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  چکیده

، نیاز است تا رویکرد عمومی ادراك و تجربه با رفتار روزانه در جهت براي درك سازگاري به تغییرات اقلیمی در مدیریت جنگل
طبق آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحـران ، براسـاس شـاخص    سازگاري به تغییرات اقلیمی و روابط بین آنها بررسی شود. 

درصـد از   9/84ن سـاله بمیـزا  دهدرصـد و در دوره   62/2 بمیـزان سـاله  در دوره یک) SPEI( شده استاندارد تبخیر و تعرق-بارش
این مطالعه به بررسی رابطه ادراکات و تجارب مـردم در ارتبـاط بـا پدیـده     مساحت استان گیالن تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد. 

نظریـات  بـا اسـتفاده از   پردازد. خشکسالی بعنوان یکی از بالیاي اقلیمی با رفتار روزانه آنها از نظر سازگاري به تغییرات اقلیمی می
) تنظـیم و بـین   TPBریزي شـده ( ه) و رفتار برنامCLTمند (هاي سطوح قاعدهاي مطابق تئوريمطرح روانشناسی دنیا، پرسشنامه

. سپس با مدل معادلـه سـاختاري و بـه روش تحلیـل     شدها دریافت نسل نوجوان در سطح مدارس شهرستان رودبار توزیع و پاسخ
ر بزرگتـ   AVE ، روایی همگراپژوهشبرآورد شدند. براي متغیرهاي  PLS افزارنرممسیر، ضرایب بتا و بارعاملی استاندارد به کمک 

نشان  SEM نتایج باشد.اعتبار و اعتماد پرسشنامه می گویايکه  بدست آمد  0/7براي پایایی نیز بزرگتر از کرونباخ يآلفا و  0/5از
جـویی آب،  اي غیرمستقیم با رفتار سازگار، ولی دو متغیر پنهان تغییـرات اقلیمـی و ادراك صـرفه   داد که تجارب خشکسالی رابطه

وجود د. شنیز اثبات  %95طمینان با ا t داري روابط مذکور از طریق آزمون جویانه دارند. معناسازگار و صرفهرابطه مستقیم با رفتار 
داللت براین موضوع دارد که تمرکز افـراد روي مفـاهیم   ، جویی آبدرك صرفه تر بین متغیر تغییر اقلیم نسبت به متغیررابطه قوي

)، همچـون  CLTکه تمرکز آنها روي مفاهیم عینی (سطح پایین سـاختار  کمتر بوده، در حالی )CLTانتزاعی (سطح باالي ساختار 
بـه   سـت یبا یمـ  ،یرکانیه يهاموجود در جنگل یمیاقل يایبر بال یمیاقل راتییتغ ریذا باتوجه به تاثل رفتارهاي روزانه بیشتر است.

      اقدام نمود. یمیاقل يایدر جهت مقابله با بال یمیاقل راتییرفتار سازگار با تغ يزریبرنامه
  

 تغییرات اقلیمی، مدل معادله ساختاري، خشکسالی، رفتار سازگار، مدیریت جنگل :هاي کلیدي واژه

  
  1مقدمه

هـاي  تغییـرات اقلیمـی بـر جنگـل     تـأثیر  بیشترین
هـاي خشکسـالی   هیرکانی شـامل طـوالنی شـدن دوره   

ویژه در طول فصل رویش و پـایین رفـتن سـطح آب     هب
زیرزمینــی و در نتیجــه افـــزایش تــنش خشـــکی و    

                                                             
 iraj.hassanzad@gmail.com نویسنده مسئول:*

درختان قطور، افزایش پوسـیدگی تنـه   خشکیدگی تاج 
 بیشترها و درگیرشدن درختان، افزایش آفات و بیماري

ــه ــداد   گون ــزایش تع ــا، اف ــا آنه ــا ب ــوع ه ــدت  وق و ش
شـدن  کـن ها، افزایش بادهاي شدید و ریشه سوزي آتش

هـا، نـابودي   درختان، افزایش گرمازدگی و سـرمازدگی 
 اهگها مانند شمشاد، کـاهش حـد رویشـ    رویشگاه گونه

 ) هسـتند هـاي لبـه  جنگـل جنگـل (  و تحتـانی  فوقانی
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ــاران،  ــاران، ( ،)1395(نصــیري و همک طالشــی و همک
اي نیست. اما تغییر اقلیم هنوز مورد قبول عده. )1397

تردیـد بعضـی از مـردم و حتـی متخصصـین       دبا وجـو 
فوریت و ضرورت مشـارکت  نسبت به تغییرات اقلیمی، 

اقلیمـی از نظـر علمـی    جهانی براي مقابله با تغییـرات  
ـ   طـور گسـترده بـین دانشـگاهیان،     ه شناخته شـده و ب

 مـردم پذیرفتـه شـده اسـت     ها و عمومها، رسانهدولت
)Yousefpour et al., 2016.(  براساس توافقنامه پاریس
ــاد   ) 2016( ــی زی ــال خیل ــه احتم ــی ب ــرات اقلیم تغیی

بنـابراین   .)Bodansky, 2016( شت هستندغیرقابل برگ
 مشــارکت جهــانی فــوري نیــاز دارنــدهــا و بــه تــالش

)UNFCCC, 2016(.    تغییـرات   نقـش بررسـی رفتـاري
هـا اسـت.   ها مشابه سـایر پدیـده  بر روي جنگل اقلیمی

رفتارهاي وضعی (مانند تغییرات سـاختارهاي انـرژي و   
ــه  توســعه برنامــه ــه اشــخاص ب هــا) و رفتارهــاي روزان

   کنـد سازگاري و تعدیل تغییـرات اقلیمـی کمـک مـی    
)et  al., 2013 Arbuckle.(     مطالعـات گذشـته نشـان

 بالیـاي حاصـل از   تجـارب مردم و  اتادراکدهد که  می
  گــذارد اقلیمـی بــر رفتارهـاي ســازگار آنهــا تـاثیر مــی   

)Silver and Andery, 2014(. هـاي مربـوط بـه   آموزه 
ـ  تتغییرات اقلیمی مـی  وسـیله عوامـل تجربـی    ه وانـد ب

ــون اثــ  ــا و ارزشهمچ ــذیرد   رات، نموده ــاثیر پ ــا ت ه
)Leiserowitz, 2006.( به بازخورد خوب یـا بـد    ،اتاثر
ـ آمده از یک جسم خاص اشاره داردستهب  ،هـا د. نمودن

ذهنــی یــا فراینــدهاي شــناختی  هايشــامل نمایشــگر
کننـد کـه   تعیـین مـی   ،هاي اجتمـاعی و ارزش هستند

عوامـل   کننـد. جهـان را تفسـیر مـی    ،چگونه اشـخاص 
شناسـی و فرهنگـی کـه مسـتقیما     شناسی، جامعـه روان

ر اشـخاص را تحـت نفـوذ خـود قـرار      رفتارهاي سـازگا 
بایسـت در مرحلـه درك رفتارهـا درنظـر     دهند می می

بـا توجـه بـه     ).Wolf and Moser, 2011( گرفته شوند
اي پیچیـده، برگرفتـه از   تغییرات اقلیمـی پدیـده   اینکه

و سیاست عمـومی   شناسیروانهواشناسی، هاي ویژگی
 برايهمین خاطر ه ب )Weber and Stern, 2011(است 

افراد غیرمسئول از نظر درك دقیق و مداوم، موضـوعی  
را ها و درك هامشکل بوده و ممکن است انواعی از فهم

دهد که ادراك اشخاص مطالعات نشان می .ایجاد نماید

تواند منجر به تغییـرات رفتـاري   از تغییرات اقلیمی می
ــاهی و    ــق آگ ــثال از طری ــه (م ــول داوطلبان ــامل تح ش

عنـوان مثـال از   ه دلواپسی یا نگرانی) و موانع تغییر (بـ 
اعتمـادي)   طریق فقدان دانش، اعتقاد به سرنوشت و بی

