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ABSTRACT
Drought is one of the natural disasters that is very common, especially in arid and semi-arid areas. This
phenomenon can occur in any region and affect humans and the environment; however, its effects in
rural areas are much greater than in other areas due to the dependence of livelihood on rainfall. As a result, past droughts have severely reduced the sense of spatial belonging of rural households. Therefore,
the factors that can affect this field are undeniably necessary. Accordingly, this study was conducted with
the general purpose of studying the effects of social capital on the sense of spatial belonging of rural
households in drought conditions. The statistical population of the study included all rural households
- farmers of Dorud County. The sample size consisted of 375 heads of households selected for the study
using the Krejcie and Morgan table. For collecting data, a questionnaire was designed. The validity of this
questionnaire was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha
coefficient. Data analysis was performed in two sections of descriptive and inferential statistics using
SPSS23 and Lisrel8.54 software. The results of grouping rural households showed that they are not in a
good position in terms of spatial belonging and social capital. In addition, the results of structural equation modeling showed that the dimensions of social capital with a coefficient of explanation of 51% (γ =
0.71, t = 11.89) have a positive and significant effect on the sense of spatial belonging of rural households
in drought conditions.

Copyright © 2021, 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.

T

Extended Abstract

1. Introduction
oday, climate changes are one of the
most serious challenges with which hu-

mans confront. Climate change is defined as any kind of
change in the weather over time occurring basically due
to natural changes or human activities. Drought is considered as one kind of climate change influencing a vast
range of climates and ecosystems as the most perilous
natural disaster, causing a dramatic increase in the num-
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ber of affected areas since four decades ago. According
to the UN, 31 countries, including Iran, will face water
scarcity in the near future. In this regard, the outlook of
Iran's drought in the next 30 years indicates that drought
will increasingly affect most areas of the country with
severe droughts in 2025, 2032, 2035 and 2039, so that
the situation will be relatively critical in 2039. If drought
continues, it may increase the vulnerability of rain-fed
farming and eventually, it may result in the poverty of
rural communities. Increasing problems associated with
drought could be divided into direct and indirect effects
which the former encompasses a broad spectrum including crop reductions, decreasing water levels, increasing
fire hazards, increasing mortality rate of domestic animals and wildlife, and the latter leads to an increase in
food prices, unemployment and migration. Additionally,
social effects of drought on farmers' livelihood could be
enumerated as a decrease in social welfare, physical and
psychological health, trust, coherence, adaptation, social
capital, and leisure time as well as rising social isolation,
contradiction, skepticism of governmental institutions,
working hours, divorce rate and instability of family systems. Thus, this phenomenon not only causes a major
decline in agricultural production and destroys natural resources but also jeopardizes the livelihood and welfare of
rural households. Accordingly, changes in livelihood and
abandoning the agriculture sector in drought conditions
have been often mentioned as concomitant. Undoubtedly,
this phenomenon results in low-scale agricultural crops.

tions of descriptive and inferential statistics using SPSS23
and Lisrel 8.54 software.

Drought is one of the common natural disasters, especially in arid and semi-arid areas. This phenomenon can
occur in any region and affect humans and the environment, although its effects in rural areas are much greater
than in other areas due to the dependence of livelihood
on rainfall. Past droughts have severely reduced the sense
of spatial belonging of rural households. Therefore, the
factors that can affect this field are undeniably necessary.

The authors are grateful for the support provided by the
Agricultural Sciences and Natural Resources University
of Khuzestan, Iran.

3. Results
The results of structural equation modeling showed that
the dimensions of social capital with a coefficient of explanation of 51% (γ = 0.71, t = 11.89) have a positive and
significant effect on the sense of spatial belonging of rural
households in drought conditions.

4. Discussion
Total dependence between agriculture and atmospheric
precipitation makes farmers more vulnerable to drought
than other communities, which this, in turn, may threaten
food security or even the national security of society since
farmers are considered the main producers of society.
Thus, conducting such research would be essential in this
area to prevent them from migrating to urban communities.

5. Conclusion
The results of grouping rural households showed that
they are not in a good position in terms of spatial belonging and social capital.
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2. Methodology
In this regard, this study was conducted with the general purpose of studying the effects of social capital on the
sense of spatial belonging of rural households in drought
conditions. The statistical population of the study included all rural households - farmers of Dorud County. The
sample size was selected for the study using the Krejcie
and Morgan table and 375 heads of households were chosen. For collecting data, a questionnaire was designed, the
validity of this questionnaire was confirmed by a panel of
experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed in two sec-
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تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در
شهرستان دورود
*مسلم سواری ،1لیال برفیزاده

2

 -1استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران.
 -2کارشناسی ارشد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران.

تاریخ دریافت 27 :اسفند 1399
تاریخ پذیرش 23 :شهریور 1400

کلیدواژهها:

سرمایه اجتماعی ،حس
تعلق ،شرایط خشکسالی،
خانوارهای روستایی ،استان
لرستان

خشکسالی یکی از بالیای طبیعی است که فراوانی آن بهویژه در نواحی خشک و نیمهخشک بسیار زیاد است .این پدیده در هر منطقهای
میتواند رخ دهد و انسان و محیطزیست را تحت تأثیر قرار دهد ،هرچند اثرات آن در مناطق روستایی به دلیل وابستگی معیشت به نزوالت
جوی بسیار بیشتر از سایر مناطق است .در این زمینه خشکسالیهای گذشته حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی به شدت کاهش داده
است .بنابراین ،عواملی که میتواند در این زمینه اثرگذار باشد از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است .در این راستا این پژوهش با هدف
کلی اثرات سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
خانوارهای روستایی  -کشاورز شهرستان دورود بود .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  375سرپرست خانوار برای مطالعه
انتخاب شدند .ابزار اصلی پژوهش پرسشنامهای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید
شد .تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزارهای  SPSS23و  Lisel8.54انجام شد .نتایج گروهبندی
خانوارهای روستایی نشان داد که از آنان از نظر سطح تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار ندارند .عالوه بر این ،نتايج
مدلسازی معادالت ساختاري پژوهش نشان داد كه ابعاد سرمایه اجتماعی با ضريب تبيين  51درصد ( )γ= 0/71 , t= 11/89اثر مثبت
و معنيداري بر حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی دارد.

