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Abstract 

Most parts of Iran have special climatic conditions that are among the least rainy regions of the 

world as they are in the arid geographical belt and desert strip of the world. Therefore, drought is 

one of the most important natural hazards in Iran. The purpose of this study was to investigate the 

role of empowerment of villagers in dealing with drought and reducing its effects in rural areas 

of Sarpol-e Zahab County in the west of Kermanshah province. Therefore, it tried to answer the 

following question:  What is the relationship between economic and social empowerment of rural 

households and reducing the effects of drought in the study area? The applied research used a 

descriptive-analytical method. Questionnaire was used to collectg the required data. Due to the 

geographical extent of the region and a large number of rural settlements, from among the villages 

located in the political area of Sarpol-e Zahab county that had 100 families and more, considering 

the natural location, 10 rural points were selected as a sample. At the household level, out of 1966 

rural households based on census data (2016), 321 items were selected as a sample using 

Cochran's formula and questionnaires were distributed randomly. One-sample t-test, factor 

analysis, and path analysis were used to analyze the data. The results showed that from the 

perspective of residents, empowerment in economic and social dimensions have positive effects 

on reducing the effects of the drought disaster. The results of path analysis show that access to 

financial resources, improvement of the business environment, and local social capital 

respectively have the greatest impact on economic and social empowerment for reducing the 

effects of the drought disaster.  
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 : نحوه ارجاع به این مقاله

 یخانوارها یو اجتماع یاقتصاد ینقش توانمندساز یابی(. ارز1041بهاره. ) ،یمحمد ؛نیحس ،یفراهان؛ دیجمش ،ینالیع

و  ای: شهرستان سرپل ذهاب )استان کرمانشاه(. جغرافیمطالعه مورد ،یکاهش اثرات خشکسال یدر راستا ییروستا

 https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.68728.1017                       222-277(.صص1)11ی.طیمح مخاطرات

 

 722-722صص ، 1041، بهار کمیچهل و  ۀ، شمارازدهمیسال  ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف

 مقاله پژوهشی
 

خانوارهای روستایی در راستای کاهش اثرات و اجتماعی ارزیابی نقش توانمندسازی اقتصادی 

 مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب )استان کرمانشاه( ؛خشکسالی

 

 .، ایرانروستایی، دانشگاه زنجان ریزیبرنامهدانشیار جغرافیا و  -1جمشید عینالی

 .، ایرانروستایی، دانشگاه زنجان ریزیبرنامهدانشیار جغرافیا و  -حسین فراهانی

 .، ایرانی، دانشگاه زنجانروستای ریزیبرنامهجغرافیا و  آموختهدانش -بهاره محمدی
 

 91/0/1044: تصویب تاریخ         72/9/1044تاریخ بازنگری:         12/11/1911: دریافت تاریخ

 چکیده

 قلیمیااز شتترای  دنیا  کمربند خشتتج جغرافیایی و نوار بیابانیاستتتقرار در ایران به خاطر بخش اعظمی از 

یکی از  عنوانبه، خشکسالی روازاین. آیدباران جهان بشمار میبرخوردار است  که جزو مناط  ک  ای ویژه

هدف تحقی  حاضتتر بررستتی نقش توانمندستتازی روستتتاییان در . استت مخاطرات طبیعی ایران  ترینمه 

شتتهرستان سرپل ذهاب در مواجهه و رویارویی با خشتکستالی و کاستتن از اثرات آن در مناط  روستتتایی 

ای بین چه رابطهپاستتد دهد که  ستتلا به این ستتعی کرده استت  تا  روازایناستت . غرب استتتان کرمانشتتاه 

 موردمطالعه روستایی و کاهش اثرات خشکسالی در محدوده هایخانوار و اجتماعی سازی اقتصادیتوانمند

ی بر مبتنتحلیلی  -توصتیای مورداستتاادههای کاربردی و روش وجود دارد؟ تحقی  حاضتر از نو  پژوهش

گستردگی جغرافیایی منطقه و تعداد زیاد  به دلیلهای مورد نیاز از طری  پرستشتنامه است . دهگردآوری دا

 144، از بین روستاهای واقع در محدوده سیاسی شهرستان سرپل ذهاب که دارای اییهای روستتستکونتگاه

ونه انتخاب شد. نم عنوانبهنقطه روستتایی  14تعداد  ،با لحاظ کردن موقعی  طبیعی ،خانوار و بیشتتر بودند

با (، 1362های سرشماری سا  )ساکن براساس دادهخانوار روستتایی  1611تحلیل خانوار از بین  ستط در 

نمونه انتخاب و پرستشتنامه به صورت تصادفی ساده  عنوانبهمورد  321گیری از فرمو  کوکران تعداد بهره
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پرستتشتتنامه تکمیل شتتده در اختیار محققان قرار گرف  و در  342که از این تعداد،  ه استت توزیع شتتد

ای، تج نمونه tهای آماری ها از آزمونداده وتحلیلتجزیه. برای قرار گرف  مورداستتتااده یآمارهای تحلیل

ی های تحقی  نشتتتان داد که از دیدگاه ستتتاکنین محلشتتتده استتت . یافته استتتتاادهتحلیل عاملی و مستتتیر 

مثبتی دارد.  ریتأث( بر روی کاهش اثرات سانحه 3814( و اجتماعی )38.0توانمندستازی در ابعاد اقتصتادی )

اعی و سرمایه اجتم وکارکست دهد دستترستی به منابع مالی، بهبود فیتای و نتایج تحلیل مستیر نشتان می

تصادی و اجتماعی در راستای را در توانمندستازی اق ریتأثبیشتترین  30/4و  23/4، 06/4محلی به ترتی  با 

 دارند.  خشکسالیکاهش اثرات 

 ، استان کرمانشاه.حه، اقتصاد روستایی، توانمندسازی: مدیری  سانهاواژهکلید

 مقدمه -1

کل،  طوربه( و 2413و همکاران،  1چوییخشتتتکستتتالی ترکیبی از کمبود بارش و افزایش تبخیر و تعر) استتت  )

بارش آغاز  مدتطولانیشتتود، که اغل  با کمبود واگرایی از شتترای  طبیعی در دستتترس بودن آب تعری  می عنوانبه

ایران به خاطر (. 2413و همکاران،  2راجستخاریابد )شتده و ست ب به دیگر اجزای چرخه هیدرولوكیکی گستتترش می

ینالی و عدر برابر مخاطرات طبیعی ) پذیریه کشتتورهای با ستتط  بالای آستتی ، در زمرموقعی  جغرافیایی استتتقرار

در کمربند خشتتج جغرافیایی و نوار بخش بزرگی از کشتتور قرار گرفتن ی که، طوربهآید. ( بشتتمار می2424همکاران، 

که جزو مناط  ک  به ایران داده استت  ای ویژه ییوهواآبشتترای   -درجه عرض شتتمالی 04تا  22 در-دنیا  بیابانی

و  (2442زاده و همکاران، رحی ) تغییرپذیری شتتدید اقلیمیبه همین دلیل،  .(1366، رادفر) آیدجهان بشتتمار می شبار

یکی  عنوانبهباعث شده اس  که خشکسالی  (1360دوستتان، ) جهانی متوست  ستو  یجبارش ک  و نامنظ  به میزان 

دهه گذشته ایران یکی طی دو در  .(2411شترفی و زرافشتانی، ستوان  طبیعی در ایران شتناخته شتود ) نیترمتداو از 

 و همکاران، مجرد) ستتاله تجربه کرده استت  34های طولانی، گستتترده و شتتدید خود را در دوره زمانی خشتتکستتالی

وشش تح  پ شدتبهبستیاری از جوامع روستتایی را در اکثر نقاک کشتور های متمادی بنابراین، خشتکستالی؛ (1363

ن بر آپیامدهای گسترده خشکسالی در زندگی انسان، اثرات معیشتی  رغ به (.2413کشتاورز و همکاران، ) دهدمیقرار 

