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 چکیده

 
. دهدار میغذایی را تحت تاثیر قرتامین مواددر نتیجه  تغییرات آب و هوایی، کشاورزي و 

وایی هثرات تغییرات آب و منظور به حداقل رساندن اهاي سازگاري بهبنابراین، استراتژي
پذیر کشاورزان نسبت به تغییرات آب و هوایی بسیار آسیبضروري است. از آنجایی که 

مل لذا، شناسایی عوا هستند، وظیفه سازگاري با تغییرات آب وهوایی را برعهده دارند.
ثر مومل تاثیرگذار بر رفتار سازگاري آنان بسیار مهم است. هدف کلی این پژوهش، تعیین عوا

. باشدبر رفتار سازگاري کشاورزان در مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین می
تخاب گیري تصادفی ساده از میان کشاورزان شهرستان باوي اننمونه پژوهش بر اساس نمونه

تماد متغیرهاي فاصله روانی با تغییرات آب و هوایی، اع ،). نتایج نشان داد =350nشد (
ري پذیبرجستگی خطر، درك خطر، دانش درباره علل، اثرات و سازگاري، مسئولیتاجتماعی، 

 هوایی طور مستقیم بر رفتار سازگاري کشاورزان در مقابله با تغییرات آب وو اثربخشی به
ات ش اثرتأثیر دارند. متغیرهاي برجستگی خطر، دانش سازگاري، فاصله روانی، اثربخشی و دان

ب و با تغییرات آ درصد از تغییرات رفتار سازگاري کشاورزان 48/0یی تغییرات آب و هوا

 رايب کشاورزان سازگاري تاثیرگذار بر مختلف عوامل نقش درك. تبیین می کنندهوایی را 
 .است مهم موفق ايتوسعه هايپروژه طراحی و مناسب سیاسی اقدامات توسعه از اطمینان

 
صله روانی، سازگاري، تغییرات آب و درك خطر، برجستگی خطر، فا :کلیدي هايواژه

 هوایی.
 

 مقدمه
کشاورزي و تامین مواد غذایی ، تغییرات آب و هوایی

هاي را از طریق تأثیر بر محصوالت، خاك، حشرات، علف
 دهدها و دام تحت تاثیر قرار میهرز، بیماري

)Houghton, 2005; Zobeidi et al., 2016a(.  افزایش
 50ادث جوي شدیدتر، در طول هاي آبی و حودما، تنش

وري محصوالت کشاورزي در تواند بهرهسال آینده می
بسیاري از مناطق جهان را کاهش دهد. همچنین، 
تغییرات اقلیمی بر تنوع زیستی، موجودات خاکی و 

تواند تا حد گذارد و میفعالیت میکروبی آنها تاثیر می
ر این وري از آنها دهاي کشت و بهرهزیادي نوع سیستم

از  .)Smith et al., 2013(مناطق را تحت تاثیر قرار دهد 
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گیران مهمی در مدیریت طرف دیگر، کشاورزان تصمیم
مزارع کشاورزي جهت سازگاري موثر با شرایط تغییرات 

واقع،  در ).Zobeidi et al., 2016b( اقلیمی هستند
هوایی را  کشاورزان وظیفه سازگاري با تغییرات آب و

هاي ن یا تنظیم سیستمشدبراي سازگارارند و برعهده د
را در مواجه با آب و  هاکشاورزي تحت فشار هستند تا آن

پذیرتر اي متغیر است، انعطافطور فزایندههوایی که به
هاي آسیب و در نتیجه )Arbuckle et al., 2013c(سازند 

بالقوه حاصل از تغییرات آب و هوایی را از طریق ایجاد 
 & Hassan(اکتیکی کاهش دهند هاي تپاسخ

Nhemachena, 2008(. ها و بنابراین، درك دیدگاه
طور مستقیم تحت هاي کنارآمدن کسانی که بهاستراتژي

تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارند بسیار مهم است 
)Gandure et al., 2013(  و پی بردن به اینکه کشاورزان

کنند و با آن چگونه تغییرات آب و هوایی را درك می
هاي اتژيشوند، به منظور هدایت استرسازگار می

 ;Deressa et al., 2011(باشد سازگاري آینده ضروري می

Yazdanpanah et al., 2016.( نقش در نتیجه، درك 
 براي کشاورزان سازگاري تاثیرگذار بر مختلف عوامل

 طراحی و مناسب سیاسی اقدامات توسعه از اطمینان
است  مهم موفق در جهت توسعه هايپروژه

)Gebrehiwot & van der Veen, 2013 .(حال، با این
اگرچه، تحقیقات بسیاري درباره رفتار سازگاري 
کشاورزان نسبت به تغییرات آب و هوایی در کشورهاي 

؛ اما، تتوسعه یافته و در حال توسعه انجام شده اس
مطالعات چندانی درباره کشاورزان و تغییرات آب و 
هوایی تاکنون در ایران انجام نشده است و اطالعات 

سازگاري و  ش، درك و رفتار کشاورزان ایرانیدرباره نگر
باشد. این در حالی با اثرات آن بسیار ناچیز و محدود می

دهد، تغییرات آب و ها نشان میاست، که پیش بینی
هوایی شدت و تعداد حوادث آب و هوایی شدید مانند 

