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چکیده 
جامعۀ عشایری بخشی از جمعیت فعال و تالشگر کشورمان است که با تولید مواد اولیه و خام و 
ایفای نقش قابل توجه در تصمیمات سیاسی کشور و حراست از مرزها، در دهه های گذشته، مورد 
توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است؛ با وجود این، در سال های اخیر به واسطۀ افزایش 
مشکالت متعدد برای این قشر، درصد جمعیت آنها به صورت روزافزونی کاهش یافته است؛ از 
این رو، بررسی مسائل اجتماعی مربوط به آنها از جمله بررسی و تحلیل سرمایۀ اجتماعی در راستای 
کاهش این مشکالت از مهمترین اقداماتی است که مورد توجه محققان قرار گرفت. هدف از پژوهِش 
توصیفی - تحلیلی حاضر، بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در جامعۀ عشایری 
بود که به صورت موردی در میان عشایر شهرستان چرداول از توابع استان ایالم انجام گرفت. با توجه 
به نبود اطالعات دقیق در مورد تعداد خانوارهای عشایر شهرستان چرداول، 120 نفر از آنها به عنوان 
 SPSS نمونۀ آماری در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از نرم افزار
استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین سه شاخص اصلی سرمایۀ اجتماعی )مشارکت، 
اعتماد و انسجام( در میان عشایر شهرستان چرداول، به ترتیب با مقادیر 3/74، 3/73 و 3/81 در سطح 
99 درصد اطمینان از میانگین مبنا )عدد 3( بیشتر و باالتر از حد متوسط است. در خصوص وضعیت 
کلی سرمایۀ اجتماعی نیز نتایج نشان داد که میانگین سرمایۀ اجتماعی، 3/76 بوده و در سطح 99 درصد 
اطمینان، باالتر از میانگین مبنا قرار گرفته است. بررسی عوامل مرتبط با سرمایۀ اجتماعی جامعۀ عشایری 
مورد مطالعه هم نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی، سه متغیر »دسترسی به وسایل ضروری«، 
»دسترسی به خدمات« و »فاصله تا مراکز ضروری«، دارای رابطۀ معناداری با سرمایۀ اجتماعی بوده اند 

که ضریب همبستگی آنها به ترتیب، 0/287، 0/481 و 0/398- می باشد.
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مقدمه و طرح مسئله
توسـعۀ پایـدار، فرایندي چندبعدي اسـت که تغییـرات مؤثر بر نظام هـاي اجتماعی 
را شـامل می شود و رشـد اقتصادي، بهبود شرایط اجتماعي و حفاظت از ارزش هاي 
طبیعـي از ویژگي هـاي مهـم آن اسـت کـه بایسـتي از طریـق اسـتفادۀ پایـدار و 
مشـارکتي از منابـع محلـي به وجود آیـد )پوگلیـس1 ، 2001: 113(. »امروزه، تحول 
بـه سـوي یک سـطح پایدار از توسـعه، اغلب حاصـل روابط دینامیکـي پیچیده بین 
موضوعـات محیطـي، اجتماعـي و اقتصـادي اسـت« )کـرال و تائـو2 ، 2010: 279(. 
یکـی از ابعـاد جدیـد توسـعه، سـرمایۀ اجتماعي اسـت کـه در کنار دو عامـل منابع 
محیطـی و منابـع اقتصادی، رکن سـوم دسـتیابي به توسـعه را تشـکیل داده )ریاحي 
و همکاران، 1392: 2( و خمیرمایۀ اصلي توسـعه )بولن و اونیکس3 ، 1999: 18( و 
عاملـي بسـیار تأثیرگذار بر روند آن بوده اسـت )اسـترن و آدامـز4 ، 2010: 1391 و 
1392(؛ همچنیـن می تـوان گفـت از اجـزاي اصلي ثـروت ملت ها و توسـعۀ پایدار 
)شـریفیان ثانـي،1380: 13( و کلیـد اسـتقرار جامعۀ مدني به شـمار می آید و فقدان 
آن، مانعی اساسـي بر تأسـیس و اسـتقرار آن اسـت )حاجي پور، 1385: 43 و 44(. 
»در صـورت تقویـت این سـرمایه و بهینه نمودن آن، مي توان شـاهد توسـعۀ نواحي 
مختلـف جغرافیایـی در ابعـاد مختلـف، به ویـژه در بعـد اقتصـادي آن بـود« )میري 
و همـکاران، 1389: 30(؛ بـه طـور کلـي، سـرمایۀ اجتماعـي با نقش کلیـدي ای که 
در مباحـث اقتصـادي، به ویـژه در زمینـۀ فعالیت هـاي مشـارکتي و گروهـي دارد، 
مي توانـد بـه عنوان یکـي از مهمتریـن راهکارهاي توسـعۀ اقتصـاد خانوارها مطرح 
باشـد؛ از ایـن رو، ایـن موضـوع، یـک اصل اساسـي براي نیـل به توسـعۀ پایدار به 
حسـاب می آیـد و حکومت هـا و دولت مردانـي موفـق قلمداد مي شـوند کـه بتوانند 
بـا اتخـاذ سیاسـت هاي الزم و ارائـۀ راهکارهـاي مناسـب در ارتبـاط بـا جامعه، به 

تولید و توسـعۀ سـرمایۀ اجتماعي بیشـتری نائل شـوند. 
     »انسـان در طـول تاریـخ، سـه نظـام اجتماعـی بـا شـرایط اقتصـادی، فرهنگـی 
و سیاسـی گوناگـون را تجربـه کـرده و بـه سـبب توانایی هـای محـدود نظـام قبلی 
در رفـع نیازهـا و ارضـای خواسـته های بشـر، نظـام اجتماعـی جدیـدی پـا گرفته 

1. Pugliese
2. Cirella and Tao
3. Bullen and Onyx
4. Stern and Adams
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اسـت. زندگـی عشـایری و شـیوۀ کوچ نشـینی بـه عنـوان اولیـن نظـام اجتماعـی 
جامعـۀ بشـری، در حـال حاضـر نیز نقش بسـزایی در توسـعۀ اقتصـادی، اجتماعی 
و فرهنگـی کشـور دارد )سـنایی مقدم و محمـدی یگانـه، 1396: 340(. اهمیت این 
شـیوه از زندگـی در کشـوری همچـون ایـران قابـل توجـه و تأمـل اسـت؛ چنانکه 
در بیـان وجهـی از اهمیـت آن، می تـوان بـه نقش زندگـی عشـایری در اقتصاد ملی 
اشـاره کـرد کـه طـی ادوار مختلف، از گذشـته تا کنـون، نقش بسـزایی را در تأمین 
مـواد اولیـه و خـام مـورد نیـاز جامعـه، به ویـژه در زمینـۀ تولیـدات و محصـوالت 
دامـی، صنایـع دسـتی، حراسـت از مرزهـا و ... بـر عهـده داشـته اسـت )شـکور و 
همکاران، 1392: 2(. عشـایر و کوچ نشـینان شهرسـتان چرداول از توابع استان ایالم 
نیـز در تولیـد مـواد اولیـه، به ویژه محصـوالت دامی )دام سـبک؛ اغلب گوسـفند و 
بـز( و صنایـع دسـتی نقش قابـل توجهـی را در اقتصاد اسـتان ایالم داشـته اند. الزم 
بـه ذکـر اسـت کـه در نتایـج آخریـن سرشـماری عشـایر کشـور در سـال 1387، 
تعـداد عشـایر شهرسـتان های چـرداول و شـیروان و آمـار و اطالعـات آنهـا بـا هم 
ارائـه گردیـده و تعـداد عشـایر ایـن دو شهرسـتان، 969 خانـوار و 6 هـزار و 104 
نفر گزارش شـده )سرشـماری اقتصادی عشـایر کوچندۀ اسـتان ایـالم، 1387( و با 
توجـه بـه تفکیـک ایـن دو شهرسـتان از یکدیگر در سـال 1392، آمـار جداگانه ای 

