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 چکیده 
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و  مثبت صورتبهمثبت و مستقیم و رفتار  صورتبهکشاورزان مرد  نیتمتغیرهای مؤثر بر موانع درک شده 

 نیت یرهایمتغ ییراتاز تغ درصد 52و  55 ی به ترت توانستند درنهایتباشند و این متغیرها غیرمستتقیم می

عمل، شتتتدت درک شتتتده و خودکارآمدی  متغیرهای راهنمای د.نکن ینیبیشرا پکشتتتاورزان مرد  رفتارو 

مثبت و غیرمستتتقیم  صتتورتبهمثبت و مستتتقیم و رفتار  صتتورتبهکشتتاورزان زن  نیتمتغیرهای مؤثر بر 

 رفتارو  نیت یرهایمتغ ییراتدرصتتد از تغ 12و  05 ی به ترت توانستتتند درمجموعباشتتند و این متغیرها می

 یجنسیت هایتااوت چنین درکاطلاعات به دستت آمده از این پژوهش و  د.نکن ینیبیشرا پکشتاورزان زن 

 هایاستتتراتژی بهبود به و کند تستتهیل را جنستتیت به حستتا  هایبرنامه و هاستتیاستتت توستتعه تواندمی

 .کند کمک فراگیر و پایدار سازگاری

 .تغییرات اقلیم، رفتار سازگاری، مد  اعتقادات سلامت، زنان روستایی: هاواژهکلید

 مقدمه -1

 به اشتتاره و( 2410همکاران،  و 1لستتوننی) استتت بستتیار مهم جهانی مستتئله یک و حتمی واقعیت یک اقلیم تغییر

، 2اوگنبامرو) دهدمی رخ آرامیبهدرازمدت و  در که دارد زمین هوایی و آ  خصتتوصتتیات در غیرمنتظره هایدگرگونی

 دما، شافزای مواردی همچون و است منطقه هوایی در یک و آ  گسترده و کلی نوستان اقلیم، تغییر طورکلیبه(. 2415

روبینسون و ؛ 2410، 5مسی و هویی تیما) شودرا شامل می شتدید بادهای وزش افزایش و هابارندگی کاهش یا افزایش

یزدان ؛ 1522یزدان پناه و همکاران،) کشتتاورزی بر تواندمی اقلیمی نوستتانات و به همین دلیل، تغییرات(. 2417، 0شتتین

؛ 2417، 5ایستین) باشد مؤثر زندگی جوامع بشری ،طورکلیبه و عمومی ستلامت زیستت،محیط ،(1520همکاران،پناه و 

 (.2412و همکاران، 7میس؛ 2415، 2؛ کومی و سیگریست2415و همکاران، 0وانگو

ینستتون و روب) ها نار در بر داشتتته استتتتغییرات اقلیم، پیامدهای فاجعه باری برای میلیون دهند،مطالعات نشتتان می

گذارد که شامل می ریتأثشتماری حقوق اقتصتادی و اجتماعی افراد بیو بر  (2412و همکاران،  2استننس؛ 2417شتین، 

بنابراین این واقعیت که تغییر اقلیم، تحقق ؛ (2417روبینستون و شین، ) استتها برای غذا، ستلامتی و پناهگاه حقوق آن

 مار  ماه در 0/14نامه قطع طی ملل ستتازمان حقوق بشتتر را با تهدید مواجه کرده استتت، توستتط شتتورای حقوق بشتتر

                                                
1  . Nelson 

2  . Ogunbameru 

3  . Massey & Huitema 

4  . Robinson & Shine 

5  . Eastin 

6  . Waongo  

7  . Comoé & Siegrist 

8  . Mase 

9  . Spence 
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 مردم اکثریت حقوق که کندمی تصدیق نامههمین قطع (2412، 1ردراست ) شتده شتناخته رستمیت به آرا اتااقبه 2442

 در بیشتر بومی هایگروه و اطاا  زنان، فقر، رخطیز افراد سیاسی شامل و اقتصتادی اجتماعی، هایحوزه در پذیرآستی 

داری بر معیشت مردم تأثیر طور معنیتغییرات اقلیمی به(. 2412، 2چاندرا و همکاران؛ 2412ردر، ) استت تهدید معرض

  و ستتتازی و مقابله با اثرات تغییرات آبرای آمادهها منای آن را، به دلیل عدم توانایی آن راتیتأثگتذارد و افراد فقیر می

در این میان، زنان و مردان ممکن (. 2412و همکاران،  0لی؛ 2415، 5احستتتان و برنت) کنندهوایی، بیشتتتتر تجربته می

 .متااوت تجربه کنند طوربهاست این اثرات را 

دهند، زنان در سراسر جهان نشان می یانکاررقابلیغشتواهد  (2415، 2فیشتر و کار؛ 2412، 0گوه؛ 2414، 5دانکلمن)

 چراکه(. 2440، 2لامبرو و پیانا؛ 2442، 7نومایر و پلومنر) اندپذیرتر بودهدر حین و پس از وقتایع آ  و هوایی آستتتیت 

 به و (2410، 11هولوتون اونستتت و ؛ 2412و همکاران،  14دیویس) دهندیم لیتشتتک را فقرا درصتتد نیشتتتریب هاآن

 روازاین (.2410، 12آلستتتون) وابستتته هستتتند شتتتریب شتتوند،یم دیتهد ییهوا و آ  راتییتغ قیطر از که یعیطب منابع

 بنابراین تغییر اقلیم،؛ (2417)ایستتتین،  دارد جنستتیتی برابری بر منای تأثیر طبیعی بلایای و هوایی و آ  هایشتتوک

 را جنسیتی تواند نابرابریدارد و می جنسیت بر ناهمستان تأثیرات و علل بلکه نیستت، جنبه جنستیت خنثی از ایپدیده

های پایدار حلیافتن راه  (.2410هولوت،  ون اونست و؛ 2415، 10بونس و فورد؛ 2412و همکاران، 15فان) کند تشتدید

، 15تیکارلی و کریسهای دیرینه دانشتمندان و ستیاستتمداران بوده استت )برای مشتکلات تغییرات اقلیم یکی از دغدغه

ی در برابر پذیربا آستتتی  (. بتا توجته بته پیتامتدهتا و اثرات منای تغییرات اقلیم، لزوم اتخام اقداماتی برای مقابله2412

(. 2447، 17مللا؛ 2410و همکاران،  12زبیدی؛ 2415، 10ایسلام و نورسی بری) شوداحستا  می شتدتبهتغییرات اقلیم 

آمقانی،  ستواری و شوکتیبینی تغییرات اقلیم در آینده را دارا هستتند )های انحصتاری برای پیشها دارای تواناییانستان

                                                
1  . Reder 

2  . Chandra 

3  . Ahsan & Brandt 

4  . Li 

5  . Dankelman 

6  . Goh 

7  . Fisher & Carr 

8  . Neumayer & Pluemper 

9  . Lambrou & Piana 

10  . Davies 

11  . Van Aelst & Holvoet 

12  . Alston 

13  . Phan 

14  . Bunce & Ford 

15  . Carley & Christie 

16  . Islam & Nursey-Bray 

17  . Zobeidi 

18  . Malla 
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یرات اقلیم را به حداقل توانند از طریق فرآیند ستتتازگاری تهدیدات تغیها میافراد، ختانوارهتا، جوامع و ملتت(. 2421

لیمی بینی تغییرات و نوسانات اق(. ستازگاری فعالیتی است که انسان در پاس  یا پیش2410و همکاران، 1دوبیبرستانند )

شیسانیا و ) های ایجاد شده به خاطر تغییرات اقلیمی سود ببرددهد تا تأثیرات ميتر آن را کم کند یا از فرصتتانجام می

 یهایاستتتتراتژشتتتواهد تجربی تأیید کرده استتتت که  .(2415، 0اندامنی و وطنابی؛ 2412، 5ها ؛ 2410، 2متافونگویتا

کاهش داده و  یتوجهقابلتغییرات اقلیم را به میزان  تواند تأثیرات منایدر ستتط  مزرعه می تغییرات اقلیم ستتازگاری با

 (.2412آزادی و همکاران، برساند )پذیری را به حداقل آسی 

ازیگران یا عنوان بها بهپذیر هستتتند، بلکه آندر معرض تغییرات اقلیمی آستتی  تنهانهدهند، زنان تحقیقات نشتتان می

، 5یاداو و لا ) و ستتتازگاری با اثرات تغییر اقلیم ایعاملان فعا  برای تغییر در ارتباط با کاهش انتشتتتار گازهای گلخانه

اقلیم  تغییرات به مربوط مسائل مورد در مهم هایگیریتصتمیم در مهمی و عامل( 2410، 2بندلین؛ 2412، 0یومه؛ 2417

توانند در اکثر زنان دارای دانش و تخصتتص قوی هستتتند که می. (2415بونس و فورد، ؛ 2412یومه، ) آیندبشتتمار می

بونس و فورد، ؛ 2417یاداو و لا ، ) های ستتازگاری استتتااده شتتوندکاهش تغییرات اقلیمی، کاهش فاجعه و استتتراتژی

ستتتازگاری با  به مربوط یهاپژوهش در یمحور یهانهیزم از یکی تیجنستتت توان اظهار نمود،می نیبنابرا؛ (2415

و همکاران،  2ستتتاین؛ 2412فان و همکاران، ؛ 2414، 7مک گریگور) به آن توجه شتتتود دیکه با استتتت میاقل اترییتغ

 هنوز جنسیت ابعاد دهد،می نشتان اخیر مطالعات از اجمالی بررستی یک ،حا نیباا(. 2412چاندرا و همکاران، ؛ 2414

این در  (2412، 14مرشتتا و ون لرهوون) استتت نشتتده گرفته نظر در هوایی و آ  ستتازگاری ستتیاستتت هایپاستت  در

ند، ناعادلانه، ناکافی نکجنسیتی را لحاظ  وتحلیلتجزیهصتورتی استت که هرگونه تلاش برای مقابله با تغییرات اقلیم که 

 استتت و ضتتروری دیما تغییرات اقلیم ستتازگاری بااز  یتیجنستت لیتحلبنابراین ؛ (2442گریگور، مک ) و ناپایدار استتت

های حستتا  به جنستتیت که به این همچنین شتتناستتایی استتتراتژی(. 2410، 12ستتلطانا؛ 2410، 11لاستتت و همکاران)

پذیری و سازگاری با های عملی و راهبردی برای به حداقل رستاندن آستتی لذا برنامه .استتها پاست  دهد مهم بحران

 یک پدیده عنوانبهبا توجه به اهمیت موضوع تغییرات اقلیم (. 2417یاداو و لا ، ) تغییرات اقلیمی، نیاز ضتروری استت

                                                
1  . Dube 

2  . Shisanya & Mafongoya 

3  . Hall 

4  . Ndamani & Watanabe 

5  . Yadav & Lal 

6  . Umeh 

7  . Bendlin 

8  . Mc Gregor 

9  . Singh 

10  . Mersha & van Laerhoven 

11  . Rohr 

12  . Sultana 
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عامل ستتازنده و مثبت در ستتازگاری با تغییرات اقلیمی  عنوانبهجهانی و نقش مثمرثمر زنان در برخورد با این تغییرات 

 و تحقیقاتی در این زمینه انجام نشده است خا ، طوربه خوزستتان استتان در و عام طوربهو با توجه به اینکه در ایران 

ایی هنموده و درآمد اصلی آنان از راه امرارمعاشاز طریق کشاورزی غملک زنان روستتایی شتهرستان بااکثر  کهازآنجایی

یک تهدید جدی برای معیشتتت کشتتاورزان  تغییرات و نوستتانات اقلیمی طورو همین مانند زراعت و دامداری استتت

م اقلی تغییرات حقیقت در و اندییوهواآ  تغییرات با چالش در منطقه در این زنان ،استتت زنان ازجمله مالکخرده

 اقلیمی تغییرات اثرات در مورد را جنسیت به حسا  هایپاس  به لذا نیاز ؛است کرده ترستخت برایشتان را وضتعیت

 باغملک شهرستان کشاورزان ستازگاری رفتار بر مؤثر عوامل هدف تبیین با پژوهش این روازاین .استت کرده برجستته

