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  دهيچک

 يسازهوا با استفاده از مدلو رات آبييکشاورزان با تغ ير سازگاردرک رفتا هدف از پژوهش حاضر
 يمطالعه را تمام يآمار ةجامع. الم استيدر شهرستان چرداول از توابع استان ا يمعادالت ساختار

ت بوده و در معرض يکه در بخش کشاورزي مشغول به فعال شهرستان اين ييمناطق روستا يخانوارها
ند ادداند، تشکيل ميسال گذشته قرار گرفته دهدر ) يژه خشکساليوبه( ييوهوا رات آبييتغ
)۹۱۶۹=N .(۱۹۲ ياطبقه يريگروش نمونه و به ، با استفاده از جدول بارتلتيآمار ةخانوار از جامع 

که کشاورزان درک  يهنگام دست آمده،بهج ينتابر اساس . دندشمورد مطالعه انتخاب  ةعنوان نمونبه
داشته باشند، احتمال قصد  ياقدامات سازگار يهوا و اثربخشور آبييرات تغاز خط يباالتر
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 هیافکار وا يدارا کشاورزان يدر مقابل، احتمال قصد سازگار ز باالتر خواهد بود؛يآنها ن يسازگار
  . اعتقاد دارند، کمتر خواهد بود در اين زمينه به سرنوشت ،هواورات آبييخطر تغ که با انکار و پوچ

 زش حفاظت، چرداوليانگ نظرية، ي، خشکسالي، سازگارييوهوا رات آبييتغ :هااژهيدوکل
  .)استان( المي، ا)شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

 وقـوع  حـال  در اکنون بلکه افتد، دور اتفاق ايندهيآ در که ستين ايدهيپد، مياقل رييتغ ةديپد

رات ييـ که تغ يزمان از). Dankelman, 2002: 21؛ ۱۹۴: ۱۳۹۳نژاد، يو پازوک يصالح(است 
موضـوع   يژه در بخش کشـاورز يوآن بهبا  يشناخته شده است، معموالً سازگار ييهواوآب

عوامـل   يبه بررسـ که  یمطالعاتشمار ، رواز اين. شده است يو مطالعات علمقات يمهم تحق
 فـراوان اسـت  نـد  پردازيم يدر بخش کشاورز ييهواورات آبييبا تغ يسازگار تأثيرگذار بر

)Below et al., 2012: 223; Bryan et al., 2009: 101; Deressa et al., 2011: 24; 

Dang et al., 2014b: 12.(  ييهواورات آبييکشاورزان با تغ يموضوع سازگارپرداختن به 
 يشـناخت و روان ي، فرهنگـ ي، اجتماعيع از مباحث اقتصاديوس ایهمجموع شناختمستلزم 

ده است که از عناصـر متفـاوت   يچيپ ینديآفر يسازگار رايز ،تاسمربوط به افراد مورد نظر 
  ). Bryant et al., 2000: 182(شود يل ميتشک

، دارد يبـر کشـاورز   يمبتنـ  يساختار اقتصـاد که  الميشهرستان چرداول از توابع استان ا
 ،يو خشکسال يژه کاهش بارندگيو، بهيميرات اقلييکه بروز تغ استران يا از مناطق يانمونه

ـ منابع عمده آب ا. در آن قابل مشاهده است يخوبهب ن شهرسـتان دو رودخانـه چـرداول و    ي
زان يـ خشـک شـده و م   بـاً يرودخانه چرداول تقر ،رياخ يهايمره است که بر اثر خشکساليس

ـ   و دارتوت النيستگاه هليمره در محل دو ايرودخانه س هیدآب تـا   ١٣٨٦-٨٧ يدر سـال آب
ن، وضعيت بارنـدگي در  يهمچن). Jamshidi,  et al.2013: 233(افته است يدرصد کاهش  نود

داشـته   الن و دارتوت از شهرستان چرداول روند کاهشـي يايستگاه هل در ١٣٥٠- ٩٢طول دوره 
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 ژهيـ و، بهيميرات اقلييدنبال تغبه). تريليليم دويستتر به کمتر از يليليم پانصدش از ياز ب( است
ده يـ ب ديشـدت آسـ  به ن شهرستانيدر ا يآب يکشاورز، يو وقوع خشکسال يکاهش بارندگ

و مخصوصاً برنج، مطـابق بـا آمـار سـازمان      يد محصوالت آبيزان توليکه مای گونه، بهاست
 ٢٠٥بـه   ١٣٧٥ يد در سال زراعيتن برنج سف ٤٠٩٣از  ،)١٣٩٢(الم ياستان ا يکشاورز جهاد

 ٧٥هکتـار بـه    ١٣٤٦از  کشـت  ريسطح ز(ده است يرس ١٣٩١ يد در سال زراعيتن برنج سف
 ين، با توجه به آمار و اطالعـات سـازمان جهـاد کشـاورز    يهمچن). است کاهش يافتههکتار 
مورد  يدوره آمار طیمورد مطالعه  ةکشت غالت منطق ريزان سطح زي، م)١٣٩٢(الم ياستان ا

هکتـار   ١٣١٧١هکتـار بـه    ٢٠٣٢٣از  ور بـوده  يچشـمگ  یشاهد کاهشـ ) ١٣٨٥-٩٢( يبررس
عوامـل مـؤثر بـر     يمنظـور بررسـ  به حاضر ، مطالعههشدبا توجه به مطالب گفته .ستده ايرس

 ةنظريـ  يهـوا در چـارچوب مـدل مفهـوم    ورات آبييکشاورزان مورد مطالعه با تغ يسازگار
  . شده است يطراح )١(محافظت انگيزش

 هانگيز بر مؤثر عوامل براي بررسي كه است هايينظريه جمله از محافظت نظريه انگيزش
 بـراي  راجـرز  از سـوی  ١٩٧٥ سـال  در نظريـه  ايـن . است رفتهکار به رفتار فرد ،نهايت در و

نيـز   و بهداشـتي  رفتارهاي و هانگرش بر )بيماري مثالً( بهداشتي خطر از ترس اثرات توضيح
 بـر  فـرض  ،مدل اين در. شد فرد مطرح رفتار انتخاب روي ترس شدن برانگيخته تأثير مهم

 بـراي  فـرد  انگيـزش  از مسـتقيم  عمل يك خطر، برابر در يرفتار هر پذيرش كه است اين

زش يه انگينظردر عمده مطالعات  ).EI Dib et al., 2008: 152( است خودش از حفاظت
 اسـت  هشـد اسـتفاده   در قالب يک نظريـه » بهداشتي خطر ترس از« از ،در اصل ،محافظت

)Cismaru and Lavack, 2006: 10; Dang et al., 2014b: 13.( از  که است شايان يادآوری
رات ييـ و تغ يطـ يمحسـت ي، مشکالت زيعيه در مطالعات مربوط به خطرات طبين نظريا

