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چکیده

Abstract
Resilience is recognized as a potential capacity of a community at risk that faces hazards for adaptation or resistance to change to achieve or maintain an appropriate
level of performance. Occurring environmental changes,
rural areas are affected more and more vulnerable. Considering the importance of resilience in understanding
the syntax of dealing with critical issues, this study examines the role of livelihoods diversity in resilience and
welfare of the rural community in facing climate change
using the factor analysis method with 5 indicators and
38 sub-indices in 2019-2020. In this study, 206 questionnaires were completed in the village of Jaro in Alborz
province. To achieve the research goal, using Cronbach's
alpha was first used to ensure the reliability of the questionnaire. The results show that 38 factors are questioned
in eight groups. In the first group (the most important
group), many indicators such as participation in collective employment activities, familiarity with new market
needs, business development through the use of new
technologies, business development through the use of
new technologies, experience in a variety of occupational
environments, learning new skills in economic activities
reflect the importance of recognizing the basic needs of
the market and increasing the ability of villagers to carry
out alternative agricultural activities in crisis.
Keywords: Resiliency, Drought, Factor Analysis, Climate
Change, Alborz Province.

،تابآوری بهعنوان ظرفیت بالقوه جامعه در معرض مخاطرات
 برای،با هدف حفظ یا رسیدن به سطح مناسبی از عملکرد
.سازگاری یا مقاومت در برابر تغییرات شناخته میشود
 نواحی روستایی ازجمله مناطقی،باتوجهبه تغییرات اقلیمی
 باتوجهبه.هستند که در معرض آسیبپذیری بیشرتی قرار دارند
اهمیت موضوع تابآوری در شناخت نحوه رویارویی با
 مطالعه حارض به بررسی نقش تنوع معیشتی،مسائل بحرانی
در تابآوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر
5 اقلیم با بهرهگیری از روش تحلیل عاملی و با استفاده از
 در. پرداخته است1398-99  زیرشاخص در سال38 شاخص و
 پرسشنامه در دهستان جارو از توابع206  تعداد،این راستا
. شهرستان اشتهارد در استان الربز تکمیل شد،بخش پلنگآباد
 عامل مورد پرسش در هشت گروه قرار38 نتایج نشان میدهد
 نتایج حاکیاز آن است که در گروه نخست، همچنین.گرفتهاند
 بسیاری از شاخصها مانند مشارکت،بهعنوان مهمرتین گروه
 آشنایی با نیازهای جدید،در فعالیتهای اشتغالزایی جمعی
، توسعه کسبوکار از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین،بازار
 یادگیری مهارتهای،تجربه کار در محیطهای متنوع شغلی
 نشاندهنده اهمیت شناخت،جدید فعالیتهای اقتصادی
نیازهای اساسی بازار و افزایش توانایی روستاییان برای انجام
.فعالیتهای جایگزین کشاورزی در مواقع بحران میباشد
 تغییر، تحلیل عاملی، خشکسالی، تابآوری:واژههای کلیدی
. استان الربز،اقلیم
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مقدمه

را دارند که در نبود سیستمهای کاهش خطر ،به سوانحی
جربانناپذیر برای جوامع انسانی تبدیل شوند ( Zhouو همکاران،
 .)2010زندگی همراه با مخاطرات طبیعی ،به معنای خسارتبار
بودن و آسیبپذیری نیست ،بلکه کمبود تابآوری و میزان
شناخت و ادراک افراد جامعه ،از درجه ،نوع و نحوه مخاطرهآمیز
بودن ،سبب ایجاد خسارت است (پورطاهری و همکاران.)1392 ،
ازینرو ،در سالهای اخیر و در سطح جهانی تغییرات چشمگیری
در نگرش به مخاطرات دیده میشود ،بهطوریکه رویکرد غالب
از مترکز ضعیف بر کاهش آسیبپذیری به افزایش تابآوری
در مقابل سوانح تغییر پیداکرده است ( McEntireو همکاران،
 .)2002بر اساس این نگرش ،برنامههای کاهش اثرات مخاطرات،
باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگیهای تابآوری در جوامع
باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تابآوری اجتامعات
محلی توجه کنند ( Cutterو همکاران .)2008 ،در این راستا،
مطالعات متعددی به مفاهیم جوامع تابآور و معیشت تابآور
پرداختهاند (2006 ،Manyena؛  Motsholaphekoو همکاران،
2012؛  Wheelerو 2015 ،Cooper؛  Antwi-Agyeiو همکاران،
 .)2014باتوجهبه مطالب گفته شده و همچنین اهمیت آمادگی
جوامع در صورت بروز تغییرات اقلیمی به منظور کاهش خسارات
ناشی از این تغییرات ،رضورت مطالعه در زمینه نحوه رویارویی
جوامع با تغییرات آب و هوایی انکارناپذیر میباشد .ب ه عنوانمثال
 Caldwellو  )2009( Boydدر مطالعهای که به منظور بررسی
و تحلیل مواجهه و تابآوری خانوادههای كشاورز در معرض
خشکسالی در جنوب اسرتالیا صورت گرفته است ،به شناخت
طیف وسیعی از راهربدهای مواجهه جمعی اشاره میکنند كه
خانوارها به كار میگیرند .در پژوهش آنها به اتكای كشاورزان به
رسمایه اجتامعی بهعنوان منبع تطبیقی اشاره میشود؛ در عین
حال ،نشانههایی از به خطر افتادن همبستگی اجتامعی به دلیل
رقابت بر رس منابع موجود در آنجا دیده میشود.
 Motsholaphekoو همکاران ( )2012در مطالعهای معیشت
روستایی و تطبیق خانوار با خشکسالی در دلتای اوکاوانگو در
کشور بوتسوانا را بررسی کردند .نتایج این مطالعه که از طریق
تکمیل  526پرسشنامه بهدستآمده است ،نشان میدهد
خشکسالی ،فعالیتهای معیشتی خانوارهای روستایی را تحت
تأثیر قرار داده است و واکنش خانوارها به پدیده خشکسالی
شامل تغیر الگوی کشت به سمت محصوالت دیم ،تنوعبخشی
معیشتی ،جابهجایی دام به مناطق مرطوبتر و حفر چاه بوده
است .همچنین توانایی رسمایهگذاری در فرصتهای ایجادشده
بوهوایی باید در متام سطوح توسعه یابد ،زیرا
توسط شوکهای آ 
این امر میتواند سازگاری با اثرات و کاهش تلفات را از تغییرات
آب و هوایی آینده و تغییرات در بوتسوانا و دیگر کشورهای
درحالتوسعه را بهبود بخشد.

