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باه   1395-96ی که در سال زراعا  کار شالیزنان  این نفر از 173. بدین منظور، صورت پذیرفت حفاظت

منظاور   هبا ای باا انتساام متناسان انت اام شادند.       گیری طبقه طریق نمونه، از ندکشت برنج پرداخته بود

کاه ارزیاابی تهدیاد و ارزیاابی     داد نتایج نشان از پرسشنامه استاندارد استفاده شد.  ،آوری اطالعات همع

درک  ؛ همچنین،دندار دار معنیبا تغییرات اقلیم اثر مثبت و  آنها بر رفتار سازگاری کار شالیمقابله زنان 

بر ارزیابی مقابلاه   دارای بیشترین اثرپاسخ های  هزینه نیز و بر ارزیابی تهدیدبیشترین اثر  دارای مشکالت

 یو خصوصا  یدولتا هاای   انکه ساازم  شود یم شنهادیپ ،به نتایجبا توهه ست. آنهابا تغییرات اقلیم توسط 

الادول   نیبا  ت ا یهمچاون ه  یالملل نیبهای  انسازم زیو ن میاقل راتییتغ ،یعیمنابع طب ،یمرتبط با کشاورز

 ینسابت باه آماوزش رفتارهاا     یما یاقل راتییا ماورد تغ  سازمان مل  متحد در ونیو کنوانس میاقل راتییتغ

حاضار باه شناساایی رفتارهاای     نتاایج تحقیاق    .ناد کناقادام   کاار  شاالی  نتار باه زناا    و سازگارانه یحفاظت

الزم بارای ساازگاری    راهباردی هاوایی و ماداخالت   و سازگاری زنان در برابر تغییارات آم  کنندس تعیین

 .کندمؤثرتر آنها کمک می

 کشاورزی. ،حفاظت زشیانگ ، نظریةزنان ،سازگاری ،میاقل اترییتغ :ها کلیدواژه

 مقدمه

 اتتغییار  الادول  ههاانی توساط هی ات باین     درهه ساانتیگراد  5/1گرمایش گزارش ویژه 

اقلایم در منااطق هغرافیاایی م تلاف در      تنشان از وقوع پدیاده تغییارا  ( Field, 2014) ییوهوا آم

و  اها  کانش  و تیا همعبار  تواند  می که ،(Masson-Delmotte et al., 2018) داردسطح کره زمین 

هاا  ساختزیر (،Hahn et al., 2009) شرایط اقتصادی (،Adger et al., 2007) افراد یهاواکنش

(Below et al., 2012) ،دولات وکارهای ساز (Hlahla et al., 2019 و ) یکیزیژئاوف هاای   هنباه، 

خاا   هاای   هنبه از همله( Zhang et al., 2008; Karami et al., 2019) یو اهتماع یکیولوژیب

فقاار و نااابرابری  هملااهاز  بساایاری و مشااکالت باشااداثرگااذار  (Dankelman, 2002) یتیهنساا

 ار (Tubiello, 2005) کشااورزی و کاهش تولید محصاوالت   (Denton et al., 2014) هنسیتی

میلیاارد سااکن روساتایی در     5/2 معیشات بایش از  منبع اصلی  عنوان بهکشاورزی وهود آورد.  به

اصالی   و پایه( World Bank, 2009; Malekmirzaei et al., 2018) کشورهای در حال توسعه
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پاذیرترین   ده و از آساین یی بسیار حساس باو وهوا آمنسبت به شرایط  رهااقتصاد در اکثر این کشو

 ,.Mollaei et al., 2018; Khatri-Chhetri et al) هاای اقلیمای اسات    در برابار بحاران  هاا   ب اش 

2020; Keshavarz et al., 2017; Asadi et al., 2018.) خطارات بسایاری بارای     ها این بحران

 Reed et) ته به کشاورزی اسات وابسآنها بیشتر   که معیشتهمراه دارد،  بهروستایی های  خانواده

al., 2013)  شاود مای محساوم   بارای آنهاا   ی بزرگتهدیدو (Scoones, 1998; Angassa and 

Oba, 2008)کشااورزی  هاای   مکناد و روی نظاا   مای قاب  توههی را ایجاد های  هزینه ،همچنین ؛

یی و وهاوا  آمظهاور تغییارات    رو، (. از ایان Keshavarz et al., 2017گذارد ) می تأثیرشدت  به

از لحاا  هنسایتی، حاائز اهمیات      ،ویژه امنیت غاذایی  آن بر تأمین معیشت روستایی و به اتتأثیر

  (.Bagheri et al., 2020; Ampaire et al., 2020است )

افاراد در  هاای   م تلف هنسیتی و پاساخ های  بر هنبه یمیاقلهای  شوک ها یاتکانه تأثیر ،امروزه

در حاال   یر کشاورها بیشات در کاه  شود  می گفتهو  ؛است ویژه در کانون توهه پژوهشگران آن بهبرابر 

 Huyer and) دانجاما  مای افاراد   یریپاذ  نیآسا  شیفقر و افزا دیتشد هب ییوهوا آم راتییتغه، توسع

Partey, 2020.) باه  و کناد  مای  دیرا تشاد  یتیهنسا هاای   یناابرابر  ییوهوا آم راتییتغ ،بنابراین 

هملاه شاکاف    و از آن در حاال توساعه   یدر کشاورها  ییزناان روساتا   پیشین یها یریپذ نیآس

 کاه  رساد  نظار مای   باه  رو، (. از ایان Huyer and Partey, 2020) افزاید می یدر کشاورز یتیهنس

 عناوان  باه المللی برای پاسخ به نیازهای ساازگاری در باین زناان     ناقلیمی در سطح بیهای  سیاست

 یاقادامات  ،یساازگار منظاور از   .اسات اکافی ن( Mishra et al., 2019) ترپذیر های آسین هگرو

  یبا هدف تعاد  یی،وهوا آم سشد ینیب شیپ ایو  یواقع کاتیکه در واکنش به تحر است هدفمند

و  قباتطا  و نیاز  یاهتمااع  و شاناختی  باوم هاای   منظا در رییتغ (،McCarthy et al., 2001) ینآس

 ,Nielsen and Reenbergا )ها از فرصت یبردار بهره منظور به ایو  (Barnett, 2001) دوام آنها

2010; Adger et al., 2009)   یاک اقادام    در قالان بتاوان   از ایان رهگاذر،  شاود تاا    انجاام مای

 بار اسااس   (.Field, 2014کارد ) تغییرات اقلیم محافظت  ةسودهویان از اثرات منفی و ،پیشگیرانه

تغییرات اقلایم   سازگاری با های مرتبط بازنان عمدتاً در بیشتر فعالیت ،م تلفهای  نتایج پژوهش
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هاای   . افزون بر این، بر پایة یافتهداوطلن هستند ،دشو عنوان یک ارزش تلقی می ، بهکه در هامعه

قاش  ن در زمیناة  (Carvajal-Escobar et al., 2008اساکوبار و همکااران )   -کارواخالپژوهش 

 یبارا  یمهما های  از دانش و مهارت زنان ،تر منیهوامع ا یهوو و هست یدر سازگار زنانمهم 

نتاایج   .سات آنهااهتمااعی  هاای   از نقاش  برآماده  ی برخوردارناد کاه  ساازگار  یندهایآفر انجام

مشااارکت زنااان در  کااه نشااان داده اساات   (Khatri-Chhetri et al., 2020) هااای پااژوهش

 حفااظتی  یورز خاک یها وهیش نوین، یها یورافنسازگاری همچون استفاده از م تلف  یهاتیفعال

ی ما یو درآماد در منااطق پرخطار اقل    یور بهاره  شیاافاز  منجر باه  (GM) استفاده از محصوالت سبز و

 خواهد شد.

 ;Habtezion, 2013) خاا  هنسایتی  یاک مسا له    عناوان  باه ی اقلیما  تغییارات  ،بنابراین

Field, 2014 ) تاأثیر  اهتمااعی زناان  هاای   نقاش بار   کاه است شده  گسترده رفته و شیپ هاییتا 

بارای زناان   و را رواج داده ( Kisauzi et al., 2012) هنسایتی  گرایای  فقار و تبعای   و  گذاشاته 

باه   یدگیرسا  یتمسا ول ه، خانا  فیوظاا  در کناار  ،یکشااورز های  طیدر محویژه زنان روستایی که  به

و  یکشااورز  یور بهباود بهاره   (،Adger et al., 2007)کوچاک   واناتیو ح یمحصوالت زراع

چالشای   ،را بار عهاده دارناد    (Agarwal, 2013; Aly and Shields, 2010) ییغاذا  تیا امنایجاد 

 در حاال توساعه   یدر کشاورها  ژهیا و که زنان باه دهند  نشان می مطالعات متعدد رده است.کد ایجا بزرگ

(Khatri-Chhetri et al., 2020) پذیرناد  می تأثیراقلیم  اتتغییر ازاز مردان  شیب (MacGregor, 

2009; Goldsmith et al., 2013; Nellemann et al., 2011; Habtezion, 2013; Chanana-

Nag and Aggarwal, 2020; Goh, 2012 ،) تری باه مناابع   عمادتاً دسترسای محادود    زیرا آنها

 سات ین یشک(. Kristjanson et al., 2017برخوردارند ) گیری کمتری داشته و از قدرت تصمیم

 دهاد  مای  نشاان  شناسان اقلیم  یتحلو هی. تجزاستدر حال رخ دادن  رانیدر ا وهوا آم راتییکه تغ

