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Abstract
Reviewing drought literature among nomads revealed that,
nomads’ copings mechanisms towards drought are affected
by their attitude and perception of drought. Therefore, this
survey study aims at investigating nomads’ attitude towards
drought and analyzing its contributing factors. The main
data gathering device was researcher made questionnaires
which were fulfilled by face to face interviews conducted
among 200 nomad households living at Derila region, Gachsaran County as the study population. Bartlett’s table was
used to determine statistical sample size and 132 households
were selected based on randomly quota sampling procedures. Face validity of questionnaires was confirmed by
panel of experts and its internal consistency was- further
assessed and confirmed by using Chronbach's alpha coefficient growing out of a pilot study (0.61-0.73). Results revealed that nomads held negative attitude toward drought
and viewed it as a destroyer and at the same time as controllable phenomenon. Path analysis results showed that the
most contribution to nomads' attitude was belonged to
awareness towards drought by making direct and positive
effect. Similar relations were also observed for number of
livestock and household size factors, whereas the grazing
capacity license and subjective norms had statistically negative direct effect on attitude towards drought. Finally, the
practical suggestions were focused on public investment in
order to present and improve farm based extension programs.
Keywords
Nomad development, Drought, Coping strategies, Attitude,
Derila region.
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چکیده
مر ر مطال ات خشکسالی در جام ه عشایر گشان میدشد رفتار عشایر در
،  ز ینر.مو جهه با خشکسالی تحت تأثیر گررش آگها به ین ژدیده وت
ژو شش حاضر به دگبال برروی گررش عشایر به ژیامدشا جتماعی
خشکسالی شناوایی وازهشا مؤثر بر آن بود که ز ر ش کمّی ژیمایش
 ژروشگامه محقق واخته بود که جام ه، بز ر ردآ ر د دهشا.وتفاده شد
 خاگو ر) در شهروتان چسار ن تشکیل200( آمار آن ر عشایر منطقه دریال
132 ، حجم گموگه مورد ژو شش بر واس جد ل بارتلت شمکار ن.د دگد
.خاگو ر ت یین به شیوه گموگه یر تصادفی واده با گتساب متناوب توزیع شد
ر یی ژروشگامه با بهکار یر ژاگلی ز متخصصان مورد تأیید قر ر رفت
محاوبه
ژایایی آن گیز با گجام مطال ه ر شنما در خارج ز جام ه آمار
 گررش، یافتهشا گشان د د.) تأیید شد0/61 -0/73( ضریب آلفا کر گباخ
، آگها خشکسالی ر ژدیده یر گرر.عشایر گسبت به خشکسالی منفی وت
 شمچنین گتایج حاصل ز تحلیل مسیر.لیکن قابل کنترل رزیابی گموده گد
 بیشترین ثر مستقیم م نید ر، متغیر آ اشی گسبت به خشکسالی،گشان د د
 ض یت مشابهی گیز.مثبت ر بر گررش عشایر گسبت به خشکسالی د شت
 ین در حالی وت.بر متغیرشا ت د د د م ت د د فر د خاگو ر مشاشده شد
که متغیرشا ظرفیت ژر گه چر شنجار ذشنی شر د ثر م ناد ر مستقیم
 در ژایان بر واس یافتهشا.لیکن منفی بر گررش گسبت به خشکسالی د شتند
 ورمایه ذ ر شا حمایتی د لت با شدف سترش ف الیتشا،ژو شش
.مزرعهمحور توصیه می ردد
واژههای کلیدی
. عشایر دریال، گررش، ر شبردشا مقبله، خشکسالی،توو ه عشایر
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گبود زیرواختشا در کاشش بستری عشایر به مر تع وت ،منجر
به ین ردیده که در مو قع خشکسالی ،بستر تولید شتغال
جام ه عشایر با خطر جد ر بر شود .ز وویی ،بستری بیش
ز حد عشایر به منابع طبی ی باعث شده در مو قع خشکسالی که
در ژی آن ذخیره گز الت آوماگی ،آبدشی چشمهشا ،ر نآبشا،
رد بشا حتی رشد یاشان مرت ی کاشش چشم یر مییابند،
زگد ی آگها به شدت تحت تأثیر قر ر یرد .منطقه چسار ن یکی
ز مناطق عشایر وت که بیش ز  350شز ر رأس د م ر به خود
ختصاص د ده وت .ین در حالی وت که بر واس ظهار ت
مدیر ن مور د م وتان کهریلویه بویر حمد ،برخی ز مناطق ین
وتان ز جمله دریال با کمبود آب شدید مو جه وت بیش ز 40
درصد ز چشمهوارشا آن خشک شده گد .ین مر موجب شده
عشایر ین منطقه با کمبود شدید علوفه آب مو جه شده کوچ
ز درس ر در ژیش یرگد (.)ISNA, 2017
منطقه عشایر دریال در فاصله  25کیلومتر جنوب غربی
شهروتان چسار ن قر ر د رد .میاگرین در ز مدت بارگد ی 49واله
( )1346-1395ین منطقه 371/6میلیمتر میباشد .طول د ره
مرطوب آن ژنج ماه وت که تقریباً ز وط آبان ماه تا وط
فر ردین د مه د رد مابقی وال بهمدت شفت ماه در د ره خشک
قع ردیده که گشان ز رم خشک بودن ین منطقه د رد.
برروی ز رششا شو شناوی شهروتان چسار ن طی والشا
 1377تا  1393با وتفاده ز وه شاخص  SPI, EDI, RDIگیز
گشان د ده وت که ین شهروتان در م رض خشکسالی شدید
قر ر د رد ( .)MOKB, 2015بر شمین واس ،عدم رشد مطلوب
وگهشا مرت ی ،خشک شدن ر دخاگهشا فصلی د ئمی
کمبود آب گاشی ز خشکسالی ،یکی ز وکوگتراهشا مهم
عشایر (دریال) ر که قتصاد آگها متکی به ژر رش د م بسته به
مرتع وت با چالششا مشکالت فر گی ر بر واخته وت .ین
مشکالت چالششا شامل .1 :مشکل تأمین آب شرب د م آنشا
فز یش تقاضا ز وو عشایر بر آبرواگی با تاگکر ویار
جیرهبند ز وو د ره مور عشایر .2 ،مشکل تأمین علوفه
تحمل شزینه زیاد بر خرید علوفه .3 ،فر ش جبار بخشی ز
د م مولد برهشا کم زن بدلیل گبود گقدینری با قیمت رز ن.4 ،
فز یش تنششا جتماعی یلی بر ور موضوعات آب مرتع،
 .5عرضه گبوه د م به باز ر فت قیمت د م  .6،ترک زگد ی
کاشش جم یت د می بهطور که با مقایسه گتایج
عشایر
ورشمار شا عشایر ین منطقه مشخص ردیده در گتیجه
خشکسالیشا ژی در ژی ،جم یت  650خاگو ر به  200خاگو ر
میاگرین جم یت  118رأوی د م شر خاگو ر عشایر به  78رأس
رویده وت (.7 ،)Statistical Center of Iran, 2016

