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بررسی رفتارهای مدیریتی کشاورزان در هنگام خشکسالی به عنوان پاسخ های پیشگیرانه
مورد مطالعه :شهرستان دهلران

مسعود یزدانپناه ،1دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
معصومه فروزانی ،استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
جعفر یعقوبی ،دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه زنجان

دریافت مقاله1396/02/13 :

پذیرش نهایی1396/08/24 :

چکیده
کشاورزان در کشورهای در حال توسعه در میان سایر قشرهای جامعه در برابر اثرات تغییرات اقلیم به ویژه خشکسالی آسیب پذیرتر می-
باشند ،فرض بر این است که مسائل ابعاد روانی نقش مهمی در پیشبینی نیات کشاورزان و پاسخ واقعی آنها ایفا میکند .با این حال،
تحقیقات کمی بر روی مکانیسمهای روانی که تسهیل کننده یا محدود کننده رفتار سازگاری میباشد انجام شده در این مطالعه به منظور
شناخت محرکهای برجسته و موانع سازگاری با خشکسالی از مدل اعتقاد سالمت استفاده شده است .نمونه آماری این پژوهش به تعداد
 320نفر از کشاورزان شهرستان دهلران از استان ایالم که بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند و از روش نمونهگیری تصادفی
چند مرحله ای برای انتخاب نمونه مورد مطالعه بهره گرفته شد .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامهای محقق ساخت بود که روایی صوری
آن توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامهها با ضرایب آلفای کرونباخ بررسی شد که بین  0/65تا  0/95بود که نشان
دهنده پایایی مناسب ابزار پژوهش میباشد .نتایج نشان داد ،رفتار کشاورزان برای سازگاری با خشکسالی به طور عمده توسط نیت ،شدت
آسیبپذیری درک شده ،آسیبپذیری درک شده و منافع درک شده پیشبینی شده است .این یافتههای میتواند اطالعات الزم برای
سیاستگزاریهایی جهت سازگاری با خشکسالی در بین کشاورزان فراهم کند.
واژگان کلیدی :خشکسالی ،سازگاری ،رفتار پیشگیرانه ،دهلران
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مقدمه
خشكسالي به عنوان يكي از پيچيدهترين و در عين حال با كمترين ميزان شناخت يا درك نسبت به ساير بالياي طبيعي از آغاز
تمدن بشر تاثيراتي شديد و گاهي اوقات فاجعه آميز بر فعاليتهاي حياتي انسان در سراسر جهان داشته است .در مقايسه با
ديگر بالياي طبيعي ،خشكسالي تعداد افراد بيشتر و مناطق گستردهتري را تحت تأثير قرار ميدهد

��� Wilhite,
( ;�

����  .)Wilhite,از آنجا كه شعاع تاثير اين بالي طبيعي ،در
زيست است كه فاجعهآميز بودن يا نبودن آن را مشخص ميسازد (
مناطق روستايي بيش از ساير بخشهاي جامعه ميباشد ،مناطق كشاورزي و روستايي بيشترين تبعات ناشي از خشكسالي را
تجربه ميكنند .همچنين در مورد خشكسالي ثابت شده است ،وقتي خشكسالي در چند سال متوالي رخ دهد ،اغلب باعث به وجود
آمدن اثرات شديد اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي در جامعه ميگردد