دهد و همچنین، ایران افزایش می خشکسالی را در
درصد  50به میزان  2050دسترسی به آب را تا سال 

 (Yazdanpanah et al., 2015)کاهش خواهد داد
همچنین، بر اساس اطالعات هواشناسی ایران، این کشور 

سال متوالی کاهش بارندگی را تجربه کرده است.  23
 5 تا 5/2بین  2005-1960هاي دماي هوا در طول سال

درجه سلسیوس افزایش یافته است. تعداد روزهاي با 

میلیمتر کاهش یافته است و  10بارندگی بیشتر از 
همچنین تغییراتی در سرعت باد و رطوبت هوا اتفاق 

 (National Climate Change Office, 2010) استافتاده
و لزوم سازگاري کشاورزان با این پدیده به شدت 

 .شوداحساس می
 تغییرات آب و هوایی پاسخ به 

توانند از طریق دو طور کلی جوامع و افراد میبه
به  2و کاهش 1استراتژي متمایز به نامهاي سازگاري

). Houghton, 2005تهدیدات آب و هوایی پاسخ دهند (
دام در جهت سازگاري با اثرات با ضرورت اق جوامع

قابل اجتناب و کاهش به منظور جلوگیري از اثرات غیر
اي که در آور از طریق کاستن از نشر گازهاي گلخانهزیان

درجه اول ناشی از مصرف انرژي هستند مواجه هستند 
)IPCC, 2001.(  گیري و اجراي فرایند تصمیمبه

اي از اقدامات براي حفظ ظرفیت مقابله با مجموعه
بینی شده در حال حاضر و یا در آینده، تغییرات پیش

مجمع ). Nelson et al., 2007(شود سازگاري گفته می
سازگاري را به عنوان  3بین المللی تغییرات آب و هوایی

هاي کشاورزي، فرایندهاي کشاورزي و تطبیق فعالیت
اي در پاسخ به تهدیدات تغییرات آب و مخارج سرمایه

که براي  )Easterling, 2007( استهوایی تعریف کرده
شاورزي و کاهش اثرات منفی تغییرات آب و هوایی بر ک

هاي گیري از هرگونه اثرات مثبت تمرکز بر استراتژيبهره
عنوان مثال، تغییرات نسبتاً سازگاري ضروري است. به

کوچک در مدیریت سطح مزرعه و انتخاب انواع مختلف 
را  تواند تاثیر منفی تغییرات آب و هواییمحصول می
  ).Asseng et al., 2015(کاهش دهد 

 مبانی نظري تحقیق
منجر  محیطی معموالًگاهی در مورد مسایل زیستآ

ه به ایجاد نگرانی شده و جامعه را به عنوان یک کل ب
د انگیزانزیست بر میسمت انجام رفتار حمایت از محیط

)Marquart-Pyatt et al., 2011.( 
 تواند محیطی میآگاهی از مشکالت زیست

و تمایل ) McCown, 2005(هاي رفتاري گیريتصمیم
 ,.Hyland et al(حل این مشکالت راي پذیرش راهب

                                                                                  
1. Adaptation 
2. Mitigation 
3. Intergovermental  Panel Climate Change 
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دهد را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیقات نشان می )2015
بین آگاهی از تغییرات آب و هوایی و احتمال اقدام براي 

 ).Lorenzoni, 2007(کاهش رابطه مثبتی وجود دارد 

-همچنین، مطالعات گذشته درباره سازگاري نشان می
هاي رفتاري به خطرات، به اسخبخش بزرگی از پ دهند،

هاي یک باور در مورد وجود و ویژگی"ادراك خطر یا 
 .)Arbuckle et al., 2013c(بستگی دارد  "خطر طبیعی

مردم به مخاطرات  انشمندان علوم اجتماعی معتقدند،د
دهند بر اساس درکشان از آن خطرات پاسخ می

)Leiserowitz, 2003.(  درك خطر در بین افراد یا
کننده مهم براي تمایل به آماده شدن اجتماع یک تعیین

 .)Arbuckle et al., 2013c(براي سازگاري است 
بینی خطر درك شده پیش دهد،تحقیقات نشان می

 ,.Aitken et al( باشدکننده قوي رفتارهاي افراد می

هاي ذهنی مردم در . درك خطر به عنوان قضاوت)2011
تعریف شده است  مورد تهدید ناشی از یک خطر

)Leiserowitz, 2006.(  بسیاري از مطالعات قبلی درباره
درك خطر تغییرات آب و هوایی با تمرکز بر نگرانی در 
مورد تغییر آب و هوا به عنوان یک مفهوم کلی انجام 

 نگرانی یکی از . )O'Connor et al., 1998اند (شده
ترین عوامل در تعیین مشارکت یا عدم مشارکت مهم

). Howell, 2011محیطی است (مردم در رفتار زیست
طور نگرانی عمومی در مورد تغییرات آب و هوا به

اي در طول چند دهه گذشته متفاوت بوده است. گسترده
تواند به علت تغییر نگرش افراد بخشی از این تفاوت می

رسد توسعه سیاسی، فرهنگی و آب باشد، که به نظر می
طبق  ).Brulle et al., 2012(شند و هوایی مسئول آن با