(. Alijani, 2010) اسات  شیدر حاال افازا   وساته یطاور پ  باه  رانیا یو هنوب یکه دما در مناطق شمال

 کاه  از آنجاا  سات. رو هروبا  کام یو ستیدر قرن ب تغییر اقلیم در قالن بزرگ یبا بحران رانی، انیبنابرا

 ,.Varmazyari et al) داریا ملزوماات توساعه پا   نیتار  یاز اصال  یکی ییوهوا آم راتییمقابله با تغ
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و  در حاال توساعه   یدر کشاورها ویاژه   هبا و استفاده محتاطانه از منابع موهاود اسات، زناان    ( 2019

. ناد رو شامار مای   باه  توساعه  یصر اصال اعن ی ازکو حفظ محیط زیست ی در مباحث پایداری ویژه به

 ، نشاان رانیا شاده در ا  انجاام  قیا تحق نی، هماراه باا چناد   یههاان تحقیقاات   یاز بررس یشواهد تجرب

حفاظ مناابع    ،افتیباز، ستیز طیبه مح یشتریب  یتما یرانینسبت به مردان ا یرانیکه زنان ا دهد می

 ;Lahsaeizadeh and Mohammadinia, 2007; Mirzaei et al., 2009) آم ،یانارژ  ،یعیطب

Rahmani and Majidi Khameneh, 2010; Sabzian Mollaei and Khosravipour, 

2012; Salehi, 2010; Salehi et al., 2012; Salehi, 2012; Salehi et al., 2015; Gupta, 

چهتااری و همکاااران  -ختااریبااه گفتااة  .دارنااد سااازگاری در براباار تغییاارات اقلیماایو ( 2015

(Khatri-Chhetri et al., 2020،)  زناان در کشااورزی از کاشات و     کاه  پرزحمات ی یهاا  نقاش

بار  تغییارات اقلیمای    تاأثیر ماهیت و شدت  سدهند رداشت محصول بر عهده دارند، نشانتا ب وهین

باه  تواناد  می (،FAO, 2011زنان )سالمت و معیشت اختالل در  ایجاد با ای کهزنان است، پدیده

کاه  منجار شاود، چرا  در هواماع در حاال توساعه همچاون ایاران       ویژه هب تر شدن آنهاپذیر آسین

این تبعات بر . کشورهاست گونه اینبسیاری از مناطق روستایی کشاورزی منبع اصلی معیشت در 

در  .تار شادن اسات    آن در حال وسیع تأثیرزندگی زنان روستایی ایران هم اثرگذار بوده و شعاع 

شدت در معرض آسین خواهناد باود،    نیز به زنان و دختران ساکن روستاهای مازندران ،این میان

که با وقاوع تغییارات    استکشاورزی و دامپروری  وابسته به زمین، آنهاچراکه اقتصاد و معیشت 

بارای امارار    ،و در نتیجاه  خواهناد شاد   -هرچند، انادک  -دچار زیان این منابع درآمدی ،اقلیمی

هاای   آساین  ابساتگی اقتصاادی باه ماردان، مهااهرت و     هادی از هملاه و  هاای   با آساین  ،معاش

گاری و   عااطفی باودن، نقاش مراقبات     آن باه  کاه دلیا    مواهاه خواهناد شاد،    اهتماعی و روانی

مای تواناد    زنانتغییر رفتار  رو، گردد. از این میبرخصلت ازخودگذشتگی مادرانه آنها  ،ینهمچن

 د.کن کمکبسیار  اثرات سوء تغییرات اقلیمی و افزایش سازگاری در قبال آنبه کاهش 

از  درصاد  85بیش از  گرفتن ارقرعلت  شک ههان، بهخیکی از کشورهای  عنوان بهایران 

درهاه   40تاا   25) بیابانی ارنوو  فیاییاهغر خشک کمربنددر  (Madani, 2014هاای آن ) ب ش

اقلیمی بسایاری   هایرویداد ،های اخیر طی سال است و ههان رانااب کم مناطق از ،عرض شمالی(



 96شمارة   ،24روستا و توسعه، سال 

76 

کمباود ماواد    کشااورزی و  نابودی محصاوالت که به  ،دهکرهمچون خشکسالی و سی  را تجربه 

انجامیاده اسات    پذیری خانوارهای روستایی اقتصادی و تشدید آسینهای  غذایی در کنار آسین

(Keshavarz and Karami, 2016پیش .) 35باا کااهش    ،2050 شود که ایاران تاا ساال   بینی می 

 رو، ود و از ایان مواهاه شا   گاراد  درهاه ساانتی   6/2و افازایش دماای  گی میاانگین بارناد  درصدی 

 (Faramarzi, 2010) مادت  یو طوالن دیشدهای  یخشکسالاقلیمی بیشتری همچون  رویدادهای

  .کندرا تجربه ( Madani, 2014) و سی 

 تاأثیر شادت تحات    مایالدی(، باه   2019) 1398 در بهار سال آب یز کههای  هیکی از حوز

هاای   ، دریاای کاساپین واقاع در ناوار شامالی ایاران در اساتان       قرار گرفت های گوناگون سیالم

 عتنو ،قلیمیا  ااا خ تاا موقعی هاا ب هاا توه ااا ب ،مازنادران  نستاا. بودگیالن، گلستان و مازندران 

خیاز   حاصا   اطقاا منای، از هاهلگ قسمتدر  سیعو یشتهاو د دگی مناسناکناپر ،ییاهوو آم

 از اراضای آن زیار کشات محصاوالت زراعای و بااغی       ب ش وسایعی  بوده که انیرا ورزیکشا

(MAJO, 2018aمی )های شالیزاری ایران نقش از زمین درصد 75 باشد و با در بر گرفتن حدود

 ی)ساازمان ههااد کشااورز    از بارنج مصارفی کشاور    درصاد  37مهمی را در تولید بیش از بسیار 

 ندگیربا فتا نمایانگر ارنندزما نستاا شناسیاهوپارامترهاای  یابی ارز کند.ایفا می (2018 مازندران،

 م تلف لفصودر  ارتحر ههدر یشافزا ،هاااااااوی یهاشیزر عنودر تغییر  ،خاااااااا  لفصودر 

(Jahanbakhsh et al., 2010،و همچنین ) مادت، سای ،    های شدید و طاوالنی کسالیخش عقوو

از زناان   میعظا ب ش لشتغاا به توهه با .است (MMO, 2019) های تندری، سرما و ی بندانطوفان

 منابع به متکی ایاااان اسااااتان کااااار شااااالیزنااااان  شمعا ،برنج تولیددر  رانندزما نستاا روسااااتایی

و  ماد یشافزا نتیجهدر  قتعرو تب یر  یشافزاو  اسااااات منطقهدر  دموهو مینیزیرو ز سطحییهاآم

 ;Masson-Delmotte et al., 2018; Venuprasad et al., 2007) یخشااک هااایتاانش

Widawsky and O'Toole, 1990) ؟؟؟شدی و!!! (Rezaei and Nahvi, 2008; Singh and 

Chinnusamy, 2009 ،)گاراد   دوازده تا هجده درهه سانتی از یک سو، و کاهش دمای کمتر از

 ,.Vergara and Visperas, 1971; Kabaki and Tajima, 1982; Zia et al) و باروز سارما  
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 (Rezaei and Nahvi, 2008ایان محصاول )   عملکارد شادید   به کاهش ،از سوی دیگر(، 1994

 و از آن هملاه  در استان مازنادران در کشت برنج زنان  های مهم با توهه به نقش .انجامیدخواهد 

 ،درووهاین و   ،سانتی باه شایوه    کارینشاا  ،نشاسازی خزانه  آماده ،سازی بذر برای تهیه نشا آماده

د شاد، از  خواها  آن عملکارد کاهشمنجار باه   ،برنج هگیا ژیفیزیولودر  تغییرتغییرات اقلیم که با 

و لزوم استفاده از رفتارهای سازگاری با این تغییرات  استبرخوردار  در این استان اهمیت باالیی

 سازد.نمایان می کار شالیرا در بین زنان 

ی نقش مهمی در اقتصااد آنهاا   در حال توسعه که کشاورز یکشورها ویژه در به ،تاکنون

در برابار  کشااورزان   ساازگاری بار رفتاار    ماؤثر عواما    در زمیناه  مطالعات بسایاری  کند،ایفا می

تاوان باه    صورت پذیرفتاه اسات کاه از آن میاان، مای      های رفتاری بر اساس مدل تغییرات اقلیمی

 Acquah) اونوماه (، آکواه وBryan et al., 2009برایان و همکاران ) همچون مطالعات خارهی

and Onumah, 2011 مندلسون( و کوروکوالسوریا و (Kurukulasuriya and Mendelsohn, 

( و همشایدی و  Goli et al., 2020گلی و همکااران )  مانندداخلی  مطالعاتو همچنین، ( 2007

گوی شاماتیکی اسات   ال، مدل رفتاری نظور ازم( اشاره کرد. Jamshidi et al., 2015همکاران )

بارای   را شارایط الزم  شاده،  ونتایج عملی سایر تحقیقاات انجاام   نظریهگیری از چندین  که با بهره

 Glanz et) کناد میفراهم  تر به نتایج مورد انتظار و دقیق تر دستیابی راحت درک بهتر موضوع و

al., 2008.)  گیاری کشااورزان بارای رفتاار      تصامیم های ساازوکار برخی از مطالعات تا حدودی

، اماا مواناع فیزیولاوژیکی ساازگاری کشااورزان در برابار ایان        کنناد مای سازگاری را توصایف  

 Below et al., 2012; Gebrehiwot and van Der) اناد  اغلان نادیاده گرفتاه شاده     تغییارات 