مقدمه

) .2020aبنابراین ،کاهش این اثرات یکی از مهمترین فعالیتها در

کشاورزی راهبردیترین شیوه بهرهبرداری از زمین است ،زیرا
مواد غذایی و امنیت غذایی جوامع مختلف را فراهم میکند ،اما
در بسیاری از مناطق روستایی این بخش به شدت تحت تأثیر
عوامل اقلیمی قرار گرفته است (Zhang et al., 2018; Savari et
) .al., 2013در مطالعهای در کشورهای درحالتوسعه توسط
فائو در بین سالهای  2003تا  2013نشان داد که حدود 25
درصد از کل چرخه اقتصادی تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی
است ،اما وقتی اثرات خشکسالی نیز در این زمینه در نظر گرفته
میشود سهم این تغییرات به  84درصد افزایش پیدا میکند
) .(FAO, 2015سناریوهای اقلیمی نشان میدهد خشکسالی
در آینده نه تنها افزایش مییابد بلکه تهدیدهای بزرگتری را
برای بخشهای اقتصادی حساس به آب و هوا ،مخصوصاً بخش
کشاورزی به وجود میآورد (Mishra & Singh, 2010; Savari et al.,

) .al., 2021b, cدولتها همواره نقش اساسی در زمینه سازگاری
کشاورزان با تغییرات اقلیمی و خشکسالی دارند .اما با توجه به
منابع محدود دولتها و آسیبپذیری زیاد خانوارهای روستایی و
کشاورزی ،نیازمند اقدام فوری برای افزایش ظرفیت جوامع محلی
برای مقابله با خشکسالی هستند (Chen et al., 2014: Chou et al.,
).2012; Savari et al., 2021a, b

توسعه کشاورزی محسوب میشود (Zhang et al., 2018; Savari et

بنابراین ،خشکسالی بزرگترین فاجعه اقلیمی است که تأثیرات
ویرانگری را بر بخشهای اقتصادی وارد میکند & (Pulwarty
) .Sivakumar, 2014; Savari & Shokati Amghani, 2021خشکسالی
تمامی مناطق جهان را تحت تأثیر قرار میدهد )(Hou et al., 2017
اما در کشورهای درحالتوسعه به دلیل نبود سیستمهای کاهش
خطر در پنج دهه گذشته اثرات زیادی را متحمل شدند (Miyan,
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) .2015; Mafi-Gholami et al., 2019پدیده خشکسالی در نقاط
مختلف به اشکال گوناگون ظهور یافته و بر خالف سایر بالیا آثار
آن ناگهانی نبوده و در بلندمدت آشکار میگردد (Malekan et
) al., 2020و همواره اثرات شدیدی بر جوانب مختلف معیشت
خانوارهای روستایی میگذارد ).(Savari & Abdeshahi, 2019
همچنین یکی از پیامدهای آن آسیبپذیری جدی فعالیتهای
بخش کشاورزی بهعنوان اصلیترین اشتغال و منبع درآمد
روستائیان است ) .(Savari et al., 2020a, bهمین امر پیامدهای
اقتصادی  -اجتماعی دیگری همچون بیکاری و افت سطح
معیشت خانوار روستایی و در نهایت مهاجرت روستایی را در
پی دارد ) .(Ghanbari et al., 2018خشکسالی به خودی خود یک
فاجعه محسوب نمیشود ،بلکه تأثیر آن بر مردم و محیطزیست
است که فاجعهآمیز بودن یا نبودن آن را مشخص میکند .بنابراین
نکته کلیدی خشکسالی ،درک ابعاد زیستمحیطی ،اقتصادی و
اجتماعی آن است ) .(Alipur et al., 2013بنابراین ،مدیریتهای
نوین بالیای طبیعی بر روی آمادگی افراد و جوامع محلی برای
مقابله با بالیای طبیعی تأکید دارند ) .(Pendley et al., 2020با
این حال محققان به این مهم پی بردند که از طریق ارتباط با
یکدیگر میزان تابآوری جوامع بهبود مییابد (Akbar & Aldrich,
) .2018; Savari et al., 2021b, cارتباط بین جوامع موجب خواهد
شد که عوامل استرسزا نتوانند اثرات طوالنی مدتی را داشته
ی
باشند ،به همین دلیل ارتباط بشردوستانه مهمترین استراتژ 
برای مقابله با عوامل اقلیمی در نظر گرفته شده است (IFRC,
) .2016محققان اذعان میکنند که سرمایه اجتماعی در مواقع
استرسزا بهعنوان یک عامل حمایتکننده عمل میکند (Fraser,
) .2021با این حال بهبود قدرت پیوندهای اجتماعی افراد همواره
از مهمترین استراتژیهای مقابله با خشکسالی در نظر گرفته
میشود (Aldrich & Meyer, 2015; Yoon et al., 2016; Smiley et al.,
) 2018زیرا سرمایه اجتماعی بهعنوان یک منبع کلیدی میتواند
به ساکنان کمک کند تا منابع فیزیکی ،مالی و اجتماعی را با
همدیگر در شرایط خشکسالی اشتراک بگذارند ;(Woolcock, 2010
) .Aldrich, 2019حتی در مواقع غیربحرانی شبکههای اجتماعی
قوی میتواند به ساکنان یک جامعه در یافتن شغل کمک کند
) .(Granovetter, 1973سرمایه اجتماعی در شرایط خشکسالی
منجر به بهبود توسعه اقتصادی ) ،(Woolcock, 1998ایجاد انگیزه
برای پیشرفت ) ،(Coleman, 1988بهبود وضعیت سالمتی (Szreter
) & Woolcock, 2004; Kawachi, 2001; Aldrich et al., 2018و کمک
به ساکنان برای به دست آوردن کاالهای عمومی موردنیاز خود از
همدیگر ) (Putnam, 1993خواهد شد .بدون شک در مواقع بحرانی
جوامع محلی میتوانند از طریق روابط و پیوندهای اجتماعی
کاالهای عمومی اساسی خود را تأمین کنند (Alcorta et al.,
) .2020بنابراین ،سرمایه اجتماعی میتواند حوادث منفی زندگی
را کاهش دهد و هنگام تغییرات و چالشهای زندگی برای افراد
سودمند واقع شود ) .(Harphan & Dawson, 2006بنا بر آخرین
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گزارش رویترز ،در تازهترین ردهبندی کشورهای جهان از نظر
شاخص نشاط اجتماعی در میان  157کشور ایران ،دارای رتبه
 150و پایینتر از میانگین جهانی قرار دارد (Bazurto-Gomez et
).al., 2018
بحث خشکسالی در ایران نیز هر روز در حال پیشروی بیشتر
به مناطق مختلف است و هزینه و خسارات زیادی بر خانوارهای
روستایی وارد میکند ،زیرا معیشت آنان وابستگی زیادی محیط
و نزوالت جوی دارند ).(Sharafi et al., 2021; Savari et al., 2021a,c
از مهمترین آثار اقتصادی  -اجتماعی خشکسالی در ایران که
سطح تعلق مکانی خانوارهای روستایی را کاهش داده است شامل
کاهش عملکرد محصول ،کاهش درآمد ،افزایش نرخ تورم در
جامعه ،افزایش فشار و بیماریهای روانی ،کاهش فرصتهای
شغلی ،کاهش توان بازپرداخت وامهای کشاورزی ،افزایش بهای
مواد غذایی اصلی مردم ،خشک شدن تدریجی منابع آب ،کاهش
امنیت غذایی ،رفاه اجتماعي و غیره را به همراه داشته و پايداري
معيشت كشاورزان را با چالش اساسي مواجه كرده است (Azadi
;et al., 2019; Savari & Zhoolideh, 2021; Chenani et al., 2021