نگرانی یکی از چهار مرحله  Ohe & Ikeda, 2005مطالعه 
گیري براي اقدامات شخصی در اصلی در فرایند تصمیم

از آنجا که درك  باشد.برابر تغییرات آب و هوایی می
هاي اجتماعی است، تفاوت در تجربیات خطر از سازه

ند آگاهی و درك تواشخصی و یا اعتماد به نهادها می
خطر افراد و تصمیمات و اقدامات (یا انفعاالت) آنان را در 

 ,.Arbuckle et al(پاسخ به خطر تحت تاثیر قرار دهد 

2013c(.  مجموعه دیگري از عوامل که ممکن است روي
محیطی و نیز، سازگاري و رفتار درك خطر زیست

گفته  1کاهشی تاثیر گذارند، اصطالحاً برجستگی خطر
شود، که از دو مولفه تجربه قبلی مرتبط و نزدیکی به می

 ,Carlton & Jacobson(است تشکیل شده 2خطر

تواند تجربه مستقیم از حوادث آب و هوایی می). 2013
هاي افراد نسبت به تغییرات آب و هوایی رفتارها و نگرش

 ).Spence et al., 2012(را تحت تاثیر قرار دهد 
مکن است درك خطر را از همچنین، تجربه قبلی م

-ها تحت تاثیر قرار دهد. بهطریق درگیر کردن ذهنیت
محیطی رنج طور مثال، افرادي که از یک فاجعه زیست

برند احتماالً ممکن است در زمان توجه به خطرات می
محیطی مرتبط بیشتر آن حادثه را به یاد بیاورند و زیست

 ).Keler et al., 2006(باشند درك خطر باالتري داشته
عالوه نزدیکی به خطر واقعی یا نزدیکی به خطر درك به

شده روي درك خطر افراد نیز تاثیر گذار است اگر چه 
 ,Carlton & Jacobson(این نتیجه کلیت نداشته باشد 

همچنین، توجه به تغییرات آب و هوایی به ). 2013
عنوان یک مشکل محلی و جغرافیایی کمک خواهد کرد 

شود منافع تر گردد و باعث میله برجستهتا یک مسا
 .تر شونداقدام درباره تغییرات آب و هوایی محسوس

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر رفتار  3فاصله روانی
است. فاصله روانی چهار بعد فاصله جغرافیایی یا مکانی، 
فاصله زمانی، فاصله اجتماعی و عدم اطمینان را شامل 

راد همیشه به یک شیوه پایدار شود. بسیاري از افمی
شود علت این امر تا حدودي به کنند، گفته میرفتار نمی

این دلیل است که آنها تغییرات آب و هوایی را به عنوان 
 تغییر واقع، اند. دریک مساله با فاصله روانی درك کرده

 روانی فاصله با خطر یک عنوان به اغلب هوایی و آب
 زمانی همچنین و مکانی یا فضایی ابعاد نظر از دور،

 فکر ذهنی بصورت فرد که معنی بدین. شودمی شناخته
 در دهد ونمی رخ حاضر حال در خطر این کندمی

 از دورتر خیلی که مکانهایی و  افراد براي و "آینده"
 کشاورز یک مثال، براي. (دهدمی رخ دارند قرار خودش

 يبرا هوایی و آب تغییرات کند،می فکر آمریکایی
 ,.Spence et al)  (دهدمی رخ آفریقایی فقیر کشاورزان

 کاهش که اندکرده استدالل تحقیقات از بسیاري). 2012

                                                                                  
1. Risk salience 
2. proximity to the risk 
3. Psychological Distance 
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 آن با داشتن ارتباط و کردن ترشخصی و روانی فاصله
حال،  این با. دهد افزایش را رفتار تغییر احتمال تواندمی

 هوایی و آب تغییرات کنند،مردم تصور می از بسیاري
 در به عبارتی،(است  زیاد زمانی و مکانی فاصله با ريخط
 مناطق در افرادي براي یا و رخ نداده است حاضر حال
 آن به نسبت کمی و نگرانی است، )دارد وجود دیگر
-می نشان تحقیقات. )Nicholson-Cole, 2005( دارند

 دور و آینده تهدیدات بصورت  را تهدیداتیمردم  دهند،
 و ترفوري تهدیدات با قایسهم کنند، درمی درك

 این د،بیننمی خطرتر کم و ترارزش کم اغلب تربرجسته
 هوایی و آب تغییرات چرا روشن سازد، تواندمی مساله

 & Carlton( نیست مردم برايو مهم   اولیه نگرانی یک

Jacobson, 2013.(  دانش یک پیش نیاز مهم براي
 Sundbland et(تسهیل سازگاري با شرایط جدید است 

al., 2009 .( افزایش دانش به طور مستقیم ممکن است از
طریق تشدید حس آگاهی و تعهد و با ارایه عالئمی براي 
بهبود رفتار مناسب روي رفتارهاي زیست محیطی تاثیر 

هاي برطرف گذارد. دانستن درباره علل مشکل و گزینه
محیطی شدن مشکل باعث بهبود رفتارهاي زیست

-محیطی میهاي زیستك خطر و ارزشمستقل از در
دانش نسبتاً پایین مردم  ).O'Connor et al., 1999(شود 