 يريـ گميک مدل تصميه ين نظريا که رسدي، به نظر مرواز اين. شوديز استفاده مين ييهواوآب
 Zaalberg and(دات مختلـف از آن بهـره جسـت    يو حل تهد يبررس يتوان برايم که اشدب



  ... آبادی،زمان اهللا نوریرضا جمشيدی، سيدهدايتعلي  ۲ة ، شمار۱۸ا و توسعه، سال روست ةفصلنام � ۶۸
 

Midden, 2010:157; Grothmann and Patt, 2005: 200; Osberghaus et al., 

: نـد از اعبارت وجود دارد که يادراک يچهار عنصر اصل ،زش محافظتيه انگيدر نظر ).2010:1
  ). Milne et al., 2000:107(زه حفاظت يو انگ ،مقابله يناسازگارمقابله،  يابيخطر، ارز يابيارز

دهـد کـه   ين عامل نشان مـ يا. است ييهواورات آبيي، درک خطر تغيد ادراکنيآن فرياول
ـ ا .ندکنيم يرا بررس ييهواورات آبييمردم چگونه خطر تغ احتمـال   بـه تشـريح   ن عنصـر ي

آن سـطح از   ةدهندنشان شدت درک. دپردازيم از خطر ادراک خطر مورد نظر و شدت درک
ـ . نـد آن را دارار تحمـل  ب است که مردم در صورت بروز خطر، انتظيآس ن، احتمـال  يهمچن

وجـود   که انتظار دارند است ييهواورات آبييتغ از يناش آن مقدار از خطر ةدهندنشان درک
ـ از تغ ياکه افـراد تجربـه   يزمان. )Dang et al., 2014b: 13( داشته باشد  ييهـوا ورات آبيي

ا يخطر و  ةبآن تجر يهايژگيو ،تين وضعيآورند، در اياد ميه را ب )تلخ( ةدارند و آن تجرب
ـ    (که بـر فـرد غلبـه دارد     ایفشار روحی يهايژگيو ،يبه عبارت  يماننـد نـوع، انـدازه، فراوان

از  يادراک آن افـراد از خطـرات ناشـ    يدر چگـونگ ) ييهـوا ورات آبييـ حادثه و شـدت تغ 
ـ . استرگذار يد آمده در حال حاضر تأثپدي ييهواورات آبييتغ کـه از   يافـراد  رای نمونـه، ب
ـ  داده است، يآنها قربان ةا خانواديده و يل و طوفان خسارت ديس  ةنسبت به افراد بدون تجرب
ـ   واکـنش چگـونگی  و  وهـوا ر آبييـ ار نگـران تغ يبس ن خطر،يا نـد  اراتييـ ن تغداسـازگارانه ب
)Spence et al., 2011:47 .(شـدن   سـازگار  يرا بـرا  يسازگار يابيند ارزيفرآ يافراد تنها زمان

ـ ا. ندکـرده باشـ  خطر را درک  ةدهند که سطح آستانيام مانج  يکارآمـد نـد شـامل خود  ين فرآي
 يکارآمـد خود. شـده اسـت  درک ينه سـازگار يو هز يشده، اثربخشدرک يشده، سازگاردرک
درک  يسـازگار  خود را در انجام اقدامات يهاييدهد که مردم چگونه توانايشده نشان مدرک

 ةاقـدامات سـازگاران   ياشاره به اعتقاد مردم به اثربخش شدهدرک يرسازگا يکارآمدخود. ندکنيم
زان مـردم بـه مـؤثر    يبه چه مديگر سخن، به  ؛)Grothmann and Patt, 2005: 201( خود دارد
ـ با تغ يسازگار برایخود  يهاتيبودن فعال  ينـه سـازگار  يهز .اعتقـاد دارنـد   ييهـوا ورات آبيي
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 زان تـالش يکه پول، زمان و م يسازگار برایدامات الزم نه درک اقيهز عبارت است از شدهدرک
  ).Bryant et al., 2000: 182; Grothmann and Patt, 2005: 201( شودرا شامل می

ت يـ ظرف يخـود بـه بررسـ    ةدر مطالعـ ) Grothmann and Patt, 2005(گـروثمن و پـات   
ـ ا. داختندپر ييهواورات آبييافراد با تغ يند سازگاريآفر و و درک آن يسازگار در  ن مطالعـه ي

برگرفتـه  ( ي، با استفاده از مدل رفتـار مبابوهيز ييآلمان و مناطق روستا يمناطق شهر ةدو جامع
کـه درک   يکشـاورزان هنگـام   آن، جينتا صورت گرفت و بر اساس) زش محافظتياز مدل انگ

را درک  ياقدامات مربـوط بـه سـازگار    يداشته و اثربخش ييهواورات آبيياز خطر تغ يباالتر
را از خـود نشـان    ييهـوا ورات آبييبا تغ انهدارد که رفتار سازگار يند، احتمال باالترده باشرک

را  ييهـوا ورات آبييو خطر تغ اشندو پوچ ب هیافکار وا يکه دارا ين، کشاورزانيهمچن دهند؛
خـود نشـان    را از ييهواورات آبييبا تغ انهدارد که رفتار سازگار يکنند، احتمال کمتريانکار م

ک اراد يعناصر اصـل  ة مبتنی برياز نظر )Dang et al., 2012( دانگ و همکاران ن،يهمچن .دهند
دانـگ   .دکردناستفاده  يو قصد سازگار ي، ناسازگاريسازگار يابيهوا، ارزوآبرات ييخطر تغ

 زشانگيـ  ةنظريـ  يبا استفاده از مدل مفهـوم  يادر مطالعه ،)Dang et al., 2014a(و همکاران 

ـ بـا تغ  يسـازگار  يگرفتـه بـرا  تنام از اقدامات صورتيکشاورزان و يابيبه ارز ،محافظت رات يي
 يکـ ي دتوانيم و نشان دادند که اين نظريه پرداختند بر آن توسط آنها و عوامل مؤثر ييهواوآب
ر د. باشـد  يميرات اقلييکشاورزان با تغ يسازگار ةکنندنييعوامل تع يابيمهم در ارز نظرياتاز 

نظريـه   يبا استفاده از مـدل مفهـوم   ،)Dang et al., 2014b(، دانگ و همکاران گريد يامطالعه
تنام از قصـد  يادراک کشاورزان و يابيبه ارز ،يساختار معادالت يسازمحافظت و مدل انگيزش
کشـاورزان   ،ن مطالعـه يـ ج اينتا ؛ بر اساستوسط آنها پرداختند ييهواورات آبييبا تغ يسازگار

هـا و  اسـت يساز  يدرک بـاالتر  ايدارند  ييهواورات آبيياز خطر تغ يکه درک باالتر يمهنگا
ـ ا از طرف خانواده، دوسـتان و  يمت آب و برق دارند و يش قيمقررات مانند افزا گان يا همسـا ي
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را درک کننـد، احتمـال    ياقدامات مربـوط بـه سـازگار    ياثربخش ،رفتهخود تحت فشار قرار گ
  . را از خود نشان دهند ييهواورات آبييبا تغ انهار سازگاردارد که رفت يتريشب

