامل  و  مزارع  کردن 
برنامه ريزان و سياست گذاران جهت ترويج اين نوع نظام کشاورزي 

داشته باشد. 

مروری بر ادبیات موضوع

بررسي پيشينه موضوع نشان مي دهد هر چند در سال هاي اخير 
پژوهش هايي در زمينه کشاورزي چندکارکردي در سطح خارجي 
انجام شده است اما اين موضوع در سطح داخلي موردتوجه نبوده 
و پژوهش هاي ناچيزي در مورد کشاورزي چندکارکردي انجام 
در  پژوهشی  نتايج  خارجي،  پژوهش هاي  ميان  از  است.  شده 
مورد چندکارکردي کردن مزارع کوهستاني نشان داد، سازه هاي 
اجتماعي و گفتگوهاي محلي از عوامل مؤثر در توافق براي چند 
 (Barnaud & کارکردي کردن مزارع از سوي کشاورزان هستند
مؤثرترين  »تعيين  عنوان  با  ديگر  مطالعه اي  در   .Couix, 2020)

عوامل تأثيرگذار بر توسعه کشاورزي چندکارکردي« نتايج نشان 
داد از ديدگاه کشاورزان انواع حمايت هاي مکمل سياستي نقش 
 (Arovuori & Kola, دارند  کشاورزي  نوع  اين  ترويج  در  مؤثري 
(2005. در پژوهش ديگری توسعه مهارت ها و رفتار کارآفرينانه 

کشاورزان را به عنوان عاملي اثرگذار جهت دنبال کردن کشاورزي 
 (De Lauwere, چندکارکردي از سوي کشاورزان بيان کرده است
(2005. عالوه بر اين توانايي کشاورزان جهت ايجاد نوآوري در 

فعاليت هاي زراعي و غيرزراعي و پاسخگويي به نيازهاي در حال 
تغيير جامعه به عنوان يکي از عوامل مؤثر بر ترويج موفقيت آميز 
 .(Classen, 2004) است  شده  بيان  چندکارکردي  کشاورزي 
ترويجي  خدمات  نقش  قبيل  از  عواملي  ديگر  پژوهش هاي  در 
 (Sangkapitux تقاضا و اولويت شهروندان ،(Jankovic et al., 2013)

(et al., 2017، آگاهي عمومي در زمينه کشاورزي چندکارکردي 

(Ragkos et al., 2015)، نقش کارآفريني (Morgan et al., 2010) و 

همچنين محرک هاي اجتماعي و اقتصادي به عنوان عوامل مؤثر 
چندکارکردي  به  تک کارکردی  کشاورزي  نظام هاي  تبديل  در 
(Grashof-Bokdam et al., 2017) ذکر شده اند. در پژوهشی ديگر با 

عنوان »مدل سازي اثر شبکه هاي اجتماعي بر پذيرش کشاورزي 
در  مؤثر  عاملي  اجتماعي  دريافتند، شبکه هاي  چندکارکردي« 
پيوندهاي  که  به طوري  است.  کشاورزي چندکارکردي  ترويج 
کشاورزي  ترويج  بر  اجتماعي  شبکه هاي  در  قوي  و  ضعيف 

چندکارکردي تأثيرگذار هستند و هر چقدر اين پيوندها بين افراد 
با يکديگر و افراد با سازمان ها قوي تر باشد، پذيرش کشاورزي 
چندکارکردي بيشتر است (Manson et al., 2016). نتايج پژوهشي 
که به بررسي گرايش کشاورزان به سوي کشاورزي چندکارکردي 
انجام شده است نشان داد، ارتباط کشاورزان با سنن محلي11 و 
روابط روستايي از عوامل مؤثر در ترويج کشاورزي چندکارکردي 
هستند (Marzban et al., 2016). در پژوهشی ديگر با عنوان »پاسخ 
کشاورزي چندکارکردي به از دست رفتن زمين هاي کشاورزي 
تحت فرآيند سريع شهرنشيني در دلتاي رودخانه يانگ تسه، 
چين« نشان دادند، شرايط اجتماعي- اقتصادي و منابع طبيعي 
الگوي تغيير تطبيقي کشاورزي چندکارکردي را در بين گروه هاي 
ديگري  پژوهش  در   .(Yu et al., 2019) مي کند  تعيين  مختلف 
که به بررسي نقش زنان در توسعه کارآفريني چندمنظوره در 
زنان در  داد  نشان  نتايج  است،  پرداخته شده  مزارع خانوادگي 
معرفي فعاليت هاي جديد در مزرعه، فراهم کردن دسترسي به 
شبکه هاي جديد و محيط هاي يادگيري و همچنين مذاکره با 
خانواده در مورد جهت گيري آينده مزرعه به سوي توليد اوليه يا 
چندکارکردي بودن نقش دارند (Seuneke & Bock, 2015). نتايج 
پژوهشی با عنوان »حرکت فراتر از مهارت هاي کارآفريني: عوامل 
اصلي انگيزه يادگيري در کشاورزي چندکارکردي« در بين شش 
کشاورز داراي مزارع چندکارکردي در هلند نشان داد، سه عامل 
شامل توسعه مجدد هويت کارآفريني، عبور از مرزهاي کشاورزي 
کارآفريني  يادگيري  برانگيختن  در  خانوادگي  مزارع  افتتاح  و 
داشته اند  اساسي  نقش  چندکارکردي  مزارع  داراي  کشاورزان 

