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 مقاله پژوهشی

داری يپاهای لفهؤم اجتماعی و يةسرماابعاد ن يب ةرابط ل کانونیيتحل

 ز دشت هرازيآبر ةحوضدر کاران چندکاره ت شالیيفعال
 

 3، عنایت عباسی2، حسن صدیقی1هادی مؤمنی هاللی
 52/4/6199: تاریخ پذیرش   61/6/6199: تاریخ دریافت

 

 چکیده

طور عام و جامعه زا در یک جامعه بهه و زیربنای توسعه درونشالود عنوانبهسرمایه اجتماعی 

بررسی همبستگی  تحقیق حاضر هدف ،شود. بر این اساسطور خاص در نظر گرفته میروستایی به

در حوضه آبریز  چندکارهکاران های پایداری فعالیت شالیکانونی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه
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ند که به علت هدتشکیل می کاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هرازکلیه شالی آن راجامعه آماری 

گیری گلوله برفی استفاده شد مونهاز روش ن ،گیریبرای نمونهر دست نبودن بانک اطالعاتی مناسب، د

نشان داد که  نتایجند. کردو در تحقیق مشارکت شدند کار چندکاره شناسایی لیشا 685 ،در نهایت و

 است؛ 46/0کاران چندکاره پایداری فعالیت شالی وکانونی سرمایه اجتماعی  هایمتغیربین رابطه 

متغیر کانونی  ابکاران چندکاره درصد از تغییرات متغیر کانونی پایداری فعالیت شالی هفدههمچنین، 

کاران های شناختی و ساختاری در بین شالیچه میزان مؤلفهرو، هراز این .دشومیاجتماعی تبیین  سرمایه

 شناختی، اجتماعی و اقتصادی باالتر خواهد بود. میزان پایداری بوم ،چندکاره بیشتر باشد، به همان نسبت

 

 دشت هراز حوضه آبریزکاران چندکاره، شالی ،، پایداریسرمایه اجتماعی ها:کلیدواژه

 

 مقدمه

که چرا ست،هاتوجه به روستا ایجامعههر الزمه حیات و شکوفایی مطلوب  ،تردیدبی

قاعده نظام و فعالیت ملی، نقش اساسی در توسعه ملی ایفا  عنوانبه ،های روستاییحوزه اساساً

ای، منطقه در مقیاس محلی، هتوسعرآیند فنقش و جایگاه روستاها در (. Rezvani, 2004کند )می

ابرابری فزاینده، ن فقر گسترده، از جملهیافتگی مناطق روستایی المللی و پیامدهای توسعهملی و بین

پایدار توجه به مقوله توسعة  موجب ...نشینی شهری ورشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه

و مشارکت آنها  جوامع انسانی توجه به(. Fazel Beigi and Yavari, 2009) روستایی شده است

از . ضروری است)روستایی(  سوی توسعه پایدارنوک پیکان تغییرات و حرکت به عنوانبه

در ها انساندستیابی به نتایج مطلوب نیازمند توجه به روابط اجتماعی و کنش جمعی ، رواین

سرمایه اجتماعی . (Charmchian Langerodi, 2016) جتماعی استا قالب مفهوم سرمایه

رغم تازگی و پیچیدگی، توجه بسیاری ای است که علیرشتهمیانمفهومی پیچیده، چندوجهی و 

و ه است از ابهامات کرده و توانستهای مختلف را به خود جلب نظران در حوزهاز صاحب

اجتماعی تا حد زیادی بکاهد. طرح این رویکرد در  -یهای اقتصادهای نظری بحثکاستی

دهنده اهمیت نقش روابط اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان
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و انسانی در  مادیهای تر از سرمایهبسیار مهمنقشی  سرمایه اجتماعی، متغیرهاست. امروزهاین 

انسجام  اهمیان انسان به روابط های روابط جمعیکند و شبکهمی ها ایفازمانجوامع و سا

سرمایه  ،پژوهشگران و اندیشمندان باور بیشتربه (. Montazeri et al., 2017) بخشندمی

اقتضای در همه جوامع ندارد و  ی واحدمصداق اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد، قطعاً

 گیرد شکل ن جامعههمامتناسب با مقتضیات  ،ایاین است که در هر جامعه اجتماعیسرمایه 

(Salehi Amiri et al., 2013; Fukuyama, 1991) . 

و ( SCI, 2016)درصد جمعیت استان مازندران  46با بیش از  ،حوضه آبریز دشت هراز

روستایی در این برداران کاران از کل جمعیت بهرهدرصد شالی 29بیش از  با حضورهمچنین، 

تواند نقش و می اتی زیادی استاهمیت مطالع دارای(، SCI, 2016; PBOI, 2016منطقه )

 ،بر این اساس در پایداری جامعه روستایی در نواحی روستایی شمال ایران داشته باشند. چشمگیر

توسعه پایدار  هایمؤلفه رابطه آن باچندکاره و  کارانسرمایه اجتماعی جامعه شالی ابعادبررسی 

 .است ضر بودهحاتحقیق  در کانون توجه روستایی

 

 مبانی نظری و پیشینة تحقیق

توسرعه پایردار روسرتایی و افرزایش درآمرد       6بررد  -طراحی و اجرای راهبرد بررد  ،امروزه

های تداوم فعالیت تولیدی، مدیریت پایدار منابع طبیعی شرطترین مهمیکی از  عنوانبهاقتصادی 

  گرفتررره شرررده اسرررتو جلررروگیری از تشررردید تغییرررر کررراربری اراضررری کشررراورزی در نظرررر 

(Mahmoodi, 2014) .دسررتیابی برره پایررداری اقتصررادی، اجتمرراعی و چنررین راهبردهررایی ترررین اهررداف عمررده

ایجاد تعادل و همراهنگی   و در نهایت،ها، انجام اقدامات الزم و عملیات حمایتی از طریق وضع سیاستمحیطی زیست

در این راستا، (. Kalantari et al, 2009; Kalantari et al, 2008; OECD, 2001a) ستبین آنها

است کره  راهبرد فعالیت چندگانه کشاورزان  دهای توسعه پایدار روستاییراهبرترین مهمیکی از 