Veen, 2015.) یهاا هیا هاا و نظر  مادل  ،و رفتاار افاراد   شینگارش، گارا   ینیب شیپ یبرا ،بنابراین 

 ,.Fishbein et al) یکانش منطقا   نظریاه تاوان   مای  اسات کاه از آن میاان،    ارائه شاده  گوناگون

 ,.Glanz et al) ناوآوری  رشیمدل پذ (،Lee et al., 2010) شده ریزی برنامه رفتار نظریه(، 1980

( را یاادآور شاد. چمچناین، شاایان یاادآوری      Rogers, 1975) 1حفاظت انگیزش نظریهو ( 2008

                                                                                                                                               
1. Protection Motivation Theory (PMT) 
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منظور بررسی عواما  ماؤثر در    ( بهPMT) حفاظت انگیزش نظریة از مدل ة حاضرمطالع است که

در  ،. این مادل مازندران استفاده شده است کار شالیرفتار سازگاری با تغییرات اقلیم در بین زنان 

از را تواناد درک ماا    یما  ،شاده  ریزی برنامهرفتار  نظریهرفتاری دیگر همچون های  مقایسه با مدل

رفتار  ( مانندBockarjova and Steg, 2014) ستیز طیمح حامی هایحاکم بر رفتارهای  زهیانگ

رفتاار ساازگارانه    یفردهای  نهیهز یتنها رو نه نظریهاین  دهد. شیافزا سازگاری با تغییرات اقلیم

عواما   از کاه   را 1اثرب شای واکانش  مشترک مانند های  تیاز فعال ییها بلکه هنبه ،متمرکز است

نظریاة  از  .ردیا گیما دربر ،اسات  هنجاار ارزش باور هیا نظرو  برانگی تگیهنجار نظریه در یدیکل

 ;Greening and Stoppelbein, 2000) یدر مطالعاات بهداشات   (PMTحفاظات انگیازش )  

Houlding and Davidson, 2003; Plotnikoff et al., 2009،)   م اطرات طبیعی و مشاکالت

 Bender et al., 2007; Grothmann and Reusswig, 2006; Mulilis and) محیطای  زیسات 

Lippa, 1990; Zaalberg et al., 2009) ییغاذا  امنیات و  یاهتمااع  مشاکالت  و (Cates et al., 

2003; Cox and Bastiaans, 2007)  حفاظات از آم  در مطالعاات  نیاز و (Kantola et al., 

 ;Gebrehiwot and van der Veen, 2015; Truelove et al., 2015) و تغییرات اقلیم( 1983

Le Dang et al., 2014; Osberghaus et al., 2010; Grothmann and Patt, 2005 )

 Dittrich etدینریش و همکاران ) نتایج پژوهش بر اساس .ه استشدگسترده استفاده  ای گونه به

al., 2016،)       تواناد در اثرب شای اقادامات    آگاهی از شادت مشاکالت ناشای از باروز سای  مای

همچناین، باه گفتاة گروثماان و روزویا        داشاته باشاد.   بات مث تاأثیر  مناسان  واکانش منظور  هب

(Grothmann and Reusswig, 2006)، بارخالف متغیرهاای اقتصاادی و اهتمااعی     ،این مدل، 

 ,.Bubeck et al) . بوباک و همکااران  شناسایی رفتارهاای ساازگاری اسات    برای مناسن یمدل

معارض   درهاای   که ارزیابی مقابله از نظر رفتار احتیااطی در باین خاانواده    ندنشان داد( نیز 2013

های رفتار ساازگاری باا    در مدل 2و خودکارآمدی واکنشب شی رک متغیر مهم است و اثسی  ی

                                                                                                                                               
1. response efficacy 

2. self-efficacy 
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 Botzen et al., 2009; Terpstra et al., 2009; Botzen) یگریدر مطالعات د .سی  نقش دارد

and van den Bergh, 2012) مقابلاه  یابیا ارز تیاهم دهندس نشان که ،شده دییأهم نتایج مشابه ت 

اسات. بار اسااس نتاایج پاژوهش زالبارگ و همکااران        با تغییرات اقلایم   یاهداف سازگار یبرا

(Zaalberg et al., 2009،)  بار  تواند می رفتارهای حفاظتی مثبت اتتأثیرقرار گرفتن در معرض

 یبارا  ، بایاد از مطالعاات بر اساس نتایج برخی مؤثر باشد.  ندهیآ در  یس مقابله با رایب فرد زهیانگ

در  یاطالعاات  ،نیو همچنا  یاقادامات احتماال   نیای بار تب  ارتباطات، یو سازگار های اقلیمی بحران

 ,Clayton et al., 2015; Maidl and Buchecker) آنها متمرکاز شاود   یاهرا یمورد چگونگ

2014; Bubeck et al., 2013; Ranjbar et al., 2019،) مطالعاات   برخی دیگر از که یر حالد

(Thieken et al., 2006; Miceli et al., 2008 )دانش و اطالعاات باا    شیاند که افزا نشان داده

 Zaleskiewicz) مارتبط  لعاتمطادیگر . البته در بسیاری از ارتباط مثبت دارد یاطیاحت یرفتارها

et al., 2002; Grothmann and Reusswig, 2006; Botzen et al., 2009،) از  یاثباات اثار   چیه

در هنگاام   اقلیمای همچاون سای    هاای   بحاران باا   یو رفتار ساازگار  یمنابع اطالعات میمستق تأثیر

های مؤثر  یکی از مدل (PMTنظریة حفاظت انگیزش ) ،نیبنابرانشده است.  کنترل خطر مشاهده

 هادف  رو، و از ایان  شاناخته شاده  با تغییارات اقلایم    یرفتار سازگار اثرگذار بر عوام در درک 

استان مازندران در برابر تغییارات اقلایم مبتنای     کار شالیسازگاری زنان تبیین رفتار  ة حاضرمطالع

 .استحفاظت انگیزش  نظریهر ب

 تحقیق شناسیروش

، تحقیاق حاضار   از هنبه هادف  .است یم تلف قاب  بررسهای  از هنبه حاضر قیروش تحق

آن در  جیو نتاا  بودهخا   نهیزم کیدر  یتوسعه دانش کاربرد یدر پ رایز ،از نوع کاربردی است

 قیاسای  ،لحاا  منطاق   تحقیاق حاضار باه    همچنین، قاب  استفاده است.ها  یریگ میو تصم یزیر برنامه

طاولی و   نیز ؛ و از بعد زماناست X ةیچراکه اساس آن آزمون نظر رود، شمار می بهآزمایی(  )نظریه

 قاات یباه لحاا  روش از ناوع تحق    حاضار  یاسا یپاژوهش ق  بناابراین، . اسات  نگر ندهیآن آ کردیرو



 96شمارة   ،24روستا و توسعه، سال 

80 

 یسا کاه باه برر   از آنجاا  ؛ واسات  قیتحق اتیدنبال آزمون فرض چراکه محقق به است، یشیآزما شبه

در  یریا گ روش نموناه  د.شاو  مای  محساوم  یارتباط -یاز نوع عل پردازد، می رهایمتغ نیب یرابطه عل

هامعه آمااری ماورد مطالعاه     ؛ همچنین،استبا انتسام متناسن  یا طبقه یریگ نمونه حاضر پژوهش

اساتان   های ساازمان ههااد کشااورزی    بر پایة گزارشاستان مازندران که  کار شالیاز بین کلیه زنان 

در ساال   ،(MMO, 2019) ( و ساازمان هواشناسای اساتان مازنادران    MAJO, 2018b) مازندران

)خشکسالی، سای ، طوفاان    در اثر تغییرات اقلیمی به کشت برنج پرداخته و اما 1395-96زراعی 

حجام نموناه زناان    محاسابة   و ندشاد  صورت تصادفی انت اام  به ،اند متحم  خسارت شده ،..(.و

 ؛باا اساتفاده از رابطاة کاوکران صاورت گرفات      از شهرهای اساتان   کداممربوط به هر  کار شالی

شاهر از اساتان    21در  کاار  شاالی نفار از زناان    173نموناه نهاایی شاام      سرانجام، پاژوهش روی 

 د. انجام شمازندران 

 حفاظت انگیزشنظریة 

 پیشانهاد  (Rogers, 1975)راهارز   از ساوی بار  ن ستین (PMTنظریة حفاظت انگیزش )

 ی رفتاار کمک به روشن ساختن چگاونگ منظور  از ساختارهای روان شناختی را به و ترکیبی شده

داده اساات. در  ارائااه( Scarpa and Thiene, 2011) هااای بهداشااتی مراقباات زمینااةدر مااردم 

 Le Dang) گیری در رویارویی با تهدیدهای م تلفیک مدل کلی تصمیم این نظریه ،حقیقت

et al., 2014 ،)محیطی  های زیستنگرانی(Karrer, 2012) روانای  -و عوام  اهتماعی (Haer 

et al., 2016 منظاور مطالعاه روی رفتارهاای حفاظات ساالمت      اگرچاه مادل اصالی باه     .( اسات 

 ،اماا در حاال حاضار    (،Rogers, 1983; Rogers, 1875) های بهداشتی( بسط داده شاد )مراقبت

و سازگاری فاردی  ( Bubeck et al., 2013) از همله م اطرات طبیعی نیز دیگریهای  در زمینه

کشااورز و   بار اسااس مطالعاة   شاود.  اساتفاده مای   (Truelove et al., 2015) با تغییارات اقلیمای  

فارض   (،PMTنظریاة حفاظات انگیازش )   در (، Keshavarz and Karami, 2016همکاران )

را باا در نظار    ی هدیاد رفتاار  ،در کناار رفتارهاای فعلای خاود     ،که مردم اصلی بر این است
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امکان  بدین ترتین، که کار گیرند گیری به در زمان تصمیمها  گرفتن مزایا و اثرب شی هزینه

د ساازن  مای  فاراهم  یمحاافظت  هاای رفتار رشیپاذ  یرا بارا هاا   کنناده   یموانع و تسه ییشناسا

(Bockarjova and Steg, 2014) و مزایاای م تلاف تاوازن    هاا   و در زمان انت ام، بین ریسک

 ناد یآدو فر از طریاق  ،در مواههاه باا خطارات    ،اسات کاه ماردم    نیا ا یاصل دهیا ند.کن می برقرار

 ;Keshavarz and Karami, 2016) دشاون  مای  ردرگیا  ساازگاری باا اقادامات    ،عماده  یشناخت

Truelove et al., 2015) ،2مقابلاه  یابیا و ارز 1دیا تهد یابیا ارزناد از:  ا عباارت  این فرآینادها  که 

(Truelove et al., 2015.) 