 .(Seuneke et al., 2013)

روش شناسي تحقیق

به  و  اکتشافي  آميخته  ماهيت  نظر  از  پژوهش حاضر  روش 
لحاظ شيوه اجرا، از نوع ترکيبي است. به اين صورت که در بخش 
گردآوري ديدگاه ها و نظرات از روش کيفي و در بخش اکتشاف 
ذهنيت کشاورزان از رويکرد کمي استفاده شد. مطالعه حاضر از 

نظر جهت گيري و هدف، از نوع پژوهش هاي کاربردي است. 

گام هاي اجراي پژوهش

بعد  اول  بود که در گام  اين صورت  به  انجام پژوهش  شيوه 
نمونه هاي  به  دسترسي  منظور  به  پژوهش،  موضوع  انتخاب  از 
غني از اطالعات پيرامون موضوع موردبررسی، با 11 نفر از افراد 
صاحب نظر دانشگاهي بر مبناي معيارهايي از قبيل آشنايي با 
کشاورزي چندکارکردي، داشتن مقاله تأليفي، راهنمايي، مشاوره، 
نگارش و داوري رساله با استفاده از روش نمونه گيري گلوله برفي تا 
رسيدن به اشباع نظري مصاحبه شد. داده هاي گردآوری شده اين 
مرحله با نرم افزار MAXQDA12 تحليل شدند. خروجي اين گام 

11. local traditions
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دستيابي به 61 گزاره بود که فضاي گفتمان را تشکيل داد. براي 
بررسي روايي پژوهش، گزاره هاي فضاي گفتمان در اختيار سه 
نفر از مشارکت کنندگان بخش کيفي و سه نفر از کشاورزان داراي 
مزارع چندکارکردي )غير از پاسخگويان اصلي( قرار گرفت و بعد از 
گردآوري نظرات آن ها، نسبت به ويرايش و حذف گزاره هاي مشابه 
و تکراري، کاهش ابهام معاني، حذف تداخل مفهومي و هم پوشاني 
احتمالي گزاره ها اقدام شد و 48 گزاره به عنوان نمونه کيو انتخاب 
گرديد. در گام دوم، 16 نفر از کشاورزان روستاهاي اطراف درياچه 
زريوار که داراي مزارع چندکارکردي )جدول شماره 1( از قبيل 
ارائه خدمات در زمينه گردشگري، تفرجگاه هاي جنگلي، اقامتگاه 
بومگردي، ارائه خدمات در زمينه ورزش هاي آبي، قايق سواری، 
اسکي روي آب، تيراندازي با کمان، اسب سواری، دوچرخه سواری، 
فراهم کردن اقامتگاه در مزرعه، چيدن مستقيم محصول توسط 
گردشگران؛ فعاليت در زمينه صنايع دستی شامل کالش12 بافي، 
عرضه  کوچک  فروشگاه  چوبي،  محصوالت  دست بافت،  شال 
صنايع دستی؛ فعاليت در زمينه فرآوري و بسته بندي و عرضه 

12. شبيه گيوه که در زبان کردي به آن کالش گفته مي شود.

محصوالت کشاورزي و جنگلي شامل فرآوري و بسته بندي عسل 
طبيعي، بسته بندي قارچ خوراکي، محصوالت باغي )انواع مربا، 
کمپوت، لواشک و غيره( گياهان دارويي، آدامس طبيعي )سقز( 
و غيره بودند، گزاره هاي نمونه کيو را در قالب ماتريس توزيع 
اجباري )2+ تا 2-( ارزش گذاري کردند )تصوير شماره 1(. پس از 
آن داده هاي گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS25 شدند و با روش 
تحليل عاملي نوع کيو به شيوه چرخش واريماکس داده ها تحليل 
شد. براي بررسي پايايي نتايج پژوهش از روش آزمون- باز آزمون 
استفاده شد و 20 درصد از کشاورزان نمونه مجدداً گزاره هاي 
به  ارزش گذاري کردند. ضريب همبستگي 0/82  را  نمونه کيو 
دست آمد که سطح باالي پايايي را نشان مي دهد. تصوير شماره 

2 مراحل مختلف انجام پژوهش را نشان مي دهد. 

