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چکیده
هدف این مقاله بررسی و سنجش میزان سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با تابآوری اجتماعی است .روش تحقیق
پیمایش است که اعتبار آن از نوع محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده است .جامعه
آماری شامل تمامی سرپرستان خانوار روستاهای دهستان بدر شهرستان روانسر است که تعداد آنها براساس
سرشماری سال  1331حدود  3331نفر است .حجم نمونه براساس فرمول کوکران  281نفر تعیین شده است.
مشارکت کنندگان به شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای متناسب و بهطور تصادفی انتخاب شدهاند .از
روشهای آماری مبتنی بر مقایسه میانگینها ،آزمون تیتکنمونهای ،آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندگانه توأم ،برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است.
نتایج این تحقیق نشان میدهند میزان تابآوری اجتماعی ( 3111از  1نمره برابر با  13136درصد) و میزان
سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی ( 3131از  1نمره برابر با  11122درصد) ،باالتر از متوسط و خوب است.
بین سطح سرمایه اجتماعی و زیرشاخههای آن شامل شبکههای روابط ،مشارکت ،اعتماد و هنجارهای معامله
متقابل و تابآوری اجتماعی روستاهای نمونه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتیجه تحلیل رگرسیونی
نشان میدهد متغیرهای سرمایه اجتماعی در مجموع  12درصد از واریانس میزان تابآوری اجتماعی را تبیین
میکنند.
کلید واژهها :سرمایه اجتماعی ،تابآوری اجتماعی ،مخاطرات محیطی ،خشکسالی.

 -1استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه بوعلیسینا
 -2مدرس گروه جغرافیا دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
 -3کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه رازی
* :نویسنده مسئول

Email: moh_sabzehei@yahoo.com
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 .1طرح مسئله
هر ساله مخاطرات طبیعی با شدّت زیادی رخ میدهند و حیات مردم را به خطر میاندازند.
تغییرات اقلیمی از قبیل خشکسالی ،طوفانهای شدید و سیل در سطح کره زمین خسارات و
تلفات زیادی را به بار میآورد .از میان این تغییرات اقلیمی ،خشکسالی بیش از همه به خسارات
سنگین منجر میشود ،بهویژه برای کشور ایران که بر روی کمربند خشک و کم آب دنیا قرار
دارد .استان کرمانشاه ،بهعنوان یکی از قطبهای کشاورزی کشور ،دارای رتبه دوم از نظر
برداشت غالت دیم کشور با  3/6درصد است و حدود  123311نفر در این بخش اشتغال دارند.
این استان در حدود  3دهه گذشته با چالشها و مشکالت محیطزیستی متنوع ازجمله
ریزگردها ،کمبود آب و خشکسالی مواجه بوده است که بهویژه در شهرستان روانسر که جامعه
آماری این پژوهش است ،بیشترین آسیبپذیری را از خشکسالی ،داشتهاند (سلیمانی:1336 ،
.)6
رویکرد تابآوری اجتماعی ،بهجای تأکید صرف بر روی کاهش خسارت ،به توانمندسازی
جوامع محلی با هدف ایجاد جوامعی که قادر به تحمل و بازگشت از اثرات ناگوار مخاطرهها
باشند ،توجه میکند (اسکاپ 1و یونیسد .)22 :2111 ،2این رویکرد بر روی تقویت سیستمهای
اجتماعی از طریق همکاری و ارتباطات در بین سازمانهای مختلف ،نخبگان و گروههای
اجتماعی تمرکزمیکند و نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری ناشی از مخاطرههای طبیعی و
بهبود کارایی مدیریت مخاطره در جوامع در معرض خطر ،ایفا میکند (ناکاگاوا و شاو:2111 ،
 .)321با توجه به آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی ،توجه به سرمایههای اجتماعی
میتواند ،بهبود روند برنامهریزی برای توسعه روستایی را برای متخصصان مربوطه تسهیل کند
و مشارکت روستاییان در اجرای بهتر برنامه را به همراه داشته باشد و در تعامل با سایر ابعاد
سرمایه ها در قالب اعتماد ،روابط متقابل ،تبادل تجارب و همکاری جمعی ،نقش مهمی در
کاهش آسیبپذیری روستایی و ارتقای تابآوری اجتماعی ،ایفا کند (عینالی.)13 :1333 ،
پیامدهای خشکسالی از همه وقایع محیطزیستی مخربتر ،عمیقتر و باداومتر است.
خشکسالی ،تأثیر معناداری بر افزایش بیکاری در جوامع کوچک دارد .با وقوع بیکاری در زمان
خشکسالی ،میزان مهاجرت به شهرها به امید کسب درآمد بیشتر افزایش مییابد
(شهبازبگیان .)11 :1381 ،سایر پیامدهای اجتماعی خشکسالی ،کاهش سطح آموزش کودکان
و نوجوانان ،افزایش فشار و استرس به زنان و کودکان برای تأمین آب و افزایش جرم و جنایت
)1. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP
)2. United Nations International Strategy for Disaster Reduction(UNISD
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است که توسعه مناطق روستایی را بهصورت گسترده تحت تأثیر قرار میدهد (آقایی:1331 ،
 .)16بااینهمه ،زیستن در بستر مخاطرههای طبیعی ،لزوماً به معنای خسارتبار بودن و
آسیبپذیری نیست ،بلکه فقدان تابآوری و میزان شناخت و ادراک جمعیت مستقر از درجه،
نوع و نحوه مخاطرهآمیز بودن ،سبب ایجادِ خسارت است (پورطاهری .)31 :1331 ،به دلیل
ضرورت پرداختن به مسئله خشکسالی بهعنوان اولویت راهبردی در سطح ملی ،در ایران
تحقیقات متعددی بهصورت کالن (عام) و به تفکیک مناطق جغرافیایی صورت گرفته است،
اما پژوهشهای داخلی بهطور عمده به بررسی وسعت ،شدت و دورههای خشکسالی از ابعاد
فنّی پرداختهاند و کمتر به راهکارهای تطبیق و تابآوری جامعه در معرض مخاطرهها ،توجه
نشان دادهاند .این در حالی است که آسیبهای وارده بر کشاورزان و پیامدهای وقوع
خشکسالیهای دورهای ،بیانگر عدم آمادگی و تابآوری پایینِ کشاورزان ،در برابر این مخاطره
و ناکارآمدی سیستم های مدیریت بحران در این موارد است .لذا نخستین گام ضروری برای
مقابله با خشکسالی و تعدیل پیامدهای آن را میتوان ارتقای زمینههای تابآوری و
انعطافپذیری کشاورزان و افزایش میزان شناخت و ادراک روستاییان از درجه ،نوع و نحوه
مخاطره آمیز بودن چنین مخاطراتی تبیین کرد که در اغلب کشورهای درحالتوسعه ازجمله
ایران مغفول مانده است.
 .4پیشینه تحقیق
درباره رابطه سرمایه اجتماعی و تابآوری اجتماعی تعدادی پژوهشهای داخلی و خارجی
انجام شدهاند که در ادامه به تعدادی از آنها که به تحقیق ما مربوط هستند ،اشاره میشوند.
 .1-4پژوهشهای داخلی

