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Research Paper
Measuring and Evaluating the Dimensions Affecting the improvement of Resilience of Rural 
Communities in the Face of Drought (Case Study: Sabzevar County)

Increasing resiliency is the most important factor in maintaining the flexibility of socio-environmental systems 
and combating drought. The purpose of this study was to evaluate and analyze resilience indices in rural com-
munities facing drought in three villages with different drought intensities in Sabzevar city. Therefore, first, 
using drought zoning maps based on SPEI index in a ten-year period, villages in three very severe, severe, 
and moderate drought zones were identified and one village from each zone was randomly selected. Then, 
farmers were identified and surveyed as the target population using a survey approach. According to the total 
number of farmers in the three villages, the sample size was estimated at 105 people, according to the Cochran 
formula. Based on resiliency questionnaires and statistical tests, dimensions and indices affecting resiliency 
were evaluated. The results of the LISREL measurement model based on the first level variables of resilience 
measurement showed that the most influential and important dimensions on resilience were infrastructure, 
physical and natural dimensions. The economic and financial, social and cultural, governance and manage-
ment, and human and individual dimensions are respectively in the next order of importance. Measurement 
of resilience dimensions in the studied villages showed that social and cultural dimension had the highest and 
natural dimension had the lowest impact among dimensions in the studied villages in this area. In general, 
reinforcement of effective dimensions can enhance flexibility and adaptability to the environment and play a 
major role in minimizing potential losses in critical situations. In this regard, special attention should be paid to 
the decision-making and allocation of resources to the local farmers in the face of disasters.
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Extended Abstract

1. Introduction

atural crises are a major challenge 
in achieving sustainable development 

for human societies. Understanding the ways to achieve 
sustainability through different vulnerability reduction 
patterns in crisis planning and management has been in-
corporated into the national policies of each country to 
create the conditions for efficient and effective mitigation N
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of crises at different levels of crisis management (David-

son, 2010) Natural hazards and crises have the potential 
to become devastating hazards to human communities in 
the absence of a risk reduction system (Zhou et al., 2010). 
One of the basic strategies to reduce the vulnerability of 
social systems and thus enhance the sustainability of local 
communities against environmental crises, including the 
destruction of arid regions, is to increase the resilience of 
these communities to the disruption and disruption cre-
ated by ecological systems. Resilience is a kind of futur-
ism because of the dynamic response of society to risks 
and crises and helps to extend policy choices to deal with 
uncertainty and change (Keck & Sakdapolrak, 2013).

Given that the drought is one of the crises facing rural 
communities and the economy and livelihood of rural 
communities depend on environmental areas, improving 
the resilience in the face of this crisis, especially in arid 
areas is a necessity. In fact, the goal of the resilience ap-
proach is to reduce the vulnerability of individuals in the 
face of the upcoming crisis.

Since in areas facing drought such as the study area, 
several biophysical and human factors are effective in the 
drought process and the resilience of rural communities 
against this phenomenon, so recognizing these factors 
and examining the importance and relationship of these 
factors to stabilize the communities and increase their 
drought resilience threshold, seems necessary, which ul-
timately leads to the strengthening of risk management in 
these areas.

2. Methodology

The purpose of this study was to evaluate and analyze 
resilience indices in rural communities facing drought in 
Sabzevar city, Khorasan Razavi province. In this study, 
farmers were identified and surveyed as the target popula-
tion using a survey approach. The sample size was esti-
mated to be 105 people according to the Cochran formu-
la. Based on various sources and field activities, 32 items 
were measured for six dimensions of resilience. Likert 
was used to evaluate respondents' responses. Based on 
resiliency questionnaires and statistical tests, dimensions 
and indices affecting resiliency were evaluated.

3. Results 

The results of the measurement of the six dimensions of 
resilience showed that the most influential and important 
dimensions on resilience were infrastructure, physical 
and natural dimensions. The economic, financial, social, 

and cultural, governance and management, human and 
individual dimensions are respectively in the next order 
of importance. Measurement of resilience dimensions in 
the studied villages showed that social and cultural di-
mension had the highest and natural dimension had the 
lowest impact among dimensions in the studied villages 
in this area.

4. Discussion 

According to the evaluations of the dimensions of re-
silience in the study area, it can be stated that in Dargha-
dam village, social and cultural, human and individual, 
economic and financial, and physical dimensions were 
above 3 and desirable in terms of the Likert scale. But the 
governance and management dimension and the natural 
dimension in this village were weak and undesirable. In 
the study of Hossein Abad Ganji village, only the social 
and cultural dimension had a suitable and desirable level, 
while other dimensions had a weak level. According to 
the results of the study of dimensions in Kheirabad vil-
lage, the dimensions of resilience were assessed as very 
weak and only the social and cultural dimension in this 
village had a desirable level.

5. Conclusion 

Continuation of drought in the last ten years in these 
areas has caused a severe shortage of natural dimension 
indicators, which can be compensated, strengthened and 
improved with appropriate management and planning 
such as the cultivation of compatible and resistant plants, 
stabilization and strengthening of soil in the region, and 
methods of extraction and storage of water.
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افزایش تاب آوری مهم ترین عامل جهت حفظ انعطاف پذیری سیستم های اجتماعی-زیست محیطی و مقابله با خشکسالی است. هدف 
پژوهش حاضر، ارزیابي و تحلیل شاخص های مبتني بر تاب آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالي در سه روستا با شدت های 
متفاوت خشکسالی است. در این راستا ابتدا با استفاده از نقشه های پهنه بندی خشکسالی بر اساس شاخص SPEI در دوره زمانی ده ساله 
روستاهای موجود در سه زون خشکسالی بسیار شدید، شدید و متوسط شناسایی و از هر زون یک روستا به صورت تصادفی انتخاب 
گردید. سپس با استفاده از رویکرد پیمایشی، روش مشاهده مستقیم و بازدید میدانی، کشاورزان به عنوان جامعه هدف شناسایی گردیده و 
موردبررسی قرار گرفتند. با توجه مجموع تعداد کشاورزان در سه روستا، طبق فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 105 نفر برآورد گردید. 
بر اساس پرسشنامه های تاب آوری و آزمون های آماري به ارزیابی ابعاد و شاخص های مؤثر بر تاب آوری پرداخته شد. نتایج مدل اندازه گیری 
لیزرل بر اساس متغیرهای سطح اول ابعاد سنجش تاب آوری نشان داد بیشترین اثرگذاری و اهمیت ابعاد در میزان تاب آوری متعلق به بعد 
زیرساختی و فیزیکی و بعد طبیعی است. ابعاد اقتصادی و مالی، اجتماعی و فرهنگی، حکمرانی و مدیریت، انسانی و فردی به ترتیب در 
رتبه  بعدی اهمیت قرار دارند. سنجش میزان ابعاد تاب آوری در روستاهای موردمطالعه نشان داد بعد اجتماعی و فرهنگی دارای بیشترین 
میزان و بعد طبیعی دارای کمترین میزان در روستاهای موردمطالعه در این منطقه هستند. تقویت ابعاد تأثیرگذار مي تواند سطح تاب آوري 
و انطباق پذیری با شرایط را افزایش دهد و نقش مؤثری در به حداقل رساندن ضررهای احتمالی در شرایط بحرانی، ایفا نماید. در این راستا، 

الزم است به تصمیم گیری و تخصیص منابع به کشاورزان منطقه در مواجهه با مخاطرات، توجه ویژه ای معطوف شود. 