زريوار،  داد، در حاشيه درياچه  نشان  ميداني محقق  بررسي 
هفت روستا قرار دارند. روستاهاي دره تفي، کاني سانان و ني 
از بخش مرکزي و روستاهاي برده رشه، ينگيجه، کاني سفيد و 
پيرصفا از بخش خاوو ميرآباد. شغلي اصلي مردم اين روستاها 
کشاورزي و دامداري بوده و به طور مستقيم با درياچه زريوار در 

ارتباط هستند.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 2. فرآيند اجراي پژوهش. مأخذ: نگارندگان، 1399

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 1. ماتريس توزيع اجباري ارزش گذاري گزاره هاي نمونه کيو. مأخذ: نگارندگان، 1399

     کامالً موافقم                               میزان موافقت با تأثیر هر گزاره در چندکارکردي کردن مزارع کشاورزي               کامالً مخالفم
)+2()+1()0()-1()-2(

»احمد باسامي و همکاران. شناسايي و دسته بندي الگوهاي ذهني کشاورزان داراي مزارع  چندکارکردي نسبت به ترويج کشاورزي چندکارکردي«

تحليل مصاحبه ها با نرم افزار 
MAXQDA12 و استخراج 61 

گزاره به عنوان فضاي گفتمان

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

ارزش گذاري گزاره هاي نمونه 
کيو توسط 16 کشاورز داراي 

مزارع چندکارکردي

مصاحبه با 11 نفر از 
صاحب نظران دانشگاهي در 
زمينه کشاوري چندکارکردي

بررسي روايي گزاره ها، انجام 
اصالحات الزم و انتخاب 48 

گزاره به عنوان نمونه کيو

تحليل آماري داده ها با 
 SPSS25 استفاده از نرم-افزار
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جدول 1. کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي در روستاهاي حاشيه درياچه زريوار.1

فعالیت چندکارکرديفعالیت تولیدمحورتحصیالتسنرديف

توليد و فرآوري محصوالت جنگلي )آدامس طبيعي )سقز1((توليد محصوالت زراعيراهنمايي145
صنايع دستی توليد محصوالت باغيابتدايي236

فروشگاه عرضه محصوالت دامي )لبنيات محلي، تخم مرغ محلي، عسل طبيعي و توليد محصوالت داميراهنمايي353
غيره( 

گردشگري کشاورزيتوليد محصوالت زراعي و باغيابتدايي437
اقامتگاه بومگرديتوليد محصوالت دامي و زراعيديپلم542
فرآوري سنتي محصوالت باغي )انواع مربا، لواشک، کمپوت و غيره(توليد محصوالت باغي و زراعيديپلم629
بسته بندي و عرضه گياهان داروييتوليد محصوالت زراعيليسانس739
بسته بندي و عرضه قارچ خوراکي توليد محصوالت زراعي و داميراهنمايي844
توليد، فرآوري و بسته بندي عسل طبيعيتوليد محصوالت باغيابتدايي951
گردشگري )ارائه خدمات در زمينه ورزش هاي آبي از قبيل قايق سواری(توليد محصوالت زراعي، دامي و باغيديپلم1040
مزرعه سوارکاريتوليد محصوالت باغيفوق ليسانس1131
گردشگري )اقامتگاه در مزرعه و ارائه غذاهاي محلي(توليد محصوالت دامي و باغيراهنمايي1250

گردشگري )ورزش هاي تفريحي از قبيل دوچرخه سواری، تيراندازی، ماهيگيری، توليد محصوالت زراعي و باغيليسانس1347
دارت و غيره(

فروش محصوالت کشاورزي در مزرعهتوليد محصوالت دامي، زراعي و باغيابتدايي1461
فروشگاه عرضه توليدات محلي )توليدات دامي، زراعي، دامي، صنايع دستی و غيره(توليد محصوالت دامي، زراعي و باغيابتدايي1552
اقامتگاه بومگردي توليد محصوالت باغي و داميديپلم1639

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: نگارندگان، 1399                                                                                                         

1. نوعي آدامس طبيعي که از فرآوري شيره غليظ درخت بنه توليد مي شود.

يافته ها

در  مصاحبه  مورد  افراد  جمعيت شناسي  ويژگي هاي  تحليل 
بخش کيفي نشان داد، 81/8 درصد مصاحبه شوندگان مرد )9 
افراد  دامنه سني  بودند.  نفر معادل 18/2 درصد زن  و 2  نفر( 
مصاحبه شده 39 تا 60 سال، با ميانگين 46/27 و انحراف معيار 
7/08 سال بود. تحليل داده هاي گردآوری شده از مصاحبه ها با 
نرم افزار MAXQDA12، منجر به استخراج 61 گزاره اوليه )فضاي 
گفتمان(، به عنوان عوامل مؤثر بر چندکارکردي کردن مزارع شد. 
پس از تأييد روايي گزاره ها از ديدگاه سه نفر از مصاحبه شوندگان 
و همچنين سه نفر از کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي و انجام 
اصالحات الزم در نهايت 48 گزاره به عنوان نمونه کيو انتخاب 

گرديد.