مقدمه
خشکسالی ز جمله قدیمیترین بالیا طبی ی وت که ژر رد ار
مت ال در کتاب آوماگی ش (قر ن کریم ،ووره یووف ،آیهشا 43
تا  )49بشر ر ز قوع ین ر ید د با ت بیر خو ب ژادشاه مصر تووط
حضرت یووف (ع) بشارت د ده وت .فز ن بر ین ،جود مر وم
ونتشا خاص در میان قو م مختلف گریر گو ختن طبلشا،
ور دن تصنیفشا وگا ون ،دعا گیایش با خد مت ال حکایت
ز ونتشا مرووم یر ن زمین در شر یط خشکسالی د رد.
خشکسالی به شمر ه ژدیدهشایی ماگند زلزله ،آتشفشان ،ویالب
لغزش ز خطر ت تهدید ت زیستمحیطی محسوب می ردد که
در ثر عو مل شیدر قلیمی طی یک یا چندین وال آبی رخ می
دشد .ت اریف متفا ت وگا وگی ز خشکسالی ر ئه ردیده که
عمده آگها کاشش غیر مترقبه بارش در یک منطقه وت
) .(Rahimi et al., 2010در مجموع د ت ریف واوی بر
خشکسالی در گرر رفته شده وت؛ در ت ریف گخست که بیشتر
عمومی وت در ک فر د ز ین ژدیده مد گرر قر ر رفته،
خشکسالی ژدیده طوالگی کمبود بارش وت در گهایت منجر به
کاشش شدید عملکرد محصول میشود .ما ت ریف عملیاتی
خشکسالی ،در شناوایی تشخیص زمان شر ع ،ژایان ،شدت
جد بودن ین ژدیده به فر د کمک میکند ( NDMC,
 .)2003خشکسالی یک عارضه آب شو یی وت که علل قوع
وتمر ر آن ر در درجه ل بایستی در بی گرمی واماگهشا
عاد وینوژتیک جو که عمدتاً در کنترل عو مل گجومی فر
ویاره قر ر د رگد ،جستجو گمود .به شرحال میز ن بارگد ی مهم-
ترین عاملی وت که در یجاد ،سترش د م خشکسالیشا
وهیم میباشد ژس ز آن عناصر قلیمی دیرر ماگند تبخیر
ت رق میتو گد بیاگرر قوع خشکسالی در شر منطقه باشد .به
مو ز ت عو مل فر یندشا طبی ی ،گسان گیز ز چند دشه قبل به
شدت ور رم تأمین گیازشا فز ینده جم یت خود بوده با فشار
بهرهکشی ز منابع
بیش ز حد به محیط
زیستبوم ،به یوه تالف آب ،تخریب ژوشش یاشی توو ه
کشت دیم به ر ضی حاشیهشا کم وت د د گاژاید ر ،حتمال
قوع شدت ثر خشکسالی ر باال برده وت )Samadi
.)Brojeni, and Ebrahimi 2010
در ین میان ،جو مع عشایر ز جمله ر هشا جتماعی
شستند که بیش ز دیرر ن در خشکسالیشا دچار مشکل خسر ن
میشوگد .رشد گاکافی وگهشا مرت ی گاشی ز توزیع گامناوب
زمان بارش شمچنین متغیر بودن زمان گوع بارش ،برف یا
بار ن ،شمچنین د م ماز د بر ظرفیت ژر گه چر که خود گاشی ز
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( ،(Bem, 1972تحت برخی شر یط مردم گمید گند چه حساوی
د رگد مرر آگکه ببینند چروگه رفتار میکنند .جنبهشا رفتار
گررش به شدفشا مربوط میشود ،ی نی عمالی که در بر بر یک
موضوع گشان د ده میشود ) .(Bedard et al., 2010به
عبارتی ،بُ د رفتار آن به گیت "رفتار بهصورت م ین" بر می ردد
) .(Rezaian, 2010به عنو ن مثال ویاه چادر (بهون) عشایر،
حیاء مر تع بر
دیرر عشایر ر تشویق به عملیات آبخیزد ر
مقابله با خشکسالی میکنند .بهطور کلی ز وه بُ د گررش ینطور
برد شت میشود که گررش به بُ د عاطفی گسان مربوط می ردد
شر شخص ،د بُ د دیرر ر گیز د رد .بُ د شناختی بیشتر ز طریق
با رشا شخص به یک موضوع آشکار میشود .میتو ن به ین
با رشا یو یشایی ر گسبت د د .ر با ر مورد رزیابی قر ر یرد،
در ین صورت ز با ر رزشی صحبت خو شد شد .عتقاد بر ین
وت که با رشا وه ریشه صلی د رگد؛ تجربه شخصی ،طالعات
حاصل ز دیرر ن (ت امل جتماعی) وتنتاج .حتی ممکن وت
با رشا ،محصول شمزمان ین وه منبع باشند (Bedard et al.,
) .2010به عنو ن مثال ،قتی عشایر ژدیده خشکسالی ر خوب
توصیف گماید ،بدین مفهوم وت که بهصورت متماد با آن در یر
بوده (تجربه شخصی) .شمچنین ،خشکسالی به ین علت خوب
توصیف شده که ر هشا مرجع گریر فر د مورد عتماد ،
م تمدین ،شمسایران فر د صاحب گفوذ طایفه خشکسالی ر
ین وگه بیان گموده یا ینکه ز طریق بولتنشا تر یجی
کالسشا آموزشی یا ز طریق رواگهشا رتباطی گریر ر دیو
تلویزیون در مورد آویبشا خشکسالی مطالب زیاد گشر شده
باشد .در ین حالت با ر شخص ،بر طالعات حاصل ز دیرر ن
وتو ر ردیده وت.باالخره با ر محصول وتنتاج وت ،چون
ژدیده خشکسالی با شر یط طبی ی متفا ت بوده آثار بر جا
میگهد.
زمانی و همکاران ) (2010در مطال ه بین کشا رز ن

کاشش شدید فت الشه ز  15به  11کیلو رم اشی شم کمتر،
 .8کوچ ز د شنرام بازماگدن فرزگد ن عشایر ز آموزش .9
شیوع بیمار شا د می گساگی تلفات د می بیش ز  7درصد
وت.
بر شناخت ین ژدیده ،عو مل تبیینکننده کاشش
آویبژذیر که عبارتند ز .1 :عو مل تأثیر ذ ر بر قوع ژدیده
خشکسالی .2 ،عو مل زمینه  .3 ،عو مل جهتدشنده به آویب-
 .4وطوح کنترل ژیامدشا ر باید شناخت & Fatemi,
ژذیر
) .)2011 Karami,مروری بر مطال ات ذشته گشان میدشد
که قوع خشکسالی بهشدت گررش فر د ر تحت تأثیر قر ر می-
دشد .ین بد ن مفهوم وت که گتخاب واز کارشا مقابله تووط
عشایر ،تحت تأثیر در کات فرد آگان ز میز ن ریسک گاشی ز
قوع خشکسالی وت .ز ینر  ،بهدلیل شمیت گررش در زگد ی
فر د ،برخی ز صاحبگرر ن آنر یکی ز موضوعات صلی علم
ر نشناوی د گسته ر نشناوی ر علم مطال ه گررششا فر د
ت ریف میکنند .ز ینر  ،مطال ه گررش بر درک رفتار جتماعی
حیاتی وت .بخش دیرر شمیت مبتنی بر ین وت که گررششا
ت یینکننده رفتار شستند ) .(Karimi, 2013ین فرض بهطور
تلویحی به ما میفهماگد که با تغییر گررششا فر د میتو ن
رفتارشا آگها ر تغییر د د .ز فو ید دیرر گررششا ین وت که با
فز یش گررششا شخصی در مورد شیاء ،گیاز به تفکر خذ
تصمیمشا تازه کم میشود در قع رفتار شخص گسبت به آن
چیزشا عادتی ،قالبی ،مشخص قابل ژیشبینی در گتیجه زگد ی
جتماعی آوان میشود ) .(Kretch et al., 1995مطال ات
مختلف ،واختار گررش ر به صورت زیر بیان کرده گد:
لف) واختار تک مؤلفه  :شامل مؤلفهشا عاطفی یا
حساوی ( )Hassad, 2007یا شناختی & Fishbein
.)Ajzen,) 1975

ب) واختار د مؤلفه  :شامل مؤلفهشا عاطفی شناختی
(.)Trafimow & Sheeran, 1998
ج) واختار وه مؤلفه  :شامل مؤلفهشا عاطفی ،شناختی
تمایل رفتار ( & Breckler, 1984; Resenberg
.)Hovland, 1960; Saadi & Jalilian, 2017

وتان فارس درباره ژدیده خشکسالی به ین گتیجه دوتیافته گد
که آگان در مو جهه با ژدیده خشکسالی وه گوع گررش د رگد.1 :
گررش تهدیدز که خشکسالی ر خطر به شدر د دن منابع خویش