کلیدواژه ها: 
تاب آوري، جوامع روستایی، 

خشکسالی، کشاورزان، 
سیستم های اجتماعی-

زیست محیطی

تاریخ دریافت: 12 آذر 1398
تاریخ پذیرش: 23 مهر 1399

مقدمه

بحران های طبیعی چالشی اساسی در دستیابی به توسعه پایدار 
دستیابی  شیوه های  شناخت  می شود.  محسوب  انسانی  جوامع 
الگوهای مختلف کاهش آسیب پذیری در  به وسیله  پایداری  به 
برنامه ریزی و مدیریت بحران  وارد شده و در جایگاه مناسبی در 
سیاست گذاری های ملی هر کشور قرار دارد تا شرایط مطلوبی را 
برای کاهش کارآمد و مؤثر بحران ها در سطوح مختلف مدیریت 
بحران های  و  مخاطرات   .(Davidson, 2010) کند  ایجاد  بحران 
طبیعی این ظرفیت را دارند که در نبود سیستم کاهش خطر، به 
 (Zhou خطرات ویران کننده ای برای اجتماعات بشر تبدیل شوند
آسیب پذیری  اساسی کاهش  راهکارهای  از  یکی   .et al., 2010)

جوامع  پایداری  تقویت  نتیجه  در  و  اجتماعی  سیستم های  در 
محلی در برابر بحران های زیست محیطی ازجمله تخریب  مناطق 

خشک، افزایش میزان تاب آوری این جوامع در برابر اختالل و 
 (Ghorbani آشفتگی ایجادشده در سیستم های اکولوژیکی است
در  جامعه  واکنش  بودن  پویا  دلیل  به  تاب آوری   .et al., 2015)

برابر مخاطرات و بحران ها، نوعی آینده نگری است و به گسترش 
تغییر  و  قطعیت  عدم  با  رویارویی  برای  سیاستی  گزینش  های 

 .(Keck & Sakdapolrak, 2013) کمک می کند

در جامعه علمی، اجماعی وجود دارد مبنی  بر اینکه تاب آوری، 
مفهومی چندجانبه و دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی، انسانی و 
فردی، حکمرانی و مدیریت، فیزیکی و زیرساختی، اقتصادی و 
 (Cutter & Finch, 2008; Norris et al., مالی و بعد طبیعی است
(2009. هر کدام از این ابعاد، شاخص های خاص خود را دارند و 

هر کدام از این شاخص ها جزئیاتی را درون سیستم های انسانی 
توان افزایی جوامع  قرار می دهند و نقش اساسی در  موردتوجه 

خشکسالی  با  مواجهه  در  روستایی  جوامع  تاب آوری  ارتقاء  بر  مؤثر  ابعاد  ارزیابی  و  سنجش 
)موردمطالعه: شهرستان سبزوار(
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روستایی دارند.

شرایط  و  استرس ها  تأثیر  تحت  که  سیستم  یک  توانایی 
بر  تکیه  با  بازیابی خود،  یا  بقا  برای  است،  قرارگرفته  نامساعد 
براي  تالش  به جای  مفهوم  این  می شود.  امکان پذیر  تاب آوری 
غلبه یا حذف فرایندهایي که به صورت ذاتي متغیر و متنوع اند، 
به رویکردي توجه دارد که در بلندمدت با آن ها کنار بیاید. واژه 
تاب آوری اغلب به مفهوم بازگشت به گذشته بکار می رود که از 
ریشه التین Resilio به معنای پرش به گذشته گرفته شده است. 
تاب آوری معیاری از توانایی اکوسیستم برای جذب تغییرات با 
حفظ مقاومت قبلی است (Han et al., 2008). تاب آوری به معنای 
توانایی یک سیستم اجتماعی و یا اکولوژیک نسبت به جذب و 
یا رویارویی با یک بی نظمی و یا اختالل است به طوری که بتواند 
بازسازماندهی و ظرفیت  ساختارها و عملکرد اساسی، ظرفیت 
 (Hanneman, سازگاری در مقابل تنش ها و تغییرات را حفظ نماید
(2001. تاب آوری ظرفیت برای مقابله با خطرات پیش بینی نشده 

پس از مواجهه شدن با آن ها و یادگیری و آموزش برای برگشت 
در   .(klein et al., 2003; Manyena, 2012) است  اولیه  حالت  به 
 ،(Timmerman, 1981) پدیده های بلندمدت مانند تغییرات اقلیمی
در نظام های اجتماعی (Adger et al., 2004)، در نظام های انسانی-

اجتماعی-  سیستم های  در   ،(Carpenter et al., 2001) محیطی 
اکولوژیک (Berkes et al., 2003) و تاب آوری را در مدیریت سوانح 

کوتاه مدت (Bruneau et al., 2003) به کار گرفتند.

