
 
 

 
 
 

 اجتماعی زنان،  ةعوامل مؤثر بر سرمای

 چندکشتی و رعیتی های نظام در

 2، رضا موحدی1پناه سپه، مرجان 1خلیل میرزایی

 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران .1

 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران دانشیار، .2

 (29/19/2931: ؛ تاریخ پذیرش12/21/2931: تاریخ دریافت)

 

 چکیده

 041آماری پژوهش شاامل  ةجامع. های چندکشتی و رعیتی استاجتماعی زنان در نظام ةامل مؤثر بر سرمایهدف این تحقیق، بررسی عو

گیاری   ها باه روش نموناه   نفر از آن 114بارتلت  شاخص کفایت نمونة براساسبودند که ( استان همدان)نفر از زنان بخش فیروزان نهاوند 
هاای  نتایج پژوهش نشان داد تفااو  معنااداری باین مؤلفاه     .بود هلی تحقیق، پرسشنامابزار اص. ساده تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند

های احساس امنیات و  ها، میزان مؤلفهو برابری واریانس( 11/1کمتر از )با توجه به تست لون . در هر دو نظام وجود داردسرمایة اجتماعی 
هاای  مؤلفاه  ،در مقابال . های خاانوادگی چندکشاتی بیشاتر اسات    در نظامها بین زنان  اعتماد، بهادادن به زندگی و ظرفیت پذیرش تفاو 

گرایی در بافت اجتماعی بین زناان در نظاام کشات    دوستی و روابط خانوادگی، پیوندهای همسایگی، مشارکت در اجتماعا  محلی و عمل
 مانناد را متغیرهاایی  سارمایة اجتمااعی   را  درصد از تغییا  12/1این، نتایج تحلیل مسیر گویای آن است که  عالوه بر. رعیتی بیشتر است

هاای انباوهی بیشاترین     تواند تبیین کند که میزان تحصیال  و رسانههای انبوهی و مالکیت زمین میکار، تحصیال ، درآمد، رسانه ةسابق
 .بین زنان دارندسرمایة اجتماعی اثر را بر افزایش 
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  مقدمه

نیعافتگی   اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیامدهای توسععه  ةیند توسعانقش و جایگاه روستاها در فر

 ةاکنده معتقد اسعت، ننعان نیمعی ان پی عر    . روستایی شده است ةاین مناطق، موجب توجه به توسع

ای ایعن نیعروی عمعین انسعانی را در نمعر       هر برنامه اگر نابراین،ب دهند، انسانی را تش یل می ةجامع

پای معردان در   ویژه ننان روستایی، دوشادوش و هن ننان به. نگیرد، به اهداف خود نائل نخواهد شد

ویعژه   و نیعروی عمعده در تولیعداه بعه     رنعد اجتماعی، مشعارکتی فعاننعه دا   -های اقتصادی فعالیت

میعاان پیشعرفت  ن    دهنعدة   ای نشان وضعیت ننان در هر جامعه. اند یپرورتولیداه کشاورنی و دام

هعای   ننان همعواره نقعش  . استنیروی ننان  کارگیری بهجامعه است و اعتالی هر کشوری در گرو 

ای ان  ویعژه ننعان روسعتایی کعه همیشعه بعا گسعتره        بعه اند،  جوامع بر عهده داشته ةاساسی در توسع

هعا مزعاا ان کعار معردان      گاه این تالش اند، اما هیچ ال مشغول بودههای خارج و داخل ان من فعالیت

تحقیقعاه  نتعای   (. 84ص ،4831 گهعی،  )ها جدی گرفته نشده است  های  ن انع اس نیافته و نقش

رغن اهمیت و نقش بارن ننان در ابعاد و جوانب مختلف روسعتایی   بهدهد  نشان می شده گرفته انزام

هعای   منمور تونیع و ایزعاد نیرسعاخت   های اجراشده، به ایی و برنامهو نقش  نان در تحونه روست

هعای   گذاری بسیار محعدودتری در نمینعه   ننان، سرمایه ةپوشی ان نقش برجست دلیل چشن توسعه، به

 .است انزام گرفتههای پشتیبانی  فعالیت همة مونشی ع ترویزی و 

 بیان مسئله

شناسی توجه بسیار نیادی را به  توسعه و جامعه نمریمتون اجتماعی در  ةهای اخیر، سرمای سال در

 نععن پعورتا   بوردیو اولین کسی است که بعه (. Portes, 1998, pp.28-32)خود معطوف کرده است 

 بعه ایعن شعر    دست داده است و این مفهوم را  اجتمعاعی بعه ةتحلیعل منممعی ان سعرمای، (4993)

باشعت منعابع بالقوه یا بالفعلی است که مربوط به اجتمعاعی حاصعل ان ةسرمای»: تعریف کرده است

شعده بین افرادی است که با عضویت در یعك   وبیش نهادینعه بادوام ان روابط کن ةمال یت یك شب 

اجتماعی  ةسرمای ةکلمعن سعانمان اجتماعی را پدید ورند (.Bourdieu, 1985) «دشوگروه ایزاد می

شعود، بعه نععن وی    اجتمعاعی بعا کارکردش تعریف معی  ةگیرد، وی معتقد است سعرمایدر نمر می
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بل عه انععوا  چیاهععای گونعاگونی اسعت کعه دو ویژگعی        ،اجتماعی شیء واحدی نیعست ةسرمای

هعای مععین افعراد را درون    و کنش اند ای ان سعاخت اجتمعاعیهعا جنبعه ن ةهمع: معشترك دارنعد

اجتمععاعی در یععك معنععای عععام، نععوعی  ةسععرمای (.Coleman, 1988) کننععدسععاختار تسععهیل مععی

هعای   گذاری در روابط اجتماعی است که در  ن افراد بعا درگیرشعدن در مععاماله و شعب ه     سرمایه

اجتماعی ان تعهعداه یعا   ة سرمای(. Lin, 2001, p.14)د کنن اجتماعی، منافع مورد استفاده را تولید می

 انعد  هعای اقتصعادی   بل تبعدیل بعه سعرمایه   شود که در شرایط معین، قا ارتباطاه اجتماعی ساخته می

(Portes, 1998, p.123 .)این است که خانواده، دوسعتان، هم عاران،    اصلی سرمایة اجتماعیة اندیش

و  گرفتعه کعار   تواند در شرایط بحرانی  ن را به دهند و یك فرد می دارایی بسیار مهمی را تش یل می

 بنعابراین، (. Putnam, 2002, pp.16-17) کند صدق میاین مسئله برای گروه، بیشتر . ان  ن بهره گیرد