  توسررعه روسررتایی قرررار گرفترره اسررت   مررورد توجرره دانشررمندان حرروزه   ،اخیررری هررادهرره طرری

                                                                                                                                               
1. win-win approach 
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(Moumenihelali et al., 2020) . هررای عبررارت اسررت از ترکیررب فعالیررتفعالیررت چندگانرره

شرود.  کشاورزی و غیرکشاورزی که توسط خانوار کشاورز مالک مزرعه خرانوادگی انجرام مری   

ین موضوع اشاره دارد که یک فرد )کشاورز( یا گروهی از افراد ، فعالیت چندگانه بدیقتدر حق

 اورزی و غیرکشررراورزی( درگیرررر هسرررتند  هرررای مختلرررف )کشررر )کشررراورزان( در فعالیرررت 

(Van Huylenbroeck et al., 2007) .   بع تولیردی و  دلیرل اسرتفاده بهینره از منرا    ایرن راهبررد، بره

مدت توسرعه روسرتایی اهمیرت    مدت و بلندهای میاندر برنامه ،خیرا هایسالطی  ،نیروی انسانی

گرذاران در کشرورهای مختلرف از جملره     و در تفکرات راهبردی بسریاری از سیاسرت  ویژه یافته 

(. فعالیررت ENRD, 2018وارد شررده اسررت ) بلژیررک زایررر بریتانیررا، آلمرران، هلنررد ومجموعرره ج

بخشری  برای کاهش بیکاری، تنوع روستایی پایدار توسعه چارچوب در است چندگانه، راهبردی

( و Shucksmith and Smith, 1991برره منررابع درآمرردی و کرراهش اتکررا برره کشرراورزی )    

ترررین مهررمیکرری از (. Giourga and Loumou, 2006ر )کننررده برره کشرراورزی پایررداکمررک

نقرش  در نرواحی روسرتایی   و پایداری آن اثرات مناسب این گیری شکل تواند درهایی که میمؤلفه

یک مفهوم مهم تحلیلی و ابرزاری بررای    عنوانبه ،سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی ایفا کند،

 ,.Rivera et al) را فراهم و تقویت کند پایدار روستاییتوسعه  تواند موجباتمی ،ذاریگسیاست

2019 .) 

های جمعی و ارتباطات مبتنی بر اعتماد ریشره در اعصرار تراریخ دارد. ایرن     توجه به کنش

و  دوبراره یافرت   یتولرد ( Hanifan, 1916) فران مفاهیم در قالب سرمایه اجتماعی با مقالره هرانی  

کره   یاگونره بره (، Renani and Daliri, 2009سرعت جای خود را در علوم مختلف باز کرد )به

 بررای  را و بسرتری  شرود شرناخته مری  شناسی، اقتصراد و سیاسرت   پلی میان جامعه عنوانبه ،امروزه

مفهروم سررمایه    (.Ghavidel et al., 2018) فرراهم کررده اسرت   ای رشرته برین دد مطالعرات متعر  

، هرر فرردی  کره  اسرت  ی ین معنر فردگرایی بدتوان نقطه مقابل فردگرایی دانست. اجتماعی را می

وم سرمایه مفهدر مقابل،  خورد؛شود یا شکست می، موفق میهای خودییو توانا اقداماتدلیل به

منرابع پنهران در    عنروان بره دارد و اینکره چگونره اینهرا     تأکیرد اجتماعی بر ماهیت و نقرش روابرط   
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 کلیرردی دارنررد  اجتمرراع نقررش   کررار، خررانواده و  -هررای زنرردگی عرصررهموفقیررت در همرره  

(Coleman, 1988; Baker, 2000; Rivera et al., 2019.)     سررمایه   از پوتنرام بنرا بره تعریرف

 هرای افرراد  به ویژگی به اشیا و سرمایه انسانی مادیکه سرمایه  حالی در ،(Putnam, 2000) اجتماعی

ی و هنجارهرا یرا تقابرل و    هرای اجتمراع  شربکه ، سرمایه اجتمراعی بره ارتباطرات میران افرراد      اشاره دارد،

سرازمان همکراری و توسرعه    تعریرف   ر اساسبآید، اشاره دارد. وجود میاعتمادی که در نتیجه آنها به

هرا و  هایی با هنجارهرا، ارزش شبکه عبارت است ازسرمایه اجتماعی  ،(OECD, 2001b) یاقتصاد

کلمرن  بره گفترة   نرد.  نکها را تسرهیل مری  گروه های مشترک که همکاری در داخل یا میاندرک

(Coleman, 1990 ،) ( به نقل از رنانی و دلیرریRenani and Daliri, 2009) ،   سررمایه اجتمراعی

بره   هایی دگرگون شود که کنش را تسهیل کنرد. آید که روابط میان افراد به شیوهوجود میهنگامی به

(، سرمایه اجتمراعی از طریرق روابرط فررد برا افرراد دیگرر ایجراد         Aguilera, 2002) یلراآگو باور

(، سررمایه اجتمراعی یرک هنجرار غیررسرمی      Fukuyama, 1999) بره اعتقراد فوکویامرا   . دشومی

(، Coleman, 1998کلمرن )  باوردهد. به قا میدو یا چند نفر را ارت معرف است که همکاری بین

سررمایه   ایگونره به های اجتماعی است،حلیل برای پژوهشمثابه ابزار تمفهوم سرمایه اجتماعی به

پیوند خرد و  الت مهم تحلیل اجتماعی یا آنچهدر روشن ساختن یکی از مشکتواند میاجتماعی 

مفهروم سررمایه اجتمراعی و     گستردگیرغم علی است، نقش مؤثری را ایفا کند.کالن نام گرفته 

شناسری و علرم اقتصراد    های مختلف علوم از جملره جامعره  زهعدم وجود تعاریف مشترک در حو

(Casson and Giusta, 2007 ،)کرنش و   زادة این است کره سررمایه اجتمراعی   مورد توجه  تةکن

و برر   بروده هرا برا یکردیگر    و محصرول آشرنا برودن و آشرنا شردن انسران       اسرت های افراد شواکن

کنرد  رشد مری  ،با گذر زمان ،گیرد و در اکثر مواقعانتظاراتی استوار است که از آشنایی جان می