تابآوری1بهعنوان ظرفیت بالقوه جامعه در معرض مخاطرات ،با
هدف حفظ یا رسیدن به سطح مناسبی از عملکرد ،برای سازگاری
یا مقاومت در برابر تغییرات شناخته میشود (United Nations
 .)2004 ،Office for Disaster Risk Reductionامروزه مفهوم
تابآوری در علوم زیستمحیطی و همچنین پژوهشهای
علمی ،کاربردی و طرحهای توسعهای در ابعاد مختلفی مانند
مقابله با چالشهای تغییرات آبوهوایی ،بحرانهای مالی و
تهدیدات امنیتی در کشورهای توسعهنیافته ،جایگاه ویژهای دارد
( Riggو  .)2015 ،Ovenدر حوزه پژوهشهای علمی ،مفهوم
تابآوری از دهه  1960بهعنوان یک موضوع بسیار مهم مطرح
شد ،بهطوریکه در سالهای پس از آن بهعنوان تضاد اصلی در
رشتههایی همچون اکولوژی و جایگزینی برای پایداری بهعنوان
هدف نهایی توسعه منظور شد ( Bénéو همکاران2014 ،؛
 .)2012 ،Wilsonبا مورد توجه قرار گرفنت رویکردهای مختلف
نظری مانند ارتباط سیستمهای طبیعی-انسانی و یا اکولوژیکی-
اجتامعی تحت تناقض پایداری ،2مفاهیمی چون آسیبپذیری،
تابآوری ،در معرض خطر بودن و ظرفیت سازگاری 3مورد توجه
توسعه پایدار قرار گرفت (پاشانژاد .)1395 ،مفاهیم آسیبپذیری
و تابآوری ،چارچوبها و مدلهای مفهومی ارزشمندی را برای
شناخت چگونگی مقابله جوامع و سیستمهای انسانی در برابر
تغییرات محیطزیستی و اجتامعی فراهم میکنند (،Adger
 .)2006با وقوع تغییرات محیطزیستی و عدم توجه به اثرات
نامطلوب آن بر جوامع انسانی ،نواحی روستایی ازجمله مناطقی
ب شدید
هستند که بیشرت تحت تأثیر قرارگرفته و در معرض آسی 
قرار میگیرند (پاشانژاد .)1395 ،این مسئله میتواند ابعاد مختلف
اقتصاد روستا از جمله کشاورزی روستایی را با مخاطرات بسیاری
روبهرو کند .از میان دامنه گسرتدهای از مخاطرات که جوامع
روستایی با آن روبهرو هستند ،خشکسالی یکی از مهمرتین بالیای
طبیعی است که زیانهای بسیاری را بر بخش کشاورزی و منابع
آبی وارد میسازد (پیرمرادیان و همکاران .)1387 ،به همین
دلیل خشکسالی به لحاظ اینکه محدوده وسیعتر جغرافیایی
را در برمیگیرد ،پیچیدهتر از دیگر بالیای طبیعی بوده است.
بنابراین جمعیت بیشرتی را تحت تأثیر قرار میدهد (Wilhite
و همکاران .)2007 ،
از آنجاییکه ایران بر روی کمربند خشکسالی قرار دارد ،با
مخاطراتی مانند بیابا نزایی ،تغییر کاربری اراضی و رهایی اراضی
دایر نیز روبهرو است .دلیل اصلی این بحران را میتوان توجه
اندک به ابعاد مدیریت بحران خشکسالی و ارتقای زمینههای
تابآوری و انعطاف کشاورزان در برابر چنین مخاطراتی تبیین
منود .چراکه مخاطرات محیطی مانند خشکسالی این ظرفیت
نرشیه آب و توسعه پایدار
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 Cooperو  )2015( Wheelerدر مطالعهای دیگر به بررسی
بوهوایی در کشور
سازگاری خانوارهای روستایی با تغییرات آ 
اوگاندا پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان داد کشاورزان با
درآمد باال ،خشکسالی را بهعنوان بزرگترین تهدید برای خود
میدانستند؛ درحالیکه ،کشاورزان با درآمد پایین بارانهای
سیلآسا و طوفان را بزرگرتین مخاطره میدانستند 54/7 .درصد
از کشاورزان راهکارهایی چون ذخیره مواد غذایی ،نگهداری
دام و کاشت گونههای مقاوم را در نظر داشتند و  45/3درصد
راهکاری را برای مقابله در نظر نگرفته بودند .بنابراین ارزیابی
آسیبپذیری و اطالعرسانی بهمنظور نحوه سازگاری با تغییرات
آبوهوایی رضوری است.
در مطالعهای دیگر  Antwi-Agyeiو همکاران ( )2014اسرتاتژیهای
تطبیق معیشت کشاورزان با تغییرات اقلیمی در مناطق ساحلی
سودان و مناطق جنگلی غنا را بررسی کردند .نتایج این مطالعه
نشان داد مهمرتین راهکارها برای مقابله با تغییر اقلیم ،تغییر زمان
کاشت ،کاشت ارقام زودرس ،تنوع محصول ،حامیت افراد جامعه
روستایی از یکدیگر و تغییر در رژیم غذایی میباشد .بنابراین ،ایجاد
راهکار برای ارتباط بیشرت جوامع روستایی ،بهمنظور تعامل دانش
و راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی امری اجتنابناپذیر است.
در این راستا ،شکری فیروزجاه ( )1396با روش توصیفی-تحلیلی
به بررسی میزان تابآوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات
محیطی را بررسی کرد .در این مطالعه پرسشنامهای در قالب
 4بُعد 16 ،شاخص و  31زیر شاخص تنظیم شد و تعداد 383
پرسشنامه بر اساس مدل کوکران بهصورت تصادفی در میان
جامعه آماری مورد مطالعه توزیع شد .برای بررسی مسائل
تحقیق و تجزیهو تحلیل دادهها از مدل تصمیمگیری چند متغیره
ویکور 4استفادهشده و وزن معیار هریک از شاخصها با روش
آنرتوپی شانون 5محاسب ه شده است .نتایج دادههای تحقیق که با
کمک نرمافزارهای  SPSS ،GISو  Excelانجا م شده است ،نشان
میدهد در بین ابعاد مختلف تابآوری شهری در مناطق  12گانه
شهر بابل ،ابعاد کالبدی (با میانگین  )3/54و سپس اجتامعی
(با میانگین  )3/14وضعیت مناسبتری دارند .اما بهطورکلی
حدود  50درصد مناطق مورد بررسی در این شهر عدم تابآوری
و تابآوری پایین دارند و تنها  25درصد از مناطق از لحاظ
شاخصها کام ًال تابآور هستند.
همچنین رکنالدین افتخاری و همکاران ( )1393در مطالعهای
بهصورت كمی -پیامیشی و با استفاده از روشهای توصیفی-
تحلیلی و روابط همبستگی به بررسی نقش تنوع معیشتی در
تابآوری خانوارهای روستایی در رشایط خشکسالی در استان
اصفهان پرداختهاند .برای این منظور به  12روستا در مناطق
مختلف استان اصفهان ،كه به درجههای متفاوتی در معرض
خشکسالی بودند و در سطوح گوناگونی ازنظر برخورداری از
بررسی نقش تنوع معیشتی در تابآوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با ...

