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ABSTRACT
This study aims at analyzing drought management behavior and its influencing factors in nomads of
Darila in Gachsaran area under drought condition. The methodology of this research is mixed method
and content analysis and the population includes number of 200 nomad households in Darila region.
Accordingly, based on Bartlett et al. sample size table, 132 heads of nomad households were selected
as sample of the study. A structured questionnaire was administered face-to-face. A panel of experts
confirmed the questionnaire. The instruments were pilot- and field-tested using 30 heads of nomad
households who were not targeted in the study. The Cronbach's alpha coefficient (0.46- 0.82) indicated
the optimality of the questionnaire. The findings revealed that although nomads of Darila applied both
technical and non-technical adaptive strategies, the non-technical adaptations were the most commonly
used strategies. Furthermore, the results of path analysis suggested that the “quality of life” (β= 0.46)
and “attitude toward drought” (β= 0.08) had significant direct and indirect effects on the nomads’ behavior to drought, respectively. Also, “access to information”, “intention to manage drought”, “perceived
control of drought”, and “social norms” had significant direct effects on nomads’ managerial behavior
in drought condition. Finally, recommendations with regard to drought management policies were provided to reduce nomads' vulnerability and encourage them to continue their activities and production.

Extended Abstract

T

1. Introduction

heories Drought occurrence as a normal characteristic of climate changes
seems inevitable. This hydrological climate induced change is considered to be
the most complex, and indeed compared
to any other natural hazards, least realized by the affecting

people. This slow-onset natural disaster has widespread
consequences on rural and nomadic regions. This phenomenon provides disrupt or destroys physical and environmental conditions needed for different groups and
especially nomadic communities. Therefore, nomads are
one of the major groups that due to the nature of their lives
face a lot of damage from drought phenomenon. They are
clearly at the forefront of drought and its management
challenges, suffer most from the life-threatening consequences of drought and have the greatest influence on its

* Corresponding Author:
Mostafa Ahmadvand, PhD
Address: Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
Tel: +98 (74) 31006011
E-mail: mahmadvand@yu.ac.ir

88

Spring 2018. Vol 9. Num 1

mitigation. They react to and manage drought according
to their awareness, attitudes, knowledge, etc., about the
phenomenon. Therefore, understanding nomads’ behavior in face of drought requires considering underlying factors contribute to such behavior. Accordingly, investigating nomads’ awareness, attitudes, knowledge, etc. which
effect on their actions and behaviors toward drought, is
fundamental to establishing effective sustainable development planning and policies. Therefore, this study aims
at analyzing drought management behavior and its influencing factors in nomads of Darila in Gachsaran area under drought condition.

2. Methodology
The methodology of this research is mixed method
and content analysis. The population of this study was
composed of the nomad households (200 households) in
Darila region. Accordingly, based on Bartlett et al. sample
size table, 132 heads of nomad households were selected
as sample of the study. Participants were a representative
sample taken from five clans in Darila region of Gachsaran County (Aghaei, Hajati, Olad-Nabi, Lak, and Narehei)
that were selected using proportional random sampling
technique. Because of the low literacy level in the nomad
population, structured questionnaires were administered
face-to-face. To increase the consistency of data collection across the region, all participants were interviewed
orally regardless of their ability to read or write. A panel
of experts confirmed the content face validity of the questionnaire. The instruments were pilot- and field-tested using 30 heads of nomad households in Pakouh, Sichanloo,
and Gach-e-Seyed-Allahdad who were not targeted in
the study. The Cronbach's alpha coefficient (0.46- 0.82)
indicated the optimality of the questionnaire. All statistical analysis was performed using SPSS software (version
19). For analyzing the data, the descriptive and inferential
statistics such as Mean, Standard Deviation (SD), Coefficient of Variation (C.V.), correlation coefficients, Analysis
of Variance (ANOVA), Kolmogorov- Smirnov test, Path
analysis, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis tests were
implemented. A significance level of 0.05 was used to establish statistical significance.

3. Results
Results indicated that nomads of Darila perceived
drought mainly as a threat to their resources. Although
there was a high rate of awareness about drought among
nomads, they had pessimistic view about the effects and
consequences of drought. Nomads were very perceptive
of the drought and were concerned about the future of
animal husbandry and their livelihood. However, they
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believe in controllability of the drought. The findings
revealed that although nomads of Darila applied both
technical and non-technical adaptive strategies, the nontechnical adaptations such as praying, ceremony for rain,
selling rangelands, selling lambs, waiting for government
supports, and migrating to cities were the most commonly used strategies. Furthermore, the results of path
analysis suggested that the “quality of life” (β= 0.46) and
attitude toward drought (β= 0.08) had significant direct
and indirect effects on the nomads’ behavior to drought,
respectively. Likewise, access to information, intention to
manage drought, perceived control of drought and social
norms had significant direct effects on nomads’ managerial behavior in drought condition.

4. Discussion
The results provide an insight to nomads’ behavior in
drought event conditions and its’ influencing factors and
understanding of the characteristics of nomads and nomad households to frame better strategies to cope with
drought in drought-prone nomad environments. Nomads use different management approaches to mitigate
drought, which can be classified in technical and nontechnical drought management.

