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چکیده
سرمایه اجتماعی بهعنوان شالوده و زیربنای توسعه درونزا در یک جامعه بهطور عام و جامعه
روستایی بهطور خاص در نظر گرفته میشود .بر این اساس ،هدف تحقیق حاضر بررسی همبستگی
کانونی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفههای پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره در حوضه آبریز
دشت هراز بود .تحقیق حاضر ،از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی-پیمایشی بود و
 -6دانشآموختة دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -5دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -1نویسندة مسئول و دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
)(enayat.abbasi@modares.ac.ir
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جامعه آماری آن را کلیه شالیکاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز تشکیل میدهند که به علت
در دست نبودن بانک اطالعاتی مناسب ،برای نمونهگیری ،از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد
و در نهایت 685 ،شالیکار چندکاره شناسایی شدند و در تحقیق مشارکت کردند .نتایج نشان داد که
رابطه بین متغیرهای کانونی سرمایه اجتماعی و پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره  0/46است؛
همچنین ،هفده درصد از تغییرات متغیر کانونی پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره با متغیر کانونی
سرمایه اجتماعی تبیین میشود .از اینرو ،هرچه میزان مؤلفههای شناختی و ساختاری در بین شالیکاران
چندکاره بیشتر باشد ،به همان نسبت ،میزان پایداری بومشناختی ،اجتماعی و اقتصادی باالتر خواهد بود.
کلیدواژهها :سرمایه اجتماعی ،پایداری ،شالیکاران چندکاره ،حوضه آبریز دشت هراز

مقدمه

بیتردید ،الزمه حیات و شکوفایی مطلوب هر جامعهای توجه به روستاهاست ،چراکه
اساساً حوزههای روستایی ،بهعنوان قاعده نظام و فعالیت ملی ،نقش اساسی در توسعه ملی ایفا
میکند ( .)Rezvani, 2004نقش و جایگاه روستاها در فرآیند توسعه در مقیاس محلی ،منطقهای،
ملی و بینالمللی و پیامدهای توسعهیافتگی مناطق روستایی از جمله فقر گسترده ،نابرابری فزاینده،
رشد سریع جمعیت ،بیکاری ،مهاجرت ،حاشیهنشینی شهری و ...موجب توجه به مقوله توسعة پایدار
روستایی شده است ( .)Fazel Beigi and Yavari, 2009توجه به جوامع انسانی و مشارکت آنها
بهعنوان نوک پیکان تغییرات و حرکت بهسوی توسعه پایدار (روستایی) ضروری است .از
اینرو ،دستیابی به نتایج مطلوب نیازمند توجه به روابط اجتماعی و کنش جمعی انسانها در
قالب مفهوم سرمایه اجتماعی است ( .)Charmchian Langerodi, 2016سرمایه اجتماعی
مفهومی پیچیده ،چندوجهی و میانرشتهای است که علیرغم تازگی و پیچیدگی ،توجه بسیاری
از صاحبنظران در حوزههای مختلف را به خود جلب کرده و توانسته است از ابهامات و
کاستیهای نظری بحثهای اقتصادی -اجتماعی تا حد زیادی بکاهد .طرح این رویکرد در
بسیاری از مباحث اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نشاندهنده اهمیت نقش روابط اجتماعی در
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این متغیرهاست .امروزه ،سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایههای مادی و انسانی در
جوامع و سازمانها ایفا میکند و شبکههای روابط جمعی به روابط میان انسانها انسجام
میبخشند ( .)Montazeri et al., 2017به باور بیشتر پژوهشگران و اندیشمندان ،سرمایه
اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد ،قطعاً مصداقی واحد در همه جوامع ندارد و اقتضای
سرمایه اجتماعی این است که در هر جامعهای ،متناسب با مقتضیات همان جامعه شکل گیرد
(.)Salehi Amiri et al., 2013; Fukuyama, 1991
حوضه آبریز دشت هراز ،با بیش از  46درصد جمعیت استان مازندران ( )SCI, 2016و
همچنین ،با حضور بیش از  29درصد شالیکاران از کل جمعیت بهرهبرداران روستایی در این
منطقه ( ،)SCI, 2016; PBOI, 2016دارای اهمیت مطالعاتی زیادی است و میتواند نقش
چشمگیر در پایداری جامعه روستایی در نواحی روستایی شمال ایران داشته باشند .بر این اساس،
بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی جامعه شالیکاران چندکاره و رابطه آن با مؤلفههای توسعه پایدار
روستایی در کانون توجه تحقیق حاضر بوده است.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق

امروزه ،طراحی و اجرای راهبرد بررد -بررد 6توسرعه پایردار روسرتایی و افرزایش درآمرد
اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین شرطهای تداوم فعالیت تولیدی ،مدیریت پایدار منابع طبیعی
و جلررروگیری از تشررردید تغییرررر کررراربری اراضررری کشررراورزی در نظرررر گرفتررره شرررده اسرررت
( .)Mahmoodi, 2014عمرردهترررین اهررداف چنررین راهبردهررایی دسررتیابی برره پایررداری اقتصررادی ،اجتمرراعی و
زیستمحیطی از طریق وضع سیاستها ،انجام اقدامات الزم و عملیات حمایتی و در نهایت ،ایجاد تعادل و همراهنگی