سلیمانی ( )1331در تحقیقی به بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی ،با مطالعه
موردی روستاهای باغستان ،برون و شهرستان فردوس ،پرداخته است .نتایج این تحقیق نشان
میدهند بین افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه ،رابطه
کامالً معناداری وجود دارد و از میان مؤلفههای سرمایه اجتماعی« ،انسجام اجتماعی»
بیشترین تأثیر را بر روی سطح کیفیت زندگی خانوارهای روستایی داشته است.
عینالی و همکاران ( )1332در تحقیقی به نام «ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش
اثرات سانحه زلزله در دهستان سجاسرود شهرستان خدابنده به این نتایج رسیدهاند که همه
ابعاد سرمایه اجتماعی در بین خانوارهای نمونه از اندازه مطلوب پایینتر است و شاخصهای
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شبکهها و نهادهای محلی ،اعتماد و مشارکت و همکاری ،بیشترین و شاخصهای نگرش مردم
و انسجام اجتماعی کمترین تأثیر را در کاهش آسیبپذیری روستاهای نمونه داشتهاند.
عینالی و همکاران ( )1332در تحقیقی به نام «ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش
اثرات سانحه زلزله در دهستان سجاسرود شهرستان خدابنده به این نتایج رسیدهاند که همه
ابعاد سرمایه اجتماعی در بین خانوارهای نمونه از اندازه مطلوب پایینتر است و شاخصهای
شبکهها و نهادهای محلی ،اعتماد و مشارکت و همکاری ،بیشترین و شاخصهای نگرش مردم
و انسجام اجتماعی کمترین تأثیر را در کاهش آسیبپذیری روستاهای نمونه داشتهاند.
عوضپور و همکاران ( )1333در تحقیقی به نام «تحلیل و ارزیابی سرمایه اجتماعی در
راستای تقویت تاب آوری جوامع محلی و مدیریت پایدار سرزمین به بررسی میزان سرمایه
اجتماعی در شبکه ذینفعان محلی در راستای تقویت تابآوری در روستای پایلوت طرح
 RFLDLدر دو زمان قبل و بعد از اجرای طرح مذکور ،پرداختهاند .نتایج تحقیق حاکی از آن
است که میزان اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی قبل
از اجرای پروژه  RFLDLمتوسط بوده و پس از اجرای این پروژه میزان این شاخصها تا اندازه
مطلوبی افزایش یافتهاند.
صادقلو و همکاران ( )1333در تحقیقی به نام «اولویتبندی عوامل مؤثر بر افزایش تابآوری
کشاورزان در برابر مخاطرههای طبیعی (با تأکید بر خشکسالی) ،در بین کشاورزان ِروستاهای
شهرستان ایجرود» به این نتایج رسیدهاند که بیشترین عامل تأثیرگذار در تابآوریِ کشاورزان
این منطقه توسعه بیمه محصوالت کشاورزی است .در رتبه دوّم ،ایجاد سیستم ِپایش و
پیشآگاهی درباره خشکسالی و ارزیابی خسارت است و توجّه به دانش بومی و بهرهگیری از
آن در رتبه سوم قرار دارد.
سلیمانی و همکاران ( )1336درتحقیقی به نام «راهبردهای سازگاری روستایی در برابر
مخاطرات خشکسالی ،مطالعه موردی :روستای پشتنگ روانسر» ،راهبردهای اجراشده
روستائیان برای سازش با پدیده خشکسالی را در پنج طبقه مفهومی ،شامل راهبردهای
اجتماعی ،اقتصادی (تنوع معیشتی) ،نهادی ،فنّی و ارتباطی -حمایتی ،طبقهبندی کردهاند.
عزمی و همکاران ( )1336در تحقیقی به نام «نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت
مخاطرههای طبیعی در سکونتگاههای روستایی با مطالعه موردی :بخش ماهیدشت کرمانشاه»
نتیجهگیری کردهاند که سرمایه اجتماعی تأثیر زیادی بر مدیریت مخاطرههای طبیعی داشته
و با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی سبب افزایش مشارکت ،اعتماد و پررنگ شدن نقش
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نهادهای محلی میشود ،لذا با مدیریت محلی مخاطرههای محلی و کاهش آثار مخرب آن منجر
میشود.
قربانی و همکاران ( )1331در تحقیقی بهنام «ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذینفعان
محلّی در راستای توانمندسازی جوامع روستایی  » ...به تحلیل سرمایه اجتماعی درونگروهی
ذینفعان محلی روستای بزیجان در شهرستان محالت پرداختهاند .نتایج نشان میدهند قبل
از اجرای طرح میزان اعتماد ،مشارکت ،انسجام و سرمایه اجتماعی کم بوده ،اما پس از اجرای
این طرح ،میزان این شاخصها تا اندازه مطلوبی افزایشیافته است ،سرعت گردش ،تبادلِ
اعتماد و مشارکت بین افراد بعد از اجرای طرح در مقایسه با قبل از اجرای آن ،افزایشیافته و
اجرای طرح اتحاد و یگانگی بین افراد را افزایش داده است.
سلطانپور و همکاران ( ،)1331در تحقیقی به نام «بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش
ریسک مخاطرههای طبیعی» به این نتیجه رسیدهاند که تجربه تقویت اجتماعی و مشارکت
اجتماعی ،در کاهش خطر مفید است .در این راه نهتنها شناخت رفتارهایی که به کاهش خطر
میانجامد ،بلکه شناخت رفتارهایی که مانع کاهش خطر میشود ،نیز مهماند .براساس نظر این
محققان ،واکنش و حل مشکل مربوط به مخاطره ،به توانایی ما در کمک به همنوعان بستگی
دارد که در شرایط دشوار ناشی از مخاطرهها به سر میبرند.
 .4-4پژوهشهای خارجی

در بین تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با موضوع مورد بررسی نمونههای زیر مهمترین
بودند که در ادامه مرور میشوند:
کالدول ( )2113در تحقیقی به نام «مواجهه و تابآوری خانوادههای کشاورز در معرض
خشکسالی» در جنوب نیوساوث ولز استرالیا به این نتایج رسیدند که خشکسالی مهمترین
مخاطره محیطزیستی این منطقه است و جوامع محلی راهبردهای متنوعی را در مواجهه با آن
به کار میگیرند .درحالیکه حمایتهای دولتی با ایجاد زیرساختها ،نقش به سزایی در تقویت
تابآوری جوامع محلی دارد .مهمترین نقش را تقویت سیستمهای معیشتی جامعهی محلی
ایفا میکند.
در مطالعهای به نام «تابآورسازی جوامع روستایی» که از سوی دانشگاه کویینزلند در سال
 2118و به مدت  3/1سال متمادی صورت گرفت  11شاخص اصلی برای جوامع روستایی
تعریف شدند .این شاخصها عبارت بودند از :شبکهها و حمایتهای اجتماعی ،وجود
چشماندازهای مثبت ،آموزش ،تجارب ،محیط و شیوه زندگی ،حس مشترک ،وجود یک هدف
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(آرمان) ،اقتصاد متنوع و ابتکاری ،پذیرفتن تغییرات ،باورها و رهبری فعالیتهای مردم .این
مطالعه نشان میدهد در تمام مراحل مدیریت حادثه که شامل پیشگیری ،آمادگی ،واکنش و
بازتوانی و بازسازی است ،باید از بهبود تابآوری و بهترساختن مطمئن بود ،بهویژه در مرحله
بازتوانی و بازسازی پس از حادثه ،انجام اقدامات مناسب ،حمایت از جامعه آسیبدیده در
بازسازی زیرساختها ،بازتوانی سالمت روحی ،فیزیکی ،کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی ،بازسازی
محیط ،حمایتهای روحی از جامعه حادثهدیده ،کمکهای مالی به همراه مشاوره،
سرمایهگذاری و ارائه بودجههای بازسازی انعطافپذیر ،مشارکت جامعه در برنامههای بازسازی،
فعالیتهای مشارکتی و جامعه محلی ،اقداماتی در جهت تسهیل بازتوانی مشاغل افراد
آسیبدیده و کاهش چالشهای اقتصادی آینده ،موجب توسعه و بهبود شبکههای اجتماعی،
رهبری جامعه در مدیریت تأثیرات سانحه ،تعریف نیازهای جامعه ،تعیین اولویتهای بازتوانی
و بازسازی و درنهایت ،افزایش و بهبود تابآوری جامعه خواهد شد.
نعیم کاپوچو )2113(1در تحقیقی درباره تفاوت تابآوری در جوامع روستایی و شهری ،به
این نتایج رسیده است که در مقایسه با مناطق شهری ،نواحی روستایی ،دارای تنوع اقتصادی
و منابع مالی کمتری برای اقدامات کاهش ریسک یا تصمیمها و اقدامات بازسازی پسازآن
هستند .بهعالوه ،تراکم جمعیتی کمتر و شبکههای اجتماعی ناکافی برای نواحی روستایی پس
از حادثه چالشهایی را ایجاد میکند .در مقابل ،به نظر میرسد ،این جوامع نسبت به
کالنشهرها دارای سطح باالیی از سرمایه اجتماعی هستند که مانع از وقوع بسیاری از حوادث
ناخواسته میشود؛ مانند شبکههای مردمی ،روابط طوالنیمدت ،تمایل بیشتر به مشارکت
اجتماعی ،سطح خویشاوندی ،همسایگی و خویشاوندی -همسایگی قویتر و نیز قدرت بیشتر
اعتقادات مذهبی .بهعالوه همگونی نژادی یا قومی نیز از عوامل مهم و مؤثر بر سرمایه اجتماعی
در روستاها هستند.

