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تاریخ دریافت - 1397/09/25 :تاریخ پذیرش1397/12/27 :
چکیده:
تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای امنیت آب ،منابع آبی و دسترسی به آبهاست و از این رو یکی از تهدیدات
عمدۀ بخش کشاورزی تلقی میشود .کشاورزان توانایی متفاوتی برای اجرای استراتژیهای سازگاری دارند و
هزینههای مالی و غیر مالی بر رفتار انسان تأثیر میگذارد .پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل محدودکننده مؤثر
بر رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان شوشتر در مواجهه با تغییرات آب و هوایی انجام شد .جامعۀ آماری این
پژوهش کشاورزان شهرستان شوشتر بودند که  251نفر از آنها بر اساس جدول بارتلت به عنوان نمونۀ آماری
انتخاب شدند .برای انتخاب نمونۀ مورد مطالعه از روش نمونهگیری تصادفی متناسب بهره گرفته شد .ابزار
گردآوری اطالعات ،پرسشنامهای محققساخت بود که روایی صوری آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با
ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد ( .)0/43-0/73نتایج نشان داد متغیرهای خطر درکشده و خودکارآمدی تأثیر
مستقیم ،مثبت و معناداری بر حفاظت از خود داشتهاند .همچنین حفاظت از خود ،تأثیر مستقیم مثبت و معناداری
بر متغیر رفتار سازگاری داشت .میتوان استدالل کرد متغیرهای درک خطر و خودکارآمدی تأثیر غیر مستقیم
معناداری نیز بر رفتار سازگاری کشاورزان دارند .در مجموع مدل پیشنهادی تحقیق توانسته است  35درصد از
تغییرپذیری متغیر رفتار سازگاری را تبیین کند .بر اساس یافتهها افزایش آگاهی و اطالعات کشاورزان در زمینۀ
شدت خطرات و آسیبهای کمآبی ،روشهای سازگاری به منظور آشنایی با سهولت اجرای روشها و در نتیجه
افزایش خودکارآمدی افراد میتواند بروز رفتار سازگاری را بهبود بخشد. .
کلیدواژهها :تغییرات آب و هوایی ،کم آبی ،سازگاری ،کشاورزان ،شوشتر.
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Constraints affecting the farmers’ adaptation to water scarcity
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Abstract
Climate change is a threat to water security, water resources and access to water, and
thus considered as one of the major threat to the agricultural sector. Farmers have
different ability to implement adaptation strategies and that pecuniary and nonpecuniary costs affect human behavior. This study aimed to assess the factors
influencing farmers’ adaptation to climate change in Shushtar County. The
population of interest consisted of farmers in Shushtar County. According to Bartlett
table, a total of 251 farmers were estimated as a sample size. Random sampling was
used to draw a sample of farmers from the study area. Data were collected through
personal interviews based on a structured questionnaire. The face validity of the
questionnaire was confirmed by experts. The reliability of the main scales of the
questionnaires was examined by Cronbach Alpha coefficients, which ranged from
0.43 to 0.73. The results showed that the variable of self-efficacy and risk perception
have a direct and positive effect on the variable of adaptation behavior. The results
showed that the variable of self-protection has a direct effect on the variable of
adaptation behavior. The variables of risk perception and self-efficacy have an
indirect effect on the variable of adaptation behavior. Collectively, the suggested
model is capable predict 35 percent of the variability adaptation behavior.
Keywords: Climate Change, water scarcity, Adaptation, Farmers, Shushtar County.
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مقدمه و بیان مسئله
تغییرات آب و هوایی به عنوان پدیدهای جهانی (لی دانگ 1و همکاران ،)2014 ،یکی از
مهمترین و پیچیدهترین چالشها ،نگرانیها و معضالت قرن کنونی و تهدیدی جدی برای
حیات بر روی زمین است (آزادی و همکاران1396 ،؛ آربوکل 2و همکاران .)2013 ،این پدیده
خاصا تهدیدی برای امنیت آب و منابع آبی و دسترسی به آب است (شیو 3و همکاران.)2014 ،
از آنجایی که در دسترس بودن آب در بوم نظامهای تولیدی محصوالت کشاورزی نقش کلیدی
دارد (روکو 4و همکاران ،)2016 ،توسعۀ کشاورزی در مواجهه با این پدیده به شدت
آسیبپذیر است (یزدانپناه و همکاران1397 ،؛ یزدانپناه و زبیدی .)1396 ،در این زمینه،
بررسیها در ایران نشان میدهند این کشور ،با بحران شدید کمآبی مواجه است که با افزایش
نرخ رشد جمعیت شرایط وخیمتر خواهد شد .از طرف دیگر اگرچه ،تغییرات آب و هوایی
تنها دلیل این بحران نیست ،اما انتظار میرود بحران آب را تشدید کرده و تا سال 2050
میالدی دسترسی به منابع آبی حدود  50درصد کاهش یابد (یزدانپناه و همکاران.)2013 ،
همچنین ارزیابیهای جامع انجامشده در زمینۀ منابع آب نشان میدهند ،تقاضا برای آب در 50
سال آینده دو برابر خواهد شد (پیتوک و لنکفورد .)2010 ،5از این رو ،به طور خاص تغییرات
آب و هوایی حاوی اثرات مستقیمی بر تولیدات کشاورزی میباشد چرا که کشاورزی بهطور
ذاتی به تغییرات آب و هوا حساس است .اثر مستقیم تغییرات آب و هوایی بر بخش کشاورزی
شامل ناامنی غذایی (مسعود 6و همکاران ،)2017 ،افزایش آفات و بیماریها و در نتیجه اثر
منفی بر تولیدات کشاورزی (مکونن 7و همکاران ،)2017 ،افزایش فرسایش و ناباروری (بی-
حاصلی) خاک (زماسایا 8و همکاران ،)2017 ،آسیب به زیرساختها ،تغییر عملکرد کشاورزی
(لی 9و همکاران ،)2017 ،کاهش کیفیت زمین ،کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی و محدود
کردن درآمدهای کشاورزی میشود (مزایک

