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چکیده
کشورهای در حال توسعه بهشدت در برابر مخاطرات اقلیمی آسیبپذیرند .تغییرات جهانی الگوها و رویددادهای
اقلیمی ،کیفیت و دسترسی به منابع طبیعی را تغییر میدهد .ایدن وضدعیت تدثییر گسدتردهای بدر نظدا هدای
اجتماعی و اقتصادی آنها دارد که تهدیدی برای جوامع امدرو و نسد هدای آیندده قلمدداد مدیشدود .جوامدع
روستایی ا جمله بخشهایی است که بسیار تحت تثییر نوسانها و مخاطرات اقلیمی است ،که برای حفاظت ا
معیشت خود در مقاب تثییرات نوسانها و مخاطرات اقلیمی نیا مند اعمدال سدا گارانه اندد کده بدرای مقابلده و
سا گاری با آنها ،به فهم و شناخت علمی نیا اسدت .در ایدن مینده ایدن پدهوهش بدا هددر بررسدی ظرفیدت
سا گاری و مؤلفههای آن به مخاطرات اقلیمی در دو روستای سدفیدبر و بیوندسدفلی بدا اسدتفاده ا رویکدرد
شاخص ترکیبی با روش توصیفی -تحلیلی مبنی بر دادههای پرسشنامه انجا گرفدت .متغیرهدای واردشدده در
این تحقیق شام ویهگیهای فردی و شاخصهدای ظرفیدت سدا گاری بده مخداطرات اقلیمدی شدام عوامد
اقتصادی ،اجتمداعی ،یرسداخت ،داندش فدردی و دولدت اسدت .میداان تثییرگدذاری هدر ید ا مؤلفدههدا و
تجایهوتحلی دادههای گردآوریشده با استفاده ا روشهای آماری پردا ش شد .نتایج پهوهش نشدان داد کده
اجتماعات محلی روستای بیوندسفلی با میانگین  2/99و روستای سفیدبر با میانگین  2/11کمتر ا میدانگین
متوسط ظرفیت سا گاری ( )9است و ظرفیت سا گاری اندکی در مواجهه با مخاطرات اقلیمدی دارندد .ظرفیدت
سا گاری کم دو روستای مذکور بهطور مستقیم با مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،یرسداخت ،داندش فدردی و
دولت ارتباط دارد .مؤلفۀ یرساخت بیشترین ظرفیت سا گاری را داراست و مؤلفدههدای اقتصدادی ،اجتمداعی،
دانش فردی و دولت ظرفیت سا گاری کمی دارند .بندابراین بدرای ارتقدا و بهبدود وضدعیت ظرفیدت سدا گاری
جوامع در مؤلفههای اقتصدادی ،اجتمداعی ،داندش فدردی و دولدت بایدد توجده ویدههای شدود .آگداهی قبلدی
سا مانهای مرتبط ا عوام مؤیر بر ظرفیت سا گاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی میتواند افداایش ظرفیدت
سا گاری در برنامهریای راهبردهای تغییر مدیریت را امکانپذیر کند.
واژههای کلیدی :راهبردهای تغییر مدیریت ،یرساخت ،ظرفیت سا گاری ،مخاطرات اقلیمی.
* نویسنده مسئول ،تلفن71125615417 :

