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چکیده
بخش کشاورزی به علت ماهیت آن و تأثیرپذیری آن از تغییرات آب و هوایی با ریسک بسیار زیادی همراه
استت؛ ازاینرو تولیدات کشتاورزی و مییشت آاان را تددید میکند .درک خطرات ااشی از تغییرات آب و
هوایی از ستوی کشاورزان و عوام مثثر بر آن برای کاهش و سازااری با تغییرات آب و هوایی بسیار مد
استت .هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوام مثثر بر اِدراکِ خطر کشاورزان اندمکار شدرستان کرمااشاه در
مواجده با تغییرات آب و هوایی بود .جامیه آماری پژوهش حاضتر ،کشاورزان اندمکار شدرستان کرمااشاه
به تیداد  33333افر بوداد که تیداد  383افر از آنها بر استتاج جدوک کرجستتی و موراان بهعنوان امواه
آماری ااتخاب شتتداد .در این پژوهش برای ااتخاب امواه مورد مطالیه از روش امواهایری چند مرحلهای
طبقهای خوشتتتهای تصتتتاد ی متناستتتا با حج جامیه آماری بدره ار ته شتتتد .اب ار اردآوری اطلاعات
پرستشتنامهای محقق ستاخت بود که روایی صتوری آن توستم متخصصین مورد تأیید قرار ار ت .پایایی
پرستتشتتنامهها ای با استتتفاده از ضتتریا آلفای کرواباخ بررستتی و تأیید شتتد  .)3/77 -3/14بهمنظور
تج یتهوتحلی دادهها از ارما ارهای  SPSS24و  AMOS22و برای به دستتتت آوردن اقشتتته موقییت
جغرا یایی محدوده مورد اظر از ارما ار  Arc GIS9.3استتتتفاده شتتتد .اتایج حاصتتت از مدک میادلههای
ستتاختاری اشتتان داد ،متغیرهای اعتماد ،دااش ،اگرش زیستتتمحیطی و اگراای و دغدغه بر اِدراکِ خطر
کشتتاورزان در مواجده با تغییرات آب و هوایی اثر داراد .درمجموع این متغیرها  34درصتتد از تغییرپذیری
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متغیر اِدراکِ خطر کشتتتاورزان در مواجدته بتتا تغییرات آب و هوایی را تبیین اموداتتد و بخش عمتدهای از
تغییرپذیری متغیر اِدراکِ خطر کشاورزان توسم متغیر اگرش زیستمحیطی تبیین شد.
کلیدواژهها :تغییرات آب و هوایی ،اِدراکِ خطر ،کشاورزان اندمکار ،کرمااشاه.
 -7مقدمه

تغییرات آب و هوایی 4یکی از مد ترین چالشهای زیستتتتمحیطی قرن بیستتتت و یک

آزادی و همکاران4311 ،؛

ی دانپنتاه و زبیتدی4311 ،؛ زبیدی و همکاران4311 ،؛  )Clayton et al., 2015; Shi et al., 2015و بهطور ویژه یکی از
مد ترین تدتدیتدات اقتصتتتادی ،اجتمتاعی و زیستتتتمحیطی برای زادای بشتتتر استتتت ( ;Zobeidi et al., 2016

 .)Kittipongvises & Mino, 2015; Hidalgo & Pisano, 2010ا ایش دما ،تغییر یا تن الگوهای بارادای ،ا ایش
وقوع رویدادهای آب و هوایی شتدید برای مثاک طو انها ،سی ها و خشکسالیها) ،بالا آمدن سطح دریاها ،تغییر یا تن
ستری صت ها ،اسیدی شدن اقیااوجها و ذوب شدن یخها از شاخصهای تغییرات آب و هوایی میباشند ی دانپناه و

