دانش کارشناسان و محققان ...

دانش کارشناسان و محققان کشاورزی استان خوزستان نسبت به تغییراقلیم
مسعود یزدان پناه ،1طاهره زبیدی ،2هاجر زائری

3

 -1دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز ،ایران
 -2دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 -3دانشآموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز ،ایران

چکیده

دانش به عنوان عاملی ضروری برای رفتار موفقیتآمیز گروههای مختلف از جمله کارشناسان و محققان کشاورزی به شمار می

آید .با توجه به نقش ویژه کارشناسان و محققان کشاورزی در آموزش رویارویی با تغییرات اقلیم به کشاورزان و لزوم بررسی مسائل
کشاورزی ،تحلیل دانش آنان در مورد وجود تغییرات آب و هوا ،علل ،پیامدها و راه-کارهای سازگاری با آن ،در مرکز مداخله های

در راستای حمایت از سازگاری با این پدیده قرار دارد .بنابراین ،هدف این پژوهش ،بررسی عامل های تأثیرگذار و تأثیرپذیری از
دانش در میان کارشناسان و محققان کشاورزی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل  520نفر از کارشناسان و محققان کشاورزی
استان خوزستان بودند .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  320نفر تعیین و نمونهها به روش نمونهگیری تصادفی

طبقهای انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظرسنجی اعضای هیئتعلمی دانشگاه کشاورزی

رامین و پایایی متغیرها با استفاده از پیشآزمون و محاسبه ضریب تتا ( )0/71 -0/87تائید شد .نتایج تحلیلها نشان داد شمار

شایان توجهی از متخصصان کشاورزی ( 66/6درصد) براین باورند ،در حال حاضر اثرات تغییرات اقلیمی قابل مشاهده است.

بیشترین نگرانی های زیست محیطی متخصصان به ترتیب در مورد مسئله های آلودگی هوا ،آلودگی آب و استفاده از کودها و سموم

شیمیایی در کشاورزی بوده است .برخی از مهم ترین نتایج مدل معادله های ساختاری نشان داد ،اعتماد به دولت ،اثر مستقیم و
مثبت بر فاصله روانی و خودکارآمدی درک شده و اثر غیرمستقیم بر دانش عمومی ،دانش اثرات و دانش سازگاری دارد .همچنین
فاصله روانی ،اثر منفی و مستقیم بر دانش عمومی دارد .متغیر برجستگی خطر پیشبینی کننده قوی متغیر باور به وجود تغییرات

آب و هوایی بوده است و باور به وجود تغییرات آب و هوایی به نوبه خود تأثیر مستقیم و مثبتی بر درک خطر و نیت کاهش خطر دارد.
در نتیجه برجستگی خطر بهطور غیرمستقیم ادراک خطر و نیت کاهش را تحت تأثیر قرار داد.
نمایه واژگان  :دانش تغییرات آب و هوایی ،نیت کاهش ،درک خطر.
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مقدمه

افزایـش یابـد ،افـراد میتواننـد در رفتارهایـی که بازنـده ی این

بهـره وری و تولیـدات کشـاورزی -دامی نسـبت بـه تغییرات

بحران می باشـند شـرکت کنند .بنابراین ،دانش پیش شـرطی

و همـکاران1396 ،؛ Shepardson et al., 2009; Adams,

کمک به تنظیم و سـازگار شـدن با شـرایط جدید اسـت (Frick

آب و هوایـی بسـیار حسـاس و آسـیب پذیـر اسـت (یـزدان پناه

ضـروری بـرای انجام رفتـار در هر فـرد و پیش نیـازی مهم برای

 .)1990; Zobeidi et al., 2016انتظـار مـی رود ،تغییـرات

 .)et al., 2004; Sundbland et al., 2009همچنیـن در

هیدرولـوژی ،نهـاده هـای ورودی و دیگـر اجـزای نظـام هـای

غلبـه بر بازدارنـده های روانشـناختی مانند (نادانـی و اطالعات

آب و هوایـی محصـوالت گیاهـی و تولیـدات دامـی ،تـوازن
کشـاورزی را بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار دهـد (Apata et al.,

 .)2009همچنیـن پیـش بینـی مـی شـود ،اگـر میانگیـن دمای

جهانـی دو درجـه سلسـیوس افزایش یابـد ،به احتمال بسـیار،
در سراسـر جهـان تولیـد محصـوالت کشـاورزی کاهـش خواهد

یافـت ( .)Easterling et al., 2007نتایـج برخـی بررسـی هـا

مـواردی که جنبه نـوآوری دارنـد ،دانش به عنوان ابـزاری برای
نادرسـت) در نظـر گرفتـه میشـود و بـه عنـوان پیـش شـرطی

ضـروری هـر چند ناکافـی بـرای انجام موفقیـت آمیز یـک رفتار
دیـده میشـود (.)Frick et al., 2004

تغییـرات اقلیـم جهانـی نیـز در جنبههـای مختلفـی نشـان

دهنـده شـرایط جدیـد اسـت .ایـن پدیـده تنهـا حـوادث آب و

نشـان میدهـد ،دمـای هـوا تا سـال  2020یـک درجـه افزایش

هوایـی شـدید و یـا تغییـر یافتـن الگوهـای بارندگـی که افـراد را

خواهـد شـد (.)Simelton et al., 2009

و شـرایط جدیـدی را بـا خـود بـه همـراه دارد (Sundbland et

خواهـد یافـت و باعث افزایش  10-۶درصـدی نیاز به آب آبیاری

در بخشهـای مختلـف جهـان تحت تأثیـر قرار میدهد نیسـت

همچنیـن متخصصـان پیـش بینـی مـی کننـد کـه در دهـه

 .)al., 2009بنابرایـن برخـورداری از دانـش و اطالعـات نقـش

شـد و بیـش از پیـش ضـرورت وجـود ایـن مـاده حیاتـی آشـکار

میتوانـد بـه عبـور از بـی تفاوتی زیسـت محیطی یا این بـاور که

هـای آینـده کمبـود آب در مقیـاس جهانـی تشـدید خواهـد

مهمـی در بـروز رفتارهـای حفاظتـی و پیشـگیرانه دارد .دانش

مـی شـود (باللـی و همـکاران .)1395 ،از ایـن رو بـا توجـه بـه

بیشـتر افـراد در بیشـتر مـوارد دربـاره تغییـرات اقلیمـی به کلی

زیسـت طبیعـی ،همـه جامعـه هـا بـا چالشهایـی روبـه رو

بـا تغییـرات اقلیمـی نمونـهای از "خطرهـای پنهـان" هسـتند و

تغییـرات عظیـم در آب و هـوا و اثرگـذاری هـای آنهـا بـر محیط
هسـتند و انتظـار مـیرود نسـلهای آینـده بـه طـور فزایندهای
اثرگـذاری هـای نامطلوب تغییـرات آب و هوایـی را تجربه کنند

( .)Carvalho, 2007; UNEP, 2012بنابرایـن تغییرات آب و

هوایـی مسـئله ای بسـیار مهـم در پایداری کشـاورزی به شـمار

فکـر نمیکننـد ،کمـک کنـد .افزون بـر ایـن ،خطرهـای مرتبط
دانـش بـه افـراد کمـک میکنـد تـا دربـاره تغییـر اقلیـم جهانـی

فکـر کرده و خطرهای آن را برجسـته کننـد (.)Milfont, 2012

همچنیـن دانـش بـه نیازهـای انسـان بـرای درک یـک موضـوع

هشـدار مـی دهـد (.)Van Vugt, 2009

مـی آیـد و از ایـن رو تغییـر در فعالیـت هـای کشـاورزی بـرای

در واقـع ،از آنجایـی کـه افـراد نیـاز دارند که محیـط فیزیکی

آب و هوایـی هسـتند ،امـری ضـروری خواهـد بـود (زبیـدی و

ایـن درک برسـند و یـا درک آنـان محـدود شـده باشـد ،نبـود

بـرای پاسـخ بـه ایـن مسـئله الزم اسـت مسـئولیت پذیـری

درون مداخلـه هـای طراحـی شـده ،از راه هشـدار دادن

کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای کـه علـت اصلـی تغییـرات

همـکاران.)1395 ،

و اجتماعـی خـود را درک کننـد و در صورتـی کـه نتواننـد بـه
اطمینـان در میـان آنـان افزایـش مییابـد ،دانـش میتوانـد