Email: malekian@ut.ac.ir
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مقدمه
اقلیمهای خش و نیمهخش ا جمله اقلدیم کشدور مدا بده مخداطرات اقلیمدی حسدا اندد و
آسیبپذیری بیشتری دارند .این اقلیمها به نوعی تهدیدی برای جوامع امرو و نس هدای آیندده
قلمداد میشوند و برای مقابله و سا گاری با آنها ،به فهم و شناخت علمدی بیشدتری نیدا اسدت
[ .]9آسیبپذیری در برابر مخاطرات اقلیمی به پتانسی سیستمی اشداره دارد کده در ایدر ید
تهدید خارجی آسیب دیده است .این عملکرد ا قرار گرفتن در معدر آسدیب ،حساسدیت بده
ایرات و توانایی یا ناتوانی برای مقابله یا سا گاری تشکی شده اسدت .ظرفیدت سدا گاری نشدان
دهندة توانایی ی منطقه یا جامعه برای مقابله با رشد و پیشرفت در مقاب تغییدر اسدت [.]27
هیات بین الدول تغییر اقلیم ] [IPCCظرفیت سا گاری را "توانایی سیستمها ،نهادها ،انسانهدا و
سایر موجودات برای سا گاری با آسیبهای احتمالی ،استفاده ا فرصدتهدا یدا پاسدخ دادن بده
پیامدها" تعریف میکند .]11[ .عوام اجتماعی -اقتصادی که ظرفیت سدا گاری بده مخداطرات
اقلیمی را تعیین میکنند شدام توسدعۀ اقتصدادی ،فنداوری و یرسداخت ،اطالعدات ،داندش و
مهارت ،نهادها و سرمایۀ اجتماعی است [.]27
مفهو ظرفیت سا گاری بیشتر در مینۀ آسیبپدذیری سیسدتمهدای اجتمداعی -محیطدی
کاربرد دارد .آسیبپدذیری ترکیبدی ا در معدر قدرار گدرفتن و حساسدیت ید سیسدتم بده
تنشهای خارجی و ظرفیت سا گاری یا توانایی مقابلۀ سیستم بدا چندین تدنشهدایی اسدت .در
برخی تحقیقات مؤلفه های توسعۀ اقتصادی ،آمو ش ،فناوری ،دانش ،یرساختها ،نهادها ،عدالت
اجتماعی و اجتماعی به عنوان تعیینکنندههای عمومی ظرفیت سا گاری شناسدایی شدده اسدت
[ .]1ظرفیت سا گاری در کشورها ،جوامع ،مناطق ،گروههای اجتماعی و افرادِ مختلف ،در طدول
مان متفاوت است؛ این ظرفیت نهتنهدا ا لحدا ار ش بلکده ا نظدر ماهیدت نیدا تفداوت دارد.
بسیاری ا چارچوبهای تحلیلی برای ار یابی ظرفیت سا گاری بر مبنای مقیدا وسدیع مانندد
سطح ملی بوده و توجه کمتری به نشان دادن ظرفیت سدا گاری در سدطح محلدی و اجتمداعی
بوده است [ .]27در سطح محلی ظرفیت سا گاری تحت تثییر عواملی مانندد تواندایی مددیریتی،
دسترسی به منابع مالی ،تکنولوژیکی و اطالعات ،یرساخت ،محیط سا مانی که در آن سا گاری
صورت میگیرد ،نفوذ سیاسی و شبکههای خویشداوندی اسدت .شداخصهدای اسدتفادهشدده در
مانهای اخیر اغلب براسا چارچوب معیشت پایدار اسدت و شدام پدنج دسدتۀ دارایدیهدای
سرمایۀ انسانی ،اجتماعی ،طبیعی ،فیایکی و مالی میشود [.]1
جوامعی که بهطور مستقیم به کاالها و خدمات اکوسیستم تکیه میکنند ،بدهشددت بده ایدرات
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مخاطرات اقلیمی آسیبپذیرند [ .]21کشورهای دارای منابع اقتصادی محددود ،فدنآوری قددیمی،
اطالعات و مهارتهای ضعیف ،یرساختهای ضعیف ،نهادهای ناکارامد و ضدعیف ،و توانمندسدا ی
نابرابر و دسترسی کم به منابع ،ظرفیت کمتری برای سا گاری دارند و بسیار آسیبپذیرند .بنابراین
توانایی آنها در سا گاری با مخاطرات اقلیمی "تابع دسترسی آنها به منابع است [ .]14سا گاری بده
مخاطرات اقلیمی تا حد یادی به تواندایی افدراد ،سدا مانهدا و جوامدع وابسدته اسدت تدا ظرفیدت
سا گاری سیستم اجتماعی و اقتصادی خود را تجهیا کنندد .ایجداد و تجهیدا ظرفیدت سدا گاری،
فرایند مستمری است که به یادگیری اجتماعی نیا دارد [ .]12بده منظدور سدا گاری ،سیسدتمهدا،
مؤسسات یا افراد به توسعۀ ظرفیت سا گاری خود نیا دارند ،یعنی تواندایی «سدا گاری بده آسدیب
بالقوه ،استفاده ا فرصتها یا پاسخ به پیامدهای مخاطرات اقلیمی» .برای پاسخ مؤیر به مخداطرات
اقلیمی ،رویکردهای حکومتی در چند سطح با تعام در همۀ سطوح حکومت ا مقیدا ملدی بده
مقیا ایالت و محلی اهمیت دارد [ .]24تحقیقدات متعدددی در میندۀ سدا گاری بده مخداطرات
اقلیمی در سطح دنیا انجا گرفته است که در اینجا به چند مورد اشاره میشود.
در تحقیقی ،ظرفیت سا گاری در  22روستای حوضۀ آبخیا نیکاچو با اطالعدات پیمایشدی و
براسا چارچوب معیشدت پایددار و اسدتفاده ا روشهدای آمداری چنددمتغیره بررسدی شدد و
شاخصها ارتباط تنگاتنگی بین ظرفیت سدا گاری و موقعیدت چشدم انددا نشدان دادندد [.]19
سا گاری با مخاطرات اقلیمی ،در  517تولیدکنندة باغبانی با استفاده ا تجایهوتحلی توصدیفی
و شاخص میانگین و نی برای رتبهبندی بررسی شدد .نتدایج نشدان داد کده ظرفیدت سدا گاری
خانوارها به عوام دسترسی به منابع مالی ،اقلیمی ،دسترسی به با ار ،تجهیاات مارعه ،امکاندات
ذخیرهسا ی و دیگر حمایتهای نهادی بستگی دارد [ .]21برای ساخت شداخصهدای ظرفیدت
سا گاری ا دادههای داراییهای  24777خانوار سدریالنکا براسدا تجایدهوتحلید چنددعاملی
[ ]FAMDاستفاده شد ،بررسیها نشاندهندة رابطۀ مثبت بین ظرفیت سا گاری و دارایدیهدای
اجتماعی ،اقتصادی و داراییهای فیایکی است [ .]27آسیبپذیری و ظرفیدت سدا گاری شدغلی
افراد در برابر مخاطرات اقلیمی در جوامع ساحلی دومینیکن با استفاده ا پرسشنامه بررسی شد.
برپایۀ نتایج ،افرادی که بهطور مستقیم ا منابع استفاده میکنند ،نسبت به افرادی کده اسدتفادة
غیرمستقیم می کنند وابستگی بیشتری دارند [ .]21بررسی سا گاری کشداور ان بده مخداطرات
اقلیمی حوضۀ نی اتیوپی ،با شناسایی عوام مؤیر بر انتخاب و مواندع سدا گاری نشدان داد کده
سطح تحصیالت ،جنسیت ،سن و یروت سرپرست خانوار ،دسترسی به اعتبار ،اطالعدات مربدوط
به آب وهوا ،سرمایۀ اجتماعی و درجۀ حرارت ،بر انتخاب کشاور ان تثییر میگذارد و موانع اصلی
شام نداشتن اطالعات دربارة روشهای انطباق و محدودیتهای مالی است [.]15
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رحیمی و همکاران ،پهنهبندی آسیبپذیری یرساختهای نواحی جنوبی استان خو سدتان را در
شرایط تغییر اقلیم با استفاده ا آ مون تحلی روند تخمینگر شیب سنس و تحلی روند مدن-کنددال
براسا سناریوهای گاارش پنجم  CMIP5و با استفاده ا الگوریتم  AHPو نر افداار  ArcGISبررسدی
کردند .نتایج نشان داد که سیالب ،گردوغبار و سپس امواج گر بهترتیب بیشترین تدثییر را در شددت
خسارت ایی اقلیمی برای یرساختهای مختلف منطقه داشتهاند [ .]5در پهوهشی ،شدناخت نگدرش
مرد برای سا گاری با مخاطرات اقلیمی ،با بررسیهای میددانی و اسدتفاده ا فندون آمداری پدردا ش
شده و نتیجه گرفته شد که بیشتر مرد این منطقه در پی انتخاب رفتار سا شی با مخاطرات اقلیمدی
هستند [ .]1در تحقیقی ،اولویتبندی سطح ظرفیت سا گاری با خشکسالی در بدین چهدار دهسدتان
بخش مرکای شهرستان روانسر استان کرمانشاه با استفاده ا آ مون تی تد نموندهای یکطرفده ،روش
گلوله برفی و تاپسیس بررسی شده و نتیجه گرفته شد که مناطق روستایی دهستانهای حسنآبداد و
الوب بیشترین و دهستانهای بدر و دولتآباد کمترین ظرفیت سا گاری با خشکسدالی را دارندد [.]6
محققان ،عوام مؤیر بر توان سا گاری  977کشاور گند کار شهرسدتان سدرپ ذهداب بدا مخداطرات
اقلیمی را با استفاده ا روش نمونهگیری خوشهای ،اباار پرسشنامه و آ مونهای آماری بررسی کردندد.
نتایج نشدان داد کده برخدی ا ویهگدیهدای فدردی ،اجتمداعی و اقتصدادی کشداور ان مانندد سدطح
تحصددیالت ،مهددارت ،ع ددویت در نهادهددای اجتمدداعی ،تجربدده ،بهددرهمندددی ا خدددمات آمو شددی و
هواشناسی ،عملکرد گند  ،سطح مکانیااسیون ،درآمد و استفاده ا اعتبدارات در حدد تدوان سدا گاری
گند کاران مؤیر است [ .]9سنجش و تحلی ظرفیت سا گاری جوامع محلدی بده مخداطرات اقلیمدی
موضوع مهم و جدیدی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است .با توجه به آنچه گفته شدد،
ار یابی ظرفیت سا گاری جوامع ،با استفاده ا شاخصهای تعدی شده برای جوامع محلی در مقیدا
کوچ با توجه به مینههای منطقهای ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ضروری اسدت .در ایدن مینده
ظرفیت سا گاری دو روستای سفیدبر و بیوندسفلی با استفاده ا رویکرد شاخص ترکیبی در سدطح
محلی بررسی شده است.
مواد و روشها
معرفی منطقۀ تحقیق