ر نشناوان جتماعی در دشهشا خیر توجه خود ر به
ین گکته م طوف کرده گد که گررششا چروگه به ویله تجربهشا
شناختی ،عاطفی ،رفتار فر د یجاد میشوگد .یافتهشا خیر
حاکی ز تفا ت تأثیر شمیت وه عنصر (شناختی ،عاطفی
رفتار ) در شکلدشی گررششا وت ).(Karimi, 2000
گررش مبتنی بر رفتار عبارت وت ز مشاشده چروگری رفتار فرد
گسبت به موضوع گررش .طبق گرریه « در ک خویشتن» بم

مید گند .2 ،گررش آویبز  ،بهطور که خشکسالی ر بهعنو ن
عاملی بر

ز دوت د دن منابع خود مید گند  .3گررش چالش-

ز  ،که خشکسالی ر عاملی بر

به حد کثر رواگدن زدیاد منابع

خود مید گند .ز ین وه گوع گررش به ترتیب گررش تهدیدز
آویبز در باالترین لویت قر ر د شتند .فز ن بر آن ،یزدانپناه
( )Yazdanpanah, 2012در ژو ششی در زمینه ت یینکننده-
شا
57
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رفاه جتماعی ،فسرد ی ،عتماد به گفس ،تحصیالت ،والمتی،
مهاجرت بیکار ردد .در مطال ه دیرر یووفیحاجیوگد
) (2012به شناوایی عو مل مؤثر بر د گش ،گررش ،رفتار
خاگو رشا ر وتایی در زمینه تنوع زیستی کشا رز ن در حوزه
تاالب شاد ان وتان خوزوتان ژرد خته وت .گتایج یافتهشا حاکی
ز آن وت که کثریت ژاوخرویان در ر هشا د ر د گش
ژایین ،گررش گیت منفی رفتار مسئوالگه گسبت به تنوع زیستی
کشا رز قر ر د شته گد .فز ن بر آن ،ت د د دف ات حضور در
د رهشا آموزشی -تر یجی ،وابقه وکوگت در منطقه ،ت د د
عضا خاگو ر بیشترین تأثیر بر د گش خشکسالی د شته گد.
شمچنین د گش بیشترین تأثیر بر گررش متغیرشا د گش
فاصله محل زگد ی ز تاالب بیشترین تأثیر بر رفتار مدیریت
خشکسالی ر د ر بوده گد .ی قوبی شمکار ن ( Yaghoobi et
 )al., 2016در مطال ه به ونجش گررش کشا رز ن حوزه
آبخیز زگجاگر د گسبت به خشکسالی مدیریت ین ژدیده ژرد خته-
گد .گتایج یافتهشا حاکی ز آن وت که کشا رز ن مورد مطال ه بر
ین با ر بودگد که خشکسالی مصلحت خد گد وت مدیریت
ین ژدیده به قضا قدر بیش ز ر ش عقالیی بسته وت .آگان
عتقاد چند گی بر مکان کاشش آثار خشکسالی ز طریق به-
کار یر ر یهشا مدیریت خشکسالی گد شته گد .در ین مطال ه
بین ون فر د با گررش به خشکسالی ر بطه م کوس م نید ر
جود د شته وت .ین در حالی وت که ر بطه بین تحصیالت
درآمد با گررش به خشکسالی بهصورت مثبت م نید ر بوده
وت .شمچنین گتایج تحلیل ر رویون گشان د د که د متغیر
درآمد ون فر د مورد مطال ه 24/8 ،درصد ز تغییر ت گررش
گسبت به خشکسالی مدیریت آن ر تبیین گموده وت .با مر ر
بر ژیشینهگراشتهشا تحقیق چنین وتنباط می ردد که تئور
رفتار برگامهریز شده ژرکاربردترین تئور در مطال ات
رفتارشناوی گررشونجی وت .ز ین ر  ،در ین ژو شش گیز
ین تئور مبنا برروی گررش عشایر به خشکسالی قر ر رفته-
وت (شکل )1که فرضیه آن بهصورت کلی عبارت وت ز:
متغیرشا دوتروی به منابع طالعاتی ،یو یشا فرد  ،شنجار
ذشنی ،آ اشی گسبت به خشکسالی ،کیفیت زگد ی تأثیر م ناد ر
بر گررش عشایر به خشکسالی د رگد .بر شمین واس ،شد ف ین
ژو شش مطابق چارچوب مفهومی (شکل )1عبارتند ز -1 :کا
گررش عشایر گسبت به خشکسالی  -2تحلیل مسیر وازهشا
موءثر بر گررش.

بوشهر آ رده وت که کارشناوان گررش د گش مطلوبی گسبت
به مدیریت خشکسالی گد رگد .ز وویی ،مهمترین متغیر ژیشبینی-
کننده شنجار خالقی گسبت به مدیریت خشکسالی درک مکان-
ژذیر بوده وت .شمچنین متغیرشا د گش ،درک مکانژذیر
گررش گسبت به مدیریت خشکسالی میتو گند حد د  67درصد ز
ریاگس مدیریت خشکسالی ر ژیشبینی گمایند .حیاتی شمکار ن
( ،)Hayati et al., 2010در جُستار درباره کشا رز ن فقیر
جنوب یر ن با شدف برروی ر شبردشا مناطق ر وتایی رزیابی
تأثیر مد خالت د لتی بر کاشش گتایج خشکسالی خاطر گشان
کرده گد که گررش کشا رز ن گسبت به خشکسالی بهجا آگکه
یک گررش طبی ی -محیطی باشد ،یک گررش ما ر ء طبی ی
وت .در ین ژو شش کشا رز ن گهتنها بهدلیل عقاید

گررش

آگان بلکه به دلیل شر یط قتصاد  -جتماعی ض یف آگان ر تحت
تأثیر قر ر د ده بیشتر حمایتشا مد خالت د لتی بر تولیدشا
کالن متمرکز ردیده وت .بنابر ین ،بیتوجهی به قشرخردهژا
باعث ردیده ر ز به ر ز ین قشر ض یفتر ردد .مطال ه کرمی
شمکار ن ( ،)Karami et al., 2006کشاورز و همکاران
( )Keshavarz et al., 2010و چالشگر( Chaleshgar,

 )2010ژیر مون گررش کشا رز ن در زمینه خشکسالی ز بُ د
ثر ت جتماعی

گررش قابلیت کنترل آن حاکی وت که

کشا رز ن خشکسالی ر یک ژدیده یر گرر قلمد د گموده گد
گررش آگها گسبت به ژیامدشا
ثرشا

جتماعی منفی بوده بهطور که

جتماعی گاشی ز ین ژدیده عبارتند ز .1 :یجاد فشار

ر گی بر کشا رز خاگو ده .2 ،بر ز مشکالت م یشتی در تأمین
گیازشا

خاگو ر .3 ،کاشش مشارکت در ر بط

ف الیتشا

جتماعی  .4بیکار  ،کاشش میز ن تولید میز ن درآمد.
شرف ر تر ) (2013در مطال ه خود با عنو ن درک
فهم ز خشکسالی ر شبردشا چروگری فائق آمدن خاگو رشا
کشا رز ن در بلوچستان ژاکستان آ رده وت که درک کشا رز ن ز
موضوع خشکسالی با عقاید مذشبیشان مرتبط بوده ین ژدیده
یک رخد د م مولی وت .در ژو ششی دیرر یزد نژناه منفرد
) ،(2013به برروی تأثیر ت در ن محور گاشی ز خشکسالی در
جم یتشا ر وتایی ژرد خته وت .گتایج یافتهشا حاکی ز آن
وت که خشکسالی میتو گد منجر به یجاد موجی ز تأثیر ت منفی
بر ورمایه جتماعی ،مشارکت ،شتغال ،شمبستری ،کیفیت زگد ی،
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هنجار ذهنی

ویژگی های فردی

 -باورهای هنجاری

کیفیت

دسترسی به

زندگی

اطالعات

 -انگیزه پیروی(دیدگاه گروه مرجع)