تحلیل عاملي کیو

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

تا 61 سال متغير بود. همچنين ميانگين سن آن ها 41/42 سال 
و انحراف معيار 7/62 سال بود. داده هاي گردآوری شده از طريق 
ماتريس ها پس از وارد شدن در نرم افزار SPSS25 با استفاده از ابزار 
آماري تحليل عاملي کيو تحليل گرديد. براي انجام تحليل عاملي 
براي  از چرخش واريماکس استفاده شد. مناسب بودن داده ها 
تحليل عاملي با آماره KMO و آزمون بارتلت بررسي شد. مقادير 
بارتلت  با 0/765 و آزمون  برابر   KMO آماره براي  گزارش شده 
براي ماتريس همبستگي داده ها 758/139 به دست آمد که در 
سطح 0/01 معني دار بود که بيانگر مناسب بودن داده ها براي 
تحليل عاملي است. همچنين براي نشان دادن مهم ترين عامل ها 
از نظر ميزان واريانس تبيين شده از نمودار سنگريزه استفاده شد. 
نتايج اين نمودار بر مبناي شاخص مقدار ويژه13 حاکي از وجود 
چهار الگوي ذهني متمايز در بين پاسخگويان بود. بر اساس نتايج 
تحليل عاملي کيو به روش مؤلفه های اصلي، کشاورزان داراي 
مزارع چندکارکردي با توجه به تفاوت ديدگاه ها و نظرات آن ها 
درباره عوامل مؤثر در چندکارکردي کردن مزارع در چهار گروه 

13. Eigenvalue
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اين  مختلف قرار گرفتند و 84/20 درصد واريانس کل توسط 
گروه ها تبيين شد )جدول شماره 2(. 

نشان   2 شماره  جدول  در  گزارش شده  نتايج  که  همانطور 
مي دهد، به ترتيب الگوهای ذهني اول و دوم با 26/86 درصد 
و 23/51 درصد، سهم بيشتري از واريانس کل را تبيين کرده اند. 

ذهني  الگوهاي  يافته  چرخش  ماتريس   ،3 شماره  جدول 

کشاورزان را نشان مي دهد. با توجه به بارهاي عاملي گزارش شده 
قرار  الگوي ذهني  در هر  تعداد کشاورزاني که  اين جدول،  در 
گرفته اند مشخص شده است. همان طور که نتايج نشان مي دهد 
به ترتيب الگوي ذهني اول با 5 پاسخگو )31/25 درصد(، الگوي 
ذهني دوم و سوم هر يک با 4 پاسخگو )هر کدام 25 درصد( و 
الگوي ذهني چهارم )3 پاسخگو( 18/75 درصد پاسخگويان را 

شامل مي شود. 

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

مقدار ويژهدرصد واريانس تجمعيدرصد واريانسالگوهاي ذهني

26/8626/867/68عامل اول
23/5150/386/72عامل دوم
17/0264/484/88عامل سوم

16/8084/204/80عامل چهارم
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: نگارندگان، 1399                                                                                                         

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

الگوي ذهني 4الگوي ذهني 3الگوي ذهني 2الگوي ذهني 1کد پاسخگويان

160/935-0/032-0/0040/190
90/926-0/0119-0/0240/098
40/914-0/0880/008- 0/009
120/870-0/240-0/109-0/169
10/866- 0/132-0/1760/128
2-0/0660/9350/1590/137
7-0/0240/9280/1620/161
14-0/2370/8840/206-0/057
10-0/2570/8640/308-0/035
30/0850/0870/855-0/036
11-0/1490/2350/8080/052
13-0/0680/2270/801-0/273
8-0/2140/4860/6480/079
60/1190/074-0/1200/937
150/0660/2040/1130/896
50/011-0/061-0/1130/883

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: نگارندگان، 1399                                                                                                         

»احمد باسامي و همکاران. شناسايي و دسته بندي الگوهاي ذهني کشاورزان داراي مزارع  چندکارکردي نسبت به ترويج کشاورزي چندکارکردي«



505

 پاییز 1399 . دوره 11. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

با  1.96 هستند 
n

از  بزرگ تر  عاملي  بارهاي  اينکه  به  توجه  با 
اطمينان 95 درصد بارهاي عاملي مشخص شده براي هر کدام از 
الگوهاي ذهني در جدول شماره 4 معني دار هستند. الزم به ذکر 
است n برابر با تعداد گزاره هاي کيو )48 گزاره( است. با توجه به 
فرمول فوق، حد استاندارد برابر با 0/283 محاسبه شد. با توجه 
به اينکه بارهاي عاملي هر يک از پاسخگويان در الگوهاي ذهني 
متناظر )جدول شماره 3( داراي مقداري بيش از 0/283 بود، 
مي توان گفت کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي شماره 16، 
اول، کشاورزان  الگوي ذهني  به طور مشترک  9، 4، 12، و 1 
داراي مزارع چندکارکردي شماره 2، 7، 14 و 10 به طور مشترک 
الگوي ذهني دوم، کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي شماره 
سوم، 3، 11، 13 و 8 به طور مشترک الگوي ذهني شماره سوم 
به  و 5  مزارع چندکارکردي شماره 6، 15  داراي  کشاورزان  و 
طور مشترک الگوي ذهني چهارم را تشکيل مي دهند. اساس 
نام گذاري در الگوها، وجود صفات و خصوصيات مشترک ميان 
انواع ذهنيت ها در بين کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي بود. 
در ادامه هريک از الگوهاي ذهني استخراج گرديده و توضيح داده 

شده است.  