همکاران4317 ،الف) .بر استاج ا ارش منتشتر شده در ساک  2343از سوی هیئت بینالدوک تغییرات آب و هوایی ،2اار
هیچ اقدام جداای در راستتای متیادکستازی ا ایش درجه حرارت سطح زمین صورت اگیرد دراتیجه آسیاهای ااشی
از ارمایش جداای احتمالاً غیرقاب براشتت و اجیهبار خواهد بود  .)Shi et al., 2015دراینبین کشتاورزان کشورهای
درحاکتوستیه به علت وابستگی زیاد به مناب زیستمحیطی ازجمله اروههای بسیار حساج ،آسیاپذیر و در میرض
خطر تغییرات آب و هوایی هستتتتند ،بهطوریکه پیامدها و اثرات ااشتتتی از تغییرات آب و هوایی زادای و امرارمیاش
بستتیاری از آنها را تددید میکند ) .(Azadi et al, 2018; Ahsan & Brandt, 2015ازاینرو ،درک خطرات تغییرات
آب و هوایی از اهمیت استاستی برخوردار استت و اقش مدمی را در شتک ایری ستیاستهای آب و هوایی و ایجاد
حمایت از ابتکارات برای کاهش و سازااری با آن دارد ).(Lujala et al., 2015

پژوهشهای صتورت ار ته در رابطه با اِدراکِ خطر کشاورزان اسبت به تغییرات آب و هوایی روز به روز در حاک
ا ایش استتتت ) .(Li et al., 2017چراکتته پی بردن بتته احوه اِدراکِ کشتتتاورزان از خطرات تغییرات آب و هوایی و
چگواگی تحت تأثیر قرار ار تن تمای آنها استتبت به اتخاذ شتتیوههای ستتازااری در راستتتای توستتیهی اثربخش
راهبردهای مثثر تغییرات آب و هوایی برای کنشتتگران و مستتئولین بخش کشتتاورزی بستتیار مد استتت ).(ibid, 2017

بنتابراین اِدراکِ خطر کشتتتاورزان عتامت بستتتیتار مد و تأثیراذاری بر رآیندهای تولید ،ستتترمایهاذاری و مدیریت
تصمی ایری در بخش کشاورزی در شرایم تغییرات آب و هوایی است ).(Ullah et al., 2015

1 Climate Change
2 Intergovernmental Panel on Climate Change
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اولین رآیند اِدراکی در رابطه با تغییرات آب و هوایی ،اِدراکِ خطر استتت ).(Le Dang, 2014; Rohrmann, 2008
اِدراکِ خطر ،با ر تار ا راد در ارتباط استتت ،زیرا ا راد میتوااند ر تارهایی را که در طیف وستتییی از راهبردهای محدود
یا باز قرار داراد را اتخاذ امایند ) .(Milne et al., 2008اِدراکِ خطر مرتبم با تغییرات آب و هوایی ،قضتتاوت مردم در
مورد احتماک قرار ار تن در میرض خطراتِ مرتبم با تغییرات آب و هوایی و عواقا ااشتتی از آن رویداد استتت (Le

) .Dang, 2014; Rohrmann, 2008; Milne et al., 2008بتهعبتارتدیگر ،اِدراکِ خطر ،بتاور ذهنی چه منطقی یا
غیرمنطقی) در مورد شتتاا

وقوع یک خطر یا در مورد می ان ،زمان ،یا عواقا اثر یا اثرات آن توستتم یک رد ،اروه یا

جامیه است ).(Reser et al., 2012

ک
در زمینه علوم اجتماعی و بهویژه روانشتناستی زیستمحیطی ،تیداد ایندهای از مطالیات به داباک سنجش اِدرا ِ
خطر و متغیرهایی دیگر همچون دااش ،اگرش و باور صتتتورت ار ته استتتت ) .(Hidalgo & Pisano, 2010در این
رابطه ) (Lorenzoni, 2006میتقد استتتت که درک عمومی از خطر اهتندا از طریق توصتتتیف علمی و نیِ خطر ممکن
استتتت بلکه از عوام مختلف رواای و اجتماعی ای تأثیر میپذیرد .مقدار قاب توجدی از تحقیقات صتتتورت ار ته در
رابطته بتا اِدراکِ خطر تغییرات آب و هوایی در ایتالاتمتحده آمریکا و اروپا و جاهای دیگر مورد بررستتتی قرار ار ته
استت ) .(Mumpower et al., 2016بستیاری از مطالیات صتورت ار ته در اذشته اشان دادهااد اِدراکِ رد از خطرات
تغییرات آب و هوایی ،ارتباط تنگاتنگی با اقدامات کاهش و ر تار ستتازااری دارد ) .(Wei et al., 2014بهطوریکه از
آن بهعنوان عنصر کلیدی برای کاهش و سازااری مو ق با تغییرات آب و هوایی میدااند ).(Arbuckle et al., 2013