  تحقيقروش 

نظـر   از و ،يفياطالعات توص يگردآور ةبه لحاظ نحو ،يمطالعه حاضر از نظر هدف کاربرد
 .اسـت  يبـر مـدل معـادالت سـاختار     يمبتن ،طور مشخصکه به بوده يهمبستگ ليتحل وعن

شهرسـتان   ييشـاورز سـاکن در منـاطق روسـتا    ک يخانوارهـا  يتمام را مطالعه يجامعه آمار
قـرار   يمـ يرات اقلييـ و تغ يدر معـرض خشکسـال   ۱۳۹۲تـا   ۱۳۸۵ يهاسال يط چرداول که

بوده  يت کشاورزيدر منطقه مشغول فعال گذشته سال ده در که حداقل يانزکشاور( اندگرفته
حجم نمونـه، از   نييتعبه منظور  .دهنديل مي، تشک)اندبودهمنطقه مواجه  يميرات اقلييو با تغ

کشـاورز  خـانوار   ۹۱۶۹ ،که بر اساس آناست  هاستفاده شد ۱۳۹۰سال  ياطالعات سرشمار
حجـم نمونـه مـورد    . نـد ابـوده  تيشهرستان مورد مطالعه مشغول به فعال ييدر مناطق روستا

  . دشن ييخانوار تع ۱۹۲ جدول بارتلتمطالعه با استفاده از 
ان عنـو روسـتا بـه   ۱۹با انتساب متناسب،  ياطبقه ياحتمال گيريبا استفاده از روش نمونه

صورت تصـادفي  به در آنها مورد نظر يهانمونه و) ۱جدول ( در نظر گرفتهروستاهاي هدف 
 يهـا ياساس ويژگ بر چرداولشهرستان . نامه در اختيار آنها قرار گرفتانتخاب شد و پرسش

م يبه سه طبقه تقسـ  ک به رودخانه،يا نزدي ياهي، کوهپايدشتشامل  ،يامنطقه يطيساختار مح
و  ، دهسـتان شـباب  )يدشـت (آباد آسماندهستان  حاضرپژوهش  طبقات مورد مطالعه در. دش
نحوه  .شونديمرا شامل ) ه رودخانهيحاش( الن و زردالنيهلو دهستان ) ياهيکوهپا(جنوند يب

ـ در نها. سـت ده اآمـ  ۱ن طبقـات در جـدول   يمورد مطالعه در ب يهاع نمونهيتوز از هـر  ت، ي
   . عنوان نمونه انتخاب شدندساده به يصورت تصادفبه مورد نظر يهاروستا خانوار
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  )خانوار(معرفي نمونه آماري تحقيق بر حسب شهرستان، دهستان و روستاهاي هدف  -۱جدول 

 شهرستان

نمونه 

  انتخابي
  دهستان

نمونه 

  انتخابي
  نمونه انتخابي  روستا

 چرداول
)۹۱۶۹( 

۱۹۲  

 آبادآسمان
)۱۴۷۸(  

  ۱۵+۱۰+۶  کل، جانجان، گدمهکل  ۳۱

 شباب
)۲۷۵۷(  

۵۸  
ا، يره علي، زنجيره سفليزنج

  ديسفهلسم، شباب، سنگ
۴+۲۵+۴+۱۹+۶  

 جنونديب
)۱۶۱۳(  

۳۴  
کش، رتنگ، شلهين، زيگاورطاق

  ترهبالوه
۵+۱۳+۷+۹  

الن يهل
)۲۷۳۱(  

۵۷  
راوند، يبلوط، شکهره، تخم

  چشمه، خرده هیماچشمه
۹+۷+۱۳+۷+۲۱  

زردالن 
)۵۹۰(  

  ۶+۶  امنيازآباد، پيپ  ۱۲

  پژوهش يهاافتهي ؛۱۳۹۰، دفتر آمار و اطالعات يزيرمعاونت برنامه: مأخذ

مبتنی بر توسـعة   يااز پرسشنامه ،يدانياطالعات م يآورمنظور جمع، بهة حاضردر مطالع
 )Dang et al., 2014; Grothmann and Patt, 2005; Dang et al., 2012(برخی مطالعـات  

ق قبـل از شـروع   يافراد مورد تحق يتمام ي، براهمچنين وبخش بود، استفاده شده  هفتکه شامل 
ـ از تغ يفـ يبه سؤاالت مورد نظـر، تعر  ييگومصاحبه و درخواست پاسخ م هيو مفـا  يمـ يرات اقليي

 و) Deressa et al., 2011(ات درسـا و همکـاران   در مطالعـ  IPCCف يمرتبط با آن، مطابق با تعر
شـامل   مورد اسـتفاده  پرسشنامه .ه استارائه شدز ين) Dang et al., 2014a,b(دانگ و همکاران 

   :ر استيز يهابخش
از افراد مـورد مطالعـه خواسـته     ،ن بخشيادر : يميرات اقلييتغ خطرو درک  خطرتجربه  )۱

 يگانـه زنـدگ  ز ابعاد پـنج ا کدام ند که هرکن، مشخص يبخشکرت پنجيف ليشد تا بر اساس ط
 .انـد رفتهيپذر يتأث ييهواورات آبييتغاز  يو شدت) شدهاحتمال درک(با چه احتمال  )۲جدول (
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احتمـال  (ب احتمـال  ياز ابعاد مورد نظر با اسـتفاده از ضـرا   کدام هر يدرک شده برا ، خطرسپس
 ;Dang et al., 2012; Grothmann and Patt, 2005( ييهواورات آبييو شدت تغ) شدهدرک

Grothmann and Reusswig, 2006 ( دشمحاسبه.   
ر نگرش کشاورزان يمتغ يبررس يبرا ة حاضر،در مطالع: يميرات اقلييتغ نگرش نسبت به) ۲

 يبخشکرت پنجيف ليدر سطح ط يهمگ هياز پنج گو ،يميرات اقلييمورد مطالعه نسبت به تغ
  . استفاده شده است

مـت  يش قير افـزا يزان تـأث يه، شامل ميشش گو گيری ازبا بهرهز يش نن بخيا: هابازدارنده) ۳
مـورد اسـتفاده بـر رفتـار      يهـا ر نهادهيو سا) يرکشاورزيو غ يکشاورز(آب، برق، سوخت 

  . هايی مطرح شده استپرسش ،هواورات آبييبا تغ يسازگار
ارقـام  ر ييـ تغ يات دولـت بـر  يحما ،ييهاهيگو گيری ازا بهرهب زين ن بخشيادر : هامشوق) ۴

 و ،مربـوط  يهـا مـه يق بيـ ر از طريـ ت دولـت از کشـاورزان فق  يـ کشاورزان، حمامحصوالت 
موقـع خطـرات   اعـالم بـه   يقـات بـرا  يدر بخـش تحق  يگذارهيق سرمايت دولت از طريحما