5. Conclusion and Recommendation
Therefore, recommendations with regard to drought
management policies were provided to reduce
nomads'vulnerability and encourage them to continue
their activities and production. Accordingly, the recommendations include:
• Provide more effective drought information services
and extension programs to promote more effective
technical strategies for nomads in drought-prone
nomadic areas.
• Create jobs and multifunctional diversification funds
aims to empower the nomads.
• Provide technical support services to empower nomads
to cope with drought, especially drought-related
credits and loans.
• Create social networks institutions, government
and NGOs.
• Provide new job opportunities in drought-prone
areas.
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• Government promotes more effective services. This
means that efficient coping with drought needs
exact actions and participation of nomads, government and the province managers.
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تاریخ دریافت 26 :آذر 1395
تاریخ پذیرش 31 :خرداد 1396

کلیدواژهها:

توسعه عشایر ،خشکسالی،
رفتار مدیریتی ،عشایر
دریال ،گچساران

پژوهش حاضر با هدف واکاوی رفتار با خشکسالی و عوامل مؤثر بر آن در عشایر منطقه دریال از توابع شهرستان گچساران صورت پذیرفت.
کمی پیمایش بهره گرفته شد .جامعه آماری پژوهش ،خانوارهای عشایر منطقه دریال ( 200خانوار) بودند
در انجام این پژوهش ،از روش ّ
شیوه نمونهگیری تصادفی ساده با انتساب متناسب در بین
که حجم نمونه بر اساس جدول بارتلت و همکاران 132 ،خانوار تعیین و به 
تیرههای عشایری منطقه توزیع گردید .ابزار اصلي گردآوري دادهها ،پرسشنامهاي محقق ساخته بود که برای تكميل آن از پرسشگری
مستقیم استفاده شد .روایی ظاهری پرسشنامه با بکارگیری پانلی از متخصصان بررسی شد .پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه پیش
آهنگ و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ( )0/46 -0/82بهدست آمد .یافتهها نشان داد رفتار با خشکسالی عشایر مورد مطالعه در دو بُعد
تعدیلگرهای فنی و غیرفنی قابلتفکیک است که تعدیلگرهای غیرفنی از اقبال بیشتری برخوردار بودهاند .یافتههای تحلیل مسیر نیز
نشان داد که متغیر کیفیتزندگی بیشترین اثر مستقیم ( )β=0/46و نگرش به خشکسالی بیشترین اثر غیرمستقیم ( )β=0/08را بر رفتار
با خشکسالی عشایر داشتند .بر این اساس ،افزایش آگاهی عشایر از طریق افزایش دسترسی آنها به وسایل ارتباطجمعی و تدوین ترویج
و آموزش مدیریت و چگونگی رفتار با خشکسالی پیشنهاد میشود.

مقدمه
جامعه عشایری یکی از عمده گروههایی است که به دلیل
زندگی خود آسیب زیادی از پدیدهی خشکسالی میبینند.

ماهیت
در این میان ،منطقه گچساران یکی از مناطق عشایری است که
بیش از  350هزار رأس دام را به خود اختصاص داده است .این در
حالی است که بر اساس اظهارات مدیران امور دام استان کهگیلویه
و بویراحمد ،برخی از مناطق این استان از جمله دریال با کمبود
آب شدید مواجه است .این امر موجب شده عشایر این منطقه
با کمبود شدید علوفه و آب مواجه شده و کوچ زودرس را در
پیش گیرند ) .(ISNA, 2017منطقه عشایری دریال در فاصله 25
کیلومتری جنوب غربی شهرستان گچساران قرار دارد .میانگین
بارندگی  49ساله ( )1346-1395آن  371/6میلیمتر میباشد.
بررسی گزارشهای هواشناسی شهرستان گچساران طی سال

های  1377تا  1393با استفاده از سه شاخص  SPI, EDI, RDIنیز

نشان داده میدهد که این شهرستان در معرض خشکسالی شدید
قرار دارد (Meteorological Organization of Kohgiluyeh & Boyer-
) .Ahmad, 2015, 2بر همین اساس ،عدم رشد مطلوب گونههای
مرتعی ،خشک شدن رودخانههای فصلی و دائمی و کمبود آب
ناشی از خشکسالی ،یکی از سکونتگاههای مهم عشایری (دریال)
را که اقتصاد آنها متکی به پرورش دام وابسته به مرتع است با
چالشها و مشکالت فراوانی روبرو ساخته است .این در حالی است
که بازدیدهای مقدماتی محققان از منطقه عشایری دریال نشان
از آن داشت که عشایر منطقه مورد مطالعه در برابر خشکسالی
منفعالنه و نابسامان عمل نموده و در مدیریت آن ناکام ماندهاند.
لذا ،پرسشهای متعددی در ذهن متبادر شد ،از جمله آنکه؛
عشایر منطقه در خصوص خشکسالی چگونه میاندیشند؟ تا چه
حد خود را کارآمد در مدیرت خشکسالی میدانند؟ تا کنون در
برابر خشکسالی چگونه رفتار کردهاند؟ و چه عواملی بر رفتارهای
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آنان در شرایط خشکسالی مؤثر بوده است؟ بر این اساس ،این
پژوهش به رفتارشناسی عشایر منطقه دریال در شرایط خشکسالی
و شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار آنان پرداخته است.
چارچوب نظری پژوهش

به این نظریه افزوده شده است .از جمله در برخی مطالعات ،دانش
و تجربهی قبلی (Noori, 2012 Dakurah et al., 2005; Meinhold
); ،and Malkus, 2005در برخی دیگر تمایالت بین فردی و ُعرف
) (Dutta-Bergman, 2005و در برخی نیز عوامل روانی -اجتماعی
) (Omondi et al., 2010در این نظریه لحاظ شده است .بر همین
اساس در این پژوهش نیز از متغیرهای دیگری نظیر آگاهی نسبت
به مدیریت خشکسالی بهره گرفته شد ).(Yazdanpanah, 2012

در بررسی رفتار از نظریه های رفتاری متنوع و متفاوتی استفاده
گردیده که نظریه رفتار برنامهریزی شده پرکارآمدترین و رایج
نظریه مورد استفاده بوده است .از این روی ،در این پژوهش