1. N. Kapucu
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 .3چارچوب نظری
در این بخش مهمترین نظریههای جامعهشناسی سرمایه و تابآوری اجتماعی که اساس ساخت
مفاهیم ،مقولهبندیها و شاخص سازی ها از سوی محققان اجتماعی مختلف شدهاند و در این
تحقیق از آنها استفاده شده است ،بررسی میشوند:
 .1-3نظریههای سرمایه اجتماعی
 .1پیر بوردیو

به نظر بوردیو سرمایه اجتماعی عبارت است از موقعیتها و روابطی که در درون گروهها و
شبکههای اجتماعی برای افراد دسترسی به فرصتها ،اطالعات ،منابع مادی و موقعیت
اجتماعی را افزایش میدهد (بوردیو .)261 :1381 ،بوردیو سرمایه را به سه نوع تقسیم میکند:
 سرمایه اقتصادی که قابلتبدیلشدن به پول است و به شکل حقوق مالکیت نهادینه میشود. سرمایه فرهنگی که با شرایط خانوادگی و آموزش مدرسهای شکل میگیرد و تا اندازهایمستقل از داراییهای مادی است و کمبود سرمایه مادی را برای تعقیب قدرت و جایگاه
اجتماعی جبران میکند .منظور بوردیو از سرمایه فرهنگی مجموعهای از دانشها و تواناییهای
شناختی است که در شکل کاالها و ابزارهای فرهنگی متجلی میشود .در این معنا که
بیشباهت به مفهوم سرمایه انسانی کلمن نیست ،سرمایه فرهنگی تمام آن چیزی است که
امروزه ما بهعنوان کاالهای فرهنگی میشناسیم .این کاالها صورتی از سرمایه فرهنگی هستند
که بر روابط اجتماعی و ساخت شبکه پویا و کارآمد اجتماعی تأثیر میگذارند .صورت دیگر
سرمایه فرهنگی بیشتر در عادات و نگرش افراد جامعه نمایان میشود .در این معنا سرمایه
فرهنگی ،تمایالت ،عادات و نگرشهایی را در برمیگیرد که استعداد استفاده از شرایط و
تواناییهای بالقوه را به افراد میدهد تا بر وجوه شناختی و معرفتی خود بیفزایند.
سرمایه اجتماعی ،مجموعهای از منابع مادی یا معنوی است که به یک فرد یا گروه اجازه
میدهد تا شبکه پایداری از روابط کموبیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل را در اختیار
داشته باشند .بوردیو در اینجا بر ضرورت تراکم و دوام پیوندها تأکید میورزد و سرمایه اجتماعی
را انبوهی از منابع بالفعل یا بالقوهای میداند که به مالکیت یک شبکهای دوامدار متـصلاند
(بوردیو.)231 :1381 ،
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 .4جیمز کلمن

نظریه کلمن 1درباره سرمایه اجتماعی براساس نظریه انتخاب عقالنی است که براساس آن تمام
رفتارها از تعقیب افراد برای سودشان سرچشمه میگیرد .از نگاه کلمن تعامل اجتماعی شکلی
از مبادله و وسیلهای برای همکاری و تعاون افراد با یکدیگر بهمنظور کسب سود است (شریفیان
ثانی .)26 :1381 ،نزد کلمن سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف میشود .سرمایه اجتماعی
شیئی واحد نیست ،بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند :همه آنها
شامل جنبهای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار
هستند ،تسهیل میکنند .سرمایه اجتماعی ،مانند شکلهای دیگر سرمایه ،مولد است و
دستیابی به هدفهای معینی را امکانپذیر میسازد .سرمایه اجتماعی ،مانند سرمایه فیزیکی
و سرمایه انسانی کامالً تعویضپذیر نیست؛ اما نسبت به فعالیتهای بخصوصی تعویضپذیر
است (شریفیان ثانی .)26 :1381 ،به نظر کلمن سازمان اجتماعی باعث به وجود آمدن سرمایه
اجتماعی میشود و دستیابی به هدفهایی را که در نبود آن نمیتوانست به دست آید یا با
هزینه زیادتری ممکن بود به دست آید ،تسهیل میکند .اشکال سرمایه اجتماعی از دیدگاه
کلمن شامل تعهدات و انتظارات ،ظرفیت بالقوه اطالعات ،هنجارها و ضمانتهای اجرایی مؤثر،
روابط اقتدار ،سازمان اجتماعی انطباقپذیر هستند .کلمن در پایان این دستهبندی نتیجه
میگیرد سرمایه اجتماعی محصول فرعی فعالیتهایی است که برای مقاصد دیگر صورت
میگیرد .سرمایه اجتماعی برای کلمن وسیلهای جهت تبیین نحوه همکاری و تعاون افراد با
یکدیگر و منبعی مفید برای ایجاد پیوندهای اجتماعی کنشگران با یکدیگر است (شریفیان
ثانی.)28:1381 ،
 .3پاتنام
پاتنام2

سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و
به نظر
شبکههاست که میتوانند با تسهیل اقدامات هماهنگ ،کارایی جامعه را بهبود بخشند .سرمایه
اجتماعی همانند سایر سرمایهها مولد است و امکان دستیابی به اهداف مشخص را فراهم
میکند (پاتنام .)181 :1381 ،به تعبیر پاتنام ،همکاری و تعاون داوطلبانه در جاییکه ذخیره
و انباشت اساسی از سرمایه اجتماعی در قالب قواعد مبادله و شبکههای تعهد مدنی وجود
داشته باشد ،بهآسانی صورت میگیرد .در واقع این مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها ،میان
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اعضای یک شبکه بهمثابه منبعی با ارزش ،اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل،
موجب تحقق اهداف اعضاء میشود (ازکیا و غفاری.)33 :1383 ،
وجوه گوناگون سازمان اجتماعی از دیدگاه پاتنام شامل شبکههای رسمی و غیررسمی
ارتباطات و مبادالت اجتماعی ،هنجارهای معامله متقابل ،اعتماد اجتماعی ناشی از دو منبع
یعنی هنجارهای معامله متقابل و شبکههای مشارکت مدنی میداند .از نظر پاتنام اعتماد،
همکاری را تسهیل میکند و همکاری نیز اعتماد را ایجاد میکند .بهاینترتیب هرچه سرمایه
اجتماعی بیشتر استفاده شود بهجای استهالک و کاهش ،بیشتر خواهد شد .از نظر پاتنام
هرچه تعامل میان افراد بیشتر باشد ،آنها اطالعات بیشتری درباره یکدیگر به دست آورده و
انگیزههای بیشتری برای اعتماد پیدا میکنند.
در مجموع پاتنام منابع سرمایه اجتماعی را اعتماد ،هنجارهای معامله متقابل و شبکههای
افقی تعامل میداند که دارای ارتباطات درونی ،خودتقویتکننده و خودافزاینده میباشند .بنا
به اعتقاد پاتنام ویژگی بازتولیدی سرمایه اجتماعی به تعامل اجتماعی همراه با سطح باالیی از
همکاری ،اعتماد ،معامله متقابل ،مشارکت مدنی و رفاه اجتماعی منجر میشود .برعکس ،فقدان
این ویژگیها در جوامع غیرمدنی نیز خصلتی خودتقویت کننده دارد .عهدشکنی ،بیاعتمادی،
فریب و حیله ،بهرهکشی ،انزوا ،بینظمی و رکود یکدیگر را در یک جوِ خفقانآور دورهای باطل
تشدید میکنند (پاتنام.)231 :1381 ،
 .2فوکویاما