آگاهی نسبت به

نگرش نسبت به خشکسالی

خشکسالی

 باورهای رفتاری -ارزشیابی نتایج

شکل  .1چارچوب مفهومی ژو شش

روششناسی پژوهش
 200خاگو ر عشایر (با جم یت  1030گفر) منطقه دریال
حومه بود ( .)Statistical Center of Iran, 2016حجم
گموگه مورد ژو شش بر واس جد ل گموگه یر بارتلت
شمکار ن ( 132 ،)Bartlett et al., 2001خاگو ر برآ رد ردید
که به شیوه گموگه یر تصادفی وهمیه در بین جام ه آمار
توزیع ردید (جد ل .)1

بهمنرور دوتیابی به شدف ژو شش در ین منطقه ز مطال ه
کاربرد به ر ش ژیمایشی مقط ی وتفاده شد .د دهشا عمدتاً به
ر ش مصاحبه ر در ر با عشایر با وتفاده ز ژروشگامه
واختارمند ردآ ر شدگد .حوزه مورد مطال ه ین ژو شش منطقه
عشایر دریال در فاصله حد د  25کیلومتر جنوب غربی
شهروتان چسار ن قر ر د رد .جام ه آمار ژو شش حاضر شامل

جدول .1جام ه گموگه آمار ژو شش حاضر
ردیف
1
2
3
4

5

منطقه
دریال خالصه حومه ودخاکی -کوه دین -بون
بلند
آبکل ،تا ه شیشه ،لیشتر ،چ عوض
آبرند
دریال تل قوچی -بمب زده -قره ل -محد ده
چاه گصر -کمرزرد  -ماشین ووخته -تا ه
حمدخاگی
دریال چک بزژا

طایفه
گرین تاجی

حاجتی

گرین تاجی
قشقایی
آقایی

الد گبی
دره شور
نجه -
بختیار  -آقایی

قشقایی

عرب لو -گره

جمع

بز ر ردآ ر د دهشا ژروشگامه

تیره

لک

خانوار
60

جمعیت
300

نمونه
40

30
30
50

175
170
255

20
20
32

30
200

130
1030

20
132

محقق واخته بود که ر یی

آن جنبهشایی گریر تأثیر ین ژدیده در یجاد فشار ر گی ،به

محتو یی آن ز طریق ژاگلی ز متخصصان د گشراشی جر یی
تأییدشد .بهمنرور آزمون ژایایی ژروشگامه ،یک مطال ه ر شنما

مخاطره گد ختن والمتی عضا خاگو ر ،تغذیه گامناوب خاگو ر،
کاشش درآمد ،کاشش مشارکت ر بط جتماعی در بین خاگو رشا،

خارج ز گموگه مورد مطال ه ترتیب د ده شد بر واس گتایج
مطال ه ر شنما ،ژروشگامه ،مورد صالح بازگرر قر ر رفت.

یجاد تنش دعو در بین عشایر عدم برخورد ر ز حمایت
گهادشا وازمانشا مورد ونجش قر ر رفت .شمچنین گررش به

جد ل  2گشان دشنده ضر یب آلفا کر گباخ بر مقیاسشا
مختلف تحقیق میباشد .فز ن بر آن ،گررش عشایر گسبت به
خشکسالی در بُ د ژیامدشا جتماعی در قالب د زده ویه که در

قابلیت کنترل خشکسالی گیز در قالب شفت ویه در زمینه تالش
عشایر بر مقابله با خشکسالی ،تو ن مقابله عشایر با خشکسالی،
ظرفیت یاد یر ر هشا مقابله تووط عشایر کنترلژذیر یا
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کنترلگاژذیر بودن خشکسالی در قالب طیف لیکرت مورد ونجش
قر ر خو شد رفت .متغیر آ اشی به خشکسالی یا میز ن آشنایی فرد
با یو یشا

ر شکارشا مقابله با ین ژدیده ،دلیل بر ز خشکسالی شمیت آن
در زگد ی عشایر در قالب طیف لیکرت مورد ونجش قر ر رفت.

ین ژدیده گیز در قالب چهار زمان قوع ین ژدیده،
جدول  .2ضریب آلفا کر گباخ متغیرشا ژو شش
متغیر
نگرش به خشکسالی
در دو بَعد

مقیاس

تعداد گویه

ضریب آلفا

نگرش نسبت به پیامدهای اجتماعی

21

0/37

نگرش قابلیت کنترل خشکسالی

3
10

0/31
0/12

آگاهی به خشکسالی

.
یافتههای پژوهش
الف) ویژگیهای عشایر مورد مطالعه
یو یشا جم یتشناختی عشایر مورد مطال ه در جد ل 3ر ئه
شده وت .شمان وگه که در جد ل مشاشده میشود ،میاگرین
ونی عشایر مورد مطال ه  50وال با گحر ف م یار  14/42بوده که
کثریت عشایر مورد مطال ه میانوال بودگد .شمچنین میاگرین

ت د د د م عشایر مورد مطال ه  152/12رأس با گحر ف م یار
 85/30میباشد .فز ن بر آن ،میاگرین وابقه د مد ر  37/17وال
با گحر ف م یار  16/96که حاکی ز شغل صلی د مد ر تجربه
باال در ین حرفه میباشد.

جدول .3یو یشا جم یت شناختی ژاوخرویان
میاگرین
50
5/6
152/12
37/17
136/15

یو ی
ون (وال)
ت د د عضا خاگو ده (گفر)
ت د د د م(رأس)
وابقه د مد ر (وال)
ظرفیت ژر گه چر (رأس)

کمترین د م گرهد ر شده تووط عشایر مورد مطال ه  25رأس
بیشترین آن  400رأس بود .د منه وابقه د مپر ر  78وال وت
که گشان میدشد تفا ت بین بیشینه کمینه وابقه بسیار زیاد
وت .عال ه بر آن ،یافتهشا حاکی ز آن بود که میاگرین میز ن
زمین زر عی عشایر مورد مطال ه  1/08شکتار با گحر ف م یار0/32
شکتار میباشد .شمچنین میاگرین وابقه کشا رز عشایر مورد
مطال ه  1/68وال با گحر ف م یار  0/86بود .مر ر جمالی یافتهشا
گشان ز متکی بودن عشایر مورد مطال ه به شغل د مد ر با وابقه
گرهد ر چندین واله وت.
بر وطح تحصیالت ورژروتان خاگو ر عشایر مورد مطال ه،
مقاطع تحصیلی مورد ونجش قر ر رفت .ز مجموع  132ژاوخ-
دشنده 55 ،گفر بهعبارتی 41/7درصد بد ن تحصیالت 28 ،گفر
ی نی 21/2درصد د ر تحصیالت بتد یی 23 ،گفر یا 17/4درصد
ر شنمایی 17 ،گفر ی نی 12/9درصد متووطه 2 ،گفر بهعبارتی

