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در استان گیالنواکاوي پایداري صنعت نوغانداري
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چکیده

هاي مهم شود. استان گیالن از قطبکشاورزي است که موجب اشتغال و توانمندي روستائیان میهاي بخش نوغانداري یکی از فعالیت
هاي انسجام پردازد. در این رابطه شاخصمطالعه، به واکاوي پایداري صنعت نوغانداري در استان گیالن مینوغانداري کشور است. این

بهبود و ارتقاي آنان راهکارهاي کلیدياعی کنشگران صنعت نوغانداري و ارتباطات اجتماجتماعی، مشارکت اجتماعی و پایداري شبکه
از در بخش کمی تحقیق سازي شده است.زمان مثلثرویکرد کلی تحقیق، ترکیبی از نوع طرح هممورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ي هاي بخش کمی از طریق پرسشنامهانتخاب شدند. دادهايگیري چندمرحلهبه صورت نمونهنفر 365نفر نوغاندار استان 9793
پایایی آن با استفاده از ضریب روایی صوري و محتوایی پرسشنامه از طریق گروه خبرگان و آوري گردید. همچنینساخته جمعمحقق

گلوله برفی) گیري هدفمند (مونهکنشگر نوغانداري با استفاده از ن12تأیید گردید. در بخش کیفی نیز 81/0آلفاي کرونباخ با مقدار 
نشان داد که انسجام )Ucinet(یوسینت افزارنرمکنشگران با استفاده از نتایج تحلیل شبکهانتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند.

اجتماعی آنان ضعیف تا حد متوسط، مشارکت اجتماعی در حد متوسط و پایداري ارتباطات اجتماعی خوب است. همچنین تحلیل کیفی 
در هاي شغلی درآمدزا، سازماندهی و هماهنگی بین کنشگران سه راهکار کلیديهاي دولتی، ایجاد فرصتحمایتها نیز نشان داد که داده
یابی به پایداري در صنعت نوغانداري در این استان است.دست

انسجام اجتماعی، شبکه کنشگران نوغانداري، صنعت نوغانداري، مشارکت اجتماعی.هاي کلیدي: واژه
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.طبیعی ساري، ساري، ایرانگروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع استادیار ٢

motamed@guilan.ac.irمسئول، پست الکترونیک:نویسنده * 



در استان گیالنواکاوي پایداري صنعت نوغانداري

86

مقدمه
,Kakotiنوغانداري یک فعالیت اقتصادي و صنعت وابسته به کشاورزي است ( هاي ي فعالیت). ماهیت این صنعت بر پایه2012

هاي فقیرتر جامعه در کشاورزي و روستایی است و در نتیجه مدل مناسبی براي خوداشتغالی و بهبود وضعیت اقتصادي بخش
Chandrappaکشورهاي در حال توسعه است ( et al., يهاي ابریشمی به سبب ارتقا). افزایش روزافزون مصرف فرآورده2013

زیست در جهان به دلیل ، محبوبیت این محصوالت نزد دوستداران محیطیافتهتوسعههاي سطح زندگی مردم به ویژه در کشور
اهمیت خواص فیزیکی و شیمیایی ابریشم براي سالمت و بهداشت و توقف یا کاهش فعالیت نوغانداري در کشورهاي 

به سبب محدودیت زمین و افزایش دستمزد نیروي کار، فرصت مناسبی را براي کشورهاي در حال توسعه فراهم یافتهتوسعه
).1396هاي نوین، تولید ابریشم را در کشورهاي خود افزایش دهند (صورتی زنجانی و رکنی، کارگیري روشآورده است تا با به

سطوح مختلفی از اشتغال روستایی و شهري را ،ي محصوالت نهاییو تهیهبین تولید پیله ،فعالیت نوغانداري و صنایع وابسته
گذاري در فعالیت نوغانداري در مقایسه با سایر آورد. سرمایهاي به وجود میهاي شغلی قابل مالحظهایجاد کرده و فرصت

,Kakotiتر است (تر و بازگشت سرمایه در آن سریعهاي تولیدي کمفعالیت بر ایجاد اشتغال و درآمد ي عالوه). نوغاندار2012
هاي کشاورزي از جمله چاي دارد و مزاحمتی براي سایر مشاغل آمیزي با سایر بخشبراي قشر روستایی، همزیستی مسالمت

توان نهال توت کاشت هاي روستایی قرار دارد، میهاي بالاستفاده که در جوار خانهها، نهرها و زمیني جوينداشته و در حاشیه
توان به عنوان یک پوشش گیاهی در حفظ ها نه تنها براي تأمین غذاي مورد نیاز پرورش کرم ابریشم سود برد بلکه میاز آنو

زیست و گسترش فضاي سبز بهره گرفت. همچنین نوغانداري نیاز چندانی به استخدام نیروي انسانی ندارد و اغلب به محیط
توان گفت که پرورش کرم ابریشم به عنوان یک فعالیت در مجموع می).1394شود (کارستان، صورت خانوادگی انجام می

,Shuklaکند (اقتصادي پایدار روستایی براي کشاورزان کوچک، درآمد مناسبی را ایجاد می ). همچنین با توجه به ساختار 2012
مشاغل اصلی کشاورزي براي جمعیتی کشور و وجود جمعیت جوانان فراوان جویاي کار و ناکافی بودن درآمد حاصل از

هاي جانبی نظیر پرورش کرم ابریشم ضروري است پاسخگویی به اشتغال و نیازهاي درآمدي روستاییان، پرداختن به فعالیت
).1393(عابدي پریجایی و همکاران، 

آل براي ایدهاي ) نوغانداري به عنوان یک شغل مکمل و جانبی در بخش کشاورزي، حرفه1392به اعتقاد حسینی مقدم (
کار اصلی تواند درآمد خوبی را ایجاد نماید. به عالوهمی،روستاییان است و در زمانی که کشاورزان نیاز مالی شدید دارند

ي نیروي کار خانوادگی به ویژه زنان تأمین شود. با این حال هرچند نوغانداري روندي درآمدزا و تواند به وسیلهنوغانداري می
,Ahsanکند (را در طی سال براي خانوار ثابت و تضمین میدرآمدي پایدار تولید کرم ابریشم در ،با گذشت زماناما،)2000

شود و ایران دچار افت و خیزهاي فراوانی شده است تا جایی که دیگر ایران در لیست صادرکنندگان ابریشم جهان دیده نمی
).1392آورند (قزل سفلی، ي صنایع تقلیل یافته به شمار میابریشم را در زمره

