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ABSTRACT
The main purpose of this study was to analyze the role of social capital to improve the resilience of rural
households in drought conditions. The statistical population of this study included all of the headmen in
small-scale farming households of the county of Divandarreh (N = 10099) in Kurdistan Province. Using
Cochran's sampling formula, 184 people were selected as the sample, but, to increase the credibility
of the findings, 200 people were selected. A questionnaire was distributed among them. Totally, 195
questionnaires were completed and analyzed. The sampling was done by the stratified random sampling
method with proportional assignment. The main data collection tool of the research was a questionnaire
whose validity was confirmed by a panel of experts. Its reliability was also confirmed by the Cronbach's
alpha coefficient (α> 0.7). The data analysis was done by the SPSS version 18 and the Lisre l8.54 software
programs. The results showed that the studied households are in a favorable situation in terms of social
capital status, but they are not in a good condition in terms of resilience. The correlational analysis indicated positive and significant relationships between all the dimensions of the studied households’ social
capital (i.e. social trust, participation and collective action, social cohesion and membership in groups)
and their resilience. In addition, the results of structural equation modeling showed that the dimensions
of social capital with the determining coefficient of 0.81 (γ = 0.90, t = 17.81) had positive and significant
effects on the resilience of the households.

Copyright © 2019, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

M

1. Introduction
ore than 15 percent of natural damages and losses are caused by drought.
Drought accounts for 85.8% of livestock
losses and is known as the most lethal

natural hazard to livestock. With the anticipated pressures
on water resources and more intense and severe droughts,
there seems to be a need for a paradigm shift. Poorly coordinated “crisis management” in the face of drought will
no longer be sufficient. This finding was reached in a 2014
study that aimed at managing drought risks in a changing
climate and the role of national drought policy, weather
and climate extremes in this regard. A well-planned ap-
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proach that focuses on reducing the impacts of drought is
necessary now. The adoption of national drought policies
that are focused on risk reduction and complemented by
drought mitigation plans at various levels of government
will have significant ripple effects across key sectors. The
adoption of these policies supports the implementation of
sustainable development plans and ensures the availability and the sustainable management of water and sanitation for all by promoting integrated water resources management. The vulnerability to future droughtoccurrences
can be significantly reduced, and the coping capacity of
communities, even entire nations, can be improved. A
proactive approach for enhancing drought resilience is
composed of three important pillars including a) drought
monitoring and early warning systems, b) vulnerability
and risk assessment, and c) drought risk mitigation measures.
a) Drought monitoring and early warning systems
A drought can be defined in several ways. A meteorological drought, for example, occurs when rains do not
transpire, whereas a hydrological drought occurs when a
lack of rainfall continues long enough to empty rivers and
lower water tables. Agricultural drought begins when a
lack of water kills crops and livestock, affecting locals’
survival.
The time to declare a drought can often be very subjective and highly political. Forecast mechanisms require
qualitative data and local knowledge to understand how
dry conditions will impact water and food supplies. Unfortunately, these predictions are often unreliable and action is not taken until it is too late.
With more research and collaboration, early warning systems can reduce hunger and distressed migration
caused by drought. An Early Warning System (EWS)
provides timely and effective information to facilitate action to avoid or reduce the risk of droughts and prepare
for effective response. Local knowledge systems, including the traditional knowledge of farmers and pastoralists,
should also be incorporated into the information system.
b) Vulnerability and risk assessment
Vulnerability is a condition resulting from social, economic, and environmental factors or processes, which
increases the susceptibility of a system to the impacts of
drought hazard. Vulnerability assessment is needed to understand “who and what is at risk and why?

Some of the important features of vulnerability assessment are as follows:
- Recording drought impacts on vulnerable economic
sectors, including rain-fed and irrigated agriculture, livestock, environment, energy, tourism and health sectors
- Identifying the reasons for vulnerability and the conditions that impact the resistance of a system to drought
- Assessing the extent of potential damage or loss in the
event of a drought
- Assessing the coping capacity of communities affected
by drought
- Identifying the sectors, population groups, and ecosystems most at risk and taking appropriate and reasonable
mitigation measures to address these risks
- Strengthening social capital
To reduce vulnerability to drought, it is essential to identify the relevant impacts and their underlying causes. Information on drought impacts and their causes is crucial
for reducing risks before drought occurs and for giving
appropriate responses during and after drought. It is important to combine forecasts with detailed knowledge on
how landscapes and societies respond to a lack of rain and
to turn that knowledge into prompt action within weeks
or even days.
c) Drought risk mitigation measures
However, working with nature and understanding the
necessary combination of measures is particularly important for agriculture and the sectors that are dependent on
the availability of water and ecosystem services.
These measures or actions are based on the approaches promoted by the UNCCD and involve strengthening
natural infrastructures and the integrated management of
land and water resources.
Here are some examples of important mitigation measures:
- Water harvesting, protecting water sources against
contamination, developing water sources such as micro
dams, ponds and wells, use of reserve sources of groundwater and water rationing/allocation
- Restoring pastures and balancing land and water resources
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- Recovering the water-holding capacity of soils through
planting trees (e.g. fruit trees) and protecting riverbanks
and wetlands
- Implementing Integrated Water Resources Management (IWRM), such as mitigating upstream-downstream
user conflicts and coordinating water users, communities
and sectors
- Enhancing irrigation schemes
- Diversifying rural livelihoods through social protection, cash-transfer programs or improving access to
markets and rural services: Access to markets can help
create alternative non-farm jobs to reduce the impacts of
droughts
- Crop insurance
- Shifting to drought-tolerant crops
- Managing livestock production within the landscape,
including the relocation of herds, nomadic migrations and
use of special reserved areas
- Resilience improvement

0.83 (γ = 0.72, t = 7.12) had a positive and significant effect on the resilience of households.

4. Discussion
Among the surveyed dimensions of social capital of the
farmers, social cohesion had the greatest positive effect
on the improvement of resilience to draught.

5. Conclusion
The results of structural equation modeling showed that
rural social capital with the determination coefficient of
0.83 (γ = 0.72, t = 7.12) had a positive and significant effect on the resilience of households.