بـرای آنها ارائـه نگردیده اسـت. 
     یافته های متعدد تجربی، اهمیت سـرمایۀ اجتماعی را در ارتقای سـطح توسـعۀ 
جوامـع نشـان می دهنـد؛ بـه عنـوان مثـال می تـوان بـه مطالعـۀ کریسـتوفر در ایـن 
زمینه اشـاره کرد. او اختالف بین مناطق و کشـورها را در سـطح توسـعۀ اجتماعی 
و اقتصـادی، ناشـی از اختـالف آنهـا در ذخیـرۀ موجـود سـرمایۀ اجتماعی دانسـته 
اسـت. مناطـق یـا کشـورهایی کـه ذخیـرۀ نسـبتاً باالیـی از سـرمایۀ اجتماعـی )بـر 
حسـب اعتمـاد تعمیم یافتـه و تعهد مدنـی( دارند در مقایسـه با جوامعـی که اعتماد 
و تعهـد مدنـی پایینـی دارنـد، به سـطوح باالتری از رشـد دسـت یافته انـد )زاهدی 
و همـکاران، 1388: 110(؛ لـذا بررسـی وضعیت سـرمایۀ اجتماعی و شـاخص ها و 
عوامـل مرتبـط با آن، با توجه به اهمیت آن در توسـعۀ عشـایر تالشـگر کشـورمان، 
از الزامـات اسـت و می توانـد ضمن شناسـاندن وضعیت موجود آن در میان عشـایر 
شهرسـتان، بسـتر برنامه ریزی هـای آتی در خصـوص تقویت این نوع از سـرمایه را 
در میـان آنهـا فراهـم آورد؛ از ایـن رو، سـؤال های اصلـی پژوهش حاضـر، عبارتند 

از:
- وضعیـت شـاخص های اصلـی تشـکیل دهندۀ سـرمایۀ اجتماعـی در میـان 

سیدامیرمحمد علوی زاده - فرشید الفتی 
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عشـایر شهرسـتان چـرداول بـه چـه صورتـی اسـت؟
- وضعیـت کلـی سـرمایۀ اجتماعـی در میان عشـایر شهرسـتان چـرداول به چه 

صورتی اسـت؟
- عوامل مرتبط با سرمایۀ اجتماعی در میان عشایر شهرستان چرداول کدامند؟

مبانی نظری پژوهش
عشـایر بـه جماعتـی از مردم اطـالق می گردد که دارای سـازمان اجتماعـی مبتنی بر 
گروه هـای خویشـاوندی هسـتند و افـراد آن، ضمن احسـاس تعلق به این سـازمان، 
عمومـاً جایـگاه خویـش را نیـز در آن می داننـد؛ همچنین به جماعتی گفته می شـود 
کـه معیشـت آنـان مبتنی بر دامداری سـنتی باشـد و به منظـور تعلیـف دام و تأمین 
معـاش، بیـن ییـالق و قشـالق، حرکـت منظـم فصلـی  داشـته باشـند و اغلـب از 
سـیاه چادر، آالچیـق و انـواع سـرپناه قابل حمل در تمام یا بخشـی از سـال اسـتفاده 
کننـد. عشـایر سـه ویژگـی دارنـد: سـاخت اجتماعـی و قبیلـه ای، اتـکای معاش به 
دامـداری، شـیوۀ زندگـی مبتنـی بـر کـوچ )سـنایی مقدم و محمـدی یگانـه، 1396: 

.)342
     بررسـی متـون و ادبیـات مرتبـط با توسـعه نشـان می دهد که سـرمایۀ اجتماعي، 
دایـرۀ وسـیعي از تعاریـف و مفاهیمـی چندسـطحي و چندبعدي دارد کـه محققان 
مختلـف بـه جنبه هایـي از آن و گاهـی با تعابیـر مخصوصي بـه آن اشـاره کرده اند. 
از نظـر کلمـن1  )2002: 110(، »سـرمایۀ اجتماعي، بر دارایي هـاي جمعي ای داللت 
دارد کـه کنـش جمعـي را تسـهیل مي کنـد و افـراد را در دسـتیابي به اهـداف خود 
یـاري مي نمایـد«. پاتنـام2  )1993: 9( نیـز آن را مجموعـه اي از ویژگي هـاي خاص 
سـازمان اجتماعـي، هماننـد اعتماد، هنجارها و شـبکه ها مي داند که کارایي سـازمان 
را از طریـق تسـهیل کنش هـاي هماهنگ، ارتقا مي بخشـد. از نظـر اونیکس و بولن3  
)2000: 24( هـم »سـرمایۀ اجتماعـي، یک مفهـوم لغزنده )بي ثبات( اما مهم اسـت؛ 
لغزنـده )بي ثبـات( اسـت بـه دلیـل آنکـه ضعیـف تعریف شـده و مهم اسـت چون 
مـادۀ اولیـۀ )خـام( جامعۀ مدني را تشـکیل مي دهد. سـرمایۀ اجتماعي بـر ارتباطات 

1. Coleman
2. Putnam
3. Onyx and Bullen
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پیوسـته و متراکـم بیـن افـراد و گروه هـا داللـت دارد«. بوردیـو1  )1986: 15( آن را 
مجموعـه اي از منابـع بالفعل یـا بالقوه مي داند کـه از روابط متقابل نهادینه شـدۀ بین 
افـراد، بـه صـورت شـبکه اي، ناشـي می شـود و موجب برخـورداري کلیـۀ اعضاي 
جامعـه از سـرمایۀ جمعـي و خلـق اعتبـار بـراي آنـان مي گـردد. از نظـر فوکویاما2  
)2002: 26(، »سـرمایۀ اجتماعـي، مفهومـي اسـت که افـراد را وا مـي دارد به منظور 
دفـاع از عالیـق و خواسـته هاي خـود و به منظور پشـتیباني از نیازهـاي جمعي، در 
کنـار یکدیگـر جمع شـوند، حکومت تشـکیل دهند و مناسـبات اجتماعـي خود را 
تقویـت کننـد«. »مفهـوم سـرمایۀ اجتماعي با سـه عنصر یا شـاخص اصلي شـناخته 
مي شـود کـه در گرایش هـا و تمایـالت رفتـاري به اعتمـاد و تمایل بـه کار گروهي 
و در بعـد الگـوي سـاختاري بـه انجمن پذیري و مشـارکت اشـاره مي کننـد« )اُف و 
فاچـس3 ، 2002: 189(؛ بـه عبارتي دیگر، »سـه مؤلفۀ اعتماد، انسـجام و مشـارکت 
اجتماعـي کـه در یـک رابطـۀ متعامـل قرار گرفتـه و هرکـدام تقویت کننـدۀ دیگري 
هسـتند، از مؤلفه هـاي اصلـي سـرمایۀ اجتماعـي محسـوب مي شـوند )توکلـي و 

همکاران، 1390: 44(. 

اعتماد اجتماعي
»از نظـر پاتنـام، اعتمـاد به دو نوع شـخصي و اجتماعي )اعتماد تعمیم یافته( تقسـیم 
مي شـود کـه نـوع دوم بـراي جامعه سـودمندتر اسـت؛ چراکه شـعاع بیشـتري دارد 
و موجـب همـکاري گسـترده تر در سـطح جامعـه مي شـود« )توسـلي و موسـوي، 
1384: 16(. »از نظـر فوکویامـا هـم اعتمـاد حاکم بـر روابط اعضاي خانـواده یا قوم 
و قبیلـه کـه بیشـتر از نـوع اعتماد شـخصي اسـت، لزوماً بـه روابط افـراد در جامعه 
سـرایت نمي کنـد. در اینجـا اعتمـاد تعمیم یافتـه مهم اسـت و منظـور از آن، اعتماد 

بـه افراد ناشـناس اسـت« )رحماني و امیـري، 1386: 28(. 

