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Abstract
problem statement : High vulnerability in rural areas and the incapability of rural
development approaches and programs through the past decades, have led to the introduction
of prevention -in the form of sustainability approach, derived from the sustainability
paradigm, considered as the only approach to address the vulnerability of rural areas- and, in
order to achieve this, emphasize on the necessity of livability conditions in rural areas. In the
study area also, the economic, social and natural conditions, has placed weaknesses and
opportunities in the face of survivability and resilience of villages; the way of dealing with
and utilizing them in different parts of this ciounty, should be known.
Purpose: explain the relationship between these two categories (resilience and livability), in
Rural Areas of Marivan City.
Research Methods: throughout this applied research, based on the descriptive-analytical
method, the data were collected by documentary method in the theoretical part; and in the
practical part, by survey method based on random distribution of questionnaire among 300 of
households in the villages of the city, determined by Cochran method out of 11401
households. It should be noted that the questionnaires were categorically distributed among
villages and rural districts, choosen based on lotteries. Data analysis was performed using
inferential statistics (paired t-test, path analysis), and spatial statistics indices, in the GIS
environment (Moran index, and Hot spots tool).
Result: final results indicated positive, direct and significant correlation between resilience
and livability of villages in the studied area, in the form of cluster distribution of hot spots. In
addition, by considering the inferential findings; the economic dimension, also the indicator
of the level of adaptability and adaptation to threats; are studied as the main predictors of the
livability and resilience amount, in the area.
Innovation: Opening the notion of resilience, beside and for maintaining the livable
conditions in the rural environment, was the main research innovation.
Key Words: resilience, livability, villages of Marivan city.
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چکیده
طرح مسئله :آسیبپذیری زیاد در نواحی روستایی و ناتوانی رویکردها و برنامههای توسعة روستایی در طول چند دهه در کاهش آن،
موجب شد پیشگیری در قالب رویکرد تابآوری برگرفتهشده از الگوی پایداری بهمنزلة یگانه رویکرد مقابله با آسیبپذیری نواحی
روستایی مطرح و برای تحقق آن نیز بر لزوم شرایط زیستپذیر در نواحی روستایی تأکید شود .در روستاهای شهرستان مریوان نیز
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و طبیعی ،ضعفها و فرصتهایی را پیش روی وضعیت زیستپذیری و تابآوری روستاها قرار داده است که
شیوة برخورد و بهرهگیری از آنها در نواحی مختلف این شهرستان باید شناخته شود.
هدف :هدف این پژوهش ،تبیین ارتباط بین دو مقولة تابآوری و زیستپذیری در نواحی روستایی شهرستان مریوان است.
روش تحقیق :در پژوهش کاربردی حاضر ،مبتنی بر روش توصیفی  -تحلیلی ،گردآوری دادهها در بخش نظری به روش اسنادی و
در بخش عملی به روش پیمایشی مبتنی بر توزیع تصادفی پرسشنامه در میان  300نفر از سرپرستان خانوار روستاهای شهرستان انجام
پذیرفت که تعداد به روش کوکران از میان  11401خانوار تعیین شد .این پرسشنامهها بهصورت طبقهای در میان دهستانها و روستاهای
برگزیدة آنها توزیع شد که با قرعهکشی انتخاب شدند .در ادامه دادهها با بهرهگیری از آزمونهای آمار استنباطی (تی زوجی ،تحلیل مسیر)
و شاخصهای آمار فضایی در محیط ( GISشاخص موران و ابزار لکههای داغ) تجزیهوتحلیل شد.
نتایج :نتایج نهایی نشان از ارتباط مثبت ،مستقیم و معنادار وضعیت زیستپذیری و تابآوری روستاها در منطقة مطالعهشده در قالب
توزیع خوشهای لکههای داغ دارد؛ همچنین با توجه به یافتههای استنباطی ،بعد اقتصادی و شاخص توانایی سازگاری و انطباق با
تهدیدات ،تبیینکنندههای اصلی میزان زیستپذیری و تابآوری در منطقة مطالعهشدهاند.
نوآوری :بارزکردن مفهوم تابآوری در کنار و بهمنظور تداوم شرایط زیستپذیر در محیطهای روستایی ،نوآوری اصلی پژوهش
حاضر است.
واژههای کلیدی :تابآوری ،زیستپذیری ،روستاهای شهرستان مریوان.
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مقدمه
امروزه آسیب پذیری زیاد نظام های روستایی ،مهم ترین مانع و چالش تحقق پایداری است که مرتفعکردن آن ذهن
بسیاری از صاحب نظران توسعة روستایی را به خود معطوف ساخته استت (آستایش .)22 :1385 ،آستیب پتذیری در
تضاد با تابآوری ( ،)Tanner et al, 2015: 2ظرفیتهای فردی و گروهی خانوارهای روستایی را برای پتیشبینتی،
مقابله ،مقاومت و بازیابی در برابر خطرات و بحرانهای طبیعی و انسانی کاهش میدهد (.)Sadeka et al, 2013: 96
انعطافپذیری ،حلقه و قطعة گمشدة پازل توسعة پایدار روستتایی استت ()Mauriz et al, 2017: 5؛ در ایتن راستتا
اصل پذیرفته برای دستیابی به شرایط مطلوب معیشت و زیست پذیری در نتواحی روستتایی پتیش بینتی ،مقاومتت و
مقابله با شوک ها ،تغییرات ناگهانی ،تغییرات اجتماعی و زیست محیطی تهدیدکنندة قابلیت زندگی فضاهای روستتایی
است ( .)Walsh et al, 2013: 3رویکرد قابلیت زندگی (زیستپذیری) ،محرکی برای تجدید قوای جوامع روستایی
در نظر گرفته شده است ( .)Faiz et al, 2012: 6مفهوم قابلیت زندگی ،مفهومی کیفی استت کته بتر جتذابیت یت
منطقه بهمنزلة فضای مطلوب کار ،سرمایهگذاری و معیشت داللت دارد ( .)Woolcock, 2009: 6باید توجته داشتت
زیست پذیری در نواحی روستایی ،سکه ای دوروست؛ روی اول وضتعیت معیشتت و روی دوم ،پایتداری آن استت
(خراسانی و همکاران .)4 :1394 ،معیشت باید در فضای زیست پذیر پایدار باشد؛ به معنی اینکته توانتایی مقابلته بتا
بحرانها ،شوکها و استرسهای ناگهانی را بدون تضعیف منابع و داراییهای آن بهویژه دارایتیهتای طبیعتی کته در
عرصههای روستایی تعیینکنندهاند و هویت روستا را شکل میدهند ،در زمان حاضر و آینده داشته باشد ( Fouracre