ترین
نیز نظریه رفتار برنامهریزی مبنای نظری پژوهش قرار گرفته که
به شرح مختصر آن پرداخته میشود .طبق این نظریه ،رفتار افراد
با سه دسته از باورها جهت مييابد؛ باورهای رفتاري ،باورهای
هنجاری و باورهای کنترلی ) .(Ajzen, 1991, 181در این نظریه
کننده تمايالت رفتاري عبارتند از
مهمترين عوامل اصلي تعيين 
نگرش به رفتار ،هنجار ذهني و کنترل درک شده که میتواند
در طول موقعیتها و اقدامات تغییر کند .کنترل رفتار درک شده
با قصد رفتاری بهطور مستقیم میتواند برای پیشبینی رفتار
مورد استفاده قرار گیرد ) .(Fishbin & Ajzen, 1975, 514بنابراین،
با استفاده از این نظریه سه نوع عقاید که رفتار را هدایت می
کند عبارتند از -1 :باورهای رفتاری که منجر به نگرش مطلوب
یا نامطلوب نسبت به رفتار میشود و ابعاد مثبت و منفی نتایج
را مورد توجه قرار میدهد -2 .باورهای هنجاری که منجر به
فشار اجتماعی اکتسابی یا هنجارهای ذهنی میگردد -3 .باورهای
کنترل کننده که منجر به کنترل رفتاری از طریق رفتار میگردد.
از این روی ،وقتی نگرش نسبت به رفتار ،هنجار ذهنی و درک
کنترل بر رفتار با یکدیگر ترکیب گردند ،منجر به شکلگیری
تمایل رفتاری میشود (شکل.)1

بازوند و همکاران ( )2014در بررسی رفتارهای کشاورزان
در مواجهه با پدیدهی خشکسالی به این نتیجه دست یافتهاند
جامعه مورد پژوهش نگرش و باورهای عمیقتری به

که هر چه
خشکسالی داشته باشند به تناسب رفتار علمیتر و منطقیتری از
خود نشان میدهند.

نظریهی رفتار برنامهریزی شده برای افزودهشدن هر عاملی که
بتواند پیشبینی کنندهی رابطهی قصد و رفتار باشد ،انعطافپذیر
است .این بدین معناست که نظریهی رفتار برنامهریزی شده قابل
توسعه است .بر این اساس ،در پژوهشهای مختلف ،متغیرهایی

کرمی و همکاران ( )2006در مطالعه خود در بررسی ایستار
کشاورزان پیرامون خشکسالی به این نتیجه دست یافتهاند که
مناطق مورد مطالعه از نظر روشهای مدیریت خشکسالی به
سه گروه فنی ،غیر فنی و تلفیقی قابل تقسیم هستند .فزون بر

مروری بر ادبیات تجربی موضوع
پیرامون مبحث خشکسالی و جامعه عشایر مطالعات اندکی
صورت گرفته است که به آنها اشاره میشود .باقری و همکاران
( )2012در ارزیابی راهبردهای مدیریت دام در عشایر فارس نشان
دادند ،عشایر برای مقابله با خشکسالی سه راهبرد؛ خرید علوفه،
کاهش دام ،و تغذیه دام به میزان معادل با جیره غذایی را اتخاذ
نمودهاند .سالم ) (Salem, 2008نیز در مطالعه تأثیر خشکسالی
بر زندگی عشایر طایفه طاهری بیان میدارد خشکسالی رفتار
مهاجرت عشایر به شهرها را تشدید نموده است.
افزون بر این ،در حوزه رفتار کشاورزان در خشکسالی مطالعات
نسبتاً مبسوطتری صورت پذیرفته که در زیر به آنها پرداخته
میشود.

شکل .1نظریهی رفتار برنامهريزي شده )(Ajzen, 1991
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آن ،غالمی و علیبیگی ( )2014در شناسایی روشهای بومی
یافته که کشاورزان
مدیریت خشکسالی به این نتیجه دست 
روشهایی نظیر تغییر الگوی کشت ،ذخیرهی علوفه ،تغییر زمان
کاشت و برداشت ،تنوعسازی معیشت ،ترمیم کانالهای آب و
اصالح شیوههای آبیاری را به کار گرفته و برخی دیگر از روش
هایی نظیر چرای مزارع خشکشده ،خرید آب ،کاهش تعداد دام،
قطع درختان و نذرونیاز بهره گرفتهاند.
نتایج مطالعه زمانی و همکاران ( )2006حاکی از اهمیت
و جایگاه ویژگیهای فردی در مقابله با خشکسالی است .در
پژوهش آنها ،دانش ،مهارت ،کارآمدی ،تسلط ،کنترل و حمایت
اجتماعی بهعنوان منابع اجتماعی تأثیرگذار بر توزیع آسیب
مطالعه دیگری کاظمی

مقابله با خشکسالی بودهاند .در

پذیری و
( )2015رفتارهای مدیریتی باغداران در مواجهه با سرمازدگی
را مورد بررسی قرار داده است .در این پژوهش ،متغیر کنترل
رفتار درک شده دارای بیشترین تأثیر مستقیم و معنیدار بر
رفتار مدیریتی سرمازدگی بوده است .زمانی و همکاران ()2009
مطالعه دیگری به بررسی راهبردهای مقابله روانی کشاورزان

در
استان فارس در مواجهه با خشکسالی پرداختهاند .نتایج یافتههای
آنها حاکی از بکارگیری هشت راهبرد مؤثر کشاورزان در مقابله
رواني با خشکسالی است که عبارتند بودند از -1 :ارزیابی مثبت
-2خود کنترلی  -3جلب حمایتهای اجتماعی  -4فاصله گرفتن
 -5حل مسئله -6مسئولیتپذیری -7برخورد مستقیم و  -8انکار.
چالشگر ( )2010در پژوهش خود نحوهی مدیریت و چگونگی
مقابله با خشکسالی را مورد بررسی قرار داده است .نتایج نشان

