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Abstract
Problem Statement: Rural households are more vulnerable to drought due to their lives'
dependence on the agricultural sector, and having not the appropriate resilience, most of them
have quickly left the agricultural sector, causing to lose their liveliness.
Goal: The main purpose of this study was analyzing the resilience effects on the liveliness of
rural households in drought conditions.
Method: the nature of this research is quantitative, and according to the purpose is applied,
and based on the method for data collection, is descriptive, of correlational type. Statistical
population of this study consisted of all small-scale farmer households, in the Divandarreh
County, Kurdistan province (N=10099). Using Cochran's sampling formula, 164 ones were
selected as a sample. In order to increase the credibility of the findings, 195 questionnaires
were distributed among the statistical population, finally, 180 questionnaires having been
completed and analyzed. Sampling method was stratified random sampling (different parts
considered as different levels), by proportional assignment.
The main research tool was a questionnaire, whose validity being confirmed by a panel of
experts, and its structural validity and its reliability, by the Cronbach's alpha coefficient and
combinational reliability (α> 0.7). Data analysis was done by SPSS and Lisrel8.54 software.
Results: Results of the research showed that the rural households -in terms of Liveliness and
resilience- are not in a favorable situation. Also, the results of correlation analysis indicated a
positive and significant relationship between the all dimensions of resilience (preparedness,
response, rehabilitation and reconstruction, and prevention), and of Liveliness in rural
households. Results of structural equations' modeling, also showed that the dimensions of
rural resilience with the coefficient of determination 0.69 (γ= 0.83, t= 7.44), had a positive
and significant effect on the of studied households' liveliness.
Innovation: Given that most of the researches on vitality, have been done in industrial and
urban societies, research on the liveliness of rural communities has not yet been conducted in
drought conditions so far, so being considered as an innovative characteristic for this
research.
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چکیده
خانوارهای روستایی به دلیل وابستگی معیشت آنان به بخش کشاورزی بیش از سایر قشرهای جامعه از خشکسالیها آسیب دیدهاند .
تعداد زیادی از آنان به دلیل نبود تابآوری مناسب از بخش کشاورزی خارج شدهاند و سرزندگی و نشاط خود را از دست دادهاند .هدف
کلی این پژوهش ،تحلیل آثار تابآوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی است .این پژوهش ازنظر ماهیت ،هدف
و گردآوری دادهها به ترتیب کمی ،کاربردی و جزو پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی است .جامعة آماری پژوهش شامل سرپرستان
خانوارهای روستایی کشاورزان کوچکمقیاس در روستاهای شهرستان دیواندره است ( .)N= 10099با استتفاده از فرمتول نمونتهگیتری
کوکران ،حجم نمونه  164نفر به دست آمد که برای افزایش اعتبار یافتهها ،تعداد  195پرسشنامه بین اعضای جامعتة آمتاری توزیتع و
درنهایت  180پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد .روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای (بخشهای مختلف ،طبقه در نظر گرفته شد) بتا
انتساب متناسب است .ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامه است که روایی آن را تعدادی از متخصصان و روایی سازه و پایایی آن را ضریب
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید کردهاند ( .)α>0.7تجزیهوتحلیل دادهها با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSو  Lisrel8.54انجام شد .نتایج
نشان داد خانوارهای مطالعهشده ازنظر سرزندگی و تابآوری وضعیت مناسبی ندارند؛ همچنین نتایج تحلیل همبستتگی نشتان داد بتین
تمامی ابعاد تابآوری (آمادگی ،واکنش ،بازتوانی و بازسازی و پیشگیری) خانوارهای مطالعهشده و سترزندگی آنتان رابطتهای مثبتت و
معنا دار وجود دارد؛ عالوه بر این نتایج مدلسازی معادالت ساختاری پژوهش نشان داد ابعتاد تتابآوری بتا ضتریب تبیتین 69درصتد
( ،)γ= 0.83, t= 7.44اثر مثبت و معناداری بر سرزندگی خانوارهای مدنظر دارد .با توجه به اینکه بیشتر پژوهشهای انجامشده در زمینتة
سرزندگی در جوامع صنعتی و شهری انجام شده و تاکنون پژوهشی درزمینة سرزندگی جوامع روستایی در شرایط خشکسالی انجام نشده
است ،بنابراین جنبهای نوآورانه برای پژوهش حاضر محسوب میشود.
واژههای کلیدی :سرزندگی ،تابآوری ،نشاط اجتماعی ،خشکسالی ،سازگاری.
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مقدمه
امروزه بهبود کیفیت زندگی ،هدف اصلی تمام برنامهریزیها (قتدمی و همکتاران )183 - 152 :1389 ،و یکتی از
مهم ترین اهداف عمومی هر جامعه استت (دیوستاالر و همکتاران .)66 - 51 :1391 ،پتژوهشهتای بستیاری دربتار
کیفیت زندگی انجام شده است (عنابستانی و همکاران )201 :1396 ،که نشان میدهد یکی از معضتالت تهدیدکننتد
همیشگی زندگی جوامع انسانی طی قرون متمادی ،وقوع بالیا و سوانحی است که صدمات جبرانناپذیری بته ابعتاد
مختلف زندگی انسان ها اعم از حوزههای سکونتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیستتمحیطتی و روانشتناختی وارد کترده
است (  .)Basher et al, 2015: 141براساس گزارش سازمان ملل در آیندهای نزدیک  18کشور جهان بتا کمبتود آب
مواجه خواهند شد و پیش بینی می شود تا سال  2025بیش از دوسوم جمعیت جهان در شرایط کمبود جدی آب قرار
گیرند (  .)Pozzi et al, 2013: 112- 191; World Bank, 2008: 124از سوی دیگر شمار بالیتا در طتول  20ستال
گذشته افزایش یافته است؛ بهطوریکه این تعداد از  200سانحه به  400رستیده استت ( Pittman et al, 2011: 83-

 .)94در این راستا خشکسالی ،مخاطرهآمیزترین بالیای طبیعی ،بر طیف گستردهای از اقلیمهتا و اکوسیستتمهتا تتأثیر
می گذارد و گواه این امر اینکه مناطق جغرافیایی متأثر از آن در چهار دهتة گذشتته بتهسترعت افتزایش یافتته استت
( Molen et al, 2011: 765- 773؛چنار.)17 :1388 ،
خشکسالی همواره تأثیرات شدید و گاه فاجعهباری بر فعالیتهای حیاتی انسان در سراسر جهان داشته است .این
پدیده همواره فاجعه محسوب نمی شود؛ بلکه تأثیر آن بر مردم و کیفیت زندگی آنان است که فاجعهباربودن یا نبودن
آن را مشخص میکند (علتیپتور و همکتاران .)126 -113 :1392 ،خشکستالی دربرگیرنتد مجموعتهای پیچیتده و
درهم تنیده از تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی جوامتع روستتایی استت؛ ایتن پدیتده ضتمن تتأثیر بتر ابعتاد مختلتف
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشاورزان و صنایع مربتوط بته آن ،بتر خانوارهتای شیرکشتاورز ستاکن در منتاطق
روستایی نیز تأثیر میگذارد ( .)Edwards et al, 2008: 14- 29از دیگر آثار زیانبار خشکستالی ،افتزایش فشتارهای
روحی و بیماریهای روانی ،کاهش فرصتهای شغلی ،کاهش توان بازپرداخت وامهتای کشتاورزی ،افتزایش بهتای
مواد شذایی اصلی مردم ،افزایش تورم در جامعه ،خشکشتدن تتدریجی منتابع آب ،رقابتت بترای دستتیابی بته آب،
هزینههای اجتماعی ناشی از مهاجرت و ازهمپاشیدگی اجتمتاعی و ختانوادگی استت ( Manouchehri, 2001: 15-