 ارزیابی تهدید

منااافع( یااا کاااهش )شاادت و   ،ارزیااابی تهدیااد، عااواملی را کااه باعااث افاازایش )یعناای  

 Tapsuwan) کناد شاود، ارزیاابی مای   های ناسازگارانه میپذیری( احتمال ایجاد واکنش آسین

and Rongrongmuang, 2015،اگر تهدید همراه با خطر باال تلقی شود، افاراد   (؛ به دیگر س ن

 ,.Truelove et al) شاوند به قصد حفاظت از خود در برابر تهدید، درگیار انگیازه حفاظات مای    

هدیااد شااام  شاادت درک ارزیاابی ت (، Kim et al., 2013کاایم و همکاااران ) از نظار  (.2015

 .استفرد نسبت به یک خطر  سشد پذیری درک مشکالت و آسین

اساات پااذیری فاارد در براباار تهدیااد موهااود   آسااین بازتااابی از 3پااذیریساایندرک آ

(Keshavarz and Karami, 2016به دیگر س ن .) س ناشای از نتاایج   شاد  پاذیری درک ، آساین

 (.Cismaru et al., 2011) به ادراک ذهنی یک فرد از خطر اشاره دارد نامطلوم

بااا میاازان ساا تی یااا  ارتباااطبااه شاادت احساااس یااک فاارد در  4شاادت درک مشااکالت

 (.Cismaru et al., 2011) مشکالت در رویدادهای منفی اشاره دارد
  

                                                                                                                                               
1. threat appraisal 

2. coping appraisal 

3. perceived vulnerability 

4. perceived severity 
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 ارزیابی مقابله

 ماادی اسااتآو خودکار واکاانشهااای ، هزینااهواکاانششااام  اثرب شاای  ارزیااابی مقابلااه

(McDonald, 2014 )خودکارآمادی و اثرب شای    ،)یعنی و عواملی را که باعث احتمال افزایش

 کنااد، ارزیااابی ماای شااوند ماایهااای سااازگارانه  هزینااه( واکاانش  ،واکاانش( یااا کاااهش)یعنی 

(McDonald, 2014; Tapsuwan and Rongrongmuang, 2015 .) 

خودکارآمدی یکی از مفاهیم اصلی در تحقیقات مارتبط باا ب اش بهداشات و ساالمت      

هاایش در پاذیرش رفتارهاای    با تواناایی  ارتباطو به باور یک فرد در  (Ung et al., 2016) است

 Cismaru) های الزم همراه با دریافت نتیجه مطلوم اشااره دارد منظور انجام اقدام شده به توصیه

et al., 2011; Truelove et al., 2015.)  

شده در کاهش یاا   های توصیهرفتار مبنی بر مؤثر بودنباور یک فرد به ، اثرب شی واکنش

 (.Kuruppu et al., 2011اشاره دارد ) از بین بردن خطر

 یهاا ناه یتماام هز  سدهناد  تاالش نشاان   و وقات  ،یماال  یهاا ناه یمانناد هز  1واکانش های  نهیهز

 (.Bubeck et al., 2013) است یمرتبط با اقدامات محافظت سشد ادراک

 :رح زیر تدوین شده استش فرضیات تحقیق به ،بر این اساس

:H1 دار معنای باا تغییار اقلایم مثبات و      هابر رفتار سازگاری آن کار شالیارزیابی تهدید زنان  تأثیر 

 .است

:H2 دار معنای با تغییر اقلایم مثبات و    آنهابر رفتار سازگاری  کار شالیارزیابی مقابله زنان  تأثیر 

 .است

H3: تغییر اقلایم مثبات    برابردر  آنها ارزیابی تهدیدبر  کار شالیزنان  شدت درک مشکالت تأثیر

 .است دار معنیو 

H4: در برابر تغییار اقلایم مثبات و     آنهابر ارزیابی تهدید  کار شالیپذیری زنان  درک آسین تأثیر

 .است دار معنی

                                                                                                                                               
1. response costs 
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H5: در برابار تغییار اقلایم مثبات و      آنهاا بر ارزیابی مقابلاه   کار شالیزنان  واکنشهای  هزینه تأثیر

 .است دار معنی

H6: در برابار تغییار اقلایم مثبات و      آنهاا بر ارزیاابی مقابلاه    کار شالیزنان  اثرب شی واکنش تأثیر

 .است دار معنی

H7: در برابر تغییر اقلیم مثبات   آنهابر ارزیابی مقابله  کار شالیهای خودکارآمدی زنان  هنبه تأثیر

 .است دار معنیو 

با توهه به اهمیت نقش زنان در بروز رفتارهای سازگاری، مادل نظاری رفتاار     ،در نهایت

منظور بررسی  ندران در برابر تغییرات اقلیم بهاستان ماز کار شالیسازگاری حفاظت انگیزش زنان 

 دست آمده است. به 1 در پژوهش حاضر مطابق شک 

 

 

 

 

 

 

 

  

گرفته از مطالعات در برابر تغییرات اقلیم بر کار شالیمدل نظری رفتار سازگاری زنان  -1شکل

 تحقیق

 ابزار نظرسنجی

نظار پاژوهش، پرسشانامه کمای      ماورد  اهاداف  و تحقیاق  مسا له  باه  گویی پاسخ منظور به

پرسشانامه کاه   ایان  باا اساتفاده از   هاا   داده شاد و گاردآوری   عنوان ابزار اصلی تحقیق طراحای  به

 انگیزش حفاظت سازگاری رفتار

:H1 ارزیابی تهدید 

 

:H2 ارزیابی مقابله 

H4:  درک

 پذیری آسیب

H3:  شدت درک

 مشکالت

H7: خودکارآمدی 

H6:  واکنشاثربخشی 

H5: واکنشهای  هزینه 
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ر تعیین روایای  منظو به .صورت گرفتشده بود،  یطراح ة حاضرمطالع یصورت خودآموز برا به

اساتید راهنما و مشااور، محققاان و کارشناساان ساازمان      هاینظرات و پیشنهاد پرسشنامه، از نقطه

اطمیناان حاصا  شاد کاه      ههاد کشاورزی استان مازنادران اساتفاده و پاز از اصاالحات الزم،    

و خصوصایات ماورد نظار در تحقیاق را      اگیری محتو شده توانایی و قابلیت اندازه سؤاالت مطرح

 تعاداد  ،1یا آزمایشای  مقدماتی تحقیق یک اب ،شده تهیه های پرسشنامه اعتبار سنجیدن برای دارند.

بی نهاایی  )در روساتاهایی کاه در ارزیاا    شهرساتان سااری   کار شالی زنان توسط آن از نس ه سی

 افازار  نارم  از اساتفاده  باا  شاده  تکمیا   هاای  پرسشانامه  و دشا  اند( تکمی  مورد بررسی قرار نگرفته

SPSSwin19 نتاایج  کاه  گرفات،  قارار  سانجش  ماورد ترتیبای   تتاای  کرونباخ و آلفای روش به و 

 ،813/0 =ارزیابی مقابلاه  ،724/0 =)ارزیابی تهدید 840/0 کرونباخ آلفای ضرین سنجش به روش

ارزیاابی   ،860/0 =)ارزیاابی تهدیاد   914/0 نیاز  ترتیبای  تتاای به روش  و (917/0 =رفتار سازگاری

 دست آمده است. ( به941/0 =رفتار سازگاری ،946/0 =مقابله

 و بحث نتایج

تأها  زناان ماورد     سال بوده است. وضاعیت  52 زنان یسن نیانگیم که دارد یم انیب جینتا

 1/75 ماورد مطالعاه در اساتان مازنادران،     کاار  شاالی نفر زن  173از مجموع  که مطالعه نشان داد

درصد( باا بیشاترین فراوانای     6/34) زنان تاکثری تحصیالت، نظرسطح از. اند ه  بودهأدرصد مت

ساال  دو مورد مطالعاه   کار شالیزنان  تیکمترین سابقه فعال است. بوده ییتحصیالت ابتدا دارای

درصاد از زناان ماورد مطالعاه باا       3/65سال بود. از نظار شاغ  اصالی، حادود      41 و بیشترین آن

اساتان   کاار  شاالی ناد. کمتارین تعاداد افاراد تحات تکفا  زناان        ا باوده  کار شالیبیشترین فراوانی 

درصد از  4/69نفر بوده است. از نظر نوع مالکیت، حدود  هفتآن  نفر و بیشترین یکمازندران 

