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چکیده
جوامع عشایری بهعنوان جامعه سوم کشور از نظر جمعیتی بعد از جوامع شهری و روستایی ،نقش مهم و
بسزایی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور دارد .وجود سرمایه اجتماعی میباشد .وجود سرمایه
اجتماعی مطلوب در این جوامع بر جنبه های مختلف زندگی عشایر تاثیرگذار بوده که یکی از این جنبه ها کیفیت
زندگی است .سؤالی که در این زمینه مطرح میشود این است ،بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در نواحی
عشایری موردمطالعه چه رابطهای وجود دارد؟ هدف پژوهش حاضر تحلیل جغرافیایی بر نقش سرمایه اجتماعی
در کیفیت زندگی خانوارهای عشایری در محدوده مورد مطالعه میباشد .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی
میباشد .نوع تحقیق کاربردی میباشد روش گردآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه و
مصاحبه) ،جهت تجزیه وتحلیل اطالعات از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی
(ضریب همبستگی ،تحلیل مسیر و کای دو) استفادهشده است .جامعه آماری تحقیق ،تمامی خانوارهای عشایر
ایل نوئی میباشد ،در سرشماری نفوس و مسکن سال  ،13۹0ایل نوئی دارای  7روستای دارای سکنه4450 ،
نفر جمعیت و  1105خانوار بوده است .طبق فرمول کوکران ،تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه 138
خانوار به دست آمد .همچنین انتخاب خانوارها در سطح عشایر ،بهصورت تصادفی ساده است تا اصل فرصت
برابر بهمنظور انتخاب خانوارها رعایت شده باشد .نتایج تحقیق نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و کیفیت
زندگی خانوارهای عشایر رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .بررسی ها نشان می دهد ،وجود مشارکت
اجتماعی که در غالب مراسم های مختلف انجام می شود مهم ترین بعد سرمایه اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی
خانوارهای عشایر می باشد.
واژگان کلیدی :اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت ،توسعه انسانی ،استان کهگیلویه و بویراحمد
نحوه استناد به مقاله:

سنایی مقدم ،سروش و محمدییگانه ،بهروز .)1396( .تحلیل جغرافیایی برنقش سرمایه اجتماعی درکیفیت زندگی خانوارهای
عشایری (مطالعه موردی :ایلنوئی ،طایفه زیالیی ،شهرستان چرام ،کهکیلویه و بویراحمد) .مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های
http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_532887.html
انسانی.339- 355 ،)2( 12 ،
* نویسنده مسئول:

Email:seroushsanaei7@gmail.com

340

مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،2تابستان 13۹6

مقدمه
زندگی توأم با کوچ عشایر از دیرینهترین گونه های زندگی اجتماعی است که از نخستین دوران شکلگیری زندگی
اجتماعی انسان آغاز شده و با پشت سر گذاشتن سلسله فراز و فرودهای تاریخی تا به امروز استمرار یافته است
( .)Akbari,2004:1انسان در طول تاریخ تاکنون سهنظام اجتماعی با اوضاع شرایط اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
گوناگون را تجربه نموده که به سبب تواناییهای محدود نظام قبلی در رفع نیازها ارضاء خواستههای بشر ،نظام اجتماعی
جدیدی پا گرفته است .در حال حاضر زندگی عشایری و شیوه کوچنشینی بهعنوان اولین نظام اجتماعی جامعه بشری ،با
وجود نقش بسزایی که در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور دارند ( Dehghani et al, 2012:79,
 .)Jamshidi et al, 2013:84با چالشهای متعددی مواجه بوده که شیوه زندگی کوچنشینی را به سمت اضمحالل
و افول سوق میدهد ( . )Shakur at al, 2013:2اهمیت کارکردی این شیوه از زندگی در کشوری همچون ایران
قابلتوجه و تأمل بوده که در بیان وجهی از این اهمیت می توان به نقش زندگی عشایری در اقتصاد ملی اشاره داشت
(.)Oliuaei,1990; Khakpoor,2011; Jamshdi et al, 2013:84
بررسی برنامههای توسعه اقتصادی -اجتماعی تهیه و اجراشده در کشور نشان میدهد که باوجود تواناییهای جامعه
عشایری ،کمتر برنامهای در هماهنگی با وضعیت جمعیتی ،توانمندیها و میزان نیازهای این جامعه تدوین و اجراشده
است ،وبر این اساس ،ازنظر بسیاری از شاخصهای توسعه و دسترسی به خدمات ،میان این جامعه و جوامع شهری و
روستایی شکاف بزرگی وجود دارد ( .)Sydayy, 2010:144بنابراین جامعه عشایری همواره نقش مهم و مؤثری در
حیات اقتصادی کشور دارد ،با وجود ا ینکه جمعیت عشایری کمتر از  2درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهد ،میزان
تولیدات و فعالیتهای اقتصادی آنان قابلتوجه بوده و از اهمیت بسیار باالی در صنعت دامپروری زیر بخش دام کوچک
کشور برخوردار است .عشایر با در اختیار داشتن بیش از  24میلیون واحد دامی و  38درصد مراتع کشور ،بیش از  20درصد
گوشت قرمز 5 ،درصد از محصوالت کشاورزی و  35درصد از صنایعدستی کشور و همچنین ،مقادیر قابلتوجهی از سایر
محصوالت دامی و لبنی را تولید میکنند این حجم از تولیدات نشاندهنده توانمندی عشایر در به حرکت درآوردن چرخه
اقتصاد کشور است که میتواند فرصتهای بسیاری در افزایش تولیدات محصوالت دام کوچک کشور ایجاد کند .دستیابی
به این فرصتهای با ارزش نیازمند فراهم آوردن زیرساختها و در اختیار قرار دادن شرایط و ملزومات الزم آن ،برای
جامعه عشایری است (.)Lotfi, 2015:84
بنابراین در این راستا یکی از عوامل مؤثر درکیفیت زندگی جوامع مختلف اهمیت دادن به سرمایه اجتماعی است .امروزه
سرمایهی اجتماعی ،نقشی بسیار مهمتر از سرمایهی فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند و شبکههای
روابط جمعی و گروهی ،انسجام بخش میان انسانها و سازمانها است .در غیاب سرمایهی اجتماعی ،سایر سرمایهها
اثربخشی خود را از دست میدهند و بدون سرمایهی اجتماعی ،پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی،
ناهموار و دشوار میشوند ( .)Khamar et al, 2011:96از سوی دیگر وجود نابرابری در کیفیت زندگی ،گروههای
محروم را متوجه گروههای مرجع نموده و مشکالت دیگری را ایجاد میکند ( .)Runicima,1972:68بدین ترتیب
توجه به کیفیت زندگی ،محقق را بهناچار بهسوی پرسش از عدالت اجتماعی سوق میدهد .این امر سبب گردیده است که
طی دهه های اخیر توجه به عدالت اجتماعی چه از طرف جغرافیدانان و چه از طرف اندیشمندان سایر رشتهها مورد توجه
جدی قرار گیرد ( .)Rawls,1972:48در دنیای امروز ،کیفیت زندگی در نقاط روستایی وابستگی بیشتری به کیفیت
مکان پیداکرده و به عوامل اقلیمی ،جنگلها مراتع و مزارع یا بهعبارتی دیگر به منابع طبیعی وابسته است ( & Parker
 .)moor, 2008:235-236جامعه عشایری در کشور واقعیتی اجتماعی و بخشی از ساختار تاریخی-فرهنگی است و در
پیکره جامعه ملی ،عضوی پرکار به شمار میرود بهگونهای که هرچند نسبت جمعیت عشایر کمتر از شهرها و روستاهاست
اما تأثیر اقتصادی و اجتماعی و نقش دفاعی آن انکارناپذیر است .بیگمان جامعه عشایری از میراثهای گرانقدر و بایسته
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ایران زمین است که چندین برابر نسبت جمعیتی خود (بیش از ده برابر) در تهیه مواد پروتئینی ،بهویژه گوشت قرمز نقش
دارد( .سازمان امور عشایر ایران .) 2005 ،سرمایه اجتماعی موجود در جامعه عشایر کشورمان یکی از سرمایههای عظیم
جهت بهبود و افزایش کیفیت زندگی آن ها هست ،در همین راستا در تحقیق حاضر به تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در
کیفیت زندگی خانوارهای عشایر و در غالب سوالهای زیر پرداخته میشود:
 بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در نواحی عشایری موردمطالعه چه رابطهای وجود دارد؟ میزان اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر روی کیفیت زندگی در نواحی عشایری موردمطالعه چگونه هست؟پیرامون دو مقولهی اصلی مورد بررسی در این تحقیق "سرمایه اجتماعی" و "کیفیت زندگی" تحقیقات زیادی در مورد
شهرها و روستاها صورت پذیرفته است ،این در صورتی است که در مورد نقش سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی عشایر
تحقیقی صورت نپذیرفته است ،در اینجا به بررسی چند نمونه از تحقیقات نزدیک به موضوع پژوهش پرداخته میشود.