عوامت مثثر بر شتتتنتاختت و ادراک خطر عبتارتااد از :دااش در مورد تغییرات آب و هوایی ،اگرش استتتبت به
محیمزیستتت و خودکارآمدی درک شتتده .ازاینرو ،داشتتتن دااش و د عل و پیامدهای تغییرات آب و هوایی ،درک
مخاطرات بیدی این پدیده و تمای به اقدام برای مقابله با آن را ا ایش میدهد ).(Hidalgo & Pisano, 2010

اعتمتاد 4یک مفدوم پیچیده و چند بیدی استتتت ( )Poortinga & Pidgeon, 2003و اقش مثثری بر اِدراکِ خطر
دارد بهویژه زماای که ا راد اقد دااش هستتند و پیچیدای شترایم محیطی خطرااک را میتوان توسم اعتماد کاهش داد
) .(Bosschaart et al.,2013اعتماد ااتظاری استت که باعث میشتود رد ااگی ه و توااایی حرکت در مسیری که توسم
منب اعتماد ارزشاذاری شتتتده را داشتتتته باشتتتد همیلووستتتکی 2و همکاران 2343 ،به اق از ی دانپناه و همکاران،
4317ب) .اعتمتاد بتا وجود اقش محوری اعتمتاد در تییین واکنشهتا استتتبتت به تغییرات آب و هوایی پژوهشهای
تجربی و تئوریتک اادکی در رابطه با اعتماد وجود دارد ) .(Lucas et al., 2015اما در این پژوهشهای اادک ای بارها
و بارها اثبات شتده استت که اعتماد ،سازهای اثراذار بر اِدراک و واکنش به مسئله خطر است ).(Spence et al., 2010

محققین متیددی به بررستی اعتماد مردم به دااشتتمندان و دولت پرداختهااد تا بتوااند آن را به تغییرات آب و هوایی ربم
1 Trust
2 Hmielowski
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دهند .یا تههای آنها بهطورکلی بیااگر آن استت که دااشتمندان ،دوستان و خااواده قاب اعتمادترین مناب ِ اطلاعات آب و
هوایی میباشند ).(Kettle & Dow, 2016

دااش 4ستازه دیگری استت که بر اِدراکِ خطر مثثر است .پی بردن به دااش کشاورزان در رابطه با موضوع تغییرات
آب و هوایی مد استت ،چراکه عدم یالیت و بیدااشتی یک عدم واکنش محسوب میشود و یا حتی ممکن است که
بهعنوان رد چالش تغییرات آب و هوایی تلقی شتتود ) .(Eggers et al., 2015قدان دااش ممکن استتت اگرش مردم
استتبت به تغییرات آب و هوایی و همچنین بر تمای ا راد استتتبت به ااجام اقدامات کاهش و ستتتازااری تأثیر بگذارد
) .(Tobler et al., 2012بررستی دااش پیش درآمدی ضروری بهمنظور سازااری مناسا مردم با تغییرات آب و هوایی
استت ) .(Kabir et al., 2016مطالیات اشتان میدهد ا رادی که ستطح بیشتری از دااش تغییرات آب و هوایی داراد
ستتتطح بتالتاتری از اِدراکِ خطر تغییرات آب و هوایی را ا ارش میکننتد و دراتیجه حمایت بیشتتتتری از ا ینههای
ستتیاستتت آب و هوایی داراد ) .(Mumpower et al., 2016یا تههای پژوهش )(Bremer & Linnenluecke, 2017

اشتتتان داد که اگرش زیستتتتمحیطی 2و دااش تغییرات آب و هوایی تأثیر قاب توجدی بر اِدراکِ خطر داراد .همچنین
) (Tobler et al., 2012 cited in Shi et al., 2015دریا تند که دااش در مورد عل و پیامدهای تغییرات آب و هوایی
رابطته مینیدار مثبتی بتا اگراای در مورد تغییرات آب و هوایی دارد .از طر ی برخی از محققتان استتتتتدلاک کردهااد که
دااش تبیینکننده مد اگراای در مورد تغییرات آب و هوایی ایستتت ،درحالیکه برخی دیگر دااش را بستیار مورد توجه
قرار دادهااد .)Shi et al., 2015