 و هااستتتستتی توستتعه راستتتای در مهم گام یک عنوانبهجنستتیت پرداخته تا  دیدگاه از اقلیم تغییرات با رویارویی در

 بنردازد.  این زمینه در هاییتوصیه و بررسی به مناس ، اقلیمی تغییرات هایبرنامه

های رفتاری مختلف رفتار سازگاری را نظریه دهد کهمی نشتان ستازگاری با تغییرات اقلیم به مربوط پژوهش ۀپیشتین

. یکی از این (2412و همکاران، 1میتر) دهنداجتماعی توضتتتی  می-فرآینتدهتای مختلف ادراکی و شتتتناختیاز طریق 

. استتت (2424، 2کارمن و زینت؛ 2412میتر و همکاران، ) 1254مد  اعتقادات ستتلامت روزنتاک و همکارانش  ،هامد 

 فتارر ارزیابی و( شخص توسط مسئله درک) تهدید درک" اصتلی جزء دو استا  ستلامت بر این مد  بر تصتمیمات

 ،ستتلامت اعتقاد مد  از شتتده درک جزء تهدید .(2442و همکاران، 5واستتالو) تمرکز دارد "(موانع و منافع بین تعاد )

، 0سیمسکوگلو و لاجونن) شده است تشکیل شده درک شتدت و شتده درک حستاستیت نام به دیگر جزء دو از خود

)خطرات تغییرات اقلیم( جدی  وضعیت یک در گرفتن قرار از شده درک خطر به شده اشاره درک حستاستیت(. 2447

 شتتده، درک . حستتاستتیت(2412بختیاری و همکاران، ؛ 2442واستتالو و همکاران، ؛ 2442و همکاران،  5جیان ) استتت

 اگر مد ، . طبق(2424و همکاران،  0علی آبادی) باشتتدمی تغییرات اقلیم خطر معرض در که استتت فرد اعتقاد و ادراک

 زا جلوگیری برای هاآن ،(شتتده درک حستتاستتیت) دارندقرار تغییرات اقلیم  آستتی  معرض در که کنند احستتا  مردم

 درک شدتبه شتده اشتاره درک . شتدت(2424تاجری مقدم و همکاران، ) شتوندمی پیشتگیرانه اقدامات درگیر ،خطر

 علاوه (.2412بختیاری و همکاران، ؛ 2442واستتالو و همکاران، ؛ 2442و همکاران،  ان جی) دارد تغییرات اقلیم عواق 

 شدت) باشد هداشت بسزایی تأثیر تواندمی و استت خطرناک بالقوه وضتعیت یک که باشتد معتقد شتخصتی اگر این، بر

 (.2424تاجری مقدم و همکاران، ) شوندمی لازمسازگاری  رفتارهای درگیر زیاداحتما به ها، آن(شده درک

                                                
1  . Mitter 

2  . Carman & Zint 

3  . Vassallo 

4  . Şimşekoğlu & Lajunen 

5  . Ng 

6  . Aliabadi 
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ستتیمستتکوگلو و لاجونن، ) استت شتده درک موانع و شتده درک منافع جزء دو شتتامل خود نیز ارزیابی رفتار جزء

؛ (2412، 1اورجی) دارد رفتار یک پذیرش سودمندی یا و هاارزش از فرد مهنی به ایده شتده اشتاره درک منافع (.2447

یمسکوگلو و ست)آورد می دستت به تغییرات اقلیمستازگاری با  رفتارهای اتخام از فرد که مناعتی و ستود دیگرعبارتبه

 عریفت اثر شدت یا خطر کاهش در شتده توصتیه هایفعالیت اثربخشتی به شتخص اعتقاد عنوانبهو ( 2447لاجونن، 

 خا  رفتارهای انجام مشتتکلات و هاهزینه درک به اشتتارهشتتده،  درک موانع(. 2424آبادی و همکاران، علی)شتتود می

 ارهاش شده توصیه هایفعالیت مهنی و عینی هایهزینه به شتخص اعتقاد به همچنین (.2442ان جی و همکاران، ) دارد

 مردم به اطلاعات ارائه با باید مناستت  ستتازگارانه رفتارهای برای شتتده درک موانع(. 2424آبادی و همکاران، علی)دارد 

ود ش گرفته نظر در غلط تصور هرگونه افشای و خاطر اطمینان ارائه ها،مشتوق کردن فراهم موجود، هایگزینه مورد در

 (.2440، 2بارثولومی)

ه مد  را ب خودکارآمدی راهنمای عمل و ازجمله ،بینیپیش رفتار تقویت برای انگیزشتتی ستتاختار دو محققان بعداً

یزدان پناه و همکاران، ؛ 2415و همکاران، 5آکی؛ 2412اورجی و همکاران، ؛ 2442واستتالو و همکاران، ) کردند اضتتافه

و همکاران، 0مستتر) دهند افزایش را مد  توضتتیحی قدرت توانندمی جدید هایستتازه این که بودند معتقد هاآن(. 2415

لاچلن ) هددمی سوق رفتارهایشتان تغییر و واکنش به را افراد که شتودمی گاته کاتالیزورهایی به عمل راهنمای (.2447

دارند،  تأکید ستتازگاری ارتقای رفتارهای بر که هاآموزش و اجتماع تأثیر نظیر هابعيتتی محرک و به (2424و همکاران، 

 محصولات همگی روی بر دهنده هشدار هایبرچس  دیگران، هایمشتاوره ها،رستانه گزارش مثا  )برای دارد اشتاره

 (.  2447سیمسکوگلو و لاجونن، )شوند( می محسو  عمل هاینشانه نوعی

 رفتار کلیدی عناصتتر ازو  اصتتلی هایکننده تعیین از یکی که خودکارآمدی کنندمی پیشتتنهاد مختلای هایتئوری

 و سازگارانه ایمقابله رفتار یک احتما  و (2410همکاران،  و 0یونگ؛ 2412، 5واکنگود و استتر ون) ستازگاری استت

هایش برای برانگیختن خودکتارآمتدی بته بتاورهای یک فرد در مورد توانایی (.2410، 2چن) دهتدمی را افزایش مؤثر

و همکاران،  7رز) های اقدام مورد نیاز برای موفقیت اجرای یک وظیاه خا  اشتتاره داردانگیزه، منابع شتتناختی و دوره

 اقلیمی اتتغییر با به ستتازگاری قادر فرد یک آیا که استتتاین  کننده تعیین بالقوه طوربهخودکارآمدی  در واقع(. 2411

، یونگ و همکاران) تعیین کند را اقلیمی تغییرات میزان ستتازگاری باماهیت و  تواندمی همچنین شتتد یا خیر. خواهد

                                                
1  . Orji 

2  . Bartholomew 

3  . Akey 

4  . Masser 

5  . van Valkengoed & Steg 

6  . Ung 

7  . Chen 

8  . Rose 
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و  1فرانک)یک عامل تعیین کننده مهم برای اقدامات ستتازگاری استتت  همچنین نشتتان داده شتتده که انگیزه (.2410

 واقع در(. 2424آبادی و همکاران، علی) استتت ایمنی رفتاری و هایفعالیت به فرد تمایل به انگیزه (.2411همکاران، 

 انگیزه به همچنین(. 2442ان جی و همکاران، ) دارد ستتلامت رفتارهای مورد در فرد یا عادت استتتعداد به اشتتاره انگیزه

 (.2447سیمسکوگلو و لاجونن، ) دارد اشاره مسائل بهداشتی به نسبت بودن نگران برای شخص آمادگی

 اجتماعی حمایت مانند محیطی هایستتتازه گرفتن نظر در عدم دلیل به متد  اعتقتادات ستتتلامت ،حتا نیبتاا

 رفتار تواندمی که ،(کنندمی فراهم فرد برای دیگری توجه قابل افراد و خانواده دوستتتان، که امکاناتی ،مثا عنوانبه)

؛ (2410، 5شارما؛ 2412، 2جیحونی و رخشانی) استت گرفته قرار انتقاد مورد دهد، قرار تأثیر تحت را ستلامتی به مربوط

 مد  اضتتافه به این مستتتقل ستتاختار یک عنوانبه را اجتماعی حمایت برخی مطالعات کمبود، این بر غلبه بنابراین برای

 فرد به دیگران که امکاناتی عنوانبه اجتماعی حمایت. (2412جیحونی و رخشتتانی، ؛ 2424، 0پرلمن و همکاران) کردند

 ندک باور فرد شتتودمی باعث که شتتودمی تلقی شتتناختی عنوانبه همچنین ماهوم این .شتتودمی تعریف دهندمی ارائه

 و روابط از اجتماعی شتتبکه یک به و استتت عزت و ارزش از عنصتتری هستتتند، او محبو  و مورداحترام دیگران

 از و شتتودمی ارزیابی منبع عنوانبه دیگران طریق از اجتماعی حمایت (.2412، 5مارموت) دارد تعلق متقابل تعهدات

با توجه به مطال  فوق، مد  توسعه یافته . (2442، 0آرتز) شودمی حاصل دوستتان و خانواده همستر، مانند زیادی منابع

 یده است.دارائه گر 1شکل اعتقادات سلامت در پژوهش حاضر در 
 

                                                
1  . Frank 

2  . Jeihooni & Rakhshani 

3  . Sharma 

4  . Pearlman 

5  . Marmot 

6  . Aarts 
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 اعتقادات سلامت( ۀچارچوب مفهومی پژوهش )نظریه توسعه یافت -1شکل 

 مواد و روش -7

 مطالعه مورد ۀمنطق -7-1

 نظر از ملکباغ شهرستان .است خوزستتان استتان شترق در منطقه مطالعاتی پژوهش پیش رو، شتهرستتان باغملک

 از متری 212 ارتااع در و شتتمالی پهنای ۀدقیق 51 و درجه 51 و خاوری درازای ۀدقیق 55 و درجه 02 در جغرافیایی

 هاینام هب بخش دو از متشکل خوزستان، استان هایشهرستان از یکی باغملک، شهرستان .استتشتده واقع دریا ستط 

 عمده ویژگی. اندداده جای خود در را روستتتا 200 ،درمجموع که استتت دهستتتان هات دارای و صتتیدون و مرکزی

 این مردم درصد 71 حدود در که ایگونه به ،است آن روستانشینان تعداد بودن بالا ،باغملک شتهرستان جمعیتی ترکی 

عالیت ، فدلیل انتخا  این شهرستان .است دامنروری و کشاورزی آنان، اصتلی شتغل و بوده ستاکن روستتاها در منطقه

درصد افراد ساکن این شهر به شغل کشاورزی، مستعد بودن این منطقه جهت  74گستترده کشتاورزی، اشتتغا  بیش از 

های فعالیت کشتاورزی و تغییرات اقلیم و خشکسالی طی این چند سا  اخیر بوده است. کشاورزان این منطقه در زمینه

محصتتتولات باغی )انار، مرکبات، انجیر، گردو، ستتتی ، زردآلو، هلو، زیتون و انگور(، حبوبات  مختلای از قبیتل: تولید

عد  و باقلا(، محصتتولات زراعی )گندم، جو و برنج(، صتتیای و ستتبزی )هندوانه، خیار، گوجه فرنگی، پیاز،  ،)ماش

تولیدات دامی مانند گوشتتت  ای(، کلزا وای )یونجه، شتتبدر و مرت علوفهستیر و دیگر ستتبزیجات(، محصتتولات علوفه

 ارزیابی تهدید

 شدت خطر درک شده

 حساسیت درک شده

 ارزیابی رفتار   

 شدهمنافع درک 

 موانع درک شده

 حمایت اجتماعی 

 رفتار سازگاری 

 راهنما برای عمل  خودکارآمدی 

 انگیزه 

 نیت
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 داده نشان 2شکل  در مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت مرغ، عستل و شیر فعالیت دارند.مرغ، گوشتت قرمز، تخم

 .است شده
 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -7شکل 
 

 روش پژوهش-7-7

شتناسی، پیمایشی از نوع توصتیای بوده استت. همچنین از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روشپژوهش حاضتر 

جامعه آماری این پژوهش کشتاورزان دو گروه زن و مرد شهرستان باغملک بوده. تعداد اعيای نمونه با استااده استت. 