کـه بـا    رفتـار افـراد   .)Semenza et al., 2008( شـود 
اي را  فاجعـه  انـد بـا کسـانی کـه    روبـرو شـده   ايفاجعه
 متفـاوت اسـت   تغییـر اقلـیم   مواجهـه بـا   اند، درندیده

)Silver and Andrey, 2014.( تواننـد   این تجربیات می
هـا یـا   وفـان تبالیاي واقعی همچون زلزله، خشکسـالی،  

هاي افراد را  ت نزدیک به نابودي باشد که واکنشوضعی
 بـاور  ).Dillon et al., 2011( دهـد تحت تاثیر قرار مـی 

زیـادي بیشـتر از    حدود تافاجعه  این است که قربانیان
غیر قربانیان درباره تغییرات اقلیمی نگرانی دارند، زیـرا  

هـا را تحـت تـاثیر قـرار داده     تجربیات افراد، ادراك آن
 ). Whitmarsh, 2008است (

ــالحی  ــاران (و ص ــل  2015همک ــدف تحلی ــا ه ) ب
شـناخت افـراد نسـبت بـه تغییـرات اقلیمـی و عوامــل       

طبقه دانشـجویان دریافتنـد   اجتماعی و با مطالعه روي 
شـوندگان متنـوع   که دانش تغییر اقلیم در بین پرسش

هاي شز، ارائه آمواقلیم بوده و براي جبران دانش تغییر
محیطی و اقلیمی در سطوح مختلف جامعه مورد زیست

مهمی  نقشدرك فاجعه و تجربیات، احتماال  نیاز است.
لیمی را بازي هاي افراد به تغییرات اقدر ارتقاء سازگاري

کند. اگرچه بسیاري از مطالعات فوق، ادراك حاصل می
 ,.Battaglini et alانـد ( از تجربیات را تفکیـک نمـوده  

2009; Silver and Andrey, 2014 .(ها دربـاره  پرسش
اینکـــه چگونـــه دو فـــاکتور مـــذکور، مشـــترکا، بـــر 

گیري اشخاص تاثیرگذار هستند، کمتر بررسـی   تصمیم
  .شده است

   Spence ) این محـور پژوهشـی را   2011و همکاران (
با استفاده از تحلیل مسیر براي دستیابی به روابط بـین  
تجربیات، ادراك و رفتارها را بررسی نمودند و دریافتند 
که تجربیات حاصل از سیالب، مستقیما تمایـل مـردم   
بـه کــاهش اســتفاده از منــابع انــرژي را افــزایش داد و  

ها را نسبت به تغییرات اقلیمـی  آنغیرمستقیم، ادراك 
ــزایش داد ( و  Spence et al., 2011.( Spenceافـ

شناختی مربوط به تغییـر  ) فاصله روان2012همکاران (
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د و ثابت نمودند کـه سـاختارها و   اقلیم را برآورد نمودن
اعد در ترویج اقدامات سازگار اهمیت زیـادي دارنـد.   قو

Deng ) ــان ) رابطــه متغیر2017و همکــاران ــاي پنه ه
جــویی آب را بــا متغیرهــاي درك تغییــراقلیم و صــرفه

مشاهده شده و تجارب خشکسالی با رفتار سازگار را در 
آن چـین  چارچوب معادلـه سـاختاري در اسـتان یـون    

ــه   ــد ک ــی از بررســی نمــوده و دریافتن تصــورات انتزاع
تغییرات اقلیمی مستقیما بیانگر تاثیر رفتارها نیسـتند.  

طـور  بایسـت بـه  هـا و تجربیـات مـی   هرچند که ادراك
هـایی از رفتارهـاي قبلـی و    همزمان بـه عنـوان آمـوزه   

پیامدهایی که ممکن است ادراك رایـج را تحـت تـاثیر    
هـاي دیگـري از   قرار دهند آنالیز شـوند. اگرچـه جنبـه   

اند که باید بررسـی شـوند، زیـرا    ادراك فردي باقیمانده
در زمانی کـه  تفکر افراد ممکن نیست، تغییرات اقلیمی 

سـازند، را  ها تصمیمات مبتنی بـر سـازگاري را مـی   آن
   توسعه دهد.

هنـوز تغییـرات اقلیمـی    مشکل اصلی این است که 
ي ما پذیرفته نشده است و بسـیاري از مـردم   در جامعه

(بعنـوان   درك تغییرات اقلیمیچون آن را قبول ندارند 
تغییـرات اقلیمـی    ولیملموس نیست. متغیري پنهان) 

کره زمین یده اي است که اتفاق افتاده و آثار آن در پد
قابل ردیابی اسـت. از طریـق    و بویژه در جوامع زیستی

شدت و بهم خـوردگی ترتیـب زمـانی رویـداد بالیـاي      
تـوان اذعـان نمـود کـه تغییـرات      مـی  وابسته به اقلـیم 

عنـوان   هبباشد. هاي موجود مینظمیاقلیمی مسبب بی
متـاثر از  بعنوان یکی از بالیاي رویداد خشکسالی  مثال

مطالعـات پیرامـون    .شـود شناخته مـی  تغییرات اقلیمی
هـاي روانشناسـی اسـت.    درك و رفتار نیازمنـد تئـوري  

تـاکنون بــه درك تغییــرات اقلیمـی از طریــق بررســی   
هاي روانشناسـی در  بالیاي اقلیمی با استفاده از تئوري

رك بنــابراین بمنظــور دایــران پرداختــه نشــده اســت. 
تغییرات اقلیمی بسیار ضروري است که بالیاي اقلیمـی  

بـا  هاي قابـل سـنجش بررسـی و    با استفاده از شاخص
ــه  ــتفاده از نظری ــر اس ــاي معتب ــی ه ــوه  ،روانشناس نح

در سازگاري رفتاري با تغییرات اقلیمی مشخص گردد. 

سـعی  اي، رشـته بعنوان یک مطالعه میـان  پژوهش این
درك بـا   ارتبـاط در ی نقش تجربـه خشکسـال   تا گردید

رفتـار   جویی آب بـا  هوایی و درك صرفه و  تغییرات آب
بهبـود رفتــار  کـه سـبب    بررسـی و عـواملی را   سـازگار 

   .دنشناسایی شو ،دنشو می آب در مصرف جویی صرفه
 :هاي تحقیق به صورت زیر تنظیم شده است فرضیه

 و ییهـوا  و  آب راتییبر درك تغ یتجربه خشکسال
  .دارد يمثبت و معنادار ریآب تاث ییجو رفتار صرفه

ــن  ــژوهشدر ای ــالی، پ ــات خشکس از  درك، تجربی
ــرات اقلیمــی  جــویی آب و رفتارهــاي  و صــرفه تغیی

عنـوان متغیرهـاي   یا رفتار سازگار بـه جویی افراد  صرفه
 بر مبناي) پرسشنامه. نظرسنجی (تحقیق تعریف شدند
   :شده است:سواالت ذیل طراحی 

وابسـته بـه تغییـر اقلـیم      آیا بخشی از خشکسـالی  -1
اي برقرار بین خشکسالی و تغییر اقلیم رابطه است؟
 است؟

؟ شـود اقلـیم ایجـاد    چگونه رفتار سازگار بـا تغییـر   -2
ادراك عمومی از تغییرات اقلیمی، افزایش عالوه بر 

چه ساز و کار دیگري براي بهبود رفتارهاي سازگار 
 اشخاص وجود دارد؟

تجـارب رویـدادهاي اقلیمـی شـدید،     تا چه حدي،  -3
 ؟کنندایجاد میرفتارهاي سازگار را 

ــطح   ــوري س ــدهتئ ــد (قاع ــی  1CLTمن ــراي طراح ) ب
را ارائـه   هـایی داده و شـود پرسشنامه اسـتفاده مـی  