) .Savari & Shokati Amghani, 2021; Savari et al., 2015اما در
شهرستانهای استان لرستان مانند سایر مناطق کشور تحت
اثرات شدید خشکسالی است ،مهمترین اثرات خشکسالی در
شهرستانهای استان لرستان خشک شدن بسیاری آبشارها و
رودخانههای کشاورزی این شهرستان است ،هماکنون بخشهایی
از رودخانههای این استان  100درصد کاهش آبدهی داشتهاند
و کشاورزان و بهرهبرداران با چالشهای زیادی روبهرو شدهاند
) .(Meteorology of Lorestan Province, 2019خشک شدن
رودخانهها ،اراضی و باغات شهرستان دورود را در معرض بیآبی
و نابودی قرار داده است ) .(Agricultural Jihad, 2019همچنین
از دیگر اثرات خشکسالی بر مناطق روستایی شهرستان دورود
کاهش میزان عملکرد محصوالت کشاورزی و درآمد خانوارهای
روستایی است ) .(Amiri et al., 2014در نهایت از مهمترین آثار
خشکسالی بر مناطق روستایی این استان افزایش مهاجرت به
مناطق شهری استان لرستان و در نهایت خالی شدن روستاها از
سکنه است ) .(Agricultural Jihad, 2019بهطور کلی میتوان گفت
که خشکسالی چالشهای بزرگی را برای خانوارهای روستایی
شهرستان دورود به وجود آورده است ،در این راستا این پژوهش با
هدف کلی اثرات سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی خانوارهای
روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دورود انجام شد.

مروری بر ادبیات موضوع
مبانی نظری

سرمایه اجتماعی
از دیدگاه جیمز کلمن سرمایه اجتماعی ،سطح اعتماد بین

«مسلم سواری و همکاران .تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دورود»
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فردی و هنجارهای مشترک یک جامعه را در برمیگیرد و بهعنوان
منابعی عمل میکند که میتواند اقدامات جمعی را تسهیل نماید
) .(Coleman, 1990برجستهترین رویکرد سنجش سرمایه اجتماعی
برگرفته از نظریات پاتنام است که از شاخصهای اعتماد بین
فردی ،هنجارهای مشترک ،میزان ارتباطات افراد و عضویت در
تشکلهای اجتماعی برای اندازهگیری سرمایه اجتماعی استفاده
نمود ) .(Chen et al., 2014ابعاد سرمایه اجتماعی را میتوان در
موارد اعتماد اجتماعی ،مشارکت و اقدام جمعی ،عضویت در
گروهها و شبکههای اجتماعی و انسجام اجتماعی خالصه کرد
(Zobayri & Karimi, 2013; Shakibazadeh et al., 2010; Cholbaki

& Mobarki, 2005; Zobayri & Karimi, 2013; Savari & Abdeshahi,

).2019

حس تعلق مکانی
مفهوم حس تعلق مکانی در میزان و نوع روابط بین افراد جامعه
تأثیر میگذارد و این رابطه در گروههای اجتماعی که به مکان
خاصی اختصاص دارند ،باعث افزایش سرمایههای اجتماعی و
اعتماد آنان میگردد ).(Rahnema & Razavi, 2012; Radan, 2019
حس کلی که پس از ادراک و قضاوت نسبت به محیط خاص
در فرد به وجود میآید حس مکان نامیده میشود (Zaire et al.,
) .2019بهطور کلی مؤلفهها حس تعلق مکان شامل شناخت رفتار،
پیوند اجتماعی ،هویت مکانی و دلبستگی است (Hernandez,
) .2010; Zwiers et al., 2016; Morse & Mudgett, 2017دلبستگی
به مکان یک بعد از کلیت حس مکان و وابستگی عاطفی مثبت
است که بین فرد و مکان توسعه مییابد ) .(Stedman, 2003هویت
مکانی دومین مؤلفه حس تعلق مکان است .هویت مکانی داخل
مفهوم بزرگتری از خود بهصورت یک کل منسجم صورت
میپذیرد ) (Proshansky et al., 1983و به وسیله آمیزهای از
خاطرات ،مفاهیم ،تفاسیر ،عقاید و احساسات شکل گرفته در
چارچوب قلمرو فیزیکی خاص تعریف و تعیین میگردد (Butler
) .et al., 2013مفهوم سوم در مؤلفههای حس تعلق مکانی پیوند
اجتماعی است رفتار اجتماعی مردم بهطور غالب قابل پیشبینی
است معموالً مردم وظایف خود را مطابق انتظارات اجتماعی انجام
میدهد و به این وسیله نظم اجتماعی ساخته و وجود جامعه را
ممکن میسازند ) .(Morse & Mudgett, 2017آخرین مؤلفه حس
تعلق مکانی شناخت رفتار است که بیانگر فعالیتهایی است که
افراد به خاطر دلبستگی که به محیط دارند جهت حفظ و توسعه
آن انجام میدهند ).(Dang et al., 2014
پیشینه پژوهش

تعدادی از محققان به ارتباط بین دو مقوله سرمایه اجتماعی و
حس تعلق مکانی اشاره میکنند که در ادامه به تعدادی از آنها
اشاره میشود.