زیسـت محیطـی و رفتارهـای پایـدار در افـراد افزایـش یابـد که

(تلنگـر زدن) بـه انگیزههـای اصلـی انسـان ،بـرای کاهـش نبود

دربـاره مسـائل مرتبط با محیط زیسـت بسـیار اهمیـت مییابد

گیـرد ( .)Milfont, 2012بـا ایـن وجـود ،نتایـج بررسـی هـا

بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف ،افزایـش دانـش و نگـرش افـراد

اطمینـان اجتماعـی و زیسـت محیطـی مـورد اسـتفاده قـرار

( .)Karpudewan et al., 2015بـه عبارتـی اقـدام هـای افـراد

نشـان میدهنـد ،دانـش مـردم در مـورد بسـیاری از مسـائل

اسـت .یـزدان پرسـت و همـکاران (Yazdanparast et al.,

(Leiserowitz et al., 2010 Cited in Hmielowski et

مسـتقیم وابسـته به میـزان دانش آنـان دربـاره موضوع
بـه طور
ً
 )2016اشـاره میکننـد ،اگـر دانـش مـردم دربـاره تغییـر اقلیـم

علمـی ،از جملـه تغییـرات آب و هـوا ،بـه نسـبت محدود اسـت

 .)al., 2013چنانکـه راهبـرد هـای رفتـاری کـه توسـط مـردم
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بـرای رویارویـی بـا تغییـرات آب و هـوا اعمـال میشـوند گویای

و یــا ســازگاری بــا ایــن مشــکل بــه اجــرا در میآینــد .در واقــع

نداشـتن دانـش الزم در مـورد راهبـرد های مؤثـر کاهش دهنده

بــا بررســی و شــناخت باورهــای ذینفعــان مختلــف ماننــد

بررسـی های بسـیاری در سطح جهان به شـناخت و ارزیابی

و مروجــان کشــاورزی ،بهتــر مــی تــوان عامــل هــای پیچیــده

متغیرهـا پرداختهانـد .بررسـی هـای کارپودیـوان و همـکاران

در ارتبــاط بــا شــرایط آب و هوایــی شناســایی کــرد .از آنجایــی

میباشـد (.)Whitmarsh, 2008

دانـش افـراد نسـبت بـه تغییـرات اقلیمـی و ارتبـاط آن بـا دیگر

( )Karpudewan et al., 2015بـه ارزیابـی رابطـه بیـن دانـش

کشــاورزان و تولیــد کننــدگان محصــوالت کشــاورزی ،مشــاوران

ی مؤثــر بــر انــواع مختلــف تصمیــم گیــری هــای کشــاورزی را
کــه چنیــن بررســی هایــی بــه دنبــال درک پاســخ و یــا پاســخ

و نگـرش ،مالـکا و همـکاران ( )Malka et al., 2009دانـش و

نداشــتن افــراد بــه اطالعــات آب و هوایــی در ارتبــاط بــا مســئله

اثربخشـی و نگرانـی ،اسـتوتنبروق و ولیـز (Stoutenborough

آن حتــی میتوانــد در آگاه ســازی دیگــر بخشهــا و صنایــع

نگرانـی ،میلفونت و همـکاران ( )Milfont et al, 2012دانش،

یــا تصمیمــی خــاص اســت ،یافتههــای بــه دســت آمــده از

 )& Vedlitz, 2014دانـش ارزیابـی شـده و درک شـده بـا

ماننــد بیمــه ،مدیریــت فاضالبهــای شــهری و حمــل و نقــل

و پارکـس ( )Truelove & Parks, 2012بـه بررسـی رابطـه

دیگــر ،افــراد نقــش هــا و وظایــف مختلفــی در جامعــه دارنــد و

نگرانیهـای سیاسـی مـردم در زمینه تغییرات اقلیمـی و تروالو
دانـش و تمایـل بـه کاهـش تغییـر اقلیـم پرداختهاند.

بــا ایــن حــال ،دانــش و رفتــار مــردم ایــران نســبت بــه

تغییــرات اقلیمــی بــه شــکل عمیقــی مــورد بررســی قــرار

بــه کار گرفتــه شــود ( .)Prokopy et al., 2015بــه عبــارت

بــه احتمــال زیــاد بــه طــور متفاوتــی بــه دانــش نیــاز خواهنــد

داشــت (.)Sundbland et al, 2009

بــه طــور اخــص کارشناســان مراکــز جهــاد کشــاورزی بــه

نگرفتــه اســت ،در ایــن زمینــه نتایــج بررســی هــای صالحــی و

ویــژه بخــش ترویــج کشــاورزی نقــش مهمــی در حســاس

دســت کــم در بخشــی از ایــران کــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه

تغییــرات اقلیمــی دارد (Onyeme & Iwuchukwu, 2013:

همــکاران ( )Salehi et al., 2016نشــان میدهــد ،کــه مــردم
اســت ،دانــش بســیار کمــی دربــاره تغییــرات اقلیمــی دارنــد.

نتایــج بررســی یــزدان پرســت و همــکاران (Yazdanparast

ســازی و آمــوزش کشــاورزان دربــاره چگونگــی کاهــش

 .)88خدمــات ترویجــی ،کشــاورزان را بــا ارائــه آمــوزش در
مــورد بهتریــن شــیوههای کشــاورزی آمــاده میکنــد و در

 )et al., 2013نیــز روی دانــش آمــوزان آموزشــگاه هــا نشــان

نتیجــه باعــث افزایــش ســطح پذیــرش فناوریهــا میشــوند.

اقلیــم داشــتهاند .یــزدان پنــاه و همــکاران ( )1394نیــز بــه

و ظرفیــت ســازی کشــاورزان ،مــی توانــد بــه آنــان در راســتای

میدهــد ،پاســخگویان دانــش بســیار کمــی نســبت بــه تغییــر
ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه افزایــش دانــش در زمینــه علل و

اثــرات تغییــرات اقلیمــی تمایــل کشــاورزان را به کاهش انتشــار
گازهــای گلخانــه ای افزایــش مــی دهــد .بــا ایــن حــال ،بــه طــور

ویــژ ه روی محققــان کشــاورزی در ایــن زمینــه پژوهشــی انجــام
نشــده اســت .بــه طــور کلــی ،بحثهــای تغییــرات اقلیمــی در

ترویــج کشــاورزی همچنیــن بــا توانمنــد ســازی ،آمادهســازی
رویارویــی بــا تغییــرات آب و هوایــی کمــک کنــد ،بــه طــوری کــه

ایــن خدمــات شــامل ســازگاری و اجــرای اقــدام هــای احتمالــی
بــرای جلوگیــری از اثرگــذاری هــای منفــی تغییــرات آب و

هوایــی مــی باشــد .توانمنــد ســازی کشــاورزان بــرای رویارویــی
بــا اشــکال مختلــف خطــر تغییــرات آب و هوایــی دارای اهمیت

بخــش کشــاورزی ،بــه دو دلیــل اهمیــت دارنــد؛ نخســت بــه

بســیاری مــی باشــد و بــرای تحقــق ایــن مهــم بایــد توجــه ویــژه

میکنــد و از ایــن راه در تغییــر اقلیــم جهانــی ســهیم اســت و

پذیــری و ظرفیــت ســازی آنــان شــود (Singh and Grover,

ایــن علــت کــه بخــش کشــاورزی گازهــای گلخانــهای تولیــد

دوم اینکــه بخــش کشــاورزی نیــاز بــه ســازگاری بــا تغییــرات
اقلیمــی دارد (.)Prokopy et al., 2015