طوح توانند رفتارهاي خاص را در سدهد که میمی
تئـوري   ) توضیح دهنـد. عینیو  مند (انتزاعیقاعده

ــزي شــده (  ــه ری ــار برنام ــاد TPB2رفت ــراي ایج ) ب
   هایی بین ادراك و رفتارها کاربرد دارد.ارتباط

  
  پژوهشروش 

: در منطقــه مــورد مطالعــه خشکســالی پایــدار
ــ   عنـــوان یکـــی از بالیـــاي طبیعـــی هخشکســـالی بـ

)Wilhite, 1993 (ي است که از طریق شـاخص  رویداد
.. بـراي  . تعـرق و -تبخیرمعیارهاي بارندگی، وابسته به 

صورت عـددي  ه منطقه خاص در بازه زمانی مشخص ب

                                                             
1. Construal Level Theory 
2. Theory of Planned Behavior 
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-بـارش شـاخص  ). Zargar et al., 2011( شودارائه می
ــرق اســتاندارد  SPEI ()Vicente( شــده تبخیــر و تع

Serrano et al., 2010   پـذیري  )، ابـزار قـوي و انعطـاف
بــراي ارزیــابی شــدت خشکســالی اســت کــه از ســوي 

کـه   ) توصـیه شـده  WMOجهانی (سازمان هواشناسی 
تعـرق در   و گیـري تبخیـر  انـدازه  بـا  عالوه بر بارندگی،

و ده  دوسـال  ،مـاه  24 و1 ،3 ،6 ،9 ،12هاي زمانی  بازه

شــدت . کنــدشــدت خشکســالی را ارزیــابی مــی ســال
یا کمتر  -2صورت خشکی بسیار شدید (ه خشکسالی ب

)، خشـکی متوسـط   -2تـا   -5/1)، خشکی شدید (-2از 
)، خشـکی  -5/0تـا   -1، خشـکی خفیـف (  )-5/1تا  -1(

) در مقابل درجات ترسـالی تقسـیم   0/ 5تا -5/0نرمال (
ــی ــوند. م ــیالن و   ش ــتان گ ــه اس ــورد مطالع ــه م منطق

  باشد. شهرستان رودبار می
  

  
  

 )http://ndc.irimo.ir منبع:(ماهه  24 پهنه بندي خشکسالی در استان گیالن در دوره - 1 شکل
  

شـده توسـط مرکـز    ، محاسـبه SPEIشاخص  طبق
ملی خشکسالی و مدیریت بحران سـازمان هواشناسـی   

ــ ،ســالهدهدر دوره ، )28 شــکل( کشــور  9/84 میــزانهب
درصــد   5/89 میــزانهو بــدرصــد از مســاحت اســتان 

 تحت تاثیر خشکسـالی قـرار   رودبار مساحت شهرستان
در مطالعـات دیگـر   تغییر اقلـیم   ).1398 نام،بی( دارند

) 2016و همکـاران (  مرادیـان نیز به اثبات رسیده است. 
هـاي  رشت، داده هواشناسیستگاه یهاي ابا بررسی داده
) را تحــت 2042-2013ســال آینــده ( 30هواشناســی 

سناریوهاي اقلیمی بررسی نموده و دریافتنـد کـه دمـا    
ــی   ــاهش م ــابش ک ــزایش و ت ــد. اف ــترینیاب ــر  بیش اث

ناشی از تغییر اقلیم در سطح جهان مربـوط  خشکسالی 
. )1397 ،و همکـاران  طالشـی ( سال اخیر اسـت  50به 

 70خشکسالی موجود در ایـران از اواخـر دهـه    آخرین 
ــروع  ــش ــیش دهش ــرغم پ ــی دوره و علی ــاله،  30بین س

 SPEIهـاي پـایش خشکسـالی ماننـد     براساس شاخص
). مـردم در منـاطقی   1398 نام،بیهمچنان ادامه دارد (

که با پدیده اقلیمی خشکسالی مواجه هستند این دوره 
تجربه نموده و ممکن است رفتارهاي سازگاري افراد  را

 Deng et( به خشکسالی و تغییرات اقلیمی تغییر یابـد 

al., 2017(گندم در رودبـار   آبی . مثال سطح زیر کشت
ه بـ  86-85طبق آمار جهاد کشاورزي در سـال زراعـی   

) بـوده کـه در سـال    1385نـام،   بیهکتار ( 311میزان 
ــام،بــی(رســد بــه صــفر مــی 96-95زراعــی  . )1395 ن

دلیل کمبـود آب، کشـاورزان اقـدام    ه عبارتی دیگر، ب هب
سازگار در قبال کمبود آب را در کنار گذاشـتن کشـت   
آبی گندم انتخاب نمودند. در مجموع سـاکنین منطقـه   
دچار خشکسـالی، رفتـار روزانـه خـود را تغییـر داده و      

گار را در مقابله بـا اثـرات ترکیبـی تغییـر     اقدامات ساز
 Deng( کننـد اقلیم، خشکسالی و کمبود آب اتخاذ می

et al., 2017 .(  
ریـزي  مند و رفتار برنامهسطح قاعده هايتئوري
اولــین بــار  )CLT( منــدتئــوري ســطح قاعــده: شــده

د که ش) پیشنهاد Trope )1988و   Libermanوسیله هب
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رفتار یا توجیه تصمیمات رفتاري بینی پیشآن را براي 
 Libermanشناختی استفاده کردند (در بستر ابعاد روان

and Trope, 2010 .(سطح باال  شناسی در دوروان ابعاد
بعـد مـوقتی،   چهار (انتزاعی) و پایین (عینی) مبتنی بر 

شـوند. تئـوري   فضایی، اجتماعی و فرضـی تعریـف مـی   
مند، مطلوبیـت  کند که یک سطح باالي قاعدهثابت می

ــایین دهــد در حــالیرا تــرویج مــی کــه یــک ســطح پ
پـذیري تخصـیص رفتـاري را ارتقـاء     مند، امکـان  قاعده

جویی ). ارتباط بین صرفهDeng et al., 2017دهد ( می
مستلزم یـک  مفهوم انتزاعی داشته و آب و تغییر اقلیم 

 جــویی آبســاختار ســطح باالســت، ولــی درك صــرفه
ســطح پــایین جــاي  در ســاختارنســبتا عینــی بــوده و 

  گیرد. می
ترکیـب دو سـطح مـذکور بـراي     از  در این پژوهش

. تفاده شـد رفتارهاي اشخاص اس چگونگیتوضیح دادن 
) اولـین بـار توسـط    TPB(شـده  ریزيرفتار برنامه تئوري
Ajzen )1985صورت گسـترده و بـا   هد و بشنهاد ش) پی

اسـت   بینی رفتار انسانی بکار رفتـه موفقیت براي پیش
)Greaves et al., 2013.(     مطابق ایـن نظریـه، اغـراض

 2هنجارهاي ذهنی ،1رفتاري با سه عنصر کلیدي نگرش
نگـرش،  شوند. هدایت می 3و کنترل رفتاري درك شده

احساسات مطلوب یا نامطلوب متمایل به یـک رفتـار را   
گیرد. هنجار ذهنی به فشـار اجتمـاعی بـراي    بر می در

گردد و کنترل رفتـاري درك شـده،   رفتار کردن بر می
ــترس  ــابع در دس ــت من ــابی   و فرص ــراي ارزی ــا را ب ه

 ).Ajzen, 1992( سـازد نمایی موفقیت مربوط می راست
Ajzen )2002 ثابت کرد که کنترل رفتاري درك شده (
کامال شبیه هم هستند و تحت عنوان  4کارآمديو خود

تفسـیر   "قابلیت درك شده بـراي اجـراي یـک رفتـار    "
را براي تاکیـد   کارآمديو این تحقیق نیز خود شوندمی

  خوداجرایی استفاده نمود.
  