 )and Limited, 2001: 3و این یعنی فضای زیستپذیر باید تابآور نیز باشد.
افزایش تاب آوری با بهبود سطح سازگاری و درنتیجه کاهش سطح آسیب پذیری در بین اجتماعتات محلتی ایتن
امکان را فراهم متی آورد کته توستعة ستاکنان اجتماعتات محلتی در میتان تهدیتدات ناشتی از مختاطرات طبیعتی و
بحران های انسانی پیوسته و پایدار ادامه یابد و بالیای بعدی نتواند زندگی مردم را مختتل ستازد .برختورداری متردم
روستایی از شرایط مناسب زندگی در سطح تاب آوری روستتاییان متؤرر استت .در شترایط زیستت پتذیری مناستب
روستایی است که توانمندسازی و تاب آوری اجتماعات روستایی در برابر مخاطرات محیطی و بحتران هتای انستانی
دنبال می شود؛ زیرا در شرایط زیستی مطلوب است که عوامل و زمینههای محافظتتکننتده ،توانمندکننتده و انطبتاقی
شکل می گیرد (داداش پور و عادلی)37 :1394 ،؛ از سوی دیگر نیز ،سطح مطلوب تاب آوری است که تضتمین کننتدة
احساس لذت و بهره گیری روستاییان از شرایط زیستپذیر سکونتگاههای روستایی است .درنتیجه ضروری است بتا
توجه به نوسانات و تغییرات مداوم در عرصة جهانی و ملی و آرار مداوم آنها بر نظتام معیشتتی روستتاها در عرصتة
برنامه ریزی توسعة روستایی کشور ،دو مقولة زیست پتذیری و تتاب آوری همزمتان بررستی شتوند تتا بتدین وستیله
دریچه ای نو برای عملکرد مطلوب مدیران توسعهای نواحی روستایی ایجاد شود؛ رهیافت آن ،فاصلهگرفتن از دیدگاه
رفاه فیزیکی صرف بهمنزلة توسعة روستایی به سمت ایجاد محیطی زیستپذیر است که در برابر تهدیتدات مختلتف
نیز تابآوری دارد و اینچنین حرکت در مسیر پایداری واقعی نظام روستایی کشور ممکن میشود.
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پژوهش حاضر نیز با این هدف در نواحی روستایی شهرستان مریوان ،یکی از شهرستان های مترزی بتا جمعیتت
روستانشین زیاد ،انجام گرفته است .شرایط و موقعیت روستاهای این شهرستان یعنی انتزوای جغرافیتایی ،موقعیتت
طبیعی مطلتوب ،تعتدد و پراکنتدگی روستتاها و مترزی بتودن ،ضتعف هتا و فرصتت هتایی را پتیش روی وضتعیت
زیستپذیری و تابآوری آنها قرار داده است که شیوة برخورد و بهرهگیری از آنها در نواحی مختلف این شهرستتان
باید شناخته شود تا بدین وسیله با شناخت جامع وضعیت موجود ،راهکارهای کتاربردی در راستتای ایجتاد محیطتی
زیست پذیر و تاب آور در این منطقه ارائه شود .برای تحقق این امر نیز ،پرسش اصلی و در راستای شفاف ستازی آن،
پرسش فرعی به شرح زیر مطرح شد:
پرسش اصلی :آیا ارتباط معنا داری میان وضعیت زیست پذیری و تاب آوری در روستاهای مدنظر وجود دارد؟ در
صورت وجود ارتباط ،کدام شاخصها بیشترین تأریر را دارند؟
پرسش فرعی :آیا تفاوت فضایی در سطح زیست پذیری و تاب آوری میان دهستان های شهرستان مریتوان وجتود
دارد؟ در صورت وجود تفاوت ،الگوی توزیع آن چگونه است؟
پیشینة پژوهش
زیاری و حسینی ( )1395در مقالة «ارتباط بین تاب آوری و زیستپذیری کالن شهر مشهد» تأکید میکننتد امتروزه
طرح مبحث تاب آوری به منظور افزایش سطح زیستپذیری شهرها توجه جدی مسئوالن و متصدیان مستائل شتهری
را جلب کرده است .نتایج این پژوهش نشان داد ازنظر زیست پذیری شاخص های مسکن و حمتل ونقتل بته ترتیتب
بیشترین و کمترین و ازنظر تاب آوری نیز ،شاخص های دانش در بعتد اجتمتاعی و شتاخص تتوان بازیتابی در بعتد
اقتصادی به ترتیب کمترین و بیشترین وزن و اهمیت را در وضعیت تاب آوری و زیست پذیری منطقة مدنظر دارنتد؛
همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد میزان همبستگی بین تاب آوری و زیست پذیری در شتهر مشتهد
برابر با  0.831و این مقدار گویای رابطهای قوی بین تابآوری و زیستپذیری است.
خراسانی و همکاران ( )1394در مقاله ای تتأریر متغیرهتای فتردی را بتر ادراک از زیستت پتذیری در روستتاهای
پیرامون شهر ورامین تحلیل کردند .نتایج نشان می دهد بین متغیر جنس با بهره گیری از امکانتات تفریحتی و اوقتات
فراغت و بین شغل افراد پاسخگو با بهره گیری از شاخصهای حملونقل عمتومی و فضتاهای ستبز ،رابطتة معنتادار
آماری وجود دارد و بین متغیر سن و سطح تحصیالت با هیچ کدام از شاخص های زیست پذیری رابطة معنادار آماری
دیده نشده است.
حکتتیمدوستتت و همکتتاران ( )1395در پتتژوهش «تحلیتتل فضتتایی پهنتتههتتای خطتتر زیستتتپتتذیری و فعتتالیتی
سکونتگاههای روستایی مناطق مرزی (مطالعة موردی :سکونتگاههای روستایی شهرستان هیرمنتد)» ،الگتوی پتراکنش
زیست پذیری منطقة مطالعه شده را در سه سطح مطلوب ،متوسط و نتامطلوب بتا بهتره گیتری از آزمتونهتای آمتاری
دستهبندی کردند.
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سلمانی و همکاران ( )1395نیز در پژوهش «شناسایی و تحلیل تأریر متغیرها و شاخصهای تابآوری :شتواهدی
از شمال و شمال شرقی تهران» با تأکید بر پیش بینیناپذیربودن بحرانها و آسیبپذیری سیستمهای اجتماعی و فنتی،
تحقق تاب آوری را هدفی اجتنابناپذیر معرفی کردند .نتایج انطبتاق شتاخصهتا بتا شترایط مطالعته شتده نشتان داد
درمجموع دو متغیر اجتماعی و نهادی ،تأریرگذارترین متغیرها در افزایش سطح تابآوری منطقة مطالعهشده بودند.
یگانه و همکاران ( )1394در مقالة «بررسی تاب آوری خانوارهای روستایی در برابر خشکسالی (مطالعتة متوردی:
دهستان ترجان ،شهرستان سقز)» دریافتند سطح تاب آوری خانوارهای روستایی مطالعه شده در وضعیت مناسبی قترار
ندارد و این روستاها در برابر خشکسالی آسیبپذیرند.
در پژوهش رضوانی و خراسانی ( )1392با نام «سنجش و ارزیابی مؤلفههتای زیستتپتذیری در ستکونتگاههتای
روستایی پیرامون شهری (بررسی موردی :شهرستان ورامین)» ،نتایج تجزیه وتحلیل دادهها نشان می دهد ویژگتیهتای
منحصربه فردی مانند نزدیکی به شهر ،مهاجرپذیری ،تغییر و تحول سریع کاربریهتا و محتدودیت فضتاهای توستعه
موجب شده است روستاهای پیرامون شهری در منطقة مطالعهشده از سطح مطلوب زیستپذیری برخوردار نباشند.
ماوریز و همکاران )2017( 1در مقالة «قابلیت زندگی در فضاها :وضعیت عملکرد و انعطاف پذیری؟» با بیان ایتن
مطلب که قابلیت زندگی در محیط شهری در تعامل سیستم های اجتمتاعی ،محیطتی ،فنتی و ستاختاری بتا یکتدیگر
حاصل می آید ،وضعیت توزیع فضایی منابع انرژی و حمل ونقل را عامل تغییردهنتدة انعطتاف پتذیری و کارکردهتای
شهری میدانند.
تانر و همکاران )2015( 2در مقالة «معیشت انعطتاف پتذیر؛ آمتاده ستازی بترای تغییتر پایتدار در برابتر تهدیتدات
آب وهوایی» بیان می کند توجه به انعطاف پذیری ،اصلی اساسی به منظور پایدارکردن معیشت استت؛ بته همتین دلیتل
است که رویکرد انعطاف پذیری توجه متخصصان بسیاری از رشته های مرتبط با رفاه انسانی را جلب کرده و از حوزة
محیط زیست خارج شده است .درنهایت نیز با استناد به چهارچوب نظری پژوهش ،بهبود سطح تاب آوری را عامتل
افزایش توانمندی ،توجه به مردم ،رفع آسیب پذیریها و درنهایت با پایداری معیشت ،عامل اصلی مقابله بتا تغییترات
و مخاطرات آبوهوایی میداند.
در مقالة شوتن و همکاران )2009( 3با نام «پایداری سیستم های اجتماعی  -محیطتی در منتاطق روستتایی اروپتا:
تئوری و چشم انداز» پرسش هایی دربارة ماهیت تتاب آوری روستتایی ،چگتونگی تحقتق و چتالش هتای پتیش روی
تاب آوری نواحی روستایی مطرح و با بررسی مطالعات پیشین سعی شده است به آنها پاسخ داده شود .درنهایت ایتن
مقاله پویایی محیط روستایی را به منزلة ی

سیستم باز در ارتباط متقابل سه زیرسیستم اقتصادی ،اجتماعی و محیطی

می داند که نهادهای دولتی و مدیریتی بر چگونگی ارتباط متقابل آنها اررگذارند و درواقع ارتباط متقابل و سازمند این
زیرسیستم هاست که تاب آوری محیط روستایی را تأمین می کند .همچنین آنها با تأکید بتر وجتود تغییترات متداوم و
بحرانهای اررگذار بر محیطهای روستایی ،نبود تابآوری در روستاها را عامل ایجاد چالش و معضل برای متدیریت
1