هعای چندکشعتی و   عنوان یك ضعروره، در نمعام  ننان، به ل نیر، سرمایة اجتماعیئبا توجه به مسا

 :رعیتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت

 پویا و فعال کشور؛  ةعنوان نیمی ان جامع نقش اساسی و تأثیرگذار ننان به -

روه ان جامعه در رشد، پرورش، بالندگی و هدایت نیروی انسانی جعوان  بدیل این گتأثیر بی -

 ؛«مادر خانواده»و کار مد در نقش 

پروری و صنایع دستی و حضور این قشر در کسوه مولدین و فعانن بخش کشاورنی، دام -

 در مناطق روستایی؛ جا  ن

کشعاورنی و   پایعدار  ةویعژه توسعع   پایعدار، بعه   ةمشارکت ننان روستایی در مباحع  توسعع   -

  .داردروستایی اهمیت 

 یامععدهایپ و یاسععیس و یاجتمععاع ،یاقتصععاد ةتوسععع نععدیافر در روسععتاها گععاهیجا و نقععش

 . است شده ییروستا ةتوسع به توجه موجب مناطق نیا یافتگین توسعه

 خعانواده،  بعر  مشتمل سرمایة اجتماعی یوجود ةفلسف است، معتقد( 2002) پاتنام که طور همان

 در توانعد  یم فرد كی و دهند یم لیتش  را یمهم اریبس ییدارا که است جا  ن و هم اران دوستان،

 ةنع ینم و کعاربرد  ر،ین لیدن به بنا در حالی که. ردیگ بهره  ن ان و گرفته کار به را  ن یبحران طیشرا
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 ننعان،  یکشعاورن  ژهیع و بعه  یکشعاورن  کعه  یمع یت و یگروه هایتیفعال در هیسرما نیا کارگیری به

 :کندیم ییخودنما ترشیب شود، یم محسوب  ن ان یبارن مصداق

 تعر یغن و ترشیب هاطیمح  ن ب ربودن و کوچكدلیل  به ییروستا طیمح در سرمایة اجتماعی -

  ؛گیردیم انزام مناطق  ن در غالباً این یکشاورن هایتیفعال و است

 هعای تیع فعال دادن مانزعا  یبعرا  هعن  کنعار  در ییروسعتا  ننان حضور و یهم ار مشارکت، -

 .است بانتر خود یتوانمند اثباه یبرا تالش و بوده ترمشخص و ترملموس یکشاورن

-کمعك  بعرای  معردان  لیع تما ،ییروستا هایطیمح در بانتر سرمایة اجتماعی وجود دلیل به -

. اسعت  یقبعول  قابعل  حعد  در ،دارنعد  اشتغال یکشاورن ةنینم در که خود همسران به رسانی

 ةتوسعع  مباحع   در ییروسعتا  ننان یاساس نقش کنار در مهن موضو  نیا به توجه بنابراین،

پعای معردان    ننان روستایی همراه و هعن  .دارد تیاهم یکشاورن داریپا ةتوسع ژهیو به دار،یپا

و نیعروی عمعده در تولیعداه     رنعد اجتماعی، مشارکتی فعاننعه دا  -های اقتصادی در فعالیت

جوامعع بعر عهعده     ةاساسی در توسعع های  ننان همواره نقش. پروری هستندکشاورنی و دام

هعای خعارج و داخعل ان     ای ان فعالیعت  ویژه ننان روستایی که همیشه با گسعتره اند، به داشته

 ةپعروری در منطقع  هعای کشعاورنی و دام  کعه بیشعتر فعالیعت    ان  نزا. اند منال مشغول بوده

رسعد اگعر ننعان    نمعر معی   ، بهگیرد می انزامفیرونان شهرستان نهاوند توسط ننان روستایی 

ی و رعیتعی اسعتفاده   تجای کشت سن روستایی ان روش چندکشتی با ماایا و منافع یادشده به

ها افاایش ها و بالطبع سطح در مد و معیشت خانوادهوری و اثربخشی این فعالیت، بهرهکنند

 . قابل توجهی خواهد داشت

شناسی و سیاست اسعت،  ماعی رابطی میان اقتصاد، جامعههمچنین، با توجه به این ه سرمایة اجت

 نان  سرمایة اجتماعی ةسطح معیشت ننان روستایی موجب توسع یافاایش در مد و ارتقا بنابراین،

کعه اکرعر    -با اشاره به وضعیت کشاورنی منطقعه  است ، در این مقاله سعی شدهان این رو. شودمی

گامی در راستای تغییر الگوی کشت ان روش کشعت   -ستاننان  ن منطقه ة امور کشاورنی به عهد

 ن  کعارگیری  بعه سنتی به چندکشتی برداشته، و با برشمردن ماایای این کشت، ننان روستایی را بعه  

 .دکرترغیب 
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 بعرای ( اسعتان همعدان  )بنابراین، سرمایة اجتماعی بین ننان بخعش فیعرونان شهرسعتان نهاونعد     

ظرفیعت  )یعك ان عوامعل،    های هرماعی ننان روستایی و مؤلفهشناسایی عوامل مؤثر بر سرمایة اجت

ها، پیوندهای همبستگی، دوسعتی و روابعط خعانوادگی، احسعاس امنیعت و اعتمعاد،       پذیرش تفاوه

ادن بعه ننعدگی و مشعارکت در اجتماععاه     دگرایی در بافت اجتماعی، پیونعدهای کعاری، بهعا   عمل

 . شدبررسی و مطالعه ( محلی

هعای  سعرمایة اجتمعاعی در نمعام   افعاایش  ثر بعر  ؤعوامعل مع  ین است که اصلی تحقیق ا پرسش

 ننان کشاورن چیست؟ رعیتی چندکشتی و

 تحقیق ةمبانی نظری و پیشین

 (سنتی)و کشت رعیتی ( چندکشتی)کشت مخلوط ( الف

در . اسعت برداری ان عوامل محیطی برای تولید محصونه کشاورنی وکار و بهره نراعت فن کشت

 :ند انا گذارند که عبارهثیر میأص عواملی روی تولید محصونه کشاورنی تمشخ ةیك منطق

شعده و کودهعای   ان قبیل منابع نیعرو در کشعاورنی، اسعتفاده ان بعذر اصعال      )سطح ت نولوژی 

، سعنت نار ، و  (مانند کار، سعرمایه و معدیریت  )، منابع تولید (های کشاورنیشیمیایی و سایر نهاده

 .نور و غیره ،عوامل فیای ی و بیولوژی ی محیط ان قبیل حراره ،رانزامهای کشاورنی و سروش

