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 چکیده   
پیییری سیی ین بیین کیاهش آاها و مشکالت فراوان روبروست که پدیده خشکسالی از آن جمله است، در نظام تولیدی و زندگی اجتماعی عشایر با چالش: مقدمه

ریزی مدیریت، برنامه هایکی از ویژگیتواند یهای طبیعی از جمله خشکسالی میپییری در برابر پیامدآوری و ارتقای انعطافطریق افزایش سطح تاب جوامع عشایر از
 پییر است.و توسعه باشد که از طریق سرمایه اجتماعی امکان

 دیده است.یشابور انجام گرنهای عشایر در برابر خشکسالی در شهرستان خانوار آوریهای سرمایه اجتماعی در تقویت تاببررسی واکاوی مولفه هدف پژوهش:

ست، که بر امعه آماری نیز تعداد خانوار عشایر شهرستان اجتحلیلی است. -این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی شناسی تحقیق:روش

 استفاده شد. FARAS ،BMWهای ، مدلSPSS. به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از نرم افزار خانوار تعیین شد 217گیری تصادفی تعداد اساس نمونه

 دهد.عشایر شهرستان نیشابور قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر را تشکیل می :قلمرو جغرافیایی پژوهش

ترین میزان را به خود اختصاص ن و پایین، باالتری331/0واکنش با مقدار و  ،479/0آوری آمادگی با مقدار های تابدر بین مولفهنتایج نشان داد،  :ها و بحثیافته

-در بین مولفه، طح متوسط قرار دارد( در س61/51های عشایر با میزان ) آوری در بین خانواراند. همچنین بر اساس اطالعات مشخص گردیده شد که میزان تابداده

انید. رین میزان را به خود اختصاص دادهت، باالترین و پایین389/0های اجتماعی با مقدار عضویت در گروهو ، 498/0ار های سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی با مقد
( در سیطح 16/45)لی با میزان های عشایر در برابر خشکساهمچنین بر اساس اطالعات به دست آمده مشخص گردیده شد که میزان سرمایه اجتماعی در بین خانوار

هیای آوری خیانوارابتیتماعی و تقویت از رابطه مثبت و معناداری بین مولفه سرمایه اج حاکینیز  رگرسیون و تحلیل مسیرنتایج تحلیل در نهایت  ار دارد.متوسط قر
شیاورزی، در مولفیه کشناسیان ا کاربی، به نحوی که بیشترین میزان تاثیرپییری از سرمایه اجتماعی در مولفه آمادگی به گویه مشورت عشایر در برابر خشکسالی بود

کیی  دانیش بیومی و ز به گوییه ترهای خود، در مولفه پیشگیری نیواکنش به گویه کشت محصوالت معیشتی، در مولفه بازتوانی و بازسازی به گویه بیمه کردن دام
 مدرن در زمینه خشکسالی، اختصاص داده شد.

هرسیتان ر برابیر خشکسیالی شدهیای عشیایری آوری خانوارهای سرمایه اجتماعی در تقویت تابمولفهتوان گفت که بندی نهایی میدر نهایت در یک جمع نتایج:

 نیشابور تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 

ژه :کلیدوا  .آوری، خشکسالی، عشایر، شهرستان نیشابورسرمایه اجتماعی، تاب ها
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  مقدمه
وع پیوسته و اثرات یشته به وقسبت به گخیر، مخاطرات طبیعی با تعداد دفعات زیادی ناند که طی دو دهه اهای جهانی بیانگر این واقعیتداده
قای آن در سطوح قویت و ارتجه به تبار فراوانی بجا گیاشته است. به همین دلیل شناسایی و واکنش به آنها اهمیت فراوانی دارد که توزیان

  از ه دیدگاه غالکشود به طوری ری در نگرش به مخاطرات دیده می(. امروزه تغییرات چشمگیBirkman, 2006مختلف ضروری است )
-(. اساسا تابCutter and et al, 2008آوری در برابر سوانح تغییر پیدا کرده است )پییری به سمت افزایش تابتمرکز صرف بر کاهش آسی 

تلف آن در های مخکردبه عمل نمایند و نیزحمایت می هایی که این جوامع راآوری موضوعی است که به مسائل مرتبط با جوامع، به سیستم
اند با همه توهولت میکه به س گرددپردازد. اهمیت این مفهوم به عنوان یک چارچوب، به مفاهیمی بر میهای شهری و یا روستایی میمحیط

اژه از ریشه کلمه (. این وDavis and Izadkhah, 2006ها ارتباط پیدا کند )ریزیهای سوانح و مدیریت بحران و البته برنامهمراحل و بخش
ن ظرفیت انطباقی و کاهش (. از دیدگاه بسیاری از محققاkelin et al, 2003) تبه معنای برگشت به عق  گرفته شده اس  Resilioالتین 

ود و با توجه به شطبیعی می هایوکشر آوری است، در واقع این مفهوم منجر به سازگاری بیشتر در برابخطر به عنوان مفاهیم اصلی در قل  تاب
ت ی جوامع اسایدارسازشرط ضروری برای پآوری یک پیشنقش تطبیقی ظرفیت و کاهش خطر برای رسیدن به پایداری، میتوان گفت تاب

(Klein and et al, 2003که در این پایداری عالوه بر انعطاف .)در حیات  ریآووک، تابهای زیست محیطی برای جیب شپییری سیستم
ی مرتبط با میزان های انسانمعیار معیشت اقتصادی و اجتماعی عشایر نیز موجود توجه داست. در این راستا، سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین

ی و یرد )قربانگرچشمه میآوری از سرمایه اجتماعی غنی جوامع سشک باال بودن میزان تابآوری در یک سیستم اجتماعی است. بیتاب
معه نیز ازگاری جااشد، ظرفیت ستوان استدالل کرد هر چه سرمایه اجتماعی در سیستم انسانی بیشتر ب(.  از این لحاظ، می1394همکاران، 
موثرتری با همدیگر  د تا به طورسازر میها، هنجارها و اعتمادی است که افراد را قادیابد. سرمایه اجتماعی در واقع متشکل از شبکهافزایش می

 (. Putnam, 2000نش داشته باشند و اهداف مشترکشان را پیگیری کنند )ک

رزمینی به همراه نابع آب زیطحی و مهای مداوم و تاثیرات آن بر جریان آب سدر این راستا، در حال حاضر بروز تغییرات اقلیمی و خشکسالی
های پیامد رکرات (. 1399ن، همکارا وت افزایش یابد )میری سلیمان پییری جوامع از این تغییرامدیریت نامناس  منابع آبی موج  شده که آسی 

ام برای و نخستین گر. از این های مدیریت بحران استآوری جوامع و ناکارآمدی سیستمای خشکسالی خود نشان از عدم آمادگی و تابدوره
ان مغفول مانده ز جمله ایروسعه اهای در حال تاغل  کشور مقابله با خشکسالی و تعدیل تبعات آن، شناخت میزان سرمایه اجتماعی است که در

رات قابل یاشت و خساگخواهد  تردید خشکسالی اثرات قابل توجهی بر کاهش تولیدات علوفه و خوراک دام و به تبع آن تولید داماست. بی
(. 1372بداللهی، نمایند )عارد، میدک در آن قرار دهندگان دام، به ویژه نظام سنتی و عشایری که غال  جمعیت دام سبتوجهی را متوجه پرورش

