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مقدمه
گزارش  است. بر اساس ها بوده  ترین آن ی طبیعی وجود دارد؛ بالیای مرتبط با تغییر اقلیم شایعایبال بروز در یا ندهیفز روند

های  در سال 9996به  1191-1196های  در سال 412شده از  ، تعداد بالیای گزارش1مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بالیا

 :Begum et al., 2014رسیده که حاکی از افزایش قابل توجه آن است ) 4619-4669های  در سال 2416و  4666-4662

 :Ashraf and Routray, 2013ناپذیر است ) دانست که وقوع آن اجتناب توان مشخصة نرمال از اقلیم سالی را می (. خشک363

شود که اثرهایی  هنگامی تبدیل به مسئله می .(Buurman et al., 2017: 3بر این اساس، به خودی خود مسئله نیست ) (.49

 (.UNISDR, 2003: 1سالی بستگی دارد ) پذیری جامعه نسبت به خشک در جامعه داشته باشد و این نیز به آسیب

 تنوع از بالیا سایر با مقایسه در سالی خشک اثرهای که است این کند می مطرح را آن به بیشتر توجه ضرورت آنچه

(. Wilhite, 1993: 9)شوند  می بیان ثانویه و اولیه یا غیرمستقیم و مستقیم اثرهای عنوان به اغلب و است برخوردار بیشتری

 پیامدهای همیشه و شود می ظاهر باال تعرق و تبخیر و خاک رطوبت در کاهش طریق از کشاورزی در ابتدا آثار این معموالً،

 روستایی اقتصاد ترتیب، این به دارد. غیرکشاورزی جوامع با مقایسه در( آب منابع به وابستگی)کشاورزی  جوامع بر شدیدتری

 به منحصراً نیز ها آن کشاورزی اینکه به توجه با و دارد کشاورزی به باالیی وابستگی توسعه حال در کشورهای اغلب در

 (.Ashraf and Routray, 2013: 50)کند  می پیدا بیشتری نمود سالی خشک آثار کند، می پیدا وابستگی بارش

ـ تقسیم کرد. اثرهای اقتصادی  محیطی، و اجتماعی ـ اقتصادی، زیست توان در سه بخش اصلی این پیامدها را می

های مختلف کشاورزی، انرژی، حمل و نقل، و غیره  های مستقیم در بخش ای از زیان بسیار زیاد است. دامنه سالی خشک

طور کلی اختالل در تأمین مواد غذایی، و غیره را  تا دیگر اثرهای غیرمستقیم بیکاری، افزایش قیمت مواد غذایی، و به

های گیاهی و حیوانی، زیستگاه حیات وحش، کیفیت آب و  همحیطی در نتیجة آسیب به گون گیرد. اثرهای زیست دربر می

آیند. اثرهای اجتماعی عمدتاً امنیت  وجود می انداز و فرسایش خاک به ها، تخریب کیفیت چشم سوزی هوا، جنگل، آتش

زدایی از نواحی روستایی، و کاهش  های اجتماعی، جمعیت عمومی، سالمت، تعارض بین کاربران آب، افزایش ناآرامی

ترین  عنوان یکی از پُرخسارت سالی به (. تا آنجا که خشکWilhite, 1993: 9-10شود ) کیفیت زندگی را شامل می

(Sönmez et al., 2005: 243و همچنین پُرهزینه ) ( ترین بالیای طبیعی جهان مطرح شده استKim et al., 2015: 1; 

He et al., 2013: 156 .) 

سالی  کند که خسارات سالیانة خشک راری فدرال ایالت متحدة امریکا برآورد می، آژانس مدیریت اضط1119در سال 

دهد که  برآوردهای فعلی توسط کمیسیون اروپا نشان می(. Wilhite et al., 2000: 1میلیارد دالر است ) 2تا  0بین 

محیطی اروپا  آژانس زیستاست.  میلیارد یورو بوده  166سالی در اروپا در طی سی سال گذشته حداقل  های خشک خسارت

میلیارد  4/0به  4660-1111دو برابر شده و در  1116-1190سالی بین  کند متوسط خسارت سالیانه از خشک گزارش می

 (. Carrao et al., 2016: 109است ) یورو در سال افزایش یافته 

پذیری بسیار زیادی در برابر سوانح  یبایران نیز با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی در زمرة کشورهایی است که آس

درصد جمعیت آن  96درصد از کل مساحت آن در معرض خطر سوانح طبیعی واقع شده و  9/91که  طوری طبیعی دارد. به

در مناطق در معرض خطر سوانح و مخاطرات طبیعی سکونت دارند. این کشور در یکی از مناطق بسیار خشک جهان واقع 

است )شکور و سوم متوسط میزان بارش جهانی  متر است که حدود یک میلی 496ارش ساالنة آن شده و متوسط میزان ب

در طول سی سال  سالی را ترین خشک ترین، و گسترده ( که در دهة گذشته شدیدترین، طوالنی121: 1919همکاران، 
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دهد که ایران در  ی نشان میسال های خشک بینی (. پیشKeshavarz et al., 2013: 120است ) گذشته تجربه کرده 

داری و  )خزانهرو خواهد شد  سالی شدیدی روبه با وضعیت خشک 4691، و 4699، 4692، 4694، 4649های  سال

 (. 19: 1922همکاران، 

سالی در ایران در دسترس نیست، برخی  های ناشی از خشک روز از میزان خسارت هرچند اطالعات جامع، دقیق، و به

هایی که بر اثر بالیای طبیعی به کشور وارد شده مربوط به سیل و  درصد خسارت 96دهد که حدود  نشان میبرآوردها 

میلیارد ریال  41666سالی در بخش کشاورزی حدود  ، خسارت ناشی از خشک1926سالی است. همچنین، در سال  خشک

میلیارد  16خش کشاورزی متحمل حدود ، ب1929-1920سالی  (. در خشک014: 1919بیگی،  است )غالمی و علی بوده 

های فارس، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، خراسان  استان کشور شامل استان 12دالر خسارت شد. در این سال 

رضوی، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، یزد، و سیستان و 

سالی شدید را تجربه کردند. در این سال، کاهش تولیدات کشاورزی به میزانی  یی بودند که خشکها بلوچستان جزو استان

)مریدنژاد و میلیارد ریال از محل صندوق ذخیرة ارزی به کشور تحمیل شد  46666غذایی به مبلغ  بود که واردات مواد

های  اورز و جوامع روستایی را در بخشهای کش بسیاری از خانواده 4611-4669سالی  خشک(. 99: 1916همکاران، 

سالی فعلی فقط ماهیت گسترده و شدت آن نیست، بلکه این  مختلف ایران تحت تأثیر قرار داده است. ویژگی اصلی خشک

( تشدید شده است 4661-1112سالی قبلی ) سالی فعلی از طریق نزدیکی آن با خشک واقعیت است که اثرهای خشک

(Keshavarz et al., 2013: 120.) 