ای بــه آمــوزش گزینــه هایــی بــه منظــور افزایــش انعطــاف

.)2013

در واقع كارشناسـان كشـاورزی بــه دلیل ایفـای نقش حلقه

از ایــن رو درک دیدگاههــای ذینفعــان کشــاورزی نســبت

واســط در انتقــال یافتـه هـای نویـن بـه کشـاورزان و مولـدان

مداخلــه هایــی قــرار دارد کــه در راســتای کاهــش تغییــر اقلیــم

نیـا و همـکاران .)1395 ،درواقـع از آنجایـی کـه کارکنـان ترویج

بــه وجــود تغییــرات اقلیمــی و علــل آن در مرکــز توســعه ی
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دارای اهمیـت مضاعـف و اولویـت باالیـی هسـتند (حسـینی

شماره  ،42پاییز 1396

کشـاورزی از ذینفعـان اصلـی برای آمـوزش کشـاورزان در مورد

توانایـی افـراد بـرای درک یـک علم ،بـه اعتماد آنان به مؤسسـه

در نتیجــه ،نیــاز بــه افزایــش ظرفیــت حرفـهای آنــان دربــاره

اعتم�اد دارن�د باید نگران�ی باالتری را نش�ان دهن�د   (�Stouten

چگونگی سـازگاری و کنار آمدن با تغییرات آب و هوایی اسـت.
مســائل مربــوط بــه تغییــرات آب و هوایــی ماننــد علــل تغییــر

هـای علمـی وابسـته اسـت .در واقـع کسـانی که بـه متخصصان
 .)borough & Vedlitz, 2014بنابرایـن اعتمـاد بـه اطالعـات

آب و هــوا ،اثرگــذاری هــای آن و راهبردهــای ســازگاری وجــود

منتشـره از رسـانه هـا و یـا سـازمان هـای دولتـی و غیردولتـی

بایــد گســترش یابــد .بدیــن منظــور ،نیــاز بــه توســعه بســته

تغییـرات آب و هـوا را آسـانگری کنـد (Khanh Nam, 2011,

دارد و در اصــل ،دانــش آنــان در مــورد تغییــرات آب و هوایــی

(زیسـت محیطـی)  NGOمیتوانـد شـناخت و درک درسـت

هــای مناســب تدریــس بــرای آمــوزش کارکنــان خــط مقــدم

 .(cited in Salehi et al., 2016نتیجـه بررسـی اسـتوتنبروق

موجــود در منابــع وجــود دارد (.)Ogunbameru et al., 2013

نشـان داد ،کسـانی کـه بـه رسـانهها اعتمـاد دارنـد دانـش درک

ترویــج کشــاورزی ،بــر پایــه راهبردهــای ســازگاری و عملــی

و ولیـز ( )Stoutenborough & Vedlitz, 2014در ایـن زمینه

پیــش نیــاز فراهــم کــردن خدمــات دانشــی بــرای افراد ،بررســی

شـده و دانـش ارزیابـی شـده باالتـری دارند.

وجــود مشــکل تغییــرات اقلیمــی و اهمیــت بــاالی دانــش افــراد

اطالعــات ضــروری را بــرای افــراد فراهــم میکننــد .کســانی کــه

وضعیــت کنونــی دانــش آنــان اســت .از ایــن رو ،بــا توجــه بــه

مختلــف جامعــه بــه ویــژه محققــان وکارشناســان کشــاورزی،

روشــن اســت کــه ایــن امر بــه ایــن دلیــل میباشــد که رســانه

اعتمــاد باالتــری بــه رســانهها دارنــد ،بــه احتمــال بــه ایــن

در ایــن نوشــتار بــه بررســی عامــل هــای مؤثــر بــر دانــش بــرای

علــت بــوده اســت کــه تحــت تأثیــر رســانه هــا قــرار گرفتهانــد

محققــان کشــاورزی و کارشناســان جهــاد کشــاورزی و تأثیــر

میشــود اعتمــاد بــه اطالعــات بــه دســت آمــده از رســانهها

رویارویــی بــا تغییــرات آب و هوایــی بــه طــور ویــژه در میــان

دانــش بــر درک خطــر و تمایــل بــه کاهــش تغییــر اقلیــم و بــه

طــور خالصــه بــه عامــل هــای تاثیرگــذار و تأثیرپذیــر از دانــش
پرداختــه شــده اســت.
چارچوب مفهومی

( .)Miller and Krosnick, 2000بنابرایــن پیــش بینــی

و ســازمانهای دولتــی بــه علــت تأثیــر بــر افــراد ،منجــر بــه

کاهــش فاصلــه روانــی درک شــده بــا پدیــده تغییــر اقلیــم شــود
و بــاور افــراد را بــه رخــداد ایــن پدیــده افزایــش دهــد .بــه

بــاور همیلووســکی و همــکاران ( )2013اعتمــاد جهــت شــکل

دانـش یـک جزء جدایـی ناپذیـر از درک عمومـی از تغییرات

گیــری باورهــا نســبت بــه رخــداد تغییــرات اقلیمــی اهمیــت

در مـورد خطرهـای احتمالـی بـوده و انگیزهای بـرای رفتارهای

رســانهها و ســازمانهای دولتــی میتوانــد توانایــی درک

آب و هوایـی ،و یک عامل ضروری برای افزایش نگرانی عمومی
پیشـگیری اسـت ( .)Reser et al., 2012بـا ایـن حـال دانـش
دربـاره تغییـرات اقلیمـی تحت تأثیـر عامل هـای مختلفی بوده

اسـت و عامـل هـای مختلفی را نیز متأثر میسـازد کـه در ادامه
بـه توضیح آنهـا پرداخته میشـود.

دارد .همچنیــن اعتمــاد داشــتن بــه اطالعــات دریافتــی از

شــده و خودکارآمــدی درک شــدهی افــراد را بــرای رویارویــی
بــا تغییــرات اقلیمــی افزایــش دهــد .بنابرایــن انتظــار م ـیرود

اعتمــاد بــه رســانهها و ســازمانهای دولتــی  5متغیــر نمــره

دانــش کلــی و دانــش وضعیــت آب و هوایــی ،فاصلــه روانــی،

رسـانهها بـه عنـوان یـک منبـع اطالعـات و باورهـا در مـورد

بــاور بــه گــرم شــدن و خودکارآمــدی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

نگـرش در ارتبـاط بـا حوزههای علـم و فناوری به میزان شـایان

رویدادهـای شـدید اقلیمـی ممکـن اسـت باعث شـود تغییرات

رسـانههای ارتباط جمعـی قرار میگیـرد (.)Carvalho, 2007

فـوری تبدیـل شـود ( )Akerlof et al. 2013: 81و از ایـن راه

علـم و فنآوری مسـئولیت بسـیار مهمـی دارنـد .درک عمومی و

توجهـی تحـت تأثیـر دانـش منتقـل شـده توسـط مطبوعـات و
در زمینـه دانـش تغییـرات اقلیمـی ،تحقیقـات نشـان میدهـد

آمـوزه هـای شـخصی در ارتبـاط بـا آب و هـوای محلـی و

اقلیمـی از یـک مفهـوم انتزاعـی بـه مفهومـی آشـنا ،واقعـی و

باعـث کاهـش فاصلـه روانی بـا تغییر اقلیـم و باور به رخـداد این

کـه پیام رسـان اطالعات تغییـرات آب و هوایـی روی درک افراد

پدیـده شـود .تجربـه خودکارآمدی افـراد را نیز تحـت تأثیر قرار

 .)Salehi et al., 2016بررسـی های گذشـته نشان میدهد که

شـواهد شـایان توجهی از وجـود رابطه ی مثبـت بین دانش

از محتـوای پیـام تأثیـر میگـذارد (Bales, 2007 cited in

میدهـد (.)Bandura, 1994: 43
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محیطـی مثبت
زیسـت محیطـی و شـکل گیـری نگرش زیسـت
ِ

 )2014; Spence et al., 2012نشـان میدهـد ،کاهـش فاصله

حکایـت دارد ( .)Karpudewan et al., 2015در واقـع نگـرش

روانـی بـا تغییـرات آب و هوایی نگرانی و تمایل بـرای فعالیت را

یـا بازدارنـدهای را جهـت پذیـرش هزینههـای یادگیـری ایجـاد

بـاور بـه گرم شـدن هوا منجـر به تالش بیشـتر افراد برای کسـب

میتوانـد دانـش را تحـت تأثیـر قـرار دهـد زیـرا در فـرد انگیزه و
میکنـد (( .)Stoutenborough & Vedlitz, 2014اسـتوتن

بـروق و ولیـز ( )Stoutenborough & Vedlitz, 2014بـه
ایـن نتایـج رسـیدند ،افـرادی که نگـرش (اکولوژیکی) بیشـتری

داشـتند ،نمـره دانـش آنـان باالتـر بـود .همچنیـن کسـانی کـه
ارزشهـا یـا نگرش زیسـت محیطـی بیشـتری دارند نیـز باید از

اثرگـذاری هـای زیسـت محیطی بیشـتر آگاهی داشـته باشـند،
کـه میتوانـد باعـث افزایـش نگرانـی در مـورد مسـائل زیسـت

محیطـی ماننـد تغییـر اقلیـم شـود (& Stoutenborough

.)Vedlitz, 2014

دیگـر یافتـه هـا همچـون نتایـج تحقیق کلسـتد و همـکاران

افزایـش مـی دهد .پیـش بینی می شـود کاهش فاصلـه روانی و
اطالعـات و آگاهـی و افزایـش دانـش آنان شـود.