امكانات توسعه قرار داشتند ،مراجعه شد و افزون بر نهادها و
خربگان روستایی با  227نفر از رسپرستان خانوار كشاورز روستایی
مصاحبه شد .نتایج بهدستآمده نشان داد انتخاب رویكرد تنوع
معیشتی منجر به تابآوری بیشرت خانوارها در رشایط خشکسالی
شده است .در روستاهایی كه در معرض خشکسالی شدیدتری
قرار داشتند ،این تنوع معیشتی بیشرت به چشم میخورد.
در مطالعهای دیگر ،حیدری ساربان و مجنونی ( )1395تابآوری
در منطقه رشقی دریاچه ارومیه را بررسی کردند .برای این منظور
 43روستا از مناطق مختلف شش شهرستان واقع در کرانه رشقی
دریاچه ارومیه با درجات مختلفی از وجود خشکسالی و از نظر
سطوح برخورداری از امکانات توسعه با روش تصادفی ساده
انتخاب شد و بر اساس فرمول کوکران  380نفر از رسپرستان
خانوارها بهعنوان حجم منونه انتخاب شد .روایی پرسشنامه توسط
پانل متخصصان مورد تأیید و سطح پایایی پرسشنامه با استفاده
از فرمول آلفای کرونباخ  0/893بهدستآمد .نتایج بهدستآمده
نشان داد انتخاب رویکرد معیشتی منجر به تابآوری بیشرت
خانوارها در رشایط خشکسالی دریاچه ارومیه شده است .در
روستاهایی که در معرض خشکسالی شدیدتری قرار داشتند ،این
تنوع معیشتی بیشرت بود .در نهایت باتوجهبه نتایج پژوهش،
پیشنهادهای کاربردی در زمینه راهکاری عملی تنوع معیشتی و
تابآوری روستایی ارائه شده است.
سلامنی و همکاران ( )1394در مطالعهای با عنوان ارزیابی
رویکرد تابآوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی در شهرستان
دماوند پس از بیان و رشح مخاطرات طبیعی و رضورت توجه
به آن ،بیان پاسخی در جهت پیشگیری از پیامدهای مخاطرات
را رضوری دانسته و به بیان چهار گروه از رویکردهای مهم
تابآوری میپردازد .این چهار گروه عبارتاند از :گروه اول
رویکرد کنشگر ،کنشپذیر و رویکرد سازگار و گسرتده ،گروه
دوم شامل سه رویکرد تابآوری بهعنوان آمادگی ،تابآوری به
عملکرد و تابآوری بیاثر ،گروه سوم تابآوری با دو رویکرد
بخشی و کلی و گروه چهارم شامل رویکردهای تابآوری و تعادل
جهانی ،تابآوری و تعادل چند بعدی تقسیم میشود .همچنین
این تحقیق نشان داد رویکرد تابآوری در منطقه مورد مطالعه
در گروه اول کنشگر ،در گروه دوم تابآوری بهعنوان عملکرد ،در
گروه سوم تابآوری بخشی و در گروه چهارم رویکرد تابآوری و
تعادل جهانی میباشد.
به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب به منظور افزایش
تابآوری در جوامع روستایی ،در مطالعه حارض نوع پرسش و
سوال تحقیق متفاوت از سایر تحقیقات میباشد .هامنطور که
از نتایج مطالعات صورت گرفته مشخص است اکرث مطالعات
به بررسی تابآوری جوامع روستایی شاخصهای مورد سوال
در صورت انجام ،از کشاورز پرسیده شده است بهطور مثال
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اگر حذف واسطه در محدوده تحقیق صورت نگرفته باشد از
نظر کشاورز بر تابآوری تأثیر کمی خواهد داشت بهطوریکه
میتواند عامل مهمی از نظر اقتصادی و رفاهی برای منطقه باشد
و سبب تابآوری بیشرت شود .بهاین منظور در این مطالعه برای
ایجاد رشایط تابآور از افراد پرسیده شده است که کدام شاخص
در صورت ایجاد یا وجود میتواند سبب افزایش تابآوری شود،
در این صورت متامی شاخصها در دید فرد مورد پرسش ،از نظر