)21؛ به این ترتیب خشکسالی بهویژه در کشورهای در حال توسعه بهشدت بر جوانب مختلف معیشتت خانوارهتای
روستایی تأثیر میگذارد ( Singh and Nair, 2014: 475- 491; Badjeck et al, 2010: 375– 383; Mubaya et al,

 .)2012: 9- 17به دلیل اینکه در کشورهای در حال توسعه کشاورزی ،فعالیت اقتصادی بسیاری از منتاطق روستتایی
است و بیشتر خانوارهای روستایی بهطور مستتقیم از بختش کشتاورزی کستب معتاش متیکننتد ،در صتورت نبتود
سیستمهای کاهش خطر ،سرزندگی آنان بهشدت کاهش مییابد (.)Huard, 2008: 115- 125
آسیب های واردشده به کشاورزان و پیامدهای وقوع خشکسالی های گذشتته ،ختود بیتانکننتد نداشتتن آمتادگی
دربرابر این مخاطر طبیعی است (شرفی و زرافشتانی)154 -129 :1389 ،؛ بنتابراین در هتر مکتان اجتمتاعی بترای
مواجه شدن با تغییرات و تهدیدات باید تمهیداتی با هدف مواجهه و مقابلة بهینه لحاظ شود ( )Phillips, 2010: 152؛
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به همین دلیل در سطح جهانی تغییرات چشمگیری در نگرش به حوادث طبیعی دیده میشود؛ بهطوریکه نگرشهتا
از تمرکز بر کاهش آسیبپذیری به افزایش تاب آوری در مقابله با سوانح و حوادث تغییر کرده است ( Cutter et al,

)2008: 598- 606؛ بنابراین شدت اثرپذیری جوامع از خشکستالی وابستته بته میتزان تتابآوری استت (طالشتی و
سیداخالقی .) 9 -1 :1397 ،این مفهوم ،فرایندی پویا و محافظتی است که افراد با موقعیتهای تنشزا بهطور مناستب
روبه رو شوند و خود را با شرایط سازگار کنند؛ درنتیجه سرزندگی آنان در محیط بیشتر متیشتود ( Bahadur et al,

.)2015: 14
روان شناسان تاب آوری را مجموعهای از اعمال تعریف میکنند که به افراد برای شلبه بر نامالیمات و استترسهتا
کمک می کند (گل وردی .)310 - 293 :1396 ،براساس این تعریف ،تتابآوری گذشتته از نتیجتة ستازگاری دربرابتر
نامالیمات بودن ،فرایندی است که هنگام مواجهه با تهدیدی همیشگی یا پس از تجربهکردن اتفتاقی استترسزا روی
میدهد ( .)Canetti et al, 2014: 504- 520درواقع این مفهوم با توجه به تغییرات فزایند جهتانی بتهوجودآمتده و
معیشتی رو به رشد تعریف شده است ( .)Bahadur et al, 2015: 14
در تعریفی کلی ظرفیت مثبت افراد را برای سازگاری با استترس و فجتایع تتابآوری نامیتدهانتد و ایتن مفهتوم
همچنین برای تعیین ویژگی میزان مقاومت دربرابر وقایع آینده استفاده متیشتود .در ایتن معنتا تتابآوری ،یکتی از
عوامل محافظتی و مقاوم دربرابر عوامل خطرساز آینده در نظر گرفته شده است ( )Hart et al, 2007: 211؛ درواقتع
انعطاف پذیری مهندسی بازگشت به موقعیت پیش از بحران است که پیشبینی خطر وقوع بالیا برای درامتانمانتدن و
سازگاری هنگام رویارویی بتا تغییترات معنتی متیدهتد ( ;Community & Regional resilience Institute, 2013

.)Holling, 1996: 31- 44; Lloret et al, 2011: 1909– 1920
از دیدگاه چرخة مدیریت سانحة گروه ایالتی متدیریت ستانحه در ایالتت کویزلنتد ،تتابآوری شتامل آمتادگی،
واکنش ،بازتوانی ،بازسازی و پیشگیری است  .در این رویکرد بر کاهش خطرپذیری و بهبود تتابآوری همزمتان بتا
ایجاد قابلیتهای واکنش اضطراری و بتازتوانی متؤثر تأکیتد خاصتی شتده استت ( Queensland Reconstruction

 .)Authority, 2011: 52از این چرخه بیشتر برای بررسی آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی استفاده میشود؛ بته
این علت که اطالعات جامعی در اختیار برنامهریزان قرار میدهد (.)McEntire et al, 2010: 50- 64
بهزعم بسیاری از کارشناسان هنگام خشکسالی ،نبود تتابآوری موجتب کتاهش سترزندگی و نشتاط در منتاطق
روستایی میشود ( ;Cabell and Oelofse, 2012: 18; Cutter et al, 2008: 598– 606; Elasha et al, 2005: 142

)Erenstein et al, 2010: 112- 125; Lindstädter et al, 2016: 35; Szoenyi et al, 2016: 1- 14؛ درواقع سرزندگی
مفاهیمی چون عدالت ،کارآمدی ،سازگاری ،انعطافپذیری و کیفیت محیطی را دربرمیگیرد که درنهایت سرزندگی به
پایتداری منجتر متیشتود ( .)Baruch et al, 2014: 518- 527; Kark & Cameil, 2009: 785- 804ایتن واهه بته
زیست پذیری و قابلیت زندگی بیش از هتر واه دیگتری نزدیتک استت ( ;Ryan & Bernstein, 2004: 273- 290

 .) Shirom, 2011: 50- 64در تعریفی دیگر سرزندگی ،ویژگی مناسب برای زندگی مطلوب تعریف شده است؛ درواقع
این مفهوم بیانکنند آن است که مردم چگونه کیفیت زندگی را درک و تجربه میکنند (.)Cowan, 2005: 528
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کارگاه به نقل از انجمن معماران عواملی مانند رعایت اصول انسانی ،فراهمآوردن گزینههای تنوع مشاشل ،تقویت
کاربری های اراضی ،تأمین گزینه های متنوع در خرید و تفریحات ،حفاظت از منابع طبیعی و رعایت کیفیتت زنتدگی
را در بهبود سرزندگی مؤثر برمی شمرد .این مؤلفه خود شامل ابعاد سرزندگی اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و فرهنگی
است ( .) landry, 2000: 45این مفهوم ازنظر معنا به نشاط اجتماعی نزدیک است؛ با این تفاوت که نشاط اجتماعی،
یک مفهوم روانشناسی مثبت نگر است و به درجه و میزان احساسی اشاره دارد که فترد بتا آن کیفیتت کلتی زنتدگی
خود را به منزلة یک زندگی کامالً مطلوب ارزیابی می کند؛ درواقع نشتاط اجتمتاعی مولتد شتور و سترزندگی استت
()Chou and Wang, 2016: 1- 14؛ درنتیجه نشاط اجتماعی به داوری انسان دربار چگونگی گذران زندگی اشتاره
دارد (.)Lane, 2017: 62- 78
جست وجو در پژوهشهای صورتگرفتته نشتان متیدهتد بتهطتورکلی بررستی چنتدانی درزمینتة سترزندگی و
انعطافپذیری به ویژه در جوامع روستایی انجام نشده است ( .)Lal et al, 2011: 819- 844بسیاری از کشتاورزان و
خانوار های روستایی برای حفظ سرزندگی و نشاط اجتماعی خود همواره به دنبتال ارتقتای تتابآوریانتد؛ بنتابراین
معموالً راهبردهای جایگزین مقابله با خشکسالی (مانند راهبردهای تنوع) را به کتار متیگیرنتد ( ;Ellis, 2000: 410