اگرچه بسـیاری از بررسـی ها نشـان میدهند ،دانش زیست

محیطـی به تنهایـی برای انگیـزش رفتار زیسـت محیطی کافی
نیسـت امـا فـرا تحلیل هـای اخیـر نشـان میدهد ،دانـش یکی
از قویتریـن رابطههـا را بـا نیات حفاظت از محیط زیسـت دارد

( ) Trulove and Parks, 2012بررسـی های بسـیاری(Bord,
�O’Connor, & Fisher, 2000; O’Connor, Bord, & Fish
;er,1999;O’Connor et al., 2002; Whitmarsh, 2009b
 ,)Truelove and Parks, 2012بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتـه

انـد کـه دانـش بـه ویـژه در مورد علـل گرمایـش جهانـی ،بر نیت

( )Kellstedt et al., 2008نیـز نشـان داد ،کسـانی کـه ارزش

اجـرای رفتارهای کاهـش تغییر اقلیم موثرانـد .دانش تغییرات

تغییـرات آب و هوایـی و گرم شـدن زمین بودنـد .همچنین این

بالقـوه و دانـش عملیاتی بوده تـا منجر به توانمندسـازی افراد و

هـای زیسـت محیطـی قـوی تـری داشـتند بیشـتر نگـران
محققـان نشـان دادند ،کسـانی کـه ارزشهای زیسـت محیطی

مـدرن باالتـری را احسـاس میکردنـد ،احسـاس تاثیرگـذاری

شـخصی و یـا خودکارآمـدی باالتـری در رویارویی با گرم شـدن
کـره زمین داشـتند .داشـتن نگرشهـای حامی محیط زیسـت
نیـز میتوانـد باعـث کاهـش فاصلـه روانـی و افزایـش بـاور بـه
گـرم شـدن زمیـن شـود .بنابراین انتظـار میرود نگرش زیسـت
محیطـی  5متغیـر دانـش کلـی و وضعیـت آب و هوایـی ،فاصلـه

آب و هوایـی دربـاره سـه موضـوع علـل ،پیامدهـا و راه حلهای
اق�دام های جمعی ب�رای مدیریت تغییرات اقلیم ش�و د ((�Sale

.hi et al., 2016

بسـیاری از بررسـی هـا نشـان میدهـد ،دانش دربـاره تغییر

اقلیـم با درک افـراد از پیامدها و اثرگـذاری های منفی تغییرات
آب و هوایـی در ارتبـاط اسـت .بـرای مثـال ،عبـارات هایـی
همچـون گـرم شـدن بـه علـت گازهـای منتشـر شـده از صنایـع
یـا تخریـب جنگلهـای اسـتوایی میباشـد ،نشـان دهنـده

روانـی ،بـاور بـه گـرم شـدن و خودکارآمـدی را تحـت تأثیـر قرار

دانـش بـاال و گویـه هـای چـون گـرم شـدن بـه علـت قوطیهای

کسـانی کـه خودکارآمـدی باالتـری دارنـد ،بایـد بیشـتر

دهنـده دانـش کـم میباشـد (.)Karpudewan et al., 2015

دهد.

اسـپری آئروسـل و یـا تخریـب الیـه ازون بوجـود میآیـد نشـان

از اثرگـذاری هـای آن روی محیـط زیسـت آگاه باشـند و در

همچنیـن نتایـج بسـیاری از بررسـی هـا دربـاره دانـش ،متکـی

ماننـد تغییـرات اقلیمـی نگـران باشـند(Stoutenborough

( .)Bord et al., 2000; O’Connor et al., 1999بـه طـور

نتیجـه باعـث میشـود بیشـتر دربـاره مسـائل زیسـت محیطـی

بـر اسـتفاده از درک افـراد از علـل تغییـرات اقلیمـی بـود ماننـد

 . )& Vedlitz, 2014از ایـن رو انتظـار مـیرود خودکارآمـدی

مثـال ،بـورد و همـکاران ( )2000بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه

درک خطـر افـراد را نیـز متأثـر سـازد.

اثرهـای تغییـرات اقلیمـی همبسـتگی معنـی داری وجـود

دانـش را در همـه زمینههـا تحـت تأثیـر قـرار دهـد و نگرانـی و

بیـن دانـش علـل کـه بـه شـیوه درک علـل سـنجیده بـود و درک

نتیجـه بررسـی هـا نشـان میدهـد بـاور بـه رخـداد تغییرات

دارد .بـه عبارتـی افـرادی کـه بیشـتر دربـاره علـل تغییـر اقلیـم

تغییـرات اقلیمـی ( )Evans et al., 2014را تحـت تأثیـر قـرار

اقلیمـی عامـل هـای نامطلـوب مختلفـی دارد .از ایـن رو انتظار

اقلیمـی درک خطـر ( )Reser et al., 2012و تمایـل بـه کاهش
میدهـد .همچنیـن نتیجـه بررسـی هـای (Evans et al.,
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بـه عالوه به بـاور میلفونـت ( )Milfont, 2012اطالعـات درباره

نگرانـی و همچنیـن متغیـر تمایل به کاهـش را تحـت تأثیر قرار

میدهـد .بنابرایـن انتظـار مـیرود دانشهـا ،درک خطـر و

میدهـد.

تغییـرات اقلیمـی ،نگرانـی دربـاره اثـرات گـرم شـدن را افزایش

دهـد .شـکل  1چارچـوب مفهومـی توضیح داده شـده را نشـان

نگاره  -1چارچوب مفهومی
روش شناسی

ایـن پژوهـش از لحـاظ هـدف ،کاربـردی و از نظـر نحـوه

گـردآوری دادهها پیمایشـی اسـت .جامعه آمـاری این پژوهش

را  400نفـر از کارشناسـان جهـاد کشـاورزی و  120نفـر از
محققـان مراکـز تحقیقـات کشـاورزی اسـتان خوزسـتان تحـت

عنـوان متخصصـان کشـاورزی تشـکیل میدهنـد .بـرای نمونه

گیـری از روش طیقـه ای تصادفـی بهـره گرفتـه شـد .بدیـن

 1نشـان داده شـده اسـت .بـا توجـه بـه ایـن کـه از پرسـش های
دانـش به صورت سـه گزینـهای (درسـت ،نادرسـت و نمیدانم)

پرسـیده شـده بودنـد از روش تصنیـف یـا دو نیـم کـردن بـرای
بررسـی پایایـی آنهـا اسـتفاده شـد.

متغیرهای مستقل تحقیق شامل اعتماد به رسانهها و دولت،

برجستگی خطر و نگرشهای زیست محیطی است .متغیرهای

تعدیلگر و تاثیرگذار بر دانش شامل باور به گرم شدن زمین،

منظور از میان هریک از دو طبقه کارشناسـان جهاد کشـاورزی

فاصله روانی و خودکارآمدی میباشد که با استفاده از طیف

صـورت گرفـت .به منظور تعییـن تعداد اعضای نمونـه از جدول

انواع دانش در زمینه علل تغییرات اقلیمی ،اثرات و راه حلهای

و محققـان مراکـز تحقیقـات کشـاورزی ،نمونـه گیـری تصادفی

لیکرت سنجیده شدهاند.همچنین متغیرهای دانش شامل

کرجسـی و مورگان اسـتفاده شـد .با توجه به جدول کرجسـی و

سازگار شدن بخش کشاورزی با این پدیده و همچنین دانش

کارشناسـان جهـاد کشـاورزی انتخـاب شـدند.

