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In order to identify the perceptual and cognitive processes, considering both groups of men and women 
farmers is important to encourage the adaptation to climate change. In this study, to investigate the 
factors affecting the adaptive behavior of men and women farmers in Baghmalek county, located in 
Khuzestan province, a developed model of conservation motivation was used. The research population 
consisted of two groups of men and women farmers. The number of sample members was selected us-
ing Krejcie and Morgan table of 200 men and 150 women farmers. Random stratified cluster multistage 
sampling was used to select farmers. The data collection tool was a questionnaire whose face validity 
was confirmed by the faculty members of the Department of Agricultural Extension and Education. In 
addition, to determine the degree of reliability, pre-test and Cronbach's alpha coefficient were used. 
The results of the structural equation model analysis showed that the variables of perceived knowledge, 
response cost and descriptive norm are variables affecting the intentions of men farmers in a positive 
and direct way and behavior in a positive and indirect way and these variables were finally able to pre-
dict 67 and 45% of the changes in the variables of intention and behavior of men farmers, respectively. 
Perceived severity variables of intensity, response cost, belief in climate change and habit are variables 
affecting the intentions of women farmers in a positive and direct way and behavior in a positive and 
indirect way. And these variables were able to predict 70 and 25% the changes in the variables of women 
farmers' intentions and behavior.
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Extended Abstract

1. Introduction

limate change is one of the most impor-
tant economic, social and environmental 

threats to human life and the greatest threat to sustainable 
development. Irrefutable evidence is emerging across the 
globe in sites subject to climate variability and climate 
catastrophes that disaster experiences are gendered and 
that women are particularly vulnerable during and after 
climate events. However, the literature also shows that C
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women are not only the passive victims of climate change 
but are also proactive and agents of hope for adaptation 
to and mitigation of abrupt climate change. Incorporat-
ing grass-roots perspectives and accounting for gender 
perspectives are critical because men and women farmers 
may face different constraints to adaptation and prefer dif-
ferent types of adaptation support because of differences 
in adaptive capacities and roles. Identifying the perceptual 
and cognitive processes of farmers is very important to 
encourage adaptation to climate change. The purpose of 
this study is to identify the factors affecting the adaptation 
behavior of both men and women farmers based on pro-
tection motivation extended to the survey method.

2. Methodology

The research population consisted of two groups of men 
and women farmers in Baghmalek county. The number of 
sample members was selected using Krejcie and Morgan 
table of 200 men and 150 women farmers. Random strati-
fied cluster multistage sampling was used to select farm-
ers. The data collection tool was a questionnaire whose 
face validity was confirmed by the faculty members of 
the Department of Agricultural Extension and Education. 
In addition, to determine the degree of reliability, pre-test 
and Cronbach's alpha coefficient were used.

3. Results

The results of the structural equation model analysis 
showed that the variables of perceived knowledge, re-
sponse cost and descriptive norm are variables affecting 
the intentions of men farmers in a positive and direct way 
and behavior in a positive and indirect way and these 
variables were finally able to predict 67 and 45% of the 
changes in the variables of intention and behavior of men 
farmers, respectively. Perceived severity variables of in-
tensity, response cost, belief in climate change and habit 
are variables affecting the intentions of women farmers in 
a positive and direct way and behavior in a positive and 
indirect way. And these variables were able to predict 70 
and 25% the changes in the variables of women farmers' 
intentions and behavior.

4. Discussion

The response cost variable is one of the common vari-
ables that directly affect the intentions of men and women 
farmers and indirectly behavior. Increasing the cost of 
perceived implementation reduces farmers' motivation 
to take adaptation measures and thus reduces their imple-
mentation. Therefore, it is suggested that the government 
focus on direct financial support for farmers. Also, by pro-

viding the necessary facilities and access to modern agri-
cultural equipment such as drip irrigation, sprinkler, etc., 
it is suggested that the government help farmers in this 
direction. Women also have poorer access to credit than 
irrigation, irrigation, chemical fertilizers, technology, in-
formation on new farming practices, and marketing infra-
structure and the government can provide more support 
to women farmers through subsidies and long-term loans.

5. Conclusion

It is suggested that Agricultural Jihad and its affiliated 
centers present training courses on adaptive behaviors 
in order to facilitate activities and effective strategies for 
change and to identify the adaptive methods of farmers 
and particularly the ease of carrying out adaptive mea-
sures for climate change. To increase women's influence 
in climate change policy and gender awareness, gender-
sensitive education on climate change and climate change 
policy at the local, regional, and national levels is also 
recommended.
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درک فرایندهای ادراکی و شناختی دو گروه کشاورزان زن و مرد برای تشویق سازگاری با تغییرات آب و هوایی بسیار مهم است. در این 
مطالعه، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان زن و مرد شهرستان باغملک واقع در استان خوزستان، از مدل توسعه یافته 
انگیزش حفاظت استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش کشاورزان دو گروه زن و مرد بودند. تعداد اعضاي نمونه با استفاده از جدول 
کرجسی و مورگان 200 کشاورز مرد و 150 کشاورز زن انتخاب شد. براي انتخاب کشاورزان از نمونه گیري چند مرحله ای طبقه ای 
خوشه اي تصادفی استفاده گردید. ابزار جمع آوری اطالعات، پرسش نامه ای بود که روایی صوری آن توسط چهار تن از اعضاي هیئت علمی 
گروه ترویج و آموزش کشاورزي تأیید گردید. افزون بر این، برای تعیین میزان پایایی، از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 
استفاده شد. نتایج تجزیه وتحلیل معادالت ساختاری نشان داد، متغیرهای دانش ادراک شده، هزینه پاسخ و هنجار توصیفی متغیرهای مؤثر 
بر نیت کشاورزان مرد به صورت مثبت و مستقیم و رفتار به صورت مثبت و غیرمستقیم هستند و این متغیرها درنهایت توانستند به ترتیب 
67 و 45 درصد از تغییرات متغیرهای نیت و رفتار کشاورزان مرد را پیش بینی کنند. متغیرهای شدت درک شده، هزینه پاسخ، اعتقاد به 
تغییرات آب و هوایی و عادت متغیرهای مؤثر بر نیت کشاورزان زن به صورت مثبت و مستقیم و رفتار به صورت مثبت و غیرمستقیم هستند 
و این متغیرها درمجموع توانستند به ترتیب 70 و 25 درصد از تغییرات متغیرهای نیت و رفتار کشاورزان زن را پیش بینی کنند. اطالعات 
به دست آمده می تواند به عنوان پایه ای در تدوین مداخالت مناسب برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی در بخش کشاورزی مورداستفاده 

قرار گیرد.
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مقدمه 

 (Asmare تغییرات آب و هوایی یک نگرانی و چالش جهانی است
(et al., 2019 که وقوع آن در تمام دنیا اثبات شده و انسان هاي 

زیادي را متأثر نموده است (Ni et al., 2015). آثار مضر این تغییرات 
مانند  طبیعی  خطرات  طریق  از  است  ممکن  کوتاه مدت  در 
زمین لغزش، سیل و طوفان ها احساس شود و در بلندمدت نیز از 
 (Ngigi طریق تضعیف تدریجی بیشتر محیط زیست صورت گیرد
(et al., 2017. برخی از آثار تغییرات آب و هوایی به طور مستقیم 

در پی وقوع تغییرات عوامل و عناصر اقلیمی مثل افزایش دما 
بارش  و چگونگی  نوع  در  نوسانات  و  تغییر   ،(Dal et al., 2015)

برای جوامع ایجاد آسیب می کنند (Robinson & Shine, 2018) و 
این آسیب پذیری همواره تهدیدی برای معیشت آن ها محسوب 

می شود (Ngigi et al., 2017)، ازاین رو به عنوان مانعی برای دستیابی 
 .(Friedman et al., 2018) به اهداف توسعه پایدار شناخته شده است