دهقانی و همکاران ( )1391در پژوهشی تحت عنوان سنجش و توسعه شاخصهای کیفیت زندگی در کانونهای اسکان
عشایری ،مطالعه موردی؛ کانونهای اسکان عشایری استانهای فارس و اصفهان به این نتیجه رسیدند که بر اساس
دیدگاههای نمونه ،کیفیت آموزش ،کیفیت محیط مسکونی ،کیفیت محیط فیزیکی و نیز کیفیت درآمد و اشتغال پایینتر از
حد متوسط ارزیابیشدهاند؛ و درمجموع ازنظر ابعاد کیفیت زندگی در کانونهای اسکان موردمطالعه در سهطبقه قرار
میگیرند؛ که در طبقه یک کانونهای دشت بکان ،گلافشان چشمه رحمان با باالترین سطح رضایتمندی جای دارند؛ در
طبقه دو کانون تل معدن با سطح متوسط و در طبقه سه کانون دشت الر با پایینترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی
قرار دارند .بدری و هکاران ( )1393درمقالهای تحت عنوان سنجش مؤلفههای مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سکونتگاههای
روستایی ،مطالعه موردی :سکونتگاههای روستایی دهستان اسالم به این نتیجه رسیدهاند که میانگین سرمایه اجتماعی در
سطح  15روستای موردمطالعه برابر با  3/29میباشد بهعبارتدیگر سطح سرمایه اجتماعی در زنان  3/169و در مردان
 3/336است؛ یعنی میانگین دو جامعه برابر است .رستمی و همکاران ( )1392در مقالهای تحت عنوان نقش عضویت در
تشکلهای روستایی بر سطح سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی زنان به این نتیجه رسیدهاند که یافتههای تحقیق سطح
سرمایه اجتماعی زنان روستایی موردمطالعه در حد متوسط بود .اختالف معناداری در سطح  5درصدی بین سطوح سرمایه
اجتماعی و کیفیت زندگی زنان عضو غیر عضو تشکلهای روستایی وجود داشت .رکنالدین افتخاری و همکاران ()1389
در پژوهشی با عنوان ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی ،مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان
دلفان به این نتیجه رسیدهاند که در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دلفان در تمام مؤلفههای مؤثر بر کمیت زندگی
به لحاظ موقعیت مکانی و بعد فاصله ،میتوان تفاوت معناداری را مشاهده نمود این بهگونهای است که ساکنان روستاهای
دشتی رضایتمندی بیشتری از مؤلفههای مذکور داشتهاند و پس از آن مردم ساکن در روستاهای کوهپایهای و کوهستانی
جای میگیرند .ریاحی و همکاران ( )1391در مقالهای تحت عنوان بررسی و نقش طرحها ی اسکان در توسعه اقتصادی
اجتماعی عشایر ،مطالعه موردی کانونهای اسکان عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد یافتههای پژوهش حاکی از تأثیر
مثبت اسکان عشایر بر وضعیت اجتماعی .تأث یر اقتصادی اسکان عشایر اندک بوده و درعینحال داراییهای عشایر تغییر
چندانی نیافته است همچنین نگرش عشایر نسبت به طرح اسکان مثبت ارزیابی میشود .بعالوه سطح تولیدات محصوالت
کشاورزی و تعداد دامی عشایر پس از اسکان کاسته شده است .شرطی و همکاران در مقالهای تحت عنوان واکاوی و
اثرات اقتصادی اجتماعی اسکان خودجوش عشایر ،مطالعه موردی عشایر بخش ده دز شهرستان ایذه استان خوزستان به
این نتیجه رسیدهاند که تحوالت مطلوبی در وضعیت آموزش ،سواد ،بهداشت و ...ایجادشده است ،در بخش اقتصادی نیز
درآمد و پسانداز خانوارها افزایش یافته ،میزان استفاده از امکانات تولیدی نسبت به قبل از اسکان بیشتر شده و اشتغال
اصلی مردم از دامداری به فعالیتهای خدماتی و کارگری تغییر نموده است .شکور و همکاران ( )1392در پژوهشی
سنجش عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اسکان عشایر در استان فارس به این نتیجه رسیدهاند که در بین تأثیرات
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شاخصهای اجتماعی و اسکان عشایر در استان فارس رابطه معناداری وجود دارد ولی بین تأثیرات عوامل اقتصادی و
اسکان عشایر در استان رابطه معناداری وجود ندارد.
عشایر به جماعتی از مردم اطالق می گردد که دارای سازمان اجتماعی مبتنی بر گروههای خویشاوندی بوده و افراد آن
ضمن احساس تعلق به این سازمان ،عموماً جایگاه خویش را نیز در آن میدانند .همچنین عشایر به جماعتی از اطالق
میگردد که اساس معیشت آنان مبتنی بر دامداری سنتی بوده و به منظور تعلیف دام تأمین معاش بین ییالق و قشالق
حرکت منظمی فصلی داشته و غالباً از سیاهچادر ،آالچیق و انواع سرپناه قابلحمل در تمام یا بخشی از سال استفاده
مینمایند ) .(Nomads Affairs Organization of Iran, 1990: 78عشایر دارای سه ویژگی زیر است ساخت
اجتماعی و قبیله ای ،اتکای معاش به دامداری ،شیوه زندگی مبتنی بر کوچ ).(Iran Statistics Center, 2008: 10
وقتی از عشایر صحبت میکنیم درواقع از سه مجموعه و نظام متداخل صحبت میکنیم که شامل :نظام طایفگی یا
قبیلهای ،نظام کوچندگی ،نظام دامدا ری و نوع معیشت ،بخشی از این سهنظام که رویهم قرار میگیرند ،جامعه ایلی و
عشایری را تشکیل می دهند .منطقه چهارم هم کوچنده و هم در نظام قبیلگی قرار دارند ،منطقه پنجم نظام طایفگی،
ششم هم نظام کو چندگی و هم نظام دامداری (.)Farhadi, 2004:284
هانس بوبک* از پیشگامان نظریه پردازی علمی ،در مقابل نظریات مارکس نظریه شکوفای اجتماعی و اقتصادی جوامع و
پیدایش تیپهای بنیادی آن را با دیدگاه جغرافیایی در شش مرحله طبقهبندی میکند .1 :معیشت مبتنی برشکار.2 ،
مرحله ورزیدگی در شکار ،صیادی و گردآوری خوراک .3 ،مرحله کشاورزی عشیرهای با فعالیتهای جانبی درزمینه
دامداری و شبانی .4 ،مرحله جامعه کشاورزی با تشکیالت حکومتی سازمانیافته .5 ،مرحله عناصر شهری قدیمی و
سرمایهداری بهره بری .6 ،مرحله سرمایه داری مولد ،جامعه صنعتی و عناصر شهری جدید ( & Papoli Yazdi
.)Rajabi sanajerdi,2011:264