Acknowledgments
The Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan is appreciated for supporting this
research

Conflict of Interest
The authors declared no conflicts of interest

2. Methodology
The main purpose of this study was to analyze the role
of social capital in improving the resilience of rural households in drought conditions. The statistical population of
the study consisted of the heads of all the small-scale
farming households in Divandarreh County of Kurdistan
Province. Using Cochran's sampling formula, 184 were
selected as a sample. In order to increase the credibility of
the findings, 200 questionnaires were distributed through
proportional assignment stratified random sampling. Finally, 195 questionnaires were completed and analyzed.
The questionnaire validity was confirmed by a panel of
experts, and its reliability was confirmed by the Cronbach's alpha coefficient (α > 0.7). The data analysis was
done by the SPSS win18 software.

3. Results
The results of the correlation analysis indicated positive
and significant relationships among all the dimensions of
social capital (i.e. social trust, participation and collective
action, social cohesion and membership in groups). Also,
the results of structural equation modeling showed that
rural social capital with the determination coefficient of
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واکاوی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تابآوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در
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هدف كلي این پژوهش ،واکاوی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تابآوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی بود .جامعه آماري
ی روستایی كشاورزان کوچکمقیاس در روستاهای شهرستان ديواندره بود ( .)N=10099با استفاده از
تحقيق شامل سرپرست خانوارها 
فرمول نمونهگیری کوکران حجم نمونه  184نفر به دست آمد که برای افزایش اعتبار یافتهها ،تعداد  200پرسشنامه بین اعضای جامعه
آماری توزیع گردید که درنهایت  195پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد .روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای (بخشهای مختلف
بهعنوان طبقه در نظر گرفته شد) با انتساب متناسب بود .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامهای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی
آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد ( .)α>0.7تجزیهوتحلیل دادهها بااستفاده از نرمافزار  SPSSwin18و  Lisrel8.54انجام شد .نتایج
نشان داد که خانوارهای موردمطالعه ازنظر وضعیت سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارند اما ازنظر وضعیت تابآوری در وضعیت
مناسبی نیستند .همچنین ،نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه بين تمامي ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،مشارکت و اقدام
جمعی ،انسجام اجتماعی و عضویت در گروهها) خانوارهای موردمطالعه و تابآوری آنان رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .عالوه بر اين،
نتايج مدلسازی معادالت ساختاري پژوهش نشان داد كه ابعاد سرمایه اجتماعی با ضريب تبيين  81درصد (  )t=17/81 , γ=0/90اثر
مثبت و معنيداري بر تابآوری خانوارهای موردبررسی دارد.

مقدمه
خشکسالی همواره اثرات شدیدی بر جوانب مختلف معیشت
خانوارهای روستایی میگذارد (Singh & Nair, 2014; Badjeck,
Allison, Halls, Dulvy, 2010; Mubaya et al., 2012; Piran, Asadi,

& Dadgar, 2016; Wilhite, Svoboda, & Hayes, 2007; Downing

) .and Bakker, 1998در میان انواع خشکسالیها ،خشکسالی
هواشناسی بیشترین تأثیر را بر جوامع روستایی برجای میگذارد
) .(Matarira et al., 2013; Solh and Ginkel, 2014اما عنصر کلیدی
بهبود وضعیت خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی توجه
روزافزون به مقوله تابآوری است که منعطف کننده سازگاری
مثبت و انعطافپذیری در این شرایط است (FAO, 2013a, b; IDS,
); .1998; Thulstrup, 2015درواقع تابآوری به دنبال کاهش اثرات
منفی خشکسالی و بهبود عملکرد خانوارهای روستایی است

) .2011; Speranza & Rist, 2014لذا شدت اثرات خشكسالي خود
وابسته به ميزان انعطافپذيري و تابآوري اجتماعات روستایی
بوده و از جامعهاي به جامعه ديگر ،از گروهي به گروه ديگر و از
منطقهاي به منطقه ديگر متفاوت است (Hossieni, Sharifzadeh,
) .Gholamrezaie, & Akbari, 2011مطالعات نشان ميدهد كه
ديدگاههاي مختلفي در مورد رابطه بين تابآوری با کمآبی و
خشکسالی وجود دارد ;(Arrow et al., 1995; Levin et al., 1998
) .Turner, 2010; Holling & Walker, 2003از ديدگاه تغييرات
جهاني و بر اساس ديدگاه محققين کوتر 1و همکاران (،)2008
ریدل )2008( 2و انگل ،)2011( 3ظرفيت انطباقي و كاهش
خطر بهعنوان مفاهيم اصلي در قلب تابآوری است درواقع
اين مفهوم منجر به سازگاري بيشتر در برابر شوكهاي طبيعي

;(Be´ne´, Wood, Newsham, & Davies , 2012; RFSAN, 2016

FAO, 2010, 2013a; León & March 2014; Oparinde & Hodge,

1. Cutter
2. Redel
3. Engle
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میشود و باتوجهبه نقش تطبيقي ظرفيت و كاهش خطر براي
رسيدن به پايداري ،ميتوان گفت كه تابآوری يك پیششرط
ضروري براي پايدارسازي جوامع روستایی است (Klein, Nicholls,
) ،& Thomalla, 2003; Perring, 2006كه در اين پايداري عالوه بر
انعطافپذيري سيستمهاي زیستمحیطی براي جذب شوك،
تابآوری در حيات معيشت اقتصادي و اجتماعي كشاورزان نيز
موردتوجه است .درواقع ،براي نيل به پايداري ،خانوارها بايد داراي
قوه ابتكار و انعطافپذير بوده و بتواند با تغييرات آب و هوايي و
بحرانهايي كه معيشت آنان را تهديد ميكند مقابله کرده تا قادر
باشند معاش خود را بهبود و حفظ كنند & (Nuorteva, Keskinen,
) .Varis, 2010در یک تعریف جامع ،تابآوري را بهعنوان فرايندي
پويا تعريف ميكنند كه دربرگیرنده سازگاري مثبت در شرايط
سخت است .در اين تعريف ،دو شرط اصلي براي تابآوري وجود
دارد :الف) قرار گرفتن در معرض يك تهديد جدي يا شرايط
واقعاً دشوار ب) دستيابي به سازگاري مثبت ،عليرغم حمله و
تهديد صورت گرفته به رشد شخصي ) .(Pinquart, 2009بسياري
از محققان تابآوري را بهعنوان توانايي غلبه و گذر كردن از
حوادث ناگوار تعريف كردهاند ) .(Condly, 2006در تعريف دیگر،
تابآوري برحسب صالحيت مشخصي ،تحمل استرس ،پذيرش
تغييرات و اعتقاد به نيروهاي اسرارآميز مفهومسازي شده است
) .(Waugh, Fredrickson, & Taylor, 2008از ديدگاه چرخه مدیریت
سانحه گروه ایالتی مدیریت سانحه در ایالت کویزلند تابآوري
شامل آمادگی ،واکنش ،بازتوانی ،بازسازی و پیشگیری است در
این رویکرد ،بر کاهش خطرپذیری و بهبود تابآوری همزمان با
ایجاد قابلیتهای واکنش اضطراری و بازتوانی مؤثر تأکید خاصی
شده است ) .(Queensland Reconstruction Authority, 2011این
چرخه بیشتر برای بررسی آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی
مورداستفاده قرار میگیرد به این دلیل که اطالعات جامعی در
اختیار برنامهریزان قرار داده ) (McEntire et al., 2010و با استفاده
از اطالعات استخراجی این چارچوب ،میتوان با بهرهگیری از
مدیریت مناسب و بهکارگیری برنامههای با کارایی باال ،گامی
اساسی در بهبود تابآوری برداشته ،و پایه نظری مستحکم جهت
مقابله با سوانح طبیعی استخراج نمود ).(Gersonius et al., 2012

مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات گذشته درزمینه تابآوری
) ،2006; Thulstrup, 2015همواره به دنبال ارزیابی سرمایهها و منابع
معیشت بوده و به برآورده نمودن راهبردهای حفظ معیشت ،ارتباط
بین داراییها و تابآوری و تجزیهوتحلیل شرایط بحرانی پرداخته
و کمتر به عوامل اجتماعی تأثیرگذار توجه شده است (Forster,
(Marschke and Berkes,

;Lake, Watkinson, & Gill, 2014; Prado, Seixas & Berkes, 2015

) .Ramanath, 2016; Worku, Pretzsch, Kassa, & Auch, 2014لذا
میتوان عوامل بسياري را در ارتقای تابآوري معيشت خانوارهاي
روستايي دخيل دانست .یکی از مهمترین عوامل ،وجود شبکههای
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اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوامع آسیبدیده در شرایط
خشکسالی است ) .(Rutter et al., 2015لذا بهمنظور دستیابی به
تابآوری مناسب در مدیریت خشکسالی نیاز به برنامهریزی و
توسعه سرمایه اجتماعی و حفظ انسجام اجتماعی است (Francis
) .& Bekera, 2014; Scheuer et al., 2012; Yovel, 2013سرمایه
اجتماعی سطوح گوناگون روابط انسانها با یکدیگر ،انسانها با
سازمانها ،سازمانها با سازمانها ،شهروندان و دولتها و حتی
روابط بین کشورها را در سطح بینالمللی شامل میشود (Salehi,
) .& Mehalizade, 2005درواقع ،سرمایه اجتماعی ،فرآیند تکاملی
ارتقای سرمایههای طبیعی ،فیزیکی ،فرهنگی و انسانی است.
اگرچه سرمایه اجتماعی شکل تکاملیافته سایر سرمایهها است،
ولی چیزی جدای از همه آنهاست .سرمایه اجتماعی مفهومی
ترکیبی ،پیچیده و چندوجهی است که سایر سرمایهها را همسو
و همجهت کرده و از همافزایی آنها در جهت منافع ملی بهره
میجوید ) .(Rostami, 2010مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی
شامل اعتماد اجتماعی ;(Turton, 2000; Renzaho & Mellor, 2010
) ،Ericksen, 2008b; Martin, Rogers, & Joseph, 2004انسجام
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شبکههای اجتماعی (Turton,
) 2000; Renzaho & Mellor, 2010; Ericksen, 2008bو عضويت در
گروهها (Renzaho & Mellor, 2010; Dixon, Gulliver, & Gibbon,
) 2001; Leah et al., 2013است .منظور از عضویت در گروهها،
عضویت افراد در نهادها ،انجمنها ،مؤسسات محلي ،سازمانهاي
اجتماعي ،تعاونيها و سای ر تشكلها و همچنین مشارکت در
انجمنها و تشکلهای کشاورزی و مشارکت در فعالیتهای
4
گروهی (سازمانهای اجتماعی) است .مارتین و همکاران
( )2004در مطالعه خود روابط بین سرمایه اجتماعی و ریسک
گرسنگی را موردبررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که
سرمایه اجتماعی در سطوح اجتماع و خانوار بهطور معنیداری با
امنیت غذایی خانوار رابطه داشته و موجب تابآوری بهتر خانوارها
شده است .نتایج سایر مطالعات نیز نشان داد که روابط متقابل،
بهخصوص رابطه متقابل میان همسایگان و شبکههای اجتماعی
بر سطح تابآوری خانوارها مؤثر بوده است ;(Turton, 2000
).Renzaho & Mellor, 2010; Ericksen, 2008b; Martin et al., 2004
در پژوهشی دیگر ،نیز روابط متقابل میان همسایگان از طریق
قرض دادن پول ،غذا و وسایل و تجهیزات به یکدیگر و کمک به
یکدیگر در کارها منجر به بهبود تابآوری معیشت خانوارها شده
است ) .(Maharjan & Joshi, 2011شکل دیگر از روابط متقابل،
ترتیبات اجتماعی غیررسمی برای مبادله پایاپای است که بر
سطح بهبود تابآوری اثری مثبت میگذارد ).(Ericksen, 2008b
یکی از مهمترین شکلهای شبکههای اجتماعی ،شبکههای
روابط خانوادگی است زنان و مردان و بهطورکلی خانوارها در نظام
بهرهبرداری دهقانی با اجتماعات و شبکههای اجتماعی روستایی
مرتبط هستند لذا سرمایه اجتماعی بر تابآوری مدیریت مزارع
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خانوارها در شرایط خشکسالی تأثیر مثبت میگذارد
) .Gulliver & Gibbon, 2001در بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر
تابآوری ،مشخص گردید که میزان تابآوری روستاییان در مقابله
با بالیای طبیعی بر اساس سطح سرمایه اجتماعی ،همواره متغیر
است بدن صورت که روستاییان دارای سطوح سرمایه اجتماعی
باالتر ،از تابآوری بیشتری برخوردار هستند (Lindsey, Andrew,
) .Nevil, & Paul, 2018همچنین مشخص گردید سرمایه اجتماعی
بهطور معنیداری ،در پرورش جوامع تابآور تأثیر دارد (Paul,
) .2018در مطالعهای درزمینه نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای
تابآوری جوامع در مقابله با سیل ،مشخص گردید که سرمایه
اجتماعی ،تأثیر مثبت و معنیداری بر بهبود تابآوری داشته و
از میان مؤلفههای سرمایه اجتماعی ،مؤلفه اعتماد بیشترین تأثیر
را بر بهبود تابآوری خانوارها دارد ) .(Dorstkargel Khili, 2016در
پژوهشی درزمینه نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد نوآورانه با
تأکید بر نقش تابآوری و توانمندسازی دیده شد که سرمایه
اجتماعی نقش مثبت و معنیداری بر تابآوری دارد (Manteghi,
) .Eskandarpour, Dastyari, & Nazari, 2016همچنین مالحظه
گردید که ارتقای تابآوری اجتماعی ،نقش مثبت و معنیداری
در بهبود ظرفیت انطباقی و جذب شوکهای طبیعی دارد (Piran,
).Asadi, & Dadgar, 2016
(Dixon,