وضعیت تغییرات اقلیمی میسنجند.

مـورگان شـمار  80نفـر از محققان مراکز تحقیقاتـی و  240نفر از

کلی و دانشی است که به طور علمی اطالعات افراد را درباره

ابـزار گـردآوری اطالعـات در ایـن پژوهـش ،پرسشـنامه

دانش به طور معمول به دو شیوه مورد سنجش قرار میگیرد.

نظرسـنجی اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه کشـاورزی رامیـن

را درباره یک موضوع خاص ارزیابی کنند .در این روش ممکن

محقـق سـاخت بـود کـه تأییـد روایـی آن بـا اسـتفاده از

در یک روش از پاسخگویان خواسته میشود سطح دانش خود

خوزسـتان صورت گرفت .برای سـنجش میزان پایایی پرسـش

است افراد دانش خود را باالتر و یا پایینتر از آنچه که هست،

اصلـی بـه شـمار  30نمونـه انجـام گرفـت و بـرای تأییـد پایایـی

پاسخ دادن به مجموعهای از پرسش ها در مورد حقایق علمی

های طرح شـده ،بررسـی مقدماتـی (راهنما) در خـارج از نمونه
همـه متغیرهـا بـه جز متغیـر دانش از آزمون تتا اسـتفاده شـد.

ضریـب تتـا به دسـت آمـده بـرای هریـک از متغیرهـا در جدول

برآورد کنند .اما در روشی دیگر ،یک شاخص بر پایه درستی
که اندازههای ارزیابی شده درباره دانش موضوع آن خاص را
ارائه میدهد ( .)Stoutenborough & Vedlitz, 2014بنابر
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نتایج بررسی های استوتنبروق و ولیز (& Stoutenborough

اثرات ،سازگاری ،دانش وضعیت آب و هوایی و دانش کلی مورد

 )Vedlitz, 2014میان دانش ارزیابی شده و دانش درک شده

بررسی قرار گرفته است .بنابر بررسی هایی چون (Reser et

دانش درک ارزیابی شده باالیی داشتند به طور معنی داری

با عدد  ،1جواب های نادرست با  -1و پاسخهای نمیدانم با

افراد رابطه معکوسی وجود دارد .به عبارت دیگر کسانی که

دانش درک شده کمتری داشتند .استوتن بروق و ولیز ()2014

 )al., 2012; Yazdanparast et al., 2016جواب های درست
عدد صفر کدگذاری شدهاند .شمار پاسخهای نادرست افراد

در این زمینه باور دارند ممکن است کسانی که بر پایه شاخص

از پاسخهای درست آنان کاسته شده و نمره دانش برای هر

باشند .همچنین مالکا و همکاران ()Malka et al., 2009

 +63باشد .متغیرهای وابسته شامل درک خطر و نیت کاهش

دانش باالیی به دست آوردهاند ،دانش خود را باور نداشته

فرد ثبت شد .بنابراین محدوده نمره هر فرد میتواند از  -63تا

اشاره میکنند ،شاید این افراد بسیار با دقت و متواضعانه دانش

تغییرات اقلیمی نیز با استفاده از طیف لیکرت مورد سنجش

با توجه به کاستی های روش سنجش دانش درک شده افراد

از نرم افزار آماری  SPSS V20و  Amosمورد تجزیه و تحلیل

خود را گزارش کردهاند.

در این پژوهش از دانش ارزیابی شده استفاده شده است63 .
سؤال در مورد جنبههای مختلف تغییرات اقلیمی شامل علل،

قرار گرفتهاند .دادههای به دست آمده از پرسشنامه ،با استفاده

قرار گرفت .بدین منظور از آزمونهایی چون مدل معادله های

ساختاری استفاده شد.

جدول -1ضریب تتا
متغیرها
فاصله روانی
اعتماد به دولت
اعتماد به رسانهها
باور به رخداد تغییرات آب و هوایی
نگرش زیست محیظی
دانش علل
دانش اثرات
دانش عمومی

شمار گویه

تتا

متغیرها

شمار گویه

تتا

2
4
3
5
4
19
27
4

0/74
0/75
0/73
0/87
0/73

درک خطر
برجستگی خطر
خود اثربخشی
تمایل به کاهش

10
5
2
11

0/79
0/71
0/87
0/85

دانش وضعیت کنونی آب و هوایی
دانش سازگاری

8
5

یافتهها

بـر پایـه آمـار توصیفـی از مجمـوع  240نفر کارشـناس جهاد

کشـاورزی 49/2درصـد زن و  50درصـد مـرد بودنـد و 0/8

میانگیـن سـنی محققـان مراکـز تحقیقـات حـدود  37/5سـال
بـا انحـراف معیـار  9/57بـوده اسـت .افـزون بـر ایـن ،میانگیـن

پیشـینه کاری کارشناسـان جهـاد کشـاورزی  8/76سـال بـا

درصـد از کارشناسـان بـه ایـن پرسـش پاسـخ ندادنـد .از نظـر

انحـراف معیـار  7/13میباشـد و میانگیـن پیشـینه کاری

کاردانـی 59/6 ،درصـد کارشناسـی 31/7 ،درصـد کارشناسـی

 8/66بـوده اسـت (جـدول .)2

سـطح تحصیلات 5 ،درصد دیپلـم 0/8 ،درصد از پاسـخگویان

ارشـد 4 ،نفـر ( 1/7درصـد) دکتـری بودنـد و  3نفر این پرسـش

را بـی پاسـخ گذاشـتند .از میان مجمـوع  80نفر محققـان مراکز

تحقیقـات کشـاورزی 27/5 ،درصـد زن و  70درصـد مـرد بودند
و  2نفـر بـه این پرسـش پاسـخ ندادنـد .از نظر سـطح تحصیالت
محققـان 26/3 ،درصـد کارشناسـی 23/8 ،کارشناسـی ارشـد و

 43/8درصـد دکتـری بودنـد و  5نفـر ایـن پرسـش را بـی پاسـخ

گذاشـتند .همچنیـن شـایان یـادآوری اسـت میانگیـن سـنی

کارشناسـان جهـاد حـدود  35سـال بـا انحـراف معیـار  7/46و
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محققـان مراکـز تحقیقـات کشـاورزی  10/32بـا انحـراف معیـار
جدول -2توزیع فراوانی بر پایه ویژگی های فردی
سطح تحصیالت

کارشناسان

دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

12
2
143
76

دکتری
بی پاسخ

4
3

محققان
0/05
0/8
59/6
31/7
1/7
0/01

21
19
35
5

26/3
23/8
43/8
6/1
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بـه منظـور بررسـی فاصلـه زمانـی درک شـده کشـاورزان بـا

های«غذاهـای اصلاح ژنتیکـی شـده»« ،انقـراض گونههـا» و

کشـاورزی پرسـیده شـد ،ایـران چـه زمانـی آغـاز بـه احسـاس

گرفتهانـد .همچنیـن مشـکل تغییـر آب و هوایـی نیـز در رتبـه

دهنـدگان ارائـه شـد کـه در جـدول  2قابـل مشـاهده هسـتند.

گفـت مسـئله تغییـرات اقلیمـی و اثـرات آن کمتـر متخصصـان

تغییـرات اقلیمـی ،در بخشـی از پرسـش هـا از متخصصـان
اثـرات تغییـرات آب و هوایـی خواهد کـرد 8 .گزینه برای پاسـخ

نتایـج پاسـخ بـه ایـن پرسـش در جـدول  3نشـان داده شـده

اسـت .بنابـر یافتههـای موجـود بیـش از نیمـی از متخصصـان

کشـاورزی ( 66/6درصـد) بـاور دارنـد ،در حـال حاضـر اثـرات

تغییـرات اقلیمـی قابل مشـاهده اسـت .همچنیـن  15/9درصد
از افـراد معتقدنـد اثرگـذاری هـای تغییـرات اقلیمـی بـر افـراد و

جامعـه هـا در  10سـال آینده خـود را نشـان خواهـد داد .براین
پایـه غالـب افـراد فاصلـه زمانـی کمـی را بـا تغییـرات اقلیمـی
احسـاس میکننـد.