شرالوده و   عنروان بره ی سررمایه اجتمراع   ،(. در واقعMontazeri et al., 2017شود )و گسترده می

برر شربکه    ،طرور خراص  طور عام و جامعره روسرتایی بره   زا در یک جامعه بهزیربنای توسعه درون

(. Bahrami, 2018دارد ) تأکیدمشارکت و دیگر پارامترهای سرمایه اجتماعی  روابط اجتماعی،

کنرد  ارزشری اشراره مری   با منبع عنوانبهشبکه  یعضااین نوع سرمایه به پیوندها و ارتباطات میان ا
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 Casson andشرود ) موجب تحقق اهرداف مرورد نظرر مری     ،که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل

Giusta, 2007.)  موضروع   در دسرتیابی بره توسرعه و پایرداری روسرتایی     اهمیت سرمایه اجتماعی

. (Rokneddin Eftekhari et al., 2016ات در سرالیان اخیرر اسرت )   رشد بسریاری از مطالعر  روبه

ماعی، بسرط  تجوامع روستایی، گسترش انسجام اج ویژهای، بههعشرط الزم برای پیشرفت هر جام

متغیرهرای   انعنرو بهتر، اعتماد متقابل افراد و دولت نسبت به هم مشارکت اجتماعی و از همه مهم

تورمی است کره نیراز بره اعتمادسرازی بریش از هرر سررمایه         سرمایه اجتماعی در شرایط رکود و

اجتمراعی را از سرر راه حرکرات     پیچیدةتواند بسیاری از معماهای شود و میدیگری احساس می

توجره  (. ;Saidaee et al., 2009 Roknodin Eftekhari et al., 2016ای جامعه برردارد ) توسعه

هرای  هسربب تسرهیل رونرد اجررای پررو       سو،از یک ،به سرمایه اجتماعی در اجتماعات روستایی

واقرع،  (. در Bahrami, 2018د )شرو مری  هرا این پرو ه پایداریعث با ،دیگر سویای و از توسعه

گونره  ست و بررای هر های انسانی آن روستاتواناز  یکنندة بخشسرمایه اجتماعی یک روستا بیان

 Heydari) سرمایه اجتماعی آن نیز مورد بررسری قررار گیررد    که الزم است ،توسعه ریزیبرنامه

Sarban, 2014 .) هرای  بر پایداری فعالیتسرمایه اجتماعی  تأثیراز بررسی منابع مختلف حکایت

 روستایی دارد.

 چهار متغیر را شاملمفهوم سرمایه اجتماعی  (Rivera et al., 2019ریورا و همکاران )

متغیرهای که این . آنها نشان دادند دندانمیاعتماد، همکاری، حس اجتماعی، و فرهنگ و سنت 

 Ghavidel etقویدل و همکاران ) د.نمی در توسعه کشاورزی و روستایی دارچهارگانه نقش مه

al., 2018ها و و عضویت در شبکه همکاری، اعتماد، انسجام اجتماعی (، با استفاده از متغیرهای

ای اشتغال، بر توسعه پایدار روستایی شامل متغیره به سنجش اثرات سرمایه اجتماعی ها،هگرو

ه اجتماعی دارای اثر مثبت و سرمای نشان داد کهد. نتایج نپرداختگذاری درآمد و سرمایه

(، در تحقیقی با Bahrami, 2018بهرامی ) همچنین، است.بر توسعه پایدار روستایی  دارمعنی

بین سرمایه  همبستگی ، نشان داد که«ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی»عنوان 

منوط به سرمایه  توسعه روستایی بوده و به دیگر سخن، 10/0 با توسعه روستایی برابر واجتماعی 
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از سرمایه اجتماعی با استفاده  ،تحقیق این است. دردر بخش سرمایه اجتماعی  ویژهبهانسانی 

 و در قالب بعد شناختی ماعیتق اجمتغیرهای اعتماد بین اشخاص، اعتماد نهادی، احساس تعل

در قالب بعد مشارکت غیررسمی، مشارکت رسمی و شبکه روابط اجتماعی متغیرهای  همچنین،

های اقتصادی، اجتماعی، یافتگی با استفاده از مؤلفه، توسعههمچنین رسی شد وبرساختاری 

الدین رکن ژوهشهای پبر پایة یافته سیاسی و خدماتی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

بررسی رابطه »با عنوان  ،(Rokneddin Eftekhari et al., 2016افتخاری و همکاران )

سرمایه اجتماعی شامل متغیرهای  ،«های سرمایه اجتماعی و پایداری توسعه نواحی مرزیشاخص

پایداری روستایی شامل متغیرهای اقتصادی،  با مشارکت، همبستگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی

رهای سرمایه توجه به متغی رو،دارد و از اینفرهنگی رابطه مستقیم  -زیرساختی و اجتماعی

ساز ایجاد محیط روستایی قابل زیست، پویا، سالم از نظر محیطی و تواند زمینهمی اجتماعی

اثرات بررسی »(، در تحقیقی با عنوان Heydari Sarban, 2014حیدری ساربان ) .شوداجتماعی 

های سرمایه مؤلفه ،«سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی

بندی ش متقابل و محیطی دستهاقتصادی، مشارکتی، کن هایمؤلفه گروه اجتماعی را در چهار

طراحی و »(، در تحقیقی با عنوان Salehi Amiri et al., 2013ن )صالحی امیری و همکاراکرد. 