Mauriz et al
Tanner et al
3
Schouten et al
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و تغییر چشم انداز روستایی معرفی می کنند .درنهایت مقاله بر نقش دولت و سیاستهای مطلوب دولتتی در راستتای
بهبود شرایطی که شاخصه های محیط زیست پذیر روستایی اند بهمنظور بهبود سطح تاب آوری نواحی روستایی تأکیتد
میکند.
پرگوردو )2010( 1وضعیت برنامه ریزی را در منطقة کالن شهری ونکوور 2در کانادا بررسی می کنتد .ایتن منطقته،
یکی از مناطق پیشرو در مسیر زیست پذیری شهری عنوان شده است که دسترسی برابر و مشارکت بته منزلتة اصتول
اولیه و اساسی قابلیت زندگی در آن معرفی و وجود زیرساختها (حملونقل ،انترژی و بهداشتتی) ،امنیتت غتذایی،
مسکن ارزان ،اشتغال پایدار ،دسترسی به فضای سبز و هوای پاک ،مهم ترین شاخصها برای زیستتپتذیری در ایتن
ناحیة شهری شناخته میشوند.
مارشکه و برکس )2006( 3در مقالة «ارزیابی استراتژی های پایداری معیشت در نتواحی روستتایی کتامبوج» بیتان
می کند نوسانات فصلی دسترسی به منابع و نوسانات آب وهوایی ،چالشهایی اند که معیشت متاهیگیران کتامبوجی را
تهدید کرده اند و با آسیب جدی مواجه ساختهاند .در این زمینه نیز ماهیگیران فعالیتتهتای مکملتی را بترای گتذران
معیشت به کار گرفته اند .نتایج پژوهش نشان می دهد تنوع بخشی اقتصتادی بتا افتزایش توانتایی تتاب آوری معیشتتی
روستاییان ،قدرت تحمل ،سازگاری و مقابله با بحرانهای تهدیدکنندة معیشت روستاییان را افزایش داده است.
مبانی نظری پژوهش
واژة «تاب آوری» بیشتر به مفهوم بازگشت به گذشته به کار میرود که از ریشة  Resilioگرفتته شتده استت .ایتن
واژه نخستین بار در سال  1973در مطالعات اکولوژیکی به کار رفت .بته مترور زمتان ایتن مفهتوم وارد علتوم دیگتر
ازجمله فیزی  ،مطالعات روان شناختی ،مطالعات اقتصادی و اجتماعی و بتا مفتاهیم متعتدد دیگتر استتفاده شتد .بتا
گذشت نزدی

به چهار دهه از مطرح شدن این مفهتوم ،هنتوز هتم تعریتف یکپارچته و واحتدی از آن ارائته نشتده

است .بسیاری از تفاوتهای موجود نیز در تعاریف تاب آوری به دلیل روشهتای گونتاگون و تفتاوتهتای بنیتادین
موجود در رویکرد و دیدگاههای مطرح در این حوزه است (داداش پور و عادلی ،74 :1394 ،خراستانی و همکتاران،
.)171 :1394
تاب آوری ،ظرفیت ی

سیستم برای جذب و مقابله بتا اختتالالت و تغییترات واردشتده استت؛ در عتین اینکته

سیستمها بتوانند ساختارها و عملکردهای اصلی و ضروری خود را حفظ کنند (Pisano, 2012: 11؛ Mauriz et al,

2017: 1؛ .)carleson et al, 2012: 12
سیستمهای اجتماعی و زیستمحیطی همواره در حال تغییرند ()Folke et al, 2002: 438؛ در این بین ،چگونگی
مقابله ،بازخورد و انطباق با این تغییرات به قدرت تاب آوری این سیستم ها بستگی دارد .داللت مفهوم انعطاف پذیری
بر بهبود و بازگشت به حالت اولیه پس از رویارویی با شرایط ناگوار است .شرایط ناگوار محدود به بالیای طبیعی یا
1
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بالیای ساخت بشر (جنگ و فقر) نیست؛ بلکه شرایط ناگوار زندگی مانند طالق ،بیماری یا تغییر در موقعیت شتغلی
و آموزشی را نیز شامل می شود .در این رویکرد جدید ،تغییر نگاه از واکنشپذیری و ت عاملیبودن به بازدارندگی و
مشارکت است (داداشپور و عادلی.)74 :1394 ،
سیستم های تاب آور عملکردها ،ساختارها و هویت خود را در مواجهه با بحرانها حفظ میکنند .تاب آوری هم به
مرحلة پیش از بحران ها و هم به مواجهه و بازسازی پس از آنها مرتبط است .بر این استاس ،یت

سیستتم معیشتتی،

باید قدرت سازگاری و انطباق را برای جذب تغییترات و بازستاخت ختود در کمتترین زمتان ممکتن داشتته باشتد
()carle son et al, 2012: 12؛ درواقع جامعه و محیط معیشتی تابآور در کمترین زمان ممکن با تهدیتدات مقابلته
میکند و با انطباق با آنها به حالت مطلوب پیشین بازمیگردد؛ به گونهای که بتا کمتترین نوستان ،تغییتر و پیامتدهای
منفی روبهرو میشود (شکل .)1

شکل :1 -مقایسة وضعیت تابآوری جوامع در برابر بحرانها ،منبع)Mayunga, 2007: 6( :

سازمان بین المللی توسعه 1نیز تاب آوری را توانایی جوامع ،خانواده هتا و سیستتم هتای زیستتی و معیشتتی بترای
مدیریت و ساماندهی تغییرات و شوکهای ناگهانی با حفظ استانداردهای معیشت و عملکرد مطلتوب پیشتین بتدون
بهخطرانداختن چشمانداز بلندمدت تعریف میکنتد ( .)Sadeka et al, 2013: 96ستازگاری سیستتمهتای معیشتتی،
کلید تابآوری آنها ( )Van Kien, 2011: 2و متکی بر چگونگی پاسخدهی ،ظرفیت و واکنشهتای متردم محلتی و
سیستم معیشتی در برابر تنشها و فشتارهای آستیبرستان استت ( .)Walsh et al, 2013: 17ایتن امتر نیتز زمتانی
حاصل می شود که مشکالت و معضالت عمدة مناطق روستایی یعنی فقر ،مدیریت ضتعیف ،تبعتی

و نتابرابری بتا

نواحی شهری در دسترسی به منافع توسعه و زیرساختهای رفاهی ریشتهکتن شتود ( )Sadeka et al, 2013: 96و
به گفتة ماهاتما گاندی نواحی روستایی به محیط زیست پذیر و متناسب با رشد و تعالی انسان مبتدل شتوند (مطیعتی
لنگرودی.)61 :1386 ،

(DFID)Department for International Development
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قابلیت زیست پذیری محیط های روستایی به سه بعد وابسته به هم اقتصاد ،اجتماع و محیط زیست تقسیم میشود
که هستة مرکزی مطلوبیت این سه بعد در سه گانة طالیی بهره وری اقتصادی ،عدالت اجتماعی و حفاظتت از محتیط
طبیعی نهفته است که اگر کارکرد هری

از این سه با اختالل مواجه شود ،سکونتگاههای انسانی بسیار آسیب پتذیر و

بهسرعت نابود میشوند (خراسانی و همکاران.)172 :1394 ،
زیست پذیری یا قابلیت زندگی ،مفهومی است که مطرح شدن آن در دهة  1980نشان از تغییر جهت برنامته ریتزان
توسعه از تمرکز بر مناطق شهری به توجه به ایدهآلکردن فضای زندگی مناطق حومه و نواحی روستتایی دارد ( Van

 .)Kien, 2011: 2مفهوم زیستپذیری با توجه به هدف و بستری که در آن تعریف میشود ،بسیار گسترده یا محدود
است ( .)Perogordo, 2010: 40این مفهوم به دلیل اهمیت تهدیدات و ضعفهای موجود در حوزة کیفیت زندگی و
رفاه کلی افراد و جوامع رشد و تکامل یافته است ( .)Appleyard et al, 2014: 64مکانی زیستپذیر اطالق میشود
که شرایط خوب اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و روانتی و پیشترفت شخصتی همتة ستاکنان در آن فتراهم باشتد .در
روستاهای زیست پذیر ،زمینههای همیاری ،مشارکت در تصمیم گیریهتا و تصتمیم ستازیهتا زیتاد استت؛ همچنتین
امکانات و خدمات استاندارد برای زندگی در این روستاها فتراهم استت (صتادقلتو و قیتداری .)38 :1393 ،توافتق
عمومی درزمینة مفهوم زیست پذیری در جامعه ،تنتوع ختدمات و امکانتات و دسترستی متردم جامعته بته آنهاستت
(.)Gough, 2015: 148
امروزه هدف اصلی از اجرای برنامههای توسعه و آرمانی که برنامهریزان توسعة روستایی به دنبتال آنانتد ،تحقتق
پایداری است که در این زمینه زیست پذیرکردن نواحی روستایی ،اقدامی عملی و مهم در راستای حرکتت در مستیر
پایداری نظام روستایی محسوب می شود (همان .)147 ،سطح دسترسی جوامع به خدمات ،امکانات و زیرساخت های
ضروری از تأریرات بحران ها و تهدیدات واردشده بر سیستم های اجتماعی و معیشتی متی کاهتد و بتا افتزایش تتوان
مقابله و سازگاری با آنها ،سطح آسیبپذیری جوامتع را کتاهش خواهتد داد ( .)carleson et al, 2012: 14اهمیتت
فزایندة زیست پذیری ناشی از افزایش الگوهای ناپایدار زندگی و مصرف ناسالم و ناپایتدار استت کته در درازمتدت
موجب کاهش تاب آوری و افزایش آسیب پذیری منابع محیطی برای حمایت و تأمین نیازهای جمعیت ی