   .قرار گرفت پرسشمورد  يميرات اقلييمربوط به تغ
رات ييـ ب رفتـار درسـت بـا تغ   يا تکذيرش و يعدم پذاشاره دارد به  يسازگارنا: يناسازگار) ۵

ة در مطالعـ ). Grothmann and Patt, 2005: 200( ييرگرايو پـوچ و تقـد   هیافکار وا، يمياقل
. آمـده اسـت   ۲ه مورد پرسش قرار گرفته که در جدول يسه گو ،رين متغيا يبررس يبرا حاضر،

 مبتنـی بـر  شده ريتدب ک نوع رفتاريبه  به لحاظ نظرین مفهوم يا: يا ذهني يدرون يهنجارها )۶
ـ ا بايک موضوع ي ةمردم دربار يو فشارهاافراد اعتقادات   درک يو چگـونگ آن  يدهايـ د و نباي

 گيـری از ا بهرهب يذهن يهنجارها ة حاضر،در مطالع). Dang et al., 2014b: 15(اشاره دارد  آن
   .آمده است ۲که در جدول  قرار گرفته پرسشمورد  ،هيسه گو

معـادالت   سـازی مـدل  قيـ طر از شـده يآورل اطالعـات جمـع  يـ و تحله يتجز ،انيدر پا
 يسـاز مـدل  يتمرکـز اصـل   .دشـ انجام  Amos Graphicsافزار و با استفاده از نرم يساختار
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ر و يپـذ انـدازه  يهـا است که توسط شاخص) مکنون(پنهان  يرهايبر متغ يدالت ساختارامع
ابـزار   محتـوايی  يـي روا). ۱۱: ۱۳۹۲، ييرضا(شوند يف ميتعر ا نشانگرهايآشکار  يرهايمتغ

ابـزار   ييايپا يبررس برای. دشد ييدانشگاه تأ يئت علمهي يبا استفاده از نظرات اعضا قيتحق
 .استفاده شد يبيترک ييايپا شيوة بررسی ز ازيمورد نظر ن

  نتايج و بحث

  يفيج توصينتا

. اسـت  يق کشاورزيرخانوار از ط يدرصد درآمد اصل ، صدانيگوپاسخدرصد از  ۴۱به گفتة 
و  يکشـاورز  يشغل اصـل  ياند که دارادرصد از افراد مورد مطالعه اعالم کرده ۸۵ن، يهمچن

با انحراف  سال ۴۶ان يگوپاسخ يميانگين سن. اندبوده) فقط کشاورز(شغل ز تکيدرصد ن ۵۸
سـال   ۶۵و  ۲۴ يدارا ،ترتيـب بـه  ،ن کشاورز مورد مطالعهيترن و مسنيتر، و جوان۱۱ار يمع

در  يسـطح سـواد   يدرصـد دارا  ۲۱سواد، درصد کشاورزان مورد مطالعه بي ۲۲. سن بودند
ميزان . اندبوده پلميدرصد باالتر از د ۱۴و  پلميدرصد د ۲۸، ييدرصد راهنما ۱۴، ييحد ابتدا

 و بـاالتر  درصد در حـد متوسـط   ۶۸حدود برای دسترسي به مراکز خدمات جهاد کشاورزي 
الت مربـوط بـه بخـش    هيخود بـه اعتبـارات و تسـ    يزان دسترسيرصد مد ۷۰ن، يهمچن. دبو

  .دانستنديدر حد متوسط و باالتر م يام خشکساليا در ژهيوبه را يکشاورز

  )شدهمشاهده يرهايمتغ(ها ت معرفيوضع يبررس

 ةدهنـد ليتشـک  يهامؤلفه) ارين و انحراف معيانگيم( يفيتوص ياز آمارها ياخالصه ،۲جدول در 
ـ مطالعه با تغ کشاورزان مورد يرفتار سازگار ةکنندنييمل تععا شش ج يو نتـا  ييهـوا ورات آبيي

کرونبـاخ   يب آلفـا ياستفاده از ضرگانه که با ششاز عوامل  کدام هر ةياول يا اعتبارسنجي ييايپا
هـا  نيانگيـ ن ميشتري، بيگانه مورد بررسششان ابعاد يدر م. اند، نشان داده شده استده شدهيسنج
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موجود بر سـر راه  ) عوامل بازدارنده(و موانع  يميرات اقلييتغ خطرو درک  خطرتجربه ربوط به م
ـ  تجربه ديگر سخن،به . است يمیرات اقلييان مورد مطالعه با تغييروستا يسازگار  خطـر  ا درکي

  . نبوده است يکاف يالزم بوده ول يسازگار يبرا يميرات اقلييتغ

  هااسيبار مقو سنجش اعت يدييتأ يل عامليتحل

، نگرش يميرات اقلييتغاس تجربة خطر و درک خطر يرمقيجاد و سنجش اعتبار شش زيا برای
هـا،  ، مشـوق يمـ يرات اقليي، اعتقاد به تغي، عدم سازگار)يخشکسال( يميرات اقليينسبت به تغ

 يگاررگذار بر رفتار سـاز يتأث يهابه عنوان مؤلفه يدرون ي، و هنجارها)عوامل بازدارنده(موانع 
ـ تأ يل عـامل يـ هوا در شهرستان چرداول، در ابتدا شش مدل تحلورات آبييبا تغ ) CFA( يديي

  .   شدل يتحل م ويترس Amos Graphicsافزار ط نرميدر مح يعاملکي
بـر اسـاس   ) مرتبه اول يدييتأ يل عامليتحل(افته يمدل برازش يريگاندازه يهاافتهيطبق 

رات ييـ ر پنهـان نگـرش نسـبت بـه تغ    يمربوط به متغ ۱۰Xو  ۹X يرهايمتغ ستاندارد،ب ايضرا
کمتـر از   يل داشـتن بـار عـامل   ير پنهان موانع به دليمربوط به متغ ۲۵X و )يخشکسال( يمياقل
 يبـار عـامل   يدارا يمورد بررسـ  يرهاير متغيسا کنار گذاشته شدند؛ يريگاز مدل اندازه ۵/۰

ـ . بودنـد  ۵/۰تر از بزرگ انس يـ ن واريانگيـ ر ميمقـاد  ،۳جـدول  ج ينتـا  بـر اسـاس   ن،يهمچن
ن يـ عالوه بر ا. است ۵/۰شش عامل پنهان مورد مطالعه باالتر از  يبرا) AVE(شده استخراج

شـش عامـل    يدست آمده براهب يبيترک يياير پايج مطالعه نشان داد که مقاديدو شاخص، نتا
، با توجه يطور کلبه. )۳جدول (بودند  ۷/۰، باالتر از يريگدر قالب مدل اندازه يمورد بررس