از منابع  اریبردبهرهاقتصتتادی مبتنی بر کشتتاورزی و  هایفعالی بر روی  تأثیرگذاری لیبه دلروستتتایی  روی جوامع

بستتیاری از مطالعات اثرات منای خشتتکستتالی بر تولید  (.2412، 3جنتل و ماراستتنی) طبیعی بستتیار مخرب استت 

های آب و همچنین رویداد (.2412و همکاران،  2لین ؛2412، 0ملکونیان) محصتتولات کشتتاورزی را نشتتان داده استت 
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تهدید  ،گذاردمی ریتأثمنابع معیشتت  بر روی ه ها را کتوانند طی  وستتیعی از داراییخشتتکستتالی می ویژهبههوایی، 

خشتتکستتالی  (.2411و همکاران،  1گاستت ر)شتتود در جامعه نمایان می اجتماعی چالشیج  عنوانبه کند و نتیجه آنمی

اثرات اجتماعی، شتتتده و قابل توجه از ذخایر مخازن و ستتتطوب آب زیرزمینی کاهش تواند منجر به هتای پتایتدار می

ی و تکرار فراوان بنابراین،؛ (2417و همکاران،  2گارستتیا-مارکوس) کندرا دنبا  میمتعددی اقتصتتادی و محی  زیستتتی 

به افزایش مهاجرت، و  (2410و همکاران،  3شیاروف)منجر شده کشتاورزی به کاهش تولید زیاد ستانحه خشتکستالی 

انجامد از خشتتکسالی می متأثرجوامع  ، کاهش درآمد و ستط  رفاههیستوتتغذهای اجتماعی، درگیریها و تنشافزایش 

یج پدیده طبیعی در صتتورت  عنوانبهبنابراین، خشتتکستتالی ؛ (2411و اعظمی،  خیاطی؛ 2410و همکاران،  0اودما )

 های اقتصادی در مناط انستانی نامناست  به ناکارآمدی روند اقتصتادی و بروز و تشتدید شو  هایفعالی همراهی با 

   .(2410، 1بیکن؛ 7241، 2وهانگا و دیبیسایاریبانجامد )روستایی می

دارد. ارتقای توانمندی جامعه  ستتازگاری در برابر خشتتکستتالی وجود هایاستتتراتژی در مورد های متعددیپژوهش

های مطرب در زمینه کاهش اثرات و ارتقای ستتازگاری با خشتتکستتالی اس  استتراتژی ترینمه یکی از  عنوانبهمحلی 

 هوایی و آب تغییرات با سازگاری (2446همکاران،  و 6ادگر)(. به عقیده  ال  2417، .وئورتشته؛ 2141، 7بورنها  و ما)

 (2412و همکاران ) 14اریکستتنهای جامعه قرار دارد. از دیدگاه  ارزش تأثیر بوده و تح  جامعه عمده در درون طوربه

ممکن استتت  نابرابری موجود را تقوی  کند، بلکه  تنهانهمعتقتدند که تغییرات آب و هوایی و فرایندهای ناشتتتی از آن 

کند. از طرفی دیگر،  محققانی مانند ای مهیا میهای حاشتتتیهپذیری اقتصتتتادی و اجتماعی گروهزمینته را برای آستتتی 

توانمندستتتازی جامعه محلی را  (.241و همکاران ) 13وودو  (2417) 12مائب و جاکوب، (0241و همکاران ) 11مونانج

های در معرض خطر تغییرات آب و هوایی و خشتتکستتالی و پذیری افراد و گروهبرای کاستتتن از آستتی  ملثرعاملی 

 هایگیری درباره اتخاذ شتتتیوهتصتتتمی  (ب 2417وئورتشتتته )نند. از دیدگاه کبهبود قدرت ستتتازگاری آنان تلقی می

 ،هافعالی دانش، تنو  به ها در مدیری  منابع و ستتترمایه، دستتتترستتتی افراد و گروه یستتتازگتاری جتامعه با توانمند

سازگاری در  (2412و همکاران ) 10بروتو. همچنین، از دیدگاه ک اس ارتبادر پذیری و دستترستی به قدرت مستئولی 
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بنابراین،  ؛پذیر اس برابر خشتکسالی از طری  مشارک  و اشترا  دانش در زمینه مدیری  منابع در جامعه محلی امکان

بود درت و بهتوانمندستازی اجتماعی و اقتصتادی جامعه محلی به بهبود اقدامات سازگاری از طری  بره  زدن رواب  ق

لی در یج واسطه اص عنوانبهای های حاشتیهپذیری گروهرفع آستی  منظوربه مستئولانه دستترستی به منابع و مدیری 

 (.  2417، 2بوید؛ 2412، 1ناگوداشود )تلاش برای سازگاری شناخته می

 تاویض ماهو  به را توانمندستتازی که گرددمی باز میلادی ..17 ستتا  به توانمندستتازی واكهتارید اولین تعری  از 

 دشیا در نقش سازمانی او دیده میشده و عطا ادانستتند و این اختیار باید به شتخص میافراد اختیار در نقش ستازمانی 

رسمی به  رطوبهای بود که اولین بار توانمندستازی به معنی اشتتیا) فرد برای پذیرش مستئولی ، واكه(. 2417، 3ویلکه)

، تعاری  رایج توانمندسازی ا بررستیب (2444) 2زایمرمن. (2417و همکاران،  0بیلگین) معنی پاستخگویی تاستیر شتد

عری  داند. در تمرتب  می بخشتتیدادن و قدرت  یمأموراختیار، و تاویض قدرت در آن را با مستتتتر  مااهی  مشتتتر 

از دیدگاه  .شتتتوددیده می "بیگانگی"و  "یقدرتیب"، "درماندگی"مااهیمی مانند کاستتتتن از توانمنتدستتتازی وی از 

(. برخی 2417و همکاران،  1رحمان) وجود دارد "توانمندستتازی" های متااوتی در رابطه با واكهنگرش نظرانصتتاح 

فردی  هایتوانایی را با مجموعه توانمندستتتازی (2410) 6کیلهرو  (2414)  .کروکر و روبینز، (2446)  7ستتتنمتاننتد 

. اردد ... بستتتگی و خوب پناهگاه ستتلامتی، مناستت ، تغذیه شتتخصتتی، هایویژگی ازجمله زیادی عوامل دانند که بهمی

، توانمندستتازی (.241و همکاران ) 12چوترایو  (2412) 11حداد و کوتنورا ، (2440) 14هورنشتتتینبرخی دیگر مانند 

 12حا) ،(2412)  10لکوکو، (.244و همکاران ) 13گرایستتتلیدانند. از طرفی دیگر، داخلی می تغییر روند به مربوک را

ای هدانند که به کاستن از چالشگیری مرتب  میتصمی  ح  و ظرفی  توانمندستازی را با  (2416) 11ولدونو  (2417)

 راهکاری برای مبارزه با فقر عنوانبهناشتتی از تقستتی  قدرت و فقدان مشتتارک  در اداره امور غلبه کرده و از این طری  

 بخشی عنوانبه را وانمندستازیت محققان از (. همچنین، برخی2412لکوکو، های محلی مطرب شتود )و تقوی  ظرفی 

 یانگ ؛.244 همکاران، و یستتلیاگر) مستتئولی  که پذیرش (2417حا)، ؛ 2441 چوی،)دانند می کاریزماتیج رهبری از
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به معنای بالابردن حب را توانمندستتتازی دیگر از محققان، برخی  را در بطن خود دارد. (2417حا)، ؛ 2446 ،1چوی و

، 3زامایر؛ .244، 2لند)تنگگیری مرتب  اس  با دستترسی به قدرت و توانایی تصمی بدون تردید دانند که می افرادکنتر  

2424  .) 