فوکویاما 1سرمایه اجتماعی را بهمثابه مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی
تعریف میکند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است ،در آن سهیم
هستند .مشارکت در ارزشها و هنجارها بهخودیخود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمیگردد،
زیرا ممکن است ارزشها منفی باشند .هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی میکنند ،اساساً
باید شامل فضایلی از قبیل صداقت ،ادای تعهد و ارتباطات دوجانبه باشند (فوکویاما:1313 ،
.)81
فوکویاما در توضیح خاستگاه سرمایه اجتماعی مینویسد :سرمایه اجتماعی باواسطه و
میانجیگری مجموعهای از نهادهایی که تقریباً به وسعت و گستردگی جامعه هستند ،همانند
خانوادهها ،مدارس ،کلیساها و انجمنهای داوطلبانه ،انجمنهای تخصصی ،فرهنگ عمومی
انجام میشوند (فوکویاما .)83 :1313 ،یکی از تعاریف مطرح این است که سرمایه اجتماعی
1. Fukuyama
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مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری
اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینههای تبادالت و ارتباطات میگردد .براساس این
تعریف ،مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با
سرمایه اجتماعی هستند (فوکویاما .)1 :1313 ،فوکویاما معتقد است سرمایه اجتماعی متعلق
به گروهها و نه افراد است و هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهند در
صورتی معنی دارند که بیش از یک نفر در آن سهیم باشد.
 .4-3نظریات جامعهشناسانه تابآوری
اولین بار ادگر 1تابآوری اجتماعی را بهمثابه «توانایی گروهها یا جوامع برای مقابله با تنشهای
خارجی و اختالالت در مواجهه با تغییرات اجتماعی ،سیاسی و محیطزیستی» تعریف کرد.
تابآوری اجتماعی شامل شرایطی است که در آن افراد و گروههای اجتماعی با تغییرات
محیطی سازگار میشوند .بهطورکلی ،قابلیت تابآوری اجتماعی توان یک اجتماع برای برگشت
به تعادل یا پاسخ مثبت به مصیبتها است (شاپورآبادی .)18 :1388 ،فولکه 2معتقد است
تابآوری اجتماعی درباره ضرورت سیستمهای انسانی برای یادگیری مدیریت تغییر است .به
نظر ریوال 3پژوهشهای تابآوری اجتماعی باید پارامترهای سیاست ،قدرت و سایر عوامل
اجتماعی -اقتصادی ،روانشناسی و اخالقی را لحاظ کنند.
از دیگر عوامل مهم در تابآوری اجتماعی سرمایه اجتماعی است .ابل 6و همکاران از این
نظر بحث میکنند که مفهوم سرمایه ،نظریه تابآوری را به اقتصاد ،جامعهشناسی ،اُکولوژی و
بحثهای گستردهتر درباره پایداری مربوط میکند .این رهیافت به درک اهمیت تعامالت
جامعه و محیطزیست کمک میکند .عالوه بر این درک پیشرانهای کلیدی تابآوری مربوط
به مسائل اقتصادی ،اجتماعی -سیاسی ،روانشناسی و مسائل اخالقی را ممکن میسازد .متأثر
از بوریو که از سه نوع سرمایه سخن میگوید ،بسیاری از جامعهشناسان و جغرافیدانان،
«سرمایه اجتماعی توسعهیافته» را اصل کلیدی جوامع تابآور میدانند .بخصوص در زمینه
پیوند (انسجام گروهی) ،ایجاد ارتباط بینابینی (پیوند میان گروهها) و ارتباطات (ارتباطات
عمودی) سرمایهها .ازاینرو ،سرمایه اجتماعی غالباً بهمثابه چتری برای پوشش فرایندهای
تعامل اجتماعی ،سرمایه فرهنگی و سرمایه سیاسی به کار میرود .لذا ،امروزه «سرمایه
اجتماعی» در زمینه گستردهتری بهمنظور تعریف نحوه توسعه مطلوب شبکههای اجتماعی،
1. Adger
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سیاسی و فرهنگی در جامعه ،بهکار میرود .بهمنظور مفهومسازی ویژگیهای اقتصادی،
محیطزیستی و تعامالت اجتماعی ،نویسندگانی نظیر تامپا پیالی 1و اوهلین 2یا هاروی3
چارچوب بوردیو را گسترش دادهاند و مفاهیم سرمایه شامل سرمایه اقتصادی و محیطی را به
کار بردهاند .جامعهشناسان و جغرافیدانان بهطور خاص مفهوم بوردیو از سرمایه اقتصادی را
در جهت پوشش نهتنها انواع معامالت بازرگانی ،بلکه همه ویژگیهای انسانی مرتبط با استفاده
و شکلگیری سرمایه پولی ،برای مثال ارزش پولی محیط ساختهشده در یک جامعه ،گسترش
دادهاند .در کنار ،سرمایه اقتصادی که یکی از عاملهای مهم تابآوری اجتماعی در نظر گرفته
میشود ،روزبهروز بر تعـریف سرمایههای جدید تأکیـد میشود کـه آخرین آن «سرمایه
محیطزیستی» است .این اصطالح از سوی اُکولوژیستها ،زیستشناسان ،جغرافیدانان انسانی
و انسانشناسان ،بهمنظور تفهیم ویژگیهای تعامالت محیط انسانی مرتبط با در دسترسبودن
و استفاده پایدار از منابع طبیعی (خاک ،آب ،جنگلها) ،برای استفاده انسانی و بیشتر در
ارجاع به سرمایه طبیعی استفاده میشود .سرمایه محیطی و اقتصادی تبدیلپذیر به سرمایه
اجتماعی هستند ،اگرچه چنین تغییری بستگی به روابط قدرت در جامعه دارد .براساس
دیدگاههای پاتنام و ویلسون 6تابآوری اجتماعی و آسیبپذیری میتوانند بر مبنای میزان
«مثلث بحرانی» سرمایه اقتصادی ،اجتماعی و محیطی و چگونگی تعامالت میان این سرمایهها
در یک جامعه توسعهیافته فهمیده شوند (رمضانزاده .)61:1331 ،مایانگا 1معتقد است سرمایه
شامل عناصری است که برای توسعه اقتصادی جامعه الزم است و هرچه فرصتهای اقتصادی
جامعه بیشتر باشد ،توانایی بالقوه جامعه برای کاهش پیامدهای بالیا بیشتر و در نتیجه،
تابآورتر میشود (رمضانزاده.)62 :1331 ،
 .3-3تابآوری اجتماعی در جوامع روستایی

برای اولین بار هریجمن 1و دیگران در سال  2111مفهوم تابآوری اجتماعی روستایی را مطرح
کردند .براساس این تفکر نظامهای اقتصادی ،اجتماعی و اُکولوژیکی روستایی برخالف تصور
اولیه نه ساده که بسیار پیچیدهاند (اسچوتن .)6 :2113 ،تابآوری در جوامع روستایی نسبت
به جوامع شهری دارای تفاوتهای بارزی است .جوامع روستایی از دیدگاه مسائل
جمعیتشناسی ،ویژگیهای اقتصادی– اجتماعی و اهداف زندگی ،تفاوتهای زیادی با سایر
1. Tampa Pillay
2. Ohlins
3. Harvey
4. Wilson
5. Mayunga
6. Harryjman
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جوامع دارند .بسیاری از جوامع روستایی دارای ویژگیهایی هستند که مقاومت آنها را در
برابر حوادث بیشتر میکند؛ نظیر خوداتکایی ،مهارتهای متنوع ،ابزارها و همکاری و تعاون.
تابآوری در چنین جوامعی مربوط به ظرفیت جامعه برای مطابقت با تغییرات خارجی است
که بهواسطه آسیبپذیریهای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و اُکولوژیکی به آنها ،وارد میشود.
جامعه روستایی تحمل تغییر را قبل از سازماندهی مجدد اطراف توسط مجموعهای جدید از
ساختارها و فرایندها دارد ،زیرا این جامعه پس از حادثه بهراحتی میتواند عملکردهای
اقتصادی ،اجتماعی و اُکولوژیکی را متعادل کند .ظرفیت انطباق نظامهای روستایی یکی از
اجزای مرکزی تابآوری آنهاست (فکت شیت.)1 :2118 ،
محققان اجتماعی مختلفی متأثر از نظریه سرمایهمحور تابآوری اجتماعی شاخصهایی
برای تابآوری اجتماعی تدوین کردهاند .ادگر ( )2111مهاجرت ،میزان اشتغال ،نرخ جرم و
جنایت ،همکاری و مشارکت شهروندان ،همبستگی اجتماعی ،هویت واحد ،برابری ،حس تعلق،
امنیت و فراگیری اجتماعی و کاتر ( )2118ثروت ،دسترسی به منابع مالی ،بیمه ،شبکههای
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،درک خطر از سوی جامعه را برای تابآوری جامعه مهم میدانند.
از نظر راس توزیع عادالنه دانش و قدرت و ظرفیت مشارکت سیاسی شاخصهای مهم تابآوری
اجتماعی هستند .نوریس ( )2118به چهار محور اساسی برای ایمنی بیشتر و کاهش ریسک
در جامعه اشاره میکند :سطح توسعه اقتصادی شامل؛ تنوع منابع اقتصادی ،عدالت در توزیع
منابع ،سرمایه اجتماعی شامل؛ حمایت اجتماعی ،ارتباط و همکاری سازمآنهای مردمی ،حس
جامعه محلی ،دلبستگی مکانی ،دادهها و ارتباطات؛ شامل روایتها و اطالعات قابلاعتماد و
تواناییهای جامعه؛ شامل مهارت حل مسئله ،انعطافپذیری .سیننرو و همکاران ( )2113میزان
دارایی ،خودسازماندهی ،انعطافپذیری و ظرفیت یادگیری جامعه را برای تابآوری در برابر
حوادث مهم میدانند .راس و همکاران ( )2111میزان تابآوری جامعه را به دو بعد اساسی
جامعه وابسته میکنند :یکی ،زیرساختارهای کالن سیاسی (همانند مشارکت در تصمیمگیری،
عدالت اجتماعی) ،فرهنگی (نظیر سنتها ،فلکلور ،تاریخ و  ،)...اقتصادی (شامل نحوه اشتغال،
توزیع درآمد ،حملونقل ،بهداشت ،مسکن ،ارتباطات) ،زیستبومی ،اجتماعی (اعتماد و انسجام
اجتماعی) و دومی ،وضعیت افراد شامل؛ مهارتها ،دانشها و تجربیات زندگی ،ارزشها ،فعالیت
شهروند (حقوق و مسئولیتها).
ماگویر و هاگان ( )2111بر مجموعه عوامل اقتصادی اجتماعی مهم بر تابآوری اجتماعی
تأکید دارند که اعتماد ،مدیریت ،سرمایه اجتماعی ،تقسیم کار ،همکاری ،ارزشها ،نگرشها،
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هنجارها ،ارتباطات و اطالعات ،دلبستگی به مکان و انسجام اجتماعی هستند .شاخصهای
تعیینکننده تابآوری اجتماعی از نظر کولیک ( )2111شبکههای اجتماعی ،روابط اجتماعی،
دانش علمی ،روابط نهادهای حکومتی و ظرفیت اقتصادی جامعه هستند .ساندرز ( )2118بر
یک جامعه سالم و رها از جرم و آسیبهای اجتماعی تأکید دارد.
 .2تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
سرمایهی اجتماعی :تعریف پاتنام از سرمایه اجتماعی و تأکید دیگر صاحبنظران بر آنها،
اساس شاخصسازی سرمایه اجتماعی قرار گرفت .پاتنام سرمایه اجتماعی را شامل ویژگیهای
سازمان اجتماعی از قبیل هنجارها ،شبکههای اجتماعی و اعتماد متقابل میداند که مشارکت
و هماهنگی افراد برای دستیابی به منافع مشترک را تسهیل میکند.
تعریف عملیاتی :برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی روستاییان در این تحقیق ،از چهار
شاخص «اعتماد اجتماعی»« ،روابط اجتماعی»« ،مشارکت اجتماعی» و «انسجام اجتماعی»
استفاده شد و هر کدام از این شاخصها با چند گویه مورد سنجش قرار گرفتهاند:
اعتماد اجتماعی :اعتماد اجتماعی در قالب پنج سنجه ،اعتماد عمومی ،اعتماد نهادی ،اعتماد
تعمیم یافته ،قابلیت اعتماد محیط و احساس امنیت و ایمنی سنجش شده که مجموع نمرات
هر پنج سنجه بروی هم تعیینکننده میزان اعتماد اجتماعی روستاییان است.
الف) اعتماد عمومی (غیررسمی) برحسب اعتماد به افراد خانواده ،خویشان ،دوستان و همکاران
سنجیده شده است.
ب) اعتماد نهادی (رسمی) براساس خوشبینی و اطمینان افراد نسبت به عملکرد نهادها و
گروه های اجتماعی روستایی نظیر شورای روستا ،شورای حل اختالف روستا ،کارشناسان و
مروجین روستایی سنجیده شده است.