گحر ف م یار
14/42
2/08
85/30
16/96
80/65

1/5درصد فوق دیپلم در گهایت  7گفر یا بهعبارتی  5/3درصد
باالتر بودگد .گتایج
تحصیالت لیساگس
در
یافتهشا حاکی ز آن وت که  41/7درصد ز ورژروتان خاگو رشا
بد ن وطح تحصیالت  50درصد د ر تحصیالت بتد یی
ر شنمایی بوده گد که گشان ز ین وت وطح تحصیالت
ورژروتان خاگو ر عشایر مورد مطال ه در حد ژایینی قر ر د رد.
ب) نگرش عشایر نسبت به پیامدهای خشکسالی
گررش جتماعی عشایر به وگه ضمنی ،تبیین کننده برخی ثرشا
تب ات گاشی ز قوع خشکسالی وت .بر ز شوکشا
تنششا محیطی میتو گد زمینهواز بسیار ز در کات خاص در
زمینه بحر ن خشکسالی گرایر آن باشد .با مر ر جمالی بر
یافتهشا مشخص ردیده که ز مجموع  132عشایر مورد مطال ه،
 12گفر ( 92/6درصد) رزیابی گامناوبی ز قوع ژدیده خشکسالی
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مو رد شاره کرد .1 :به مخاطره فتادن والمتی عضا خاگو ده.2 ،
درآمد گاکافی عدم تغذیه مناوب .3 ،ز دوت د دن جا مکان
متفرق شدن ز شمدیرر .4 ،کاشش وطح ر بط جتماعی،
مشارکت آگان در ف الیتشا جتماعی .5 ،مقا م شدن خاگو دهشا
 .6عدم برخورد ر ز خدمات حمایتی
در مقابل وختیشا
وازمانشا گهادشا .مطابق یافتهشا جد ل 4ژس ز محاوبه
ضریب تغییر ت ،مهمترین رزیابی عشایر مورد مطال ه ز بین ثر
جتماعی ژدیده خشکسالی مت لق به فز یش تنش دعو در بین
خاگو رشا بود بهطور که آگان بر ین با ر بودگد که دعو تنش
حاصل ز ژدیده خشکسالی زماگی رخ میدشد که منابع محد د
گریر آب کمبود علوفه در مر تع جود د شته باشد .آگان به فشار
ر گی گاشی ز قوع خشکسالی تأکید د شته گد بر ین با ر بودگد
که فشار فز ینده گاشی ز قوع خشکسالی به یوه شنرامی که ز
دوت د دن شغل در کنار شزینهشا وروام آ ر زگد ی وبب
ردد ،قدرت تحمل عشایر کاشش مییابد به شمین دلیل ،با
یجاد کوچکترین ختالل یا مشکل ،زمینه د منزدن به تنش
فر شم میشود .شمچنین عشایر مورد مطال ه گقش خشکسالی ر در
یجاد فشار ر حی ر گی بر خود خاگو ده به عنو ن د مین عامل
تنشز قلمد د گموده ظهار میکردگد که والشا طوالگی
وخت خشک وبب شده وت که فشارشا فر گی بر آگان رد
شود به وگه که تحمل شیچ وگه گامالیمات دیرر ر در زگد ی
خود گد رگد بر ز مسادل مشکالت مالی گاشی ز قوع بحر ن
خشکسالی باعث ردیده که آگان گتو گند به شیوه م قول بر
یافتن ر شکار مناوب بر د ره زگد ی ذر گدن د ره وخت
خشکسالی بیندیشند .ین مر موجب یجاد فشار ر حی ر گی بر
خاگو ده وخت شدن ین د ره شده وت.
بر واس ضریب تغییر ت بدوت آمده در جد ل  4مشخص ردید
که ویه متفرق شدن خاگو رشا عشایر در لویت ووم قر ر
د رد بهطور که عشایر بر ین با ر بودگد که در زمان قوع
خشکسالی ،عشایر بهدلیل ز دوت گد دن شغل خود ،حفظ د مد ر
شمچنین منیت م یشت خاگو ده خود مجبور به کوچ به مرتع
دیرر یا مهاجرت به ر وتا شهر بر ژید کردن شغل دیرر
باشند که ین منجر به فر ژاشی گرام یلی ز بین رفتن
شمبستری جتماعی ر بط مستحکم عشیره می ردد.

د شتند .بهعبارتی ،آگان بر ین با ر بودگد که ژیامدشا جتماعی
گاشی ز خشکسالی باعث وترس فشار ر گی مضاعف بر خود
خاگو دهشان شده شمچنین باعث ز دوت د دن شغل درآمد
گاکافی وت که خود منجر به تغذیه گامناوب در ژی آن بر ز
بیمار شا آفاتشا ردیده وت .بهطور که در ثر قوع
خشکسالی گرام یلی عشیره بر ثر مهاجرت ز شم ژاشیده
آن ر حیه مشارکت شمکار دوتهجم ی ز بین رفته وت .گتایج
ن د یجور
ن شافتن
ین یافته با یافتهشا
) (Van Haften & Van/De Vijver, 1999که بر ین
با ر بودگد که قوع بحر نشا زیستمحیطی منجر به فز یش
مهاجرت در میان مردم مناطق ردیده شمخو گی د رد .فز ن بر
آن 79 ،گفر ( 59/8درصد) ز مجموع  132عشایر مورد مطال ه
گترارشان بر ین بود که در زمان قوع خشکسالی ز حمایتشا
گهادشا وازمانشا وتمهال تسهیالت والشا ذشته بهرهمند
شوگد .با ین جود ،آگها ز ین گوع حمایتشا برخورد ر گرردیدگد.
بهطور کلی گتایج حاکی ز آن وت که عشایر رزیابی مثبتی ز
قوع خشکسالی گد شته گد قوع ین ژدیده موجب وختیشا
رگجشا فر گی بر خود عضا خاگو دهشان ردیده
خشکسالی ر بهعنو ن ژدیده تخریب ر یر نکننده د گسته گد که
چارچوب مناوبات جتماعی آگان ر بر شم زده وت .عشایر مورد
مطال ه ،خشکسالی ر بهمنزله شوکی گا هاگی مید گند که شیر زه
زگد ی آگان ر ز شم ژاشیده موجب شده وت که تحمل
فشارشا محیطی بر آگان دشو ر به خاطر عمق تخریب ین
ژدیده گتو گند ز شمبستری جتماعی مناوب در گی برخورد ر باشند.
بر واس گتایج ین برروی ،میاگرین گررش عشایر مورد مطال ه به
خشکسالی  3/7در مقیاس لیکرت بود .ین یافتهشا با گتایج
ژو شش کرمی شمکار ن ( )Karami et al., 2006شمخو گی
د رد.
شمان وگه که در جد ل 4گشان د ده شده وت ،عشایر مورد
مطال ه گقش خشکسالی در یجاد فشارشا ر گی ر حی بر
خاگو دهشان ر در حد زیاد رزیابی گموده گد (میاگرین،4/05 :
گحر ف م یار .)0/36 :بهبیان دیرر ،آگان خشکسالی ر به عنو ن
عاملی تنشز قلمد د گموده گد ظهار میکردگد که والشا
طوالگی خشک وبب شده وت که فشارشا فر گی بر آگان
رد شود .شمچنین ز دیرر ژیامدشا ین ژدیده میتو ن به ین
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جدول .4گررش به ژیامد جتماعی عشایر مورد مطال ه گسبت به خشکسالی
*
گحر ف
گررش به ژیامد جتماعی
میاگرین
م یار
0/36
4/05
خشکسالی باعث یجاد فشار ر گی بر من خاگو ده م شده وت

ضریب
تغییر ت
0/08

2

خشکسالی باعث شده که والمتی خاگو ده م به خطر فتد

3/95

0/47

0/11

5

خشکسالی باعث ردیده که غذ مناوبی در ختیار گد شته باشم
خشکسالی باعث ردیده که در تأمین مایحتاج زگد ی م در مضیقه باشم
خشکسالی باعث ردیده که خاگو ده م جا مکان خود ر ترک دوت به مهاجرت بزگم
خشکسالی باعث ردیده خاگو رهشا عشایر ز شم متفرق ردگد
خشکسالی باعث ردیده وت که در ف الیتشا دوتهجم ی عشایر ( گجام مر وم ،ژشم
چینی وایر) مشارکت کمی د شته باشم
خشکسالی باعث ردیده وت که دعو تنش در بین عشایر فز یش یابد

3/95
3/98
3/87
4/02
3/98

0/56
0/46
0/69
0/41
0/55

0/14
0/11
0/17
0/10
0/13

7
4
9
3
6

3/80

0/71

0/04

1

3/93
3/63
2/44

0/59
0/94
1/23

0/15
0/25
0/50

8
10
12

2/80
3/7

1/20
0/68

0/42

11

خشکسالی باعث ردیده که کمتر به آشنایان گزدیکاگم روید ی کنم
خشکسالی باعث مقا م شدن خاگو رشا در مقابل وختیشا ردیده وت
خشکسالی باعث ردیده وت که گهادشا وازمانشا کمکشا بالعوض در ختیارمان
قر ر دشند
خشکسالی باعث ردیده وت که مهلت ژرد خت تسهیالت م وق تمدید ردد
گررش به ژیامد جتماعی

لویت

* دامنه میانگینها بین =2خیلی مخالفم تا =5خیلی موافقم است.

