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  چكيده
تواند مبنايي  فكري و واكنش كشاورزان هنگام مواجهه با خشكسالي مي  شناخت شرايط رواني و چگونگي بازتاب :مقدمه

از خشكسـالي بـر    ناشـي ي هـا  ناهايي مفيدتر در راسـتاي كـاهش زيـ    ي مؤثر به منظور اتخاذ تصميمه راهكارهائبراي ارا
پديـده  مطالعه حاضر با هدف تعيين راهبردهاي مقابله رواني كشاورزان با . باشد كشاورزانتوليدات كشاورزي و درآمد 
   .انجام شدخشكسالي در استان فارس 

هاي خشكسالي متوسط، زياد و خيلـي زيـاد بـود     كشاورز از سه منطقه با شدت 360نمونه آماري مورد مطالعه  :ها روش
در اين . شهرستان اين استان را پوشش داد 6اي انتخاب گرديد و در مجموع  اي چند مرحله گيري خوشه كه با روش نمونه

  .كار گرفته شده است هو ميداني ب نظريمطالعه براي ارزيابي، تركيبي از دو روش 
، »ارزيابي مثبت«به ترتيب عبارتند از راهبرد مقابله رواني براساس نتايج اولويت راهبردهاي هشتگانه  :ها يافته

» انكار«و » برخوردمستقيم«، »پذيري مسؤليت«، »حل مسئله«، »گرفتن فاصله«، »هاي اجتماعي جلب حمايت«، »خودكنترلي«
  /).99، 51/1، 59/1، 83/1، 06/2، 53/2، 67/2، 30/3هاي  به ترتيب با ميانگين(

وهش نشان داد كه به هنگام وقوع خشكسالي، از ديد كشاورزان منابعي كه دچار تهديـد  ژدستاوردهاي اين پ :گيري نتيجه
ق با شدت همچنين كشاورزان مناط. منابع فيزيكي، پيراموني، شخصي و انرژي زا: شوند به ترتيب عبارتند از يا آسيب مي

يا اين منـابع را   در خطر بوده و آن هاكنند كه در اثر خشكسالي منابع  ساس ميحايرين ااز س خشكسالي خيلي زياد بيش
   .داشتندسايرين اين احساس را كمتر از  طاز دست داده اند و كشاورزان مناطق با شدت خشكسالي متوس

  ، استان فارسانگرش چالش ز، نگرش آسيب زا، نگرش تهديدزاخشكسالي، راهبردهاي مقابله رواني،  :كلمات كليدي
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  مقدمه
اتفاق طبيعي غيرمترقبه و ناگهاني كه موجب تضعيف  هر

اجتماعي و فيزيكي  هاي اقتصادي، و نابودي توانمندي
مانند خسارات جاني و مالي و تخريب تاسيسات 

هاي اشتغال جامعه را  زيربنايي، منابع اقتصادي و زمينه
از . شود عنوان بالياي طبيعي معرفي ميه فراهم آورد، ب

توان زلزله، سيل،  مصاديق بارز اين موضوع مي
ها  سوزي جنگل خشكسالي، آفات طبيعي، آتشفشان، آتش

هاي  طبق بررسي )1(هاي جوي را نام برد  و پديده
همواره در معرض بالياي طبيعي، نيز كشور ما تاريخي، 

 ؛     دارد لرزه قرار همچون سيل، زلزله، خشكسالي و زمين
مورد  31بالي اتفاق افتاده در جهان،  40كه ازاي  گونهه ب

، خشكسالي در اين ميان). 2(افتد  آن در ايران اتفاق مي
 تواند تعداد اثر بالفعل اقتصادي و رواني را داشته و مي

  .)3(مردم را تحت تأثير قراردهد زيادي از
كمربند خشك  ما به دليل قرارگرفتن در كشور

درجه عرض  40تا  25ر جغرافيايي و نوار بياباني كه د
شمالي واقع شده است، از مناطق آب و هوايي كم باران 

ميزان بارندگي در ايران حدود . رود جهان به شمار مي
 270يك سوم متوسط جهاني است و با بارندگي ساالنه 

باشد و  خشك مي داراي اقليمي خشك و نيمه ،متر ميلي
ت و هاي زاگرس و البرز وجود نداش چنانچه رشته كوه

ايران ميان درياي خزر و خليج فارس محصور نبود، به 
). 3(شد  آب جهان تبديل مي يك منطقه كامالً خشك و بي

درصد آب شيرين  70حدود قابل توجه اينكه نكته 
رسد كه  موجود در جهان به مصرف كشاورزي مي

شدن  ميليارد متر مكعب از ميزان جايگزين 160ساالنه 
درصد آب  90ايران بيش از  در. طبيعي آن بيشتر است

رو  يابد و ازاين مصرفي براي كشاورزي اختصاص مي
هاي خشكسالي كه  پذيري كشاورزان در دوره آسيب

بسيار  بيشترين سهم استفاده از آب را در كشور دارند،
خشكسالي نه تنها سهم كشاورزي را در .. )4(باالست 