دهد که اکثر محققان از ابعاد مختلف به این صنعت بررسی مطالعات صورت گرفته در خصوص صنعت نوغانداري نشان می
هاي پرورش کرم ابریشم در ) در برآورد ارزش اقتصادي نهاده1395عابدي پریجایی و همکاران (اند. به عنوان نمونه نگریسته

عوامل تولید، بهینه بوده و پرورش کرم یريکارگبهداگالس به این نتیجه رسیدند که میزان -کمک تابع کاباستان مازندران با
) نیز در بررسی 1396ي دوم اقتصادي قرار دارد. عابدي پریجایی و همکاران (ي ناحیهابریشم در استان مازندران در محدوده

ان مازندران به این نتیجه رسیدند که میانگین کارایی فنی و اقتصادي با کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادي نوغانداران در است
است.351/0و 514/0، 727/0،فرض ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب

در مورد بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت نوغانداران استان گیالن )1397در تحقیقی که توسط کاوسی کالشمی و همکاران (
ها نشان داد که مساحت تلمبار، عمر توتستان، ي آنارزش محصوالت نوغانداري انجام شد، نتایج مطالعهي ي زنجیرهدر توسعه

مندي نوغاندار از عملکرد تخم نوغان و سطح مشارکت زنان در فرآیند تولید اثر مثبت و مستقیم بر احتمال سطح رضایت
ارد. در حالی که سن نوغاندار و نسبت درخت توت اصالح شده ي ارزش نوغان داي زنجیرههاي توسعهمشارکت نوغاندار در طرح

به کل درختان در توتستان اثر منفی بر متغیر یاد شده دارد.
تحقیق خود نشان داد که او دربا عوامل افول جایگاه ابریشم در ایران انجام داد، ، قزل سفلی تحقیقی در رابطه1392در سال

شوند که در هر دو بخش پیشین و تاریخی (علل خاص) و امروزي (علل عام) تقسیم میزمان به دو بخشبرحسبعوامل افول 
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) نیز 1396هاي مختلف از جمله اقتصادي، سیاسی و غیره مورد توجه قرار گرفته است. صورتی زنجانی و رکنی (زمینه
بندي و سایر مشکالت دستهیفنیرغي زیربنایی، دولتی، کشاورزي، فنی، هاي صنعت نوغانداري را در شش حوزهچالش
هاي صنعت نوغانداري را بررسی کرده و به اهمیت مفهوم هرچند محققان ارزش اقتصادي، کارایی و موانع و چالشاند.نموده

دهد که مطالعه مدون و جامعی ها نشان مینگاشتهاما بررسی پیشینه،اندمشارکت نوغانداران در موفقیت این صنعت اشاره کرده
این تحقیق، اولین خصوص تحلیل کنشگران و فعاالن صنعت نوغانداري در پایدار نمودن این صنعت انجام نشده است.در 

باشد. هرچند بعضی از محققین با توجه به اهمیت و تحلیل در ایران در رابطه با کنشگران نوغانداري در سطح استان گیالن می
هاي کشاورزي به بررسی و تحلیل وضعیت کنشگران در بعضی از زمینههاي مختلف کشاورزيجایگاه کنشگران در فعالیت

الف) در تحلیل 1394ي قربانی و همکاران (توان به مطالعهاز جمله مطالعات صورت گرفته در این خصوص میاند. پرداخته
ان اعتماد، مشارکت، انسجام و ها به این نتیجه رسیدند که میزبرداران مراتع اشاره کرد. آني بهرهي اجتماعی شبکهسرمایه
برداران، سرعت گردش، تبادل اعتماد و ي بهرهشان در حد ضعیف است و در شبکهي اجتماعی در جامعه مورد تحقیقسرمایه

باشد. همچنین بیان داشتند میزان انسجام و هماهنگی در بین کنشگران مرکزي بر اساس شاخص مشارکت در حد پایین می
در تحقیق دیگري که توسط کریمی گوغري و همکاران ها است. به مراتب باالتر از پیرامونی،کیک شدهپیرامون تف-مرکز

ها ضعیف مورد تحقیق، با توجه به یافتهدر جامعهنتایج نشان داد که میزان انسجام اجتماعی ه است،) انجام شد1396(
نفوذ و داراي تأثیر بر نهادهاي دیگر است. در مطالعه دیگري قربانی و باشد و سازمان جهاد کشاورزي یکی از نهادهاي ذيمی

برداران و پایداري روابط ضعیف بوده و پیوندهاي ي اجتماعی بین بهرهانسجام و سرمایهکهاندیافتهدرب) 1394همکاران (
ذکر شده است که قرار گرفتن ها در حد مطلوبی نهادینه نشده است. همچنین در این تحقیقاعتماد و مشارکت در بین آن

برداران در پیرامون شبکه و سرعت پایین گردش اعتماد، مشارکت، عدم اتحاد و یگانگی در بین افراد از بیش از نیمی از بهره
باشد.هاي مهم در ساماندهی مدیریت مشارکتی مرتع در این منطقه میدیگر چالش

اندرکاران سازمان مدیریت منابع آب، ي دستودن ساختار قدرت در شبکهنیز جعفریان و همکاران نامتوازن ب1395در سال 
به بررسی يامطالعه) نیز در 1396براي استقرار نظام مدیریت مشارکتی منابع آب را گزارش نمودند. قربانی پیرعلیدهی (

نشان داد هاآن، نتایج مطالعهاندهتافزار یوسینت پرداخپروري استان گیالن با استفاده از نرمارتباط بین کنشگران صنعت آبزي
هاي زیادي بین کنشگران قابل رؤیت است. پروري در سطح استان ضعیف و ناهماهنگیکه ارتباط بین کنشگران صنعت آبزي

ي تبادل اطالعات و تعامالت در بین کنشگران ) در رابطه با تحلیل شبکه1397فر و همکاران (توسط قلیکهیگرددر تحقیقی 
، ه استیوسینت انجام گرفتافزارنرمپروري در حوضه سد البرز استان مازندران با استفاده از هاي آبزيال مدیریت فعالیتفع

پروري در حد بسیار ضعیفی است و به اندرکاران نهادي مرتبط با آبزينتایج مطالعه نشان داد که تراکم پیوند در بین دست
باشد.این پیوند نیز در حد ضعیفی میدنبال آن انسجام نهادي بر مبناي 