بین آنهاست ( .)Kalantari et al, 2009; Kalantari et al, 2008; OECD, 2001aدر این راستا،
یکی از مهمترین راهبردهای توسعه پایدار روستایی راهبرد فعالیت چندگانه کشاورزان است کره
طرری دهررههررای اخیررر ،مررورد توجرره دانشررمندان حرروزه توسررعه روسررتایی قرررار گرفترره اسررت
1. win-win approach
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( .)Moumenihelali et al., 2020فعالیررت چندگانرره عبررارت اسررت از ترکیررب فعالیررتهررای
کشاورزی و غیرکشاورزی که توسط خانوار کشاورز مالک مزرعه خرانوادگی انجرام مریشرود.
در حقیقت ،فعالیت چندگانه بدین موضوع اشاره دارد که یک فرد (کشاورز) یا گروهی از افراد
(کشررراورزان) در فعالیرررتهرررای مختلرررف (کشررراورزی و غیرکشررراورزی) درگیرررر هسرررتند
( .)Van Huylenbroeck et al., 2007ایرن راهبررد ،برهدلیرل اسرتفاده بهینره از منرابع تولیردی و
نیروی انسانی ،طی سالهای اخیر ،در برنامههای میانمدت و بلندمدت توسرعه روسرتایی اهمیرت
ویژه یافته و در تفکرات راهبردی بسریاری از سیاسرتگرذاران در کشرورهای مختلرف از جملره
مجموعرره جزایررر بریتانیررا ،آلمرران ،هلنررد و بلژیررک وارد شررده اسررت ( .)ENRD, 2018فعالیررت
چندگانه ،راهبردی است در چارچوب توسعه پایدار روستایی برای کاهش بیکاری ،تنوع بخشری
برره منررابع درآمرردی و کرراهش اتکررا برره کشرراورزی ( )Shucksmith and Smith, 1991و
کمررککننررده برره کشرراورزی پایرردار ( .)Giourga and Loumou, 2006یکرری از مهررمترررین
مؤلفههایی که میتواند در شکلگیری این اثرات مناسب و پایداری آن در نرواحی روسرتایی نقرش
ایفا کند ،سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی ،بهعنوان یک مفهوم مهم تحلیلی و ابرزاری بررای
سیاستگذاری ،میتواند موجبات توسعه پایدار روستایی را فراهم و تقویت کند ( Rivera et al.,

.)2019
توجه به کنشهای جمعی و ارتباطات مبتنی بر اعتماد ریشره در اعصرار تراریخ دارد .ایرن
مفاهیم در قالب سرمایه اجتماعی با مقالره هرانیفران ( )Hanifan, 1916تولردی دوبراره یافرت و
بهسرعت جای خود را در علوم مختلف باز کرد ( ،)Renani and Daliri, 2009برهگونرهای کره
امروزه ،بهعنوان پلی میان جامعهشناسی ،اقتصراد و سیاسرت شرناخته مریشرود و بسرتری را بررای
مطالعرات متعردد برینرشرتهای فرراهم کررده اسرت ( .)Ghavidel et al., 2018مفهروم سررمایه
اجتماعی را میتوان نقطه مقابل فردگرایی دانست .فردگرایی بدین معنری اسرت کره هرر فرردی،
بهدلیل اقدامات و تواناییهای خود ،موفق میشود یا شکست میخورد؛ در مقابل ،مفهوم سرمایه
اجتماعی بر ماهیت و نقرش روابرط تأکیرد دارد و اینکره چگونره اینهرا برهعنروان منرابع پنهران در
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موفقیررت در همرره عرصررههررای زنرردگی -کررار ،خررانواده و اجتمرراع نقررش کلیرردی دارنررد
( .)Coleman, 1988; Baker, 2000; Rivera et al., 2019بنرا بره تعریرف پوتنرام از سررمایه
اجتماعی ( ،)Putnam, 2000در حالی که سرمایه مادی به اشیا و سرمایه انسانی به ویژگیهرای افرراد
اشاره دارد ،سرمایه اجتمراعی بره ارتباطرات میران افرراد ،شربکههرای اجتمراعی و هنجارهرا یرا تقابرل و
اعتمادی که در نتیجه آنها بهوجود میآید ،اشاره دارد .بر اساس تعریرف سرازمان همکراری و توسرعه
اقتصادی ( ،)OECD, 2001bسرمایه اجتماعی عبارت است از شبکههایی با هنجارهرا ،ارزشهرا و
درکهای مشترک که همکاری در داخل یا میان گروهها را تسرهیل مریکننرد .بره گفترة کلمرن
( ،)Coleman, 1990به نقل از رنانی و دلیرری ( ،)Renani and Daliri, 2009سررمایه اجتمراعی
هنگامی بهوجود میآید که روابط میان افراد به شیوههایی دگرگون شود که کنش را تسهیل کنرد .بره
باور آگویلرا ( ،) Aguilera, 2002سرمایه اجتمراعی از طریرق روابرط فررد برا افرراد دیگرر ایجراد
میشود .بره اعتقراد فوکویامرا ( ،)Fukuyama, 1999سررمایه اجتمراعی یرک هنجرار غیررسرمی
معرف است که همکاری بین دو یا چند نفر را ارتقا میدهد .به باور کلمرن (،)Coleman, 1998
مفهوم سرمایه اجتماعی بهمثابه ابزار تحلیل برای پژوهشهای اجتماعی است ،بهگونرهای سررمایه
اجتماعی میتواند در روشن ساختن یکی از مشکالت مهم تحلیل اجتماعی یا آنچه پیوند خرد و
کالن نام گرفته است ،نقش مؤثری را ایفا کند .علیرغم گستردگی مفهروم سررمایه اجتمراعی و
عدم وجود تعاریف مشترک در حوزههای مختلف علوم از جملره جامعرهشناسری و علرم اقتصراد
( ،)Casson and Giusta, 2007نکتة مورد توجه این است کره سررمایه اجتمراعی زادة کرنش و
واکنشهای افراد اسرت و محصرول آشرنا برودن و آشرنا شردن انسرانهرا برا یکردیگر بروده و برر
انتظاراتی استوار است که از آشنایی جان میگیرد و در اکثر مواقع ،با گذر زمان ،رشد مریکنرد
و گسترده میشود ( .)Montazeri et al., 2017در واقع ،سررمایه اجتمراعی برهعنروان شرالوده و
زیربنای توسعه درونزا در یک جامعه بهطور عام و جامعره روسرتایی برهطرور خراص ،برر شربکه
روابط اجتماعی ،مشارکت و دیگر پارامترهای سرمایه اجتماعی تأکید دارد (.)Bahrami, 2018
این نوع سرمایه به پیوندها و ارتباطات میان اعضای شبکه بهعنوان منبع باارزشری اشراره مریکنرد