شهرستان دیواندره همانند دیگر شهرستانهای استان
کردستان ،دورههای مختلفی از خشکسالی را تجربه نموده است
و بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی ،وضعیت این شهرستان
در حالت خشکسالی حاد قرار دارد (Meteorological Organization
) .of Kurdistan Province, 2017ازجمله اثرات خشکسالی بر این

شهرستان ،میتوان به کاهش عملکرد محصوالت زراعی و دامی،
آب قابل شرب و افزایش خانوارهای نیازمند اشاره کرد (Agricultural
).Jihad Organization, 2017; Khaledian and Ebarahimi, 2014
در یک جمعبندی میتوان گفت که خشکسالی از یکسو با
تأثیر منفی بر جوانب مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و
روانشناختی معیشت جوامع روستایی ،از سوی دیگر به دلیل
وابستگی کم کشاورزان کوچکمقیاس به زمینهای کشاورزی،
اگر چارهاندیشی نشود بهسرعت از بخش کشاورزی خارج شده
و درنتیجه ،روزبهروز روستاها متروکه میگردند .در این راستا
سنجش تابآوری روستاییان در بخشهای مختلف (آمادگی
مقابله با خشکسالی ،توان پیشگیری از اثرات سوی خشکسالی،
توان بازیابی و برگشتپذیری و واکنش آنان در شرایط خشکسالی)
ضروری بوده و با بررسی عوامل مؤثر بر بهبود تابآوری ،میتوان
گامی مثبت در این زمینه برداشت .ازآنجاکه از طریق چرخه
مدیریت سوانح کویزلند ،میتوان شناخت جامعی از وضعیت
کنشی و فراکنشی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی به
دست آورد ،لذا چارچوب این مطالعه بر اساس آن پایهریزی گردید
(تصویر شماره  .)1در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف کلی
نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تابآوری خانوارهای روستایی
در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره در قالب آن اهداف
بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و میزان تابآوری خانوارهای
موردمطالعه ،بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و تابآوری
خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی و درنهایت بررسی تأثیر
ابعاد سرمایه اجتماعی بر میزان تابآوری خانوارهای روستایی
موردمطالعه قرار گرفتند.

تصویر  .1چارچوب مفهومی تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری خانوارهای روستایی.
مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،
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روششناسی تحقیق

& Mellor, 2010; Ericksen, 2008b; Martin et al., 2004; Ahmadi

 et al., 2015)،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شبکههای
اجتماعی (Turton, 2000; Renzaho & Mellor, 2010; Ericksen,
)،2008b; Ahmadi, Shabanali Fami, Nasrabadi, Motee, 2015
عضويت در گروهها (Renzaho & Mellor, 2010; Dixon, Gulliver,
) & Gibbon, 2001; Leah et al., 2013; Ahmadi et al., 2015بود که
این مؤلفهها مانند بخش قبل بر اساس طیف لیکرت( -1خیلی
کم تا  5خیلی زیاد) موردسنجش قرار گرفت (جدول شماره
 .)3بهمنظور برآورد روایی ابزار پژوهش از پانل متخصصان که
شامل اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان بودند استفاده گردید و بر اساس دیدگاه آنان اصالحات
الزم در پرسشنامه اعمال گردید همچنین از روایی سازه با
محاسبه شاخص  AVEبهره گرفته شد (جدول شماره  )9و برای
سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی استفاده گردید که بر اساس هر دو آماره پایایی متغیرها
از مقدار قابل قبولی برخوردار بود (جدول شماره  .)9بهمنظور
تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی از نرمافزار
 SPSSwin18و مدلسازی معادالت ساختاری  Lisrel8.54استفاده
گردید .بهمنظور طبقهبندی و گروهبندی خانوارهای روستایی
موردمطالعه بر اساس میزان تابآوری و سرمایه اجتماعی از معیار
تفاوت انحراف معیار از میانگین یا معیار ) (ISDMبهصورت زیر
استفاده شد ):(Gangadharappa et al., 2007

این تحقیق ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی ،با توجه به
هدف کاربردی ،و از جهت گردآوری دادهها ،جزء تحقیقات
توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری تحقیق شامل
كليهي سرپرستان خانوارهای روستایی کشاورزان کوچکمقیاس
(بر اساس تعریف مرکز آمار ایران شامل کشاورزانی که میزان
اراضی دیم زیر  25هکتار ،اراضی آبی زیر  10هکتار و اراضی
باغی زیر دو هکتار داشته باشند) در روستاهای شهرستان دیواندره
(استان كردستان) ( .)N=10099حجم نمونه با استفاده فرمول
نمونهگیری کوکران و با وارد نمودن انحراف معیار متغیر وابسته
تحقیق (تابآوری) معادل  184نفر به دست آمد که برای افزایش
اعتبار یافتهها ،تعداد  200پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری
توزیع گردید که درنهایت تعداد  195پرسشنامه تکمیل و عودت
داده شد .روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای (بخشهای مختلف
بهعنوان طبقه در نظر گرفته شد و از هر بخش دو دهستان و
از هر دهستان دو روستا و درمجموع 12 ،روستا برای مطالعه
انتخاب گردید) با انتساب متناسب بود (جدول شماره  .)1ابزار
اصلی تحقیق پرسشنامهای محققساخته و از پيش آزمونشده
شامل سه بخش بود .بخش اول :مربوط به ویژگیهای فردی و
حرفهای سرپرست خانوار روستایی ،بخش دوم شامل  30گویه
سنجش مؤلفههای تابآوری بر اساس مدل چرخه مدیریت
سوانح ) (Queensland Reconstruction Authority, 2011بود که
مؤلفههای آمادگی ،واکنش ،بازتوانی و بازسازی و پیشگیری را
با طیف لیکرتی ( -1خیلی کم تا  5خیلی زیاد) موردسنجش
قرار میده د (جدول شماره  .)2بخش سوم  28گویه مربوط
به سنجش مؤلفههای سرمایه اجتماعی که بر اساس ادبیات
نظری تحقیق شامل اعتماد اجتماعی (Turton, 2000; Renzaho

1
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جدول  .1روستاهای موردمطالعه.