ه متکی بر شایر کوچندقتصادی عاای است که اساس زندگی و معیشتش با طبیعت عجین شده و از آنجا که پایه جامعه عشایری جامعهدر واقع، 
-ین وقوع خشکسالبدر این  ،ردای داکنندهیینمرتع است، هر نوع تغییر و تحول در مراتع عشایری، بر زندگی عشایر کوچنده تاثیر مستقیم و تع

-تواند پیامد، میکنداثر می( را متهای ناشی از آن که به نوعی سه رکن اساس حیات جوامع عشایری)دام، مرتع، آبهای متوالی و افزایش آسی 

 (. 1389های مختلفی بر زندگی آنان داشته باشند )مرکز پژوهشی سمنگان، 
وده است از ا تجربه نمکسالی رهای اخیر خشهای استان خراسان رضوی در سالنیشابور نیز همانند دیگر شهرستان در این میان، شهرستان

یر نیازمند های عشااریش خانوتوان به کاهش عملکرد محصوالت زراعی و دامی، آب قابل شرب و افزاجمله اثرات خشکسالی این شهرستان می
تواند است که می این جوامع ور ساختنآپییری این جوامع در برابر مخاطرات، تابهای کاهش ابعاد آسی اهاشاره کرد، در این چارچوب یکی از ر

یه نقش تاثیرگیار سرمان گرفتر نظر هم، با دریزی و توسعه پایدار در کشور و نیشابور باشد که این امر مهای اصولی مدیریت، برنامهیکی از راهکار
به اتخاذ راهبرد  تماعی منجرز سرمایه اجپییرد. چرا که برخورداری اانجام میهای عشایر در برابر خشکسالی خانواری آوراجتماعی در تفویت تاب

های ررسی شاخصا، نتایج بر این راستدسازد. آور میهای عشایری را در برابر مخاطرات به ویژه خشکسالی تابشود که خانوارهایی میو راهکار
ست و ربه کرده اید را تجهای اخیر این شهرستان از خشکسالی متوسط تا شددهد که در سالین شهرستان نشان میمختلف خشکسالی در ا

صدی شهرستان نیشابور از عشایر در 7م امکان روند خشکسالی و افزایش دما نیز وجود دارد، به طوری که اگر به این امر به دالیلی از جمله: سه
-، آب و دام، چارهیر به مرتعگی عشای خشکسالی بر جوان  مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... جوامع عشایر، وابستاستان خراسان رضوی، تاثیر منف

تحقیق حاضر  ابراین هدفبد.  بنیاشود و به تبع آن میزان تولید محصوالت دامی کاهش میاندیشی نشود به سرعت از تعداد عشایر کاسته می
به این سئوال پاسخ  وبیین کند، نها را تآاوری را مورد سنجش قرار دهد و در نهایت ارتباط ه اجتماعی و تابهای سرمایاین است که بتواند مولفه

 رد؟ های عشایر در برابر خشکسالی تاثیر داآوری خانواردهد که به چه میزان سرمایه اجتماعی در تقویت تاب
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(، همواره به دنبال ارزیابی Marschke and Berkes, 2006, Thlstrup, 2015آوری )بدر این راستا، مطالعات گیشته در زمینه تا
آوری و تجزیه و تحلیل شرایط بحرانی ها و تابهای حفظ معیشت، ارتباط بین داراییها و منابع معیشت بوده و به برآورده نمودن راهبردسرمایه

توان (، لیا میForster Lake and et al, 2014, Prado and et al, 2015پرداخته و کمتر به عوامل اجتماعی تاثیرگیار توجه شده است )
های اجتماعی و سرمایه اجتماعی در دخیل دانست، یکی از مهمترین عوامل، وجود شبکه هاآوری معیشت خانوارعوامل بسیاری را در ارتقای تاب

آوری مناس  در مدیریت منظور دستیابی به تاب (. لیا بهRutter and et al, 2015دیده در شرایط خشکسالی است )بین جوامع آسی 
 Francis and Bekera, 2014, Scheuer and etریزی و توسعه سرمایه اجتماعی و حفظ انسجام اجتماعی است )خشکسالی نیاز به برنامه

al, 2012) ،بخواهیم تعریفی از سرمایه  سرمایه اجتماعی مفهوم نسبتأ جدیدی در علوم اجتماعی است که به طور کلی اگر. در این راستا
-های شخصی محسوب نمیگردد، منابع در دسترسی هستند که این منابع به خودی خود داراییاجتماعی داشته باشیم بدین صورت تعریف می

یش از آنکه به فرد شود که بها را مالکیت خود درآورد. سرمایه اجتماعی، سرمایه و موهبتی نامحسوس شناخته میتواند آنشوند و هیچ فردی نمی
های فردی که یک گروه را ها میان دستهها و نظمباشد. سطح آن تابعی است از چگونگی روابط، گرایشتعلق داشته باشد، متعلق به جامعه می

ی شود. نکتهیتوان در آن به بسیج سرمایه انسانی دست زد، محدود مای که میدهند. چنانچه سرمایه اجتماعی پایین باشد، گسترهتشکیل می
(. همین ویژگی 1384شود )کلمن،شود و هم در ابزار فیزیکی تولید دیده میمهم و قابل تأمل این است که سرمایه اجتماعی هم در افراد دیده می

سرمایه اجتماعی  ای باید مد نظر قرار گیرد کهشود تا سرمایه اجتماعی زاینده و مولد محسوب گردد. البته نکتهنهفته در آن است که منجر می
توسط  1920های دهه کند. اگر چه بحث سرمایه اجتماعی در سالتر از سرمایه فیزیکی و منابع انسانی موجود در سازمان بازی مینقشی پررنگ

 Janتوسط جین جاکویز ) 1960(، دهه 1920اش با عنوان مرکز اجتماع )( در کتاب مهمLyda Judson Hanifanلیدا جادسون هانیفان )

Jacobs 1970(، و دهه 1961های بزرگ امریکا )و زندگی در شهر مرگ(، در کتاب تأثیر گیارش به نام ( توسط گلن اوریGleenn Loury )
به طور جدی توسط رابرت پاتنام، پیر بوردیو، جیمز ساموئل کلمن، فورکویاما و  1980( مطرح شده بود، اما از دهه Evan Lightو ایوان الیت )

تر مفهوم سرمایه اجتماعی ابتدا (. جهت بررسی دقیق1386دان دیگر، وارد مباحث جامعه شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی شد )عطار، اندیشمن
شود تا اجزای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی را مشخص برخی از تعاریفی که تاکنون برای سرمایه اجتماعی مطرح گردیده و سپس سعی می

اجتماعی را حاصل، سرمایه اجتماعی، حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعل فراهم شده برای فرد و یا گروه است. این منابع؛  گردد. بوردیور، سرمایه
-ای است که از فهم متقابل و سوابق مشترک بین افراد، حاصل میبرآمده از مالکیت شبکه بادوامی از روابط کم و بیش نهادینه شده

بایست با کارکردش تعریف کرد. کارکردی که سرمایه اجتماعی را می کند که،این چنین بیان می 1990ل (.کلمن در ساBourdieu,1986شود)
هایی از ساختار اجتماعی است که کنش گران به عنوان منابعی جهت تحقق اهداف و شود ارزش جنبهبه وسیله سرمایه اجتماعی مشخص می