جوانرود ا شهرستانهای استان کرمانشاه است که در شمال غربی ایدن اسدتان ،بدین حدداق 95
درجه و  57دقیقه و حداکثر  94درجه و  7دقیقۀ عر شمالی و حداق  54درجه و  44دقیقده و
حداکثر  56درجه و  95دقیقۀ طول شرقی واقع شده است .این شهرستان در ادامۀ رشته کوه مهدم
اگر بین کوههای شاهو و بنیگا قرار گرفته است .آب وهوای ایدن منطقده ،معتددل کوهسدتانی
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است و بهدلی بارشهای مناسب و کافی ،پوشش گیاهی طبیعی در این شهرستان بسیار چشمگیر
است که مهمترین آنها را جنگ ها ،مراتع و پوشش گیاهی گستردة گونداگون کوهپایدهای تشدکی
میدهند .همچندین براسدا سرشدماری مرکدا آمدار ایدران ،در حددود  77درصدد سداکنان ایدن
شهرستان شهرنشین و  97درصد ا آنها نیا در نقاط روستایی سکونت دارند .درحالی کده در سدال
 ،1974ا جمعیت این شهرستان 51/1 ،درصد شهری و  47/1درصد روستانشین و بقیه غیرساکن
بودهاند [ .]2با توجه به حساسیت موقعیت جغرافیایی منطقه و پوشش کمپشدت اگدر  ،افداایش
پدیدههای جوی همچون ریاگردها ،امواج گرمایی و بارشهای سی آسدا در دهدۀ اخیدر و افداایش
مهاجرت ا روستا به شهر ،این پهوهش در دو روستای سفیدبر و بیوندسفلی صورت گرفت.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ تحقیق