مار دقیقی وجود نداشت و کشتاورز مرد انتخا  شتد و برای کشاورزان زن چون آ 244 ،از جدو  کرجستی و مورگان

 گیرینمونه از . برای انتخا  کشاورزاننمونه در نظر گرفته شد 154ها از کشتاورزان مرد نیز کمتر بود تعداد آن مستلماً

بر استتا   بدین منظور در هر دهستتتان شتتهرستتتان باغملک گردید. استتتااده تصتتادفی ایخوشتتهای طبقه ایمرحله چند

 گردآوری ابزار چند کشتاورز از هر روستا انتخا  گردید. درنهایتن چند روستتا و جمعیت و روستتاهای آن دهستتا

گویه جهت سنجش  2های فردی و اجتماعی، ستاخت متشتکل از چند بخش شتامل ویژگی محقق ها پرستشتنامهداده

گویه  5گویه جهت ستتنجش متغیر شتتدت درک شتتده،  0گویه جهت ستتنجش متغیر نیت،  0متغیر رفتار ستتازگاری، 

گویه جهت سنجش  5گویه جهت ستنجش متغیر منافع درک شتده،  5جهت ستنجش متغیر حستاستیت درک شتده، 

 2گویه جهت ستتنجش متغیر راهنما برای عمل،  0کارآمدی، گویه جهت ستنجش متغیر خود 2متغیر موانع درک شتده، 
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 هایگویه . همه(1جدو  ) گویه جهت ستتنجش متغیر انگیزه بودند 0گویه جهت ستتنجش متغیر حمایت اجتماعی و 

توسط، زیاد کم، مخیلی کم،  "شامل لیکرت ایدرجه پنج طیف مبنای توستعه یافته اعتقادات ستلامت بر نظریه ۀده ستاز

گروه ترویج و آموزش کشاورزی  علمیهیئتروایی صتوری پرسشنامه توسط اعيای . شتدند ستنجیده "و خیلی زیاد

نار در بخش مرکزی شتتهرستتتان باغملک با  54تأیید شتتد و پایایی پرستتشتتنامه نیز با استتتااده از مطالعه راهنما به تعداد 

 منظوربه(. 2جدو همگی در ستتط  مناستتبی بودند ) ری شتتده استتت کهگیاستتتااده از آزمون آلاای کرونباخ اندازه

 استااده شد. 2و ایمو  1های ا . پی.ا .ا افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزیه
 

 متغیرهای تحقیق و منبع استخراجی -1جدول 
 هامنبع استخراجی گویه متغیرها نظریه

 نظریه اعتقادات سلامت

 خطر درک شدهشدت 
؛ 2411 همکاران، و ؛ سیسمارو2424؛ دلایان و همکاران، 2412رینیر و چریستین، 

 2424مهر و همکاران، ؛ پاک2412 جانمایمو ،

 2410 همکاران، و ؛ حسیه2424تاجری مقدم و همکاران،  حساسیت درک شده

 منافع درک شده
 همکاران، و ؛ اینا 2424 ؛ تاجری مقدم و همکاران،2415پناه و همکاران، یزدان

2417 

نطریه توسعه یافته 

 اعتقادات سلامت

 2424 کوک، و ؛ کیم2417؛ اینا  و همکاران، 2424تاجری مقدم و همکاران،  موانع درک شده

 2411؛ لی، 2424کیم و کوک،  نیت

 رفتار سازگاری
؛ تاجری مقدم و 2410؛ زبیدی و همکاران، 2412فوسومنسا و همکاران، 

 2410؛ دانگ، 2424مهر و همکاران، ؛ پاک2424همکاران، 

 خودکارآمدی
؛ 2411 همکاران، و ؛ سیسمارو2424؛ دلایان و همکاران، 2412رینیر و چریستین، 

 2421مهر و همکاران، ؛ پاک2412 جانمایمو ،

 راهنمای عمل
 پناه و؛ یزدان2424؛ تاجری مقدم و همکاران، 2412بختیاری و همکاران، 

 2417؛ اینا  و همکاران، 2415همکاران، 

 2424آبادی و همکاران، ؛ علی2411لی،  انگیزه

 2412؛ مارموت، 2424پرلمن و همکاران،  حمایت اجتماعی

 

  

                                                
1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

2. Analysis of moment structures (AMOS) 
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 ها و ضریب آلفا در آزمون آلفا کرونباخ برای متغیرهای تحقیقگویه -7 جدول
 آلفا کرونباخ گویه متغیر

شدت درک 

 شده

 زند؟کاهش بارندگی تا چه اندازه به کشاورزی و تولید شما صدمه می خشکسالی و

20/4 

 زند؟ها تا چه اندازه به دلیل تغییرات آ  و هوایی به کشاورزی شما صدمه میافزایش آفات و بیماری

-یم خاک به دلیل تغییرات آ  و هوایی تا چه اندازه به تولید و درآمد کشاورزی شما صدمه حاصلخیزی کاهش

 زند؟

 ؟ابدییمدرآمد شما از کشاورزی به دلیل تغییرات آ  و هوایی تا چه اندازه کاهش 

حساسیت 

 درک شده

 .شد خواهد دامداری و دام رفتن به نظر شما تا چه اندازه، تغییرات آ  و هوایی باعث از بین

 شود.خاک میبه نظر شما تا چه اندازه، تغییرات آ  و هوایی باعث کاهش رطوبت  74/4

 .شد سنتی خواهد گیاهی هایگونه به نظر شما تا چه اندازه، تغییرات آ  و هوایی باعث تغییر

منافع درک 

 شده

 شود.می محصولات حاظ باعث تغییرات آ  و هوایی با سازگار رفتارهای انجام

72/4 

 .بود خواهد من دامداری و کشاورزی ناع به تغییرات آ  و هوایی با سازگار رفتارهای انجام

 .شودمی امخانواده و من رفاه و حاظ درآمد باعث تغییرات آ  و هوایی با سازگار رفتارهای انجام

 کند.می کمک کشورم و منطقه اقتصاد تقویت به تغییرات آ  و هوایی با سازگار رفتارهای انجام

 .شودمی زیست محیط از حااظت باعث تغییرات آ  و هوایی با سازگار رفتارهای انجام

موانع درک 

 شده

 شودمی هوایی و آ  تغییرات با سازگاری انجام از مانع اندازه چه ضعف مالی و کمبود سرمایه تا

22/4 
 شودیم هوایی و آ  تغییرات با سازگاری انجام از مانع اندازه چه مشکلات بیمه محصولات و پرداخت حق بیمه تا

 اب سازگاری انجام از مانع اندازه چه روشهای سازگاری با تغییرات آ  و هوایی تا مورد در اطلاعات و دانش کمبود

 شودمی هوایی و آ  تغییرات

 خودکارآمدی

 تغییر تغییرات آ  و هوایی با سازگاری جهت در را خود حاضر حا  کشاورزی عملیات توانممی که مطمئنم

 .دهم

70/4 

 دارم. را اممزرعه در تغییرات آ  و هوایی تهدیدهای با مقابله برای لازم مهارت و دانش

 های کشاورزی و آبیاری خود را تغییر دهم.راحتی روش به توانممی بخواهم، اگر

 .شوم سازگار تغییرات آ  و هوایی از ناشی اثرات و خطرات با توانممی که مطمئنم

 دهم. انجام احتیاطی اقدامات کشاورزی در تغییرات آ  و هوایی مورد در باید چگونه دانم کهمی

 دارم. اعتماد هاآن با آمدن کنار در خود توانایی به من زیرا نیستم تغییرات آ  و هوایی نگران من

 .شوم سازگار کشاورزی تغییرات آ  و هوایی در با توانممی بخواهم، اگر که مطمئنم

راهنما برای 

 عمل

 .کنندمی صحبت من با سازگاری و تغییرات آ  و هوایی فاجعه بروز خطر از دوستانم یا خانواده اعيای

 ت.اس مهم تاثیرات تغییرات آ  و هوایی بر کشاورزی و مزرعه کاهش سازگاری برای هایفعالیت که امخوانده من

72/4 

 .کنندمی صحبت من با سازگاری تغییرات آ  و هوایی و فاجعه بروز خطر از همسایگانم

سازگاری با تغییرات آ  و  هایفعالیت مزایای درباره آموزشی هایکارگاه و هاسخنرانی کشاورزی جهاد اداره

 کند.برگذار می هوایی

 محلی رادیو و تلویزیون از را سازگاری هایروش تغییرات آ  و هوایی و بروز خطر به مربوط اطلاعات من

 .کنممی دریافت
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 آلفا کرونباخ گویه متغیر

  .کنممی دریافت تلویزیون هواشناسی هایبرنامه از تغییرات آ  و هوایی درباره را اولیه هشدارهای 

حمایت 

 اجتماعی

 .کنندیم های سازگاری با تغییرات آ  و هوایی ترغی فعالیت به را من هستند مهم من برای که افرادی بیشتر

70/4 

 .کنندمی های سازگاری با تغییرات آ  و هوایی تشویقفعالیت به را من شناسند،می را من که افرادی اکثر

 .کنندمی کمک من به طبیعی خطر رویداد یک هنگام در افراد از بسیاری

 .ایستندمی من کنار در مردم از بسیاری ،طبیعی خطر واقعه یک در

 کنم حسا  دیگران حمایت روی توانممی طبیعی، خطر واقعه یک در

ات بری کم برای سازگاری با تغییرسمت کشت محصولات با آ  به را من هستند مهم من برای که افرادی بیشتر

 کنند.آ  و هوایی ترغی  می

  .کنندیم کشت برای سازگاری با تغییرات آ  و هوایی تشویق تغییر به را من هستند مهم من برای که افرادی بیشتر 

 انگیزه

 .است کشاورزی آ  به مربوط مشکلات حل های سازگاری با تغییرات آ  و هواییفعالیتانجام  از من ۀانگیز

20/4 
 .است کشاورزان دیگر به های سازگاری با تغییرات آ  و هوایی کمکانجام فعالیت از من ۀانگیز

 های سازگاری با تغییرات آ  و هوایی کس  درآمد است.انجام فعالیت از من ۀانگیز

 های سازگاری با تغییرات آ  و هوایی افزایش عملکرد محصولات کشاورزی است.انجام فعالیت از من ۀانگیز

 نیت

 .دارند نیاز کمتری آ  که کنم استااده های کشاورزیروش از دارم تمایل من

72/4 

 .دهند انجام هوایی راهای سازگاری با تغییرات آ  و فعالیت که کنم تشویق را افراد یا دوستان سایر دارم قصد من

 .کنم استااده شرایط آ  و هوایی با مناس  کشاورزی هایروش از دارم تمایل من

با اثرات  تا کنم استااده های سازگار با تغییرات آ  و هواییاز روش کشاورزیم هایفعالیت در دارم دوست من

 .شود مقابله منای آن

با  تا کنم استااده های سازگار با تغییرات آ  و هواییاز روش کشاورزیم هایفعالیت در زودی به دارم قصد من

 .شود مقابله اثرات منای آن

 .کنم فعالیت سازگار با تغییرات آ  و هوایی اقدامات در تا کنم ریزیبرنامه دارم قصد نزدیک آینده در من

 مقابله با اثرات منای آن تا کنم هوایی تشویق سازگار با تغیرات آ  و کشاورزی هایفعالیت به را دیگران مایلم

 .شود

 را انجام دهم. اقدامات سازگاری با تغییرات آ  و هوایی نزدیک ایآینده در دارم برنامه من

 .شد استااده(( 5) زیاد خیلی تا( 1) کم خیلی) امتیازی پنج لیکرت طیف از ها گویه همه سنجش جهت* 

 نتایج -3

 کشاورزان اجتماعی و فردی هایویژگی -3-1

بود که سن  75/02مرد های فردی و اجتماعی، میانگین سن پاسخگویان بر استا  نتایج حاصتل از بررستی ویژگی

ستا  ستن بود. توزیع فراوانی پاستخگویان مرد بر حس  وضعیت  02ها ترین آنو مستن 55ترین مرد کشتاورز جوان

درصتد( مجرد بودند. توزیع فراوانی پاسخگویان مرد بر  5/10نار ) 55، متأهلدرصتد(  5/75نار ) 102نشتان داد  تأهل