18

روستا و توسعه ،سال  ،42شمارة 39
که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ،موجب تحقق اهرداف مرورد نظرر مریشرود ( Casson and

 .)Giusta, 2007اهمیت سرمایه اجتماعی در دسرتیابی بره توسرعه و پایرداری روسرتایی موضروع
روبهرشد بسریاری از مطالعرات در سرالیان اخیرر اسرت (.)Rokneddin Eftekhari et al., 2016
شرط الزم برای پیشرفت هر جامعهای ،بهویژه جوامع روستایی ،گسترش انسجام اجتماعی ،بسرط
مشارکت اجتماعی و از همه مهمتر ،اعتماد متقابل افراد و دولت نسبت به هم بهعنروان متغیرهرای
سرمایه اجتماعی در شرایط رکود و تورمی است کره نیراز بره اعتمادسرازی بریش از هرر سررمایه
دیگری احساس میشود و میتواند بسیاری از معماهای پیچیدة اجتمراعی را از سرر راه حرکرات
توسعهای جامعه برردارد ( .)Roknodin Eftekhari et al., 2016; Saidaee et al., 2009توجره
به سرمایه اجتماعی در اجتماعات روستایی ،از یکسو ،سربب تسرهیل رونرد اجررای پررو ههرای
توسعهای و از سوی دیگر ،باعث پایداری این پرو ههرا مریشرود ( .)Bahrami, 2018در واقرع،
سرمایه اجتماعی یک روستا بیانکنندة بخشی از توانهای انسانی آن روستاست و بررای هرگونره
برنامهریزی توسعه ،الزم است که سرمایه اجتماعی آن نیز مورد بررسری قررار گیررد ( Heydari

 .)Sarban, 2014بررسی منابع مختلف حکایت از تأثیر سرمایه اجتماعی بر پایداری فعالیتهرای
روستایی دارد.
ریورا و همکاران ( )Rivera et al., 2019مفهوم سرمایه اجتماعی را شامل چهار متغیر
اعتماد ،همکاری ،حس اجتماعی ،و فرهنگ و سنت میدانند .آنها نشان دادند که این متغیرهای
چهارگانه نقش مهمی در توسعه کشاورزی و روستایی دارند .قویدل و همکاران ( Ghavidel et

 ،)al., 2018با استفاده از متغیرهای همکاری ،اعتماد ،انسجام اجتماعی و عضویت در شبکهها و
گروهها ،به سنجش اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی شامل متغیرهای اشتغال،
درآمد و سرمایهگذاری پرداختند .نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و
معنیدار بر توسعه پایدار روستایی است .همچنین ،بهرامی ( ،)Bahrami, 2018در تحقیقی با
عنوان «ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی» ،نشان داد که همبستگی بین سرمایه
اجتماعی و توسعه روستایی برابر با  0/10بوده و به دیگر سخن ،توسعه روستایی منوط به سرمایه
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انسانی بهویژه در بخش سرمایه اجتماعی است .در این تحقیق ،سرمایه اجتماعی با استفاده از
متغیرهای اعتماد بین اشخاص ،اعتماد نهادی ،احساس تعلق اجتماعی در قالب بعد شناختی و
همچنین ،متغیرهای مشارکت غیررسمی ،مشارکت رسمی و شبکه روابط اجتماعی در قالب بعد
ساختاری بررسی شد و همچنین ،توسعهیافتگی با استفاده از مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و خدماتی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت .بر پایة یافتههای پژوهش رکنالدین
افتخاری و همکاران ( ،)Rokneddin Eftekhari et al., 2016با عنوان «بررسی رابطه
شاخصهای سرمایه اجتماعی و پایداری توسعه نواحی مرزی» ،سرمایه اجتماعی شامل متغیرهای
مشارکت ،همبستگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی با پایداری روستایی شامل متغیرهای اقتصادی،
زیرساختی و اجتماعی -فرهنگی رابطه مستقیم دارد و از اینرو ،توجه به متغیرهای سرمایه
اجتماعی میتواند زمینه ساز ایجاد محیط روستایی قابل زیست ،پویا ،سالم از نظر محیطی و
اجتماعی شود .حیدری ساربان ( ،)Heydari Sarban, 2014در تحقیقی با عنوان «بررسی اثرات
سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی» ،مؤلفههای سرمایه
اجتماعی را در چهار گروه مؤلفههای اقتصادی ،مشارکتی ،کنش متقابل و محیطی دستهبندی
کرد .صالحی امیری و همکاران ( ،)Salehi Amiri et al., 2013در تحقیقی با عنوان «طراحی و
ارائه الگویی برای سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر ابعاد توسعه پایدار با استفاده از مدلیابی
معادالت ساختاری» ،نشان دادند که سرمایه اجتماعی دارای تأثیر مثبت ،مستقیم و معنیدار بر
توسعه پایدار شامل مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و سیاسی است .کوساکاب
( ،)Kusakabe, 2012در تحقیقی با عنوان «شبکههای سرمایه اجتماعی برای دستیابی به توسعه
پایدار» ،نشان داد که سرمایه اجتماعی نقش مهمی در تغییر پایداری ایفا میکند .بر اساس نتایج
تحقیق وایزینگر ( ،)Wiesinger, 2007سرمایه اجماعی برای موضوعات غیراقتصادی بسیار مهم
است ،اما تنها موضوع برای توسعه موفقیتآمیز منطقهای نیست و بدین منظور ،بسترهای نهادی
مورد نیاز است؛ همچنین ،سرمایه اجتماعی یک موضوع کلیدی در فرآیند توسعه روستایی
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است که باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد .سازمان بهرهوری آسیایی ( APO,