بخش

: A<Mean-کم

«مسلم سواری و همکاران .واکاوی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تابآوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره»

: C>Mean+زیاد

روستا

گاوآهن
دباغ

زاغه علیا
قجر

قراگل
پاپاله

شریفآباد

ابراهیمآباد

خاکی بیگ
قاچیان

قلعه روتله
ظفرآباد

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تابستان  . 1398دوره  .10شماره 2

فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .2مؤلفهها و گویههای بکار گرفتهشده در متغیر سرمایه اجتماعی.

تعاونی تولید کشاورزی ،صندوقهای اعتباری مالی و پسانداز (صندوق اعتبارات خرد روستایی ،صندوقهای خانوادگی و
غیره) ،گروههای مذهبی ،انجمن/تشکل آببران (مانند تعاونی آببران) ،گروههای آموزشی (انجمن اولیا و مربیان و غیره)،
سازمانهای عامالمنفعهNGO ،ها

تعداد
گویه

مقدار
آلفا

مؤلفههای سرمایه
اجتماعی

7

0/82

انسجام اجتماعی

تشکیل خانه همیاری در روستا ،معاشرت با اکثريت مردم روستا ،شرکت فعال در برگزاري مراسم جشن و شادي در روستا،
حضور فعال در جلسات عمومي روستا ،مشورت با ديگر اهالي روستا در اجراي برخي از کارها ،داشتن رابطه صميمانه با
همسايگان و ديگر اهالي روستا

6

0/92

اعتماد اجتماعی

قرض دادن پول به دوستان و آشنایان ،امانت دادن وسايل كشاورزي به دوستان و آشنایان ،قبول ضمانت دوستان و
آشنایان ،قرض دادن پول بدون دريافت هیچگونه مدرك به افراد غيرخويشاوند و غريبهها ،امانت دادن وسايل كشاورزي
به افراد غيرخويشاوند و غريبهها ،اعتماد به حرفهاي افراد غير خويشاوند و غريبهها ،اعتماد به حرفهاي مأموران دولتی
مانند کارشناسان اداره جهاد کشاورزي ،کارکنان بانک کشاورزي ،مسئوالن مراکز خريد محصوالت کشاورزي ،مأمور
بهداشت و غیره

7

مشارکت و اقدام
جمعی

مشارکت در طرحهای اجرایی برای روستا ،توانایی در انجام کارهای عامالمنفعه برای همه اهالی روستا ،شرکت فعال
در انتخابات ،مشورت فکري و ارائه نظرات براي برنامهريزي و اجراي طرح ،کارگري و انجام کارهاي اجرايي ،قبول
هزينههاي مالي طرح ،كمك به دیگران در كارهاي زراعي ،همكاري با دیگران در جهت اجراي يك برنامه ترويجي (مانند
طرح تسطيح اراضي)

8

عضویت در گروهها

گویهها

مقیاس -1 :خیلی کم  -2کم

 -3متوسط

 -4زیاد

0/88

0/89

 -5خیلی زیاد

مأخذTurton, 2000; Renzaho & Mellor, 2010; Ericksen, 2008b; Martin et al., 2004; Dixon, Gulliver, & Gibbon, 2001; Leah et al., 2013; Ahmadi, :
فصلنامه پژوهشهای روستایی

Shabanali Fami, Nasrabadi, Motee, 2015

جدول  .3مؤلفهها و گویههای بکار گرفتهشده در متغیر تابآوری.

مشورت با کارشناسان کشاورزی ،استفاده از اطالعات کارشناسان هواشناسی ،استفاده از خدمات ترویجی ،ذخیره علوفه برای
دامها ،استفاده از اطالعات نیروهای آموزشدیده و رهبران محلی ،استفاده از تدابیر اندیشی دولت محلی ،دقت در زمان کاشت
برداشت محصول ،پیدا کردن شغل دوم

تعداد
گویه

مقدار
آلفا

مؤلفههای
تابآوری

8

0/82

واکنش

مهاجرت فصلی و دائم ،تغییر شغل اصلی ،کشت محصوالت مقاوم و کم آب بر ،کشت محصوالت معیشتی ،کشت محصوالت
مخلوط ،اجاره زمین ،تغییر نوع دام ،مرمتسازی جویچههای آب

8

0/84

بازتوانی و
بازسازی

متنوع نمودن معیشت ،حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق ،مالچ پاشی ،حفظ بقایای گیاهی در سطح مزرعه ،تبدیل اراضی آبی به
دیم ،کاهش کشت ،پیوستگی مکانی قطعات اراضی ،بیمه کردن محصوالت تولیدی ،فرآوری محصوالت در خانه

9

0/74

پیشگیری

استفاده از تکنولوژی آبیاری نوین ،اقدامات کنترل فرسایش خاک ،استفاده از ادراکات فرهنگی ،ترکیب دانش بومی و مدرن
درزمینه خشکسالی ،کاهش مدت آبیاری مزارع

5

0/76

آمادگی

گویهها

مقیاس -1 :خیلی کم  -2کم

 -3متوسط

 -4زیاد

مأخذQueensland Reconstruction Authority, 2011 :

 -5خیلی زیاد

یافتهها
بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای خانوارهای روستایی
موردمطالعه

نتايج بررسي سن افراد موردمطالعه نشان داد كه ميانگين سن
آنان  49/12با انحراف معيار  12/35سال بود و دامنه سني آنان