هاي منجر به چالشيکشاورزهاي مختلف نفعان مختلف در مدیریت مشارکتی فعالیتبه اعتقاد محققان، عدم مشارکت ذي
Moraaفراوان شده است ( et al., هاي اجتماعی را به عنوان راهبرد نظارت بر انتشار اطالعات بین نهادي ). محققان شبکه2012

ي اجتماعی ابزاري مناسب براي سنجش، پایش و ارزیابی ارتباطات اند. نتایج مطالعات نشان داد که تحلیل شبکهتعریف کرده
هاي یادگیري گیري و ارتقاي فرآیندهاي نوآورانه مدیریتی و شبکهبین سازمانی بوده و همچنین اطالعات مناسبی براي تصمیم

Cunhaنماید (فراهم می et al., نگاه ترویج و آموزش کشاورزي دیگر ،به عبارت دیگر در رویکردهاي نوین ترویجی،)2016
ي سازي، یادگیري اجتماعی و غیره باید با کلیهمدار است و در قالب نظریات جدید مانند شبکهبلکه ذینفع،محور نیستمخاطب

Folkرند، ارتباط داشته باشد (بهاي ترویج مرتبط هستند و از آن نفع میافرادي که به نوعی با برنامه et al., 2005.(
هاي خانگی، این ترین فعالیترغم اهمیت صنعت نوغانداري به عنوان یک ابزار مهم براي ایجاد اشتغال و یکی از مناسببه

هاي تواند نقش مهمی را در استفاده از منابع روستایی در بهترین شکل ممکن، در اجراي فعالیتصنعت می
). هدف این مطالعه، واکاوي 1393مردم، اشتغال و تولید درآمد ایفا کند (قنبرپور و معتمد، امرارمعاشاجتماعی، - اقتصادي

در نظر گرفته زیردر استان گیالن است که براي دستیابی به این هدف کلی، اهداف اختصاصی پایداري صنعت نوغانداري 
.اندشده

؛هاي فردي، اجتماعی و اقتصادي نوغانداران استان گیالنبررسی ویژگی-
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؛ بررسی میزان مشارکت اجتماعی نوغانداران استان گیالن-
؛ وي ارتباطات نهادي کنشگران نوغانداري از دیدگاه نوغانداران و فعاالن این بخشتحلیل شبکه-
.کنشگراني راهکارهاي دستیابی به نوغانداري پایدار از دیدگاه ارائه-

پژوهشروش 
-Concurrentسازي شده (زمان مثلثکیفی) از نوع طرح هم- رویکرد کلی تحقیق، ترکیبی (کمی Triangulation Mixed Methods (

هاي کمی و کیفی به صورت ها در هر یک از روشزمان، فرآیند گردآوري و تحلیل دادهبوده و از نظر هدف کاربردي است. در طرح هم
.)1398محمدپور، (شوند جداگانه صورت گرفته و سپس نتایج با یکدیگر مقایسه و ترکیب می

بر اساس )1397(مرکز تحقیقات ابریشم کشور، شهرستان استان گیالن 16نفر نوغاندار فعال در 9793در بخش کمی تحقیق، از 
Bartlettجدول بارتلت و همکاران ( et al., شدند. تعداد اي انتخابگیري چندمرحلهنفر با استفاده از روش نمونه365)، 2001

ارائه شده است.1ک در قالب جدول ي انتخاب شده به تفکینوغانداران هر شهرستان و تعداد نمونه

1399هاي استان گیالن در سال تعداد نوغانداران شهرستان-1جدول 

تعداد نوغانداران انتخاب شده به عنوان خانوار)(تعداد نوغانداران موجود هاي استان گیالنشهرستان
ي مورد مطالعهنمونه

3058114لنگرود
227185شفت

180067الهیجان
106740فومن
58122سراصومعه

28911سیاهکل
1937آستانه
752رودسر

1014رضوانشهر
301ماسال
1445رشت
873املش
331انزلی
321تالش
211رودبار
111آستارا
9793365جمع

طراحی شد که روایی صوري و محتوایی آن با کمک گروه خبرگان و پایایی آن نیز از طریق ضریب ايساختهاي محققپرسشنامه
هاي فردي، اجتماعی و اقتصادي نوغانداران در گردید. بخش اول پرسشنامه شامل بررسی ویژگیییدتأ81/0آلفاي کرونباخ با مقدار 

ي فعالیت تعداد فرزندان، میزان درآمد سالیانه از نوغانداري، تجربهقالب سؤاالت مربوط به سن، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، 
20آزمون . دانش فنی نوغانداري با استفاده از بودنوغانداري، مساحت توتستان، مساحت اراضی تحت تملک و دانش فنی نوغانداري 

کرم ابریشم مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سؤال مختلف در رابطه با مسائل مهم فنی تولید و پرورش10اي و با استفاده از نمره
ریزي، مشارکت در برنامهجنبههاي مختلف روستایی با کمک سه ، میزان مشارکت اجتماعی نوغانداران در فعالیتدوم پرسشنامه

گویه مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سومهشتها در قالب گیريگیري و مشارکت در اجراي تصمیممشارکت در تصمیم
ي ارتباطات نهادي کنشگران، از نوغانداران خواسته شد تا مشخص کنند که با کنشگران فعال در نیز با هدف تحلیل شبکهپرسشنامه

، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) مورد ارتباطیبها در قالب طیف لیکرت (هاي آنصنعت نوغانداري به چه میزان ارتباط دارند و پاسخ
بررسی قرار گرفت.
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کنشگر اصلی فعال با 12نظران استانی حدود هاي به عمل آمده با کارشناسان و صاحببر اساس مصاحبهدر بخش کیفی تحقیق، 
این کنشگران ضمن پاسخ به گیري هدفمند (گلوله برفی) در صنعت نوغانداري استان گیالن شناسایی شدند.استفاده از روش نمونه

کنشگران، مورد مصاحبه قرار گرفتند. سؤال اصلی مصاحبه راهکارهاي پیشنهادي کنشگران در میزان ارتباطات نهادي خود با سایر
دار بودن این صنعت در سطح استان بود که سایر سؤاالت جنبی در ارتباط با آن طراحی خصوص پایدارسازي نوغانداري با هدف ادامه

هاي بعدي کسب نشد. پس از معنا که اطالعات جدیدي از مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظري ادامه یافت بدانشد. انجام مصاحبه
ها استخراج ها با تحلیل محتواي کیفی از نوع متعارف خالصه و تفسیر شدند. مفاهیم اصلی موجود در مصاحبهنیز دادهانجام مصاحبه