جوامع مختلف هر کدام ممکن است دارای درجات مختلفی از 
تاب آوری باشند، زیرا پویایی و تعامل بین تغییرات ناگهانی و منابع 
تاب آوری مشخص می کند که تاب آوری سیستم های پیچیده، 
مقاومت در برابر تغییر و حفظ ساختارهای موجود نیست؛ بلکه 
در  اجتماعی  سیستم  یک  ظرفیت  تاب آوری  حاضر  حال  در 
و  هویت  ساختار،  حفظ  مجدد،  سازمان دهی  اختالالت،  جذب 

 .(Folke et al., 2003) بازخوردهای قبلی تعریف می شود

با توجه به اینکه پدیده خشکسالی یکی از بحران های پیش 
روی جوامع روستایی است و اقتصاد و معیشت روستاییان، متکی 
افراد  این  تاب آوری  ارتقاء  است،  زیست محیطی  عرصه های  به 
در مواجهه با این بحران به ویژه در مناطق خشک یک ضرورت 
محسوب می شود. در واقع هدف رویکرد تاب آوری، کاهش میزان 
آسیب  پذیری افراد در مواجهه با بحران پیش  رو است. هدف اصلی 
از این پژوهش، تحلیل و ارزیابي شاخص های مبتني بر تاب آوری 
جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالي و ارائه راهبردهای ارتقا 
شهرستان  روستاهای  در  خشکسالی  با  مواجهه  در  تاب آوری 
سبزوار است. در تحقیق حاضر جهت سنجش تاب آوری جوامع 
روستایی از مؤلفه های شش گانه اجتماعی و فرهنگی، انسانی و 
فردی، حکمرانی و مدیریت، فیزیکی و زیرساختی، اقتصادی و 

مالی و طبیعی استفاده شده است.

مروری بر ادبیات موضوع

برابر  در  محلی  جوامع  توانمندسازی  مهم  اهداف  از  یکی 
مخاطرات طبیعی، تحلیل و ارزیابی میزان تاب آوری سیستم های 
اجتماعی- اکولوژیک در مقابله با تنش های محیطی است. در این 
راستا انعطاف پذیر نمودن جوامع محلی در برابر بحران ها و بالیای 
طبیعی، شناسایی سرمایه های موجود در حوزه ها و بررسی روابط 
آن ها با هم و همچنین شناسایی عوامل پنهانی، ضروری به نظر 
می رسد. در ادامه خالصه ای از سوابق بررسی شده در این راستا ارائه 

می گردد )جدول شماره 1(.

از آنجا که در مناطق حساس و مستعد خشکسالی همانند 
منطقه موردمطالعه، عوامل بیوفیزیکی و انسانی متعددی در روند 
خشکسالی و میزان تاب آوری جوامع روستایی در برابر این پدیده، 
مؤثر هستند، لذا شناخت این عوامل و بررسی اهمیت و رابطه 
این عوامل جهت پایدار نمودن این جوامع و همچنین افزایش 
آستانه تاب آوری آن ها در برابر خشکسالی، امری ضروری به نظر 
می رسد که درنهایت منجر به تقویت مقوله مدیریت ریسک در 
این مناطق می گردد. رویکرد تحقیق حاضر در درجه اول سنجش 
میزان تا ب آوری جوامع محلی در مواجهه با خشکسالی است و در 
درجه دوم شناسایی راهبردهای افزایش تاب آوری این افراد در 

ارتباط با این پدیده طبیعی است.

روش شناسی تحقیق

منطقه موردمطالعه

شهرستان سبزوار در غرب استان خراسان رضوی، در شمال 
شرق ایران قرار دارد وسعت آن بالغ بر 26.۷68 کیلومترمربع است. 
این شهرستان در چند سال اخیر به شدت با پدیده خشکسالی 
مواجه شده که نتیجه آن افزایش گردوغبار، افت و شور شدن 
منابع آبی، کاهش تولید علوفه مراتع، کاهش دام در منطقه و 
در نتیجه صدمه به جوامع ساکن در منطقه گردیده است. جهت 
بررسی شدت خشکسالی در شهرستان  موردمطالعه، از نقشه های 
پهنه بندی خشکسالی تهیه شده بر اساس شاخص SPEI توسط 
سازمان هواشناسی کل استان خراسان رضوی استفاده گردید 
ده  زمانی  دوره  در  نقشه های موجود  1(. طبق  شماره  )تصویر 
ساله، شهرستان سبزوار متأثر از سه شدت خشکسالی متوسط، 
شدید و بسیار شدید است. برای بررسی سنجش و تحلیل میزان 
تاب آوری جوامع محلی، از هر زون، یک روستا به صورت تصادفی 

تعیین گردید.

این منطقه به دالیل متعددی برای تحقیق حاضر مناسب است 
زیرا به طور چشم گیری اثرات خشکسالی و به تبع آن اثرات مخرب 
انسانی در خشکسالی مشهود است که می تواند نتایج ملموس تر و 
مناسب تری را در رابطه با تحقیق حاضر ارائه نماید. از ویژگی های 
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جدول 1. پژوهش های انجام شده در زمینه تاب آوری.

نتایجعنواننویسندگانردیف

1Dadashpor 
& Adeli (2016)

مجموعه شهری قزوین از بین ابعاد مختلف تاب آوری، به لحاظ ابعاد نهادی و سنجش ظرفیت تاب آوری در مجموعه شهری قزوین
زیرساختی وضعیت نامناسب تری دارد و باید در اولویت برنامه ریزی قرار گیرند.

2Behtash et al. 
(2013)

ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تاب آوری کالن شهر تبریز
میانگین تاب آوری شهر تبریز برابر 2/23 است )پایین تر از 3( که نشان می دهد شهر 
تبریز از لحاظ تاب آوری وضعیت مطلوبی ندارد. با این حال بعد اجتماعی- فرهنگی 

باالترین رتبه را در تاب آوری شهر تبریز دارد.

3Ofoegbu 
(2016)

استراتژی های مناسب برای کاهش اثرات اقلیمی و سازگاری 
با آن در منطقه Vhembe در آفریقای جنوبی

نتایج نظرسنجی برای افزایش ظرفیت تاب آوری منطقه، عواملی مانند جمع آوری آب 
باران، کاشت درختان، آموزش های ویژه، باال بردن سطح مهارت ها، خدمات نهادی و 

دسترسی آسان تر به زیرساخت ها مثل بازار و آب برآورد گردید .

4Brown et al. 
(2016)

بررسی فرصت ها و محدودیت های کشاورزان برای سازگاری 
با تغییر اقلیم

برای افزایش تاب آوری ساکنین در طوالنی مدت نیاز است که سازمان های دولتی و 
فعاالن نهادی برای بهبود ظرفیت سازگاری کشاورزان تالش بیشتری داشته باشند و 

از فرصت های موجود استفاده کنند و محدودیت ها را پوشش دهند.

5Prasad et al. 
(2015)

اثر شوک های مربوط به بحران ها را می توان با ایجاد تاب آوری از طریق یادگیری ایجاد تاب آوری در کشورهای درحال توسعه
مستمر و تولید اشکال مختلف سرمایه ازجمله سرمایه اجتماعی تعدیل نمود.

6Kafle (2012)
اندازه گیری تاب آوری اجتماعات در برابر بالیای طبیعی در 

کشور اندونزی

جهت برنامه ریزی در مدیریت بحران، تشکیل گروه های اجتماعی و بسیج این 
گروه ها به عنوان عناصر اصلی مدیریت بحران، نقش مهمی دارد و باید این رویکرد 

در تمام مکان های در خطر بحران اتفاق بیفتد.