 ان ولعی  برنعد،  بان را یادشده عوامل ان بعضی کیفیت که است بوده این بر نامحقق سعی تاکنون

 :است بوده نیر دلیل دو به  ن و ورنند اجتناب وکار کشت ةنحو کلی، تغییر

-سسعاه و دانشع ده  ؤم ،تحقیقاه جدید و مراکا دادن انزام ن حاضر به قبول وااغلب نارع -

تغییعر   ،شعود های سنتی خود را با سیستن جدیدی که ارائه میهای کشاورنی نبوده و روش

کوشش مراکا تحقیقاه کشاورنی بر این بوده است که سطح ت نولوژی  ،بنابراین. دهندنمی

 .را در نراعت بان ببرند

چند نسل پعیش ان   های هتزرب ةشود، نتیزمی گرفته کار نار  به ةوسیلههای سنتی که بروش -

کعردن احتیاجعاه    ماننعد بعر ورده  )که باع  ایزاد تعادل محیطی هن ان نمر انسانی  استاو 

( عوامعل بیولعوژی ی، فیای عی محعیط    )و هعن ت نی عی   ( شخصی، وضع اقتصعادی و غیعره  

 .شود می
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اسعایی عوامعل محعیط محعدود     ی فقط در بانبردن سطح ت نولوژی و شنکشاورنة توسع مسلماً

های اضعافی،  شدن هاینه تا بدون متحمل کرد بل ه باید حداکرر استفاده را ان عوامل محیط ،شود نمی

 .ردببانده را بان ب

 :توان افاایش داددر کشاورنی سنتی تولید کشاورنی را به دو طریق می

 ؛افاایش سطح نیر کشت .4

 .(فاایش عمل ردا)فاایش میاان محصول در واحد سطح ا .2

های اضافی و با استفاده ان  ب و شدن هاینه تر دیگری وجود دارد که بدون متحملولی راه مهن

است که شعامل افعاایش تولیعداه     «نمان» کارگیری بهو  ن  داشتکود موجود بتوان تولید بیشتری 

 .استکشاورنی در واحد سطح با کشت بیش ان یك گیاه در یك سال نراعی 

نمعان   ،وکعار گیاهعان بعه حعراره، نعور و  ب      مشخص مده نمعان قابعل کشعت    ةطدر یك نق

بعرداری ان  ب موجعود،   با حداکرر بهعره  کردو باید سعی  بستگی داردوکار و در نتیزه تولید  کشت

 .میاان تولید را افاایش داد

اسعت   «کشت مخلوط» یا «چندکشتی» دادن انزام مقصود، این به رسیدن راه تنها شاید و بهترین

 .(4838 ،نصری وهروانی نمعی)

 سرمایة اجتماعی ( ب

 رابطعی میعان اقتصعاد،    ةمنالع  سرمایة اجتماعی ی ی ان مفاهین جدید در علوم اجتماعی است که بعه 

گونعاگونی   های ریفتع. سان مطالعاه مختلف باشدتواند نمینهشناسی و سیاست است که میجامعه

بیعان  ( 4993)سرمایة اجتماعی ناهاپیت و گوشال  نمینةدر . شده است بیانسرمایة اجتماعی  بارةدر

 . هایی ان ارتباطاه فردی و سانمانی استکردند سرمایة اجتماعی منابع و ارنش

ای بسعیار قعوی بعین میعاان      نتای  تحقیقاه در نقاط مختلف جهان گویای این است کعه رابطعه  

اقتصعادی، فرهنگعی و کشعاورنی  ن     اجتمعاعی،  ةسرمایة اجتماعی مناطق روستایی و میاان توسعع 

( 2002)کعه پژوهشعگرانی ماننعد معاکوب      طعور  معان ه(. Alonge, 2002, p.43)مناطق وجعود دارد  

اعتمعاد، انسعزام و شعب ه روابعط اجتمعاعی       مانند های سرمایة اجتماعی جایی که شاخص ندمعتقد
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مأموران مؤسسعاه تغییعر در    بیشتری و با تعهد بانتری با ة، مردم محلی با انگیاند ش ار و مشهود

وجود سعرمایة   است معتقد( 2000)پالدام . کنند جهت ایزاد تغییراه مطلوب و پایدار هم اری می

روستایی و کشاورنی باع  افاایش اثربخشی تروی  کشاورن به کشاورن  ةاجتماعی میان یك جامع

ها را تسهیل  هماهنگی  نهای نوین کشاورنی و هم اری و  شود و انتقال اطالعاه و ت نولوژی می

بعه اقعدام جمععی و     ،ها است که در نهایعت  ، تغییر در  هنگ این مشخصهبنابراین. کند و تشدید می

 . شود میمنزر مشارکت کشاورنان برای پذیرش ت نولوژی کشاورنی 

 ةکشعاورنی رابطع   ةروستاییان و توسعع  معتقدند بین سرمایة اجتماعی( 2008)اسمیت و شارپ 

فریقای جنوبی گویای  ن است که محققان  در ( 2002)یانگ  تحقیقاه چاین. وجود داردداری  امعن

ماننعد اعتمعاد،   را های سرمایة اجتماعی  مشارکتی ت نولوژی مؤلفه ةکردن رهیافت توسععملی برای

 بنابراین، .کار گرفتند را بهجلب مشارکت و هم اری کشاورنان  برایهای اجتماعی  انسزام و شب ه

 ةدر جوامع کشاورنی ی ی ان عوامل کلیدی توسع ر کلی واضح است وجود سرمایة اجتماعیطو به

 ةگانع  ان ابععاد سعه  یعك   شود و بدون حد مطلوبی ان این سعرمایه هعیچ   پایدار روستایی محسوب می

کشت مخلوط . طور کامل محقق نخواهد شد محیطی پایداری توسعه به اقتصادی، اجتماعی و نیست

کشعت در   کعردن  و متنعو    ههای پرکاربرد چندکشتی است که با هدف گسترد ن روشعنوان ی ی ا به

گیرد و دو یا چند محصول در یك نمان و در یك قطععه ان مارععه    می انزام« م انی و نمانی»ابعاد 

. صوره ردیفی یا درهن کشت شعوند  شده بهیادشوند که مم ن است دو یا چند محصول  کشت می

های کشعت مخلعوط، افعاایش تنعو  بعر حسعب سعاختار و         وصیت سیستنترین خص بنابراین، مهن

 ن  ةددی بعرای مارععه دارد کعه ان جملع    تعع کشت مخلعوط ماایعای م  . استگیاهی  ةرویشگاه گون

هعای   خیعای خعاك و بعالطبع کعاهش مصعرف نهعاده       توان به نقش  ن در حفظ و بهبود حاصعل  می