  
  

                                                             
1. Attitude 
2. Subjective norms  
3. Perceived behavioral control  
4 Self-efficacy  

  روش پژوهش
کـاربردي و از نظـر    پژوهش حاضـر از نظـر هـدف،   

 .اسـت  مقطعی -پیمایشیاز نوع  هاهآوري دادگردروش 
پـژوهش بـه دو    نیـ اطالعـات در ا  يگردآور هايشرو

 يبـرا . ودشـ یمـ  میتقسـ  یدانیـ و م يا دسته کتابخانـه 
اسـتفاده   از ابـزار پرسشـنامه   هیـ اول هاي داده يآورگرد

براساس سه سازه اصـلی   پژوهشپرسشنامه  .است دهش
رفتـار   و آب ییجـو  صـرفه  درك، اقلیمی راتییدرك تغ
ــویی آب صــرفه ــت  ج ــده اس ــدوین ش ــاي  . ت ــر مبن ب
 منـد شده و سـطوح قاعـده  ریزيهاي رفتار برنامه تئوري

چگونـه تجربیـات و ادراك   "اي براي آزمـون   پرسشنامه
تحت تـاثیر قـرار   تغییرات اقلیمی، رفتارهاي سازگار را 

. جمعیـت اصـلی مـورد    ه اسـت دشـ طراحی  "دهندمی
آموزان مـدارس سـطح دبیرسـتان     مطالعه شامل دانش

مرحله دوم بودند. چون درك آنها از تغییـرات اقلیمـی،   
راحتـی   و نوجوانـان بـه   همحـدود بـود   تاحدود زیـادي 

داري از تواننــد بــه تخصــیص اقــدامات طــرف     مــی
رفتار خانواده را بر زیست وادار شوند و همچنین  محیط
نسل ). Mcneill and Vaughn, 2012( گذارندمیتاثیر 

و  هــاجــوان در ســنی هســتند کــه نگــرش، ارزش    
گیرد و در واقـع هسـته درك   بینی آنها شکل می جهان

 ,.Shaw et al(مخاطرات در ایـن مرحلـه سـنی اسـت     

زتري بـراي درك  ر. همچنین نوجوانان نقـش بـا  )2004
مانند تغییرات اقلیمی و سـازگاري در   جدید موضوعات

کنند و بهبود رفتارهـاي نوجوانـان   محیط خانه ایفا می
بی خواهد بود تا به سازگاري در محیط خانه ومشوق خ

  منجر شود. 
شهرســتان رودبــار، بــین شــهرهاي اســتان گــیالن 

آبی بوده و ساکنین بیشترین تجربه خشکی و کم داراي
جمعیـت  درك بهتري از خشکسالی دارند. بنابراین ، آن

جامعـه آمـاري   انتخـاب گردیـد.    نمونه از ایـن منطقـه  
آمـوزان دبیرسـتان نهـایی    تعـداد دانـش  پژوهش یعنی 

نفر هستند که براساس جـدول    2600رودبار به تعداد 



 1401بهار /  نهم/ شماره مسلسل  سومهاي تغییرات آب و هوایی / سال  نشریه پژوهش                                                                           30

نفـر انتخـاب    335مورگان، جمعیت نمونـه بـه تعـداد    
گیـري تصـادفی    گیري از روش نمونه براي نمونه شدند.

و پرسشنامه با آموزش اولیه بـه مـدیران و    استفاده شد
هـاي دهـم،   معاونین مدارس بـین دانـش آمـوزان پایـه    

دبیرستان شهرهاي رستم آباد،  9 در یازدهم و دوازدهم
ــره  ــده و ب ــار، منجیــل، جیرن ــدرودب ــع گردی  .ســر توزی

طبقه از سـئواالت بـود. همچنانکـه     4پرسشنامه شامل 
تمرکـز   1قه شود، سئواالت طبدر جدول نشان داده می

ــالی دار  ــات خشکس ــر تجربی ــب ــین ــد و م ــا نپرس د آی
اي در یک خشکسالی یـا کمبـود   دهندگان، تجربه پاسخ

دهنـدگان  ادراك پاسـخ  2طبقه اند. سئواالت آب داشته
پـذیري درك  آسـیب  از تغییرات اقلیمـی در پـنج بعـد:   

 ,.Semenza et al( بـاور شده، نگرانـی یـا دلواپسـی،    
)، ارتباطـــات درك شـــده بـــین خشکســـالی و 2008

از رفتارهاي سازگار در  کارأمديتغییرات اقلیمی و خود
سـئواالت   .ارزیابی نمودنـد ارتباط با تغییرات اقلیمی را 

جـویی آب تاکیـد دارد.   ادراکات رفتاري صرفه بر 3 رده
شـده و ضـرورت   دهندگان در بـاره فوریـت درك  پاسخ
ـ   صرفه دلیـل آنکـه دانـش    هجویی آب پرسـش شـدند. ب

طـور  هتوانـد بـ  جـویی آب مـی  اشخاص مربوط به صرفه
، رفتارهـاي آنهـا را تحـت تـاثیر قـرار دهـد       داريمعنی

)Shaw et al., 2004 ،(سش بـراي ارزیـابی   پر 10تعداد
 ,.Hao et alدهنـدگان ( دانـش مربـوط بـه آب پاسـخ    

. ماننـد مقـدار منـابع آب کشـور     ه شـد ) قرار داد2010
ایران و استفاده روزانه (سئواالت در ضمیمه اول نشـان  

آب،  عمومیت داشتن مصـرف  داده شده است). با وجود
ــاط دارد   ــردي ارتب ــا رفتارهــاي ف مصــرف آب اغلــب ب

)Smith and McDonough, 2001 از ). در نتیجــه
به میزان موافقتشان بـا  سئوال مربوط  3 دهندگانپاسخ

آیا مصرف آب به سادگی یک رفتـار شخصـی، بـدون    "
. ایـن مـورد   پرسیده شد "تباط با محیط زیست استار

-هبراي ارزیابی مصرف خودخواهانه آب استفاده شد و ب
عنوان یک فشار اجتماعی یا یک هنجار ذهنی در نظـر  

 کارآمديددهنگان در باره خوگرفته شد. از بیشتر پاسخ
جویی اشخاص به تعـدیل یـا    وط به رفتارهاي صرفهمرب

سئوال طبقه  10. ه شدکاهش کمبود آب محلی پرسید
دهندگان جویی آب پاسخ رفتارهاي اغلب رفتار صرفه 4

نمایـد و  شان را سنجش میبخصوص در زندگی روزمره
   در ضمیمه دوم نشان داده شد.

: )SEM1چارچوب تحلیل: مدل معادله ساختاري (
انجام شد که اولین بـار   SEMاین مطالعه با استفاده از 

) و پس از Goldberger, 1972( دشپیشنهاد  1972 در
ـ  فراکیـر عنوان متدي قابل اعتمـاد و  ه آن ب ویـژه در  ه ب

رفتـاري اسـتفاده شـده     هـاي علوم اجتماعی و پژوهش
معادله  در بیشتر موارد،). Le Dang et al., 2014است (

دو رویه است: تعریف متغیرهاي پنهان ساختاري داراي 
بر مبناي متغیرهـاي مشـاهده شـده و تعریـف روابـط      

طبـق  ن متغیرهاي پنهان (تحلیل مسیر). رگرسیونی بی
ریات آکادمیک و تجربی، شواهدي وجود دارنـد کـه   نظ

هاي رگرسیونی بهتر از سایر مدل SEMدهند نشان می
کننـد  ویژه در آنالیز سیستماتیک و جامع عمـل مـی  هب
)Lacobucci et al., 2007  مطالعــات ). همچنــین 

بهتـرین جانمـایی روابـط     SEMاند کـه  پیشنهاد نموده
کنــد و ممکــن اســت کمیــت ســاختاري را ایجــاد مــی
 ,Chengدار را آشـکار نمایـد (  بزرگتري از روابط معنی