مبحث تغییرات آب و هوایی به دلیل آثار مستقیم و غیرمستقیم 
بر اکوسیستم هاي طبیعی و زراعی (Palosaari, 2019) و سیستم هاي 
از  بسیاري  موردتوجه   (Feola et al., 2015) انسانی  اجتماعی 
محققین قرار گرفته است. بخش کشاورزي جزء آسیب پذیرترین 
 (Yung بخش ها نسبت به مخاطرات و آثار تغییرات آب و هوایی است
(et al., 2015; Palosaari, 2019 و به شدت تحت تأثیر این تغییرات 

 .(Arbuckle et al., 2015; Mubaya et al., 2012) قرار گرفته است
باتوجه به اتکاي مستقیم کشاورزي بر منابع طبیعی، مردمی که 
معیشت خود را از این بخش تأمین می کنند، به دلیل اثرپذیري 
و   (Thanh, 2019) آسیب پذیر هستند  به شدت  تغییرات،  این  از 
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 .(Li et al., 2017) مستقیماً موفقیت و رفاه آنان را تهدید می کند
به همین جهت محور بسیاری از تحقیقات و مطالعات شده است. 
آب و هوایی  تغییرات  که  است  آن  از  مطالعات همچنین حاکی 
می تواند نابرابری ها و شکاف جنسیتی را در کشاورزی تقویت کند 
(Garai, 2016; Assan et al., 2018) و به عنوان عامل تشدیدکننده 

در نابرابری های اجتماعی شناخته شده است (Ribot, 2010). زنان 
و مردان تأثیرات تغییرات آب و هوایی را به طور متفاوتی احساس 
می کنند (Goh, 2012; Mignaquy, 2015). زنان در حین و پس از 
 (Neumayer & Pluemper, وقایع آب و هوایی آسیب پذیرتر بوده اند
(2007. چرا که آن ها بیشترین درصد فقرا را تشکیل می دهند 

 (Mignaquy, 2015; Davies et al., 2017; Van Aelst & Holvoet,

(2016 و به منابع طبیعی که از طریق تغییرات آب و هوایی تهدید 

.(Habtezion, 2013) می شوند، بیشتر وابسته هستند

برای  آب و هوایی  تغییرات  منفی  آثار  و  پیامدها  با توجه به 
آسیب پذیری  با  مقابله  برای  اقداماتی  اتخاذ  لزوم  کشاورزان، 
 (Islam تغییرات آب و هوایی به شدت احساس می شود برابر  در 
افراد  و  به طورکلی جوامع   .& Nursey-Bray, 2017; Malla, 2008)

می توانند از طریق دو استراتژي متمایز به نام هاي سازگاري و 
 .(Houghton, 2005) کاهش به تهدیدات آب و هوایی پاسخ دهند
اقدامات سازگاری جهت کاهش آسیب پذیری نسبت به تغییرات 
 (Jerneck, 2018; Vincent است  ضروری  و  مهم  بسیار  آب وهوا، 
یا  پاسخ  در  انسان  که  است  فعالیتي  سازگاري   .et al., 2014)

پیش بیني تغییرات و نوسانات اقلیمي انجام مي دهد تا تأثیرات 
مضر آن را کم کند یا از فرصت هاي ایجادشده به خاطر تغییرات 
 .(Hall, 2017; Ndamani & Watanabe, 2015) ببرد  اقلیمي سود 
فرایند سازگاری  از طریق  ملت ها  و  افراد، خانوارها، جوامع  لذا 
برسانند  حداقل  به  را  آب و هوایی  تغییرات  تهدیدات  می توانند 
(Dube et al., 2016). تحقیقات قبلی در مورد سازگاری با تغییرات 

نظر  از منظر سیستم های طبیعی در  زیادی  تا حدود  آب وهوا 
گرفته شده است و این نکته را در مورد چگونگی آسیب پذیری 
و تأثیرپذیری سیستم های انسانی از تغییرات آب و هوایی و مهم تر 
از آن، تفاوت های جنسیتی و چگونگی نظر زنان و مردان در پی 
 (Jerneck, 2018; سازگاری با تغییرات آب و هوایی نشان نمی دهد
(Vincent et al., 2014. تفاوت جنسیتی در اتخاذ اقدامات سازگاری 

 (Ylipaa et است  مهم  و  دارد  وجود  آب و هوایی  تغییرات  برای 
(al., 2019 و برخی از عوامل تعیین کننده سازگاری با تغییرات 

 (Jin آب و هوایی در میان کشاورزان زن و مرد با هم متفاوت هستند
(et al., 2015. بنابراین سازگاری با تغییرات آب وهوا بدون برابری 

جنسیتی نمی تواند رخ دهد (Thanh, 2019). لذا انجام مطالعاتی 
که ابعاد متفاوت آثار تغییرات آب و هوایی را بر زمینه های مختلف 
جنسیتی موردبررسی قرار می دهند از اهمیت ویژه ای برخوردارند 
دنبال  به  متعددی  مطالعات  درحالی که   .(Woods et al., 2017)

درک روابط قدرت اساسی در شکل گیری ظرفیت های سازگاری 
کشاورزان روستایی بوده اند، مطالعات کمتری روی آشکارسازی 

 (Lawson اختالفات در گروه های مختلف اجتماعی متمرکز شده
(et al., 2019 و تحقیقات کنونی در مورد تفاوت های جنسیتی در 

شکل گیری ظرفیت های سازگاری با تغییرات آب و هوایی بسیار 
کم است (Ravera et al., 2016). توجه اندک به نیروی کار زنان، 
نابرابری های جنسیتی موجود را تشدید کرده و آینده معیشت 
 (Ylipaa et روستایی و تداوم به بازارهای جهانی را تهدید می کند
(al., 2019. تحقیقات نشان می دهند که توجه به مسائل جنسیتی 

نه تنها به عدالت برنامه های سازگاری با تغییرات آب وهوا بلکه بر 
کارایی و اثربخشی آن ها نیز اهمیت دارد (Bryan et al., 2018). لذا 
جنسیت نقش اساسی در پاسخ های جهانی دارد، نه تنها به دلیل 
سازگاری، بلکه به این دلیل که زنان به طور نامشخصی تحت تأثیر 
قرار می گیرند و ممکن است تغییرات آب و هوایی را به روش های 
 (Jerneck, 2018; Vincent et al., کنند  درک  مردان  از  متفاوتی 
(2014. بنابراین، برنامه های سازگاری با تغییرات آب و هوایی باید 

در بررسی خود به تفاوت های جنسیتی در سطح آسیب پذیری 
و ظرفیت سازگاری و همچنین پیامدهای جنسیتی فناوری ها یا 
شیوه های جدیدی که به آن ها معرفی می شود، توجه داشته باشد 
(Brody et al., 2008). همچنین شناسایی استراتژی های حساس 

 (Habtezion, به جنسیت که به این بحران ها پاسخ دهد مهم است
(2013. بنابراین باتوجه به اهمیت موضوع جنسیت و سازگاری با 

تغییرات آب و هوایی این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار 
سازگاری هر دو گروه کشاورزان زن و مرد پرداخته تا با درک 
برنامه های  و  سیاست ها  توسعه  به  بتوان  جنسیتی  تفاوت های 
حساس به جنسیت و همچنین به بهبود استراتژی های سازگاری 

پایدار و فراگیر کمک کرد.