دلیعل   اقلیمی  ب و هعوا بعه    ثارها،  ریمصنوعی، کاهش ریسك و خطر ناشی ان شیو   فاه و بیما

بهینه ان نیروی کعار کعه بیشعتر     ةها و استفاد نسبتاً ارنان برای دام ةتنو  محصول، تأمین غذا و علوف

 (. 22، ص4811مماهری، ) کرد باشند، اشاره ننان روستایی و کشاورن می

و فنعون کشعاورنی   هعا   برای سیستن کشت مخلوط که ی ی ان روش یادشدهبا توجه به ماایای 

پراکنعده و در قطععاه    طعور  این نمام به(. 82 -81، ص4833مهدیی،  اسدی و نادری) استپایدار 
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گرمسیری رواج پیدا کرده است، که به علت کوچ ی قطعاه و  کوچك در مناطق گرمسیری و نیمه

 حزن سبك کارها ننان روستایی و کشاورن در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصعول 

 (. 21، ص4811مماهری، )کنند  در این نمام نقش بارنی ایفا می

مانند دارد، های سنتی، ماایا و منافع نیادی چندکشتی در مقایسه با کشت ةبا توجه به این ه شیو

و افاایش در مد کشاورنان  و نیا با عنایعت بعه    ،حفاظت ان محیط نیست، حفظ منابع  ب و خاك

بعه نمعر   ( بخش فیرونان استان همدان)مورد مطالعه  ةمی و جوی منطقهای اقلیو قابلیت ها ظرفیت

هعای   نمعام  ةتعوان در  ن شعاهد توسعع   رسد، این ناحیه ی ی ان این مناطق مستعدی است که میمی

 .بود( چندکشتی)کشت مخلوط 

همچنین، ننان روستایی این منطقه، ام ان کشت انوا  محصونه مانند خیعار، خربعاه، طعالبی،    

هعا خواهنعد    ه، ذره، انوا  لوبیا، ماش و غیره را با هن و در قطععاه کوچعك در ایعن نمعام    هندوان

هعای کشعت مخلعوط     در این پژوهش، موضو  سرمایة اجتمعاعی ننعان روسعتایی در نمعام    . داشت

و عوامعل معؤثر بعر سعرمایة      بررسی شدای با روی ردی مقایسه( سنتی)و نمام رعیتی ( چندکشتی)

  .خواهد شد نیا واکاوی اجتماعی

 تحقیق  شناسی وشر

این تحقیق ان نمر پاراداین، کمی، با توجه به هدف ان نو  تحقیقاه کاربردی و ان لحاظ گعرد وری  

ننعان روسعتایی بخعش     همعة  معاری پعژوهش    ةجامع. رود شمار میبه همبستگی -ها، توصیفی داده

 .کردند می کار( و رعیتی تیچندکش)های کشت مخلوط  که در نمامبودند ( استان همدان)فیرونان 

 برابعر  4892تعداد این افراد براساس  مار و اطالعاه سانمان جهاد کشاورنی فیرونان در سال 

نفر تعیین شد که بعه   221، (2004)بارتلت و هم اران  براساس جدولحزن نمونه . نفر بود 110 با

 یك ایعن ننعان روسعتایی    در این پژوهش مالك تف. انتخاب شدندگیری ساده تصادفی  روش نمونه

ای دوبخشعی   اباار اصلی پژوهش پرسشنامه. های کشت مخلوط و نمام رعیتی بود تعلق  نان به نمام

شناختی ننان روستایی مورد مطالعه و بخش دوم مقیاسی بعرای   های جمعیت بخش اول ویژگی. بود

امه استاندارد بولن و سنزش سرمایة اجتماعی ننان روستایی مورد مطالعه بود، در این بخش پرسشن
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دوسعتی و  ها، پیوندهای همسایگی،  تفاوه  ظرفیت پذیرش ةکه شامل هشت مؤلف( 2000) اونی س

گرایی در بافت اجتماعی، پیوندهای کاری، بهادادن روابط خانوادگی، احساس امنیت و اعتماد، عمل

هعای   سعب بعا ویژگعی   به نندگی و مشارکت در اجتماعاه محلی بود، مبنای کار قرار گرفت و متنا

 ةروایی پرسشنامه، توسط متخصصعان توسعع  . دشسانی  مورد مطالعه، تعدیل و بان ةکشاورنان منطق

روستایی دانشگاه رانی کرمانشاه و دانشعگاه   ةت علمی گروه تروی  و توسعئروستایی و اعضای هی

. شعد  کار گرفته به تعیین پایایی پرسشنامه روش ضریب  لفای کرونباخ براید و شسینا تأیید بوعلی

ها در دو بخعش  معار    وتحلیل داده  تزایه. دست  مد به 32/0، یادشدهمیاان این ضریب برای مقیاس 

 . گرفت انزام  SPSSو Excel افاارهای نرمتوصیفی و استنباطی با 

 های تحقیق یافته

تعا   10 سعنین  درصد ان ننان روستایی مورد مطالععه در  10/80پژوهش نشان داد  توصیفی های یافته

میعاان  . تعر داشعتند   ها تحصیالتی در حعد دیعملن و پعایین    درصد ان  ن 14/10. سال قرار داشتند 19

اکرعر  نعان    ةتععداد افعراد خعانواد   . متر مربع بود 2200تا  200ها بین  درصد ان  ن 11مال یت نمین 

 -هعای  مونشعی   سبعار در کعال   8تعا   4سال بعین   نفر و اکرر  نان در طول یك 1تا  1بین ( 41/43)

مرعل رادیعو و تلویایعون     ة انبعوهی ان دو رسان( درصد 8/14)اکرر  نان . بودند  هکردترویزی شرکت 

میلیعون   2تومعان تعا    هاار 200خودشان ان  بیان اساس نان برة میاان در مد سانن. کردند استفاده می

 . بود تومان هاار 400میلیون و  2 نان  ةتومان متغیر بود و میانگین در مد سانن

هعای کشعت مخلعوط     های سرمایة اجتماعی ننان روستایی در نمعام  بندی مؤلفه منمور اولویت به

، 4شعده در جعدول    بیعان با توجعه بعه نتعای     (. 4جدول ) محاسبه شدمورد مطالعه ضریب تغییراه 

 «هعا  هظرفیت پذیرش تفاو»های  های مختلف سرمایة اجتماعی، مؤلفه شود ان بین مؤلفه مشاهده می

ها در بین ننعان روسعتایی در نمعام چندکشعتی وجعود       بیش ان سایر مؤلفه «پیوندهای همسایگی»و 