یکدیگر ترکیب و خرده مفاهیم را تشکیل و کدگذاري گردیدند (کدگذاري باز). پس از آن عبارات و مفاهیم داراي ماهیت مشابه با 
وبندي و مفاهیم گسترده در قالب مفاهیم جامع و مانع تشکیل شدنددسته،ي بعد، خرده مفاهیم حاصل از قبلدادند. در مرحله

طراحی شد. ) Maxqdaکیودا (افزار مکسمدل مفهومی تحقیق نیز با استفاده از نرم.شدندحذفاصلیمفاهیمازتکراريهايداده
سازي ) و تکنیک مثلثMember checkingکنندگان (ها توسط مشارکتهاي به دست آمده از طریق بازبینی یافتهاعتبارسنجی یافته

)Triangulation.به انجام رسید (
ي ارتباطات نهادي بین صورت گرفت و همچنین به منظور بررسی شبکهSPSS25افزار هاي تکمیل شده با کمک نرمپرسشنامهتحلیل

ي اجتماعی افزارهاي تحلیل شبکهافزار از پرکاربردترین نرم) استفاده شد. این نرمUcinetافزار یوسینت (کنشگران نوغانداري از نرم
افزار به منظور نشان دادن رود. نرمها به کار میههاي اجتماعی، ایجاد و نمایش روابط متعدد در این شبکاست که براي ترسیم شبکه

سري خطوط ارتباطی ) که معرف متغیرهاي تحقیق است و همچنین یکNodesسري گره (ي اجتماعی از یکروابط و ترسیم شبکه
ها را به صورت کلی اوتهاي کیفی را دارد و در نتیجه تفسازي دادهي اجتماعی قابلیت کمیبرد. شبکه) استفاده میTiesها (بین گره

). در تحلیل 1392سازد (علیزاده و صدیقی، و تحلیل را میسر میدهد و امکان مقایسهها نشان میدر قالب یک سري شاخص
) است که بر Centralityهاي مرکزیت (ها شاخصترین شاخصهاي زیادي وجود دارد. یکی از اصلیهاي اجتماعی، شاخصشبکه

ي خروجی ) میزان شهرت و اقتدار هر کنشگر و مرکزیت درجهIn Degree Centralityي ورودي (مرکزیت درجهاساس آن شاخص 
)Out Degree Centralityهایی همچون تراکم (ي نفوذ اجتماعی یا سیاسی کنشگر است. همچنین شاخصدهنده) نشانDensity ،(

هایی هستند که در این ي شبکه از جمله شاخص) و اندازهTransitivity(یافتگیانتقال)، Reciprocityمیزان دوسویگی پیوندها (
دهد.خالصه نشان میطوربهمراحل انجام تحقیق را نیز 1نگاره).2تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند (جدول 

ي اجتماعیهاي مهم در تحلیل شبکهشاخص-2جدول 
هاتوصیف شاخصهاشاخص

بنابراین تراکم به میزان ؛ نشانگر نسبت تمامی پیوندهاي موجود به تمامی پیوندهاي ممکن استاین شاخص چگالی)(تراکم 
شود.ي مورد نظر ارتباط دارند، گفته میهایی که با گرهپیوندهاي مربوط به یک گره و به عبارت دیگر گره

کند، است. مرکزیت قدرت یک گره بر اساس میزان ارتباطی که در شبکه برقرار میيدهندهنشاناین شاخص مرکزیت
ي پیوند و میزان رابطه مطرح گردد.تواند در خصوص مکان قرار گرفتن گره، نحوهمی

اقتدار فرد ي شهرت یادهندهي ورودي نشانکند. میزان باالي درجهتعداد خطوطی است که یک کنشگر دریافت میمرکزیت درجه ورودي
است.

مرکزیت درجه 
خروجی

ي نفوذ کنشگر است دهندهي خروجی نشانشود. میزان باالي درجهتعداد خطوطی است که از یک کنشگر خارج می
گیرد.ي انتقال اطالعات مورد بحث قرار میکه بیشتر در شبکه

میزان دوسویگی 
پیوندها

آید.ا بررسی روابط متقابل کنشگران به دست میاین شاخص در تعیین پایداري شبکه نقش دارد و ب

پل ارتباطی بین دو فرد دیگر هست، عنوانبهها پیوندها بین سه فرد که یکی از آنيگذاراشتراكاین شاخص از به یافتگیانتقال
در نتیجه پیوندها بیشتر باشد میزان این شاخص باالتر است و يدهندهانتقالشود. هر چه تعداد افراد حاصل می

پایداري و دوام روابط در بین کنشگران وجود دارد.
دهد. هر چه تعداد پیوندها بیشتر باشد میزان تراکم هم ي روابط را نشان میتعداد پیوندهاي موجود در یک شبکهي شبکهاندازه

ي روابط افزایش خواهد یافت.در شبکه
)1391همکاران، (قربانی و ؛ (Bodin & Crona ,2009)منابع:
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مراحل انجام تحقیق-1نگاره 

و بحثها یافته
، آورده شده است.3در جدول هاي فردي نوغانداران برخی از ویژگی

هاي فردي، اجتماعی و اقتصادي نوغانداران استان گیالن ویژگی-3جدول 
انحراف معیارمیانگیندرصدفراوانیهاگویهمتغیرها

31/5139/1..............................سال)(سن 
سوادبیمیزان تحصیالت

سیکل
دیپلم

یپلمدفوق
لیسانس و باالتر

10
69

131
65
90

7/2
9/18
9/35
8/17
7/24

....................

مجردوضعیت تأهل
متأهل

27
338

4/7
6/92

....................