شکل  .1ترسیم جامع ایلی (عشایری)
)(Source: Farhadi, 2004:284

بحث درباره مفهوم و معانی کیفیت زندگی مبحث جدیدی نبوده و در دوران یونان باستان ،افالطون و ارسطو نظریاتی
درباره آن مطرح کردهاند ( .)Pukeliene & Starkauskiene, 2009:8مفهوم کیفیت زندگی بهعنوان یک رشته
جداگانه از دهه  1960میالدی وارد مباحث علمی در اروپای غربی و آمریکا شده است زیرا در این دهه مشخص شد که
1. Hans boubak
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رشد و توسعة اقتصادی لزوماً منجر به بهبود زندگی مردم یک کشور نمیشود ( Pukeliene & Starkauskiene,
 .)2011:157در حال حاضر بهبود کیفیت زندگی هدف مشترک جامعه بینالمللی بوده و در جوامع شهری هدف نهایی

برنامهها و پروژههای اجراشده ،بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن میباشد (.)Quaghebeur et al, 2004:162
سازمان بهداشت جهانی ،کیفیت زندگی را به معنای درک فردی هر فرد از موقعیت خود در زندگی در بستری از فرهنگها
و ارزشهای اجتماعی که فرد در آن زندگی میکند و دارای انتظارات میباشد تعریف میکند ( Rana et al, 2009:
 .)14کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است که در برگیرنده ابعادی چون سالمت بدنی ،سالمت روانی ،شرایط
اقتصادی ،باورهای شخصی و تعامل با محیط میباشد ( .(Carr et al, 1996کیفیت زندگی مفهومی است که وضعیت
زندگی بشری را تعریف مینماید .با توجه به اینکه این وضعیت با چند عامل و ویژگی قابل انعکاس است ،معموالً کیفیت
زندگی مترادف با رفاه ،امکانات ،رضایت زندگی ،شکوفایی ،تحقق نیازها ،قدرت زندگی ،توسعه قابلیتها ،فقر ،فقر
انسانی ،استانداردهای زندگی و توسعه بکار میرود ) .(McGillivray, 2007:36زلینیسکا* و همکارانش معتقدند،
کیفیت زندگی سطح تحقق نیازهای انسان را منعکس میکند ) (Zielinska et al, 2010:1و همکارانش کیفیت
زندگی را مفهومی اجتماعی میدانند که خود معنای واقعی ندارد بلکه افراد به آن معنا میبخشند ( & Collados
 .)Duane, 1999:446در حال حاضر بیشتر محققان مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم ذهنی و چندبعدی
میدانند ( .)Bartlett et al, 2010:14در واقع نظریه کیفیت زندگی ،ترویج و توسعه مفاهیم کیفیت محیط زندگی
مردم است تا بهترین شیوههای زیستی برای آنها فراهم شود ( .)Grgi et al, 2010:554لذا هدف غایی مطالعه
کیفیت زندگی و کاربرد متعاقب آن برای این است که مردم قادر به داشتن یک زندگی با کیفیت باال باشند ،به طوریکه
این زندگی هم هدفمند وهم لذت بخش باشد ( .)Parker & Moore, 2008:236با این وجود ،هنوز هم یک تعریف
قابل قبول جهانی برای این مفهوم صورت نگرفته است ،زیرا بسیاری از محققان بر این باورند که کیفیت زندگی مفهومی
چند وجهی ،نسبی ،متأثر از زمان ،مکان ،ارزشهای فردی و اجتماعی است .کیفیت زندگی بهوسیله نیروهای بیرونی
مرتبط با افراد یا گروههای اجتماعی مثل فناوری تولید ،زیرساختها ،روابط با سایر گروهها ،نهادهای جامعه محیط طبیعی
و همچنین به وسیله نیروهای درونی مثل تعامالت درون جامعه و ارزشهای شخص یا جامعه تعیین میشود ( Das,
 .)2008:298به طورکلی ،به علت نبود یک چارچوب دقیق و منطقی در جهت سنجش و ارزیابی شرایط و وضعیت
رفاهی یا کیفیت زندگی در نقاط شهری ،موسسه تحقیقات توسعه اجتماعی ملل متحد اقدام به تعریف مقیاسهایی در
سطح جهانی برای سنجش کیفیت زندگی کرده است که عبارتاند از :بهداشت ،تغذیه ،محیط طبیعی ،اوقات فراغت،
امنیت ،آموزش و درآمد ( .)William, 1998: 917بر اساس شکل ( )2می توان دید که مقیاس تحلیل در رابطه
باکیفیت زندگی میتواند در سطوح مختلف جغرافیایی اعمال گردد.

1. Zielinska
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شکل  .2مدل نظری برای اندازهگیری کیفیت زندگی
)(Source: Pukeliene & Starkauskiene, 2011

اصطالح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر کالسیک جین جاکوب* "مرگ وزندگی شهرهای بزرگ آمریکایی"