)Hodbod and Eakin, 2015: 474– 484؛ درواقع ستاخت تتابآوری بته حفتظ سترزندگی کمتک خواهتد کترد
( .)Speranza et al, 2014: 109- 119این مفهوم در سالهای گذشته در سازمانهای بتینالمللتی و انستاندوستتانه
جایگاه ویژهای پیدا کرده است ( .)Jones and Tanner, 2015: 141; Walsch-Dilly et al, 2016: 11
خشکسالی بر شهرستان دیواندره آثار متفاوتی بر جای گذاشته است .این شهرستان همانند دیگتر شهرستتانهتای
استان کردستان طی  50سال گذشتته سته دور ترستالی ( 1346 -1353و  )1374 -1378 ،1356 -1368و سته دور
خشکسالی ( 1353 -1356و  1378 ،1368 -1374تاکنون) را تجربه کرده استت؛ امتا دور اخیتر خشکستالی کته از
سال  1378شروع شده با دوره های پیشین تفاوتی اساسی داشته است؛ براساس نقشهها و شتاخص  SPIخشکستالی،
وضعیت این شهرستان حاد است و هنوز از این وضعیت خارج نشتده استت ( Meteorological Organization of

.)Kurdistan Province, 2017; 211
از جمله آثار خشکسالی بر این شهرستان کاهش 17درصدی عملکترد گنتدم دیتم استت ( Agricultural Jihad

)Organization, 2017: 44؛ عالوه بر این آمارهای موجود در سازمانهای حمایتی نظیر کمیتة امداد مؤید این استت
که معیشت برخی خانوارها به شدت متأثر از خشکسالی آسیب دیده استت و درآمتد آنتان پاستخگوی نیازهتایشتان
نیست .بهطورکلی بیش از  80درصد اقتصاد بومی شهرستان دیواندره به نزوالت جوّی وابسته است؛ بنابراین وابستگی
شدید به کشاورزی دیم در این شهرستان ،آستیبپتذیری از خشکستالی را افتزایش داده و بتهنتوعی سترزندگی در
روستاهای این شهرستان افت محسوسی داشته است ( .)Savari et al, 2016: 15
پیشینة پژوهش
در راستای این مهم تعدادی از پژوهشگران بهنوعی زوایای مختلف ایتن پتژوهش را بررستی کتردهانتد؛ هرچنتد
تاکنون پژوهشی با این عنوان انجام نشده است؛ از مهمترین آنهاست:
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در بسیاری از مطالعات به این نتیجه رسیدند که تابآوری پیشگیرانه بیشترین تأثیر را بر سرزندگی خانوارها دارد
( Crant, 2000: 45- 462; Grant & Ashford, 2008: 3- 34; Griffin et al, 2007: 327- 347; Parker et al, 2010:

.)827- 856
در پژوهشهای دیگر دریافتند آسیبپذیری ناشی از تغییرات اقلیمی با تأثیرات زیانبار بر نظتامهتای کشتاورزی،
دامهتا (  )Harvey et al, 2014: 1- 12; Erda, 1996: 376و محتیط اقتصتادی و اجتمتاعی روستتا بتر سترزندگی
روستاییان نیز اثر دارد (.)Woods, 2012: 125- 134
در مطالعة دیگری نیز به این نتیجه رسیدند که آثار خشکسالی به دو شکل مستتقیم و شیرمستتقیم بتر سترزندگی
روستاییان تأثیر میگذارد (.)Fara, 2008: 52; Udmale et al, 2014: 250- 269
در پژوهش های دیگر به این مهم دست یافتند که خشکسالی از سه راه زیستمحیطی (کاهش روانآبها ،کاهش
سطح آب های زیرزمینی ،فرسایش خاک ،شوری و کاهش کیفیت آب ،کاهش تنوع گیاهی) ،اقتصادی (افزایش قیمت
محصوالت کشاورزی و دامی ،افزایش تقاضا برای وامهای کمبهره ،افزایش هزینة تأمین آب ،کتاهش تولیتدات متواد
شذایی) و اجتماعی (کاهش سطح بهداشت و بروز مشتکالت ستوغتغذیه ،افتزایش تضتادهای سیاستی ،اجتمتاعی و
مدیریتی ،افزایش درگیری بین کاربران منابع آب ،کاهش کیفیت زندگی ،فقر و مهتاجرت) بتر سترزندگی کشتاورزان
تأثیر میگذارد ( Nairizi, 2003; Gupta and Gupta, 2003: 12- 14; Changnon et al, 1989: 27- 42; Combs,