داد که هرچه دانش و آگاهی کشاورزان بیشتر باشد به همان
میزان مهارتشان در استفاده از راهکارهای مدیریتی خشکسالی
های کشاورز و همکاران ()2013
بیشتر خواهد بود .نتایج یافته 
تالش خانوارهای آسیبپذیر و کمتر آسیبپذیرتر در
نشان داد که 
مواجهه با خشکسالی بر این بوده است تا از طریق اعمال مدیریت
و راهبردهای مقابله با خشکسالی خود را با شرایط موجود انطباق
محدودیت در داراییها (فیزیکی ،طبیعی و محیطی)

دهند ،لیکن
مانع اجرای راهبردهای تأثیرگذار در مقابله با پدیدهی خشکسالی
شده است .اودمال و همکاران ) (Udmal et al., 2014در مطالعه
خود دالیل عدم انطباق کشاورزان با شرایط خشکسالی را در
تحصیالت پایین ،سرانه کم زمین ،و درآمد محدود نشان دادهاند.
اشرف و کومار ( )2013راهکار فائق آمدن خانوارهای
کشاورزان بر خشکسالی را در تنوعبخشی در تولید محصول،
کشاورزی چند محصولی ،تغییر در درون دادههای کشاورزی،
مدیریت آب ،اشتغال غیر مزرعهای ،مصرف صحیح آب ،قرض
گرفتن و مهاجرت دانستهاند .نتایج مطالعهی کانتی )(Kanti, 1998
با عنوان سازوکارهای مقابله با خشکسالی نیز از دو نوع تعدیل
گر دولتی و غیردولتی نام برده است .با مرور اجمالی پیشینه
نگاشتهها عوامل مؤثر بر رفتار عشایر با خشکسالی بهصورت شکل
 2ترسیم گشته که بهعنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر است.
این عوامل عبارتند از :دسترسی به منابع اطالعات خشکسالی،
کیفیت زندگی ،ویژگیهای فردی و هنجارهای اجتماعی که با
تأثیر بر نگرش ،زمینه تمایل رفتاری و نهایتاً رفتار مدیریتی عشایر
در مواجهه با خشکسالی را فراهم مینماید.

شکل  .2چارچوب مفهومی پژوهش
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سنجش قرار گرفت .در بخش ششم پرسشنامه به سنجش هنجار
ذهنی شامل  -1باورهای هنجاری و  -2انگیزه پیروی از گروه
مرجع پرداخته شد .در بخش هفتم ،قصد رفتاری در خصوص
مدیریت خشکسالی در چهار حیطه زمان ،هدف ،بستر و کنش
مورد سنجش قرار گرفت .در بخش هشتم ،رفتار مدیریتی عشایر
نسبت به خشکسالی در قالب تعدیلگرهای فنی (15گویه) و
تعدیلگرهای غیر فنی(شش گویه) بررسی شد .در بخش نهم،
ویژگیهای فردی عشایر مورد پرسش قرار گرفت و در نهایت در
بخش دهم سه سؤال باز در خصوص شروع خشکسالی ،راهکارها
و پیشنهادها برای مدیریت خشکسالی مطرح گردید.

روششناسی تحقیق
بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش از روش تحقیق توصیفی-
تحلیلی با کمک پیمایشی مقطعی استفاده شد .ابزار اصلي
گردآوري دادهها این پژوهش ،پرسشنامهاي ساختارمند بود
که برای تکمیل آن از روش پرسشگری مستقیم بهره گرفته
شد .منطقه مورد مطالعه این پژوهش منطقه عشایری دریال
در فاصلهی  25كيلومتري جنوب غربی شهرستان گچساران
بود .جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل خانوارهای عشایری
منطقه دریال و حومه ( 200خانوار با جمعیت  1030نفر) بود که
حجم نمونه مورد پژوهش بر اساس جدول نمونهگیری بارتلت و
همکاران ) 132 ،(Bartlett et al., 2001, 48خانوار برآورد گردید که
به شیوهی نمونهگیری تصادفی ساده با انتساب متناسب در بین
تیرههای عشایری منطقه مورد مطالعه توزیع گردید (جدول .)1
روایی محتوایی پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان
دانشگاهی و اجرایی تأیید شد و پایایی پرسشنامه نیز از طریق
مطالعه پیشآهنگ با  30نفر از عشایر خارج از نمونه تحقیق
و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ( )0/46 - 0/82بهدست آمد.
گردآوری شده پس از گردآوری ،کدگذاری شده و با

دادههای
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
ویژگیهای جمعیت شناختی عشایر مورد مطالعه در جدول
 2ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین سنی
عشایر مورد مطالعه  50سال با انحراف معیار  14/42نشاندهنده
آن است که اکثریت نمونه تحقیق میانسال بودند .همچنین
میانگین تعداد دام  152/12رأس با انحراف معیار  85/30می
باشد .فزون بر آن ،میانگین سابقه دامداری  37/17سال با انحراف
معیار  16/96بود که حاکی از اهمیت و جایگاه دامداری در بین
عشایر است.