مروری بر ادبیات موضوع 

نظریه های رفتاری مختلف قصد سازگاری را از طریق فرایندهای 
 (Mitter et مختلف ادراکی و شناختی - اجتماعی توضیح می دهند
(al., 2019. از محبوب ترین نظریه های روان شناسی زیست محیطی 

زیست محیطی  عملکرد  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  برای  اغلب  که 
 )NAM( فعال سازی هنجار  به مدل  استفاده می شوند می توان 
آجزن   )TPB( برنامه ریزی شده  رفتار  نظریه   ،1977 شوارتز 
 (Chen, 2000 استرن )VBN( 1991، نظریه ارزش-باور-هنجار
(Shafiei & Maleksaeidi, 2020 ;2020، اشاره کرد. این نظریه های 

برای  مردم  قصد  پیش بینی  برای  زیست محیطی  روان شناسی 
شده  استفاده  آب وهوا  تغییرات  کاهش  رفتارهای  در  مشارکت 
است (Masud et al., 2016). تئوری رفتار برنامه ریزی شده احتمال 
یک رفتار کانونی را با استفاده از ارزیابی فرد از آن رفتار )نگرش 
به رفتار(، فشار اجتماعی درک شده )هنجارهای ذهنی( و توانایی 
شرکت در آن رفتار )کنترل رفتاری درک شده( پیش بینی می کند 
عوامل  اینکه  توضیح  برای  تئوری  این  بنابراین   .(Chen, 2020)

است.  بوده  مفید  می گذارند،  تأثیر  موردنظر  رفتار  بر  ذکرشده 
بااین حال، این تئوری بینش دیگری در مورد سایر عوامل درون 

»آمنه سواری ممبنی و همکاران. تبیین رفتار سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی: تحلیل جنسیتی با استفاده از مدل توسعه یافته انگیزش حفاظت«
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شخصیتی نظیر عادات، احساسات یا تجربه ارائه نمی دهد و بر 
 (Mitter عوامل زمینه ساز محیط زیست اجتماعی تأمل نمی کند
(et al., 2019. این مسئله در مورد نظریه ارزش-باور-هنجار نیز 

تأکید  موردنظر  رفتار  بر  هنجاری  تأثیرات  بر  که  است،  صادق 
می کند ولی به عوامل زمینه اجتماعی و زیست محیطی توجه 
باور- هنجار یک  محدود می کند (Stern, 2000). نظریه ارزش- 
زنجیره علی از تبیین کننده هاي رفتار زیست محیطی ارائه می دهد 
(Huffman et al., 2014) که از »عناصر ثابت و پایدار شخصیتی 

اهداف  ناگوار  عواقب  بر  بیشتر  »تمرکز  سمت  به  اعتقادي«  و 
خطر،  کاهش  براي  فرد«  شخصی  مسئولیت پذیري  و  ارزشی 
در  نیز  هنجار  فعال سازی  مدل   .(Chen, 2016) می کند  حرکت 
توضیح و پیش بینی رفتار و نیات در هر دو زمینه های اجتماعی 
اگرچه   .(Bamberg, 2013) دارند  اندکی  توجه  زیست محیطی  و 
تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مدل فعال سازی هنجار و نظریه 
و  ادراکی  فرایندهای  یعنی  اصلی  مؤلفه  دو  ارزش-باور-هنجار 
شناختی که باعث تحریک رفتار می شوند و همچنین ظرفیت 
دارند  را  ریسک  کاهش  در  شرکت  برای  درک شده  شخصی 
(McLeod et al., 2015) ولی این نظریه ها نمی توانند درک درستی 

از انگیزه های بالقوه حاکم بر محیط زیست در زمینه خطر و تهدید 
ارائه دهند (Janmaimool, 2017). تهدید ناشی از تغییرات آب وهوا 
و روند شناختی زمینه ای برای تهدید و ارزیابی پاسخ، که ممکن 
است تغییرات رفتاری محیطی را ترویج کند، در این مدل های 

نظری در نظر گرفته نشده است. 

تغییرات آب و هوایی یک نگرانی بشردوستانه و انسانی و همچنین 
 (Rainear & Christensen, است  زیست محیطی  موضوع  یک 
(2017. رفتارهای موفقیت آمیز برای سازگاری با تغییرات آب وهوا 

باشند.  باید دارای مزایای شخصی، اجتماعی و زیست محیطی 
سه،  هر  به جای  موجود،  سازگاری  رفتار  مدل های  بااین حال، 
بر ترویج فقط یکی یا دیگری تمرکز دارند. این سردرگمی در 
 (Carman & است  آشکار  سازگاری  رفتار  به  مربوط  تحقیقات 
(Zint, 2020. محققان همچنین مدل های نظری متعددی را برای 

مدل  مانند  مدل هایی  داده اند.  ارائه  سازگاری  رفتار  پیش بینی 
 )MPPACC( آب وهوا  تغییرات  با  خصوصی  فعاالنه  سازگاری 
گروتمن و پت1 )2005(، نظریه انگیزه حفاظت )PMT( راجرز2 
)1975( و مدل اعتقادات سالمت روزنتاک3 و همکاران )1950( 
که رفتارهای سالمت جسمی یا روانی شخصی افراد را پیش بینی 
می کند (Mitter et al., 2019). الم4 اظهار می دارد، در مقایسه با 
سایر مدل های رفتارهای زیست محیطی، به نظر می رسد نظریه 
انگیزه حفاظت بیشترین استفاده در رابطه با رفتارهای مربوط به 
خطرات آب و هوایی را دارد (Lam, 2015). نظریه انگیزه حفاظت 

1. Grothmann & Patt
2. Rogers
3. Rozentaks
4. Lam

مجموعه ای فراگیرتر از پیش بینی کننده های رفتار انسان را نسبت 
به تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مدل فعال سازی هنجار، نظریه 
ارزش- باور- هنجار و مدل فعاالنه سازگاری خصوصی با تغییرات 
آب وهوا فراهم می کند و می تواند دانش موجود را در مورد انگیزه 
 (Keshavarz & Karami, دهد  افزایش  زیست محیطی  رفتارهای 
انگیزه های  این نظریه چهارچوبی تحلیلی برای بررسی   .2016)

ارائه می دهد  تهدیدات  به  پاسخ  در  رفتارهای محافظتی  انجام 
 .(Kristoffersen et al., 2017)

نظریه انگیزه حفاظت برای اولین بار در تحقیقات سازگاری با 
تغییرات آب وهوا توسط گروتمن و پت به منظور بررسی آمادگی 
و سازگاری سیل در استراتژی های مدیریت مزرعه استفاده شد. 
رفتار  پیش بینی  برای  حفاظت  انگیزه  نظریه  بعدی  مطالعات 
 (Truelove et al., 2015; Duinen et al., 2015) سازگاری کشاورزی
 (Tapsuwan & Rongrongmuang, 2015; آب  تنش  به  سازگاری 
است  بوده  سیل  شدن  جاری  و   Kuruppu & Liverman, 2011)

(Grothmann & Reusswig, 2006; Koerth et al., 2013). عالوه بر 

این، از این نظریه به طور گسترده ای برای بررسی پاسخ های فردی 
 (Keshavarz & Karami, 2016) به خطرات مختلف مانند خشکسالی
پیشگیری از بالیا (Bubeck et al., 2012) و سایر موارد زیست محیطی 
(Janmaimool, 2017; Shafiei & Maleksaeidi, 2020) استفاده شده 

الگوی مناسب برای  انگیزه حفاظت به عنوان یک  است. نظریه 
مورداستفاده  آب و هوایی  تغییرات  زمینه  در  کمپین ها  هدایت 
قرار گرفته است (Bagagnan et al., 2019) و یک الگوی مؤثر برای 
توضیح و درک عوامل مؤثر بر رفتار سازگاری با تغییرات اقلیمی 

.(Goli et al., 2020) است

با توجه به نظریه انگیزه حفاظت، افراد در برخورد با تهدیدهای 
 .(Truelove et al., 2015) بالقوه ممکن است دو ارزیابی داشته باشند
این فرایندهای شناختی به دو زیر فرایند، تقسیم می شوند: ارزیابی 
تهدید و ارزیابی مقابله (Wang et al., 2019). ارزیابی تهدید شامل 
 (Zhao et al., است  درک شده  آسیب پذیری  و  درک شده  شدت 
(Chen, 2020 ;2016. شدت درک شده از تهدید به معنای میزان 

درک  فرد  یک  توسط  که  است  احتمالی  مضرات  بودن  جدی 
به درک  آسیب پذیری درک شده   .(Janmaimool 2017) می شود 
خطر ذهنی افراد از احتمال تهدید اشاره دارد. این توانایی بی دفاع 
شخص برای مقابله با تهدید است (Liao et al., 2020). بنابراین 
آسیب پذیری درک شده نشان دهنده آسیب پذیری فرد در برابر 