11/25/1..............................تعداد فرزندان (نفر)
میزان درآمد سالیانه از شغل نوغانداري 

(میلیون تومان)
..............................31/1691/1

56/2205/1..............................سال)فعالیت نوغانداري (ي تجربه
85/89225/3..............................)مترمربعمساحت توتستان ( 

4/025/1..............................هکتار)(مساحت اراضی تحت تملک
4/1468/0..............................دانش فنی

. میانگین تعداد فرزندان بودندسال و متأهل 51با میانگین سنی حدود وسالیانمبر اساس نتایج تحقیق، اکثر نوغانداران 
ي خود را از . نوغانداران مورد بررسی در استان گیالن میانگین درآمد ساالنهاستفرزند در هر خانوار 2نوغانداران در حدود 

بخش کیفیبخش کمی

ايگیري چندمرحلهنمونه

ها با پرسشنامهگردآوري داده

هاي کمیتحلیل داده

تأیید روایی و پایایی

گیري هدفمند (گلوله برفی)نمونه

هاي کیفی با استفاده گردآوري داده
از مصاحبه

هاي کیفیتحلیل داده

هاي کیفیاعتماد و اعتبار یافتهتأیید 

مقایسه و ترکیب نتایج کمی و کیفی
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ها هاي آناین در حالی است که میانگین مساحت توتستان،اندمیلیون عنوان کرده3/16نوغانداري در حدود هاي انجام فعالیت
دانش فنی سال است.22در حدود هاي نوغانداريي نوغانداران از انجام فعالیتاست. میانگین تجربهمترمربع85/892

سؤال مختلف 10قالب اي در نمره20یآزمونم ابریشم با استفاده از نوغانداري در رابطه با مسائل مهم فنی تولید و پرورش کر
ي دانش فنی در حد متوسط نوغانداران دهنده، نشان4/14ي به دست آمده حدود مورد بررسی قرار گرفت که میانگین نمره

گویه مورد 8که در قالب است. بررسی میزان مشارکت اجتماعی نوغانداران استان گیالن از جمله اهداف اختصاصی تحقیق بود
ي ارائه شده توسط زرافشانی و میزان مشارکت اجتماعی نوغانداران از معادلهتحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی دقیق

4کند بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از معادله در جدول ) که میزان مشارکت اجتماعی را محاسبه می1386همکاران (
است.59/0و انحراف معیار 95/2انگین مشارکت اجتماعی ارائه شده است. می

D<M-1/2SDمیزان مشارکت اجتماعی در سطح کم= 

M-1/2SD≤D≤M+1/2SDمیزان مشارکت اجتماعی در سطح متوسط= 

D>M+1/2SDمیزان مشارکت اجتماعی در سطح زیاد= 

بررسی میزان مشارکت اجتماعی از دیدگاه نوغانداران استان گیالن -4جدول 
درصدفراوانیمیزان مشارکت اجتماعی

11268/30در حد کم
13189/35در حد متوسط

12242/33در حد زیاد

. در حدود دانندمینفر)131(حدود ارکت اجتماعی خود را در حد متوسط، اکثر نوغانداران میزان مش4بر اساس نتایج جدول 
نفر) مشارکت اجتماعی 112هاي سطح روستا در حدود زیاد و مابقی (نفر از نوغانداران میزان مشارکت خود را در فعالیت122

دانند.خود را در سطح روستا در حد کم می
ها قرار گرفت و نتایج آن در اي در اختیار آنپرسشنامهي ارتباطات نهادي کنشگران از دیدگاه نوغانداران تحلیل شبکهمنظوربه

کنشگر فعال نوغانداري) نیز از طریق انجام مصاحبه با 12لیست اسامی کنشگران (شامل خالصه شده است.5قالب جدول 
نظران استانی به دست آمد.کارشناسان و صاحب

ي ارتباطات نهادي در بین کنشگران صنعت نوغانداري از دیدگاه نوغانداران استان بررسی شبکه-5جدول 
درصدفراوانیهاگویهکنشگراندرصدفراوانیهاگویهکنشگران

اداره کل 
نوغانداري 
استان گیالن

10859/29ارتباطبی

کشیکارخانه ابریشم

10604/29ارتباطبی
9912/27کم8092/21کم

8246/22متوسط9348/25متوسط
7837/21زیاد8401/23زیاد

00خیلی زیاد00خیلی زیاد

سازمان جهاد 
کشاورزي 

استان گیالن

8811/24ارتباطبی

کنیکارخانه پیله خشک

10859/29ارتباطبی
9503/26کم6299/16کم

8246/22متوسط8401/23متوسط
8092/21زیاد6990/18زیاد

00خیلی زیاد6299/16خیلی زیاد

مدیریت تعاون 
روستایی استان 

گیالن

9757/26ارتباطبی

خدماتی بخش يهابنگاه
خصوصی

10731/29ارتباطبی
9630/26کم10449/28کم

9066/24متوسط8529/23متوسط
7273/19زیاد7964/21زیاد

00خیلی زیاد00خیلی زیاد
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5ادامه جدول 
درصدفراوانیهاگویهکنشگراندرصدفراوانیهاگویهکنشگران

بانک کشاورزي

9503/26ارتباطبی
تمدیریت حفظ نباتا

استان گیالن

12242/33ارتباطبی
13189/35کم10604/29کم

11268/30متوسط8401/23متوسط
00زیاد8092/21زیاد

00خیلی زیاد00خیلی زیاد

بخش خصوصی 
بیمه محصوالت 

کشاورزي

7145/19ارتباطبی
اداره کل دامپزشکی استان 

گیالن

10040/27ارتباطبی
9503/26کم8938/24کم

9503/26متوسط7964/21متوسط
7555/20زیاد6453/17زیاد

00خیلی زیاد6299/16خیلی زیاد

شوراي اسالمی 
و دهیاري

6453/17ارتباطبی
اداره کل حفاظت 

ستیزطیمح

10322/28ارتباطبی
9885/26کم8374/22کم

8811/24متوسط8938/24متوسط
7682/20زیاد6608/18زیاد

00خیلی زیاد6326/17خیلی زیاد

کشی، کارخانه پیله ، کارخانه ابریشمسازمان جهاد کشاورزي استان، اداره کل نوغانداري استاننتایج نشان داد که اکثر نوغانداران با 
اداره کل حفاظت ، اداره کل دامپزشکی استان و استانتمدیریت حفظ نباتا، هاي خدماتی بخش خصوصیبنگاهکنی، خشک

بخش خصوصی و بانک کشاورزي، مدیریت تعاون روستایی استاندر رابطه با ارتباط بین نوغانداران و ارتباط هستند. بیستیزطیمح
اند. همچنین اکثر نوغانداران ارتباط خود را با نیز اکثر نوغانداران به ارتباطی در سطح کم اشاره داشتهمحصوالت کشاورزييبیمه

اند.کردهروستا در حد متوسط گزارش شوراي اسالمی و دهیاري
از دیدگاه سایر کنشگران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار ي ارتباطات نهادي از دیدگاه نوغانداران، این شبکهبررسی شبکهعالوه بر

ها در خصوص ارتباط کاري با کنشگر فعال در صنعت نوغانداري استان گیالن انتخاب شدند و از آن12گرفت. براي این منظور 
).6جدول (یکدیگر سؤال شد 