کشت برنج زنان مورد  ریند. کمترین سطح زبرخوردار بودمالکیت ش صی  اززنان مورد مطالعه 

تاار باوده اسات. کمتارین عملکارد      هک شاش کشت آنها  ریو بیشترین سطح ز هکتار 5/2 مطالعه

                                                                                                                                               
1. pilot test 
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عملکارد   نیانگیا و م تن در هکتاار  پنجبیشترین آن  ،هکتار درتن  یکنه محصول برنج آنها ساال

 ة حاضار مطالعا  یبارا  یشانهاد یپ یاتفرضا  ،ادامه درتن در هکتار بوده است. 78/2نه برابر با ساال

 شده است. و نتایج آن بیان شیآزما ریشرح ز به

:H1  دار معنتی با تغییر اقلیم مثبتت و   آنهابر رفتار سازگاری  کار شالیارزیابی تهدید زنان تأثیر 

 .تسا

 کاار  شاالی ارزیابی تهدید زناان  ، دهد مینشان  3و  2های  و شک  1 که هدول گونه همان

(526/0=β  203/6و= (T-value     اثری مثبت در بروز رفتار ساازگاری حفاظات انگیازش خواهاد

. شاود  مای تأییاد   001/0 یدار معنیدر سطح  درصد 99فرض پژوهش با اطمینان ،داشت. بنابراین

باه   ،شاده بیشاتر باشاد    پاذیری درک هرچه ارزیابی زنان از شدت مشکالت و آسین ،به بیان بهتر

اگار ایان    سا ن،  همان میزان پذیرش رفتارهای سازگارانه توسط آنها بیشتر خواهد بود. به دیگر

تهدیدات همراه با خطر باال تلقی شوند، فرد به قصد حفاظت از خود در برابر تهدیادات، درگیار   

 تر خواهد شد. حفاظت و بروز رفتارهای سازگارانه برایانگیزه بیشتر 

:H2  دار معنتی با تغییر اقلتیم مثبتت و    آنهابر رفتار سازگاری  کار شالیارزیابی مقابله زنان تأثیر 

 .است

 (T-value=023/2و β =183/0) کاار  شاالی ارزیاابی مقابلاه زناان     کاه  دهد میایج نشان نت

فارض تحقیاق باا     رو، از ایناثری مثبت در بروز رفتار سازگاری حفاظت انگیزش خواهد داشت. 

مورد پاذیرش و تأییاد اسات. ایان نتیجاه نشاان        001/0 یدار معنیو در سطح  درصد 99اطمینان 

میازان پاذیرش رفتارهاای     باه هماان   ،ارزیابی مقابلاه افاراد بیشاتر باشاد    هرچه قدرت  که دهد می

، اثرب شی واکانش  هرچه ارزیابی فرد از س ن، توسط آنها بیشتر خواهد بود. به دیگرسازگارانه 

حفاظات و   بارای  ویانگیازه  بیشتر باشاد،  ها  )خودکارآمدی( و کاهش هزینه شده قابلیت ادراک

 (.2شک  ،1)هدول شود  ی از یک تهدید بیشتر میبرای هلوگیر تر بروز رفتارهای سازگارانه
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 اثر خطی اثرات متغیرهای تحقیق برای آزمون فرضیات کلی تحقیق -1جدول 

 های پژوهش فرضیه

 ضریب 

 (β)مسیر 

 آماره تی

(T-value) 

 خطای 

 استاندارد

 سطح 

 داری معنی
(P-value) 

 رد/ تأیید 

 در سطح 

05/0 

 زنان زنان زنان زنان زنان

 تأیید 001/0 085/0 203/6 526/0 رفتار سازگاری ارزیابی تهدید

 تأیید 001/0 002/0 962/105 957/0 ارزیابی تهدید پذیری درک آسین

 تأیید 001/0 006/0 037/114 958/0 ارزیابی تهدید درک مشکالت شدت

 تأیید 001/0 094/0 023/2 183/0 رفتار سازگاری ارزیابی مقابله

 تأیید 001/0 011/0 323/65 930/0 ارزیابی مقابله خودکارآمدی

 تأیید 001/0 008/0 723/122 944/0 ارزیابی مقابله اثرب شی واکنش

 تأیید 001/0 952/0 993/96 952/0 ارزیابی مقابله واکنشهای  هزینه

 های پژوهش مأخذ: یافته

H3:  در برابر تغییر اقلیم مثبتت   آنهابر ارزیابی تهدید  کار شالیشدت درک مشکالت زنان تأثیر

 .است دار معنیو 

و  β=958/0) شااادت درک مشاااکالت زناااان آماااده، 1 کاااه در هااادول گوناااه هماااان

037/114=(T-value  در برابر تغییرات اقلایم داراسات. ایان     آنهابیشترین اثر را بر ارزیابی تهدید

شدت درک های  . نتایج بررسی زیرب شاستفرض پژوهش مورد تأیید  که دهد مینتایج نشان 

تاوان   همچاون ) شدت بر تولیادات  خسارات ناشی از تغییرات اقلیم به که دهد میمشکالت نشان 

-T) =543/63و β =920/0) تولید و امنیت غذایی( زناان های  تولیدی، کیفیت محصوالت، هزینه

valueشادت مشاکالت و خساارات     ،کاار  شاالی زیرا از نگاه زنان  ،(2 شک  ،2 )هدول اثر دارد

تولیاد و امنیات غاذایی    هاای   ناشی از تغییرات اقلیم بر توان تولیدی، کیفیت محصاوالت، هزیناه  

زنان مالک  بیشتر عنوان یک تهدید از اهمیت بیشتری برخوردار است. در واقع نیز به آنهازندگی 

صاورت   خاواه باه  کارده و  اهااره   هاا را  ایان زماین   خاواه ، یساتند نزراعای خاود   های  اصلی زمین

دنباال   باه  تولیاد هاای   عادم هباران هزیناه   ، نسبت باه  بنابراین کنند؛ میفعالیت  در آنهاکاری  نصفه

ناد. از  صورت هادی نگران  بهاقلیمی بر کیفیت و کمیت محصول خود های  آسین ناشی از بحران
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ر د باا آنهاسات،  ساازی غاذای اعیاای خاانواده      مس ولیت اصلی تهیه و آماده چون ،طرف دیگر

کودکاان و   ویاژه  باه امنیت غاذایی اعیاای خاانواده خاود      ، نسبت بهتالطم ناشی از این تغییرات

توان گفت که با افازایش شادت درک مشاکالت زناان      می ،ند. بنابرایننیز نگرانی دارسالمندان 

رفتارهای سازگاری بهتار   ارزیابی تهدید باالتر بر ،و در نتیجه ارزیابی تهدید آنها بیشتر ،کار شالی

را  ی مشاابه نتاایج  موضاوع نیاز   این در حالی است که مرور ادبیات مؤثر است. آنهاتر  و اثرب ش

حفاظات   زشیا بر رفتاار انگ  مشکالتمثبت شدت درک  تأثیر گویای اکثر مطالعاتنشان داده و 

در  (،Bockarjova and Steg, 2014; Bubeck et al., 2013; Plotnikoff et al., 2009است )

آن ی تاأثیر منفا   باه  (Keshavarz and Karami, 2016; Ifinedo, 2012) گرید یکه برخ یحال

 کنند.اشاره می

 درک مشکالت -گیری انعکاسی ارزیابی تهدید بررسی بارهای عاملی مدل اندازه -2جدول 

 (T-value) آماره تی (β) ضریب مسیر ها گویه

 543/63 920/0 تولیدات

 575/37 897/0 فیزیکیهای  دارایی

 128/47 893/0 روابط اهتماعی

 364/39 892/0 مالیهای  هنبه

 899/24 859/0 عوام  روانی

 262/20 790/0 سالمت هسمانی

 های پژوهش مأخذ: یافته

H4: در برابر تغییر اقلیم مثبت و  آنهابر ارزیابی تهدید  کار شالیپذیری زنان  تأثیر درک آسیب

 .است دار معنی

 کاار  شاالی  پذیری زناان  بعد از شدت درک مشکالت، درک آسینکه  دهد مینتایج نشان 

(957/0=β 962/105 و=T-value ) در برابار تغییارات اقلایم     آنهاا بر ارزیاابی تهدیاد   بیشترین اثر را

پاذیری بار ارزیاابی تهدیاد زناان       ساین فرض تحقیق مبنی بار اثار مثبات درک آ    ؛ بنابراین،استدار

در معارض خطار بیشاتری    کاه   یکاار  شالیزنان  ،(. در حقیقت1)هدول تأیید است مورد کار شالی
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کساانی   گفات تاوان  مای  موضوع،علت این در تبیین خواهند داشت.  تر رفتارهای سازگارانه هستند،

 آنهاا که معتقدند تغییرات اقلیم از طرق م تلف اثرات شدید و خساارت اقتصاادی بااال بار درآماد      

، مسالماً بارای کااهش ایان اثارات اقادامات الزم از       کند میرا تهدید  آنهاخواهد داشت و سالمتی 

 د.  گیرن در پیش میهمله رفتارهای سازگاری مناسن را 

 ماالی هاای   هنباه  ،پاذیری  هاای درک آساین   ب شبررسای زیار   ، بر اساس نتایجهمچنین

(928/0= β 018/72و=T-value ) گاذاری در ب اش   زنادگی و سارمایه  هاای   مث  درآمد، هزیناه

ایان  . (3 )هادول  اسات نسبت به تغییرات اقلیمی اثرگذار  زنانپذیری  کشاورزی بر درک آسین