( )1961بهکاررفته است ( .)Haji puor, 2006:20از دیدگاه وی شبکههای اجتماعی فشرده در محدودههای حومه
قدیمی و مختلط شهری ،صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهند ( .)Salmani et al, 2008:12در دهه 1970
افرادی مانند گالن کوکله† از منظر اقتصادی و ایوان الیت از دیدگاه جامعهشناسی از این مفهوم برای تشریح چالشهای
اقتصادی -اجتماعی توسعه شهری بهره گرفتهاند ( .)Arbab, 2011:14در دهه  ،1980این اصطالح توسط جیمز
کلمن† در جامعهشناسی ( ،)Coleman, 2002:110-125رابرت پوتنام† در علوم سیاسی (،)Putnam, 2000
اقتصاد سیاسی ( )Fukuyama,1995:10و سایر حوزههای علمی به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفت .از سرمایه
اجتماعی ،بهعنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه و شهری یاد میکنند ) .(Ring et al,2010: 171-195سرمایه
اجتماعی با تأکید بر شبکهای شدن ،تقویت اعتماد و روابط اجتماعی و ایجاد تغییر در نگرش مردم و گروهها در داخل
جامعه نقش زیادی در توسعه بر عهده میگیرد (.)Suzuki, 2010; Gülümser et al, 2010:4
در باب سرمایه اجتماعی و توسعه چهار دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:
دیدگاه اجتماعگرا  :سرمایه اجتماعی را همان سازمانهای محلی نظیر باشگاهها ،انجمنها و گروههای مدنی میداند.
اجتماعگرایان که بر تعداد و تراکم این گروهها در یک اجتماع تکیه دارند ،بر این باورند که سرمایه اجتماعی ذاتاً خوب
است ،کاربرد بیشتر آن بهتر بوده و وجود آن همیشه یک تأثیر مثبت بر رفاه اجتماع دارد (.)Dordick,1997: 49
دیدگاه شبکه ای :دومین دیدگاه در باب سرمایه اجتماعی است .این دیدگاه که تالش می کند نقاط قوت و ضعف بحث
سرمایه اجتماعی را توضیح دهد؛ بر اهمیت انجمنهای افقی و عمودی بین مردم و روابط درون و بین این واحدهای
1. Jane Jacob
2. Glan Kocaleh
3. James Coleman
4. Robert Putnam
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سازمانیافته ،نظیر گروههای اجتماعی و شرکتها ،تأکید می کند .بر اساس نظر گرآنووتر* در سال  ،1973این دیدگاه
مؤید آن است که پیوندهای قومی درون اجتماع ،به خانوادهها و اجتماعات یک احساس هویت و هدف مشترک میدهد
(.)Granovettet, 1973: 78; Portes, Alejandro,ed,1998: 92

دیدگاه نهادی :از منظر سومین دیدگاه سرمایه اجتماعی که ما از آن به دیدگاه نهادی یاد میکنیم ،نیروی حیاتی
شبکهها ی اجتماعی و جامعه مدنی عمدتاً محصول بستر سیاسی ،حقوقی و نهادی است .استدالل این رویکرد این است
که توانایی گروههای اجتماعی برای اقدام در کارهای جمعی ،بر پایهی کیفیت نهادهای رسمیای که این گروهها را در
خود جای داده است ،تعیین میشود (.)North & douglassc,1990:184
دیدگاه همافزایی :تالش دارد تا آنچه از دیدگاههای شبکهای و نهادی حاصلشده است را تلفیق کند .در این دیدگاه ،سه
نتیجهی تعمیمپذیر به دست آمد .1 :دولتها و جوامع ذاتاً نه خوب هستند ،نه بد ،حکومتها و گروههای مدنی ،برای
دستیابی به اهداف جمعی ،تأثیرات متفاوتی دارند .2 .دولتها بهتنها یی منابع ضروری برای پیشبرد توسعه فراگیر و پایدار
را در اختیار ندارند ،بنابراین ایجاد مکملها در درون و بین این بخش های جدا از هم ضروری است(World Develop .
).ment,1996:60

روش پژوهش
جهت تبیین و توجیه چگونگی وضعیت سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی و رابطه میان این دو و در راستای پاسخگویی
به سؤالهای تحقیق از روش توصیفی -تحلیلی ،با روش گردآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای و میدانی (مصاحبه،
پرسشنامه) استفادهشده است؛ بنابراین روش تحقیق به صورت کاربردی و اکتشافی میباشد .جامعه آماری تحقیق ،تمامی
خانوارهای عشایر ایل نوئی ،طایفه زیالیی ،شهرستان چرام ،استان کهگیلویه و بویراحمد میباشد ،در سرشماری نفوس و
مسکن سال  1390ایل نوئی دارای  7روستای دارای سکنه 4450 ،نفر جمعیت و  1105خانوار بوده است .طبق فرمول
کوکران ،تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه  138خانوار به دست آمد .همچنین انتخاب خانوارها در سطح هر
عشایر ،به صورت تصادفی ساده است تا اصل فرصت برابر به منظور انتخاب خانوارها رعایت شده باشد .جهت بررسی
وضعیت سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه ،از شاخصهای جدول ( )3استفادهشده است ،این
شاخصها برای سرمایه اجتماعی در سه بعد و  27شاخص ،برای کیفیت زندگی در دو بعد و در  34شاخص و با استفاده از
طیف لیکرت (از  1تا  )5و در مقیاسهای ترتیبی و فاصلهای طراحیشده است .سطح پایایی پرسشنامه تحقیق با استفاده
از روش آلفای کرون باخ  0/73به دست آمد که بیانگر ضریب اعتماد باال میباشد .متغیر مستقل تحقیق حاضر ،سرمایه
اجتماعی و متغیر وابسته تحقیق نیز کیفیت زندگی در نظر گرفتهشده است .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات هم از آمار
توصیفی ( میانگین ،انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی ،تحلیل مسیر و کای دو) استفادهشده
است.