ستازه دیگری که بر اِدراکِ خطر مثثر استت ،اگرش زیستمحیطی است .درحالیکه پیشینه پژوهشهای مربوط به
علوم اجتماعی در زمینه تغییرات آب و هوایی هنوز استبتاً اادک استت ،باوجوداین عل روانشتناسی زیستمحیطی در
حاک رشتد بوده است ) .(Roser-Renouf & Nisbet, 2008اگرش زیستمحیطی از باورها ،احساسات و ایات ر تاری
تشتکی شتده استت که این ترکیا ،اشتان دهنده اگرش استبت به یالیتها یا مستال مربوط به محیمزیستت است
) .(Christensen & Knezek, 2015; Schultz et al., 2004 cited in Rasool & Ogunbode, 2015در
مطالیهای ) (Kuhn, 2000 cited in Heath and Gifford, 2006ای اشتان داد ا راد با اگراایهای زیستتمحیطی بیشتر
خطرات بیشتری را درک اموداد و بنابراین اگراایهای زیستمحیطی ،یک پیشبینی کننده مد ِ اِدراکِ خطر است.
اگراای و دغدغه در رابطه با تغییرات آب و هوایی دیگر ستتتازه مدمی استتتت که بر اِدراکِ خطر تأثیراذار استتتت.
مطالیاتی که اخیراً در آمریکای شتمالی و اروپا صتورت ار ته ،اشتان داده است ،اکثریت مردم در مورد تغییرات آب و
هوایی اگران هستتند .زماای که از مردم تقاضتا میشود تا درباره تغییرات آب و هوایی کر کنند ،بیدراگ ا کار آاان به
ستتمت اثرات منفی تغییرات آب و هوایی هدایت میشتتود .برای بستتیاری ،ااگار ستتازی تصتتویرستتازی) اجیه عادی
1 Knowledge
2 Environmental attitude
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استت ) .(Vignola et al., 2013بررستی اگراای کشتتاورزان درباره تأثیرات تغییرات آب و هوایی ،مثلفهای کلیدی برای
مو قیت در امر سازااری و کاهش تغییرات آب و هوایی است ).(Arbuckle et al., 2013

درمجموع بتا توجته به اتایج پژوهشهای صتتتورت ار ته در زمینه اِدراکِ خطر تغییرات آب و هوایی ،چارچوب
مفدومی زیر برای این پژوهش اراله شتد .بر استتاج شتتک  4اعتماد ،دااش ،اگرش زیستتتمحیطی و اگراای و دغدغه،
تبیینکنندههای اِدراکِ خطر به شمار میآیند.

اعتماد

ادراک خطر

دااش
اگراای و دغدغه

اگرش زیستمحیطی

شکل  -7چارچوب مفهومی پژوهش
 -6مواد و روشها

پژوهش حاضتر از لحا هدف ،کاربردی و از لحا روششتناسی ،پیمایشی است .جامیهی آماری این پژوهش را
کشتاورزان اندمکار شتدرستتان کرمااشتاه به تیداد حدود  33333افر تشتکی داداد .بهمنظور ااتخاب اعضای امواه از
روش امواهایری چند مرحلهای طبقهای خوشتتهای تصتتاد ی متناستتا با حج جامیه آماری استتتفاده شتتد .بر استتاج
جدوک امواهایری کرجستتتی و موراان تیداد  383امواه ااتخاب شتتتد .بهمنظور امواهایری ،از هر طبقه بهصتتتورت
خوشتتهای تصتتاد ی و به استتبت  427افر کشتتاورز اندمکار آبی و  213افر کشتتاورز اندمکار دی ااتخاب اردید و
پرستشتنامهها تکمی اردیداد .به دلی اقصتان اطلاعات بیضی از پرسشنامهها 33 ،پرسشنامه از ک دادها حذف اردید
و درادتایتت  448کشتتتاورز اندمکار آبی و  232کشتتتاورز اندمکار دی در تحلی ادایی قرار ار تند .اب ار اردآوری
اطلاعات در این پژوهش ،پرستشتنامهای محقق ستاخت متشک از چند بخش شام ویژایهای ردی و اجتماعی41 ،
اویه جدت ستتنجش متغیر اِدراکِ خطر 1 ،اویه جدت ستتنجش متغیر اعتماد 42 ،اویه جدت ستتنجش متغیر دااش8 ،
اویه مربوط به متغیر اگرش زیستتتمحیطی و  1اویه جدت ستتنجش متغیر اگراای و دغدغه بوداد .روایی صتتوری
پرستشتنامه بر استاج اظر اعضتای هیئتعلمی متخصتص تالید شد .پایایی پرسشنامه ای با استفاده از مطالیه راهنما به
تیداد  33افر در شتتدرستتتان استتلامآباد غرب با استتتفاده از آزمون آلفای کرواباخ اادازهایری شتتده استتت که همگی در
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ستتطح مناستتبی بوداد جدوک  .)4همچنین جدت تج یهوتحلی دادهها از ارما ارهای  SPSS24و  AMOS22و برای به
دست آوردن اقشه موقییت جغرا یایی محدوده مورد اظر از ارما ار  Arc GIS9.3استفاده شد.
جدول  -7ضریب آلفا و تعداد گویههای مربوط به متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیرهای مستق