���� Wilhite & Pulwarty,
( ; Wilhite, Svoboda,

���� ((& Hayes,

����  )Keshavarz, Karami & Vancly,و از
خشكسالي پديده تكرار شدني و بخشي از اكولوژي طبيعي ايران است (
باليايي است كه بيشترين خسارات مالي را در ايران بر جاي گذاشته است .به گونهاي كه مطابق پاره اي از تخمينها حدود 70
درصد خساراتي كه بر اثر بالياي طبيعي كشور وارد شده است ،مربوط به خشكسالي ميباشد(كرمي .)1388 ،براي مثال،
خشكسالي ميتواند عمالَ بر  35درصد توليد غالت و  15درصد كل توليدات محصوالت كشاورزي ايران كه به صورت ديم كشت
مي شوند ،تاثير منفي بگذارد .در طول دهه گذشته (دهه  ،)1390 -1380ايران طوالنيترين خشكسالي را تجربه كرده است.
خشكسالي شديد و گسترده ،بسياري از مزارع ،خانوادهها و جوامع روستايي شرق ،جنوب شرق و بخشهايي از مركز ايران را
����  .)Keshavarz, Karami & Vancly,اما با وجود اين كه ايران طي هزاران سال منابع آبي خود
تحت تاثير قرار داده است (
را با وجود خشكساليهاي متعدد ،به گونهاي پايدار مديريت نمودهاند(يزدانپناه و منفرد .)1391 ،اكنون به نظر ميرسد ،قادر به
سازگاري با واقعيت اكولوژيک خود نيست و خشكساليهاي متعدد همراه با مديريت نامناسب آنها باعث ايجاد بحران آبي در
كشور گرديده است .گزارش بانک جهاني بيان ميكند ،وضعيت فعلي براي ايران نسبت به گذشته متفاوت است .به عبارت ديگر،
ايران اكنون نه تنها با خشكساليهاي دوره اي مواجه است ،بلكه با يک بحران جدي آب نيز روبهرو ميباشد .كه با افزايش نرخ
����  .)Balali, Keulartz, Korthals,از اين رو
رشد جمعيت و بروز تغييرات اقليم اين شرايط وخيمتر نيز خواهد شد (
پرداختن به شيوههاي مقابله و راهبرد هاي مورد استفاده در طول دوران خشكسالي براي جلوگيري يا كاهش اين بحران از
اهميت بسزائي برخوردار بوده و يكي از چالشهاي عمده زمان حاضر به شمار ميرود )يزدانپناه و منفرد((1391 ،
����  )Keshavarz, Karami & Kamgare-Haghighi,معتقدند ،مديريت خشكسالي در سه سطح
كشاورز و همكاران (
كالن (ماكرو) ،مياني (مزو) و خرد (ميكرو) انجام ميشود .در سطح كالن دولتها برنامهريزي براي اجراي برنامهها ،قوانين و
مقررات براي اجراي برنامهها ،قوانين و مقررات براي كاهش اثرات خشكسالي را بر عهده دارند .در سطح ميانه ،دولتهاي محلي
براي كاهش اثرات خشكسالي با توجه به فرصتهاي ملي و منطقهاي اقدام ميكنند .مديريت در سطح خرد ،مديريت در سطح
كشاورزان است كه در صف مقدم مديريت خشكسالي هستند و بيشتر از عواقب آن رنج ميبرند و بنابراين از اهميت فراواني
برخوردار است .مديريت در سطح خرد ،رفتاري كه كشاورزان در شرايط وارد شدن شوكي مانند خشكسالي ،براي مقابله انجام
ميدهند قبل از هر چيز براي بقا و حفظ معيشت آنها ميباشد .در اين رابطه كشاورزان راهبردهاي مقابلهاي و سازگاري
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گوناگوني را جهت كاهش اثرات خشكسالي بكار ميبرند .بطوريكه در بيشتر محيطهاي خشک در جايي كه نوسانات بارش
اثرات بسيار قوي بر معيشت كشاورزان دارد ،كشاورزان استراتژيهاي مقابلهاي را جهت ايجاد سپري در برابر عدم قطعيتهاي
���� .)& Twomlow,
ناشي از تغييرپذيري سال به سال بارش توسعه دادهاند (Cooper, Dimes, Rao, Shapiro, Shiferaw
شده اند .اين درحالي است كه بدون استفاده از اين استراتژيهاي مقابلهاي و تنظيمات ،كشاورزان توليدات غذايي كمتر از حد
انتظار را تجربه خواهند كرد ،بطوريكه ممكن است امنيت غذايي آنها را به مخاطره بياندازد (

& Hayati, Yazdanpanah

����  .)Karbalaee,اگرچه وقوع خشكسالي در ايران مسألهاي جديدي نيست و بررسيها نشان داده است كه هيچ يک از مناطق
كشور از اين پديده در امان نميباشد .به نحوي كه هر يک از مناطق كشور بر حسب شرايط طبيعي و جغرافيايي خود ،آثار اين
����( ولي از آنجا كه اثرات پديده خشكسالي بر مناطق مختلف
�
��
������
�
���
���
�
���
��
��
پديده مخرب را تجربه نمودهاند )
يكسان نميباشد و رفتار ساكنان هر منطقه نيز يكسان نمي باشد ،انجام تحقيقات مختلف در نقاط مختلف ضروري و پر اهميت

ميباشد(افروزه ،چابكرو و اكبري.)1388 ،
اولين قدم در اين موقعيت ،بررسي وضع موجود و ديدگاه افراد درگير در فعاليتهاي مديريت خشكسالي ميباشد .در اين
����  )Paul.,بيان ميكند ،اگر مردم باور داشته باشند كه نميتوانند فعاليتي براي جلوگيري از
رابطه پاول به نقل از چاپمن (
دست دادن محصوالت خود انجام دهند ،آنها فعاليتي در آن زمينه انجام نخواهند داد .لذا درك باورها درباره روشهاي
مديريتي و كنار آمدن ،كليدي براي درك الگوهاي آسيبپذيري درون يک جامعه و درون يک منطقه است .بنابراين نگرش
كشاورزان نسبت به خشكسالي و مديريت خشكسالي ارتباط نزديكي با مديريت رفتاري و تجربه آنها از حوادث گذشته دارد
����  .)Zarafshani, Gorgievski & Zamani,از اين رو نگرش و تجربه گذشته ميتواند در ارزيابي استراتژيهاي مقابله در
(
����  .)Yazdanpanah, Hayati & Zamani,به همين دليل روانشناسي
آينده به ويژه از نقطه نظر اقدام پيشگيرانه موثر باشد (
محيط زيست و تئوري هاي اين حيطه از علم به عنوان ابزاري مناسب براي درك رفتار افراد جايگاه خاصي در منابع تحقيقاتي
����  .) Truelove, Carrico &Thabrew,در اين زمينه تئوري هاي مختلفي همچون
���� ; Keshavarz & Karami,
دارند (
����  )Keshavarz & Karami,استفاده شده است .در اين ميان تئوري اعتقادات سالمت از انواع
تئوري انگيزش حفاظت (