که بر اثر  طوری سالی است؛ به ها، استان کرمانشاه ششمین استان کشور به لحاظ مشکالت خشک بر اساس گزارش

آبی شده و میزان خسارت واردآمده به استان ناشی از  روستای استان دچار بحران کم 996های اخیر حدود  سالی خشک

(. 014: 1919بیگی،  است )غالمی و علی ارد تومان اعالم شده میلی 266های اخیر بیش از  سالی و سرمازدگی سال خشک

شهرستان کنگاور نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. شکل وضعیت بارشی منطقة مورد مطالعه مستخرج از تصاویر 

ت که دهد. این نتایج مؤید آن اس را نشان می 4612تا  4666ساله از سال  در طول یک دورة  نوزده TRMMای  ماهواره

 مقدار بارش دارای یک روند کاهشی است.

 


.وضعیتبارشیشهرستانکنگاور0شکل

شود، این شهرستان جزو  های اقلیمی دیده می و همچنین بر اساس بررسی 1طورکه در شکل  بنابراین، همان

کشور و استان، حفر های اخیر، عالوه بر شرایط اقلیمی  سالی بسیار شدید است؛ زیرا در دهه های با خشک شهرستان

صورت غیرمجاز  های منطقه به درصد از چاه99های غیرمجاز نیز مزید بر علت شده؛ زیرا طبق آخرین آمار حدود  چاه
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های  شده و مورد تأیید جهاد کشاورزی از چاه های مجاز نیز بیش از سقف تعیین کنند و همچنین دارندگان چاه فعالیت می

 (. 4: 1912است )خزایی، سالی شهرستان را تشدید کرده  ن خشککنند که بحرا موجود برداشت می

سالی گامی مهم در جهت کاهش میزان خسارت این پدیده و تحت کنترل  بدین ترتیب، اعمال مدیریت در خشک

درآوردن آثار آن است. رویکرد غالب در مواجهه با آن در بیشتر نقاط جهان هنوز انفعالی است. این رویکرد معموالً 

ها  طور معمول، پس از وقوع رویداد، دولت (. بهCarrao et al., 2016: 109عنوان مدیریت بحران شناخته شده است ) به

ها، بازیابی، و بازسازی برای بازگشت منطقه یا محل به وضعیت قبل از بالیا را دنبال  های ارزیابی اثر، پاسخ فعالیت

ها  دیدگان بدون توانمندسازی آن های دولتی به آسیب این رویکرد، ارائة کمک (. درWilhite et al., 2005: 139کنند ) می

 ,.Carrao et alشود. در نتیجه این رویکرد ناکارآمد ) ها به دولت منجر می به کاهش خوداتکایی و افزایش وابستگی آن

یاز باشد و این نوع مدیریت های بیرونی برای بازیابی ن شود در بالیای بعدی دوباره به کمک ( و سبب می109 :2016

بینی یا هشدار اولیه )یعنی مدیریت  کند. در این رویکرد به اقدامات آمادگی، کاهش، و پیش ای باطل را تولید می چرخه

طور  تواند اثرهای آینده را کاهش دهد. به دلیل تأکید بر مدیریت بحران، جامعه به است که می ریسک( توجه کمتری شده 

به بالیای دیگری بدون هیچ گونه کاهش در ریسک حرکت کرده است. به این معنی که در مناطق در کلی از یک بال 

سالی قبلی بازیابی  طور کامل از خشک دهد قبل از اینکه منطقه به سالی دیگری رخ می سالی، اغلب خشک معرض خشک

 (.Wilhite et al., 2005: 139شود )

سالی  سالی مدیریت بحران خشک دهد که نگرش غالب در مدیریت خشک ن میشده در ایران نیز نشا مطالعات انجام

سالی برای بازیابی و بازسازی جوامع  هایی است که پس از وقوع بحران خشک بوده است و شامل اقدامات و فعالیت

سالی به جای مدیریت بحران در نظام  گیرد. همچنین، این مطالعات بر اهمیت مدیریت ریسک خشک صورت می

؛ 412: 1919نژاد و همکاران،  ؛ قاسمی00: 1912)ملکی و ترکمانی، اند  گذاری تأکید کرده ریزی و سیاست رنامهب

توان چنین استنباط کرد که نگرش  بر این اساس، می(. 196: 1921؛ شرفی و همکاران، 2: 1914پورطاهری و همکاران، 

گرا  نگر و به همین دلیل واکنش اند تا آینده نگر بوده عمده گذشتهطور  سالی در کشور به های مدیریت خشک حاکم بر برنامه

سالی در ابعاد فیزیکی و نگاه محدود به ابعاد اجتماعی  گرا. از سوی دیگر، توجه به پیامدها و اثرهای خشک اند تا کنش بوده

فیزیکی و فناوری رو آورده  طور عمده به راهکارهای منظور کاهش اثرهای این پدیده به اشتباه موجب شده که به آن به

تازگی در ادبیات  شود تا به تمهیدات مدیریتی، اجتماعی، و انسانی. به دنبال این پیامدها، یکی از رویکردهایی که به

های جامعه برای مقابله با بالیا تأکید  ها و توانایی آوری است. این رویکرد بر ظرفیت مدیریت مطرح شده مفهوم تاب

آوری ظرفیت مناسبی برای ترکیب با رویکرد مدیریت بالیا دارد. در مدیریت  رسد رویکرد تاب نظر می ، بهکند. بنابراین می

شوند. با  سالی )مدیریت ریسک( و اقدامات پس از آن )مدیریت بحران( ترکیب می بالیا اقدامات قبل از وقوع خشک

سالی  توان به رویکرد جامعی برای مدیریت خشک های چرخة مدیریت بالیا، می آوری به فعالیت واردکردن رویکرد تاب