 يـي روا دارایق يـ کـه ابـزار تحق   گفتتوان يار، مين سه معياساس ا دست آمده برهج بيبه نتا
 ييايـ در مـورد پا . اسـت  )مورد مطالعه يهاهين گويباال ب يدرون ييهمگرا(مناسب  ييهمگرا

پنهان مختلـف   يرهايمتغ يدست آمده برابه يبيترک يياير پايز از آنجا که مقاديق نيابزار تحق
  . مناسب است ييايپا يق دارايکه ابزار تحق گفتتوان يم بود، ۷/۰باالتر از 
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 يهااسيرمقيز) يينها يرهايمتغ(شده مشاهده يهاها و معرفهيف گويتوص -۲جدول 

  يرگذار بر رفتار سازگاريتأث
مؤثر بر رفتار  يهااسيرمقيز

  يسازگار

  )شدهمشاهده ياهمعرف(شده سنجش يهارها و شاخصيمتغ
  نيانگيم

انحراف 

  اريمع

 يآلفا

  هيگو  کرونباخ

 خطرو درک  خطرتجربه 

  يميرات اقلييتغ

۱X  ۱۷/۱  ۳۶/۳  )ي، ضعف جسمانيماريب عويش( يجسمانسالمت  

۷۱۷/۰  

۲X 

گذاري در بخش ههزينه زندگي، درآمد، سرماي(عامل مالي 

  )کشاورزي
۳۸/۳  ۲۳/۱  

۳X  ۳/۱  ۳۴/۳  )کيفيت محصوالت، هزينه توليد توان توليدي،(توليدات  

۴X 

ها، وابستگي به دولت، مشارکت در تشکل(ارتباطات اجتماعي 

  ...)ارتباط با بستگان، دوستان و 
۲۳/۳  ۱۴/۱  

۵X  ۲۲/۱  ۲۳/۳  )پذيريخطراميدواري به آينده، اعتماد به نفس، (عوامل رواني  

نگرش نسبت به تغييرات 

 )خشکسالي(اقليمي 

۶X 

خشکسالي عاملي است که در بلندمدت بايد کامالً از روستا دل 

  کند و به شهر رفت
۷۵/۳ ۹۱۱/۰  

۷۱۳/۰  

۷X 

خشکسالي در آينده تهديدي براي توليد در بخش کشاورزي 

  )ترکيب دو گويه(محسوب خواهد شد 
۷۱/۲  ۲۷/۱  

۸X 

خشکسالي در آينده تهديدي براي منابع آبي محسوب خواهد 

  )گويهترکيب دو (شد 
۱۷/۳  ۱۲/۱  

۹X 

خشکسالي در آينده تهديدي براي افزايش آفات و امراض 

  )ترکيب دو گويه(محسوب خواهد شد 
۶۱/۲  ۲۱/۱  

۱۰X ۹۴۸/۰  ۲۴/۳  کندخشکسالي عاملي است که به مناطق روستايي آسيب وارد مي  

  عدم سازگاري
۱۱X 

ار گذشته زيرا کار از ک ،پذير الزم نيستباقطاستفاده از اعمال ان

  توان چيزي را درست کردو نمي) اتفاق افتاده(
۱۸/۳  ۲۹/۱  

۷۱۳/۰  

۱۲X ۹۶۱/۰  ۲۷/۳توان وضعيت هر اتفاقي بر اساس تقدير و سرنوشت است و نمي  
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مؤثر بر رفتار  يهااسيرمقيز

  يسازگار

  )شدهمشاهده ياهمعرف(شده سنجش يهارها و شاخصيمتغ
  نيانگيم

انحراف 

  اريمع

 يآلفا

  هيگو  کرونباخ

  را تغيير داد

۱۳X ۰۱/۱  ۶۵/۳  من است ةخداوند حافظ خانواده و مزرع  

  هامشوق

۱۴X  ۷۳۲/۰  ۴۲/۳  اورزانکش ارقام محصوالتحمايت دولت براي تغيير  

۷۴۲/۰  

۱۵X 

صورت به صورت ارائه بذر مقاوم به خشکيبه هاي دولتيکمک

  رايگان به کشاورزان
۲۲/۳  ۹۳۷/۰  

۱۶X 

هاي مالي از طرف دولت براي ايجاد مشاغل متنوع ارائه کمک

  کشاورزيرغي
۳  ۷۵/۰  

۱۷X ۱۵/۱  ۳۵/۳  مربوط هايحمايت دولت از کشاورزان فقير از طريق بيمه  

  )عوامل بازدارنده(موانع 

۱۸X 

پايين بودن سطح دانش، مهارت و فناوري کشاورزي در زمينه 

  مديريت منابع آب
۴۶/۳  ۰۲/۱  

۷۱۵/۰  
۱۹X 

آبياري در بخش  برای فقدان زيرساخت مناسب و الزم

  کشاورزي منطقه
۵۱/۳  ۸۸۵/۰  

۲۰X ۹۸۱/۰  ۴۵/۳  عدم استفاده از ارقام مقاوم به خشکي  

۲۱X ۰۹/۱  ۳۲/۳  هاي شغلي متنوع در مناطق روستاييکمبود فرصت  

۲۲X ۰۳/۱  ۱۴/۳  هاي مناسب در مناطق روستاييعدم توسعه زيرساخت  

  هنجارهاي دروني

۳۰X  
 ،بهتر است که من رفتار يا اعمال سازگارپذيرتر را انجام دهم

  خواهند که انجام دهمزيرا خانواده، دوستان و آشنايان از من مي
۰۴/۳  ۰۷/۱  

۷۶۷/۰  
۳۱X  

بهتر است که من رفتار يا اعمال سازگارپذيرتر را مانند خانواده، 

  دوستان و آشنايانم انجام دهم
۱۲/۳  ۹۶۴/۰  

۳۲X  ۱۲/۱  ۸۸/۲  من بايد رفتار يا اعمال سازگارپذيرتر با تغييرات اقليمي را انجام دهم  

  . ۱۳۹۳پژوهش،  يهاافتهي: مأخذ
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مربوط به  يهاهيگو يعامل يبارها يداريتاندارد و سطح معناس يبرآوردها -۳جدول 

  يمؤثر بر رفتار سازگار يهااسيرمقيز
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تجربه و 

 خطردرک 

تغييرات 

ي اقليم

)RPCC(  

۵X  ۵۵۷/۰      

۷۸۶/۰  ۷۶۵/۰  ۱        

    