با مکانیزم مشخص با  SEMدر این مطالعه یک  ).2001
بـراي شـناخت عوامـل     TPBو  CLTاتکاء به نظریـات  

کننده مرتبط با تغییر اقلیم مورد اسـتفاده قـرار   هدایت
یـرات  درك تغی پنهـان،  ). اولـین متغیـر  4شکلگرفت (
ه شـده انـدازه گیـري    متغیر مشاهد 5به وسیله اقلیمی 

شـده بـین فاجعـه خشکسـالی و     ارتبـاط درك  -1شد: 
ــی ــرات اقلیم ــی  -2 ،تغیی ــرات اقلیم ــه تغیی ــاد ب   ،اعتق

ــی  -3 ــیم نگرانـ ــر اقلـ ــورد تغییـ ــده در مـ    ،درك شـ
  وپــــذیري درك شـــده از تغییــــراقلیم   آســـیب  -4
  درك شده از تغییرات اقلیمی کارآمديخود -5

ـ  دومین متغیـر پنهـان، درك صـرفه    ه جـویی آب، ب
 -1گیـري گردیـد:   تغیر مشاهده شده اندازهم 5وسیله 

دانش یـا   -3فوریت درك شده، -2ضرورت درك شده، 
استفاده خودخواهانه آب  -4جویی آب، آگاهی از صرفه

  جویی آبمربوط به صرفه خودکارآمدي -5
براي بررسی ارتبـاط بـین تجربیـات خشکسـالی و     

دهنـده تجربیـات بـا    رفتارهاي سازگار، مسیرهاي ربـط 

                                                             
1. Structural Equation Model 
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ـ    معنـی اثـر   ه ادراکات و رفتارها را اضافه کـردیم کـه ب
  فرضی تجربه روي مفاهیم و رفتار است.

آنالیز حاضر، اثرات ادراکات تغییر اقلیم : تحلیل مسیر
-جویی اب (قاعده(یک قاعده انتزاعی) و ادارکات صرفه
جـویی آب آزمـون   اي واقعی) را روي رفتارهـاي صـرفه  

 2ر کند. معادله ساختاري پیشنهادي، مطابق نمـودا می
بـرآورد گردیـد. بـرآورد     PLS 8افـزار  با استفاده از نرم

ســبه حــداقل مربعــات ضــرایب مســیرها از طریــق محا
باشد. مدل معادلـه   یافته یا استاندارد مییا تعمیم جزئی

ساختاري این تحقیق از نوع معادله رگرسـیونی خطـی   
و متغیـر  ) متغیر پنهـان (قدرت رابطه بین عامل  است. 

ها) بوسیله بـار عـاملی نشـان داده    قابل مشاهده (سازه
اگـر بـار   . اسـت  -1و 1 بینبار عـاملی مقـداری  . شود می

باشــد رابطــه ضــعیف  3/0عــاملی کمتــر از قــدرمطلق 
بارعـاملی  . شود نظر می درنظر گرفته شده و از آن صرف

 6/0 زقابل قبول اسـت و اگـر بزرگتـر ا    6/0ا ت 3/0بین 
حداقل بارعاملی قابـل قبـول   . باشد خیلی مطلوب است

ذکـر شـده اسـت.     نیـز  2/0در برخی منـابع و مراجـع   
براي آزمـون   د.شورد می 4/0از معموال بارعاملی کمتر 

افـزار   داري ضرایب رگرسـیونی، نـرم  ن معنیآماري میزا
PLS   از آزمـونt کنــد. بــدین منظــور از اســتفاده مــی

  شود.محاسبه می t valueقسمت بوت استراپینگ، 
  

  
  ارتباطات ساختار پیشنهادي بین تجربیات خشکسالی، ادراکات تغییر اقلیم،  :2 شکل

 جویی آب و رفتارهاي سازگارادراکات صرفه
  

جــدول  tمحاســبه شــده بزرگتــر از   tمقــدار اگــر
) =p value 05/0ي بـا احتمـال خطـا    1/96اسـتودنت ( 

بوده و فرضیه مورد نظر در مورد دار  باشد، آزمون معنی
معیار اصلی براي قضاوت آماره  د.شودو متغیر ثابت می

t چنانچه آماره آزمون یعنی آماره . باشد میt   بزرگتـر از
صــورت  باشــد در ایــن 1/96یعنــی  0/5tمقــدار بحرانــی 

 ).Hir, 2017(بارعاملی مشـاهده شـده معنـادار اسـت     
اسـت کـه چنـد     دهنـده ایـن  ) نشانR2ضریب تعیین (

توسـط متغیرهـاي    (وابسته یا تابع) درصد متغیر پنهان
ند. ضریب تعیـین  شوتبیین می (مستقل) مشاهده شده

است. اگر به یـک نزدیکتـر باشـد     1 و صفرعددي بین 
تـري بـین متغیـر پنهـان و متغیرهـاي      رگرسیون قوي

  شده برقرار است.  مشاهده
 براي تعیین روایـی و پایـایی تحقیـق مـی بایسـت     

ــتر    ــاخ بیش ــاي کرونب ــریب آلف ــه   7/0 زا ض ــد ک باش
دهنده پایـایی پرسشـنامه و مـدل اسـت. ضـریب       نشان

، 7/0 بـاالتر از  PLS 8افزار نرمترکیبی استفاده شده در 
دهنده پایایی قابل قبول است و ضـعف احتمـالی    نشان

آمـاره میـانگین واریـانس     پوشاند.آلفاي کرونباخ را می
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 روائـی براي سنجش در نرم افزار  1AVEاستخراج شده 
باشـد، روایـی    5/0ز د کـه اگـر بیشـتر ا   شواستفاده می

از  میانگین واریـانس اسـتخراج شـده   مورد تایید است. 
منظـور  هبآید. دست میهان دوم بارهاي عاملی بجذر تو

ي معادله سـاختاري از  بررسی برازش مدل بدست آمده
  شود.استفاده می GOFهاي همچون شاخص  شاخص

  
  نتایج

ز ا: هادهندگان و میانگین نظرسنجیدرصد پاسخ
ــنامه  335 ــده،پرسشـ ــر  331 تعـــداد توزیـــع شـ نفـ

هــا را بعــد از تکمیــل برگرداندنــد. از میــان پرسشــنامه
ــخ ــش پاس ــدگان دان ــوزدهن ــداد   7/25 ،آم ــد تع درص
رصد در پایه یازدهم و د  32آموزان در پایه دهم،  دانش

درصد در پایه دوازدهـم بودنـد. میـانگین سـنی      3/42
درصـد آنهـا    47/53 سال بـود و   17/17آموزان  دانش

درصـــد  53درصـــد دختـــر بودنـــد.  46/ 53پســـر و 
درصـد سـاکن روسـتا     47آموزان سـاکن شـهر و    دانش
آمـوزان داراي  هـاي دانـش   صد خـانواده رد 4/25 .بودند

درصـد جمعیــت   6/36تـا ســه نفـر،    خـانوار  جمعیـت 
درصــد داراي جمعیــت پــنج نفــره و  1/25چهــارنفره، 

 بیشــتر هســتند. خــانوار درصــد داراي جمعیـت  9/12
تجربـه خشکسـالی یـا     ،آمـوزان درصد دانش 60 حدود

 دهنــدگانپاســخ بیشــترکمبــود آب را قــبال داشــتند. 
موافق این مسـئله بودنـد کـه خشکسـالی،      درصد)77(

درصد  65لی حدود و بیشتر مربوط به تغییر اقلیم است
بودند که اقلیم در حـال تغییـر    باوربراین آموزان دانش
عبـارتی دیگـر   ه ب و نگران تغییرات اقلیمی بودند. است

نداشـتند و نگـران   باور درصد به تغییر اقلیم  35حدود 
دهنـدگان پذیرفتنـد   درصد پاسخ 69حدود  آن نبودند.