بهعادادن بعه   »و  «مشارکت در اجتماعاه محلعی »های  ها به مؤلفه ترین اولویت کن ،در این بین. دارد

  .اختصاص یافته است «نندگی
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  م چندکشتیزنان در نظا های سرمایة اجتماعی وضعیت مؤلفه. 1جدول 

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار (5از )میانگین  ها مؤلفه

 4 22/0 91/0 13/8 ها ظرفیت پذیرش تفاوه

 2 24/0 94/0 44/8 پیوندهای همسایگی

 8 21/0 98/0 14/8 دوستی و روابط خانوادگی

 1 84/0 08/4 84/8 احساس امنیت و اعتماد

 2 88/0 09/4 24/8 گرایی در بافت اجتماعیعمل

 4 82/0 4/4 41/8 پیوندهای کاری

 1 84/0 02/4 31/2 بهادادن به نندگی

 3 83/0 42/4 9/2 مشارکت در اجتماعاه محلی

هعای سعرمایة    شود ان بعین مؤلفعه   مشاهده می 2شده در جدول  بیانهای  همچنین، براساس یافته

و  «دوستی و روابط خانوادگی»های  هبه مؤلف ،نمام رعیتی اولویت اول و دوم به ترتیب در اجتماعی

هعای   های  خر بعه مؤلفعه   اولویت ،در این بین. اختصاص داده شده است «احساس امنیت و اعتماد»

با توجه به . اختصاص داده شده است «عملگرایی در بافت اجتماعی»و  «ها ظرفیت پذیرش تفاوه»

چندکشعتی    بین ننان در نمعام  «اه ظرفیت پذیرش تفاوه»شود مؤلفه  مشاهده می 2و  4 های جدول

. عنوان مؤلفه اول و در بین ننان در نمام کشت رعیتی به اولویت  خر اختصاص داده شده اسعت  به

 ةگروه در جامع این دو ةجداکنند های کلیدی سرمایة اجتماعی توان گفت ی ی ان مؤلفه بنابراین، می

 . است «ها ظرفیت پذیرش تفاوه» ة ماری مورد مطالعه، مؤلف
 

 های سرمایة اجتماعی در نظام کشت رعیتی وضعیت مؤلفه. 2 جدول

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار (5از )میانگین  ها مؤلفه

 4 21/0 94/0 22/8 دوستی و روابط خانوادگی

 2 29/0 94/0 21/8 احساس امنیت و اعتماد
 8 82/0 01/4 84/8 گرایی در بافت اجتماعیعمل

 1 88/0 08/4 41/8 یگیپیوندهای همسا

 2 82/0 08/4 12/8 پیوندهای کاری
 4 84/0 02/4 34/2 مشارکت در اجتماعاه محلی

 1 83/0 04/4 42/2 بهادادن به نندگی
 3 89/0 02/4 42/2 ها ظرفیت پذیرش تفاوه
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 بین زنان مورد مطالعه میزان سرمایة اجتماعی

 سعرمایة اجتمعاعی   ةگوی 40ای کشت مخلوط برای ه سرمایة اجتماعی ننان روستایی در نمام امتیان

بعود کعه  ن را در سعه     800تا  40بین ( نیاد خیلی -2هرگا تا  -4ان )لی ره  ای درجه پن با مقیاس 

 سطو  سرمایة اجتماعی 8شده در جدول  بیانهای  یافته. بندی کردین سطح کن، متوسط و نیاد گروه

نشعان   ،انعد  های نعوین کشعاورنی پذیرفتعه    وریاه فنک را های کشت مخلوط ننان روستایی در نمام

سرمایة اجتمعاعی   کند می بیان 8در جدول  شده بیانشود، نتای   طوری که مشاهده می همان. دهد می

 .های خانوادگی چندکشتی در حد نیاد بر ورد شده استبیش ان نیمی ان ننان نمام

را بین ننعان در نمعام کشعت     سطو  سرمایة اجتماعی 1ل شده در جدو بیانهای  همچنین، یافته

هعا حعاکی ان ایعن اسعت کعه سعرمایة        شود، یافتعه  طور که مشاهده می همان. دهد رعیتی را نشان می

 . تر ان  ن است درصد ان ننان روستایی در حد متوسط و پایین 30حدود  اجتماعی
 

 چندکشتی های خانوادگیدر نظام توزیع فراوانی سرمایة اجتماعی زنان. 3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان سرمایة اجتماعی

 42/42 42/42 43 (410تر ان  کن)کن 

 24/12 24/29 81 (410 -220)متوسط 

 400 13/21 48 (220بیشتر ان )نیاد 

 800: حداکرر 40: حداقل 22/491: میانگین سرمایة اجتماعی 

 

 عیتیزنان در نظام ر توزیع فراوانی سرمایة اجتماعی. 4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان سرمایة اجتماعی 

 09/88 09/88 14 (410کمتر ان )کن 

 29/34 20/13 41 (410 -220)متوسط 

 400 14/43 24 (220بیشتر ان )نیاد 

 800: حداکرر                        40: حداقل                22/433: میانگین     سرمایة اجتماعی      

 های آن در بین زنان مورد مطالعه سرمایة اجتماعی و مؤلفه ةمقایس

در بین ننان روسعتایی در دو نمعام خعانوادگی     های مختلف سرمایة اجتماعی مؤلفه ةمنمور مقایس به
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های مختلف سعرمایة   مؤلفه ةمقایس 4 ش ل. ه شدکار گرفت بهگستر اکسل چندکشتی و رعیتی صفحه

اعتماد و »های  شود، مؤلفه طور که مشاهده می همان. دهد وستایی نشان میاجتماعی بین گروه ننان ر

در بعین ننعان در    «دوستی و روابط خعانوادگی »و  «مشارکت در اجتماعاه محلی»، «احساس امنیت

ظرفیعت پعذیرش   » ةحاکی ان  ن است که مؤلفع  4 ش لدر حالی که . پوشانی دارند هر دو گروه هن

 . نمام کشت رعیتی و چندکشتی تفاوه قابل توجهی داردبین ننان در دو  «ها تفاوه

 
 در بین زنان مورد مطالعه  های سرمایة اجتماعی مؤلفه ةمقایس .1 شکل

سرمایة اجتماعی ننان روستایی در دو نمام کشت خانوادگی چندکشعتی و رعیتعی    ةمقایسبرای 

شده بیانهای  شود یافته اهده میطور که مش همان. کار گرفته شد بهمستقل  تی میانگین  ة نمون مقایس

داری در سعطح پعن  درصعد بعین میعانگین سعرمایة        احاکی ان  ن است که اختالف معن 2در جدول 