جدول -3دیدگاه متخصصان کشاورزی نسبت به زمان

محسوس شدن اثرات تغییرات اقلیمی
سطح تحصیالت
در حال حاضر

در  10سال آینده
در  25سال آینده
در  50سال آینده

در  100سال آینده

کشـاورزی را نگـران کـرده اسـت .ایـن امـر میتوانـد بـه علـت

اطالعـات و دانـش پاییـن کارشناسـان کشـاورزی باشـد.

جدول -4اولویت بندی نگرانیهای زیست محیطی

متخصصان کشاورزی
نگرانیها

فراوانی

درصد

فراوانی

معتبر

آلودگی هوا

64

20

20/6

مصرف کود و سم

45

خشکسالی

37

آلودگی آب
کم آبی

فراوانی
213

66/6

19

5/9

مدیریت ضعیف پسماندها

0/6

جمع

51
12
2

نظری ندارم

10

جمع

320

100

13

تغییر آب و هوا

بی پاسخ

3/1

0

غذاهای اصالح ژنتیکی

10

3/8

0

3/8

39

12/2

افزایش جمعیت

15/9

0/3

54

16/9

32

انقراض گونهها

در بیشتر از  100سال آینده

بی جواب

 7ام نگرانیهـای متخصصـان کشـاورزی قـرار دارد .میتـوان

درصد فراوانی

1

هرگز

«مدیریـت ضعیـف پسـماندها» در سـه اولویـت انتهایـی قـرار

18
6

4

11

320

درصد

اولویت بندی

1

17/4

2

12/6

4

14/1

14/5

11/6

11/9

5

5/8

7

10

5/6

3/1
1/9
1/3
3/1

10/3
3/2
1/9
1/3

3

6

8
9

10

100

بـرای آزمـون و بررسـی رابطـه بیـن متغیرهـای تحقیـق در

چارچـوب از مـدل معادلـه هـای سـاختاری اسـتفاده شـد .بـه

منظـور تأییـد اعتبـار مـدل ،میـزان کای اسـکوئر یـا CMIN

تقسـیم بر درجه آزادی میبایسـت کمتـر از  5باشـد (Bentler,

بـه منظـور بررسـی اهمیـت خطـر تغییـرات اقلیمـی از

 .)1989: 124چنانکه در جدول  7قابل مشـاهده اسـت ،میزان

بـه پاسـخگویان ارائـه شـد و از آنان خواسـته شـد مسـئلهای که

بنابرایـن حاصـل تقسـیم کای اسـکوئر تقسـیم بر درجـه آزادی

دیـدگاه متخصصـان کشـاورزی 10 ،مسـئله زیسـت محیطـی

کای اسـکوئر برابـر بـا  4168و میـزان درجـه آزادی  1772بـوده،

بیشـتر از همه آنان را نگران کرده اسـت مشـخص کنند .جدول

برابـر بـا  2/35بـود و در وضعیـت مناسـبی بـرای تعییـن برازش

کشـاورزی را نشـان میدهـد .یافتـه هـای بـه دسـت آمـده از

( )RMSEAبایـد کمتـر از  0/10باشـد .همـان گونـه کـه جدول

هـوا»« ،آلودگـی آب» و «اسـتفاده از کود و سـموم در کشـاورزی»

 )SEAبرابـر  0/065اسـت کـه کمتـر از بیشـینه مقـدار شـایان

افـراد دربـاره ایـن سـه معضـل بـوده اسـت .همچنیـن گویـه

شـاخص بـرازش مناسـبی دارد.

 4اولویـت بنـدی نگرانیهـای زیسـت محیطـی متخصصـان
اولویـت بنـدی گویـه هـا نشـان می دهـد که بـه ترتیـب «آلودگی
در اولویـت اول تـا سـوم جـای گرفتـه و بیشـترین نگرانیهـای

مـدل قـرار دارد .همچنیـن ،تقریب ریشـه میانگیـن مربع خطا
 6نشـان میدهـد ،تقریـب ریشـه میانگیـن مربـع خطـا (�RM
پذیـرش میباشـد .لـذا ،بر این پایـه مدل مفهومـی این تحقیق
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جـدول  8میـزان اثـرات کل ،مسـتقیم و غیـر مسـتقیم

متغیرهـای اعتمـاد بـه دولـت و فاصلـه روانـی نیز بـا تأثیر بر

نشـان میدهـد .همـان گونـه کـه در بخـش تاثیـرات مسـتقیم

دانـش علـل را پیـش بینـی کننـد .ایـن چهـار متغیر مـی توانند

متغیرهـا را بـر درک خطـر و تمایـل بـه کاهش تغییـرات اقلیمی
نشـان داده شـده اسـت ،متغیـر اعتمـاد بـه دولت تأثیـر مثبت،

متغیـر دانـش کلـی مـی تواننـد بـه طـور غیـر مسـتقیم و منفـی
در مجمـوع  29درصـد از تغییـرات دانـش علـل را تبییـن کنند.

مسـتقیم و معنـی داری بـر فاصلـه روانـی درک شـده دارد

متغیـر دانـش عمومی نیز مـی توانـد متغیر دانش سـازگاری

از تغییـرات متغیـر فاصلـه روانـی را پیـش بینی کنـد .همچنین

( .)31/0 =Beta ،0001/0<Pبـه علاوه متغیرهـای اعتمـاد

( .)34/0=Beta ،0001/0<Pایـن متغیـر میتوانـد  18درصـد

اعتمـاد بـه دولت بر متغیـر خودکارامدی تأثیر مثبت ،مسـتقیم

و معنـی داری ( )25/0=Beta ،0001/0<Pداشـته و بـه تنهایـی
مـی توانـد  58درصـد از تغییـرات خودکارآمـدی را پیـش بینـی

کنـد .همچنیـن متغیـر برجسـتگی خطـر اثـر مثبت ،مسـتقیم

و معنـی داری بـر بـاور بـه گـرم شـدن زمیـن دارد (،0001/0<P

را بـه صـورت مسـتقیم ،مثبـت و معنـی داری پیـش بینـی کنـد
بـه دولـت و فاصلـه روانـی بـا تأثیـر بـر دانـش کلـی بـه طـور غیـر

مسـتقیم قـادر بـه پیـش بینـی معنـی دار دانـش سـازگاری

هسـتند .در نهایـت ایـن سـه متغیـر قـادر هسـتند  22درصـد از

تغییـرات دانـش سـازگاری را پیـش بینـی کننـد.

متغیرهـای دانـش علـل ( )20/0 =Beta ،0001/0<Pو

 .)53/0=Betaایـن متغیـر میتوانـد  82درصـد از تغییـرات باور

دانـش عمومـی ( )27/0 =Beta ،0001/0<Pمیتواننـد دانـش

متغیـر فاصلـه روانـی میتوانـد دانـش عمومـی را بـه

قـرار میدهـد .افـزون بـر ایـن متغیرهـا ،متغیرهـای دانش آب

( .)09/0 - =Beta ،0001/0<Pهمچنیـن متغیـر اعتمـاد بـه

( )04/0 =Beta ،0001/0<Pدانـش اثـرات را تحـت تأثیـر قـرار

کارشناسـان و محققـان بـه گـرم شـدن را پیـش بینـی کنـد.