ج) نگرش عشایر نسبت به قابلیت کنترل خشکسالی
گررش قابلیت کنترل خشکسالی تووط عشایر میتو گد تبیینکننده
رحمان
رفتارشا مدیریتی خشکسالی آگان باشد .بیدل
( )Beedell & Rehman, 2000بر ین با ر وت که گررش،
من کس کننده عاملشا شخصیتی فرد وت .گررش میتو گد به-
عنو ن رزیابی مثبت یا منفی ز بر ز یک رفتار قلمد د شود .در
گتیجه شر چه میز ن ین رزیابی مثبتتر ،فرد تمایل بیشتر به
گجام آن رفتار خاص د رد .میتو ن ین وگه برد شت کرد که شر
چه گررش قابلیت کنترل خشکسالی در فرد قو ترباشد ،به شمان
میز ن مکان ینکه به مقابله با آن ژدیده ر آ رد ،بیشتر وت.
مر ر کلی بر یافتهشا گشان د د که  119گفر ز مجموع  132عشایر
مورد مطال ه بر ین با ر بودگد که در زمان قوع خشکسالی گباید
دوت ر دوت ذ شت بلکه باید تالش بیشتر کرد تا بتو ن
خسارت گاشی ز ین ژدیده ر کاشش د د .بهطور میاگرین  83گفر ز
132ژاوخدشنده ذعان د شتند شر چند خشکسالی مصلحت
خد گد وت ،ر هشا بهتر بر مقابله با خشکسالی جود
د رد که باید آگها ر یاد رفت در مو جهه با ین ژدیده بهکار
بست .بهطور کلی گتایج یافتهشا در بُ د گررش قابلیت کنترل

خشکسالی حاکی ز آن وت که عشایر مورد مطال ه بر ین با رگد
با جود ینکه خشکسالی ژدیده تخریب ر یر نکننده وت
ما با تالش آموزش مناوب در یاد یر ر هشا مقابله با آن
می تو ن بر ین ژدیده فائق آمد ثرشا منفی آن ر کاشش د د.
بهبیان دیرر ،گررش آگان بر مهارژذیر ین ژدیده بود که بهعنو ن
محرکی مناوب ،ر ه ر بر ر ئه برگامهشا مدیریتی خشکسالی
شمو ر میوازد .گتایج ین یافتهشا با یافتهشا کرمی شمکار ن
( )Karami et al., 2006شمخو گی د رد .با مر ر کلی
یافتهشا جد ل  5در بُ د گررش قابلیت کنترل مشخص ردیده
وت که با توجه به بدوت آ ردن ضریب تغییر ت ،عشایر بر ین
با ر بودگد که میتو ن به شیوه بهتر با تالشی بیشتر به مقابله با
خشکسالی ژرد خت .آگان بر ز میگمودگد ،ر د لت مکاگات مالی
مناوب در ختیارشان قر ر دشد میتو گند به موفقیتشا بیشتر
بر مهار ثرشا گاخوشایند خشکسالی گایل آیند بر ین با ر
بودگد که تنها در وایه حمایت د لت وت که میتو گند به مقابله
ثربخش با خشکسالی ژرد خت.
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جدول .5گررش قابلیت کنترل عشایر مورد مطال ه

*

انحراف

ضریب

اولویت

نگرش قابلیت کنترل خشکسالی

میانگین

تغییرات
0/46
0/42

6
5

اشی قات فکر میکنم بر مقابله با خشکسالی کوتاشی کرده م
فکر میکنم خشکسالی مصلحت خد گد وت بر مقابله با آن دوت ر دوت
ذ شتم
م تقدم که گباید دوت ر دوت ذ شت باید تالش بیشتر کرد
م تقدم که میتو ن خسارت خشکسالی ر کاشش د د
فکر میکنم ر هشا بهتر بر مقابله با خشکسالی جود د رد که باید آن ر متحان کنم
میتو ن ر هشا مقابله با خشکسالی ر یاد رفت آگها ر بهکار بست
م تقدم که گمیتو ن ثر ت خشکسالی ر کاشش د د باید آن ر تحمل کرد
گررش قابلیت کنترل

2/52
2/59

معیار
1/16
1/10

0/15
0/28
0/31
0/29
0/50

1
2
4
3
7

3/88
3/43
3/31
3/39
2/40
3/07

0/60
0/98
1/03
1
1/22
1/01

* دامنه میانگینها بین =2خیلی مخالفم تا =5خیلی موافقم است.

د) همبستگی متغیر نگرش با سایر متغیرهای پژوهش
شمان وگه که در جد ل  6گشان د ده شده وت ،میان متغیر
آ اشی گسبت به خشکسالی گررش آگان گسبت به ین ژدیده
م نید ر
ر بطه مثبت
جود د رد (; r =1/553
 .)Sig.=1/111به بیان دیرر ،با فز یش وطح آ اشی فر د،
گررش گسبت به ژیامدشا کنترلژذیر ین ژدیده فز یش مییابد
بال کس .فز ن بر آن ،گتایج یافتهشا حاکی ز ر بطه د طرفه
مثبت بین متغیر شنجارشا ذشنی گررش گسبت به خشکسالی
وت ( r =1/513؛  .)Sig.=1/111بهعبارتی ،با باال رفتن
ز دید اه ر ه مرجع ،حتمال قوع گررش به
گریزه ژیر
کنترلژذیر ین ژدیده فز یش مییابد .در مورد ر بطه بین متغیر
گررش گسبت به ژیامدشا جتماعی خشکسالی قصد رفتار ،
گتایج یافتهشا حاکی ز ر بطه د طرفه مثبت م نید ر میان آگها
وت ( .)Sig.=1/111 ; r =1/382به بیان دیرر ،با فز یش
گررش فر د گسبت به مهارژذیر خشکسالی ،حتمال قوع قصد
رفتار در خصوص مدیریت خشکسالی فز یش مییابد بال کس.
شمچنین میان دوتروی به منابع طالعاتی گررش گسبت به
جود د رد
خشکسالی ر بطه د طرفه مثبت م نید ر
( .)Sig.=1/113 ; r =1/325ین بد ن م نی وت که با
بهرهمند عشایر ز منابع طالعاتی ،آ اشی شناخت آگها گسبت
به ین ژدیده فز یش ژید کرده وت در گهایت حتمال قوع
گررش فر د گسبت به ژیامدشا خشکسالی مثبت ین ژدیده ر
مهارژذیر مید گند .شمچنین بین گررش گسبت به ژیامدشا
جتماعی خشکسالی وطح تحصیل ورژروت خاگو ر ر بطه مثبت
م نید ر جود د رد ( r =1/138؛  .)Sig.=1/13ی نی با
باال رفتن وطح تحصیل ورژروت خاگو ر ،حتمال قوع ینکه فر د
گررش به ژیامدشا جتماعی خشکسالی فز یش بیابد بال کس
جود د رد .گتایج ین یافته با یافتهشا ی قوبی شمکار ن
( )Yaghoobi et al., 2016شمسو میباشد.