سترزمین

میشود (حکیمدوست و همکاران .)72 :1395 ،اهمیت و نقش زیست پذیری روستاها در افزایش انعطاف پذیری آنها
موجب شده است سه مؤسسة اصلی سازمان ملل درزمینة توسعة مناطق روستایی 1برای کاهش ستطح آستیبپتذیری
روستاها راهبردهایی همچون تنوع بخشی اقتصادی به منظور تحول عرصه های اقتصادی ،افزایش دسترسی به خدمات
و امکانات رفاهی ضروری و حمایت های اجتماعی به منظور بهبود عرصه های اجتماعی ،حفاظت از محیط زیستت و
فعالیت های ترویجی در عرصة کشاورزی را با هدف بقا و پایداری محتیط طبیعتی بته اجترا درآورنتد؛ همگتی ایتن
راهبردها ،زمینه ساز ایجاد محیطی زیستپتذیر و ایتن افتزایش قابلیتت زیستتپتذیری نیتز موجتب افتزایش ستطح
تابآوری نواحی روستایی آسیبپذیر خواهد شد ( .)Vaitla et al, 2012: 4در ی

ارتباط متقابل ،سطح تتابآوری

سیستمهای معیشتی و اجتماعی به میزان ظرفیتهای آنها برای سازگاری با بحرانها بستگی دارد و این ظرفیتها نیز
FAO/UNICEF/WFP
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بازتابی از قابلیت زیست پذیری نواحی روستایی یعنی مطلوبیت شرایط اقتصادی ،اجتماعی و محیطتی خواهنتد بتود
(.)Van Kien, 2011: 1
از دیدگاه هایمن ،)2007( 1یکی از نخستین افرادی کته رویکترد تتاب آوری را در عرصتة برنامته ریتزی توستعة
روستایی به کار گرفت ،روستا ی

سیستم اجتماعی  -اکولوژیکی است که بقا و وضعیت مطلوب بعد اجتمتاعی آن

به بعد محیطی و اکولوژیکی وابسته است و بدین ترتیب عناصر اجتماعی و زیست محیطتی در محتیط روستتایی در
تعامل و ارتباط متقابل هستند و باید به منزلة ی

سیستم جامع و پیچیده ،ولی سازگار بتا تغییترات درونتی و بیرونتی

ارزیابی شوند ()Schouten et al, 2009: 4؛ بر این اساس نیز رویکرد تابآوری ،معیشت را بتهمنزلتة یت

سیستتم

تجزیه وتحلیل میکند و بر دو ویژگی توانایی مقابله و میزان ظرفیت ستازگاری بتا تهدیتدات و بحترانهتا بته عنتوان
مهمترین عناصر در ارزیابی وضعیت تابآوری جوامتع انستانی (شتهری و روستتایی) تأکیتد دارد ( Mauriz et al,

)2017: 5-6؛ بنابراین انعطافپذیری روستایی اشاره به توان مقابله و ظرفیت سازگاری با تغییترات متداوم و شترایط
خارجی مؤرر بر سیستم معیشتی و محیطی روستاها دارد؛ به گونه ای که سیستم روستا کیفیت مطلوب زندگی خود را
در سطح رضایتبخشی حفظ کند ()Schouten et al, 2009: 2؛ بر این اساس شرط دستیابی به روستایی زیستپذیر
و پایدار ،وجود سطحی پذیرفته از تاب آوری است؛ زیرا چنانچه جامعة روستایی ویژگی های روستایی زیستپذیر را
داشته باشد ،اما ویژگی های اولیة تاب آوری را نداشته باشد ،در برابر بحران های طبیعی و انسانی به سترعت عملکترد
جاری خود را از دست میدهد و از ویژگیهای روستایی زیستپذیر فاصله میگیرد.
روش پژوهش
پژوهش کاربردی حاضر به لحاظ روش ،توصیفی  -تحلیلی است .برای گردآوری اطالعات آن در بخش نظتری
از منابع اسنادی و در بخش عملی از روش پیمایشی مبتنی بر توزیع پرسش نامه و مشاهدة مستقیم بهره گرفتته شتده
است .در مرحلة توزیع پرسشنامهها در میان مردم محلی نخست بتا بهترهگیتری از فرمتول کتوکران از میتان 11401
خانوار ساکن در مناطق روستایی شهرستان مریوان (سرشماری  300 ،)1395سرپرست خانوار به منزلتة حجتم نمونته
انتخاب و سپس برای توزیع پرسش نامهها با توجه به سهم هر دهستان از تعداد کل خانوارها ،تعداد پرسشنامتههتای
تعلقگرفته به هر دهستان مشخص شد .در ادامه روستاهای نمونه در هر دهستان براستاس عامتل جمعیتت انتختاب
شدند .براساس این عامل با توجه به شرایط منطقه ،روستاهای هر دهستتان در سته گتروه پرجمعیتت (بتیش از 400
نفر) ،با جمعیت متوسط ( 400 -200نفر) و کم جمعیت (زیر  200نفر) دسته بندی و از هر دسته بتا توجته بته تعتداد
روستای موجود در دسته ،سهم آن از تعداد پرسش نامه های تعلقگرفته به آن دهستان مشخص شتد .بترای نمونته در
دهستان خاوومیرآباد به دلیل قرارداشتن تعداد  14و  13و  3روستای دهستان به ترتیب در طبقتة اول و دوم و ستوم
جمعیتی که مشتمل بر  48و  39و 13درصد کل روستاهای این دهستان اند ،به همین نسبت درصتدها ،از تعتداد کتل
پرسش نامه های دهستان ( 72پرسش نامه) به ترتیب برابر با  28،34و  10پرسشنامه به این طبقات جمعیتی روستتایی
Heijman
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تعلق گرفت و سپس در هر طبقة جمعیتی نیز ،روستایی به صورت قرعهکشی انتختاب و پرستشنامتههتا بته صتورت
تصادفی ساده در میان سرپرستان خانوار آن روستا به تعداد مشخصشده توزیع شد.
جدول :1 -توزیع طبقهای پرسشنامهها در سطح دهستانهای شهرستان و روستاهای منتخب
دهستانهای شهرستان

تعداد

تعداد پرسشنامههای

مریوان

خانوارها

تعلقگرفته

خاوومیرآباد

2737

72

سرشیو

1006

27

گلچیدر

1039

28

زریوار

2486

65

سرکل

3211

84

کوماسی

922

24

مجموع

11401

300

روستاهای

تعداد پرسشنامة

منتخب

تخصیصیافته

کمجمعیت

نچه

10

متوسط جمعیت

ینگیجه

28

پرجمعیت

ساوجی

34

کمجمعیت

گویله

6

متوسط جمعیت

دوپلوره

9

پرجمعیت

گوگجه

12

کمجمعیت

ده بنیاد

12

متوسط جمعیت

گلچیدر

10

پرجمعیت

جانوره

6

کمجمعیت

کلکه جان

13

متوسط جمعیت

کانیسانان

19

پرجمعیت

نی

33

کمجمعیت

ریخالن

15

متوسط جمعیت

حسنآوله

25

پرجمعیت

لنجآوا

44

کمجمعیت

هلیزآباد

11

متوسط جمعیت

پیرخضران

9

پرجمعیت

شاهیدر

4

کمجمعیت

----

67

متوسط جمعیت

----

100

پرجمعیت

----

133

طبقات جمعیتی

پرسشهای پرسشنامهها در طیف پنج گزینهای لیکرت (= 5بسیار زیاد= 4 ،زیاد= 3 ،متوسط= 2 ،کتم= 1 ،بستیار
کم) تدوین شد .روایی صوری و محتوایی ابزار اندازه گیری با توزیع  30پرستشنامته بتهمنزلتة پتیشآزمتون و تأییتد
متخصصانی به دست آمد که سابقة مطالعات مشابه داشتند .ضریب آلفای کرونباخ حاصل شده از مجموع پاسخ هتا در
بستة نرم افزاری  spssبرابر با  0/79نیز نشان از پایایی و همبستگی درونی پاسخهای ارائته شتده دارد .تجزیته وتحلیتل
داده ها با استفاده از آزمون های آمار استنباطی (تی زوجی ،تحلیل مسیر) و شاخص های آمتار فضتایی در محتیط Gis

(شاخص موران و ابزار لکه های داغ) انجام پذیرفت .با توجه به هدف پتژوهش ،وضتعیت زیستت پتذیری در قالتب
 43متغیر 11 ،شاخص و  4بعد سنجیده شد (جدول .)2
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جدول :2 -شاخصهای سنجیدهشدة وضعیت زیستپذیری
ابعاد
اقتصادی