 .(Keshavarz & Karami, 2016) یک تهدید موجود است

و  خودکارآمدی  پاسخ،  اثربخشی  از  متشکل  مقابله،  ارزیابی 
واکنش درک شده،  اثربخشی   .(Chen, 2020) است  پاسخ  هزینه 
به باور یک فرد که رفتارهای توصیه شده در کاهش یا از بین 
 (Cismaru et al., 2011; اشاره دارد بود  بردن خطر مؤثر خواهد 
(Kuruppu & Liverman., 2011 به عبارت دیگر پیش بینی اثربخشی 

اقدام در کاهش خطر است (Truelove et al., 2015). خودکارآمدی 
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ادراک شده به باور یک فرد در رابطه با توانایی هایش در پذیرش 
با  همراه  الزم  اقدام های  انجام  به منظور  توصیه شده  رفتارهای 
 (Truelove et al., 2015; Kuruppu دریافت نتیجه مطلوب اشاره دارد
(Liverman, 2011 &. هزینه های ادراک شده، به هزینه های در نظر 

گرفته شده شامل هزینه های پولی و غیرپولی مانند زمان، تالش 
و کوشش، ناراحتی، دردسر و رنج زحمت و سختی است که در 
 (Cismaru et al., دارد  اشاره  سازگارانه  اقدام های  انجام  راستای 

.2011)

باوجوداینکه این نظریه در روان شناسی سالمت بسیار موردتوجه 
بوده و به طور فزایندهای در توضیح رفتارهای محافظتی در صورت 
 (Poussin وجود خطرات طبیعی مورداستفاده قرار گرفته است
(et al., 2014. اما برنامه های قبلی نظریه انگیزه حفاظت امکان 

حلقه های بازخورد بین اقدامات کاهش ریسک قباًل اتخاذ شده، 
ارزیابی تهدید و قصد برای اقدامات سازگاری را در نظر نگرفته 
است. چنین حلقه هایی با بازخورد، که به آن ها علیت معکوس نیز 
گفته می شود، می تواند ارتباط کمتری را که عموماً بین ارزیابی 
 (Siegrist, توضیح دهد  انجام می شود،  و قصد سازگاری  تهدید 
(2012. نظریه انگیزه حفاظت در طول دو فرایند شناختی »ارزیابی 

عوامل  درحالی که  می شود،  اجرا  مقابله«  »ارزیابی  و  تهدید« 
 (Mitter زمینه ساز اجتماعی و محیطی در نظر گرفته نمی شوند
(et al., 2019. بنابراین برخی محققان تالش کرده اند تا متغیرهای 

دیگری را نیز در این چهارچوب بگنجاننده و این مدل را با گذشت 
 (van Valkengoed & Steg, 2019; بهبود و گسترش دهند زمان 
(Oakley et al., 2020. لیائو5 و همکاران متغیر دانش ادراک شده را 

به نظریه انگیزه حفاظت اضافه کردند (Liao et al., 2020) در نظریه 
انگیزه حفاظت، دانش ادراک شده به عنوان یکی از عوامل مشخصه 
درون فردی است که از طریق ارزیابی تهدید و فرایندهای ارزیابی 
 .(Renner et al., 2008) مقابله ای، بر انگیزه و رفتار تأثیر می گذارد
میزان دانش فردی در مورد یک مسئله خطرناک به درک وی از 
آسیب احتمالی مربوط می شود. نظریه انگیزه حفاظت پیشنهاد 
فرد  آسیب پذیری  باورهای  و  شدت  از  دانش  که  است  کرده 
می کاهد، بنابراین منجر به کاهش رفتارهایی می گردد که باعث 

 .(Liao et al., 2020) حل مسئله می شوند

از دیگر متغیرهای اضافه شده به نظریه انگیزه حفاظت می توان 
 .(Vance et al., 2012; Nguyen et al., 2019) برد  نام  را  عادت 
متغیر عادت نیز بر قصد و رفتار سازگاری کشاورزان در پاسخ 
 .(Nguyen et al., 2019) می گذارد  تأثیر  آب و هوایی  تغییرات  به 
در  طوالنی  تاریخ  یک  نتیجه  آب و هوایی  تغییرات  با  سازگاری 
شکل گیری، کشت، تجربه و دانش تولید محلی است و همه این ها 
به کشاورزان در ایجاد اقدامات سازگاری محلی کمک می کند 
(Comoé & Siegrist, 2015). همچنین وانس در تحقیقی پی برد 

بسیاری از رفتارهای موردمطالعه تکراری بوده اند، به صورت روزمره 

5. Liao

اجرا می شدند و بنابراین احتماالً روال یا عادت بودند. بنابراین 
می توان گفت عادت تعیین کننده روند شناختی واسطه انگیزه 
محافظت است (Vance et al., 2012). متغیر دیگري که می توان به 
نظریه انگیزه حفاظت اضافه کرد هنجار توصیفی است. هنجارهای 
توصیفی با رفتارهایی که افراد می توانند درگیر آن شوند برای 
پاسخ به خطرات مرتبط با آب وهوا، قوی ترین روابط را دارند و 
سازگاری  رفتارهای  مختلف  انواع  کننده  پیش بینی  قوی ترین 
افراد  بدین معنی که   .(van Valkengoed & Steg, 2019) هستند
نه تنها از تجارب شخصی خود یاد می گیرند، بلکه از دیدن رفتار و 
 .(Thøgersen & Grønhøj, 2010) نتایج رفتار دیگران نیز می آموزند

اعتقاد به واقعیت تغییر آب وهوا نیز به طور مثبت با سازگاری 
 (van در ارتباط است و باعث ایجاد رفتارهای سازگاری می شود
شکل گیری  باورها،  به عبارت دیگر،   .Valkengoed & Steg, 2019)

نگرش ها نسبت به موضوعات شناخته شده یا اقدامات و تصمیمات 
 (Arbuckle et al., 2013; می دهند  قرار  تأثیر  تحت  را  رفتاری 
(Carlton et al., 2016 همچنین شواهدی وجود دارد که اعتقادات 

مربوط به تغییرات آب و هوایی مردم، بر تفسیر آن ها از وقایع تأثیر 
تغییرات  از  کشاورزان  برداشت   .(Myers et al. 2013) می گذارد 
انجام  تعدیالتی که  رفتارهای آن ها در مورد  به درک  آب وهوا، 
داده اند و در شیوه های کشاورزی خود برای پاسخ به پیامدهای 
 (Tambo & Abdoulaye, می کند  کمک  آب و هوایی  تغییرات 
(2013. چنین درکی می تواند به محققان کمک کند تا تحقیقات 

زراعی را در مورد سازگاری در سطح مزرعه و سیاست گذاران در 
 (Habiba et جهت گیری سیاست های سازگاری بهتر جهت دهند
(al., 2012. متغیر دیگري که می توان به نظریه انگیزه حفاظت 

اضافه کرد سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از عوامل مؤثر 
بر رفتارهای سازگاری است (Below et al., 2012) یکی از عوامل 
تأثیرگذار بر رفتار زیست محیطی افراد جامعه است و می توان با 
گسترش انسجام به انجام رفتارهای مسئوالنه و مثبت نسبت به 
محیط زیست کمک کرد (Cascante et al., 2015). بدین عبارت که 
کشاورزان تجربه خود را از طریق رسانه ها یا با به اشتراک گذاشتن 
با اقوام یا دوستانشان در مورد تغییرات آب و هوایی در  داستان 
فوق، هفت  مطالب  با توجه به   .(Poelma, 2018) میان می گذارند 
سازه پاداش، دانش ادراک شده، عادت، هنجار توصیفی، اعتقاد به 
تغییرات آب و هوایی، درک خطر و سرمایه اجتماعی برای توسعه 
نظریه انگیزه حفاظت در این پژوهش به آن اضافه شده است که 

در تصویر شماره 1 ارائه شده است.