 )2006سرمایه اجتماعی را بهعنوان یک عامل کلیدی پنهان در توسعه روستایی قلمداد میکند.
بررسی ادبیات موضوع حاکی از نقش مؤثر سرمایه اجتماعی در توسعه (پایدار) روستایی
است .اما با توجه به ضرورت شناخت و بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مؤلفههای پایداری
فعالیت شالیکاران چندکاره بهعنوان جامعه آماری قابل توجه در نواحی روستایی شمال ایران
که میتوانند نقشی گسترده در پایداری جامعه روستایی داشته باشند ،تحقیق حاضر میکوشد
خالء های موجود در فرآیندهای مطالعاتی در حوزه توسعه پایدار روستایی را تا حدودی مرتفع
سازد؛ و البته نتایج آن نیز میتواند مورد استفاده سیاستگذاران و برنامهریزان قرار گیرد.
بنابراین ،پژوهش حاضر بهدنبال بررسی همبستگی کانونی بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی و
مؤلفههای پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره است (شکل .)6

شکل  -1چارچوب مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق

حوضه آبریز دشت هراز در سرزمینی جلگهای و هموار از شمال به دریای خزر؛ از
جنوب به رشتهکوهای البرز و استان تهران؛ از غرب به شهرهای پلسفید ،قائمشهر ،نکا و سیمرغ
در استان مازندران و از شرق به شهر نوشهر و چالوس در این استان منتهی میشود .رود هراز از
کوههای البرز مرکزی در ایران سرچشمه میگیرد و از طریق دامنههای شمالی این رشته کوهها
به سمت استان مازندران و مناطق مشهور به حوضه آبریز دشت هراز شامل مناطق آمل ،بابل،
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بابلسر ،فریدونکنار ،محمودآباد و نور عبور میکند و ضمن مشروب کردن شالیزارهای این
مناطق وارد دریای خزر میشود (شکل .)5

شکل  -2موقعیت محدوده مورد مطالعه

تحقیق حاضر ،از لحاظ ماهیت ،کمی؛ از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش،
توصیفی -پیمایشی بوده و در سال  ،6198انجام شده است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه
شالیکاران چندکاره حوضه آبریز دشت هراز است .شایان یادآوری است که شالیکاران
چندکاره به شالیکارانی گفته میشود که در کنار شالیکاری ،حداقل یک کسبوکار در
نواحی روستایی راهاندازی کرده باشند با توجه به تعریف مکالوی ( )Mc Elwee, 2008از
انواع کسبوکارهای روستایی و همچنین ،طبقهبندی انواع کسبوکارهای روستایی توسط
دیروسا ( ،)De Rosa et al., 2019موریس و همکاران ( )Morris et al., 2017و ویک و
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مکالوی ( ،)Vik and Mc Elwee, 2011طیف کشاورزان چندکاره بسیار گسترده است .از
اینرو ،علیرغم مراجعه به مراکز رسمی از جمله مرکز آمار ایران ،سازمان جهاد کشاورزی،
سازمان تعاون روستایی و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران ،دادههایی دقیق و
جامع از جامعه آماری هدف بهدست نیامد؛ ولی با توجه به شواهد میدانی مشاهدهشده توسط
گروه تحقیق حاضر ،این اطمینان حاصل شد که در مناطق ششگانه ،انواع متعدد شالیکاران
چندکاره در این مناطق وجود دارد  .بر این اساس و در راستای پوشش نسبی انواع طبقات
شالیکاران چندکاره ،تالش شد که حداقل سی پرسشنامه در هر منطقه تکمیل شود ( Gall et

 .)al., 1996بهدلیل عدم وجود بانک اطالعاتی مناسب از تعداد شالیکاران چندکاره ،از روش
نمونهگیری غیراحتمالی استفاده شده است (.)Ary et al., 2010; Getz and Carlsen, 2000
در این روش ،نمیتوان برای همه اعضای جامعه مورد نظر بهعنوان نمونه آماری ،شانس یکسان
قائل شد .از اینرو ،نمونههای انتخابشده بر اساس این روش نمیتوانند بهطور مطلق نماینده جامعه
مورد مطالعه باشند ( Ary et al., 2010; Barbieri and Mahoney, 2009; Balnaves and

 .)Caputi, 2001یکی از روشهای مورد استفاده در این زمینه «نمونهگیری گلولهبرفی» است.
استفاده از این روش موجب میشود که نمونههای مورد مطالعه در راستای اهداف مطالعه به
بهترین وجه شناسایی شوند ( .)Barbieri and Mahoney, 2009; Monette et al., 1994در
وضعیت مشابه ،نمونهگیری غیراحتمالی و غیرتصادفی در تحقیقات مربوط به کسبوکارهای
خانوار روستایی و کشاورزی -گردشگری توسط گتز و کارلسن (،)Getz and Carlsen, 2000
باربیری و امشنگا ( ،)Barbieri and Mshenga, 2008باربیری و همکاران (،)Barbieri et al., 2008
باربیری و ماهونی ( )Barbieri and Mahoney, 2009مورد استفاده قرار گرفته است .بدین ترتیب
با مد نظر قرار دادن مناطق ششگانه و تکمیل حداقل سی پرسشنامه در هر منطقه ،بهکمک
کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی در مناطق یادشده 685 ،شالیکار چندکاره شناسایی شدند و
در مطالعة حاضر مشارکت کردند.