نامه پژوهش حاضر مشتمل بر َده بخش بود که بخش
پرسش 
اول به بررسی کیفیت زندگی در قالب  23گویه اختصاص داشت.
در بخش دوم ،کنترل رفتار درک شده که شامل -1 :باور کنترلی
(عوامل درونی در قالب چهار گویه) و  -2قدرت باور کنترلی
(در قالب چهار گویه) مورد سنجش قرار گرفت .در بخش سوم
پرسشنامه به سنجش آگاهی از خشکسالی در قالب ( 20گویه)
پرداخته شد .در بخش چهارم تالش بر آن شد دسترسی عشایر
به منابع اطالعاتی خشکسالی در قالب (شش گویه) مورد سنجش
قرار گیرد .در بخش پنجم ،نگرش عشایر به خشکسالی که خود
مشتمل بر  -1نگرش نسبت به پیامدهای اجتماعی (12گویه)
و  -2نگرش قابلیت کنترل خشکسالی (هفت گویه) بود مورد

رفتار مدیریت خشکسالی عشایر

همانگونه که در جدول  3نشان داده شده است ،برای سنجش
این متغیر از تعدیلگرهای فنی و غیر فنی استفاده گردید .بر
مبنای یافتههای جدول  ،3بیشترین فراوانی تعدیلگرهای
فنی عبارتند از اجاره نمودن پسچر مزارع (102مورد) ،احداث
سدهای خاکی با حمایت امور عشایر برای جمعآوری آب باران
(100مورد) ،کوچ به مرتع غنی دیگر (99مورد) ،احداث استخر
آب (97مورد) ،قرق بخشی از مراتع (87مورد) ،احیاء بذرپاشی و
فراوانی به استفاده از مالچ

کپهکاری در مراتع (77مورد) و کمترین
برای جلوگیری از تبخیر(یک مورد) اختصاص داشت.

نمونه آماری پژوهش.

جدول  .1جامعه و
ردیف

1
2
3
4
5

منطقه

دریال خالصه و حومه سد خاکی -کوه دین -بون بلند
آبکل ،تاوه شیشه ،لیشتر ،گچ عوض
آبگندی
دریال تل قوچی -بمب زده -قره گل -محدوده چاه نصر -کمرزردی -ماشین
سوخته -تاوه احمدخانی
دریال چک بزپا
جمع

نگین تاجی
نگین تاجی
قشقایی

حاجتی
اوالد نبی
دره شوری و لک

خانوار

60
30
30

جمعیت

نمونه

طایفه

تیره

آقایی

گنجهای -بختیاری -آقا

50

255

32

قشقایی

عرب لو -نره ای

30
200

130
1030

20
132

300
175
170

40
20
20
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جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی عشایر مورد مطالعه.
ویژگی

میانگین

سن
تعداد اعضای خانواده(نفر)
تعداد دام(رأس)
سابق هی دامداری(سال)
ظرفیت پروانه چرا(رأس)
سابقه کشاورزی(سال)
میزان زمین(هکتار)

انحراف معیار

14/42
2/08
85/30
16/96
80/65
17
5/06

50
5/6
152/12
37/17
136/15
16/48
3/76
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جدول  .3رفتارهای مدیریت خشکسالی عشایر مورد مطالعه (تعدیلگرهای فنی).
نوع اقدام

بلی

خیر

احداث استخر ذخیره آب
احداث سدهای خاکی با حمایت امور عشایر
کوچ به مراتع غنی دیگر
تنوع معیشت با افزایش مهارت
سچر مزارع
اجاره نمودن پ 
قرق بخشی از مراتع
شناسایی و استفاده از گونههای مرتعی مقاوم به خشکی
استفاده از دیگر مشاغل خانگی برای افزایش درآمد
احداث مجتمع دامداری صنعتی و دادن علوفه دستی
استفاده از پروژ ههای آبخیزداری و آبخوانداری
احیاء ،بذرپاشی و کپه کاری مراتع
شرکت در دور ههای آموزشی مهارت افزایی
بیمه نمودن مراتع و دام
استفاده از بیمه دام با کیفیت
استفاده از مالچ برای جلوگیری از تبخیر
لگر فنی کل
تعدی 

97
100
99
23
102
87
68
27
31
50
77
22
59
57
1

35
32
33
109
30
45
64
105
101
82
55
110
73
75
131

میزان تأثیر
میانگین*

3/93
3/75
3/66
3/52
3/61
3/43
3/34
3/59
3/52
3/52
3/45
3/32
3
2/88
4
3/50

انحراف معیار

0/52
0/52
0/57
0/79
0/84
0/80
0/80
0/88
0/99
0/99
1/02
1/21
1/28
1/32
0
0/83

یباشد.
*دامنه میانگین بین  0تا  5م 

ضریب تغییرات

0/13
0/13
0/15
0/22
0/23
0/23
0/23
0/24
0/28
0/28
0/29
0/36
0/42
0/45
0
0/23

اولویت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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فزون بر آن ،بیشترین فراوانی تعدیلگرهای غیرفنی عبارتند
از :دعا و نیایش (128مورد) ،اجرای مراسم باران خوانی در شب
(115مورد) ،انتظار کمکهای حمایتی از سازمانها (115مورد)
و کمترین فراوانی مربوط به فروش قسمتی از مراتع خود برای
تأمین معیشت خانوار ( 4مورد) است (جدول .)4این در حالی
است که عشایر مورد مطالعه بر این باور بودند که بیشترین تأثیر
در کاهش مشکالت از بین تعدیلگرهای فنی به احداث استخر
ذخیره آب با (میانگین3/93:؛ انحراف معیار )0/52 :مربوط است.
همچنین استفاده از مالچ برای جلوگیری از تبخیر با (میانگین4 :؛
انحراف معیار )0 :کمترین تأثیر را داشته است.
فزون بر آن ،از دید عشایر مورد مطالعه ،متداولترین تعدیل
گر غیرفنی مؤثر در کاهش مشکالت روحی و روانی آنان ،دعا و

نیایش بوده است .به بیان دیگر ،عشایر تالش نمودهاند تا با توسل
و تکیه به معنویات و محورهای اعتقادی در ایجاد آرامش درونی،
تحمل شرایط دشوار خشکسالی را برای خود امکانپذیر نمایند.
همچنین بر مبنای یافتههای جدول  4انتظار کمک حمایتی از
سازمانها در اولویت پایانی تعدیلگرهای غیر فنی مورد استفاده
قرار گرفته است .عشایر مورد مطالعه از سازمانها و نهادها انتظار
کمک حمایتی داشتهاند لیکن این انتظار برآورده نشده است.
همبستگی رفتارهای مدیریت خشکسالی با برخی ویژگی
های عشایر

بررسی یافتههای جدول  5حاکی از آن است که بین متغیر
سطح تحصیل و رفتار مدیریتی فنی رابطه مثبت معنیداری
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عوامل انگیزانندهی گرایش به رفتار و تمایل به آن انجام رفتار فنی
افزایش مییابد.