سالی را به حداقل  توان اثرهای نامطلوب خشک های جامعة روستایی می کارگیری ظرفیت دست یافت که در آن با به

ها، مشارکت، و توانمندسازی و یادگیری جامعة روستایی برای مقابله با بالیا تأکید  رساند. در این رویکرد بر ظرفیت

. در حالی که در رویکرد مدیریت بحران فقط بر اقدامات بعد از وقوع رویداد و از طریق مداخالت دولت توجه شده شود می

شود. همچنین، در مدیریت ریسک فقط بر اقدامات قبل از  های محلی برای مقابله با بالیا نادیده گرفته می و نقش ظرفیت

شود و بیشتر بر رویکرد باال به  های جامعة محلی نادیده گرفته می یتشود. در این رویکرد نیز ظرف وقوع بالیا تأکید می

توان به رویکرد  آوری، می پایین متمرکز است. با تأکید بر هر دو مرحله در قالب مدیریت بالیا و ترکیب آن با رویکرد تاب

افزاری،  عالوه بر عوامل فنی و سختآوری،  جامعی برای مقابله با بالیا رسید. بنابراین، در رویکردهای نوین مبتنی بر تاب
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گیرد. به این دلیل که مشکالت ریشه در دو بُعد ساختاری  انسان و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی او نیز مورد توجه قرار می

های کالن توسعه( و کنشی )شامل رفتارها و تعامالت انسان با محیط( دارد. به عبارت  )شامل اقدامات دولت و برنامه

کند و  قط جریان ماده و انرژی و اطالعات مورد توجه نیست، بلکه فضا و ارتباطات درون فضا نیز اهمیت پیدا میدیگر، ف

ای دارد که  عنوان به یک مسئلة اجتماعی یا اکولوژیکی صرف توجه ندارد، بلکه عناصر و اصول چندگانه به مخاطرات به

، اجتماعی، اقتصادی، و اکولوژیکی به این سیستم جامعه را مورد ارتباط متقابل هر یک از اجزا، ساختار فرهنگی، سیاسی

 توسط فقط که نیست عملی بالیا مدیریت توان گفت فرایند بر این اساس، می(. 1910نژاد،  )مردانی دهد توجه قرار می

. شود عملیاتی ها آن خود کمک با و روستایی جامعة های ظرفیت به توجه با که است نیاز بلکه شود، انجام دولتی نهادهای

 شود؛ می توجه به آن آوری تاب در که است رویکردی بالیا به پاسخ و مقابله برای جامعه های توانایی و ها ظرفیت به توجه

 وارد و گرفت قرار جهان کشورهای از بسیاری توجه مورد 4669 سال در هیوگو چارچوب تصویب از پس که رویکردی

 مسیر به سازگارشونده های ظرفیت مجموعه دهی ارتباط فرایند آوری در این تحقیق، تاب. شد ها دولت سیاستی های برنامه

این است که  تعریف این مهم ویژگی از .(Norris et al., 2008: 130است ) اختالل از پس سازگاری و وری کنش مثبت

عنوان یک  زیرا مناطق شهری و روستایی بهدارد؛  سازگارشونده های ظرفیت مجموعه بر تأکید فرایندمحوربودن، بر عالوه

 با اند. بنابراین، ناپذیر سیستم های اجتماعی و نهادی بخش اجتناب کنند که اجتماعات انسانی با مؤلفه سیستم فعالیت می

 دست روستایی نواحی در سالی خشک مدیریت برای محور اجتماع و جامع رویکردی توان به می بالیا مدیریت در آن ادغام

تدریج  آرامی شروع و به ای است که به سالی رویدادی عادی و چرخه تر گفته شد، خشک گونه که پیش فت؛ زیرا همانیا

ترین مدیریت را  توان با صرف کمترین هزینه بهینه آوری می شود. از این رو، با رویکرد فرایندمحوربودن تاب تشدید می

ارد و در ابتدا برای توصیف ظرفیت یک ماده یا سیستم برای بازگشت ارائه کرد. مفهومی که ریشه در فیزیک و ریاضیات د

جایی مورد استفاده قرار گرفته است. بدین ترتیب، برای نخستین بار مهندسان از آن برای  به تعادل بعد از یک جابه

دند. همچنین، برای شدن استفاده کر کردن به توانایی مواد برای بازگشت به یک شرایط از پیش موجود پس از فشرده اشاره

: 1910نی،  )شیخ درهها و اتفاقات بزرگ زندگی مطالعه شد  چند دهه توسط روانشناسان در زمینة تقابل فردی با آسیب

 ,Meerow)بیشتر شده است  سیاسی و دانشگاهی های گفتمان در آوری تاب عمومیت و اهمیت اخیر، های سال اما در (.91

 پس اولیه حالت به بازگشت معنی به و است شده گرفته « Resilio» یا« Resiliere»التین  کلمة از آوری تاب (.39 :2016

 های ریشه (.Klein et al., 2003: 35; Sudmeier-Rieux, 2011: 84; Manyena et al., 2011: 418)است  شوک از

 و بالیا، مطالعات شناسی، روان مهندسی،. کرد دنبال متمایز فکری های سنت انواع در توان می را آوری تاب تحلیلی

 ,Matyas and Pelling)اند  داشته مشارکت آوری تاب از مهمی تفسیرهای در ها آن همة اجتماعی -اکولوژیکی های سیستم

 و انسانی علوم حوزة در آن کاربرد و مفهوم این معرفی نیست. اجتماعی یا انسانی مفهوم آوری تاب اصل، در(. 53 :2015

 دشوار آن از مورد توافق تعریف آن، های جنبه انواع و آن چندبُعدی های مشخصه دلیل به نیست. ای ساده مسئلة عیاجتما

 (.Noriss et al., 2008: 128; Lucini, 2014: 32)است 

 حول آن دقیق تعریف بر توافق به نیاز بدون تا دهد می اجازه نفعان ذی به و است پذیر آوری مفهومی انعطاف تاب 

  قابل های شاخص توسعة برای یا کردن عملیاتی برای را آوری تاب تواند می بودن مبهم این اما. شوند جمع رایج اصطالح