دهد، بسیاري از افراد درباره گرم شدن جهانی نشان می
دار کردن اي مانند اعتماد براي معنیاز ابزار ساده

دهی به اعتقاداتشان درباره اطالعات متضاد و شکل
ن کنند. دانشمندایتغییرات آب و هوایی استفاده م

اند، اعتماد یکی از عوامل مهم در تعیین استدالل کرده
درك عمومی از تغییرات آب و هوایی و حمایت از 

معتقد  )Critchley )2008باشد. هاي سازگاري میتالش
 و انگیزه فرد شود می باعث که انتظاریست است، اعتماد

-شارز اعتماد منبع توسط که مسیري در حرکت توانایی
 )Hmielowski et al., 2013(باشد  داشته را شده گذاري

آل، افراد باید در مورد مسایل مربوط به در حالت ایده.
تغییرات آب و هوایی آگاه باشند و به دانش خود اعتماد 
داشته باشند. این موضوع، ممکن است دلیلی باشد که 

 اي مسئوالنهآنها پس از آن به احتمال بیشتري به شیوه
کنند و به عنوان شهروندانی روشنفکر آماده  عمل

 ,.Sundbland et al(باشند  مشارکت در روندهاي سیاسی

محیطی همچنین تحقیقات در اطالعات زیست ).2009

است که تفسیر اطالعات یک واسطه مهم بین تاکید کرده
دریافت اطالعات و مشارکت در اقدامات تغییرات آب و 

سیر وابسته به اعتماد به هوایی است. بخشی از این تف
-رسانپیام رسان است. اطالعات ارایه شده توسط پیام

هایی که کمتر قابل اعتمادند، کمتر احتمال دارد 
). به عبارت Vignola, 2013پذیرفته و یا عمل شوند (

هاي منابع اطالعاتی را که به آن دیگر، مردم دیدگاه
 ,.Malka et al(پذیرند اعتماد داشته باشند بیشتر می

سطح اعتماد به اطالعات به ذهن انسان کمک ). 2009
کند تا جهان خارج را تفسیر کند و از این طریق روي می

گذارد. اطالعات ادراکات افراد درباره آن موضوع تاثیر می
مورد اعتماد در مورد یک مشکل مانند تغییرات آب و 
هوایی، که در آن علت و معلول پیچیده و پراکنده 

تواند تغییر سازگارانه مثبت را تسهیل کند و ، میهستند
یا به صورت عکس، مثال، در جایی که مشکل به دلیل 

گیرد، ممکن است به عدم اطمینان مورد انکار قرار می
 ,.Niemeyer et al(باشد عنوان یک مانع عمل کرده

اجتماعی نوعی از اعتماد است که یک  اعتماد .)2005
تی براي مدیریت خطر دارد هاي دولفرد به سازمان

)Siegrist et al., 2000.(  خوداثربخشی باعث اثرگذاري و
 Selfشود. خوداثربخشی (تغییر رفتار انسان می

efficacy(  اشاره به باورهاي شخصی و یا  اعتماد افراد به
توانایی خود براي انجام وظایف به نحوي موثر تعریف 

د که عمل و شده است. تئوري خوداثربخشی تاکید دار
موفقیت افراد به این بستگی دارد که تعامل بین افکار 
شخصی فرد و یک وظیفه معین چقدر عمیق باشد 

)Bandura, 1986, 1997 .(درك مردم از نقش ، همچنین
هاي دیگران در تعیین پیامدهاي خود و مسئولیت

تغییرات آب و هوایی از اهمیت زیادي براي 
تغییرات آب و هوایی  سیاستگذاري، سازگاري و کاهش

. با توجه به )Nicholson-Cole, 2005(برخوردار است 
گردد مطالب ذکر شده چارچوب مفهومی ذیل ارایه می

 .)1(شکل 
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 چارچوب مفهومی1شکل             

 
 

 مواد و روش ها
پژوهش حاضر به دنبال تعیین عوامل موثر بر رفتار 

ات آب و سازگاري کشاورزان جهت کاهش اثرات تغییر
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي باشد. هوایی می

شهرستان باوي به  کشاورزانرا  . جامعه آماريباشدمی
دهند و بر اساس جدول نفر تشکیل می 3000حجم 

نفر با استفاده  350اي به تعداد نمونه کرجسی و مورگان
براي  گیري تصادفی انتخاب گردید.از روش نمونه

-اي محققن تحقیق از پرسشنامهسنجش متغیرهاي ای
ساخت استفاده شد. پرسشنامه پژوهش بعد از مطالعه 

ها در ارتباط با درك و رفتارهاي مرتبط با پیشینه نگاشته
تغییرات آب و هوایی تهیه گردید. همه سواالت با 

اي (خیلی کم، کم، گزینه 5استفاده از طیف لیکرت 
ند. همچنین متوسط، زیاد و خیلی زیاد) سنجیده شده ا

هاي جمعیت شناختی تعدادي از سواالت درباره ویژگی
افراد مانند سن، تعداد اعضاي خانواده، فعالیت اصلی 
کشاورزان و داشتن شغل دوم مطرح گردید. به منظور 

یابی به روایی، پرسشنامه توسط متخصصین بررسی دست
 40و تایید گردید. همچنین مطالعه پیش آزمون بر روي 

کشاورزان خارج از منطقه مورد مطالعه به منظور نفر از 
، متغیرها، 1بررسی پایایی پرسشنامه انجام شد. جدول 

تعداد گویه براي سنجش هر متغیر و ضرایب آلفا 
دست هاي بهدهد. در نهایت، دادهکرونباخ را نشان می
مورد تجزیه و تحلیل   spss (v20)آمده توسط نرم افزار 

 قرار گرفت.
 