ــه تغ  ــبت ب ــه نس ــیب ک ــی آس ــرات اقلیم ــد و یی پذیرن
محـدودي روي کـاهش    اثـر هاي شخصـی آنهـا،    تالش

دهنـدگان  درصد پاسخ 92تغییرات اقلیمی دارد. حدود 
 اهمیـت  الزم وجـویی آب  موافقت داشـتند کـه صـرفه   

داشـتند کـه    باوردهندگان درصد پاسخ 60حدود  دارد.
اي بـا محـیط دارد و   جـویی آب ارتبـاط گسـترده   صرفه

درصـد   70و حـدود   فراتر از زندگی شخصـی آنهاسـت  
                                                             
1. Average Variance Extracted  

توانـد بـه کـاهش    هاي آنهـا مـی  داشتند که تالش باور
تعـداد   حـال، . بـا ایـن  کمبـود آب کمـک کنـد    عنادارم

ــا  چشــمگیري ــاي  از آنه ــد کــه رفتاره ــد بودن در تردی
روي کـاهش کمبـود آب    اثـري جویانه اشـخاص،   صرفه

   .شته باشدمحل دا

 خشکسـالی  هايتجربهي غیرمستقیم تاثیرگذار
: SEMو ضرورت استفاده از مدل  بر رفتار سازگار

، تجربـه خشکسـالی   مـاتریس همبسـتگی  جدول  طبق
ه بـ ب نـدارد.  آجـویی  داري بـا رفتـار صـرفه   رابطه معنا

ار کهمین خاطر از مدل معادالت سـاختاري بـراي آشـ   
در  .متغیرها در آنالیز مسیر اسـتفاده شـد  نمودن روابط 

ــدل  ــه SEMم ــی و درك تجرب ــرات اقلیم ، درك تغیی
عنوان متغیرهـاي مسـتقل و رفتـار    ه ب جویی آبصرفه

نـد و مطـابق   منظور گردید عنوان متغیر تابعه سازگار ب
داري بـین متغیرهـاي مسـتقل و    رابطه معنی 4جدول 

 ،رابطه تجربه خشکسالی بر رفتـار  .تابع مشاهده گردید
ــه      ــه تجرب ــان داد ک ــایج نش ــوده و نت ــتقیم ب غیرمس

بـه درك  جـویی آب نسـبت   خشکسالی با درك صـرفه 
رابطـه   جویی آبصرفه تغییرات اقلیمی با رفتار سازگار

دهنـدگان، افـرادي کـه    تر دارد. یعنی از نظر پاسخقوي
داراي تجربه خشکسالی بودند، درك و دانش بیشـتري  

رابطـه  و رفتار سازگارتري داشـتند.   آب جوییبه صرفه
دار ادراك بر رفتار سازگار به این معنی اسـت کـه   معنا
ـ  اثر هـا و  ه بـر رفتـار از طریـق تصـورات، نگـرش     تجرب

  گردد.  هنجارهاي رفتاري درك شده انجام می
  

  ها و رفتارهاروابط بین ادراکات، تجربه
 يبـرا :  PLSبـا   روایی و پایایی پـژوهش بررسی 

نظرخـواهی از  ( محتواروایی پرسشنامه از  ییروا یبررس
و روایـی همگـرا    )مدل بیرونـی (، روایی سازه )خبرگان

)AVE( مقدار  .استفاده شده استAVE   براي تمـامی
 بدسـت آمـده اسـت.    0/5متغیرهاي پژوهش بزرگتر از 
) و CR(پایــایی ترکیبــی  ،بــراي محاســبه پایــایی نیــز

 يآلفــا. ضـریب آلفــاي کرونبـاخ محاســبه شـده اســت   
پایـایی  . دیمحاسبه گرد 871/0ه پرسشنامکل کرونباخ 

 7/0ترکیبی و آلفاي کرونباخ تمامی ابعاد نیز بزرگتر از 
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دهنـده اعتبـار و اعتمـاد    کـه نشـان   بدست آمده اسـت 
  گونه که در همان باشد.پرسشنامه می

  
که براي هر سازه  AVEکنید، جذر  مشاهده می جدول

از همبسـتگی آن بـا   ) قطـر اصـلی  (گزارش شده اسـت  

هاي مدل بیشتر است که این موضوع بیـانگر   سایر سازه
گیـري   هـاي انـدازه   روایی واگراي قابل قبول براي مـدل 

گیري از طریق  هاي اندازه مینان از مدلپس از اط .است
تـوان   آزمون پایایی، روایی همگـرا و روایـی واگـرا، مـی    

 .نتایج حاصل از مدل بیرونی را ارائه کرد
  

 روایی همگرا و پایایی متغیرهاي پژوهش  :33 جدول
 آلفاي کرونباخ )CRپایایی ترکیبی ( )AVEروایی همگرا (  هاي اصلی سازه

 BSW 534/0 840/0 791/0 جویی آب رفتار صرفه
 DE 000/1 000/1 000/1 تجربه خشکسالی
 PCC 544/0  822/0 728/0 وهوایی درك تغییرات آب

  PSW 556/0 897/0 866/0 جویی آب درك صرفه
  ماتریس روایی واگرا در . استPLS گیري در روش  هاي اندازه دیگر معیار سنجش برازش مدل روایی واگرا

  
  .ارائه شده است جدول

  
  تریس سنجش روایی واگراما :2جدول

 BSW DE  PCC PSW هاسازه
BSW 731/0 

   
DE 217/0  000/1 

  
PCC 630/0  297/0 737/0 

 
PSW 540/0 344/0 586/0 746/0 

  
ي مـدل  حلیل مسیر متغیرهاي درونزا و برونـزا ت

هـاي  در این تحقیق، سازه: معادله ساختاري پژوهش
هاي خشکسـالی، درك تغییـرات اقلیمـی، درك    تجربه

ــرفه صــرفه ــار ص ــویی آب و رفت ــوان ج ــویی آب بعن ج
متغیرهاي درونزاي مدل تعریف شـده (مـدل مفهـومی    

هـاي مربـوط بـه خـود     تحقیق) هستند که داراي گویه
عنـوان متغیرهـاي   هگویه بـ  30تعداد مجموعا بهبوده و 

زا از طریـق  زا بکار گرفته شدند و متغیرهاي درونبرون
زا تعیـین  مدل تحلیل مسیر، توسـط متغیرهـاي بـرون   

هایی کـه بارعـاملی پـایینی     در مرحله اول گویه شدند.
براسـاس  . داشتند حذف شدند و مدل مجدد اجـرا شـد  

هاي اصـلی   هاي هریک از سازه ج مدل جدید، مولفهنتای
درستی سازه مربوطه را مورد سـنجش قـرار   هپژوهش ب

 !Error(نتایج حاصل در قالب مدل بیرونی  . دهند می

Not a valid bookmark self-reference. ( بــه
مقادیر منـدرج در مـدل بیرونـی     .نمایش درآمده است

 .دهنـد  گیري مدل را نمایش می )، بخش اندازه7(جدول
هـاي پـژوهش    از نتایج مدل درونی براي آزمون فرضیه

در  .آمـده اسـت   4نتایج آن در جـدول  . استفاده گردید
یــا ضــریب بتــاي  اســتاندارد یبارعــاملل مســیر، تحلیــ

استاندارد، ضریب مسیر، جهت و آزمون آماري بـین دو  
دهـد.  شده نشـان مـی   زا را در مدل تعریفمتغیر درون

بـر درك   یتجربه خشکسال ریتاثضریب بتاي استاندارد 
ـ  0/ 641ر مقـدا  ییهـوا  و  آب راتییتغ . دسـت آمـد  ه ب

دست آمده اسـت  هب 411/9 زین tمقدار آماره  نیهمچن
ــ  ــدار بحران ــه از مق ــر اســت 96/1یک ــامل .بزرگت  یبارع