در مطالعهای در بررسی عوامل مؤثر بر دلبستگی افراد به
محله مسکونی در شهر کرمان با تأکید مخاطرات اقلیمی به این
یافته رسیدند که متغیرهای پیوند اجتماعی ،شبکهای اجتماعی
و همبستگی اجتماعی بر دلبستگی به محل مسکونی تأثیر مثبت
و معنیداری دارد ) .(Amirkafi & Fathi, 2011در پژوهشی دیگر در
زمینه نقش عضویت در گروههای اجتماعی در سطح تعلق مکان
به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنیداری بین این دو مقوله
وجود دارد ) .(Leah et al., 2013یافتههای محققان دیگر در این
زمینه نشان داد که شبکههای اجتماعی منجر به ارتقای سطح
تعلق مکانی خواهد شد و سطح معناداری زندگی در بین مردم
را افزایش میدهد ) .(Dixon et al., 2001در مطالعهای در زمینه
رفتارهای سازگاری کشاورزان به این نتیجه رسیدند که معموالً
کشاورزانی که راهبردهای سازگاری را به کار بستهاند وابستگی
عاطفی بیشتری به محیط داشتند ).(Ulrich‐Schad et al., 2013
در پژوهشی در زمینه نقش سرمایه اجتماعی در دلبستگی به
مکان بهعنوان یکی از مؤلفههای حس تعلق مکانی این یافته
حاصل شد که سرمايههاي اجتماعي يک مکان تأثیر معناداري
در فرآيند دلبستگي مکاني افراد نسبت به محلههاي خود دارد
) .(Naghdi et al., 2016در پژوهشی در زمینه نقش مشارکت
جمعی در بهبود وضعیت زندگی در شرایط خشکسالی این یافته
ی میتواند به سطح زندگی
حاصل شد که مشارکت دستهجمع 
معنا بخشیده و به پایداری آنها کمک کند ;(Hernandez, 2010
) .Zwiers et al., 2016; Morse & Mudgett, 2017در مطالعهای
دیگر در زمینه رابطه بین سرمایه اجتماعی و حس تعلق مکانی
در شهرستان مشهد نتایج نشان داد که ارتباط معنیداری بین
این دو مقوله وجود دارد ) .(Rahnema & Razavi, 2012در بررسی
اثرات سطح سرمایه اجتماعی و رضایت از محل مسکونی در
شرایط خشکسالی این یافته حاصل شد که رضایت از محله و
احساس عالقه به محله با میزان سرمایه اجتماعی رابطه مثبت
و معنیداری دارد ) .(Ghayasvand, 2009در مطالعهای دیگر این
یافته حاصل شد که خشکسالی سبب تغییر مکان نخواهد شد
حتی اگر محیط فعالیتهای آنها را محدود کند ،زیرا حس
تعلق مکانی بر توانمندی افراد تأثیرگذار است و نقش سرمایه
اجتماعی در این زمینه پررنگ است ) .(Zwiers et al., 2016در
پژوهشی نقش سرمایه اجتماعی در ماندگاری و افزایش تابآوری
خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی به این نتیجه رسیدند
که سرمایه اجتماعی همواره میتواند در افزایش حس تعلق مکانی
تأثیرگذار باشد و در کاهش مهاجرت افراد نقش اساسی داشته
باشد ) .(Savari & Abdeshahi, 2019یافتههای محققان دیگر در
این زمینه نشان داد که در شرایط خشکسالی معموالً سطح تولید
و درآمد خانوارهای روستایی بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد
اما سرمایه اجتماعی قادر است که میزان ریسک خشکسالی را
در میان خانوارهای روستایی از طریق کمک به همدیگر و به
اشتراکگذاری دانش کم کند ) .(Zhang et al., 2018مروری بر
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ادبیات موضوع در این زمینه نشان میدهد که تحقیقات بسیار
کمی در زمینه نقش سرمایه اجتماعی در حس تعلق مکانی
در شرایط خشکسالی انجام شده است ،همچنین در منطقه
موردمطالعه نیز تاکنون تحقیقی با این شیوه انجام نشده است .در
این راستا بر اساس مطالب ارائهشده چهارچوب مفهومی پژوهش
در تصویر شماره  1ارائه میشود.

تصویــر  .1چهارچــوب مفهومــی تحقیــق تأثیــر ســرمایه اجتماعــی بــر حس
تعلــق مکانــی در شــرایط خشکســالی .مأخــذ :یافتههــای تحقیــق1399 ،
فصلنامه پژوهشهای روستایی

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روششناسی،
پیمایشی است .جامعه آماری شامل خانوارهای روستایی  -کشاورز
شهرستان دورود در استان لرستان بود ( .)N= 14500به منظور
انتخاب اعضای نمونه از روش نمونهگیری چند مرحلهای طبقهای
با انتساب متناسب استفاده شد .دو معیار برای انتخاب نمونهها
وجود داشت ( )1نمونهها باید در شرایط خشکسالی باشند برای
شناسایی نمونهها در شرایط خشکسالی اقدام به محاسبه شاخص
 SPIخشکسالی در دهه اخیر شد (تصویر شماره  .)2با توجه به
اینکه اکثریت نقاط دارای خشکسالی هستند سعی شد مناطقی
انتخاب شد از تمامی نقاط نمونهبرداری شود .معیار دوم :نمونه
باید دارای پراکنش مناسبی در سطح شهرستان باشند .بنابراین،
از هر دهستان (شهرستان دورود فقط دو بخش و پنج دهستان
داشت) چند روستا برای مطالعه انتخاب شود که مجموع  15روستا
(اکبرآباد ،ناصرالدین ،حشمتآباد ،بنک آباد ،سیاهکله ،سیزان،
برزان ،کلکله ،سیاول ،ترشاب ،درهاسیر ،دهنو ،پیرآباد ،چغابدار،
داریاب) برای مطالعه انتخاب شدند .حجم نمونه با استفاده از
جدول کرجسی و مورگان  375سرپرست خانوار برای مطالعه
انتخاب شدند .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامهای محقق ساخت و از
پيش آزمون شده بود که شامل سه بخش بود .بخش اول :مربوط به
ویژگیهای فردی و حرفهای سرپرست خانوار روستایی ،بخش دوم
شامل  17گویه مربوط به سنجش مؤلفههای سرمایه اجتماعی که

470

بر اساس ادبیات نظری تحقیق شامل مؤلفههای اعتماد اجتماعی
(Turton, 2000; Renzaho & Mellor, 2010; Ericksen, 2008; Martin

) ،et al., 2004; Ahmadi et al., 2015انسجام اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،شبکههای اجتماعی (Turton, 2000; Renzaho & Mellor,
) ،2010; Ericksen, 2008; Ahmadi et al., 2015عضويت در گروهها
;(Renzaho & Mellor, 2010; Dixon et al., 2001; Leah et al., 2013