422

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری اجتماعی روستاییان در....

ج) احساس امنیت و ایمنی در ابعاد عینی و ذهنی نظیر امنیت مال ،جان ،دعوای قومی و
احساس ترس از خطر و تعرض دیگران سنجیده شده است.
هنجارهای عمل متقابل :این عامل را با سنجههای همیاری (شامل احساس تکلیف ،ایثارگری)،
حمایت متقابل (عاطفی و اقتصادی) ،ظرفیت پذیرش تفاوتها و وساطت اجتماعی اندازهگیری
شده است.
شبکههای اجتماعی :شبکههای روابط در سطح روستاهای مورد مطالعه بر مبنای سه شاخص
گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر ،میزان تعامل یا ارتباط متقابل اجتماعی آنها و میزان
نزاعهای جمعی ،طایفهای و اختالفهای سیاسی مورد سنجش قرار گرفته است.
مشارکت اجتماعی :برای سنجش مشارکت اجتماعی ،آن را دو مقوله زیر تقسیم شده است:
الف .مشارکت غیررسمی (فردی) که دربرگیرنده دو نوع مشارکت است« :مشارکت اتّفاقی»
شامل مشارکت در فعالیتهای گروهی با فواصل نامنظم نظیر همکاری با مؤسسات خیریه
است و «مشارکت پایدار» شامل مشارکت قاعدهمند و فعالیّت در گروههایی که بهصورت مؤسسه
و سازمان نیستند ،ولی نسبتاً دائمی و همیشگیاند ،نظیر مشارکت در گروههای موسیقی و
جوانان.
ب .مشارکت رسمی (نهادی) به وسیله مشارکت روستائیان در شورای اسالمی روستا ،مشارکت
در تعاونیها و مشارکت با برنامههای سازمانهای دولتی سنجش شده است.
تابآوری اجتماعی

تعریف نظری :تعریف ادگر از تابآوری اجتماعی بهمثابه «توانایی گروهها یا جوامع برای مقابله
با تنشهای خارجی و اختالالت در مواجهه با تغییرات اجتماعی ،سیاسی و محیطزیستی»
اساس تعریف عملیاتی قرار گرفت.
تعریف عملیاتی :برای سنجش میزان تابآوری اجتماعی یک شاخص ترکیبی برمبنای نظر
صاحبنظران و محققین مختلف تهیه شد .مجموعاً شاخصهای «آگاهی»« ،نگرش»،
«آسیبپذیری»« ،دلبستگی به مکان» و «دینداری» ،بهعنوان پرتکرارترین و مهمترین
شاخصهای تعیینکننده میزان تابآوری اجتماعی جوامع روستایی ،شناسایی و هر کدام
برمبنای گویههایی ارزیابی شدند.
آگاهی :در این تحقیق آگاهی اجتماعی را با گویههای دانش بومی ،تجارب ،منابع ،اطالعات و
استفاده از وسایل ارتباط جمعی سنجیدهایم.
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حمایت ابزاری (وسیلهای) :برای سنجش حمایت ابزاری از سنجههایی نظیر بیمه (بیکاری،
محصول) ،درآمد ،پسانداز و ثروت استفاده شده است.
دلبستگی به مکان :دلبستگی به مکان با سنجههای پیوند قوّیِ با امکان ،طایفه ،خویشاوندان
سنجیده شده است.
دینداری :میزان دینداری با اعتقادات ،باورها و اعمال و رفتار مذهبی (نظیر نماز و روزه و )...
روستاییان سنجیده شده است
مخاطرهها1

تعریف نظری :مخاطره یک اتفاق فیزیکی ،پدیده یا فعالیت انسانی است که میتواند بالقوّه
خسارتزا ،باشد و شامل مخاطرههای طبیعی و انسانیاند .مخاطرههای طبیعی نظیر سیل،
زلزله و  ...منشأ طبیعی دارند و مخاطرههای انسان ساخت یا فنّاورزاد ،2مخاطرههایی هستند
که به دلیل خطای عمدی یا غیرعمدیِ انسان ،همانند آتشسوزی ،نشت مواد مخاطرهزا،
آلودگی آزمایشگاهی و غیره ایجاد میشوند (اردالن.)3 :1383 ،
تعریف عملیاتی مخاطره :در این پژوهش ،منظور از مخاطره نوع طبیعی ،بهویژه خشکسالی
است ،بهدلیل اینکه این مخاطره بیشاز همه مخاطرههای طبیعی برای روستاییان پرتکرار و
ملموس بوده و تأثیر مستقیمی بر استمرار زندگی و معاش روستاییان دارد.
 .2روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر از نوع پیمایش است و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر
تحقیقات پیشین از روش کتابخانهای استفاده شده است .این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی،
به لحاظ معیار زمان ،مقطعی و به لحاظ معیار ژرفایی ،پهنانگر است .جامعه آماری شامل تمامی
سرپرستان خانوار روستاهای دهستان بدر شهرستان روانسر است که تعداد آنها  3331نفر
براساس سرشماری سال  1331است و حجم نمونه براساس فرمول کوکران  281نفر تعیین
شده است .مشارکتکنندگان به شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای متناسب و بهطور
تصادفی انتخاب شدهاند ،به این صورت که ابتدا از بین روستاهای دهستان بدر شش روستا را
براساس نمونهگیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و سپس خانوارهایی بهطور تصادفی از هر
روستا انتخاب شدهاند ،آنگاه با سرپرستان خانوارهای منتخب در قالب ابزار پرسشنامه مصاحبه

1. Hazards
2. Man-made or technological hazards
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صورت گرفته است .فنون جمعآوری دادهها پرسشنامه محققساخته است .اعتبار 1و
پایایی2پرسشنامه مبتنی بر اعتبار محتواست که بر قضاوت و داوری متخصصان استوار است.
پایایی گویهها به وسیله آلفای کرونباخ برای متغیرهایی که بهصورت سازه تهیّه شده بودند،
محاسبه گردید که نتایج آن در جدول  1آورده شده است .با توجه به اینکه مقدار آلفای تمامی
متغیرهای مذکور از  %11باالتر است ،بنابراین میتوان گفت؛ همبستگی درونی گویهها باال یا
ابزار تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار است.
جدول  :1تعداد ،دامنه و میزان آلفای کرونباخ متغیرهای مهم تحقیق
تعداد گویه

دامنه

آلفای کرونباخ

متغیر
اعتماد اجتماعی

18

31-18

%18

هنجارهای عمل متقابل

8

61-8

%13

شبکه روابط اجتماعی

13

31-13

11%

مشارکت اجتماعی

8

61-8

%11

آگاهی

8

61-8

%18

حمایت ابزاری (وسیلهای)