طـور منفـی ،مسـتقیم و معنـی داری تحـت تأثیـر قـرار دهـد
دولـت نیـز بـا تاثیرگـذاری بـر فاصلـه روانـی مـی توانـد بـه طـور
غیـر مسـتقیم ،منفـی و معنـی داری دانـش عمومـی را تحـت

تأثیـر قـرار دهـد ( .)01/0 - =Beta ،0001/0<Pایـن دو متغیـر

مـی تواننـد تنهـا  9درصـد از تغییـرات دانـش کلـی را تبییـن
کننـد .همچنیـن متغیـر اعتقـاد میتوانـد متغیـر درک خطـر را
بـه طـور مثبـت ،مسـتقیم و معنـی داری تحـت تأثیر قـرار دهد

( .)42/0=Beta ،0001/0<Pافـزون بـر ایـن ،متغیر برجسـتگی
خطـر نیـز بـا تاثیری کـه بر بـاور به گرم شـدن میگـذارد ،به طور

کلـی و یـا غیـر مسـتقیم مـی توانـد متغیـر درک خطـر را پیـش

بینـی کنـد ( .)23/0=Beta ،0001/0<Pدر نهایـت دو متغیـر

برجسـتگی خطـر و بـاور بـه گـرم شـدن مـی تواننـد  18درصد از

تغییـرات درک خطـر را پیـش بینـی کننـد .همچنیـن دو متغیر

اثـرات را بـه طـور مسـتقیم ،مثبـت و معنـی داری تحـت تأثیـر

و هوایـی بـا تأثیر بـر متغیر دانش علـل نیز به طور غیر مسـتقیم
دهـد .همچنیـن متغیرهـای اعتمـاد بـه دولـت ،فاصلـه روانـی

و دانـش کلـی بـا تأثیـر بـر دانـش علـل مـی تواننـد بـه طـور غیـر

مسـتقیم دانـش اثـرات را پیش بینـی کنند .در نهایـت این پنج

متغیـر تاثیرگـذار در کل می تواننـد  24در صد از تغییرات دانش
اثـرات را تبییـن کند.

جدول -7برازش مدل مفهومی
RMSEA

CMIN/DF

0/065

4168/1772=2/35

بحث و نتیجه گیری

اعتقـاد ( )68/0 =Beta ،0001/0<Pو دانـش وضعیـت آب و

کشـاورزی یکـی از بخشهـای بـه شـدت آسـیب پذیـر

کاهـش را بـه طـور مثبـت ،مسـتقیم و معنـی دار تبییـن کننـد.

کشـاورزی نقش مهمـی در آمـوزش رویارویی با تغییـرات اقلیم

طـور مثبـت ،مسـتقیم و معنـی دار تبییـن کنـد (،0001/0<P

بـرای انجـام رفتـار در هـر فـرد و پیـش نیـازی مهـم بـرای کمک

هوایـی( )19/0 =Beta ،0001/0<Pمـی تواننـد متغیـر نیـت
همچنیـن دانـش آب و هوایـی مـی توانـد دانـش علـل را بـه

 .)22/0 =Betaمتغیـر دانـش کلـی نیـز مـی توانـد متغیـر دانش
علـل را بـه صـورت مسـتقیم ،مثبـت و معنـی داری پیـش بینی

کنـد (.)33/0 =Beta ،0001/0<P
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نسـبت بـه تغییـرات آب و هوایی اسـت .کارشناسـان و محققان

بـه کشـاورزان بـر عهـده دارنـد .دانـش پیـش شـرطی ضـروری
بـه تنظیـم و سـازگار شـدن بـا شـرایط جدیـد اسـت .از ایـن رو

ایـن پژوهـش بـه بررسـی دانـش متخصصـان کشـاورزی درباره
تغییـرات اقلیمـی در ابعاد مختلـف (دانش علل ،دانـش اثرات،

شماره  ،42پاییز 1396

جدول -8تاثیرات متغیرهای الگوی ع ّلی پیشنهادی عامل های مؤثر بر تمایل به اقدام برای کاهش تغییر اقلیم
برجستگی

اعتماد به دولت

اعتماد به رسانه

نگرش

خودکارآمدی

باور به گرم شدن

0/05
-0/01
0/11
-0/04
0/10
0/001
0/005

-0/03
-0/03
-0/01
0/08
-0/05
0/66
0/43

فاصله روانی

خودکارآمدی
باور به گرم شدن
فاصله روانی
نمره دانش کلی
دانش آب و هوایی
دانش علل
دانش اثرات
دانش سازگاری
نیت
درک خطر

0/16
0/52
0/21
-0/02
-0/05
-0/06
-0/004
-0/006
0/37
0/23

-0/25
-0/14
0/34
0/-01
-0/05
-0/08
-0/08
0/04
-0/07
-0/05

0/95
0/29
0/03
0/03
0/08
0/03
0/04
0/02
0/21
0/11

0/44
0/31
-0/32
0/29
0/28
0/28
0/19
0/14
0/24
0/09

-0/09
-0/14
0/33
-0/18
0/03
0/07
0/01

نمره دانش عمومی

0/01
0/03
0/01
0/001
0/01

-0/01
-0/01
-0/01
0/001

-0/06
-0/11
-0/09
-0/008
0/002

0/06
0/08
-0/07
0/06

0/22
0/34
0/39
0/006
-0/03

دانش آب و هوایی

نمره دانش کلی
نمره دانش آب و هوا
دانش علل
دانش اثرات
دانش سازگاری
نیت
درک خطر

-0/02
-0/05
-0/06
0/004
-0/006
0/37
0/23

-0/01
-0/05
-0/08
-0/08
0/04
-0/07
-0/05

-0/008
-0/01
0/03
0/04
0/02
0/21
0/11

0/04
0/03
0/28
0/19
0/14
0/24
0/09

0/33
0/27
0/31
0/13
-0/10

0/22
0/14
0/05
0/19
-0/15

0/04
0/05
-0/03
0/03

0/19
0/11
0/15
-0/12

دانش علل

-

0/001
-

0/05
-0/01
0/09
-0/08
0/08
-0/01

-0/03
-0/03
0/09
-0/05
0/68
0/42

-0/09
-0/14
-0/25
-0/06
0/13
0/08
0/01

0/20
0/07
-0/04
0/11

0/03
-0/02
0/008

0/20
0/17
-0/07
0/12

دانش اثرات

خودکارآمدی
باور به گرم شدن
فاصله روانی
دانش کلی
دانش آب و هوا
دانش علل
دانش اثرات
دانش سازگاری
نیت
درک خطر

0/17
-0/11
-0/009

-0/007
0/01

-0/12
0/005

دانش سازگاری

0/16
0/53
0/21

0/25
-0/14
0/34

0/09
0/29
0/03
0/04
0/10
-

0/44
0/31
-0/32
0/25
0/24

-0/04
0/08

-

-0/04
0/08

دانش سـازگاری ،دانش وضعیـت آب و هوایی و دانش عمومی)

سـموم در تولیـد محصـوالت کشـاورزی و باقـی مانـدن آنها در

درصـد از متخصصـان کشـاورزی میداننـد کـه اثـرات تغییـرات

تغییـرات اقلیمـی اسـت .همچنیـن نتایـج آزمون مـدل معادله

پرداختـه اسـت .نتایـج ایـن تحقیـق نشـان میدهـد66/6 ،

آب و هوایـی در حـال حاضـر قابـل مشـاهده اسـت و حـدود 20

محصـوالت بـرای متخصصـان کشـاورزی بسـیار بـا اهمیتتر از

هـای سـاختاری نشـان داد مـدل ارائـه شـده دارای بـرازش

درصـد از افـراد بر ایـن باورند که اثرات تغییـرات آب و هوایی در

مناسـبی برخـوردار اسـت .نتایـج ایـن آزمـون برخلاف نتایـج

همچنیـن نتایـج رتبـه بنـدی نگرانیهـای زیسـت محیطـی

محیطـی روی سـطح دانـش افـراد تأثیـر معنـاداری نداشـته

کشـاورزی بـوده و اهمیـت چندانـی بـرای متخصصـان نـدارد.

مثبـت و مسـتقیمی بر فاصلـه روانی درک شـده و خودکارآمدی

 10و  25سـال آینـده مشـاهده مـی شـود.

نشـان داد ،مسـئله تغییـرات اقلیمی نگرانی هفتـم متخصصان

چنانکـه مسـائل آلودگـی هـوا ،آلودگـی آبهـا و مصـرف کـود و

تحقیـق ( )Salehi et al., 2016نشـان داد ،نگـرش زیسـت
اسـت .همچنیـن متغیـر اعتماد به سـازمان هـای دولتـی تأثیر

دارد.

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

21

دانش کارشناسان و محققان ...