) Ahmadi et al., 2015بود (جدول شماره  .)1بخش سوم 17
گویه مربوط به سنجش مؤلفههای حس تعلق مکانی که بر اساس
ادبیات نظری تحقیق شامل مؤلفههای (دلبستگی عاطفی ،هویت
مکانی ،پیوند اجتماعی و شناخت رفتار) بود که برای سنجش
این بخش از مطالعه هرناندز ،)2010( 1زویریس 2و همکاران
( )2016و مورسی و مودگیت )2017( 3بهره گرفته شد اما با
توجه به اینکه تاکنون این پرسشنام ه در فضای روستایی کشور
مورداستفاده قرار نگرفته است سعی شد بومیسازی پرسشنامه
بهطور کامل انجام پذیرد و پایایی آن بررسی شود (جدول شماره
 .)2سنجش مؤلفهها بر اساس طیف لیکرت( -1خیلیکم تا 5
خیلیزیاد) صورت گرفت .بهمنظور برآورد روایی ابزار پژوهش از
پانل متخصصان یعنی اعضای هیئتعلمی گروه ترویج و آموزش
کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بود
و بر اساس دیدگاه آنان اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال گردید
همچنین از روایی سازه با محاسبه شاخص ( )AVEبهره گرفته
شد .برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای و
پایایی ترکیبی استفاده گردید که بر اساس هر دو آماره پایایی
متغیرها از مقدار قابل قبولی برخوردار بود (جدول شماره .)5
به منظور تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی از
نرمافزارهای  SPSSwin18و  Lisel8.54استفاده شد .همچنین به
منظور طبقهبندی و گروهبندی روستاهای موردمطالعه بر اساس
میزان حس تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی از شاخص تفاوت
انحراف معیار از میانگین یا معیار ( )ISDMبهصورت زیر استفاده
شد ):(Gangadharappa et al., 2007
: A<Mean- 1 Sdکم

2
1
: 2 Mean- Sd<B<Mean+ 12متوسط
: C>Mean+ 12 Sdزیاد

به منظور تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی از
نرمافزار  SPSSنسخه  23استفاده شد .بدین منظور در بخش آمار
توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار در بخش آمار
استنباطی از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
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جدول  .1مؤلفهها و گویههای به کار گرفتهشده در متغیر سرمایه اجتماعی.
مؤلفههای سرمایه
اجتماعی

گویهها

تعداد گویه

عضویت در گروهها

عضویت تعاونی تولید کشاورزی در شرایط خشکسالی ،تشکیل و عضویت در صندوقهای اعتباری مالی و
پسانداز (صندوق اعتبارات خرد روستایی ،تشکیل و عضویت صندوقهای خانوادگی و غیره) ،عضویت در
انجمن /تشکل آببران (مانند تعاونی آببران) در شرایط خشکسالی ،عضویت در سازمانهای عامالمنفعه،
NGOها جهت کمک به مردم در شرایط خشکسالی

4

انسجام اجتماعی

تشکیل خانه همیاری در روستا با مردم در شرایط خشکسالی ،معاشرت با اکثريت مردم روستا برای
حفظ انسجام اجتماعی ،شرکت فعال در برگزاري مراسم جشن و شادي در روستا و حفظ نشاط اجتماعی
روستاییان در شرایط خشکسالی ،مشورت با ديگر اهالي روستا در اجراي برخي از کارهای مقابله با
خشکسالی ،داشتن رابطه صميمانه با همسايگان و ديگر اهالي روستا برای کمک به همدیگر در شرایط
خشکسالی

5

اعتماد اجتماعی

قرض دادن پول به دوستان و آشنایان در شرایط خشکسالی ،امانت دادن وسايل كشاورزي به دوستان و
آشنایان در شرایط خشکسالی ،قبول ضمانت دوستان و آشنایان در شرایط خشکسالی ،امانت دادن وسايل
كشاورزي به افراد غيرخويشاوند و غريبهها ،اعتماد به حرفهاي مأموران دولتی در شرایط خشکسالی مانند
(کارشناسان اداره جهاد کشاورزي ،کارکنان بانک کشاورزي ،مسئوالن مراکز خريد محصوالت کشاورزي،
مأمور بهداشت و غیره)

5

0/77

مشارکت و اقدام جمعی

مشارکت در طرحهای مقابله با خشکسالی در روستا ،مشورت فکري و ارائه نظرات براي برنامهريزي
و اجراي طرحهای مقابله با خشکسالی ،قبول هزينههاي مالي طرحهای مقابله با خشکسالی ،كمك به
دیگران در كارهاي زراعي به هنگام خشکسالی برای جمعآوری سریع محصول

3

0/82

مقدار آلفا

0/72

0/76

مأخذ(Turton, 2000; Renzaho & Mellor, 2010; Ericksen, 2008; Martin et al., 2004; Dixon et al., 2001; Leah et al., 2013; Ahmadi et al., 2015) :
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جدول  .2مؤلفهها و گویههای به کار گرفتهشده در حس تعلق مکانی.
مؤلفههای حس تعلق
مکانی

گویهها

تعداد گویه

مقدار آلفا

دلبستگی عاطفی

دلبستگی به بستگان و اقوام به هنگام خشکسالی ،افتخار به محل زندگی حتی با وجود خشکسالی شدید  ،
احساس رضایت و خشنودی کلی از زندگی در روستا در شرایط خشکسالی

3

0/81

هویت مکانی

اطالع از رویدادهای مهم و اساسی در روستا ناشی از خشکسالیهای گذشته ،ترجیح دادن زندگی در روستا
به شهر در شرایط خشکسالی ،داشتن امالک و زمین کشاورزی در روستا متأثر از خشکسالی ،اصالت زیاد
ساکنین از روستا ،وجود مکانها و ابنیههای تاریخی در روستا

5

0/75

پیوند اجتماعی

حس خوشایند داشتن به خاطرات جمعی ناشی از مقابله با خشکسالی ،ترغیب فرزندان به ازدواج در روستا
حتی با وجود خشکسالی ،پایبندی به رسم و رسومات موجود در روستا حتی با وجود خشکسالیهای مکرر
گذشته ،ترغیب جوانان به زندگی در روستا و عدم ترک محل زندگی در شرایط خشکسالی ،خاطره داشتن
و ایام کودکی در روستا

5

0/84

شناخت رفتار

تالش برای سرمایهگذاری برای توسعه مسکن و آبادانی روستا در شرایط خشکسالی ،تالش و همکاری
برای عمران و آبادانی روستا در شرایط خشکسالی ،تالش برای سرمایهگذاری در کسبوکار در روستا حتی
با  وجود خشکسالی ،امیدواری به بهبود شرایط زندگی در روستا حتی در شرایط خشکسالی