( درصد 5/10نار ) 55( ابتدایی،درصد 5/20نار ) 55سواد، درصد( بی 4/20) نار 07استا  ستط  تحصیلات نشان داد 
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 4/7نار ) 10درصد( فوق دینلم و  4/5نار ) 14ینلم، درصد( د 5/15نار ) 22درصتد( دبیرستتان،  5/0نار ) 15راهنمایی،

 1مندی از اطلاعات هواشناسی نشان داد درصتد( لیستانس بود. توزیع فراوانی پاستخویان مرد بر حس  میزان توان بهره

درصد( خیلی  5/55نار ) 21درصد( زیاد و  4/02نار ) 20درصتد( متوسط،  4/12نار ) 50درصتد( خیلی کم،  5/4نار )

های فردی و اجتماعی، میانگین ستتن پاستتخگویان زن بود. همچنین بر استتا  نتایج حاصتتل از بررستتی ویژگی زیاد

ستتا  ستتن بود. توزیع فراوانی پاستتخگویان زن بر  02ها ترین آنو مستتن 54ترین زن کشتتاورز ستتن جوان .بود 24/00

درصد( بیوه  5/22نار ) 01د( مجرد، درص 4/50نار ) 51، متأهلدرصد(  2/54نار ) 00نشان داد  تأهلحست  وضعیت 

 4/04نار ) 04درصتد( مطلقه بودند. توزیع فراوانی پاستخگویان زن بر اسا  سط  تحصیلات نشان داد  4/7نار ) 12و 

نار  7درصد( دبیرستان،  5/2نار ) 10درصد( راهنمایی، 5/12نار ) 20ابتدایی،  (درصد 4/20نار ) 52ستواد، درصتد( بی

دی از مندرصتد( لیسانس بود. توزیع فراوانی پاسخویان زن بر حس  میزان توان بهره 4/2نار ) 5و  درصتد( دینلم 5/5)

 17درصد( زیاد و  4/00نار ) 02درصد( متوسط،  4/04نار ) 04درصد( کم،  4/2نار ) 5اطلاعات هواشتناسی نشان داد 

 ( خیلی زیاد بود.درصد 4/12نار )

 پژوهش متغیرهای بین تگیهمبس -3-7

  همبستگی ، از ضرینظریه توسعه یافته اعتقادات سلامتبین متغیرهای  ۀبررسی رابط منظوربهدر پژوهش حاضتر، 

 ۀدهد، انجام رفتارهای سازگاری با تغییرات آ  و هوایی رابطنشتان می 5جدو  گونه که پیرستون استتااده شتد. همان

(، منافع درک شده r=55/4(، احتما  خطر درک شده )r=27/4داری با متغیرهای شتدت خطر درک شده )مثبت و معنی

(04/4=r( انگیزه ،)55/4=r( حمتایتت اجتماعی ،)55/4-=r( خودکارآمدی ،)51/4=r( راهنمای عمل ،)54/4=r و نیت )

(02/4=r( دارد و با متغیر موانع )هیچ44/4 )دارد.ای نگونه رابطه 
 

 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق -3جدول 
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          1 شدت خطر

         1 50/4** حساسیت

        1 57/4** 25/4** منافع

       1 45/4 10/4** 20/4** موانع

      1 11/4* 52/4** 05/4** 20/4** انگیزه

حمایت 

 اجتماعی

**15/4 **21/4 **54/4 41/4 **52/4 1     

    1 -52/4 -41/4 -10/4** 52/4** 20/4** 14/4 خودکارآمدی

   1 05/4** 02/4** 00/4** -14/4 57/4** 22/4** 10/4** راهنمای عمل
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  1 54/4** 57/4** 52/4* 02/4** 10/4** 00/4** 07/4** 05/4** نیت
 1 02/4** 54/4** 51/4** 55/4** 55/4** 44/4 04/4** 55/4** 27/4** رفتار سازگاری

درصد معنی دار است.                        ** در سط   5* در سط   

 دار استدرصد معنی 1

    

 

 رفتار سازگاری کشاورزان زن و مردنیت و تبیین عوامل مؤثر بر  -3-3

هر دو ستتازگاری کشتتاورزان  رفتارهای مؤثر بر بررستتی عاملمبنی بر  حاضتتر پژوهش هدف به دستتتیابی منظوربه

عادلات ممتغیّرهای تحقیق از طریق مد   بین وهوایی، رابطه علّی آ  تغییرات با ستتازگاری به گروه مرد و زن نستتبت

است که  2و مسیر عامل مشترک 1آزمون تحلیل مسیر شامل برآورد تناس  مد شتد. در این راستتا،  بررستی ستاختاری

 5ین تقری  ریشه میانگین مربع خطامعنادار باشد. همچن نباید مد  در کای باشتد: مربعنیازمند شترایطی به شترز زیر می

تر باشد است و هر چه به یک نزدیک 1تا  4که رنج آن بین  0قیبیباشتد و شتاخص تناست  تط 47/4 باید بین صتار تا

برای  برازندگی هایشاخص از ایمجموعه بر اسا  پیشتنهادی، مد  . برازندگی(2440، 5ویستتون و گور) بهتر استت

 .اندشده گزارش (0جدو  ) درهر دو گروه کشاورزان مرد و زن 
 

 برازش هایشاخص با ساختاری مدل انطباق میزان نتایج -0 جدول

AGFI GFI NFI IFI CFI TLI RMSEA CMIN/DF کشاورزان 

 مرد 552/1 402/4 724/4 722/4 242/4 247/4 252/4 222/4

 زن 515/1 400/4 755/4 702/4 722/4 024/4 212/4 071/4

 

 درجه به 0همان نسبت یا آزادی، یدرجه به شده هنجار به اسکوئر گردد، کایمی مشتاهده (0) جدو  در که گونههمان

 این در شودیم تاسیر خو  باشد، بسیار 5 تا 2 به نزدیک اگر و مناست  باشتد، 5 تا ی صتارمحدوده در اگر نیز آزادی

 بسیار خو  وضتعیت از که استت 51/1و برای کشتاورزان زن  55/1 برای کشتاورزان مرد ضتری ، این مقدار مطالعه

 برازش مذکور مد  که نمود گونه برداشتتت این مذکور هایشتتاخص مجموع از توانمی لذا. حکایت دارد مد ، برای

                                                
1  . Model fit 

2  . Path Coefficients 

3  . Root Mean Square Error of Approximation 

4  . CFI 

5  . Weston & Gore 

6  . CMIN 
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تطبیقی، شتتاخص  برازش دیگری، مانند شتتاخص مهم هایشتتاخص همچنین. استتت داشتتته های مطالعهداده با خوبی

 شده در اصلاز برازش نیکوییو نیز شتاخص  برازش نیکویی شتاخص، شتده هنجار برازش شتاخصنستبی،  برازش

 .اندشده گزارش 0 جدو 

 ایهشاخص از یکی و شودمی گزارش اعشاری صورتبهاست که  برآورد خطای مربعات دیگر، میانگین شتاخص

قبو  استتت و  قابل شتتاخص این مورد در 47/4از  کمتر تا مقادیر صتتار. آیدمی حستتا به مد  برازندگی برآورد معتبر

هم برای مردان  ،مقدار جا این در (.2447و همکاران،  1هوپر) باشتد مد  با برازندگی عالی استت 45/4تا  41/4اگر بین 

؛ باشدبرازندگی عالی می و خو  آمده، بسیار دست به مد  برازش که است این از حاکی و شتده 40/4 و هم برای زنان

 فوق مد  ذال. باشتتدمی برخوردار خوبی برازش از مد  که گرفت توان نتیجهمی آمده بدستتت نتایج استتا  بر بنابراین

 .گیردمی قرار دییتأ مورد

اعتقادات  ۀمد  توسعه یافت متغیرهای استتاندارد مستتقیم غیر و مستتقیم اثرات استتاندارد، کل اثرات میزان 5 جدو 

 و (5) جدو  در که طورهمان. دهدمی نشان را ستلامت برای بررستی متغیرهای مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان مرد

 441/4) خوکارآمدی ،(P<،02/4=Beta 441/4)راهنمای عمل  یرهتایمتغ استتتت، مشتتتاهتده قتابتل (5)شتتتکتل 

P<،50/4=Beta)حمتایتت اجتماعی ، (41/4 P<،27/4=Beta) انگیزه ،(41/4 P<،20/4=Beta) ، موانع درک شتتتده و

(45/4 P<،15/4=Beta )تری را قوی ریتأثدارند که متغیر راهنمای عمل  متغیر نیت بر دارییو معن یممثبت، مستتتق یرتأث

 همچنین .بینی نماینددرصتتتد از تغییرات نیت را پیش 55قادرند  درمجموعنستتتبت به متغیرهای دیگر دارد این متغیرها 

 وکارآمدیخ یرهایمتغ یرهایمتغداشت.  رفتاربر  یداریو معن یممثبت مستتق یرتأث( P<،02/4=Beta 441/4) یر نیتمتغ

(441/4 P<،50/4=Beta) راهنمای عمل ،(441/4 P<،02/4=Beta) انگیزه ،(41/4 P<،20/4=Beta)اعی، حمایت اجتم 

(41/4 P<،27/4=Beta ) موانع درک شتده و(45/4 P<،15/4=Beta)  داری بر متغیر رفتار غیرمستقیم و معنی ریتأثدارای

 برای بررسی متغیرهای مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان مرد اعتقادات ستلامت ۀتوستعه یافتمد   درنهایت. باشتندمی

ظر روابط در مد  مورد ن یرکند. ستتا ینیبیشرا پ رفتارو  نیت یرهایمتغ ییراتدرصتتد از تغ 52و  55 ی به ترت تواندیم

 اند.دار نبودهیمعن

  

                                                
1  . Hooper 



 دوم ۀشمار                                                                 محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                   250

 
 

 کشاورزان مرد اعتقادات سلامت ۀمدل توسعه یافت ینیبیشپ یرهایمتغ یرتأث -5 جدول

 خودکارآمدی متغیر
راهنمای 

 عمل
 موانع منافع

حساسیت 

 درک شده

شدت درک 

 شده
 انگیزه

حمایت 

 اجتماعی
 رفتار نیت

 کل استاندارد اثرات

 - - 27/4 20/4 12/4 47/4 10/4 15/4 -02/4 50/4 نیت

 - 02/4 15/4 10/4 42/4 45/4 42/4 42/4 -20/4 22/4 رفتار
 استاندارد مستقیم اثرات

 - - 27/4 20/4 12/4 47/4 10/4 15/4 -02/4 50/4 نیت

 - 02/4 -41/4 - - - - - - - رفتار
 استاندارد مستقیم غیر اثرات

 - - - - - - - - - - نیت

 - 02/4 12/4 10/4 42/4 45/4 42/4 42/4 -20/4 22/4 رفتار
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اعتقادات  ۀمد  توستتعه یافت متغیرهای استتتاندارد غیرمستتتقیم و مستتتقیم اثرات استتاندارد، کل اثرات میزان 0جدو  

 یرهایمتغ است، مشاهده قابل (0) شتکل و (0) جدو  در که طورهمان. دهدمی نشتانبرای زنان کشتاورز  را ستلامت

 41/4) و خوکارآمدی (P<،00/4=Beta 441/4) شتتتدت درک شتتتده(، P<،57/4=Beta 441/4)راهنمتا برای عمتل 

P<،04/4=Beta) تری را نستتبت قوی ریتأثدارند که متغیر راهنمای عمل  متغیر نیت بر دارییو معن یممثبت، مستتتق یرتأث

درصتتتد از تغییرات نیت را  05قادرند  درمجموعبته دو متغیر شتتتدت درک شتتتده و خودکتارآمدی دارد این متغیرها 

داشتتتت.  رفتاربر  یداریو معن یممثبت مستتتتق یرتأث( P<،04/4=Beta 441/4) یر نیتمتغ مچنینه .بینی نمتاینتدپیش

 41/4) و خوکارآمدی (P<،00/4=Beta 441/4) (، شتدت درک شتدهP<،57/4=Beta 441/4)راهنمای عمل  یرهایمتغ

P<،04/4=Beta)  اعتقادات  ۀتوستتعه یافتمد   درنهایت. باشتتندداری بر متغیر رفتار میغیرمستتتقیم و معنی ریتأثدارای