الگوي ذهني اول: حامیان درک اهمیت و منافع کشاورزي 
چندکارکردي و محدودیت هاي کشاورزي تولیدگرا 

بر اساس ذهنيت و ديدگاه مشترک کشاورزان اين الگوي ذهني 
که داراي مقدار ويژه 7/68 و تبيين کننده 26/86 درصد واريانس 
از  چندکارکردي  کشاورزي  اجتماعي  مزاياي  درک  است،  کل 
قبيل ترويج و توسعه کارآفريني و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي، 
کاهش مهاجرت و ماندگاري در روستا، حفظ ميراث کشاورزي و 
روستايي و سرزندگي روستا، امنيت غذايي و پايداري معيشت، 
درک مزاياي اقتصادي کشاورزي چندکارکردي از قبيل بهبود 
درآمدي،  منابع  به  بخشيدن  تنوع  مزرعه،  اقتصادي  عملکرد 
افزايش درآمد و استقالل فردي و خانوادگي و همچنين آگاهي از 
چالش هاي رژيم کشاورزي توليدگرا براي مثال آسيب پذير بودن 
اين نوع کشاورزي در اثر شوک هاي دمايي از قبيل سرمازدگي، 
خشکسالي و غيره، عدم ثبات بازار در ارتباط با قيمت محصوالت 
کشاورزي، محدود بودن منابع درآمدي کشاورزان و روستاييان، 
ناپايداري و تاب آوري پايين در شرايط تنش زا، کاهش عملکرد 
مزرعه بر اثر مصرف سموم و نهاده هاي شيميايي در بلندمدت 
و  مزرعه  کردن  چندکارکردي  به  کشاورزان  تصميم گيري  بر 
به  است. الزم  بوده  تأثيرگذار  نظام کشاورزي  نوع  اين  پذيرش 
ذکر است با توجه به رتبه هاي گزارش شده براي گزاره هاي اين 
الگوي ذهني درک مزاياي اقتصادي چندکارکردي کردن مزارع 
به  بخشيدن  تنوع  در  چندکارکردي  کشاورزي  نقش  قبيل  از 
منابع درآمدي کشاورزان، بهبود معيشت پايدار، بهبود عملکرد 
اقتصادي مزرعه و افزايش استقالل فردي و خانوادگي باالترين 

اين  از نقش مهم  را به خود اختصاص داده اند که حاکي  رتبه 
از سوي کشاورزان است  عوامل در چندکارکردي کردن مزارع 

)جدول شماره 4(.

و  تسهیل  سیاست هاي  حامیان  دوم:  ذهني  الگوي 
تشویق کننده و عوامل آموزشي و ترویجي 

مقدار ويژه اين الگوي ذهني که چهار نفر از پاسخگويان را 
شامل مي شود 6/72 بوده و 23/51 درصد از واريانس کل را تبيين 
مي کند. تحليل ذهنيت و ديدگاه مشترک اين الگوي ذهني نشان 
مي دهد، عوامل آموزشي و ترويجي از قبيل بهره گيري از تجربه و 
نوآوري بالقوه جامعه کشاورزان در زمينه کشاورزي چندکارکردي، 
توجه به نقش کشاورزان کارآفرين و پيشرو جهت فرهنگ سازي 
کشاورزي چندکارکردي، شناسايي نيازهاي اطالعاتي کشاورزان 
برنامه هاي  جهت دهي  چندکارکردي،  کشاورزي  زمينه  در 
ترويجي در راستاي تبيين ضرورت کشاورزي چندکارکردي و 
کارآفريني کشاورزان،  بهبود مهارت هاي  و  کارآفريني  به  توجه 
از قبيل تسهيل  در کنار سياست هاي تسهيل و تشويق کننده 
برخورداري از تسهيالت و منابع بانکي با نرخ بهره مناسب، معافيت 
تسهيل کننده  و  آسان  قوانين  جديد،  کسب وکارهای  مالياتي 
براي  بيمه اي  پوشش  گسترش  جديد،  کسب وکارهای  ايجاد 
کسب وکارهای جديد، قدرداني و الگوسازي از کشاورزان داراي 
مزارع چندکارکردي مي تواند نقش بسزايي در تشويق و ترغيب 
کشاورزان به چندکارکردي کردن مزارع داشته باشد. رتبه بندي 
گزاره ها بر پايه ذهنيت و ديدگاه کشاورزان حاکي از آن است 
که در اين الگوي ذهني عواملي از قبيل بهره گيري از تجربه و 
نوآوري بالقوه جامعه کشاورزان، توجه به نقش کشاورزان کارآفرين 
و پيشرو، شناسايي نيازهاي اطالعاتي کشاورزان و وام هاي ويژه با 
نرخ سود بانکي مناسب براي چندکارکردي کردن مزرعه نسبت 
به ساير عوامل اشاره شده در اين الگوي ذهني نقش پررنگ تري در 
چندکارکردي کردن مزارع مي توانند داشته باشند )جدول شماره 