10

و همکاران .)2015 ،این پیامدهای منفی از

تغییرات آب و هوایی ،مستقیمأ موفقیت کشاورزی و رفاه کشاورزان را در بخشهای محلی و
جهانی تهدید میکند (لی و همکاران .)2017 ،از این رو ،برای به حداقل رساندن آثار تغییرات
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آب و هوایی به سازگاری کشاورزی با آثار این تغییرات ،نیاز است .به بیانی دیگر از آنجا که
آثار تغییرات آب و هوایی بر نظامهای انسانی و طبیعی شدید و به طور بالقوه جبرانناپذیر
خواهد بود (لورنزونی 1و همکاران )2007 ،اجرای اقدامات سازگاری یک الزام اجتنابناپذیر
در مقابل این پدیدۀ جهانی است (پانل .)2010 ،2سازگاری به عنوان تعدیل در سیستمهای
طبیعی یا انسانی در پاسخ به محرکهای اقلیمی واقعی یا پیشبینیشده یا آثار آنها که به
کاهش آسیبپذیری منجر میشود تعریف شده است .به عبارت دیگر سازگاری ،ابتکارات و
اقدامات برای کاهش آسیبپذیری سیستمهای طبیعی و انسانی در برابر آثار تغییرات آب و
هوایی واقعی یا پیشبینیشده است (هال .)2017 ،3به عبارت دیگر سازگاری راهی برای
کاهش آسیبپذیری ،افزایش انعطافپذیری ،تعدیل خطرات ناشی از آثار تغییرات آب و هوایی
بر زندگی و معیشت و استفاده از فرصتهای ناشی از تغییرات آب و هوایی واقعی یا مورد
انتظار است (اوتیتوجو و انیت )2016 ،4و لزوم اتخاذ اقداماتی به منظور مقابله با آسیبپذیری
بخش کشاورزی در برابر تغییرات آب و هوایی به شدت احساس میشود (اسالم و نورسی-
برای2017 ،5؛ زبیدی و همکاران2016 ،؛ ماال .)2009 ،6از آنجا که کشاورزان از یک سو،
کنشگران اصلی مقابله با تغییرات آب و هوایی هستند (سو 7و همکاران )2015 ،و از سوی
دیگر بیشترین آسیب ناشی از پیامدهای تغییرات آب و هوایی متوجه کشاورزان است ،این
گروه مجبورند به طور مداوم نسبت به تغییرات آب و هوایی واکنش نشان دهند (دانایا و
راماچاندران .)2016 ،8به عبارتی آنان به سازگار کردن روشهای کشاورزی و تصمیمات
مدیریتی زمین برای کاهش آثار منفی در ارتباط با تغییرات آب و هوایی نیاز دارند (زبیدی و
همکاران .)2016 ،سازگاری کشاورزی شامل طیف وسیعی از اقدامات از جمله تغییر تاریخ
کشت (آلیمایهو و بیوکت2017 ،9؛ برادشاو 10و همکاران ،)2004 ،کاشت درختان سایهدار و
تغییر نوع و تاریخ کود دهی (آبید 11و همکاران ،)2015 ،تنوعبخشی به درآمدها ،مهاجرت و
قرض گرفتن (اشرف