 ییراتدرصد از تغ 12و  05 ی به ترت تواندیم برای بررستی متغیرهای مؤثر بر رفتار ستازگاری کشتاورزان زن ستلامت

 اند.دار نبودهیروابط در مد  مورد نظر معن یرکند. سا ینیبیشرا پ رفتارو  نیت یرهایمتغ
 

 کشاورزان زناعتقادات سلامت ۀیافتمدل توسعه  ینیبیشپ یرهایمتغ یرتأث -6 جدول

 خودکارآمدی متغیر
راهنمای 

 عمل
 موانع منافع

حساسیت 

 درک شده

شدت درک 

 شده
 انگیزه

حمایت 

 اجتماعی
 رفتار نیت

 کل استاندارد اثرات

 - - 47/4 54/4 00/4 -41/4 -14/4 55/4 -52/4 04/4 نیت

 - 52/4 15/4 11/4 12/4 44/4 -40/4 15/4 -22/4 10/4 رفتار
 استاندارد مستقیم اثرات

 - - 47/4 54/4 00/4 -41/4 -14/4 55/4 -52/4 04/4 نیت

 - 52/4 14/4 - - - - - - - رفتار
 استاندارد مستقیم غیر اثرات

 - - - - - - - - - - نیت

 - - 45/4 11/4 12/4 44/4 -40/4 15/4 -22/4 10/4 رفتار
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 اعتقادات سلامت کشاورزان زن ۀتوسعه یافت مدلسازی معادلات ساختاری مدل -0شکل 

 

 بندیبحث و جمع -0

سط   چالشی مهم در عنوانبهو  گذاردمی ریتأثای بر معیشتت مردم در ستراستر جهان فزاینده طوربهتغییرات اقلیم 

. زنان استهای جنسیتی نابرابری خصو بههای اجتماعی آمده و یک عامل مهم در تشدید نابرابری حستا بهجهانی 

جاد بلکه عاملی مؤثر در ای ،اندپذیر در مقابل تغییرات آ  و هوایی شتتناخته شتتدهقشتتر آستتی  عنوانبه تنهانهدر دنیا 

 اقلیم غییراتت تأثیرات درک برای مؤلاه مهم تواندمی جنسیت روازاین ؛آیندتغییرات در رابطه با ستازگاری به شتمار می

 دارد وجود مردان و زنان دیدگاه از اقلیم تغییرات با رفتارستتازگاری درباره تحقیق به زنیا بنابراین ؛باشتتد آن به پاستت  و

 لیماقتعداد زیادی از مطالعات در حیطه عوامل مؤثر بر رفتار ستتازگاری با تغییرات (. 1044ستتواری ممبنی و همکاران،)

خام اند. تااوت جنستتتیتی در اتانجام گرفته لیکن تعداد اندکی از این تحقیقات نقش عامل جنستتتیت را مدنظر قرار داده

و همکاران، 5بایارد؛ 2412و همکاران، 2لینا؛ 2415و همکاران، 1جین) وجود دارداقلیم اقدامات ستتازگاری برای تغییرات 

 کننده رفتار ستتازگاری تغییرات اقلیمی در میان کشتتاورزان زن و مرد متااوت هستتتندو برخی از عوامل تعیین (2442

                                                
1  . Jin 

2  . Ylipaa 

3  . Bayard 
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پاستتت  به این  منظوربهژوهش از مد  اعتقادات ستتتلامت در این پ (.2412لینتا و همکاران، ؛ 2415جین و همکتاران، )

ده اقلیم مؤثرند استتتااده شتت تغییرات با رویارویی در مرد و زن کشتتاورزان ستتازگاری رفتار پرستتش که چه عواملی بر

کند  ویقبلایا و سازگاری با آن تش برابر در آمادگی مثبت عادات ترویج برای را افراد توانداین مد  می از استت. استااده

 (.2417و همکاران، 1اینا )

 .ستتت یافتد متااوتی نتایج به ستتلامت اعتقادات مورد مد  در قبلی تحقیقات با مقایستته در تحقیق این هاییافته

 درک شده نافعمو  درک شتده موانع متغیرهای نیت، هایبینی کنندهمهمترین پیش اندداده نشتان قبلی تحقیقات هاییافته

 شد اردبر نیت و رفتار ستازگاری کشاورزان مرد معنی درک شتده موانع فقط متغیر پژوهش این در درحالی که هستتند،

 یینتب و رفتار کشتتاورزان مرد و زن را دیگری نیت متغیرهای آن بر علاوه و نشتتد دارمعنی درک شتتده منافع متغیر و

 بینیپیش در متغیر ترینقوی عمل راهنمای های ستتاختاری نشتتان داد، متغیرمد  معادله وتحلیلتجزیهنتایج  .اندکرده

 بعيی به دارد اشاره عمل، باشد. راهنمایغیرمستقیم می صورتبهمستقیم و رفتار  صورتبهکشتاورزان زن و مرد  نیت

 مطالعات از بستتیاری واقع، رند. دردا تأکید ستتلامت ارتقای رفتارهای بر که هاآموزش و اجتماع تأثیر نظیر هامحرک

 تا کندمی کمک افراد به آن خطرات واقلیم  تغییرات مورد در اطلاعات افزایش که اندرستتتیده نتیجه این به موجود

ستتواری ؛ 2410همکاران، و 2نیلز) بگذارند تأثیر رفتار تغییر برای خود نیت بر طریق این از و کنند درک بهتر را موضتتوع

برگزاری آموزشتتی ترویجی،  هایدوره برگزاری طریق از را هاییآموزش شتتود؛می پیشتتنهاد لذا (.2421و همکاران، 

 و نشتتریه تهیه و تلویزیونی و رادیویی هایبرنامه تهیهستتازگاری،  هایفعالیت مزایای درباره آموزشتتی هایکارگاه

 جدی هشدارهای خصو  در را طریق کشاورزان این از تا داده افزایش کشاورزان زن و مرد برای آموزشی پوستترهای

چگونه  ها بدانندآن تا ستتاخت آگاهاقلیم تاثیرات تغییرات  کاهش ستتازگاری برای هایو فعالیت اقلیمتغییرات  درباره

 در برای آنان ماید محتواهای توجه به همچنین درکنار .دهند انجام رااقلیم ها و اقدامات ستتتازگاری با تغییرات فعالیت

 با کشاورزان آشنایی با ميمون رادیویی و تلویزیونی هایبرنامه تولید بایستتی غیره و محلی نشتریات و مجازی فيتای

 گیرد. قرار استانی هایشبکه کار دستور در اطلاعات افزایش و تجربه با افراد شناخت و سازگاری رفتار

متغیرهای مشتترکی است  خودکارآمدی نیز یکی از های ستاختاری نشتان داد، متغیرمد  معادله وتحلیلتجزیهنتایج 

د. طبق باشتتغیرمستتتقیم تاثیرگذار می صتتورتبهمستتتقیم و رفتار  صتتورتبهکشتتاورزان زن و مرد  نیت بینیپیش در که

 دارد و درک ار روابط ترینقوی ،اقلیمتغییرات  با مرتبط خطرات به پاستت  برای مطالعات صتتورت گرفته خودکارآمدی

 کنندمی نهادپیش که استت مختلای هایتئوری با مطابق این استت همراه ستازگارتر رفتار با خودکارآمدی بالاتر ستطوز

سواری و همکاران، ؛ 2412، 5والکنگود و استجون ) سازگاری است رفتار اصتلی هایکننده تعیین از یکی خودکارآمدی

                                                
1  . Inal 

2  . Niles 

3  . van Valkengoed & Steg 
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 فاکتور و (2410یونگ و همکاران، ) استتت ستتازگاری رفتار کلیدی برای انجام عناصتتر یکی از خودکارآمدی (.2421

 واناییت از فرد خودکارآمدی درک .گذاردمی برای انجام رفتارهای ستتازگاری تأثیر افراد بر نیت و رفتار که استتت مهمی

 با رابطه در فرد باور دیگرعبارتبه؛ (2424آبادی و همکاران، علی) استتتت رفتتارهتای ستتتازگاری انجتام در خود

 ت،سازگاری تواناس اقدامات انجام در که کند فکر فرد هرچه .است سازگارانه رفتارهای انجام در راستتای هایشتوانایی

 که ستتتا تغییراتی واقع در افراد توستتط ستتازگاری رفتارهای انجام. یابدمی وی بهبود ستتازگاری رفتار انجام نتیجه در

 یا عادت از ناشتتی درونی هایمقاومت با استتت ممکن فرد هر برای که تغییراتی. کنندمی ایجاد خود زندگی در ایشتتان

 و ریپذیتغییر روحیه پرورش و فردی بعد به توجه که استتت خاطر همین به. شتتود تقویت یا و باشتتد همراه تر 

 رسدمی نظر به. شتود خطرات با کمتر چه هر مواجهه و ترستریع اقدامات باعث افراد در تواندمی گیریتصتمیم قدرت

 آنان یآشنای جهت هاییدوره برگزاری یا موضتوع این در توانا افراد معرفی با توانمی زنان با رابطه در الخصتو  علی

 بیشتر توانایی زنان داشتت انتظار دیگر افراد تجربه گذاشتتن اختیار در نیز و تر  با مقابله و گیریتصتمیم هایروش با

 منظورهبهمچنین  .آورند بدستتت برای ستتازگاری با تغییرات اقلیم را رایج هایشتتیوه تغییر برای بالاتری جستتارت و

 تغییرات با سازگارانه انجام اقدامات در سهولت خصو به و سازگاری هایروش رابطه با در کشتاورزان شتدن واقف

 رمؤث راهبردهای و هافعالیت تستتتهیل ۀدر زمین ستتتازگاری رفتارهای با مرتبط آموزشتتتی هایبرگزاری کلا اقلیم 

 و دولت توسط لازم تسهیلات همچنین ارائه .شودپیشنهاد می آن به وابسته مراکز و کشاورزی جهاد از ستوی ستازگاری

 گردد.های سازگاری پیشنهاد میتر کردن فعالیتامر برای آسان این متولیان

کشاورزان زن  نیت بینیپیش های ستاختاری نشتان داد، متغیر شتدت درک شتده درمد  معادله وتحلیلتجزیهنتایج 

 از ه بخشیی برای کشاورزان مرد تاثیرگذار نبودباشد ولغیرمستقیم تاثیرگذار می صتورتبهمستتقیم و رفتار  صتورتبه

 زنان و کنند،می درک متااوت را اقلیمی هایشتتوک و هوایی و آ  تغییرات مردان و زنان که استتت دلیل این به امر این

؛ 2415، 2مصتتون و آگان؛ 2410و همکاران،  1تویمان) کنندمی درکرا  هوایی و آ  تغییرات شتتدت اثرات کمتر اغل 

شتتدت درک شتتده از تهدید به معنای میزان جدی بودن ميتترات احتمالی استتت که  (.2410و همکاران،  5اولوکوی

 فردی را برای انجام ۀپذیری انگیزشتتتود. مطابق این نظریه، درک بالاتر از شتتتدت و آستتتی توستتتط یک فرد درک می

 اگر بنابراین؛ (2415و همکاران،   5ترولاو؛ 2410، 0کشتتتاورز و کرمی) دهدرفتتارهتای پیشتتتگیری از خطر افزایش می

باشد،  داشته زاییبس تأثیر تواندمیهای او رفتار و فعالیت و است خطرناک بالقوه وضعیت یک که باشد معتقد شتخصتی

 رااقلیم رات تغیی کشاورزان زن، که هنگامی رستدمی نظر به بنابراین منطقی ؛شتودمی لازم رفتارهای درگیر زیاداحتما به

                                                
1  . Twyman 

2  . Mason & Agan 

3  . Oloukoi 

4  . Keshavarz & Karami 

5  . Truelove 
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 را های سازگاریو فعالیت اقدامات بیشتتر بینند، آن از حاصتل درآمد و کشتاورزی برای محصتولات تهدیدی عنوانبه

 این. دشو داده مختلف نشتان طرق بهاقلیم تغییرات  خطرات زن شتدت کشتاورزان به در این راستتا باید دهندانجام می

 هایونهنم نشتتان دادن راستتتا این در. گردد بیشتتتر های ستتازگاریفعالیت به انجام هاآن نیت و رفتار گردد،می باعث امر