4

0/74
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مأخذ(Hernandez, 2010; Zwiers et al., 2016; Morse & Mudgett, 2017) :

یافتهها
بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان موردمطالعه
نتایج بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان نشان
داد که میانگین سن آنان  48/74با انحراف  12/01سال بودند و
در دامنه  18تا  75سال قرار داشتند .همچنین نتایج نشان داد

 21نفر ( 5/6درصد) زن و  354نفر ( 94/4درصد) نیز مرد بودند.
عالوه بر این ،نتایج نشان داد  90نفر از آنان بیسواد 118 ،نفر
ابتدایی 94 ،نفر سیکل 54 ،نفر دیپلم و  19سطح تحصیالت باالتر
از دیپلم داشتند .میانگی سابقه کار کشاورزی و تعداد اعضای
خانوار آنان به ترتیب  30/25سال و  4/19نفر بود .عالوه بر این،
نتایج بررسی وضعیت شرکت افراد در دورههای آموزشی مقابله
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با خشکسالی نشان داد که  92نفر اص ً
ال در این دورهها شرکت
نداشتند و  136نفر (خیلی کم) 117 ،نفر (کم) 25 ،نفر (متوسط)
و  5نفر (زیاد) شرکت داشتند.
محاسبه خشکسالی در دهستانهای شهرستان دورود

به منظور بررسی وضعیت خشکسالی در شهرستان دورود
در یک دهه گذشته از شاخص  SPIاستفاده شد .نتایج نشان
داد تمامی سطح شهرستان در دو طبقه خشکسالی متوسط و
شدید قرار گرفتند .دهستانهای حشمتآباد و دورود در طبقه
خشکسالی شدید و دهستانهای ژان ،سیالخور و چاالنچوالن در
طبقه متوسط خشکسالی قرار گرفتند (تصویر شماره .)2
بررسی وضعیت سطح حس تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی
خانوارهای موردمطالعه در شرایط خشکسالی

به منظور بررسی وضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی در بین
خانوارهای روستایی مطالعه شده از آماره میانگین استفاده شد
(جدول شماره  .)3نتایج نشان داد که تمامی ابعاد حس تعلق
مکانی بهجز هویت مکانی از مقدار متوسط ( 3از  )5باالتر هستند
بنابراین ،میتوان گفت که خانوارهای موردمطالعه از حس تعلق

مکانی نسبتاً مناسبی برخوردار هستند.
همچنین در بررسی وضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی نتایج
نشان داد که بهطور کلی وضعیت سرمایه اجتماعی باالتر از
مقدار متوسط ( ۳از  )۵است .اما انسجام اجتماعی بهعنوان یکی
از مؤلفههای مهم سرمایه اجتماعی که در شرایط خشکسالی از
اهمیت باالیی برخوردار است از مقدار متوسط پایینتر است .نتایج
این بخش در جدول شماره  4ارائه شده است.
بررسی اثرات مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی
خانوارهای روستایی

به منظور بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی
از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .اما به منظور بررسی
اثرات سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی الزم است در ابتدا
به بررسی مدلاندازهگیری سرمایه اجتماعی و حس تعلق مکانی
پرداخته شود تا از دقت ابزارهای تحقیق اطمینان حاصل شود .در
تصویر شماره  ،3مدل اندازهگیری حس تعلق مکانی ارائه شده
است .با توجه به اینکه تمامی بارهای عاملی باالتر ( )0/۵قرار دارد
و مقادیر  tبیشتر از  1/96است ،میتوان گفت که سنجههای
تحقیق در این بخش از دقت الزم و کافی برخوردار بودند.

تصویر  .2وضعیت خشکسالی در دهستانهای موردمطالعه بر اساس شاخص  .SPIمأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .3بررسی وضعیت ابعاد حس تعلق مکانی در میان خانوارهای روستایی موردمطالعه.
مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

رتبه

پیوند اجتماعی

3/05

0/476

1

دلبستگی عاطفی

3/18

0/522

2

شناخت رفتار

3/28

0/424

3

هویت مکانی

2/38

0/384

4

حس تعلق

2/97

0/250

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،

472

«مسلم سواری و همکاران .تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دورود»

پاییز  . 1400دوره  .12شماره 3

فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .4بررسی وضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی در میان خانوارهای روستایی موردمطالعه.
مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

رتبه

اعتماد اجتماعی

3/32

0/625

1

عضویت در گروهها

3/24

0/574

2

مشارکت و اقدام جمعی

3/10

0/466

3

انسجام اجتماعی

2/95

0/625

4

سرمایه اجتماعی

3/12

0/563

-

مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،
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ل اندازهگیری سازهها و سنجههای حس تعلق مکانی در دو حالت استاندارد و معنیداری.
تصویر  .3مد 
مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،
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ل اندازهگیری سرمایه اجتماعی نتایج
همچنین در بررسی مد 
نشان داد که مقادیر بار عاملی و  tاز مقدار قابل قبولی برخوردار
هستند (تصویر شماره  .)4بنابراین ،با مناسب بودن مدلهای
اندازهگیری میتوان به بررسی مدل ساختاری پژوهش یعنی
بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی پرداخت.
پس از بررسی مدلهای اندازهگیری پژوهش در این مرحله به
منظور بررسی فرضیه اصلی تحقیق یعنی اثرات سرمایه اجتماعی
بر حس تعلق مکانی در شرایط خشکسالی در شهرستان دورود
(استان لرستان) از مدل ساختاری پژوهش در قالب تحلیل
مسیر استفاده شد .متغیر نهفته حس تعلق مکان شامل چهار
بعد شناخت رفتار ،بعد پیوند اجتماعی ،بعد هویت مکانی و بعد
دلبستگی عاطفی بود و متغیر سرمایه اجتماعی با چهار مؤلفه بعد
عضویت در گروهها ،انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و مشارکت

و اقدام جمعی در مجموع متغیرهای نهفته با  8نشانگر وارد تحلیل
عاملی تأییدی مرتبه دوم گردید (تصاویر شماره  5و .)6
نتیجه بررسی دقت مؤلفههای پژوهش و بررسی روایی و پایایی
ابزار پژوهش در جدول شماره  5ارائه شده است .با توجه به
نتایج ارائهشده میتوان گفت که مدل ساختاری پژوهش از دقت
مناسبی برخوردار است .زیرا مقدار آماره  tتکتک ضرایب بیشتر
از  1/96است و در سطح یک درصد معنیدار است .همچنین
نتایج جدول بیانگر این است که مقدار آلفا ،پایایی ترکیبی و
مقدار  AVEبه ترتیب بیشتر از  0/6 ،0/7و  0/5است .بنابراین،
نشانگرهای تحقیق جهت اندازهگیری متغیرهای مکنون پژوهش
از دقت مناسبی برخوردار است.
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ل اندازهگیری سازهها و سنجههای سرمایه اجتماعی در دو حالت استاندارد و معنیداری.
تصویر  .4مد 
مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،
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جدول  .5مقادیر بارهای عاملی استانداردشده و سطح معنیداری شاخصهای مدل ساختاری.
سازه