متغیر وابسته

متغیرها

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

اعتماد

1

3/711

دااش

42

3/131

اگرش زیستمحیطی

8

3/771

اگراای و دغدغه

1

3/813

ادراک خطر

41

3/881

 -7-6منطقه مورد مطالعه

منطقه مطالیاتی پژوهش پیش رو ،شتدرستتان کرمااشتاه در شتر استتان کرمااشاه است .این شدرستان در ااحیهای
کوهستتاای بین لات ایران و جلگه بینالندرین واق شتده استت و ارتفاع پستتترین اقطه آن از سطح دریا  4133متر
استت .دو رشتته کوه پراو در شتماک و کوه ستفید در جنوب ،شتدرستتان کرمااشتاه را احاطه اموده است که مد ترین
ارتفتاعتات از اظر تتأثیراتذاری بر اقلی محت میباشتتتند .بلندترین اقطه کوه پراو در حدود  3317متر ارتفاع دارد که
میتوان به تأثیر آن در شترایم آب و هوایی کرمااشتاه پی برد .کوه ستفید با طوک  11کیلومتر در جنوب شدر واق شده
استت و بلندترین قلیه کوه ستفید ای  2813متر ارتفاع دارد ،در سطح شدرستان کرمااشاه ،تأثیر اکتور عرض جغرا یایی
بهمراتا کمتر از ارتفاع استتت و تفاوت موجود بین شتتمالیترین و جنوبیترین اقطه آن اختلاف زیاد و قاب توجدی را
در پارامترهای مرتبم با تابش خورشتید اظیر ستاعات آ تابی به وجود امیآورد .رژی آب و هوایی شتدرستان کرمااشاه
را ستیستت های ک شتار مدیترااهای تشتکی میدهند .بهطورکلی شتدر کرمااشتاه در یک اقلی ایمهخشتتک قرار دارد.
موقییت جغرا یایی منطقه مورد مطالیه در شک

 )2اشان داده شده است.
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شکل  -6موقعیت جغرافیایی شهرستان کرمانشاه
 -9نتایج و بحث
 -7-9ویژگیهای فردی و اجتماعی کشاورزان

بر استاج اتایج حاصت از بررستی ویژایهای ردی و اجتماعی ،میااگین سن پاسخگویان  18/17ساک با ااحراف
مییار  42/17بود .ستن جوانترین پاستخگو  21ساک و مسنترین آن  81ساک بود .توزی راواای پاسخگویان بر اساج
جنستیت اشتان میدهد 337 ،افر  11/3درصتد) از پاستخگویان مرد و  43افر  3/7درصد) زن بوداد .توزی راواای
پاستخگویان بر استاج وضتییت تأه اشان داد 73 ،افر  23/1درصد) از پاسخگویان مجرد و  277افر  71/4درصد)
متأه بوداد .توزی راواای تجربه کار کشتتاورزی اندمکاری) پاستتخگویان اشتتان داد ،میااگین تجربه کار کشتتاورزی
اندمکاری) پاسخگویان  21/13ساک با ااحراف مییار  41/11بود .کمترین آن  1ساک و بیشترین آن  73ساک بود.
 -6-9همبستگی بین متغیرهای پژوهش