فصلنامه پژوهشهای روستایی

بين  23تا  72سال متغير بود .میانگین سابقه فعالیت کشاورزی
افراد موردمطالعه 20/85 ،با انحراف معیار  11/32سال بود.
نتایج میانگین بعد خانوارهاي مطالعه شده نشان داد که میانگین
بعد خانوار  4/25با انحراف معيار  2/45نفر بود .ميانگين تعداد
محصوالت کشتشده توسط خانوارهاي موردمطالعه  2/41با
انحراف معیار  1/041و دامنه محصوالت باغی کشتشده بين 1
تا ( 4سیب ،زردآلو ،شلیل ،هلو) در نوسان بود همچنین ميانگين
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تعداد محصوالت زراعی کشتشده  3/42با انحراف معيار 2/41
بود بهطوریکه دامنه تعداد محصوالت کشتشده بين  1تا 8
محصول (گندم ،نخود ،جو ،سیر ،خیار ،گوجه ،سیر ،هندوانه)
متغير بود .ميانگين مقدار زمين دیم تحت تملك برابر  5/74با
انحراف معيار  1/21هكتار بود .ميانگين درآمد فروش محصوالت
كشاورزي خانوارهاي روستايي برابر با  4/41با انحراف معيار 2/23
ميليون تومان بود و در دامنه  1/5تا  8ميليون تومان در نوسان
است .همچنین يافتههاي حاصل از نحوه تصرف اراضي باغي نشان
داد كه  55/7درصد دارای زمين ملکی هستند.
 وضعیت مؤلفههای تابآوری و سرمایه اجتماعی درخانوارهای روستایی
بهمنظور اولویتبندی وضعیت مؤلفههای سرمایه اجتماعی
خانوارهای روستایی از آماره ضریب تغییرات استفاده شد .نتایج
نشان داد که خانوارهای روستایی شهرستان دیواندره ازنظر
وضعیت سرمایه اجتماعی باالتر از حد متوسط ( 2/5از  )5قرار
دارند .بنابراین ،به دلیل باالتر بودن تمامی مؤلفههای سرمایه
اجتماعی از سطح متوسط میتوان ادعا نمود که خانوارهای
روستایی شهرستان دیواندره ازنظر سرمایه اجتماعی ،در وضعیت
مناسبی قرار دارند (جدول شماره .)4
بهمنظور گروهبندي وضعیت سرمایه اجتماعی از ديدگاه
روستاییان تحت مطالعه از معيار ) (ISDMاستفاده گردید و
نتايج در جدول شماره  5آمده است .مالحظه میگردد که 45
نفر ( 23/68درصد) از خانوارهای روستایی از سرمایه اجتماعی
کم 87 ،نفر ( 45/78درصد) سرمایه اجتماعی متوسط و 63
نفر ( 30/54درصد) سطح سرمایه اجتماعی زیاد برخوردارند.

باتوجهبه اینکه  81/6درصد از خانوارهای روستایی شهرستان
دیواندره دارای سطح سرمایه اجتماعی متوسط و باالتر هستند،
لذا میتوان گفت که روستاییان موردمطالعه از سرمایه اجتماعی
باالیی برخوردار هستند.
بهمنظور بررسی وضعیت مؤلفههای تابآوری خانوارهای
روستایی شهرستان دیواندره در مقابله با خشکسالی ،از شاخص
میانگین و بهمنظور اولویتبندی آن از شاخص ضریب تغییرات
استفاده گردید .نتایج حاصل در جدول شماره  6حاکی از این
است که متوسط شاخص تابآوری بهجز مؤلفه آمادگی دارای
امتیاز کمتر از حد متوسط  2/5بوده و بنابراین خانوارهای
موردمطالعه ازنظر وضعیت تابآوری در شرایط خشکسالی در
وضعیت مناسبی قرار ندارند.
برای گروهبندي تابآوری از ديدگاه روستاییان موردمطالعه از
معيار ) (ISDMاستفاده گردید و نتايج اين گروهبندی در جدول
شماره  7آمده است .با توجه به نتایج مالحظه میگردد که حدود
 40درصد از خانوارهای موردمطالعه دارای تابآوری پایین و تنها
 15درصد آنها تابآوری باالیی دارند.
بررسی رابطه مؤلفههای سرمایه اجتماعی و تابآوری
بهمنظور بررسی رابطه بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی و
تابآوری خانوارهای روستایی ،همبستگی پیرسون محاسبه و
نتایج در جدول شماره  8آمده است.
نتایج تحلیل همبستگی حاکی از رابطه مثبت و معنیداری
در سطح  1درصد بین تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی و تابآوری
خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی است.

جدول  .4وضعیت مؤلفههای سرمایه اجتماعی در بین خانوارهای روستایی.

 -اعتماد اجتماعی

میانگین

3/52

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

مؤلفهها

 -مشارکت و اقدام جمعی

3/42

0/735

0/214

2

 -انسجام اجتماعی

3/36

0/745

0/221

3

 -عضویت در گروهها

2/85

0/711

0/749

4

 -سرمایه اجتماعی

3/28

0/714

0/217

-

0/668

0/189

1
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جدول  .5گروهبندي وضعیت سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی.
سطوح سرمایه

فراواني

درصد

23/68

23/68

 -متوسط

87

45/78

69/46

 -زياد

63

30/54

100

45

 -كم
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جدول  .6وضعیت مؤلفههای تابآوری در بین خانوارهای روستایی شهرستان دیواندره.

 -آمادگی

میانگین

2/۶6

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

مؤلفهها

 -واکنش

2/41

0/622

0/258

2

 -بازتوانی و بازسازی

2/48

0/648

0/261

3

 -پیشگیری

2/۴4

0/642

0/263

4

 -تابآوری

2/50

0/646

0/258

-

0/674

1

0/253
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جدول  .7گروهبندي وضعیت تابآوری خانوارهای روستایی مطالعه شده.
سطوح سرمایه

فراواني

درصد

39/48

39/48

 -متوسط

88

45/12

84/6

 -زياد

30

15/40

100

77

 -كم

درصد تجمعي
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جدول  .8بررسی رابطه ابعاد سرمایهی اجتماعی و تابآوری.
ابعاد سرمایه اجتماعی