 
 متغیرهاي تحقیقو تعداد گویه هاي  کرونباخي آلفا -1جدول

تعداد  متغیرها
 گویه

تعداد  متغیرها آلفا 
 گویه

 آلفا

 90/0 17 دانش اثرات 85/0 7 آگاهی
 80/0 4 دانش سازگاري 60/0 4 فاصله روانی

 69/0 3 مسئولیت پذیري 68/0 5 اعتماداجتماعی
 60/0 2 خود اثربخشی 69/0 5 خطربرجستگی

 91/0 10 سازگاري 79/0 6 خطردرك 
    82/0 4 دانش علل

 
 بحث و نتایج

 هاي فرديویژگی
دهد، میانگین سن نشان می 2همانطور که جدول 

سال و کمترین و بیشترین سن آنها  73/42پاسخگویان 
باشد. میانگین ساعاتی که سال می 75و  16به ترتیب 

 92/0هاي ترویجی شرکت کرده اند کشاورزان در کالس
 15ترین تعداد ساعت صفر و بیشترین کالس و کم
باشد. میانگین تعداد اعضاي خانواده ساعت می
نفر که کمترین تعداد اعضاي خانواده  47/5پاسخگویان 

باشد. میانگین تعداد محصوالت نفر می 17و بیشترین  1
محصول می باشد. میانگین میزان زمین  97/2کشاورزان 

تعداد  هکتار و 34/1، باغ 35/2، زمین دیم 65/4آبی 
راس  95/9و بز و گوسفند  88/2هاي گاو کشاورزان دام

 3/10نفر ( 36بوده است. همچنین از بین پاسخگویان 
 7/15نفر ( 55درصد) داراي سطح تحصیالت ابتدایی، 

نفر  79درصد) دیپلم،  9/18نفر ( 66درصد) راهنمایی،  
درصد)  1/25نفر ( 88درصد) فوق دیپلم و  6/22(

) درصد از افراد به این 4/7نفر ( 26لیسانس بودند و 
توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اند. سوال پاسخ نداده

نفر  251دهد، از بین پاسخگویان فعالیت اصلی نشان می
 نفر 90درصد) داراي شغل اصلی کشاورزي و  7/71(
 9کشاورزي بودند. درصد) داراي شغل اصلی غیر 7/25(

اند. ) به این سوال پاسخ نداده6/2نفر ( 350 نفر از
درصد) از  3/68نفر ( 239همچنین فعالیت اصلی 

  33درصد) باغداري و  6/14نفر ( 51کشاورزان زراعت، 
) درصد از 7/7نفر ( 27درصد) دامپروري و  8/15نفر (

 .اندافراد این سوال را بدون پاسخ گذاشته
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 و حرفه اي هاي فرديبر اساس ویژگی توزیع فراوانی کشاورزان -2جدول 
 درصد فراوانی  متغیر انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم متغیر

 7/71 251 کشاورزي شغل اصلی     
 7/25 90 غیر کشاورزي  31/12 73/42 75 16 سن (سال)

 6/2 9 بی پاسخ  84/1 92/0 15 0 کالس ترویجی (ساعت)
 3/68 239 زراعت فعالیت اصلی 18/2 97/2 20 0 تعداد محصوالت (نوع)

 6/14 51 باغداري  12/2 47/5 17 1 تعداد اعضاي خانواده (نفر)
 4/9 33 دامپروري  68/4 65/4 35 0 زمین آبی (هکتار)میزان
 7/7 27 بی پاسخ  25/3 35/2 30 0 زمین دیم (هکتار)میزان

 3/10 36 یابتدای تحصیالت سطح 84/2 34/1 20 0 میزان باغ (هکتار)
 7/15 55 راهنمایی  51/5 88/2 50 0 تعداد گاو (راس)

 9/18 66 دیپلم  84/22 95/9 200 0 تعداد بز و گوسفند (راس)
 6/22 79 فوق دیپلم      
 1/25 88 لیسانس      
 

 همبستگی بین متغیرهاي تحقیق با رفتارسازگاري
اري منظور بررسی رابطه بین متغیرها با رفتار سازگبه

کشاورزان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 
دهد، متغیر رفتار نشان می 3همان گونه که جدول 

داري در سطح سازگاري رابطه آماري مستقیم و معنی
)، فاصله روانی r₌26/0با متغیرهاي آگاهی ( 01/0

)51/0₌r) 26/0)، اعتماد اجتماعی₌r برجستگی خطر ،(
)50/0₌r) درك خطر ،(32/0₌r) 30/0)، دانش علل₌r ،(

)، r₌50/0)، دانش سازگاري (r₌48/0دانش اثرات (
) r₌40/0) و خود اثربخشی (r₌36/0پذیري (مسئولیت
توان گفت که افزایش اعتماد عبارت دیگر میدارد. به

اجتماعی، برجستگی و درك خطر، دانش درباره علل، 
پذیري ایجاد هاي سازگاري، مسئولیتاثرات و روش

ها در رات آب و هوایی و درك اثربخشی فعالیتتغیی
تواند رفتار سازگاري مقابله با تغییرات آب و هوایی، می

افراد را در مقابله با تغییرات آب و هوایی افزایش دهد. 
همچنین، با کاهش فاصله روانی با تغییرات آب و هوایی 

 رفتار سازگاري افراد افزایش خواهد یافت.
 