بر این پایه بسیار ضروری است که اعتماد کارشناسان و

مـی شـود ،تغییـر وضعیـت دمایـی و بارندگـی و دیگـر شـاخص

منظور شاید نتوان به سرعت اقدام کرد اما با نشان دادن پایبند

متخصصان کشـاورزی قـرار گیرد و در این زمینه اطالع-رسـانی

کاهش تغییرات اقلیمی میتوان به تدریج اعتماد متخصصان

مسـئله تغییـر اقلیـم افزایـش یابد.

محققان کشاورزی به برنامههای دولت افزایش پیدا کند .برای

ماندن دولت به وعدهها و وعیدها و حمایت مالی از برنامههای

هـای آب و هوایـی از سـوی سـازمان هواشناسـی در اختیـار
هـای دقیـق صـورت گیرد تـا دانـش و درک افـراد از واقعی بودن

کشاورزی را به دولت افزایش داد .همچنین متغیر فاصله روانی

افـزون بـر ایـن ،متغیـر برجسـتگی خطـر یـا تجربـه نیـز بـا

دهد .به عبارت دیگر هر چقدر افراد تغییرات اقلیمی را پدیدهای

غیـر مسـتقیم می تواننـد متغیـر درک خطر را پیـش بینی کند.

درباره آن خواهند داشت .همچنین متغیر اعتماد به دولت نیز

داد ،تجربـه بـه شـکلی معنادار امـا منفی قادر بـه تاثیرگذاری بر

میتواند دانش کلی را به طور منفی و مستقیم تحت تأثیر قرار

دورتر از منطقه خود یعنی خوزستان بدانند ،دانش کمتری

تاثیـری کـه بـر اعتقـاد به گرم شـدن میگـذارد ،به طور کلـی و یا
در ایـن راسـتا نتایـج تحقیـق ( )Reser et al., 2012نیز نشـان

با تاثیرگذاری بر فاصله روانی می تواند به طور مستقیم ،منفی و

بـاور و اعتقـاد بـه رخـداد تغییـر اقلیم اسـت .همچنین بررسـی

بـه عبـارت دیگر با افزایـش اعتماد بـه دولت فاصلـه روانی با

بـه ایـن نتیجـه دسـت یافته اسـت کـه برجسـتگی خطـر یکی از

( )Salehi et al., 2016در ایـن راسـتا نشـان داد ،اعتمـاد

مهم اسـت ،برجسـتگی خطـر و یـا تجربه مسـتقیم متخصصان

نسـبت به تغییر اقلیم اثرگذار بوده اسـت .همچنیـن متغیر باور

بازدیدهای عملی را توسـط متخصصان کشـاورزی از کشـتزارها

معنی داری دانش کلی را تحت تأثیر قرار دهد.

تغییـرات اقلیمـی و اثـرات ایـن پدیـده کاهش مییابـد .مطالعه
داشـتن بـه اطالعـات منتشـره از دانشـمندان بـر دانـش افـراد

بـه گـرم شـدن آب و هـوا میتوانـد متغیـر درک خطـر را بـه طور

مثبـت و مسـتقیم تحـت تأثیـر قـرار دهـد کـه بـا نتایـج تحقیـق

( )Reser et al., 2012همخوانـی دارد .از ایـن رو پیشـنهاد
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هـای کارلتـون و یاکوبسـون ()Calton and Jakobson, 2013
عامـل هـای مهم تعیین درک خطر بوده اسـت .از این رو بسـیار
کشـاورزی افزایـش یابـد .بـرای ایـن منظـور میتـوان افزایـش
و یـا مراجعـه کشـاورزانی که محصـوالت و یا حتی سلامت آنان
بـه دلیـل تغییـرات اقلیمـی آسـیب دیدهانـد ،همـراه با بخشـی

از محصـول آسـیب دیـده به مراکـز خدمـات کشـاورزی افزایش

شماره  ،42پاییز 1396

داده شـود و بدیـن ترتیـب ارتباطـات واقعی و افزایش مشـاهده

اثـرات را تحـت تأثیـر قـرار دهـد .بـه عبـارت روشـنتر میتوان

کشـاورزی افزایـش داد .مشـاهده محصـوالت آسـیب دیـده از

را در بخشهـای دیگـر افزایـش دهد.

از حـوادث ناشـی از تغییـرات اقلیمـی مـی تواند باورهـای افراد

دانـش علـل و یا دانـش عمومـی در مـورد تغییـرات اقلیمی این

کارشناسـان جـدی تر سـازد.

در مـورد اثـرات ایـن مسـئله باشـند و یـا برخـورداری از دانـش

محصـوالت آسـیب دیـده را توسـط کارشناسـان و محققـان

شـدت گرمـا و یـا کمبـود آب و کسـب تجـارب عینـی و شـخصی

را مسـتحکم تـر و در نتیجـه خطـر تغییـر اقلیـم را در ذهـن

گفـت ،دانـش افـراد در هریک از زمینههـا میتواند دانـش افراد
ایـن امر میتواند به این علت باشـد که به طور نمونه داشـتن

انگیـزه را در افـراد ایجـاد میکنـد کـه بـه دنبـال بررسـی بیشـتر

همچنیـن دو متغیـر بـاور و دانـش آب و هوایـی مـی تواننـد

وضعیـت آب و هوایـی افـراد را به بررسـی علل این پدیده سـوق

تبییـن کنند .بر پایه بررسـی های تروالو و پارکـس (Truelove

بـا توجه بـه تأثیر مثبت و مسـتقیم دانش وضعیـت آب و هوایی

متغیـر نیـت کاهـش را بـه طـور مثبـت ،مسـتقیم و معنـی دار

دهـد .برپایه نتایج به دسـت آمده از تحقیق پیشـنهاد میشـود

 )and Parks, 2012دانـش در مـورد رفتارهـای کاهـش دهنده

بـر نیـت کاهـش تغییـر اقلیـم ،دانـش متخصصـان کشـاورزی

متغیرهـای دانش علـل و دانش عمومی میتواننـد دانش اثرات

افزایـش یابد و برنامههای آموزشـی از جملـه دورههای آموزش

تغییـر اقلیـم ،تاثیری بر نیات رفتاری نداشـته اسـت .همچنین
را بـه طور مسـتقیم و مثبـت و متغیر دانـش آب و هوایی به طور
تعدیلگـر دانـش علـل ،دانش
غیـر مسـتقیم بـا تأثیـر بـر متغیـر
ِ

بـه طـور ویـژه در مـورد ایـن بخـش از اطالعـات آب و هوایـی
الکترونیـک در مـورد وضعیـت تغییـرات اقلیمـی در اسـتان

خوزسـتان برای محققان و کارشناسـان کشـاورزی برگزار شود.
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Abstract
Knowledge is regarded as essential factor for successful action of different group including agricultural
experts and scholars. According to agricultural experts and scholars have special roles in educating farmers
in order to coping with climate change and study about agricultural issues, Analysis of their knowledge
about the existence of climate change and its causes, consequences and adaptation ways is central to devel�
oping interventions in support of adaptation and mitigation. Therefore, this paper investigates the factors
influencing knowledge and influenced knowledge among agricultural experts. The statistical population
of this research consisted of 520 agricultural experts and researchers of Khuzestan Province. A sample
of 320 persons was selected through Random Stratified Sampling method. The survey instrument was a
questionnaire which its validity confirmed by experts. The reliability of the all variable using θ coefficient
(0/71-0/87) has been approved. The results showed a significant part of agricultural specialists (66.6%)
believe that climate change impacts are already visible. In addition, most environmental concerns were
respectively about three the issue of air pollution, water pollution and the use of fertilizers and pesticides
in agriculture. SEM, also showed trust in government have direct and positive effect on psychology dis�
tance and self-efficacy and also have indirect effect on general knowledge, consequence knowledge and
adaptation knowledge. Psychology distance has negative and direct effect on general knowledge. Also risk
salience is a strong predictor of belief to existence of climate change and belief to existence of climate
change have direct and positive effect on risk perception and mitigation intention, there for risk salience
indirectly influences risk perception and mitigation intention.
Index Terms: knowledge of climate change, mitigation Intention, risk perception.
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