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جوامع عشایر از طریق افزایش سطح تابآوری و ارتقای انعطافپییری در برابر پیامدهای طبیعی از جمله خشکسالی میتواند یکی از ویژگیهای مدیریت ،برنامهریزی
و توسعه باشد که از طریق سرمایه اجتماعی امکانپییر است.
هدف پژوهش :بررسی واکاوی مولفههای سرمایه اجتماعی در تقویت تابآوری خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی در شهرستان نیشابور انجام گردیده است.
روششناسی تحقیق :این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است .جامعه آماری نیز تعداد خانوار عشایر شهرستان است ،که بر
اساس نمونهگیری تصادفی تعداد  217خانوار تعیین شد .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از نرم افزار  ،SPSSمدلهای  BMW ،FARASاستفاده شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش :عشایر شهرستان نیشابور قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر را تشکیل میدهد.
یافتهها و بحث :نتایج نشان داد ،در بین مولفههای تابآوری آمادگی با مقدار  ،0/479و واکنش با مقدار  ،0/331باالترین و پایینترین میزان را به خود اختصاص
دادهاند .همچنین بر اساس اطالعات مشخص گردیده شد که میزان تابآوری در بین خانوارهای عشایر با میزان (  )51/61در سطح متوسط قرار دارد ،در بین مولفه-
های سرمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی با مقدار  ،0/498و عضویت در گروههای اجتماعی با مقدار  ،0/389باالترین و پایینترین میزان را به خود اختصاص دادهانید.
همچنین بر اساس اطالعات به دست آمده مشخص گردیده شد که میزان سرمایه اجتماعی در بین خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی با میزان ( )45/16در سیطح
متوسط قرار دارد .در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نیز حاکی از رابطه مثبت و معناداری بین مولفه سرمایه اجتماعی و تقویت تیابآوری خیانوارهیای
عشایر در برابر خشکسالی بود  ،به نحوی که بیشترین میزان تاثیرپییری از سرمایه اجتماعی در مولفه آمادگی به گویه مشورت بیا کارشناسیان کشیاورزی ،در مولفیه
واکنش به گویه کشت محصوالت معیشتی ،در مولفه بازتوانی و بازسازی به گویه بیمه کردن دامهای خود ،در مولفه پیشگیری نیز به گوییه ترکیی دانیش بیومی و
مدرن در زمینه خشکسالی ،اختصاص داده شد.
نتایج :در نهایت در یک جمعبندی نهایی میتوان گفت که مولفههای سرمایه اجتماعی در تقویت تابآوری خانوارهیای عشیایری در برابیر خشکسیالی شهرسیتان
نیشابور تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کلیدواژه ها :سرمایه اجتماعی ،تابآوری ،خشکسالی ،عشایر ،شهرستان نیشابور.
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مقدمه
دادههای جهانی بیانگر این واقعیتاند که طی دو دهه اخیر ،مخاطرات طبیعی با تعداد دفعات زیادی نسبت به گیشته به وقوع پیوسته و اثرات
زیان بار فراوانی بجا گیاشته است .به همین دلیل شناسایی و واکنش به آنها اهمیت فراوانی دارد که توجه به تقویت و ارتقای آن در سطوح
مختلف ضروری است ( .)Birkman, 2006امروزه تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات دیده میشود به طوری که دیدگاه غال از
تمرکز صرف بر کاهش آسی پییری به سمت افزایش تابآوری در برابر سوانح تغییر پیدا کرده است ( .)Cutter and et al, 2008اساسا تاب-
آوری موضوعی است که به مسائل مرتبط با جوامع ،به سیستمهایی که این جوامع را حمایت مینمایند و نیز به عملکردهای مختلف آن در
محیطهای شهری و یا روستایی میپردازد .اهمیت این مفهوم به عنوان یک چارچوب ،به مفاهیمی بر میگردد که به سهولت میتواند با همه
مراحل و بخشهای سوانح و مدیریت بحران و البته برنامهریزیها ارتباط پیدا کند ( .)Davis and Izadkhah, 2006این واژه از ریشه کلمه
التین  Resilioبه معنای برگشت به عق گرفته شده است ( .)kelin et al, 2003از دیدگاه بسیاری از محققان ظرفیت انطباقی و کاهش
خطر به عنوان مفاهیم اصلی در قل تابآوری است ،در واقع این مفهوم منجر به سازگاری بیشتر در برابر شوکهای طبیعی میشود و با توجه به
نقش تطبیقی ظرفیت و کاهش خطر برای رسیدن به پایداری ،میتوان گفت تابآوری یک پیششرط ضروری برای پایدارسازی جوامع است
( .)Klein and et al, 2003که در این پایداری عالوه بر انعطافپییری سیستمهای زیست محیطی برای جیب شوک ،تابآوری در حیات
معیشت اقتصادی و اجتماعی عشایر نیز موجود توجه داست .در این راستا ،سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین معیارهای انسانی مرتبط با میزان
تابآوری در یک سیستم اجتماعی است .بیشک باال بودن میزان تابآوری از سرمایه اجتماعی غنی جوامع سرچشمه میگیرد (قربانی و
همکاران .)1394 ،از این لحاظ ،میتوان استدالل کرد هر چه سرمایه اجتماعی در سیستم انسانی بیشتر باشد ،ظرفیت سازگاری جامعه نیز
افزایش مییابد .سرمایه اجتماعی در واقع متشکل از شبکهها ،هنجارها و اعتمادی است که افراد را قادر میسازد تا به طور موثرتری با همدیگر
کنش داشته باشند و اهداف مشترکشان را پیگیری کنند (.)Putnam, 2000
در این راستا ،در حال حاضر بروز تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای مداوم و تاثیرات آن بر جریان آب سطحی و منابع آب زیرزمینی به همراه
مدیریت نامناس منابع آبی موج شده که آسی پییری جوامع از این تغییرات افزایش یابد (میری سلیمان و همکاران .)1399 ،تکرار پیامدهای
دورهای خشکسالی خود نشان از عدم آمادگی و تابآوری جوامع و ناکارآمدی سیستمهای مدیریت بحران است .از این رو نخستین گام برای
مقابله با خشکسالی و تعدیل تبعات آن ،شناخت میزان سرمایه اجتماعی است که در اغل کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مغفول مانده
است .بی تردید خشکسالی اثرات قابل توجهی بر کاهش تولیدات علوفه و خوراک دام و به تبع آن تولید دام خواهد گیاشت و خسارات قابل
توجهی را متوجه پرورشدهندگان دام ،به ویژه نظام سنتی و عشایری که غال جمعیت دام سبک در آن قرار دارد ،مینمایند (عبداللهی.)1372 ،
در واقع ،جامعه عشایری جامعهای است که اساس زندگی و معیشتش با طبیعت عجین شده و از آنجا که پایه اقتصادی عشایر کوچنده متکی بر
مرتع است ،هر نوع تغییر و تحول در مراتع عشایری ،بر زندگی عشایر کوچنده تاثیر مستقیم و تعیینکنندهای دارد ،در این بین وقوع خشکسال-