 ییجـو  بر درك صرفه یتجربه خشکسال ریاستاندارد تاث
مقـدار   نیهمچنـ . دست آمده استهب 522/0آب مقدار 

دسـت آمـده اسـت کـه از مقـدار      به 372/6 زین tآماره 
% 95 نـان یبـا اطم  نیبنـابرا . بزرگتر است 96/1 یبحران

ــ ــوان یم ــرد  ت ــا ک ــال : ادع ــه خشکس ــر درك  یتجرب ب
 .دارد يمعنادارمثبت و  ریآب تاث ییجو صرفه
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ــامل ــاث  یبارع ــتاندارد ت ــدرك تغ ریاس  و  آب راتیی
دسـت  هبـ  209/0آب مقدار  ییجو بر رفتار صرفه ییهوا

دسـت  هب 877/2 زین tمقدار آماره  نیهمچن. آمده است
ـ    . اسـت بزرگتـر   96/1 یآمده است کـه از مقـدار بحران

درك : ادعـا کـرد   تـوان  یمـ % 95 نـان یبـا اطم  نیبنابرا
 ریآب تـاث  ییوجـ  بر رفتـار صـرفه   ییهوا و  آب راتییتغ

درك  ریاستاندارد تـاث  یبارعامل .دارد يمثبت و معنادار
 549/0آب مقـدار   ییجو آب بر رفتار صرفه ییجو صرفه

 453/5 زیـ ن tمقدار آماره  نیهمچن. دست آمده استهب
ـ   دست آمدههب بزرگتـر   96/1 یاست که از مقـدار بحران

 .  است

   
 خالصه نتایج مدل بیرونی پژوهش :3جدول

 آماره تی بارعاملی ها گویه  ها سازه
 - Q01 000/1 تجربه خشکسالی

 وهوایی درك تغییرات آب

Q02 869/0 757/28 
Q03 840/0 164/19 
Q06 559/0 651/4 
Q07 633/0 540/5 

 جویی آب درك صرفه

Q10 297/0 135/17 
Q11 720/0 982/9  
Q12 795/0 946/16 
Q13 698/0 998/8 
Q14 713/0 514/11 
Q15 755/0 626/13 
Q16 769/0 832/13 

 جویی آب رفتار صرفه

Q21 747/0 323/12 
Q22 515/0 355/3 
Q23 562/0 339/3 
Q24 562/0 339/3 
Q28 736/0 719/15 
Q29 793/0 994/12 
Q30 642/0  681/7 

 .دارد يمثبت و معنادار ریتاث ییوهوا آب راتییبر درك تغ یتجربه خشکسال: ادعا کرد توان یم% 95 نانیبا اطم نیبنابرا
  

  خالصه نتایج مدل درونی پژوهش: 4جدول
  نتیجه  tآماره   استاندرد بتاي ضریب  فرضیه

 تایید 411/9 641/0  وهوایی درك تغییرات آب←تجربه خشکسالی 
 تایید 732/6 522/0  جویی آب صرفهدرك ←تجربه خشکسالی 
  تایید 877/2 209/0 جویی آب رفتار صرفه ←وهوایی درك تغییرات آب

 تایید 453/5 549/0 جویی آب رفتار صرفه ←جویی آب  صرفهدرك 
تحلیل مسیر با خروجی  .دارد يمثبت و معنادار ریآب تاث ییجو آب بر رفتار صرفه ییجو درك صرفه: ادعا کرد توان یم% 95 نانیبا اطم نیبنابرا
PLS،  آمده است. 4و  3ي هاشکلدر  
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  تخمین استاندارد حداقل مجذورات جزیی :3شکل

  
  

 tنتایج بوت استراپینگ و محاسبه آماره : 4شکل
  

هــاي آزمــون آمــاري بــین آمــاره 4 مطــابق شــکل
 بـوت اسـتراپینگ  متغیرهاي درونی تحت عنوان نتـایج  

 آورده شده است.
در نهایـت بـرازش مـدل مـورد     : ارزیابی برازش مدل

بخـش سـاختاري مـدل بـر     . بررسی قرار گرفتـه اسـت  
ها و متغیرهـاي   گیري، به پرسش هاي اندازه خالف مدل

شکار مدل کاري ندارد و تنها بـه متغیرهـاي پنهـان و    آ
در این پژوهش برازش . کند ها توجه می نآروابط میان 

مدل ساختاري بااستفاده از معیارهـاي ضـریب تعیـین    
)R2( و آماره1، افزونگی GOF  شده استاستفاده.  

معیاري است که بیانگر میـزان  ) R2(ضریب تعیین 
تغییرات هر یک از متغیرهاي وابسته مدل است که بـه  

تنهـا   رمقـدا . شـود  وسیله متغیرهاي مستقل تبیین می
شود و در مورد  زاي مدل ارائه می براي متغیرهاي درون

هرچه مقدار . ن برابر صفر استزا مقدار آ هاي برون سازه
 R2 زاي مـدل بیشـتر باشـد،     هاي درون مربوط به سازه

                                                             
1. Redundancy 

سـه  ) 1998(ن چـ . نشان از بـرازش بهتـر مـدل اسـت    
را به عنوان مقدار مـالك   67/0و  33/0، 19/0مقدار 

براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي بودن برازش بخش 
ساختاري مدل به وسیله معیار ضـریب تعیـین تعریـف    

 Error! Referenceدر  R2 مقــدار. کــرده اســت 

source not found.  ضــریب  .گــزارش شـده اســت
جـویی آب ایـن مقـدار     سازه رفتار صرفهبراي  R2 تعیین
 .گزارش شده است که مقدار قابل توجهی است 390/0

مهمتــرین شــاخص بــرازش مــدل در تکنیــک حــداقل 
 يبرااین شاخص  .است GOFمجذورات جزیی شاخص 

کـه هـر دو بخـش مـدل      یازش مـدل کلـ   بـر  یبررس
این شاخص . کند ارزیابی میرا  يو ساختار يریگ اندازه

  푅میانگین شاخص «با استفاده از جذر حاصل ضرب 
  :شود محاسبه می» 2هاي افزونگی شاخصمیانگین «و 

  :  1رابطه 

GoF = 푅 × Communalıty  

                                                             
2. Communalities 
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  هاي برازش مدل مقادیر شاخص: 5 جدول
  GOF ضریب تعیین  افزونگی هاي اصلی سازه

 BSW 616/0  390/0  جویی آب رفتار صرفه
 PCC 584/0  410/0 وهوایی درك تغییرات آب  425/0

 PSW 556/0  272/0 جویی آب صرفهدرك 

  
) 2004( 1توسـط تننهـاوس و همکـاران    GOFشاخص

 Error! Unknown switch ابـداع گردیـد و طبـق   

argument.  و همکـاران   2وتـزلس  .شـود  محاسبه مـی
را به عنـوان   36/0و  25/0، 01/0سه مقدار ) 2009(

معرفـی   GOFمقادیر ضـعیف، متوسـط و قـوي بـراي     
مقدار نیکویی بـرازش در ایـن مطالعـه برابـر      .اند نموده
نیکـویی بـرازش در ایـن مطالعـه     بنابراین مقـدار  . است

  :برابر است
GOF = √0.390 × 0.505 = 0.425 

بدست امده است بنابراین  0/425برابر  GOF شاخص
  .مدل از برازش مطلوبی برخوردار است

ــمع ــتون اری ــگ -اس ــا 3زری ــاخص ی ــ푄  ش درت ق
ــ و  4هنســلر .ســازد یمــدل را مشــخص مــ ینــیب شیپ

مـدل درمـورد    ینیب شیهمکاران درباره شدت قدرت پ
را  35/0و  15/0،  02/0سه مقـدار  درونزا،  يها سازه

 يمتوسـط و قـو   ف،یضـع  ینـ یبشیقـدرت پـ   بیترت به
 کیـ  درمـورد  푄یکه مقدار در صورت. اند نموده نییتع