وجود دارد ( r= 0/203و  .)Sig =0/02به بیان دیگر ،با افزایش
وقوع انجام رفتار مدیریتی فنی توسط
سطح تحصیل ،احتمال 
عشایر مورد مطالعه افزایش مییابد .فزون بر آن ،بین متغیر رفتار
درک شده و رفتار مدیریتی فنی رابطه مثبت معنیداری وجود
دارد ( r= 0/330و  .)Sig =0/0001بهعبارتی دیگر ،با باال رفتن
درک از اینکه اجرای رفتار مورد نظر تحت کنترل او میباشد،
انجام رفتار فنی افزایش مییابد.

فزون بر آن ،نتایج یافتههای جدول  5نشان داد که میان
کیفیت زندگی و رفتار فنی رابطه مثبت و بسیار معنیداری برقرار
است ( r=0/492و  .)Sig =0/0001به بیان دیگر ،با باال رفتن
سطح کیفیت زندگی ،احتمال وقوع انجام رفتار فنی افزایش می
یابد .این در حالی است که میان متغیرهای سن ،آگاهی ،نگرش،
تعداد دام ،سابقه دامداری ،ظرفیت پروانه چرا ،تعداد افراد خانوار،
تعداد فرزندان و تعداد افراد تحصیلکرده با متغیر رفتارهای فنی
رابطهی وجود ندارد.

همچنین نتایج یافتههای جدول  5نشان میدهد که میان
متغیر دسترسی به منابع اطالعاتی و رفتار مدیریتی فنی رابطه
مثبت و معنیداری باالیی وجود دارد ( r =0/462و .)Sig=0/0001
به بیان دیگر ،با باال رفتن سطح برخورداری عشایر مورد مطالعه
از منابع دسترسی به اطالعات در زمینه خشکسالی ،احتمال وقوع
انجام رفتار فنی افزایش مییابد .از سویی ،بین متغیر هنجار ذهنی
و رفتار فنی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ( r=0/228و
 .)Sig =0/009این بدان معنی است دیدگاه گروه مرجع عشایر
بر بکارگیری تدابیر فنی بوده و عشایر مورد مطالعه نیز همسو
توصیه آنان به اتخاذ راهکارها و تدابیر فنی اهتمام داشتهاند.

با
بررسی سایر یافتههای جدول حاکی از آن است که میان متغیر
قصد رفتاری و رفتار مدیریتی فنی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد ( r=0/327و  .)Sig =0/001به بیان دیگر ،با افزایش

تحلیل مسیر رفتار مدیریت خشکسالی عشایر

بهمنظور آزمون چارچوب مفهومی تحقیق و عوامل مؤثر بر
رفتار مدیریتی خشکسالی عشایر ،در این بخش از تحقیق از
آزمون تحلیل مسیر استفاده بهعمل آمد .شکل 3سازوکارهای
علی روابط متغیرها و پایداری رابطهی متغیرها در چارچوب
نظری پژوهش را نشان میدهد .همانگونه که در شکل مشاهده
میگردد از بین متغیرهای تحقیق ،متغیر کیفیت زندگی
بیشترین اثر مستقیم معنیدار را بر رفتار مدیریتی برای مقابله
با خشکسالی دارد ( p > 0/01و  .)β=0/46این یافته مبین وجود

جدول  .4رفتارهای مدیریت خشکسالی عشایر مورد مطالعه (تعدیلگرهای غیرفنی).
نوع اقدام

بلی

خیر

دعا و نیایش
اجرای مراسم باران خوانی در شب
مهاجرت به شهرها و روستاها
فروش کلیه بر ههای ماده دام خود
فروش قسمتی از مراتع خود برای تأمین معیشت
نها
انتظار کمکهای حمایتی از سازما 

128
115
52
111
14
115

4
17
80
21
118
16

لگر غیر فنی کل
تعدی 

میزان تأثیر
میانگین*

انحراف معیار

ضریب تغییرات

2/79

1/15

0/41

3/73
3/31
3/33
2/95
2/57
0/90

0/17
0/23
0/37
0/40
0/56
1/8

0/67
0/78
1/24
1/19
1/45
1/62

یباشد.
*دامنه میانگین بین  0تا  5م 

اولویت

1
2
3
4
5
6
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جدول  .5همبستگی بین رفتار فنی با برخی از ویژگیهای عشایر.
متغیر