روش شناسی تحقیق 

پژوهش حاضر ازنظر ماهیت کمی، ازنظر هدف کاربردي و ازنظر 
روش گردآوري داده ها پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش 
کشاورزان دو گروه زن و مرد شهرستان باغملک بود. تعداد اعضاي 
نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 200 کشاورز مرد 

»آمنه سواری ممبنی و همکاران. تبیین رفتار سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی: تحلیل جنسیتی با استفاده از مدل توسعه یافته انگیزش حفاظت«
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جدول 1. پایایی قسمت های مختلف پرسش نامه تحقیق.

ضریب آلفای کرونباختعداد گویهمتغیرهاضریب آلفای کرونباختعداد گویهمتغیرها

50/80اعتقاد 30/74شدت درک شده
20/70عادت30/80آسیب پذیری درک شده
50/83هنجار توصیفی  70/87اثربخشی پاسخ درک 
60/74سرمایه اجتماعی70/86خودکارآمدی ادراک شده

50/82نیت 60/75هزینه پاسخ  
90/82رفتار سازگاری60/83دانش ادراک شده  
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انتخاب شد و برای کشاورزان زن چون آمار دقیقی وجود نداشت 
و مسلماً تعداد آن ها از کشاورزان مرد نیز کمتر بود 150 نمونه 
در نظر گرفته شد. براي انتخاب کشاورزان از نمونه گیري چند 
مرحله اي طبقه ای خوشه اي تصادفی استفاده گردید. شهرستان 
از   متشکل  خوزستان،  استان  شهرستان های  از  یکی  باغملک، 
سه بخش  به  نام های  مرکزی، میداوود  و صیدون و دارای هشت 
دهستان  است که درمجموع، 264 روستا را در خود جای  داده اند. 
جامعه آماری این مطالعه بخش مرکزی این شهرستان است که 
دارای چهار دهستان شامل دهستان منگشت، دهستان قلعه تل، 
هر  در  منظور  بدین  است.  رودزرد  دهستان  و  هپرو  دهستان 
دهستان شهرستان باغملک بر اساس جمعیت و روستاهاي آن 
دهستان چند روستا و درنهایت چند کشاورز از هر روستا به صورت 
تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه محقق 
ساخته متشکل از ویژگی هاي فردي و متغیرهای مدل توسعه یافته 

نظریه  سازه  دوازده  گویه هاي  همه  بود.  حفاظت  انگیزش 
توسعه یافته انگیزش حفاظت بر مبنای طیف پنج درجه اي لیکرت 
سنجیده شدند. اعتبار ظاهري و محتوایی پرسش نامه را چهار تن 
از اعضاي هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تأیید کردند. پایایی 
پرسش نامه نیز با استفاده از یک مطالعه راهنما به تعداد 30 نفر 
در بخش مرکزی شهرستان باغملک با استفاده از آزمون آلفای 
کرونباخ اندازه گیری شده است که همگی در سطح مناسبی بودند 
)جدول شماره 1(. برای توصیف نمونه آماری از آمار توصیفی 
)فراوانی، درصد فراوانی و میانگین( استفاده شد و برای بررسی 
رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و 
درنهایت برای بررسی عامل های مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان 
هر دو گروه زن و مرد، از مدل معادله های ساختاری تحلیل مسیر 

با کمک نرم افزار AMOS(V20) استفاده شد
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یافته ها  

بر اساس یافته های جدول شماره 2، میانگین سن پاسخ گویان 
مرد در نمونه تحقیق، 47/83 بود که سن جوان ترین مرد کشاورز 
33 و مسن ترین آن ها 67 سال سن بود. همچنین آمار توصیفی 
نشان داد، میانگین سن پاسخ گویان زن در نمونه تحقیق، 44/90 
بود سن جوان ترین زن کشاورز 30 و مسن ترین آن ها 67 سال 
سن بود. در ادامه توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس وضعیت 

تأهل و سطح تحصیالت در جدول شماره 2 ذکر شده است.

همبستگی بین متغیرهای تحقیق

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای نظریه توسعه یافته انگیزه 
حفاظت، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همان گونه 
که جدول شماره 3 نشان می دهد، انجام رفتارهای سازگاری با 
تغییرات آب و هوایی رابطه مثبت و معنی داری با متغیرهای شدت 
 ،)r=0/35( درک شده  آسیب پذیری   ،)r=0/28( درک شده  خطر 
درک شده  خودکارآمدی   ،)r=0/43( درک شده  پاسخ  اثربخشی 
 ،)0/40( درک شده  دانش   ،)r=0/13( پاسخ  هزینه   ،)r=0/51(
اعتقاد به تغییرات آب و هوایی )r=0/26(، هنجار توصیفی )0/37(، 
سرمایه اجتماعی )0/38( و نیت )0/49( دارد و با متغیر عادت 

)0/10( هیچ گونه رابطه ای ندارد.

تبیین عوامل مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان زن و مرد 

برای بررسی عامل های مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان دو 
گروه زن و مرد از مدل معادله های ساختاری6 با استفاده از نرم افزار  
AMOS(V20) استفاده شد. آزمون تحلیل مسیر شامل برآورد 
تناسب مدل7 و مسیر عامل مشترک8 است که نیازمند شرایطی 
به شرح زیر است: مربع کای در مدل نباید معنادار باشد. همچنین 
ریشه میانگین مربعات خطا تقریب9 باید بین صفر تا 0/08 باشد 
(Rajabi & Karjo Kasmaie, 2012). بدین منظور در آغاز رابطه بین 

متغیرها در نظریه توسعه یافته انگیزش حفاظت بررسی شد و آنگاه 
با مراتب باال، کای اسکور، درجه آزادی و تقریب ریشه میانگین 
مربع خطا برای نظریه توسعه یافته انگیزش حفاظت محاسبه شد 
که در جدول شماره 4 گزارش شده است. اثرهای علی کل و 
مستقیم در جدول شماره 5 گزارش شده است. همان گونه که 
مشاهده می شود، نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی برابر 1/434 
و ریشه میانگین مربعات خطا تقریب )RMSEA( برابر 0/047 
مناسبی  برازش  از  مدل  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین،  است. 

برخوردار است )جدول شماره 4(.

6. Structural Equation Model 
7. Model fit
8. Path Coefficients 
9. Root Mean Square Error of Approximation 

جدول 2. توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس سن، وضعیت تأهل و سطح تحصیالت.

میانگین سنی

47/83پاسخ گویان مرد
44/90پاسخ گویان زن

مسن ترینجوان ترین
3367پاسخ گویان مرد
3067پاسخ گویان زن

وضعیت تأهل )درصد(

سایر )مطلقه یا بیوه(متأهلمجرد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

.3316/516783/50پاسخ گویان مرد
51344630/75335/3پاسخ گویان زن

سطح تحصیالت

کاردانی/لیسانسدیپلمدبیرستانراهنماییابتداییبی سواد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

48245326/53316/5136/52713/52613پاسخ گویان مرد
604039262617/3149/385/332پاسخ گویان زن
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جدول 4. نتایج میزان انطباق مدل ساختاری با شاخص های برازش کشاورزان مرد.

AGFIGFINFIIFICFITLIRMSEACMIN/DF

0/7020/7140/7230/8980/8470/8320/0471/434
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جدول 3. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق.