های متوالی و افزایش آسی های ناشی از آن که به نوعی سه رکن اساس حیات جوامع عشایری(دام ،مرتع ،آب) را متاثر میکند ،میتواند پیامد-
های مختلفی بر زندگی آنان داشته باشند (مرکز پژوهشی سمنگان.)1389 ،
در این میان ،شهرستان نیشابور نیز همانند دیگر شهرستانهای استان خراسان رضوی در سالهای اخیر خشکسالی را تجربه نموده است از
جمله اثرات خشکسالی این شهرستان میتوان به کاهش عملکرد محصوالت زراعی و دامی ،آب قابل شرب و افزایش خانوارهای عشایر نیازمند
اشاره کرد ،در این چارچوب یکی از راههای کاهش ابعاد آسی پییری این جوامع در برابر مخاطرات ،تابآور ساختن این جوامع است که میتواند
یکی از راهکارهای اصولی مدیریت ،برنامهریزی و توسعه پایدار در کشور و نیشابور باشد که این امر مهم ،با در نظر گرفتن نقش تاثیرگیار سرمایه
اجتماعی در تفویت تابآوری خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی انجام میپییرد .چرا که برخورداری از سرمایه اجتماعی منجر به اتخاذ راهبرد
و راهکارهایی میشود که خانوارهای عشایری را در برابر مخاطرات به ویژه خشکسالی تابآور میسازد .در این راستا ،نتایج بررسی شاخصهای
مختلف خشکسالی در این شهرستان نشان میدهد که در سالهای اخیر این شهرستان از خشکسالی متوسط تا شدید را تجربه کرده است و
امکان روند خشکسالی و افزایش دما نیز وجود دارد ،به طوری که اگر به این امر به دالیلی از جمله :سهم  7درصدی شهرستان نیشابور از عشایر
استان خراسان رضوی ،تاثیر منفی خشکسالی بر جوان مختلف اقتصادی ،اجتماعی و  ...جوامع عشایر ،وابستگی عشایر به مرتع ،آب و دام ،چاره-
اندیشی نشود به سرعت از تعداد عشایر کاسته میشود و به تبع آن میزان تولید محصوالت دامی کاهش مییابد .بنابراین هدف تحقیق حاضر
این است که بتواند مولفههای سرمایه اجتماعی و تاباوری را مورد سنجش قرار دهد و در نهایت ارتباط آنها را تبیین کند ،و به این سئوال پاسخ
دهد که به چه میزان سرمایه اجتماعی در تقویت تابآوری خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی تاثیر دارد؟
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در این راستا ،مطالعات گیشته در زمینه تابآوری ( ،)Marschke and Berkes, 2006, Thlstrup, 2015همواره به دنبال ارزیابی
سرمایهها و منابع معیشت بوده و به برآورده نمودن راهبردهای حفظ معیشت ،ارتباط بین داراییها و تابآوری و تجزیه و تحلیل شرایط بحرانی
پرداخته و کمتر به عوامل اجتماعی تاثیرگیار توجه شده است ( ،)Forster Lake and et al, 2014, Prado and et al, 2015لیا میتوان
عوامل بسیاری را در ارتقای تابآوری معیشت خانوارها دخیل دانست ،یکی از مهمترین عوامل ،وجود شبکههای اجتماعی و سرمایه اجتماعی در
بین جوامع آسی دیده در شرایط خشکسالی است ( .)Rutter and et al, 2015لیا به منظور دستیابی به تابآوری مناس در مدیریت
خشکسالی نیاز به برنامهریزی و توسعه سرمایه اجتماعی و حفظ انسجام اجتماعی است ( Francis and Bekera, 2014, Scheuer and et
 .)al, 2012در این راستا ،سرمایه اجتماعی مفهوم نسبتأ جدیدی در علوم اجتماعی است که به طور کلی اگر بخواهیم تعریفی از سرمایه
اجتماعی داشته باشیم بدین صورت تعریف میگردد ،منابع در دسترسی هستند که این منابع به خودی خود داراییهای شخصی محسوب نمی-
شوند و هیچ فردی نمیتواند آنها را مالکیت خود درآورد .سرمایه اجتماعی ،سرمایه و موهبتی نامحسوس شناخته میشود که بیش از آنکه به فرد
تعلق داشته باشد ،متعلق به جامعه میباشد .سطح آن تابعی است از چگونگی روابط ،گرایشها و نظمها میان دستههای فردی که یک گروه را
تشکیل میدهند .چنانچه سرمایه اجتماعی پایین باشد ،گسترهای که میتوان در آن به بسیج سرمایه انسانی دست زد ،محدود میشود .نکتهی
مهم و قابل تأمل این است که سرمایه اجتماعی هم در افراد دیده میشود و هم در ابزار فیزیکی تولید دیده میشود (کلمن .)1384،همین ویژگی
نهفته در آن است که منجر میشود تا سرمایه اجتماعی زاینده و مولد محسوب گردد .البته نکتهای باید مد نظر قرار گیرد که سرمایه اجتماعی
نقشی پررنگتر از سرمایه فیزیکی و منابع انسانی موجود در سازمان بازی میکند .اگر چه بحث سرمایه اجتماعی در سالهای دهه  1920توسط
لیدا جادسون هانیفان ( )Lyda Judson Hanifanدر کتاب مهماش با عنوان مرکز اجتماع ( ،)1920دهه  1960توسط جین جاکویز ( Jan
 ،)Jacobsدر کتاب تأثیر گیارش به نام مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ امریکا ( ،)1961و دهه  1970توسط گلن اوری ()Gleenn Loury
و ایوان الیت ( )Evan Lightمطرح شده بود ،اما از دهه  1980به طور جدی توسط رابرت پاتنام ،پیر بوردیو ،جیمز ساموئل کلمن ،فورکویاما و
اندیشمندان دیگر ،وارد مباحث جامعه شناسی ،اقتصاد و علوم سیاسی شد (عطار .)1386 ،جهت بررسی دقیقتر مفهوم سرمایه اجتماعی ابتدا
برخی از تعاریفی که تاکنون برای سرمایه اجتماعی مطرح گردیده و سپس سعی میشود تا اجزای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی را مشخص
گردد .بوردیور ،سرمایه اجتماعی را حاصل ،سرمایه اجتماعی ،حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعل فراهم شده برای فرد و یا گروه است .این منابع؛
برآمده از مالکیت شبکه بادوامی از روابط کم و بیش نهادینه شدهای است که از فهم متقابل و سوابق مشترک بین افراد ،حاصل می-
شود(.)Bourdieu,1986کلمن در سال  1990این چنین بیان میکند که ،سرمایه اجتماعی را میبایست با کارکردش تعریف کرد .کارکردی که
به وسیله سرمایه اجتماعی مشخص میشود ارزش جنبههایی از ساختار اجتماعی است که کنش گران به عنوان منابعی جهت تحقق اهداف و
عالقهشان از آنها استفاده میکنند ( .)Kelman,1990بیکر در سال  ،1990سرمایه اجتماعی منبعی است که کنش گران آن را از ساختارهای
خاص اجتماعی بر میگیرند و سپس در پیگیری به منافع خود به کارش میبرند :سرمایه اجتماعی به واسطه تغییر در روابط کنش گران به وجود
میآید ( .)Baker,1990شیفت سرمایه اجتماعی را سرمایه اجتماعی مجموعهای از عناصر ساختار اجتماعی است که بر روابط میان مردم اثر
میگیارد و نهادههای تابع تولید و یا توبع مطلوبیت را تشکیل میدهند ( .)Shiff,1992برت این چنین بیان میکند ،سرمایه اجتماعی :دوستان،
همکاران و تماسهای کلیتری است که از طریق آنها فرصتهای استفاده از سرمایه مالی و انسانی به دست میآید ( .)Burt,1990پانتام نیز
سرمایه اجتماعی را جنبههایی از سازمان اجتماعی از بین هنجارها ،شبکههای اجتماعی و اعتماد متقابل است که همیاری و هماهنگی افراد را