12

و همکاران ،)2014 ،سرمایهگذاریهای عمومی در زیرساختهای
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آبیاری و پرورش ارقام گیاهی مقاوم به خشکسالی ،مقاوم به گرما و یا کاشت ارقام زودرس و
اقدامات حفاظتی آب و خاک (روکو و همکاران )2016 ،است.
سازگاری موقعیت خاص و وابسته به شرایط اجتماعی ،اقتصادی و کشاورزی و عوامل
زیستمحیطی و آب و هوایی است (علم )2015 ،1و از این رو کشاورزان توانایی متفاوتی برای
اجرای استراتژیهای سازگاری دارند .در واقع هزینه های مادی و غیرمادی متفاوتی می تواند
رفتار آنان را متاثیر سازد (شیکوکو 2و همکاران .)2017 ،تحقیقات نشان میدهد ،درک نقش
عوامل مختلف تأثیرگذار بر سازگاری کشاورزان برای اطمینان از توسعه ،اقدامات سیاسی
مناسب و طراحی پروژههای موفق برای توسعه مهم است (گبریهایوت و وندروین .)2013 ،3از
این رو ،در زمینۀ تعیین عوامل مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان در مواجهه با تغییرات آب و
هوایی مطالعات فراوانی انجام شده است؛ بخشی از این مطالعات به بررسی عوامل اجتماعی-
اقتصادی و محدودیت منابع از قبیل عدم دسترسی به اعتبارات بانکی ،زمین و اطالعات
هواشناسی ،عدم آگاهی دربارۀ سازگاری ،عدم دسترسی به خدمات ترویجی و کمبود منابع آب
محدود بوده است (فنگ 4و همکاران .)2017 ،به عبارت دیگر ،مطالعات صورتگرفته بر
اهمیت منابع فیزیکی و متغیرهای اجتماعی -اقتصادی تعیینکنندۀ تغییرات آب و هوایی تأکید
کردهاند؛ با وجود این ،به نقش عوامل روانشناختی در این فرایند توجه کمتری شده است (دنگ
و بروور .)2012 ،5اگرچه این مطالعات مزایایی را برای توضیح مکانیسمهای تصمیمگیری و
رفتارهای سازگاری کشاورزان دارند ،اما تاکنون موانع روانشناختی برای سازگاری کشاورزان با
تغییرات آب و هوایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است (فنگ و
همکاران )2017 ،و یا مطالعات اندکی در مورد تأثیر عوامل روانشناختی بر رفتار کشاورزان
برای اتخاذ اقدامات سازگاری انجام شده است .ز این رو این مطالعه ،به بررسی عوامل
روانشناختی مؤثر بر سازگاری کشاورزان شهرستان شوشتر در استان خوزستان میپردازد.
چارچوب مفهومی پژوهش
با وجود اهمیت پاسخ کشاورزان به تغییرات آب و هوایی ،پژوهشها نشان می دهند تا زمانی
که فرد خطری را درک نکرده باشد اقدامی در مقابل آن انجام نخواهد داد (اوکانر 6و همکاران،
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 .)1999از این رو درک خطر آب و هوا به منظور سازگاری با آن در مرکز توجه قرار گرفته
است (آربوکل و همکاران .)2013 ،درک خطر تغییرات آب و هوایی یکی از سازههای برجسته
و عنصری مهم در بحث سازگاری با تغییرات آب و هوایی است (مرسادو2016 ،1؛ مناپیس 2و
همکاران2014 ،؛ ویگنوال 3و همکاران )2013 ،و از اینرو ،پژوهشهای صورتگرفته بر درک
خطر کشاورزان نسبت به تغییرات آب و هوایی روز به روز در حال افزایش است (لی و
همکاران .)2017 ،درک خطر ،با رفتار افراد در ارتباط است ،زیرا افراد میتوانند رفتارهایی را
که در طیف وسیعی از راهبردهای محدود یا باز قرار دارند را اتخاذ کنند (میلن 4و همکاران،
 .)2008دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند ،مردم به مخاطرات بر اساس درکشان از آن خطرات
پاسخ میدهند (الیسرویتز )2003 ،چراکه درک خطر در بین افراد یا اجتماع یک تعیینکننده
مهم برای تمایل به آماده شدن برای سازگاری است (آربوکل و همکاران .)2015 ،همچنین
تحقیقات نشان میدهد ،خطر درک شده پیشبینی کننده قوی رفتارهای افراد میباشد (آیتکین