89

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

بهمنظور دستیابی به هدف تحقیق ،از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شد.
پرسشنامة تحقیق شامل سه بخش اصلی بود :بخش اول شامل ویژگیهای فردی و حرفهای
شالیکاران چندکاره از جمله سن ،جنس ،سابقه چندکاره بودن و طبقه کسبوکار در کنار
شالیکاری بود؛ در بخش دوم ،مبتنی بر مرور ادبیات و همچنین ،به اقتضای فعالیت شالیکاران
چندکاره در فرآیند ایجاد و توسعه کسبوکار ،سرمایه اجتماعی جامعه مورد نظر در دو مؤلفه
شامل مؤلفه شناختی (سه گویه) و مؤلفه ساختاری (سه گویه) با استفاده از طیف لیکرت
پنجگزینهای (خیلی کم=  6تا خیلی زیاد=  )2مورد سنجش قرار گرفت؛ و بخش سوم نیز به
بررسی پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره اختصاص داشت .بر اساس ادبیات موضوع و به
اقتضای نقش فعالیت شالیکاران چندکاره در پایداری جامعه روستایی ،پایداری فعالیت
شالیکاران چندکاره در سه مؤلفه بومشناسی (چهار گویه) ،اجتماعی (پنج گویه) و اقتصادی
(چهار گویه) با استفاده از طیف لیکرت پنجگزینهای (خیلی کم=  6تا خیلی زیاد=  )2بررسی
شد .بهمنظور بررسی روایی ابزار تحقیق از نظرات متخصصان روستایی استفاده شد،
بدینصورت که پرسشنامة محققساخته در اختیار تعدادی از این متخصصان قرار گرفت و بر
اساس نکات و پیشنهادهای آنها در خصوص نوع سؤاالت ،نحوه مطرح کردن سؤاالت و
همچنین ،ساختار پرسشنامه ،اصالحات الزم تا حد امکان لحاظ شد.
بهمنظور تحلیل دادهها ،از نرمافزار  SPSSنسخه  54و برای توصیف دادههای آماری ،از
مد ،میانه ،میانگین و انحراف معیار استفاده شد .از آنجا که در تحقیق حاضر ،همبستگی دو
مجموعه از متغیرها شامل مجموعه مؤلفههای سرمایه اجتماعی و مجموعه مؤلفههای پایداری
فعالیت چندکاره شالیکاران مد نظر بود ،از تحلیل همبستگی کانونی بهره گرفته شد .وقتی
محققی با یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل سروکار دارد ،میتواند برای پیشبینی تغییرات
متغیر وابسته از شیوة تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده کند؛ اما در شرایط تحقیق حاضر که با
مجموعهای از متغیر وابسته و مجموعهای از متغیر مستقل سروکار داریم (شکل  ،)6از بین
روشهای کمی کردن رابطه متغیرها ،استفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی حائز اهمیت
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است .در حقیقت ،در مواقعی که با مجموعهای از متغیر وابسته (مؤلفههای پایداری فعالیت
چندکاره شالیکاران) و مجموعهای از متغیرهای مستقل (ابعاد سرمایه اجتماعی) سروکار داشته
باشیم ،از این روش استفاده میشود ( .)Kalantari, 2012همبستگی کانونی عبارت است از
درجه ارتباط بین دو مجموعه از متغیرهای کانونی که یک گروه نماینده متغیرهای مستقل و
دیگری نماینده متغیرهای وابسته است .هر متغیر کانونی میتواند برآیند یک متغیر پنهان در
مطالعه باشد ( .)Sharifzadeh et al., 2012منطق حاکم بر این روش بهدست آوردن ترکیب
خطی متغیرهای هر کدام از مجموعهها با هدف بیشینهسازی ارتباط بین دو ترکیب خطی است
( )Kalantari, 2012; Sharifzadeh et al., 2012; Nicolas et al., 2005بر این اساس ،تحقیق
حاضر بر این فرض استوار است که بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفههای پایداری فعالیت
شالیکاران چندکاره رابطه معنیداری وجود دارد.
نتایج و بحث

بررسی اطالعات جامعة شالیکاران چندکاره نشان داد که  00/88درصد آنها ،با میانگین
سنی  41/19سال ،میانسال ( 11تا  22سال) و اغلب آنها ( 92/6درصد) مرد هستند؛ همچنین،
میانگین سابقة چندکاره بودن شالیکاران (همزمان شالیکار و دارای حداقل یک کسبوکار
کارآفرینانه)  66/18سال است .افزون بر این ،نتایج حاکی از آن است که عالوه بر شالیکاری52/1 ،
درصد شالیکاران چندکاره در بخش خدمات روستایی ،شش درصد در بخش صنایع روستایی و
 18/0درصد در بخش کشاورزی (بهجز برنجکاری) فعالیت دارند.
نتایج بررسی وضعیت مؤلفههای شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی در جدول  6آمده
است که بر اساس آن ،در مؤلفه شناختی ،گویه همکاری با مردم و مسئوالن محلی در مراحل
برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی یک کسبوکار با میانگین  1/11و در مؤلفه ساختاری نیز گویه
میزان تبادل اطالعات با دیگر صاحبان کسبوکار در منطقه با میانگین  1/26در باالترین رتبه
قرار گرفتند .همچنین ،نتایج بررسی وضعیت کلی مؤلفههای شناختی و ساختاری سرمایه
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اجتماعی نشان میدهد که این مؤلفهها در بین جامعه شالیکاران چندکاره ،بهترتیب ،با میانگین
 1/11و  ،1/52تقریباً در سطح متوسط قرار دارند.
جدول  -1رتبهبندی گویههای شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی شالیکاران چندکاره در
حوضه آبریز دشت هراز
متغیر