برای دستیابی به منافع مشترک ،تسهیل میکند ( .)Putnam,1995قوکویاما سرمایه اجتماعی را سرمایه اجتماعی ،مثل و نمونه ملموسی از یک
هنجار غیر رسمی (نانوشته) است که همکاری میان دو یا چند نفر را ارتقاء میبخشد (.)Fukuyma,2000
در این راستا ،سبزهای و همکاران ( ،)1398در پژوهشی تحت عنوان ،بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری اجتماعی روستاییان در
مخاطرات محیطی (با تاکید بر خشکسالی) ،به این نتایج دست یافتند ،میزان تابآوری اجتماعی و میزان سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی
باالتر از متوسط و خوب است و بین سطح سرمایه اجتماعی و زیرشاخههای آن شامل شبکههای روابط ،مشارکت ،اعتماد و هنجارهای معامله
متقابل و تاب آوری اجتماعی روستاهای نمونه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .سواری و عبدشاهی ( ،)1398در پژوهشی تحت عنوان ،واکاوی
نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تابآوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره ،به این نتایج دست یافتند ،خانوارهای
مورد مطالعه از نظر وضعیت سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارند اما از نظر وضعیت تابآوری در وضعیت مناسبی نیستند .همچنین
نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی خانوارهای مورد مطالعه و تابآوری آنان رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد .حیدری ساربان ( ،)1398در پژوهشی تحت عنوان ،تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر بهبود تابآوری روستاییان پیرامون مدیریت بحران
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زلزله (مطالعه موردی :دهستان ازومدل شمالی ،شهرستان ورزقان) ،به این نتایج دست یافتند ،به جزء دو متغیر میزان انسجام اجتماعی و
رضایتمندی بین تمامی متغیر های تحقیق با بهبود تاب آوری روستاییان در مناطق روستایی شهرستان ورزقان رابطه مستقیم و معناداری وجود
دارد .نصرنیا و یزدانپناه ( ،) 1399در پژوهشی تحت عنوان ،سنجش تاب آوری معیشتی عشایر در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی :عشایر
شهرستان فسا) ،به این نتایج دست یافتند ،سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی و سرمایه طبیعی کمترین تاثیر را در تابآوری معیشتی دارد.
همچنین تابآوری معیشتی این منطقه به نسبت پایین و برابر  0/398است .بهمنی و نازکتبار ( ،)1400در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر
سرمایههای معیشتی بر بهبود تاب آوری روستاییان در همهگیری کرونا ،تبیین نقش میانجی بهزیستی اجتماعی به این نتایج دست یافتند ،در
سطح اطمینان  0/95سرمایه معیشتی تاثیر مثبت و معناداری بر تابآوری روستاییان در مقابل همهگیری کرونا دارد .همچنین نتایج نیز نشان داد
که سرمایه معیشتی تاثیر معناداری بر بهزیستی اجتماعی دارد و در نهایت بهزیستی اجتماعی بر بهبود تابآوری اهالی روستا تاثیر معناداری دارد.
نعیم کاپوچو ،)2013( 1در پژوهش خود تحت عنوان تفاوت تابآوری در جوامع روستایی و شهری به این نتایج دست یافتند که در مقایسه با
مناطق شهری ،نواحی روستایی دارای تنوع اقتصادی و منابع مالی کمتری برای اقدامات کاهش ریسک یا تصمیمها و اقدامات بازسازی پس از
آن هستند .رورما و لبایلی )2015(2در پژوهشی تحت عنوان ،تابآوری روستایی و نقش سرمایه اجتماعی در میان زارعان استان کروندو ،شبکه
سرمایه اجتماعی به طور مثبت تاثیر بسزایی در تاب آوری روستاییان در مقابل تغییرات آب و هوایی و مدیریت بحران داشته است .پائول3
( ،) 2018در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که سرمایه اجتماعی در پرورش جوامع تاب آور تاثیر دارد .امی کوانت ،)2018(4در پژوهش
خود تابآوری معیشت زارعین جنگل خردهپا در مناطق نیمه خشک استان ایزیولو در کنیا را اندازهگیری کردند و به مقایسه تابآوری معیشت
آنان با ساکنانی که معیشتشان از طریق کاشت جنگل نیست میپردازد و عالوه بر آن تابآوری معیشت کسانی که درختان متنوع کاشتهاند را با
کسانی که تنوع کاشت ندارد را نیز با هم مقایسه میکند .نتایج نشان دا که گروه باغداران و غیر باغداران از نظر شاخص سرمایه طبیعی و مالی
به طور معناداری با هم اختالف دارند و این دو شاخص منجر به افزایش تابآوری معیشت زارعین میگردد و در مورد مقایسه تاب آوری کسانی
که تنوع درخت دارد و افرادی که تنوع درخت ندارد ،نیز شاخص سرمایه طبیعی و مالی اختالف معناداری دارد و افزایش تنوع درخت منجر به
افزایش تابآوری معیشت میگردد.
بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص گردیده شد که مطالعات زیادی در سطح ملی و بینالمللی در حوزه سرمایه اجتماعی در تابآوری
خانوارهای روستایی و شهری صورت گرفته ولیکن به جرات میتوان گفت کمتر مطالعهای در زمینه در راستای موضوع پژوهش در خانوارهای
عشایر صورت گرفته است.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش تحقیق به صورت کمی و از لحاظ روش گردآوری اطالعات ،توصیفی و تحلیلی
است .برای گردآوری اطالعات در بخش نظری از روش اسنادی و در بخش میدانی از روش پیمایشی مبتنی بر مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته
شده است .این تحقیق به دنبال تحلیل نقش مولفههای سرمایه اجتماعی در تقویت تابآوری خانوارهای عشایری در برابر خشکسالی در
شهرستان نیشابور میباشد ،در این راستا دادههای اولیه از طریق نمونهگیری خانوار ،روشهای مبتنی بر مصاحبههای میدانی جمعآوری شده
است .برای تولید دادههای مورد نیاز از منابع اولیه ،از رویکردهای روششناختی میدانی استفاده شد .این روش شامل تکمیل پرسشنامه ساختار
یافته از واحدهای تحلیل جوامع عشایر ،مشاهده محدوده مورد مطالعه است .تکمیل پرسشنامه نیز به دو شیوه انجام شد :الف) تکمیل پرسشنامه
توام با مصاحبه ،معموال این نوع استفاده از پرسشنامه درباره خانوارهایی به کار گرفته شد که سطح سواد آنها نسبتا پایین بوده ،ب) تکمیل
پرسشنامه بدون مصاحبه ،در این شیوه پرسشنامه را پاسخگو خود شخصا تکمیل و پرسشگر تنها بر فرایند تکمیل پرسشنامه نظارت کرد .در این
تحقیق متغیر مستقل ،سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته تابآوری خانوارهای عشایر میباشد .در جدول ( 1و  ،) 2گویهها و شاخصهای متغیر
مستقل و وابسته مطرح شده است.