ي ارتباطات نهادي از دیدگاه کنشگران نوغانداري استان گیالنهاي تحلیل شبکهبررسی شاخص-6جدول 
وند
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1272041342/3492/7289/8102/1799/2001/38مشارکت

ي شبکهي میزان تراکم کم در پیوندهاي دهندهدرصد است که نشان42/34شاخص تراکم در سطح کل پیوندهاي مورد بررسی 
بر این اساس میزان انسجام اجتماعی نیز در حد کم ،ي مستقیمی داردجایی که تراکم با انسجام اجتماعی رابطهارتباطات است. از آن
دهد که به عبارت دیگر بیش از مورد) نشان می720ارتباط را از کل پیوندهاي مورد انتظار (413،ي شبکهاست. همچنین اندازه
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میزان تراکم در شبکه نیز ،ي شبکه بیشتر شودقدر اندازهچکه هرییآنجاهاي مورد انتظار تشکیل شده است. از نیمی از پیوند
ي شبکه، میزان تراکم و انسجام اجتماعی در حد متوسطی است. تمرکز شبکه بر اساس یابد، بنابراین بر اساس اندازهافزایش می

است. این بدین معناست که بر اساس پیوندهاي یافتهیشافزاي ارتباطات ر شبکهپیوندهاي بیرونی نسبت به پیوندهاي درونی د
درونی، شبکه وابسته به کنشگران مرکزي نبوده است و افراد بیشتري در دریافت ارتباطات مؤثر هستند و همچنین بر اساس 

هاي تراکم شبکه، مجموع با توجه به شاخصگیرد. در پیوندهاي بیرونی پراکنش ارتباطات توسط افراد کمتر و محدودتري صورت می
ي ارتباطات در حد ضعیف تا متوسط است. میزان شاخص ي شبکه، مرکزیت (تمرکز) کل شبکه، انسجام اجتماعی شبکهاندازه

توان گفتدرصد است. در نتیجه بر اساس این شاخص می92/72ي ارتباطات کنشگران نوغانداري استان دوسویگی پیوندها در شبکه
یافتگی پیوندها نیز ي ارتباطات کنشگران در حد خوبی است. عالوه بر شاخص دوسویگی پیوندها، شاخص انتقالکه پایداري شبکه

درصد به دست آمد که 889/81ي پایداري شبکه است که بر اساس نتایج مطالعه مقدار این شاخص معادل دهندهنشان
یافتگی پیوندها ارتباطات است. در مجموع با توجه به دو شاخص دوسویگی و انتقاليي پایداري در حد خوبی در شبکهدهندهنشان

2نگارهي ارتباطات، ارتباط کنشگران در قالب هاي مختلف در شبکهبررسی نقش سازمانمنظوربهپایداري شبکه در حد خوبی است. 
ي ورودي و ي مقادیر مرکزیت درجهبا مقایسه1نمودار طراحی شد همچنین این ارتباط در قالبNet drawافزار با استفاده از نرم

.خروجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

ي ارتباطاتارتباط کنشگران نوغانداري استان گیالن در شبکه- 2نگاره

کنشگران نوغانداري استان گیالني ارتباطات ي ورودي و خروجی در شبکهمرکزیت درجه-1نمودار 
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) از اقتدار و شهرت 43مقدار (ي ورودي ، سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن با بیشترین مرکزیت درجه1بر اساس نمودار 
آید. این در حالی ي ارتباطات نوغانداران استان به حساب میباالیی برخوردار است و به عنوان معتمدترین کنشگر در شبکه

ي ترین موقعیت را در بین کنشگران از نظر درجههاي خدماتی بخش خصوصی پایینکشی و بنگاهیشمابرکارخانه کهاست 
ترین کنشگر در به عنوان اصلی)45(با مقدار درجه خروجی بیمه محصوالت کشاورزيورودي ارتباطات دارند. همچنین 

بخش خصوصی بیمه را دارد. بانک کشاورزي نیز پس از خصوص نفوذ اجتماعی است و با سایر کنشگران بیشترین ارتباط
ي بعدي نفوذ اجتماعی قرار گرفته است.در رتبهمحصوالت کشاورزي

تحقیق حاضر در بخش کیفی راهکارهاي دستیابی به نوغانداري پایدار از دیدگاه کنشگران نوغانداري استان گیالن را مورد 
ساختارمندي با کنشگران فعال در صنعت نوغانداري استان گیالن صورت ي نیمههابررسی قرار داد. به همین منظور مصاحبه

ها، موارد مشابه و نزدیک به هم ادغام شدند و حاصل از گردآوري دادهشدهضبطها و نوارهاي نوشتهگرفت. پس از بررسی دست
بندي شدند و نتایج کلیدي به دست آمده از هر یک از کنشگران در قالب کدها و مفاهیم، خالصه و دستهيهاقولنقلنکات و 

ارائه شده است.7در جدول 

ساختارمند با کنشگران صنعت نوغانداري استان گیالنهاي نیمهکدگذاري باز) پس از انجام مصاحبه(ها دادهيسازمفهوم-7جدول 
مستقیميهاقولنقلچند نمونه شوندگانمصاحبه

کارشناس اداره کل نوغانداري 
استان گیالن

.وارد عمل شوديباید دولت در خرید تضمینی به طور جد
ریسـندگی و بافنـدگی هسـتند کـه بایـد ابتـدا ایـن        يهـا کارخانـه مهم در صنعت نوغانـداري اسـتان همـان    انکنشگری ازیک

.را احیا کرديهاکارخانه
.را وارد این صنعت کرد تا نوغانداري احیا شودهاشوند باید آندیگر وارد این صنعت نمی،جوانان

کارشناس سازمان جهاد کشاورزي 
استان گیالن

ي کرم ابریشـم وجـود   است چون خوراك اصلی براي تغذیهي نوغانداري استانترین دلیل عدم توسعهاصلی،کاهش باغات توت
.ندارد

.هاي مناسب ترویجی زنده کردتوان با برگزاري کالسنوغانداري را می
.نوغانداران واقعاً نیازمند تسهیالت و وام هستند

کارشناس مدیریت تعاون 
روستایی استان گیالن

.هاي دولت باعث کاهش تولید نوغان شده استهاي اخیر عدم حمایتدر سال
.هستیم البته امیدواریم که موفق شویمها ما به دنبال ساماندهی نوغانداران به شکل تعاونی