انسجام اجتماعي
»امیـل دورکیـم از اولیـن جامعه شناسـاني اسـت کـه مفهـوم انسـجام و همبسـتگي 
اجتماعـي را مـورد مطالعه قـرار داد و وجود آن را براي هر جامعه اي الزم دانسـت. 

1. Bourdieu
2. Fukuyama
3. Offe and Fuchs
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از نظـر وی، انسـجام وقتـي رخ مي دهـد کـه عواطـف افـراد بـه وسـیلۀ نمادهـاي 
فرهنگـي، تنظیـم و افـراد متصـل بـه جماعـت، اجتماعي گردنـد و کنش هـا، تنظیم 
شـوند و بـه وسـیلۀ هنجارهـا هماهنـگ گردنـد )توکلـي و همـکاران،1390: 45(. 
او همچنیـن، انسـجام اجتماعـي را مؤلفـۀ اصلـي عمـل و رفتـار اجتماعـي مي داند 
)ازکیـا و غفـاري، 1380: 176(. انسـجام اجتماعـي بـر توافـق جمعـي میـان یـک 
جامعـه داللـت دارد و در کل، ناظـر بر میـزان و الگوي رابطۀ متقابل بین کنشـگران، 
مي تـوان  را  اجتماعـي  انسـجام  اسـت.  تمایزیافتـه  و خرده فرهنگ هـاي  گروه هـا 
در قالـب شـاخص هایی چـون: گرایـش روسـتاییان نسـبت بـه یکدیگـر، شـرکت 
در مناسـک جمعـي، مثـل اعیـاد و مراسـم ملـيـ مذهبـي، میـزان تعامـل و ارتبـاط 
متقابـل اجتماعـي، میـزان نزاع هـاي جمعـي و طایفـه اي و اختالفـات سیاسـي میان 
روسـتاییان بررسـي نمـود )همـان: 189 و 199؛ چلبـي، 1372: 22؛ شـادي طلب و 

حجتـي کرمانـي، 1387: 44(. 

مشارکت اجتماعي
مشـارکت، عبـارت اسـت از فرایندي مسـتمر و باثبـات به منظور تعریـف و تحلیل 
مسـائل، تنظیـم و طـرح راه حل ها و تحـرک منابع و بکارگیري آنها در همۀ سـطوح 
از نیازهـاي توسـعه، تـا کنشـگران بتواننـد بـر فرایندهایي کـه زندگي آنهـا را متأثر 
مي کنـد، نظـارت و کنتـرل داشـته و همـۀ مـردان و زنـان در فراینـد تصمیم گیـري 
)پریـس و همـکاران4 ، 2011: 85(، بـه صـورت مسـتقیم یـا از طریـق نهادهـاي 
مشـروعي کـه تمایـالت و عالیـق آنهـا را بیـان مي کننـد، نقـش داشـته باشـند 
)ساداشـیوا5 ، 2008: 8(. »مشـارکت، یکـي از اشـکال ضـروري سـرمایۀ اجتماعـي 
اسـت کـه هرچـه در جامعـه اي متراکم تـر باشـد، احتمـال بیشـتري وجـود دارد که 
افـراد بتواننـد در جهت منافع متقابـل همکاري نمایند« )قدرتـي و همکاران، 1390: 
83(. مشـارکت در توسـعۀ پایـدار روسـتایي از طریـق ایجـاد تشـکل-هاي محلي، 
یکي از اندیشـه هاي کارسـاز براي توسـعه به شـمار مـی رود )لـوو6 ، 1999: 14( و 
وجـه اساسـي و در عیـن حال، گم شـدۀ توسـعۀ پایدار در روستاهاسـت )گلشـیري 
اصفهانـي و همـکاران، 1388: 148(؛ بـه طـور کلـي، مي تـوان مشـارکت اجتماعي 

4. Peris et al
5. Sadashiva
6. Lowe
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را بـا اسـتفاده از معرف هـاي تعلـق سـازماني )عضویـت و موقعیـت مشـارکتي(، 
مشـارکت در اجـرا )همـکاري بـا نهادهـا در اجـراي برنامه ها و کمک هـاي مالي به 
آنها( و مشـارکت در تصمیم گیري )شـرکت و حضور در جلسـات و ارائۀ پیشـنهاد 
و نظـر(؛ همچنیـن وجـود نهادهایـي چـون: انجمن هـا، گروه هـا و سـازمان هاي 
محلـي و غیردولتـي مورد بررسـي قرار داد )شـادي طلب و حجتـي کرماني، 1387: 

44؛ ازکیـا و غفـاري، 1383: 293؛ توکلـي و همـکاران، 1390: 45(.
     بـا توجـه بـه مطالـب مذکور می تـوان انسـجام اجتماعی، مشـارکت اجتماعی و 
اعتمـاد اجتماعـی را به عنوان سـه شـاخص اصلی تشـکیل دهندۀ سـرمایۀ اجتماعی 

در نظر گرفت )شـکل شـمارۀ 1(. 

 شکل شمارۀ )1(. مدل مفهومی پژوهش در ارتباط با شاخص های اصلی سرمایۀ اجتماعی

پیشینۀ پژوهش
مـرور کلـی مطالعـات مرتبـط با سـرمایۀ اجتماعی نشـان می دهد که در کشـورمان، 
مطالعـات اندکـی در ارتبـاط بـا سـرمایۀ اجتماعـی عشـایر انجـام گرفتـه و اغلـب 
مطالعـات صورت گرفتـه توسـط محققان و سـازمان ها نیـز در مورد جوامع شـهری 
و روسـتایی بـوده اسـت. در ادامـه بـا توجـه به تشـابه نسـبی وضعیت روسـتاهای 
کشـور بـا جامعـۀ عشـایر، بـه اختصـار بـه نتایج چنـد پژوهـش مرتبط بـا موضوع 

مـورد مطالعه اشـاره می شـود. 
     نتایـج پژوهـش ازکیـا و غفـاري )1380(، بـا هـدف بررسـي رابطۀ بین انسـجام 
اجتماعـي و مشـارکت اجتماعـي سـازمان یافتۀ روسـتاییان در نواحـي روسـتایي 
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کاشـان، نشـان داد که در سـطح اطمینـان 99 درصد، رابطۀ معنـاداري بین مؤلفه هاي 
انسـجام اجتماعـي و مشـارکت اجتماعي سـازمان یافته وجـود دارد.