ابعاد

میانگین

گویهها
میزان همکاری با مردم و مسئوالن محلری در مراحرل برنامرهریرزی،

1/11

0/900

6

1/40

0/891

5

5/88

0/806

1

3/33

0/911

میزان تبادل اطالعات با دیگر صاحبان کسبوکار در منطقه

1/26

0/915

6

میزان ارتباط و تعامل با دیگر صاحبان کسبوکار در منطقه

1/12

0/815

5

اجرا و ارزشیابی یک کسبوکار
شناختی

میررزان مسررئولیتپررذیری در زمینررة بررهکررارگیری افررراد بررومی در
کسبوکار

سرمایه اجتماعی

میزان اعتماد به اشخاص و نهادهایی که در فرآیند ایجراد و توسرعه
کسبوکار ،با آنها ارتباط برقرار شده است
کل

ساختاری

انحراف معیار

رتبه

میرزان آگرراهی از برنامررههررای دولرت در ایجرراد و توسررعه کسرربوکارهررای
روستایی
کل

5/90

0/928

3/21

0/911

1

مأخذ :یافتههای پژوهش

نتایج بررسی وضعیت مؤلفههای بومشناسی ،اجتماعی و اقتصادی از مجموعه مؤلفههای
پایداری فعالیت چندکاره شالیکاران در جدول  5آمده است که بر اساس آن ،در مؤلفه
پایداری بومشناسی ،گویههای استفاده بهینه از منابع پایه محیطی از جمله آب با میانگین  5/21و
حفظ چشمانداز طبیعی منطقه با میانگین  5/26و در مؤلفه پایداری اجتماعی ،گویههای استفاده
از نیروی کار محلی در دسترس با میانگین  5/10و آشنا شدن و ارتباط برقرار کردن با افراد
جدید در صنفهای دیگر با میانگین  5/22و در مؤلفه پایداری اقتصادی نیز گویههای ارتقای
سطح درآمد خود با میانگین  5/15و ارتقای سطح درآمد نیروی کار با میانگین  5/49در
باالترین رتبه قرار گرفتند .همچنین ،نتایج بررسی وضعیت کلی مؤلفههای پایداری بومشناسی،
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پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی حاکی از آن است که این مؤلفهها ،بهترتیب ،با میانگین
 5/48 ،5/46و  5/41پایینتر از سطح متوسط قرار دارند.
جدول  -2رتبهبندی گویههای بومشناسی ،اجتماعی و اقتصادی پایداری فعالیت چندکاره
شالیکاران در حوضه آبریز دشت هراز
مؤلفه

استفاده بهینه از منابع پایه محیطی از جمله آب

5/21

6/065

6

گویهها
حفظ چشمانداز طبیعی منطقه

5/26

6/091

5

استفاده از تجهیزات دارای استانداردهای زیستمحیطی

5/14

0/912

1

ایجاد زیرساخت جدید در منطقه

5/50

6/016

4

کل

پایداری اقتصادی

پایداری اجتماعی

پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره

پایداری بومشناسی

متغیر

میانگین

انحراف معیار

رتبه

2/11

1/020

استفاده از نیروی کار محلی در دسترس

5/10

6/059

6

آشنا شدن و ارتباط برقرار کردن با افراد جدید در صنفهای دیگر

5/22

6/015

5

ایجاد اشتغال جدید در منطقه

5/49

6/086

1

ایجاد خدمات جدید در منطقه

5/45

6/040

4

ایجاد امنیت شغلی برای کارگران خود

5/11

6/668

2

کل

2/14

1/001

ارتقای سطح درآمد خود

5/15

6/024

6

ارتقای سطح درآمد نیروی کار

5/49

6/011

5

تنوعبخشی به منابع درآمدی

5/42

0/660

1

گشایش بازار جدید

5/51

6/014

4

2/10

1/000

کل

مأخذ :یافتههای پژوهش

نتایج بررسی همبستگی بین مجموعه مؤلفههای سرمایه اجتماعی و مجموعه مؤلفههای
پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره در جدول  1حاکی از همبستگی بین این مؤلفههاست که
بر اساس آن ،بین مؤلفه شناختی و مؤلفه پایداری بومشناسی با ضریب  0/690و با اطمینان 92
درصد ،بین مؤلفه سرمایه شناختی و مؤلفه پایداری اجتماعی با ضریب  0/549و با اطمینان 99
درصد و بین مؤلفه شناختی و مؤلفه پایداری اقتصادی با ضریب  0/108و با اطمینان  99درصد
رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد؛ همچنین ،بین دیگر مؤلفه سرمایه اجتماعی (مؤلفه ساختاری)
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و مؤلفههای پایداری بومشناسی ،اجتماعی و اقتصادی ،بهترتیب ،با ضرایب  0/102 ،0/558و
 0/101و با اطمینان  99درصد رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .به دیگر سخن ،هرچه میزان
سرمایه اجتماعی در میان شالیکاران چندکاره بیشتر باشد ،اثرات فعالیت آنها به لحاظ
مؤلفههای بومشناسی ،اجتماعی و اقتصادی پایدارتر است و برعکس .نتایج مطالعة حاضر با نتایج
تحقیق قویدل و همکاران ( ،)Ghavidel et al., 2018بهرامی ( ،)Bahrami, 2018رکنالدین
افتخاری و همکاران ( ،)Rokneddin Eftekhari et al., 2016صالحی امیری و همکاران ( Salehi

 )Amiri et al., 2013و کوساکاب ( )Kusakabe, 2012همراستاست .همچنین ،نتایج همبستگی
درونی بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی نشان داد که بین مؤلفه شناختی و ساختاری با ضریب
 0/465و با اطمینان  99درصد رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .از سوی دیگر ،نتایج بررسی
همبستگی درونی میان مؤلفههای پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره نشان داد که بین
مؤلفههای پایداری بومشناسی و پایداری اجتماعی ،بین مؤلفههای پایداری بومشناسی و پایداری
اقتصادی و بین مؤلفههای پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی ،بهترتیب ،با ضرایب ،0/128
 0/280و  0/048و با اطمینان  99درصد رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
جدول  -3همبستگی بین مؤلفههای تحقیق
مؤلفهها