 های مختل  مورد توجه قرار گرفته اس . از منظردیدگاه دهد که توانمندسازی ازبررستی منابع همچنین نشتان می

 ،0وزفج و فرانچینا) کندمی زندگی آن در فرد که استت  هاییموقعی  و خود بر کنتر  توانمندستتازی ،یشتتناختروان

دیدگاه اقتصتتادی، توانمندستتازی با دستتترستتی به منابع تولید، تخصتتیص بهینه منابع، مدیری  معیشتت ، از (. 2413

(. از منظر 2411، 1بایه ؛2412، 2مجاهید و همکارانهای اقتصتتادی، برابری و کاهش فقر مرتب  استت  )گیریتصتتمی 

در  تأثیرگذاریگیری، دستتترستتی به قدرت، ایاای نقش، نمندستتازی با مشتتارک  در تصتتمی ستتیاستتی و نهادی، توا

 .(2416ولدون، ؛ 2417حا)، ؛ 2412، 7برای  -جاها و سیکاهای عمومی، کاستن از نابرابری و ... ارتباک دارد )ستیاس 

؛ 2417بیلگین، ترین مبانی رویکرد توستعه درونزا در جوامع محلی اس  )ماهو  توانمندستازی امروزه یکی از استاستی

ه ویلک)دهد تا با افزایش قدرت انتخاب خود زیرا کته، فرآیند توانمندستتتازی به جوامع محلی اجازه می؛ (2424زامایر، 

(، از آن برای تخصتتیص بهینه منابع در راستتتای پاستتخگویی به نیازهای 2416ولدون، ؛ 2417حا)، ؛ 2417و همکاران، 

، .ارکانتونیمجامعه استتتااده کنند ) اقتصتتادی و کاهش نابرابری در -گیری و دستتتیابی به عدال  اجتماعیخود، تصتتمی 

روستتایی، الگوی جدیدی نیاز است  تا  یزادرونبرای نیل به توستعه  (2411) 14دالمنبه عقیده  (.2411، 6بو ؛ 1.24

از قبیل تغییرات  21های قرن های جدید باشتد و از فرص پاستخگوی چالشهای گذشتته، بتواند گیری از آموزهبا بهره

 المللی و تغییرات سریع تکنولوكی استااده کند. اقلیمی و جمعیتی، رقاب  بین

کند که الگوی جدید توستعه روستایی برای کشورهای اظهار می (2411)11های توستعه اقتصتادیستازمان همکاری

روایی استتاستتی از قبیل حکم مللاهبر  دیتأکبایستتتی مبتنی بر توانمندستتازی جامعه محلی با  21در قرن  توستتعهدرحا 

مراه و پایداری ه شتهری، برابری جنسیتی -های روستتاها، توستعه پیوندزیرستاخ  نیتأمهای چندگانه، خوب، بخش

 بین ، توانمندستتتازی جامعه محلی روستتتتایی را با بهبود رواب (.244ران )همکا و  12پیرساز طرفی دیگر،  بتاشتتتد.

ب  مرت( توانمندستتاز و آفرینتحو  تعاملات، رهنمودها،) رفتارها و( مشتتتر  و عمودی)مدیریتی  مختل  هایستتبج

                                                           
1 Yang & Choi 

2 Tengland  

3 Zamfir 
4 Francina & Joseph 

5 Mujahid 

6 Bayeh 

7 Jaha & Sika-Bright 

8 Markantoni 

9 Bock 

10 Dahlman 

11 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

12 Pearce 
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 1نهویدیک، طورنیهمدهد. بهبود میپذیری مهار آستتتی  و پیشتتتگیری به ارتقای فرهنگ داننتد کته توانایی جامعهمی

 یهاستتت یستتد که توانمندستتازی ذیناعان در جامعه محلی روستتتایی نقش مهمی در بهبود عملکرد اعتقاد دار (2421)

ی که، توانمندستتازی کشتتاورزان با ارتقای توان مدیریتی مناستت  به طوربهکند. اقتصتتادی و اجتماعی جامعه ایاا می

ر روی ب تأثیرگذاریانجامد و با می یریپذ یآستستازگاری آنان با تحولات اقتصتادی، اجتماعی در راستتای کاستتن از 

توانمندسازی زمانی  (2411) 2ایبین، زمینه تحق  توسعه پایدار روستایی را فراه  سازد. از دیدگاه های عمومیستیاست 

های ستتازمان یافته قادر به تصتتور کردن جهان پیرامون خود به صتتورت متااوتی بوده و افتد که افراد و گروهاتاا) می

 تقلا را از اس هاآنرا محدود کرده و  هاآنرا در فقر نگه داشتته، صدای  هاآنتحق  این دیدگاه با تغییر رواب  قدرتی که 

هایی اس  که در قال  یج سازمان یج جامعه شامل افراد و خانواده کهازآنجاییخود محرو  کرده است ، همراه باشد. 

بایستتتی زمینه را برای رشتتد شتتخصیتی  تربزرگکنند، جوامع در چارچوب یج جامعه اجتماعی و یک ارچه زندگی می

(. به 124.، 3سازمان جهانی بهداش حمای  قرار گیرد )ی که شتایستتگی و ارزش افراد حاش شود، مورد طوربهافراد، 

، ی( آگاه2( مشارک ، )1)با مواردی از قبیل  یمشارکت فرآیندیج  عنوانبه ،ماهو  توانمندستازی (2411جانستون )بیان 

 شود. تعری  می ( تحمل عد  اطمینان2و ) شدن ( متعهد0( همکاری، )3)

بندی دستتتهو ستتط  کلان به دو ستتط  خرد توانمندستتازی  معمولاً ،مدیری  جامعهو  های روانشتتناستتیزمینهدر 

ط  کلان س در و شودنگریسته می یشناختروانسط  انگیزشی یا  عنوانبهتوانمندسازی اغل  خرد ستط  شتود. در می

مطالعات مدیری  اجزای در . شتتودیماشتتاره  (.244، 2پرایتزر؛ 1124، 0کونگ) ستتاختاری-ستتط  اجتماعی عنوانبه

شود تعری  می "ایجاد استتقلا  از طری  مرزها" و "اطلاعات دقی  با همه" یگذاراشتترا به  توانمندستازی با مختل 

 (.  2417، 1ویدنستدشود )می "یهای خود مدیریتتاکر سلسله مراتبی با تی "جایگزین عمده  طوربهو 

  و بخشی به مردقدرت مختل  تمایزات موجود در معانی ندرتبهبررستی ادبیات موجود در زمینه توانمندستازی 

حث در دلیل بکند و به همین می مختل  بحث دلایل به -عملکرد/ زندگی بهبود و قدرت گذاریاشتتترا  به-ها گروه

و رویکرد ریزی ددر کل از منظر برنامه. باشتتد کنندهتعیین یارشتتتهانیم توانمندستتازی گاتمان برای توانداین مورد می

 تواندیم توانمندسازی اجتماعی، هایجنبش لحاظ رویکرد از پایین به بالا: از -اصتلی در توانمندسازی وجود دارد: ال 

شتترای   با پذیرش را دیگران و کنند تا خودتلاش می گروه /افراد، که در آن شتتود ینیبپیش ستتیکلی فرآیند عنوانبه

های مردمی و توستتتعه اجتماعات محلی با در این رویکرد، تأکید بر جنبش(. 2417کنند )ویدنستتتتد،  تقویت  موجود

رویکرد از بالا به پایین:  -(. ب2417همکاران، بیلگین و ) یابدمیاهمی   عمومی و بخش خصتوصی دول ، مشتارک 

                                                           
1 Vidickienė 

2 Eyben  

3 World Health Organization (WHO) 

4 Kong 

5 Lashley and Spreitzer 

6 Weidenstedt 
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عامل قدرت(  عنوانبهتوانمندستتتازی جامعه از طرف نهادهای بالادستتتتی و عاملان دولتی ) هتایدر این نگرش تلتاش