اری های سازگفعالیت که انجام دادند و برعکس کشاورزانیهای سازگاری را کشتاورزی و کشتاورزان موفق که فعالیت

 .بود خواهد تأثیرگذار بسیار اند،گردیده مشکل دچار همین دلیل اند و بهرا انجام نداده

 صورتبهمستقیم و رفتار  صتورتبهکشتاورزان مرد  نیت بینیپیش موانع درک شتده یکی از متغیرهای تاثیرگذار در

 تارهایرف از قوی کننده بینیپیش یک عنوانبه شتتده درک موانع نقش از شتتماریبی مطالعاتباشتتد. غیرمستتتقیم می

راک ؛ 2410، 1کوپنز؛ 2424پرلمن و همکاران، ) اندکرده پشتتتتیبانی نیت کننده تعیین عامل و بارزترین افراد محافظتی

 ارائه با باید مناس  سازگارانه رفتارهای برای شتده درک موانع (.2447، 5چامنیون و استکینر؛ 2412و همکاران،  2صتنم

رد برای انجام میلی کشتتتاورزان مبی باعث ها باشتتتد در واقع برخی موانعمشتتتوق کردن فراهم و مردم به اطلتاعات

ضتتعف  ،های ستتازگاریفعالیت بالا برای ۀهزین مانند شتتود،می نظر مورد رفتار واقلیم های ستتازگاری با تغییرات فعالیت

 اقلیمهای ستتازگاری با تغییرات روش مورد در اطلاعات و دانش کمبود ها،برای انجام این فعالیت مالی و کمبود سترمایه

در  ریزانبرنامه و گذارانسیاست شتودمی پیشتنهاد بنابراین ،به اطلاعات هواشتناستی عدم دستترستی به موقع همچنین و

 .بگیرند نظر در سازگاری برای کشاورزان رفتارهای انجام ستازیستاده منظوربه را هاییبرنامه کشتاورزی، آموزش حیطه

های ستتازگاری و کشتتاورزان برای انجام فعالیتتستتهیلات و ارائه خدمات و اعتبارات به  پرداخت تواندمی هابرنامه این

 مورد در اطلاعات و دانش ۀو ارائ مستتئولین دولتی و ستتازمان جهاد کشتتاورزی به بخش کشتتاورزیهمچنین توجه 

 جهاد مانستتاز باشتتد. و توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات دولتی بین کشتتاورزان اقلیمهای ستتازگاری با تغییرات روش

 قبا  رد کشاوران توانایی به توجه با مالی مسائل رفع جهت در راهکارهایی بایستتمی مربوطه هایارگان یا کشتاورزی

 دهند. ارائه کشاورزان به و تنطیم بانکی هایبدهی یا وام تسویه و پراخت

غیرمستتتقیم متغیر  صتتورتبهمستتتقیم و رفتار  صتتورتبهکشتتاورزان مرد  نیت بینیپیش یکی دیگر از متغیرها در

نیز در مطالعات خود  2412جیحونی و رخشانی، و  2412مارموت،؛ 2414پرلمن و همکاران،  .حمایت اجتماعی استت

مربوط به  هایادراک دهند ومی ارائه فرد به دیگران که امکاناتی نعنوابه اجتماعی حمایتبه نتایج مشتتابه دستتت یافتند. 

کشتتاورزان  که مهمی هایعامل ازجمله واقع، باشتتد. درنظرهای اجتماع برای انجام یا انجام ندادن رفتار ستتازگاری می

 ایهو حمایت هاتشویق ها،ترغی  دهد،می سوق های سازگاری با تغییرات آ  و هواییانجام فعالیت ستمت به را مرد

نشتتان  افتهی ، ایندیگرعبارتبه ها داشتتته باشتتد؛انجام این فعالیت به اندکی گرایش فرد خود اگر حتی استتت، اطرفیان

                                                
1  . Coppens 

2  . Raksanam 

3  . Champion & Skinner 
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 بیان هب .استتت نیت و رفتار کشتتاورزان مرد تقویت و گیریشتتکل در( اطرافیان و خانواده) مرجع هایگروه تأثیر دهنده

ند اگر اطرافیان و دیگر کشتاورزان منطاه رغبتی نداشته باش .نامید دیگران از یریرپذیتأث را موضتوع این توانمی ترستاده

های آنان را اشتتتباه تلقی کنند و آنان را به ستتخره ها و اقدامات ستتازگاری را انجام دهند و این رفتار و فعالیتکه فعالیت

 و لیمح هایبرنامه در شتتودمی پیشتتنهاد ها ندارند.لیتای برای انجام این کارها و فعاها نیز تمایل و انگیزهبگیرند آن

ین صورت گیرد. همچن دادن انجام سازگاری هایفعالیت که افرادی با دوستانه هایمصتاحبه ،منطقه رادیویی هایشتبکه

 یجترو برای را هاآن و مراجعه منطقه در بالا عمومی روابط با و ناوم با افراد به توانمی شتتده مکر هایبرنامه کنار در

 اننمایندگ توانندمی احترام مورد اهالی و شتتورا اعيتتای یا دهیار یا کدخدا مانند دیگر افراد .نمود تحریک لازم اطلاعات

 ستتایر نارک در تواندمی افراد گونهاین به رجوع بنابراین باشتتند کشتتاورزان اعتماد جل  و اطلاعات انتقا  برای خوبی

 .باشد سازگاری رفتار برزو برای کشاورزان کننده جل  هافعالیت

 آنان فتارر بر مستتقیم غیر صتتورتبه و مرد کشتتاورزان نیت بر مستتتقیم صتتورتبه که استتت دیگری متغیر انگیزه

نیز در مطالعات خود به نتایج  2411لی، و  2424آبادی و همکاران، علی ؛2411فرانک و همکاران،  .استتتت تتاثیرگذار

 در انگیزه .دارد اشتتاره ستتازگاری هایفعالیت انجام به آنان گرایش و افراد تمایل به واقع در انگیزه مشتتابه دستتت یافتند.

 نجاما برای بیشتتتر انگیزه با افراد جل  به توجه جهت همین از و بوده مختلای ستتطوز دارای متااوت افراد انمی

 رد کمتر انگیزه دارای افراد جل  برای برانگیزاننده و جذا  هایبرنامه تدوین همچنین و ستتتازگاری هایفعالیت

 افراد و شده ماقلی تغییرات با زگاریاس هایفعالیت گسترش موج  نداتومی افراد این از ستازگاری رفتار بروز راستتای

 هایورهد برگزاری با شتتودمی پیشتتنهاد لذا. گیرند قرار هافعالیت دستتته این با کنندگان مشتتارکت زمره در بیشتتتری

 رایب لازم شرایط ایجاد و بازدیدها تدارک همچنین و مخاطبان شترایط و امکانات و ستواد ستط  با متناست  آموزشتی

 هایپروژه و هاطرز مجریان و دیگر کشاورزان توسط شده انجام هایفعالیت از مردد و انگیزه کم کشتاورزان مشتاهده

 راداف از دستتته این میان در درونی هایتر  و تردیدها شتتدن برطرف و ابهامات رفع برای را شتترایط حدودی تا موفق

 را زمینه واندتمی آگاه کشاورزان و کارشناسان با افراد این میان ترصتمیمی و بیشتتر ارتباط ایجاد همچنین. ستاخت مهیا

 کند. فراهم اقلیم تغییرات با سازگاری هایفعالیت به آنان گرویدن و آگاهی افزایش برای

 کتابنامه

 کشاورزان میان در هوایی و آ  تغییرات با . سازگاری1044پناه، مسعود؛ سواری، مسلم؛ سواری ممبنی، آمنه؛ یزدان

 .212-175 .دوم شماره .دهم سا  .روستایی توسعه و فيا اقتصاد فصلنامهباغملک.  شهرستان روستاهای
 https://serd.khu.ac.ir › article-1-3702-fa 

 و کارشناسان مروجان خطر درک بر مؤثر روانی هایسازه . تبیین1522 زبیدی، طاهره؛ زائری، هاجر؛ مسعود؛ پناه،یزدان

 .212-122، 54شماره  .توسعه و جغرافیا .هوایی و آ  تغییرات به نسبت خوزستان استان کشاورزی ترویج
 https://gdij.usb.ac.ir/article_3573.html 

https://gdij.usb.ac.ir/article_3573.html


 201                    ....               کشاورزان یو رفتار سازگار تیبر ن تینقش جنس نییتب                              دهمیاز سا 

     

 اب مقابله در سازگاری کشاورزان رفتار بر مؤثر عوامل تعیین .1520 طاهره؛ مسعود؛ فروزانی، معصومه؛ زبیدی، پناه،یزدان

-2. یرانا کشاورزی توسعه و اقتصاد تحقیقات مجله. خوزستان باوی شهرستان مطالعه مورد: هوایی و آ  تغییرات

07 (1 ،)152-102                              .https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467354     

 
Aarts, H., 2007. Health and goal-directed behavior: The nonconscious regulation and motivation 

of goals and their pursuit. Health Psychology Review, 1(1), 53-82. https:// doi.org/ 10.1080/ 

174371907 01485852 

Ahsan, D., & Brandt, U. S., 2015. Climate change and coastal aquaculture farmers’ risk 

perceptions: experiences from Bangladesh and Denmark. Journal of environmental planning 

and management, 58(9), 1649-1665. https:// www.tandfonline.com/ doi/ abs/ 1 0.1080/ 

09640568. 2014.942414 

Akey, J. E., Rintamaki, L. S., & Kane, T. L., 2013. Health Belief Model deterrents of social 

support seeking among people coping with eating disorders. Journal of affective disorders, 

145(2), 246-252. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032712004089 

Akompab, D. A., Bi, P., Williams, S., Grant, J., Walker, I. A., & Augoustinos, M., 2013. Heat 

waves and climate change: Applying the health belief model to identify predictors of risk 

perception and adaptive behaviours in Adelaide, Australia. International journal of 

environmental research and public health, 10(6), 2164-2184. https://www.mdpi.com/1660-

4601/10/6/2164 

Aliabadi, V., Gholamrezai, S., & Ataei, P., 2020. Rural people's intention to adopt sustainable 

water management by rainwater harvesting practices: application of TPB & HBM models. 

Water Supply. https://iwaponline.com/ws/article/20/5/1847/74199/Rural-people-s-intention-

to-adopt-sustainable 

Alston, M., & Whittenbury, K., 2014. Social impacts of reduced water availability in Australia’s 

Murray Darling Basin: adaptation or maladaptation. International journal of water, 8(1), 34-

47. https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJW.2014.057777 

Arora-Jonsson, S., 2011. Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate 

change. Global environmental change, 21(2), 744-751. https:// www.sciencedirect.com/ 

science/ article/abs/pii/S0959378011000069 

Azadi, Y., Yazdanpanah, M., & Mahmoudi, H., 2019. Understanding smallholder farmers’ 

adaptation behaviors through climate change beliefs, risk perception, trust, and psychological 

distance: Evidence from wheat growers in Iran. Journal of environmental management, 250, 

109456. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719311740 

Bakhtiyari, Z., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., and Kazemi, N., 2017. Intention of agricultural 

professionals toward biofuels in Iran: Implications for energy security, society, and policy. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, 341-349. https:// www.sciencedirect.com/ 

science/article/abs/pii/S1364032116308942 

Bartholomew, L.K.; Parcel, G.S; Kok G. Planning health promotion programs: An intervention 

mapping approach. In Behavior-Oriented Theories used in Health Promotion; Jossey-Bass: 

San Francisco, CA, USA, 2006. https:// books.google.com/ books?hl=fa&lr=&id= 

UyrdCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=Bartholomew,+L.K.%253B+Parce 

Bay, A. & Heshmati, H., 2016. Factors associated with pesticide use behaviors among 

farmworkers based on health belief model. Iranian Journal of Public Health 45 (2), 276–277. 

https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/download/6120/5319. 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467354
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032712004089
https://www.mdpi.com/1660-4601/10/6/2164
https://www.mdpi.com/1660-4601/10/6/2164
https://iwaponline.com/ws/article/20/5/1847/74199/Rural-people-s-intention-to-adopt-sustainable
https://iwaponline.com/ws/article/20/5/1847/74199/Rural-people-s-intention-to-adopt-sustainable
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJW.2014.057777
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719311740
https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/download/6120/5319