تاأثیر  ی آنهاا  ریپاذ  نیآسا  از درکشدت  به کار شالیارزیابی تهدید زنان  دهد که نتایج نشان می

در اثر  کار شالیمالی زندگی زنان های  هنبه یریپذ نیآسهرچه  ؛ و به دیگر س ن،است رفتهپذی

 کاه منجار باه    خواهند داشات، اقلیمی بیشتر باشد،آنها ارزیابی بهتری از این تهدیدات های  بحران

از  بر تغییرات اقلایم در براحفاظتی های  شیوه شتریبو پذیرش  تر رفتارهای سازگارانه مثبت یابیارز

 (.2 خواهد شد )شک  سوی آنها

درک  -گیری انعکاسی ارزیابی تهدید بررسی بارهای عاملی مدل اندازه -3جدول 

 پذیری آسیب

 (T-value) آماره تی (β) ضریب مسیر ها گویه

 018/72 928/0 مالیهای  هنبه

 135/42 907/0 تولیدات

 989/40 888/0 عوام  روانی

 904/30 881/0 فیزیکیهای  دارایی

 های پژوهش مأخذ: یافته

H5:  در برابر تغییر اقلتیم مثبتت و    آنهابر ارزیابی مقابله  کار شالیزنان واکنش های  هزینهتأثیر

 .است دار معنی

و  β =952/0) کاار  شاالی  زناان  واکانش های  (، هزینه2شک   ،1 )هدول طبق نتایج پژوهش

993/96=T-value ) بیشترین اثر را نسبت باه دو عاما     آنهادر ارزیابی مقابله با تغییرات اقلیم توسط
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فارض تحقیاق باا     ،( داراسات. بناابراین  اثرب شای واکانش  دیگر ارزیاابی مقابلاه )خودکارآمادی و    

هاای   هزیناه  تارین زیارب ش   است. مهممورد تأیید  001/0 یدار معنیو در سطح  درصد 99اطمینان 

از تقویات   عباارت اسات   ،سازگاری خواهد داشتهای  هکه بیشترین اثر را در کاهش هزین واکنش

 از نظار  ،بناابراین  (.4 )هادول (، T-value=018/27و  β =826/0) زنان هایو داراییها  ایمنی انسان

 انساانی های  ییمنظور تقویت ایمنی و دارا به ،لحا  پول، زمان، انرژی و تالش از هزنان صرف هزین

هاای   هزیناه  ،بناابراین  صرفه و ساودمند خواهاد باود.    به ر مقابله با تغییرات اقلیم مقرونعنوان راهکا به

 ،بیشاتر منجار باه ارزیاابی مقابلاه بهتار و در نتیجاه        تالش و وقت ،یمال یهانهیمانند هزشده ا ادراک

 خواهد شد. کار شالیی و سازگاری بیشتر توسط زنان اقدامات محافظت

 واکنشهای  هزینه -گیری انعکاسی ارزیابی مقابله بررسی بارهای عاملی مدل اندازه -4 جدول

 (T-value) آماره تی (β) ضریب مسیر ها گویه

826/0 ها ییانسان و دارا یمنیا تیتقو  018/27  

813/0 مصرف آم تیریمد  173/26  

796/0 یبه منابع درآمد دنیتنوع ب ش  505/24  

789/0 کشتهای  شیوه  یتعد  233/24  

778/0 محصوالت ارقامتنوع محصول و   987/20  

768/0 اقدامات گرید  703/28  

615/0 کاشتمیتقو  یتعد  408/10  

 های پژوهش مأخذ: یافته

H6: در برابتر تغییتر اقلتیم مثبتت و      آنهابر ارزیابی مقابله  کار شالیزنان  اثربخشی واکنش تأثیر

 است. دار معنی

 کاار  شاالی  زناان  اثرب شای واکانش  نشاان داده شاده اسات،     5 که در هادول  گونه همان

(944/0= β 723/122و=T-value) در برابر تهدیدات اقلیمی اثری مثبات و   آنهابر ارزیابی مقابله

نتااایج بررساای  ،گیاارد. همچنااین فاارض تحقیااق مااورد تأییااد قاارار ماای  ،دارد. بنااابراین دار معناای

 زناان  درکاه تناوع ب شایدن باه مناابع درآمادی        دهاد  مای نشان  اثرب شی واکنشهای  زیرب ش

(873/0= β  584/58و=T-value ) به اقدامات حفاظتی خواهاد داشات   واکنشبیشترین اثر را در 
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در کاهش یا از  کار شالیتنوع ب شیدن به منابع درآمدی توسط زنان  س ن، دیگربه . (5 )هدول

ماؤثر   آنهااری ی و سازگمنظور افزایش رفتارهای حفاظت ن خطر، افزایش ارزیابی مقابله بهبین برد

 (.2خواهد بود )شک  

 اثربخشی واکنش -بررسی بارهای عاملی مدل اندازه گیری انعکاسی ارزیابی مقابله -5 جدول

 (T-value) آماره تی (β) ضریب مسیر ها گویه

873/0 یبه منابع درآمد دنیتنوع ب ش  584/58  

849/0 اقدامات گرید  950/51  

825/0 مصرف آم تیریمد  923/24  

818/0 کشتهای  شیوه  یتعد  656/23  

809/0 ها ییانسان و دارا یمنیا تیتقو  953/35  

725/0 ارقام محصوالتتنوع محصول و   766/13  

442/0 تعدی  تقویم کاشت  318/6  

 های پژوهش مأخذ: یافته

H7: در برابتر تغییتر اقلتیم     آنهتا بر ارزیابی مقابلته   کار شالیخودکارآمدی زنان های  جنبهتأثیر

 .است دار معنیمثبت و 

و  β =930/0) کاار  شاالی  زناان خودکارآمادی  هاای   هنباه  کاه  دهاد  مای نشاان   6هادول  

323/65=T-value )  سکنناد دارد، کاه تأیید بر ارزیابی مقابله آنها در برابر تغییرات اقلیم اثر مثبات 

( ایان اثار   واکنشهای  و هزینه اثرب شی واکنشفرض پژوهش بوده، اما نسبت به دو عام  دیگر)

 β=844/0) زنانهای  یی، تقویت ایمنی انسان و داردهد میکه نتایج نشان  گونه است. همانکمتر 

کاه زناان در تقویات     بدین معنای  ،اثر بیشتری بر خودکارآمدی آنها دارد( T-value=413/33و 

عنوان یک اقدام مقابله و سازگاری توانمندی بیشتری خواهناد داشات    بهها  ییانسان و داراایمنی 

منظور بروز رفتاار   ، ارزیابی مقابله به. بنابراین(2 شک ) همراه است تر دریافت نتیجه مطلوم که با

بساتگی  فااظتی  خود در اهرای اقادامات ح های  به اعتماد آنها به توانایی کار شالیسازگاری زنان 

و بوکاارهووا و اسات     (Keshavarz and Karami, 2016) دارد. در مطالعات کشاورز و کرمی

(Bockarjova and Steg, 2014)  دست آمده است بهمشابه  ینتایجنیز . 
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های  جنبه -گیری انعکاسی ارزیابی مقابله بررسی بارهای عاملی مدل اندازه -6 جدول

 خودکارآمدی

 (T-value) آماره تی (β) ضریب مسیر ها گویه

844/0 ها تقویت ایمنی انسان و دارایی  413/33 

819/0 یبه منابع درآمد دنیتنوع ب ش  103/32 

794/0 مدیریت مصرف آم  810 /25 

742/0 ارقام محصوالتتنوع محصول و   129/20 

731/0 تعدی  تقویم کاشت  749/18 

711/0 کشتهای  شیوهتعدی    004/16 

685/0 دیگر اقدامات  929/18 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 سازگاری رفتار

عناوان یکای از عواما  دخیا  در ایجااد       ، خاود باه  از یک طارف  ،که کشاورزیاز آنجا 

تغییرات اقلیم و پیامدهای ناشای   تأثیرشدت تحت  ، بهشناخته شده و از طرف دیگرتغییرات اقلیم 

سازگاری با تغییارات اقلایم از نظار زناان      برایترین رفتارها  مهمحاضر، از آن است، در پژوهش 

 ه است.شدبررسی  کار شالی

 کاار،  از نظار زناان شاالی    ،داده شاده اسات  نشاان   2و شاک    7هادول   درکه گونه  همان

و  β =902/0) شارکت در هلساات آموزشای مباارزه باا سای  و طوفاان وساایر حاواد  اقلیمای          

274/29=T-value )زناان   ایان  باه اعتقااد   ،بناابراین د. رو شامار مای   باه  ترین رفتار ساازگاری  مهم

هاسات کاه    ت، چراکه به کماک ایان آماوزش   ترین راهکار سازگاری اس آموزش مهمکار، شالی

منظاور مقابلاه و یاا ساازگاری باا       های هدید باه وریاو فنها  بیشتر، با روشافراد با کسن آگاهی 

مادیریت بهتاری   اقلیمای  هاای   در زمان مواهه باا بحاران   ،و در نتیجه شوند می تغییرات اقلیم آشنا

 ,.Dittrich et alدیتریش و همکاران ) با نتایج پژوهش این نتیجة پژوهش حاضر خواهند داشت.