فز ن بر آن ،رزیابی عشایر مورد مطال ه ز ینکه خسارتشا
گاشی ز خشکسالی کاششژذیر وت ر بهعنو ن د مین ویه مهم
قلمد د گمودگد حاکی ز ین وت که حمایتشا د لت گهادشا
د لتی شمر ه با تشریک مساعی عشایر میتو گد منجر به کاشش
خسارتشا گاشی ز خشکسالی شود .ین فر د بر ین با ر بودگد
که در صورت ورمایه ذ ر د لت در یجاد بندشا ژر ژهشا
حفر چاهشا عمیق گیمه عمیق ،حد ث منابع
آبخیزد ر
وتخر آب ،حیاء مر تع بذرژاشی تأمین علوفه مدتد ر
بهرهمند گمودن عشایر ز تسهیالت رز ن قیمت ز
یار گه
خسارتشا گاشی ز قوع خشکسالی به وگه بهینه کاوته
خو شد شد .شمچنین وومین ویه مهمی که عشایر مورد مطال ه
در حد باالیی رزیابی گمودگد ،قابل یاد یر بودن شیوهشا مقابله
با خشکسالی وت عشایر بر ین با ر بودگد که آموزش شیوه
مناوبی بر ر ئه ر شکارشا مدیریتی گوین وت .ین فر د ظهار
د شتند که د لت میتو گد با بر ز ر د رهشا آموزشی شیوهشا
مؤثر مقابله ر به آگان بیاموزد تا ز ین ر ه آگان بتو گند ر شکارشا
مناوب ر بر زیده در د مپر ر زر عت خود بهکار ببرگد .گتایج
ین یافتهشا در د بُ د گررش به ژیامدشا خشکسالی
کنترلژذیر با یافتهشا کرمی شمکار ن ( Karami et al.,
 )2006شمخو گی د رد .ین در حالی وت که عده ز عشایر بر
ین با رگد که ر هشا مقابله با خشکسالی آموختنی گیست .ین
ر ه ز عشایر ،بیشتر فر د بودگد با وطح تحصیالت بسیار ژایین
که ظهار مید شتند خشکسالی قابل کنترل گبوده خسارتشا
رده ز آن گیز قابل کاشش گیست بیشتر به قضا قدر با ر
د شتند .یافتهشا ی قوبی شمکار ن ) (2016در ونجش گررش
کشا رز ن گیز مؤید ین یافته میباشد.
63

راشد نسب و همکاران ،نگرش عشایر به پیامدهای اجتماعی خشکسالی و عوامل مؤثر بر آن :مورد...
جدول  .6شمبستری متغیر گررش به خشکسالی با وایر متغیرشا ژو شش
م نی د ر
ضریب شمبستری
متغیر
ون (وال)

-0./145

0/096

وطح تحصیل (وال)

*0/198

0/023

آ اشی به خشکسالی

**0/339

0/0001

شنجار ذشنی

**0/302

0/0001

دوتروی به طالعات

**0/263

0/002

کیفیت زگد ی

0/078

0/372

ت دد دم

0/065

0/459

وابقه د مد ر

0/039

0/655

ظرفیت ژر گه

-0/056

0/526

بّ د خاگو ر

*0/179

0/039

ت د د فر د تحصیلکرده

0/071

0/420

*معنیداری در سطح 0/05است .** .معنیداری در سطح  0/02است.

ه)تحلیل مسیر سازههای مؤثر بر نگرش نسبت به

کنترلژذیر

ین ژدیده برخورد رگد .شمچنین عشایر

خشکسالی

گریز ژیر

بیشتر گسبت به ر ه مرجع (شمسایران ،د مد ر ن

یافتهشا شکل2

گموگه

جد ل  7گشان میدشد که ز بین متغیرشا

صاحبان طرح مرت د ر

که ز

ریش وفید ن) برخورد رگد،

مدل ،متغیر آ اشی گسبت به خشکسالی ( )β=1/331بیشترین ثر

گررش منفی گسبت به ژیامدشا خشکسالی مدیریت ین ژدیده

جتماعی

د رگد .فز ن بر آن ،متغیرشا ت د د د م ( )β=1/15ت د د فر د

مستقیم م نید ر ر بر گررش عشایر گسبت به ژیامدشا

خاگو ده ( )β=1/13گیز د ر

خشکسالی د رد .ین یافته حاکی ز آن وت که ر بطه علّی میان

ثر مستقیم م نید ر بر گررش

آ اشی گسبت به خشکسالی با گررش گسبت به ین ژدیده در بین

گسبت به ژیامدشا

جتماعی خشکسالی بودگد .ین در حالی وت

عشایر مورد مطال ه جود د رد .به بیان دیرر ،شر چه عشایر مورد

که مطابق یافتهشا

شکل ،2متغیر دوتروی به منابع طالعاتی

مطال ه ز آ اشی بیشتر

در

گسبت به خشکسالی برخورد ر باشند،

گررش آگها گسبت به ژیامدشا

جتماعی ین ژدیده

بیشترین ثر غیر مستقیم م نید ر( )β=1/3بر گررش گسبت

به ژیامدشا خشکسالی وت .به بیان دیرر ،عشایر مورد مطال ه با

چروگری

کنترل آن با وتفاده ز ت دیل رشا فنی فز یش مییابد .ژس ز

برخورد ر

آ اشی ،بهترتیب ظرفیت ژر گه چر ( )β= -1/513شنجار ذشنی

آموزشی تر یجی ،شناخت

( )β= -1/511بیشترین ثر مستقیم ،م نید ر منفی بر گررش

خشکسالی ژید میگماید که منجر به فز یش آ اشی آگان ردیده

گسبت به ژیامدشا
چر

بیشتر

شستند ز گررش منفیتر

طالعات بیشتر گسبت به ژدیده

گیز ز گررش بهتر گسبت به ثرشا

جتماعی خشکسالی ر د شتند .ین یافتهشا

حاکی ز آن وت عشایر مورد مطال ه که د ر

ز وایل دید ر  ،شنید ر

ژدیده برخورد ر می ردگد.

ظرفیت ژر گه

گسبت به ژیامدشا
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هنجار

تعداد افراد

ذهنی

خانواده

کیفیت

تعداد دام

زندگی

ظرفیت
پروانه

دسترسی به
منابع اطالعاتی

*0/852
آ اشی گسبت به-
خشکسالی

نگرش نسبت به
خشکسالی

**0/192

شکل .2تحلیل مسیر

عو مل مؤثر بر گررش

جدول .7تجزیه ثر ت متغیرشا بر گررش گسبت به ژدیده خشکسالی
ثرمستقیم

ثر غیر مستقیم

ثر علی کل

شمبستری

ثر غیر علی

متغیرشا تحقیق

-

0/24

0/24

**0/26

0/02

**0/29

-

0/29

**0/33

0/04

-

-

0/07

0/07

ت دد دم

**0/03

-

0/03

0/06

0/03

ت د د فر دخاگو ر

**0/17

-

0/17

*0/179

0/009

ظرفیت ژر گه

-0/307

-

-0/307

0/07

0/2

شنجار ذشنی

-0/302

-

-0/302

دوتروی به طالعلت
آ اشی گسبت به خشکسالی
کیفیت زگد ی

-

**

0/302

0

*معنیداری در سطح ** 0/05معنیداری در سطح 0/02

بحث و نتیجهگیری
خشکسالیشا ز مهمترین بالیا طبی ی محسوب میشوگد که عال ه بر
تلفات گساگی ،گسبت به وایر بالیا طبی ی ،ثرشا مخرب زیست
محیطی فر گی ر بهدگبال د رگد .بدین لحاظ جام ه عشایر که تولید،
درآمد شتغالشان به طبی ت بسته وت ،م موالً بیشتر در م رض
خسار ت خشکسالی قر ر می یرگد .مر ر مطال ات در حوزه گررش حاکی
ز تأثیر شد یت کننده گررش بر رفتار میباشد ،بهطور که در گرریه عمل
منطقی تئور رفتار برگامهریز شده ،قصدشا رفتار ر بهعنو ن
ت یینکننده صلی رفتار مفهوم واز کرده وت ( Bedard et al.,
 .)2010چنین برد شت میشود که قصد ز گررش به رفتار گشأت می-
یرگد .قدر مسلم آگکه قوع خشکسالی بهشدت گررش فر د ر تحت
تأثیر قر ر میدشد .ین بد ن مفهوم وت که گتخاب واز کارشا مقابله
تووط عشایر ،تحت تأثیر در کات فرد آگان ز میز ن ریسک گاشی ز

قوع خشکسالی وت .مطابق یافتهشا ین ژو شش ،شر چند عشایر
مورد مطال ه ثرشا جتماعی گاشی ز قوع خشکسالی ر بر زگد ی خود
مخرب یر گرر د گسته گد ،ما خشکسالی ر ژدیده مهارژذیر کنترل
شدگی رزیابی گموده گد در جهت مقابله با ین بحر ن گیز در حد تو ن
خود تالش گموده گد .ین یافته با یافتهشا زماگی شمکار ن )(2010
مطابقت د رد .آگها گیز در مطال ه خود گشان د دن برخی کشا رز ن گررش
تهدیدز به خشکسالی د رگد .عشایر ذعان د شته گد که آماد ی ژذیرش
ر ششا مقابله بهتر مناوبتر ر گیز د رگد .کسب ین گتیجه به عنو ن
گقطه عطفی در فر یندشا طرحریز برگامهشا مقابله به شمار میآید
برگامهریز ن کارکنان مید گی عشایر میبایست در فر یندشا منتهی به
رفتار مدیریتی گسبت به ین ژدیده بهعنو ن یک مزیت عمده توجه د شته
باشند .مطال ات کشا رز شمکار ن ) (2011یزد ن ژناه ) (2012گیز
65

راشد نسب و همکاران ،نگرش عشایر به پیامدهای اجتماعی خشکسالی و عوامل مؤثر بر آن :مورد...