روش تحقیق
شاخصها اباارهایی هستند که اطالعات پیچیده و گسترده را بهصورت کمّی و قاب درک بدرای
عمو و تصمیمگیران فراهم میکنند .اگر شاخصها بهصورت منطقدی و مطدابق بدا شدرایط هدر
کشور انتخاب شوند و ا پشتوانۀ اطالعاتی مستندی برخوردار باشند ،دگرگونیها و تحوالت هدر
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سیستم و حو ههای آن را بهخوبی نمایان میکنند [ .]4شاخصهای یستمحیطی ،اقتصدادی و
اجتماعی در سراسر جهان برای نشان دادن شرایط انسدان و اکوسیسدتمهدای طبیعدی اسدتفاده
میشوند .ساختار شاخص بسته به اندا هگیری و نیا گاارش در نظر گرفتهشدده متفداوت اسدت.
بهمنظور بررسی ظرفیت سا گاری ،ا طریق پروژههدا و تحقیقدات مدوردی کشدورهای مختلدف،
درمییابیم که برای انددا هگیدری ظرفیدت سدا گاری در بخشدی خداص یدا در چندد بخدش در
مکانهای مختلف ،باید بسیاری ا شاخصها ،بهصورت منظم در سطح محلی بهکار گرفته شدود
[.]15 ،11 ،22 ،26
این تحقیق با هدر بهبود درک و شناسایی شاخصهدای ظرفیدت سدا گاری بده مخداطرات
اقلیمی و تعیین حد ظرفیت سا گاری در دو روستای شهرستان جوانرود صورت گرفت .پدهوهش
به لحا ماهیت ا نوع کاربردی و با روش توصیفی -تحلیلی مبنی بر دادههای پرسشنامه بدرای
بررسی ظرفیت سا گاری جوامع محلی انجا گرفت .این پرسشنامه برپایۀ تحقیقات کتابخاندهای
و نظر کارشناسان برای کمّی کردن معیارهای کیفی تحقیق متناسب با نوع اطالعات مدورد نظدر
طراحی شد .متغیرهای واردشده در این تحقیق شام ویهگیهای فردی (جدنس ،سدن و سدطح
تحصیالت) و شاخصهای ظرفیدت سدا گاری بده مخداطرات اقلیمدی شدام عوامد اقتصدادی،
اجتماعی ،یرساخت ،دانش فردی ،دولت است (شک  .)2جامعۀ آماری سداکنان جوامدع محلدی
دو روستای سفیدبر و بیوندسفلی در شهرستان جوانرود هستند که  67پاسخدهنده بهصدورت
تصادفی ا بین آنها انتخاب شدند .پرسشنامه در پنج بخش اقتصاد ،اجتماعی ،یرساخت ،داندش
فردی و دولت تدوین شده است .نمرة هر ی ا شاخصها با جمع کردن نمدرة پاسدخهدای هدر
شاخص نسبت به مقیا لیکرت ( )7-4تعیین شد ،جایی که بیشترین نمره  4و کمترین نمدره
 1است .بنابراین نمرة ( 4حداکثر امتیا من در مقیا لیکرت) برابر با نمرة واکنش تجمعدی بده
حداکثر امتیا پاسخ تجمعی است .میاان تثییرگذاری هری ا مؤلفههدای ظرفیدت سدا گاری و
تجایهوتحلی دادههای گردآوریشده با استفاده ا فنون آماری نر افاار  SPSSپردا ش شد.
بهمنظور تعیین روایی اباار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه توسط استادان گروه احیای مناطق
خش و کوهستانی دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ار یابی شد .مفهو روایی (اعتبار) بده
این پرسش پاسخ میدهد که اباار اندا هگیری تدا چده حدد خصیصدۀ مدورد نظدر را بدهدرسدتی
میسنجد و بهعبارتی آیا این تحقیق پاسخگوی سؤاالت تحقیق خواهد بود [ .]1بدرای سدنجش
هماهنگی درونی (پایایی) بین شاخصهای مختلف ا روشهای مختلفی میتوان اسدتفاده کدرد
که استفاده ا ضریب آلفای کرونباخ یکی ا آنهاست .ضریب آلفای کرونباخ ا ضرایب پایدایی یدا
قابلیت اعتماد محسوب میشود .پس پایایی پرسشنامه با استفاده ا آلفای کرونباخ محاسبه شد.
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در پرسشنامۀ اولیه آلفای کرونباخ برای شاخصهای اقتصاد ،اجتماعی ،یرساخت ،دانش فدردی،
دولت بهترتیب برابر با  7/742 ،7/611 ،7/617 ،7/611 ،7/997بود .در شداخص اقتصداد مقددار
آلفای کرونباخ حداکی ا نبدود همبسدتگی دروندی سدؤاالت بدود .پدس ا بدا نگری و اصدالحات
شاخصهای یادشده مقادیر آلفای کرونباخ بهترتیب برابر با  7/416بود .هرچده همبسدتگی بدین
سؤاالت بیشتر شود ،مقدار ضریب آلفا افاایش مییابد .محاسبۀ ضریب آلفای محاسبهشده حاکی
ا وجود واریانس مشترک یاد و در جهت مثبت بین واریانسهای هر پنج شاخص است.