 (. Meerow et al., 2016: 39)کند  دشوار تعمیم

 گیرد. نوریس می قرار پژوهش مبنای( 4662)همکاران  و نوریس از زیر تعریف آوری، تاب در متعدد تعاریف به با توجه

 از پس سازگاری و وری کنش مثبت مسیر به سازگارشونده های ظرفیت مجموعه دهی ارتباط فرایند»عنوان  را به آوری تاب

 که هاست ظرفیت مجموعه عنوان به آوری تاب تعریف، این در (.Norris et al., 2008: 130)« کند اختالل مطرح می



 0011تابستان،2ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش222

 از بازیابی و پاسخ برای اجتماع توانایی افزایش و ایجاد به خود که شود تقویت ها سیاست و مداخالت طریق از تواند می

 و فرایندمحور یکی ـ آوری تاب از تعریف نوع دو بین همچنین، محققان (.Cutter et al., 2010: 2)کند  می کمک بالیا

 یا پیشین آوری تاب ذاتی آوری تاب. شوند می قائل تمایز سازگارشونده آوری تاب و ذاتی آوری تاب و ـ پیامدمحور دیگری

 کار به زمان طول در تغییر و پیامدها سنجش برای پایه عنوان به اغلب آوری تاب نوع این. است اجتماع در رویداد از قبل

 برخی طریق از شده بینی پیش تغییرات به پاسخ و یادگیری برای اجتماع یا افراد توانایی سازگارشونده آوری تاب. رود می

باشد  داشته سنجش قابل پیامد تواند می که است اجتماعی یادگیری شامل فرایند یک معموالً این. است مخاطره رویداد

(Cutter, 2016: 745.)  های جامعة محلی در  (، به دنبال بررسی ظرفیت4بر اساس این رویکرد و مدل مفهومی )شکل

 سالی مؤثر است.  یند خشکسالی و اینکه هر یک از عوامل تا چه اندازه در فرا رویارویی با خشک

 

.مدلمفهومیپژوهش2شکل

روشپژوهش
پردازد. جامعة مورد  های اجتماع می سالی با تأکید بر نقش سرمایه آوری در شرایط خشک مقالة حاضر به عوامل مؤثر بر تاب

اسدآباد، از شرق به از توابع استان کرمانشاه است که از سمت شمال به  9مطالعه شهرستان کنگاور مطابق شکل 

شود. این شهرستان دارای پنج دهستان  تویسرکان، از سمت غرب به صحنه، و از سمت جنوب به نهاوند منتهی می

عنوان جامعة مورد مطالعه انتخاب شد. بر اساس آمار سرشماری  گودین، فش، کرماجان، خزل غربی، و قزوینه است که به

نفر آن به نواحی روستایی تعلق دارد. روستاهای مورد مطالعه  41290ت که تعداد هزار نفر جمعیت اس 90410اخیر، دارای 

 هکتار اراضی کشاورزی است. همین عامل منجر شده است تا اقتصاد کشاورزی فعالیت اصلی اهالی باشد. 26666دارای 
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.نقشةموقعیتجغرافیاییروستاهایموردمطالعه5شکل

( در معرض spiهای تحقیق )شاخص  جامعة آماری تحقیق روستاهای شهرستان کنگاور است که بر اساس یافته

نفر از ساکنان روستاهای شهرستان کنگاور بود که با روش  212سالی است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  خشک

شده افراد  رحلة بعد از میان روستاهای انتخابای روستاهای مورد نظر شناسایی و در م ای چندمرحله گیری خوشه نمونه

های اقتصادی، سرپرست  دلیل درگیری مستقیم با فعالیت ها، به صورت تصادفی انتخاب شد. همچنین، در انتخاب نمونه به

 نامه در دو بخش ها از پرسش منظور سنجش متغیرها و گردآوری داده خانوارها نسبت به سایر افراد مورد توجه بودند. به

استفاده شد: بخش اول شامل متغیرهای سرمایة اجتماع شامل سرمایة اجتماعی، انسانی، فرهنگی، مالی، طبیعی، فیزیکی، 

موافقم طراحی شد. بخش دوم نیز شامل  ای طیف لیکرت از خیلی مخالفم تا خیلی درجه 9و سیاسی در یک مقیاس 

ای طیف لیکرت از  درجه9و بازیابی بر روی یک مقیاس متغیرهای چرخة مدیریت بالیا شامل آمادگی، کاهش، پاسخ، 

توصیفی و آمار استنباطی در قالب  از آمار ها داده لیتحل و هیتجز منظور به. شد یطراحخیلی مخالفم تا خیلی موافقم 

برای  ها استفاده شده است. های روایی و معادالت ساختاری برای آزمون فرضیه شامل آزمون lisrlو  SPSSافزارهای  نرم

آوری و در مطالعة  ای اطالعات مورد نظر از کتب و اسناد مربوطه جمع گیری از روش کتابخانه  ها، با بهره گردآوری داده

ها استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق نیز شامل  نامه )طیف لیکرت( برای تجزیه و تحلیل داده میدانی نیز از پرسش

منظور  نفر تعیین شد. به 999و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد افراد روستایی شهرستان کنگاور است 

است که این روش به توزیع نمونه در کل جامعه به  شده استفاده شده  بندی گیری احتمالی طبقه توزیع مناسب از نمونه

و روش آلفای کرونباخ استفاده  SPSSافزار  صورت مناسب منجر شد. در نهایت، برای سنجش پایایی تحقیق نیز از نرم

 شده است.