5

و همکاران .)2011 ،درک خطر مرتبط با تغییرات آب و هوایی ،قضاوت افراد در مورد احتمال
قرار گرفتن در معرض خطراتِ مرتبط با تغییرات آب و هوایی و عواقب ناشی از آن رویداد
است ،برای مثال چه کسی یا چه چیزی و تا چه میزان ممکن است تحت تأثیر آن خطر قرار
بگیرد (الیسرویتز ،2006 ،میلن و همکاران .)2008 ،درک خطر ،باور ذهنی (چه منطقی یا غیر
منطقی) در مورد شانس وقوع یک خطر یا در مورد میزان ،زمان ،یا عواقب آن توسط یک فرد،
گروه یا جامعه است (مومپاور 6و همکاران .)2016 ،در این مطالعه ،منظور محقق از درک خطر
عبارت است از باورها و ادراکات کشاورزان در مورد اینکه تا چه حد ،درآمد مزرعه ،رفاه و
کیفیت زندگی آنان تحت تأثیر آثار نامطلوب کمآبی قرار دارند .ریسر 7و همکاران ()2012
معتقدند در حوزۀ تغییرات آب و هوایی ،درک خطر ،پیشبینیکنندۀ قوی قصد رفتاری است.
همچنین از لحاظ تجربی اثبات شده است که درک خطر ،انگیزۀ افراد برای سازگاری با
تغییرات آب و هوایی را تحت تأثیر قرار میدهد (لی دانگ و همکاران .)2014 ،برای مثال،
مس 8و همکاران ( )2017در مطالعهای نقش حیاتی درک خطر در شرایط تغییرات آب و
هوایی در رفتارهای سازگاری کشاورزان ایالتهاى میانی ایالت متحدۀ آمریکا را بررسی کرده و
1 Mercado
2 Menapace
3 Vignola
4 Milne
5Aitken
6 Mumpower
7 Reser
8 Mase
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دریافتند ،درک خطر ،عاملی حیاتی در تصمیمگیری سازگاری با تغییرات آب و هوایی است.
بسیاری از دیگر مطالعات انجامشده نیز نشان دادهاند درک فرد از خطرات تغییرات آب و
هوایی با اقدامات کاهش و رفتار سازگاری ارتباط تنگاتنگی دارد (وی 1و همکاران .)2014 ،به
طوری که آن را به عنوان عنصر کلیدی برای سازگاری موفق با تغییرات آب و هوایی میدانند
(آربوکل و همکاران.)2013 ،
خودکارآمدی یکی دیگر از متغیرهای مهم مؤثر بر رفتار سازگاری است .خودکارآمدی
درک شده را بهعنوان «باور در مورد تواناییهای شخصی برای سازماندهی و اجرای مجموعهای
از فعالیتها که برای دستیابی به عملکرد و مدیریت موقعیتهای آینده ضروری هستند،
توصیف میکند» (دوران 2و همکاران2017 ،؛ هایپ .)2016 ،3به عبارتی این متغیر بر توانایی یا
قضاوت شخص در زمینۀ تواناییهایش برای کنار آمدن با تهدیدات یا کنار آمدن با رفتار
توصیهشده و یا انجام آن تأکید دارد (رینیر و کریتنسن .)2017 ،4یا نشاندهندۀ آن است که آیا
شخص اعتقاد دارد توانایی انجام اقدامات یا فعالیتهای حفاظتی را دارد؟ (بوکارجوا و
استیگ .)2014 ،5در این مطالعه ،منظور از خودکارآمدی عبارت است از میزان درک توانایی
سازگاری با کمآبی توسط کشاورزان .مطالعات بسیاری در مورد تأثیر خودکارآمدی بر رفتار
سازگاری انجام شده است .به طور مثال مطالعه آزادی و همکاران ( )2018تأیید میکند
خودکارآمدی یکی از عوامل مؤثر بر اجرای اقدامات سازگاری در مزرعه بوده است.
دانش ،پیششرط ضروری دیگری برای انجام رفتار در هر فرد و کمک به تنظیم و
سازگارشدن با شرایط جدید است (فریک 6و همکاران .)2004 ،مطالعۀ یزدانپناه و همکاران
( )1396نشان داد به هر میزان که کشاورزان از دانش باالتری نسبت به علل ،آثار و روشهای
سازگاری با تغییرات آب و هوایی برخوردار باشند ،رفتار سازگاری آنان افزایش مییابد .در
واقع اقداماتی که بر اساس درک صحیحی از سازگاری نباشند ،میتوانند آثار منفی داشته باشند
و البته درک درست از تغییرات آب و هوایی بستگی به دانش و دسترسی به اطالعات دارد
(تریپاتی و میشرا .)2017 ،7از این رو عدم دسترسی به اطالعات آب و هوایی به روز و
همچنین عدم اطالعات از روشهای سازگاری به عنوان محدودیت در دانش و اطالعات در
نظر گرفته شده است.
1 Wei
2 Doran
3 Hipp
4 Rainear & Christensen
5 Bockarjova & Steg
6 Frick
7 Tripathi & Mishra
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هزینههای درکشده ،یکی دیگر از متغیرهای مهم در بحث سازگاری با تغییرات آب و
هوایی است .هزینههای درکشده ،به هزینههای مالی و غیر مالی از قبیل زمان ،تالش شخصی،
زحمت و سختی برای انجام اقدامات سازگارانه اشاره دارد (سیسمارو 1و همکاران2011 ،؛
کوروپو و لیورمن .)2011 ،2هزینۀ درکشده یعنی اینکه بر اساس دیدگاه کشاورزان اجرای
یک اقدام سازگاری تا چه حد به پول ،تالش و زمان نیاز دارد .در ارتباط با سازگاری
کشاورزان با تغییرات آب و هوایی ،قبل از هر اقدامی ،کشاورزان هزینههای برآوردشده و منافع
یک اقدام سازگارانه خاص را در نظر میگیرند و در صورتی که مزایا بیش از هزینهها باشد،
اقدامات سازگارانه انجام میشود (مسعود و همکاران .)2017 ،به عبارت دیگر پیشبینی میشود
این متغیر بر اجرای رفتارهای سازگاری تأثیر منفی داشته باشد.

بر اساس مطالعۀ هامبورگ و استولبرگ )2006( 3استراتژیهای حفاظت از خود 4یکی از

ابعاد کنارآمدن با مشکالت زیستمحیطی جهانی است و کنار آمدن خود تعیینکنندۀ رفتارهای
زیستمحیطی است (آیواتا )2002 ،5به بیان روشن یک دلیل عمده برای اتخاذ راهبردهای
مقابله با تغییرات آب و هوایی و سازگاری ،حفاظت از خود در برابر شوکهای آب و هوایی
است (کرانجا 6و همکاران .)2016 ،استراتژیهای حفاظت از خود بر فعالیتهایی متمرکز است
که برای حفاظت از خود فرد یا سالمتی خود فرد الزم است (چن .)2015 ،با توجه به اینکه
متغیر حفاظت از خود با طیف گستردهای از مسائل اقتصادی ارتباط دارد ،ارتباط آن به ویژه با
نگرش فرد نسبت به خطر ،به اندازه کافی بررسی نشده است (چیو .)2000 ،7بر اساس مطالعۀ
همکاران ( ) 2015حفاظت از خود نوعی رفتار کنار آمدن با آثار تغییرات آب و هوایی است که
میتواند رفتار سازگاری کشاورزان را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین بر اساس مرور مطالعه و
پیشینۀ نگاشتهها پیشبینی میشود متغیرهای هزینه درک شده ،دانش و اطالعات،
خودکارآمدی ،درک خطر و حفاظت از خود بتوانند رفتار سازگاری افراد را تحت تأثیر قرار
دهند .همچنین بر اساس مطالعۀ چن ( )2015انتظار میرود ،درک خطر ،خودکارآمدی و هزینۀ
درکشده ،رفتارهای حفاظت از خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار دهند.
در مجموع با توجه به مطالب فوق ،چارچوب مفهومی مطابق شکل  1برای تعیین عوامل مؤثر