تئوريهاي روانشناسي است كه ميتواند رفتارهاي پيشگيرانه را بررسي و پيشبيني كند .با توجه به مطالب گفته شده ،هر يک
از مناطق كشور بر حسب شرايط طبيعي و جغرافيايي خود ،آثار اين پديده مخرب را تجربه نموده است (

Zarafshani,

����  )Gorgievski & Zamani,از سوي ديگر ،اثرات پديده خشكسالي بر مناطق شهري و روستايي يكسان نميباشد و
پرداختن به شيوه هاي مقابله و راهبردهاي مورد استفاده كشاورزان در طول اين دوران براي جلوگيري يا كاهش اين
بحران بسيار حائز اهميت بوده و يكي از چالشهاي عمده زمان حاضر به شمار ميرود (

YAZDANPANAH,

����  .)MONFARED, AND HOCHRAINER-STIGLER.لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي پاسخهاي كشاورزان
شهرستان دهلران به اثرات خشكسالي بوسيله نظريه اعتقادات سالمت طراحي شده است .تئوري يا مدل اعتقادات
سالمت( )Health Belief Modelكه براساس تئوري كورت لوين طراحي شده ،در ابتدا در سال  1974توسط روزنتاك به منظور
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����  )Vassallo et al.,و سپس به
توضيح اينكه چرا افراد در برنامههاي پيشگيرانه سالمت شركت نميكنند ،مطرح گرديد (
����  )Yazdanpanah, Tavakoli and Marzban,تا به عنوان يک چارچوب براي كشف
وسيله مايمن و بيكر تصحيح گرديد (
اين نكته كه چرا بعضي از افراد با وجود اين كه بيمار نيستند ،رفتارهاي پيشگيري از بيماري را انجام ميدهند و در حالي كه بعضي
افراد ،در انجام رفتارهاي پيشگيري كننده با شكست مواجه ميشوند ،استفاده گردد (پندر و همكاران .)2006 ،اين مدل ،چارچوب
(����  ،)Soltani, Tavafian, Vakili,اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده از پوسيدگي دندان(شمسي ،حيدري و نيكنام، )1391 ،
����) استفاده از محصوالت ارگانيک ( Yazdanpanah, Forouzani,
�
���
� ���
��
���
���
�
���
��
كاربرد ايمن سموم شيميايي (

����  )& Hojjati,و كاربرد انرژيهاي تجديدپذير (

Yazdanpanah, Komendantova, Shirazi, & Linnerooth-Bayer,

����) مورد استفاده قرار گرفته است .بر اساس اين مدل ،رفتار بهداشتي ،تحت تأثير درك شخص از تهديد سالمت وي قرار مي-
گيرد .با استفاده از اين مدل ميتوان بيمار را با واقعيت مواجه كرد و فوايد عمل را به او تأكيد نمود و شدت و استعداد درك شده
وي را در جهت منطقي هدايت كرد .اين الگو بر روي تغيير در اعتقادات تمركز دارد و و معتقد است ،تغيير در اعتقادات منجر به
����  ((Yazdanpanah, Hayati, Hochrainer Stigler & Zamani,پژوهشگران بر اين باورند كه مي-
تغيير در رفتار ميشود (
توان با كاربرد تئوري اعتقادات سالمت موانع مشاركت افراد را شناسايي كرد و با كنترل و رفع موانع رفتار بهداشتي افراد را
����  .)Groenewold, Bruijn, & Bilsborrow,اين مدل ،الگويي جامع است و اساس اين الگو انگيزه افراد براي عمل
بهبود داد (
است .اين مدل بر اين تأكيد دارد كه چگونه ادراك فرد ايجاد انگيزه و حركت ميكند و سبب ايجاد رفتار در او ميشود .در مدل
اعتقادات سالمت بيشتر بر جلوگيري و پيشگيري متمركز است و بر اين مساله تاكيد دارد كه رفتار انسان متكي بر دو متغير
عمده است :ارزشي كه توسط فرد بر روي هدف و نتيجه كار گذارده ميشود و پيشبيني و تخمين فرد از احتمال رسيدن به
هدف در صورتي كه آن رفتار را انجام داده باشد.
خصوصيت مدل اعتقاد بهداشتي اين است كه بيش از حد ،روي فرد تاكيد ميكند و فقط تاثير اعتقادات بهداشتي بر رفتار ،در
نظر گرفته ميشود .مطابق جدول  1اين تئوري ادعا ميكند ،تصميمات بهداشتي دو جزء دارد كه شامل درك تهديد و ارزيابي
���� .)Yazdanpanah, Forouzani, & Hojjati,
رفتاري مي باشد كه اين دو جزء به شش بخش رواني تقسيم ميشود (
دو عامل اول حساسيت درك شده و شدت درك شده با هم نشان دهنده درك تهديد يا خطر از يک موقعيت ميباشند.
درك تهديد ممكن است باعث شود كه فرد به فكر اتخاذ استراتژيهايي براي كاهش خطر يا باعث ايجاد انگيزه براي جلوگيري از
����  )GROENEWOLD, BRUIJN, AND BILSBORROW.دو عامل منافع درك شده و موانع منعكس
خطر ميشود (
كننده سود خالص درك شده از اجراي يک استراتژي سالمت گرا خاص و نگرش فرد نسبت به عمل تحت تاثير ميباشد
����  )Floyd, Prentice-Dunn & Rogers,آخرين عامل در اين تئوري خودكارآمدي ميباشد كه برگرفته از تئوري شناختي
(
����  .)GROENEWOLD, BRUIJN, AND BILSBORROW.نتايج استفاده از اجزاي مل اعتقادات
اجتماعي بندورا است (
سالمت حاكي از آن است همه اجزاي اين مدل (حساسيت درك شده ،شدت درك شده ،منافع ،موانع ،راهنماي عمل و
� )�imاين مدل بر اين
���� eko�lu & Lajunen,
خودكارايي) با وجود اثرات كوچک ،پيشبيني قابل توجهي از رفتار دارند )
فرض استوار است كه فرد يک عمل مرتبط با سالمت را در صورتي خواهد پذيرفت كه احساس كند ،اين اقدام او سبب ميگردد
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تا از يک بيماري در امان باشد .فرد از اين مدل يک انتظار مثبت دارد و آن سالمتي و پيشگيري از بيماري با پذيرش توصيهها
ميباشد .يعني انتظار دارد كه با پذيرش توصيه ها به بيماري مبتال نگردد و اين باور و اعتماد در او ايجاد گردد كه با پذيرش
����  .)Yazdanpanah, Forouzani, & Hojjati,نمودار  1مدل اعتقادات سالمت را
توصيهها در رسيدن به هدف موفق گردد )