های سرمایه اجتماعی منبعی است که کنش گران آن را از ساختار، 1990(. بیکر در سال Kelman,1990کنند )ها استفاده میشان از آنعالقه
برند: سرمایه اجتماعی به واسطه تغییر در روابط کنش گران به وجود گیرند و سپس در پیگیری به منافع خود به کارش میخاص اجتماعی بر می

ای از عناصر ساختار اجتماعی است که بر روابط میان مردم اثر اجتماعی مجموعه(. شیفت سرمایه اجتماعی را سرمایه Baker,1990آید )می
دوستان،  :کند، سرمایه اجتماعی(. برت این چنین بیان میShiff,1992دهند )های تابع تولید و یا توبع مطلوبیت را تشکیل میگیارد و نهادهمی

(. پانتام نیز Burt,1990آید )های استفاده از سرمایه مالی و انسانی به دست میها فرصتتری است که از طریق آنهای کلیهمکاران و تماس
های اجتماعی و اعتماد متقابل است که همیاری و هماهنگی افراد را ها، شبکههایی از سازمان اجتماعی از بین هنجارسرمایه اجتماعی را جنبه

(. قوکویاما سرمایه اجتماعی را سرمایه اجتماعی، مثل و نمونه ملموسی از یک Putnam,1995کند )برای دستیابی به منافع مشترک، تسهیل می
 (. ,2000Fukuymaبخشد )هنجار غیر رسمی )نانوشته( است که همکاری میان دو یا چند نفر را ارتقاء می

آوری اجتماعی روستاییان در تاب(، در پژوهشی تحت عنوان، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر 1398ای و همکاران )در این راستا، سبزه
های روستایی اجتماعی و میزان سرمایه اجتماعی خانوارآوری مخاطرات محیطی )با تاکید بر خشکسالی(، به این نتایج دست یافتند، میزان تاب

های معامله تماد و هنجارهای روابط، مشارکت، اعهای آن شامل شبکهباالتر از متوسط و خوب است و بین سطح سرمایه اجتماعی و زیرشاخه
(، در پژوهشی تحت عنوان، واکاوی 1398سواری و عبدشاهی ) های نمونه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.متقابل و تاب آوری اجتماعی روستا
های ج دست یافتند، خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره، به این نتایآوری خانوارنقش سرمایه اجتماعی در بهبود تاب

آوری در وضعیت مناسبی نیستند. همچنین مورد مطالعه از نظر وضعیت سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارند اما از نظر وضعیت تاب
داری وجود مثبت و معنی آوری آنان رابطههای مورد مطالعه و تابنتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی خانوار

آوری روستاییان پیرامون مدیریت بحران (، در پژوهشی تحت عنوان، تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر بهبود تاب1398دارد. حیدری ساربان )
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جام اجتماعی و زلزله )مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان(، به این نتایج دست یافتند، به جزء دو متغیر میزان انس
های تحقیق با بهبود تاب آوری روستاییان در مناطق روستایی شهرستان ورزقان رابطه مستقیم و معناداری وجود رضایتمندی بین تمامی متغیر

یر (، در پژوهشی تحت عنوان، سنجش تاب آوری معیشتی عشایر در شرایط خشکسالی )مطالعه موردی: عشا1399پناه )دارد. نصرنیا و یزدان
آوری معیشتی دارد. شهرستان فسا(، به این نتایج دست یافتند، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی و سرمایه طبیعی کمترین تاثیر را در تاب

(، در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر 1400است. بهمنی و نازکتبار ) 398/0آوری معیشتی این منطقه به نسبت پایین و برابر همچنین تاب
گیری کرونا، تبیین نقش میانجی بهزیستی اجتماعی به این نتایج دست یافتند، در های معیشتی بر بهبود تاب آوری روستاییان در همهیهسرما

گیری کرونا دارد. همچنین نتایج نیز نشان داد آوری روستاییان در مقابل همهسرمایه معیشتی تاثیر مثبت و معناداری بر تاب 95/0سطح اطمینان 
آوری اهالی روستا تاثیر معناداری دارد. سرمایه معیشتی تاثیر معناداری بر بهزیستی اجتماعی دارد و در نهایت بهزیستی اجتماعی بر بهبود تابکه 

آوری در جوامع روستایی و شهری به این نتایج دست یافتند که در مقایسه با (، در پژوهش خود تحت عنوان تفاوت تاب2013) 1نعیم کاپوچو
ها و اقدامات بازسازی پس از اطق شهری، نواحی روستایی دارای تنوع اقتصادی و منابع مالی کمتری برای اقدامات کاهش ریسک یا تصمیممن

آوری روستایی و نقش سرمایه اجتماعی در میان زارعان استان کروندو، شبکه ( در پژوهشی تحت عنوان، تاب2015) 2آن هستند. رورما و لبایلی
 3آوری روستاییان در مقابل تغییرات آب و هوایی و مدیریت بحران داشته است.  پائولبتماعی به طور مثبت تاثیر بسزایی در تاسرمایه اج

(، در پژوهش 2018) 4(، در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که سرمایه اجتماعی در پرورش جوامع تاب آور تاثیر دارد. امی کوانت2018)
آوری معیشت گیری کردند و به مقایسه تابپا در مناطق نیمه خشک استان ایزیولو در کنیا را اندازهعیشت زارعین جنگل خردهآوری مخود تاب

اند را با آوری معیشت کسانی که درختان متنوع کاشتهپردازد و عالوه بر آن تابآنان با ساکنانی که معیشتشان از طریق کاشت جنگل نیست می
کند. نتایج نشان دا که گروه باغداران و غیر باغداران از نظر شاخص سرمایه طبیعی و مالی اشت ندارد را نیز با هم مقایسه میکسانی که تنوع ک

آوری کسانی گردد و در مورد مقایسه تاب آوری معیشت زارعین میبه طور معناداری با هم اختالف دارند و این دو شاخص منجر به افزایش تاب
دارد و افرادی که تنوع درخت ندارد، نیز شاخص سرمایه طبیعی و مالی اختالف معناداری دارد و افزایش تنوع درخت منجر به که تنوع درخت 
 گردد. آوری معیشت میافزایش تاب

آوری ابتجتماعی در رمایه االمللی در حوزه سبر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص گردیده شد که مطالعات زیادی در سطح ملی و بین
های نوارژوهش در خاپای موضوع ای در زمینه در راستتوان گفت کمتر مطالعههای روستایی و شهری صورت گرفته ولیکن به جرات میخانوار

 عشایر صورت گرفته است. 
 