وجودی یکسان میباشد بنابراین اولویتبندی شاخصها دقیقتر
انجام میگیرد .در ادامه و در قسمت مواد و روشها ،به رشح
دادهها ،چگونگی جمعآوری و روششناسی تحقیق پرداخته
میشود .در قسمت نتایج و بحث ،نتایج حاصل از کاربست
روششناسی تحقیق ارائه و مورد بحث قرار میگیرد .در قسمت
نتیجهگیری و پیشنهادها ،پیشنهادهای پژوهش متناسب با نتایج
بهدست آمده ارائه میشود.

مواد و روشها

کوکران طبق معادله ( )1میباشد:
()1

در این مطالعه به منظور تبیین و بررسی نقش تنوع معیشتی
در تابآوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با
تغییر اقلیم با استفاده از مطالعات صورت گرفته شاخصهای
تأثیرگذار بر تابآوری جوامع روستایی مشخص و سپس با
مؤلفههای تنوع معیشتی به بررسی اثر این مؤلفهها با استفاده
از روش تحلیل عاملی بر تابآوری پرداخته شد .در رابطه با
جمعآوری دادهها روش مورد استفاده در این پژوهش ،میدانی
(پرسشنامهای) بوده و جامعه آماری این تحقیق خانوارهای
دهستان جارو از توابع بخش پلنگ آباد ،شهرستان اشتهارد در
استان الربز میباشد .دهستان مورد مطالعه  4روستا 1407 ،نفر
جمعیت و  445خانوار دارد (رسشامری نفوس و مسکن.)1395 ،
به منظور تعیین تعداد پرسشنامه از فرمول کوکران استفاده
شد که بر این اساس تعداد  206پرسشنامه با استفاده از روش
منونهگیری در دسرتس تکمیل شد .روش منونهگیری در دسرتس
زمانیکه هدف ،دسرتسی به اطالعات در کمرتین زمان باشد
مورد استفاده قرار میگیرد.
منونهگیری به معنای برداشنت هر نسبتی از جامعه بهصورتیکه
معرف آن جامعه یادآوری شود ،میباشد .انواع مختلفی برای
منونهگیری وجود دارد که محقق بر اساس ماهیت تحقیق و
رشایط موجود مناسبترین روش را برای خود انتخاب میکند.
همچنین ،در این مطالعه روشهای مختلف آماری بررسی
شد .باتوجهبه اطالعات پرسشنامه ،روش تحلیل عاملی نتایج
مناسبرتی در زمینه رسیدن به هدف مورد نظر داشت .ازآنجاییکه
تحلیل عاملی اکتشافی 6بهعنوان تکنیک تحلیل دادهها مورد
توجه بود ،سعی شد از قواعد منونهگیری که مربوط به این
روش است ،استفاده شود .درواقع ،در تکنیک تحلیل عاملی
اکتشافی به ازای هر متغیر (نشانگر) حداقل  5مشاهده
(منونه) نیاز است( .داداشپور و سعیدی شیروان .)1395 ،بر
این مبنا ،باتوجهبه اینکه در مطالعه حارض  38متغیر (نشانگر)
موردسنجش قرار گرفت ،به ازای هر متغیر ،بهطور میانگین 5
مشاهده در نظر گرفته شد و تعداد  206منونه برآورد شد ،این
تعداد با روش کوکران 7نیز برابر است .روش محاسبه حجم منونه
نرشیه آب و توسعه پایدار