بنعابراین، بعا   . اجتماعی ننان روستایی در دو نمام کشت خانوادگی چندکشتی و رعیتی وجعود دارد 

خانوادگی با ننانی در نمعام   ننان نمام کشت توان گفت بین سرمایة اجتماعی درصد می 92اطمینان 

 اسعت،  02/0تر ان که با توجه به  نمون لون که کوچك. داری وجود دارداکشت رعیتی اختالف معن

 توان نتیزه گرفت سرمایة اجتماعیهای برابر است به همین دلیل میمیانگین برای واریانس ةمقایس

بعا    این یافتعه . های رعیتی استدر نمامکشتی بیشتر ان ننان های خانوادگی چندطور کلی در نمام به

 .استسو هن( 2002)و یانگ ( 200)، پالدام (2002)نتای  تحقیقاه ماکوب 
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 میانگین سرمایة اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه ةمقایس. 5 جدول

 سطح معناداری آمارة تی میانگین نوع نظام متغیر

 سرمایة اجتماعی
 043/0 103/4* 22/491 نمام چندکشتی
 22/433 نمام رعیتی

 
 های سرمایة اجتماعی در بین دو نظام کشت میانگین مؤلفه ةمقایس. 6جدول 

 متغیر وابسته
 نظام رعیتی نظام چندکشتی

 داریمعنا آمارة تی
m Sd m sd 

 042/0 24/2 20/42 82/23 14/44 31/20 دوستی و روابط خانوادگی

 009/0 112/0 10/42 22/24 44/42 21/23 احساس امنیت و اعتماد

 039/0 824/2 20/40 22/24 24/9 41/23 بهادادن به نندگی

 020/0 228/8 20/40 22/29 28/44 11/20 پیوندهای همسایگی

 009/0 112/2 10/42 44/20 84/42 21/23 پیوندهای کاری

 039/0 824/2 20/40 22/21 42/9 41/24 مشارکت در اجتماعاه محلی

 020/0 228/8 20/44 22/23 12/44 11/22 ی در بافت اجتماعیگرایعمل

 021/0 402/4 11/41 89/20 89/42 41/23 ها ظرفیت پذیرش تفاوه

های سرمایة اجتمعاعی بعین نمعام خعانوادگی     تفاوه بین مؤلفه برای بررسیتی  نمون  ةخالص

های سرمایة بین کل مؤلفهشود، تفاوه معناداری که مشاهده می طور چندکشتی و نمام رعیتی همان

هعا و  و برابری واریانس( 02/0تر ان لون کن)  نمونبا توجه به . اجتماعی در هر دو نمام وجود دارد

هعا   های احساس امنیت و اعتماد، بهادادن به نندگی و ظرفیت پعذیرش تفعاوه  مؤلفه چون میانگین

هعای دوسعتی و روابعط    مؤلفعه  ،قابعل در م. کشتی بیشتر اسعت های خانوادگی چند بین ننان در نمام

گرایی در بافت اجتماعی در خانوادگی، پیوندهای همسایگی، مشارکت در اجتماعاه محلی و عمل

 . بین ننان در نمام کشت رعیتی بیشتر است

44/0R)با توجه به مقدار ضریب تعیین چندگانه در خروجی اول تحلیل رگرسیون 
2
توان ، می(=

 یب معنعاداری کمتعر ان  اضعر ادیر مقذکر است،  شایان. ی برخوردار استگفت مدل ان برانش مناسب

 .سمس ضرایب مسیر بانسانی شد حذف شد، 2در ش ل  02/0
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  مستقیم و غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته آثار. 2شکل 

 
 زنان  یر سرمایة اجتماعیبین بر متغمستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای پیش آثار. 7جدول 

 اثر مستقیم متغیر
  اثر غیرمستقیم

 اثر کل میزان مالکیت سابقة کار رسانة انبوهی تحصیالت درآمد

 012/0 -019/0 0 -021/0 044/0 - 441/0 در مد

 181/0 0 0 094/0 - 02/0 233/0 تحصیاله

 121/0 414/0 0 - 0 0 234/0 انبوهی ةرسان

 -483/0 92/0 - 12/0 0 0 -212/0 کار کشاورنی ةسابق

 824/0 - 0 0 0 0 824/0 میاان مال یت نمین

را متغیرهعای   درصد ان تغییراه سعرمایة اجتمعاعی   44/0نتای  تحلیل مسیر گویای  ن است که 

در ایعن  . تواند تبیین کنعد های انبوهی و مال یت نمین میکار، تحصیاله، در مد، رسانه ةسابقمانند 

های انبوهی بیشترین اثر را بر افاایش سرمایة اجتماعی در بین ننعان  حصیاله و رسانهبین، میاان ت

 .توانند در تغییر نگرش افراد نقش مربت و منفی داشته باشندهای انبوهی میرسانه نیرادارند 

 تحصیاله

 در مد

 رسانة انبوهی

    

 میاان سرمایة

 اجتماعی 

 سابقة کار

 

** 0218/0- 
 

081/0 

 
441/0 
 

**233/0  
 

*448/0  
 

**243/0 
 

**124/0 
 

212/0

- 
 

**234/0 
 

**824/0 
 میاان مال یت نمین     

هاااای آمااااد ی     

 شغلی

- 
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  نتیجه 

وجعه  حاکن بوده و با ت ة مورد مطالعهکشت سنتی و رعیتی در منطق ةکه در حال حاضر شیو ان  نزا

کشت وجود ندارد، تحقیعق   ةهای مناسب اقلیمی، باندهی مطلوبی ان این شیوو قابلیت ها ظرفیت به

با تغییر الگوی کشت ان نمام رعیتی به چندکشتی، بعاندهی افعاایش    بودست تا نشان ا حاضر بر  ن

حقیقعاه  شایان ذکعر اسعت، نتعای  ت   . و بالطبع در مد بیشتری نیا عاید روستایی خواهد شد یابد می

جایگعاه و سعرمایة    یدهد، افاایش سطح در معد کشعاورنان و روسعتاییان، موجعب ارتقعا     نشان می

 . برداران خواهد شدبهره اجتماعی

 بین عوامل مؤثر بر سرمایة اجتماعی ةاست، پس ان بررسی رابط بیان شدهکه در ادامه  طور همان

 ن، مشخص شد میاان سعرمایة اجتمعاعی    های مرتبطچندکشتی و رعیتی و مؤلفه های ننان در نمام