۴X  ۵۳۶/۰  ***۲۳۸/۵  ۱۷۱/۰  

۳X  ۵۹۹/۰  ***۵۸۹/۵  ۲۰۴/۰  

۲X  ۵۷۶/۰  ***۲۳۸/۵  ۱۹۱/۰  

۱X ۶۳۳/۰  ***۷۴۱/۵  ۱۰۹/۰  

نگرش 

نسبت به 

تغييرات 

)A.C.C( 

۶X  ۵۳۴/۰      

۸۰۱/۰  ۵۳۶/۰  **۴۹۹/۰  ۱      

    ۷X  ۴۳۸/۰  ***۲۵۳/۴  ۲۶۹/۰  

۸X  ۶۵۱/۰  ***۱۵۵/۵  ۲۹/۰  

 ناسازگاري

)M(  

۱۱X  ۹۲/۰      

۷۹۸/۰  ۶۹۳/۰  *۲۲۵/۰ -  **۵۲۴/۰-  ۱        ۱۲X  ۳۵۹/۰  ***۴۳۴/۴  ۰۶۵/۰  

۱۳X  ۶۸۷/۰  ***۸۹۲/۶  ۰۸۵/۰  

ها مشوق

)I(  

۱۷X  ۵۸۸/۰     

۸۵۲/۰  ۵۸۵/۰  *۲۱۶/۰  *۲۹۱/۰  *۲۲۱/۰ -  ۱      
۱۸X  ۸۹۷/۰  ***۴۵۱/۷  ۲۶۲/۰  

۱۹X  ۵۸۱/۰  ***۵۲۵/۶  ۱۵۵/۰  

۲۰X  ۵۷۴/۰  ***۴۶۸/۶  ۲۳۷/۰  
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  )D(موانع 

۲۴X  ۵۸۹/۰      

۸۱۲/۰  ۷۱۳/۰  **۴۹۸/۰  **۳۴۴/۰  ns۰۷۴/۰  

**
۳۰

۶
/۰  

۱    
۲۳X  ۶۲/۰  ***۱۳۴/۶  ۱۵۴/۰  

۲۲X  ۷۸۱/۰  ***۳۸۴/۶  ۱۶۸/۰  

۲۱X  ۴۰۸/۰  ***۵۳۳/۴  ۱۴۳/۰  

هنجارهاي 

دروني 

)S.N(  

۳۰X  ۷۲۳/۰      

۷۶۹/۰  ۶/۰  *۲۵۱/۰  *۲۲۸/۰  ns۰۱۲/۰  

n
s

۰۸
۸

/۰  

n
s

۰۳
۲

/۰  

۱  ۳۱X  ۷۱۸/۰  ***۰۳۵/۸  ۱۱۱/۰  

۳۲X  ۷۳۵/۰  ***۱۰۶/۸  ۱۳۱/۰  

ns ۰۰۱/۰ يسطح خطا ***درصد،  ۹۹نان يدر سطح اطم ** درصد، ۹۵نان يدر سطح اطم *، يداريعدم معن 
  پژوهش هاييافته: مأخذ

   مرتبه اول تحليل عاملی تاييدی خوبی برازش هایشاخص -۴جدول 
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  ۰۷/۰  ۷۴/۰  ۹۱۵/۰  ۹۸/۰  ۰۷۵/۰  ۹۱۹/۰  ۲۸/۲  شدهمقدار گزارش

  پژوهش يهاافتهي؛ ۱۳۸۹، يقاسم: مأخذ
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 يهاد مدلييتأ يبرا ييارهايمع ،در واقع ،۴شده در جدول استفاده يبرازندگ يهاشاخص
طور که در جدول همان. است ة حاضرمطالع يدانيشده با استفاده از اطالعات منيتدو ينظر

ـ  يشود، برازش مدل در سطح قابل قبول بـوده و روابـط منطقـ   يمشاهده م ۴  يرهـا ين متغيب
  .عه برقرار استمورد مطال

  ير پنهان رفتار سازگاريل متغيتحل يمرتبه دوم برا يشش عامل يدييتأ يل عامليمدل تحل

در  يبا توجه به اثرات علّـ  ،ن بخشيمرتبه اول، در ا يدييتأ يل عامليتحل يپس از اجرا
و  ياصـل  پنهان يرهاياز متغ کدام اثر هر يدارمعنی يمنظور بررسپژوهش و به يمدل مفهوم

درک  ياصـل  ةن سـاز يـي ل و تبير آنهـا در تشـک  يزان تأثياساس م رها برين متغيا يبندز رتبهين
الم، از يـ شهرستان چـرداول، اسـتان ا   ييدر جوامع روستا يميرات اقلييبا تغ يمفهوم سازگار

 و ۱در شـکل   ،آن يج حاصـل از اجـرا  يمرتبه دوم استفاده شـد کـه نتـا    يدييتأ يعاملل يتحل
 يرهـا يمتغ  گر ويکديپنهان با  يرهاين متغير بيب استاندارد مسيضرا .است دهآم ۶و  ۵جداول 
شـده  انجـام  يهاليتحل يو مهم تمام يبخش اصل ،که در واقع - پنهان يرهايشده با متغمشاهده

دست شود، ضرايب مسير بهگونه که مشاهده ميهمان. نشان داده شده است ۱در شکل  - است
شـدة  ست که شدت آن در مورد بارهاي عاملي متغيرهـاي مشـاهده  دهندة مقادير باالآمده نشان
ضـرايب همبسـتگي   . هاستهای هنجارهاي دروني و  موانع بيش از ساير زيرمقياسزيرمقياس

 کـدام و هر  دست آمده بين ارزيابي رفتار سازگاري با تغييرات اقليمي کشاورزان مورد مطالعهبه
عـدم  ( - ۱۳۹/۰، )خطـر ( ۴۱۳/۰، )موانـع ( ۲۶/۰ :انـد از عبـارت  مـورد بررسـي   ةاز شش مؤلفـ 

همچنين، نتايج  .)نگرش( ۲۶۱/۰و ) هامشوق( ۱۳۸/۰، )هنجارهاي دروني( ۳۴۱/۰، )سازگاري
دهـد کـه   داري نيـز نشـان مـي   هاي بحراني و سطوح معنيبرآوردهاي خطاي استاندارد، نسبت

ـ هاي براشاخص. دارنددرصد معني ۹۹تمامي اين برآوردها در سطح  دسـت  هزش مدل نهايي ب
 ۶جـدول  . ده اسـت مـ آ ۵براي ارزيـابي آنهـا در جـدول     یآمده همراه با مقادير معيار پيشنهاد
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شـده و  مشـاهده  متغيرهاي نهـايي ) مستقيمراثرهاي مستقيم و غي(ضرايب رگرسيوني استاندارد 
  . دهددست آمده بر متغير وابسته پنهان اصلي را نشان ميههاي بزيرمقياس

  
 يرفتار سازگار يابيارز يينها يمدل ساختارر در يب مسياستاندارد ضرا يبرآوردها - ۱ شکل

 ييهواورات آبييتغ با کشاورزان

   مرتبه دوم تحليل عاملی های خوبی برازششاخص -۵جدول 

  شاخص
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  ≥ ۰۸/۰  ۰-۱  ۹/۰ ≥  ۹/۰ ≥  ≥ ۰۸/۰  ۹/۰≥  ≥۳  یشنهاديار پيمع