Z 2 pq
1 Z 2 pq
+
))− 1
(
1
(
N d2
d2

=n

در معادله ( n :)1حجم منونه N ،حجم جمعیت آماری (حجم
جمعیت شهر ،استان و…) p ،نسبتی از جمعیت دارای صفت
معین q=(1-p( ،نسبتی از جمعیت فاقد صفت معینZ ،
مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در میزان اطمینان ۹۵
درصد برابر  1/96است d ،مقدار اشتباه مجاز که معموالً برابر
 0/01یا  0/05است؛ مقدار  pو  qاگر در اختیار نباشد ،میتوان
آن را  0/5در نظر گرفت و در این صورت واریانس به حداکرث
مقدار خود میرسد.
روایی 8و یا اعتبار یک مسئله کیفی است و ارزیابی آن بسیار
مشکل است (کالنرتی )1395 ،و انواع گوناگونی دارد که عبارتند
از :اعتبار محتوا ،اعتبار مالکی ،اعتبار سازهای و اعتبار عاملی.
هدف از روایی این است که آیا سنجهها یا گویههای بهکاربرده
شده میتواند موضوع و یا تحقیق موردنظر را بسنجد یا خیر؛
الزم به ذکر است این کار با کمک و راهنامیی کارشناسان در
موضوع مورد مطالعه امکانپذیر است .در این پژوهش برای
تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه از اعتبار محتوایی استفاده شد؛
برای بررسی محتوای آن ،پرسشنامه بر اساس مطالعات صورت
گرفته طراحی شد.
قابلیت اعتامد یا پایایی به این منظور است که آیا ابزار
اندازهگیری ،دقت و صحت مناسب برای اندازهگیری صفت
موردنظر را دارد .روشهای مختلفی برای محاسبه رضیب
قابلیت اعتامد ابزار اندازهگیری وجود دارد .در این پژوهش
بهمنظور اطمینان از پایایی ابزار اندازهگیری از آلفای کرونباخ
استفاده شد .بدیهی است در این روش همگنی درونی ابزار
اندازهگیری مورد سنجش قرار میگیرد و زمانی این همگنی
مورد قبول واقع میشود که میزان پایایی باالتر از  0/70باشد
(جدول  .)1برای سنجش اعتبار پرسشنامه در این تحقیق
بهوسیله یک پیشآزمون تعداد  30نسخه از پرسشنامه خارج
از منونه اصلی تکمیل شد .میزان قابلیت اعتامد یا پایایی ابزار
بهصورت جدول ( )2است.
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جدول  -1میزان پایایی و رضیب آلفا کرونباخ
رضیب آلفا کرونباخ پایایی درونی
0/9 ≥ α
عالی
0/8 ≥α>0/9
خوب
0/7≥α>0/8
قابل قبول
0/6≥α>0/7
مورد سؤال
0/5≥α>0/6
ضعیف
غیرقابل قبول
α>0/5
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در معادله ( K ،)2تعداد پرسشها و  Si2واریانس هر پرسش و S2
واریانس کل پرسشها میباشد.
جدول  -2پایایی ساختارهای مطالعه
تعداد گویه مقدار آلفای کرونباخ
0/725
38

نتایج جدول ( )2نشان میدهد میزان پایایی ابعاد در سطح قابل
قبول قرار دارد .مناسب بودن پایایی ابعاد نشان دهنده مطلوبیت
ابعاد است .روش محاسبه آلفای کرونباخ در معادله ( )2آورده
شده است (آشتیانی.)1395 ،

در جدول ( )3شاخصهای اثرگذار بر تابآوری جوامع روستایی
که از مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج استخراج شد و در
پرسشنامه مربوط به آن مطرح شده ،آورده شده است.

جدول  -3شاخصهای اثرگذار بر تابآوری جوامع روستایی
شاخصهای محیطی-کالبدی
کاشت محصوالت مقاوم
استفاده از پساب تصفیهشده
دسرتسی مناسب به تجهیزات آبیاری مدرن
کافی بودن منابع آب مناسب
میزان تنوع منابع آبی
دفع علفهای هرز و الیروبی جویهای
آب بهمنظور کاهش مرصف آب
انجام شخم عمیق در فصول بارانی
میزان استفاده از روشهای آبیاری مدرن
شاخصهای تنوع معیشتی
دارا بودن شغل دوم
یادگیری مهارتهای جدید فعالیتهای اقتصادی
توسعه کسب و کار از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین
تجربه کار در محیطهای متنوع شغلی
آشنایی با نیازهای جدید بازار
دارا بودن رسمایه کافی جهت تغییر شغل
مشارکت در فعالیتهای اشتغا لزایی جمعی
زمینههای فعالیت زنان و دخرتان روستایی
داشنت روحیه ریسکپذیری جهت پذیرش راهربد معیشتی جدید
رسمایهگذاری در تسطیح خاك زمینهای زیركشت آبی
بهرهوری زمین و محصوالت کشاورزی
انجام فعالیتهای اقتصادی در شهر