1

N.Kapucu
Minani, Rurema and Lebaily
3 Paul
4 Amy Quandt
2
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جامعه آماری در پژوهش حاضر ،عشایر ساکن در شهرستان نیشابور است که بر اساس آخرین آمار اداره کل امور عشایر استان خراسان
رضوی ،تعداد  498خانوار و  2338نفر عشایر از نوع کرمانج شرقی در شهرستان نیشابور میباشند که بر اساس نمونهگیری تصادفی تعداد 217
نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده شد
برای افزایش اعتبار مولفههای پژوهش ،پرسشنامههای تهیه شده در اختیار تعدادی از اساتید متخصص قرار داده شده تا مطالعه نموده و نظر
خود را بیان نمایند .در این پژوهش ضری آلفای کرونباخ از بسته نرمافزاری  SPSSمحاسبه گردید .دامنه آلفای کرونباخ در تمامی مولفههای
سرمایه اجتماعی و تابآوری مطرح شده ،گویای پایایی قابل قبول مولفهها است .در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار SPSS
و مدل  FARASاستفاده گردیده شد.
جدول  .1شاخصهای در نظر گرفته برای سرمایه اجتماعی
تعداد

مقدار پایایی

ردیف

شاخصها و معنای مفهومی آن

گویه
5

0/76

1

اعتماد و قابلیت اعتماد
اعتماد :میزان اعتماد فرد به آشنایان (اعضای خانواده ،خویشاوندان ،دوستان ،همکاران و همسایگان) اعتماد به غریبهها و سازمانهای مختلف و
نمایندگان حکومت (مدیران سازمانها و نمایندگان مجلس)
قرض دادن پول به دوستان و آشنایان ،امانت دادن وسایل کشاورزی ،قبول ضمانت دوستان و آشنایان ،قرض دادن پول بدون دریافت هیچ
گونه مدرک ،اعتماد به حرفهای ماموران دولتی مانند کارشناسان اداره جهاد کشاورزی ،کارکنان بانک کشاورزی و ...

0/75

2

مشارکت اجتماعی
انواع مشارکت که هم برای فرد رضایت به بار میآورد و هم عامل شکل دهی به روابط و سازنده شبکههای حمایتی بالقوه است (مانند دیدار با
دوستان و خویشاوندان) شرکت در مراسم شادی و غیره به صورت دسته جمعی)
مشارکت در طرحهای اجرایی برای عشایر ،توانایی در انجام کارهای عام المنفعه برای همه عشایر ،شرکت فعال در انتخابات ،مشورت فکری و
ارائه نظرات برای برنامهریزی و اجرای طرح ،همکاری با دیگران جهت اجرای یک برنامه ترویجی

5

3

انسجام اجتماعی
بهرهمندی از احساس پییرش از سوی دیگران و احساس راحتی در محیط همسایگی و اجتماع محلی و گروههایی که افراد در آنها عضویت
داشته و یا درآنها مشارکت دارند
تشکیل یک چادر همیاری ،معاشرت با اکثر مردم عشایر ،شرکت فعال در برگزاری مراسم جشن و شادی در روستاها ،حضور فعال در جلسات
عمومی ،مشورت با دیگر عشایر در اجرای برخی کارها ،رابطه صمیمانه با دیگر عشایر شهرهای خراسان

6

0/78

4

عضویت در گروهها
تعاونی تولید کشاورزی ،صندوقهای اعتباری مالی و پس انداز ،گروههای آموزشی
منبع :اسماعیلی ،1385 ،امیر انتخابی و همکاران ،1395 ،سواری و عبدشاهی1398 ،

3

0/77

جدول  .2مولفهها و گویههای بکار گرفته شده در متغیر تابآوری
مولفههای تاب-
آوری
آمادگی

واکنش
بازتوانی و بازسازی
پیشگیری

گویه
مشورت با کارشناسان کشاورزی ،استفاده از اطالع کارشناسان هواشناسی،استفاده از خدمات
ترویحی ،ذخیره علوفه برای دام ،استفاده از نیروهای آموزش دیده و رهبران محلی ،استفاده از
تدابیر اندیشه دولت محلی ،پیدا کردن شغل دوم
مهاجرت فصلی و دائم ،تغییر شغل اصلی ،کشت محصوالت معیشتی ،تغییر نوع دام
متنوع نمودن معیشت ،حفظ بقایای گیاهی ،بیمه کردن دامهای خود ،فرآوری محصوالت در
چادرهای خود
استفاده از ادراکات فرهنگی ،ترکی دانش بومی و مدرن در زمینه حشکسالی ،مشارکت در
برنامههای توسعه و سرمایهگیاری
منبع ،Oparinde and Hodge, 2011, :سواری و عبدشاهی1398 ،