 شناسی پژوهشروش
و تحلیلی  وصیفیتعات، پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش تحقیق به صورت کمی و از لحاظ روش گردآوری اطال
هره گرفته بپرسشنامه  احبه واست. برای گردآوری اطالعات در بخش نظری از روش اسنادی و در بخش میدانی از روش پیمایشی مبتنی بر مص

ی در لرابر خشکسایری در بهای عشاآوری خانوارهای سرمایه اجتماعی در تقویت تابشده است. این تحقیق به دنبال تحلیل نقش مولفه
شده  آوریمعجای میدانی هر مصاحبههای مبتنی بگیری خانوار، روشهای اولیه از طریق نمونهباشد، در این راستا دادهشهرستان نیشابور می
ساختار پرسشنامه  تکمیل لاین روش شام شناختی میدانی استفاده شد.های روشهای مورد نیاز از منابع اولیه، از رویکرداست. برای تولید داده

( تکمیل پرسشنامه ام شد: الفیوه انجهای تحلیل جوامع عشایر، مشاهده محدوده مورد مطالعه است. تکمیل پرسشنامه نیز به دو شیافته از واحد
ب( تکمیل یین بوده، ا نسبتا پاواد آنههایی به کار گرفته شد که سطح ستوام با مصاحبه، معموال این نوع استفاده از پرسشنامه درباره خانوار

در این  رت کرد.سشنامه نظامیل پرپرسشنامه بدون مصاحبه، در این شیوه پرسشنامه را پاسخگو خود شخصا تکمیل و پرسشگر تنها بر فرایند تک
تغیر های مها و شاخص(، گویه 2و  1باشد. در جدول )های عشایر میآوری خانوارتحقیق متغیر مستقل، سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته تاب

  مستقل و وابسته مطرح شده است. 

                                                 
1 N.Kapucu 
2 Minani, Rurema and Lebaily 
3 Paul 
4 Amy Quandt 
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راسان خایر استان مور عشاجامعه آماری در پژوهش حاضر، عشایر ساکن در شهرستان نیشابور است که بر اساس آخرین آمار اداره کل 
 217دفی تعداد گیری تصاساس نمونهباشند که بر انفر عشایر از نوع کرمانج شرقی در شهرستان نیشابور می 2338خانوار و  498رضوی، تعداد 

 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده شد 
العه نموده و نظر شده تا مط رار دادههای تهیه شده در اختیار تعدادی از اساتید متخصص قهای پژوهش، پرسشنامهبرای افزایش اعتبار مولفه

های آلفای کرونباخ در تمامی مولفه محاسبه گردید. دامنه SPSSافزاری خود را بیان نمایند. در این پژوهش ضری  آلفای کرونباخ از بسته نرم
  SPSSافزار ز نرماطالعات ا ه و تحلیلتجزی به منظورها است. در نهایت پایایی قابل قبول مولفه، گویای آوری مطرح شدهسرمایه اجتماعی و تاب

 استفاده گردیده شد.  FARASو مدل 
 

 فته برای سرمایه اجتماعیهای در نظر گرشاخص .1جدول 

تعداد  ها و معنای مفهومی آنشاخص ردیف

 گویه

 مقدار پایایی

 اعتماد و قابلیت اعتماد 1
 وهای مختلف و سازمان هاه غریبهبعتماد اعتماد: میزان اعتماد فرد به آشنایان )اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان، همکاران و همسایگان( ا

 ها و نمایندگان مجلس(یران سازماننمایندگان حکومت )مد
افت هیچ ل بدون دریادن پودقرض دادن پول به دوستان و آشنایان، امانت دادن وسایل کشاورزی، قبول ضمانت دوستان و آشنایان، قرض 

 ... وشاورزی های ماموران دولتی مانند کارشناسان اداره جهاد کشاورزی، کارکنان بانک کگونه مدرک، اعتماد به حرف

5 76/0 

 مشارکت اجتماعی 2
مانند دیدار با )القوه است مایتی بحهای آورد و هم عامل شکل دهی به روابط و سازنده شبکهانواع مشارکت که هم برای فرد رضایت به بار می

 دوستان و خویشاوندان( شرکت در مراسم شادی و غیره به صورت دسته جمعی(
، مشورت فکری و ر انتخاباتت فعال دفعه برای همه عشایر، شرکنهای عام المتوانایی در انجام کار های اجرایی برای عشایر،مشارکت در طرح

 ریزی و اجرای طرح، همکاری با دیگران جهت اجرای یک برنامه ترویجیارائه نظرات برای برنامه

5 75/0 

 انسجام اجتماعی 3
ا عضویت هاد در آنکه افر هاییمحیط همسایگی و اجتماع محلی و گروه مندی از احساس پییرش از سوی دیگران و احساس راحتی دربهره

 ها مشارکت دارندداشته و یا درآن
جلسات  رحضور فعال د ها،تاتشکیل یک چادر همیاری، معاشرت با اکثر مردم عشایر، شرکت فعال در برگزاری مراسم جشن و شادی در روس

 کارها، رابطه صمیمانه با دیگر عشایر شهرهای خراسانعمومی، مشورت با دیگر عشایر در اجرای برخی 

6 78/0 

 هاعضویت در گروه 4
 های آموزشی های اعتباری مالی و پس انداز، گروهتعاونی تولید کشاورزی، صندوق

3 77/0 

 1398، سواری و عبدشاهی، 1395، امیر انتخابی و همکاران، 1385منبع: اسماعیلی، 

 
 آوریهای بکار گرفته شده در متغیر تابها و گویهمولفه. 2 جدول

-های تابمولفه

 آوری

 مقدار پایایی تعداد گویه گویه

مات ه از خدتفادمشورت با کارشناسان کشاورزی، استفاده از اطالع کارشناسان هواشناسی،اس آمادگی
ده از تفاحلی، اسران مهای آموزش دیده و رهبترویحی، ذخیره علوفه برای دام، استفاده از نیرو

 تدابیر اندیشه دولت محلی، پیدا کردن شغل دوم

7 87/0 

 77/0 4 امدمهاجرت فصلی و دائم، تغییر شغل اصلی، کشت محصوالت معیشتی، تغییر نوع  واکنش

الت در محصو های خود، فرآوریمتنوع نمودن معیشت، حفظ بقایای گیاهی، بیمه کردن دام بازتوانی و بازسازی
 های خودچادر

4 82/0 

 ارکت در، مشاستفاده از ادراکات فرهنگی، ترکی  دانش بومی و مدرن در زمینه حشکسالی پیشگیری
 گیاری های توسعه و سرمایهبرنامه

3 73/0 

 1398، سواری و عبدشاهی،  ,Oparinde and Hodge, 2011منبع: 
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
ی طول دقیقه 20درجه و   59دقیقه تا   8درجه و  58ی ریاضی وی ، در محدودهشهرستان نیشابور با قرارگرفتن در استان خراسان رض

شته به شکل بیضی در امتداد ر، ی عرض شمالی واقع گردیده است. این شهرستاندقیقه 52درجه و  36دقیقه تا  35درجه و   35جغرافیایی و 
یشابور را از د یافته، نان امتداجهت شمال غربی ی جنوب شرقی شهرست ها که به صورت نواری درهای بینالود قرار دارد. این رشته کوهکوه

ک دارند و از طریق رشته کوه کیلومتر مرز مشتر 162های مشهد، چناران و قوچان جدا میسازد. درقسمت غرب، نیشابور و سبزوار شهرستان
ان کاشمر جدا ا از شهرستشهرستان ر ، ایننسبتا باالرتفاعات با ا، های سرخرشته کوه،  طاغنکوه از یکدیگر جدا میشوند. در قسمت جنوب غربی
ردارد، ب شرقی شهرستان نیشابور قراحیدریه که در جنو کیلومتر، با شهرستان تربت  51میسازد. مرز مشترک نیشابور با شهرستان کاشمر حدود  