حس تعلق مکان
سرمایه اجتماعی

شاخص

نماد در مدل

ضریب استاندارد

خطای استاندارد

t

R2

بعد شناخت رفتار

BR

0/86

0/22

-

0/74

بعد پیوند اجتماعی

SB

0/90

0/15

20/22

0/81

بعد هویت مکانی

SI

0/84

0/17

**

18/20

0/71

بعد دلبستگی عاطفی

EA

0/82

0/38

**17/36

0/68

عضویت در گروهها

MG

0/74

0/27

**17/15

0/72

انسجام اجتماعی

SS

0/87

0/23

**

17/28

0/76

اعتماد اجتماعی

ST

0/83

0/14

**18/36

0/77

مشارکت و اقدام جمعی

PCA

0/84

0/366

**14/34

0/82

**

** معنیداری در سطح  1درصد

0/92

0/89

0/74

0/76
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نتایج بررسی ضریب مسیر استانداردشده بین سرمایه اجتماعی
و حس تعلق مکانی برابر  0/71بوده و در سطح یک درصد
معنیدار است ( .)t= 11/89, γ= 0/71عالوه بر این ،با توجه به
جدول شماره  ،6ضریب تعیین تعلق مکانی برابر  0/51است و
بدین معنی است که  51درصد از تغییرات واریانس حس تعلق
مکانی توسط مؤلفههای سرمایه اجتماعی در شرایط خشکسالی
اجتماعی تبیین میشود .لذا میتوان نتیجه گرفت که سرمایه
اجتماعی در شرایط خشکسالی اثر معنیداری حس تعلق مکانی
خانوارهای روستایی شهرستان دورود دارد.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف کلی اثر سطح سرمایه اجتماعی بر حس
تعلق مکانی در شرایط خشکسالی در میان خانوارهای روستایی-
کشاورز شهرستان دورود انجام شد .نتایج این مطالعه نشان داد
که تمامی مؤلفههای سرمایه اجتماعی بهجز انسجام اجتماعی
در میان خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی از سطح
متوسط باالتر بود .یکی از دالیل پایین بودن انسجام اجتماعی در
منطقه موردمطالعه این است که به دلیل خشکسالیهای گذشته
سطح تعامالت و پیوندهای اجتماعی کمتر شده است ،بسیاری از
کشاورزان به این باور هستند که توان مقابله با خشکسالی را ندارند

و پایین بودن تعامالت اجتماعی پویایی و نشاط را از کشاورزان
گرفته است .در تأیید این یافته میتوان گفت که سواری و
شوکتیآمقانی ( )2021در پژوهشی در این زمینه به این نتیجه
رسیدند که خشکسالیهای مکرر گذشته میزان انسجام اجتماعی
کشاورزان را کاهش داده است زیرا بسیاری از کشاورزی امیدی
به بهبود اوضاع در شرایط خشکسالی ندارند و سطح تعامالت
اجتماعی را به شدت کاهش داده است .بنابراین ،پایین رفتن
سطح تعامالت اجتماعی منجر به کاهش اتحاد و انسجام ،رشد
و بالندگی جامعه و در نهایت کاهش نشاط اجتماعی و افزایش
احساسات عاطفی منفی میشود .عالوه بر این ،نتایج نشان داد
سطح کلی تعلق مکانی در میان خانوارهای روستایی در شرایط
خشکسالی کمتر از مقدار متوسط است .این یافته با مطالعات
سواری و همکاران ( )2022که اشاره داشتند به دلیل خشکسالی
سطح تعلق مکانی خانوارهای روستایی کاهش قابلمالحظهای
داشته است همسو مییابد .عالوه بر این نتایج مدلسازی معادالت
ساختاری نشان داد که مؤلفههای سرمایه اجتماعی اثرات مثبت
و معنیداری بر حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی در شرایط
خشکسالی دارد .در ادامه به منظور تفسیر بیشتر نتایج به ترتیب
اهمیت مؤلفهها مطالب ارائه میشود.

جدول  .6خالصه تحلیل مسیر اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پژوهش.
1

متغیر

بر متغیر

ضریب مسیر

سرمایه اجتماعی

حس تعلق مکانی

0/71

1

خطای استاندارد

t

R2

0/05

**11/89

0/51

** معنیداری در سطح  1درصد
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 11در واقع ضریب مسیر قوت رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را نشان میدهد.

تصویر  .6مدل مسیر ساختاری در حالت معنیداری .مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،
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انسجام اجتماعی مهمترین بعد سرمایه اجتماعی در تأثیرگذاری
بر حس تعلق مکانی است .این یافته با مطالعات سواری و شوکتی
آمقانی ( ،)2021رجایی و همکاران ( )2012و نقدی و همکاران
( )2016که اشاره داشتند انسجام اجتماعی در شرایط خشکسالی
بر حس تعلق مکانی اثر بیشتری داشتند همسو است .در تحلیل
این یافته میتوان گفت که حفظ روابط بین فردی و جمعی در
مقابله با خشکسالی میتواند به کاهش اثرات آن کمک کند.
بهعنوان مثال سواری و همکاران ( )2021در مطالعه خود نشان
دادند که انسجام اجتماعی میتواند در بهکارگیری راهبردهای
سازگاری که بهصورت فردی در میان خانوارهای روستایی
امکانپذیر نیست کمک شایانی کند .همچنین مطالعات زبیری
و کریمی ( )2013به این یافته رسیدند زمانی که خشکسالی
نمایان میشود ،موجب کاهش روابط و انسجام بین روستاییان
میشود زیرا بسیاری از آنان برای کاهش جبران درآمد خود دست
به مهاجرتهای فصلی و دائمی میزنند .بنابراین ،حفظ انسجام
اجتماعی میتواند به مقابله با خشکسالی کمک کند تا آنان کمتر
متفرق شوند.