یابی با استفاده از مدل سرمایه اجتماعی بر ابعاد توسعه پایدار تأثیرسنجش  برای ییارائه الگو

بر  دارعنیمثبت، مستقیم و م تأثیر دارای سرمایه اجتماعی ، نشان دادند که«معادالت ساختاری

کوساکاب  .استمحیطی و سیاسی های اقتصادی، اجتماعی، زیستتوسعه پایدار شامل مؤلفه

(Kusakabe, 2012 در تحقیقی با عنوان ،)«های سرمایه اجتماعی برای دستیابی به توسعه شبکه

بر اساس نتایج  .کندایفا میپایداری  تغییرسرمایه اجتماعی نقش مهمی در داد که نشان  ،«پایدار

اقتصادی بسیار مهم سرمایه اجماعی برای موضوعات غیر (،Wiesinger, 2007وایزینگر ) تحقیق

، بسترهای نهادی ای نیست و بدین منظورآمیز منطقهموفقیت تنها موضوع برای توسعه اما است،

سرمایه اجتماعی یک موضوع کلیدی در فرآیند توسعه روستایی  ؛ همچنین،مورد نیاز است
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 ,APOوری آسیایی )سازمان بهرهگذاران قرار گیرد. است که باید بیشتر مورد توجه سیاست

 کند. قلمداد می یک عامل کلیدی پنهان در توسعه روستایی عنوانبهسرمایه اجتماعی را  (2006

حاکی از نقش مؤثر سرمایه اجتماعی در توسعه )پایدار( روستایی  بررسی ادبیات موضوع

های پایداری سرمایه اجتماعی بر مؤلفه تأثیرشناخت و بررسی با توجه به ضرورت است. اما 

ایران قابل توجه در نواحی روستایی شمال آماری  جامعه عنوانبهکاران چندکاره فعالیت شالی

د کوشمی حاضر تحقیقه روستایی داشته باشند، در پایداری جامع ی گستردهتوانند نقشکه می

های موجود در فرآیندهای مطالعاتی در حوزه توسعه پایدار روستایی را تا حدودی مرتفع ءخال

د. ریزان قرار گیراران و برنامهگذتواند مورد استفاده سیاستمینیز نتایج آن  البته و سازد؛

های سرمایه اجتماعی و مؤلفهبین کانونی  همبستگی دنبال بررسیبهپژوهش حاضر  ،بنابراین

 (.6کاران چندکاره است )شکل های پایداری فعالیت شالیمؤلفه

 
 چارچوب مفهومی تحقیق -1شکل 

 

 تحقیق شناسیروش

از  از شمال به دریای خزر؛هموار ای و در سرزمینی جلگهحوضه آبریز دشت هراز 

نکا و سیمرغ  شهر،مقائسفید، از غرب به شهرهای پل کوهای البرز و استان تهران؛رشته جنوب به

شود. رود هراز از از شرق به شهر نوشهر و چالوس در این استان منتهی میو  در استان مازندران

ها های شمالی این رشته کوهریق دامنهاز ط و گیردهای البرز مرکزی در ایران سرچشمه میکوه

به سمت استان مازندران و مناطق مشهور به حوضه آبریز دشت هراز شامل مناطق آمل، بابل، 



   .....و اجتماعی سرماية ابعاد بين رابطة کانونی تحليل

18 

زارهای این کند و ضمن مشروب کردن شالیکنار، محمودآباد و نور عبور میبابلسر، فریدون

 . (5)شکل  شودمناطق وارد دریای خزر می

 
 وده مورد مطالعهموقعیت محد -2شکل 

لحاظ روش،  از لحاظ هدف، کاربردی و از کمی؛ تحقیق حاضر، از لحاظ ماهیت،

شامل کلیه  تحقیقانجام شده است. جامعه آماری  ،6198در سال  وپیمایشی بوده  -یتوصیف

کاران شایان یادآوری است که شالی چندکاره حوضه آبریز دشت هراز است. کارانشالی

وکار در کاری، حداقل یک کسبشود که در کنار شالیارانی گفته میکچندکاره به شالی

( از Mc Elwee, 2008الوی )ی کرده باشند با توجه به تعریف مکاندازراهنواحی روستایی 

وکارهای روستایی توسط کسببندی انواع طبقه ،های روستایی و همچنینوکارکسبانواع 

و ویک و  (Morris et al., 2017(، موریس و همکاران )De Rosa et al., 2019)روسا دی
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از  گسترده است.کشاورزان چندکاره بسیار طیف (، Vik and Mc Elwee, 2011الوی )مک

کشاورزی،  کز رسمی از جمله مرکز آمار ایران، سازمان جهادرغم مراجعه به مرا، علیرواین

هایی دقیق و دادهاستان مازندران،  و تجارت معدن ،و سازمان صنعت سازمان تعاون روستایی

شده توسط مشاهده با توجه به شواهد میدانی ولی دست نیامد؛جامع از جامعه آماری هدف به

کاران شالی انواع متعدد ،گانهشش در مناطقه این اطمینان حاصل شد ک حاضر، تحقیق گروه

. بر این اساس و در راستای پوشش نسبی انواع طبقات وجود دارد در این مناطقچندکاره 

 Gall et) شودپرسشنامه در هر منطقه تکمیل  سیکاران چندکاره، تالش شد که حداقل شالی

al., 1996.) از روش کاران چندکارهبانک اطالعاتی مناسب از تعداد شالیدلیل عدم وجود به ،

 (.Ary et al., 2010; Getz and Carlsen, 2000) شده استگیری غیراحتمالی استفاده نمونه

 ، شانس یکساننمونه آماری عنوانبهتوان برای همه اعضای جامعه مورد نظر نمی ،در این روش

نماینده جامعه طور مطلق بهتوانند این روش نمی بر اساسشده ابهای انتخنمونه، رواز اینقائل شد. 

 Ary et al., 2010; Barbieri and Mahoney, 2009; Balnaves and)مورد مطالعه باشند 

Caputi, 2001است.  «برفیگیری گلولهنمونه» مورد استفاده در این زمینه هایش(. یکی از رو

های مورد مطالعه در راستای اهداف مطالعه به شود که نمونهاستفاده از این روش موجب می

در  (.Barbieri and Mahoney, 2009; Monette et al., 1994بهترین وجه شناسایی شوند )

های وکارکسبگیری غیراحتمالی و غیرتصادفی در تحقیقات مربوط به نمونه ،وضعیت مشابه

(، Getz and Carlsen, 2000گردشگری توسط گتز و کارلسن ) -کشاورزی خانوار روستایی و

(، Barbieri et al., 2008)، باربیری و همکاران (Barbieri and Mshenga, 2008)باربیری و امشنگا 

( مورد استفاده قرار گرفته است. بدین ترتیب Barbieri and Mahoney, 2009)باربیری و ماهونی 

کمک پرسشنامه در هر منطقه، به سیگانه و تکمیل حداقل شمد نظر قرار دادن مناطق شبا 

و  شدند کار چندکاره شناساییشالی 685 ،کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی در مناطق یادشده