 60کیلومتر و  75ی  حدود مشهد و چناران به ترت کیلومتر است. در قسمت شرق و شمال شرقی مرز مشترک شهرستان نیشابور با 69حدود 
  (.1385کیلومتر مرز مشترک دارد )وزارت کشور،  77کیلومتر میباشد، و در شمال با شهرستان قوچان، حدود 
 بانیندگی سخت شزه تحمل بهای زندگی سنتی خود یعنی معیشت متکی بر دام ناگریز جامعه عشایری شهرستان نیشابور به لحاظ ویژگی

یمه کوچرو و ن-امی به صورت کوچرود( واحد 73260کنند و با تعداد معادل )ای به نقطه دیگر کوچ میبوده و همواره جهت تعلیف دام از نقطه
د. تعدادی از عشایر این شهرستان در باشدام استان می 7/0 لمعاد دامکنند که این میزان گردان در مناطق ییالق و قشالق امرار معاش میرمه

بان عشایر هرستان میزز این شکنند و در فصل ییالق نیفصل قشالق به چهار استان گلستان، یزد، خراسان شمالی و خراسان جنوبی کوچ می
 باشد. های سمنان و خراسان جنوبی میاستان

 

 
 ن نیشابور در استان خراسان رضویموقعیت شهرستا. نقشه 1شکل 

 

 ها و بحثیافته
 های توصیفییافته
مله ی دیگر از جهاتغیرمهای اسمی از نوع )جنس، سن، وضعیت تحصیالت( به بررسی این قسمت از پژوهش عالوه بر بررسی متغیر در

 شد.داخته شکسالی( پررابر خب)تاثیر خشکسالی در دام، تاثیر خشکسالی در درآمد، تاثیر خشکسالی در مهاجرت، میزان آمادگی عشایر در 
نفر به عبارتی  56پاسخگوی مورد بررسی در این پژوهش  217از مجموع رابطه با جنسیت پاسخگویان نشان داد، نتایج آماره توصیفی در 

در در ادامه نیز، توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ سن اند. جامعه نمونه مردان تشکیل داده 19/74نفر با میزان  161( جامعه نمونه زنان، 80/25)
سال ذکر  20سال به باال و کمینه آن نیز  60سال بوده است. بیشینه سن نیز   40میانگین سنی پاسخگویان است.  بندی شدهگروه سنی طبقه 4
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در ادامه نیز سطح سال است.  44تا  29( مربوط به گروه سنی 154شده است. همچنین نتایج نشان داد بیشترین تعداد پاسخگویان با مقدار )
سواد، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و باالتر( تقسیم شد، بیشترین فراوانی مربوط به گروه فوق دیپلم با بیتحصیالت پاسخگویان در چهار گروه )

 (  بود. 67/9( و میزان )21(، و کمترین فراوانی نیز مربوط به گروه لیسانس و باالتر با مقدار )03/76( و میزان )165تعداد )
سان رضوی نشان استان خرا ز عشایرآمار مرک آخرینپرداخته شد، بررسی تعداد دام بر اساس در ادامه نیز به بررسی تاثیر خشکسالی بر دام 

در بین عشایر تعداد واحد دام  73260راس و  75019ر مجموع د، که 57االغ -بز، اس  و قاطر 9650گوسفند، تعداد  65312تعداد  دهد کهمی
طه مشخص شد که شهرستان مچنین بر اساس اطالعات و آمار از اداره مربو(. ه1400موجود است )اداره عشایر خراسان رضوی، شهرستان 

رخوردار است.  که بر دام سبک د بیشتنیشابور به نسیت به شهرهای )چناران، خلیل آباد، خوشاب، سبزوار، کاشمر، کالت، قوچان، مشهد( از تعدا
ن تولید و ی کاهش تواطوالن هایودیت مراتع قشالقی و خشکسالیافزایش تعداد دام سبک نسبت به سایر شهرهای دیگر استان در شرایط محد

آوری شده طالعات جمعامطابق  ها را موج  شده و از عوامل عمده مهاجرت نیز بوده است. همچنیندر نتیجه، کاهش توان اقتصادی خانواده
وارد یاد شده مشته. همگی وجود دا گونه دام در منطقههای قبل این مشخص گردیده شد اکنون اثری از گاو و گوساله نیست در حالی که در سال

 ست. اران زندگی رای گیبنشان دهنده کاهش شدید کیفیت و مقدار علوفه مراتع منطقه و در نتیجه انگیزه مهاجرت و خروج از منطقه 
نها که پس ندان پسر آو فرز ایربررسی اطالعات به دست آمده از پرسشنامه حاکی از آن است که شغل اصلی سرپرستان خانوار عش همچنین

ی دامداری و تولید هافعالیت کمک به داری و سپسداری و بچهاز گیراندن دوران دبستان دامداری است. و فعالیت اصلی زنان نیز در ابتدا خانه
ری ها به فعالیت دامدامل خانوادهکا کایصنایع دستی از جمله چادر، گلیم و قالی برای مصرف خود و یا فروش در بازار است. از لحاظ اقتصادی، ات

ست. در ادامه ااجرت موثر فزایش مهگردد، که این به نوبه در اپییری آنها در هنگام وضوع خشکسالی و کاهش تولیدات دامی را موج  میآسی 
 وهای مقابله بهتر وشرا در مقابل رشان ینیز از پاسخگویان پرسیده شد که آیا آمادگی الزم را در برابر خشکسالی دارند؟ بیشتر پاسخگویان آمادگ

آید و شمار می ی مقابله بههارنامهبریزی های طرحعطفی در فرایند هتر در برابر خشکسالی اعالم نمودند. که این نتیجه به عنوان نقطمناس 
یت عمده توجه نوان یک مزدیده به عپی نسبت به این تهای منتهی به رفتار مدیریبایست در فرایندریزان و کارکنان میدانی عشایر میبرنامه

 داشته باشند. 
 

 های تحلیلییافته
فاده از مدل لی، با استرابر خشکسابهای عشایر در آوری خانواردر تقویت تابهای سرمایه اجتماعی در در ابتدا قبل از بررسی اثرات مولفه

FARAS پرداخته شدو سطح هر یک از آنها آوری های سرمایه اجتماعی و تاببندی مولفهبه رتبه. 
 