شاخصهای اجتامعی
خانوار متکی به خود جهت تأمین نیازهای اساسی
میزان احساس رضایت از زندگی ساکنان روستا
افزایش متایل به کسب اطالعات مرتبط با خشکسالی از
طریق تلویزیون ،رادیو و بهطورکلی نظرات کشاورزان
ایجاد تعاونی و تشکیالت محلی در برنامهریزی
برای مقابله با اثرات خشکسالی
شاخصهای اقتصادی
داشنت بودن منابع مالی برای کاسنت از اثرات تغییر خشکسالی
حذف واسطهها و عرضه مستقیم محصوالت به بازار
پیشبینی منابع درآمدی مناسب برای کاسنت از اثرات خشکسالی
بیمه محصوالت کشاورزی و دامها برای کاسنت از اثر خشکسالی
کاشت محصوالت متناسب با مزیتهای منطقه
به دست آوردن شغل جدید در صورت از دست
دادن شغل اول در کمترین زمان
دسرتسی به منابع مالی رسمی (اعتبارات بانکی و )...
شاخصهای نهادی
میزان اثربخشی حامیتهای دولتی در
رابطه با جربان اثرات خشکسالی
اطالعرسانی مناسب دستگاههای متولی در خصوص
اتخاذ رویکردهای مقابله با خشکسالی
عملکرد نهادهای دولتی مانند دهیاری و
شورا در مدیریت اثرات خشکسالی
مؤثر بودن قوانین دولتی برای جربان اثرات خشکسالی
به اشرتاکگذاری تجارب و دانش در بین افراد محلی
آگاهی روستاییان در رابطه با عوامل مؤثر در بروز خشکسالی
داشنت برنامه منطقی برای جلوگیری از اثرات خشکسالی
بررسی نقش تنوع معیشتی در تابآوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با ...

79

صالح ،ا .و همکاران

برای تجزیه تحلیل اطالعات و دستیابی به نتایج پژوهش از
نرمافزارهای  Excelو  SPSSاستفاده شده است .همچنین
آزمونهای بهکار رفته در این پژوهش در جدول ( )4آورده
شده است.

واریانس کل متغیرهاست که آن عامل تبیین می کند .به بیان
دیگر مقدار ویژه سهم نسبی هر عامل از کل واریانس متامی
متغییرهای تحقیق است.
عامل اول ،عواملی هستند که از نظر کشاورز مهمرتین عوامل
هستند و بر اساس آزمون تحلیل عاملی در گروه اول یا عامل
اول قرار میگیرند .عامل اول با مقدار ویژه  3/834به تنهایی
قادر به تبیین 10/088درصد از واریانس کل بوده است .عامل
دوم با بار عاملی (مقدار ویژه)  3/488قادر به توضیح 9/180
درصد از واریانس کل میباشد .به طور مشابه سهم نسبی سایر
عوامل از کل واریانس متامی متغیرها در جدل ( )6آورده شده
است .هامنطور که مشاهده میشود ،بر اساس درصد واریانس
تجمعی ،متام هشت عامل میتوانند  56درصد از واریانس را
توضیح دهند.
در جدول ( )7نتایج مربوط به تحلیل عاملی عوامل مهم بر
افزایش تابآوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی ارائه
شده است.

جدول  -4آزمونهای مورد استفاده در مطالعه
هدف
آزمون بهکاررفته
تعیین پایایی پرسشنامه
آلفای کرونباخ
 KMO and Bartlett testمناسبودن دادها برای تحلیل عاملی
استخراج مهمرتین عوامل
تحلیل عاملی
بر افزایش تابآوری

نتایج و بحث
در این بخش از تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی عوامل
مهم بر ایجاد تابآوری در جوامع روستایی اولویتبندی میشود.
قبل از انجام آزمون تحلیل عاملی ابتدا باید از مناسب بودن این
تحلیل برای این مطالعه اطمینان حاصل منود ،برای این منظور
از آزمون  KMO and Bartlett testاستفاده میشود .نتایج این
آزمون در جدول ( )5آورده شده است.

جدول  -6مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد
واریانس تجمعی عاملهای استخراجشده
مقدار ویژه درصد واریانس درصد واریانس
عامل
تجمعی
تبیین شده
10/088
10/088
3/834
عامل اول
19/268
9/180
3/488
عامل دوم
26/593
7/325
2/783
عامل سوم
33/512
6/919
2/629
عامل چهارم
39/648
6/136
2/332
عامل پنجم
45/663
6/014
2/285
عامل ششم
51/444
5/782
2/197
عامل هفت
55/998
4/553
1/730
عامل هشت

جدول  -5نتایج کفایت حجم منونه از طریق
آزمونهای KMO and Bartlett Test
سطح
رضیب آزمون
KMO
تحلیل عاملی
معنیداری
بارتلت
0/000
3034/33
0/677
مقادیر

همچنین آزمون کرویت بارتلت برای بررسی این فرضیه که
ماتریس همبستگی دادهها یک ماتریس هامنی است ،مورد
استفاده قرار گرفت .چنانچه ماتریس همبستگی دادهها هامنی
باشد میتوان دریافت متغیرها ناهمبستهاند و برای تحلیل
عاملی مناسب نیستند .باتوجهبه نتایج جدول ( )5و معنیدار
بودن آزمون (در سطح خطای  99درصد) نتیجه میشود دادهها
برای تحلیل عاملی مناسب میباشند .در آزمون تحلیل عاملی
ابتدا تعداد عاملها مشخص میشوند .نتایج در جدول ()6
آورده شده است .در این جدول ،ستون اول از سمت راست
عاملها ،ستون دوم مقدار ویژه ،9ستون سوم درصد واریانس
تبیین شده و ستون چهارم درصد واریانس تجمعی را نشان
میدهد .منظور از مقدار ویژه در ستون دوم ،میزان واریانس
تببین شده است که بر اساس آن درصد واریانس تبیین شده
در ستون سوم محاسبه شده است .در جدول ( )6مقدار ویژه
برای هر عامل نشان داده شده است .مقدار ویژه ،نسبتی از
نرشیه آب و توسعه پایدار