 مطابقت داشته است.( 2016
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 گیری انعکاسی رفتار سازگاری ررسی بارهای عاملی مدل اندازهب -7جدول 

 ها گویه
 مسیر ضریب

(β) 

 آماره تی

(T-value) 

 274/29 902/0 شرکت در هلسات آموزشی مبارزه با سی  و طوفان

 249/31 900/0 منظور کاهش تولید متان در شالیزارها زهکشی و هوادهی به

 419/29 899/0 منظورمدیریت منابع آبی های آبیاری هدید به سامانهاستفاده از 

 435/21 895/0 رعایت تقویم زراعی

عنوان  به ای در زمین لپهای و گیاهان دو ای و غده خودداری از کشت محصوالت ریشه

 کشت دوم
881/0 026/33 

 389/25 879/0 استفاده از بیمه محصوالت زراعی

 121/23 875/0 استفاده از تناوم زراعی

 698/10 875/0 کشاورزی حفاظتی

 414/24 872/0 )پوشش سبز( عدم قطع درختان و کاشت گیاهان پوششی

 435/21 859/0 مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و خاک

 093/25 854/0 تعیین نیاز کودی شالیزار برایاستفاده از آزمایش خاک 

های  توهه بیشتر به اطالعات مربوط به اخطار وقوع بالیای طبیعی از طریق رسانه

 عمومی
847/0 576/21 

 095/22 843/0 شالیزاریهای  تسطیح زمین

 164/22 824/0 های فاضالم برای آبیاری شالیزار عدم استفاده از پَسام

 308/17 819/0 شده اراضی ت ریناحیای خاک و 

 487/13 750/0 هرزهای  ها و علف مدیریت یکپارچه آفات، بیماری

، در زمین برهای مانده ساقه )کاه و کُلَش( که بعد از برداشت برنج عدم سوزاندن باقی

 مانده است
737/0 292/11 

 035/13 735/0 های مصرف کودهای شیمیایی تفاده از کودهای آلی و سبز بهاس

 ،دار بودن زمین سن و با عمق مناسن و در صورت شینش م شالیزارها در زمان منا

 استفاده از ش م حفاظتی
735/0 407/10 

هلوگیری از خسارت آفات  استفاده از زنبور تریکوگراما و مبارزه بیولوژیک برای

 خوار برنج کرم ساقه
697/0 185/9 

 های پژوهش مأخذ: یافته
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 (T-value) ضرایب یدار معنیگیری اولیه در حالت  مدل اندازه -2 شکل

 تعیین کیفیت برازش مدل

هاایش در  سازه باا شااخص   ةد، میزان رابطشو می معیار مهمی که با روایی واگرا مش ص

ای که روایای واگارای قابا  قباول یاک مادل        گونه است، بهه آن سازه با سایر سازه رابطة ةمقایس

هاای  تا با ساازه  دارد های خودیک سازه در مدل تعام  بیشتری با شاخصحاکی از آن است که 

از  ،بادین منظاور   «.ست یا خیار  ا مدل از برازش مطلوبی برخوردار اآی» ؛ و به دیگر س ن،دیگر

در ماورد یاک ساازس     GOF مقدار بررسی برازش مدل استفاده شده است. اگر برای GOFمعیار 

بینی ضعیفی در  نشان از آن دارد که مدل قدرت پیشباشد،  02/0نزدیک به  سزا در محدود درون

 35/0 بینای متوساط و   قدرت پیش 15/0 مقدار ،آن سازه دارد و به همین ترتینهای  قبال شاخص

دست  به 721/0 کار شالی برای زنان GOFکه مقدار از آنجا  ،بنابراینبینی قوی دارد.  قدرت پیش

 بینی مدل در حد باال و بسیار قاوی اسات.   دریافت که کیفیت و قدرت پیشتوان  آمده است، می

اساتان مازنادران در برابار تغییارات      کاار  شالیی رفتار سازگاری برای زنان مدل میدان ،در نهایت

 قاب  ارائه است. 3شک   در قالناقلیم 
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 استان مازندران در برابر تغییرات اقلیم کار شالیمدل میدانی رفتار سازگاری زنان  -3شکل 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 چیکاه ها   تیا واقع کیعنوان  را به یمیاقل راتییتغ ایدن یکشورها یتمام ،در حال حاضر

عاوارض   تأثیرتحت  زین رانیا ،ریاخ یها . در سالاند رفتهیاز آن در امان ن واهد بود، پذ یکشور

باا توهاه باه وهاود     (. Goli et al., 2020) قرار گرفته است یمیاقل راتییاز تغ یناش یها دهیو پد

عناوان   باه  کاار  شاالی زناان  م رم آن بار   اتتأثیر ،نیو همچن استان مازندراندر  تغییرات اقلیمی

این استان، مطالعه حاضر با هدف ارزیاابی رفتاار ساازگاری زناان     اقشار  نیرتریپذ نیاز آس یکی

نگیازش حفاظات و در قالان    ا استان مازندران در برابر تغییرات اقلیم بااستفاده از نظریة کار شالی

 مدل معادالت ساختاری انجام گرفته است.

بارای پایاداری محیطای باشاد، اماا      اساسای  شارط   تواناد یاک پایش    برابری هنسیتی نمای 

باین زناان و    تار  عادالناه  ةمنظور حفظ بقا و ایجااد رابطا   هاهتماعی بهای  مشارکت زنان در مبارزه

آشاکار   ،کناد  می وارد از آنها کدامهر  اثراتی را که محیط بر نتایج اهمیت مردان در یک هامعه

ای را بار هار دو قشار     توانند اثرات سوء چندهانبه تغییرات میاین (. Goli et al., 2020سازد )می

و دسترسای زناان و ماردان باه مناابع م تلاف را        نیساتند ند که گاه قاب  هبران کنزن و مرد وارد 
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راساتای  در  ،بناابراین  (.Goli et al., 2020گذارناد )  مای  تاأثیر  آنهاا معیشات   بار ، کارده محدود 

در  رو، ؛ و از ایان توهاه ویاژه داشات    نقش زنانبه  باید ریزی برای سازگاری در بلندمدت، برنامه

 د.  شو ارائه می زیر شرح هایی بهپیشنهاد آمده، دست بهبا توهه به نتایج  حاضر، پایان پژوهش

  در  کاار  شاالی در باروز رفتاار ساازگاری زناان      ارزیابی تهدید دار معنیمثبت و  تأثیربا توهه به

گونااگون همچاون اساتفاده از     یباه کماک راهکارهاا    الزم است کهاقلیمی، های  برابر بحران

شارکت در   ،ارممنظاور تباادل داناش و تجا     باه  یتعامالت اهتماع شیافزا ،یمجازهای  شبکه

 ،یهواشناسا  یهشادارها ش توهاه باه   یافازا  و یمیاقلهای  مقابله با بحران یآموزشهای  کارگاه

 اقادام  وهوا آم راتییدر مورد تغ کار زنان شالی یآگاه یدرک بهتر و ارتقا ،ییبه آشنا نسبت

 د.یابوارده کاهش  یهانیآس زانیم شود و از این رهگذر،

 از دارد در برابر تغییرات اقلایم اثاری مثبات    کار شالیبر رفتار سازگاری زنان  ارزیابی مقابله .

همچون تعدی  تقاویم کاشات،    های گوناگون راهاز  کار شالیزنان  شایسته است کهرو،  این

کشت مث  زمان و نحوه آبیاری، تنوع محصول و استفاده از ارقاام ساازگار   های  شیوهتعدی  

نوین آبیاری، تنوع ب شیدن به مناابع  های  شیوهیا متحم ، مدیریت مصرف آم و استفاده از 

خود، استفاده از خدمات بیمه تیامینی محصاوالت   های  ییاردرآمدی، تقویت سالمت و دا

منظااور افاازایش  شاات، در راسااتای توانمندسااازی خااود بااهکهااای  منظاااکشاااورزی و تغییاار 

 اثرب شی راهکارهای سازگارانه و محافظتی گام بردارند. 

 اثر  کار شالیبر ارزیابی تهدید زنان  شدت درک مشکالت، پژوهش حاضر با توهه به نتایج

)تاوان   تهدیادات اقلیمای بار تولیادات     اثار  منظور کااهش  ، بهدارد. بنابراین دار معنیمثبت و 

 الزم اسات  کاار،  شاالی  تولید و امنیت غذایی( زناان های  تولیدی، کیفیت محصوالت، هزینه

با هدف توانمندسازی اقتصادی خاود، در کناار کشات بارنج،     ، کار شالیزنان و دختران  که

هاای تولیادی   کارآفرینی و چگونگی مشارکت بیشتر زنان روساتایی در فعالیات  های با ایده

 کاارگیری رفتارهاای حفااظتی و    بهباود کیفیات محصاول باا باه     آشنایی سابند و در راستای 

منظور افزایش امنیت غاذایی در چناین    های الگویی تولید محصول سالم به شرکت در سایت
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مانناد  متنوع های تولیدی در زمینه انجام فعالیت های مناسنایجاد کارگاهنسبت به  شرایطی،

 ند.کناقدام .. .بافی، ورمی کمپوست، پرورش قارچ، پرواربندی وهای قالیکارگاه

  در برابار   آنهاا بر ارزیاابی تهدیاد    کار شالیزنان  پذیری درک آسین که دهد مینتایج نشان

 ماالی هاای   هنباه  ،مازنادران  کار شالیداشته و از نظر زنان  دار معنیتغییرات اقلیم اثر مثبت و 

( از اهمیاات باااالتری یگااذاری در ب ااش کشاااورززناادگی، ساارمایههااای  )درآمااد، هزینااه

کاااهش آسااین ناشاای از  ، شایسااته اساات کااه در راسااتایدر نتیجااه .اسااتبرخااوردار بااوده 

با ایجااد مشااغ  دیگار     ،کار شالیبه ابعاد مالی زندگی زنان ضمن توهه  ،اقلیمیهای  بحران