 های عشایر در برابر خشکسالیآوری در بین خانوارهای تابمیزان مولفه .3 جدول

  آمادگی واکنش و بازسازی  بازتوانی پیشگیری
γ Β α Γ β α γ β α γ β Α  

160/0 165/0 177/0 211/0 216/0 200/0 167/0 155/0 190/0 223/0 245/0 210/0 ⊗S 

190/0 200/0 176/0 234/0 jS 

355/0 416/0 331/0 479/0 jK 

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

 
 های عشایر در برابر خشکسالیآوری در بین خانوارهای تابوضعیت مولفه . نمودار2شکل 
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، پیشگیری 416/0بازسازی با مقدار  ووانی ، بازت479/0آوری به ترتی  آمادگی با مقدار های تابدر بین مولفه(، 2) شکل( و 3مطابق جدول )
شخص گردیده مچنین بر اساس اطالعات اند. همترین میزان را به خود اختصاص داده، باالترین و پایین331/0، واکنش با مقدار 355/0با مقدار 

 ارد. دقرار  ( در سطح متوسط61/51( و میزان ) 112های عشایر با مقدار )آوری در بین خانوارشد که میزان تاب
 

 های عشایر در برابر خشکسالیهای سرمایه اجتماعی در بین خانوارمیزان مولفه. 4 جدول

های عضویت در گروه

 اجتماعی

  اعتماد اجتماعی مشارکت اجتماعی انسجام اجتماعی

Γ β Α γ β α γ Β α γ Β α  

169/0 189/0 198/0 198/0 211/0 213/0 243/0 221/0 213/0 241/0 265/0 223/0 ⊗S 

200/0 210/0 244/0 233/0 jS 

389/0 421/0 465/0 498/0 jK 

 1400های تحقیق، منبع: یافته
 

 
 های عشایر در برابر خشکسالیهای سرمایه اجتماعی در بین خانواروضعیت مولفه . نمودار3شکل 

 
، مشارکت اجتماعی با مقدار 498/0عتماد اجتماعی با مقدار های سرمایه اجتماعی، به ترتی  ادر بین مولفه(، 3) شکل( و 4مطابق جدول )

-ترین میزان را به خود اختصاص دادهین، باالترین و پای389/0های اجتماعی با مقدار ، عضویت در گروه421/0، انسجام اجتماعی با مقدار 465/0

خشکسالی با  ر در برابری عشایهاجتماعی در بین خانواراند. همچنین بر اساس اطالعات به دست آمده مشخص گردیده شد که میزان سرمایه ا
هت م است با جمطلوب، الز جتماعیسرمایه ادر ادامه نیز، برای برخورداری از سطح ( در سطح متوسط قرار دارد. 16/45( و میزان )98مقدار )
لحاظ دیدگاه  هبشکسالی و خر برابر درستان نیشابور های عشایر شهافزایی عملکردی در راستای تحقق سرمایه اجتماعی مطلوب در بین خانوارهم

های مولفه ه بین، رابطداد گی نشانها نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. نتایج به دست آمده از برقراری همبستسیستمی، همبستگی مولفه
 وی است. قی بسیار ظر شدت همبستگاز ن های اجتماعی()اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و عضویت در گروه

 های سرمایه اجتماعی(: همبستگی بین مولفه5جدول )

انسجام  مشارکت اجتماعی اعتماد اجتماعی  مولفه

 اجتماعی

های عضویت در گروه

 اجتماعی

 R  456/0 233/0 435/0 اعتماد اجتماعی

Sig 000/0 000/0 000/0 

 R 367/0  387/0 366/0 مشارکت اجتماعی

Sig 000/0 000/0 000/0 

 R 344/0 356/0  389/0 انسجام اجتماعی

Sig 000/0 000/0 000/0 

  R 366/0 370/0 361/0 های اجتماعیعضویت در گروه

Sig 000/0 000/0 000/0 

 1400های تحقیق، منبع: یافته
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-ب همه مولفهیشرفت مطلودر گرو پ ی عشایر در برابر خشکسالیهاآوری در بین خانوارها نشان داد، تقویت تابرابطه همبستگی بین مولفه

 های تک بعدی کارساز و موثر نخواهد بود. باشد و پیشرویهای سرمایه اجتماعی می
سی کسالی، به بررر برابر خشدای عشایر هآوری خانوارهای سرمایه اجتماعی در تقویت تابقبل از بررسی و ارزیابی تاثیر مولفهدر ادامه نیز 

-ه دست آمده از آزمون کولموگروف(، نتایج ب7و  6آوری پرداخته شد. مطابق جدول )های سرمایه اجتماعی و تابنرمال بودن هر یک از مولفه
، داده دست آمده نشان د. نتایج بوردار بوآوری از توزیع نرمال برخهای سرمایه اجتماعی و تاباسمیرونوف حاکی از این واقعیت بود که همه مولفه

درصد توزیع این نمونه نرمال  95ی ( بود؛ و در سطح معنادار05/0تر از مقدار خطا )بزرگ های مطرح شدهمولفهمقدار سطح معناداری در همه 
 پارامتریک استفاده شد. بود. بنابراین از تحلیل

 
 آوریهای تابنتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای مولفه  .6 جدول

آماره کولموگروف  میزان خطا اداریسطح معن مولفه

 اسمیرونوف

 گیرینتیجه

 نرمال 178/1 05/0 277/0 آمادگی

 نرمال 179/1 05/0 278/0 واکنش

 نرمال 198/1 05/0 288/0 بازتوانی و بازسازی

 نرمال 200/1 05/0 289/0 پیشگیری

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 
 های سرمایه اجتماعینوف برای مولفهنتایج آزمون کولموگروف اسمیرو  .7 ولجد

آماره کولموگروف  میزان خطا سطح معناداری مولفه

 اسمیرونوف

 گیرینتیجه

 نرمال 156/1 05/0 265/0 اعتماد اجتماعی

 نرمال 170/1 05/0 270/0 مشارکت اجتماعی

 نرمال 174/1 05/0 274/0 انسجام اجتماعی

 نرمال 180/1 05/0 279/0 های اجتماعیعضویت در گروه

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

ر شهرستان خشکسالی د در برابر های عشایرآوری خانوارهای سرمایه اجتماعی در تقویت تابتر جهت تاثیر مولفهبه منظور مطالعه عمیق
سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر  یر، تحلیل رگرسیون، متغ،(8در جدول )های رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردیده شد.نیشابور، از آزمون
ری  تعیین ضه بر اساس کان داشت توان بیآوری به عنوان متغیر وابسته به شیوه گام به گام وارد تحلیل شدند، میهای تابمستقل و مولفه
جتماعی( تبیین )سرمایه ا مستقل تغیردرصد تغییرات متغیر وابسته )واکنش، آمادگی، بازتوانی و بازسازی، پیشگیری( به وسیله م 95تعدیل شده 

در  098/312نیز برابر با  آوریبرای تاب Fهای مورد نظر در معادله رگرسیون باقی ماندند که مقدار آماره شود و پس از پنج گام متوالی، گویهمی
جتماعی اای سرمایه هکه مولفه دهدباشد. این وضعیت نشان میدار بودن رگرسیون میدار شد که حاکی از معنیدرصد اطمینان معنی 99سطح 

 های عشایر در برابر خشکسالی تاثیر مثبتی دارد. آوری خانواردر تقویت تاب
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 سیریج تحلیل مآوری در تبیین واریانس متغیر سرمایه اجتماعی و نتایج رگرسیون به شیوه گام به گام و نتاهای تابضرایب مولفه. 8 جدول

مولفه  مولفه

 مستقل

ریب ض

همبستگی 

چندگانه 

(R) 

ضریب 

تعیین 

(R2) 

ضریب 

تعیین 

تعدیل شده 

(R2Adj) 

B Beta t P  اثرات

 مستقیم

اثرات 

 غیرمستقیم

  آمادگی
سرمایه 
 اجتماعی

554/0 532/0 543/0 443/1 564/0 443/16 000/0 043/0 077/0 

 098/0 054/0 000/0 445/16 567/0 564/1 511/0 553/0 543/0 واکنش

 112/0 087/0 000/0 556/16 654/0 612/1 554/0 612/0 548/0 وانی و بازسازیبازت

 121/0 032/0 000/0 543/16 554/0 555/1 511/0 522/0 531/0 پیشگیری

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 
عشایر، به منظور  هایخانوار آوریبتا های سرمایه اجتماعی و تقویتدر نهایت، با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون و رابطه مثبت بین مولفه

بر متغیر  تغیر مستقلمیرمستقیم غآوری به شناسایی اثرات مستقیم و های تابهای سرمایه اجتماعی در هر یک از مولفهشناسایی نقش مولفه
 یر مستقیمی با سرمایه اجتماعیغ درصد اطمینان( درصد رابطه 99)  p=0/000آوری، در سطح های تابتمامی مولفهوابسته پرداخته شده است. 