جدول  -1اجزای تئوری اعتقادات سالمت
درك تهديد

حساسيت درك شده
شدت درك شده
موانع درك شده
منافع درك شده
راهنماي عمل

ارزيابي رفتار
اقدام به عمل

درك و اعتقاد به اينک در معرض خطر بيماري هستند.
درك و اعتقاد به اينكه مشكل ،جدي است و اين مشكل بهداشتي ميتواند منجر به
مرگ يا ساير نتايج جدي براي او شود.
موانع فيزيكي ،رواني يا مالي و غيره كه در مقابل شخص ،به منظور اتخاذ رفتار
بهداشتي قرار ميگيرد.
باور فرد در رفتار يا رعايت توصيه هايي است كه فوايد يا تاثيري در پيشگيري از
بيماري يا كاهش شدت و عوارض آن دارد.
شامل پيام هاي بهداشتي ،ارتباطات جمعي و افراد مورد قبول فرد نظير پزشكان،
رهبران سياسي و مذهبي و نيز وسايل ارتباط جمعي مورد اعتماد كه بر اقدام به
رفتار ،در افراد گروه هدف  ،تاثيرگذار است.
مشاهده رفتار بهداشتي مورد هدف كه متاثر از سازههاي فوق است.

حساسيت درك شده

شدت درك شده

ﺭﻓﺘﺎﺭ

نيت

موانع درك شده

منافع درك شده

راهنماي عمل

نمودار  :1مدل اعتقادات سالمت
خودكارايي
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داده ها و روش کار
شهرستان دهلران در جنوب ايالم و در فاصله  910كيلومتري تهران واقع شده است .دهلران آب و هواي بياباني و نيمه بياباني
«گرم و خشک» دارد .اين شهرستان در جنوب شرقي استان ايالم و جنوب غربي دينار كوه و در فاصله  228كيلومتري ايالم
و  100كيلومتري شهرستان انديمشک واقع شده است .اين شهر كه در دامنه جنوب و جنوب غربي دينار كوه قرار دارد .شكل

شکل :2موقعیت جغرافیای شهرستان دهلران در استان ایالم

مطالعه حاضر يک مطالعه كاربردي است كه به صورت پيمايشي انجام گرديد .با توجه به زمان و نحوه جمعآوري دادهاين تحقيق،
از انواع پژوهشهاي مقطعي مي باشد ..جامعة آماري اين مطالعه را كل كشاورزان شهرستان دهلران ساكن در دهستانهاي اناران،
سيد ابراهيم ،سيد ناصرالدين ،ابوغوير ،دشت عباس ،نهر عنبر تشكيل دادند .به منظور تعيين حجم نمونة تحقيق از جدول
كرجسي و مورگان ( )1970استفاده شد .با توجه به حجم جامعه (كشاورزان شهرستان دهلران) تعداد نمونه  320نفر تعيين شد.
در پژوهش حاضر ،از روش نمونهگيري دو مرحله اي تصادفي با انتساب متناسب براي انتخاب نمونه هاي تحقيق استفاده شد .به
منظور جمعآوري اطالعات و دادهها از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شد كه شامل دو بخش بود .در بخش نخست ،ويژگيهاي
فردي و حرفهاي پاسخ گويان و در بخش دوم ،متغيرهاي رواني اجتماعي پرسيده شد .متغيرهاي اين تحقيق شامل رفتار ،نيت،
آسيبپذيري درك شده ،شدت آسيبپذيري درك شده ،خودكارآمدي درك شده ،منافع درك شده و موانع درك شده نسبت به
سازگاري با خشكس الي است .روايي پرسشنامه ،بوسيله گروهي تز متخصصان دانشگاه و كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي
تاييد گرديد و به منظور سنجش پايايي ابزار تحقيق 30 ،پرسشنامه از كشاورزان روستاي بيات از شهرستان دهلران كه از نظر
ويژگيهاي آب و هوايي شباهت زيادي با شهرستان دهلران دارد جمعآوري گرديد .ضريب آلفاي كرونباخ نشان داد پايايي
همگي متغيرها در حد مناسبي بودند (جدول .)2
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جدول  :2متغیرهای پژوهش
متغيرها
آسيبپذيري درك شده