متغیرها

طر
ت خ

شد

ری
ذی

ب پ
سی

آ

شی
بخ

اثر

دی
رآم

دکا
خو

سخ
 پا

نه
زی

ه

ده
ک ش

در
ش 

دان

قاد
اعت

ت
عاد

فی
صی

 تو
جار

هن

عی
ما

جت
ه ا

مای
سر

ت
نی

تار
رف

1شدت خطر

1**0/54آسیب پذیری

1**0/25**0/21اثربخشی

1**0/63**0/100/26خودکارآمدی

0/071-0/04**0/25**0/18هزینه پاسخ

دانش 
0/021**0/59**0/63**0/38**0/22درک شده

1**0/36**0/10**0/18**0/28**0/62**0/44اعتقاد

0/0021-**0/0090/28**0/36**0/010/090/29عادت

هنجار 
1**0/26**0/14**0/060/34**0/41**0/34**0/19**0/18توصیفی  

سرمایه 
1**0/36**0/17**0/23**0/020/49**0/53**0/55**0/24**0/15اجتماعی

1**0/30**0/000/35-**0/41**0/41**0/20**0/38**0/43**0/48**0/43نیت

1**0/49**0/38**0/100/37**0/26**0/40**0/13**0/51**0/43**0/35**0/28رفتار سازگاری

*معنی داری در سطح 5 درصد **معنی داری در سطح 1 درصد
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تصویر شماره 2، عامل های مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان 
مرد را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، متغیرهای 
توصیفی  هنجار   ،)β  =0/92  ،P>0/001( ادراک شده  دانش 
 )β =0/25 ،P>0/001( و هزینه پاسخ )β =0/26 ،P>0/001(
تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر متغیر نیت دارند. متغیر 
 ،P>0/001( متغیر شدت درک شده  بر چهار  دانش درک شده 
β =0/32(، آسیب پذیری )β =0/41 ،P>0/001(، اثربخشی پاسخ 
 )β =0/79 ،P>0/001( و خودکارآمدی )β =0/89 ،P>0/001(
تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری داشته است. متغیر نیت بر 
رفتار )β =0/58 ،P>0/001( تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری 
 =0/92 ،P>0/001( داشت. متغیرهای متغیر دانش ادراک شده
پاسخ  هزینه  و   )β  =0/26  ،P>0/001( توصیفی  هنجار   ،)β
)β =0/25 ،P>0/001( دارای تأثیر غیرمستقیم و معنی داری بر 
متغیر رفتار هستند. درنهایت نظریه توسعه یافته انگیزش حفاظت 

می تواند به ترتیب 67، 10، 17، 79، 62 و 45 درصد از تغییرات 
متغیرهای نیت، شدت درک شده، آسیب پذیری، اثربخشی پاسخ، 
خودکارآمدی و رفتار را پیش بینی کند. سایر روابط در نظریه 

موردنظر معنی دار نبوده اند.

انگیزش  توسعه یافته  نظریه  ساختاری  معادالت  آزمون  در 
بر رفتار سازگاری کشاورزان  برای تبیین عوامل مؤثر  حفاظت 
زن، نتایج زیر به دست آمد. نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 
برابر 1/385 و تقریب ریشه میانگین مربع خطا )RMSEA( برابر 
برازش  از  مدل  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین،  است.   0/050
 ،7 شماره  6(. جدول  شماره  )جدول  است  برخوردار  مناسبی 
میزان آثار کل استاندارد، آثار مستقیم و غیرمستقیم استاندارد 
متغیرهای نظریه توسعه یافته انگیزش حفاظت برای تبیین عوامل 

مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان زن را نشان می دهد. 
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جدول 5. تأثیر متغیرهای پیش بینی نظریه توسعه یافته انگیزش حفاظت کشاورزان مرد.

هنجار دانش عادتاعتقادمتغیر
توصیفی

سرمایه 
اجتماعی

هزینه 
شدت آسیب پذیریاثربخشیخودکارآمدیپاسخ

رفتار نیتدرک شده

آثار کل استاندارد 

---------0/10--هزینه پاسخ

---------0/78--خودکارآمدی

---------0/88--اثربخشی 

---------0/41--آسیب پذیری

---------0/32--شدت درک 

--0/260/060/10-0/04-0/24-0/370/730/26-0/06نیت

-0/150/030/060/58-0/02-0/250/420/150/160/14-0/02رفتار

آثار مستقیم استاندارد

---------0/10--هزینه پاسخ

---------0/78--خودکارآمدی

---------0/88--اثربخشی 

---------0/41--آسیب پذیری

---------0/32--شدت درک 

--0/260/060/10-0/04-0/24-0/370/910/26-0/06نیت

-0/58-----0/16--0/03-0/01رفتار

آثار غیرمستقیم استاندارد

------------هزینه پاسخ

------------خودکارآمدی

------------اثربخشی 

------------آسیب پذیری

------------شدت درک 

---------0/18---نیت

--0/020/150/030/06-0/14-0/220/420/15-0/03رفتار
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همان طور که در جدول شماره 7 و تصویر شماره 3 قابل مشاهده 
است، متغیرهای شدت درک شده )β=0/ 40،P>0/001(، اعتقاد 
پاسخ  هزینه  و   )β =0/38 ،P>0/001( آب و هوایی تغییرات  به 
)β =0/21 ،P>0/001( تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر متغیر 
نیت دارند. همچنین متغیر عادت )β = -0/35 ،P>0/03( تأثیر 
منفی مستقیم و معنی داری بر نیت داشت. این متغیرها می توانند 
70 درصد از تغییرات متغیر نیت را پیش بینی کنند. متغیر دانش 
 =0/21 ،P>0/001( درک شده بر چهار متغیر شدت درک شده
پاسخ  اثربخشی   ،)β  =0/40  ،P>0/001( آسیب پذیری   ،)β
 )β =0/84 ،P>0/001( و خودکارآمدی )β =0/83 ،P>0/001(
تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری داشته است. متغیر نیت بر 
رفتار )β =0/52 ،P>0/001( تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری 

داشت. متغیرهای شدت درک شده )β =0/40 ،P>0/001(، اعتقاد 
پاسخ  هزینه  و   )β =0/38 ،P>0/001( آب و هوایی تغییرات  به 
)β =0/21 ،P>0/001( دارای تأثیر غیرمستقیم و معنی داری بر 
 = -0/35 ،P>0/03( متغیر رفتار هستند و همچنین متغیر عادت
β( تأثیر منفی غیرمستقیم و معنی داری بر رفتار داشت. درنهایت 
نظریه توسعه یافته انگیزش حفاظت می تواند به ترتیب 70، 05، 
شدت  نیت،  متغیرهای  تغییرات  از  درصد   25 71و   ،68  ،16
درک شده، آسیب پذیری، اثربخشی پاسخ، خودکارآمدی و رفتار را 
پیش بینی کند. سایر روابط در نظریه موردنظر معنی دار نبوده اند.  

رفتار  بر  مؤثر  به صورت خالصه عوامل   ،8 در جدول شماره 
سازگاری کشاورزان زن و مرد با استفاده از نظریه توسعه یافته 

انگیزش حفاظت ذکر گردیده است.

جدول 6. نتایج میزان انطباق مدل ساختاری با شاخص های برازش کشاورزان زن.

AGFIGFINFIIFICFITLIRMSEACMIN/DF

0/7850/7110/7230/8010/8030/7820/0501/385
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تصویر 2. مدل سازی معادالت ساختاری نظریه توسعه یافته انگیزش حفاظت کشاورزان مرد. 
منبع: یافته های تحقیق نویسندگان، 1400
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جدول 7. تأثیر متغیرهای پیش بینی نظریه توسعه یافته انگیزش حفاظت کشاورزان زن.