.ي خود را تعمیر کندآسیب دیدهتلنبارتواند نمیاواست،نوغاندار ما مجبور به فروش باغ خود شدهکارشناس بانک کشاورزي
.گیردپیگیري الزم براي دریافت تسهیالت توسط یک نوغاندار صورت نمی

کارشناس بیمه محصوالت 
کشاورزي

.کنندانضباط فعالیت میران نوغانداري ناهماهنگ و بیواقعاً کنشگ
.کندمیتوجهییباعتماد شده و متأسفانه خود نوغاندار هم به بیمه بی

رؤساي شوراي اسالمی روستاها و 
دهیارها

.هاي زراعی و توتستان استفروش زمین،عامل اصلی نابودي صنعت نوغانداري
.مند کردباید جوانان را به این شغل عالقه،کردتوان نوغانداري را دوباره احیامی

ي کارشناسان کارخانه
یکنخشکو پیله کشییشمابر

.ترین مشکل استمن معتقدم که عدم حمایت دولت اساسی
.مندتر کندتواند جوانان را به این شغل عالقهبهره میپرداخت تسهیالت کم

هاي خدماتی کارشناس بنگاه
بخش خصوصی

.رنگ شدن صنعت نوغانداري استترین دلیل کمهاي دولتی اصلیاما به نظرم عدم حمایت،ارتباط خوبی داریمنوغاندارانما با 
.توان با دادن وام مناسب موجب تشویق نوغانداران شدمی

است.پروانه سفید اشجار باعث تخریب توتستان شدهکارشناس سازمان حفظ نباتات
.تواند در احیاي صنعت نوغانداري مؤثر باشدها و ادارات میاعتماد بین سازمانتبادل اطالعات و ایجاد 

کارشناس اداره کل دامپزشکی 
استان گیالن

.روي صنعت نوغانداري استترین مشکل پیشعدم حمایت دولت از صنعت نوغانداري و کاهش غذا و برگ توت اصلی
.کمی شکل بگیردبه طور قطع باید بین کنشگران اعتماد قوي و مستح

کارشناس سازمان حفاظت 
زیستیطمح

.ها و آفات درختان توت موجب تخریب این درختان شده استبیماري
.رساندریزي براي اشتغال جوانان و تشویق نوغانداري این صنعت را به شکوفایی میبرنامه

اي طبقاتی دارند. خالصهشد که هر یک خردهپس از استخراج مفاهیم کلیدي، در کد گذاري محوري، طبقات گسترده حاصل 
ارائه شده است.8طبقات و طبقات گسترده در قالب جدول از این خرده
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راهکارهاي دستیابی به نوغانداري پایدار از دیدگاه کنشگران نوغانداري استان گیالن- 8جدول 
خرده طبقاتطبقات گسترده

هاي دولتیحمایت

قیمت مناسبي تر باخرید تضمینی پیله
هاي توتستاناحیا و توسعه

بهرهپرداخت تسهیالت کم
هاي جدید نوغانداري)هاي آموزشی (آشنایی نوغانداران با یافتهبرگزاري کالس

هاي شغلی جدید و ایجاد فرصت
درآمدزا

هاي جدید شغلی براي جوانان روستاییایجاد فرصت
کسب درآمد پایدار براي نوغانداران

تعمیر و نوسازي تأسیسات
هاي ریسندگی و بافندگیاندازي کارخانهراه

سازماندهی و هماهنگی بین 
کنشگران نوغانداري

هاي تعاونیسازماندهی نوغانداران در قالب تشکل
ایجاد هماهنگی بین کنشگران نوغانداري

درآمدزا هاي شغلی جدیدهاي دولتی، ایجاد فرصتحمایتهاي صورت گرفته، در مجموع سه راهکار کلیدي با توجه به مصاحبه
پایدارنوغانداري و سازماندهی و هماهنگی بین کنشگران نوغانداري توسط کنشگران صنعت نوغانداري به منظور دستیابی به 

).3نگاره د (افزار مکس کیودا طراحی شمدل نهایی مفهومی تحقیق نیز با استفاده از نرمپیشنهاد شده است. 

مـدل طراحـی شـده بـا     (مفهومی راهکارهاي دستیابی به نوغانداري پایدار از دیدگاه کنشگران نوغانداري استان گـیالن  مدل-3نگاره
کیودا)افزار مکساستفاده از نرم

و پیشنهادهاگیرينتیجه
هاي کشاورزي در یک کنار سایر فعالیتتواند در هایی است که میهاي ابریشمی از جمله فعالیتنوغانداري و تولید فرآورده

ي نوغانداري و مدت درآمدي را عاید خانوارهاي روستایی نماید. وجود شرایط اقلیمی و امکانات مساعد توسعهي کوتاهدوره
ک سو و هاي پنهان و نیروهاي متمرکز در روستا از یگیري از بیکاريزایی این فعالیت در بهرهصنایع ابریشم در ایران و اشتغال

اي از مشکالت اقتصادي و اجتماعی روستاییان مؤثر باشد. هدف غایی این تواند در جهت رفع پارهگسترش صحیح آن می
هاي کلیدي شاخصتحقیق واکاوي پایداري صنعت نوغانداري در استان گیالن بوده است. جهت دستیابی به هدف ذکر شده

یعنی انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی نوغانداران و شبکه پایداري ي کنشگران صنعت نوغانداريبر شبکهیرگذارتأث
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ي کنشگران نشان داد که ها بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل شبکهبر آنیرگذارتأثارتباطات اجتماعی و عوامل 
برخوردار است اما انسجام مشارکت اجتماعی نوغانداران در حد متوسط است. ضمن اینکه این شبکه از پایداري ارتباطی خوبی 

سازي سازي و یکسانهاست و منجر به همساناجتماعی و به مفهوم تفاهم فرهنگی و ارزشاجتماعی که بیانگر همبستگی 
اقتصادي است، در جوامع نوغانداري - ي فرآیندهاي اجتماعیهاي مرتبط با توسعهي اساسی در بحثگردد و نکتهاجتماعی می

کند که باید جهت دستیابی به پایدار نمودن ها توجه ما را به این نکته جلب می. این یافتهباشدمتوسط میحد ضعیف تا در 
نوغانداري در سطح روستا به بهبود و ارتقاي انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پایداري شبکه ارتباطی اجتماعی کنشگران 