 .مشارکت کردند ة حاضردر مطالع
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ها استفاده شد. آوری دادهجمع برایدستیابی به هدف تحقیق، از ابزار پرسشنامه  منظوربه

ای های فردی و حرفهبخش اول شامل ویژگی تحقیق شامل سه بخش اصلی بود:ة پرسشنام

در کنار  وکارکسب طبقه و سابقه چندکاره بودنکاران چندکاره از جمله سن، جنس، شالی

کاران شالیاقتضای فعالیت  به ،همچنینمبتنی بر مرور ادبیات و  کاری بود؛ در بخش دوم،شالی

در دو مؤلفه  جامعه مورد نظرسرمایه اجتماعی  ،وکارکسبتوسعه  چندکاره در فرآیند ایجاد و

 با استفاده از طیف لیکرتگویه(  سه)و مؤلفه ساختاری گویه(  سه)شناختی شامل مؤلفه 

به  نیز بخش سوم مورد سنجش قرار گرفت؛ و (2= تا خیلی زیاد 6= خیلی کم) ایگزینهپنج

به ادبیات موضوع و  بر اساساختصاص داشت.  کاران چندکارهبررسی پایداری فعالیت شالی

پایداری فعالیت  ،جامعه روستاییپایداری در  کاران چندکارهشالیفعالیت اقتضای نقش 

( و اقتصادی گویه پنج(، اجتماعی )گویه چهارشناسی )کاران چندکاره در سه مؤلفه بومشالی

 بررسی (2تا خیلی زیاد=  6کم= ای )خیلی گزینهطیف لیکرت پنج( با استفاده از گویه چهار)

 نظرات متخصصان روستایی استفاده شد، بررسی روایی ابزار تحقیق از منظوربه شد.

بر  این متخصصان قرار گرفت وساخته در اختیار تعدادی از صورت که پرسشنامة محققینبد

 مطرح کردن سؤاالت و ، نحوهسؤاالتدر خصوص نوع  ی آنهاهانکات و پیشنهاد اساس

 . شداصالحات الزم تا حد امکان لحاظ ، ساختار پرسشنامه ،همچنین

از  ،های آماریبرای توصیف داده و 54نسخه  SPSS افزارنرماز  ،هاتحلیل داده منظوربه

همبستگی دو  حاضر، از آنجا که در تحقیقمد، میانه، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. 

های پایداری مؤلفهمجموعه سرمایه اجتماعی و  هایمؤلفه مجموعهمجموعه از متغیرها شامل 

وقتی  کانونی بهره گرفته شد.همبستگی تحلیل از  ،نظر بود کاران مدفعالیت چندکاره شالی

بینی تغییرات تواند برای پیشدارد، میبا یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل سروکار  یمحقق

اما در شرایط تحقیق حاضر که با  چندگانه استفاده کند؛ لیل رگرسیونتح شیوةمتغیر وابسته از 

از بین ، (6)شکل  متغیر مستقل سروکار داریمای از مجموعهای از متغیر وابسته و مجموعه

ز اهمیت ئاستفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی حاهای کمی کردن رابطه متغیرها، روش
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های پایداری فعالیت متغیر وابسته )مؤلفه ای ازدر حقیقت، در مواقعی که با مجموعه .است

کار داشته واجتماعی( سر سرمایهابعاد ای از متغیرهای مستقل )کاران( و مجموعهچندکاره شالی

عبارت است از همبستگی کانونی (. Kalantari, 2012شود )استفاده می باشیم، از این روش

متغیرهای مستقل و نماینده  گروهمتغیرهای کانونی که یک دو مجموعه از  درجه ارتباط بین

تواند برآیند یک متغیر پنهان در . هر متغیر کانونی میاستدیگری نماینده متغیرهای وابسته 

ن ترکیب دست آوردمنطق حاکم بر این روش به (.Sharifzadeh et al., 2012مطالعه باشد )

 استترکیب خطی  بین دوسازی ارتباط بیشینه ها با هدفاز مجموعه کدامخطی متغیرهای هر 

(Kalantari, 2012; Sharifzadeh et al., 2012; Nicolas et al., 2005 )ق تحقی ،ین اساسبر ا

پایداری فعالیت های مؤلفهسرمایه اجتماعی و  ابعادبین  حاضر بر این فرض استوار است که

 .داری وجود داردکاران چندکاره رابطه معنیشالی

 

 نتایج و بحث 

با میانگین  ،درصد آنها 88/00 کاران چندکاره نشان داد کهشالی ةبررسی اطالعات جامع

 هستند؛ همچنین، مرد (درصد 6/92) هاآناغلب  وسال(  22تا  11سال )سال، میان 19/41سنی 

 وکارکسبکار و دارای حداقل یک زمان شالیکاران )همچندکاره بودن شالی ةمیانگین سابق

 1/52کاری، عالوه بر شالینتایج حاکی از آن است که  افزون بر این،سال است.  18/66 کارآفرینانه(

صنایع روستایی و درصد در بخش  ششخدمات روستایی،  در بخش رهکاران چندکاشالی درصد

 ند.یت دار( فعالیکاربرنجز جبخش کشاورزی )بهدرصد در  0/18

 دهآم 6 در جدولسرمایه اجتماعی  های شناختی و ساختاریبررسی وضعیت مؤلفهنتایج 

حلی در مراحل ن مهمکاری با مردم و مسئوالگویه  ،، در مؤلفه شناختیکه بر اساس آن است

گویه  نیز در مؤلفه ساختاری و 11/1با میانگین  وکارکسبریزی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه

در باالترین رتبه  26/1ا میانگین در منطقه ب وکارکسبمیزان تبادل اطالعات با دیگر صاحبان 

مایه سرشناختی و ساختاری  هایبررسی وضعیت کلی مؤلفه ، نتایج. همچنینندقرار گرفت
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میانگین  با ،ترتیببه ،کاران چندکارهدر بین جامعه شالیها این مؤلفهدهد که اجتماعی نشان می

 قرار دارند.سطح متوسط  در تقریباً ،52/1و  11/1
 در کاران چندکارهسرمایه اجتماعی شالیشناختی و ساختاری  هایگویهبندی رتبه -1جدول 