 
 
 
 

هاي تحقیق با همبستگی بین متغیرماتریس  - 3جدول 
 رفتارسازگاري

 متغیرها )rضریب همبستگی (
 آگاهی 26/0**
 فاصله روانی 51/0**
 اعتماد اجتماعی 26/0**
 برجستگی خطر 50/0**
 درك خطر 32/0**
 دانش علل 30/0**
 دانش اثرات 48/0**
 دانش سازگاري 50/0**
 مسئولیت پذیري 36/0**
 خشیخوداثرب 40/0**

 درصد 5درصد     * در سطح  1** در سطح 

 
 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار سازگاري

بینی عوامل مرتبط با رفتار منظور پیشبه   
سازگاري، از آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده 

متغیر برجستگی  پنجشد. تحلیل رگرسیونی نشان داد، 
، اثربخشی درك شده خطر، دانش سازگاري، فاصله روانی

 ). 4اند (جدول و دانش اثرات به ترتیب وارد معادله شده
درصد از تغییرات رفتار  48/0 مجموعاین متغیرها در 

 نمود سازگاري افراد را با تغییرات آب و هوایی تبیین
)001/0 =Sig، 49/32=F ،48/0= Adjust 2R مقدار  .(

-هاي پیشبتاي بدست آمده میزان تاثیر هریک از متغیر
ترتیب دهد. بدینبینی کننده رفتار سازگاري را نشان می
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، 35/0، دانش سازگاري 54/0متغیر برجستگی خطر 
 13/0و دانش اثرات  17/0، اثربخشی 25/0فاصله روانی 
کنند. متغیر رفتار سازگاري را تبیین میاز تغییرات 

دهد، متغیر ) نشان می4گونه که جدول (همان
ترین مهم رفتار سازگاريبینی پیش برجستگی خطر در

خطر عبارت دیگر، با افزایش برجستگیباشد. بهمتغیر می
-تغییرات آب و هوایی، رفتار سازگاري افراد افزایش می

، معادله 4باتوجه به مطالب مذکور در جدول  یابد.
 Bرگرسیون حاصل از تحلیل رگرسیون براساس ضرایب 

   به صورت زیر است:
 

گاريرفتار ساز = 49/5 + 93/0 (برجستگی خطر) 67/0+ +51/0 (دانش سازگاري) ( روانیفاصله ) 68/0+ (اثربخشی) 08/0+
  (دانش اثرات)

   
 رگرسیون چند متغیره عوامل موثر بر رفتار سازگاري 4جدول 

 آماره B S.E.B β Sig.t T متغیرها
 27/3 0001/0 54/0 08/0 93/0 برجستگی خطر
 39/6 0001/0 35/0 09/0 67/0 دانش سازگاري

 12/3 0001/0 25/0 11/0 51/0 فاصله روانی
 66/2 001/0 17/0 18/0 64/0 اثربخشی

 23/2 02/0 13/0 03/0 08/0 دانش اثرات
F=32/49              Sig=0/0001**           Constants=     5/49  

  Multiple R 2R Adjust 2R Change2R متغیرها
  29/0 29/0 29/0 54/0 برجستگی خطر
  11/0 40/0 40/0 63/0 دانش سازگاري

  04/0 44/0 44/0 67/0 فاصله روانی
  03/0 46/0 47/0 68/0 اثربخشی

  01/0 47/0 48/0 69/0 دانش اثرات

 
  نتیجه گیري و پیشنهاد

منظور بررسی عوامل موثر بر رفتار تحقیق حاضر به
ی انجام شده سازگاري کشاورزان با تغییرات آب و هوای

است، نتایج همبستگی نشان داد که بین تمام متغیرهاي 
چارچوب مفهومی با رفتار سازگاري افراد رابطه مثبت 

نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که وجود دارد. 
روانی، اثربخشی  سازگاري، فاصله خطر، دانش برجستگی

 بینی کننده رفتار سازگاري هستند. اثرات  پیش و دانش
تایج بدست آمده نشان دادند که آگاهی کشاورزان ن

در مورد وقوع تغییرات آب و هوایی با بروز رفتار 
دیگر، در صورتی که عبارت سازگاري در ارتباط است. به

هاي وقوع تغییرات آب و هوایی  کشاورزان نسبت به نشانه
تر شدن هوا نسبت به گذشته، کاهش بارندگی مانند گرم

به گذشته، افزایش گرد و غبار و در منطقه نسبت 
هم ریختن نظم فصول و هاي گرد و خاك و بهطوفان

ها آگاه باشند، رفتار سازگاري بیشتري را از خود بارندگی

عبارت دیگر، کشاورزانی که آگاهی نشان خواهند داد. به
بیشتري درباره تغییرات آب و هوایی دارند، نسبت به 

لذا خود را آماده مقابله با آن اثرات و نتایج آن آگاه بوده، 
می کنند و در نتیجه، آمادگی ذهنی و عملی بیشتري 

هاي سازگاري خواهند نیز براي پذیرش و اجراي روش
 داشت.