رفتار فنی

سطح تحصیالت

کنترل محسوس رفتاری

هنجار ذهنی

دسترسی به اطالعات

قصد رفتاری

کیفیت زندگی

*0/203

**0/330

*0/228

**0/462

**0/327

**0/492

*معنیداری در سطح 0/05است .** .معنیداری در سطح  0/01است.
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رابطهی علی میان کیفیت زندگی با رفتار مدیریتی نسبت به
خشکسالی در بین عشایر مورد مطالعه است .این به آن معنی
است که هر چه عشایر مورد مطالعه از کیفیت زندگی بیشتری
برخوردار باشند ،احتمال انجام رفتار مدیریتی در بین آنها
بیشتر است .دسترسی به منابع اطالعاتی نیز دارای بیشترین اثر
مستقیم معنیدار بر رفتار مدیریتی نسبت به خشکسالی است
( p > 0/01و  )β=0/43که حاکی از تأثیر زیاد بهرهمندی منابع
اطالعاتی در افزایش رفتار مدیریتی عشایر مورد مطالعه در مواجهه
به خشکسالی است .به بیان دیگر ،هر چه عشایر مورد تحقیق
بیشتر از وسایل شنیداری و دیداری ،منابع ترویجی و شرکت
در کالس ترویجی برخوردار باشد ،بهتر میتواند رفتار مدیریتی
مقابله با خشکسالی داشته باشد .با توجه به شکل 3و جدول،6
قصد رفتاری ،کنترل رفتار درک شده و هنجار ذهنی نیز دارای
اثر مستقیم و معنیدار بر روی رفتار مدیریتی نسبت به پدیده
خشکسالی دارند ( .) p > 0/01بهعبارتی هر چه ارزیابی عشایر
مورد مطالعه نسبت به رفتار مدیریتی مناسبتر باشد ،گرایش
بیشتری نیز در بکارگیری شیوههای رفتار مدیریتی از خود نشان
میدهند .در مورد کنترل رفتار درک شده نیز هر چه عشایر منابع
و فرصتهای الزم برای انجام رفتار مدیریتی بیشتر در اختیار
داشته باشند و از محدودیت کنترلکنندهها کمتر برخوردار باشند،
رفتار مدیریتی نسبت به پدیده خشکسالی آسانتر و احتمال انجام
آن رفتار بیشتر میگردد .همچنین میزان توصیهپذیری عشایر از

مرجع در مورد بروز رفتار مدیریتی نسبت به خشکسالی

گروههای
نقش بسزایی در بهبود رفتار مدیریتی آنها دارد .این یافتهها ،با
نتایج مطالعهی یوسفی حاجیوند ( ،)2013بازوند و همکاران
( ،)2014کاظمی ( )2015و ) (Dang et al., 2014همخوانی
دارد .چنانچه در بررسی اثرات غیرمستقیم از شکل  3و جدول
 6چنین برمیآید ،متغیر نگرش نسبت به خشکسالی دارای
بیشترین اثر غیرمستقیم معنیدار بر رفتار مدیریتی عشایر مورد
مطالعه میباشد (  p > 0/01و  .)β=0/08همچنین یافتهها نشان
داد که از بین متغیرهای ویژگی افراد ،تعداد دام ،هنجار ذهنی،
تعداد افراد خانوار دارای اثر غیرمستقیم معنیدار بر روی رفتار
مدیریتی است ( .)p > 0/01این در حالی است که ظرفیت پروانه
چرا ( )β=-0/02دارای رابطهی معنادار منفی و اثر غیرمستقیم
بر رفتار مدیریتی عشایر نسبت به خشکسالی بود .به بیان دیگر،
عشایری که ظرفیت پروانه چرای آن کم است ،حاضر به انجام
رفتار مدیریتی نخواهد بود و بالعکس .همچنین متغیر آگاهی
نسبت به خشکسالی نیز دارای رابطه علی و اثر غیرمستقیم
معنیدار روی رفتار مدیریتی میباشد ( .)β=0/2نتایج یافتههای
این پژوهش با یافتههای مطالعهی ویلر و همکاران (Wheeler et
) al., 2013با عنوان باور کشاورزان در رابطه با تغییر اقلیم و بکار
بستن راهبردهای مدیریتی در مواجهه با پدیدهی کمآبی در آینده
همخوانی دارد.

شکل .3تحلیل مسیر و رفتار مدیریتی عشایر با خشکسالی
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جدول  .6تحلیل اثرات متغیرهای پژوهش بر رفتار مدیریت خشکسالی عشایر.
متغیرهای تحقیق

دسترسی به اطالعات
آگاهی نسبت به خشکسالی
نگرش
کیفیت زندگی
تعداد دام
تعداد خانوار
ظرفیت پروانه
هنجار ذهنی
قصد رفتاری
کنترل محسوس رفتاری
*معنیداری در سطح 0/05

اثر مستقیم

**0/ 43
**0/46
-**0/24
**0/31
**0/26

0/02
0/02
0/08
0/005
0/01
-0/001
0/05
-

0/45
0/02
0/08
0/46
0/005
0/01
-0/001
0/29
0/31
0/26

**0/43
0/08
0/11
**0/46
0/12
0/08
0/07
**0/25
**0/31
**0/26

مطابق با یافتههای این پژوهش مشخص گردید که رفتار
مدیریتی عشایر نسبت به پدیده خشکسالی در استفاده از تعدیل
گرهای فنی و غیرفنی قابلتفکیک است که تعدیلگرهای غیر
فنی نظیر دعا و نیایش ،اجرای مراسم بارانخوانی ،فروش مرتع و
کلیهی برههای ماده دام خود ،انتظار کمک حمایتی از سازمانها
و مهاجرت به شهر و روستا از اقبال بیشتری برخوردار بودهاند .این
یافتهها ،با نتایج مطالعه کرمی و همکاران ( )2006همخوانی دارد.
مطالعه نگرشها ،رفتارها و مدیریت خشکسالی کشاورزان

آنها به
پرداختند .تحقیق آنها نشان داد که رفتار مدیریتی کشاورزان در
مواجهه با خشکسالی استفاده از تعدیلگرهای غیر فنی نظیر دعا
و نیایش ،انتظار کمک حمایتی از سازمانها و مهاجرت به شهر
بوده است .این در حالی است که غالمی و علیبیگی ()2014
مطالعه شناسایی روشهای بومی مدیریت خشکسالی به این