شناختی

شناختی

6

ساختاری

ساختاری

**0/465

پایداری بومشناسی

*

**

0/690

پایداری بومشناسی

پایداری اجتماعی

پایداری اقتصادی

6
**

0/558

**

1
**

پایداری اجتماعی

0/549

0/102

0/128

پایداری اقتصادی

**0/108

**0/101

**0/280

6
**0/048

6

* معنی داری در سطح  ** 0/02معنی داری در سطح 0/06
مأخذ :یافتههای پژوهش

برای بررسی رابطه مجموعه سرمایه اجتماعی (شناختی و ساختاری) با پایداری فعالیت
شالیکاران چندکاره (بومشناسی ،اجتماعی و اقتصادی) از تحلیل همبستگی کانونی استفاده شد.
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نتایج نشان داد که رابطه متغیر کانونی سرمایه اجتماعی با متغیر پایداری فعالیت شالیکاران
چندکاره  0/46است .شاخص المبدای ویلکز برای این ارتباط  0/81بهدست آمد که آماره F

مربوط بدین شاخص نیز  2/02بوده که در سطح  0/06معنیدار است .از اینرو ،این دو مجموعه
با یکدیگر ارتباط معنیدار دارند .طبق جدول  ،4معنیداری مقدار المبدای ویلکز (،P0/000
 F=2/02و )λ=0/81حاکی از احتمال  99درصدی وجود همبستگی کانونی بین این دو مجموعه
متغیر است.
جدول  -1آزمونهای معنیداری برای تحلیل همبستگی کانونی
مؤلفهها

مقدار

فرضیه DF

خطا DF

F

سطح معنیداری

آزمون اثر پیالی

0/600

1

121

2/499

0/000

آزمون اثر هتلینگ

0/504

1

125

2/995

0/000

آزمون المبدای ویلکز

0/810

1

124

2/041

0/000

آزمون بزرگترین ریشه رویز

0/600

-

-

-

-

مأخذ :یافتههای پژوهش

بر اساس جدول  2مجذور همبستگی کانونی توابع ،بهترتیب 0/600 ،و  0/000است.
توابعی که کمتر از صد درصد واریانس را تبیین کنند ،باید کنار گذاشته شوند و قابل تفسیر نیستند
( .)Sherry and Henson, 2005بنابراین ،تابع اول  0/60درصد از واریانس مشترک را تبیین و
تفسیر میکند .بر این اساس ،با آگاهی از متغیر کانونی سرمایه اجتماعی ،هفده درصد از تغییرات
متغیر کانونی پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره قابل پیشبینی خواهد بود.
جدول  -1ویژگیهای توابع حاصل از تحلیل کانونی
شماره تابع

مقدار ویژه

درصد

درصد تجمعی

همبستگی کانونی

مجذور همبستگی

6

0/504

99/980

99/980

0/465

0/600

5

0/000

0/061

600

0/002

0/000

مأخذ :یافتههای پژوهش

بررسی فرضیه اصلی پژوهش (ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفههای پایداری فعالیت
شالیکاران چندکاره) از طریق تحلیل متغیرهای کانونی امکانپذیر است .همانگونه که
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اطالعات جدول  1نشان میدهد ،فرضیه پژوهش تأیید میشود و عامل پایداری بومشناسی،
اجتماعی و اقتصادی با عامل شناختی و ساختاری قابل پیشبینی و دارای رابطه معنیدار است.
جدول  1ضریب استاندارد ،ضریب ساختاری و مجذور (واریانس تبیینشده) آنها را نشان
میدهد .در این جدول ،ضریب همبستگی کانونی که بدان وزن کانونی نیز میگویند ،مانند
مقادیر بتای استانداردشده در تحلیل رگرسیون است .این مقادیر حاکی از اهمیت نسبی هر کدام
از متغیرهای اصلی در محاسبه مقدار کانونی است .با توجه به نتایج ،در تابع سرمایه اجتماعی،
بیشترین وزن ( )0/052یا اهمیت نسبی مربوط به متغیر ساختاری و در تابع پایداری فعالیت
شالیکاران چندکاره بیشترین وزن ( )0/881مربوط به متغیر اقتصادی است .در حالت اول ،با
یک واحد افزایش در متغیر ساختاری ،میزان همبستگی دو تابع یادشده به اندازه  01صدم واحد
و در حالت دوم ،با یک واحد افزایش در پایداری اقتصادی ،میزان همبستگی دو تابع یادشده
 89صدم واحد افزایش مییابد.
ضریب همبستگی ساختار که بدان بار عاملی کانونی نیز میگویند ،عبارت است از
همبستگی کانونی یک متغیر با متغیر اصلی ،که همانند بارهای عاملی در تحلیل عاملی است.
چنانچه مقادیر ساختار مجذور شوند ،درصد واریانسی بهدست میآید که از طریق یک متغیر
اصلی با متغیرهای کانونی تبیین میشود ( .)Kalantari, 2012در حقیقت ،مؤلفههای شناختی و
ساختاری ،بهترتیب 21/4 ،و  81/0درصد با متغیر کانونی سرمایه اجتماعی تبیین شده است.
همچنین ،در متغیر پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره ،مؤلفههای بومشناسی ،اجتماعی و
اقتصادی ،بهترتیب 12/1 ،10/5 ،و  0/99درصد از طریق این متغیر کانونی تبیین شده است.
بر اساس یک قاعده کلی ،متغیرهایی که همبستگی ساختار (بار کانونی) آنها بزرگتر از
 0/10باشد ،بهعنوان بخشی از متغیرکانونی محسوب میشوند ( .)Kalantari, 2012بنابراین ،در
تحقیق حاضر ،هر دو مؤلفه مجموعه سرمایه اجتماعی (یعنی ،مؤلفه شناختی با بار کانونی 0/026
و مؤلفه ساختاری با بار کانونی  )0/966معنیدار است .در این متغیر کانونی (مجموعه) ،بیشترین
سهم مربوط به متغیر ساختاری است .با توجه به مقدار بیشتر بار کانونی متغیر ساختاری ،میتوان
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این مجموعه را «سرمایه اجتماعی ساختاری» نامگذاری کرد .همچنین ،در مجموعه پایداری
فعالیت شالیکاران چندکاره ،هر سه مؤلفه بومشناسی با بار کانونی  ،0/160مؤلفه اجتماعی با بار
کانونی  0/860و مؤلفه اقتصادی با بار کانونی  0/992معنیدار هستند .در این متغیر کانونی
(مجموعه) ،بیشترین سهم مربوط به متغیر اقتصادی است .با توجه به مقدار بیشتر بار کانونی متغیر
اقتصادی ،میتوان این مجموعه را «پایداری اقتصادی فعالیت شالیکاران چندکاره» نامگذاری
کرد.
جدول  -0ضرایب استاندارد همبستگی کانونی ،ساختار و مجذور آنها در تابع اول
مؤلفهها (ابعاد)