بهمنظور بررستتی رابطه بین متغیرهای چارچوب مفدومی پژوهش از آزمون همبستتتگی پیرستتون استتتفاده شتتد.
همتاناواته که جدوک  2اشتتتان میدهد ،متغیر اِدراکِ خطر رابطه آماری مثبت و مینیداری با متغیر اعتماد )r=3/337
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دارد .به عبارتی ا رادی که اعتماد بیشتتری به ادادهای دولتی و متخصتصتین و کارشتناسان داراد بنابراین از درک خطر
بیشتتتتری ای برخوردار هستتتتند .همچنین متغیر اِدراکِ خطر رابطه آماری مثبت و مینیداری با متغیر دااش )r=3/371
دارد .این بدان مینی استت که کستاای که دااش بیشتری اسبت به تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن داشتهااد ادراک
خطر بیشتتتتری داشتتتتتتهااتتد .از طرف دیگر ،متغیر اِدراکِ خطر رابطتته آمتتاری مثبتتت و مینیداری بتتا متغیر اگرش
زیستتتمحیطی  )r=3/117دارد .به عبارتی ا رادی که اگرش مثبتتری استتبت به یالیتها و مستتال زیستتتمحیطی
داراتد از درک خطر بتالتاتری برخورداراتد .متغیر اِدراکِ خطر رابطه آماری مثبت و مینیداری با متغیر اگراای و دغدغه
 )r=3/311دارد بدین مینا که ا رادی که دارای ستتتطح بالاتری از اگراای و دغدغه استتتبت به اثرات و پیامدهای پدیده
تغییرات آب و هوایی هستتتند ادراک خطر بیشتتتری استتبت به تغییرات آب و هوایی داراد .همچنین بر استتاج اتایج
ماتری

ضترایا همبستگی ،بیشترین همبستگی به ترتیا بین اگرش زیستمحیطی و اگراای و دغدغه  )r=3/111و

کمترین می ان همبستگی بین اعتماد و دااش  )r=3/428است.
جدول  -6ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

اعتماد

اعتماد

4

دانش

نگرش زیستمحیطی

-

نگرانی و

ادراک

دغدغه

خطر

-

-

-

دااش

*3/428

4

-

-

-

اگرش زیستمحیطی

**3/471

**3/132

4

-

-

اگراای و دغدغه

*3/432

**3/311

**3/111

4

-

ادراک خطر

**3/337

**3/371

**3/117

**3/311

4

* :معنیداری در سطح  5درصد ** :معنیداری در سطح  7درصد

بهمنظور بررستتتی رابطه عِلّی بین متغیرهای چارچوب مفدومی پژوهش از مدک میادلههای ستتتاختاری )SEM 4از
طریق ارما ار  AMOS22استتفاده شتد .آزمون تحلی مستیر شتام برآورد تناستا مدک و مستیر عام مشترک است.
همچنین تحلی مسیر ایازمند شرایطی به شرح زیر است .اار تقریتتا ریشتته میااگیتن مربت خطتا (RMSEA) 2کمتر
از  3/31باشتد برازش مدک مناستا و اار ک تر از  3/38باشتد برازش مدک قاب قبوک در اظر ار ته میشود و همچنین
کتای استتتکور ابتایتد مینیدار باشتتتد ) .(Ritter, 2012بدین منظور در آغاز ،رابطه بین متغیرها در چارچوب مفدومی
پژوهش بررستتی و ستت

کای استتکور ،درجه آزادی و تقریا ریشتته میااگین مرب خطا محاستتبه شتتد ), df= 121

1 Structural Equation Model
2 Root Mean Square Error of Approximation
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 .(χ2=2138/248 , RMSEA= 3/318بتا توجه به اینکه  RMSEAدر محدوده قاب پذیرش قرار دارد دراتیجه مدک از
برازش مناسبی جدت بررسی روابم برخوردار است.
چارچوب مفدومی پژوهش شتتام متغیرهای اعتماد ،دااش ،اگرش زیستتتمحیطی ،اگراای و دغدغه و اِدراکِ خطر
استتت .بر استتاج اتایج ا ارش شتتده در جدوک  ،3در رابطه با تأثیر متغیرهای مدک بر متغیر اگراای و دغدغه میتوان
بیان امود ،متغیرهای دااش  )β= 3/217 , p<3/3334و اگرش زیستتمحیطی  )β= 3/321 , p<3/3334تأثیر مستتتقی
مثبت و مینیداری بر متغیر اگراای و دغدغه داراد .این دو متغیر درمجموع توااستتتهااد  21درصتتد از تغییرپذیری متغیر
اگراای و دغتدغته را تبیین کننتد .همچنین میتوان بیتان امود ،بخش عمتدهای از تغییرپذیری متغیر اگراای و دغدغه
توسم متغیر اگرش زیستمحیطی تبیین میشود.
در ارتباط با تأثیر ستتایر متغیرها بر متغیر اِدراکِ خطر میتوان بیان امود ،متغیرهای اعتماد ،)β= 3/437 , p<3/341
دااش  ،)β= 3/414 , p<3/341اگرش زیستتتتمحیطی  )β= 3/211 , p<3/3334و اگراای و دغدغه , p<3/332