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق
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نتایج و بحث
ظرفیت سا گاری در واقع نحوة تثییرگذاری ظرفیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،یرسداخت ،داندش
فردی و دولت در افاایش ظرفیت سا گاری است .با توجه به بررسیهای مستخرج ا پرسشنامه،
نتایج جدول  1بررسی ظرفیت سا گاری هر ی ا مؤلفههای ظرفیت سا گاری در جوامع هدر
در مواجهه با مخاطرات اقلیمی را نشان میدهد .حد ظرفیت سا گاری مؤلفههدا در دو روسدتای
مورد بررسی متفاوت است .بررسی میانگینهای بهدستآمدده نشدان مدیدهدد کده مؤلفدههدای
اقتصاد ،اجتماعی ،دانش فردی و دولت بهترتیدب بدا مقددار عدددی  2/72 ،2/27 ،2/47و 2/99
کمتر ا میانگین متوسط ظرفیت سدا گاری ( )9بدوده و همچندین مؤلفدۀ یرسداخت بدا مقددار
میانگین  9/21ا میانگین ظرفیت سا گاری بیشتری برخوردار است که بهترین ار ش محسدوب
میشود و مؤلفۀ اجتماعی با مقدار میانگین  2/27بدترین ار ش را داشته است.
روستای بیوندسفلی با میانگین ظرفیت سا گاری  2/99عد مطلوبیت بیشدتری نسدبت بده
ظرفیت سا گاری روستای سفیدبر با مقدار  2/11داشدته و ظرفیدت سدا گاری کمتدری دارد.
میانگین ظرفیت سا گاری اجتماعات محلدی در دو روسدتای سدفیدبر و بیوندسدفلی برابدر بدا
 2/67است که میتوان گفت اجتماعات محلی منطقۀ تحقیق در مواجهه با پدیددة تغییدر اقلدیم
دارای ظرفیت سا گاری اندک است .همچنین با توجه به مثبت بودن حددود کمینده و بیشدینۀ
همۀ مؤلفهها ،میتوان بیان داشت که تو یع آماری با در نظر گرفتن  1درصد خطای نوع اول در
نظر گرفته میشود .بنابراین ضروری اسدت کده در برنامدهریدایهدای سدا مانی بده دو روسدتای
سفیدبر و بیوندسفلی توجه ویههای شود.
نتایج جدول  2نشان میدهد که در روستای سفیدبر مؤلفههای ظرفیت سا گاری در حدد
مطلوبی ار یابی شده است .بررسی میانگین مؤلفههای بهدستآمده نشدان مدیدهدد کده مؤلفدۀ
یرساخت با مقدار میانگین  9/244بهترین ار ش و مؤلفۀ اجتماعی بدا مقددار میدانگین 2/411
کمترین ار ش را داشتهاند .همچنین با توجه به نتایج فریدمن درمییابیم که مؤلفۀ یرساخت با
مقدار  5/12در رتبۀ اول ،مؤلفۀ اقتصادی با مقدار  2/11در رتبدۀ دو  ،مؤلفدۀ داندش فدردی بدا
مقدار  2 /12در رتبۀ سو  ،مؤلفۀ دولت با مقدار  2/61در رتبۀ چهار و مؤلفۀ اجتماعی در رتبۀ
پنجم (آخر) قرار دارد .سطح معنیداری حاص ا آ مون فریدمن بدا مقددار  7/7771اسدت کده
نشان میدهد مؤلفههای بررسیشده ا نظر ظرفیت سا گاری تفاوت معنیداری دارند.
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جدول  .1وضعیت ظرفیت سازگاری و مؤلفههای آن در مواجهه با مخاطرات اقلیمی در دو روستای
سفیدبرگ و بیوندسفلی
مؤلفه