اجتماعی

شاخصها

متغیرها

پایایی

درآمد و هزینه

میانگین درآمدهای خانوار ،توان تأمین هزینههای خانوار

0/79

اشتغال

افراد شاغل ،اشتغال زنان ،ارتقای شغلی

0/80

کشاورزی

برداشت از زمینهای کشاورزی و رونق محصوالت باغی ،رونق دامداری

0/69

مشارکت و همبستگی

(تعداد و تنوع دامها)

0/77

تغذیه و بهداشت

همکاری روستاییان در فعالیتهای عمرانی روستا ،انجام فعالیتهای اقتصادی

فردی و خانوادگی

مشترک ،مشارکت در امور خیریه ،دلسوزی اهالی برای آبادانی روستا

تعلق خاطر به روستا

زیستپذیری نواحی روستایی

و روستاییبودن
امنیت (فردی،
اجتماعی ،اقتصادی)

0/67

امکان تهیة امکانات و وسایل بهداشتی (فردی ،خانوادگی) ،مصرف هفتگی مواد
پروتئینی ،لبنی و میوه ،رضایت از وضعیت تغذیه ،توان تأمین و پرداخت هزینههای

0/82

بهداشت و درمان
تمایل به گذراندن اوقات فراغت در روستا ،اعتقاد به زندگی در روستا بهمنزلة محل
مناسب سکونت ،ترجیحدادن سرمایهگذاری و راهاندازی کسبوکار در روستا نسبت

0/75

به شهر ،دلتنگی نسبت به روستا در صورت دوری
کاهش میزان جرمهای فردی ،وضعیت خدمات انتظامی و قضایی ،امنیت شغلی

محیطی

کیفیت بصری

(فصلینبودن) ،کاهش فضاهای ترسناک عمومی محیط روستا با افزایش
ساختوسازها ،رضایت از زندگی ،رضایت از موقعیت اجتماعی ،میزان شادی و

0/84

احساس لذت در زندگی
بهداشت محیطی
خدمات ،امکانات و
زیرساختها

زیبایی چشمانداز روستا ،حفاظت از اراضی طبیعی و تخریبنکردن آنها

0/77

سیستمهای دفع فاضالب ،دپوی فضوالت حیوانی و جمعآوری زبالهها

0/79

کیفیت خدمات و امکانات فراغتی ،تجهیزات و دسترسی به مدارس و سطح

کالبدی
مسکن

تحصیالت ،مغازههای خردهفروشی سطح روستاها ،بهرهگیری از رسانهها و
نوآوریهای جدید ،ماشین شخصی ،ابزارآالت کشاورزی ،کیفیت راههای مواصالتی

0/78

درون و برون روستایی ،دسترسی به انواع انرژی
منابع :جمعهپور و طهماسبی تهرانی1392 ،؛ حکیمدوست و همکاران1395 ،؛ رضوانی و خراسانی1392 ،؛ صادقلو و قیداری1393 ،؛ طیبنیا و
منوچهری1395 ،؛ Fouracre and Limited, 2001؛ Woolcoc, 2009؛.Gough, 2015

همچنین با توجه به تعاریف ارائه شده از تابآوری ،توان مقابله و سازگاری با تهدیدات و بحترانهتا ،هستتههتای
اصلی تعریف تاب آوری به شمار می روند؛ با این تفاوت که سازگاری بر رویکرد بلندمدت برای کنارآمدن با تنتوع و
تغییر در نظام های انسانی و طبیعی تأکید دارد و مفهوم مقابله نیز به مثابة آرایه ای از راهکارهای تطبیقتی کوتتاه متدت
برای پاسخگویی به رخدادها و تهدیدات قلمداد می شود؛ بر این اساس وضعیت تاب آوری روستاهای متدنظر در دو
شاخص توانایی مقابله و بازسازی در برابر بحران ها و ظرفیت سازگاری بررسی و سنجیده شتد کته متغیرهتای آنهتا
( 47متغیر) در جدول ( )3آورده شده است.
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جدول :3 -شاخص و متغیرهای اندازهگیری وضعیت تابآوری روستاهای منطقه
شاخصها

پایایی

متغیرها
توانایی قرضدادن پول به دیگر روستاییان ،توان راهاندازی مشاغل جدید ،وجود تعاونی و صندوقهای خیریه
در روستاها ،توانایی دریافت و بازپرداخت وام ،میزان آسیب واردشده به سرمایههای مالی و فیزیکی در

قدرت

صورت وقوع بحرانهای طبیعی ،همکاری برای تأمین تدارکات الزم در صورت بروز بحران زیستمحیطی،

مقابله با

مالی به روستاییانی که برای تأمین معاش محیط زیست اطراف را تخریب میکنند ،تحصیالت زنان،

کم

تهدیدات و

آمادگی برای ترمیم و بازسازی نواحی و زمینهای روستا که بهرهبرداری نادرست روستاییان آنها را تخریب

بازسازی

کرده است ،توانایی جذب سرمایه از خارج روستا ،درآمد دهیاریها ،احساس فقر ،وجود فضاهای باز و امن،

پس از

دسترسی به مکانهای عمومی مستحکم در داخل روستاها ،دسترسی به نیروهای امدادی ،توانایی کسب شغل

بحران

و منبع درآمد جدید در صورت ازدستدادن شغل فعلی ،توانایی پرداخت حق بیمه (مسکن ،محصوالت باغی

0/78

و ،)...توانایی بازیابی و بازگشت به انجام مشاغل فعلی در صورت وقوع دورهای رکود ،داشتن روحیه و توان
تابآوری

مقابله با استرسها و فشارهای روانی ،کارآمدی و رضایت از عملکرد شوراها و دهیاران.
تشکیل سازمانهای مردمنهاد ،جذب و تثبیت جمعیت و بازگشت مهاجران به روستا ،امید به آینده ،استحکام
مساکن ،میزان حمایت دولت از روستاییان ،آموزش روستاییان توسط نهادهای دولتی (آموزشهای محیط
زیستی ،اقتصادی و شغلی) ،آموزش روستاییان درزمینة تهدیدات و مخاطرات طبیعی و شیوة برخورد با آنها،
توانایی
سازگاری
و انطباق
با تهدیدات

میزان رعایت قوانین (اصول طرح هادی و ساختمانسازی) در ساختوسازهای روستایی ،ارزش اقتصادی
زمین و مسکن روستا ،تقلیدنکردن از ساختوسازهای شهری و تبدیل محیط روستایی به محیطی شهری،
داشتن داراییهای خارج از روستا ،وجود طرحهای توسعهای و حرکت روستاها در مسیر آن ،توزیع منافع

0/83

بهصورت منصفانه (شهری و روستایی) ،برابریهای اقتصادی درون روستاها ،میزان پسانداز خانوار ،چند
کارکردیبودن مساکن ،میزان تکیه بر خانواده و اقوام در صورت وقوع بحرانها ،حمایت خانواده از راهاندازی
کسبوکار جدید ،تمایل مردم روستا و میزان اقدام عملی آنها برای مقابله با عوامل تهدیدکنندة شرایط مطلوب
زندگی در روستا ،سطح مهارتهای عملی در بین روستاییان ،اجرای مطلوب طرحهای هادی در منطقه ،امنیت
شغلی ،اعتقاد به عملکرد مطلوب نهادهای مسئول هنگام وقوع تهدیدات طبیعی و انسانی ،تنوع منابع معیشتی.

منابع :زیاری و حسینی 1395 ،؛ حکیمدوست و همکاران1395 ،؛ رضوانی و خراسانی1392 ،؛ صادقلو و قیداری1393 ،؛
2006؛ )Mauriz et al, 2017

شکل :2 -نمایش موقعیت منطقة مطالعهشده

Marschke and Berkes,
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یافتههای پژوهش
نخست بهمنظور تحلیل فضایی وضعیت تاب آوری و زیستپذیری نواحی روستایی مطالعته شتده و پتیبتردن بته
الگوی توزیع آنها از ابزار لکههای داغ در محیط  Arc Gisبهره گرفته شد .هرچه امتیاز  Zبزرگتر باشد ،مقادیر زیتاد
به میزان زیادی خوشه بندی می شوند و لکه داغ را تشکیل می دهند و ازنظر آماری نیز هرچه امتیاز  Zکمتر باشتد ،بته
معنی خوشه بندی شدیدتر مقادیر کم و نشان دهندة لکتههتای سترد استت .بتر ایتن مبنتا همتانطتور کته یافتتههتای
به دست آمده برمبنای میانگین زیستپذیری دهستانهای مطالعهشتده در اشتکال ( )3و ( )4نشتان متیدهنتد ،در بعتد
زیست پذیری اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و نیز در ارتباط با وضعیت تاب آوری در هر دو شاخص قتدرت مقابلته و
توان سازگاری ،شرایط مشابهی رقم خورده است و دهستان های خاوومیرآباد ،زریتوار و سترکل بته ترتیتب بهتترین
وضعیت را در میان دهستانهای شهرستان دارند؛ اما وضعیت زیستپذیری بعد کالبدی دهستانها نشان متیدهتد بته
ترتیب دهستان های سرکل ،زریوار و خاوومیرآباد به منزلة لکه های داغ یا مناطقی قترار گرفتته انتد کته مطلتوبتترین
وضعیت را در این بعد دارند .در این میان نکتة جالب توجته قرارگترفتن دهستتان سرشتیو ،گلچیتدر و کوماستی در
تمامی ابعاد زیستپذیری و شاخصهای تابآوری بهمنزلة لکتههتای سترد یتا دهستتانهتایی هستتند کته وضتعیت
رضایتبخشی ندارند.