  ۰۷۵/۰  ۷۶/۰  ۹۲۵/۰  ۹۹/۰  ۰۷۷/۰  ۹۰۹/۰  ۶۵/۲  شدهدار گزارشمق

  پژوهش يهاافتهي؛ ۱۳۸۹، يقاسم: مأخذ
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  يرفتار سازگار يابيها بر ارزاسيرمقيشده و زمشاهده يرهايمتغ يکل ياثرها -۶جدول 

  
 يکل يابيارز

  يرفتار سازگار
  هامشوق  نگرش

 يهنجارها
  يدرون

  يسازگارنا
تجربه و 

  خطردرک 
  موانع

  -  -  -  -  -  -  ۲۶۱/۰  گرشن
  -  -  -  -  -  -  ۱۳۸/۰ هامشوق

  -  -  -  -  -  -  ۳۴۱/۰  يدرون يهنجارها
  -  -  -  -  -  -  - ۱۳۹/۰  يسازگارنا

  -  -  -  -  -  -  ۴۱۳/۰  خطرتجربه و درک 
  -  -  -  -  -  -  ۲۶/۰  موانع

۵X  ۲۳۵/۰  -  -  -  -  ۵۷/۰  -  
۴X  ۲۲۷/۰  -  -  -  -  ۵۵/۰  -  
٣X  ۲۴۳/۰  -  -  -  -  ۵۹/۰  -  
٢X  ۲۳۵/۰  -  -  -  -  ۵۷/۰  -  
١X ۲۶/۰  -  -  -  -  ۶۳/۰  -  
۶X  ۱۹۳/۰  ۷۴/۰  -  -  -  -  -  
٧X  ۱۷۷/۰  ۶۸/۰  -  -  -  -  -  
٨X  ۱۵۱/۰  ۵۸/۰  -  -  -  -  -  
١١X  ۰۹۴/۰ -  -  -  -  ۶۸/۰  -  -  
١٢X  ۰۶۸/۰ -  -  -  -  ۴۹/۰  -  -  
١٣X  ۱۲۷/۰ -  -  -  -  ۹۲/۰  -  -  
١٧X  ۰۸۲/۰  -  ۶/۰  -  -  -  -  
١٨X  ۱۲۱/۰  -  ۸۸/۰  -  -  -  -  
١٩X  ۰۸/۰  -  ۵۸/۰  -  -  -  -  
٢٠X  ۰۸/۰  -  ۵۸/۰  -  -  -  -  
٢۴X  ۱۶۹/۰  -  -  -  -  -  ۶۵/۰  
٢٣X  ۱۷۶/۰  -  -  -  -  -  ۶۸/۰  
٢٢X  ۱۷۹/۰  -  -  -  -  -  ۶۹/۰  
٢١X  ۱۹۲/۰  -  -  -  -  -  ۷۴/۰  
٣٠X  ۲۵۲/۰  -  -  ۷۴/۰  -  -  -  
٣١X  ۲۵۲/۰  -  -  ۷۴/۰  -  -  -  
٣٢X  ۲۳۸/۰  -  -  ۷/۰  -  -  -  

  پژوهش يهاافتهي: مأخذ
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 يرفتـار سـازگار   يابيـ م بـر ارز يرمسـتق يغ ين اثرهايشتريب دهد کهينشان م ۶ج جدول ينتا
 ةشـد مشـاهده  يرهـا يمربوط بـه متغ  ،بيترت، بهيميرات اقلييکشاورزان شهرستان چرداول با تغ

ـ بهتر است که من رفتار «، )۱x( »)ي، ضعف جسمانيماريب عويش( يجسمانسالمت « ا اعمـال  ي
بهتر است که من رفتـار  « ،)۳۱x( »انم انجام دهمي، دوستان و آشنارتر را مانند خانوادهيسازگارپذ

خواهنـد کـه   يان از مـن مـ  يرا خانواده، دوستان و آشنايز ،رتر را انجام دهميا اعمال سازگارپذي
د يـ من با«و ) ۳x( »)دينه توليت محصوالت، هزيفي، کيديتوان تول(دات يتول«، )۳۰x( »انجام دهم

ن آنهـا  يکمتـر  ،و در مقابل )۳۲x( »را انجام دهم يميرات اقلييرتر با تغيا اعمال سازگارپذيرفتار 
تـوان  ير و سرنوشـت اسـت و نمـ   يبـر اسـاس تقـد    يهر اتفـاق « يرهايب مربوط به متغيترتبه

جـاد مشـاغل متنـوع    يا ياز طرف دولت برا يمال يهاارائه کمک«، )۱۲x( »ر دادييت را تغيوضع
و ) ۲۰x( »مربـوط  يهـا مـه يق بيـ ر از طريز کشاورزان فقت دولت ايحما« ،)۱۹x( »يکشاورزريغ
ـ با توجه به ا. است) ۱۷x( »کشاورزان ارقام محصوالتر ييتغ يت دولت برايحما«  ،بين ضـرا ي

ـ رهـا ن ين تأثيشـتر يبـوده و ب  يسـازگار ناو  هامشوق يرهاير مربوط به متغيزان تأثين ميکمتر ز ي
  .است يدرون يو هنجارها يميت اقلراييتغ خطرو درک  خطرتجربه  يرهايمربوط به متغ

   يريگجهينت

 راتييـ کشاورزان شهرستان چـرداول بـا تغ   يرفتار سازگار يابيهدف ارز حاضر با مطالعه
انجـام   يمـدل معـادالت سـاختار    در قالـب زش حفاظت و يانگ از نظريةبا استفاده وهوا آب

کشـاورزان بـا    يزگاراحتمـال سـا   نشان داد کـه  يعادله ساختارم ييمدل نها جينتا و گرفت
ـ   ييش ميافزا يزمان) يژه خشکساليوبه(هوا و رات آبييتغ ن يدابد که آنها خطـرات مربـوط ب
رخ  يژه زمانيون امر بهيا. را درک کنند يسازگار مربوط به يهاتيفعال يرات و اثربخشييتغ
 يهنگام ،سخن گريدبه  ؛باشندوهوا معتقد رات آبيياد تغيدهد که کشاورزان به خطرات زيم

را  يدات و روابط اجتماعي، تولي، امور ماليد سالمت جسميدمانند ته يکه کشاورزان خطرات
 جهينت. ندکنرات سازگار يين تغيند توانست خود را با اهخوا يتريشدرک کنند، با احتمال ب
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ـ  ـ    هب  ;Dang et al., 2014b; Grothmann and Patt, 2005(مطالعـات   ايجدسـت آمـده بـا نت

Grothmann and Reusswig, 2006 (يمعادلـه سـاختار   يين، مدل نهايهمچن. دارد يخوانهم 
دار و يمعنـ  يارابطه يهوا و ناسازگارورات آبييتغ خطرو درک  خطرن تجربه يب نشان داد که

 يهـا رهـا و شـاخص  يبـا توجـه بـه متغ   ). β = - ۲۲۵/۰و  Sig=  ۰۰۰/۰(معکوس وجود دارد 
از خطـرات   يکه درک باالتر يکشاورزان گفتتوان ي، م)۲ جدول(رها ين متغيا ةدهندليتشک