1

31-1

%13

دلبستگی به مکان

6

21-6

%13

دینداری

1

31-1

%16

در نهایت ،برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار کامپیوتری  Spssاستفاده شده است .در
سطح توصیفی از جداول یکبعدی ،فراوانی ،درصد ستونی ،انحراف معیار و ترسیم نمودار و در
سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیات از آزمونهای تیتکنمونهای ،ضریب همبستگی
پیرسون و آزمون رگرسیون توأمان ،استفاده شده است.
 .1-2سؤالها و فرضیههای تحقیق

این تحقیق درصدد پاسخگویی به سؤالها و آزمایش فرضیههای زیر است:
 میزان تابآوری اجتماعی جوامع روستایی مورد مطالعه در برابر مخاطره خشکسالی چهمیزان است؟
 میزان سرمایه اجتماعی جوامع روستایی مورد مطالعه در برابر مخاطره خشکسالی چه میزاناست؟
 به نظر میرسد بین سرمایه اجتماعی و تابآوری اجتماعی روستاییان در برابر مخاطرهخشکسالی رابطه وجود دارد.
1. Validity
2. Reliability
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 به نظر میرسد بین میزان اعتماد و تابآوری اجتماعی روستائیان در برابر مخاطرهخشکسالی رابطه وجود دارد.
 به نظر میرسد بین هنجارهای عمل متقابل و تابآوری اجتماعی روستائیان در برابرمخاطره خشکسالی رابطه وجود دارد.
 به نظر میرسد بین شبکههای اجتماعی و تابآوری اجتماعی روستائیان در برابر مخاطرهخشکسالی رابطه وجود دارد.
 متغیرهای مستقل اعتماد ،مشارکت اجتماعی ،شبکههای روابط اجتماعی و هنجارهای عملمتقابل تا چه اندازه پیشگوییکننده تابآوری اجتماعی روستاییان در برابر مخاطره
خشکسالی هستند؟
 .4-2توصیف و تحلیل دادهها
یافتههای توصیفی

در این بخش از تجزیهوتحلیل دادهها ،مهمترین شاخصهای توصیفی دادههای تحقیق ذکر
شده است.
از میان  281نفر افراد مورد مطالعه 213 ،نفر ( 3213درصد) را مردان و  22نفر ( 111درصد)
را زنان تشکیل دادهاند .همچنین  211نفر ( 8316درصد) از پاسخگویان متأهل و  31نفر (1111
درصد) از آنها مجرّد بودهاند .حدود  1111درصد پاسخگویان در گروه سنی  61تا  11سال
قرار دارند و میانگین سنی آنها  61سال است .از نظر سطح تحصیالت ،حدود  3111درصد از
روستاییان بیسواد 3111 ،درصد تحصیالت ابتدایی 1811 ،درصد راهنمایی 1313 ،درصد
دبیرستان و  113درصد تحصیالت دانشگاهی دارند.
اطالعات بهدستآمده درباره فعالیت اصلی یا شغل روستاییان نشان میدهد که تنها حدود
 1درصد از آنان به فعالیتهای غیرکشاورزی 18 ،درصد صرفاً به کشاورزی و دامداری اشتغال
دارند و  11درصد در کنار کشاورزی مشاغل دیگری هم دارند.
یکی از متغیرهایی که میتواند در افزایش مشارکت اجتماعی روستاییان و در نتیجه سرمایه
اجتماعی آنها تأثیرگذار باشد ،سابقه عضویت آنها در شرکتهای تعاون روستایی است؛
بنابراین فراوانی سابقه روستاییان در شرکتهای تعاونی محاسبه گردید .حدود  21درصد از
بهرهبرداران ،کمتر از  11سال سابقه عضویت داشتهاند 11 ،درصد بین  11-13سال و حدود
 12درصد از روستاییان بیش از  21سال سابقه عضویت در شرکتهای تعاون روستایی دارند؛
بنابراین اکثر روستاییان سابقه باالی  11سال داشتهاند .درآمد بیش از  22درصد خانوارهای
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مورد مطالعه کمتر از  1میلیون تومان و  11درصد از افراد درآمدی بین  1تا  3میلیون تومان
و تنها حدود  1درصد افراد دارای درآمد باالی  3میلیون تومان داشتهاند.
 .3-2سنجش متغیرهای اصلی تحقیق

این آمارها شامل میانگین ،انحراف معیار ،واریانس ،چولگی ،دامنه تغییرات ،مینیمم و ماکزیمم
دادههای هر شاخص است که بر این اساس نتایج زیر بهدستآمده است:
نتایج بهدستآمده با توجه به جدول شماره  ،3میانگین تابآوری اجتماعی در بین
سرپرستان خانوارهای پاسخگو  3/11از مجموع  1نمره برابر  13/36درصد ،میزان چولگی برابر
با  ./18است .این امر بیانگر آن است که تابآوری اجتماعی در بین روستاییان بیشتر از
متوسط و نزدیک به خوب است .میانگین اعتماد اجتماعی در بین روستاییان  3/11از مجموع
 1نمره برابر  16/11درصد و میزان چولگی برابر  3/22است که نشان میدهد میزان اعتماد
اجتماعی در میان روستاییان از متوسط باالتر و نزدیک به خوب است .میانگین هنجارهای
عملِ متقابل  3/13از مجموع  1نمره برابر  13/13درصد و میزان چولگی  1میباشد .این دادهها
نشان میدهد که هنجارهای عمل در بین روستاییان نیز از متوسط باالتر و نزدیک به خوب
است .میانگین شبکه روابط اجتماعی در بین روستاییان  3/11از مجموع  1نمره برابر 11/62
درصد و میزان چولگی برابر با  1/11است که نشان میدهد میزان شبکه روابط اجتماعی در
میان روستاییان از متوسط باالتر و نزدیک به خوب است .میانگین مشارکت اجتماعی  3/38از
مجموع  1نمره برابر  11/13درصد و میزان چولگی  ./12است که بیانگر آن است که مشارکت
اجتماعی در بین روستاییان از میزان متوسط باالتر و نزدیک به خوب است.
در کل با میانگین جمع نمرات ابعاد میزان سرمایه اجتماعی  3/31از مجموع  1نمره برابر
 11/22درصد و میزان چولگی  1/11است در نتیجه ،میانگین سرمایه اجتماعی در بین
روستاییان پاسخگو از متوسط باالتر و نزدیک به خوب است (جدول .)3
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جدول  :3آمارههای پراکندگی مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق
دامنه

میانگین از

انحراف

 2نمره

معیار
1/36

1/11
1/11

1/81
1

61
61

3
13

11

21

31

واریانس

چولگی

متغیر

درصد

1/18

11

تابآوری
اجتماعی

13/36

3/11

61

8

شبکههای
روابط

11/62

3/11

1/61

11

11

هنجارهای
معامله

12/13

3/13

1/33

1/11

16

281

اعتماد
اجتماعی

16/11

3/22

1/61

1/11

1/11

281

مشارکت
اجتماعی

11/13

3/38

1/31

1/12

1/83

13

281

سرمایه
اجتماعی

11/22

3/31

1/31

1/13

1/11

12

تغییرات

مینیمم

ماکزیمم

تعداد

11

11

281

68

281
281

یافتههای استنباطی

 .1برای پاسخ به سؤال اوّل تحقیق درباره «میزان و سطح برخورداری جامعه نمونه از تابآوری
اجتماعی» از آزمون Tتک نمونهای استفاده شده است .با بررسی وضعیّت این ابعاد ،مشخّص
شد که در همه شاخصها ،سطح معنیداری از ( )1/11کمتر است و بنابراین ،نتایج حاصل را
به کل جامعه میتوان تعمیم داد .کلیه ابعاد مطرح در تابآوری اجتماعی در این تحقیق در
سطح  %31تفاوت معناداری را نشان میدهند .براساس نتایج بهدستآمده ،در مجموع ،میانگین
کلی شاخصهای تابآوری اجتماعی روستاییان دهستان بدر روانسر  3/1111است که باالتر
از متوسط و نزدیک به خوب است .در همین راستا ،شاخصهای دینداری با میانگین ()3/13
و دلبستگی به مکان با میانگین ( )3/11با فاصله نهچندان زیاد ،باالتر از متوسط هستند و
آگاهی با میانگین ( )2/81و حمایت ابزاری (وسیلهای) با میانگین ( )2/33پایینتر از متوسط
است.
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جدول  :2آزمون تی تکنمونهای برای درک وضعیت تابآوری اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه
مطلوبیت عددی شاخصهای مورد آزمون = ()2