 قا انت توانایی  یدرنهانیاز،  مورد قدرت داشتتتتن اختیار با در این عاملان معمولاًشتتتود. ارائه می "هدیه"یج  منزلهبه

ریزی آموزشتتی، برنامه ریزی،های برنامهمشتتاوره توستتعه، هایهایی مانند کمجرا با اتخاذ ستتیاستت  دیگران به قدرت

   (.2417بیلگین و همکاران، مدیری  و رهبری و نظایر آن را دارند )

 کاهش در برداری کوچجی بهرهواحدها کشتتتاورزان در اند که توانمندستتتازیکرده برخی از محققان استتتتدلا 

های توانمندستتازی زیرا که، تلاش؛ (ب 2417وئورتشتته، کند )ایاا می یملثردر برابر خشتتکستتالی نقش  پذیریآستتی 

پایه و  هایبر ضع  داراییغلبه راهکاری برای کاستتن از اثرات خشتکسالی از طری   عنوانبهدر ستط  محلی  ویژهبه

 2شارائونگااز دیدگاه (. 2414و همکاران،  1قیمیرهبهبود دستترستی به خدمات و ارتقای ظرفی  سازگاری مطرب اس  )

در مواردی از قبیل دسترسی و مدیری  منابع آب، ان کشتاورز اقتصتادی و اجتماعی توانمندستازی (2412و همکاران )

 ایهخانواده بودن پذیرآستتی  اقتصتتادی احتما  هایفعالی ای و تنو  مشتتارک  در مدیری  منابع، خدمات مشتتاوره

 توانمندسازی در برابر خشکسالی را اقدامی برای (2442) 3لوئهدورلی و دیدهد. میبرابر خشتکستالی کاهش  در هاآن

پذیری محلی در مدیری  مستتئولی و  ها، تستتهی  قدرتنقش مشتتارک ، افزایش هماهنگیبحران از طری   مدیری 

و  2باررتو  (2412و همکاران ) 0آجانید. محققتانی مانند نتدانمی محلی بتازیگران متدیریتی منتابع و بهبود ظرفیت 

یری پذتوانمندستازی کشتاورزان را عاملی برای کاهش مهاجرت از روستا به شهر و افزایش مسئولی  (2417همکاران )

د که به ندانبخشتتی به اقتصتتاد کشتتاورزی میوری عوامل تولید و تنو در کنتر  منابع، افزایش بهره نو مشتتارک  آنا

و  1وارشتتنیو  (2413آجانی و همکاران )انجامد. های متمادی میارتقای ظرفی  رویارویی آنان در برابر خشتتکستتالی

داند که به بهبود اجتماعی می -توانمندستتتازی کشتتتاورزان را کاتالیزوری برای توستتتعه اقتصتتتادی (2416همکتاران )

 د.نکنمنابع معرفی می رویارویی کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی و اثرات آن از طری  مدیری  بهتر

 تای کاهشخانوارهای روستایی در راس و اجتماعی پژوهش حاضتر با هدف بررستی نقش توانمندستازی اقتصادی

 هایفعالی اس . با توجه به حاکمی  انجا  شده ( استتان کرمانشتاه) اثرات خشتکستالی در شتهرستتان سترپل ذهاب

نوسانات  ،العهموردمطمنبع معیشت  روستتایی و فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی در منطقه  ترینمه  عنوانبهکشتاورزی 

های توستعه روستایی و کیای  زندگی ساکنین مناط  بر روی شتاخص زیادی منای ریتأثخشتکستالی  ویژهبهجوی و 

نابرابری  جهیدرنتو بخش کشاورزی وابستتگی به  ی که، همانند بیشتتر نواحی روستتایی کشتورطوربهدارد. روستتایی 

یان نامطلوبی بر روی منابع معیشتی و درآمدی روستای ریتأثهای متمادی بروز خشکسالیشدت از درآمدی روستتاییان به

                                                           
1 Ghimire 

2 Sharaunga 

3 Durley & de Loë 

4 Ajani 

5 Barrett, 
6 Varshney 
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ه کاهش توانمندی اجتماعی و اقتصتتادی روستتتاییان در مشتتارک  در در چند دهه اخیر داشتتته و ب موردمطالعهمنطقه 

در  روازاین .شده اس  ارائهمد  ماهومی تحقی   (1شتکل )، در روازاین. منجر شتده است های توستعه گیریتصتمی 

سازی اقتصادی و اجتماعی ای بین توانمندچه رابطه -1پاسد دهد که  سلا تحقی  حاضتر تلاش شتده است  تا به این 

 وجود دارد؟  موردمطالعه سالی در محدودهخانوار روستایی و کاهش اثرات سانحه خشج

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مبانی نظری -1شکل 

 هامواد و روش -7

   موردمطالعهحدوده م -7-1

عرض  دقیقه 27درجه و  07 دقیقه طو  شتترقی و 22درجه و  02در موقعی  جغرافیایی شتهرستتتان سترپل ذهاب 

. این شهرستان، (2)شکل  و در منتهی الیه شی  ارتااعات زاگرس در غرب استان کرمانشاه قرار داردشتمالی جغرافیایی 

  درصد از مساح  استان را داراس .  3 ،لومترمربعیک 1221ا ب

 اثرات خشکسالی بر روی جوامع روستایی

 زیس  محیطی اقتصادی

 

 اجتماعی و فرهنگی

، هاقدرت تصمی  گیری و اجرای فعالی دسترسی به 
نیازهای  تأمین، هامشارک  و همکاری در کاهش آسی 

عملکرد فردی در مدیری  منابع ، بهبود فردی و اجتماعی
ه پذیری در راستای استاادمسولی ، اجتماعیسرمایه ، آب

 و ... بهینه از منابع آب

پذیری مناط  روستاییآسی   

پذیری ناشی از خشکسالیهای رویارویی برای کاستن از آسی ارتقای ظرفی   

  و فیای کس بهبود، دسترسی به منابع مالی
مشاوره اقتصادی ، دسترسی به بازارها، کار

سازی  متنو، منابع تولید محلیمدیری  ، دولتی
سرمایه گذاری در ، های غیرزراعیفعالی 
 و ...  هانواوری

ی زتوانمندسا

خانوارهای 

 روستایی
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 در استان کرمانشاه و کشور موردمطالعهموقعیت منطقه  – 7 شکل

 روش تحقیق -7-7

اری جامعه آمانجا  شتده اس .  تحلیلی -به روش توصتیایهای کاربردی است  که از نو  پژوهشی  حاضتر تحق

ذهاب خانوار و بیشتتر در شتهرستتان سرپل 144تحقی  دربرگیرنده کلیه خانوارهای ستاکن در نقاک روستتایی با تعداد 

ین های روستتایی شهرستان و هزینه انجا  تحقی ، از باست . با توجه به گستتردگی جغرافیایی و تعداد زیاد ستکونتگاه

 14ارتباطی تعداد  یهاراهروستتتتاهای دارای این ویژگی با لحاظ کردن موقعی  طبیعی و فاصتتتله از نقاک شتتتهری و 

بزمیرآباد(  مصتتطای ونار، آیینه، حبیبوند، چناره حستتن، پیران، پاوهماران، کوییج ستترباگ گلین، ت هروستتتای )دارتوت، 

( تعداد خانوار ساکن در این روستاها 1362های سترشماری ناوس و مسکن ). طب  دادهاندشتدهنمونه انتخاب  عنوانبه

 عنوانبهمورد از ستترپرستتتان خانوار  321کوکران تعداد با استتتااده از فرمو   هاآنمورد استت  که از بین  1611بالغ بر 

با توجه  .تصادفی ساده توزیع شده اس  طوربهنمونه انتخاب شتده و پرستشنامه تدوین شده با توجه به سه  هر روستا 

ری ردآوگ منظوربه. آماری استااده گردید وتحلیلتجزیهمورد پرستشنامه تکمیل شده، از این تعداد در  342به برگشت  

 2 استااده از طی  باها، از ابزار پرسشنامه )ها و گویهتخراج شتاخصاز بعد از انجا  مطالعه نظری و استهای مورد نیداده

)جدو   یپایایها از نظرات متخصصان استااده شده و شتده اس . برای سنجش روایی گویه استتاادهستطحی لیکرت( 

درصتتد از پرستتشتتنامه با استتتااده از آزمون آلاای کرونباا به میزان  14با تکمیل  آزمونشیپگیری از روش با بهره ،(1
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ای و تحلیل تج نمونه tآماری  یهاآزمونای از پرستتشتتنامه یهاداده وتحلیلتجزیهمحاستتبه شتتده استت . برای  21/4.