کمتر از صـفر شـود، نشـانگر آن     ایزا صفر و سازه درون
مـدل و آن سـازه    گـر ید يهـا  سازه نیروابط ب کهاست 
براي محاسبه مقدار . نشده است نییتب یخوب زا بهدرون
푄 ــرم ــزار  در ن ــدینگ  PLSاف ــک بالیندفول  5از تکنی

اعداد مثبت نشان دهنـده کیفیـت   . استفاده شده است
در ایــن مطالعــه مقــادیر   . مناســب مــدل هســتند  

هاي پژوهش مثبـت و   بالیندفولدینگ براي تمامی سازه
 .بدست آمده است 35/0بزرگتر از 

  
  گیريبحث و نتیجه

                                                             
1. Tenenhouse 
2. Wetezless 
3. Stone-Geisser 
4. Henseler et al, 2013 
5. Blindfolding 

استان گـیالن, بـرعکس تصـور عمـومی مبنـی بـر       
هــاي اقلیمــی ماننــد اســتان پربــاران، مطــابق شــاخص

ــی   SPEIشــاخص  پــایش شــده بــه وســیله مرکــز مل
 عنوان نماینـده رسـمی  خشکسالی و مدیریت بحران (به

بـا   ))IPCCهیات بـین الـدول تغییـر اقلـیم (     ایران در
 3 و 2هــايه اســت (شــکلهــپدیــده خشکســالی مواج

) و حتــی مطـابق گــزارش وزارت جهــاد  2و 1(جـداول  
) رفتـار  95و  85نام، آمارنامه کشاورزي، کشاورزي (بی

سازگار با کمبود آب به تجربه ثابت شده است. در ایـن  
درصــد جمعیــت آمــاري منشــاء     77تحقیــق نیــز  

 65 دهنـد و خشکسالی را به تغییـر اقلـیم ارتبـاط مـی    
اقلـیم در حـال    درصد جمعیت آماري اعتقاد دارند کـه 

 60تغییر است و نگران تغییرات اقلیمی هستند. حدود 
آموزان تجربه خشکسالی یـا کمبـود آب را   درصد دانش

قبال داشتند که این یافتـه بـا شـرایط دهسـاله اسـتان      
    گیالن از نظر پایداري دوره خشکسالی مطابقت دارد.

طبق جدول ماتریس همبستگی، تجربه خشکسالی 
جـویی آب نـدارد. ایـن    داري با رفتار صرفهرابطه معنی

) مطابقـت  2017همکاران (و Deng هاي یافته با یافته
شده کـه روي تجـارب و   دارد. اما با اکثر مطالعات انجام

 Whitmarsh, 2008; Spence(رفتارها تمرکز نمودنـد  

et al., 2011; Silver and Andrey, 2014  مطابقـت (
نتـایج حاصـل از   فـت کـه   توان نتیجـه گر ندارد. لذا می

همبستگی داخلی با ضریب همبستگی، کامـل نبـوده و   
بایست رابطه بین تجربه و رفتار عمیقا مورد بررسی می

قرار بگیرد. به همین خاطر از مدل معادالت سـاختاري  
براي آشـکار نمـودن روابـط متغیرهـا در آنـالیز مسـیر       
استفاده نمودیم. رابطـه تجربـه خشکسـالی بـر رفتـار،      

نشـان داد کـه تجربـه     SEMرمستقیم بوده و نتایج غی
جـویی آب نسـبت بـه درك    خشکسالی با درك صـرفه 

جویی آب رابطـه  تغییرات اقلیمی با رفتار سازگار صرفه
دهنـدگان، افـرادي کـه    تر دارد. یعنی از نظر پاسخقوي
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داراي تجربه خشکسالی بودند، درك و دانش بیشـتري  
جویی آب و رفتـار سـازگارتري داشـتند. ایـن     به صرفه

) مطابقت دارد. 2017و همکاران ( Deng یافته با نتایج
در این مطالعه نشان داده شد که تجربه خشکسـالی بـا   

دار دارد. درك تغییــــرات اقلیمــــی رابطــــه معنــــی
Whitmarsh )2008(    ــه ــاد اســت ک ــراین اعتق ــز ب نی

دهنـد.  رار میتجربیات افراد، ادراك آنها را تحت تاثیر ق
دار ادراك بر رفتار سـازگار بـه ایـن معنـی     رابطه معنی

است کـه تـاثیر تجربـه بـر رفتـار از طریـق تصـورات،        
ــرش ــاري نگ ــاي رفت ــا و هنجاره ــام  ه ــده انج درك ش

ایـن تحقیـق، تجربــه    د. بنـابراین طبــق یافتـه  شـو  مـی 
گـذارد.  خشکسالی مستقیما بر رفتار سازگار تاثیر نمـی 

ــایج    ــا نت ــه ب ــن یافت ــاران ( Spenceای  )2011و همک
مطابقت دارد. در واقع، دو سطح از ادراکات تغییر اقلیم 

جـویی آب  جویی آب بر رفتار سازگار در صـرفه و صرفه
و  Deng تاثیر مستقیم دارنـد. ایـن نتیجـه بـا مطالعـه     

 از سـطح  دو واقـع،  در ) مطابقت دارد.2017همکاران (
ــیم تغییــر ادراکــات ــر آب جــوییصــرفه و اقل ــار ب  رفت

ـــسازگ ــرفه در ارـ ــوییص ـــاثیـت آب ج ـــمستقی رـ  مـ
 از یکـی  بعنـوان  خشکسـالی  رابطـه  بـه  وجه با. دــدارن

 کـه  پذیرفت توانمی اقلیمی تغییرات با اقلیمی بالیاي
 و هـا جنگل در بویژه گیالن، استان در اقلیمی تغییرات

 پوشـش  را اسـتان  درصـد  70 نزدیـک  که استان مراتع
 تاثیر تحت اقلیمی بالیاي و بوده گذار تاثیر نیز اند،داده

 رخ نیـز  طبیعـی  منـابع  هاي عرصه در اقلیمی تغییرات
 رفتـار  ریـزي برنامـه  بـه  بایسـت  می بنابراین. دهندمی

 بـا  مقابلـه  جهـت  در اقلیمـی  تغییـرات  اـــب ارـــسازگ

نتیجـه   .نمود اقدام نیاز مورد ابعاد در میـــاقلی بالیاي
نهایی تحقیـق ایـن اسـت کـه بمنظـور بررسـی نفـوذ        

بایسـت بالیـاي   تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف، می
اقلیمی را ارزیابی نمود تا از رفتار تجربه شـده بوسـیله   
مردم در منـاطق بحرانـی، رفتـار سـازگار متناسـب بـا       

  تغییرات اقلیــــمی را 
  شناسایی نماییم.

  
  پیشنهادات

  :گرددپیشنهاد می
عالوه بر مطالعـه تـاثیر بالیـاي اقلیمـی بـر جامعـه       -1

جـویی در مصـرف آب   انسانی (که منجر بـه صـرفه  
گردیده است)، تاثیر آنها بر جوامـع طبیعـی ماننـد    

ها و مراتع نیز بررسی و راهکارهـاي سـازگار   جنگل
  به تغییرات اقلیمی شناسایی و توسعه یابند.  

غیرهـاي پنهـان   بمنظور بررسی مفاهیم انتزاعی و مت-2
توان با اسـتفاده از مـدل   مانند تغییرات اقلیمی، می

ــق    ــیر، از طری ــل مس ــاختاري و تحلی ــادالت س مع
هاي ملموس مفاهیم عینی و متغیرهـاي قابـل    داده

  گیري، متغیر پنهان را آشکارسازي نمود.اندازه
هاي عالوه بر خشکسالی، سایر بالیاي اقلیمی با داده-3

آنهـا بـا تغییـرات اقلیمـی      معتبر بررسـی و رابطـه  
بررسی شوند تا ابعاد جدیدي از نفوذ تغییـر اقلـیم   
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