دینداری

281

3/1326

1/2111

1/1326

11/8111

95%
Confidence
Interval of the
Difference
2/3131
3/3116

1/111

حمایت ابزاری

281

2/3311

1/8681

-1/1121

1/2118

2/6112

2/1133

1/111

آگاهی

281

2/8133

1/8811

-1/3111

1/3321

2/1381

2/1131

1/111

دلبستگی به مکان

281

3/1116

1/3316

-1/1361

3/1861

3/1131

2/3311

1/111

مجموع تابآوری
اجتماعی

281

3/1111

1/3126

-1/2211

11/1168

2/1313

2/3111

1/111

تعداد

متغیر

نمونه

میانگین

انحراف

خطای

معیار

استاندارد

مقدارT

سطح
معنی-
داری

 .2برای پاسخ به سؤال دوم تحقیق درباره «میزان و سطح برخورداری جامعه نمونه در هر یک
از ابعاد سرمایه اجتماعی» از آزمون تیتکنمونهای استفاده شده است .با احتساب دامنهِ طیفی
شاخصهای موجود که بین  1تا  1براساس طیف لیکرت در نوسان است .میزان  Tبرای تمامی
ابعاد در قیاس با شرایط مطلوب ( )6محاسبه شده است .با بررسی وضعیّت این ابعاد ،مشخّص
میشود که در همه شاخصها ،سطح معنیداری از ( )1/11کمتر است و بنابراین ،نتایج حاصل
را میتوان به کل جامعه تعمیم داد .لذا کلیه ابعاد مطرح در سرمایه اجتماعی در این تحقیق
در سطح ( )%31تفاوت معناداری را نشان میدهند.
جدول  :2ابعاد سرمایه اجتماعی تأثیرگذار بر افزایش تابآوری اجتماعی روستاییان
مطلوبیت عددی شاخصهای مورد آزمون=2
ابعاد
سرمایه

میانگین

اجتماعی

انحراف
معیار

T

درجه

 Sigسطح

آزادی

معنیداری

اختالف میانگین
(تفاوت از حد
مطلوب)

با ضریب اطمینان
95
حد
حد باال
پایین

شبکه روابط

3/11

1/11

3/12

286

1/111

1/363

1/118

1/211

هنجارهای
معامله

3/13

1/31

1/31

286

1/111

1/113

1/316

1/838

اعتماد
اجتماعی

3/22

1/61

8/26

286

1/111

1/223

1/111

1/382

مشارکت
اجتماعی

3/38

1/31

8/61

286

1/111

1/386

1/126

1/338

سرمایه
اجتماعی

3/31

1/31

8/13

286

1/111

1/313

1/181

1/128
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براساس نتایج بهدستآمده ،در مجموع ،میانگین کلی شاخصهای سرمایه اجتماعی
روستاییان دهستان بدر روانسر  3/31است که پایینتر از متوسط و نامطلوب است .در همین
راستا ،شاخصهای شبکه روابط اجتماعی با میانگین ( ،)3/11مشارکت اجتماعی با میانگین
( ،)3/38اعتماد اجتماعی با میانگین ( )3/22و هنجارهای عمل متقابل با میانگین ()3/13
پایینتر از متوسط هستند که با توجه به پتاسیلهای منطقه میتوان آن را ارتقا داد.
 .3برای پاسخ به فرضیه سوم تحقیق مبنی بر اینکه آیا رابطه معناداری بین اعتماد اجتماعی و
تابآوری اجتماعی روستاییان در برابر مخاطره خشکسالی وجود دارد؟ باید گفت که با توجه
به مقادیر همبستگی پیرسون بهدستآمده بین دو متغیر ( r=1/111و  ) p1/111و اینکه سطح
معناداری آزمون کمتر از  ./11است ،میتوان گفت بین دو متغیر رابطهی معناداری وجود دارد.
از طرفی مقدار rبهدستآمده ،نشاندهنده رابطه مستقیم (مثبت) و قوی بین دو متغیر است.
بهاینترتیب با افزایش اعتماد اجتماعی تابآوری اجتماعی روستاییان مورد مطالعه باال میرود
و بالعکس.
 .6برای پاسخ به فرضیه چهارم که آیا رابطه معناداری بین هنجارهای عمل متقابل و تابآوری
اجتماعی روستاییان در برابر مخاطره خشکسالی وجود دارد؟ با توجه به مقادیر بهدستآمده
در جدول باال از همبستگی پیرسون ( )rبین دو متغیر ( r=1/121و  )p=1/111سطح
معنیداری آزمون کمتر از  1/11است لذا میتوان گفت بین دو متغیر رابطهی معناداری وجود
دارد .از طرفی مقدار  rبهدستآمده ،نشاندهنده رابطه مستقیم (مثبت) بین دو متغیر است.
بهاینترتیب با افزایش هنجارهای عملمتقابل تابآوری اجتماعی روستاییان مورد مطالعه باال
میرود و بالعکس.
 .1برای پاسخ به فرضیه پنجم که آیا رابطه معناداری بین شبکههای اجتماعی و تابآوری
اجتماعی روستاییان در برابر مخاطره خشکسالی وجود دارد؟ با توجه به مقادیر بهدستآمده
در جدول باال از همبستگی پیرسون ( )rبین دو متغیر ( r=1/131و  )p=1/111سطح
معنیداری آزمون کمتر از  ./11است .لذا میتوان گفت بین دو متغیر رابطه معناداری وجود
دارد .از طرفی مقدار rبهدستآمده ،نشاندهنده رابطه مستقیم (مثبت) و قوی بین دو متغیر
است .بهاینترتیب با تقویت شبکههای اجتماعی تابآوری اجتماعی روستاییان مورد مطالعه
باال میرود و بالعکس.
 .1برای پاسخ به فرضیه ششم که آیا رابطه معناداری بین مشارکت اجتماعی و تابآوری
اجتماعی روستاییان در برابر مخاطره خشکسالی وجود دارد؟ با توجه به مقادیر همبستگی
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پیرسون بهدستآمده بین دو متغیر ( r=1/113و  ،)p=1/111با توجه به اینکه سطح معناداری
آزمون کمتر از  ./11است ،میتوان گفت بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد .از طرفی
مقدار rبهدستآمده ،نشاندهنده رابطه مستقیم (مثبت) ،بین دو متغیر است .بهاینترتیب با
افزایش مشارکت اجتماعی تابآوری اجتماعی روستاییان مورد مطالعه باال میرود و بالعکس.
مجموعاً میتوان گفت که بیشترین همبستگی بین «شبکه اجتماعی» و تابآوری اجتماعی
با مقدار 1/131؛ و پسازآن بین «مشارکت اجتماعی» و تابآوری اجتماعی با مقدار 1/113
است .در ردیف بعدی« ،هنجارهای عمل متقابل» با عدد  1/121قرار دارد و سرانجام ،کمترین
همبستگی میان «هنجارهای عمل» و تابآوری اجتماعی به میزان  1/111وجود دارد .در
تمامی متغیرها همبستگی معنادار و براساس شدّت همبستگی ،طبقهبندی شده است .همچنین
ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل نیز در جدول  1نشان داده شده است که در تمام
متغیرهای درونگروهی ،رابطه همبستگی ،مثبت و معنادار است .نتایج آزمون  rپیرسون نشان
میدهند که میان سرمایه اجتماعی و تابآوری اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛
ارتباط میان متغیر مستقل سرمایه اجتماعی و کل تابآوری اجتماعی دارای ضریب همبستگی
 1/111است که با توجه به سطح آلفای بهدست آمده ،این ارتباط معنادار است .در واقع ،هرچه
سرمایه اجتماعی در بین روستاییان مورد مطالعه بیشتر شود ،تابآوری اجتماعی نیز افزایش
خواهد یافت و بالعکس :ارتباط میان سرمایه اجتماعی و دینداری دارای بیشترین ضریب
همبستگی با مقدار 1/123؛ و ارتباط میان سرمایه اجتماعی و حمایت ابزاری دارای پایینترین
ضریب همبستگی با مقدار  1/611است .در جدول  ،1نتایج آزمون بهصورت کامل درج شده
است:
جدول  :2همبستگی میان متغیر مستقل و متغیرهای وابسته پژوهش
متغیر مستقل

سرمایه اجتماعی

متغیر وابسته

تعداد نمونه

ضریب همبستگی

ضریب معناداریSig-

حمایت ابزاری

281

1/611

1/111

آگاهی

281

1/681

1/111

دلبستگی به مکان

281

1/121

1/111

دینداری

281

1/123

1/111

تابآوری اجتماعی

281

1/111

1/111

 .1برای پاسخ به سؤال هفتم تحقیق برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای مستقل در
پیشبینی متغیر وابسته ،با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان (،)Enter
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تحلیل رگرسیونی چندگانه از دادهها و روابط بین متغیرها به عمل آمد .در جدول  1نتایج
آزمون بهصورت کامل درج شده است:
چهار متغیر مستقل اعتماد اجتماعی ،هنجارهای عمل ،شبکه روابط اجتماعی و مشارکت
اجتماعی همزمان و بدون لحاظ کردن تقدّم و تأخّر در بین آنها ،وارد معادله رگرسیون شدند
که با توجه به جدول  ،1مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها  1/121است که نشان میدهد
بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق ،همبستگی باالیی وجود دارد .همچنین
مقدار ضریب تعیین ( )1/121نشان میدهد رویهمرفته  12درصد تغییرات متغیر وابسته ،از
سوی متغیرهای مستقل تحقیق تبیین شده است .مابقی تغییرات متغیر وابسته که به کمیّتِ
خطا معروف است و بهعنوان اثر یا عامل ناشناخته باقی میماند ،به دلیلِ پیچیدهبودن و
چندبعدی بودن متغیر وابسته یعنی تابآوری اجتماعی و بهحسابنیامدن برخی از متغیرهایی
است که بر این متغیر تأثیرگذار هستند .همچنین مدل رگرسیونی -طبق آزمون تحلیل
واریانس انجامشده  -خطی و معنادار است؛ زیرا مقدار آزمون  Fبرای تبیین معناداری اثر
متغیرهای مستقل بر تابآوری اجتماعی برابر  61/112با سطح معناداری  1/111محاسبه شده
است و بر دادهها برازش دارد.
جدول  :2ضرایب تعیین و همبستگی
4