هنجار دانش عادتاعتقادمتغیر
توصیفی

سرمایه 
اجتماعی

هزینه 
شدت آسیب پذیریاثربخشیخودکارآمدیپاسخ

رفتار نیتدرک شده

آثار کل استاندارد 

---------0/13---هزینه پاسخ

---------0/84--خودکارآمدی

---------0/82--اثربخشی 

---------0/39--آسیب پذیری

---------0/21--شدت درک 

--0/200/200/330/000/40-0/350/550/12-0/37نیت

-0/080/290/060/080/100/100/170/000/210/52-0/01-رفتار

آثار مستقیم استاندارد

---------0/13---هزینه پاسخ

---------0/84--خودکارآمدی

---------0/82--اثربخشی 

---------0/39--آسیب پذیری

---------0/21--شدت درک 

--0/200/200/330/000/40-0/350/040/12-0/37نیت

-0/52-----0/08--0/090/00-رفتار

آثار غیرمستقیم استاندارد

------------هزینه پاسخ

------------خودکارآمدی

------------اثربخشی 

------------آسیب پذیری

------------شدت درک 

---------0/51--نیت

--0/100/100/170/000/21-0/190/180/290/06رفتار
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تصویر 3. مدل سازی معادالت ساختاری نظریه توسعه یافته انگیزش حفاظت کشاورزان زن. 
منبع: یافته های تحقیق نویسندگان، 1400
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جدول 8. متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار سازگاری کشاورزان زن و مرد.

زنمردمتغیر

-شدت درک شده

--آسیب پذیری درک شده
--اثربخشی پاسخ درک شده
--خودکارآمدی درک شده 

هزینه پاسخ

-دانش ادراک شده
-اعتقاد به تغییرات آب و هوایی

-عادت

-هنجار توصیفی
--سرمایه اجتماعی

نیت

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  

»آمنه سواری ممبنی و همکاران. تبیین رفتار سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی: تحلیل جنسیتی با استفاده از مدل توسعه یافته انگیزش حفاظت«



240

فصلنامه پژو  هش های روستایی تابستان 1401 . دوره 13. شماره 2

بحث و نتیجه گیری 

تغییرات آب و هوایی یک چالش اساسی برای تولید محصوالت 
کشاورزی است و به طور فزایندهای بر معیشت مردم در بسیاری 
از کشورهای جهان و به ویژه بر فقرا و گروه های حاشیه نشین، 
به خصوص زنان روستایی تأثیر می گذارد. با توجه به پیامدها و آثار 
منفی تغییرات آب و هوایی، لزوم اتخاذ اقداماتی برای سازگاری و 
مقابله با آسیب پذیری در برابر این تغییرات به شدت احساس 
می شود. در این پژوهش از نظریه انگیزش حفاظت به منظور پاسخ 
به این پرسش که چه عواملی بر رفتار سازگاری کشاورزان مرد و 
زن در رویارویی با تغییرات آب و هوایی مؤثرند استفاده شده است. 
نتایج تجزیه وتحلیل مدل معادله های ساختاری نشان داد، متغیر 
هزینه پاسخ یکی از متغیرهای مشترکی است که در پیش بینی 
به صورت  رفتار  و  به صورت مستقیم  مرد  و  نیت کشاورزان زن 
درک شده  اجرای  هزینه  افزایش  است.  تأثیرگذار  غیرمستقیم 
انجام اقدامات سازگاری و  انگیزه کشاورزان برای  باعث کاهش 
 (Bagagnan درنتیجه کاهش اجرای آن ها می شود. محققین دیگر
 et al., 2019; Chen, 2020; Cismaru et al., 2011; Regasa & Akirso,

نتایج مشابه  به  نیز در مطالعات خود   2019; Goli et al., 2020)

هم  سازگاری  استراتژی های  هزینه  ازآنجایی که  یافتند.  دست 
در پیش بینی نیت و رفتار مردان و هم زنان مؤثر بوده پیشنهاد 
می شود دولت بر حمایت مستقیم مادی کشاورزان تمرکز کند و 
همچنین با ارائه تسهیالت الزم و دسترسی به تجهیزات مدرن 
کشاورزی مثل آبیاری قطرهای، بارانی و ... کشاورزان را در این 
کودهای  آبیاری،  اعتبار،  به  زنان  همچنین  دهد.  یاری  مسیر 
شیمیایی، فناوری، اطالعات در مورد شیوه های جدید کشاورزی 
و زیرساخت های بازاریابی دسترسی ضعیف تری نسبت به مردان 
دارند (Agarwal, 2018). برای این منظور، دولت می تواند از طریق 
یارانه و وام های بلندمدت از کشاورزان زن حمایت بیشتری کند.

یکی از متغیرها در پیش بینی نیت کشاورزان مرد به صورت 
مستقیم و رفتار به صورت غیرمستقیم متغیر دانش ادراک شده 
است ولی برای کشاورزان زن تأثیرگذار نبوده درصورتی که دانش 
و اطالعات در مورد روش های سازگاری با تغییرات آب و هوایی 
برای هر دو گروه زن و مرد مهم بوده و تأثیرگذار است محققین 
دیگر (Hoque  & Alam, 2018; Liao et al., 2020) نیز در تحقیقات 
خود به نتایج مشابه دست یافتند. درواقع پایگاه دانش یک فرد، 
توانایی و کنترل درک شده وی هنگام انجام رفتارهای محافظتی 
را نشان می دهد. هر چه دانش درک شده باالتر باشد، فرد کنترل 
بیشتری دارد. کسانی که دانش بیشتری دارند بهتر می توانند 
ریسک را درک کرده و راه حل های پیشنهادی را که منجر به اثر 
 .(Liao et al., 2020) پاسخ باالتر درک می شود، بهتر تفسیر کنند
می توانند  که  هستند  قوی  تخصص  و  دانش  دارای  زنان  اکثر 
در کاهش تغییرات آب و هوایی، کاهش فاجعه و استراتژی های 
 (McKulka, 2009; Yadav & Lal, 2018; شوند  استفاده  سازگاری 

(Umeh & Nwachukwu, 2019; Bunce & Ford, 2015. بااین وجود 

توصیه می شود با برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی از سوی 
مدیریت جهاد کشاورزی، مراکز خدمات ترویجی و سازمان های 
ذی ربط دانش و اطالعات الزم در مورد روش ها و راهبردهای مؤثر 

سازگاری با تغییرات آب و هوایی را برای کشاورزان افزایش داد.

هنجار توصیفی یکی از متغیرهای تأثیرگذار در پیش بینی نیت 
کشاورزان مرد به صورت مستقیم و رفتار به صورت غیرمستقیم 
است. مطالعه ون والکنگو و استیج10 )2019( از نقش هنجار 
توصیفی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی از رفتارهای محافظتی 
افراد و بارزترین عامل در پاسخ به خطرات مرتبط با آب وهوا و 
رفتار سازگاری اشاره کردند. درواقع هنجار توصیفی بیانگر این 
است که افراد عالوه بر تجربه هایی که خودشان به دست می آورند 
از دیدن رفتار، نتایج و تجربه هایی که دیگران به دست می آورند 
نیز می آموزند و رفتار و اقداماتی که دیگران انجام می دهند برای 
آنان مهم است. در تفسیر این نتیجه می توان عنوان کرد هنگامی 
و  دوستان  نزدیکان،  از  بسیاری  که  ببینند  کشاورز  مردان  که 
آشنایان و همین طور کشاورزان منطقه فعالیت های سازگاری با 
تغییرات آب و هوایی را انجام می دهند گرایش و انگیزه آنان برای 
انجام این فعالیت ها و اقدامات دوچندان می شود لذا تأکید می شود 
نمونه هاي کشاورزی و کشاورزان موفق که فعالیت های سازگاری 
را انجام دادند در جامعه روستایی شناسایی، تشویق و موردحمایت 
قرار گیرند تا در دیگر مردان کشاورز نیز انگیزه الزم برای انجام این 

فعالیت ها و اقدامات ایجاد شود.