1 Cismaru
2 Kuruppu & Liverman
3 Homburg & Stolberg
4 self-protection strategies
5 Iwata
6 Karanja
7 Chiu
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بر سازگاری تهیه شد .با توجه به چارچوب مفهومی ،مطالعۀ حاضر فرضیههای زیر را بررسی
میکند:
 :H1درک خطر ،اجرای استراتژیهای حفاظت از خود را تحت تأثیر قرار میدهد.
 :H2خودکارآمدی ،اجرای استراتژیهای حفاظت از خود را تحت تأثیر قرار میدهد.
 :H3هزینۀ درکشده ،اجرای استراتژیهای حفاظت از خود را تحت تأثیر قرار میدهد.
 :H4درک خطر ،رفتار سازگاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
 :H5خودکارآمدی ،رفتار سازگاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
 :H6هزینۀ درکشده ،رفتار سازگاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
 :H7دانش ،رفتار سازگاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
 :H8حفاظت از خود ،رفتار سازگاری را تحت تأثیر قرار میدهد.

شکل  .1چارچوب مفهومی تحقیق

روش تحقیق
پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردی و از لحاظ روششناسی ،پیمایشی است .جامعۀ
آماری این پژوهش را کشاورزان شهرستان شوشتر به تعداد  6000نفر تشکیل میدهند که بر
اساس جدول نمونهگیری بارتلت از میان آنان 251 ،نمونه انتخاب شد .به منظور انتخاب
اعضای نمونه از روش نمونهگیری تصادفی متناسب استفاده شد .بر این اساس کل دهستانهای
شهرستان شوشتر  5دهستان بود که بطور تصادفی  3دهستان انتخاب و تعداد اعضای هر
دهستان برحسب جمعیت انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامۀ محققساخت
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متشکل از چند بخش ویژگیهای فردی و اجتماعی و متغیرهای روانشناختی است .روایی
صوری پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان تأیید شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از مطالعۀ
راهنما یا پایلوت 1به تعداد  30نفر در خارج از منطقه مورد مطالعه با استفاده از آزمون آلفای
کرونباخ اندازهگیری شده است .چنانکه جدول  1نشان میدهد ،متغیرهای تحقیق از پایایی
مناسب و قابل قبولی برخوردارند .همچنین به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای
 SPSSversion24و  AMOSversion22استفاده شد.
جدول  .1متغیرها ،تعداد گویهها ،ضریب آلفای کرونباخ و نمونههایی از گویههای مورد استفاده
منبع
(درسا 2و همکاران،2009 ،
گاندور 3و همکاران)2013 ،

(چن)2015 ،
(پروکپی 4و همکاران2015 ،؛
فنگ و همکاران ،2017 ،باب
سیسکی و سیبائویر)2017 ،5
(رینیر و کریتنسن)2017 ،

(استوتنبروگ و ولیز)2014 ،6
آزادی و همکاران ()1396

نام متغیر( ،تعداد
گویه) و ضریب آلفا
رفتار سازگاری ()5
0/50

حفاظت از خود ()2
0/62
خطر درک شده ()4
0/71

گویهها
محصوالت با نیاز آبی باال را کشت نکردهام.
روش آبیاری سنتی را به روش نوین (آبیاری بارانی و قطرهای و غیره) تغییر
دادهام.
تاریخ کشت محصول خود را تغییر دادهام.
به دلیل مشکالت فعلی منابع آبی سعی میکنم ،کمتر در مزرعه بماند.
من سعی میکنم از طریق تنوعبخشی به فعالیتهایم مانع کاهش درآمدم شوم.
بر مزرعه ،کشاورزی و اموال من تأثیر منفی دارد.
کیفیت و رفاه زندگی من را تهدید میکند.

رفتارهای مقابله با کمبود آب به دلیل تغییرات آب و هوایی بسیار هزینهبر هستند.
انجام رفتارهای مقابله با کمبود آب به دلیل تغییرات آب و هوایی بسیار زمانبر
هزینه ()3
است.
0/64
انجام رفتارهای مقابله با کمبود آب به دلیل تغییرات آب و هوایی به تالش
بسیار زیادی نیاز دارد.
دانش و محدودیتهای من به اطالعات آب و هوایی به موقع دسترسی دارم.
اطالعاتی (0/43 )2
من دانش و اطالعات کافی دربارۀ روشهای سازگاری با کمبود آب دارم.
معتقدم میتوانم مشکالت ناشی از کمبود آب را مهار کنم.
خودکارآمدی ()5
هر اتفاقی که در کشاورزیام به دلیل کمبود آب رخ دهد ،میتوانم با آن سازگار
0/73
شوم.