ه رابطه متغیر سرمایه اجتماعی در ک(، بیانگر این است 976/0( نمایش داده شده است. ضری  همبستگی چندگانه )8این اثرات در جدول )، دارند
( 65/0) عیینتچنین ضری  هم (،p=0/000دار است  )های عشایر  به میزان چشمگیری است و به لحاظ آماری معنیآوری خانوارتقویت تاب

کنند. از رات متغیر مستقل را تبیین میدرصد از تغیی 96های وارد شده در مدل در مجموع آوری، بیانگر این نکته است که مولفهبرای متغیر تاب
-مانده محاسبه مین اثر باقیاتحت عنو پییر نیست، در تحلیل مسیر مقداریها امکانبینی تمام متغیرآنجایی که در مطالعات علوم اجتماعی پیش

هایی که در یر مستقل را سایر گویهدرصد از واریانس متغ 4/3توان بیان کرد که شود، بنابراین میمحاسبه می 034/0شود که در تحلیل مسیر 
 کنند. این تحقیق نبودند تبیین می

ازتوانی و بی، واکنش، ای )آمادگهآوری در بخشهای تابیهتر تاثیر سرمایه اجتماعی در هر یک از گودر این راستا، برای مطالعه عمیق
 اسان کشاورزی( و گویه)، در مولفه آمادگی، گویه)مشورت با کارشنBMWاستفاده شد. بر اساس مدل  BMWبازسازی، پیشگیری(، از مدل 

ر داست.  اختصاص داده اعی به خودیه اجتمرا از سرماترین میزان تاثیرپییری استفاده از تدابیر اندیشه دولت محلی(، به ترتی  باالترین و پایین
ر مولفه بازتوانی و ین میزان، دتریینمولفه واکنش نیز، گویه )کشت محصوالت معیشتی( و گویه) مهاجرت فصلی و دائم(، به ترتی  باالترین و پا

لفه پیشگیری، به هایت در مونین و در تراالترین و پایینهای خود(، )متنوع نمودن معیشت(، به ترتی  بهای )بیمه کردن دامبازسازی نیز گویه
ترین ییناپباالترین و  (،گیاریهای توسعه و سرمایهمشارکت در برنامه (،)ترکی  دانش بومی و مدرن در زمینه خشکسالیهای )ترتی  گویه

 میزان تاثیرپییری را از سرمایه اجتماعی به خود اختصاص داده است. 
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 آوری از سرمایه اجتماعیهای تابوضعیت تاثیرپذیری هر یک از گویه. 9ول جد

مولفه 

 وابسته

وزن 

 مولفه

رتبه  گویه

 گویه

 رتبه کلی

 
 
 
 آمادگی

 

 
 
 
 
479/0 

 164/0 341/0 مشورت با کارشناسان کشاورزی

 110/0 231/0 استفاده از اطالع کارشناسان هواشناسی

 112/0 233/0 استفاده از خدمات ترویجی

 151/0 314/0 ذخیره علوفه برای دام

 159/0 331/0 استفاده از نیروهای آموزش دیده و رهبران محلی

 102/0 211/0 استفاده از تدابیر اندیشه دولت محلی

 166/0 345/0 پیدا کردن شغل دوم

 
 
 واکنش

 
331/0 

 055/0 234/0 مهاجرت فصلی و دائم

 107/0 321/0 تغییر شغل اصلی

 111/0 334/0 کشت محصوالت معیشتی

 093/0 278/0 تغییر نوع دام

 
 

بازتوانی و 
 بازسازی

 
 
416/0 

 141/0 341/0 متنوع نمودن معیشت

 153/0 367/0 حفظ بقایای گیاهی

 157/0 377/0 های خودبیمه کردن دام

 148/0 355/0 فرآوری محصوالت دامی

 
 
 

 پیشگیری

 
 
355/0 

 075/0 213/0 استفاده از ادراکات فرهنگی

 091/0 256/0 ترکی  دانش بومی و مدرن در زمینه خشکسالی

 052/0 200/0 گیاریهای توسعه و سرمایهمشارکت در برنامه

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

 
 اجتماعی و آمادگی از سرمایههای واکنش پذیری هر یک از گویهمیزان تاثیر .5-4های شکل

 

 
 از سرمایه اجتماعی های پیشگیری و بازتوانیپذیری هر یک از گویهمیزان تاثیر .7-6های شکل
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 گیرینتیجه
ب زیست های مخرثربیعی، اشود که عالوه بر تلفات انسانی، نسبت به سایر بالیای طخشکسالی از مهمترین بالیای طبیعی محسوب می

بیشتر در معرض  ست، معموالبسته ارد. بدین لحاظ جامعه عشایری که تولید، درآمد و اشتغالشان به طبیعت وامحیطی فراوانی را به دنبال دا
های عشایر نوارآوری خاابتر تقویت های سرمایه اجتماعی دگیردند. بنابراین این پژوهش با هدف کلی واکاوی مولفهخسارات خشکسالی قرار می

عیت متوسط وضگویای یر های عشارهای سرمایه اجتماعی خانوامولفهسطح ابور انجام گرفت. نتایج وضعیت در برابر خشکسالی در شهرستان نیش
ست که اه اجتماعی بحث سرمایممهم و اساسی در  هایمولفه. همچنین نتایج نشان داد که اعتماد و مشارکت اجتماعی از بودرو به مطلوب 

بر در واقع د شد. تماعی خواهجام اجفزایش سرمایه اجتماعی منجر و در نهایت موج  افزایش انسافزایش این دو در شبکه روابط بین افراد به ا
ننده فضای کزله تسهیلبه من اساس نتایج به دست آمده از تحقیق مشخص شد که اعتماد یکی از عناصر مهم و حیاتی در امر مشارکت است و

-ر فرایند و خروجیصر اساسی دنوان عنشود. اعتماد نیز به طور مکرر به عرکت تلقی میرفتار جمعی و ایجاد کننده فضای اجتماعی مبتنی بر مشا

ای عشایر با هین خانوارباد روابط به طوری که هر چه تعد، در نظر گرفته شده است های عشایر در برابر خشکسالیخانوار آوری زیادهای تاب
در بین عشایر  دامات جمعیبرای اق های بیشترییابد و فرصتین آنها نیز افزایش میهای مردمی و دولتی بیشتر باشد سطح اعتماد در بسازمان

ی عشایر در برابر رآووضعیت تاب ،ان دادنتایج نش همچنینآید، و نیاز به تقویت اعتماد و مشارکت اجتماعی در بین عشایر وجود دارد. به وجود می
های ش یافتهنیز در بخ ین مطل ابر میزان مهاجرت عشایر تاثیر مثبتی داشته، تایید خشکسالی نیز در سطح متوسط قرار دارد، به طوری که 