تعداد گویه

مقدار پایایی

7

0/87

4
4

0/77
0/82

3

0/73
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قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهرستان نیشابور با قرارگرفتن در استان خراسان رضوی  ،در محدودهی ریاضی  58درجه و  8دقیقه تا  59درجه و  20دقیقهی طول
جغرافیایی و  35درجه و  35دقیقه تا  36درجه و  52دقیقهی عرض شمالی واقع گردیده است .این شهرستان ،به شکل بیضی در امتداد رشته
کوههای بینالود قرار دارد .این رشته کوهها که به صورت نواری در جهت شمال غربی ی جنوب شرقی شهرستان امتداد یافته ،نیشابور را از
شهرستانهای مشهد ،چناران و قوچان جدا میسازد .درقسمت غرب ،نیشابور و سبزوار  162کیلومتر مرز مشترک دارند و از طریق رشته کوه
طاغنکوه از یکدیگر جدا میشوند .در قسمت جنوب غربی ،رشته کوههای سرخ ،با ارتفاعات نسبتا باال ،این شهرستان را از شهرستان کاشمر جدا
میسازد .مرز مشترک نیشابور با شهرستان کاشمر حدود  51کیلومتر ،با شهرستان تربت حیدریه که در جنوب شرقی شهرستان نیشابور قراردارد،
حدود  69کیلومتر است .در قسمت شرق و شمال شرقی مرز مشترک شهرستان نیشابور با مشهد و چناران به ترتی حدود  75کیلومتر و 60
کیلومتر میباشد ،و در شمال با شهرستان قوچان ،حدود  77کیلومتر مرز مشترک دارد (وزارت کشور.)1385 ،
جامعه عشایری شهرستان نیشابور به لحاظ ویژگیهای زندگی سنتی خود یعنی معیشت متکی بر دام ناگریز به تحمل زندگی سخت شبانی
بوده و همواره جهت تعلیف دام از نقطهای به نقطه دیگر کوچ میکنند و با تعداد معادل ( )73260واحد دامی به صورت کوچرو-نیمه کوچرو و
رمهگردان در مناطق ییالق و قشالق امرار معاش میکنند که این میزان دام معادل  0/7دام استان میباشد .تعدادی از عشایر این شهرستان در
فصل قشالق به چهار استان گلستان ،یزد ،خراسان شمالی و خراسان جنوبی کوچ میکنند و در فصل ییالق نیز این شهرستان میزبان عشایر
استانهای سمنان و خراسان جنوبی میباشد.

شکل  .1نقشه موقعیت شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی

یافته ها و بحث
یافتههای توصیفی
در این قسمت از پژوهش عالوه بر بررسی متغیرهای اسمی از نوع (جنس ،سن ،وضعیت تحصیالت) به بررسی متغیرهای دیگر از جمله
(تاثیر خشکسالی در دام ،تاثیر خشکسالی در درآمد ،تاثیر خشکسالی در مهاجرت ،میزان آمادگی عشایر در برابر خشکسالی) پرداخته شد.
نتایج آماره توصیفی در رابطه با جنسیت پاسخگویان نشان داد ،از مجموع  217پاسخگوی مورد بررسی در این پژوهش  56نفر به عبارتی
( )25/80جامعه نمونه زنان 161 ،نفر با میزان  74/19جامعه نمونه مردان تشکیل دادهاند .در ادامه نیز ،توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ سن در
 4گروه سنی طبقهبندی شده است .میانگین سنی پاسخگویان  40سال بوده است .بیشینه سن نیز  60سال به باال و کمینه آن نیز  20سال ذکر
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شده است .همچنین نتایج نشان داد بیشترین تعداد پاسخگویان با مقدار ( )154مربوط به گروه سنی  29تا  44سال است .در ادامه نیز سطح
تحصیالت پاسخگویان در چهار گروه (بی سواد ،دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس و باالتر) تقسیم شد ،بیشترین فراوانی مربوط به گروه فوق دیپلم با
تعداد ( )165و میزان ( ،)76/03و کمترین فراوانی نیز مربوط به گروه لیسانس و باالتر با مقدار ( )21و میزان ( )9/67بود.
در ادامه نیز به بررسی تاثیر خشکسالی بر دام پرداخته شد ،بررسی تعداد دام بر اساس آخرین آمار مرکز عشایر استان خراسان رضوی نشان
میدهد که تعداد  65312گوسفند ،تعداد  9650بز ،اس و قاطر-االغ  ،57که در مجموع  75019راس و  73260تعداد واحد دام در بین عشایر
شهرستان موجود است (اداره عشایر خراسان رضوی .)1400 ،همچنین بر اساس اطالعات و آمار از اداره مربوطه مشخص شد که شهرستان
نیشابور به نسیت به شهرهای (چناران ،خلیل آباد ،خوشاب ،سبزوار ،کاشمر ،کالت ،قوچان ،مشهد) از تعداد بیشتر دام سبک برخوردار است .که
افزایش تعداد دام سبک نسبت به سایر شهرهای دیگر استان در شرایط محدودیت مراتع قشالقی و خشکسالیهای طوالنی کاهش توان تولید و
در نتیجه ،کاهش توان اقتصادی خانوادهها را موج شده و از عوامل عمده مهاجرت نیز بوده است .همچنین مطابق اطالعات جمعآوری شده
مشخص گردیده شد اکنون اثری از گاو و گوساله نیست در حالی که در سالهای قبل این گونه دام در منطقه وجود داشته .همگی موارد یاد شده
نشان دهنده کاهش شدید کیفیت و مقدار علوفه مراتع منطقه و در نتیجه انگیزه مهاجرت و خروج از منطقه برای گیران زندگی است.
همچنین بررسی اطالعات به دست آمده از پرسشنامه حاکی از آن است که شغل اصلی سرپرستان خانوار عشایر و فرزندان پسر آنها که پس
از گیراندن دوران دبستان دامداری است .و فعالیت اصلی زنان نیز در ابتدا خانهداری و بچهداری و سپس کمک به فعالیتهای دامداری و تولید
صنایع دستی از جمله چادر ،گلیم و قالی برای مصرف خود و یا فروش در بازار است .از لحاظ اقتصادی ،اتکای کامل خانوادهها به فعالیت دامداری
آسی پییری آنها در هنگام وضوع خشکسالی و کاهش تولیدات دامی را موج میگردد ،که این به نوبه در افزایش مهاجرت موثر است .در ادامه
نیز از پاسخگویان پرسیده شد که آیا آمادگی الزم را در برابر خشکسالی دارند؟ بیشتر پاسخگویان آمادگیشان را در مقابل روشهای مقابله بهتر و
مناس تر در برابر خشکسالی اعالم نمودند .که این نتیجه به عنوان نقطه عطفی در فرایندهای طرحریزی برنامههای مقابله به شمار میآید و
برنامهریزان و کارکنان میدانی عشایر میبایست در فرایندهای منتهی به رفتار مدیریتی نسبت به این پدیده به عنوان یک مزیت عمده توجه
داشته باشند.
یافتههای تحلیلی
در ابتدا قبل از بررسی اثرات مولفههای سرمایه اجتماعی در در تقویت تابآوری خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی ،با استفاده از مدل
 FARASبه رتبهبندی مولفههای سرمایه اجتماعی و تابآوری و سطح هر یک از آنها پرداخته شد.
جدول  .3میزان مولفههای تابآوری در بین خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی
پیشگیری
α
Β
γ
0/177 0/165 0/160
0/190
0/355