یافتههای تحقیق
ویژگیهای فردی و اجتماعی کشاورزان
بر اساس نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای فردی و اجتماعی ،میانگین سن پاسخگویان
 43/95سال با انحراف معیار  13/65بود .سن جوانترین پاسخگو  20سال و مسنترین آن 86
سال بود .توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت نشان میدهد 244 ،نفر ( 97/2درصد)
1 Pilot Study
2 Deressa
3 Gandure
4 Procopy
5 Babcicky & Seebauer
6 Stoutenborough & Vedlitz
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از پاسخگویان مرد و  7نفر ( 2/8درصد) زن هستند .همچنین توزیع فراوانی پاسخگویان بر
اساس وضعیت تأهل نشان میدهد 39 ،نفر ( 15/5درصد) از پاسخگویان مجرد و  212نفر
( 84/5درصد) متأهل هستند .توزیع فراوانی تجربۀ کار کشاورزی پاسخگویان نشان میدهد،
میانگین تجربۀ کار کشاورزی پاسخگویان  22/86سال با انحراف معیار  13/97بود .کمترین آن
 2سال و بیشترین آن  70سال بود .از طرفی ،توزیع فراوانی تعداد اعضای خانوار پاسخگویان
نشان میدهد ،میانگین تعداد اعضای خانوار پاسخگویان  5/43نفر با انحراف معیار  2/48نفر
بود .کم جمعیتترین خانوار  2نفر و پر جمعیتترین آن  16نفر بود .همچنین آمارهای
توصیفی نشان داده است که از میان  251کشاورز مورد مطالعه  107نفر ( 42/6درصد) از
کشاورزان دارای شغل دوم و  144نفر ( 57/4درصد) فاقد شغل دوم بودهاند.
رابطۀ متغیرهای پژوهش
به منظور بررسی رابطۀ متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .همانگونه
که جدول  2نشان میدهد ،متغیر حفاظت از خود ،رابطۀ آماری مثبت و معناداری با متغیر رفتار
سازگاری ( ) r=0/20دارد .به عبارت دیگر هرچه کشاورزان منطقۀ مورد مطالعه رفتارهای
حفاظت از خود از جمله عدم حضور بیش از نیاز در مزرعه را بیشتر بروز دهند ،اقدامات
سازگاری بیشتری را نیز در مزرعۀ خود به اجرا در میآورند.
متغیرهای خطر درکشده ( )r=0/21و خودکارآمدی ( )r=0/22نیز به نوبۀ خود رابطۀ
آماری معناداری با حفاظت از خود داشتند .به عبارت دیگر با افزایش این درک که تغییرات
اقلیمی برای کیفیت زندگی و درآمد کشاورزان آثار مضر و خطرناکی را به همراه دارد ،رفتار
حفاظت از خود افزایش پیدا میکند .خودکارآمدی همبستگی مثبتی نیز با حفاظت از خود
دارد؛ به عبارتی ،هنگامی که افراد به این باور رسیده باشند که میتوانند مشکالت تغییرات
اقلیمی را حل و فصل کنند ،کنترل مشکالت برای آنها آسان است ،مسائل تغییرات اقلیمی
مربوط به کشاورزی خود را حل میکنند و با آن سازگار میشوند و به طور کلی به توانایی
خود برای حل مشکالت اعتماد دارند ،بیشتر در زمینۀ حفاظت از خود به سعی و تالش
میپردازند.
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جدول  .2ضرایب همبستگی متغیرهای مدل پیشنهادی
خطر درکشده

متغیرها

خودکارآمدی

خطر درکشده

1

خودکارآمدی

0/05

1

هزینۀ درکشده

**

0/187

هزینۀ درکشده دانش

حفاظت از خود

0/03

1

دانش

0/06

-0/04

**0/20

1

حفاظت از خود

**0/21

**0/22

0/08

0/04

1

رفتار سازگاری

0/044

0/087

-0/02

-0/02

**0/20

رفتار سازگاری

1

به منظور بررسی رابطۀ علی متغیرهای چارچوب مفهومی پژوهش از مدلسازی
معادلههای ساختاری ( )SEMاستفاده شد .برای تشخیص برازش مدل از شاخصهای
برازندگی استفاده شده است که در این تحقیق این شاخصها شامل کای اسکویر (،)χ2
شاخص برازندگی فزاینده ( ،)IFIشاخص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIشاخص میزان انطباق
( )GFIو شاخص ریشۀ دوم برآورد واریانس خطای تقریب ( )RMSEAبودند .بر اساس
نتایج کسبشده از تحقیق در جدول  3در خصوص آزمون برازش مدل و شاخصهای مختلف
برازندگی ،برازش مدل ساختاری پژوهش در سطح قابل قبولی بود.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل پیشنهادی
AGFI
≤0/9