 )β= 3/224دارای تأثیر مستتتقی مثبت و مینیداری بر متغیر اِدراکِ خطر میباشتتند .همچنین متغیرهای دااش 3/317
= )βو اگرش زیستتتمحیطی  )β= 3/372دارای تأثیر غیرمستتتقی مثبت و مینیداری بر متغیر اِدراکِ خطر میباش تند.
درمجموع این متغیرها قادر به پیشبینی  34درصتد از تغییرپذیری متغیر اِدراکِ خطر میباشند .در رابطه با اثراذاریهای
مستتتتقی و غیرمستتتتقی متغیرهتای چارچوب مفدومی پژوهش بر متغیر اِدراکِ خطر میتوان افت ،بخش عمدهای از
تغییرپذیری اِدراکِ خطر توسم متغیر اگرش زیستمحیطی تبیین میشود.
جدول  -9اثرات متغیرهای چارچوب مفهومی پژوهش
ضرایب مسیر
اثرات مستقیم استاندارد
اِدراکِ خطر

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3/34

3/21

–

–

–

نگرانی و دغدغه

3/224
–

اعتماد

3/437

3/414
3/217

–

دانش

نگرش زیستمحیطی

3/211
3/321

اِدراکِ خطر

–

–
–

–

–

–

–

نگرانی و دغدغه

اعتماد

3/317

–

دانش

نگرش زیستمحیطی

3/372

اِدراکِ خطر

–
–

نگرانی و دغدغه

3/224
–

اعتماد

3/437

3/248
3/217

–

دانش

نگرش زیستمحیطی

R2

3/337

اگراای و دغدغه

–

ک خطر
اِدرا ِ

اثرات غیرمستقیم استاندارد

3/321

متغیرها

اثرات کل استاندارد
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0/74

0/50
0/50
0/62
0/67

0/36

3/437 )3/341

اِدراکِ خطر

0/57

اعتماد

2

R = 3/34

0/22

0/62

0/60

0/51

0/53

0/54

0/68

0/67
0/35
0/70

3/224 )3/332

0/64

0/91

0/64

دااش

0/74
0/66

0/69

0/81

0/58

0/61

0/59

0/60

0/70
0/71
0/82

اگراای و دغدغه

3/321 )3/3334

R2= 3/21

0/79

اگرش زیستمحیطی

0/75
0/62
0/49

0/65
0/76

0/61

0/79

0/57

0/80

0/50

0/41

0/67

0/31

شکل  -9مدل معادلههای ساختاری و ضریبهای تحلیل مسیر بین متغیرهای چارچوب مفهومی پژوهش
 -4جمعبندی