اقتصاد

اجتماعی

یرساخت
دانش
فردی
دولت
ظرفیت
سا گاری

روستا

تعداد

میانگین

سفیدبر
بیوندسفلی
ک
سفیدبر
بیوندسفلی
ک
سفیدبر
بیوندسفلی
ک
سفیدبر
بیوندسفلی
ک
سفیدبر
بیوندسفلی
ک
سفیدبر
بیوندسفلی
ک

97
97
67
97
97
67
97
97
67
97
97
67
97
97
67
97
97
67

2/15
2/27
2/47
2/41
1/11
2/27
9/24
9/17
9/21
2/17
2/46
2/72
2/74
1/12
2/99
2/11
2/99
2/67

انحراف
معیار
7/47
7/55
7/41
7/76
7/57
7/72
7/51
7/91
7/57
7/61
7/44
7/65
7/61
7/59
7/77
7/52
7/27
7/54

خطای
استاندارد
7/71
7/71
7/77
7/19
7/75
7/71
7/71
7/74
7/74
7/12
7/17
7/71
7/12
7/77
7/71
7/77
7/74
7/74

کمینه

بیشینه

2/75
2/79
2/51
2/97
1/64
2/71
9/77
9/74
9/11
2/61
2/94
2/44
2/51
1/76
2/14
2/72
2/29
2/51

2/74
2/96
2/72
2/17
1/16
2/91
9/59
9/21
9/92
9/19
2/77
2/11
9/77
2/71
2/42
9/75
2/59
2/72

جدول  .2تحلیل وضعیت متغیرهای ظرفیت سازگاری براساس آزمون فریدمن در روستای سفیدبرگ
مؤلفه

تعداد

میانگین

97
97
97
97
97

2/157
2/411
9/244
2/177
2/742

اقتصادی
اجتماعی
یرساخت
دانش فردی
دولت
مقدار کای اسکوئر
درجۀ آ ادی
سطح معنیداری

انحراف
معیار
7/475
7/761
7/512
7/617
7/611

مینیمم
1/67
1/77
2/99
1/67
1/21
22/57
5
7/7771

ماکزیمم

فریدمن

رتبه

9/71
5/99
9/19
5/99
9/16

2/11
2/97
5/12
2/12
2/61

2
4
1
9
5
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براسا نتایج ارائهشده در جدول  9میتوان گفت در روسدتای بیوندسدفلی مؤلفدههدای ظرفیدت
سا گاری در حد مطلوبی ار یابی شده است .بررسی میانگین مؤلفههای بهدستآمدده در ایدن بررسدی
نشان میدهد که مؤلفۀ یرساخت با مقدار میانگین  9/177بهترین ار ش و مؤلفۀ اجتماعی بدا مقددار
میانگین  2/466کمترین ار ش را داشتهاند .در این مینه نتایج آ مون فریددمن نشدان مدیدهدد کده
مؤلفۀ یرساخت با مقدار  5/71در رتبۀ اول ،مؤلفۀ دانش فردی بدا مقددار  9/47در رتبدۀ دو  ،مؤلفدۀ
اقتصادی با مقدار  2/11در رتبۀ سو  ،مؤلفۀ دولت با مقدار  1/14در رتبۀ چهار و مؤلفۀ اجتمداعی در
رتبۀ پدنجم قدرار دارد .سدطح معندیداری حاصد ا آ مدون فریددمن بدا مقددار  7/7771اسدت کده
نشاندهندة این است که مؤلفههای مورد بررسی ا نظر ظرفیت سا گاری تفاوت معنیداری دارند.
جدول .3تحلیل وضعیت متغیرهای ظرفیت سازگاری بر اساس آزمون فریدمن در روستای بیوند سفلی
مؤلفه

تعداد

97
اقتصادی
97
اجتماعی
97
یرساخت
97
دانش فردی
97
دولت
مقدار کای اسکوئر
درجه آ ادی
سطح معنیداری