.)4

و  کارآفریني  مهارت هاي  حامیان  سوم:  ذهني  الگوي 
تقاضاي جامعه براي کارکردهاي غیرتولیدي کشاورزي 

اين الگوي ذهني با مقدار ويژه 4/88 و تبيين 17/02 درصد از 
واريانس کل، چهار نفر از کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي را 
در برمی گيرد. با توجه به تحليل ذهنيت پاسخگويان اين الگوي 
تأثير روان شناسي و اجتماعي   به  ذهني، آگاهي جامعه نسبت 
براي  تقاضا  بر زندگي فردي و اجتماعي و  از طبيعت  استفاده 
اقامت  براي  تقاضا  قبيل  از  کشاورزي  غيرتوليدي  کارکردهاي 
محيط  و  کشاورزي  مزارع  از  بازديد  به  عالقه مندی  مزارع،  در 
روستايي، بومگردي )جنگل، کوه و غيره( و تمايل براي خريد 
مستقيم توليدات محلي )لبنيات، صنايع دستی، محصوالت باغي 
و زراعي، غذاهاي محلي و غيره( در کنار مهارت هاي کارآفريني 
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معناي  به  کشاورزان  نوآوري  و  خالقيت  قبيل  از  کشاورزان 
شناسايي فرصت هاي موجود جهت ساماندهي فعاليت هاي جديد، 
انتقادپذيري نسبت به کشاورزي رايج، پيگيري روش هاي جديد و 
نوآورانه به منظور ارائه خدمات جديد در مزرعه، خودکارآمدي به 
معناي شناسايي قابليت هاي مزرعه خود در ارائه خدمات جديد، 
کردن  چندکارکردي  راستاي  در  خود  شايستگي  از  اطمينان 

مزرعه و معناداري کشاورزي چندکارکردي و نقش آن در بهبود 
معيشت آنان و شبکه سازي به معناي گرفتن مشاوره از ديگران و 
مهارت کار تيمي و خانوادگي نقش مهمي از ديدگاه پاسخگويان 
اين الگوي ذهني در چندکارکردي کردن مزارع کشاورزي دارد 

)جدول شماره 4(.

جدول 4. رتبه* امتيازهاي اختصاص داده شده به هر گزاره در الگوهاي ذهني شناسايی شده کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي.

الگوي گزاره
ذهني اول

الگوي 
ذهني دوم

الگوي ذهني 
سوم

الگوي ذهني 
چهارم

3928178فاصله مزرعه از روستا
4743413فاصله مزرعه از مسيرهاي اصلي

4547245فاصله مزرعه از درياچه
4242396فاصله مزرعه از شهر

4839264بزرگ يا کوچک بودن مزرعه
4636447ديم يا آبي بودن مزرعه
3531212باغي يا زراعي مزرعه

3127221ميزان توليد محصول و درآمد مزرعه
2140222تقاضا براي اقامت در مزارع

2745726آگاهي جامعه نسبت به تأثير روانشناسي و اجتماعي استفاده از طبيعت بر زندگي فردي و اجتماعي
2546625عالقه مندی به بازديد از مزارع کشاورزي و محيط روستايي

2948815چيدن محصوالت جنگلي )تمشک، زالزالک، بلوط، قارچ و غيره(
2641312بومگردي )جنگل، کوه و غيره(

3244411تمايل به مصرف غذاهاي محلي و سالم
تمايل براي خريد توليدات محلي )لبنيات، صنايع دستی، محصوالت باغي و زراعي، غذاهاي محلي و 

غيره(
3025110

3453433جهت دهي برنامه هاي ترويجي در راستاي تبيين ضرورت کشاورزي چندکارکردي
36132336توجه به کارآفريني و بهبود مهارت هاي کارآفريني کشاورزان

3383632برگزاري دوره هاي آموزش کشاورزي چندکارکردي
2833246شناسايي نيازهاي اطالعاتي کشاورزان در زمينه کشاورزي چندکارکردي

2323048نقش کشاورزان کارآفرين و پيشرو جهت فرهنگ سازي کشاورزي چندکارکردي
2214544بهره گيري از تجربه و نوآوري بالقوه جامعه کشاورزان در زمينه کشاورزي چندکارکردي

23231430نوآوري در ارائه خدمات جديد در مزرعه
17181219پيگيري روش هاي جديد و نوآورانه براي ايجاد درآمد در مزرعه