بازتوانی و بازسازی
α
β
Γ
0/200 0/216 0/211
0/200
0/416

واکنش
α
β
γ
0/190 0/155 0/167
0/176
0/331

آمادگی
Α
β
γ
0/210 0/245 0/223
0/234
0/479
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شکل  .2نمودار وضعیت مولفههای تابآوری در بین خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی

⊗S
Sj
Kj
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مطابق جدول ( )3و شکل ( ،)2در بین مولفههای تابآوری به ترتی آمادگی با مقدار  ،0/479بازتوانی و بازسازی با مقدار  ،0/416پیشگیری
با مقدار  ،0/355واکنش با مقدار  ،0/331باالترین و پایینترین میزان را به خود اختصاص دادهاند .همچنین بر اساس اطالعات مشخص گردیده
شد که میزان تابآوری در بین خانوارهای عشایر با مقدار ( )112و میزان (  )51/61در سطح متوسط قرار دارد.
جدول  .4میزان مولفههای سرمایه اجتماعی در بین خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی

عضویت در گروههای
اجتماعی
β
Γ
0/189
0/169
0/200
0/389

انسجام اجتماعی

Α
0/198

γ
0/198

مشارکت اجتماعی

Β
γ
α
β
0/221 0/243 0/213 0/211
0/244
0/210
0/465
0/421
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اعتماد اجتماعی
γ
0/241

α
0/213

Β
0/265
0/233
0/498

α
0/223

⊗S
Sj
Kj

شکل  .3نمودار وضعیت مولفههای سرمایه اجتماعی در بین خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی

مطابق جدول ( )4و شکل ( ،)3در بین مولفههای سرمایه اجتماعی ،به ترتی اعتماد اجتماعی با مقدار  ،0/498مشارکت اجتماعی با مقدار
 ،0/465انسجام اجتماعی با مقدار  ،0/421عضویت در گروههای اجتماعی با مقدار  ،0/389باالترین و پایینترین میزان را به خود اختصاص داده-
اند .همچنین بر اساس اطالعات به دست آمده مشخص گردیده شد که میزان سرمایه اجتماعی در بین خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی با
مقدار ( )98و میزان ( )45/16در سطح متوسط قرار دارد .در ادامه نیز ،برای برخورداری از سطح سرمایه اجتماعی مطلوب ،الزم است با جهت
همافزایی عملکردی در راستای تحقق سرمایه اجتماعی مطلوب در بین خانوارهای عشایر شهرستان نیشابور در برابر خشکسالی و به لحاظ دیدگاه
سیستمی ،همبستگی مولفهها نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .نتایج به دست آمده از برقراری همبستگی نشان داد ،رابطه بین مولفههای
(اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی و عضویت در گروههای اجتماعی) از نظر شدت همبستگی بسیار قوی است.
جدول ( :)5همبستگی بین مولفههای سرمایه اجتماعی
مولفه
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
عضویت در گروههای اجتماعی

اعتماد اجتماعی
R
Sig
R
Sig
R
Sig
R
Sig

مشارکت اجتماعی
0/456
0/000

0/367
0/000
0/356
0/344
0/000
0/000
0/370
0/366
0/000
0/000
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انسجام

عضویت در گروههای

اجتماعی
0/233
0/000
0/387
0/000

اجتماعی
0/435
0/000
0/366
0/000
0/389
0/000

0/361
0/000
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رابطه همبستگی بین مولفهها نشان داد ،تقویت تابآوری در بین خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی در گرو پیشرفت مطلوب همه مولفه-
های سرمایه اجتماعی میباشد و پیشرویهای تک بعدی کارساز و موثر نخواهد بود.
در ادامه نیز قبل از بررسی و ارزیابی تاثیر مولفههای سرمایه اجتماعی در تقویت تابآوری خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی ،به بررسی
نرمال بودن هر یک از مولفههای سرمایه اجتماعی و تابآوری پرداخته شد .مطابق جدول ( 6و  ،)7نتایج به دست آمده از آزمون کولموگروف-
اسمیرونوف حاکی از این واقعیت بود که همه مولفههای سرمایه اجتماعی و تابآوری از توزیع نرمال برخوردار بود .نتایج به دست آمده نشان داد،
مقدار سطح معناداری در همه مولفههای مطرح شده بزرگتر از مقدار خطا ( )0/05بود؛ و در سطح معناداری  95درصد توزیع این نمونه نرمال
بود .بنابراین از تحلیل پارامتریک استفاده شد.
جدول  .6نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای مولفههای تابآوری
مولفه
آمادگی
واکنش
بازتوانی و بازسازی
پیشگیری

سطح معناداری

میزان خطا

0/05
0/277
0/05
0/278
0/05
0/288
0/05
0/289
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آماره کولموگروف

نتیجهگیری

اسمیرونوف
1/178
1/179
1/198
1/200

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

جدول  .7نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای مولفههای سرمایه اجتماعی
مولفه
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
عضویت در گروههای اجتماعی

سطح معناداری

میزان خطا

0/05
0/265
0/05
0/270
0/05
0/274
0/05
0/279
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آماره کولموگروف