به عالوه، نتایج تحقیق نشان داد که به هر میزان که 
هاي باشند که سازمانکشاورزان بیشتر اعتماد داشته

را در مورد تغییرات آب توانند بهترین اطالعات دولتی می
و هوایی ارایه دهند و اطالعات آنان به موقع و قابل 

هاي دولتی براي کمک به اعتماد است و یا سازمان
گیري جهت انتخاب بهترین اقدامات کشاورزان در تصمیم

در مقابله با تغییرات آب و هوایی مفید هستند، به 
د داد. احتمال بیشتري رفتارهاي سازگاري را بروز خواهن

-توان گفت که اعتماد کشاورزان به دولت و سازمانمی
هاي دولتی (اعتماد اجتماعی) مانند جهاد کشاورزي، 
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باعث خواهد شد کشاورزان هشدارهاي مربوط به بالیا و 
تر تلقی کنند و در این راستا تصمیمات خطرات را جدي

تري اتخاذ نمایند. در این راستا تحقیقات مناسب
)Zahran et al., 2006  وDietz et al., 2007(  ،نشان داد

ها مانند سازمان مجمع که اعتماد به شایستگی سازمان
بین الدول تغییرات آب و هوایی و یا سازمان مدیریت جو 

شناسی ملی، براي حل مشکل تغییرات آب و و اقیانوس
هاي ) و اعتماد به سازمانZahran et al., 2006هوایی (

کنند، نی که براي دولت فعالیت میدولتی و دانشمندا
)Dietz et al., 2007( هاي کنندهدو مورد از پیش بینی

 هاي تغییرات آب و هوایی می باشد. حمایت از سیاست
به هر میزان که کشاورزان از دانش باالتري نسبت  

هاي سازگاري با تغییرات آب و به علل، اثرات و روش
-گاري آنان افزایش میهوایی برخوردار باشند، رفتار ساز

توان گفت که کشاورزانی که عبارت دیگر، مییابد. به
دانش باالتري در مورد اثرات تغییرات آب و هوایی دارند، 
تالش بیشتري براي کاهش اثرات نامطلوب تغییرات آب 

داشت. همچنین، دانش درباره اثرات  و هوایی خواهند
رزان تغییرات آب و هوایی منجر خواهد شد تا کشاو

هاي این پدیده شده و در جهت بیشتر متوجه آسیب
کاهش آن تالش کنند. به عالوه، دانش باالتر نسبت به 

هاي سازگاري منجر خواهد شد تا کشاورزان از بین روش
هاي کشاورزي بتوانند روشی را که تناسب انواع روش

. بهتري با شرایط آنان خواهد داشت را انتخاب کنند
 ,.Sundbland et al(ده با تحقیقات دست آمنتیجه به

2009; Mazur et al., 2013; Gifford et al., 2011; 
Gebrehiwot & van der Veen, 2013(  .مطابقت دارد

کنندگان تحقیقات ایشان نشان داد، دانش پایین شرکت
درباره عواقب تغییرات آب و هوایی از جمله عواقب آن بر 

تار ضعیف آنها گردیده ها باعث تغییر رفسالمتی انسان
 ,.Mazur et alمطالعه  ).Sundbland et al., 2009( است

 تاثیر افراد دانش سطح داد، نشان نیز استرالیا در (2013)
 ,.Gifford et alهمچنین، (. دارد سازگاري بر مهمی

نیز مشاهده نمودند که دانش درباره علل تغییرات  2011)
فتارهاي  مناسب می تواند باعث ایجاد رآب و هوایی می

در  Gebrehiwot & van der Veenشود. نتایج تحقیقات 
هاي ) نشان داد، فقدان دانش در مورد روش2013سال (

 سازگاري از موانع اصلی سازگاري است.

نتایج نشان داد که هر چه برجستگی خطر تغییرات 
آب و هوایی براي افراد بیشتر باشد، به عبارت دیگر، 

آب و هوایی و  ثرات منفی تغییراتتجربه مستقیم ا
نزدیکی به خطر درك شده باالتري داشته باشند رفتار 
سازگاري باالتري خواهند داشت. نتیجه بدست آمده با 

مطابقت  Carlton & Jacobson, (2013)نتایج تحقیقات 
توان گفت کشاورزانی که عواقب عبارت دیگر، میدارد. به

-ز نزدیک لمس کردهمنفی تغییرات آب و هوایی را ا
اند که بر اثر گرم باشند، به طور مثال مزارعی را دیده

شدن هوا با کاهش شدید محصول مواجه بودند، سعی 
خواهند نمود به منظور جلوگیري از وقوع این حوادث 