شاخصهاي پژوهش
شاخصها بهعنوان واژههای دارای مفهوم ضمنی ،وسیلهای هستند که ارزیابی پیشرفت آینده را فراهم میآورند و از
طرف دیگر مقصد و هدف را بیان میکنند ( .)Patrick, 2002این شاخصها باید بهگونهای انتخاب گردند که برای
ساکنین محلی آشنا بوده و بتوانند آنها را درک کنند .استفاده از شاخصهای مناسب منجر به تصمیم سازی بهتر و
اقدامات مؤثرتر از طریق سادهسازی ،شفافسازی و انبوهی از اطالعات به اطالعات قابلاستفاده جهت تصمیمگیرندگان
میگردد (.)United Nations, 2007
1. Granvvtr
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جدول  .1شاخصها و معرفهاي تحقيق
شاخصهای

معرفها

زمینه اصلی
اعتماد اجتماعی

سرمایه اجتماعی

مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی
(بعد ذهنی)
کیفیت زندگی
(بعد عینی)

میزان اعتماد مردم به یکدیگر ،اعتماد به مهاجرین واردشده به روستا ،میزان اعتماد مردم به
گردشگران ،میزان اعتماد مردم اعتماد به دهیاری ،میزان اعتماد مردم به شورای اسالمی ده ،میزان
اعتماد مردم به مراکز خدمات روستایی ،میزان اعتماد مردم اعتماد به نهادهای اجتماعی روستا و...
میزان مشارکت در امور روستا ،میزان مشارکت در پروژههای عمرانی ،میزان ارتباط با شورای
اسالمی ،میزان کمک مالی و فکری ،میزان مشارکت بدون دریافت دستمزد و...
میزان درگیری و نزاع بین اهالی ،میزان گردهمایی و جلسات در روستا ،میزان تغیر ارزشهای
مشترک طی زمان ،میزان روابط همسایگان ،انجام وظایف اجتماعی و...
ایجاد و گسترش نهادهای محلی جدید ،تقویت نهادهای محلی موجود ،احساس امنیت فردی ،امید
به آینده ،توانایی تأمین نیازهای اساسی خانوار ،رضایت از زندگی ،احساس تعلق به اجتماع ،تمایل
به ماندن در روستا ،رضایت از موقعیت اجتماعی و...
رضایت از مراکز بهداشتی ،جمعآوری و دفع آبهای سطحی ،کیفیت بهداشت شبکه معابر ،کیفیت
مسیرهای عابر پیاده ،نظافت و پاکیزگی روستا ،کیفیت آب آشامیدنی و...
Source: Jomehpuor et al, 2011, Azkiya, 2004

محدوده مورد مطالعه
شهرستان چرام و دهستان پشته زیالیی بین  34درجه و  50دقیقه تا  34درجه و  55دقیقه طول شرقی و  30درجه و
 40دقیقه تا  35درجه تا  50دقیقه عرض شمالی ،با ارتفاع  850متری از سطح دریا قرار دارد ،این شهرستان از سمت
غرب و شمال غربی به شهرستان کهگیلویه از شمال شرق به شهرستان گچساران و از طرف جنوب شرق به بخش باشت
و از طرف شمال و شمال شرقی به شهرستان بویراحمد و از مشرق به بخش رستم ممسنی استان فارس محدود میشود
وبش از  1300کیلومتر وسعت دارد شهرستان چرام در سال  1390دارای  41426نفر جمعیت است که از این تعداد 11
درصد شهرنشین میباشند ،دهستان پشته زیالیی دارای هفت روستا به نامهای (مندان ،آب ماهی ،دل گرگ ،دلیسوا ،ده
بیتاهلل،گوشه و پلکی) میباشد ،که در سال1390دارای  4450نفر جمعیت میباشد .(Iran Statistics Center,
)2008: 10

شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

)(Source: Digital layers database Geosciences of Iran, 2016
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یافتهها و بحث
از  138نفر فرد پاسخگو  74/08درصد پاسخدهندگان مرد و  25/92درصد زن بودهاند .میانگین سنی این افراد برابر با
 41/2سال؛ میانگین تعداد افراد خانوار برابر با  4/8نفر و بیشترین سطح سواد هم مربوط به دوره ابتدایی با  38/3درصد
بوده است .با توجه به اطالعات شاخصهای محاسبه ،گویهای هر شاخص سنجیده شد و میانگین نظرات چنین به دست
آمد :میزان اعتماد اجتماعی مردم  ،3/95میزان مشارکت مردم  3/85و میزان انسجام مردم  4/03ارزیابی شد؛ همچنین
کیفیت زندگی در بعد ذهنی  2/85و در بعد عینی  3/02به دست آمد.
جدول  .2بررسی سرمایه اجتماعی خانوارهای عشایر
گویه سرمایه اجتماعی

فراوانی

میانگین

واریانس

انحراف معیار

اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام و همبستگی اجتماعی

138
138
138

3.95
3.85
4.03

0/33
0/97
0/082

0/58
0/98
0/28

Source: Research Findings, 2016

جدول  .3بررسی کیفیت زندگی خانوارهای عشایر
گویه کیفیت زندگی

فراوانی

میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

کیفیت زندگی (بعد ذهنی)
کیفیت زندگی (بعد عینی)
جمع

138
138
138

2/99
3/02
3/005

3/05
3/3
3/17

1/299
1/272
1/285

1/21
1/08
1/14

Source: Research Findings, 2016

تحلیل روابط آماری میان سرمایه اجتماعی خانوارهای موردمط العه و سطح کیفیت زندگی این خانوارها که ازنظر سطح
سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی از طریق تحلیل خوشهای در سه طبقه ضعیف ،متوسط و باال قرار داشتهاند ،بر اساس
آزمون همگونی کای دو مبتنی بر جداول توافقی ،نشاندهنده وجود تفاوت معنادار آماری میان متغیر وابسته ،سطح کیفیت
زندگی خانوارها و متغیر مستقل سرمایه اجتماعی این خانوارها است .بررسیها نشان میدهد ،بر اساس سطح سرمایه
اجتماعی ،تفاوت معناداری در سطح کیفیت زندگی خانوارهای عشایری بهدستآمده است .جهت این رابطه نیز مثبت
برآورد شده است که نشاندهنده وجود رابطه مستقیم میباشد ،بنابراین می توان گفت با افزایش سطح سرمایه اجتماعی،
کیفیت زندگی خانوارها هم افزایش پیدا میکند.
جدول  .4تحلیل روابط آماری میان سرمایه اجتماعی و سطح کیفیت زندگی آزمون همگونی کای دو
سطح کیفیت زندگی خانوارهای عشایر