     شـادي طلب و حجتـي کرمانـي )1387( نیـز در مطالعـه اي کـه با هدف بررسـي 
رابطـۀ فقـر و سـرمایۀ اجتماعـي در جامعـۀ روسـتایي انجـام دادنـد، به ایـن نتیجه 
رسـیدند کـه گرچـه رابطـۀ معکـوس میـان فقـر و مؤلفه هـاي سـه گانۀ سـرمایۀ 
اجتماعـي )اعتمـاد، انسـجام و مشـارکت( تأییـد شـده اسـت؛ امـا نتایج رگرسـیون 
چندمتغیـره، مؤیـد وجـود رابطـۀ معنـادار بیـن متغیـر »مشـارکت در تصمیم گیري« 
از مقیـاس مشـارکت اجتماعـي و »نـزاع در میـان روسـتاییان« از مقیـاس انسـجام 

اجتماعـي و پدیـدۀ فقر اسـت.
     گلشـیري اصفهانـي و همـکاران )1388(، در مطالعـه ای، تأثیر انسـجام اجتماعي 
بـر میزان مشـارکت روسـتاییان بخـش گندمان شهرسـتان بروجن را بررسـي کردند 
و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که بـه لحاظ آمـاري، بین انسـجام اجتماعي و مشـارکت 

اجتماعـي روسـتاییان، رابطـۀ مثبت و معنـاداري وجود دارد.
     کیانـي و میرزاپـور )1388(، در پژوهشـي، افتـراق فضایـي - مکانـي شـهري و 
روسـتایي را در ابعـاد سـرمایۀ اجتماعـي در شهرسـتان خرم آبـاد بررسـي کردنـد. 
نتایـج پژوهـش آنـان نشـان داد کـه میان شـهر و روسـتا از نظـر سـرمایۀ اجتماعي 
تفاوت هایـي وجـود دارد؛ چنانکـه از نظـر مؤلفه هـاي اعتمـاد عمومي و مشـارکت 
رسـمي و غیررسـمي، وضعیت روسـتاییان شهرسـتان نسـبت بـه شهرنشـینان بهتر 

اسـت.  بوده 
تبییـن  هـدف  بـا  کـه   )1388( همـکاران  و  نوابخـش  پژوهـش  یافته هـاي       
جامعه شـناختي عوامـل مؤثـر بـر انسـجام اجتماعـي میـان روسـتاییان اسـتان ایالم 
انجـام شـده بود، نشـان داد کـه متغیرهـاي تقدیرگرایـي و قوم گرایي، تأثیـر معنادار 
مثبـت و تعـداد اعضـاي خانـواده، تأثیـر معنـادار منفي بر میـزان انسـجام اجتماعي 
داشـته اند و میـزان انسـجام اجتماعـي روسـتاییان برحسـب افـراد متأهـل و مجرد، 

نـوع کشـت )آبـي و دیـم( و قومیـت تفاوت داشـت.
     رحمانـی و نجفـی )1390( در پژوهشـی، همبسـتگي میـان سـرمایۀ اجتماعي و 
رفـاه تولیدکننـدگان روسـتایي و عشـایري در اسـتان فـارس را مـورد بررسـی قرار 
دادنـد. آنـان بـرای بررسـی وضعیـت سـرمایۀ اجتماعـی از متغیرهـای محـدودی 
چـون: تعـداد عضویـت در تشـکل ها )تشـکل هایي ماننـد طرح هـاي مرتـع داري، 
تعاوني هـاي روسـتایي یـا عشـایري، تعاوني هاي تولیـد کشـاورزي و ...( و ارزیابي 
سـطح مشـارکت آنهـا در مدیریـت این تشـکل ها اسـتفاده کردنـد. نتایـج پژوهش 
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آنـان نشـان داد کـه وضعیـت سـرمایۀ اجتماعی اکثر عشـایِر مـورد مطالعـه )حدود 
70 درصـد( در وضعیـت مناسـبی قـرار دارد.

     ریاحـي و همـکاران )1392(، در پژوهشـي بـه بررسـي و ارزیابـي سـرمایۀ 
اجتماعـي و عوامـل مؤثـر بر آن در بین روسـتاییان منطقۀ اورامانات واقع در اسـتان 
کرمانشـاه پرداخته انـد. نتایـج پژوهش آنان نشـان داد که میانگین سـرمایۀ اجتماعي 
روسـتاییان مورد مطالعه، باالتر از متوسـط )3/9( بوده اسـت و شـش متغیر مسـتقل 
)سـن، سـطح اراضـي، رضایـت کلـي از زندگـي، درصـد درآمـد از شـغل اصلي و 
شـغل راننـده(، 55/9 درصـد از واریانـس تغییرات متغیر وابسـته را تبییـن کرده اند.
سـنایی مقدم و محمـدی یگانـه )1396( در پژوهشـی، نقـش سـرمایۀ اجتماعـی در 
کیفیـت زندگـی عشـایر ایـل نوئـی در شهرسـتان چـرام واقـع در اسـتان کهگیلویه 
و بویراحمـد را مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار دادنـد. آنها بـرای بررسـی وضعیت 
سـرمایۀ اجتماعی، از سـه شـاخص اعتماد اجتماعی، انسـجام اجتماعی و مشارکت 
اجتماعـی اسـتفاده کردنـد. نتایج پژوهش آنان نشـان داد که وضعیت سـه شـاخص 
اصلـی تشـکیل دهندۀ سـرمایۀ اجتماعـی در محـدودۀ مـورد مطالعـه، قابـل قبول و 

میانگیـن هـر یـک از شـاخص ها بیشـتر از حد متوسـط بوده اسـت. 
     بـه طـور کلـی مطالعـات مذکـور نشـان می دهنـد کـه سـرمایۀ اجتماعـی، میان 
روسـتاییان و جامعـۀ عشـایری نسـبت به جوامع شـهری در سـطح قابـل قبول تری 
قـرار دارد. رحمانـی و نجفـی )1390( و سـنایی مقدم و محمدی یگانـه )1396( نیز 
کـه در مطالعـات خود، سـطح سـرمایۀ اجتماعـی در جامعۀ عشـایری را به صورت 
اختصاصـی بررسـی کرده اند، نشـان دادنـد که وضعیت سـرمایۀ اجتماعـی در میان 
عشـایر در سـطح قابـل قبولـی قـرار دارد. بـا این حـال، در زمینـۀ عوامـل مرتبط با 
سـرمایۀ اجتماعـی در میـان جامعۀ عشـایری، خأل مطالعاتی وجـود دارد؛ از این رو، 
محققـان در پژوهـش حاضـر، ضمـن ارزیابـی وضعیت سـرمایۀ اجتماعـی در میان 
عشـایر سـاکن در شهرسـتان چرداول، سـعی دارند عوامل مرتبط با آن را شناسـایی 
کننـد و بسـتر شـناختی الزم را جهـت توسـعۀ سـرمایۀ اجتماعـی در میـان عشـایر 

محـدودۀ مطالعاتی و سـایر نقاط مشـابه فراهـم نمایند.

معرفي محدودۀ مطالعاتی 
شهرسـتان چـرداول یکـي از شهرسـتان هاي اسـتان ایـالم در غرب ایران اسـت که 
در اوایل سـال 1392 از شهرسـتان »شـیروان چرداول« جدا شـد و مسـتقل گردید. 
بـه لحـاظ تقسـیمات سیاسـی، این شهرسـتان، 2 بخش، 5 دهسـتان و 2 شـهر دارد. 
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بـر طبـق سـالنامۀ آمـاري 1395 اسـتان ایـالم، جمعیت این شهرسـتان، برابـر با 55 
هـزار و 225 نفـر و جمعیـت روسـتایي آن، برابر با 37 هزار و 981 نفر بوده اسـت. 
شـکل شـمارۀ 2 موقعیـت جغرافیـاي ایـن شهرسـتان در اسـتان ایـالم و کشـور را 
نشـان مي دهـد. بـا توجه بـه مسـتندات مرکز آمار کشـور و اسـتان ایـالم، تنها منبع 
قابـل اسـتناد در خصـوص جمعیت عشـایر شهرسـتان چـرداول، آمـار و اطالعاتی 
اسـت کـه جمعیـت عشـایر ایـن شهرسـتان را بـه صـورت ترکیبـی بـا شهرسـتان 
شـیروان ذکـر کـرده و آمـار منفکـی از ایـن دو شهرسـتان ارائـه نشـده اسـت. بـر 
اسـاس این مسـتندات، عشـایر این دو شهرسـتان، 969 خانوار و 6104 نفر بوده اند 
کـه از ایـن تعـداد، 3242 نفـر، مـرد و 2862 نفر، زن هسـتند. از مهمتریـن ایل های 
ایـن دو شهرسـتان می تـوان به ایل خـزل، میشـخاص و باالوند زردالن اشـاره کرد. 
بیشـتر جامعۀ عشـایری این شهرسـتان به دامداری )دام سـبک مانند بز و گوسـفند( 
و تولیـد صنایـع دسـتی )ورنی، پـالس و چوقـا(؛ همچنین تولیـدات زراعی )جو و 

گنـدم( برای تعلیف دام هایشـان مشـغولند.