اند. از این رو، پایایی و  سنجی شود نخست خود نیازمند اعتبار ها ارزیابی می هایی که از طریق آن نامه و شاخص پرسش

ها  گیری شد. برای همة سازه اندازه ها به شرح ذیل آزمون شده است. برای سنجش پایایی مقادیر آلفای کرونباخ روایی آن

ها در جدول  هاست. نتایج حاصل از سنجش پایایی متغیر است که به معنی پایایی مناسب سازه 96/6ن ضریب باالتر از ای

  نشان داده شد.  1
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 ها.اعتبارسنجیشاخص0جدول

ف
دی
ر



میزانآلفابعد میزانآلفامؤلفهتعدادنمونهمعتبرتعدادسؤاالتمؤلفه

 09/6 212 2 سرمایة اجتماعی 1

20/6 

 92/6 212 0 سرمایه انسانی 4

 92/6 212 2 سرمایة فرهنگی 9

 00/6 212 9 سرمایه مالی 2

 99/6 212 2 سرمایة طبیعی 9

 91/6 212 9 سرمایة فیزیکی 0

 92/6 212 9 سرمایة سیاسی 9

 22/6 212 12 سالی آمادگی در برابر خشک 2

 21/6 212 14 سالی کاهش اثر خشک 1 11/6

 16/6 212 16 سالی بازیابی از اثرات خشک 16

 19/6 212 99 مجموع

هایتحقیقماخذ:یافته

مؤلفة  16و اساس جدول از بین  اند شده  گزارشها در حد مطلوب  حاکی از آن است که بیشتر شاخص 1نتایج جدول 

سالی دارای  جز چهار مؤلفة سرمایة اجتماعی، سرمایة مالی، سرمایة فیزیکی، و آمادگی در برابر خشک موجود همة ابعاد به

دهندة پایایی مطلوب این شش مؤلفه است. در این میان، دو مؤلفة  اند که نشان بوده 9/6ضریب آلفای کرونباخ باالتر از 

سالی پایایی نسبتاً ضعیف، مؤلفة سرمایة مالی پایایی ضعیف، و مؤلفة سرمایة  جتماعی و آمادگی در برابر خشکسرمایة ا

وسیلة تحلیل  ها ضروری است که این موضوع به فیزیکی پایایی غیرقابل قبولی دارند. بنابراین، اصالح و بازنگری شاخص

ها و همچنین شناسایی سؤاالت معیوب از  درونی ابعاد و مؤلفه منظور بررسی همسانی شود. حال به ضریب تمیز اعمال می

 نامه از روند پژوهش حذف شد.  سؤال پرسش 11ضریب تمیز استفاده و 

 تحقیقهاییافته

سالی )مدیریت ریسک( و اقدامات پس از آن )مدیریت بحران( ترکیب  در مدیریت بالیا اقدامات قبل از وقوع خشک

توان به رویکرد جامعی برای مدیریت  های چرخة مدیریت بالیا، می آوری به فعالیت یکرد تابشود. با واردکردن رو می

سالی را به  توان اثرهای نامطلوب خشک های جامعة روستایی می کارگیری ظرفیت سالی دست یافت، که در آن با به خشک

های اجتماع(  ری جامعة روستایی )سرمایهها، مشارکت، و توانمندسازی و یادگی حداقل رساند. در این رویکرد بر ظرفیت

های اجتماع قبل و بعد از اقدامات مبتنی بر آمادگی،  شود. به این منظور، وضعیت سرمایه برای مقابله با بالیا تأکید می

یابی به پاسخ سؤال پژوهش  کاهش، پاسخ و بازیابی تحلیل شد. در این راستا، پس از اعتباریابی ابزار سنجش، برای دست

های تحقیق بررسی شد  سالی دارد؟ متغیر آوری اجتماع در برابر خشک های اجتماع چه تأثیری بر تاب بنی بر اینکه سرمایهم

منظور شناخت وضعیت موجود روستاهای شهرستان کنگاور میانگین هر  آوری تحلیل شود. نخست به تا اثرهای آن بر تاب

توصیف وضعیت  4ها مشخص شود. در جدول  ضعیت هر یک از مؤلفهصورت مستقل ارائه شد تا و ها به کدام از مؤلفه

 صورت خالصه نشان داده شده است. آوری به سرمایة اجتماع و اقدامات مبتنی بر تاب
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هایاجتماع.وضعیتسرمایه2جدول

 میانگین تعداد انحرافمعیار خطایاستاندار

بعداز هاسرمایه

 اقدامات

قبلاز

 اقدامات

بعداز

 اقدامات

قبلاز

 اقدامات

بعداز

 اقدامات

قبلاز

 اقدامات

بعداز

 اقدامات

قبلاز

اقدامات

 اجتماعی 4409 9421 212 212 .969. .991 .994 .090

 فرهنگی 9441 9404 212 212 .499 .400 .220 .910

 انسانی 4491 9449 212 212 .490 .914 .949 .049

 سیاسی 4411 9414 212 212 .042 .041 .649 .642

 اقتصادی 4446 4402 212 212 .209 .991 .646 .642

 فیزیکی 4494 4424 212 212 .991 .929 .649 .640

 طبیعی 9449 9424 212 212 .129 1466 .622 .629

هایتحقیقمأخذ:یافته

 کاهش، فعالیت چهار قالب در که است ای چرخه فرایند بالیا طورکه در ادبیات تحقیق گفته شد، مدیریت همان

 هایی فعالیت آمادگی و کاهش. شود می انجام بالیا از پس و حین، در از، قبل زمانی مرحلة سه در بازیابی پاسخ، و آمادگی،

 ریسک اثرهای همة اینکه دلیل به شود می انجام بالیا های ریسک از اجتناب یا کاهش منظور به بالیا وقوع از قبل که است

 از پس بالیا و وقوع حین در که است اقداماتی نیز پاسخ. شد آماده آن با مقابله برای باید بلکه کرد، حذف توان نمی را

منظور ارزیابی در دو سطح قبل و بعد  به. شود می انجام بازیابی فعالیت عادی به شرایط جامعه بازگشت برای کوتاهی مدت

جمله جهاد کشاورزی، شورا و دهیاری، منابع طبیعی در پنج های مرتبط با مدیریت روستایی از  از اقدامات، از مجموعه

شده در مراحل آمادگی،  دهد تفاوت اقدامات انجام های تحقیق نشان می اند استفاده شد. یافته سال گذشته انجام داده

به قبل از  رویارویی با مخاطرات( نسبت آوری )به معنی ظرفیت یا توانایی جامعه در کاهش، پاسخ، و بازیابی وضعیت تاب

های اجتماعی، فرهنگی، انسانی، و سیاسی نسبت به قبل از اقدامات در  اقدامات معنادار است. به این ترتیب که سرمایه

های اقتصادی و فیزیکی اگرچه تفاوت  تری قرار دارد و در حد متوسط به باالست. اما در مورد سرمایه وضعیت مطلوب

 شده از آزمون تی ها قبل و بعد از اقدامات انجام منظور بررسی تفاوت سرمایه . بهمعنادار است، در سطح متوسط قرار دارد