.)2000: 12; Krattson et al, 1998: 41
نتتایج پتژوهشهتای دیگتر حتاکی استت رابطتتة مثبتت و معنتاداری بتین تتابآوری و سترزندگی وجتتود دارد
(.)Lalfakzuali, 2016: 101- 105; Liran & Miller, 2017: 1- 15
در پژوهشی درزمینة پدیدارشناسی درک کشاورزان از خشکسالی به این نتیجه رسیدند کته برختی کشتاورزان در
شرایط خشکسالی نومید می شوند و به نتوعی سترزندگی ختود را از دستت متیدهنتد (شالمتی و همکتاران:1394 ،
.)456 -439
در پژوهشی دیگر درزمینة پایداری معیشت دریافتند کشاورزان در شرایط خشکسالی بتهشتدت نشتاط اجتمتاعی
خود را از دست میدهند؛ به دلیل اینکه تابآوری مناسبی در این زمینه ندارند؛ بنابراین بین تتابآوری و سترزندگی
کشاورزان در شرایط خشکسالی رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد (سواری و همکاران.)254 :1395 ،
در پ ژوهشی در داخل کشور نتایج نشان داد خشکسالی با پیامدهایی چون کتاهش درآمتد کشتاورزان و شتاشالن
بخش کشاورزی ،افزایش قیمت نهادهها ،افزایش بیکاری و مهاجرت ،کاهش قیمت زمتینهتای کشتاورزی ،افتزایش
قیمت شذا ،کاهش تنوع و ضعیف شدن پوشش گیاهی ،کاهش کیفیت خاک ،خستارت بته اختایر هنتیکتی گیتاهی و
کوتاهشدن دور رویش گیاه ،از سرزندگی کشاورزان میکاهد (نساجی زواره.)44 :1380 ،
پژوهشگرانی نیز بر تأثیرات اقتصادی خشکسالی متمرکز شتدند و تتأثیر آن را بتر ناپایتداری روستتاها در استتان
زنجان بررسی کردند .نتایج نشان داد 87درصد مهاجرتهای روستایی در منطقة مطالعهشده بته دلیتل افتزایش رونتد
خشکسالیها بوده است (محمدی یگانه و حکیمدوست.)273 - 267 :1388 ،
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در پژوهشی دیگر به این مهم دست یافتند که ارتقای تابآوری ،راهکاری جدید برای مقابله با خشکسالی است؛
این مؤلفه امیدواری و نشاط را به جامعة روستایی بازمیگرداند (اخالقی و طالشی.)68 -60 :1397 ،
در جمع بندی ،خشکسالی همواره تهدیدی برای جوامتع کشتاورزیمحتور و خانوارهتای روستتایی بتوده استت.
کشاورزان کوچک مقیاس به دلیل وابستگی کمّی به کشتاورزی ،در صتورت نبتود سیستتمهتای کتاهش خطتر ماننتد
تاب آوری ،نشاط و سرزندگی خود را از دست میدهند و از بخش کشاورزی خارج میشوند؛ بنابراین نخست بترای
هرگونه برنامهریزی مهم درزمینة ارتقای تاب آوری نیاز است تأثیر این مقوله بر سرزندگی روستاییان بررسی شتود تتا
امکان برنامه ریزی اصولی در این زمینه فراهم آید .در راستای این مهم ،پژوهش حاضر با بررسی تأثیر تتابآوری بتر
سرزندگی روستاییان در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره انجام شد .بترای رستیدن بته اهتداف اختصاصتی،
میزان سرزندگی و تاب آوری خانوارهای روستایی ،رابطتة بتین سترزندگی و تتابآوری و تتأثیر آن بتر خانوارهتای
روستایی شهرستان دیواندره بررسی شد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر ماهیت ،هدف و گردآوری دادهها به ترتیب کمّی ،کاربردی و جزو پتژوهشهتای توصتیفی از
نوع همبستگی است .جامعة آماری پژوهش شامل همة سرپرستان خانوارهتای روستتایی کشتاورزان کوچتکمقیتاس
(براساس تعریف مرکز آمار ایران کشاورزانی که میزان اراضی دیم زیر  25هکتار ،اراضی آبی زیر  10هکتار و اراضی
باشی زیر  2هکتار داشته باشند) در روستاهای شهرستان دیواندره (استان کردستان) ( )N= 10099است .حجم نمونه
با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با واردکردن انحتراف معیتار متغیتر وابستتة پتژوهش (سترزندگی) معتادل
 164نفر به دست آمد.

𝑁(𝑡. 𝑠)2
10099(1.96.1/32)2
=
= 164
𝑁𝑑 2 + (𝑡. 𝑠)2 10099.0/22 + (1.96.1/32)2

=𝑛

 ،dخطای استاندارد است و مقدار آن معادل  0/2محاسبه شده است ،S .انحراف معیار متغیر وابستته (سترزندگی)
پژوهش و مقدار آن در مرحلة پیشآزمون معتادل  1/4استت ،t .مقتدار آمتار تتی استتیودنت و مقتدار آن در ستطح
5درصد برابر با  1/96است ،N .حجم جامعه و  ،nنمایانگر حجم نمونه است.
برای افزایش اعتبار یافتهها ،تعداد  195پرسش نامته بتین اعضتای جامعتة آمتاری توزیتع و درنهایتت تعتداد 180
پرسش نامه تکمیل و بازگردانده شد .روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای (بخشهای مختلف بتهمنزلتة طبقته در نظتر
گرفته و از هر بخش دو دهستان و از هر دهستان دو روستا و درمجموع  12روستتا بترای مطالعته انتختاب شتد) بتا
انتساب متناسب بود .ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامة پژوهشگرساخته و از پیش آزمونشده شامل سه بختش استت؛
بخش اول ،مربوط به ویژگی های فردی و حرفهای سرپرست خانوار روستایی است؛ بختش دوم  30گویتة ستنجش
مؤلفههای تاب آوری را براساس مدل چرخة متدیریت ستوانح ( Queensland Reconstruction Authority, 2011:

 )52شامل می شود که مؤلفه های آمادگی ،واکنش ،بازتوانی ،بازسازی و پیشگیری را با طیف لیکرتی ( -1بسیار کم تا
 5بسیار زیاد) می آزماید (جدول )1؛ بخش سوم  35گویه مربوط به سنجش مؤلفههای سرزندگی است کته براستاس
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ادبیات نظری پژوهش مؤلفه های سرزندگی اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و فرهنگی را شامل میشود .بترای ستنجش
این بخش از مطالعه مدل  )2000( landryبه کار رفت که در داخل کشور نیز در مطالعات خستو و سعیدی رضتوانی
( )74 -63 :1389استفاده شده است؛ اما با توجه به اینکه عموماً این پرسشنامه براساس فضای شهری طراحی شتده
و تاکنون در فضای روستایی استفاده نشده است ،سعی شد بومیسازی پرسشنامه بهطور کامل انجام پذیرد و پایتایی
آن بررسی شود (جدول  .)2این مؤلفهها براساس طیف لیکرت ( -1بسیار کم تا  5بسیار زیاد) سنجیده شد.
به منظور برآورد روایی ابزار پژوهش از نظر تعدادی متخصصان استتفاده شتد کته شتامل اعضتای هیمتت علمتی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بودند و براساس دیدگاه آنان اصالحات الزم در پرسشنامه اعمتال
شد؛ همچنین از روایی سازه با محاسبة شاخص ( ) AVEبهره گرفته شد و برای سنجش پایایی پرستشنامته آزمتون
ضریب آلفا و پایایی ترکیبی به کار رفت که براساس هر دو آمار پایتایی متغیرهتا از مقتدار مناستبی برختوردار بتود
(جدول .)11
به منظور تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استتنباطی ،نترمافزارهتای  SPSSwin18و  Lisrel8.54بته کتار رفتت.
بهمنظور طبقه بندی و گروهبندی خانوارهای روستایی مدنظر براساس میزان تابآوری و سترزندگی از معیتار تفتاوت
انحراف معیار از میانگین یا معیار  ISDMبهصورت زیر استفاده شد (:)Gangadharappa et al, 2007: 295– 305
: A<Mean- 12Sdکم
: Mean- 12Sd<B<Mean+ 12متوسط
: C>Mean+ 12Sdزیاد
جدول :1 -مؤلفهها و گویههای بهکار گرفتهشده در متغیر سرزندگی ()landry, 2000: 45
مؤلفههای

گویهها

سرزندگی
سرزندگی اقتصادی

توسعة سطوح اشتغال ،درآمد خالص و استانداردهای زنتدگی متردم ،شتمار گردشتگران ،عملکترد
خردهفروشها ،ارزش زمین و دارایی ،شرامت بیمه ،فعالیت تعاونیهای اقتصادی