 حوضه آبریز دشت هراز

 رتبه انحراف معیار میانگین هایهگو ابعاد متغیر

سرمایه اجتماعی
 

 شناختی

ریرزی،  محلری در مراحرل برنامره    مسئوالنمیزان همکاری با مردم و 

 وکارکسباجرا و ارزشیابی یک 
11/1 900/0 6 

کررارگیری افررراد بررومی در  هبرر در زمینررة پررذیریمیررزان مسررئولیت 

 وکارکسب
40/1 891/0 5 

ص و نهادهایی که در فرآیند ایجراد و توسرعه   میزان اعتماد به اشخا

 ه استبا آنها ارتباط برقرار شد ،وکارکسب
88/5 806/0 1 

  911/0 33/3 کل 

 ساختاری

 6 915/0 26/1 در منطقه وکارکسبمیزان تبادل اطالعات با دیگر صاحبان 

 5 815/0 12/1 در منطقه وکارکسبمیزان ارتباط و تعامل با دیگر صاحبان 

هررای وکارکسرربهررای دولرت در ایجرراد و توسررعه  میرزان آگرراهی از برنامرره 

 روستایی
90/5 928/0 1 

  911/0 21/3 کل 

 های پژوهشمأخذ: یافته
های شناسی، اجتماعی و اقتصادی از مجموعه مؤلفههای بومبررسی وضعیت مؤلفهنتایج 

در مؤلفه  که بر اساس آن، ده استآم 5کاران در جدول کاره شالیپایداری فعالیت چند

و  21/5های استفاده بهینه از منابع پایه محیطی از جمله آب با میانگین گویه ،شناسیبومپایداری 

 استفادههای گویه ،اجتماعیپایداری در مؤلفه  و 26/5انداز طبیعی منطقه با میانگین حفظ چشم

و ارتباط برقرار کردن با افراد  آشنا شدنو  10/5با میانگین  دسترس در محلی کار نیروی از

 یهای ارتقاگویه نیز اقتصادیپایداری در مؤلفه  و 22/5با میانگین  های دیگرجدید در صنف

در  49/5سطح درآمد نیروی کار با میانگین  یو ارتقا 15/5سطح درآمد خود با میانگین 

، شناسیبومپایداری  هایبررسی وضعیت کلی مؤلفه ، نتایجهمچنینباالترین رتبه قرار گرفتند. 
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با میانگین  ،ترتیب، بههااین مؤلفه اقتصادی حاکی از آن است کهپایداری اجتماعی و پایداری 

 .قرار دارندتر از سطح متوسط پایین 41/5و  48/5، 46/5
 کارهفعالیت چند پایداری شناسی، اجتماعی و اقتصادیبوم هایگویهبندی رتبه -2جدول 

 وضه آبریز دشت هرازکاران در حشالی

 رتبه انحراف معیار میانگین هاگویه مؤلفه متغیر

ت شالی
پایداری فعالی

کاران
 

چندکاره
 

پایداری
 

بوم
شناسی

 6 065/6 21/5 استفاده بهینه از منابع پایه محیطی از جمله آب 

 5 091/6 26/5 انداز طبیعی منطقهحفظ چشم

 1 912/0 14/5 محیطیای زیستهداستفاده از تجهیزات دارای استاندار

 4 016/6 50/5 منطقه در جدید زیرساخت ایجاد

  020/1 11/2 کل

پایداری
 

اجتماعی
 

 6 059/6 10/5 دسترس در محلی کار نیروی از استفاده

 5 015/6 22/5 های دیگرآشنا شدن و ارتباط برقرار کردن با افراد جدید در صنف

 1 086/6 49/5 نطقهایجاد اشتغال جدید در م

 4 040/6 45/5 ایجاد خدمات جدید در منطقه

 2 668/6 11/5 ایجاد امنیت شغلی برای کارگران خود

  001/1 14/2 کل

پایداری
 

صادی
اقت

 6 024/6 15/5 سطح درآمد خود یارتقا 

 5 011/6 49/5 نیروی کارسطح درآمد  یارتقا

 1 660/0 42/5 بخشی به منابع درآمدیتنوع

 4 014/6 51/5 گشایش بازار جدید

  000/1 10/2 کل

 های پژوهشمأخذ: یافته
های اجتماعی و مجموعه مؤلفه هسرمای هایمؤلفهمجموعه بررسی همبستگی بین نتایج 

که هاست مؤلفهاین بین حاکی از همبستگی  1در جدول  کاران چندکارهپایداری فعالیت شالی

 92و با اطمینان  690/0شناسی با ضریب و مؤلفه پایداری بوم شناختیمؤلفه ، بین بر اساس آن

 99و با اطمینان  549/0و مؤلفه پایداری اجتماعی با ضریب  شناختیبین مؤلفه سرمایه  ،درصد

درصد  99ن و با اطمینا 108/0و مؤلفه پایداری اقتصادی با ضریب  شناختیبین مؤلفه  ودرصد 

بین دیگر مؤلفه سرمایه اجتماعی )مؤلفه ساختاری(  ،همچنین ؛وجود دارد ردارابطه مثبت و معنی
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و  102/0، 558/0یب ابا ضر ،ترتیب، بهشناسی، اجتماعی و اقتصادیهای پایداری بومو مؤلفه

چه میزان هر ،دیگر سخنبه وجود دارد.  داردرصد رابطه مثبت و معنی 99و با اطمینان  101/0

به لحاظ  آنهاکاران چندکاره بیشتر باشد، اثرات فعالیت ن شالیسرمایه اجتماعی در میا

با نتایج  ة حاضرنتایج مطالععکس. رشناسی، اجتماعی و اقتصادی پایدارتر است و بهای بوممؤلفه

الدین (، رکنBahrami, 2018بهرامی )(، Ghavidel et al., 2018تحقیق قویدل و همکاران )

 Salehi)صالحی امیری و همکاران ، (Rokneddin Eftekhari et al., 2016افتخاری و همکاران )

Amiri et al., 2013( و کوساکاب )Kusakabe, 2012 )نتایج همبستگی  ،همچنینست. راستاهم

شناختی و ساختاری با ضریب  های سرمایه اجتماعی نشان داد که بین مؤلفهدرونی بین مؤلفه

 بررسی نتایج ،وجود دارد. از سوی دیگر داررابطه مثبت و معنی درصد 99و با اطمینان  465/0