8

0/70

شدت درك شده

9

.0/82

خودكارآمدي درك شده

8

0/71

منافع درك شده

15

0/90

موانع درك شده

12

0/90

راهنماي عمل

7

0/65

نيت

3

0/65

رفتار

10

0/71

شرح و تفسیر نتایج
•

آمار توصیفی

آمار توصيفي نشان داد ،ميانگين سني كشاورزان نمونه تحقيق  37/50سال است كه بيشترين سن  87و كمترين  19سال
بودند .از نظر تحصيلي 108 ،نفر كشاورز ( 38/8درصد) داراي مدرك تحصيلي سيكل 105 ،نفر ( 32/8درصد) ديپلم و  107نفر
( 33/4درصد) مدرك باالي ديپلم بوده اند .ميانگين زمين آبي كشاورزان  9/7هكتار با انحراف معيار 9/84ميباشد كه بيشترين
ميزان زمين آبي  55هكتار است و با توجه به نتايج ميانگين زمين ديم كشاورزان  3/5هكتار با انحراف معيار 6/88ميباشد كه
بيشترين ميزان زمين ديم  60هكتار است .همچنين از بين پاسخگويان  98نفر ( 30/6درصد) در كالسهاي ترويجي شركت
داشتهاند و  69/4( 222درصد) نفر در كالسهاي ترويجي شركت نداشتهاند و در بين پاسخگويان  61/9( 198درصد) نفر داراي
شغل دوم و  38/1( 122درصد) فاقد شغل دوم هستند.
•

رابطه بین متغیرهای تحقیق در تئوری اعتقادات سالمت

به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق ،از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد (جدول  .)3يافتهها نشان مي-
دهد ،متغير نيت رابطه منفي و معنيداري با متغير آسيبپذيري درك شده ( )R= -0/15و موانع درك شده ( )R= -0/13دارد .به
عبارت ديگر هر چه فرد درك بيشتري از آسيبپذيري در برابر خشكسالي و موانع سازگاري خود جهت سازگاري با خشكسالي
داشته باشد ،تمايل فرد براي سازگاري با خشكسالي كمتر است و همچنين متغير نيت رابطه مثبت و معنيداري با متغير اعتقاد
كلي ( ،)R=0/655خودكارآمدي ( )R=0/45و راهنماي عمل ( )R=0/224دارد .به عبارت ديگر هرچه راهنماي عمل فرد براي
فعاليت هاي سازگاري بيشتر و اعتقاد وي درباره سازگاري با خشكسالي بيشتر باشد تمايل فرد براي سازگاري با خشكسالي
بيشتر است .هم چنين ضريب همبستگي نشان داد ،متغير رفتار داراي رابطه مثبت و معنيداري با متغير آسيبپذيري درك
شده ( ،)R=0/11شدت درك شده ( ،)R=0/116منافع درك شده ( ،)R=0/22خودكارآمدي ( ،)R=0/12اعتقاد كلي ( )R=0/112و
نيت ( )R=0/186ميباشد .به عبارت ديگر هرچه درك فرد از شدت آسيبپذيري در برابر خشكسالي بيشتر و راهنماي عمل و
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اعتقاد وي در برابر فعاليت هاي سازگاري بيشتر و همچنين نيت فرد براي سازگاري بيشتر باشد رفتار سازگارتري با خشكسالي
دارد.
جدول  :3ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای تئوری اعتقادات سالمت
آسیبپذیری

شدت درک شده

موانع درک شده

منافع درک شده

راهنمای عمل

0/43

**

منافع درك شده

0/02

0/16

1
1

0/08

راهنماي عمل

-0/03

-0/14

-0/02

0/08

1

خودكارآمدي

*-0/12

**-0/25

-0/11

-0/06

**0/22

**

**

نيت
رفتار فني

خودکارآمدی

0/002
**

1
**0/22
*

اعتقاد كلي

نیت

موانع درك شده

رفتار

شدت درك شده

1

**

-0/17

**-0/150
*

0/11

-0/10
-0/10
**

0/22

**

-0/21

0/15

*-0/13

-0/11

0/03

**

0/16

1

0/27

**

0/31

0/22

**0/45

**

*

**

**

-0/02

0/12

1
0/65

0/22

1
**

/31
0

1

*در سطح  1درصد معنيدار است.
** در سطح  5درصد معنيدار است.