تعداد

مقدار

گویه

آلفا

7

0/88

تعامالت اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی ،پیوستگی اجتماعی ،پویایی میان الیه های اجتماعی ،روحیتة
سرزندگی اجتماعی

جمعی ،دامنة شیوه های زندگی ،روابط موزون ،جامعة روستایی بتاطراوت ،تعلتق مکتانی ،امیتد بته

11

0/82

زندگی ،شور و نشاط اجتماعی
سرزندگی محیطی
سرزندگی فرهنگی

آلودگی هوا ،گردوشبار ،دفع مواد زائد و فاضالبهای خانگی ،حس مکان ،اتصال و ارتباط به بخش
شهری ،امنیت محیطی ،فضای روستایی باکیفیت ،معماری روستایی
بقا ،احترام به مردم روستا و تجلیل از آنها ،هویت ،خاطرات ،سنت ،جشنهای اجتمتاعی ،توزیتع و
مصرف محصوالت تولیدی روستاییان ،مشارکت ،منزلت اجتماعی

مقیاس -1 :بسیار کم -2 ،کم -3 ،متوسط -4 ،زیاد -5 ،بسیار زیاد

8

0/81

9

0/87
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جدول :2 -مؤلفهها و گویههای بهکارگرفتهشده در متغیر تابآوری ()Queensland Reconstruction Authority, 2011: 52
مؤلفههای

گویهها

تابآوری

تعداد

مقدار

گویه

آلفا

مشورت با کارشناسان کشاورزی ،استفاده از اطالعات کارشناسان هواشناسی ،استتفاده از ختدمات ترویجتی،
آمادگی

اخیر علوفه برای دامها ،استفاده از اطالعات نیروهای آموزش دیده و رهبران محلی ،استفاده از تدبیراندیشتی

8

0/82

دولت محلی ،دقت در زمان کاشت و برداشت محصول ،یافتن شغل دوم
واکنش
بازتوانی و
بازسازی
پیشگیری

مهاجرت فصلی و دائمی ،تغییر شغل اصلی ،کشت محصوالت مقاوم و کمآببر ،کشت محصوالت معیشتتی،
کشت محصوالت مخلوط ،اجار زمین ،تغییر نوع دام ،مرمتسازی جویچههای آب

8

0/84

متنوع کردن معیشت ،حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق ،مالچ پاشی ،حفظ بقایای گیاهی در سطح مزرعه ،تبتدیل
اراضی آبی به دیم ،کاهش کشت ،پیوستگی مکانی قطعات اراضی ،بیمهکردن محصتوالت تولیتدی ،فترآوری

9

0/74

محصوالت در خانه
استفاده از تکنولوهی آبیاری نوین ،اقدامات کنترل فرسایش خاک ،استفاده از ادراکات فرهنگی ،ترکیب دانتش
بومی و مدرن درزمینة خشکسالی ،کاهش مدت آبیاری مزارع

5

0/76

مقیاس -1 :بسیار کم -2 ،کم -3 ،متوسط -4 ،زیاد -5 ،بسیار زیاد

بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای خانوارهای روستایی مطالعهشده
نتایج بررسی سن افراد مطالعهشده نشان داد میانگین سن آنان 47/32 ،با انحراف معیار  11/16سال و دامنتة ستنی
آنان بین  22تا  68سال متغیر بود .میانگین ستابقة فعالیتت کشتاورزی افتراد مطالعتهشتده 18/74 ،بتا انحتراف معیتار
 10/35سال بود .نتایج میانگین بعد خانوارهای مطالعه شده نشان داد میتانگین بعتد ختانوار 4/12 ،بتا انحتراف معیتار
 2/39نفر بود .میانگین درآمد فروش محصوالت کشاورزی خانوارهتای روستتایی برابتر بتا  4/39بتا انحتراف معیتار
 2/18میلیون تومان بود که در دامنة  1/38تا  8میلیون تومان در نوسان استت؛ همچنتین یافتتههتای حاصتل از نحتو
تصرف اراضی نشان داد 62/36درصد زمین ملکی دارند.
یافتههای پژوهش
 میزان اثرگذاری منفی خشکسالی بر معیشت و زندگی خانوارهای روستاییدر بررسی میزان اثرگذاری منفی خشکسالی بر معیشتت خانوارهتای روستتایی نتتایج نشتان داد 37/44درصتد از
خانوارهای مطالعهشده با بیشترین فراوان ی ااعان داشتند میزان این اثرگذاری زیاد است (جدول .)3
جدول :3 -میزان اثرگذاری خشکسالی بر معیشت و زندگی خانوارهای روستایی
مؤلفه

اثرگذاری خشکسالی بر معیشت و زندگی

مقولهها

تعداد

درصد

درصد تجمعی

بسیار کم

15

8/33

8/33

کم

22

12/22

20/55

متوسط

46

25/55

46/1

زیاد

71

39/44

85/54

بسیار زیاد

26

14/46

100

نما

*
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 نیاز به دورة آموزشی مقابله با خشکسالی و بهبود تابآورینتایج بررسی نیاز به دور آموزشی مقابله با خشکسالی و بهبتود تتابآوری نشتان داد  82نفتر (45/55درصتد) از
خانوارهای مطالعهشده نیاز آموزشی خود را زیاد دانستتند؛ ایتن در حتالی استت کته فقتط  12نفتر (6/66درصتد) از
خانوارهای مطالعه شده به میزان نیاز آموزشی کم ااعان داشتند (جدول .)4
جدول :4 -نیاز به دورة آموزشی مقابله با خشکسالی و بهبود تابآوری
مقولهها

تعداد

درصد

درصد تجمعی

مؤلفه

بسیار کم

12

6/66

5/66

کم

16

8/88

15/54

متوسط

42

23/33

38/87

زیاد

82

45/55

84/42

بسیار زیاد

28

15/58

100

نیاز به دورة آموزشی

نما

*

 توانایی یافتن رهیافت مناسب برای حفظ تابآوری و سرزندگی در شرایط خشکسالینتایج این بخش از پژوهش درزمینة توانایی یافتن رهیافت مناسب برای حفظ تابآوری و سترزندگی در شترایط
خشکسالی نشان داد بیشتر کشاورزان توان یافتن رهیافت مناسب را برای حفتظ تتابآوری و سترزندگی در شترایط
خشکسالی نداشتند؛ زیرا  65نفر ( 36/11درصد) با بیشترین فراوانی میزان توان خود را کتم و  54نفتر (30/0درصتد)
نیز میزان توانایی خود را بسیار کم بیان کردهاند (جدول .)5
جدول :5 -توانایی یافتن رهیافت مناسب برای حفظ تاب آوری و سرزندگی در شرایط خشکسالی
مؤلفه