7Cutter et al. 
(2010)

معیارهای اندازه گیری تاب آوری در طول زمان و در مقایسه یک مکان با مکان کاهش اثرات بالیای طبیعی بر جوامع محلی در ایاالت متحده
دیگر، متفاوت است. اختالفات فضایی در تاب آوری در مناطق مختلف وجود دارد.

8Beekman 
(2006)

چالش هایی مانند مشکالت تولید در نتیجه بارندگی های شدید، بیماری حیوانات پاسخ ها و بازسازی در برابر سیل در ویتنام مرکزی
اهلی و نبود اراضی وسیع بر سر راه تاب آوری وجود دارد.
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.SPEI تصویر 1. نقشه پهنه  بندی خشکسالی استان خراسان رضوی بر اساس شاخص
Meteorological Organization of Khorasan Razavi Province (2018) :فصلنامه پژوهش های روستاییمأخذ

پوشش گیاهي را می توان نام برد. این منطقه، خشکي هوا، کمبود رطوبت، تبخیر زیاد و کمبود 



636

فصلنامه پژو  هش های روستایی زمستان 1399 . دوره 11. شماره 4

روستای خیرآباد

روستای خیرآباد در شمال شرق شهرستان سبزوار قرارگرفته 
است. ارتفاع متوسط این ناحیه 1100 متر از سطح دریا و بارندگی 
و  حداقل  است.  میلی متر  منطقه 18۷/4  این  سالیانه  متوسط 
حداکثر میزان دما 1/۷- و 3۷/۷+ است. گونه های گیاهی غالب 
در منطقه تلخه، چرخه، اسپند، علف شور، خارشتر و گونه های 
است.  نفر  این روستا 1۷2  تعداد کشاورزان در  است.  یک ساله 
نیمه  با قنات و چاه  آبیاری  به  این سرزمین وابسته  کشاورزی 

عمیق است.

روستای حسین آباد گنجی

روستای حسین آباد گنجی در جنوب غرب شهرستان سبزوار 
قرارگرفته است. ارتفاع متوسط این ناحیه 910 متر از سطح دریا 
و بارندگی متوسط سالیانه این منطقه 1۷0 میلی متر است. حداقل 
و حداکثر میزان دما 4/3- و 33/4+ و متوسط دما 16/5 است. 
گونه های گیاهی غالب در منطقه تاغ، تلخه بیان، چرخه و اسپند 
است. تعداد کشاورزان در این روستا 190 نفر است. کشاورزی این 

سرزمین وابسته به آبیاری با چاه عمیق است.

روستای درقدم 

روستای درقدم در جنوب شهرستان سبزوار قرار گرفته است. 
بارندگی  از سطح دریا و  این ناحیه 1500 متر  ارتفاع متوسط 
و  حداقل  است.  میلی متر  منطقه 18۷/4  این  سالیانه  متوسط 
حداکثر میزان دما 1/۷- و 3۷/۷+ است. گونه های گیاهی غالب 
در منطقه درمنه، علف شور، چرخه، اسپند، تلخه و سایر گونه های 
است.  نفر  این روستا 180  تعداد کشاورزان در  است.  یک ساله 

کشاورزی این سرزمین وابسته به آبیاری با قنات است.

برای جامعه هدف موردمطالعه، جهت تهیه پرسشنامه اولیه، از 
نسخه کالیبره شده پرسشنامه موجود در پژوهش انجام شده توسط 
با شاخص های  ارتباط  در  )200۷( که  همکاران  و  سوآنسون1 
تاب آوری کشاورزان کانادایی در برابر تغییر اقلیم و خشکسالی 

بود، استفاده شد.

مربوط  محلی  گروه های  در  افراد  دیدگاه  پرسشنامه  این  در 
به ابعاد موردنظر در امور کشاورزی در مورد چگونگی مواجهه 
با خشکسالی سنجش شده است و بر اساس منابع مختلف و 
گویه   32 تاب آوری  شش گانه  ابعاد  برای  میدانی،  فعالیت های 

1. Swanson

ارزیابی جواب های پاسخ دهندگان بر حسب  تدوین و به منظور 
طیف لیکرت از مقیاس پنج گزینه ای به صورتی که در جدول 

شماره 2 آمده است، استفاده گردید.

کل  جمعیت  تعداد  اساس  بر  نمونه  حجم  پژوهش  این  در 
کشاورزان سه روستای موردمطالعه، با استفاده از فرمول کوکران 
به تعداد 105 نفر برآورد گردید. جهت یکسان سازی شرایط برای 
روستای  تعداد 3  به  برآورد شده  میزان  دقیق تر  نتایج  حصول 
موردمطالعه تقسیم و بدین ترتیب برای هر روستا، تعداد 35 نمونه 
تعیین گردید. جهت مقایسه میانگین میزان تاب آوری به همراه 
ابعاد مؤثر در سنجش آن در روستاهای موردمطالعه از نرم افزار 
SPSS، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی استفاده 
آزمون   از  تاب آوری  سنجش  ابعاد  رتبه بندی  به منظور  گردید. 

فریدمن استفاده گردید. 

اعتباریابي مدل تحقیق با مدل معادالت ساختاری

برای اثبات اینکه مفاهیم به خوبی اندازه گیری شده اند از مدل 
اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. بار عاملی هر 
یک از ابعاد با تاب آوری و نیز بار عاملی هر سؤال از پرسشنامه با 
شاخص خود بایستی دارای مقدار t-value باالتر از 1/96 باشد. به 
این طریق مشخص می شود که سازه های مدل تحقیق تا چه حد 
با سؤاالت انتخاب شده جهت اندازه گیری آن ها دارای همسویی 
بوده اند. همچنین میزان قدرت و اثرگذاری متغیرها از مقادیر بار 

عاملی مربوط به هر متغیر تعیین گردید.

استخراج مقادیر بار عاملی

قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده 
به وسیله بار عاملی نشان داده می شود. بار عاملی مقداری بین صفر 
و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 0/3 باشد رابطه ضعیف در نظر 
گرفته شده و از آن صرف نظر می شود. بار عاملی بین 0/3 تا 0/6 
 (Klien et .قابل قبول است و اگر بزرگ تر از 0/6 باشد مطلوب است

.al., 2003; Schumacker, 2009; Meyers, 2017)

T-value استخراج مقادیر

سؤاالت  همسویی  می توان   t-value مقادیر  به  توجه  با 
پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان 
داد. در نهایت آنچه در این تحقیق توسط سؤاالت پرسشنامه قصد 
اندازه گیری آن ها بوده است توسط این ابزار محقق شده است. لذا 

روابط بین سازه ها یا متغیرهای پنهان قابل استناد است. 