 استااده شده اس . تائیدی عاملی
 

 در تحقیق مورداستفادههای گویهها و ، شاخصهامؤلفه -1 جدول
 هامؤلفه شاخص گویه

 نیأمتبیمه فعالی  و دریاف  خسارات در صورت بروز خشکسالی، ، یخوداشتغالو بانکی  دسترسی به منابع مالی

با نیاز  هایی اقتصادی)آب، بر) و گاز(، پرداخ  یارانه برای فعالی  وکارکس  هایفعالی های جانبی برای هزینه

مالی مختص مناط  مرزی، برابری در بین روستاییان در  هایمشو)امکان استااده از اعتبارات و ک  به آب، 

 و ... دسترسی به منابع

دسترسی به منابع 

 مالی

توانمندسازی 

 اقتصادی

 رداریببهرهبرای  گذاریسرمایهمنابع و  نیتأممشارک  مرد  محلی، جل  کوچج با های اعتباری ایجاد صندو)

 اندازیراهدولتی، امکان  یهامشو) ارائهاز طری   وکار روستاهبود فیای کس انسانی، ب و توان طبیعی از

 ... و شغلی مناس  برای جوانان در اقتصاد کشاورزی یهافرص ترویج جدید در روستا و منطقه و  وکارکس 

 یبهبود فضا

 وکارکسب

و  یآموزمهارت یهابرنامه ارائهبرای مقابله با خشکسالی و مدیری  آب،  دانش فنی و ترویجیدسترسی به 

کمج مسئولین در ها و وکارکس غیر کشاورزی و  هایفعالی  اندازیراهآگاهی از نحوه ، وکارکس  اندازیراه

 و ... با نیاز به آب کمتر  زااشتغا  یهاطربشناسایی 

حمایت و مشاوره 

 دی دولتیاقتصا

ا نیاز اقتصادی ب هایفعالی در منابع آب، معرفی  ییجوصرفهاراضی کشاورزی برای مدیری  و  یسازک ارچهی

 نیأمتامکان و افزایش محصو  و  تولیدلاز  برای بهبود کیای   یهامهارتامکان کس  ک  به استااده از آب، 

 دامی برای کاستن از اثرات خشکسالی یهانهادهعلوفه و 

مدیریت منابع 

 تولید

جدید کشاورزی )انتخاب مقاو  به  یهاروشاستااده از در راستای افزایش میزان تولید،  هاینوآوراستااده از 

برای افزایش  یسازنهیزمغیر کشاورزی،  هایفعالی در زمینه  گذاریسرمایهحمای  دول  از خشکی(، 

ی ارقا  مکان جایگزینا کمتر وبا نیاز به آب  زااشتغا  یهاطربشناسایی گروهی، کمج مسئولین در  گذاریسرمایه

 جدید و پر محصو  برای کاستن از اثرات خشکسالی

در  گذاریسرمایه

 نوآوری

شگری و غیر کشاورزی مانند گرد هایفعالی و تبدیلی در مناط  روستایی، توسعه  یدستعیصناحمای  از توسعه 

قتصادی ا هایفعالی اقتصادی غیر زراعی )پرورش دا  و ...(، متنو  سازی  هایفعالی ...، ایجاد زمینه برای توسعه 

 جدید مانند پرواربندی، پرورش مرگ هایفعالی در کنار کشاورزی در مناط  روستایی و توسعه 

متنوع سازی 

 هافعالیت

افزایش دسترسی به بازارهای شهری توسعه بازارهای مرزی در مناط  روستایی و تقوی  اشتغا  و درآمد محلی، 

 اندازیراهو ارتباطات برای  ونقلحملبهبود دسترسی به امکانات سرمایه و فروش محصو ،  نیتأمبرای 

 امکان استااده از اعتبارات و تشویقات مالی مختص مناط  مرزیهای جدید و وکارکس 

خدمات و 

 تسهیلات عمومی

 کس  درآمد، همکاری و پشتیبانی اعیای خانواده از لیبه دلدر شرای  اقتصادی بحرانی  یریگ یتصمقدرت 

 جدید و میزان تمایل به خطرپذیری وکارکس  اندازیراه، میزان حمای  مسئولین روستا از هافعالی یکدیگر در 

 های جدیدوکارکس در 

قدرت 

 و یریگمیتصم

 هافعالیتاجرای 
توانمندسازی 

 اجتماعی
 یاقتصاد هایفعالی ، جل  مشارک  زنان در هافعالی همکاری و پشتیبانی اعیای خانواده از یکدیگر در 

 در حاش محی  و منابع آب، همکاری با همسایگان و ه  ویژهبهخانواده، همکاری و همیاری در امور روستا 

وجه به ت برای مدیری  منابع آب و بردارانبهره، تقوی  روحیه رقاب  در بین وکارکس  اندازیراهروستاییان در 

 هافعالی همکاری با سایرین در مدیری  مصرف آب در 

همکاری و 

 مشارکت
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 هامؤلفه شاخص گویه

دسترسی  های زندگی و تأمین مایحتاج، میزانیزان رضای  از درآمد و شغل فعلی، میزان توانایی در تأمین هزینهم

خانواده و  های تحصیلی اعیایتوانایی در تأمین هزینه …به خدمات عمومی از قبیل بهداش ، آب شرب و

 اعتماد به نقش مسئولین محلی در ایجاد استقلا  مالی خانوار

رضایتمندی و 

 تأمین

 هاهزینه

 های جدید، میزان رضای  از عملکرد خود در مدیری  منابع آب،وکارکس در  خطرپذیریمیزان تمایل به 

 وخا آبی مدیری  منابع در راستا یخودباورتقوی  روحیه 
 مدیریت منابع آب

 ار درشورا و دهی ماتیتصمرضایتمندی از دسترسی به خدمات مشاوره اقتصادی توس  مسئولین، اعتماد به 

 ، اعتماد به تصمیمات مسئولین روستا در توانایی تغییر و بهبود زندگی، پشتیبانی ووخا آبمدیری  منابع 

 در شرای  سخ  و ناگوار، نقش مسئولین محلی در تقوی  روحیه خودباوری و هاییروستاحمای  از ه  

 روستایی برای افزایش سود یهایتعاونو عیوی  در  ناباعتمادبه

 رضایتمندی از

 عملکرد

نابع م در حاش محی  و ویژهبهماندگاری جوانان برای توسعه فعالیتی اقتصادی، همکاری و همیاری در امور روستا 

صادی در اقت و تقوی  روحیه استقلا  در فعالی  س یز یمحآب، دارا بودن حب کارآفرینی در خصوص حاش 

 س یز یمححاش 

 یریپذتیمسئول

ری  مدیهای ترویجی در مدیری  آب در مزار ، استااده از آموزشکش  محصولات کشاورزی با نیاز ک  به آب، 

بهینه از  استاادهای، کش  گلخانهرواج ، های ترویجیبا مشاوره تغییر تقوی  کش ، هاو تقوی  آبخوان هارواناب