یافتن رهیافت مناسب

مقولهها

تعداد

درصد

درصد تجمعی

بسیار کم

54

30/0

30/0

کم

65

36/11

66/11

متوسط

40

22/22

88/33

زیاد

13

7/22

95/55

بسیار زیاد

8

4/45

100

نما
*

 وضعیت مؤلفههای سرزندگی و تابآوری در خانوارهای روستاییبه منظور بررسی وضعیت زیرمؤلفههای سرزندگی از آزمون  tبراساس میتانگین فرضتی ( 2/5بتا توجته بته نحتو
سنجش گویه هایی که براساس طیف لیکرت  1تا  5بود) استفاده شد .براساس نتایج منتدرج در جتدول ( ،)6تفتاوت
معنا داری بین تمامی میانگین مؤلفهها (بهجز سرزندگی محیطی) با میانگین فرضی وجود دارد؛ همچنین نتایج گویتای
آن است که فقط مؤلفة سترزندگی فرهنگتی بتیش از میتانگین فرضتی و از مقتدار مناستبی برختوردار بتوده استت
(جدول .)6
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جدول :6 -وضعیت مؤلفه های سرزندگی در بین خانوارهای روستایی
مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

t

سطح معناداری

 -سرزندگی فرهنگی

2/65

0/634

8/284

0/000

 -سرزندگی اجتماعی

2/32

0/611

-9/124

0/000

 -سرزندگی محیطی

2/44

0/658

-7/421

0/053

 -سرزندگی اقتصادی

2/41

0/675

-7/885

0/000

به منظور گروه بندی وضعیت سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی از دیدگاه آنان از معیار ISDM

استفاده شده و نتایج در جدول ( )7آمده استت .بتر ایتن استاس  90نفتر (50/0درصتد) از خانوارهتای روستتایی از
سرزندگی کم 53 ،نفر (29/44درصد) از سرزندگی متوسط و  37نفر (20/56درصد) از سرزندگی زیتاد برخوردارنتد.
با توجه به اینکه 78/45درصد از خانوارهای روستایی شهرستان دیواندره سترزندگی کتم و متوستط دارنتد ،بنتابراین
روستاییان مدنظر زیاد سرزنده نیستند.
جدول :7 -گروه بندی وضعیت سرزندگی خانوارهای روستایی
سطوح سرزندگی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

 -کم

90

50/0

50/0

 -متوسط

53

29/44

79/44

 -زیاد

37

20/56

100

همچنین به منظور بررسی وضعیت مؤلفههای تابآوری در بین خانوارهای روستایی شهرستان دیواندره در مقابلته
با خشکسالی از آزمون  tبا میانگین فرضتی  2/5استتفاده شتد .نتتایج حاصتل در جتدول ( )8حتاکی استت تفتاوت
معنا داری در سطح (1درصد و 5درصد) بین تمامی مؤلفهها با میانگین فرضی وجتود دارد و فقتط مؤلفتة بتازتوانی و
بازسازی از میانگین فرضی بیشتر بود (جدول .)8
جدول :8 -وضعیت مؤلفههای تاب آوری در بین خانوارهای روستایی
مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

t

سطح معناداری

 -آمادگی

2/42

0/624

-7/585

0/004

 -واکنش

2/43

0/635

-7/411

0/042

 -بازتوانی و بازسازی

2/58

0/678

8/041

0/003

 -پیشگیری

2/42

0/642

-7/585

0/001

برای گروه بندی تابآوری از دیدگاه روستاییان مدنظر از معیار  ISDMاستفاده شده و نتایج ایتن گتروهبنتدی در
جدول ( )9آمده است .با توجه به نتایج 40درصد از خانوارهای مطالعهشده تابآوری کم و فقتط 15/40درصتد آنهتا
تابآوری زیاد دارند؛ بنابراین خانوارهای روستایی شهرستان دیواندره تابآوری مساعدی ندارند.
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جدول :9 -گروهبندی وضعیت تاب آوری خانوارهای روستایی مطالعهشده
سطوح سرمایه

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

 -کم

72

40/0

40/0

 -متوسط

83

46/11

86/11

 -زیاد

25

15/40

100

بررسی رابطة مؤلفههای تابآوری و سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی
به منظور بررسی رابطة بتین مؤلفتههتای تتابآوری و سترزندگی خانوارهتای روستتایی در شترایط خشکستالی،
همبستگی پیرسون محاسبه شده و نتایج در جدول ( )10آمده است.
جدول :10 -بررسی رابطة ابعاد تابآوری و سرزندگی
سرزندگی

ابعاد تابآوری

r

Sig

 -آمادگی

**0/756

0/000

 -واکنش

**

0/000

 -بازتوانی و بازسازی

**

 -پیشگیری

*

 -تابآوری

**

0/766
0/685

0/712
0/827

0/002
0/000
0/000

** معناداری در سطح 1درصد

نتایج تحلیل همبستگی از رابطة مثبت و معناداری در سطح 1درصتد بتین تمتامی ابعتاد تتابآوری و سترزندگی
خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی حکایت دارد.
تأثیر تابآوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی
از مدل سازی معادالت ساختاری بهمنظور بررسی تأثیر تتابآوری خانوارهتای روستتایی بتر سترزندگی آنتان در
شرایط خشکسالی استفاده شد .متغیر نهفتتة تتاب آوری شتامل چهتار بعتد آمتادگی ،واکتنش ،بتازتوانی و بازیتابی و
پیشگیری و متغیر سرزندگی با چهار مؤلفة سرزندگی فرهنگی ،اجتماعی ،محیطی و اقتصادی و درمجموع متغیرهتای
نهفته با  8نشانگر و هر متغیر مکنون با چهار بعد وارد تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم شتد .در جتدول ( ،)11مقتدار
بار عاملی استانداردشده ،شاخص های آثار و سطح معناداری آنها با توجه به مقدار آمار  tدر تحلیتل عتاملی تأییتدی
مرتبة دوم آمده است.
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جدول :11 -مقادیر بارهای عاملی استانداردشده و سطح معناداری شاخص های آثار تابآوری
سازه

تابآوری

نماد در

ضریب

خطای

مدل

استاندارد

استاندارد

آمادگی

RE

0/76

0/43

**17/81

واکنش

REA

0/77

0/40

**

بازتوانی و بازسازی

REH

0/84

0/29

**

پیشگیری

PRE

0/70

0/51

**

شاخص

t

R2

α

0/58

0/82

0/59

18/42
20/64
16/15
-

سرزندگی

سرزندگی فرهنگی

VC

0/71

0/45

سرزندگی اجتماعی

VS

0/87

0/25

**

سرزندگی محیطی

VE

0/83

0/32

**

سرزندگی اقتصادی

VEC

0/83

0/31

**

19/50
15/47
15/49

0/71
0/49
0/51
0/76
0/69
0/69

0/84
0/74

CR

0/85

AVE

0/60

0/76
0/87
0/82
0/81

0/88

0/66

0/88

** معناداری در سطح 1درصد

مالحظه می شود تمامی نشانگرها (شاخصها) مقدار  tبزرگتر از  1/96دارند؛ همچنین برای متغیرهای تابآوری
و سرزندگی ،شاخصهای  CR ،αو  AVEاز مقدار مناسبی برخوردارند؛ بنابراین تمامی شاخصهتای ستنجش آثتار
تاب آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی از دقت الزم برختوردار و روایتی و پایتایی آنهتا نیتز تأییدشتده استت.
شاخصهای تابآوری ( )REشامل چهار مؤلفتة آمتادگی ( ،)REواکتنش ( ،)REAبتازتوانی و بازستازی ( )REHو
پیشگیری ( ،)PREو سترزندگی ( )VIشتامل مؤلفتههتای سترزندگی فرهنگتی ( ،)VCسترزندگی اجتمتاعی (،)VS
سرزندگی محیطی ( )VEو سرزندگی اقتصادی ( )VECاست (شکل .)1
خالصة اطالعات مسیر اثر متغیرهای نهفتة برونزای تاب آوری ( )REشامل چهار مؤلفة آمتادگی ( ،)REواکتنش
( ،)REAبازتوانی و بازسازی ( )REHو پیشگیری ( ،)PREبر متغیتر مکنتون درونزای سترزندگی ( )VIدر جتدول
( )12آمده است.