فه مراتع ت تولید علوظرفیکه  ضعف اقتصادی نسبت داد، به طوریتوان مهمترین عوامل مهاجرت را به توصیفی مشخص است. در این راستا می
های از خانوار ماری محدودش، همواره شود. از این روبرداری میای سنتی بهرههدر منطقه قشالق نیشابور محدود است و از این مراتع به شیوه

 رت کنند. ی دیگر مهاجهاشهر توانند به معیشت خود ادامه دهند و جمعیت مازاد ناگریزند برای کس  درآمد و گیران زندگی بهعشایر می
ص داده است، خود اختصا شایر بهعهای رین میزان را در بین خانوارهای مطرح شده، پیشگیری کمتهمچنین نتایج نشان داد، در بین مولفه 

یدانی صورت مطالعات م وس نتایج گیاری بود. بر اساهای توسعه و سرمایهکه این امر به دلیل کاهش مشارکت خانوارهای عشایری در برنامه
ا، هبیشتر این خانوار . هر چند کهاندکردهنگیاری اعالم عه و سرمایههای توسهای نمونه آمادگی خود را برای مشارکت در برنامهگرفته، همه خانوار

اطمینان از نتایج  ز آنها عدمسیاری ااند. از دیدگاه ببه علت درآمد اندک و سرمایه ناکافی خود، مشارکت به صورت خدمات کارگری را برگزیده
گیاری و دستیابی به سرمایه قدام دولتاین امر نداشته باشند، و در صورت اگیاری باعث شده که آنها رغبتی به های توسعه و سرمایهاجرای طرح

دهد شان میدر منطقه ن ایتوسعه هایبررسی نحوه اجرای طرحد، همچنین یاببخش، انگیزه مشارکت نقدی آنها نیز افزایش میبه نتایج رضایت
ولید علوفه ای ظرفیت تدر راست ، و هیچ گونه طرحی، بقیع( بوده استهایی از جمله)برک شاهیها به صورت بهسازی چشمهکه عموما این طرح

 وثر است. ر آنها مدگیاری های توسعه و سرمایههای عشایر به طرحمراتع صورت نگرفته، که این به مرور در عدم رغبت خانوار
-آوری خانوارابتی و تقویت ه اجتماعمولفه سرمای از رابطه مثبت و معناداری بین حاکینیز  رگرسیون و تحلیل مسیردر نهایت، نتایج تحلیل 

شورت با کارشناسان می به گویه آمادگ ، به نحوی که بیشترین میزان تاثیرپییری از سرمایه اجتماعی در مولفههای عشایر در برابر خشکسالی بود
در مولفه  های خود،مردن داه گویه بیمه ککشاورزی، در مولفه واکنش به گویه کشت محصوالت معیشتی، در مولفه بازتوانی و بازسازی ب
طح سرمایه ای عشایر سهانوارخاز آنجا که  پیشگیری نیز به گویه ترکی  دانش بومی و مدرن در زمینه خشکسالی، اختصاص داده شد. هچنین

در  عشایر  ریآوویت تابمنظور تق به بیشتر سرمایه اجتماعی افزایش منظورهایی به الزم است برنامه ،شان متوسط رو به مطلوب استاجتماعی
کیلو کشک، و در  98175غن زرد، کیلو رو 36815کیلو کره،  49087کیلو شیر،  981750، به این علت که حدود به اجرا درآیدبرابر خشکسالی 

شاهد کاهش  رت نگیرد،مینه صواین ز ای درکنند، که اگر برنامههای عشایری تامین میرکیلو گوشت شهرستان نیشابور را خانوا 102500نهایت 
ورای و عبدشاهی س(، 1394ان)همکار وجمعیت و مهاجرت آنها از شهرستان نیشابور خواهیم بود. در انتها نیز نتایج تحقیق با مطالعات قربانی 

، مبنی بر اینکه سرمایه (2015)  یلی(، رورما و لبا1398(، حیدری ساربان )1398ای و همکاران )سبزه(، 1397(، ایمانی و محمدی مشکول)1398)
بنی بر اینکه سرمایه اجتماعی (، م1399پناه )ها موثر است، همخوانی و مطابقت دارد و با مطالعه نصرنیا و یزدانآوری خانواراجتماعی در تاب

 ده شد:شنهاد گردیپی نیز های ذیلآوری دارد تفاوت دارد. در نهایت در راستای نتایج بدست آمده، راهکارکمترین تاثیر را در تاب
لی و ثرات خشکساکاهش ا باال بردن درک و آگاهی عشایر نسبت به پدیده خشکسالی از طریق بازدید از مناطق عشایری موفق خراسان در -

 یادگیری در عمل برای مقابله با خشکسالی؛
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هایی مانند رنامهبای عشایری هل تعاونیگردد با تشکیمی آوری پیشنهاددار مولفه مشارکت و اعتماد اجتماعی در تاببا توجه به نقش مثبت و معنی -
رستان یت نسبی شهم با مزترویج محصوالت مناس  با شرایط خشکسالی، و پرداخت یارانه همراه با ترویج الگوی مناس  کشت و پرورش دا

 نیشابور صورت گیرد. 
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ABSTRACT 
Introduction The nomadic productive system and social life face many challenges and problems, 

including the phenomenon of drought, including reducing the vulnerability of nomadic communities 

by increasing the level of resilience and promoting resilience to natural consequences. Drought can 

be one of the characteristics of management, planning and development that is possible through 

social capital. 

Purpose of the research:the present study aimed to investigate the components of social capital in 

strengthening the resilience of nomadic families against drought in Neyshabur. 

Methodology This research is applied in terms of purpose and based on descriptive-analytical 

nature. The statistical population is the number of nomadic households in the city, which was 

determined based on random sampling of 217 households. In order to analyze the data, SPSS 

software, FARAS and BMW models were used. 

Geographical area of research The statistical population is the number of nomadic households in 

the city, which was determined based on random sampling of 217 households. 

Results and discussion The results showed that among the components of resilience, readiness with 

a value of 0.479 and reaction with a value of 0.331 had the highest and lowest values. Also, based on 

the information, it was found that the rate of literacy is among the nomadic families with a rate of 

51.61, among the components of social capital, social trust with a value of 0.498, and membership in 

Social groups with the value of 0.389, have the highest and lowest values. Also, based on the 

obtained information, it was determined that the amount of social capital among nomadic families in 

the face of drought is at a moderate level (45.16). Finally, the results of regression analysis and path 

analysis showed a positive and significant relationship between the component of social capital and 

strengthening the resilience of nomadic families against drought, so that the most affected by social 

capital in the component of readiness to consult with experts. Agriculture, in the component of 

responding to the item of cultivation of livestock products, in the component of rehabilitation and 

reconstruction to the item of insuring their livestock, in the component of prevention, was assigned 

to the item of combining indigenous and modern knowledge in the field of drought. 

Conclusion Finally, in a final summary, it can be said that the components of social capital have a 

positive and significant effect on strengthening the resilience of nomadic families against the 

drought in Neyshabur. 
 

KEYWORDS: social capital, resilience, drought, nomadic families of Neyshabur County. 
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