مدل

ضریب همبستگی چندگانه R

ضریب تعیین R4

ضریب تعیین تعدیلیافتهR .adj

1

1/121

1/121

1/111

جدول  :2تحلیل واریانس تأیید معناداری رابطه خطی بین متغیرها
میانگین

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

رگرسیون

6

1311/111

باقیمانده

281

6811/311

21/118

جمع کل

281

11118/118

-

مجذورات
818/316

آماره F

(-pسطح معناداری)

61/112

1/111
-

-

-

با توجّه به معناداری مقدار  ،)61/112( Fدر سطح خطای کوچکتر از  1/11میتوان نتیجه
گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکّب از چهار متغیّر مستقل و یک متغیّر وابسته (تابآوری
اجتماعی) مدل خوبی است و مجموعه متغیّرهای مستقل قادرند تغییرات تابآوری اجتماعی
را تبیین کنند .در جدول  ،8ترتیب متغیرهای مستقل که در تحلیل رگرسیونی باقی ماندند
همراه با مقدار  ،Tبتاها و ضرایب مربوطه و سطوح معناداری نمایش داده شده است:
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جدول  :8نتایج رگرسیون چندمتغیره
متغیر رگرسیونی

ضریب
رگرسیون B

ضرایب خام

ضرایب
استانداردشده

t

Sig

Std.Error
1/221

Beta
-

-2/311

p>1/111

1/213

3/313

1/111

1/161

3/811

1/111

11/111

1/113

3/131

1/111

عدد ثابت

-16/881

اعتماد اجتماعی

1/161

1/138

هنجارهای عمل

1/383

1/118

شبکه روابط

1/132

1/231

1/131

مشارکت اجتماعی

1/612

1/138

1/116

جدول  8ضرایبِ تأثیر رگرسیونی هر متغیّر مستقل را بر متغیّر وابسته نشان میدهد .تفسی ِر
ضرایب رگرسیونی براساس ضریبِ بتای استانداردشده صورت میگیرد .مقایسه متغیّرها
نشاندهنده آن است که تأثیر هر چهار متغیّر مستقل بر تابآوری اجتماعی معنادار است؛ زیرا
سطح معناداری ( )sigآنها کوچکتر از  1/11است .در مجموع با توجه به ضرایب بتای اخذشده
«شبکه روابط اجتماعی» با مقدارِ بتای برابر با  1/13و  ،t= 11/ 11بیشترین میزان واریانس
تابآوری اجتماعی را تبیین میکند و بعدازآن ،به ترتیب؛ «اعتماد اجتماعی» با بتای  1/21و
«مشارکت اجتماعی» با بتای  1/11و «هنجارهای عملِ متقابل» با بتای  1/16بیشترین تأثیر
مثبت را در پیشبینی تابآوریاجتماعی روستاییان موردِ مطالعه دارند.
نتیجهگیری
براساس نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره «مدل تحقیق براساس ضرایب رگرسیونی
حاصله» مطابق شکل زیر ترسیم میگردد:
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شکل  :4مدل نهایی پژوهش بررسی اثرت سرمایه اجتماعی بر تابآوری اجتماعی روستاییان
در مخاطره خشکسالی

نتایج این تحقیق نشان میدهند که میزان سرمایه اجتماعی و میزان تابآوری اجتماعی
در روستاهای مورد مطالعه باالتر از متوسط و نزدیک به خوب است .درحالیکه نتایج تحقیق
عینالی و همکاران نشان داد که همه ابعاد سرمایه اجتماعی در دهستان سجاسرود شهرستان
خدابنده پایین بودهاند و برخی از ابعاد شاخص سرمایه اجتماعی تأثیر کمی در کاهش
آسیبپذیری ناشی از زلزله در روستاهای نمونه داشتهاند؛ اما نتایج این تحقیق با تحقیق عزمی
و همکاران ( )1336که نشان داد میزان سرمایه اجتماعی تأثیر زیادی بر مدیریت مخاطرههای
طبیعی در شهرستان ماهیدشت کرمانشاه داشته است ،همخوانی دارد .شاید یکی از دالیل مهم
باال بودن میزان سرمایه اجتماعی در شهرستان بدر روانسر دوام خشکسالی و نیاز مداوم
روستاییان به یکدیگر در دورههای متوالی خشکسالی در این منطقه باشد.
از دیگر نتایج مهم این تحقیق آن است که بین ابعاد سرمایه اجتماعی و تابآوری اجتماعی
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بیشترین همبستگی بین شبکه روابط اجتماعی و مشارکت
اجتماعی و بعدازآن ،بین شبکه روابط اجتماعی و اعتماد اجتماعی و در نهایت ،بین مشارکت
اجتماعی و هنجارهای عمل متقابل است .این امر نشان میدهد که در روستاهای موردنظر
اگرچه سرمایه اقتصادی ضعیف ،اما سرمایه اجتماعی قوی دارند .این نتیجهگیری با نتایج
تحقیق نعیم کاپوچو همخوانی دارد .کاپوچو در تحقیق اش درباره تفاوتهای تابآوری در
مناطق روستایی و شهری به این نتیجه رسید که اگرچه در روستاها نسبت به کالنشهرها
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سرمایههای اقتصادی و محیطی کمتر هستند ،اما روستاها دارای سطح باالیی از سرمایه
اجتماعی بهویژه در ابعاد شبکههای مردمی ،مشارکت اجتماعی ،روابط خویشاوندی و همسایگی
قوی و قدرت بیشتر اعتقادات مذهبی هستند که آسیبپذیری آنها را در برابر حوادث طبیعی
کاهش میدهد.
از دیگر نتایج این تحقیق آن است که سرمایه اجتماعی  12درصد از واریانس متغیر
تابآوری اجتماعی را تبیین میکنند .از آن میتوان نتیجه گرفت که نقش سایر سرمایهها
ازجمله سرمایه فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و محیطی (زیرساختاری) در افزایش تابآوری
اجتماعی مهم هستند .چنان چه نتایج تحقیق صادقلو و همکاران درباره اولویتبندی عوامل
مؤثر بر تابآوری اجتماعی بین روستاییان شهرستان ایجرود نشان داد که بیشترین عامل
تأثیرگذار در تابآوریِ کشاورزان در درجه اول بیمه محصوالت کشاورزی و در درجات بعدی
ایجاد سیستم ِپایش و پیشآگاهی درباره خشکسالی و بهرهگیری از دانش بومی قرار دارند .در
کل میتوان نتیجه گرفت که اگرچه سرمایه اجتماعی در افزایش تابآوری روستایی بسیار مهم
است و باید تقویت شود ،اما از تقویت سایر سرمایهها ازجمله سرمایه اقتصادی که شامل تقویت
زیرساختارهای روستایی ،بیمه محصوالت کشاورزی ،پرداخت وام است ،نیز نباید غافل شد.
این نتیجهگیری در راستای نظریههای جدید تابآوری اجتماعی است که بر نقش سرمایههای
ترکیبی که از ترکیب سرمایه اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و فرهنگی و  ...حاصل میشود یا
«سرمایه اجتماعی توسعهیافته» در افزایش تابآوری تأکید میکنند .در نظریههای جدید
تابآوری اجتماعی ،عالوه بر تأکید بر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فرهنگی شامل بهرهگیری از
دانش بومی و نیز بر اهمیت محیطزیست بر تابآوری اجتماعی روستایی تأکید میشود .چنان
چه ابل و همکاران از اهمیت تعامالت جامعه و محیطزیست و نویسندگانی نظیر پیالی ،اوهلین
و هاروی درباره مفاهیم سرمایه اقتصادی و محیطی توأماً سخن میگویند و امروزه بهمثابه
آخرین سرمایه درباره «سرمایه محیطزیستی» بحث میکنند که منظور از آن چگونگی تعامل
انسان با محیط اش و استفاده پایدار از منابع طبیعی (خاک ،آب ،جنگلها) ،است.
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