شکل :3 -نقشة تشکیل لکههای داغ در ابعاد چهارگانة زیستپذیری در منطقة مطالعهشده

نقشة تلفیقی نهایی به دست آمده از وضعیت زیستپذیری و تتابآوری در دهستتانهتای مطالعتهشتده نیتز نشتان
می دهد لکههای داغ دهستانهتای خاوومیرآبتاد و زریتوار و لکتههتای سترد نیتز کته مقتادیر منفتی آمتارة  zدارنتد،
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دهستان های کوماسی ،گلچیدر و سرشیو هستند .در این میان با توجه به قرارگرفتن مقدار آمارة  zدهستان سترکل در
بازه و مرز مقادیر مثبتت و منفتی ،بایتد گفتت ایتن دهستتان در حتالتی حتد واستط و بینتابین بته لحتاظ وضتعیت
زیستپذیری و تاب آوری در دهستانهای مطالعه شده قرار گرفته است؛ همچنین معناداری مقدار آمارة  zبهدستآمده
و مثبت و نزدی بودن شاخص موران به مقدار  ،+1نشان دهندة وجتود خودهمبستتگی فضتایی در توزیتع وضتعیت
تاب آوری و زیستپذیری نواحی روستایی مدنظر بوده و نحوة این توزیع فضایی نیز خوشهای محاستبه شتده استت
(شکل .)5

شکل :4 -نقشة تشکیل لکههای داغ در ارتباط با وضعیت شاخصهای تابآوری در منطقة مطالعه شده

شکل :5 -نقشة تلفیقی زیستپذیری و تابآوری و وضعیت خودهمبستگی فضایی دهستانها در شاخص موران

با توجه به یافتههای بهدستآمده از تحلیل لکههای داغ و تحلیل خودهمبستگی موران ،دهستانهای مدنظر ازلحاظ
زیست پذیری و تاب آوری به دو خوشة برخوردار شامل دهستان های خاوومیرآباد و زریتوار و غیربرختوردار شتامل
دهستانهای سرشیو ،کوماسی و گلچیدر تقسیم شدند .نخست بتهمنظتور ستنجش تفتاوت ستطح زیستتپتذیری در
دهستان های مطالعه شده از آزمون  tزوجی بهره گرفته شد .همان طور که یافتههای به دست آمده در جتدول ( )4نشتان
می دهد در تمامی ابعاد و شاخصهای آزموده در سطح معنا داری  ،0/001تفاوت معنا داری میان میتانگینهتا و ستطح
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زیست پذیری در دو گروه روستایی دهستان برخوردار و غیربرخوردار دیده می شود تا بدین ترتیتب درمجمتوع نیتز،
سطح قابلیت زندگی در میان دهستان های برخوردار و حمایت شدة دولت برابر مقدار میانگین رضایت بخش  3/39در
مقابل مقدار میانگین نامطلوب  ،2/78دهستان های غیربرخوردار محاسبه شود .در این میان بیشترین تفتاوت وضتعیت
زیستپذیری در بعد اقتصادی با اختالف میانگینهای برابر با  0/76و سپس بعد اجتماعی با اختالف میانگینهای برابر
با  0/64دیده میشود .در میان شاخصهای بررسیشده نیز در بعد اقتصادی شاخص وضعیت اشتغال با  0/82اختالف
میانگین ،در بعد اجتماعی شاخص تعلق خاطر به روستا و روستایی بودن با  0/75اختالف میتانگین ،در بعتد محیطتی
شاخص کیفیت بصری با  0/67اختالف میانگین و در بعد کالبدی شاخص وضعیت مساکن با  0/66اختالف میانگین،
بیشترین اختالف و تفاوت سطح زیستپذیری را در میان دو گروه دهستانهای برخوردار و غیربرخوردار دارند.
جدول :4 -سنجش تفاوت سطح زیستپذیری در دو گروه دهستانهای برخوردار و غیربرخوردار
ابعاد سنجیدهشده شاخصهای زیستپذیری
درآمد و هزینه
اشتغال
اقتصادی

کشاورزی
مجموع
مشارکت و همبستگی

میانگین با تأیید فرض برابری واریانسها
برخوردار3/52 :
غیربرخوردار2/76 :
برخوردار3/40 :
غیربرخوردار2/58 :
برخوردار3/36 :
غیربرخوردار2/69 :
برخوردار3/43 :
غیربرخوردار2/67 :
برخوردار3/47 :
غیربرخوردار2/88 :

اجتماعی

تغذیه و بهداشت فردی و

برخوردار3/32 :

خانوادگی

غیربرخوردار2/73 :

تعلق خاطر به روستا و

برخوردار3/39 :

روستاییبودن

غیربرخوردار2/64 :

امنیت (فردی ،اجتماعی،

برخوردار3/21:

اقتصادی)

غیربرخوردار2/61 :

مجموع
کیفیت بصری
محیطی

بهداشت محیطی
مجموع

برخوردار3/35 :
غیربرخوردار2/71 :
برخوردار3/60:
غیربرخوردار2/93 :
برخوردار3/17 :
غیربرخوردار2/90 :
برخوردار3/38 :
غیربرخوردار2/92 :

فاصلة اطمینان 95درصد

معناداری

آمارة t

-7/60

حد زیاد

حد کم

-0/557

-0/945

0/000

-0/670

-1/04

0/000

-8/92

-0/474

-0/869

0/001

-6/67

-0/600

-0/925

0/003

-9/22

-0/392

-0/755

0/001

-6/20

-0/389

-0/787

0/000

-5/18

0/564

0/958

0/000

-7/16

-0/407

-/803

0/000

-6/01

- 0/510

- 0/749

0/000

- 10/3

- 0/896

- 0/464

0/000

- 6/17

- 0/095

- 0/501

0/010

- 2/88

- 0/320

- 0/675

0/000

- 5/68
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ابعاد سنجیدهشده شاخصهای زیستپذیری

میانگین با تأیید فرض برابری واریانسها

خدمات ،امکانات و

برخوردار3/34 :

زیرساختها

غیربرخوردار2/95 :

کالبدی

مسکن
مجموع

مجموع وضعیت زیستپذیری

برخوردار3/47:
غیربرخوردار2/81 :
برخوردار3/40 :
غیربرخوردار2/88 :
برخوردار3/39 :
غیربرخوردار2/78 :

فاصلة اطمینان 95درصد

معناداری

آمارة t

-3/25

حد زیاد

حد کم

-0/167

-0/579

0/000

-0/482

-0/840

0/000

-7/25

-0/543

-0/833

0/000

-9/23

-0/535

-0/751

0/000

-11/71

در ادامه نیز ،وضعیت تاب آوری دو گروه روستایی مدنظر بررسی شد که براستاس یافتته هتای بته دستت آمتده از
آزمون  tزوجی در جدول ( ،)5در سطح معنا داری  0/001و با توجه به مقدار منفتی آمتاره هتای  ،tتفتاوت معنتا داری
میان سطح تاب آوری دو گروه روستایی مطالعه شده در شاخص قدرت مقابله با تهدیدات و بازسازی پتس از بحتران
که میانگین آن در گروه برخوردار برابر با  3/32و در گتروه غیربرختوردار برابتر بتا  2/76استت و نیتز در شتاخص
توانایی سازگاری و انطباق با تهدیدات با مقدار میانگین برابر با  3/12در گروه برخوردار و  2/51در گروه روستاهای
غیربرخوردار وجود دارد تا درمجموع نیز میانگین وضعیت تاب آوری برابر با مقتدار رضتایت بختش  3/23در گتروه
دهستانهای برخوردار در مقابل مقدار میانگین نامطلوب  2/64در گروه دهستانهای غیربرخوردار محاسبه شود.
جدول :5 -سنجش تفاوت سطح تابآوری در دو گروه دهستانهای برخوردار و غیربرخوردار
شاخصهای تابآوری
قدرت مقابله با تهدیدات و بازسازی پس از بحران
توانایی سازگاری و انطباق با تهدیدات
مجموع وضعیت تابآوری