بـوده،  ) گراريتقـد (و پـوچ   هیهوا دارند، کمتر در معرض افکار واورات آبييمربوط به تغ
ـ از تغ ين، خطـرات ناشـ  يو همچنـ  رنـد کمتر به سرنوشت و ثابت بودن آن اعتقاد دا رات يي

و  خطرو تجربه  يناسازگارن يب يو منفدار يل رابطه معنياز دال .کننديهوا را انکار نموآب
 يهـا تيـ اسـاس واقع  بـر  کرد کـه ن موضوع اشاره يدتوان بيهوا مورات آبييتغ خطردرک 

داده و وجود دارد و انتظـار  از آن در منطقه رخ  يو خطرات ناش ييهواورات آبييتغ ،موجود
رات آن را درک کـرده  داشته و خط ين خطرات اطالع کافيرود که افراد ساکن در منطقه از ايم

 و يل مختلـف از جملـه داشـتن افکـار سـنت     يـ دالاز افراد منطقه به) اندک( يتعداد يباشند، ول
از آن  يو خطـرات ناشـ   يمـ ياقلرات ييبه تغاعتقاد دارند و شت وو سرن اقبالبه  رگرا بودنيتقد

ـ  ينت. سـتند يمعتقـد ن  ـ    هجـه ب  ;Dang et al., 2012( مطالعـات  خـی از ايج بردسـت آمـده بـا نت

Grothmann and Patt, 2005 (نظرية قياز طر ن بخشيا ايجنت طور کلی،به .دارد يخوانهم 
از  تر از خطـرِ بيشعنوان شده است که درک  ه،نظري اين در. دشويمد ييحفاظت تأ شزيانگ

 ;Floyd et al., 2000; El Dib et al., 2008( هدکايمخطر مورد نظر  با يط ناسازگاريشرا

Melamed et al., 1996; Dang et al., 2014b .(  
ن ياز قوان يبرخ ياجراا ياز کمبودها  يکه برخ يکشاورزان دست آمده،ج بهينتابر اساس 

 يشـتر يانـد، احتمـال ب  را درک کرده) آب و برق، سم و کود متيشدن ق مانند گران(موجود 
 ديگـر سـخن،  بـه   ند؛نشان دهاز خود هوا را ورات آبييبا تغ يوجود دارد که رفتار سازگار

کشـور خـود را درک    يو حتـ  هط موجود منطقين دسته از کشاورزان شرايا که توان گفتيم
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کـاال و  انـد کـه گـران شـدن     از افراد مورد مطالعه عنـوان کـرده   يبعض رای نمونه،ب(اند کرده
، يطـور کلـ  ن، بهيبنابرا. )ندکناز آنها استفاده  يشتريشده باعث شده که با دقت بخدمات ذکر

دنبال مقصر ، بهل نبود آنها را درک کردهيا دليموجود و  ين دسته از افراد موانع و کمبودهايا
هـوا  ورات آبييـ د آمـده از جملـه تغ  پديـ حـل مشـکالت    يخود را بـرا  يانرژ يستند بلکهن
 را ن دسـته از افـراد  يارفتار سازگاری  ارتباط،ن ين، در ايهمچن. ندکنيصرف م) يخشکسال(

ـ ماننـد تغ  ييهـا ر جهتيياساس تغ توان بريم اند،وجود را درک کردهکه موانع م ر شـغل از  يي
به محصـوالت   يد محصوالت کشاورزير از توليي، تغيرکشاورزيغ يهاتيبه فعال يکشاورز

ايـن  . دکـر ر يو تفسـ  هيـ در آب توج ييجـو صرفه يمصرف آب برا يهاوهير شييتغو ، يدام
ـ   گيـری جهينت ) Dang et al., 2014a; Dang et al., 2012(لعـات  مطابرخـی ديگـر    ايجبـا نت

  .دارد يخوانهم
ـ با تغ يو رفتار سازگار يدرون ير هنجارهاين متغيج نشان داد که بينتا  هـوا وآبرات يي
مانند خـانواده،  (گران يکه فشار د يکشاورزان هنگام. دار وجود دارديمثبت و معن يارابطه

 را يسـازگار  برایر الزم يژه تدابيوبه يانجام عملدر مورد ) گانيهمسا ان ويدوستان، آشنا
 ،آنها باالتر خواهـد رفـت   ياز سو يکنند، احتمال انجام رفتار سازگاريمدرک  احساس و

 يرفتـار سـازگار   يکشاورزان بـرا  ييدر راهنما يا دروني يذهن يکه هنجارها ين معنيبد
ا يـ نکـه آ يا ذيرنـد از پمـی  ريتـأث  بسـيار  کشـاورزان  و بـه ديگـر سـخن،    مهم و مؤثر است

 ،انـد دهيشـ ياند ييهـوا ورات آبييبا تغ يسازگار يرا برا يريان تدابيآشناا ي، دوستان گانيهمسا
ـ   گيـری جـه ينتايـن  . دهنديانجام م يسازگار يرا برا ييهاتيفعال ا چهي مطالعـات   ايجبـا نت
)Dang et al., 2014b; Dang et al., 2012; Grothmann and Reusswig, 2006( 

  . دارد يخوانهم
ـ با تغ ياقدامات مربوط به سازگار ةدربار يفندانش  ن يتـر از مهـم  يکـ يهـوا  ورات آبيي

ـ با يج کشـاورز يتوان گفت که خدمات تروين، ميبنابرا. است يعوامل در بحث سازگار د ي



   ۸۵ �۲ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                  ... درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر
 

ـ   يهمچن. رديتر در دسترس کشاورزان قرار گدتر و راحتيشتر، مفيب ن ين، ممکـن اسـت در ب
را انکـار   ييهواورات آبييکه خطرات تغباشند ) رگرايتقد( يبا افکار سنت يفرادکشاورزان، ا

 يو رفتـار سـازگار   ين گروه از افراد مانع سـازگار يا ؛دانندير مير تقديکنند و خود را اسيم
ـ ا يباورها. گران خواهند شديخود و د از اعتقـادات   يبخشـ  مکـن اسـت  ن گـروه از افـراد م  ي

 کشاورزان از منابع مختلف باشـد  يافتياز اطالعات در ين، ناشيهمچن وآنها  يا فرهنگي يمذهب
)Dang et al., 2014b: 20 .(ـ اهم ةدهنـد ن موضـوع نشـان  يا ت منـابع ارائـه اطالعـات بـه     ي

مـرتبط بـا منـاطق     يهـا ن بخشزان و مسئوالير، کشاورزان، برنامهرواز اين. کشاورزان است
اطالعـات بـه    ةدهنـد ان اطالعات و منابع ارائـه نيد از صحت و اطميبا يو کشاورز ييروستا

  . داشته باشند يکشاورزان دقت کاف

  داشتداي
1- Protection Motivation Theory 
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