ورزی، های مقاو  به خشکی در کشا، انتخاب واریتهفشارتح های آبیاری استااده از سیست منابع آب زیرزمینی، 

 ... و سازی اراضییک ارچهزراعی و غیر زراعی در سط  مزرعه،  هایفعالی ترکی  ، تنو  محصو  کش  شده

 اثرات خشکسالیکاهش 

 

 نتایج و بحث -9

نار،  342 از تعداددهد که می تحقی  نشتتان ستتلالاتاستتخگویان به پهای نتایج حاصتتل از تحلیل توصتتی  ویژگی

درصد دارای مقطع  17درصد، از نظر سط  تحصیلات  01سا  با  04تا  31بیشتترین تعداد پاستخگویان در گروه سنی 

درصد دارای شغل اصلی کشاورزی بودند  64نار و بیشتتر،  2درصتد دارای بعد خانوار  23درصتد مرد،  0.راهنمایی، 

درصتتد از پاستتخگویان از اعتبارات دولتی برای  22. دارای فعالی  زراع  و دامداری بودند توأ  طوربهدرصتتد  70که 

درصتتد از پاستتخگویان بدون احتستتاب یارانه و کمج  3.ستتا  اخیر استتتااده کرده و درآمد  14و ... در  یخوداشتتتغال

 معیشتی بین دو تا سه میلیون در ماه بوده اس .

 ر آن در کاهش اثرات خشکسالیتبیین اثرات توانمندسازی پاسخگویان و تاثی -9-1

ری از گیهای مورد نظر با بهره، مللاهموردمطالعهبرای بررستتی نقش توانمندستتازی خانوارهای روستتتایی در منطقه 

ادی ی که، در مللاه اقتصتتتطوربهمبانی نظری تحقی  در قال  دو مللاه اقتصتتتادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرف . 

، حمای  و مشاوره اقتصادی از طرف دول  وکارکس به منابع مالی، بهبود فیای  شاخص )دسترسی 7توانمندستازی 

و دسترسی  هاگذاری در نوآوری، سرمایهیزراع ریغ هایفعالی و نهادهای وابستته، مدیری  منابع تولید، متنو  ستازی 

گیری و اجرای  شتتاخص )قدرت تصتتمی 1مللاه اجتماعی توانمندستتازی نیز و در به خدمات و تستتهیلات عمومی( 
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، مشتارک  و همکاری، رضتایتمندی از تأمین نیازها، رضای  از عملکرد فردی در مدیری  منابع آب، سرمایه هافعالی 

توانمندسازی  الذکر، برای تبیین اثراتبندی فو)با توجه به دسته قرار گرف . مورداستتااده( یریپذ یمستئولاجتماعی و 

ای بهره تج نمونه tاز آزمون پارامتریج  موردمطالعهپاستتتخگویان و تأثیر آن در کاهش اثرات خشتتتکستتتالی در منطقه 

 1کرت )ستتطحی لی 2نامه با استتتااده از طی  های گردآوری شتتده از طری  پرستتشگرفته شتتد. با توجه به این که داده

مساوی با خیلی زیاد( صورت گرفته  2مساوی با زیاد و  0مساوی با متوس ،  3مستاوی با ک ،  2مستاوی با خیلی ک ، 

دهد که با فرض مطلوبی  عددی ارائه شتتده استت ، نشتتان می (2جدو  )که در  tآمده از آزمون  به دستت بود. نتایج 

( و مللاه اجتماعی 38.0میتانگین طی (، مقتادیر میانگین عددی برای مللاه اقتصتتتادی )مستتتاوی بتا  3مورد آزمون )

مطلوبی  محاستبه شتده برای هر دو شاخص دارای تااوت معناداری در سط   ،روازاینآمده است .  به دست ( 3814)

  بالا و پایین مثبنیز با توجه به مقدار تااوت از حد مطلوب و مقادیر کران  راتیتتأثبتاشتتتد و جهت  درصتتتد می 66

 شود.گزارش می

 

 معناداری تفاوت از حد مطلوب نقش توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان -7 جدول

 9مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 tآماره آزمون  میانگین مؤلفه
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از حد 

 مطلوب

 درصد 12فاصله اطمینان 

 بالاتر ترنییپا

 486476 487704 48.046 48444 340 208712 38.046 های توانمندسازی اقتصادیمللاه

 481124 482026 481404 48444 340 248071 381404 های توانمندسازی اجتماعیمللاه

 

   اثرات خشکسالیپاسخگویان و تاثیر آن در کاهش اقتصادی تبیین اثرات توانمندسازی -9-7

 ها بالاتر ازکه مقادیر میانگین عددی محاستبه شده برای همه شاخصنشتان داد  (3)جدو  در آمده  به دست نتایج 

و جه  درصتتتد وجود دارد  66ها در ستتتط  و تااوت معناداری در بین شتتتاخص بوده (3مطلوبی  عددی آزمون )

همچنین مشتتتخص گردید که درصتتتد بتا توجته به کران بالا و پایین مثب  استتت .  62تغییرات در ستتتط  اطمینتان 

دیری  ستازی اراضی برای م)معرفی فعالی  اقتصتادی با نیاز ک  به آب، یک ارچه "مدیری  منابع تولید" هایشتاخص

های لاز  برای بهبود و افزایش خشتکستالی، کس  مهارتهای دامی در دوره بهتر منابع آب، امکان تأمین علوفه و نهاده

جدید  یهاروشها و گذاری در تأمین و استتتتااده از نوآوریستتترمایه"( و 084030محصتتتو  و ...( با مقدار میانگین )

 ریغ گذاری در فعالی گذاری به صتورت گروهی در فعالی  تولیدی، حمای  دول  از سرمایه)افزایش سترمایه "تولید

ها در ، استتتااده از نوآوریپر محصتتو های جدید کشتتاورزی، جایگزینی ارقا  جدید و ، استتتااده از روشیزکشتتاور
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ترین تاتاوت از حتد مطلوب در بین ( دارای بیش3862راستتتتتای افزایش تولیتد در مزرعته و ...( بتا مقتدار میتانگین )

 از اثرات خشکسالی هستند. تشکیل دهنده توانمندسازی اقتصادی روستاییان برای کاستن  یهامللاه
 

 الیت سانحه خشکسهای توانمندسازی اقتصادی در کاهش اثرامعناداری شاخص تفاوت -9 جدول

 9مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 میانگین مؤلفه توانمندی اقتصادی
آماره آزمون 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از حد 

 مطلوب

 درصد 12فاصله اطمینان 

 بالاتر ترنییپا

 .6212 ..762 .7044. 48444 340 2181.1 38.704 دسترسی به منابع مالی

 .6..7 .1011 .71706 48444 340 1687.3 387172 وکارکس  یبهبود فیا

 184414 .321. .61.43 48444 340 218770 3861.4 حمای  و مشاوره اقتصادی دولتی

 181272 .6163 1840300 48444 340 208010 084030 مدیری  منابع تولید محلی

 .1004 .0.22 .21026 48444 340 ..1386 382101 یزراع ریغ هایفعالی متنو  سازی 

 184424 .011. .62040 48444 340 238327 386204 هاینوآوردر  گذاریسرمایه

 .6726 .433. .6413. 48444 340 218344 38.641 خدمات و تسهیلات عمومی

 

 پاسخگویان و تاثیر آن در کاهش اثرات خشکسالی اجتماعی تبیین اثرات توانمندسازی -9-9

دارای  یموردبررسهای دهد که همه شاخصنشان میشتده اس   ارائه (0جدو  )که در های آزمون نگاهی به یافته

از وجود دارد.  درصد 66در سط   های بررستی شتدهبوده و تااوت معناداری در بین شتاخص 3میانگین عددی بالای 

درصد با توجه به  62ها مثب  بوده و فاصتله اطمینان در ستط  طرفی دیگر، تااوت از حد مطلوب برای همه شتاخص

هینه از در راستای استااده ب یریپذ یمسئول"های ، شتاخصروازاینمقادیر کران بالا و پایین مثب  گزارش شتده است . 