میانگین با تأیید فرض نابرابری
واریانسها
برخوردار3/32 :
غیربرخوردار2/76 :
برخوردار3/12 :
غیربرخوردار2/51 :
برخوردار3/23 :
غیربرخوردار2/64 :

فاصلة اطمینان 95درصد

معناداری آمارة t

حد زیاد

حد کم

- 0/368

- 0/741

- 5/83 0/000

- 0/394

- 0/805

- 5/72 0/000

- 0/436

- 0/718

- 8/04 0/000

در ادامه از آزمون تحلیل مسیر در نرم افزار  spssبرای پتی بتردن بته روابتط شتاخصهتای بررستی شتده و شتیوة
اررگذاری آنها در وضعیت تاب آوری و زیست پذیری روستاهای شهرستان بهره گرفته شد .نتوع رگرستیون انتختابی،
سلسله مراتبی بوده و بر این اساس ،ترسیم مسیرها با دیدگاه متخصصان و آگاهتان عرصتة توستعة روستتایی منطقته
انجام گرفته است؛ همچنین مسیرهایی معنا دار و پذیرفته واقع شدند که مقدار معنتا داری آنهتا در ستطح آلفتای 0/05
بود .نخست به منظور سنجش آرار مستقیم ،مجموع تلفیقی شاخصهای زیستپذیری و تاب آوری بتا عنتوان قابلیتت
زیستپذیری و تاب آوری روستاها به منزلة متغیر وابسته و شاخصهای زیستپذیری و تابآوری بهمنزلة متغیرهتای
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مستقل ،وارد مدل و تأریرات آنها سنجیده شد .در ادامه پس از واردکردن و جایگزینی ت ت

ابعتاد بته منزلتة متغیتر

وابسته و سایر ابعاد و شاخصها به منزلة متغیر مستتقل بتا ضتربکتردن همتة مستیرها بته بعتد متدنظر و درنهایتت
جمع کردن همة مسیرهای ضرب شده به بعد مدنظر ،میزان آرار غیرمستقیم تعیین و در آختر نیتز بتا جمتعکتردن آرتار
مستقیم و غیرمستقیم ،بارکلی و میزان اررگذاری نهایی هر بعد یا شاخص بر وضع موجتود قابلیتت زیستتپتذیری و
تاب آوری روستاها مشخص شد .در مسیرهایی که پیکان دوطرفه رسم شده است فقط ی

متغیتر مستتقل و وابستته

وجود داشته و بنابراین مقدار بتای به دست آمده برابر با میزان همبستگی دو متغیر است .همان طور که نتایج ارائه شتده
در جدول ( )6نشان می دهد این شاخص اقتصادی با بارکلی  ،0/731در بعد زیستتپتذیری و شتاخص ستازگاری و
انطباق با بارکلی  ،0/378در بعد تاب آوری اند کته بیشتترین تتأریر را در وضتع موجتود تتاب آوری و زیستتپتذیری
روستاها و نیز تفاوت فضایی آنها در سطح دهستان های شهرستان دارند .همان طور کته مالحظته متی شتود وضتعیت
تابآوری و زیستپذیری با مقدار ضریب همبستگی رضایتبخشی ارتباطی مثبت ،مستقیم و معنادار دارند.

شکل :6 -مدل نهایی پژوهش مبتنی بر وضعیت اثرگذاری شاخص های زیستپذیری و تابآوری در آزمون تحلیل مسیر
جدول :6 -آثار مستقیم و غیرمستقیم وضعیت اثرگذاری شاخصهای زیستپذیری و تابآوری در پژوهش حاضر
شاخصهای زیستپذیر ی
شاخصها

اثر مستقی م

اثر غیرمستقی م

بارکلی

اقتصادی

0/366

0/365

0/731

اجتماعی

0/248

0/135

0/383

کالبدی

0/342

0/041

0/383

محیطی

0/317

---

0/317

شاخصهای تابآوری
شاخصها

اثر مستقی م

اثر غیرمستقی م

بارکلی

سازگاری و انطباق

0/307

0/071

0/378

مقابله و بازسازی

0/284

---

0/284
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نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ارتباط دو مؤلفة زیست پذیری و تاب آوری در روستاهای شهرستان مریوان تحلیتل و بررستی
پاسخهای آنها براساس یافتههای پژوهش به شرح زیتر

پرسشهایی مطرح شد که

شد .در راستای تحقق این امر نیز،
است:
نخست یافتهها در راستای پاسخگویی به پرسش فرعی پژوهش مبتنتی بتر اینکته آیتا تفتاوت فضتایی در ستطح
زیست پذیری و تابآوری میان دهستانهای شهرستان مریوان وجود دارد و در صورت وجود تفاوت ،الگوی توزیتع
آن چگونه است ،نشان دادند در شاخص های چهارگانة زیست پذیری ،دو شاخص تاب آوری و درمجمتوع وضتعیت
تابآوری و زیستپذیری نیز ،اختالف فضایی معناداری میان دهستانهای شهرستان وجود دارد.
نقشة تلفیقی نهایی به دست آمده از وضعیت زیست پذیری و تتاب آوری در دهستتانهتای مطالعته شتده نشتان داد
لکه های داغ ،دهستان های خاوومیرآباد و زریوار و لکه های سرد نیز که مقتادیر منفتی آمتارة  zدارنتد ،دهستتان هتای
کوماسی ،گلچیدر و سرشیو هستند .در این میان با توجه به قرارگرفتن مقدار آمارة  zدهستان سترکل در بتازه و مترز
مقادیر مثبت و منفی ،باید گفت این دهستان در حالتی حتد واستط و بینتابین بته لحتاظ وضتعیت زیستت پتذیری و
تاب آوری در دهستان های مطالعه شده قرار گرفته است؛ همچنین معنا داری مقدار آمتارة  zبته دستت آمتده و مثبتت و
نزدی بودن شاخص موران بته مقتدار  ،+1نشتان دهنتدة وجتود خودهمبستتگی فضتایی در وضتعیت تتاب آوری و
زیستپذیری نواحی روستایی مدنظر بود و نحوة این توزیع فضایی نیز خوشهای محاسبه شد.
در دو بعد اقتصادی و اجتماعی ،لکه های داغ و سرد در شرایط مشابهی قرار دارند که این امر ناشی از همگرایتی
و ارتباط انکارناپذیر دو بعد زیست پذیری اقتصادی و اجتماعی در محیط های روستایی به ویژه در این منطقة محتروم
و مرزی است که انزوای جغرافیایی سبب دورماندن از منافع توسعه و برنامه ریزی ها در نظام برنامه ریزی تمرکزگرای
کشور برای آنها شده است.
بی ش

در این مناطق زمانی دستیابی به محیطی زیست پذیر ممکن می شود که نخست فقر ،بیکاری و کم درآمدی

به منزلة موانع اصلی تحقق شرایط زیست پذیر از محیط های روستایی حذف و کمرنگ شوند .در این راستا در منطقتة
مطالعه شده نیز ،در مناطق مرزی که دهستان های زریوار و خاوومیرآباد واقتع شتده انتد ،در چندستالة اخیتر اقتداماتی
درزمینة تنوع اقتصادی همانند تأسیس بازارچه های مرزی ،رونق گردشگری و کشاورزی صورت گرفته است؛ این در
حالی است که در دهستان های کوماسی ،گلچیدر و سرشیو این اقدامات صورت نگرفته و کشاورزی سنتی تنها منبتع
گذران معیشت روستاییان است .بی ش

زمانی که محیط روستایی ازلحتاظ اقتصتادی در وضتعیت نامناستبی باشتد،

تصور وضعیت رضایت بخش ازنظر شاخص های اجتماعی همانند مشارکت و دلبستگی بته محتیط روستتاها ،تتأمین
نیازهای اساسی خانوار و امنیت فردی و اجتماعی نیز ممکن نیست؛ همچنین تبدیل دهستان سرکل به لکه داغ فقتط
در وضعیت زیست پذیری کالبدی به دلیل جمعیت بیشتر این دهستان و نیتز نزدیکتی آن بته مرکتز شهرستتان نشتان
می دهد برداشت صرفاً رفاهی و کالبدی از وضعیت زیست پذیری تحقق بخش شرایط زیستپذیر در روستاها نیستت
و باید به تنوع درآمدی و پویایی اقتصادی در این منطقتة محتروم بیشتتر توجته شتود؛ همچنتان کته در بستیاری از
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روستاهای این دهستان با وجود استقرار خدمات رفاهی با هزینههای بسیار ،باز هم روند کاهش و تخلیة جمعیت در
آنها رفع نشده است؛ همچنین تطبیق دهستان هایی که بهمنزلة لکههای داغ ،وضعیت زیستپذیری رضایت بخشتتری
نسبت به سایر دهستان ها داشته اند با توزیع فضتایی وضتعیت تتاب آوری ،نشتان دهنتدة کنتترل شترایطی استت کته
تهدیدکنندة نظام معیشتی و سکونتی در این دسته از روستاها بوده اند .در این زمینه باید گفت شرایط رضتایت بختش
زیست پذیری در این روستاها آسیبپذیری را بهمنزلة مهمترین مانع تحقق تاب آوری نظامهای روستایی کتاهش داده
و بدین ترتیب بر قدرت تاب آوری و انعطاف پذیری آنها افزوده است .از سویی دیگر الگوی توزیع فضایی خوشه ای
که بر این اساس دهستان های دورتر از مرز و مرکز شهرستان به منزلة لکه های سرد و دهستان های نزدی