•

تحلیل عوامل موثر بر نیت کشاورزان جهت رفتار سازگاری با خشکسالی

جهت تعيين اثر متغيرهاي تئوري اعتقادات سالمت شامل آسيبپذيري درك شده ،شدت درك شده ،موانع درك شده ،منافع
درك شده ،اعتقادات كلي ،راهنماي عمل و خودكارآمدي بر نيت كشاورزان جهت سازگاري با خشكسالي از تحليل رگرسيون به
روش گام به گام استفاده گرديد(جدول  .)4نتايج تحليل رگرسيون نشان داد ،سه متغير ،اعتقادات كلي ،خودكارآمدي  ،منافع
درك شده قادراند تغييرات نيت فرد نسبت به سازگاري با خشكسالي را در سطح معني داري تبيين كنند

(, 3/78

= .) F=123/37 , SIG= 0/01CONSTANTSبه عبارت ديگر ،اين سه متغير در كل قادر به تبيين ميزان قابل توجهي از متغير
نيت كشاورزان براي سازگاري با خشكسالي ( )0/54ميباشند .بر خالف ادعاي تئوري متغيرهاي آسيبپذيري درك شده ،شدت
درك شده اثرات ،موانع درك شده و راهنماي عمل در اين پيشبيني معنادار نشده اند .مقدار  BETAبه دست آمده نشان مي
دهد ،افزايش يک انحراف استاندارد در متغيرهاي فوق به ترتيب سبب افزايش  0/27 ،0/60و كاهش  0/21در انحراف استاندارد
متغير نيت كشاورزان نسبت به سازگاري با خشكسالي ميشود .از طرفي با توجه به معنيدار بودن  Tدر سه متغير مذكور ،تاثير
اين متغير ها در توضيح ميزان نيت كشاورزان يراي سازگاري با خشكسالي معنيدار ميباشد .در بين متغيرهاي وارد شده در
مدل ،متغير اعتقادات كلي اولين متغير وارد شده در مدل ميباشد .اين متغير  43درصد از تغييرات در نيت كشاورزان را براي
سازگاري با خشكسالي توضيح ميدهد .افزايش يک انحراف استاندارد در متغير اعتقادات كلي ،سبب افزايش  0/60در انحراف
استاندارد متغير نيت كشاورزان براي سازگاري با خشكسالي ميشود دومين متغير وارد شده در مدل خودكارآمدي ميباشد اين
متغير  6درصد از تغييرات در نيت كشاورزان را براي سازگاري با خشكسالي توضيح ميدهد .افزايش يک انحراف استاندارد در
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متغير خودكارآمدي  ،سبب افزايش  0/27در انحراف استاندارد متغير نيت كشاورزان براي سازگاري با خشكسالي ميشود.
همانگونه كه جدول ( )4نشان ميدهد ،متغير منافع درك شده سومين متغير وارد شده در مدل ميباشد .اين متغير  5درصد از
تغييرات در نيت كشاورزان را براي سازگاري با خشكسالي توضيح ميدهد .به عبارتي افزايش يک انحراف استاندارد در متغير
.)4
جدول  : 4رگرسیون گام به گام به منظور تعیین تأثیر متغیرهای مؤثر بر نیت کشاورزان برای سازگاری با خشکسالی
متغيرها