 دوم ۀشمار                                                                 محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                   202

 

Bayard, B., Jolly, C. M., & Shannon, D. A., 2007. The economics of adoption and management 

of alley cropping in Haiti. Journal of environmental management, 84(1), 62-70. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479706001319 

Bendlin, L., 2014. Women's human rights in a changing climate: highlighting the distributive 

effects of climate policies. Cambridge Review of International Affairs, 27(4), 680-698. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09557571.2014.960507 

Bunce, A., & Ford, J., 2015. How is adaptation, resilience, and vulnerability research engaging 

with gender? Environmental Research Letters, 10(12), 123003. https:// iopscience.iop.org/ 

article/ 10.1088/1748-9326/10/12/123003/meta 

Carley, M., & Christie, I., 2017. Managing sustainable development. Routledge. https:// doi.org/ 

10.4324/9781315091525  

Carman, J. P., & Zint, M. T., 2020. Defining and classifying personal and household climate 

change adaptation behaviors. Global Environmental Change, 61, 102062. https:// 

www.sciencedirect.com/ /article/abs/pii/S0959378019306673 

Champion, V. L., & Skinner, C. S., 2008. The Health Belief Model. In K. Glanz, B. K. Rimer, & 

K. Viswanath (Eds.), Health behavior and health education (pp. 45–66. San Francisco, CA: 

Jossey-Bass. https:// www.ons.org/ onf/ 40/4/ feasibility-targeted- breast- health- education-

intervention- chinese-american-immigrant-women 

Chandra, A., McNamara, K. E., Dargusch, P., Caspe, A. M., & Dalabajan, D., 2017. Gendered 

vulnerabilities of smallholder farmers to climate change in conflict-prone areas: A case study 

from Mindanao, Philippines. Journal of rural studies, 50, 45-59. https:// www. sciencedirect. 

com/science/article/abs/pii/S0743016716307392 

Chen MF., 2016. Extending the theory of planned behavior model to explain people’s energy 

savings and carbon reduction behavioral intentions to mitigate change in Taiwan moral 

obligation matters. J Clean Prod 112 (Part2) :1746–1753. https:// www. sciencedirect. com/ 

science/article/abs/pii/S0959652615009324 

Comoé, H., & Siegrist, M., 2015. Relevant drivers of farmers’ decision behavior regarding their 

adaptation to climate change: a case study of two regions in Côte d’Ivoire. Mitigation and 

adaptation strategies for global change, 20(2), 179-199. https:// link.springer.com/ article/ 

10.1007 /s11027-013-9486-7 

Coppens, M., 2016. Understanding Limited Glove Use among Pesticide Applicators: A 

Qualitative Study on Java Island, Indonesia. Knowledg, Technology and Innovation, 

Wageningen University, Wageningen, The Netherlands. https:// library.wur.nl/ Web Query/ 

titel/2194691 

Coreil, J. Social and Behavioral Foundations of Public Health, 2nd ed; SAGE Publications: 

Thousand Oaks, CA, USA, 2009. https://books.google.com/books 

Dankelman, I. (Ed.)., 2010. Gender and climate change: an introduction. Routledge. 
https://books.google.com/books 

Davies, K., Adelman, S., Grear, A., Iorns Magallanes, C., Kerns, T., & Rajan, S. R., 2017. The 

Declaration on Human Rights and Climate Change: A new legal tool for global policy change. 

J. Hum. Rights Environ, 8, 217-253. https://www.elgaronline.com/view/journals/jhre/8-

2/jhre.2017.02.03.xml? 

Dube, T., Moyo, P., Ncube, M., & Nyathi, D., 2016. The impact of climate change on agro-

ecological based livelihoods in Africa: A review., Journal of Sustainable Development, 9(1), 

256-267. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2724549. 

Eastin, J., 2018. Climate change and gender equality in developing states. World Development, 

107, 289-305. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X18300664 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479706001319
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09557571.2014.960507
https://books.google.com/books
https://books.google.com/books
https://www.elgaronline.com/view/journals/jhre/8-2/jhre.2017.02.03.xml
https://www.elgaronline.com/view/journals/jhre/8-2/jhre.2017.02.03.xml
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2724549
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X18300664


 205                    ....               کشاورزان یو رفتار سازگار تیبر ن تینقش جنس نییتب                              دهمیاز سا 

     
Fisher, M., & Carr, E. R., 2015. The influence of gendered roles and responsibilities on the 

adoption of technologies that mitigate drought risk: The case of drought-tolerant maize seed 

in eastern Uganda. Global Environmental Change, 35, 82-92. https:// www. sciencedirect. 

com/ science/article/abs/pii/S0959378015300303 

Frank, E., Eakin, H., & López-Carr, D., 2011. Social identity, perception and motivation in 

adaptation to climate risk in the coffee sector of Chiapas, Mexico. Global environmental 

change, 21(1), 66-76. 

https://asset-pdf.scinapse.io/prod/2012965044/2012965044.pdf 

Goh, A. H., 2012. A literature review of the gender-differentiated impacts of climate change on 

women’s and men’s assets and well-being in developing countries. International Food Policy 

Research Institute, CAPRi Work. https://www.worldagroforestry.org/sites/default/files/4.pdf 

Hall, N., 2017. What is adaptation to climate change? Epistemic ambiguity in the climate finance 

system. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 17(1), 37-53. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-016-9345-6 

Heimlich, J. E., & Ardoin, N. M., 2008. Understanding behavior to understand behavior change: 

A literature review. Environmental education research, 14(3), 215-237. https:// www. 

tandfonline.com/ doi/full/10.1080/13504620802148881 

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M., 2008. Evaluating model fit: a synthesis of the structural 

equation modelling literature. In 7th European Conference on research methodology for 

business and management studies (pp. 195-200. https:// books.google.com/books? hl= fa&lr= 

&id=ZZoHBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA195&dq=Hooper+et+al,+2008&ots=gW0OWpUx

47&sig 

Inal, E., Altintas, K. H., & Dogan, N., 2018. The Development of a General Disaster Preparedness 

Belief Scale Using the Health Belief Model as a Theoretical Framework. International Journal 

of Assessment Tools in Education, 5(1), 146-158. https:// dergipark.org.tr/ 

tr/pub/ijate/issue/30630/366825 

Islam, M. T., & Nursey-Bray, M., 2017. Adaptation to climate change in agriculture in 

Bangladesh: the role of formal institutions. Journal of environmental management, 200, 347-

358. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479717305777 

Jeihooni, A. K., & Rakhshani, T., 2019. The effect of educational intervention based on health 

belief model and social support on promoting skin cancer preventive behaviors in a sample of 

Iranian farmers. Journal of Cancer Education, 34(2), 392-401. https:// link.springer.com/ 

article/ 10.1007/s13187-017-1317-1 

Jin, J., Wang, X., & Gao, Y., 2015. Gender differences in farmers' responses to climate change 

adaptation in Yongqiao District, China. Science of the Total Environment, 538, 942-948. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969715303582 

Jost, C., Kyazze, F., Naab, J., Neelormi, S., Kinyangi, J., Zougmore, R., ... & Nelson, S., 2016. 

Understanding gender dimensions of agriculture and climate change in smallholder farming 

communities. Climate and Development, 8(2), 133-144. https:// www.tandfonline.com/ doi/ 

full/ 10.1080/ 17565529.2015.1050978 

Keshavarz, M., & Karami, E., 2016. Farmers’ pro-environmental behavior under drought: 

Application of protection motivation theory. Journal of Arid Environments, 127, 128–136. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196315300963 

Khan, M., 2010. Using the health belief model to understand pesticide use decisions. The Pakistan 

Development Review 49 (4), 941–956. https://www.jstor.org/stable/41428698. 

Lachlan, K. A., Eastman, A., & Gilbert, C., 2020. Responses to risk messaging concerning 

Hurricane Sandy: two studies utilizing the health belief model. Atlantic Journal of 

https://asset-pdf.scinapse.io/prod/2012965044/2012965044.pdf
https://www.worldagroforestry.org/sites/default/files/4.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-016-9345-6
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479717305777
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969715303582
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196315300963
https://www.jstor.org/stable/41428698


 دوم ۀشمار                                                                 محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                   200

 

Communication, 1-14. https:// www.tandfonline.com/ doi/ abs/ 10.1080 /15456870. 2020. 

1754823 

Lambrou, Y., & Piana, G., 2006. Gender: The missing component of the response to climate 

change (pp. 1-58). FAO. DOI: https:// biblioteca.semarnat.gob.mx/ janium/ recursos/ 224844/ 

Contenido/K%20documentos%20de%20analisis/44%20Gender%20the%20Missing.pdf. 

Li, S., Juhász-Horváth, L., Harrison, P. A., Pinter, L., & Rounsevell, M. D., 2017. Relating 

farmer's perceptions of climate change risk to adaptation behaviour in Hungary. Journal of 

environmental management, 185, 21-30. https:// www.sciencedirect.com/ science/ article/ 

pii/ S0301479716308453 

MacGregor, S., 2009. A stranger silence still: the need for feminist social research on climate 

change. The Sociological Review, 57(2_suppl), 124-140. https:// journals.sagepub.com/ doi/ 

abs/ 10.1111/j.1467-954X.2010.01889.x 

Malla, G., 2008. Climate change and its impact on Nepalese agriculture. Journal of agriculture 

and environment, 9, 62-71. https:// www.nepjol.info/ index.php/ AEJ/ article/ download/ 

2119/1952 

Marmot, M., 2017. The health gap: doctors and the social determinants of health. Scandinavian 

Journal of Public Health, 45(7), 686-693. https:// journals.sagepub.com/ doi/ full/ 

10.1177/1403494817717448 

Mase, A. S., Gramig, B. M., & Prokopy, L. S., 2017. Climate change beliefs, risk perceptions, 

and adaptation behavior among Midwestern US crop farmers. Climate Risk Management, 15, 

8-17. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096316301097 

Mason, L. R., & Agan, T. C. (2015. Weather variability in urban Philippines: a gender analysis 

of household impacts. Climatic change, 132(4), 589-599. https:// link.springer.com/ article/ 

10.1007/s10584-015-1437-8 

Masser, B. M., White, K. M., Hyde, M. K., & Terry, D. J., 2008. The psychology of blood 

donation: current research and future directions. Transfusion medicine reviews, 22(3), 215-

233. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0887796308000151 

Massey, E., & Huitema, D., 2016. The emergence of climate change adaptation as a new field of 

public policy in Europe. Regional Environmental Change, 16(2), 553-564. https:// 

link.springer.com/ article/10.1007/s10113-015-0771-8 

Mersha, A. A., & van Laerhoven, F., 2019. Gender and climate policy: a discursive institutional 

analysis of Ethiopia’s climate resilient strategy. Regional environmental change, 19(2), 429-

440. https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-018-1413-8 

Mitter, H., Larcher, M., Schönhart, M., Stöttinger, M., & Schmid, E., 2019. Exploring farmers’ 

climate change perceptions and adaptation intentions: Empirical evidence from Austria. 