بته مترز و

مرکز شهرستان به منزلة لکه های داغ وضعیت تاب آوری و زیستپذیری شناخته شده اند ،نشان از نبود نظم ستاختاری
و فضایی و وجود بی عدالتی و نابرابری فضایی در توزیع منافع و رمرات توسعه دارد؛ بر این مبنتا دهستتانهتا در دو
گروه یا خوشة برخوردار و غیربرخوردار (ازلحاظ شرایط زیست پذیری و تاب آوری) دسته بندی شدند .یافته ها نشان
داد در شاخص های چهارگانة زیست پذیری و دو شاخص تاب آوری ،تفاوت معنا داری در سطح  ،0/01بتین ایتن دو
گروه از دهستان ها وجود دارد .در این میان نیز ،در بعد اقتصادی شاخص اشتغال ،در بعد اجتمتاعی شتاخص تعلتق
خاطر به روستا و روستایی بودن ،در بعد محیطی شاخص بهداشتت محیطتی و در بعتد کالبتدی زیستت پتذیری نیتز
شاخص وضعیت مساکن ،بیشترین اختالف میانگین و تفاوت را در میان دو گروه برخوردار و غیربرختوردار دارنتد.
دربارة دالیل تبیین این وضعیت باید گفت وضعیت مطلوب تر اشتغال و وضعیت اقتصادی تمایل مانتدگاری و تعلتق
خاطر روستاییان ،خودیاری و همکاری آنها را برای ساماندهی محیط بهداشتی روستتاها و افتزایش ارزش اقتصتادی
مساکن روستایی ،تنوع کارکردی ،توان بازسازی و نوسازی مساکن روستایی بیشتر کرده است.
درزمینة وضعیت تاب آوری نیز در هر دو شاخص ،تفاوت معنتا داری میتان دو گتروه دهستتانهتای برختوردار و
غیربرخوردار وجود دارد که در این میان نیز بیشترین تفاوت در شاخص توانتایی ستازگاری و انطبتاق بتا تهدیتدات
دیده می شود .هرچند بایستی یادآور شد کمتر محاسبه شدن میانگین برابر بتا  3/12در شتاخص توانتایی ستازگاری و
انطباق با تهدیدات در مقابل میانگین محاسبه شدة شاخص قدرت مقابله با تهدیدات و بازسازی پس از بحران برابر با
 ،3/32نشان از وجود کاستیها در برنامهریزیهای بلندمدت برای تابآوری روستاهای مطالعهشده دارد.
در نهایت مدل نهایی پژوهش با آزمون تحلیل مسیر در راستای پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش ترسیم شتد؛
مبتنی بر اینکه آیا ارتباط معنا داری بین وضعیت زیست پذیری و تتاب آوری در روستتاهای متدنظر وجتود دارد و در
صورت وجود ارتباط ،کدام شاخصها بیشترین تأریر را دارند؛ این مدل نشان داد ارتباط معنتا دار ،مثبتت و مستتقیمی
میان میزان زیست پذیری و تاب آوری روستاها وجود دارد؛ به گونه ای که هرچه زیستپذیری روستاها افزایش یافتته
استت ،بتته میتتزان تتتابآوری آنهتتا نیتتز افتتزوده شتتده استت .از ستتوی دیگتتر دهستتتانهتتای روستتتایی کتته شتترایط
رضایت بخشتری به لحاظ تاب آوری دارند ،از حیث زیستپذیری نیز در وضعیت رضایت بخشتی قترار گرفتته انتد؛
همچنین بیشترین اررگذاری مستقیم و غیرمستقیم در وضعیت زیست پتذیری منطقتة مطالعته شتده بته بعتد اقتصتادی
اختصاص یافت تا به اهمیت پویایی اقتصادی و تنوع درآمدی در محیط های روستایی منزوی مترزی منطقتة متدنظر
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پی برده و اظهار شود که پویایی اقتصادی روستاهای منطقه ،زیربنای زیستپذیری و تاب آوری آنهاست و هر اقدامی
در راستای توسعة منطقه بایستی نخست متوجته بهبتود وضتعیت اقتصتادی باشتد .ازلحتاظ تتاب آوری نیتز توانتایی
سازگاری و انطباق با تهدیدات که مطلوب بودن شاخصهای آن در بازة زمانی بلندمدتتری مطترح استت ،بیشتترین
اررگذاری را داشت؛ در دالیل تبیین این امر بایستی گفت تغییتر ،تحتول و تهدیتدات واردشتده بتر نظتام معیشتتی و
زیستپذیری روستایی حذفکردنی نیست و اصل پذیرفتهشده در رویکرد تابآوری نیز وجتود متداوم تهدیتدات و
ضرورت انطباق با آنهاست و می بایست پذیرفت تحقق تاب آوری نیازمند دیدگاه بلندمدت است تتا تتوان ستازگاری
در برابر هرگونه تهدید فراهم آید.
درنهایت با توجه به نتایج به دست آمده راهکارهای زیر در راستای تحتول وضتعیت زیستتپتذیری و تتابآوری
نواحی روستایی مطالعهشده پیشنهاد میشود:
نخست با توجه به اهمیت مطلوبیت اقتصتادی و اررگتذاری تنتوع اقتصتادی در دهستتانهتای مترزی در بهبتود
وضعیت زیست پذیری و تاب آوری آنها ،می بایست تنوع اقتصادی در سایر دهستانهتای شهرستتان نیتز متناستب بتا
پتانسیل های آنان صورت پذیرد که بیشتر مبتنی بر گردشگری روستایی و کشاورزی است .باید توجه داشت با توجه
به توزیع خوشه ای وضعیت زیست پذیری و تاب آوری در دهستان های شهرستان ،ادامتة ایتن وضتع یعنتی نتابرابری
فضایی منجر به ایجاد آسیب های بیشتر به دهستتان هتای غیربرختوردار و مهتاجرت ستاکنان بته مرکتز شهرستتان و
دهستان های برخوردار و این امر موجب اتالف منابع تولیدی منطقه در این دهستان ها و کتاهش ستطح تتاب آوری و
زیستپذیری در دهستانهای برخوردار میشود.
دهستان های سرشیو ،گلچیدر و کوماسی در تمامی شاخص های زیست پذیری و تاب آوری بهمنزلة لکههای سترد
شناخته شدند که این امر ،ضرورت اتخاذ راهکارهای سریع و نتیجه بخش را در کوتاه مدت بته ویتژه درزمینتة تحتول
اقتصادی (تنوع اقتصادی) و کالبدی (اجرای طرح های هادی و تعبیة خدمات فیزیکی) ایجاد می کند؛ البته اهمیت این
امر برای دهستان سرکل نیز کامالً احساس متی شتود کته در حتالتی بینتابین و شتکننده بته لحتاظ زیستت پتذیری و
تاب آوری قرار گرفته است تا این دهستان نیز به جمله دهستان های غیربرخوردار تنزل نیابد .تأکید برنامه ریزی هتا در
این دهستان بایستی بر بهبود وضتعیت شتاخصهتای اقتصتادی در مقولتة زیستتپتذیری و ارتقتای تتوان مقابلته و
سازگاری در مقولة تابآوری باشد.
درمجموع وضعیت مطلوب تاب آوری در منطقة مطالعه شده به اندازة شرایط زیست پذیری نیست و در ایتن میتان
نیز ،وضعیت متغیرهای شاخص سازگاری و انطباق در وضعیت شکننده و در سطح متوسطی ارزیابی شده استت کته
ضرورت توجه بیشتر به بهبود آنها را ضروری می سازد .در این زمینه ایجاد سازمان های مردم نهاد و حمایتت از آنهتا
که نبودشان در منطقه کامالً احساس می شود ،تدوین برنامههای بلندمدت توسعهای مبتنی بر پتانستیلهتای موجتود و
برمبنای رویکرد مشارکتی ،آموزش روستاییان دربارة شیوة برخورد با بحران های موجتود ،تتدوین ستاختار متدیریت
بحران منطقه ،ایجاد زمینه های الزم برای حمایت خانواده ها از راه اندازی مشتاغل و خوداشتتغالی جوانتان مبتنتی بتر
آموزش و حمایتهای مالی آنها ،راهکارهایی مفید فایدهاند.
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