شکل :1 -مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش با نمایش بارهای عاملی استانداردشده
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جدول :12 -خالصة تحلیل مسیر اثر متغیر مستقل بر متغیر وابستة پژوهش
متغیر

بر متغیر

ضریب مسیر

تابآوری

سرزندگی

0/83

1

خطای استاندارد
0/05

t
**

7/44

R2

0/69

** معناداری در سطح 1درصد

با توجه به جدول ( )12مالحظه میشود ضریب مسیر استانداردشده بین تابآوری و سرزندگی برابتر بتا  0/83و
در سطح یک درصد معنادار است ( )γ= 0.83, t= 7.44؛ عالوه بتر ایتن بتا توجته بته جتدول ( )12ضتریب تعیتین
سرزندگی برابر با  0/69و بدین معناست که 69درصد از تغییرات واریانس سترزندگی بتا مؤلفتههتای تتابآوری در
شرایط خشکسالی اجتماعی تبیین می شود؛ بنابراین تاب آوری خانوارهای روستایی شهرستان دیوانتدره اثتر مثبتت و
معنا داری بر سرزندگی آنان در شرایط خشکسالی دارد و فرضیة اصلی پتژوهش یعنتی تتأثیر تتابآوری خانوارهتای
روستایی بر سرزندگی آنان در شرایط خشکسالی در اینجا تأیید میشود.
برای ارزیابی برازش مدل معادالت ساختاری چندین شاخص برازندگی ارائه شتده استت؛ بتدین منظتور در ایتن
مطالعه با استناد به پیشنهاد تعدادی از آماردانتان از شتاخصهتای کتای استکویر ( ،)X2شتاخص برازنتدگی (،)GIF
شاخص نرم نشد برازندگی ( ،)NNFIشتاخص برازنتدگی فزاینتده ( ،)IFIشتاخص تطبیقتی ( ،)CFIریشتة میتانگین
مجذور خطای تخریب ( )RMSEAو شاخص میانگین مجذور باقیمانده ( )RMRاستفاده شد .معیتار دقیقتی بترای
شاخص کای اسکویر وجود ندارد؛ اما اگر مقدار  X2معنادار نباشد و مقادیر شتاخصهتای  GIF ،NNFI ،IFIو CFI

بیش از  ،0/9مقدار شاخص  RMSAکمتر از  0/05و مقدار شاخص  RMRکمتر از  0/1باشد ،برازش متدل مناستب
خواهد بود ( –Arbuckle, 1999: 375– 383; Baumgartner & Homburg, 1995: 115; Shook et al, 2004: 397

 .)404بر این اساس با توجه به جدول ( )13دادهها ازلحاظ آماری با ساختار عاملی و زیربنای نظری متدل معتادالت
ساختاری متغیرهای نهفتة پژوهش از برازش مناسبی برخوردارند.
جدول :13 -شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری آثار تابآوری بر سرزندگی

1

شاخص

معیار

مقدار گزارششده

X2/df

 3و کمتر

2/22

RMR

کمتر از 0/05

0/011

GFI

 0/ 9و بیشتر

0/99

AGFI

 0/9و بیشتر

0/98

NFI

 0/9و بیشتر

0/99

NNFI

 0/9و بیشتر

0/99

IFI

 0/9و بیشتر

0/99

CFI

 0/9و بیشتر

0/99

RMSEA

کمتر از 0/08

0/015

درواقع ضریب مسیر قوت رابطة بین متغیرهای مستقل و وابسته را نشان میدهد.
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مدل معادالت ساختاری پژوهش در حالت معناداری در شتکل ( )2آمتده استت .بتر ایتن استاس در میتان ابعتاد
تاب آوری خانوارهای روستایی ،بعد بازتوانی و بازسازی نسبت بته ستایر ابعتاد تتأثیر بیشتتری در بهبتود سترزندگی
خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی دارد؛ پس از آن ابعاد واکنش ،آمادگی و پیشگیری به ترتیب بیشترین تأثیر
را در بهبود سرزندگی دارند.

شکل :2 -مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش در حالت معناداری

نتیجهگیری و پیشنهادها
وقوع خشکسالی در ایران مسملة جدیدی نیست و بررسیها نشان داده است هتیچیتک از منتاطق کشتور از ایتن
پدیده در امان نیست؛ بهنحوی که هریک از مناطق کشور برحسب شرایط طبیعی و جغرافیایی خود ،آثتار ایتن پدیتد
مخرب را تجربه کرده است؛ همچنین با توجه به اینکه تعداد زیاد جمعیت شاشل در بخش کشاورزی کشتورهای در
حال توسعه به ویژه ایران در نظامهای بهره برداری کوچکمقیاس فعالیت دارند و این کشاورزان همواره ستون فقرات
امنیت شذایی در دنیا شناخته شده اند ،درصورتیکه سرزندگی و فعالیت آنان در شرایط خشکسالی حفظ نشتود ،آثتار
جبرانناپذیری بر بخش کشاورزی و امنیت شذایی کشور خواهد داشت.
مروری بر برنامه هتای توستعة کشتاورزی کشتور نشتان متی دهتد همتواره اهتدافی نظیتر افتزایش تولیتد توجته
سیاست گذاران توسعه را جلب کرده و حتی در شرایط بحرانی ناشی از خشکسالیهای اخیر نیز ،تجهیتز و نوستازی
کشاورزی با هدف افزایش تولید صورت گرفته است؛ اما برنامة مناسبی برای حفظ سرزندگی و فعالیت آنان تتدارک
دیده نشده است .در این راستا یکی از عواملی که در این زمینه مؤثر واقع میشود ،تابآوری است؛ زیرا فقط در این
شرایط است که سازگاری مثبت به دست میآید و سرزندگی کشاورزان در شرایط خشکسالی حفظ میشود؛ بنابراین
این پژوهش ضمن بررسی وضعیت تاب آوری و سرزندگی کشاورزان در شترایط خشکستالی ،روابتط بتین ایتن دو
مقوله را نیز بررسی می کند تا گامی مناسب در مسیر حفظ نشاط و سرزندگی و جلوگیری از ایجاد نومیتدی در میتان
خانوارهای روستایی برداشته شود.
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نتایج این پژوهش نشان داد خشکسالی آثار منفی زیادی بر معیشت کشاورزان دارد و بسیاری از کشتاورزان نیتاز
آموزشی خود را برای مقابله با خشکسالی و بهبود تابآوری زیاد بیان کردهاند و تعتداد زیتادی از آنهتا تتوان یتافتن
رهیافت مناسب را در این زمینه نداشته انتد؛ همچنتین نتتایج تحلیتل وضتعیت مؤلفتههتای تتابآوری و سترزندگی
خانوارهای روستایی نشان داد وضعیت مناسبی در این زمینه ندارند .خانوارهای روستایی باید در این زمینته آمتوزش
مناسب ببیند تا بتوانند رهیافت و توان مقابله با خشکسالی را بیابند و زمانی که آنان تابآوری مناستب را بته دستت
آوردند ،سرزندگی و شور و نشاط به جوامع روستایی بازگردانده میشود؛ همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشتان داد
رابطة مثبت و معنا داری در سطح یک درصد بین تمامی ابعاد تابآوری و سرزندگی خانوارهای روستایی در شترایط
خشکسالی وجود دارد .توضیح آنکه خانوارهای روستایی در شرایط خشکستالی بتهشتدت آستیبپذیرنتد؛ بتهویتژه
شهرستان دیواندره که بیشترشان کشاورزان دیمکارند و شدت وابستگی خانوارهتا بته نتزوالت جتوّی بیشتتر استت؛
بنابراین میزان آسیب پذیری آنان نیز در این زمینه زیاد است و در صورتی که با خشکسالی مواجه شتوند ،بتهسترعت
نومید می شوند و سرزندگی خود را از دست میدهند .در این راستا با توجه به رابطة مثبت و معنادار بتین تتابآوری
و سرزندگی ،نیاز است تاب آوری خانوارهای روستایی در شترایط خشکستالی بهبتود یابتد تتا درنهایتت سترزندگی
کشا ورزان در شرایط خشکسالی حفظ شود.
نتایج این بخش با مطالعات  Lalfakzuali, 2016; Liran & Miller, 2017و محمتدی یگانته و حکتیمدوستت
( )1388و سواری و همکاران ( )1395مبنی بر ارتباط مثبت و همجهت بین سرزندگی بتا تتابآوری مطابقتت دارد؛
عالوه بر این نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد مؤلفههتای تتابآوری اثتر مثبتت و معنتاداری بتر بهبتود
سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی دارد؛ به طوریکه 69درصد از تغییرات واریتانس سترزندگی را
تبیین میکنند و  31درصد دیگر مربوط به عواملی بود که در این پژوهش شناسایی نشده بتود .نتتایج ایتن بختش بتا
یافتتههتای Crant, 2000; Grant & Ashford, 2008; Griffin et al, 2007; Parker et al, 2010; Harvey et al,