شکل شمارۀ )2(. موقعیت جغرافیایي شهرستان چرداول

بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ عشایری...
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جدول شمارۀ )1(. جمعیت ایالت و طوایف شهرستان شیروان چرداول

منبع: )مرکز آمار ایران، 1387(

ایل و طایفه
دورۀ قشالقیدورۀ ییالقی

خانوارمرد و زنمردزنخانوارمرد و زنمردزن

179119843775662286232426104969کل شهرستان 
108711472234395105711102167383ایل باالوند زردالن

1541803344895211192071309ایل خزل
0000910194ایل میشخاص
طایفۀ اسالمیه 

)شاهیوند(
2843

711028437110

00001215274طایفۀ چگنی
000014318132450طایفۀ حسن گاوداری

17102731710273طایفۀ درویشان
959418927959418927طایفۀ دوگر
3935741139357411طایفۀ زنگنه

628815023628815023طایفۀ سرتنگ مله ماران
3039691030396910طایفۀ عالی بیگ

2640668759016522طایفۀ عرب رودبار
10142441014244طایفۀ علی آباد
2738651129447312طایفۀ قلندر

0000848817224طایفۀ گوراب علیا
466711317466711317طایفۀ الال
757815323798416324الیفۀ لرنی

95111206329511120632طایفۀ نسار مله ماران
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روش تحقیق
در پژوهـش حاضـر کـه از نـوع توصیفـي - تحلیلـی اسـت، بخشـي از داده هـاي 
تحقیـق از طریـق مطالعـات میدانـي بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه و مصاحبـه و 
بخشـي دیگـر از طریـق مطالعـۀ مقـاالت، کتاب هـا و سرشـماري ها به دسـت آمده 
اسـت. جامعۀ آماري پژوهش، شـامل کلیۀ عشـایر سـاکن در شهرسـتان چرداول از 
توابـع اسـتان ایـالم می باشـد. بـا توجه به نبـود اطالعات دقیـق در مورد تعـداد این 
عشـایر و غیرسـاکن بودن تعـدادی دیگر از آنهـا و اینکه »برای انجـام پژوهش های 
علمـی میدانـی بایـد حداقـل 100 نمونـه در نظـر گرفتـه شـود« )حافظ نیـا، 1389: 
165(، در پژوهـش حاضـر، 120 نفـر از عشـایر به صورت کامـاًل تصادفی به عنوان 

نمونـۀ آمـاری، انتخـاب و بـا آنها مصاحبه شـد. 
      ابزار اصلی پژوهش جهت گردآوری داه های میدانی، پرسشنامۀ محقق ساخته ای 
بـود کـه روایـی آن بـا نظرخواهـی از کارشناسـان و پایایـی آن بـا محاسـبۀ ضریب 
آلفـای کرونبـاخ بـه تأیید نهایی رسـید. این پرسشـنامه در دو بخـش اصلی طراحی 
شـده بـود کـه بخـش اول بـه متغیرهـای جمعیت شـناختی همچـون: سـن، درآمـد 
ماهیانـه، تعـداد افـراد خانوار، سـطح تحصیالت و ... و بخش دوم به سـه شـاخص 
اصلـی سـرمایۀ اجتماعـی )مشـارکت، اعتمـاد و انسـجام( اختصـاص داشـت؛ در 
جـدول شـمارۀ 2، متغیرهـای این شـاخص ها و میزان آلفای آنها مشـاهده می شـود. 
پـس از جمـع آوري اطالعـات و پردازش آنهـا در محیط هاي نرم افـزاري SPSS، به 

تحلیـل داده هـا و تبییـن موضوع مـورد مطالعه پرداخته شـد. 
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جدول شمارۀ )2(. شاخص های اصلی، متغیرها و ضریب آلفای کرونباخ آنها

یافته های تحقیق
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان

نتایج پژوهش در ارتباط با وضعیت سـنی پاسـخگویان نشـان داد که میانگین سـنی 
آنهـا در حـدود 45 سـال بـوده اسـت و جوان تریـن و مسـن ترین فـرد بـه ترتیـب، 
26 و 65 سـال داشـته اند. در ارتبـاط بـا وضعیـت جنسـی پاسـخگویان نیـز حدود 
82 درصـد از آنهـا مـرد و 18 درصـد، زن بوده انـد. بررسـی   محـدودۀ مطالعاتی نیز 
میانگیـن وضعیـت بعـد خانـوار را  4/5 نفـر و  میانگیـن وضعیت مالکیـت اراضی 
را 1/7 هکتـار بـرای خانوارهـا نشـان داده اسـت؛ همچنیـن این پژوهـش حاکی از 
آن بـود کـه میانگیـن وضعیـت درآمـد ماهیانـه در حـدود 580 هـزار تومـان بـوده 

تعداد شاخص
ضریب آلفاي شرح متغیرهامتغیر

کرونباخ

مشارکت 
8اجتماعی

تصمیم گیـري و مشـارکت در امـور مربـوط به ایـل، فعالیت 
در ارگان هایـي ماننـد بسـیج، مسـجد، انجمن اولیـا و مربیان 
و ...، میـزان فعالیـت در شـوراي اسـالمي عشـایر، فعالیـت 
امـور خیریـه و مذهبـي رسـمي، شـرکت در کارهـاي  در 
بـا گروه هـاي مردمـي غیردولتـي،  دسـته جمعي، همـکاري 
شـرکت در انتخابـات شـوراي اسـالمي و شـرکت در سـایر 

انتخابـات برگزارشـده

0/836

اعتماد 
9اجتماعي

اعتمـاد بـه اقـوام و بسـتگان، اعتمـاد بـه همسـایگان، اعتماد 
بـه سـایر اعضـای طایفـه و ایـل خـود، اعتمـاد بـه اعضـای 
یکدیگـر،  از  کاال  و  پـول  قـرض گرفتـن  میـزان  خانـواده، 
اعتمـاد بـه کاالي سـاخت داخـل، اعتمـاد بـه سـازمان هاي 
دولتـي، اعتمـاد بـه بخـش خصوصـي و اعتمـاد بـه وعـدۀ 

مسـئوالن

0/845

انسجام 
10اجتماعي

گرفتاري هـا،  و  مشـکالت  هنـگام  بـه  بـودن  هـم  یاریگـر 
اهمیـت دادن بـه وضعیت همدیگـر، در نظـر گرفتن اعضای 
ایـل و طایفـه بـه عنوان یـک خانوادۀ بـزرگ، توجـه به رفع 
مشـکل دیگـران، احتـرام، یکدلـي، یک دسـتي، احتـرام بـه 
مذهبـي،  مراسـمات  و  اعیـاد  در  همـکاري  ریش سـفیدان، 
مشـورت بـا افـراد دیگـر بـراي انجـام کار، عدم نزاع بر سـر 
مالکیـت، اختـالف بـا سـایر هم ایلی هـا و هم طایفه ای هـا و 

حـل مشـکالت به رسـم کدخدامنشـی

0/752
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اسـت. بررسـی شـاخص دسترسـی بـه وسـایل ضـروری و مـورد نیـاز هم نشـان 
داد کـه اکثـر آنهـا بـه وسـایلی ماننـد موبایل، ماشـین شـخصی، چـادر مجهـز و ... 
دسترسـی داشـته اند. بررسـی وضعیت شـاخص دسترسـی به خدمـات در محدودۀ 
مطالعاتـی نیـز بیانگـر آن بـود که اکثـر آنها )بیـش از 80 درصد( از میزان دسترسـی 
به خدمات بهداشـتی، آموزشـی، زیرسـاختی و مدیریتی، در سـطح متوسـط و کمتر 
از آن، رضایـت داشـته اند. بررسـی وضعیـت شـاخص فاصله با مراکـز ضروری هم 
نشـان داد کـه حـدود 90 درصـد از پاسـخگویان، فاصلۀ خـود را با چنیـن مراکزی 
)نزدیکتریـن پاسـگاه، شـهر، بـازار، درمانـگاه، جادۀ اصلی( در سـطح زیاد و بسـیار 

زیـاد بیـان کرده اند.