شاود و همچناین، باه    هبران  ها ب شی از آسین ناشی از این بحران ،در کنار شغ  کشاورزی

 قرار گیرد. مورد توهه بیشتر آنهامدیرت منابع مالی و درآمدها توسط 

  یناه  در ارزیاابی مقابلاه، زناان صارف هز     واکانش هاای   هزینه دار معنیبا توهه به اثر مثبت و

کااهش   رو، در راساتای  از ایان  دانند. انسانی را مفید میهای  یتقویت ایمنی و دارایمنظور  به

توسااعه و بهبااود توهااه بااه از طریااق  ، الزم اساات کااهسااازگاری توسااط زنااانهااای  هزینااه

ساالمت   انساانی و نیاز   هاای  مایه( و سرDarban Astane et al., 2019) معیشتیهای  سرمایه

 د. یابخسارات تا حد امکان کاهش  ،امنیت غذاییو روان 

 اثرب شای   دار معنای مثبات و   تاأثیر پژوهش مبنای بار    یةفرض آمده گویای تأیید دست به نتایج
، تناوع  کاار  شاالی . از نظر زنان استان مازندران است کار شالیبر ارزیابی مقابله زنان  واکنش

تارین و مفیادترین    ت بااالیی برخاوردار اسات و اثارب ش    منابع درآمدی از اهمیب شیدن به 

، اقلیمای خواهاد باود. بناابراین    هاای   پذیری و مقابله با بحران منظور کاهش آسین هراهکار ب

 ،اقلایم  باا  متناسن پایدار کشاورزیهای  منظا از طریق مدیریت کار شالیکه زنان  الزم است

 کشاااورزی سااازگار تلفیقاایهااای  منظااا زراعاای، -هنگاا  توسااعههااای روش از اسااتفاده بااه

 توسااعه و پاارورش دام و طیااور بااه تولیاادات زراعاای،  ب شاای تنااوع قبیاا  از ای چندرشااته

و هاا   هاا، توانمنادی   های روستایی با توهاه باه ظرفیات   گردی توأمان، ایجاد بوم پروری آبزی

 ند.بپردازخود های  توان
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 کاار  شاالی بر ارزیابی مقابله زنان  دار معنیاثر مثبت و  خودکارآمدی که دهند نتایج نشان می 

توانمنادتر  هاا   ییا در تقویات ایمنای انساان و دارا    خود را زنان د؛ و ایندار با تغییرات اقلیمی

کار برای افزایش خودکارآمدی و توانمندی  شالیزنان رو، شایسته است که  دانند. از این می

نسبت به افزایش ایمنی انسان و دام از طریاق واکسیناساون در    ،تغییراتدر مقابله با این خود 

تار باا ارزش    شاتر باه تولیاد محصاوالت غاذایی ساالم      بی گرایشهای واگیردار،  برابر بیماری

درآمادزایی  های  ایجاد تنوع در زمینه همچنین، توهه به سبد غذایی خانوار و غذایی باالتر و

 ند.  کنخود اقدام های  توانبا توهه به 

  و طوفاان   یمباارزه باا سا    یشارکت در هلساات آموزشا    کاه  دهاد  مای نتایج پژوهش نشان 

موهاود   یدانش و شواهد علم نیاستفاده از بهتر که از آنجا. است رفتار سازگاریترین  مهم

باا   کاار  شاالی زناان  رود،  شامار مای   باه  میاقلا  راتییبا تغ یدر رفتار سازگار یاز اصول اخالق

در هاای خاود    نسبت به افزایش اگاهی و مهارت ،آموزشیهای  شرکت در کارگاه و کالس

 مقابله و سازگاری با تغییرات اقلیم گام بردارند.  راستای

و هاا   نقاش ساازمان  کاه  رساد   نظر می ، بهبا توهه به نتایج پژوهش و تأیید فرضیات تحقیق

هاای   و نیز ارگان تغییرات اقلیم و منابع طبیعیدولتی و خصوصی مرتبط با کشاورزی، های  ارگان

ماورد   ساازمان ملا  متحاد در    ونیکنوانسا و الادول تغییارات اقلایم    هی ات باین   المللی همچون بین

بسایار حاائز    کاار  شاالی تار زناان    روز رفتارهای حفاظتی و سازگارانهدر تمای  و ب یمیاقل راتییتغ

 شود: می زیر ارائهشرح  هایی هم به توصیه رو، ؛ از ایناهمیت باشد

  نسبت به افازایش آگااهی هواماع محلای و تساهی  عملکارد        کشاورزی ههاد سازماناقدام

آموزشای  هاای   از طریق برگازاری کارگااه   اخالقی آنها در رفتار سازگاری با تغییرات اقلیم

گران و کشاورزان پیشارو کاه تعاما  بیشاتری      مددکاران، تسهی  سویژهای  از همله کارگاه)

 هوامع محلی خود دارند(؛با 
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  باا زناان    و تارویج کشااورزی   تحقیقاات، آماوزش   ساازمان  ارتبااط بیشاتر باین    ةزمینا ایجاد

ناوین مادیریت   هاای   شایوه  نیاز  و عرفی ارقام هدید، ساازگار و متحما   منظور م به کار شالی

 ؛مصرف آم و آبیاری

  مادیریت بحاران باا   هواشناسای و  هاای   ساازمان کاهش تبعات بحران تغییرات اقلیم از سوی 

 یو فنااور  یطیمح ستیزهای  یابی، ارزهیهشدار اولهای  سامانه، یخطر محلهای  توسعه نقشه

ی و عا یطب یایا و بال ییوهاوا  آم راتییمناسن خطرات مربوط به تغ تیریبر علم و مد یمبتن

 ؛کار شالیموقع به زنان  رسانی صحیح و به س اطالعافزایش گستر

  و درآماد  تثبیات  صاندوق  بهره، ایجااد  بالعوض و یا کمهای  واماعطای های  سیاستاعمال 

ت اقلیم با نگاه ویاژه باه زناان    منظور هبران خسارات ناشی از تغییرا هکشاورزی ب بیمه توسعه

 ؛«فعال در ب ش کشاورزی»و اما « قشر در حاشیه قرار گرفته»عنوان  به

  خانوار روساتایی  در دسترسی کافی و عادالنه زنان  راستایدر تدوین قوانین و مقررات الزم

به خدمات بهداشتی و منابع تولید مانند زماین، آم و ادوات کشااورزی هماراه باا آماوزش      

تقویاات  و همچنااین، سااازی، افاازایش تولیااد محصااوالت سااالم   مقابلااه، ایماانهااای  روش

   ؛انسانی زنانهای  سرمایه

 همچاون مناع آتاش     قاوانین و ضاوابط الزم   تصاوین  ،کشاورزی حفاظتی تحقق در راستای

 تصااوین و نیااز گااذاری توسااط مجلااز قااانون نظااارت اهرایاای آنزدن بقایااای گیاااهی و 

 ؛اعتبارات مورد نیاز

  در  و خطارات مارتبط باا آنهاا    هاا   رسااخت یهاا، ز  یورافنا  قیا و توساعه دق  یابیا ارزتوهه به

 ؛میاقل راتییبا تغ یسازگار

 منظاور کسان   باه  ریپاذ  نیآس برای زنان روستایی پیوسته یریادگی یها فرصت زیسا فراهم 

 ییوهاوا  آم راتییا تغ اب سازگاری یالزم برا اخالقیهای  نگرشو ها  ، ارزشهارتدانش، م

 رسانی آنها؛روز به و داریو کمک به توسعه پا
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 و ارمتجا  منظور تبادل به آموزش زنان، راستای در المللی های بینهمکاری راهبردی توسعه 

یکای از   عناوان  باه و توهیاه اخالقای اساتفاده از آنهاا      زیستی و ناانو نوین، هایفناوری انتقال

ن، کارشناساان و کشااورزان زن و باا    اری، با نگاه ویاژه باه آماوزش مروهاا    اقدامات سازگ

 تأکید بر حیور فعال زنان؛

 منظاور کااهش اثارات ساوء      المللی باه  بینهای  مالی و فنی توسط سازمانهای  ی کمکاعطا

حمایت بر با تأکید  ترپذیر آسینر قشعنوان  ویژه در زمینه حمایت از زنان به هیرات اقلیم بتغی

 و در نهایت، از کشورهای در حال توسعه؛

  در علاوم   در حال توساعه  یدانشمندان همه کشورهاو  زنان سحوز نمحققامشارکت افزایش

 .میمرتبط با اقل

 برای تحقیقات آتی ییها و پیشنهادها محدودیت

شاده در   وتحلیا  انجاام   ذاتی در یک تحلی  مفهومی مانند تجزیههای  یکی از محدودیت

 مقالاه ارائاه   نیهما هاای   افتاه یشده فقط با  ارائه هیاز نظر یتجرب تیکه حما استاین  ة حاضرمقال

و  هالان ی بعاد  یتجربا  قاات یدر تحق یشنهادیپ یروابط و ساختارها شی، آزمانیبنابرا .شود می

حاضار، برخای متغیرهاای     . عالوه بار متغیرهاای ماورد بررسای در تحقیاق     قاب  توهه خواهد بود

تاداوم و پایاداری در باروز رفتاار      برایگر همچون تمای  به رفتار، نگرش، انگیزه و اراده  واسطه

شاود   پیشنهاد مای  رو، از اینتواند حائز اهمیت باشد.  می کار شالیسازگاری با تغییرات اقلیم زنان 

 این متغیرها مورد بررسی قرار گیرند.  یگر واسطه اثرات، یمطالعات بعددر که
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