B

�

S.E.B

Sig.t

اعتقادات كلي

0/41

0/03

0/60

0/001

خودكارآمدي

0/10

0/01

0/27

0/001

منافع درك شده

-0/04

0/01

-0/21

0/001

Sig= 0/001
متغيرها

F= 123/37
Multiple R

3/78
2

R

=Constant
Adjusted R

اعتقادات كلي

0/65

0/43

0/43

خودكارآمدي

0/70

0/49

0/49

منافع درك شده

0/73

0/54

0/53

•

تحلیل عوامل موثر بر رفتار کشاورزان جهت رفتار سازگاری با خشکسالی

جهت تعيين اثر متغيرهاي آسيبپذيري درك شده ،شدت درك شده ،موانع درك شده ،منافع درك شده ،اعتقادات كلي،
راهنماي عمل ،خودكارآمدي و نيت (متغير هاي تئوري اعتقادات سالمت) ،بر رفتار كشاورزان جهت سازگاري با خشكسالي از
تحليل رگرسيون به روش گام به گام استفاده گرديد .نتايج تحليل رگرسيون نشان داد ،چهار متغير ،نيت ،شدت آسيبپذيري
درك شده ،آسيب پذيري درك شده و منافع درك شده قادراند تغييرات در رفتار فرد نسبت به سازگاري با خشكسالي را در
سطح معني داري تبيين كنند )F=21/33 , SIG= 0/01, CONSTANTS= 4/08( .به عبارت ديگر اين چهار متغير قادر به تبيين
 21درصد از رفتار سازگاري كشاورزان با خشكسالي ميباشند .بر خالف ادعاي تئوري متغيرهاي موانع درك شده ،اعتقادات
كلي و خودكارآمدي در اين پيشبيني معنادار نشده اند .مقدار  BETAبه دست آمده نشان ميدهد ،افزايش يک انحراف
استاندارد در متغيرهاي فوق به ترتيب سبب افزايش  0/16 ،0/16 ،0/23 ،0/38در انحراف استاندارد متغير رفتار سازگاري
كشاورزان ميشود .از طرفي با توجه به معنيدار بودن  Tدر چهار متغير مذكور ،تاثير اين متغيرها در توضيح ميزان رفتار
كشاورزان يراي سازگاري با خشكسالي معنيدار ميباشد .در بين متغيرهاي وارد شده در مدل ،متغير نيت اولين متغير وارد شده
در مدل ميباشد .اين متغير  10درصد از تغييرات در رفتار كشاورزان را توضيح ميدهد .به عبارتي افزايش يک انحراف استاندارد
در متغير نيت ،سبب افزايش  0/38در انحراف استاندارد متغير رفتار فني كشاورزان براي سازگاري با خشكسالي ميشود دومين
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متغير وارد شده در مدل شدت آسيبپذيري درك شده ميباشد .اين متغير  6درصد از تغييرات در رفتار كشاورزان را توضيح
ميدهد ،به عبارتي افزايش يک انحراف استاندارد در متغير شدت آسيبپذيري درك شده ،سبب افزايش  0/23در انحراف
استاندارد متغير رفتار فني كشاورزان براي سازگاري با خشكسالي ميشود همانگونه كه جدول ( )5نشان ميدهد ،متغير آسيب-
پذيري درك شده سومين متغير وارد شده در مدل ميباشد .اين متغير  3درصد از تغييرات در رفتار كشاورزان را براي سازگاري
انحراف استاندارد متغير رفتار فني كشاورزان براي سازگاري با خشكسالي ميشود چهارمين متغير وارد شده در اين مدل متغير
منافع درك شده ميباشد كه  2درصد از تغييرات در رفتار كشاورزان را توضيح ميدهد .به عبارتي افزايش يک انحراف استاندارد
در متغير منافع درك شده ،سبب افزايش  0/25در انحراف استاندارد متغير رفتار فني كشاورزان براي سازگاري با خشكسالي
ميشود (جدول .)5
جدول  -5رگرسیون گام به گام به منظور تعیین تأثیر متغیرهای مؤثر بر رفتار فنی کشاورزان برای سازگاری با
متغيرها

خشکسالی
S.E.B

B

�

Sig.t

نيت

1/20

0/16

0/38

0/001

شدت آسيبپذيري درك

0/28

0/06

0/23

0/001

شده
آسيبپذيري درك شده

0/24

0/07

0/16

0/001

منافع درك شده

0/09

0/03

0/16

0/002

Sig= 0/01
متغيرها

F= 21/33
Multiple R

4/08
R2

=Constant
Adjusted R

نيت

0//31

0/10

0/09

شدت آسيبپذيري درك

0/40

0/16

0/16

شده
آسيبپذيري درك شده

0/43

0/19

0/18

منافع درك شده

0/46

0/21

0/20

مطالعه حاضر به منظور بررسي پاسخ هاي كشاورزان شهرستان دهلران به اثرات خشكسالي در چارچوب مدل مفهومي نظريه
اعتقادات سالمت انجام گرفته است  ،كه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد .كه در اين تحقيق
نتايج ضريب همبستگي پيرسون كه به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق پيرسون استفاده شد ،نشان داد كه متغير
نيت رابطه منفي و معنيداري با متغير آسيبپذيري درك شده و موانع درك شده و رابطهاي رابطه مثبت و معنيداري با متغير
اعتقاد كلي ،خودكارآمدي و راهنماي عمل دارد ،هم چنين ضريب همبستگي نشان داد ،متغير رفتار داراي رابطه مثبت و معني-
داري با متغير آسيبپذيري درك شده ،شدت درك شده ،منافع درك شده ،خودكارآمدي ،اعتقاد كلي و نيت ميباشد .همچنين
نتايج تحليل رگرسيون كه براي تعيين اثر متغيرها در تئوري اعتقادات سالمت استفاده شده نشان داد ،سه متغير ،اعتقادات
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كلي ،خودكارآمدي  ،منافع درك شده قادراند تغييرات نيت فرد نسبت به سازگاري با خشكسالي را در سطح معني داري تبيين
كنند و همچنين چهار متغير ،نيت ،شدت آسيبپذيري درك شده ،آسيبپذيري درك شده و منافع درك شده قادراند تغييرات
در رفتار فرد نسبت به سازگاري با خشكسالي را در سطح معني داري تبيين كنند.