زن  کشاورزان  نیت  پیش بینی  در  درک شده  شدت  متغیر 
به صورت مستقیم و رفتار به صورت غیرمستقیم تأثیرگذار است 
 (Vance ولی برای کشاورزان مرد تأثیرگذار نیست. محققین دیگر
 et al., 2012; Boss et al., 2015; Bagagnan et al., 2019; Goli et

این  به  نیز در تحقیقات خود   al., 2020; Delfiyan et al., 2020)

رفتار  بر  مؤثر  عوامل  از  درک شده  شدت  که  رسیدند  نتیجه 
سازگاری کشاورزان است. بخشی از این امر به این دلیل است 
که زنان و مردان تغییرات آب و هوایی و شوک های آب و هوایی را 
متفاوت درک می کنند و زنان اغلب کمتر شدت آثار تغییرات 
 (Twyman et al., 2014; Mason & را درک می کنند  آب و هوایی 
(Agan, 2015; Oloukoi et al., 2014. شدت تهدید، اعتقاد به جدی 

بودن عواقب تهدید است (Kothe et al., 2019). بنابراین، اگر زنان 
تغییرات آب و هوایی را شدید تشخیص دهند و درک کنند که 
در برابر عواقب آن آسیب پذیر هستند، به عبارت دیگر، هنگامی 
که زنان درک کنند که تغییرات آب و هوایی منجر به بروز بالیای 
منفی  پیامدهای  برابر  در  آن ها  آسیب پذیری  و  جدی می شود 
جدی است، ازاین رو آن ها از طریق مکانیسم انگیزه محافظت در 
رفتارهای سازگاری با تغییرات آب وهوا شرکت می کنند و اقدامات 
و فعالیت های سازگاری با تغییرات آب و هوایی را انجام می دهند. 

10. van Valkengoed &Steg,
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در این راستا پیشنهاد می شود با تدوین برنامه هایی جهت مشاهده 
مناظر واقعی که در اثر تغییرات آب و هوایی در طول زمان تخریب 
شده و یا تغییرات شدیدی داشته و تهیه و ارائه تصاویری از آن ها 
و امکان مقایسه قبل و بعد از تحت تأثیر قرار گرفتن از تغییرات 
آب و هوایی، شرایطی ایجاد شود تا کشاورزان بتوانند عمق مطلب 
را بیشتر و عینی تر درک کرده و از این طریق در افکار و نگرش 
آنان، تلخی و نامطلوبی این آثار متداعی شود تا کشاورزان به درک 
صحیحی از تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن دست یابند و 

بتوانند به اتخاذ گزینه های سازگارانه اقدام کنند. 

اعتقاد و باور به تغییرات آب و هوایی یکی دیگر از متغیرهای 
تأثیرگذار در پیش بینی نیت کشاورزان زن به صورت مستقیم و 
رفتار به صورت غیرمستقیم است. محققین دیگر نیز به این نتیجه 
اعتقاد  به  زیادی  حد  تا  افراد  سازگاری  رفتارهای  که  رسیدند 
 (McCrea et al., 2015; افراد از تغییرات آب و هوایی بستگی دارد
 Carlton et al., 2016; Zamasiya et al., 2017; van Valkengoed &

(Steg, 2019. آگاهی کشاورزان زن منطقه موردمطالعه از تغییرات 

آب و هوایی تأثیرات مثبت و قابل توجهی بر تصمیمات آن ها در 
مورد اقدامات سازگاری با تغییرات آب و هوایی دارد. به طور خاص، 
اعتقادات کشاورزان به رخداد تغییرات آب و هوایی در صورتی تحت 
تأثیر قرار میگیرد که آثار مرتبط با آب وهوا و تغییرات اقلیم در 
طول زمان ازنظر آنان قابل توجه باشد. بنابراین پیشنهاد می شود با 
ارائه اطالعات دقیق از سوی کارشناسان جهاد کشاورزی به منظور 
نشان دادن آثار تغییرات آب و هوایی، آگاه سازی کشاورزان منطقه 
در رابطه با رخ داد این پدید و همچنین آثار منفی، مخرب و 
طوالنی مدت آن، اعتقاد و باور کشاورزان به این رخداد را افزایش 
داده و همچنین می توان با تهیه و تدوین برنامه های مناسب و 
اتفاقات رخ داده و پیامدها و آثار این تغییرات و پخش آن در 
شبکه رادیویی و تلویزیونی شبکه استانی کمک شایانی در این 

زمینه انجام داد. 

داد،  نشان  ساختاری  معادله های  مدل  تجزیه وتحلیل  نتایج 
متغیر عادت در پیش بینی نیت کشاورزان زن به صورت مستقیم 
و رفتار به صورت غیرمستقیم تأثیرگذار است ولی برای کشاورزان 
خودکار  پاسخ  یک  به عنوان  عادت  رفتار  نبوده.  تأثیرگذار  مرد 
است که به طور منظم تکرار می شود و عدم برنامه ریزی و تالش 
آگاهانه محدود را مطرح می کند (Lavelle et al., 2015). ازاین رو 
بالقوه رفتاری در نظر گرفته می شود زیرا  عادت به عنوان مانع 
افراد ممکن است تغییر اساسی در الگوهای عملکرد خود را منع 
 (Kurz کرده و درنتیجه از عملکرد رفتارهای محیطی دلسرد شوند
 (Vance et محققین دیگر .et al., 2015; Wood & Rünger, 2016)

(al., 2012; Comoé & Siegrist, 2015; Nguyen et al., 2019 نیز در 

مطالعات خود به نتایج مشابه دست یافتند. وقتی قدرت عادات 
بارها توسط تجربیات رضایت بخش  و  بارها  رفتار،  یابد  افزایش 
تقویت مي شود درواقع می توان گفت عادت هاي رفتاري کشاورزان 

مانع تغییر الگوي روش های خود به سمت روش های سازگاری 
برنامه هاي جهاد  راستا  این  در  تغییرات آب و هوایی می شود.  با 
کشاورزي می تواند با تشویق کشاورزان به روش ها، فعالیت ها و 
اقدامات سازگاری و جایگزین روش های قبلی همواره در کنار 
کشاورز بوده و هدایت کشاورزان را بر عهده بگیرند و سوق دادن 
کشاورزان به سمت فعالیت ها و روش هایی که به آن عادت نداشته 
و از این اقدامات نیز بی اطالع بوده اند و یا دانسته هاي آنان به 
و  عادت  این  افراد  تا  کنند  است کمک  نیامده  در  اجرا  مرحله 
روش ها را در خود تغییر داده و به عادت های صحیح سازگاری با 
تغییرات روی آورند و باعث تغییرات جدی و استفاده از روش های 
سازگار با تغییر آب وهوا شوند که این بر راه حل های آینده و اهداف 

سازگاری تأثیرگذار خواهد بود.

یافته های این مطالعه توصیه هایی را برای سیاست های عمومی 
و همچنین توصیه هایی را برای ترویج و آموزش کشاورزی برای 
تحریک رفتارهای سازگاری موفق در میان کشاورزان زن و مرد 
ارائه می دهد. تحقیقات بیشتر در مورد تأثیرات جنسیتی تغییرات 
مواد  آب،  کمبود  طبیعی،  بالیای  با توجه به  به ویژه  آب و هوایی، 
غذایی و مهاجرت، می تواند در این موضوعات مفید باشد و کمک 
ابعاد مختلف  در  باشد. همچنین  داشته  زمینه  این  در  شایانی 
سیاست های سازگاری با تغییرات آب و هوایی، برنامه ریزی، اجرا 
و توسعه فعالیت های مرتبط با تغییرات آب و هوایی در نظر گرفتن 
نقش زنان و توجه به ابعاد جنسیتی در هر مرحله از فعالیت ها، 
در کنار آموزش هایی که بر اساس شناخت و واکاوی نقش مؤثر 
زنان تدوین شده اند می تواند منجر به دستیابی نتایج بهتر شده و 
در این صورت می توان انتظار داشت تا فعالیت های سازگاری در 
میان کشاورزان هر دو گروه زن و مرد با سهولت و سرعت بیشتری 

رخ دهد.

تشکر و قدردانی

مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول در گروه ترویج 
و آموزش کشاورزی، دانشکده زراعی و عمران روستایی دانشگاه 
نویسندگان  است.  خوزستان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  مالی  حمایت های  از 

خوزستان در انجام این پژوهش سپاسگزاری می کنند.

»آمنه سواری ممبنی و همکاران. تبیین رفتار سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی: تحلیل جنسیتی با استفاده از مدل توسعه یافته انگیزش حفاظت«
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