Environmental management, 63(6), 804-821. https:// link.springer.com/ article/ 10.1007/s 

00267-019-01158-7 

Morowatisharifabad, M. A., Momayyezi, M., & Ghaneian, M. T., 2012. Health belief model and 

reasoned action theory in predicting water saving behaviors in Yazd, Iran. Health Promotion 

Perspectives, 2, 136–144. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3963631/ 

Ndamani, F., & Watanabe, T., 2015. Farmers’ perceptions about adaptation practices to climate 

change and barriers to adaptation: A micro-level study in Ghana. Water, 7(9), 4593-4604. 
https://www.mdpi.com/2073-4441/7/9/4593 

Neumayer, E., & Plümper, T., 2007. The gendered nature of natural disasters: The impact of 

catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981–2002. Annals of the 

Association of American Geographers, 97(3), 551-566. https:// www.tandfonline.com/ doi/ 

full/ 10.1111/j.1467-8306.2007.00563.x 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096316301097
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0887796308000151
https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-018-1413-8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3963631/
https://www.mdpi.com/2073-4441/7/9/4593


 205                    ....               کشاورزان یو رفتار سازگار تیبر ن تینقش جنس نییتب                              دهمیاز سا 

     
Nelson, G. C., Van Der Mensbrugghe, D., Ahammad, H., Blanc, E., Calvin, K., Hasegawa, T &  

Willenbockel, D., 2014. Agriculture and climate change in global scenarios: why don't the 

models agree. Agricultural Economics, 45(1), 85-101. http:// citeseerx.ist.psu.edu/ 

viewdoc/ download? doi=10.1.1.1039.3340&rep=rep1&type=pdf 
Ng, B.Y., Kankanhalli, A., and Xu, Y.C., 2009. Studying users' computer security behavior: A 

health belief perspective. Decision Support Systems, 46(4), 815-825. https:// www. 

sciencedirect. com/ science/article/abs/pii/S0167923608002157 

Niles, M. T., Lubell, M., & Brown, M., 2015. How limiting factors drive agricultural adaptation 

to climate change. Agriculture, Ecosystems & Environment, 200, 178-185. https:// 

www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0167880914005118 

Nisbet, E. K., & Gick, M. L., 2008. Can health psychology help the planet? Applying theory and 

models of health behaviour to environmental actions. Canadian Psychology/Psychologie 

canadienne, 49(4), 296. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0013277 

Ogunbameru, B. O., Mustapha, S. B., & Idrisa, Y. L., 2013. Capacity building for climate change 

Adaptation: modules for agricultural extension curriculum Development. Russian Journal of 

Agricultural and Socio-Economic Sciences, 14(2). https://cyberleninka.ru/article/n/capacity-

building-for-climate-change-adaptation-modules-for-agricultural-extension-curriculum-

development 

Oloukoi, G., Fasona, M., Olorunfemi, F., Adedayo, V., & Elias, P., 2014. A gender analysis of 

perceived climate change trends and ecosystems-based adaptation in the Nigerian wooded 

savannah. Agenda, 28(3), 16-33. https:// www.tandfonline.com/ doi/ abs/ 10.1080/ 101 

30950. 2014.949477 

Orji, R., Vassileva, J., and Mandryk, R., 2012. Towards an effective health interventions design: 

An extension of the health belief model. Online Journal of Public Health Informatics, 4(3), 1-

33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3615835/ 

Pakmehr, S., Yazdanpanah, M., & Baradaran, M., 2020. How collective efficacy makes a 

difference in responses to water shortage due to climate change in southwest Iran. Land Use 

Policy, 99, 104798. https:// www.sciencedirect.com/ science/ article/ abs/ pii/ S026483 771 

9303060 

Pakmehr, S., Yazdanpanah, M., & Baradaran, M., 2021. Explaining farmers’ response to climate 

change-induced water stress through cognitive theory of stress: an Iranian perspective. 

Environment, Development and Sustainability, 23(4), 5776-5793. https:// link.springer.com/ 

article/10.1007/s10668-020-00846-3 

Pearlman, R. L., Patel, V., Davis, R. E., Ferris, T. S., Gruszynski, K., Elledge, T., ... & Nahar, V. 

K., 2020. Effects of health beliefs, social support, and self-efficacy on sun protection behaviors 

among medical students: testing of an extended health belief model. Archives of 

Dermatological Research, 1-8. https://link.springer.com/article/10.1007/s00403-020-02123-9 

Phan, L. T., Jou, S. C., & Lin, J. H., 2019. Gender Inequality and Adaptive Capacity: The Role 

of Social Capital on the Impacts of Climate Change in Vietnam. Sustainability, 11(5), 1257. 
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1257 

Poelma, T. F., 2018. Transitioning to rice-shrimp farming in Kien Giang, Vietnam Determining 

rural household resilience to changing climatic conditions (Master's thesis). https:// 

dspace.library.uu.nl/ bitstream/handle/1874/368049/Final_Thesis_Poelma.pdf?sequence=1 

Raksanam, B., Taneepanichskul, S., Siriwong, W. & Robson, M. G., 2012. Factors associated 

with pesticide risk behaviors among rice farmers in rural community, Thailand. Journal of 

Environment and Earth Science 2 (2), 32–39. https:// scholarship.libraries.rutgers.edu/ 

view/delivery/ 01RUT_INST/12643400890004646/13643525650004646 

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0013277
https://cyberleninka.ru/article/n/capacity-building-for-climate-change-adaptation-modules-for-agricultural-extension-curriculum-development
https://cyberleninka.ru/article/n/capacity-building-for-climate-change-adaptation-modules-for-agricultural-extension-curriculum-development
https://cyberleninka.ru/article/n/capacity-building-for-climate-change-adaptation-modules-for-agricultural-extension-curriculum-development
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3615835/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00403-020-02123-9
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1257


 دوم ۀشمار                                                                 محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                   200

 

Reder, M., 2012. Climate change and human rights. In Climate Change, Justice and Sustainability 

(pp. 61-71). Springer, Dordrecht. https:// link.springer.com/ chapter/ 10.1007/ 978-94-007-

4540-7_6 

Rezaei, R. & Mianaji, S., 2019. Using the health belief model to understand farmers’ intentions 

to engage in the on-farm food safety practices in Iran. Journal of Agricultural Science and 

Technology 21 (3), 561–574. https://jast.modares.ac.ir/article-23-15517-en.htm 

Robinson, M., & Shine, T., 2018. Achieving a climate justice pathway to 1.5 C. Nature Climate 

Change, 8(7), 564. https://www.nature.com/articles/s41558-018-0189-7 

Rose, C. A., Espelage, D. L., Aragon, S. R., & Elliott, J., 2011. Bullying and victimization among 

students in special education and general education curricula. Exceptionality Education 

International, 21(3). 

     https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/eei/article/download/7679/6295 

Savari, M., & Shokati Amghani, M., 2021. Factors influencing farmers’ adaptation strategies in 

confronting the drought in Iran. Environment, Development and Sustainability, 23, 4949-

4972. https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-020-00798-8 

Savari, M., Eskandari Damaneh, H., & Damaneh, H. E., 2021. Factors influencing farmers’ 

management behaviors toward coping with drought: evidence from Iran. Journal of 

Environmental Planning and Management, 64(11), 2021-2046. https:// www. tandfonline. 

com/ doi/ abs/ 10.1080/09640568.2020.1855128 

Sharma, M., 2016. Theoretical foundations of health education and health promotion. Jones & 

Bartlett Publishers. https:// books.google.com/ books?hl=fa&lr=&id= xoAxEAAAQBAJ&oi 

=fnd&pg=PP1&dq =Sharma,+M.+(2016). 

Shisanya, S., & Mafongoya, P., 2016. Adaptation to climate change and the impacts on household 

food security among rural farmers in uMzinyathi District of Kwazulu-Natal, South Africa. 

Food Security, 8(3), 597-608. https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-016-0569-7 

Şimşekoğlu, Ö., & Lajunen, T., 2008. Social psychology of seat belt use: A comparison of theory 

of planned behavior and health belief model. Transportation research part F: traffic psychology 

and behaviour, 11(3), 181-191. https:// www.sciencedirect.com/ science/ article/ abs/ pii/ 

S1369847807000630 

Singh, P. K., & Hiremath, B. N., 2010. Sustainable livelihood security index in a developing 

country: A tool for development planning. Ecological Indicators, 10(2), 442-451. https:// 

www. sciencedirect. com/ science/article/abs/pii/S1470160X09001332 

Spence, A., Poortinga, W., & Pidgeon, N., 2012. The psychological distance of climate change. 

Risk Analysis, 32 (6). pp. 957-972. ISSN 1539-6924. https:// onlinelibrary.wiley.com/ doi/ 

abs/ 10.1111/j.1539-6924.2011.01695.x 

Straub, C.L., Leahy, J.E., 2014. Application of a modified health belief model to the pro-

environmental behavior of private well water testing. J. Am. Water Resour. Assoc. 50 (6), 

1515–1526. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jawr.12217 

Sultana, F., 2014. Gendering climate change: Geographical insights. The Professional 

Geographer, 66(3), 372-381. https:// www.tandfonline .com/ doi/ abs/ 10.1080/ 00330124. 

2013.821730 

Tajeri moghadam, M. Raheli, H., Zarifian, S., & Yazdanpanah, M., 2020. The power of the health 

belief model (HBM) to predict water demand management: A case study of farmers’ water 

conservation in Iran. Journal of Environmental Management, 263, 110388. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720303236 

Truelove, H. B., Carrico, A. R., & Thabrew, L., 2015. A socio-psychological model for analyzing 

climate change adaptation: A case study of Sri Lankan paddy farmers. Global Environmental 

https://jast.modares.ac.ir/article-23-15517-en.htm
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0189-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-020-00798-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-016-0569-7
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jawr.12217
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720303236


 202                    ....               کشاورزان یو رفتار سازگار تیبر ن تینقش جنس نییتب                              دهمیاز سا 

     
Change, 31, 85–97. https:// www. sciencedirect. com/ science/ article/ abs/ pii/ S0959378 

015000023 

Twyman, J., Green, M., Bernier, Q., Kristjanson, P. M., Russo, S., Tall, A., ... & Mwongera, C., 

2014. Adaptation actions in Africa: evidence that gender matters. https:// cgspace.cgiar.org/ 

handle/10568/51391 

Umeh, O. J., & Nwachukwu, I., 2019. Behavioural Approaches of Rural Women Farmers to 

Mitigation and Adaptation Measures of Climate Change in Abia State, Nigeria. In University 

Initiatives in Climate Change Mitigation and Adaptation (pp. 111-129). Springer, Cham. 

https:// link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-89590-1_7 

Ung, M., Luginaah, I., Chuenpagdee, R., & Campbell, G., 2016. Perceived self-efficacy and 

adaptation to climate change in coastal Cambodia. Climate, 4(1), 1. 

https://www.mdpi.com/2225-1154/4/1/1/pdf 

Van Aelst, K., & Holvoet, N., 2016. Intersections of gender and marital status in accessing climate 

change adaptation: Evidence from rural Tanzania. World Development, 79, 40-50. https:// 

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X15002776 

van Valkengoed, A., Steg, L., 2019a. Meta-analyses of factors motivating climate change 

adaptation behaviour. Nat. Clim. Chang. https://www.nature.com/articles/s41558-018-0371-y 

Vassallo, M., Saba, A., Arvola, A., Dean, M., Messina, F., Winkelmann, M., and Shepherd, R., 

2009. Willingness to use functional breads. Applying the health belief model across four 

european countries. Appetite, 52(2), 452-460. https:// www.sciencedirect.com/ science/ 

article/ abs/ pii/S0195666308006259 

Waongo, M., Laux, P., & Kunstmann, H., 2015. Adaptation to climate change: the impacts of 

optimized planting dates on attainable maize yields under rainfed conditions in Burkina Faso. 

Agricultural and forest meteorology, 205, 23-39. https://www. sciencedirect.com/ /article/ pii/ 

S0168 192315000349 

Weston, R., & Gore Jr, P. A., 2006. A brief guide to structural equation modeling. The counseling 

psychologist, 34(5), 719-751. https://www.researchgate.net/profile/Rebecca-Weston  

Yadav, S. S., & Lal, R., 2018. Vulnerability of women to climate change in arid and semi-arid 

regions: The case of India and South Asia. Journal of Arid Environments, 149, 4-17. https:// 

www.sciencedirect.com/ science/article/abs/pii/S0140196317301532 

Yazdanpanah, M., Feyzabad, F.R., Forouzani, M., Mohammadzadeh, S., Burton, R.J., 2015. 

Predicting farmers’ water conservation goals and behavior in Iran: a test of social cognitive 

theory. Land Use Pol. 47, 401–407. https:// www.sciencedirect.com/ science/ article/ abs/pii/ 

S0264837715001246 

Ylipaa, J., Gabrielsson, S., & Jerneck, A., 2019. Climate Change Adaptation and Gender 

Inequality: Insights from Rural Vietnam. Sustainability, 11(10), 2805. 

   https:// www.mdpi.com/ 2071-1050/11/10/2805 

Zobeidi, T., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., & Khosravipour, B., 2016. Climate change 

discourse among Iranian farmers. Climatic Change, 138(3-4), 521-535. https://link. 

springer.com/ article/10.1007/s10584-016-1741-y 

 

https://www.mdpi.com/2225-1154/4/1/1/pdf
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0371-y
https://www.researchgate.net/profile/Rebecca-Weston