هدف پژوهش حاضتر بررسی عوام مثثر بر اِدراکِ خطر کشاورزان اندمکار شدرستان کرمااشاه اسبت به تغییرات
آب و هوایی بود .بهمنظور تییین همبستتگی بین متغیرهای پژوهش از ضتریا همبستتگی پیرسون استفاده شد و اتایج
اشتتان داد که متغیرهای اعتماد ،دااش ،اگرش زیستتتمحیطی و اگراای و دغدغه در ستتطح  11درصتتد همبستتتگی
مینیداری بتا متغیر اِدراکِ خطر داراتد .بنتابراین میتوان چنین استتتتنباط کرد که کشتتتاورزاای که اعتماد بیشتتتتری به
کارشتناستان ،متخصصان و جداد کشاورزی داراد ،اِدراکِ خطر بیشتری اسبت به پیامدهای تغییرات آب و هوایی داراد.
همچنین کستتاای که دااش بیشتتتری از تغییرات آب و هوایی و اثرات و پیامدهای آن داراد دراتیجه درک بیشتتتری از
خطرات تغییرات آب و هوایی داراتد .از طر ی ،کشتتتاورزاای کته اگرش زیستتتتمحیطی بدتری داراتتد ،اِدراکِ خطر
بیشتتری استبت به تغییرات آب و هوایی و اثرات آن داراد .همچنین کشاورزاای که اگراای و دغدغه بیشتری اسبت به
اثرات ستتوت تغییرات آب و هوایی داراد ،اِدراکِ خطر بیشتتتری استتبت به پیامدهای تغییرات آب و هوایی داراد .اتایج
مدک میادلات ستاختاری اشتان داد اعتماد کشتاورزان به کارشتناسان و متخصصین جداد کشاورزی و دااشمندان حوزه
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تغییرات آب و هوایی بر روی اِدراکِ خطر آاتتان تتأثیر مستتتتقی مثبتت و مینیداری دارد .این اتیجته بتا پژوهشهتتای
ی دانپنتاه و زبیتدی  )4311و  Bosschaartو همکاران ) (2013مغایرت دارد .در رابطه با متغیر اعتماد میتوان افت،
اعتماد کشتاورزان به اطلاعات اراله شتده کارشتناسان و متخصصین جداد کشاورزی و دااشمندان حوزه تغییرات آب و
هوایی ،موجا ا ایش اِدراکِ خطر کشتاورزان استبت به تغییرات آب و هوایی شتده است .بنابراین پیشنداد میشود از
طریق ارالته اطلاعات دقیق و قاب درک به کشتتتاورزان در رابطه با تغییرات آب و هوایی و اقدامات صتتتورت ار ته از
سوی جداد کشاورزی و حمایتهای مالی از طریق وام و اعتبار ،اعتماد کشاورزان را تقویت امود.
دااش تغییرات آب و هوایی دارای تأثیر مستتتقی مثبت و مینیداری بر اِدراکِ خطر کشتتاورزان استتبت به تغییرات
آب و هوایی استتت که این اتیجه با پژوهش ی دانپناه و زبیدی )4311؛ Bremer & Linnenluecke (2017) Hidalgo

) & Pisano (2010در یک راستتتتا استتتت و با پژوهش ) (Menny et al., 2011مغایرت دارد .همچنین در مطالیات
) (Mumpower et al., 2016; Bosschaart et al.,2013; Brody et al.,2008متغیر دااش روی اِدراکِ خطر مینیدار
اشتتتد .از طر ی متغیر دااش بتهصتتتورت مستتتتقی بر متغیر اگراای و دغدغه تأثیر اذاشتتتت که این اتیجه با پژوهش
) (Milfont, 2012ستازااری دارد .در این راستتا پیشتنداد میشود کارشناسان ،مروجان و متخصصین بخش کشاورزی
کته در کلتاجهتای آموزشتتتی -ترویجی بتا اراله اطلاعات دقیقتر ،مشتتتاوره منطقیتر و ژرفتر و همچنین یا تههای
تحقیقاتی به شیوهای قاب درک در رابطه با پیامدهای تغییرات آب و هوایی ب ردازاد.
اگرش زیستتتمحیطی کشتتاورزان دارای تأثیر مستتتقی مثبت و مینیداری بر اِدراکِ خطر کشتتاورزان استتبت به
تغییرات آب و هوایی استتتت کته این اتیجه با ) (Carlton & Jacobson, 2013; Syal et al., 2011مطابقت دارد .از
طر ی متغیر اگرش زیستتمحیطی بهصتورت مستتقی بر متغیر اگراای و دغدغه تأثیر میاذارد .در این راستتتا پیشنداد
میشتود مروجان جداد کشتاورزی در طی برا اری کلاجهای آموزشتی -ترویجی ،در رابطه با اثرات اامطلوب سموم
و کودهای شتیمیایی بر مناب طبییی ،زیستتگاههای طبییی ،محصتولات و ستلامت ااستان پرداخته شود تا از این طریق
اگرش زیستمحیطی کشاورزان تقویت اردد.
متغیر اگراای و دغدغه دارای تأثیر مستتتقی مثبت و مینیداری بر اِدراکِ خطر کشتتاورزان در مواجده با تغییرات آب
و هوایی استت .در این اتیجه پیشتنداد میشود با اراله اطلاعات دقیق از سوی کارشناسان جداد کشاورزی بهمنظور اشان
دادن اثرات تغییرات آب و هوایی ،آااهستتازی کشتتاورزان در رابطه با رخ داد این پدید و همچنین اثرات منفی ،مخرب
و طولاایمدت آاکه میتوااد درک آنها را از آستتیاپذیری ااشتتی از تغییرات آب و هوایی بیشتتتر اماید ،به کشتتاورزان
منتق امایند.
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