جدول 2. مقیاس نمره دهی پرسشنامه تاب آوری.

کامالً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکامالً مخالفمگزینه

12345امتیاز
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جدول 3. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای تاب آوری کشاورزان در مواجهه با خشکسالی در روستاهای موردمطالعه.

خطای استانداردانحراف معیارمیانگینتعداد نمونهمرز اکولوژیک
فاصله اطمینان برای میانگین 

بیشینهکمینه%95  
کران باالکران پایین

353/2777.28610.048363/17943/37602/713/84درقدم
352/6029.16778.028362/54522/66052/233/03حسین آبادگنجی

352/2143.17721.029952/15342/27521/942/74خیرآباد
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جدول 4. مقایسه چندگانه معنی داری تاب آوری بر اساس آزمون توکی در روستاها ی موردمطالعه.

(I) روستا(J) روستا(I-J) سطح معنی داریخطای استاندارداختالف میانگین
فاصله اطمینان %95 

کران باالکران پایین

درقدم
67486.06269.000.4790.8707.حسین آباد
1/06343.06269.000.86761/2593خیرآباد

حسین آبادگنجی
4790.-8707.-67486.06269.000.-درقدم
38857.06269.000.1927.5844.خیرآباد

خیرآباد
8676.-1/2593-1/06343.06269.000-درقدم

1927.-5844.-38857.06269.000.-حسین آباد

* اختالف میانگین در سطح 0/05 معنی دار است.
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یافته ها

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای تاب آوری کشاورزان 
در مواجهه با خشکسالی 

تاب آوری  میزان  سنجش  از  حاصل  نتایج   3 شماره  جدول 
کشاورزان روستاهای موردمطالعه را نشان می دهد. با توجه به 
با  درقدم  روستای  در  کشاورزان  که  نمود  بیان  می توان  نتایج 
با سایر  از باالترین میزان تاب آوری در مقایسه  میانگین 3/2۷ 
روستاها برخوردار است. پس از آن روستای حسین آباد گنجی با 
میانگین تاب آوری2/60 در رتبه بعدی قرار دارد. در انتها روستای 
میزان  پایین ترین  دارای   2/21 تاب آوری  میانگین  با  خیرآباد 
تاب آوری است که به دلیل قرار گرفتن پایین تر از حد مطلوب 
)3(، می توان بیان نمود که کشاورزان در برابر پدیده خشکسالی 

آسیب پذیر هستند. 

نتایج به دست آمده از آزمون توکی جهت مقایسه چندگانه بین 
روستاها، در جدول شماره 4 نشان داده شده است. طبق جدول 
مذکور در مقایسه سه روستای موردمطالعه تفاوت تاب آوری هر 

سه روستا در سطح 5 درصد معنی دار است.

تاب آوری  ابعاد  برای  یک طرفه  واریانس  تحلیل  آزمون  نتایج 

کشاورزان در مواجهه با خشکسالی 

با توجه به نتایج جدول شماره 5 از تحلیل واریانس یک طرفه 
برای ابعاد سنجش تاب آوری می توان بیان نمود به صورت کلی 
بعد اجتماعی و فرهنگی در روستاهای موردمطالعه دارای باالترین 
میزان در مقایسه با سایر ابعاد است. پایین ترین میزان ابعاد در 

روستاهای موردمطالعه، متعلق به بعد طبیعی است.

ابعاد  سنجش  رتبه بندی  بررسی  برای  فریدمن  آزمون  نتایج 
تاب آوری در منطقه موردمطالعه 

با توجه به نتایج جدول شماره 6 بر اساس آزمون فریدمن و 
با توجه به سطح معنی داری در این آزمون،  مشخص گردید که 
تفاوت معنی داری بین ابعاد اجتماعی و فرهنگی، انسانی و فردی، 
اقتصادی و مالی، حکمرانی و مدیریت، فیزیکی و زیرساختی و 
طبیعی وجود دارد. به طورکلی بعد اجتماعی و فرهنگی دارای 
بیش ترین میزان در بین سایر ابعاد در روستاهای موردمطالعه 
است. وجود همکاری، مشارکت، ارتباط و همبستگی در روستاهای 
این منطقه نسبت به سایر ابعاد از میزان باالتری برخوردار است که 
می تواند نقطه قوتی جهت تاب آوری در مواجهه با بحران پیش رو 
باشد. بعد طبیعی ضعیف ترین شاخص در این منطقه است که 

یک چالش عمده جهت تاب آوری محسوب می شود. 
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جدول 5. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای ابعاد تاب آوری کشاورزان در مواجهه با خشکسالی در روستاهای موردمطالعه.

خطای استانداردانحراف معیارمیانگینتعداد نمونه   ابعاد            مرز اکولوژیک
فاصله اطمینان برای 

بیشینهکمینهمیانگین%95 
کران باالکران پایین

اجتماعی و فرهنگی
354/6483.29180.049324/54804/74854/005/00درقدم

353/6286.56990.096333/43283/82432/674/67حسین آبادگنجی
353/7997.66761.112853/57044/02901/674/67خیرآباد

انسانی و فردی
353/6343.47893.080953/46983/79882/604/60درقدم

352/7029.45341.076642/54712/85861/803/60حسین آبادگنجی
352/2743.24775.041882/18922/35941/602/80خیرآباد

اقتصادی و مالی
353/2097.50137.084753/03753/38192/004/33درقدم

352/2191.38308.064752/08762/35071/673/00حسین آبادگنجی
352/0994.42736.072241/95262/24621/333/17خیرآباد

حکمرانی و مدیریت
352/6131.49329.083382/44372/78261/563/44درقدم

352/5331.39414.066622/39782/66851/563/33حسین آبادگنجی
352/0631.26370.044571/97262/15371/332/56خیرآباد

زیرساختی و 
فیزیکی

353/7086.33022.055823/59513/82203/204/40درقدم
353/0914.28837.048742/99243/19052/403/80حسین آبادگنجی

352/3371.38431.064962/20512/46921/403/40خیرآباد

طبیعی
352/7234.60765.102712/51472/93221/333/67درقدم

351/5714.30957.052331/46511/67781/002/33حسین آبادگنجی
351/0094.05578.00943.99031/02861/001/33خیرآباد

تاب آوری
353/2777.28610.48363/17943/37602/713/84درقدم

352/6029.16778.28362/54522/66052/233/03حسین آبادگنجی
352/2143.17721.029952/15342/27521/942/74خیرآباد
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جدول 6. نتیجه آزمون فریدمن برای بررسی رتبه بندی ابعاد  سنجش تاب آوری در روستاهای موردمطالعه.