مؤلفهها
سرمایه اجتماعی خانوارهای
عشایر

ضعیف
متوسط
باال

کل
آماره آزمون کای دو پیرسون
ضریب همبستگی

ضعیف
6
5
10
21
ارزش
114/146

متوسط
5
21
25
51
درجه آزادی
4
0/489

کل

باال
20
9
50
24
68
33
138
66
سطح معناداری
0/000

Source: Research Findings, 2016
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جهت بررسی میزان اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر روی کیفیت زندگی در روستاهای مورد مطالعه ،از مدل
تحلیل مسیر استفادهشده است .در این میان ،سرمایه اجتماعی بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و باکیفیت زندگی به
عنوان متغیر وابسته سنجیده شده است .بعد از محاسبه جایگزینی هر یک از شاخصهای سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر
مستقل و کیفیت زندگی به عنوان متغیر وابسته و محاسبه تحلیل واریانس هر یک ،به محاسبه اثرات مستقیم هر یک از
شاخصهای سرمایه ا جتماعی پرداخته ،در ادامه هم برای محاسبه اثرات غ یرمستقیم با ضرب کردن کلیه مسیرها به
فاکتور مورد نظر و در نهایت جمعکردن همه مسیرهای ضرب شده به فاکتور مورد نظر ،اثرات غیرمستقیم نیز محاسبه
گردید .بررسی نتایج تحلیل مسیر نشان میدهد ،بعد مشارکت اجتماعی بیشترین تاثیر را بر روی سرمایه اجتماعی
خانوارهای روستایی دارد.

شکل  .2تحلیل مسیر ارزیابی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای عشایر
جدول  .5اثرات شاخصهای سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی خانوارهای عشایر
شاخصها

اثرات مستقیم شاخص

اثرات غیرمستقیم شاخص

اعتماد بر کیفیت زندگی
مشارکت بر کیفیت زندگی
انسجام اجتماعی بر کیفیت زندگی

0/186
0/191
0/166

0/254
0/267
0/167
Source: Research Findings, 2016

بررسی ها نشان میدهد ،در بین جوامع عشایر مورد مطالعه ،برگزاری مراسمی چون جشنهای بومی و ملی و مذهبی،
مشارکت در طرح های عمرانی ،برگزاری جلسات مربوط به حل مش کالت و حضور گسترده در راهپیماییهای ملی باعث
گسترش بعد مشارکت اجتماعی سرمایه اجتماعی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی شده است.
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شکل  .4اشکال مختلف مشارکت اجتماعی در بین عشایر مورد مطالعه

نتیجهگیری
در مطالعات مرتبط باکیفیت زندگی ،ابعاد مختلفی اهمیت مییابند .مفهوم کیفیت زندگی دارای ابعاد فیزیکی ،روان
شناختی ،اجتماعی ،محیطی و اقتصادی است .بهعنوان مثال در بعد فیزیکی ،ابعاد جسمانی انسان مانند قدرت ،انرژی
توانایی برای انجام فعالیتهای روزمره و خود مراقبتی و عالئم بیماری همچون درد ،مورد تفسیر و سنجش قرار میگیرند.
در بعد اجتماعی نیز احساس بهتر بودن ،کیفیت ارتباطات افراد با خانواده ،دوستان ،همکاران و اجتماع تبین میشود .نتایج
این پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر کیفت زندگی مؤثر است و رابطه خطی مثبت و معناداری میان سرمایه
اجتماعی و کیفیت زندگی وجود دار ،یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی ،کیفیت زندگی نیز افزایش مییابد .همانطور که از
نتایج تحقیق بهدستآمده در تحلیلهای توصیفی از  138نفر فرد پاسخگو  74/08درصد پاسخدهندگان مرد و 25/92
درصد زن بودهاند .میانگین سنی این افراد برابر با  41/2سال؛ میانگین تعداد افراد خانوار برابر با  4/8نفر و بیشترین سطح
سواد هم مربوط به دوره ابتدایی با  38/3درصد بوده است .با توجه به اطالعات شاخصهای محاسبه ،گویهای هر
شاخص سنجیده شد و میانگین نظرات چنین به دست آمد :میزان اعتماد اجتماعی مردم  ،3/95میزان مشارکت مردم
 3/85و میزان انسجام مردم  4/03ارزیابی شد؛ همچنین کیفیت زندگی در بعد ذهنی  2/85و در بعد عینی  3/02به دست
آمد؛ و از تحلیل های استنباطی نتایج زیر در مورد نقش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی خانوارهای عشایری منطقه
مورد مطالعه بهدستآمده است .تحلیل روابط آماری میان سرمایه اجتماعی خانوارهای مورد مطالعه و سطح کیفیت زندگی
این خانوارها که از نظر سطح سرم ایه اجتماعی و کیفیت زندگی نشان دهنده وجود تفاوت معنادار آماری میان متغیر وابسته،
سطح کیفیت زندگی خانوارها و متغیر مستقل سرمایه اجتماعی این خانوارها است .بررسیها نشان میدهد ،بر اساس
سطح سرمایه اجتماعی ،تفاوت معناداری در سطح کیفیت زندگی خانوارهای عشایری بهدستآمده است .جهت این رابطه
نیز مثبت برآورد شده است که نشاندهنده وجود رابطه مستقیم میباشد ،بنابراین می توان گفت با افزایش سطح سرمایه
اجتماعی ،کیفیت زندگی خانوارها هم افزایش پیدا می کند .جهت بررسی میزان اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر
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 سرمایه اجتماعی، در این میان. از مدل تحلیل مسیر استفادهشده است،روی کیفیت زندگی در روستاهای موردمطالعه
 نتایج نشان میدهد بعد.بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و با کیفیت زندگی بهعنوان متغیر وابسته سنجیده شده است
 با توجه به نتایج به دست آمده.مشارکت اجتماعی بیشترین تاثیر را بر روی کیفیت زندگی خانوارهای عشایر دارد
:پیشنهادهای زیر مطرح میشود
. گسترش طرحهای عمرنی و استفاده از کمک نیروهای مردمی. پخش آئینها و مراسمهای خانوارهای عشایر در رسانههای عمومی جهت ترویج و فرهنگ سازی آن. جذب سرمایهگذاریهای صنعتی و کشاورزی د ر جهت استفاده از نیروی کار بومی عشایرReferences
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Extended Abstract
Introduction
Living together with tribe nomads is one of the oldest forms of social life that has begun since the very
beginning of the formation of human social life and has passed through a series of ups and downs of
history till now. Tribal life has faced many challenges that would lead the tribal life style to destruction
and decline. Throughout history, humans have experienced a variety of social, cultural, and political
conditions by which, due to the limited capacities of the former system to meet the needs of satisfying
human demands, a new social system has been emerged. Now, tribal life and tribal manner is
considered as the first social system of human society, despite the important role they play in
economic, social and cultural development of the country. The social capital of the tribal society of our
country is one of the great assets for improving the quality of their life. Nomads are a community of
people which their livelihood base was on traditional livestock farming and in order to feed livestock
and livelihood, they regularly have seasonal movements between summer quarters and winter quarters.
They often use black tent, pergola and different types of portable shelters in all or part of the year.