بین  داد کهنشان کاران چندکاره لیهای پایداری فعالیت شاهمبستگی درونی میان مؤلفه

شناسی و پایداری اری بومهای پایدشناسی و پایداری اجتماعی، بین مؤلفههای پایداری بوممؤلفه

، 128/0یب ابا ضر ،ترتیب، بههای پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادیو بین مؤلفه اقتصادی

 وجود دارد. دارعنیدرصد رابطه مثبت و م 99ن با اطمیناو  048/0و  280/0
 های تحقیقمؤلفهبین همبستگی  -3جدول 

 پایداری اقتصادی پایداری اجتماعی شناسیپایداری بوم ساختاری شناختی هامؤلفه

     6 شناختی

    6 465/0** ساختاری

   1 558/0** 690/0* شناسیپایداری بوم

  6 128/0** 021/0** 549/0** پایداری اجتماعی

 6 048/0** 280/0** 101/0** 108/0** اقتصادیپایداری 
  06/0معنی داری در سطح  ** 20/0معنی داری در سطح  *

 های پژوهشمأخذ: یافته
برای بررسی رابطه مجموعه سرمایه اجتماعی )شناختی و ساختاری( با پایداری فعالیت 

 استفاده شد. کانونیی شناسی، اجتماعی و اقتصادی( از تحلیل همبستگکاران چندکاره )بومشالی
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کاران نتایج نشان داد که رابطه متغیر کانونی سرمایه اجتماعی با متغیر پایداری فعالیت شالی

 Fست آمد که آماره دهب 81/0. شاخص المبدای ویلکز برای این ارتباط است 46/0چندکاره 

، این دو مجموعه رواز ایندار است. معنی 06/0در سطح  بوده که 02/2نیز مربوط بدین شاخص 

، 000/0P)داری مقدار المبدای ویلکز ، معنی4جدول  طبق دارند. دارارتباط معنی با یکدیگر

02/2= F81/0و=λ ) مجموعه  دواین کانونی بین درصدی وجود همبستگی  99 احتمالحاکی از

 متغیر است. 
 داری برای تحلیل همبستگی کانونیهای معنیآزمون -1جدول 

 داریسطح معنی DF Fخطا  DFفرضیه  دارمق هامؤلفه

 000/0 499/2 121 1 600/0 آزمون اثر پیالی

 000/0 995/2 125 1 504/0 آزمون اثر هتلینگ

 000/0 041/2 124 1 810/0 آزمون المبدای ویلکز

 - - - - 600/0 زآزمون بزرگترین ریشه روی

 های پژوهشمأخذ: یافته
است.  000/0و  600/0 ،ترتیب، بهکانونی توابعمجذور همبستگی  2جدول  بر اساس

باید کنار گذاشته شوند و قابل تفسیر نیستند  کنند،درصد واریانس را تبیین  صدتوابعی که کمتر از 

(Sherry and Henson, 2005بنابراین .)،  درصد از واریانس مشترک را تبیین و  60/0تابع اول

درصد از تغییرات  هفدهبا آگاهی از متغیر کانونی سرمایه اجتماعی،  ،بر این اساس د.نکتفسیر می

 بینی خواهد بود.کاران چندکاره قابل پیشمتغیر کانونی پایداری فعالیت شالی
 های توابع حاصل از تحلیل کانونیویژگی -1جدول 

 مبستگیمجذور ه همبستگی کانونی درصد تجمعی درصد مقدار ویژه شماره تابع

6 504/0 980/99 980/99 465/0 600/0 

5 000/0 061/0 600 002/0 000/0 

 های پژوهشمأخذ: یافته
های پایداری فعالیت بررسی فرضیه اصلی پژوهش )ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه

که  گونهپذیر است. همانکانونی امکان کاران چندکاره( از طریق تحلیل متغیرهایشالی
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شناسی، عامل پایداری بومشود و یید میدهد، فرضیه پژوهش تأنشان می 1دول اطالعات ج

است.  داربینی و دارای رابطه معنیپیشقابل عامل شناختی و ساختاری اجتماعی و اقتصادی با 

شده( آنها را نشان ساختاری و مجذور )واریانس تبیین ضریب استاندارد، ضریب 1جدول 

مانند  ،گویندن وزن کانونی نیز میکانونی که بدا همبستگی بضری ،دهد. در این جدولمی

 ن مقادیر حاکی از اهمیت نسبی هر کدام. ایدر تحلیل رگرسیون استشده استاندارد یمقادیر بتا

در تابع سرمایه اجتماعی،  با توجه به نتایج،از متغیرهای اصلی در محاسبه مقدار کانونی است. 

نسبی مربوط به متغیر ساختاری و در تابع پایداری فعالیت  ( یا اهمیت052/0بیشترین وزن )

با  ،در حالت اول است. مربوط به متغیر اقتصادی (881/0)بیشترین وزن کاران چندکاره شالی

واحد صدم  01به اندازه  یادشدهیک واحد افزایش در متغیر ساختاری، میزان همبستگی دو تابع 

 یادشدهپایداری اقتصادی، میزان همبستگی دو تابع  با یک واحد افزایش در ،در حالت دوم و

  یابد.صدم واحد افزایش می 89

ست از ا عبارت ،گویندن بار عاملی کانونی نیز میداضریب همبستگی ساختار که ب

بارهای عاملی در تحلیل عاملی است.  همانند کهیک متغیر با متغیر اصلی، همبستگی کانونی 

یک متغیر  از طریقکه آید دست میبهشوند، درصد واریانسی  چنانچه مقادیر ساختار مجذور

شناختی و  هایمؤلفه ،در حقیقت (.Kalantari, 2012) شوداصلی با متغیرهای کانونی تبیین می

 .استبیین شده تسرمایه اجتماعی کانونی متغیر  بادرصد  0/81و  4/21 ،ترتیب، بهساختاری

شناسی، اجتماعی و های بوممؤلفه ،کاران چندکارهدر متغیر پایداری فعالیت شالی ،همچنین

 .شده است تبیینکانونی این متغیر  از طریقدرصد  99/0و  1/12 ،5/10 ،ترتیب، بهاقتصادی

تر از آنها بزرگ)بار کانونی( بر اساس یک قاعده کلی، متغیرهایی که همبستگی ساختار 

 ، در(. بنابراینKalantari, 2012ند )شوبخشی از متغیرکانونی محسوب می عنوانبه ،باشد 10/0