14261316انتقادپذيري نسبت به کشاورزي مرسوم و استقبال از ايده هاي جديد
16171521توانايي شناسايي فرصت هاي جديد و ساماندهي فعاليت هاي جديد

2016514احساس شايستگي براي چندکارکردي کردن مزرعه
18201123توانايي برنامه ريزي براي استفاده از توانمندي هاي موجود در منطقه

24211013مهارت کار گروهي و ايجاد ارتباط اثربخش
1922940گرفتن مشاوره از ديگران

*رتبه 1بيانگر تأثير باالي گزاره در چندکارکردي کردن مزرعه و در مقابل رتبه 48 تأثير ناچيز گزاره را در هر الگوي ذهني نشان مي دهد.
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ادامه جدول 4. رتبه* امتيازهاي اختصاص داده شده به هر گزاره در الگوهاي ذهني شناسايی شده کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي.

الگوي گزاره
ذهني اول

الگوي 
ذهني دوم

الگوي ذهني 
سوم

الگوي ذهني 
چهارم

3741639وام هاي ويژه با نرخ سود بانکي مناسب براي چندکارکردي کردن مزرعه
4364342تسهيل برخورداري از تسهيالت و منابع بانکي براي چندکارکردي کردن مزرعه

4194734معافيتهاي مالياتي براي راه اندازي کسب وکارهای جديد
3872735قوانين آسان و تسهيل کننده توسعه کسب وکارهای جديد

40114637قدرداني و الگوسازي از افراد داراي فعاليت چندکارکردي در مزرعه
44152845گسترش پوشش بيمه اي مناسب براي مزارع چندکارکردي

15193829عدم ثبات بازار در مورد محصوالت کشاورزي
7242527کاهش توليد و  در نتيجه کاهش درآمد در بلندمدت در کشاورزي توليدگرا

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

11352920

6291918آسيبپذيري کشاورزي توليدگرا )تگرگ، سرمازدگي، خشکسالي و غيره(
5141828محدود بودن منابع معيشتي کشاورزان در کشاورزي توليدگرا

937359اهميت کشاورزي چند کارکردي در ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، ترويج و توسعه فضاي کارآفريني
8334024اهميت کشاورزي چند کارکردي در کاهش مهاجرت و ماندگاري در روستاها

12344843اهميت کشاورزي چند کارکردي در حفظ ميراث کشاورزي و روستايي
10384217اهميت کشاورزي چند کارکردي در سرزندگي روستا

2322038اهميت کشاورزي چند کارکردي در بهبود پايداري معيشت
3303141اهميت کشاورزي چند کارکردي در بهبود عملکرد اقتصادي مزرعه

4103747اهميت کشاورزي چند کارکردي در افزايش درآمد و استقالل فردي و خانوادگي
1123331اهميت کشاورزي چند کارکردي در تنوع بخشيدن به منابع درآمدي

*رتبه 1بيانگر تأثير باالي گزاره در چندکارکردي کردن مزرعه و در مقابل رتبه 48 تأثير ناچيز گزاره را در هر الگوي ذهني نشان مي دهد.

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: نگارندگان، 1399                                                                                                         

در  مزرعه  ویژگي هاي  حامیان  چهارم:  ذهني  الگوي 
چندکارکردي کردن مزارع کشاورزي

اين الگوي ذهني با سه پاسخگو و مقدار ويژه 4/80، 16/80 
درصد واريانس کل را تبيين کرده است. تحليل ديدگاه و ذهنيت 
پاسخگويان اين الگوي ذهني نشان مي دهد محل مزرعه مي تواند 
توسعه کشاورزي چندکارکردي نقش داشته  و  در شکل گيري 
و  درياچه  شهر،  روستا،  از  مزارع  فاصله  ديگر  عبارت  به  باشد. 
مسيرهاي اصلي در چندکارکردي شدن کشاورزي تأثيرگذار است 
و مزارعي که فاصله کمتري از مکان هاي ذکرشده دارند، داراي 
شرايط بهتري براي چندکارکردي شدن و ارائه خدمات فراتر از 
توليد محصول کشاورزي هستند. عالوه بر اين، اندازه مزرعه و 
ميزان درآمد آن نيز مي تواند در چندکارکردي شدن مزرعه دخيل 
باشند. به اين معنا که مزارع کوچک مقياس در مقايسه با مزارع 
بزرگ مقياس، ميزان توليد و درنتيجه ميزان درآمد کمتري دارند 
و کشاورز براي کسب درآمد بيشتر احتماالً رغبت بيشتري براي 

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

گردشگري( دارند.