میانگین
2/279
1/111
9/177
2/466
1/129

انحراف
معیار
7/557
7/577
7/911
7/445
7/597

مینیمم

ماکزیمم

فریدمن

رتبه

2/11
2/67
9/67
9/67
2/16

2/11
1/79
5/17
9/47
1/14

9
4
1
2
5

1/99
1/99
2/47
1/99
1/21
71/972
5
7/7771

نتایج جدول  5نشان میدهد که با توجه به قدر مطلق آماره  Zمؤلفدههدای یرسداخت بدا مقددار
 7/167و دانش فردی با مقدار  1/449کمتر ا  1/11بوده و فر  H0پذیرفتهشدده یعندی دو مؤلفدۀ
مذکور در دو روستای سفیدبر و بیوند سفلی تفاوت معندیداری ندارندد و قددر مطلدق مؤلفدههدای
اقتصادی ،اجتماعی و دولت به ترتیب بدا مقدادیر  5/571 ،5/191و  5/427بداالتر ا  1/11اسدت کده
نشاندهنده اهمیت این مؤلفههاست .همچنین با توجه به سطح معندیداری مشداهده مدیکندیم کده
مؤلفههای یرساخت و دانش فردی به ترتیب بدا مقدادیر سدطوح معندیداری  7/91و  ،7/12معندادار
نیستند ،در مؤلفههای اقتصاد ،اجتماعی و دولت سطح معنیداری کمتر ا  7/74است؛ بدین معنا کده
میانگین ظرفیت سا گاری این مؤلفهها در منطقه معنیدارند که میتوان گفت مؤلفدههدای اقتصدادی،
اجتماعی و دولت ا نظر ظرفیت سا گاری در دو روستای سفیدبر و بیوند سفلی دارای تفاوتاند.
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جدول .4تعیین تفاوت بین مؤلفههای دو روستای سفیدبرگ و بیوندسفلی با آزمون من ویتنی
میانگین