 . ارائه شد 9وابسته استفاده شد و نتایج آن در جدول 

هاقبلوبعدازاقداماتچرخةمدیریتبالیا.وضعیتمعناداریشاخص5جدول
زوجیTآزمون

 

Paired Differences 

 Tمقدار 
درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 انحراف معیار میانگین
Std. Error 

Mean 

  %19فاصلة اطمینان تفاوت 

  باال پایین

 000. 493 442/06- 73288.- 78231.- 01258. 27958. 75759.- سرمایة اجتماعی 

 000. 216 21/99 .969 .921 .662 .116 942 سرمایة فرهنگی 

 000 493 910/92 86283. 86283. 01072 23829. .22199 سرمایه انسانی 

 000. 490 46/12 121. 097. 0059. 133. 109. سرمایة سیاسی 

 000. 219 09/29 .29 .21 .616 .42 .29 سرمایه اقتصادی 

 000. 216 1/29 .416 .919 .6601 .199 .969 سرمایة فیزیکی 

 000. 219 09/29 .29 .21 .616 .42 .29 سرمایة طبیعی 

هایتحقیقیافتهماخذ:
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های اجتماع قبل و بعد از اقدامات  دهد، در وضعیت سرمایه آمده از آزمون نشان می دست های به که یافته گونه همان

(. در ادامه sig=0/000و سطح معناداری حاصل پذیرفتنی است ) Tشده تفاوت معناداری وجود دارد، که مقدار آزمون  انجام

آمده از تحلیل عاملی تأییدی  دست های به تغیرها از معادالت ساختاری استفاده شد که یافتهمنظور تحلیل ارتباط بین م به

مالک اصلی تأیید یا رد فرضیات است. به این معنی که  tنشان داده شد. در این روش مقدار آمارة  0مرتبة دوم در جدول 

دهد که  نشان می 2شود. آمارة جدول  درصد تأیید می 16باشد، فرضیه در سطح اطمیان  02/1اگر مقدار این آماره باالتر از 

  مورد مطالعه است. کننده ابعاد ها تا چه اندازه تبیین هر کدام از مؤلفه

هایموردمطالعه.تحلیلعاملیتأییدیشاخص0جدول

Tآمارۀ ضریببتامؤلفهبُعدردیف

1 

 سرمایه

 99/9 44/6 سرمایة اجتماعی

 60/2 91/6 سرمایه انسانی 4

 90/1 61/6 سرمایة فرهنگی 9

 29/0 94/6 سرمایه مالی 2

 49/19 24/6 سرمایة طبیعی 9

 29/19 11/6 سرمایة فیزیکی 0

 14/9 99/6 سرمایة سیاسی 9

2 

 چرخة مدیریت بحران

 61/2 66/1 سالی آمادگی در برابر خشک

 21/9 29/6 سالی کاهش اثر خشک 1

 90/9 29/6 سالی خشکبازیابی اثرهای  16

هایتحقیقماخذ:یافته

دهندة  است که نشان 10/1تر از  ها جز مؤلفه سرمایة فرهنگی بزرگ همة مؤلفه Tهای اجتماع، آمارة  در بُعد سرمایه

جز مؤلفة سرمایة فرهنگی با بُعد سرمایه است. این موضوع به معنی آن است که مؤلفة  ها به معناداری ارتباط همة مؤلفه

( و 44/6ها، سرمایة اجتماعی کمترین ضریب ) شود. از طرفی، در بین این مؤلفه  سرمایة فرهنگی از این بُعد حذف می

تر  بزرگ tباشند. در بُعد چرخة مدیرت بحران هر سه مؤلفه دارای آمارة  ( را دارا می11/6سرمایة فیزیکی بیشترین ضریب )

ها بیشترین  کاررفته با بُعد چرخة مدیرت بحران است. در بین مؤلفه های به است که بیانگر تأیید ارتباط مؤلفه 10/1از 

سالی  ( و کمترین ضریب مربوط به مؤلفة بازیابی اثرهای خشک66/1سالی ) ضریب مربوط به آمادگی در برابر خشک

ت موجود در دو بُعد منظور سنجش وضعی های مورد استفاده به آمده نشان داد که مؤلفه دست های به ( است. یافته29/6)

مدیریت بالیا در سطح مطلوبی قابلیت ارزیابی وضع موجود روستاهای مورد مطالعه را  های اجتماع و چرخة  سرمایه

 داراست. 

تحلیلمدلتحقیق
ای کیفی و عوامل حاصل از تحلیل عاملی مرتبة دوم، مدل فرضی ه بر مبنای مدل پارادایمی مستخرج از تحلیل داده

عنوان متغیر مستقل، بعد از آن  های اجتماع به سالی و وضعیت سرمایه به این ترتیب که پیامدهای خشک طراحی شد.

عنوان متغیر وابسته در روستاهای مورد مطالعه بررسی شد. پس از طراحی مدل مفروض، در نهایت  چرخة مدیریت بالیا به

( استفاده شد که نتیجه آن SEMدل معادالت ساختاری )شده از تحلیل م منظور بررسی و آزمون مدل پارادایمی طراحی به

 به شرح ذیل ارائه شد. 9درجدول 
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.تحلیلعاملیمرتبةدوم3جدول

هاشاخص
 بُعد

بحرانمدیریتچرخةسرمایه

P-value 000/0 00/0 

 9/0 92/1 (df 4/)نسبت خی دو به درجة آزادی 

RMSEA 11/6 19/6 

SRMR 61/6 691/6 

CFI 21/6 24/6 

GFI 24/6 99/6 

AGFI 92/6 96/6 

PGFI 09/6 00/6 

NFI 24/6 26/6 

هایتحقیقماخذ:یافته

کند. مقداری خی دو دارای سطح  های برازش مربوط به مدل پیشنهادی را بیان می شاخص 9های جدول  یافته

کمتر از  PGFIجز شاخص  ها به دهد. به این صورت که همة شاخص معناداری است که برازش قابل قبولی را نشان می

به تفکیک هر بُعد و بارهای عاملی در شکل  tمیزان مطلوب و نزدیک به آنان هستند. ضریب بتا )اثر مؤلفه بر بعد( و آمارة 

 است. شده  ارائه 2

 
هایموردمطالعه.بارهایعاملیشاخص0شکل
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هاست. به این  کنندة شاخص شده در پژوهش تبیین آمده، متغیرهای استفاده دست به Tبر این اساس، با توجه به آمارة 