بحث و نتیجه گیري

و  اجتماعي  اقتصادي،  چالش هاي  به  توجه  با  امروزه 
مفهوم  يک  به عنوان  چندکارکردي  کشاورزي  زيست محيطی، 
کليدي در مورد آينده کشاورزي و توسعه روستايي موردتوجه 
است. از اين رو شناسايي ذهنيت و ديدگاه کشاورزان داراي مزارع 
چندکارکردي در ارتباط با عوامل مؤثر بر توسعه اين نوع نظام 
کشاورزي مي تواند نقش مؤثري جهت برنامه ريزي براي ايجاد و 
توسعه اين نوع نظام کشاورزي داشته باشد. نتايج اين پژوهش 
نشان داد در مجموع و بر اساس تحليل الگوهاي ذهني چهار 
الگوي ذهني در بين کشاورزان داراي مزارع چندکارکردي در 
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ارتباط با عوامل مؤثر بر چندکارکردي کردن مزرعه قابل شناسايی 
است. به ترتيب اهميت اين چهار الگوي ذهني عبارت اند از: حاميان 
درک اهميت و منافع کشاورزي چندکارکردي و محدوديت هاي 
کشاورزي توليدگرا، حاميان سياست هاي تسهيل و تشويق کننده 
و عوامل آموزشي و ترويجي، حاميان مهارت هاي کارآفريني و 
تقاضاي جامعه براي کارکردهاي غيرتوليدي کشاورزي، حاميان 
کشاورزي.  مزارع  کردن  چندکارکردي  در  مزرعه  ويژگي هاي 
همسو با يافته هاي اين پژوهش در پژوهش هاي پيشين به نقش 
شهروندان  ترجيح   ،(Jankovic et al., 2013) ترويجي  خدمات 
 ،(Morgan et al., 2010) کارآفريني   ،(Sangkapitux et al., 2017)

 ،(Grashof-Bokdam et al., 2017) محرک هاي اجتماعي و اقتصادي
و  مهارت ها   ،(Arovuori  & Kola, 2005) سياستي  حمايت هاي 
رفتارهاي کارآفرينانه کشاورزان (De Lauwere, 2005)، پاسخگويي 
 (Manson و شبکه هاي اجتماعي (Classen, 2004) به نيازهاي جامعه
(et al., 2016 در ايجاد و توسعه مزارع چندکارکردي اشاره شده 

است. با توجه به اين نتايج و شواهد موجود در مطالعات پيشين 
جهت توسعه و ايجاد مزارع چندکارکردي در روستاهاي حاشيه 
درياچه زريوار پيشنهاد مي گردد در درجه اول با توجه به نقش 
ويژگي هاي مزرعه در ترويج کشاورزي چندکارکردي، مزارعي که 
در نزديکي درياچه، مسيرهاي اصلي، روستاها و شهر و داراي 
کاربري باغي و از نوع آبي هستند موردتوجه قرار گيرند و حمايت 
الزم از صاحبان اين مزارع در راستاي چندکارکردي کردن مزرعه 
انجام شود. با توجه به نقش عوامل آموزشي و ترويجي که در 
الگوي ذهني دوم اشاره شده است اين موضوع از طريق بهره گيري 
از تجربه و نوآوري بالقوه جامعه کشاورزان در زمينه کشاورزي 
پيشرو  و  کارآفرين  کشاورزان  نقش  به  توجه  و  چندکارکردي 
زمينه الزم براي فرهنگ سازي توسعه کشاورزي چندکارکردي 
را فراهم مي کند و ساير کشاورزان با مشاهده دستاوردهاي اين 
مزارع نسبت به چندکارکردي کردن مزارع خود اقدام خواهند 
کرد. تشريح مزايا و دستاوردهاي اجتماعي و اقتصادي کشاورزي 
توليدگرا  کشاورزي  محدوديت هاي  کنار  در  چندکارکردي 
محلي،  رسانه هاي  خبره،  کارشناسان  از  بهره گيري  طريق  از 
جهت دهي برنامه هاي ترويجي و برگزاري دوره هاي آموزشي در 
زمينه کشاورز چندکارکردي به پذيرش کشاورزي چندکارکردي 
و  شناسايي  همچنين  کرد.  خواهد  کمک  کشاورزان  توسط 
کارکردهاي  از  گردشگران  و  شهروندان  انتظارات  اولويت بندي 
غيرتوليدي کشاورزي در حاشيه درياچه زريوار و پاسخگويي به 
نيازهاي در حال گذر آن ها، در کنار توجه به نيازهاي اطالعاتي و 
مهارتي کشاورزان و ارائه مشاوره هاي الزم به آن ها، زمينه استقرار 
برخورداری  فراهم مي کند. تسهيل  را  کشاورزي چندکارکردي 
کشاورزان از تسهيالت و منابع مالي بانکي با نرخ بهره مناسب، 
قوانين آسان و تسهيل کننده و معافيت مالياتي، گسترش پوشش 
بيمه اي و الگوسازي از افراد داراي مزارع چندکارکردي از جمله 
ابزارهايی هستند که تصميم گيران، سياست گذاران و برنامه ريزان 

راه اندازي  و  کشاورزي  مزارع  کردن  چندکارکردي  راستاي  در 
کسب وکارهای جديد در مزارع مي توانند از آن ها بهره گيرند. 

تشکر و قدردانی

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