بررسـی وضعیت شـاخص مشـارکت اجتماعی و متغیرهـای آن در میان عشـایر 
شهرسـتان چرداول

نتایـج آزمـون t تک نمونـه ای، با در نظر گرفتـن عدد 3 به عنوان مبنـا، در خصوص 
وضعیـت شـاخص های هشـت گانۀ مشـارکت اجتماعی در میان عشـایر شهرسـتان 
چـرداول نشـان می دهـد کـه میانگیـن کلیـۀ شـاخص های مـورد بررسـی، باالتر از 
حد متوسـط بوده اسـت؛ در این میان، بیشـترین میانگین را دو متغیر »تصمیم گیري 
و مشـارکت در امـور مربـوط بـه ایل« و »شـرکت در کارهاي دسـته جمعي« به خود 
اختصـاص داده انـد کـه  مقـدار آنهـا بـه ترتیـب، 4/28 و 4/1 بوده اسـت. بررسـی 
وضعیـت کلـی شـاخص مشـارکت اجتماعـی در میـان افـراد مـورد مطالعه نشـان 
می دهـد کـه میانگیـن حاصل شـده با مقـدار 3/74، معنـادار و در سـطح اطمینان 99 
درصـد، باالتـر از عـدد مبنـا بـوده اسـت؛ بنابرایـن بـا توجه بـه نتایج حاصل شـده 
می تـوان چنیـن گفـت که متغیرهای شـاخص مشـارکت اجتماعـی و وضعیت کلی 
این شـاخص در میان عشـایر شهرسـتان، قابل قبول و باالتر از حد متوسـط اسـت. 
ایـن وضعیـت مناسـب را می توان بـه باالبودن حس مشـارکت در میان عشـایر این 
شهرسـتان در زمینه هـای مختلـف، از جملـه: مشـارکت در تصمیمـات مربـوط بـه 
ایـل، شـرکت در انتخابات و شـرکت در مراسـم و مناسـبات مذهبـی و امور خیریه 

داد.  نسبت 
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جدول شمارۀ )3(. نتایج آزمون t تک نمونه اي در خصوص شاخص مشارکت اجتماعی و 
متغیرهای آن در محدودۀ مطالعاتی 

بررسـی وضعیت شـاخص اعتماد اجتماعی و متغیرهای آن در میان عشـایر شهرستان 
چرداول 

نتایـج آزمـون t تک نمونـه ای، با در نظر گرفتـن عدد 3 به عنوان مبنـا، در خصوص 
وضعیـت شـاخص اعتمـاد اجتماعـی و متغیرهـای آن در میـان عشـایر شهرسـتان 
چـرداول نشـان می دهـد کـه میانگیـن 9 متغیر مـورد بررسـی به صـورت معناداری 
بیشـتر از حـد متوسـط بـوده اسـت. در ایـن میـان، بیشـترین میانگیـن را دو متغیـر 
»اعتمـاد بـه اعضـای خانـواده« و »اعتمـاد بـه اقـوام و بسـتگان« به خـود اختصاص 
داده انـد کـه مقـدار آنهـا بـه ترتیـب، 3/99 و 3/94 بـوده اسـت. بررسـی وضعیـت 
کلی شـاخص شـاخص اعتماد اجتماعی و متغیرهای آن در میان عشـایر شهرسـتان 
چـرداول نشـان می دهـد کـه میانگیـن محاسبه شـده بـا مقـدار 3/73، بـه صـورت 

متغیر و شاخص

میانگین مبنا )3(

tdfاختالف از معناداریمیانگین
میانگین

درصد اطمینان در 
سطح 95 درصد

حد باالحد پایین

تصمیم گیري و مشارکت در امور مربوط 
15/091194/280/0001/271/111/44به ایل

7/081193/520/0000/5170/370/66فعالیت در ارگان هایي مانند بسیج و ...

3/191193/320/0010/3170/130/51فعالیت در شوراي اسالمي عشایر

12/61193/970/0000/9670/811/12فعالیت در امور خیریه و مذهبي رسمي

14/271194/10/0001/10/951/25شرکت در کارهاي دسته جمعي

9/681193/770/0000/6760/610/92همکاري با گروه هاي مردمي غیردولتي

6/151193/680/0000/6830/460/9شرکت در انتخابات شوراي اسالمي

3/61193/370/0000/3670/170/57شرکت در سایر انتخابات برگزارشده

13/771193/740/0000/7480/640/85مشارکت اجتماعی
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معنـاداری از میانگیـن مبنـا، بیشـتر و باالتر از حد متوسـط می باشـد. وضعیت کلی 
قابـل قبول شـاخص اعتماد اجتماعی در میان عشـایر محـدودۀ مطالعاتی را می توان 
بـه وضعیـت مناسـب متغیرهای تشـکیل دهندۀ آن نسـبت داد که میانگیـن همۀ آنها 
بیشـتر از عـدد 3 بـوده اسـت. مناسـب بـودن وضعیـت متغیرهایـی چـون: میـزان 
بـاالی اعتمـاد بـه اعضـای خانـواده، همسـایگان، اقـوام و بسـتگان و خوش بینی به 
عملکـرد مسـئوالن و سـازمان های دولتـی، از دالیل اصلی مناسـب بـودن وضعیت 

این شـاخص در محـدودۀ مطالعاتی اسـت.

جدول شمارۀ )4(. نتایج آزمون t تک نمونه اي در خصوص شاخص اعتماد اجتماعی و 
متغیرهای آن در محدودۀ مطالعاتی 

متغیر و شاخص

میانگین مبنا )3(

tdfاختالف از معناداریمیانگین
میانگین

درصد اطمینان در 
سطح 95 درصد

حد باالحد پایین

اعتماد به اعضای خانوده
11/451193/990/0000/9920/821/16

10/121193/920/0000/9170/741/1اعتماد به همسایگان
8/561193/940/0000/9420/721/16اعتماد به اقوام و بستگان

اعتماد به سایر اعضای طایفه و ایل 
9/761193/690/0000/6920/550/83خود

میزان قرض گرفتن پول و کاال از 
10/121193/950/0000/950/761/14یکدیگر

7/541193/680/0010/6750/50/85اعتماد به کاالي ساخت داخل
6/851193/630/0000/6330/450/82اعتماد به سازمان هاي دولتي

4/241193/350/0000/350/190/51اعتماد به بخش خصوصي
4/241193/430/0000/4250/230/62اعتماد به وعدۀ مسئوالن

12/71193/730/0000/730/610/84اعتماد اجتماعی

بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ عشایری...
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بررسـی وضعیت شـاخص انسـجام اجتماعـی و متغیرهای آن در میان عشـایر 
شهرسـتان چرداول