ی  به ترت "هافعالی و اجرای  یریگ یتصمقدرت "و  "هامشتارک  و همکاری در راستای کاهش آسی "، "منابع آب

اهش آن ک تبعبهمثب  را در توانمندستتتازی اجتماعی و  ریتأث( بیشتتتترین 3812و  3810، 3811بتا مقدار میانگین عددی )

 اند.پذیری ناشی از سانحه خشکسالی از دیدگاه پاسخگویان را به خود اختصاص دادهآسی 

 

 های توانمندسازی اجتماعی در کاهش اثرات سانحه خشکسالیاوت معناداری شاخصفت -0جدول 
 9مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 میانگین مؤلفه
آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از حد 

 مطلوب

 درصد 12فاصله اطمینان 

 بالاتر ترنییپا

 481612 482234 481201 48444 340 178112 381201 هافعالی و اجرای  یریگ یتصمقدرت 

 487430 482702 ..4813 48444 340 168072 ..3813 هامشارک  و همکاری در کاهش آسی 

 481117 482114 6..482 48444 340 4..108 6..382 رضای  از تأمین نیازهای فردی و اجتماعی
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 9مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 میانگین مؤلفه
آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از حد 

 مطلوب

 درصد 12فاصله اطمینان 

 بالاتر ترنییپا

 481113 4801.1 482366 48444 340 2..108 382366 رضایتمندی از عملکرد فردی در مدیری  منابع آب

 481411 480732 482372 48444 340 118232 382372 های خشکسالیسرمایه اجتماعی در کاهش آسی 

 .48736 482.67 .48110 48444 340 178032 .38110 پذیری در استااده بهینه از منابع آبمسولی 

 481124 482026 481404 48444 343 248071 381404 های توانمندسازی اجتماعیمللاه

 

 گیری نقش توانمندی اقتصادی و اجتماعی در کاهش اثرات سانحه خشکسالیمدل اندازه -9-0

های مشتتاهده شتتده از قبیل دستتترستتی به منابع مالی، بهبود فیتتای کستت  وکار، ستتزمایه اجتماعی، مجموعه مللاه

ارائه  (3) لشکدر مشتارک  و همکاری، توانمندی اقتصتادی، توانمندی اجتماعی و کاهش اثرات ستانحه خشتکسالی 

که تأثیر عوامل ملثر  دستتترستتی به منابع مالی، بهبود  ها تلاش بر آن استت شتتده استت . در مدلستتازی رواب  میان متغیر

ها در ، ستترمایه اجتماعی و توانمندی اقتصتتادی و توانمندی اجتماعی بر در نهای  تأثیر تمامی مللاهوکارکستت فیتتای 

 میزان کاهش اثرات سانحه خشکسالی جوامع ارزیابی گردد.

 

 

 اجتماعی بر کاهش اثرات سانحه خشکسالیمدل ساختاری  نقش توانمندی اقتصادی و  -9 شکل

 

  ،های نیکویی برازشکند. با توجه به معیارتبیین می 1 ( را برابر با) هتا درجته آزادیمتد  ارائته شتتتده دادهدر 

تواند موید برازش ، میاستت  نزدیج به یج به دستت  آمده باًیتقر( نیز هنجار شتتده )همچنین کای استتکوئر به
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را برای شاخص  4842 شد. نزدیکی مقدار کای اسکوئر به حج  نمونه نیز در این مد ، مقدار کمتر ازبامناست  مد  می

 نزدیج به باًیتقردهد که در مد  ارائه شده این معیار نیز ( پیشتنهاد می) ریشته میانگین مربعات خطای برآورد

نیکویی برازش سایر  به مقدار یج و  ،،های صتار به دست  آمده است . همچنین با نزدیکی شتاخص

 .(2)جدو   توان بر انطبا) بالای مد  تجربی با مد  ماهومی پژوهش استباک کردها میشاخص

 

 گیری اندازه یهامدل در برازش نیکویی یهاشاخص ارزیابی -2جدول 
 شناسه شاخص های نیکویی برازششاخص مدل پژوهش های تصمیم گیریمعیار

 CIMN کای اسکوئر، خی دو 28.30 -

 P سط  پوشش آماره 48444 >4842
 DF درجه آزادی 1 -
 CIMN/DF کای اسکوئر/درجه آزادی 28.30 1-3

 GFI شاخص نیکویی برازش 48664 >486

 AGFI نیکویی برازش سازگار شده 48664 >.48

 CFI برازش تطبیقی 48664 >486

 NFI بون  یا برازش هنجار-نرما  شده بنتلرشاخص  486.2 >486

 RMSEA ریشه دو  میانگین مربعات خطاس برآورد 484.3 >4842

 RFI شاخص برازش نسبی 48600 >486

 PRATIO شاخص نسب  صرفه جویی 48441 >4842

 

ه شتده اس . ارائها در  شتکل ثیرات کل، آثار مستتقی  و نیز غیر مستتقی ( مللاه)تا ریتأثستطوب برآورد و ضتری  

با هر  ،دیگر به عبارت؛ باشدوابستتته می های مستتقل و بر متغیردهنده رابطه مستتقی  متغیروجود ضترای  مثب  نشتان

هد دشتتود. مد  رگرسیونی نشان میمی های وابستتههای مستتقل باعث تغییر در متغیرواحد افزایش در هریج از متغیر

، 4823، 4806ترتی  همکاری به  ، سرمایه اجتماعی و مشارک  ووکارکس یای و دستترستی به منابع مالی، بهبود فکه 

، وکارس کداشتته است . دستترستی به منابع مالی، بهبود فیتتای  ریتأثبر روی توانمندستازی اقتصتادی  4822و  4830

 ریتأثاعی  درصتتد بر روی توستتعه اجتم 4824و 4821، .480، 4804  ستترمایه اجتماعی و مشتتارک  و همکاری به ترتی

بر روی کاهش اثرات خشکسالی  4824و  .482  داشتته است . توانمندی اقتصادی وتوانمندی اجتماعی خانوار به ترتی

    .(1)جدو   کننداثرات خشکسالی جوامع را تبیین می درصد از کل 4814و 
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 های مشاهده شدهضریب تأثیرات کل، مستقیم و غیر مستقیم متغیر -6 جدول
 متغیرها سطح تأثیر الیاثرات خشکس توانمندی اقتصادی توانمندی اجتماعی

 کل 48231 482.2 48170

 مستقی  48126 48304 48127 دسترسی به منابع مالی

 غیر مستقی  48110 - -

 کل 48224 48304 48261
بهبود فیای  کس  

 وکار
 مستقی  48167 48110 481.2

 غیر مستقی  48124 - -

 کل 48123 48172 48276

 مستقی  48410 48172 48167 سرمایه اجتماعی

 غیر مستقی  48111 - -

 کل 48120 48170 482.1

 مستقی  48113 48170 .4816 مشارک  و همکاری

 غیر مستقی  48111 - -

 کل .4811 - -
 توسعه اقتصادی

 مستقی  .4811  

 کل 481.1 - -
 اجتماعیتوسعه 

 مستقی  481.1 - -

 

 متغیرهای هایکواریانب و هاواریانب ماتریب به  رویکرد در برآوردها و محاستتتبات تمامی استتتاس بر

 ماتریب مجدداً توانمی هاییپارامتر از استتتااده و با استتاس این بر. گرددبرمی هاآن زداییترکی  و شتتده مشتتاهده

 نشان را پژوهش مد  هایمسیر کواریانب و واریانب (7) جدو  .کرد بازتولید را شتده مشتاهده کواریانب و واریانب

 رابطه وجود گربیان این. هستند بیشتر و درصد 64 اطمینان سط  در و صار از بیشتر رگرستیونی یهاوزن تما . دهدمی