در
نتیجه دست یافتهاند که کشاورزان روشهای متفاوتی در مقابله
با خشکسالی به کار میگیرند .برخی از نمونههای تحقیق آنها
روشهایی نظیر تغییر الگوی کشت ،ذخیرهی علوفه ،تغییر زمان
کاشت و برداشت ،تنوعسازی معیشت ،ترمیم کانالهای آب و
اصالح شیوههای آبیاری را به کار گرفته و برخی دیگر از روش
هایی نظیر چرای مزارع خشکشده ،خرید آب ،کاهش تعداد دام،
قطع درختان و نذرونیاز بهره گرفتهاند که با نتایج این تحقیق
همخوانی دارد.
واکاوی حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که از بین متغیرهای
مدل ،کیفیت زندگی بیشترین اثر مستقیم معنیدار ( )β=0/46و
نگرش بیشترین اثر غیرمستقیم معنیدار ( )β=0/08را به صورت
مثبت بر رفتار مدیریتی عشایر در مواجهه با خشکسالی دارد.
این یافته با یافتههای کرمی و همکاران ( )2006و Omondi

0/02
0/06
0/03
0/001
0/115
0/07
0/07
0/04
0/001
0/001
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اثر غیرمستقیم

اثر عل ّی

همبستگی

اثر غیر عل ّی

) et al. (2010همخوانی دارد .آنها در مطالعه خود نشان
دادند ،کیفیت زندگی کشاورزان با رفتار مدیریتی خشکسالی
آنها همبستگی دارد .همچنین متغیرهای دسترسی به منابع
اطالعاتی ،قصد رفتاری و کنترل رفتار درک شده ،و هنجار ذهنی
نیز دارای اثر مستقیم و معنیدار بر روی رفتار مدیریتی نسبت
به پدیده خشکسالی دارند .بازوند و همکاران ( )2014تحقیقی
با عنوان بررسی رفتار زیستمحیطی کشاورزان در هنگام مواجهه
دهنده این

با خشکسالی انجام دادهاند .نتایج این مطالعه نشان
بود که متغیرهای نگرش ،کنترل رفتار درک شده و قصد دارای
بیشترین تأثیر بر رفتار است که با نتایج این مطالعه همسو می
باشد .با این وجود ،استفاده از روش تحلیل مسیر روشن میسازد
چگونه در برخی موارد ،انجام تغییرات اساسی در چارچوب نظری
ضروری است .بهعنوانمثال با توجه به عدم وجود اثر مستقیم
آگاهی و رفتار مدیریتی ،چنین تغییراتی در مدل الزامی است.
در واقع با توجه به اهمیت این دو سازه در پایداری رفتار ،عدم
وجود چنین اثر مستقیمی به سطح تحصیالت پایین عشایر مورد
مطالعه با نگرش منفی به پیامدهای خشکسالی اشاره دارد .آنچه
از مطالب گفته شده برداشت میشود آن است که مجموعه در
هم تنیدهای از سازههای اجتماعی ،فرهنگی ،فردی و نگرشی
در کنار نقش مؤثر نهادهای دولتی در شکلگیری الگوی رفتار
مدیریتی خشکسالی و کاهش پیامدهای ناشی از آن اثرگذارند.
در راستای یافتههای این پژوهش ،راهکارهای مقابله عشایر در
مواجهه با خشکسالی و انجام رفتار مدیریتی نسبت به این پدیده
پیشنهادهای برای برنامهریزی به شرح زیر قابل ارائه است:
 -1افزایش سطح آگاهی عشایر با برخوردار ساختن آنها از
دسترسی به منابع اطالعاتی در زمینهی خشکسالی نظیر وسایل
دیداری و شنیداری مختلف و شرکت در کالسهای ترویجی
شناخت پدیده خشکسالی و راههای مقابله با آن؛
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 -2مدیریت ترویج خشکسالی بر مبنای روابط مداخلهگرایانه
مبتنی بر یادگیری اجتماعی ،بحث ،مذاکره و مدیریت تضاد در
درون بهرهبرداران و تشکلهای آنها تحت قیومیت دولت به
طوریکه عشایر ،کارکنان ارتباطی و پژوهشگران هر کدام نقش
خود را ایفا نمایند؛
 -3تفکیک رفتارهای فنی از غیر فنی توسط سازمانها و
نهادهای ترویج ؛
 -4مشارکت عشایر در انجام پروژههای مقابله با خشکسالی و
منتفع شدن آنها بهصورت مستقیم از این سرمایهگذاریها.
 -5حمایتهای دولتی در ارائه خدمت به استفاده از تعدیلگرها
فنی ،این بدان مفهوم است که مقابله بهینه با خشکسالی ،نیازمند
انجام اقدامهای دقیق و از پیش طراحی شده در سطوح سه گانه
دولت ملی ،استانی ،و عشایر است؛
 -6استفاده از راهبردهای کوتاهمدت مبتنی بر کاهش خسارت
سرمایه کمتری نیاز دارد؛

که به
 -7ایجاد شبکههای اجتماعی خاص هر گروه تحت حمایت
نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی؛
 -8نگهداری دام بر اساس ظرفیت پروانه چرا؛
 -9ایجاد صندوق توانمندسازی عشایر با هدف متنوع سازی
مشاغل و چند کارکردی نمودن عشایر؛ و
 -10ممیزی مراتع و استفاده از مشوقها برای احیاء و قرق
نمودن همچنین جریمه عشایر قانونگریز و سلب مالکیت مرتع
طی یک دوره کوتاه.
تشکر و قدردانی

این مقاله بخشی از یک طرح پژوهشی است که از سوی اداره
کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد تصویب و حمایت
مالی شده است.
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