گذاري در این سه شاخص تأثیرگذار در ریزي و سرمایهسبی همراه با برنامهاین صنعت اقدام نماییم. همچنین باید اقدامات متنا
ها و پذیرش توانایی جامعه براي حفظ و نگهداري ابزارهاي ایجاد ثروت و رفاه صورت گیرد.ها، قبول نوآوريراستاي حفظ ارزش

توان به سه دسته تقسیم آمده را میدر خصوص راهکارهاي دستیابی به نوغانداري پایدار از دیدگاه کنشگران نتایج بدست
ها، ي توتستاني تر با قیمت مناسب، احیا و توسعههاي دولتی شامل خرید تضمینی پیلهي اول به حمایتنمود. در دسته

هاي جدید شغلی براي جوانان ي دوم به ایجاد فرصتهاي آموزشی و در دستهکالسبهره، برگزاريپرداخت تسهیالت کم
هاي ریسندگی و بافندگی اشاره اندازي کارخانهکسب درآمد پایدار براي نوغانداران، تعمیر و نوسازي تأسیسات و راهروستایی، 
ها در ي نوآوريریزي شده در خصوص این عوامل مانند قیمت تضمینی مناسب، ارائهبا اقدامات مؤثر و برنامه،شده است

هاي مربوطه اندازي کارخانه، راهبهرهکمازسازي تأسیسات، پرداخت وام ها، تعمیر و بتوتستانيخصوص تخم نوغان، احیا
به افزایش درآمد، از بین بردن فقر مطلق، کاهش فقر نسبی و شکاف طبقاتی بین نوغانداران دست یافت. بدیهی است توانیم

ي خواهد بود. در ارتباط با دستهدر جامعه مورد تحقیقکه دستیابی به این اهداف ثانویه منجر به افزایش انسجام اجتماعی
سوم راهکارهاي اقتصادي نمودن نوغانداري پایدار از دیدگاه کنشگران که شامل سازماندهی و هماهنگی بین کنشگران بوده 

تشکل تخصصی هستند. در نتیجه بایستی به هرگونهي نوغانداري یا است، باید بدانیم نوغانداران فاقد شرکت تعاونی یا اتحادیه
از توانمندي آنان در مراحل آگاهانههاي مربوطه اقدام نمود و با سازماندهی علمی و ها و اتحادیهازماندهی این افراد در تعاونیس

ي تعاون، همکاري و هماهنگی بین هاي مرتبط بهره گرفت. این امر باعث افزایش روحیهتهیه، تدوین و اجراي طرح
ها، منجر به بهبود نگرش و افزایش مشارکتیابی به اهداف طرحن در موفقیت دستشده و ضمن ایجاد تضمیکنندگانمشارکت

خصوصاً ،بردارانهاي مختلف این صنعت خواهد شد. بهبود نگرش در خصوص ارتقاي میزان مشارکت بهرهبرداران در زمینهبهره
منتهی گردد.ي ارتباطی پایدار تواند به ایجاد یک شبکهدر ارتباط با متولیان مربوطه می

ي به عنوان معتمدترین کنشگر در شبکه)43مقدار (ي ورودي سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن با بیشترین مرکزیت درجه
ترین موقعیت را هاي خدماتی بخش خصوصی پایینآید. این در حالی است که بنگاهارتباطات نوغانداران استان به حساب می

ترین کنشگر در اصلیعنوانبهبیمه محصوالت کشاورزيي ورودي ارتباطات دارند. همچنین در بین کنشگران از نظر درجه
ار ي بعدي نفوذ اجتماعی قرخصوص نفوذ اجتماعی است و با سایر کنشگران بیشترین ارتباط را دارد. بانک کشاورزي در رتبه

گرفته است.
هاي خدماتی بنگاه،سازمان جهاد کشاورزي استان، اداره کل نوغانداري استاناصلی این حرفه یعنیاکثر نوغانداران با متولیان

و بانک کشاورزي، مدیریت تعاون روستایی استاندر رابطه با ارتباط بین نوغانداران و ارتباط هستند. بیو غیره بخش خصوصی
اند. براي دستیابی به یک نیز اکثر نوغانداران به ارتباطی در سطح کم اشاره داشتهمحصوالت کشاورزييبیمهبخش خصوصی 

ها طبق قانون اي از شرح وظایف و خدماتی که این بنگاهمجموعهبایدشبکه ارتباطی پایدار و استفاده از پتانسیل بالقوه موجود 
ي وظایف و خدمات از برداران رسانده و نوغانداران را به مطالبهمقتضی به اطالع بهرهها هستند به طرق ي آنموظف به ارائه

ي تدبیر شود تا کارشناسان مربوطه حضوري فعال در عرصههابنگاهها تشویق کنند. همچنین تغییرات ساختاري در این آن
گشته و دوطرفهش متقابل، اعتماد و اطمینان داشته باشند. این اقدامات موجب کنش و واکننوغاندارانهاي مختلف فعالیت

هاي کلیدي توان به صورت اصولی شاخصهاي این تحقیق میگردد با استفاده از یافتهسبب ایجاد ارتباطی منسجم و پایدار می
ي اجتماعیي کنشگران صنعت نوغانداري یعنی انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پایداري شبکهبر شبکهیرگذارتأث

نوغانداران را بهبود و ارتقا داد و در راستاي پایداري صنعت نوغانداري، گام برداشت.
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Abstract
Sericulture is one of the agricultural activities that causes employment and empowerment of the villagers.
Guilan province is important centers of sericulture in the country. This study, investigates the sustainability of
sericulture industry in Guilan province. In this regard, the indicators of social cohesion, social participation and
sustainability of the social communication network of sericulture industry actors and key strategies for their
improvement and promotion were analyzed. The general paradigm of the research is a mixed of concurrent-
triangulation mixed methods design. In the quantitative part of the research, out of 9793 sericulture farmers in
the province, 365 were selected by multi-stage sampling method. Quantitative data were collected through a
researcher-made questionnaire. Also, the face and content validity of the questionnaire was confirmed by the
group of experts and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient with the amount 0.81. In
the qualitative section, 12 sericulture actors were selected using purposive sampling (snowball) and interviewed.
The results of the network analysis of the actors using UCINET software showed that their social cohesion is
weak to moderate, social participation is moderate and the stability of social relations is good. Qualitative data
analysis also showed that government support, income-generating job opportunities, organization and
coordination among actors are the three key strategies to improve and enhance social cohesion, social
participation and the sustainability of social relations in achieving in economizing sustainable sericulture in
Guilan province.
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