باتوجهبه نتایج تحلیل عاملی که در جدول ( )7آورده شده است
نشان میدهد مشارکت در فعالیتهای اشتغالزایی جمعی با
بار عاملی  0/717مهمرتین عامل در گروه اول میباشد پس از آن
عواملی نظیر ،آشنایی با نیازهای جدید بازار ،توسعه کسبوکار
از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین ،دسرتسی مناسب به
تجهیزات آبیاری مدرن ،تجربه کار در محیطهای متنوع شغلی،
میزان استفاده از روشهای آبیاری مدرن ،یادگیری مهارتهای
جدید فعالیتهای اقتصادی ،زمینههای فعالیت زنان و دخرتان
روستایی ،دفع علفهای هرز و الیروبی جویهای آب بهمنظور
کاهش مرصف آب به ترتیب با بار عاملی ،0/686 ،0/695
 0/479 ،0/536 ،0/576 ،0/595 ،0/655و  0/466از مهمرتین
عوامل موثر بر افزایش تابآوری در گروه اول میباشند.
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عوامل
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

گروه پنجم
گروه ششم

گروه هفتم
گروه هشتم

جدول  -7تحلیل عاملی عوامل مهم بر افزایش تابآوری جوامع روستایی
بار عاملی
گویهها
0/717
مشارکت در فعالیتهای اشتغا لزایی جمعی
0/695
آشنایی با نیازهای جدید بازار
0/686
توسعه کسبوکار از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین
0/655
دسرتسی مناسب به تجهیزات آبیاری مدرن
0/595
تجربه کار در محیطهای متنوع شغلی
0/576
میزان استفاده از روشهای آبیاری مدرن
0/536
یادگیری مهارتهای جدید فعالیتهای اقتصادی
0/479
زمینههای فعالیت زنان و دخرتان روستایی
0/466
دفع علفهای هرز و الیروبی جویهای آب بهمنظور کاهش مرصف آب
0/743
کافی بودن منابع آب مناسب
0/737
میزان تنوع منابع آبی
0/659
دارا بودن شغل دوم
0/621
رسمایه کافی جهت تغییر شغل داشنت
0/617
به دست آوردن شغل جدید در صورت از دست دادن شغل اول در کمرتین زمان
0/613
انجام فعالیتهای اقتصادی در شهر
0/599
دسرتسی به منابع مالی رسمی (اعتبارات بانکی و )...
0/582
ایجاد تعاونی و تشکالت محلی در برنامهریزی برای مقابله با اثرات خشکسالی
0/574
میزان اثربخشی حامیتهای دولتی در رابطه جربان اثرات خشکسالی
0/400
به اشرتاکگذاری تجارب و دانش در بین افراد محلی
0/361
بیمه محصوالت کشاورزی و دامها برای کاسنت از اثر خشکسالی
0/720
کاشت محصوالت متناسب با مزیتهای منطقه
0/712
حذف واسطهها و عرضه مستقیم محصوالت به بازار
0/571
منابع مالی برای کاسنت از اثرات تغییر خشکسالی داشنت
0/501
پیشبینی منابع درآمدی مناسب برای کاسنت از اثرات خشکسالی
0/818
کاشت محصوالت مقاوم
0/697
استفاده از پساب تصفیهشده
0/484
انجام شخم عمیق در فصول بارانی
0/736
عملکرد نهادهای دولتی مانند دهیاری و شورا در مدیریت اثرات خشکسالی
0/721
اطالعرسانی مناسب دستگاههای متولی در خصوص اتخاذ رویکردهای مقابله با خشکسالی
0/592
مؤثر بودن قوانین دولتی برای جربان اثرات خشکسالی
افزایش متایل به کسب اطالعات مرتبط با خشکسالی از طریق تلویزیون ،رادیو و بهطورکلی نظرات کشاورزان 0/456
0/720
رسمایهگذاری در تسطیح خاك زمینهای زیركشت آبی
0/689
بهرهوری زمین و محصوالت کشاورزی
0/637
انجام شخم عمیق در فصول بارانی
0/739
داشنت روحیه ریسکپذیری جهت پذیرش راهربد معیشتی جدید
0/536
خانوار متکیبهخود جهت تأمین نیازهای اساسی
0/436
میزان احساس رضایت از زندگی ساکنان روستا
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نتیجهگیری و پیشنهادها