رتبه بندیمیانگین رتبهبیشینه کمینهانحراف معیارمیانگینتعداد نمونهابعاد تاب آوری

1053/6478.895211/005/005/381اجتماعی و فرهنگی
1052/8952.570681/404/604/183انسانی و فردی
1052/4397.704571/175/002/994اقتصادی و مالی

1052/2691.490121/004/002/565حکمرانی و مدیریت
1052/9079.671561/404/404/302فیزیکی و زیرساختی

1051/8089.812231/004/331/586طبیعی
1/30کای مربع

5درجه آزادی
000.سطح معنی داری
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جدول 7. میانگین گویه های مربوط به ابعاد تاب آوری در روستاهای موردمطالعه.

خیرآبادحسین آبادگنجی درقدمابعاد

4/643/623/79اجتماعی و فرهنگی

3/632/702/27انسانی و فردی

3/202/212/09اقتصادی و مالی

2/612/532/06حکمرانی و مدیریت

3/703/092/33زیرساختی و فیزیکی

2/721/571/00طبیعی

3/272/602/21تاب آوری
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  

»رویا وزیریان و همکاران. سنجش و ارزیابی ابعاد مؤثر بر ارتقاء تاب آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی«

جهت محاسبه ابعاد در هر روستا با استفاده از نتایج سنجش 
در  شد  استفاده  لیکرت  طیف  در   SPSS نرم افزار  در  تاب آوری 
پرسشنامه برای شرایط بسیار خوب عدد )5( و برای گزینه ضعیف 
عدد )1( استفاده شده است درنتیجه هرچه میانگین ها به عدد 5 
نزدیک تر باشد آن شاخص دارای شرایط مناسب تری در میزان 
تاب آوری روستا است. در جدول شماره ۷ نتایج مربوط به هر 
یک از ابعاد موردبررسی جهت تاب آوری در هر روستا و همچنین 
میانگین کل هر یک از ابعاد در روستاهای درقدم، حسین آبادگنجی 

و خیرآباد نمایش داده شده است.

با توجه به نتایج بعد اجتماعی و فرهنگی که در سه روستا مقدار 
مناسبی را نشان می دهد، درنتیجه می تواند یک نقطه قوت در این 
روستاها باشد و این بدین معنی است که وجود روحیه همکاری، 
مشارکت، ارتباط و همبستگی در زمان بحران می تواند در تاب آوری 

این روستاها در برابر خشکسالی یک عامل مثبت تلقی شود.

شاخص حکمرانی و مدیریت در روستاهای موردمطالعه کمتر 
از 3 است که نشان دهنده عدم مطلوبیت این شاخص و از نقاط 
ضعف منابع روستا محسوب می شود لذا بایستی بر روی افزایش 
کمک های دولتی و همکاری دولت در بخش بیمه محصوالت 
کشاورزی، مدیریت روش های آبیاری توسط دستگاه های دولتی، 
افزایش  اقدامات سازمان های دولتی جهت کنترل خشکسالی، 
عدالت  مدیران،  و  دولت  توسط  خشکسالی  زمینه  در  دانش 
مدیران محلی در خصوص خدمات ارائه شده در موقع خشکسالی، 
کشاورزی،  توسعه  برای  وام  اعتبارات  خصوص  در  پشتیبانی 
اثرات  کاهش  پروژه های  اجرای  برای  مدیران  اقدام  و  مشورت 

خشکسالی برنامه ریزی و اقدام گردد.

همچنین شاخص طبیعی برای این روستاها کمتر از 3 است که 
نشان دهنده عدم مطلوبیت این شاخص و از نقاط ضعف منابع روستاها 
محسوب می شود؛ لذا بایستی بر روی کشت گیاهان سازگار و مقاوم، 
تثبیت و تقویت خاک منطقه و روش های استحصال و ذخیره آب 

جهت تقویت و جبران کمبود این شاخص برنامه ریزی و اقدام نمود.

بعد انسانی و فردی در روستاهای حسین آبادگنجی و خیرآباد 

کمتر از 3 است که نشان دهنده  عدم مطلوبیت این شاخص است و از 
نقاط ضعف منابع روستا محسوب می شود. در نتیجه الزم است جهت 
افزایش دانش و آگاهی کشاورزان از پیامدهای خشکسالی، چگونگی 
مقابله با آن، از طریق برگزاری کارگاه ها و کالس های ترویجی در 

جهت افزایش دانش و آگاهی در زمینه خشکسالی اقدام نمود. 

بعد اقتصادی و مالی برای حسین آبادگنجی و خیرآباد کمتر 
از 3 است که نشان دهنده  عدم مطلوبیت این شاخص و از نقاط 
ضعف منابع روستا محسوب می شود. در نتیجه الزم است بر روی 
افزایش حمایت های مالی دولت جهت بهبود وضعیت اقتصادی 
و  پتانسیل  با  توجه  با  جایگزین  درآمد های  ایجاد  کشاورزان، 
بافت فیزیکی منطقه جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان 
اقدامات الزم  زمین های کشاورزی،  به  اتکا  و همچنین کاهش 
جهت تشکیل و رونق بازارهای محلی از محصوالت تولیدی، ارائه 
تسهیالت جهت تهیه مواد اولیه مانند بذر،کود، نهال، دستگاه های 
نوین آبیاری و ماشین آالت کشاورزی در مواقع خشکسالی، جهت 

تقویت و جبران کمبود این شاخص برنامه ریزی و اقدام نمود.

تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل

با توجه به بار عاملی ابعاد شش گانه سنجش تاب آوری بیشترین 
ابعاد در میزان تاب آوری متعلق به  قدرت، اثرگذاری و اهمیت 
بعد زیرساختی و فیزیکی و بعد طبیعی است. ابعاد اقتصادی و 
مالی، اجتماعی و فرهنگی، حکمرانی و مدیریت، انسانی و فردی 
به ترتیب در رتبه  بعدی اهمیت قرار دارند )تصویر شماره 2 و 

جدول شماره 9(.

 t مقادیر   ،3 شماره  تصویر  در  به دست آمده  نتایج  اساس  بر 
به دست آمده برای تمامی متغیرهای موردمطالعه از 1/96 بزرگ تر 
بوده و در نتیجه روابط این متغیرها با عامل های مربوطه معنی دار 
شده است. به عبارت دیگر، یافته های این بخش نشان می دهد که 
تمامی نشانگرهای انتخابی برای سنجش ابعاد تاب آوری از دقت 
الزم و کافی برخوردار بوده اند؛ از این رو می توان بیان کرد که 
شاخص های استفاده شده، با زیربنای نظری تحقیق تطابق قابل 

قبولی را نشان می دهند )جدول شماره 8(.