مجموع

مقدار آماره

مقدار آمارۀ

رتبه

رتبه

ی من–ویتنی

مقدار

سطح

ویلکاکسن

Z

معناداری

1251
411

125

411

-5/191

7/777

141

692

-5/571

7/777

147/4

-7/167

7/917

-1/449

7/127
7/777
7/777

مؤلفه

روستا

تعداد

اقتصادی

سفیدبر
بیوندسفلی

97
97

51/97
11/69

اجتماعی

سفیدبر
بیوندسفلی

97
97

57/29
27/77

1277
629

یرساخت

سفیدبر
بیوندسفلی

97
97

92/52
21/41

172/4
147/4

92/4

دانش
فردی

سفیدبر
بیوندسفلی

97
97

99/14
27/74

1711/4
111/4

956/4

111/4

دولت

سفیدبر
بیوندسفلی

97
97

57/67
27/99

1227
617

154

617

-5/427

ظرفیت
سا گاری

سفیدبر
بیوندسفلی

97
97

57/14
27/74

1221/4
671/4

196/4

671/4

-5/694

نتیجهگیری
کشورهای در حال توسعه به شدت در برابر مخاطرات اقلیمی آسیبپذیرند و مخداطرات اقلیمدی
موجب افاایش میاان و شدت حوادث و بالیای شدید آب وهوا میشود .سدا گاری بده مخداطرات
اقلیمی به ظرفیت سا گاری فعلی و مدلهای توسعه که توسط کشورهای در حال توسعه دنبدال
میشود بستگی دارد [ .]25آسیبپذیری به مخاطرات آبوهوایی ،و همچنین آسیبپدذیری بده
خطرات ،مترادر با فقر نیست ،اگرچه فقر ا عوام اصلی آسیبپدذیری اسدت .ایدن بددان معندا
نیست که فقرا در معر خطر بیشتری نیستند .در واقع ،استدالل شده است که هدر دو فرایندد
آسیبپذیری و سا گاری به مخاطرات آبوهوایی احتماالً سدبب تقویدت سداختارهای اقتصدادی
نابرابر میشوند [ .]17افاایش ظرفیت برای مدیریت رویدادهای شدید آبوهوایی میتواند تا حد
یادی آسیبهای اقتصادی ،اجتماعی و انسانی و در نهایت آسدیب سدرمایهگدذاریهدا را ا نظدر
قر گرفتن پول ا سدا مانهدای وا دهندده کداهش دهدد .آسدیبپدذیری بده حدوادث شددید
آبوهوایی ،مدیریت بالیدا و انطبداق بایدد بخشدی ا برنامدهریدای توسدعۀ پایددار درا مددت در
کشورهای در حال توسعه باشد .آژانسهای وا دهنده و اهداکنندگان ،بده اصدالح سیاسدتهدای
سرمایهگذاری خود در کشورهای در حال توسعه نیا دارند تا به جای صدرر سدرمایهگدذاری در
عملیات بهبود و توسعۀ یرساخت ،بیشتر بر ظرفیتسا ی متمرکا شوند [ .]25در حدال حاضدر
بسیاری ا تصمیمات مربوط به سرمایهگذاریهای طوالنیمددت مسدتلا توجده بده مخداطرات
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آب وهوایی است .اما این کار دستکدم بده دو دلید آسدان نیسدت .1 :بدا توجده بده مخداطرات
آبوهوایی ،یرساختهای جدید باید با دامنۀ وسیعی ا مخاطرات آب وهوایی روبهرو شدوند کده
این سبب میشود که طراحی دشوارتر و ساخت وسا گرانتر شود .در سال  2777نددگی 157
میلیون نفر و نیا  94777میلیارد دالر ا داراییها بده حفاظدت ا سدی در شدهرهای بدار و
بندرهای بار در سراسر جهان بسدتگی دارد کده ایدن بدهدلید ایدر ترکیبدی رشدد جمعیدت،
شهرنشینی ،رشد اقتصادی و افاایش سطح دریاست [ .]16مخداطرات آب وهدوایی کمبدود مدواد
غذایی ،ناآرامیهای اجتماعی ،درگیریهای محلی و حتی جنگها را افداایش داده اسدت .هددر
مشترک تجایه وتحلی سا گاری این است کده بدرآورد کندیم چگونده تدثییر مخداطرات اقلیمدی
میتواند توسط توانایی «انطباق با تثییر» کاهش یابد یا جبران شود [.]11
عوام مؤیر بر ظرفیت سا گاری جوامدع ،کشدورها و جوامدع بدر تماید یدا تواندایی آنهدا در
سا گاری تثییر میگذارد .این عوام تعیین کنندة ظرفیت سا گاری شرایط اقتصادی ،اجتمداعی،
نهادی و فناوری است که تسهی یا محدود ساختن توسعه و گسترش اقدامات سا گاری را در بر
میگیرد [ .]14بخش کشاور ی ا جمله بخشهایی است کده بسدیار تحدت تدثییر نوسدانهدا و
مخاطرات اقلیمی است .کشاور ان برای حفاظت ا معیشت خود در مقاب تدثییرات نوسدانهدا و
مخاطرات اقلیمی نیا مند اعمال سا گارانه هستند [ .]7ظرفیت سا گاری ی سیستم یا جامعه،
سبب توانایی آن برای تغییر ویهگیها یا رفتار آنها میشود تا در شرایط تغییدرات خدارجی بهتدر
عم کند .بنابراین سا گاری ی عم پیشگیرانه بوده و برای کاهش عوار و پیامدهای ناشدی
ا مخاطرات اقلیمی و استفاده ا تواناییها و ماایای بالقوة جوامع اهمیت بساایی دارد [.]17
نتایج حاص ا ظرفیت سا گاری جوامع محلی دو روستای سفیدبر و بیوندسدفلی بیدانگر
این است که اجتماعات محلی روستای بیوندسفلی بدا میدانگین  2/99و روسدتای سدفیدبر بدا
میانگین  2/11ظرفیت سا گاری کمی در مواجهه با مخاطرات اقلیمی دارند .ظرفیدت سدا گاری
کم دو روستای مذکور ارتباط مستقیمی با مؤلفههدای اقتصدادی ،اجتمداعی ،یرسداخت ،داندش
فردی و دولت دارد .همچنین دو روستای مذکور ا لحا مؤلفدۀ یرسداخت بیشدترین ظرفیدت
سا گاری را دارند و مؤلفههای اقتصدادی ،اجتمداعی ،داندش فدردی و دولدت ،کمتدرین ظرفیدت
سا گاری را دارند .بنابراین باید به ارتقا و بهبود وضدعیت اقتصدادی ،اجتمداعی ،داندش فدردی و
دولت توجه ویههای شود .آگاهی قبلی ا عوام مؤیر بر ظرفیت سا گاری میتواند برای مددیران
صنعت و منابع امکان افاایش ظرفیت سا گاری در مقیا فردی و برنامهریای راهبردهای تغییر
مدیریت را فراهم کند .تحقیقات ما نشان داده است که آگاهی ا مخاطرات آب وهوایی با افاایش
ظرفیت سا گاری همراه است .آگاهی ا مخاطرات آب وهوایی ی سرمایه گذاری ار شمند بدرای
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برنامه ریای صنایع و مدیریت خطرات تغییدر آب وهواسدت [ .]29تغییدر الگدوی کشدت یکدی ا
راهکارهای تطبیق و توانمندسدا ی جوامدع بددون هاینده در مقابلده بدا کداهش یدان ناشدی ا
آسیبهای تغییرات اقلیمی در مناطق هدر است .توسعۀ فناوریهای نوین در بخدش آبیداری و
تغییر روشهای سنتی به روشهدای مددرن همچندین ارائده سیاسدتهدای حمدایتی در بخدش
اقتصادی ،اجتماعی ،دانش فردی و دولت ا سوی سا مانهای مرتبط به اجتماعدات روسدتایی و
اشتغال ایی ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید در جامعدۀ روسدتایی و توجیدهپدذیری سیاسدتهدا،
برنامهها و طرحهای سا گاری با توجه به هاینه و فراهمی اقال پایه همانند آب و انرژی ،ظرفیت
سا گاری این جوامع را در برابر مخاطرات و آسیبهای اقلیمی افاایش میدهد.
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