Methodology
To explain and justify the status of social capital and quality of life and the relationship among them
and in order to answer the research questions, the descriptive-analytical method was used for collecting
information in a library and field study (interview, questionnaire). So, this study is applied and
exploratory research. The population of the study, are all tribal households of Il-Noei, Zilaei tribe of
Charam County in Kohkiloyeh and Boyer Ahmad Provinces. In population and housing census in
2011, Il-Noei had 7 inhabited villages, 4450 population and 1105 households. Based on Cochran
formula, the number of 138 required samples were obtained to complete the questionnaire of
households. Also selection of the tribal households, was simply randomly till principle of equal
opportunity for selection of households to be observed. To evaluate the social capital and quality of life
in the studied area, some indexes were used. These indexes for social capital and quality of life were
designed in three dimensions and 27 indexes and also, in two dimensions and 34 indexes by using
Likert scale (from 1 to 5) and on sequential and distance scales, respectively. The reliability level of the
questionnaire was 0.73 using Cochran alpha formula which indicated a high confidence coefficient.
The independent and dependent variables of this study were social capital and quality of life,
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correspondingly. To analyze the data, descriptive statistics (Mean, Standard Deviation and Variance)
and inferential statistics (Correlation, Path Analysis and Chi Square) were used.

Results and discussion
Of the 138 respondents, 74.08% of respondents were male and 25.92% were female. According to the
data of the calculation indexes, the score for each index was measured and the mean score was
obtained as follows: The level of people's social trust, participation, and coherence were analyzed 3.95,
3.85 and 4.03, individually. Also, the quality of life in the mental and objective dimensions were 2.85
and 3.02, discretely.
Based on Chi-square homogeneity test on agreement tables, analysis of the statistical relationships
between the social capital of the households under study and the quality of life of these households in
terms of the level of social capital and quality of life through cluster analysis in poor, medium and high
levels indicated a significant statistical difference between the dependent variable, the level of quality
of life of households and the independent variable of social capital of these households. Studies show
that there is a significant difference in the quality of life of the tribal households based on the level of
social capital. This relationship was also estimated to be positive that indicated there was a direct
relationship, so it could be said that the higher level of social capital, the higher the quality of life of
households would be indicated.
To study the effect of components of social capital on quality of life in the studied villages, the path
analysis model was used. In this study, the independent and dependent variables of this study were
social capital and quality of life, correspondingly. After this replacement calculation and calculating the
variance analysis of each variable, the calculation of direct effects of each of social capital indexes was
done. Then, to compute the indirect effects by multiplying all the paths by the desired factor and finally
collecting all the paths multiplied by the intended factor, the indirect effects were also calculated. The
study of the results of path analysis showed that the dimension of social participation had the greatest
impact on the social capital of rural households.

Conclusion
The inferential analyses of results on the social capital role in the tribal households' quality of life on
studied area were obtained. Analysis of the statistical relationships between the social capital of the
households under study and the quality of life of these households in terms of the level of social capital
and quality of life indicated a significant statistical difference between the dependent variable, the level
of quality of life of households and the independent variable of social capital of these households, so it
could be said that the higher level of social capital, the higher the quality of life of households would be
indicated. To study the effect of components of social capital on quality of life in the studied villages,
the path analysis model was used. In this study, the independent and dependent variables of this study
were social capital and quality of life, correspondingly. The results showed that the dimension of social
participation had the greatest impact on the social capital of rural households.
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