باشند و تحمل خشکسالی برای آنان تسهیل خواهد شد .سواری
و عبدشاهی ( )2019در پژوهشی در این زمینه اذعان داشتند
اعتماد در جوامع روستایی منجر به افزایش تابآوری در میان
کشاورزان خواهد شد زیرا در جوامع روستایی دو فعالیت دادوستد
ک مالی و نقدی به هم بیشتر
یا تبادل کاال به کاال به همراه کم 
صورت میگیرد ،زمانی که روابط آنها بر پایه اعتماد باشد کمتر
مهاجرت خواهند نمود و حس تعلق در میان آنان بیشتر خواهد
شد .همچنین در پژوهشی دیگر قیاسوند ( )2009بر این مهم
اشاره داشتند که در زمان خشکسالی ارزشهای اجتماعی از
جمله اعتماد و منزلت اجتماعی کمتر خواهد شد اما زمانی که
در میان جوامع روستایی اعتماد بیشتری وجود داشته باشد سطح
کیفیت زندگی و تعلق مکانی در میان مردم بیشتر خواهد شد.
رهنما و رضوی ( )2012در مطالعهای اشاره داشتند در برقراری
هر ارتباطی اعتماد اجتماعی نقش اساسی خواهد داشت و منجر
خواهد شد که مردم از لحاظ عاطفی بیشتر به هم وابسته باشند و
به زندگی معنای واقعی دهند ،وابستگی عاطفی مردم به همدیگر
سطح تعلق مکانی را بیشتر خواهد کرد.

مشارکت و اقدام جمعی دومین مؤلف ه مهم سرمایه اجتماعی
تأثیرگذار در حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی در شرایط
خشکسالی هستند .مطالعات هرناندز ( ،)2010زویریس و
همکاران ( )2016و مورسی و مودگیت ( )2017از این یافته
حمایت میکند .بسیاری از کشاورزان در این زمینه بر این
باور بودند زمانی که طرحهای مقابله برای خشکسالی یا سایر
مخاطرات طبیعی برای آنها اجرا میشود معموالً از مشارکت
آنها بهره نمیگیرند به همین دلیل بسیاری از این طرحهای
ظرفیتسازی در راستای نیاز کشاورزان نیست .بهعنوان مثال
زویریس و همکاران ( )2016در پژوهشی دریافتند که اقدامات
فردی همواره در مقابله با خشکسالی منجر به شکست و ناامیدی
خواهد شد .همچنین مورسی و مودگیت ( )2017در پژوهشی
دیگر اشاره داشتند زمانی که کشاورزان در مقابله با خشکسالی
بهصورت جمعی عمل میکنند سطح انرژیهای منفی کاهش
ن با بیشتر میتوان در مقابله با
مییابد و با تجمیع نیروها و توا 
خشکسالی اثر معنیداری گذاشت .عالوه بر این هرناندز ()2010
در مطالعهای دیگر اشاره داشتند که بسیج نیروهای محلی برای
مقابله با خشکسالی میتواند سطح توان روانشناختی کشاورزان
را برای مقابله با خشکسالی بهبود ببخشد و به همراستایی اهداف
طرحها با نیاز مردم کمک کند.

عضویت در گروهها چهارمین مؤلفه تأثیرگذار بر حس
تعلق مکانی در شرایط خشکسالی است .این یافته با مطالعات
دیاکسون 4و همکاران ( )2001و لیا 5و همکاران ()2013
همسو است .بسیاری از کشاورزان در منطقه موردمطالعه به این
موضوع اشاره داشتند زمانی که آنان در تعاونیهای کشاورزی و
یا صندوقهای اعتبارات خرد هستند اطالعات جامعی در زمینه
خشکسالی و روشهای مقابله با آن کسب میکنند و یا میتوانند
از تعاونی و صندوقهای اعتباری وامهایی با بهره کم دریافت کنند
و به آنها کمک میکنند تا توان بیشتری در مقابله با خشکسالی
داشته باشند .دیاکسون و همکاران ( )2001در مطالعهای اعالم
کردند گروههایی که با هنجارهای مشترک شکل میگیرد سطح
توانایی آنها را برای مقابله با خشکسالی افزایش مییابد زیرا این
گروهها منبع ارزشمندی برای تبادل اطالعات در مورد روشهای
مقابله با خشکسالی است .لیا و همکاران ( )2013در پژوهشی
دیگر در این زمینه نشان دادند عضویت در گروهها میتواند سطح
توانمندی خانوارهای روستایی را ارتقا ببخشد و سطح وابستگی
به محل زندگی را افزایش دهد .در این راستا برای افزایش حس
تعلق مکانی و سطح توانمندی بیشتر بر اساس نتایج تحقیق
پیشنهادهایی بهصورت زیرا ارائه میشود.

اعتماد اجتماعی سومین مؤلفه تأثیرگذار بر حس تعلق مکانی
بود .مطالعات رهنما و رضوی ( ،)2012قیاسوند ( )2009و
سواری و عبدشاهی ( )2019همسو با یافتههای این پژوهش
است .بسیاری از جوامع روستایی اذعان داشتند که در شرایط
خشکسالی اعتماد مردم به هم باعث خواهد شد که مردم بیشتر
به هم کمک کند و بهعنوان منابع غیررسمی کمک حال همدیگر
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 با توجه به نقش عضویت در گروهها در افزایش حس تعلقمکانی پیشنهاد میشود که با تشویق و ترغیب کشاورزان به
راهاندازی فعالیتهای اشتراکی و تعاونی زمینه افزایش سرمایه
اجتماعی و در نهایت بهبود حس تعلق مکانی را فراهم نماید.
 -با توجه به نقش مشارکت کشاورزان در طرحهای ظرفیتسازی
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4. Dixon
5. Leah

فصلنامهپژوهشهایروستایی

پاییز  . 1400دوره  .12شماره 3

در افزایش حس تعلق مکانی ،به مدیران عالی توسعه روستایی و
کشاورزی پیشنهاد میشود مشارکت کشاورزان در تمام مراحل
طرحهای ظرفیتسازی دیده شود تا طرحهای اجرایی در راستای
نیازهای کشاورزان باشد و حس تعهد کشاورزان به طرح افزایش
یابد.
 با توجه به نقش انسجام اجتماعی در افزایش حس تعلقمکانی پیشنهاد میشود از طریق تشکلهای غیردولتی زمینه
بسیج نمودن جوامع محلی برای افزایش سازگاری کشاورزان در
مقابله با خشکسالی را فراهم نماید.
تشکر و قدردانی

نویسندگان از حمایتهای مالی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان جهت انجام این پژوهش تشکر و قدردانی
مینمایند.
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