تابآوری
r

Sig

 -اعتماد اجتماعی

**0/652

0/000

 -مشارکت و اقدام جمعی

**0/574

0/001

 -انسجام اجتماعی

**0/658

0/000

 -عضویت در گروهها

*0/402

0/048

 -سرمایه اجتماعی

**0/588

0/000

** معنیداری در سطح  1درصد و * معنیداری در سطح  5درصد
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تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری خانوارهای روستایی
در شرایط خشکسالی
بهمنظور بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر تابآوری خانوارهای
روستایی از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید .متغیر
نهفته تابآوری شامل چهار بعد آمادگی ،واکنش ،بازتوانی و
بازیابی و پیشگیری بوده و متغیر سرمایه اجتماعی با چهار مؤلفه
اعتماد اجتماعی ،مشارکت و اقدام جمعی ،انسجام اجتماعی و
عضویت در گروهها و درمجموع متغیرهای نهفته با  8نشانگر و
هر متغیر مکنون با چهار بعد وارد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه
دوم گردید .در جدول شماره  ،9مقدار بار عاملی استانداردشده،
شاخصهای اثرات و سطح معنیداری آنها با توجه به مقدار آماره
 tدر تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم ارائه شده است.
مالحظه میگردد که تمامی نشانگرها (شاخصها) دارای مقدار

 tبزرگتر از  1/96میباشند .همچنین ،برای متغیرهای تابآوری
و سرمایه اجتماعی ،شاخصهای  α، CRو  AVEاز مقدار مناسب
و قابل قبولی برخوردارند .بنابراین ،تمامی شاخصهای سنجش
اثرات سرمایه اجتماعی بر تابآوری از دقت الزم برخوردار بوده و
روایی و پایایی آنها نیز مورد تأیید است .شاخصهای تابآوری
) (REشامل چهار مؤلفه آمادگی ) ،(REواکنش ) ،(REAبازتوانی
و بازسازی ) (REHو پیشگیری ) (PREو سرمایه اجتماعی )(SC
شامل مؤلفههای اعتماد اجتماعی ) ،(STمشارکت و اقدام جمعی
) ،(PCAانسجام اجتماعی ) (SSو عضویت در گروهها ) (MGاست
(تصویر شماره  .)2خالصه اطالعات مسیر اثر متغیرهای نهفته
برونزا (اعتماد اجتماعی ) ،(STمشارکت و اقدام جمعی )،(PCA
انسجام اجتماعی ) (SSو عضویت در گروهها ) ،(MGبر متغیر
مکنون درونزای تابآوری ) (REدر جدول شماره  10آمده است.
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جدول  .9مقادیر بارهای عاملی استاندار شده و سطح معنیداری شاخصهای اثرات سرمایه اجتماعی.
سازه

نماد در مدل

شاخص

خطای
استاندارد

ضریب
استاندارد

تابآوری

t

R2

α

-

0/59

0/82

**19/85

0/81

0/84

0/64

0/74
0/76

سرمایه اجتماعی

آمادگی

RE

0/77

واکنش

REA

0/90

0/19

بازتوانی و بازسازی

REH

0/80

0/35

**17/71

پیشگیری

PRE

0/81

0/35

**17/76

0/66

اعتماد اجتماعی

ST

0/76

0/43

**17/80

0/58

0/88

PCA

0/78

0/40

**18/44

0/61

0/89

انسجام اجتماعی

SS

0/84

0/29

**20/63

0/70

0/92

عضویت در گروهها

MG

0/70

0/51

**16/13

0/49

0/82

مشارکت و اقدام جمعی

0/41

CR

** معنیداری در سطح  1درصد

0/89

0/85

AVE

0/68

0/59
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تصویر  .2مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش با نمایش بارهای عاملی استانداردشده .مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،
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جدول  .10خالصه تحلیل مسیر اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پژوهش.
متغیر

بر متغیر

ضریب مسیر

سرمایه اجتماعی

تابآوری

0/90

1

خطای استاندارد

t

R2

0/09

**17/80

0/81

** معنیداری در سطح  1درصد
 .1درواقع ضریب مسیر قوت رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را نشان میدهد.
مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

برای ارزیابی برازش مدل معادالت ساختاری چندین شاخص
برازندگی ارائه گردیده است که در این مطالعه ،با استناد به
پیشنهاد تعدادی از آماردانان از شاخصهای کای اسکویر )،(X2
شاخص برازندگی ) ،(GIFشاخص نرم نشده برازندگی )،(NNFI
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شاخص برازندگی فزاینده ) ،(IFIشاخص تطبیقی ) ،(CFIریشه
میانگین مجذور خطای تخریب ) (RMSEAو شاخص میانگین
مجذور باقیمانده ) ،(RMRبرای ارزیابی برازندگی مدل معادالت
ساختاری استفاده شد .اگرچه معیار دقیقی برای این شاخص
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 0/81بوده و بدین معنی است که  81درصد از تغییرات واریانس
تابآوری در شرایط خشکسالی توسط مؤلفههای سرمایه اجتماعی
تبیین میشود .لذا میتوان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی
خانوارهای روستایی شهرستان دیواندره اثر مثبت و معنیداری بر
تابآوری آنان در شرایط خشکسالی داشته و فرضیه اصلی تحقیق
در قسمت تدوین تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری خانوارهای
روستایی تأیید قرار میگیرد .مدل معادالت ساختاری پژوهش
در حالت معنیداری ،در تصویر شماره  3آمده است .مالحظه
میگردد که در میان ابعاد سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی،
بعد انسجام اجتماعی نسبت به سایر ابعاد ،تأثیر بیشتری در بهبود
تابآوری آنان دارد ،پسازآن ،ابعاد مشارکت و اقدام جمعی،
اعتماد اجتماعی و عضویت در گروهها به ترتیب بیشترین تأثیر
را در بهبود تابآوری دارند.

وجود نداشته ،اما ،اگر مقدار  X2معنیدار نبوده ،و مقادیر
شاخصهای  IFI، NNFI، GIFو  CFIباالتر از  ،0/9مقدار شاخص
 RMSAکمتر از  0/05و مقدار شاخص  RMRکمتر از  0/1باشد،
برازش مدل مناسب خواهد بود (Arbuckle, 1999; Baumgartner,
) .& Homburg, 1995; Shook, Ketchen, Hult, & Kacmar, 2004بر
این اساس ،با توجه به جدول شماره  11دیده میشود که دادهها
ازلحاظ آماری با ساختار عاملی و زیربنای نظری مدل معادالت
ساختاری متغیرهای نهفته پژوهش از برازش مناسب و قابل
قبولی برخوردارند.
باتوجهبه جدول شماره  10مالحظه میگردد که ضریب مسیر
استانداردشده بین سرمایه اجتماعی و تابآوری برابر  0/90بوده
و در سطح یک درصد معنیدار است (.)t= 17/80 , γ= 0/90
عالوه بر این ،با توجه به جدول  7ضریب تعیین تابآوری برابر