نتایـج آزمـون t تک نمونـه ای در خصـوص بررسـی وضعیـت شـاخص انسـجام 
اجتماعـی و متغیرهـای آن در میـان عشـایر شهرسـتان چـرداول نشـان می دهـد که 
میانگیـن 10 متغیـر مربوط به این شـاخص به صـورت معناداری بیشـتر از میانگین 
مبنـا و باالتر از حد متوسـط اسـت. در میان این متغیرها، دو متغیـر »احترام، یکدلي، 
یک دسـتي و احتـرام بـه ریش سـفیدان« و »حـل مشـکالت به رسـم کدخدامنشـی« 
بیشـترین میانگیـن را بـه ترتیب با مقادیر 4/18 و 4/07 داشـته اند. بررسـی وضعیت 
کلـی شـاخص انسـجام اجتماعـی در محـدودۀ مطالعاتـی نیـز نشـان می دهـد کـه 
میانگیـن محاسبه شـده بـه صـورت معنـاداری از میانگیـن مبنا بیشـتر بـوده و باالتر 
از حـد متوسـط ارزیابـی شـده اسـت کـه دلیـل اصلـی آن را می تـوان بـه وضعیت 
مناسـب متغیرهـای تشـکیل دهندۀ آن در میـان عشـایر شهرسـتان چـرداول نسـبت 
داد، از جملـه ایـن متغیرهـا می تـوان بـه احتـرام، یکدلـي، یک دسـتي و احتـرام بـه 
ریش سـفیدان، حل مشـکالت به رسـم کدخدامنشـی و واسـطه گری ریش سفیدان، 
اهمیـت دادن بـه وضعیـت همدیگـر، در نظر گرفتـن اعضای ایل و طایفـه به عنوان 
یـک خانـوادۀ بـزرگ، حل مسـائل مربوط بـه ماکلیت زمین هـا و مراتع بـدون نزاع 

و درگیـری، اشـاره کرد.

سیدامیرمحمد علوی زاده - فرشید الفتی 



دورۀ  نوزدهم، شمارۀ  60 و 61  ؛  پاییز و زمستان  1397

172

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

جدول شمارۀ )5(. نتایج آزمون t تک نمونه اي در خصوص شاخص انسجام اجتماعی و 
متغیرهای آن در محدودۀ مطالعاتی 

بررسی وضعیت کلی سرمایۀ اجتماعی در میان عشایر شهرستان چرداول
پـس از بررسـی وضعیت متغیرها و شـاخص های تشـکیل دهندۀ سـرمایۀ اجتماعی 
در میـان عشـایر شهرسـتان چـرداول، وضعیـت کلـی سـرمایۀ اجتماعی با اسـتفاده 
از جـدول توزیـع فراوانـی و آزمـون t تک نمونـه ای بررسـی شـد. نتایـج جـدول 
توزیـع فراوانـی )جـدول شـمارۀ 6( نشـان می دهد کـه وضعیت سـرمایۀ اجتماعی 

متغیر و شاخص

میانگین مبنا )3(

tdfاختالف از معناداریمیانگین
میانگین

درصد اطمینان در 
سطح 95 درصد

حد باالحد پایین
به هنگام مشکالت  بودن  یاریگر هم 

6/271193/660/0000/6580/450/87و گرفتاري ها

10/081193/890/0000/8920/721/07اهمیت دادن به وضعیت همدیگر
در نظر گرفتن اعضای ایل و طایفه به 

11/071193/880/0010/8750/721/03عنوان یک خانوادۀ بزرگ

9/811193/730/0000/7250/580/87توجه به رفع مشکل دیگران

احترام، یکدلي، یک دستي و احترام به 
12/41194/180/0001/180/991/37ریش سفیدان

همکاري در اعیاد و مراسمات مذهبي
6/61193/620/0000/6170/430/8

مشورت با افراد دیگر براي انجام کار
8/511193/810/0000/8080/621

9/041193/690/0000/6920/540/84عدم نزاع بر سر مالکیت
و  ایلی ها  هم  سایر  با  اختالف  عدم 

6/491193/630/0000/6250/430/82هم طایفه ای ها

11/471194/070/0001/060/881/25حل مشکالت به رسم کدخدامنشی
12/771193/810/0000/8140/680/94انسجام اجتماعی

بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ عشایری...
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در میان 95 درصد از عشـایر شهرسـتان، در سـطح متوسـط و بیشـتر از آن بوده و 
تنهـا در میـان 5 درصـد از آنـان، در سـطوح ضعیـف و بسـیار ضعیـف قرار داشـته 
اسـت. نتایـج آزمـون t تک نمونـه ای )جدول شـمارۀ 7( نشـان می دهد کـه میانگین 
سـرمایۀ اجتماعـی در میـان عشـایر محـدودۀ مطالعاتـی 3/76 بـوده و بـه صـورت 
معنـاداری از میانگیـن مبنـا )عـدد 3( بیشـتر بـوده اسـت؛ بنـا بـر این و بـا توجه به 
نتایـج حاصل شـده می تـوان چنیـن گفـت که وضعیـت سـرمایۀ اجتماعـی در میان 
عشـایر شهرسـتان چـرداول در وضعیت مناسـبی قـرار دارد و باالتر از حد متوسـط 
اسـت. مناسـب بـودن وضعیـت شـاخص های سـه گانۀ سـرمایۀ اجتماعـی )اعتماد، 
مشـارکت و انسـجام( و متغیرهـای تشـکیل دهندۀ آنهـا را می تـوان دلیـل اصلـی 
وضعیـت مناسـب سـرمایۀ اجتماعـی در میان عشـایر شهرسـتان چرداول دانسـت. 
عشـایر با توجه به شـرایط زندگی و نیازشـان بـه یکدیگر برای انجـام امور روزمره 
از جملـه چـرای دام هـا و مسـائل مربـوط به مسـیر و زمان کـوچ و ...، ایـن مفهوم 
را درک کرده انـد کـه بـا همـکاری و مشـارکت و تعامـل بـا سـایر اعضـای ایـل و 
طایفـه می تواننـد امـور روزمـرۀ خود را بـه نحو مناسـب تری رتق و فتـق دهند و با 
همـکاری و همیـاری با سـایر اعضای ایل اسـت کـه منافع شـخصی و گروهی آنها 
حاصـل می شـود و نبـود ایـن تعامـالت، حصـول بـه چنین منافعـی را بـه مخاطره 

انداخت. خواهـد 

جدول شمارۀ )6(. فراواني و درصد فراواني سطح سرمایۀ اجتماعي 
عشایر در ناحیۀ مورد مطالعه

درصد فراواني تجمعيدرصد فراوانيفراوانيسطح سرمایۀ اجتماعي

21/661/66خیلي کم

43/335کم

1915/820/8متوسط

6453/374/2زیاد

3125/8100خیلي زیاد

-120100جمع کل

سیدامیرمحمد علوی زاده - فرشید الفتی 
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جدول شمارۀ )7(. نتایج آزمون t تک نمونه اي در خصوص شاخص 
سرمایۀ اجتماعی در محدودۀ مطالعاتی 