GFI
≤0/9

IFI
≤0/9

CFI
≤0/9

RMSEA
≤0/08

Chi/df
≤3

Df
-

Chi
-

0/899

0/924

0/949

0/947

0/031

1/23

175

216/32

معیار مطلوب
میزان

به

دست آمده

چارچوب مفهومی پژوهش شامل متغیرهای رفتار سازگاری ،حفاظت از خود ،درک
خطر ،خودکارآمدی ،هزینههای درکشده و دانش است .همانگونه که جدول  4نشان میدهد،
بر اساس ضرایب رگرسیونی استانداردشده ،متغیر درک خطر تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر
متغیر حفاظت از خود ( )β= 0/28 , p<0/002دارد .بر این اساس اولین فرضیۀ مطالعه H1
تأیید شد.
همچنین متغیر خودکارآمدی ( )β= 0/27 , p<0/004توانسته است به طور مستقیم و
مثبت حفاظت از خود را تحت تأثیر قرار دهد که نشاندهندۀ تأیید فرضیۀ  H2است .همچنین
متغیر حفاظت از خود ( )β= 0/55 , p<0/02تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری بر رفتار
سازگاری دارد .این نتیجه ،فرضیۀ  H8را تأیید میکند .سایر فرضیههای مطالعه H6, H5, H4,
 H3و  H7در رابطه با تأثیر مستقیم متغیرها بر دو متغیر وابستۀ حفاظت از خود و رفتار
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سازگاری رد شدهاند .عالوه بر نتایج ذکرشده ،نتایج تجزیه و تحلیل مدلسازی معادالت
ساختاری نشان میدهد دو متغیر درک خطر و خودکارآمدی تأثیر غیر مستقیمی بر رفتار
سازگاری داشتهاند .در مجموع مدل پیشنهادی این تحقیق قادر به پیشبینی  16درصد از
واریانس حفاظت از خود و  35درصد واریانس رفتار سازگاری است.

شکل  .3مدل معادالت ساختاری و ضریبهای تحلیل مسیر بین متغیرهای چارچوب مفهومی پژوهش
روابط معنادار با ** نشان داده شدهاند.

اعداد درون مستطیلها بار عاملی هر گویه را نشان میدهند.
جدول  .3آثار متغیرهای چارچوب مفهومی پژوهش
آثار مستقیم