جدول  .11شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری اثرات سرمایه اجتماعی بر تابآوری.
شاخص

معیار

مقدار گزارششده

X2/df

 3و کمتر

2/45

RMR

کوچکتر از 0/05

0/046

GFI

 0/ 9و باالتر

0/98

AGFI

 0/9و باالتر

0/98

NFI

 0/9و باالتر

0/96

NNFI

 0/9و باالتر

0/97

IFI

 0/9و باالتر

0/98

CFI

 0/9و باالتر

0/97

RMSEA

کوچکتر از 0/08

0/043
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف کلی واکاوی نقش سرمایه اجتماعی
در بهبود تابآوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی
در شهرستان دیواندره انجام گرفت .نتایج وضعیت مؤلفههای
سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی نشان داد که ازنظر سرمایه
اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارند .در تحلیل این یافته
میتوان گفت که در روستاهای این شهرستان ،زمینه کارگروهی
وجود داشته و روستاییان توانستهاند انسجام و اعتماد اجتماعی
خود را بهخوبی حفظ کرده و لذا میتوان از این سرمایه مهم،
در کنار دیگر سرمایهها نظیر سرمایههای انسانی ،مالی و فیزیکی
در راستای اهداف مهمی همچون پایدارسازی و تابآوری جوامع
روستایی بهره گرفت .نتایج مطالعه همچنین گویای این است که
امتیاز تمامی مؤلفههای تابآوری بهجز مؤلفه آمادگی زیر حد
متوسط قرار داشته و تنها در حدود  15درصد روستاییان در
مقابل خشکسالی تابآوری زیادی دارند.
نتایج تحلیل همبستگی نیز حاکی از رابطه مثبت و معنیداری
بین تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی و تابآوری روستاییان
موردمطالعه بود .ازآنجاکه کشاورزان خرد مقیاس وابستگی
کمتری به زمینهای کشاورزی داشته و در شهرستان دیواندره
نیز اکثر زمینهای کشاورزی بهصورت دیم اداره میشود ،لذا
شدت آسیبپذیری بهشدت باالست .اما ازآنجاکه بر اساس نتایج
این مطالعه ،خانوارهای روستایی این شهرستان دارای سرمایه
اجتماعی باالیی هستند ،الزم است تا این امر در راستای ارتقا
و همافزایی تابآوری به کار گرفته شده و همچنین برنامههایی
جهت افزایش بیشتر سرمایه اجتماعی کشاورزان به اجرا درآید.
همچنین پیشنهاد میگردد با بهکارگیری محرکها و آموزشهای
مناسب از طریق گروههای خودجوش محلی با حمایتهای مناسب
دولتی ،امکان ایجاد تشکلهای روستایی نظیر صندوق تعاونی،
صندوق اعتبارات خرد ،انجمنهای صنفی و غیره فراهم گردیده
و همچنین به سازمانهای مستقر در روستا و یا سازمانهای
مربوطه پیشنهاد میشود که با متنوع نمودن فعالیتهای
خود و به بهکارگیری روشهای مناسب مانند تشویق به ایجاد
انجمنها ،تشکلها و گروههای همکاری امکان مشارکت آنان را
در زمینههای مختلف اجتماعی فراهم نموده و همچنین اقدام
به آموزش نحوه حفظ معیشت و بهبود تابآوری در برنامههای
تشکلها گنجانده شود تا بتوان خانوارهای روستایی را در شرایط
خشکسالی حفظ نمود نتایج این بخش با مطالعات لیندسی 5و
همکاران ( )2018مبنی بر ارتباط مثبت و معنیدار بین سرمایه
اجتماعی و تابآوری تطابق دارد .برآورد معادالت ساختاری نشان
داد که ابعاد سرمایه اجتماعی روستاییان شامل مؤلفههای اعتماد
اجتماعی ،مشارکت و اقدام جمعی ،انسجام اجتماعی و عضویت
در گروهها تأثیر مثبت و معنیداری بر تابآوری آنان دارد که با

مطالعات تیورتون ،)2000( 6رنزاهو و میلر ،)2010( 7مارتین 8و
همکاران ( ،)2004اریکسن 2008( 9ب) ،دیکسن 10و همکاران
( ،)2001پایول ،)2018( 11دورستکارجیل خیلی،)2016( 12
منطقی و همکاران ( ،)2016پیران و همکاران ( )2016مبنی بر
تأثیرپذیری تابآوری از سرمایه اجتماعی مطابقت دارد .همچنین
ابعاد سرمایه اجتماعی قادرند  81درصد از واریانس متغیر وابسته
تحقیق (تابآوری) را تبیین نمایند .بر اساس این یافته میتوان
گفت که خانوارهای روستایی شهرستان دیواندره سالهاست در
معرض خشکسالی قرار دارند و باتوجهبه نقش کشاورزان در تولید
و حفظ امنیت غذایی و ملی بایستی حفظ آنان در اولویت قرار
گرفته و بهویژه با راهکارهای زیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی را
جهت افزایش تابآوری آنان تقویت نمود.
 باتوجهبه نقش مثبت و معنیدار مؤلفه عضویت در گروهها درارتقای تابآوری پیشنهاد میشود با ايجاد صندوقهاي اعتباري
محلي و يا تشكيل بانك روستايي ضمن افزايش تابآوري خانوارها
در شرايط خشكسالي ،زمینه حفظ معیشت آنان را فراهم نمایند.
 باتوجهبه نقش مثبت و معنیدار مؤلفه مشارکت اجتماعیدر تابآوری پیشنهاد میگردد با تشکیل تعاونیهای کشاورزی
برنامههایی مانند ترويج محصوالت مناسب با شرايط خشكسالي
(محصوالت با نياز آبي كمتر ،بذور مقاوم به خشكي) و پرداخت
يارانه همراه با ترويج الگوي مناسب كشت متناسب با مزيت نسبي
مناطق اكولوژيك كشاورزي صورت گیرد.
 سازماندهی ،توانمندسازی و بسيج جوامع محلی جهتحفاظت پايدار از منابع توليد صورت گیرد.
 مشاركتهاي مردمي جهت حفاظت از منابع طبيعي وواگذاري امور به آنان (با در نظر گرفتن درآمد مناسب براي آنان)
تسهیل گردد.
تشکر و قدردانی

هزینههای مرتبط با انجام این پژوهش از پژوهانه نویسندگان
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تأمین
گردیده است.
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