باشند و قابلیت استفاده در منطقه مورد مطالعه را دارند. در ادامه نیز  معنی که متغیرهای مورد استفاده در سطح مطلوبی می

 نشان داده شد.  9ضرایب تأثیر و ارتباط بین متغیرها در شکل 

 
آوریهایاجتماعبرتابیبتأثیرسرمایه.ضر3شکل

شده در مراحل مختلف چرخة  های اجتماع با اقدامات انجام دهد، سرمایه های تحلیل مسیر نشان می طورکه یافته همان

آوری  بینی تاب های اجتماع توانایی پیش آوری تأثیرگذار است؛ به این معنی که متغیر سرمایه مدیریت بالیا در ارتقای تاب

ترین عوامل مؤثر بر ارتقای  های فیزیکی، انسانی، مالی، و طبیعی مهم ها نشان داد سرمایه ا دارند. همچنین، یافتهر

های اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی دارای کمترین اثر در ارتقای  آوری در روستاهای مورد مطالعه است و سرمایه تاب

سالی در منطقه  های اجرایی در راستای مدیریت خشک برنامه رسد نظر می آوری روستاهای مورد مطالعه است. به تاب

بودن سطح مشارکت مردم و توجه کمتر به  دهد که اولین نتیجة آن پایین تمایل بیشتری به رویکرد باال به پایین نشان می

راد در دادن فعال اف های جمعی افراد برای مدیریت بهتر است. به این دلیل که در صورت مشارکت سازی کنش فعال

کنند و  شوند و نهادهای مرتبط با روستا نقش تسهیلگر پیدا می های موجود سیاسی و اجتماعی تقویت می ها، ظرفیت برنامه

 .گیرند تری بر عهده  سالی نقش فعال توانند در مدیریت خشک روستاییان می

گیریبحثونتیجه
سالی  نفعالی است. به این ترتیب که پس از آنکه اثر خشکرویکرد غالب برای مدیریت بحران در بیشتر نقاط جهان هنوز ا

ها، بازیابی، و  های ارزیابی اثر، پاسخ ها فعالیت طور معمول، پس از وقوع رویداد، دولت دهند. به شود پاسخ می ظاهر می

های دولتی به  کمککنند. در این رویکرد ارائه  بازسازی را برای بازگشت منطقه یا محل به وضعیت قبل از بالیا دنبال می

شود. در نتیجه  ها به دولت منجر می ها به کاهش خوداتکایی و افزایش وابستگی آن دیدگان بدون توانمندسازی آن آسیب

های بیرونی برای  که جامعه در بالیای بعدی دوباره به کمک ای گونه وجود آورده؛ به این رویکرد یک شرایط ناپایدار را به

شود. همچنین، در رویکرد مدیریت بحران به اقدامات آمادگی،  ای باطل تبدیل می ین فرایند به چرخهبازیابی نیاز دارد و ا

بینی یا هشدار اولیه )یعنی مدیریت ریسک( توجه کمتری شده است تا بتواند اثرهای مخاطرات آینده را  کاهش، و پیش

ک بال به بالیای دیگر بدون کاهش در شرایط طور کلی از ی کاهش دهد. به دلیل تأکید بر مدیریت بحران، جامعه به
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سالی دیگری رخ می دهد قبل از  سالی، اغلب خشک که در مناطق در معرض خشک طوری ریسک حرکت کرده است؛ به

 سالی قبلی بازیابی شود. طور کامل از خشک اینکه منطقه به

آوری مورد توجه محققان و  ا رویکرد تابهای محلی برای مقابله با بالیا در دهة اخیر منجر شد ت اهمیت نقش ظرفیت

گذاران قرار بگیرد؛ رویکردی که توسعه و درگیرشدن منابع جامعه توسط اعضای آن برای پیشرفت در محیطی که  سیاست

گیری شناخته شده است اصلی بسیار مهم  ی و غافلریناپذ ینیب شیپهایی مانند تغییر، ناپایداری، و  واسطة ویژگی  به

آور ظرفیت فردی و جمعی را )برای واکنش به تغییر و تأثیرگذاشتن بر آن  د. به این معنی که اعضای جوامع تابشمار آی به

دهند تا جامعه را احیا و تقویت و مسیرهای جدیدی برای آیندة جامعه ایجاد  هدفمند توسعه می طور بهکنند(  دخیل می

باشد. در مدیریت  سبی برای ترکیب با رویکرد مدیریت بالیا را داشته رسد این رویکرد توان منا نظر می کنند. از این رو، به

شود. با  سالی )مدیریت ریسک( و اقدامات پس از آن )مدیریت بحران( ترکیب می بالیا اقدامات قبل از وقوع خشک

سالی  ت خشکتوان به رویکرد جامعی برای مدیری های چرخة مدیریت بالیا، می آوری به فعالیت واردکردن رویکرد تاب

سالی را به حداقل  توان اثرهای نامطلوب خشک  های جامعة روستایی می کارگیری ظرفیت دست یافت که در آن با به

های اقتصادی جامعه بیشتر باشد توانایی بالقوة جامعه برای کاهش  محور، هر چه فرصت سرمایه رساند. بر اساس مدل

به این دلیل که این رویکرد نگاه مدیریتی پایین به باال مبتنی بر مشارکت شود؛  های ناشی از حوادث نیز بیشتر می آسیب

های  آمده دارد. از این رو، دیدگاه های داخلی با تأکید بر تقویت ظرفیت جامعة محلی در حل مشکالت پیش مردم و سرمایه

ها را در دو بُعد  به عبارتی، بحرانجدید در پایداری عالوه بر عوامل فنی، متوجه انسان و ابعاد فرهنگی رفتارهای اوست. 

شود و بُعد  های توسعة کالن را شامل می دهد. بُعد ساختاری اقدامات دولت و برنامه ساختاری و کنشی مورد توجه قرار می

 محیطی شهروندان یعنی تعامالت و رفتار انسان با محیط اشاره دارد.  کنشی به رفتار زیست

های اجتماع قبل و بعد از ارائة  بانی نظری است؛ به این معنی که میان سرمایههای تحقیق نیز همسو با م بافته 

های جامعة محلی  دهندة نگاه مدیریت جدید به ظرفیت خدمات آموزشی و فیزیکی تفاوت معناداری وجود دارد و نشان

اکولوژیکی، و تکنیکی در های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،  است، که به ارتباط متقابل هر یک از اجزا، ظرفیت

سالی  ( است که یکی از اقدامات مهم در مدیریت خشک1114این یافته همسو با تحقیق سنگ ) جامعة محلی اشاره دارد.