 . های چندکشتی نسبت به ننانی در نمام رعیتی در سطح بانتری قرار داردبین ننان نمام

 :طور مبسوط به شر  نیر است نتای  تحقیق حاضر به

هعای  نتای  بررسی میاان سرمایة اجتماعی ننان نشان داد سرمایة اجتمعاعی در بعین ننعان نمعام    

کعه اکرعر ننعان     طعوری   به ننان در نمام رعیتی در سطح بانتری قرار داشعت، بعه   چندکشتی نسبت

 در صورتی که میعاان سعرمایة اجتمعاعی    ،در حد نیاد داشتند های چندکشتی، سرمایة اجتماعی نمام

 . تر بر ورد شد اکرر ننان نمام رعیتی در حد متوسط و پایین

های کشعت مخلعوط نشعان داد     در نمام جتماعیهای سرمایة ا بندی مؤلفه عالوه بر این، اولویت

در حعالی   ،بین ننان اولویت اول را به خود اختصاص داده اسعت  «ها ظرفیت پذیرش تفاوه»مؤلفه 

اولویت اول را به خعود اختصعاص    «دوستی و روابط خانوادگی» ةکه بین ننان در نمام رعیتی مؤلف

های چندکشتی نسبت بعه ننعان    ی ننان در نمامگرایی بان جمع ةروحی دهندة این امر نشان. داده بود

 . تواند در کارهای گروهی باع  توفیق شود که می استدر نمام رعیتی 

هعای خعانوادگی کشعت     های مختلف سرمایة اجتماعی بین ننان روستایی در نمام مؤلفه ةمقایس

مشعارکت در  » ،«عتماد و احسعاس امنیعت  ا»های  مخلوط و نمام رعیتی مورد مطالعه نشان داد مؤلفه

در حعالی کعه میعاان    . پوشانی دارنعد  بین ننان هن «دوستی و روابط خانوادگی»و  «اجتماعاه محلی
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های نوین کشاورنی تفاوه قابل تعوجهی   وریابین ننان دارای فن «ها ظرفیت پذیرش تفاوه» ةمؤلف

 . دارد

هعای  ننعان در نمعام   یسرمایة اجتمعاع  ةمنمور مقایس ها به میانگین ةهمچنین، نتای   نمون مقایس

داری بعین   اچندکشتی و نمام رعیتی بین ننان روستایی معورد مطالععه نیعا نشعان داد اخعتالف معنع      

توان گفت سرمایة اجتماعی عامل کلیدی و  بنابراین، می. سرمایة اجتماعی دو گروه ننان وجود دارد

 . استه  ماری مورد مطالع ةهای نوین کشاورنی در جامع وریامؤثری در پذیرش فن

داری در سعطح پعن  درصعد    احاکی ان  ن است که اختالف معنع  2در جدول  شده بیانهای  یافته

ننان روستایی در دو نمام کشت خانوادگی چندکشتی و رعیتی وجود  بین میانگین سرمایة اجتماعی

ادگی توان گفت بین سرمایة اجتماعی ننان نمام کشت خعانو  درصد می 92بنابراین، با اطمینان . دارد

تر داری وجود دارد که با توجه به  نمون لون که کوچك ابا ننانی در نمام کشت رعیتی اختالف معن

تعوان نتیزعه   های برابر است، به همعین دلیعل معی   میانگین برای واریانس ة، مقایساست درصد 2ان 

هعای  نمعام  کشتی بیشتر ان ننعان در های خانوادگی چندطور کلی در نمام گرفت سرمایة اجتماعی به

همسعو  ( 2002)و یانعگ  ( 200)، پالعدام  (2002)با نتای  تحقیقاه معاکوب    این یافته. رعیتی است

های سرمایة اجتماعی بین نمعام خعانوادگی   برای بررسی تفاوه بین مؤلفه تی  نمون ةخالص. است

های سرمایة شود، تفاوه معناداری بین کل مؤلفهکه مشاهده می طورچندکشتی و نمام رعیتی همان

و برابعری  ( درصعد  2تعر ان  لعون کعن  )  نمعون بعا توجعه بعه    . در هر دو نمام وجعود دارد  اجتماعی

های احسعاس امنیعت و اعتمعاد، بهعادادن بعه ننعدگی و ظرفیعت        ها و چون میانگین مؤلفه واریانس

هعای  مؤلفعه  ،در مقابل. های خانوادگی چندکشتی بیشتر استها در بین ننان در نمام پذیرش تفاوه

گرایعی در  دوستی و روابط خانوادگی، پیوندهای همسایگی، مشارکت در اجتماعاه محلی و عمعل 

 . بافت اجتماعی در بین ننان در نمام کشت رعیتی بیشتر است

را متغیرهعای   درصد ان تغییعراه سعرمایة اجتمعاعی   44/0تحلیل مسیر گویای  ن است که  نتای 

در ایعن  . واند تبیین کنعد ت های انبوهی و مال یت نمین میانهکار، تحصیاله، در مد، رس ةسابق مانند

های انبوهی بیشترین اثر را بر افاایش سرمایة اجتماعی در بعین ننعان   بین میاان تحصیاله و رسانه
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های کشت مخلوط و نمعام   ننان روستایی در نمام یهای سرمایة اجتماع بین مؤلفه ةدر مقایس .دارند

 . های سرمایة اجتماعی در هردو نمام، تفاوه معناداری وجود داردد بین مؤلفهشرعیتی مشخص 

هععای خععانوادگی چندکشععتی، عوامععل فععردی و  بنععابراین، نتععای  تحقیععق نشععان داد در نمععام 

تر است، مانند احساس امنیت و اعتماد، بهادادن به نندگی و ظرفیعت پعذیرش   خانوادگی مهن درون

گرایی مانند دوستی و روابط خعانوادگی،  اجتماعی و برونها و در نمام کشت رعیتی، عوامل  تفاوه

یعی در بافعت اجتمعاعی بعین ننعان      گراپیوندهای همسایگی، مشارکت در اجتماعاه محلی و عمل

 .استتر  مهن

هعا،  گونعه نمعام  برداران ایعن و شاغلین و بهره ند،شده کاربر های کشت سنتی بهان  نزا که نمام

فرصت بسیار  ،، بنابرایناند خود در حال کارکردن و فعالیت ةمارع بیشترین نمان حضور خود را در

در این بعین، تععامالتی کعه موجعب      ،همچنین. و عقاید دارند هاکمی برای ایزاد ارتباط، تبادل نمر

در حالی که اگعر  . د،  نچنان که باید اتفاق نخواهد افتادشو فردی و اجتماعی می های هافاایش سرمای

ای ان این ارتباطعاه بعدانین، ننعان شعاغل در بخعش      سرمایة اجتماعی را مزموعهة عامل ایزادکنند