نتیجهگیری

اسمیرونوف
1/156
1/170
1/174
1/180

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

به منظور مطالعه عمیقتر جهت تاثیر مولفههای سرمایه اجتماعی در تقویت تابآوری خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی در شهرستان
نیشابور ،از آزمونهای رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردیده شد.در جدول ( ،،)8تحلیل رگرسیون ،متغیر سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر
مستقل و مولفههای تابآوری به عنوان متغیر وابسته به شیوه گام به گام وارد تحلیل شدند ،میتوان بیان داشت که بر اساس ضری تعیین
تعدیل شده  95درصد تغییرات متغیر وابسته (واکنش ،آمادگی ،بازتوانی و بازسازی ،پیشگیری) به وسیله متغیر مستقل (سرمایه اجتماعی) تبیین
میشود و پس از پنج گام متوالی ،گویههای مورد نظر در معادله رگرسیون باقی ماندند که مقدار آماره  Fبرای تابآوری نیز برابر با  312/098در
سطح  99درصد اطمینان معنیدار شد که حاکی از معنیدار بودن رگرسیون میباشد .این وضعیت نشان میدهد که مولفههای سرمایه اجتماعی
در تقویت تابآوری خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی تاثیر مثبتی دارد.
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جدول  .8ضرایب مولفههای تاب آوری در تبیین واریانس متغیر سرمایه اجتماعی و نتایج رگرسیون به شیوه گام به گام و نتایج تحلیل مسیر
P
t
Beta
B
اثرات
اثرات
ضریب
ضریب
ضریب
مولفه
مولفه
مستقل

آمادگی
واکنش
بازتوانی و بازسازی
پیشگیری

سرمایه
اجتماعی

همبستگی

تعیین

تعیین

چندگانه

()R2

تعدیل شده

( )R
0/554
0/543
0/548
0/531

0/532
0/553
0/612
0/522

()R2Adj
1/443
0/543
1/564
0/511
1/612
0/554
1/555
0/511
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مستقیم

0/564
0/567
0/654
0/554

16/443
16/445
16/556
16/543

0/000
0/000
0/000
0/000

0/043
0/054
0/087
0/032

غیرمستقیم

0/077
0/098
0/112
0/121

در نهایت ،با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون و رابطه مثبت بین مولفههای سرمایه اجتماعی و تقویت تابآوری خانوارهای عشایر ،به منظور
شناسایی نقش مولفههای سرمایه اجتماعی در هر یک از مولفههای تابآوری به شناسایی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر
وابسته پرداخته شده است .تمامی مولفههای تابآوری ،در سطح  99( p=0/000درصد اطمینان) درصد رابطه غیر مستقیمی با سرمایه اجتماعی
دارند ،این اثرات در جدول ( )8نمایش داده شده است .ضری همبستگی چندگانه ( ،)0/976بیانگر این است که رابطه متغیر سرمایه اجتماعی در
تقویت تابآوری خانوارهای عشایر به میزان چشمگیری است و به لحاظ آماری معنیدار است ( ،)p=0/000همچنین ضری تعیین( )0/65
برای متغیر تابآوری ،بیانگر این نکته است که مولفههای وارد شده در مدل در مجموع  96درصد از تغییرات متغیر مستقل را تبیین میکنند .از
آنجایی که در مطالعات علوم اجتماعی پیشبینی تمام متغیرها امکانپییر نیست ،در تحلیل مسیر مقداری تحت عنوان اثر باقیمانده محاسبه می-
شود که در تحلیل مسیر  0/034محاسبه میشود ،بنابراین میتوان بیان کرد که  3/4درصد از واریانس متغیر مستقل را سایر گویههایی که در
این تحقیق نبودند تبیین میکنند.
در این راستا ،برای مطالعه عمیقتر تاثیر سرمایه اجتماعی در هر یک از گویههای تابآوری در بخشهای (آمادگی ،واکنش ،بازتوانی و
بازسازی ،پیشگیری) ،از مدل  BMWاستفاده شد .بر اساس مدل  ،BMWدر مولفه آمادگی ،گویه(مشورت با کارشناسان کشاورزی) و گویه(
استفاده از تدابیر اندیشه دولت محلی) ،به ترتی باالترین و پایینترین میزان تاثیرپییری را از سرمایه اجتماعی به خود اختصاص داده است .در
مولفه واکنش نیز ،گویه (کشت محصوالت معیشتی) و گویه( مهاجرت فصلی و دائم) ،به ترتی باالترین و پایینترین میزان ،در مولفه بازتوانی و
بازسازی نیز گویههای (بیمه کردن دامهای خود)( ،متنوع نمودن معیشت) ،به ترتی باالترین و پایینترین و در نهایت در مولفه پیشگیری ،به
ترتی گویههای (ترکی دانش بومی و مدرن در زمینه خشکسالی) (،مشارکت در برنامههای توسعه و سرمایهگیاری) ،باالترین و پایینترین
میزان تاثیرپییری را از سرمایه اجتماعی به خود اختصاص داده است.

111

واکاوی مؤلفههای سرمایه اجتماعی در تقویت  / ...نعیمآبادی و سلیمیسبحان
جدول  .9وضعیت تاثیرپذیری هر یک از گویههای تابآوری از سرمایه اجتماعی
مولفه

وزن

وابسته

مولفه

آمادگی
0/479

0/331
واکنش

بازتوانی و
بازسازی

0/416

0/355

گویه
مشورت با کارشناسان کشاورزی
استفاده از اطالع کارشناسان هواشناسی
استفاده از خدمات ترویجی
ذخیره علوفه برای دام
استفاده از نیروهای آموزش دیده و رهبران محلی
استفاده از تدابیر اندیشه دولت محلی
پیدا کردن شغل دوم
مهاجرت فصلی و دائم
تغییر شغل اصلی
کشت محصوالت معیشتی
تغییر نوع دام
متنوع نمودن معیشت
حفظ بقایای گیاهی
بیمه کردن دامهای خود
فرآوری محصوالت دامی
استفاده از ادراکات فرهنگی
ترکی دانش بومی و مدرن در زمینه خشکسالی
مشارکت در برنامههای توسعه و سرمایهگیاری