عوامل مرتبط با سرمایۀ اجتماعی عشایر شهرستان چرداول
در ادامـه بـرای شناسـایی عوامـل مرتبـط بـا سـرمایۀ اجتماعـی جامعـۀ عشـایری 
شهرسـتان چـرداول، از آزمـون همبسـتگی میـان سـرمایۀ اجتماعـی و متغیرهـای 
مسـتقل اسـتفاده شـد. نتایـج نشـان می دهـد که در میـان متغیرهـای مورد بررسـی، 
سـه متغیـر »دسترسـی بـه خدمـات«، »فاصلـه تا مراکـز ضـروری« و »دسترسـی به 
وسـایل ضـروری«، دارای رابطـۀ معنـاداری بـا سـرمایۀ اجتماعـی بوده انـد؛ در این 
میـان، رابطـۀ سـرمایۀ اجتماعی بـا دو متغیر »دسترسـی به خدمات« و »دسترسـی به 
وسـایل ضـروری« از نـوع مثبـت بوده اسـت. بـه این مفهوم کـه با بهبـود وضعیت 
خدمات مختلف مورد نیاز جامعۀ عشـایری، از جمله خدمات بهداشـتی، آموزشـی 
و زیرسـاختی؛ همچنین برخورداری هرچه بیشـتر و باکیفیت  تر از وسـایل ضروری 
مـورد نیاز سیاه چاردرشـان، وضعیت سـرمایۀ اجتماعـی در میان آنها بهبـود می یابد 
و برعکـس؛ همچنیـن نتایـج نشـان داد که رابطۀ سـرمایۀ اجتماعی بـا متغیر »فاصله 
تـا مرکـز ضـروری« از نـوع منفی بوده اسـت؛ بـه این مفهوم کـه با افزایـش فاصله 
از مراکـز ضـروری ماننـد پاسـگاه ها، بـازار، جـادۀ ارتباطـی و ...، وضعیت سـرمایۀ 
اجتماعـی تضعیف می شـود و بـا کاهش فاصلـه از مراکز مذکور، وضعیت سـرمایۀ 

اجتماعـی بهبـود می یابد.

متغیر و شاخص

میانگین مبنا )3(

tdfاختالف از معناداریمیانگین
میانگین

درصد اطمینان در 
سطح 95 درصد

حد باالحد پایین

16/191193/760/0000/7640/670/85سرمایۀ اجتماعی

بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ عشایری...



فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

175

دورۀ  نوزدهم، شمارۀ  60 و 61 ؛ پاییز و زمستان  1397

جدول شمارۀ )8(. بررسي همبستگي بین متغیرهاي مستقل و سرمایۀ اجتماعی
 در محدودۀ مطالعاتی

نتیجه گیری و پیشنهادها
جامعـۀ عشـایری به واسـطۀ تولیـد انواع محصـوالت دامی و مـواد اولیۀ مـورد نیاز 
جوامـع شـهری و روسـتایی، نقـش قابـل توجهـی را در اقتصاد کشـورمان بر عهده 
دارد؛ بـا وجـود ایـن، بـه واسـطۀ سیاسـت های تمرکزگرایـی و تأکیـد بـر جوامـع 
شـهری در سـطوح مختلـف برنامه ریزی هـا، جامعۀ عشـایری با چالش هـای متعدد 
اقتصـادی و اجتماعـی مواجـه اسـت و ایـن قشـر تالشـگر و کم توقـع بـا وجـود 
کـم و کاسـتی های موجـود، کمـاکان نقـش مؤثـر خـود را در زمینه هـای مختلـف 
توسـعۀ کشـور ایفـا می کند. در صـورت توجه به شـاخص های اجتماعـی از جمله 
سـرمایۀ اجتماعـی ایـن قشـر از جامعۀ کشـورمان، می تـوان انتظار داشـت که نقش 
پرنگ تـری در توسـعۀ کشـور داشـته باشـند. نگارنـدگان، در راسـتای دسـتیابی بـه 
ایـن مهـم، بـه بررسـی وضعیـت سـرمایۀ اجتماعـی و شناسـایی عوامـل مرتبـط با 
آن در میـان جامعـۀ عشـایری سـاکن در شهرسـتان چـرداول پرداختنـد. نتایـج این 
بررسـی نشـان می دهـد کـه وضعیـت کلـی سـرمایۀ اجتماعی در میـان افـراد مورد 
مطالعـه، در سـطح مناسـبی قـرار دارد. نتایـج حاصل شـده بـا یافته هـای پژوهـش 
کیانـي و میرزاپـور )1388( در ارتبـاط بـا سـرمایۀ اجتماعي در شهرسـتان خرم آباد، 
رحمانـی و نجفـی )1390( در ارتبـاط سـرمایۀ اجتماعـي در میـان عشـایر اسـتان 

سطح معناداريضریب همبستگي پیرسونمؤلفه ها

0/0350/706-سن

0/0370/685-بُعد خانوار

0/000**0/481دسترسی به خدمات

0/000**0/398-فاصله تا مراکز ضروری

0/0300/743-مالکیت اراضی

0/0050/956درآمد

0/1430/120تحصیالت

0/001**0/287دسترسی به وسایل ضروری

سیدامیرمحمد علوی زاده - فرشید الفتی 
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فـارس، ریاحـي و همکاران )1392(، در ارتباط با سـرمایۀ اجتماعي در روسـتاهای 
منطقۀ اورامانات واقع در اسـتان کرمانشـاه و سـنایی مقدم و محمدی یگانه )1396( 
در ارتبـاط بـا سـرمایۀ اجتماعـی عشـایر ایـل نوئـی در شهرسـتان چـرام واقـع در 
اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد، همسـو اسـت؛ به عبارتـی، مطالعات مذکـور، نتیجۀ 

پژوهـش حاضـر را تأییـد می کنند.
     بـا توجـه بـه اینکـه در ارتبـاط بـا عوامـل مؤثـر و مرتبـط بـا سـرمایۀ اجتماعی 
جامعـۀ عشـایری کشـور، پژوهشـی انجـام نگرفتـه بـود، ایـن بخـش از پژوهـش 
می توانـد بـه نوعـی دارای نـوآوری باشـد. در این خصـوص، نتایج پژوهش نشـان 
داد کـه دو متغیـر »دسترسـی به خدمات« و »دسترسـی به وسـایل ضـروری« ارتباط 
مثبـت و معنـاداری بـا سـرمایۀ اجتماعـی عشـایر شهرسـتان چـرداول دارنـد؛ لـذا 
جهت توسـعۀ هرچه بیشـتر سـرمایۀ اجتماعی در محدودۀ مطالعاتی و سـایر مناطق 

مشـابه پیشـنهادهای زیـر ارائه می شـود:
- انـواع خدمـات از جمله خدمات آموزشـی، بهداشـتی، زیرسـاختی و ارتباطی 

فراهم شـود و عرضـه گردد.
- بنیـۀ مالـی عشـایر جهت خرید لـوازم و مایحتـاج زندگی با کیفیـت و کمیت 

مطلوب  تـر تقویت شـود.
- بـا توجـه بـه نتایـج پژوهـش کـه نشـان دهندۀ همبسـتگی منفی میان سـرمایۀ 
اجتماعـی و فاصلـه از مراکـز ضـروری بـود، بایـد کانون هـای اسـکان موقـت 
عشـایر، طـوری مکان گزینـی شـوند کـه بـا مراکز مـورد نیـاز جامعۀ عشـایری 
فاصلـۀ مناسـبی داشـته باشـند؛ همچنیـن بـا ارائـۀ خدماتـی چـون: احـداث 
بازارهـای محلـی و هفتگـی و احداث راه هـای ارتباطی برای سـهولت برقراری 
ارتبـاط جامعـۀ عشـایری با مراکـز مورد نیـاز، می توان به توسـعۀ هرچه بیشـتر 

سـرمایۀ اجتماعـی در جامعـۀ عشـایری شهرسـتان چـرداول امیـدوار بود.

منابع و مآخذ 
الف( فارسی 

- ازکیـا، مصطفـی و غالمرضـا غفـاري؛ )1380(، »بررسـي رابطـۀ بیـن انسـجام 
اجتماعي و مشـارکت اجتماعي سـازمان یافتۀ روسـتاییان در نواحي روسـتایي شـهر 

کاشـان»، اقتصـاد کشـاورزي و توسـعه، دورۀ 9، شـمارۀ 36، 175- 205. 
- __________________؛ )1383(، توسـعۀ روسـتایي بـا تأکیـد بـر جامعـۀ 

روسـتایي ایـران، تهـران: ني.
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