شود. درواقع، با توجه  کردن دانش منجر می کند که به خلق دانش، انتقال دانش، و همچنین عملیاتی را یادگیری معرفی می

های توسعة اقتصادی جامعه را فراهم کند. بر این اساس، وضعیت  تواند زمینه از انواع سرمایه می محور، هریک مدل سرمایه

های چرخة مدیریت بالیا )آمادگی،  های روستاهای مورد مطالعه در دورة متفاوت یعنی قبل از برگزاری برنامه سرمایه

مرتبط به روستا خصوصاً جهاد کشاورزی سنجش شد  ها توسط نهادهای کاهش، پاسخ، و بازیابی( و بعد از برگزاری برنامه

های اجتماع قبل و بعد از اقدامات عملیاتی بود و در  دهندة تفاوت معنادار بین وضعیت سرمایه آمده نشان دست و نتایج به

دهندة  ها سرمایة اجتماعی، انسانی، و فرهنگی بیشترین تفاوت را به خود اختصاص دادند، که این امر نشان بین سرمایه

پذیری و تعامل جامعة محلی با یکدیگر در روستاهای مورد مطالعه است. این یافته نیز با  باالبودن روحیه و انگیزة مشارکت

بخشی و درگیرکردن حداکثری جامعة محلی را عامل  (، که عامل آگاهی1912تحقیق امیرساالری میمنی و همکاران )

( که فرایند 1910های کیانی سلمی و امینی فسخودی ) ا یافتهسالی و همچنین ب مهمی در کاهش اثرهای خشک

کند  سالی معرفی می سالی را عاملی در کاهش اثرهای خشک های خشک رسانی و افزایش آگاهی دربارة روش اطالع

سالی  آوری در برابر خشک های اجتماع با تاب همسوست. این تحقیق نیز با این هدف انجام شد تا ارتباط بین سرمایه

و  ،ها ها، زیرساخت گذاری مانند منابع طبیعی و انسانی، سرمایه« سخت»عوامل های تحقیق نشان داد  بررسی شود. یافته

عنوان  د، همچنان بهشون روستایی تلقی می ةهای توسع سیاست ةکنند ترین عامل تعیین اصلیاز دیرباز  ، کهمشاغل ةتوسع
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آوری  اند که تأثیر کمتری در فرایند تاب عوامل دیگری نیز شناسایی شدهعوامل اصلی فرایند مدیریت است. با این حال، 

شامل سرمایة اجتماعی،  عوامل این الً،مث شود. گفته می« نرم»ها عوامل   دارند. این عوامل چندان ملموس نیستند و به آن

د. با این ایی نقش دارنروست همبستگیروستایی و افزایش  ةکه همگی در توسعاست و دانش محلی  ،اجتماعیهمبستگی 

های موجود در جامعة محلی برای مدیریت وضع موجود وجود  سازی ظرفیت تفاوت که توجه چندانی به درگیری و فعال

بودن  ناپذیری های موجود جوامع محلی، زمینه برای یادگیری، پذیریش اجتناب سازی ظرفیت ندارد. زیرا در صورت فعال

های اجتماع با میانجیگری  شود. همین عامل موجب شد که سرمایه مداخالت فراهم می تغییر، و توانایی تجربة دانستن

تر گفته  که پیش گونه آوری روستاهای مورد مطالعه را تبیین کند. همان درصد از تغییرات تاب 96/6چرخة مدیریت بالیا 

سوانح و بالیای طبیعی، عالوه بر  پذیری به زمان قبل از آسیب یا پس از پذیری یا برگشت شد، میزان واکنش و بهبود

آوری جامعه است. برخی محققان، از جمله اوبریست و  برخورداری از دانش مدیریت بحران، وابسته به میزان تاب

آوری اجتماعی درک سه نوع ظرفیت یعنی ظرفیت مقابله، ظرفیت  منظور فهم تاب اند که به همکاران، واس و لورنز، بر آن

شود که  گردد و در این ظرفیت بررسی می دهی برمی غییر اهمیت باالیی دارد. ظرفیت مقابله به پاسخسازگاری، و ظرفیت ت

 کنند.  آمده را با استفاده از منابع خودشان برطرف می چگونه مردم خطرهای پیش

و  یعقالن یزیر که برنامهدهد  ارائه می پارچه کی یچارچوب یآور بر تفکر تاب یمبتن یزیر برنامه بر این اساس،

 یریز و برنامه یابزار تیبر عقالن یمبتن یمنطق یریز برنامهطورکه قبالً گفته شد،  با هم درآمیزد؛ همانرا  یارتباط

است که با  یروند بازگشت کی دهیچیساختار پ کی ةپارچ کی تیعقالنی باشد. درواقع، ارتباط تیبر عقالن یمبتن یارتباط

انجام  ی در حال تغییرها مختلف در نقش گرانیتوسط بازمختلف و مستمر در مراحل  تیاستفاده از اشکال مختلف عقالن

استفاده  پارچه کی تیاز عقالن یاصل یزیر برنامه ستمیمتفاوت از دو سای  به گونه که یآور تاب یزیر برنامهو  شود یم

 نیب یها میت در کنار یتعامل یها افراد در گروهعنوان  ها به به آنبلکه  نیاز دارد، عنوان افراد به گرانیبازبه تنها  نه کند یم

 یها گروهمشارکت  به این معنی که. مشارکت کنند یزیر برنامهمختلف مراحل  تا در نیاز دارد یفن ةبا تجرب یا رشته

و  راتییتغ یبرا روستاییی و مناطق شهر یساز آماده برای تعهد اساس بر دیبای تغییر ریادگیعنوان عوامل  به یاجتماع

 برآمده از اجتماعی یندهاایاز فر یاریبس رایز ؛مهم است اریبس یآور نکته در تفکر تاب نیاختالالت بلندمدت باشد. ا

   اند. یاجتماع یساختار یها مدت و ارزش بر انتظارات کوتاه یمبتن یارتباط های کنش
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