 2014; Erda, 1996; Woods, 2012; Fara, 2008; Udmale et al, 2014مطابقت دارد؛ مبنی بر اینکه تابآوری بر
سرزندگی جوامع روستایی تأثیر میگذارد.
همچنین نتایج این بخش نشان داد بعد بازتوانی و بازسازی نسبت به سایر ابعاد ،تأثیر بیشتری در بهبود سرزندگی
خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی دارد .پس از آن ابعاد واکنش ،آمادگی و پیشگیری به ترتیب بیشترین تأثیر
را در بهبود سرزندگی دارند.
با توجه به مشاهدات نگارنده بیشتر خانوارهتای مطالعته از خشکستالی آستیب دیتده و خواستتار حمایتتهتای
دولتی برای بازیابی و بازتوانی خود در این شرایط بودند .بیشتر آنان ااعتان داشتتند اخیترههتای احتیتاطی آنتان در
حال تمام شدن است و نیازمند حمایت اند .آنها نگران وضعیت خود بودند؛ زیرا سالهاست بتا وضتعیت خشکستالی
روبهرو هستند و بهوضوح نومیدی و خستگی در چهتر آنتان دیتده متیشتد و چهترههتایشتان رنگتی از نشتاط و
سرزندگی نداشت .بستیاری از آنهتا دام هتا و زمتین هتای کشتاورزی ختود را فروختته بودنتد و هرستاله بتر میتزان
بدهکاریهای شان افزوده می شتد؛ بته ایتن دلیتل در شترایط حاضتر موضتوع بتازتوانی و بازستازی بتیش از ستایر
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مقوله های تاب آوری بر سرزندگی خانوارها تأثیرگذار استت .در ایتن راستتا بترای بهبتود وضتعیت براستاس نتتایج
پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 با توجه به اینکه بیشتر کشاورزان نیاز آموزشی خود را برای بهبود تابآوری و مقابله با خشکستالی زیتاد بیتانکرده اند ،نیاز است مروجان باتجربه دوره های آموزشی ترویجی را برای خانوارهای روستایی برگزار کننتد؛ همچنتین
نشریات ترویجی همراه با اصول فنی مناسب مقابله با خشکسالی در اختیار روستاییان قرار گیرد تتا آنتان توانمنتدی
الزم را برای مقابله با خشکسالی به دست آورند.
 تقویت آموزش های فنیوحرفهای الزم برای مهارتهای کارآفرینی و ایجاد کسبوکارهای جدید ،هم بتهمنزلتةمکمل بخش کشاورزی و هم بهمنظور توسعة بخش شیرکشاورزی.
 به اجرادرآمدن طرح های مناسب ظرفیت سازی مقابله با خشکسالی در میان ر وستاییان برای افزایش توان مقابلتهبا این پدیده با توجه به رابطة بین تابآوری و سرزندگی.
 با توجه به اینکه بازتوانی و بازیابی ،مهمترین بعد تاب آوری ،بر سرزندگی تأثیرگذار است ،دولت باید حمایتاز راهبردهای سازگاری با خشکسالی را در برنامه ها و پروههها و تخصیص کمکهای دولتی و یارانه را برای مقابلته
با خشکسالی در میان کشاورزان در دستورکار خود قرار دهد.
 توسعة فرصت های شغلی مناسب در بخش شیرکشاورزی برای جبران کاهش درآمتد در شترایط خشکستالی وبهنوعی متنوع سازی منابع درآمد و امرار معاش در میان خانوارهای روستایی با هدف ارتقای تابآوری.
 تقویت توان اقتصادی کشاورزان با صندوق های اعتباری خرد و بانک روستتایی در شترایط خشکستالی بترایحمایت از خانوارهای روستایی کم بضاعت و فقیر با هدف ارتقای تابآوری و درنهایت بهبتود سترزندگی در میتان
خانوارهای روستایی.
 اطالعرسانی و آگاهی بخشی به روستاییان و کشاورزان دربار اهمیتت و دارایتیهتای منتابع معیشتتی و نحتوافزایش کارایی این منابع در شرایط خشکسالی.
 تقویت و آموزش کشاورزان براساس راهبردهای مدیریت ریسک خشکستالی بترای انجتام اقتدامات بهینته درشرایط بحران.
 تالش برای برقراری پوشش بیمة الزم و اعطای تسهیالت به همة صنعتگران روستایی و کشاورزی. فراهمکردن وامهای بانکی با بهر کم بهمنظور احداث کارگاههای صنایع دستی برای زنان روستایی کته بتازویکمکی معیشت خانوار هستند.
 بهتعویق انداختن سررسیدها و وام های قشرهای آسیب پذیر و اعطای تسهیالت مناسب بترای بازیتابی و بهبتودتوان اقتصادی کشاورزان در زمان خشکسالی.
 راه اندازی کانال تلفیق دانش و اطالعات فنی با خواستههای روستاییان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی وبازخورد آن به کشاورزان.
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