سازگاري با تغييرات آب و هوايي موضوع بسيار مهمي در حال حاضر ميباشد از اين رو پرداختن به شيوه هاي مقابله و
راهبردهاي مورد استفاده در طول زمان خشكسالي به عنوان يكي از اثرات مهم تغيير اقليم از اهميت به سزائي برخوردار بوده و
يكي از چالشهاي عمده زمان حاضر به شمار ميرود .لذا مطالعه حاضر به منظور بررسي پاسخ هاي كشاورزان شهرستان دهلران
به اثرات خشكسالي در چارچوب مدل مفهومي نظريه اعتقادات سالمت انجام گرفت.
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد ،سه متغير  ،اعتقادات كلي ،خودكارآمدي  ،منافع درك شده قادرند تغييرات در نيت فرد
نسبت به سازگاري با خشكسالي را تبيين نمايند .همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد،چهار متغير ،نيت ،شدت
آسيبپذيري درك شده ،منافع درك شده و آسيب پذيري درك شده قادراند تغييرات در رفتار فرد نسبت به سازگاري با
خشكسالي را در سطح معني داري تبيين كنند .يافتههاي اين تحقيق در مقايسه با تحقيقات قبلي در مورد مدل اعتقادات
سالمت به نتايج نسبتاً متفاوتي دست يافت .تحقيقات قبلي

���� Yazdanpanah, Forouzani, & Hojjati,
( ; Vassallo et al.,

���� ) با استفاده از مدل اعتقادات سالمت ،نشان دادهاند مهمترين پيشبيني كنندههاي نيت و رفتار ،متغيرهاي موانع درك
شده و مزاياي درك شده ميباشند ،در حاليكه در اين تحقيق متغير موانع درك شده معني دار نگرديد .در اين تحقيق يكي از
����  )Carpenter,و گلنز و
مهمترين متغيرهاي مؤثر بر نيت اعتقادات كلي بود .اين نتيجه با نتايج پژوهشهاي كارپنتر (
همكاران ( )2010مطابقت دارد .همچنين اين نتايج در مورد تأثير آسيبپذيري درك شده

با نتايج هيجيت و همكاران ( Huijts,

����  )Molin & Steg,مغايرت و در مورد تأثير مزاياي درك شده مطابقت دارد.
با توجه به يافتهاي فوق پيشنهاداتي درجهت سياست گزاري مناسب براي كمک به بهبود سازگاري كشاورزان با خشكسالي ارائه
مي شود:


پيشنهاد ميشود مسئوالن از طريق برنامههاي آموزشي براي كشاورزان ،ضمن آگاه نمودن كشاورزان از رفتارهاي

سازگار با خشكسالي و ارائه راهكارهاي ساده و عملي براي آنها ،رفتار آنها را براي سازگار با خشكسالي ارتقا بخشند.


مطابق يافتهها متغير منافع درك شده كشاورزان سهم قابل توجهي در پيشبيني نيت و رفتار كشاورزان براي

سازگاري با خشكسالي دارد ،لذا پيشنهاد مي شود كشاورزان را از مزايا و منافع قابل توجهي كه انجام رفتارهاي سازگاري با
خشكسالي ميتواند براي آنها داشته باشند آگاه نمود .زيرا كشاورزان براي انجام رفتارهايي برانگيخته ميشوند كه سود و
منفعت حاصل از آن را براي خود درك نمايند.
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پيشنهاد مي شود كه بايد به كشاورزان شدت خطرناك بودن اثرات خشكسالي به طرق مختلف نشان داده شود .اين امر

باعث ميگردد ،تمايل آنها به استفاده از رفتارهاي سازگار با خشكسالي بيشتر گردد .در اين راستا نشان دادن نمونههاي واقعي
اتفاق افتاده و كشاورزاني كه به همين دليل دچار مشكل گرديدهاند ،بسيار تأثير گذار خواهد بود


پيشنهاد ميشود جنبههاي مختلف سازگاري با خشكسالي براي كشاورزان ساده گردد تا آنها بتوانند سازگاري با

ميباشد و براي انجام ساده ميباشد .يافتههاي اين تحقيق اشاره دارند كه انجام رفتارهاي سازگاري بايد از طرف كشاورزان
براي اجرا راحت و امكانپذير باشد .همچنين اعتماد و توانايي كشاورزان بايد از طريق برنامههاي آموزشي به منظور
توانمندشدن آنها جهت غلبه بر موانع درك شده و سختيهاي انجام سازگاري با خشكسالي تقويت گردد .از آنجا كه سهولت
يا دشواري درك شده سازگاري با خشكسالي و يا به عبارتي كنترل رفتاري درك شده روي رفتار سازگاري كشاورزان تأثير
ميگذارد ، .ميتوان با به وجود آوردن اين اعتقاد در كشاورزان كه سازگاري با خشكسالي امكانپذير است بر نيت و در نتيجه
رفتار سازگاري با خشكسالي كشاورزان تأثير گذاشت .بنابراين برنامههاي سازگار با خشكسالي بايد به دنبال كسب حمايت
گسترده از طرف بخشهاي مختلف جامعه باشد ،به عالوه تدوين استراتژيها و برنامههايي جهت اين كه كشاورزان از سهولت
سازگاري با خشكسالي اطمينان پيدا كنند و مشاركت دادن كشاورزان در اين برنامهها آنها را قادر به غلبه بر موانع و
مشكالت درك شده ميكند و در نتيجه ميتواند رفتار سازگاري با خشكسالي را در ميان آنها بهبود بخشد.


پيشنهاد ميشود مسئوالن از طريق برنامههاي آموزشي براي كشاورزان ،ضمن آگاه نمودن كشاورزان از رفتارهاي

سازگار با خشكسالي و ارائه راهكارهاي ساده و عملي براي آنها ،رفتار آنها را براي سازگار با خشكسالي ارتقا بخشند.
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