آثار غیر مستقیم

متغیرها

حفاظت از خود

رفتار سازگاری

حفاظت از خود

آثار کل

حفاظت از

رفتار

خود

سازگاری

حفاظت از خود

رفتار سازگاری

––

0/546

––

––

––

0/546

درک خطر

0/282

-0/035

––

0/154

0/282

0/119

خودکارآمدی

0/268

0/132

––

0/146

0/268

0/279

هزینههای درکشده

0/011

0/056

––

0/006

0/211

-0/050

دانش

0/065

––

––

––

––

0/065
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نتیجهگیری
تغییرات آب و هوایی یکی از بزرگترین مشکالت زیستمحیطی است که فعالیتهای بخش
کشاورزی را تهدید میکند .شناخت عوامل مختلف تأثیرگذار بر سازگاری کشاورزان به توسعۀ
کشاورزی و طراحی پروژههای موفق به منظور نیل به توسعه کمک میکند .از این رو ،هدف
پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان شوشتر در مواجهه
با تغییرات آب و هوایی بود.
نتایج این تحقیق نشان داد با توجه به شاخصهای برازش ،مدل پیشنهادی تحقیق از
برازندگی مناسبی برخوردار بوده و ساختار کلی مدل پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفته است .به
عبارت دیگر مدل مفهومی پیشنهادشده توسط نگارندگان با واقعیت منطبق بوده و توانسته است
 35درصد از تغییرات رفتار سازگاری کشاورزان را تبیین کند.
بر اساس نتایج ،تأثیر متغیرهای درک خطر بر تالش جهت حفاظت از خود معنادار بوده
است .منطقی به نظر میرسد هنگامی که کشاورزان ،کمآبی را به عنوان تهدیدی برای
محصوالت کشاورزی و درآمد حاصل از آن میبینند ،بیشتر اقدامات حفاظت از خود را اجرا
کنند .حفاظت از خود در واقع هم به حفظ سالمت فرد در مقابل شرایط گرما و کمآبی درون
مزارع کشاورزی شوشتر و هم به حفاظت از درآمدها از طرق مختلف مانند تنوعبخشی به
فعالیتها و پیدا کردن کار در فواصل نزدیک و یا کارگری اشاره دارد .به عبارت روشنتر،
هنگامی که کشاورزان مورد مطالعه فکر میکنند کمآبی میتواند به کاهش کیفیت زندگی،
کاهش درآمد و یا کاهش سالمت آنان منجر شود ،بیشتر در پی حفاظت از سالمت و درآمد
خود خواهند بود .همچنین چنانکه نتایج نشان میدهد بیش از  40درصد از کشاورزان مورد
مطالعه شوشتر دارای شغل دوم بوده اند.
متغیر خودکارآمدی نیز یکی از عوامل مؤثر بر متغیر حفاظت از خود بوده است .این
نتیجه با نتایج تحقیقات (فلوید 1و همکاران2000 ،؛ چن )2015 ،که نشان میدهد
خودکارآمدی استراتژیهای کنارآمدن افراد را تحت تأثیر قرار میدهد ،مطابقت و با یافتۀ
مطالعه (هامبورگ و استولبرگ )2006 ،مغایرت داشته است .الزم به ذکر است معموالً
کشاورزان به علت بیاطالعی از روشهای سازگاری ،اجرای رفتارهای سازگاری را بسیار
دشوار و تخصصی یا پیچیده میدانند ،در حالی که بسیاری از رفتارهای سازگاری که در این
مطالعه نیز روی آنها تمرکز شده است ،شامل تغییر تاریخ کشت ،استفاده از روشهای حفاظت
1 Floyd
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از آب و خاک مانند کم خاکورزی ،استفاده از روش های آبیاری نوین مانند آبیاری بارانی و
قطره ای به جای روش هاب آبیاری سنتی ،عدم کشت محصوالت با نیاز آبی باال و کوتاه
کردن ،طول و عرض کمتر تنها بر اساس کسب اطالعات و دانش از مراجع ذیصالح میتوانند
به سادگی به اجرا درآیند .بر اساس یافتهها هر چقدر کشاورزان منطقه مورد مطالعه بیشتر
بتوانند به توانایی خود در سازگار شدن پی ببرند ،بیشتر به حفاظت از خود خواهند پرداخت.
متغیر حفاظت از خود تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر رفتار سازگاری دارد .این نتیجه
با نتایج تحقیق چن ( )2015و هامبورگ و استولبرگ ( )2006همخوانی دارد .در واقع هنگامی
که افراد برای حفاظت از سالمت و درآمد خود تالش میکنند ،احتمال اجرای رفتارهای
سازگاری کشاورزی افزایش مییابد.
همچنین براساس یافتههای حاصل از تحقیق متغیر درک خطر به صورت غیرمستقیم
توانسته است رفتار سازگاری افراد را تحت تاثیر قرار دهد .به عبارتی درک خطر اگر چه
نتوانسته است رفتار سازگاری را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد اما توانسته است از طریق
بهبود استراتژیهای حفاظت از خود به طور مثال از طریق افزایش حفاظت از درآمد و کسب
درآمد از منابع متنوع تر ،بروز رفتار سازگاری را در میان کشاورزان شوشتر افزایش دهد.
همچنین براساس نتایج ،خودکارآمدی نیز به طور غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر رفتارهای
کنارآمدن و حفاظت از خود انجام استراتژیهای سازگاری را افزایش داده است .نکته قابل
تامل در یافتهها این است که دانش و دسترسی به اطالعات و همچنین هزینههای درک شده
نتوانسته است رفتارهای سازگاری و حفاظت از خود را تحت تاثیر قرار دهد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق و تأثیر مؤلفۀ درک خطر بر تالش برای حفاظت از خود پیشنهاد میشود با
استفاده از پوسترها ،برنامههای تلویزیونی و رادیویی و یا کالسهای آموزشی ترویجی خطرات و
عواقب نامطلوب تغییرات اقلیمی به ویژه در بخش کشاورزی نمایش داده شود تا کشاورزان کامالً
خطرات را مشاهده کنند .همچنین با استفاده از گردشهای میدانی و نمایش محصوالتی که به علت
تغییرات آب و هوایی و کمبود آب دچار آسیب شدهاند ،میتوانند درک خطر افراد را افزایش دهند .به
طور کلی ،باور و درک خطر فرایندی ذهنی و اعتقادی است که بهتر است برای افزایش آن از انواع
روشهای عینی به منظور نمایش خطرات استفاده کرد.
با توجه به مؤثر بودن خودکارآمدی بر تالش برای حفاظت از افراد پیشنهاد میشود از کشاورزان
نمونه و پیشرویی که توانستهاند با تغییرات اقلیمی سازگار شوند و در شرایط تغییرات آب و هوایی
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میزان و کیفیت و به طور کلی سود حاصل از فعالیتهای کشاورزی خود را افزایش دهند ،استفاده شود.
ایجاد جلسات مشاوره در مراکز مشاورۀ کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی و مراکز ترویج جهاد
کشاورزی با حضور کشاورزان نمونه در کنار سایر کشاورزان میتواند به بهرهگیری کشاورزان از
تجربیات آنان کمک کند و همچنین قدرت و توانایی کشاورزان را افزایش دهد.
به عالوه با توجه به تاثیر حفاظت از خود بر رفتار سازگاری ،الزم است تا امکانات و تسهیالت
الزم برای کشاورزان به منظور افزایش درآمد آنان از طریق مشاغل غیرکشاورزی تامین گردد .این مسئله
در میان کشاورزان بدین صورت قابل توجیه است که هنگامی که کشاورزان از کسب در آمد خود از
سایر روش ها و همچنین از سالمت خود اطمینان یابند می توانند بیشتر به سمت اجرای رفتارهای
سازگاری ترغیب شوند .به نظر میرسد یکی از مهمترین راهکارها در این راستا ایجاد شغلهایی است
که به نحوی با کشاورزی در ارتباط باشند که بخشی عمده ای از آن را صنایع تبدیل محصوالت به
فراورده هایی با طول ماندگاری باال از جمله کارگاههای کوچک خشک کردن محصوالت می باشد تا
هم از ورود محصوالت خام به بازارهای شهری ممانعت به عمل آید و هم سودآوری خود را داشته
باشد .همچنین افزایش تضمین خرید محصوالت از کشاورزان متناسب با قیمت روز میتواند منجر به
بهبود درآمد و استراتژیهای حفاظت از خود گردد.
قدردانی و تشکر :بدینوسیله از سازمان آب و برق خوزستان جهت حمایت از این مطالعه کمال
تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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