 026/0کانونی  مؤلفه شناختی با بار ،یعنی)سرمایه اجتماعی مجموعه  هر دو مؤلفه ،حاضر تحقیق

بیشترین  ،غیر کانونی )مجموعه(در این مت .استدار معنی (966/0کانونی و مؤلفه ساختاری با بار 

توان می ،کانونی متغیر ساختاری سهم مربوط به متغیر ساختاری است. با توجه به مقدار بیشتر بار
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در مجموعه پایداری  ،همچنینگذاری کرد. نام «سرمایه اجتماعی ساختاری»این مجموعه را 

، مؤلفه اجتماعی با بار 160/0نونی شناسی با بار کاهر سه مؤلفه بوم ،کاران چندکارهفعالیت شالی

در این متغیر کانونی ند. دار هستمعنی 992/0و مؤلفه اقتصادی با بار کانونی  860/0کانونی 

کانونی متغیر  بیشترین سهم مربوط به متغیر اقتصادی است. با توجه به مقدار بیشتر بار ،)مجموعه(

گذاری نام «کاران چندکارهفعالیت شالیپایداری اقتصادی »توان این مجموعه را اقتصادی، می

 کرد.
 همبستگی کانونی، ساختار و مجذور آنها در تابع اول  دضرایب استاندار -0جدول 

 ضریب اشتراک کانونی بار کانونی وزن کانونی )ابعاد( هامؤلفه

 مجموعة سرمایه اجتماعی 

 214/0 026/0 425/0 شناختی

 810/0 966/0 052/0 ساختاری

 کاران چندکارهعة پایداری فعالیت شالیمجمو 

 105/0 160/0 -061/0 شناسیبوم

 121/0 860/0 621/0 اجتماعی

 990/0 992/0 881/0 اقتصادی

 های پژوهشمأخذ: یافته
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

طور عام و زا در یک جامعه بهشالوده و زیربنای توسعه درون عنوانبهسرمایه اجتماعی 

تحقیق حاضر با هدف  ،شود. بر این اساسطور خاص در نظر گرفته میروستایی به در جامعه

کاران های پایداری فعالیت شالیبررسی همبستگی کانونی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه

حاکی  ة حاضرلعاطنتایج مکلی،  طوربهچندکاره در حوضه آبریز دشت هراز انجام گرفته است. 

کاران های پایداری فعالیت شالیانونی میان ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفهاز وجود همبستگی ک

کاران شناختی و ساختاری در بین شالی هایچه میزان مؤلفههر ،دیگر سخنچندکاره است. به 

شناختی، پایداری اجتماعی و پایداری میزان پایداری بوم ،چندکاره بیشتر باشد، به همان نسبت
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وجود رابطه مثبت بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و پایداری  هد بود.اقتصادی باالتر خوا

چه میزان تبادل اطالعات، میزان ارتباط و ه هردهد کمیکاران چندکاره نشان فعالیت شالی

های آگاهی نسبت به برنامه ،و همچنین وکارکسبکاران چندکاره با دیگر صاحبان شالیتعامل 

پایداری اقتصادی  ،به همان نسبت ،بیشتر باشد های روستاییوکاربکسدولت در ایجاد و توسعه 

از جمله سطح درآمد، پایداری اجتماعی از جمله استفاده از نیروی کار محلی و پایداری 

 ،رواز اینکند. شناسی از جمله استفاده بهینه از منابع پایه محیطی گسترش و ارتقا پیدا میبوم

به نسبت  ،کاران چندکارهصنف مربوط به فعالیت شالیتشکیل با  هک شودپیشنهاد می

 چندکاره کارانشالیمیان جریان بیشتر تبادل اطالعات و تعامل و تسهیل  آنهاسازی میان شبکه

های کاربردی برنامهاز طریق و مجازی در فضای  توانرا می سازیاین شبکه البته ؛کمک شود

 مناسب ایگونهبرای ارتباطات مجازی بهالزم  یهاکه بسترها و زیرساخت، چرادادموجود انجام 

طریق تالش کنند تا از ای اندرکاران محلی و منطقهدست . همچنین، شایسته است کهفراهم است

و  وکارکسبر راستای توسعه دولت د هایرویکردها و برنامه ،رسمی و معتبر مجاری

گاهی جامعه روستایی آتر به اطالع و چه بیشهر و با شفافیت دقیقطور بههای دولتی را حمایت

برسانند. وجود رابطه مثبت بین بعد شناختی طور خاص بهکاران چندکاره طور عام و شالیبه

میزان همکاری دهد که هرچه میاران چندکاره نشان کسرمایه اجتماعی و پایداری فعالیت شالی

، وکارکسبزشیابی یک ریزی، اجرا و ارمحلی در مراحل برنامه مسئوالنبا مردم و 

میزان اعتماد به  ،همچنینو  وکارکسبکارگیری افراد بومی در به در زمینةپذیری مسئولیت

پایداری  ،به همان نسبت ،بیشتر باشد وکارکسباشخاص و نهادهای مرتبط با ایجاد و توسعه 

محلی و  اقتصادی از جمله سطح درآمد، پایداری اجتماعی از جمله استفاده از نیروی کار

 ،رواز این د.یابمیشناسی از جمله استفاده بهینه از منابع پایه محیطی گسترش و ارتقا پایداری بوم

کاران شالی در میان پذیریتقویت روحیه همکاری و مسئولیت ضمن که شودپیشنهاد می

یت توان این مهم را تقومی که با تشکیل صنف مربوط،)ای منطقه در سطوح محلی وچندکاره 

چه هربا همراهی و همدلی  ،وکارکسبتوسعه فرآیند ایجاد و در  مؤثر ارکان و اشخاص (،کرد
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از این  تا کنندتسریع تسهیل و را  وکارکسبزمینه ایجاد و توسعه  ،کاران چندکارهبا شالی بیشتر

 گیرد.شکل  کاران چندکارهشالی نزد مناسبزمینه اعتماد  رهگذر،
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