وزن کانونی

بار کانونی

ضریب اشتراک کانونی

مجموعة سرمایه اجتماعی
شناختی

0/425

0/026

0/214

ساختاری

0/052

0/966

0/810

مجموعة پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره
بومشناسی

-0/061

0/160

0/105

اجتماعی

0/621

0/860

0/121

اقتصادی

0/881

0/992

0/990

مأخذ :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادها

سرمایه اجتماعی بهعنوان شالوده و زیربنای توسعه درونزا در یک جامعه بهطور عام و
در جامعه روستایی بهطور خاص در نظر گرفته میشود .بر این اساس ،تحقیق حاضر با هدف
بررسی همبستگی کانونی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفههای پایداری فعالیت شالیکاران
چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز انجام گرفته است .بهطور کلی ،نتایج مطالعة حاضر حاکی
از وجود همبستگی کانونی میان ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفههای پایداری فعالیت شالیکاران
چندکاره است .به دیگر سخن ،هرچه میزان مؤلفههای شناختی و ساختاری در بین شالیکاران
چندکاره بیشتر باشد ،به همان نسبت ،میزان پایداری بومشناختی ،پایداری اجتماعی و پایداری
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اقتصادی باالتر خواهد بود .وجود رابطه مثبت بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و پایداری
فعالیت شالیکاران چندکاره نشان میدهد که هرچه میزان تبادل اطالعات ،میزان ارتباط و
تعامل شالیکاران چندکاره با دیگر صاحبان کسبوکار و همچنین ،آگاهی نسبت به برنامههای
دولت در ایجاد و توسعه کسبوکارهای روستایی بیشتر باشد ،به همان نسبت ،پایداری اقتصادی
از جمله سطح درآمد ،پایداری اجتماعی از جمله استفاده از نیروی کار محلی و پایداری
بوم شناسی از جمله استفاده بهینه از منابع پایه محیطی گسترش و ارتقا پیدا میکند .از اینرو،
پیشنهاد میشود که با تشکیل صنف مربوط به فعالیت شالیکاران چندکاره ،نسبت به
شبکهسازی میان آنها و تسهیل جریان بیشتر تبادل اطالعات و تعامل میان شالیکاران چندکاره
کمک شود؛ البته این شبکهسازی را میتوان در فضای مجازی و از طریق برنامههای کاربردی
موجود انجام داد ،چراکه بسترها و زیرساختهای الزم برای ارتباطات مجازی بهگونهای مناسب
فراهم است .همچنین ،شایسته است که دستاندرکاران محلی و منطقهای تالش کنند تا از طریق
مجاری رسمی و معتبر ،رویکردها و برنامههای دولت در راستای توسعه کسبوکار و
حمایتهای دولتی را بهطور دقیق و با شفافیت هرچه بیشتر به اطالع و آگاهی جامعه روستایی
بهطور عام و شالیکاران چندکاره بهطور خاص برسانند .وجود رابطه مثبت بین بعد شناختی
سرمایه اجتماعی و پایداری فعالیت شالیکاران چندکاره نشان میدهد که هرچه میزان همکاری
با مردم و مسئوالن محلی در مراحل برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی یک کسبوکار،
مسئولیتپذیری در زمینة بهکارگیری افراد بومی در کسبوکار و همچنین ،میزان اعتماد به
اشخاص و نهادهای مرتبط با ایجاد و توسعه کسبوکار بیشتر باشد ،به همان نسبت ،پایداری
اقتصادی از جمله سطح درآمد ،پایداری اجتماعی از جمله استفاده از نیروی کار محلی و
پایداری بومشناسی از جمله استفاده بهینه از منابع پایه محیطی گسترش و ارتقا مییابد .از اینرو،
پیشنهاد میشود که ضمن تقویت روحیه همکاری و مسئولیتپذیری در میان شالیکاران
چندکاره در سطوح محلی و منطقهای (که با تشکیل صنف مربوط ،میتوان این مهم را تقویت
کرد) ،ارکان و اشخاص مؤثر در فرآیند ایجاد و توسعه کسبوکار ،با همراهی و همدلی هرچه
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 زمینه ایجاد و توسعه کسبوکار را تسهیل و تسریع کنند تا از این،بیشتر با شالیکاران چندکاره
. زمینه اعتماد مناسب نزد شالیکاران چندکاره شکل گیرد،رهگذر
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