 براي خودشان، روش هاي سازگاري را بکار بندند. 
افرادي که معتقدند اثربخشی  ،نتایج نشان داد

مقابله با تغییرات آب و هوایی دارند، رفتار  بیشتري در
عبارت دیگر، کشاورزانی که سازگاري بهتري دارند. به

کنند، توانایی مقابله با تغییرات آب و هوایی را فکر می
هایشان موثر است رفتار دارند و همچنین فعالیت

سازگاري بهتري از خود نشان می دهند. نتایج تحقیقات 
Jamshidi et al., (2015)  در ایران نیز نشان داد، درك

هاي سازگاري با تغییرات آب و اثربخش بودن فعالیت
 گردد. هوایی منجر به افزایش رفتار سازگاري می

پذیري باالتري درباره ایجاد کشاورزانی که مسئولیت
تغییرات آب و هوایی داشته باشند، رفتار سازگاري 

-د داشت. بهبیشتري را با تغییرات آب و هوایی خواهن
عبارت دیگر، افرادي که علت تغییرات آب و هوایی را 

دانند، مسئولیت مقابله و سازگاري هاي انسانی میفعالیت
 دهند. ها نسبت میبا آن را نیز به انسان

به عالوه، کشاورزانی که درك خطر و نگرانی باالتري 
 باشند رفتارهاي سازگاري باالتري خواهند داشت.داشته

توان چنین ذکر کرد که کسانی که ن امر را میعلت ای
معتقدند تغییرات آب و هوایی از طریق کاهش بارندگی و 
افزایش آفات و بیماریهاي گیاهی اثرات شدید و خسارات 
اقتصادي باالیی بر درآمد آنان خواهد داشت و یا سالمتی 
آنان را تهدید خواهد کرد، مسلماً براي کاهش این اثرات 

زم را از جمله رفتارهاي سازگاري مناسب را اقدامات ال
اتخاذ خواهند نمود. نتیجه بدست آمده با نتایج مطالعات 

)Arbuckle et al., (2013bc  وJamshidi et al., (2015) 

 هم خوانی دارد.
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ت با کاهش فاصله روانی نسب ،نشان داد نتایج تحقیق
ش به تغییرات آب و هوایی رفتار سازگاري افراد افزای

عبارت دیگر، کسانی که معتقدند، واهدیافت. بهخ
تغییرات آب و هوایی هم اکنون و در همین منطقه در 
 حال وقوع است، اثرات آن را هم متوجه خود دانسته و

هاي در نتیجه براي کاهش آن از طریق اجراي روش
یق سازگاري تالش خواهند کرد. این نتیجه با نتایج تحق

Spence et al., (2012) ابقت دارد. نتایج تحقیق آنانمط 

 ایینشان داد که فاصله روانی کمتر با تغییرات آب و هو
ر ث ذکبا توجه به مباح با اقدامات بیشتر در ارتباط است.

 هاي تحقیق پیشنهاد می شود؛ شده درباره یافته

 با توجه به اثرگذاري دانش سازگاري و دانش اثرات
 -یهاي آموزشکالستوان با ایجاد بر رفتار سازگاري می

ا هرسانی از طریق سایر رسانهترویجی و افزایش اطالع
 نسبت به افزایش دانش افراد در مورد عواقب تغییرات

هاي قابل اجرا در بخش کشاورزي آب و هوایی و روش
ر جهت سازگاري با تغییرات آب و هوایی تالش کرده و د

 نتیجه رفتار سازگاري افراد را افزایش داد. 
وجه به تاثیر مثبت خود اثربخشی درك شده بر با ت

هاي شود که با افزایش کالسسازگاري پیشنهاد می
هاي میدانی و عملی در مزارع با هدف نشان دادن شیوه

سازگاري عملی و کارآمد بودن آنها خود اثربخشی را 
 و تسهیالت اعطاي طریق از افزایش داد. دولت می تواند

 و سازگاري جهت در شاورزانک رفتار به مالی اعتبارات
 .نماید کمک هوایی و آب تغییرات با مقابله

ر ن دبا توجه به تاثیر فاصله روانی بر رفتار کشاورزا
ردن توان با آشکارکمقابله با تغییرات آب و هوایی، می

اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی در منطقه محل 
ي، زندگی کشاورز مانند کاهش میزان محصوالت کشاورز

 هاي گیاهی و انسانی از طریقافزایش آفات و بیماري
هاي آموزشی و بازدیدهاي عملی به برگزاري کالس

 کشاورزان نشان داد که تغییرات اقلیم در منطقه خود
له آنان و کشور آنان هم رخ داده است و در نتیجه  فاص
 در روانی آنان را با تغییرات آب و هوایی کاهش داده و

 سازگاري آنان را بهبود بخشید.نتیجه رفتار 
با توجه به اهمیت آگاهی در مورد وقوع تغییرات آب 

 زمینه در اطالعاتی منابع ارائه و هوایی می توان با
 و کشاورزي سالمتی، بر آن اثرات هوایی، و آب تغییرات

 با رابطه در را کشاورزان مهارت و دانش زیست، حیطم
 طریق از تواندمی زيساآگاه این. داد افزایش پدیده این

 .گیرد تلویزیون صورت و رادیو بویژه جمعی، هايرسانه
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