کشاورنی با این روی رد، فرصت اندکی برای افاایش سرمایة اجتمعاعی خعود بعا گعروه هم عاران      

ای ان نمان، بهینه ةبرداران، استفادهای بهرهفعالیت کردن م انیاهدلیل  های چندکشتی بهاما نمام. دارند

گیری ان ارتباطاه و ننان قادر کشاورن ام ان بهره است ها به عمل  وردهه، ادواه و دستگاهام انا

ها بنابراین، سرمایة اجتماعی  ن. خود خواهند داشت هایتبادل  را و نمربرای دوسویه و چندسویه 

یی و ننعان روسعتا   ةدر صوره اسعتفاد  بنابراین،. یابدل اجتماعی و فرهنگی توسعه میئان لحاظ مسا

هعا و  روش نمینعة دانش و فناوری ننعان در   ةرود، ضمن توسعکشاورن ان نمام چندکشتی انتمار می

 . نان نیا رشد و توسعه یابد کشاورنی، سرمایة اجتماعی ةهای جدید و م انیانمام

 پیشنهادها

 : توان موارد نیر را پیشنهاد دادحاضر می ةبا توجه به نتای  مطالع

های مخلوط ان قبیل حفظ محیط نیست روستا، حفاظعت و   فراوان کشت به ماایای توجهبا  -

هعای کشعاورنی، افعاایش میعاان و      نگهداری ان منابع  ب و خاك، افاایش باندهی فعالیعت 
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سعطح ننعدگی و نیعا     یتقعا ربرداران بخش کشاورنی و نیا ا مد روستاییان و بهره سطح در

رسد،  شناسعانی بیشعتر ننعان و معردان      ننان و مردان روستایی به نمر می سرمایة اجتماعی

هعای ترویزعی موجعب دلگرمعی     کشاورن با ماایای کشت مخلوط ان طریق برگااری کالس

ی  نعان  ننشعی  به شهرها و حاشیه نو ان مهاجره  نا شود میروستاییان به محیط نندگی خود 

 . دکن یجلوگیر

د  ن بعین کشعاورنان   چندکشعتی و  ثعار و پیامعدهای مناسعب و ارنشعمن      ةشدن شیو نهادینه -

کعه ایعن خعود در     شعود  معی های کشاورنی مخلوط مهاره ةموجب تقویت انگیاه و توسع

 .راستای افاایش سرمایة اجتماعی گام خواهد برداشت

های کشعاورنی  تواند ان طریق مدیریت فعالیترسد، تقویت سرمایة اجتماعی میبه نمر می -

بخش کشاورنی افاایش یافته و عالوه بعر   های گروهی و مشارکت بیشتر ننان درو فعالیت

 .سطح نندگی ننان، سرمایة اجتماعی روستا و منطقه را توسعه دهد یافاایش در مد و ارتقا

ویعژه بعین   همواره حفظ، نگهداری و نیا افاایش سرمایة اجتماعی در بین  حعاد جامععه بعه    -

کعه تغییعر الگعوی     ی، در حعال اسعت مردان هر جامعه ن و دولتهای مسئونننان، ان دغدغه

سطح معیشعت،   یغیرمستقین، با افاایش در مد و ارتقا طور کشت ان رعیتی به چندکشتی به

  .دکنرا بین این قشر فراهن می موجباه افاایش سرمایة اجتماعی

اجعرای ایعن    بعرای ننان روسعتایی   شود باع  میتغییر الگوی کشت ان سنتی به چندکشتی  -

و ضعمن   کنندهای مختلف  مونشی شرکت ها و دورهسشیوه و کسب مهاره ننم در کال

بین گروه خود، مشعارکت و سعرمایة    ها هافاایش میاان مطالعه و تالش خود، در انتقال تزرب

 .اجتماعی خود را نیا توسعه دهند
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: ننزعان  .خیری سعیر و لوبیعا  أکشت مخلوط تع  (.4838) نصرتی، سهیل ، وهروانی، جوادنمعی .1

 . های ترویزی استان ننزانریای رسانهبرنامه ةانتشاراه ادار

 . انتشاراه دانشگاه تهران: چاپ سوم، تهران. اعت مخلوطنر(. 4811)مماهری، داود  .2

6. Alonge, J. A. (2002). Traditional institutions, social capital, and multi-institutional 

partnerships for agricultural development: implications for anew extension paradigm. 

AIAEE.Proceedings of the 18th Annual Conference, Durban, South Africa,p, 8-11. 

7. Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, Ch. C. (2001). Organizational research: 

determining appropriate sample size in survey research. Journal Information 

Technology, Learning, and Performance, 19(1), 43-50. 

8. Blanchard, A., & Horan, T. (2000). Virtual communities and social capital. Social 

dimensions of information technology: issues for the new millennium. Hershey, PA, 

USA, Idea Group Publishing.  

9. Bourdieu, P. (1985). The Forms of Capital in Handbook of theory and research for the
sociology of education. ed. JG. Richardson, New york: Greanwood, (pp.241-258). 

10. Brehm, H., & Rahn, W. (1997). Individual level evidence for the cause and 

consequences of social capital. American Journal of Political Science, 41(3), 999-1023. 

11. Chinying, L. J. (2006). Social context and social capital enablers of knowledge 

integration. Journal of Knowledge Management, 10(3), 89-105. 

12. Coleman, J .(1988). Social capital in the creation of human capital. American Journalof 

Sociology, 94, 95-120. 

13. Lin, N. (2001). Building a Network Theory of social capital. Connections, 22(1), 28-51. 

14. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the 

organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266. 



001                                                                     1316، بهار 1ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

15. Offe, C., & Fuchs, S. (2002). A decline of social capital? The German case. Published 

in Putnam, Robert D., Democracy in Flux: The Evolution of Social Capital in 

Contemporary Society, New York: Oxford University Press. 

16. Onyx, J., & Bullen, P. (2000). Measuring social capital in fire communities.Journal of 

Applied Behavioral science, 36, 23-42. 

17. Paldam, M. (2000). Social capital: one or many? Definition and measurement. Journal 

of Economic surveys, 14(5), 629–653. 

18. Portes, A. (1998). Social capital: its organs and applications in modern sociology. 

Annual Revive of Sociology, 24(1), 1-24. 

19. Putnam, R. (2000). The prosperous community: social capital and public life. The 

American Prospect, 4(13), 35-42. 

20. Smith, M. B., & Sharp, S. I. (2003). Social capital and farming at the rural- urban 

interface: the importance of non-farmer and farmer relation. Agricultural Systems, 76, 

913-927. 