640

فصلنامه پژو  هش های روستایی زمستان 1399 . دوره 11. شماره 4

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. مدل اندازه گیری تاب آوری در حالت استاندارد. مأخذ: یافته های پژوهش، 1398
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جدول 8. نتایج مدل اندازه گیری متغیرهای سطح دوم بر اساس مدل لیزرل.

t بار عاملی ابعاد مؤثر

- 0/97
9/01اجتماعی و فرهنگی 0/68

9/87 0/75
- 0/39

انسانی و فردی
2/96 0/42
2/82 0/44
2/96 0/46
2/99 0/43

- 0/62

اقتصادی و مالی

3/14 0/42
6/18 0/59
9/09 0/63
2/34 0/44
7/85 0/52

- 0/42

حکمرانی و مدیریت

3/69 0/40
3/88 0/47
4/16 0/66
3/06 0/39
3/97 0/47
3/49 0/45
2/45 0/38
2/72 0/52

- 0/73

زیرساختی و فیزیکی
7/12 0/41
9/14 0/56
7/19 0/43
3/96 0/49

- 0/55
6/20طبیعی 0/78

6/09 0/72
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جدول 9. نتایج مدل اندازه گیری متغیرهای سطح اول بر اساس مدل لیزرل.

t بار عاملی عامل سطح دوم عامل سطح اول

4/33 0/91 (social) اجتماعی و فرهنگی

تاب آوری
(RESI)

3/20 0/41 (human) انسانی و فردی
11/01 0/93 (Finance) اقتصادی و مالی
3/94 0/52 (Governance) حکمرانی و مدیریت
6/86 0/96 (facilities) زیرساختی و فیزیکی
5/23 0/95 (Natural) طبیعی
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ارزیابی تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از شاخص های 
برازندگی

مشخصه  چندین  تأییدی  عاملی  تحلیل  مدل  ارزیابی  برای 
برازندگی وجود دارد. در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل 
شده  نرم  شاخص   ،)GFI( برازندگي  شاخص  از  تأییدی  عاملی 
برازندگي )NFI(، شاخص نرم نشده برازندگي )NNFI(، شاخص 
 )CFI( شاخص برازندگي تطبیقي ،)AGFI( برازندگي اصالح شده
استفاده شده است. نتایج ارزیابی این شاخص ها به ترتیب 0/92، 
0/93، 0/94، 0/92 و 0/91 است. به طورکلی مقادیر باالی 0/9 
این شاخص ها حاکی از برازش بسیار مناسب مدل طراحی شده 
است. شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب 
)RMSEA( برای مدل های خوب 0/08 و کمتر است. مدلي که 
در آن این شاخص 0/10 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد. برای 
مدل حاضر نتیجه ارزیابی شده این شاخص 0/066 است که مقدار 

مطلوبی را نشان می دهد.

برازندگی که در جدول شماره 10  با توجه به شاخص های 
اندازه گیری  بیان کرد که مدل  نشان داده شده است، می توان 
تصویر شماره  و  افراد موردمطالعه )تصویر شماره 2  تاب آوری 
3(، به منظور برازش روابط بین شاخص ها و نشانگرهای مربوط 
به آن ها معتبر و قابل قبول است که بیانگر همسو بودن سؤاالت با 

سازه های نظری است.

بحث و نتیجه گیری

افزایش تاب آوری در برابر بحران ها می تواند به افزایش ظرفیت 
سازگاری و ایجاد معیشت پایدار و بهبود اقتصاد جامعه منجر 
 (Godschalk, 2003; Tompkins & Adger, 2004; Berkes et al., شود
(Manyena, 2012 ;2003. یک کشاورز زمانی تاب آور است که قادر 

باشد همزمان بین عملکرد اکوسیستمی و نیازهای خود توازن 
برقرار کند، قدرت انطباق در شرایط عدم قطعیت و رویدادهای 
غیرمنتظره را داشته باشد و فرصت های بالقوه و موجود را حفظ و 

 .(Walker et al., 2004) .روی آن ها سرمایه گذاری کند

با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در مورد ابعاد تاب آوری 
در منطقه موردمطالعه می توان بیان نمود در روستای درقدم ابعاد 
اجتماعی و فرهنگی، انسانی و فردی، اقتصادی و مالی، زیرساختی 
و فیزیکی بر حسب طیف لیکرت باالتر از 3 و مطلوب ارزیابی 
شدند. اما بعد حکمرانی و مدیریت و بعد طبیعی در این روستا 
ضعیف و نامطلوب است. در بررسی روستای حسین آبادگنجی تنها 
بعد اجتماعی و فرهنگی از میزان مناسب و مطلوبی برخوردار 
است در صورتی که سایر ابعاد میزان ضعیفی را نشان می دهد. 
با توجه به نتایج حاصل از بررسی ابعاد در روستای خیرآباد، ابعاد 
تاب آوری در حد بسیار ضعیفی ارزیابی شدند و تنها بعد اجتماعی 
و فرهنگی در این روستا از میزان مطلوبی برخوردار بود. استمرار 
خشکسالی در ده سال اخیر در این مناطق موجب کمبود شدید 
شاخص های بعد طبیعی شده است که با تدبیر و برنامه ریزی های 
مدیریتی مناسب مانند کشت گیاهان سازگار و مقاوم، تثبیت و 
تقویت خاک منطقه و روش های استحصال و ذخیره آب می توان 
جهت جبران، تقویت و بهبود آن اقدام نمود. به صورت کلی تقویت 
ابعاد تأثیرگذار مي تواند سطح تاب آوري و انطباق پذیری با شرایط 
را افزایش دهد و نقش مفیدی در به حداقل رساندن ضررهای 
 (Norris et al., 2009; Brien احتمالی در شرایط بحرانی، ایفا نماید
(et al., 2004. جهت ارتقا و بهبود وضعیت تاب آوری افراد، الزم 

است به تصمیم گیری و تخصیص منابع به کشاورزان منطقه در 
مواجهه با مخاطرات، توجه ویژه ای معطوف گردد.