تبیین میگمایند .آگچه ز مطالب ژیش برد شت میشود آن وت که
مجموعه در شم تنیده ز وازهشا جتماعی ،قتصاد  ،فرشنری،
فرد در کنار گقش مؤثر گهادشا د لتی در شکل یر گررش گسبت
به خشکسالی کاشش ژیامدشا گاشی ز آن ثر ذ رگد .بنابر ین ،مطابق
یافتهشا ین ژو شش ژیشنهادشا زیر جهت تغییر گررش عشایر گسبت
به خشکسالی بهکار یر رفتارشا مدیریتی در مو جهه با ین ژدیده به
شرح زیر ر ئه می ردد:
 .1تقویت رتقاء آ اشی د گش عشایر گسبت به خشکسالی با
بهرهمند گمودن زیستراه خاگو رشا عشایر ز وایل رتباط جم ی به-
ویله فر شم گمودن زیر واختشا رتقاء زمینه دوتروی به منابع
طالعاتی.
 . 2تو گمند گمودن عشایر با بر ز ر کالسشا تر یجی -فنی
رتقاء
حرفه در ر وتا چند کارکرد گمودن خاگو رشا عشایر
درآمد کیفیت زگد ی تغییر ترکیب عامل تولید جهت مقابله با
خشکسالی.
 .3باال بردن درک آ اشی عشایر گسبت به ژدیده خشکسالی ز
طریق بازدید ز مناطق عشایر موفق در کاشش ثر ت خشکسالی
یاد یر در عمل بر مقابله با خشکسالی.
 .4تقویت ر حیه مقابلهجویی با مشارکت آگان در گجام ژر ژه-
شا ورمایه ذ ر بر مدیریت خشکسالی در مناطق با لویت در
مناطق با ژیشینه خشکسالی.
 .5خارج شدن بخش تر یج ز ر ش ونتی ( گتقال یافته ز
ژو ششرر به عشایر) جایرزینی ر یکرد ژو شششا تر یج مزرعه
محور (مشارکتی مید گی با زینش جر ر شکارشا تووط عشایر).
 .6عطا تسهیالت وهل لوصول عتبار ت تسهیالت باگکی
متنوع ،بالعوض کم بهره تآمین علوفه یار گه مدتد ر با لویت
به عشایر د ر گو ع بیمهشا ( جتماعی ،د م ،مرتع فت درآمد در ثر ز
دوت د دن گرام تولید ت) ز وو وازمانشا گهادشا به تولیدکنند ان
عشایر در تغییر گررش آگها گسبت به ژیامدشا ین ژدیده.
 .7جاره کردن مر تع ژسچرشا مناوب خارج ز قلمر با
عتبار ت د لتی.
.8خرید تضمینی محصوالت تولید ت د می عشایر.
 .9جایرزین گمودن مدیریت ریسک بهجا مدیریت بحر ن در
مو جهه با ژدیده خشکسالی با مشارکت د دن وطوح د لت ملی وتاگی
عشایر در مناطق د ر وابقه خشکسالی.

مؤید ین یافته بودگد .آگها گیز در مطال اتی مجز گشان د دگد کشا رز ن بر
ین با رگد که خشکسالی قابل کنترل مدیریت وت .ژو شش حاضر
گشان میدشد که شر اه عشایر در ژی یدهشا ر ششا گوین بر
تغییر شر یط موجود باشند ،مسئوالن برگامهریز ن میتو گند ضمن گجام
ورمایه ذ ر شا الزم ،بیشترین بهرهبرد ر ر ز ین موق یت با فز یش
ف الیتشا تر یج توو ه د شته باشند .کا حاصل ز تحلیل مسیر
گشان د د ز بین متغیرشا مدل ،متغیر آ اشی گسبت به خشکسالی
( )β=1/331بیشترین ثر مستقیم م نید ر ر بر گررش عشایر گسبت به
ژیامدشا جتماعی خشکسالی د رد .ین یافته حاکی ز آن وت که ر بطه
علی میان آ اشی گسبت به خشکسالی با گررش گسبت به ین ژدیده در
بین عشایر مورد مطال ه جود د رد .به بیان دیرر ،شر چه عشایر مورد
مطال ه ز آ اشی بیشتر گسبت به خشکسالی برخورد ر باشند گررش
گسبت به ژیامدشا جتماعی ین ژدیده چروگری کنترل آن با وتفاده ز
ت دیل رشا فنی فز یش مییابد .ین یافته شمسو با یافتهشا حیاتی
شمکار ن ) (2010ی قوبی شمکار ن ) (2016بود .آگها گیز گشان
د دگد آ اشی د گش گقش مؤثر در تبیین گررش رفتار کشا رز ن
د رد .ژس ز آ اشی ،بهترتیب ظرفیت ژر گه چر ( )β= -1/513شنجار
ذشنی ( )β= -1/511د ر بیشترین ثر مستقیم ،م نید ر منفی بر
گررش گسبت به ژیامدشا جتماعی خشکسالی بودگد .ین یافتهشا حاکی
ز آن وت عشایر مورد مطال ه که د ر ظرفیت ژر گه چر بیشتر
شستند ز گررش منفیتر گسبت به ژیامدشا کنترلژذیر ین ژدیده
برخورد رگد .شمچنین عشایر که ز گریزه ژیر بیشتر گسبت به
ر ه مرجع (شمسایران ،د مد ر ن گموگه صاحبان طرح مرتعد ر
ریشوفید ن) برخورد رگد ،گررش منفی گسبت به ژیامدشا خشکسالی
مدیریت ین ژدیده د رگد .فز ن بر آن ،متغیرشا ت د د د م ()β=1/15
ت د د فر د خاگو ده ( )β=0/17گیز د ر ثر مستقیم م نید ر بر گررش
گسبت به ژیامدشا جتماعی خشکسالی بودگد .ین در حالی وت که
مطابق یافتهشا شکل ،2متغیر دوتروی به منابع طالعاتی د ر
بیشترین ثر غیر مستقیم م نید ر( )β=1/3بر گررش گسبت به
ژیامدشا خشکسالی وت .به بیان دیرر ،عشایر مورد مطال ه با
برخورد ر ز وایل دید ر  ،شنید ر شرکت در کالسشا آموزشی
تر یجی ،شناخت طالعات بیشتر گسبت به ژدیدهخشکسالی ژید
میگمایند که منجر به فز یش آ اشی آگان ردیده گیز ز گررش بهتر
گسبت به ثرشا جتماعی مهار کردن ین ژدیده برخورد ر می ردگد.
ین یافتهشا ،با گتایج مطال ه یووفی حاجی گد ( ،)2012ی قوبی شمکار ن
( ،)2015کاظمی ( ،)2015باز گد شمکار ن ( )2014میرفرد ()2016
شمسو وت .ز آگجا که چارچوب مفهومی بر رفته ز تئور رفتار برگامه-
ریز وت ،شماگروگه که در تحلیل مسیر مشخص ردیده وت ،فز ن
بر متغیر شنجار ذشنی ،متغیر آ اشی ،یو یشا فرد کیفیت زگد ی با
گررش ر بطه علی جود د رد .بهعبارتی بخشی ز گررش ر ین متغیرشا

سپاسگزاری
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