رتبه

رتبه کلی

گویه
0/341
0/231
0/233
0/314

0/164
0/110
0/112
0/151

0/331

0/159

0/211

0/102

0/345

0/166

0/234

0/055

0/321

0/107

0/334

0/111

0/278

0/093

0/341

0/141

0/367

0/153

0/377

0/157

0/355

0/148

0/213

0/075

0/256

0/091

0/200

0/052

پیشگیری
منبع :یافتههای تحقیق1400 ،

شکلهای  .5-4میزان تاثیرپذیری هر یک از گویههای واکنش و آمادگی از سرمایه اجتماعی

شکلهای  .7-6میزان تاثیرپذیری هر یک از گویههای پیشگیری و بازتوانی از سرمایه اجتماعی
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نتیجه گیری
خشکسالی از مهمترین بالیای طبیعی محسوب میشود که عالوه بر تلفات انسانی ،نسبت به سایر بالیای طبیعی ،اثرهای مخرب زیست
محیطی فراوانی را به دنبال دارد .بدین لحاظ جامعه عشایری که تولید ،درآمد و اشتغالشان به طبیعت وابسته است ،معموال بیشتر در معرض
خسارات خشکسالی قرار میگیردند .بنابراین این پژوهش با هدف کلی واکاوی مولفههای سرمایه اجتماعی در تقویت تابآوری خانوارهای عشایر
در برابر خشکسالی در شهرستان نیشابور انجام گرفت .نتایج وضعیت سطح مولفههای سرمایه اجتماعی خانوارهای عشایر گویای وضعیت متوسط
رو به مطلوب بود .همچنین نتایج نشان داد که اعتماد و مشارکت اجتماعی از مولفههای مهم و اساسی در مبحث سرمایه اجتماعی است که
افزایش این دو در شبکه روابط بین افراد به افزایش سرمایه اجتماعی منجر و در نهایت موج افزایش انسجام اجتماعی خواهد شد .در واقع بر
اساس نتایج به دست آمده از تحقیق مشخص شد که اعتماد یکی از عناصر مهم و حیاتی در امر مشارکت است و به منزله تسهیلکننده فضای
رفتار جمعی و ایجاد کننده فضای اجتماعی مبتنی بر مشارکت تلقی میشود .اعتماد نیز به طور مکرر به عنوان عنصر اساسی در فرایند و خروجی-
های تابآوری زیاد خانوارهای عشایر در برابر خشکسالی در نظر گرفته شده است ،به طوری که هر چه تعداد روابط بین خانوارهای عشایر با
سازمانهای مردمی و دولتی بیشتر باشد سطح اعتماد در بین آنها نیز افزایش مییابد و فرصتهای بیشتری برای اقدامات جمعی در بین عشایر
به وجود میآید ،و نیاز به تقویت اعتماد و مشارکت اجتماعی در بین عشایر وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد ،وضعیت تابآوری عشایر در برابر
خشکسالی نیز در سطح متوسط قرار دارد ،به طوری که بر میزان مهاجرت عشایر تاثیر مثبتی داشته ،تایید این مطل نیز در بخش یافتههای
توصیفی مشخص است .در این راستا میتوان مهمترین عوامل مهاجرت را به ضعف اقتصادی نسبت داد ،به طوری که ظرفیت تولید علوفه مراتع
در منطقه قشالق نیشابور محدود است و از این مراتع به شیوههای سنتی بهرهبرداری میشود .از این رو ،همواره شماری محدود از خانوارهای
عشایر میتوانند به معیشت خود ادامه دهند و جمعیت مازاد ناگریزند برای کس درآمد و گیران زندگی به شهرهای دیگر مهاجرت کنند.
همچنین نتایج نشان داد ،در بین مولفههای مطرح شده ،پیشگیری کمترین میزان را در بین خانوارهای عشایر به خود اختصاص داده است،
که این امر به دلیل کاهش مشارکت خانوارهای عشایری در برنامههای توسعه و سرمایهگیاری بود .بر اساس نتایج و مطالعات میدانی صورت
گرفته ،همه خانوارهای نمونه آمادگی خود را برای مشارکت در برنامههای توسعه و سرمایهگیاری اعالم نکردهاند .هر چند که بیشتر این خانوارها،
به علت درآمد اندک و سرمایه ناکافی خود ،مشارکت به صورت خدمات کارگری را برگزیدهاند .از دیدگاه بسیاری از آنها عدم اطمینان از نتایج
اجرای طرحهای توسعه و سرمایهگیاری باعث شده که آنها رغبتی به این امر نداشته باشند ،و در صورت اقدام دولت به سرمایهگیاری و دستیابی
به نتایج رضایتبخش ،انگیزه مشارکت نقدی آنها نیز افزایش مییابد ،همچنین بررسی نحوه اجرای طرحهای توسعهای در منطقه نشان میدهد
که عموما این طرحها به صورت بهسازی چشمههایی از جمله(برک شاهی ،بقیع) بوده است ،و هیچ گونه طرحی در راستای ظرفیت تولید علوفه
مراتع صورت نگرفته ،که این به مرور در عدم رغبت خانوارهای عشایر به طرحهای توسعه و سرمایهگیاری در آنها موثر است.
در نهایت ،نتایج تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نیز حاکی از رابطه مثبت و معناداری بین مولفه سرمایه اجتماعی و تقویت تابآوری خانوار-
های عشایر در برابر خشکسالی بود ،به نحوی که بیشترین میزان تاثیرپییری از سرمایه اجتماعی در مولفه آمادگی به گویه مشورت با کارشناسان
کشاورزی ،در مولفه واکنش به گویه کشت محصوالت معیشتی ،در مولفه بازتوانی و بازسازی به گویه بیمه کردن دامهای خود ،در مولفه
پیشگیری نیز به گویه ترکی دانش بومی و مدرن در زمینه خشکسالی ،اختصاص داده شد .هچنین از آنجا که خانوارهای عشایر سطح سرمایه
اجتماعیشان متوسط رو به مطلوب است ،الزم است برنامههایی به منظور افزایش بیشتر سرمایه اجتماعی به منظور تقویت تابآوری عشایر در
برابر خشکسالی به اجرا درآید ،به این علت که حدود  981750کیلو شیر 49087 ،کیلو کره 36815 ،کیلو روغن زرد 98175 ،کیلو کشک ،و در
نهایت  102500کیلو گوشت شهرستان نیشابور را خانوارهای عشایری تامین میکنند ،که اگر برنامهای در این زمینه صورت نگیرد ،شاهد کاهش
جمعیت و مهاجرت آنها از شهرستان نیشابور خواهیم بود .در انتها نیز نتایج تحقیق با مطالعات قربانی و همکاران( ،)1394سورای و عبدشاهی
( ،)1398ایمانی و محمدی مشکول( ،)1397سبزهای و همکاران ( ،)1398حیدری ساربان ( ،)1398رورما و لبایلی ( ،)2015مبنی بر اینکه سرمایه
اجتماعی در تابآوری خانوارها موثر است ،همخوانی و مطابقت دارد و با مطالعه نصرنیا و یزدانپناه ( ،)1399مبنی بر اینکه سرمایه اجتماعی
کمترین تاثیر را در تابآوری دارد تفاوت دارد .در نهایت در راستای نتایج بدست آمده ،راهکارهای ذیل نیز پیشنهاد گردیده شد:
-

باال بردن درک و آگاهی عشایر نسبت به پدیده خشکسالی از طریق بازدید از مناطق عشایری موفق خراسان در کاهش اثرات خشکسالی و
یادگیری در عمل برای مقابله با خشکسالی؛
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با توجه به نقش مثبت و معنیدار مولفه مشارکت و اعتماد اجتماعی در تابآوری پیشنهاد میگردد با تشکیل تعاونیهای عشایری برنامههایی مانند
ترویج محصوالت مناس با شرایط خشکسالی ،و پرداخت یارانه همراه با ترویج الگوی مناس کشت و پرورش دام با مزیت نسبی شهرستان
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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