های طرب مسیر. اس  خشتکسالی کاهش اثرات بر ملثر عوامل دیگر عبارت به و شتده مشتاهده هایمتغیر معنادار بین

 باً یقرتها، دهد. برخی از مسیرلات اثرگذاری عوامل ملثر در کاهش اثرات خشتکستالی را نشان میادیاگرا  از فعل و اناع

در  یغیرمستقی  در کاهش اثرات خشکسال ریتأثاما به واسطه تبین واریانب و ، محاستبه شتده اس ناچیز  هاآنواریانب 

 شوند.مد  نهایی در نظر گرفته می
 

 برآوردهای ضریب استاندارد شده بین پارامترهای مدل -2 جدول
 متغیرها های مشاهده شدهمعرف  وزن رگرسیونی خطای استاندارد نسبت بحرانی داریسطح معنا

 توانمندی اقتصادی 48244 48470 .2874 48447
 دسترسی به منابع مالی

 توانمندی اجتماعی 48373 48412 28702 48444
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 متغیرها های مشاهده شدهمعرف  وزن رگرسیونی خطای استاندارد نسبت بحرانی داریسطح معنا

 سالیاثرات خشککاهش  48116 4817 28227 48447

 توانمندی اقتصادی 48732 4822 .1866 48444

 توانمندی اجتماعی 48161 48472 28.0 48440 وکارکسببهبود فضای 

 کاهش اثرات خشکسالی 48127 48400 28211 48444

 اقتصادیتوانمندی  48372 48413 1846 48444

 توانمندی اجتماعی 48112 48422 28662 48443 سرمایه اجتماعی

 کاهش اثرات خشکسالی 48140 48420 28464 48447

 توانمندی اقتصادی 48027 48410 284.4 48444

 توانمندی اجتماعی 48117 48422 28663 48444 مشارکت و همکاری

 کاهش اثرات خشکسالی 48143 48423 284.4 48444

 توانمندی اقتصادی کاهش اثرات خشکسالی 48120 48426 28137 48444

 توانمندی اجتماعی کاهش اثرات خشکسالی 48172 48422 38324 48444

 دسترسی به منابع مالی وکارکسبفضای و  .4817 48426 28172 .4844

 دسترسی به منابع مالی سرمایه اجتماعی 48177 48434 28217 48444

 دسترسی به منابع مالی مشارکت و همکاری 48171 48430 28021 48444

 وکارکسبفضای و  سرمایه اجتماعی 48106 48430 28141 48447

 سرمایه اجتماعی مشارکت و همکاری .4810 48427 28200 48444

 

کرد که کواریانب بین توان استباک برآورد شده اس  می 1861 ها بیشتتر ازبا توجه به اینکه ستاختار روایی در مستیر

آماره آزمون یا نستتب  بحرانی که از تقستتی  برآورد  معنادار تااوت معناداری از صتتار دارد. 4842  طهر ستته متغیر ستت

و  4842 گردد، دارای یج توزیع نرما  استتتاندارد استت  با ستتط  معناداری کمتر ازضتتری  بر خطای معیار حاصتتل می

باشتتتند. خطای معیار برآورد ها خارج از محدوده بحرانی میدهد که تما  متغیرمرز نتاحیه بحرانی نشتتتان می عنوانبته

های مستتقل در تبیین متغیر وابسته یا همان کاهش دهد که تا چه میزان متغیرضتری  یا خطای استتاندارد نیز نشتان می

 .تر اس کاراتر و اثرگذارمتغیر مستقل  ،باشند. هر چه مقدار خطای معیار کوچکتر باشداثرات خشکسالی اثرگذار می

 گیرینتیجه -0

با توجه به موقعی  جغرافیایی ایران و نیز قرارگیری بخش وستتیعی از مستتاح  کشتتور در کمربند خشتتج دنیا، 

ستتوان  طبیعی را داده در محدوده جغرافیایی ایران استت  که اثرات زیادی بر  ترینمه یکی از  عنوانبهخشتتکستتالی 

 ، در تحقی  حاضتتر تلاش بر این بود تا نقشروازاینآن معیشتت  مناط  روستتتایی دارد.  بعتبهروی تولید کشتتاورزی و 

و  روندهشیپتوانمندستازی اقتصتادی و اجتماعی کشتاورزان و ساکنین مناط  روستایی در کاستن از اثرات این سانحه 
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گردآوری شده نتایج زیر مورد توجه قرار های پرستشنامه علمی قرار دهد. با توجه به تحلیل داده یموردبررستخزنده را 

 گرفته اس .

توانمندستتازی اقتصتتادی با مقدار میانگین عددی  یهامللاهکه ای نشتتان داد تج نمونه نتیجه استتتااده از آزمون 

ماعی اجت توانمندستتازی مللاهدارد و  موردمطالعهبیشتتتری در کاستتتن از اثرات خشتتکستتالی در محدوده  ریتأث( 38.0)

های مدیری  منابع توانمندستتتازی اقتصتتتادی، شتتتاخص مللاهی که، در طوربهگیرد. در جایگاه بعدی قرار می( 3814)

( دارای 3862و  0840های جدید تولید به ترتی  با مقدار میانگین )ها و روشگذاری در نوآوریتولید محلی و ستتترمایه

استای پذیری در رزی اجتماعی شاخص مسئولی توانمندستا مللاهترین تااوت از حد مطلوب است . همچنین در بیش

و  3811ها به ترتی  با مقدار میانگین )استتتااده بهینه از منابع آب و مشتتارک  و همکاری در راستتتای کاهش آستتی 

کسالی از پذیری ناشی از سانحه خشآن کاهش آسی  تبعبهمثب  را در توانمندستازی اجتماعی و  ریتأث( بیشتترین 3810

 .انددادهگویان را به خود اختصاص دیدگاه پاسخ

نشان  یخشکسالتصتادی و اجتماعی در کاهش اثرات بررستی نقش توانمندی اق نتایج آزمون تحلیل مستیر با هدف

، وکارکستت  از قبیل دستتترستتی به منابع مالی، بهبود فیتتای هامللاهبرای مجموعه محاستتبه شتتده  درجه آزادیداد که 

ستانحه خشتکسالی  همکاری، توانمندی اقتصتادی، توانمندی اجتماعی و کاهش اثراتسترمایه اجتماعی، مشتارک  و 

، بهبود دسترسی به منابع مالی ملثررواب  میان متغیرها تلاش بر آن اس  که تأثیر عوامل  یسازمد ر دارائه شتده است . 

در  هاللاهمتأثیر تمامی   یدرنهابر  ، ستترمایه اجتماعی و توانمندی اقتصتتادی و توانمندی اجتماعیوکارکستت فیتتای 

رابطه  دهندهنشانضرای  مثب   جودو شتده است .تبیین  1 میزان کاهش اثرات ستانحه خشتکستالی جوامع را برابر با

نابع مالی، بهبود دسترسی به مداد که شده نشان  ارائه. مد  رگرسیونی اس مستتقی  متغیرهای مستتقل و بر متغیر وابسته 

در توانمندستازی اقتصادی  رگذاریتأثموارد  ترینمه  اجتماعی و مشتارک  و همکاری ، سترمایهوکارکست فیتای و 

 دستتترسی به منابعبوده است . همچنین،  موردمطالعهخانوارهای روستتایی در کاستتن از اثرات خشتکستالی در منطقه 

 وسعه اجتماعیترا در  ریتأثبیشترین  ، سرمایه اجتماعی و مشارک  و همکاری به ترتی وکارکست مالی، بهبود فیتای 

توانمندی اجتماعی خانوار به  توانمندی اقتصتتادی وو توانمندستتازی اجتماعی خانوارها داشتتته استت . علاوه بر این، 

   داشته اس .روی کاهش اثرات سانحه خشکسالی مثب  را  ریتأث ترینمه  ترتی 
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