با توجه به این امر که ایران بر روی کمربند خشکی قرارگرفته 
و هرساله خشکسالی های بسیاری را در استان های مختلف کشور 
شاهد هستیم و با توجه به اهمیت سیستم مدیریت مناطق خشک 
در شرایط کنونی و اثر سازمان های دولتی بر مدیریت این اراضی 
و  جوامع  تاب آوری  زمینه  در  تحقیقاتی  که  می شود  پیشنهاد 
سازمان های مداخل در مدیریت این مناطق نسبت به خشکسالی 
صورت پذیرد. در ادامه با توجه به شرایط هر روستا پیشنهاداتی 

در این زمینه ارائه می گردد:
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زمستان 1399 . دوره 11. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

جدول 10. شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری تاب آوری.

مقدار گزارش شده معیار پیشنهادشده شاخص

2/40 3 ≥ x 2/ df

0/92 0/90 ≤ NFI شاخص نرم شده برازندگي

0/93 0/90 ≤ NNFI شاخص نرم نشده برازندگي

0/94 0/90 ≤ CFI شاخص برازندگي تطبیقي

0/92 0/90 ≤  GFI شاخص برازندگي 

0/91 0/90 ≤ AGFI شاخص برازندگي اصالح شده

0/066 0/08 ≥ RMSEA ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب 

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  

»رویا وزیریان و همکاران. سنجش و ارزیابی ابعاد مؤثر بر ارتقاء تاب آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی«

می تواند  کشاورزان  باالی  اجتماعی  بعد  درقدم،  روستای  در 
باعث ارتقاء تاب آوری این جامعه در مواجهه با خشکسالی گردد. 
و  تلفن  نظیر  ارتباطی  زیرساختی  امکانات  لحاظ  از  این روستا 
اینترنت و موبایل وضعیت مناسبی نداشتند. در نتیجه الزم است 
جهت بهبود این شاخص در جهت افزایش کیفیت زیرساخت های 
ارتباطی اقدام نمود. همچنین تأمین امکانات و کمک های دولتی 
کالس های  برگزاری  و  نوین  کشت  و  آبیاری  روش های  جهت 
آموزشی و ارتباط سازمان ها با مدیران محلی می تواند باعث ارتقا 
تاب آوری کشاورزان در این روستا گردد. همچنین این روستا از 
لحاظ امکانات بهداشتی وضعیت مناسبی نداشته بنابراین الزم 
زیرساخت های  بهبود  جهت  در  توسعه ای  برنامه های  در  است 
بهداشتی و درمانی، وضعیت معیشت کشاورزان و روابط اجتماعی 

موجود بین آن ها توجه ویژه ای معطوف گردد.

بعد  بودن  پایین تر  به  توجه  با  در روستای حسین آبادگنجی 
محلی  مدیران  طریق  از  می توان  کشاورزان  بین  در  اجتماعی 
شناسایی شده اقدام به افزایش میزان روابط و همکاری در قالب 
طرح های توانمندسازی روستایی نمود. تقویت زیرساخت های اولیه 
مانند بهبود کیفیت آب شرب و آب رسانی از طریق کانال کشی در 
این مناطق می تواند در طوالنی مدت شرایط را تغییر داده و موجب 

افزایش روابط اجتماعی در این شبکه شود.

در روستای خیرآباد به دلیل کاهش هماهنگی، اعتماد و مشارکت 
بین کشاورزان بعد اجتماعی در مقایسه با روستاهای دیگر ضعیف تر 
بوده و نیاز به تقویت پیوندهای اجتماعی آشکار است. بنابراین الزم 
است با استفاده از رأی گیری و جلسات مشورتی بین جوامع روستا 
در جهت بهبود روابط اجتماعی و در نتیجه تاب آوری اقدام نمود. 
همچنین ایجاد معیشت جایگزین به بهبودی شرایط اقتصادی 
این افراد کمک خواهد کرد. با برپایی کالس های آموزشی جهت 
استفاده از سایر پتانسیل های منطقه و در اختیار قرار دادن شرایط 
الزم برای اشتغال و ایجاد بازار فروش می توان در جهت گذشت 
از شرایط حاضر اقدام نمود. همچنین می توان با اجرای طرح های 

مربوط به استحصال و جمع آوری آب باران در این مناطق زمینه 
افزایش تاب آوری در مقابل خشکسالی در این روستا را فراهم کرد. 
با توجه به جمعیت و مساحت زیاد این روستا می توان بازارهای 
محلی از محصوالت تولیدی و صنایع دستی را ایجاد نمود. با توجه 
به پتانسیل منطقه جهت افزایش صنعت گردشگری می توان جهت 
کمک به معیشت افراد در این روستا اقدام نمود و باعث افزایش 

سرمایه مالی و در نتیجه افزایش تاب آوری در منطقه شد.

با توجه به شکست روش های مدیریتی نامناسب در زمان بحران های 
طبیعی، بهتر است در جهت کاهش اثرات منفی این بالیا به جای 
تکیه  بر مدیریت بحران به سوی ایجاد جوامع تاب آور با ظرفیت 
سازگاری باال حرکت نمود که این موضوع بدون شناخت و ریشه یابی 
ارتباط مداوم  وابسته نظیر کشاورزان و  افراد  و  ضعف های جامعه 
نهادها و سازمان های مسئول با جوامع محلی به وسیله تسهیلگران 
اجتماعی، میسر نخواهد بود. در پژوهش حاضر ابعاد تاب آوری در 
مناطق متفاوت با میزان خشکسالی متفاوت )در زون های مختلف 
اجتماعی )در روستاهای متفاوت(  خشکسالی( و مناطق مختلف 
تفاوت معنی داری را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب، با 
با نحوه  برنامه ریزی مناسب و اتخاذ تصمیماتی اساسی در رابطه 
افزایش پیوندهای اعتماد و مشارکت به عنوان راهکاری مؤثر، می توان 

تاب آوری را در عرصه ها با شرایط متفاوت ارتقا بخشید.

شناخت و استفاده آگاهانه از سرمایه اجتماعی فرصتی است 
برای ایجاد ظرفیت در جهت مشارکت و حرکت به سمت توسعه 
پایدار و مدیریت منابع طبیعی اجتماع محور که در صورت تقویت 
و بهینه سازی آن ، می توان در جهت توسعه جوامع محلی و بهبود 
معیشت آن ها اقدام نمود. در راستای ارتقا تاب آوری، اجرای پروژه 
توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت انسجام سازمانی در بین 

مسئوالن منطقه موردمطالعه پیشنهاد می گردد.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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