لحاظ فنی و چه از لحاظ مالی برای کشاورزان ،وجود یک فرد
آگاه به مسائل فنی (انتخاب فواصل مناسب نوارهای آبیاری و
قطره چکانهای تیپ از همدیگر ،آشنایی کامل با کیفیت لوازم
و اتصاالت نحوی نصب و تعویض قطعات) این تجهیزات الزامی
است تا در فواصل مناسب به بررسی این تجهیزات پرداخته و با
رفع ایرادات آن سبب ثبات در کارایی این تجهیزات شود.
باتوجهبه اهمیت زمینههای فعالیت زنان و دخرتان روستایی
که با بار عاملی  0/479در گروه اول قرار گرفته است پیشنهاد
میشود با شناخت پتانسیلهای منطقه در زمینه فعالیت
بانوان و نیازهای بازار ،اقدام به افزایش مشارکت بانوان در
مسائل معیشتی خانوار روستایی شود.
دفع علفهای هرز و الیروبی جویهای آب بهمنظور کاهش
مرصف آب در گروه اول قرار گرفته است و اهمیت باالیی در
افزایش تابآوری دارد بنابراین پیشنهاد میشود عالوهبر ایجاد
کانالهای سیامنی جهت افرایش راندمان و کاهش هدررفت آب
در بخش کشاورزی ،از تجربه سایر کشورها استفاده شود .برای
مثال در کشور هند بر روی کانالهای آب پنلهای خورشیدی
عالوهبر کاهش اتالف آب در فصلهای گرم ،تولید برق برای
سایر نیازهای خانوار روستایی استفاده شود.
در گروه دوم نیز عواملی چون داشنت شغل دوم ،داشنت
رسمایه کافی جهت تغییر شغل و به دست آوردن شغل جدید
در صورت از دست دادن شغل اول در کمرتین زمان به ترتیب
با بار عاملی  0/621 ،0/659و  0/617نشاندهنده اهمیت
ایجاد فعالیتهای مکمل در روستا برای افزایش تابآوری،
بیش از هر عامل دیگری مهم میباشد زیرا این عوامل در
گروه اول که مهمرتین گروه میباشد وجود دارند .بنابراین
توجه بیشرت به ایجاد زمینههای اشتغال مرتبط با کشاورزی
(که عالوهبر افزایش زمینههای شغلی ،سبب کاهش ریسک
تولید ،حذف واسطه ،و به طور کلی افزایش درآمد کشاورزان
منطقه شود (ایجاد کارخانهجات تبدیلی)) میتواند زمینه
افزایش تابآوری جامعه مورد مطالعه را در برابر تغییر اقلیم
ایجاد مناید.
در نهایت عامل میزان احساس رضایت از زندگی ساکنان روستا
در گروه هشتم که کمرتین اهمیت را دارد و نشان از اهمیت
بسیار پایین این عامل در افزایش تابآوری است .این موضوع
میتواند زنگ خطری برای مهاجرت از روستا به شهر باشد.
بنابراین پیشنهاد میشود با توسعه فعالیتهای اقتصادی
(ایجاد کارخانهجات تبدیلی ،رسدخانه محصوالت کشاورزی) در
روستا به افزایش سطح رفاه روستاییان پرداخته شود.

در این مطالعه بهمنظور اولویتبندی عوامل مهم در افزایش
تابآوری در برابر تغییر اقلیم در جوامع روستایی از تحلیل
عاملی استفاده شده است .برای دستیابی به هدف تحقیق ابتدا
با استفاده از آلفای کرونباخ به اطمینان از پایایی پرسشنامه
پرداخته شد که مقدار آلفای کرونباخ برابر  0/725میباشد
و نشاندهنده قابل قبول بودن پایایی پرسشنامه است .در
ادامه بررسیها و قبل از انجام آزمون تحلیل عاملی ابتدا باید
از مناسب بودن این تحلیل برای این مطالعه اطمینان حاصل
منود که برای این منظور از آزمون KMO and Bartlett test
استفاده میشود .معنیداری این آزمون (در سطح خطای 99
درصد) بیانگر آن است که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب
است .باتوجهبه نتایج این آزمون که در سطح  99درصد معنادار
میباشد نشاندهنده مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی
است .در ادامه مشخص شد باتوجهبه نتایج تحلیل عاملی و
همچنین باتوجهبه محدود بودن ظرفیتها و امکانات موجود
منطقه ،منطقی است که مهمرتین عوامل مشخص شوند و بر
اساس اهمیت عوامل به ارائه پیشنهادت پرداخته شود.
هامنطور که نتایج مربوط به تحلیل عاملی (جدول  )7نشان
میدهد ،مشارکت در فعالیتهای اشتغالزایی جمعی با بار
عاملی  0/717مهمرتین عامل در گروه اول میباشد و گروه
اول در بین هشت گروه مهمرتین گروه میباشد .همچنین در
گروه اول بسیاری از شاخصها مانند مشارکت در فعالیتهای
اشتغالزایی جمعی ،چون آشنایی با نیازهای جدید بازار،
توسعه کسب و کار از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین،
توسعه کسب و کار از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین،
تجربه کار در محیطهای متنوع شغلی ،یادگیری مهارتهای
جدید فعالیتهای اقتصادی نشاندهنده اهمیت شناخت
نیازهای اساسی بازار و افزایش توانایی روستاییان برای انجام
فعالیتهای جایگزین و مکمل کشاورزی در مواقع بحران
میباشد .بنابراین پیشنهاد میشود با شناسایی نیازهای جدید
بازار در سطوح مختلف استانی ،ملی و بیناملللی به آموزش
ایجاد مراکز فنون و فعالیتهای مرتبط با نیاز بازار در جامعه
روستایی مورد مطالعه اقدام شود.
باتوجهبه اینکه دسرتسی مناسب به تجهیزات آبیاری مدرن با
بار عاملی  0/655در گروه اول قرار گرفته است نشان از اهمیت
این شاخص در افزایش تابآوری در جامعه مورد مطالعه دارد.
بنابراین پیشنهاد میشود عالوهبر امکان دسرتسی آسان چه از
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