 كه نيروي كاربلتوليد ناخالص ملي كاهش داده است، 
روستاها را تحليل و روستاييان را آواره شهرها كرده 

سيل، خشكسالي و مطالعات نشان مي دهد، ) 5(. است
هاي روستايي  زلزله، يكي از عوامل فشار براي مهاجرت

بخش  هاي ديگر اثرات زيان نمونه .)4،5،6( است
كاهش درآمد  خشكسالي كشاورزي عبارت است از

، هاي روانييماري كشاورزان، افزايش فشارروحي و ب

بخش هاي شغلي براي كارگران  كاهش فرصت
هاي كشاورزي،  بازپرداخت وامتوان كاهش  كشاورزي،

كاهش درآمد ارزي دولت به دليل كاهش صادرات 
محصوالت كشاورزي، افزايش بهاي موادغذايي اصلي 

شدن تدريجي  مردم، افزايش نرخ تورم در جامعه، خشك
هاي  هزينه و يابي به آب منابع آب، رقابت براي دست

اجتماعي ناشي از مهاجرت كه باعث از هم پاشيدگي 
  .)3(شود اجتماعي و خانوادگي مي

مي شود،  هنگامي كه صحبت از پيامدهاي خشكسالي
ن به پيامدهاي اقتصادي و يا ابيشترين توجه محقق
ي از ئزج به عنوان ،اثرات رواني و زيست محيطي است

به دست فراموشي ، يپيامدهاي اجتماعي خشكسال
شناخت شرايط رواني و چگونگي . سپرده شده است

بازتاب فكري و واكنش كشاورزان هنگام مواجه با 
 ثرؤه راهكارهايي مئايي براي اراخشكسالي مي تواند مبن

در  هاي عملي اتخاذ تصميم به منظور و كاربردي
هاي حاصل از خشكسالي بر  راستاي كاهش زيان

 .مد زارع باشدآهمچنين درتوليدات كشاورزي و 
رغم اهميت مقابله رواني با خشكسالي، مطالعات  علي

زيادي در اين خصوص در ايران انجام نشده و مطالعه 
با هدف تعيين راهبردهاي العه حاضر به عنوان اولين مط

مقابله رواني كشاورزان استان فارس در هنگام 
  . شده است در اين زمينه انجامخشكسالي، 

  ها روش
در سـال  اسـت كـه   يفي توصـ و پيمايشـي  اين پـژوهش   

اســتان فــارس بــا  .در اســتان فــارس انجــام شــد 1383
شهرسـتان جامعـه    19نفـر و   3081736بر  جمعيتي بالغ

اين استان طـي  . )7(دهند آماري اين تحقيق را تشكيل مي
ــال ــاي  سـ ــت لغ 1377هـ ــده   1382ايـ ــتخوش پديـ دسـ

دت ينكــه شــبــا توجــه بــه ا .)8(خشكســالي بــوده اســت
 ايـن اسـتان يكسـان نبـوده،     ها در تمام نقـاط  خشكسالي

. هاي مختلف خشكسالي به دست آمد هايي از شدت نمونه
شدت خشكسالي بـه صـورت سـه منطقـه آب و هـوايي      

يي اه متفاوت تقسيم بندي و از بين اين مناطق شهرستان
روش  .هاي خشكسالي متفاوت شناسايي شـدند  با شدت
بر اساس روش نمونه گيري گيري در اين پژوهش  نمونه
 6بدين صورت كه از اسـتان فـارس   . باشد اي مي خوشه

و  دامـداري  شهرستان كه داراي فعاليتهـاي كشـاورزي،  
ها دو بخش و از هر  انتخاب و از بين آن ،داري بودندباغ
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 ه روشكشـاورز بـ   10بخش سه روستا و از هر روستا 
 360در مجمـوع   نهايتـاً  .ادفي سـاده انتخـاب گرديـد   تص

 اطالعـات در نتيجـه  . كشاورز حجم نمونه را تشـكيل داد 
هـاي آبـاده، مرودشـت، داراب، فسـا،      الزم از شهرستان

 12در مجمـوع   كه باد و الرستان جمع آوري شدآفيروز
در . را در بـر گرفـت  كشـاورز   360روسـتا و   36بخش، 

( كشاورز از  شهرستان هاي آباده و فسـا   121مجموع 
ــط  ــالي متوسـ ــدت خشكسـ ــا شـ ــاورز از  118، )بـ كشـ

ــاد    ــاي مرودشــت و فيروزآب ــتان ه ــا شــدت  ( شهرس ب
كشــاورز از شهرســتان هــاي  121و ) خشكســالي زيــاد

انتخـاب  ) با شدت خشكسـالي خيلـي زيـاد   ( داراب و الر 
 .شد

) زا زا، تهديدزا و آسـيب  چالش(نوع نگرش در اين مطالعه 
تأثير خشكسالي بر منابع چهارگانه  ،نسبت به خشكسالي

ــرژي فيزي( ــوني، انـ ــي، پيرامـ ــي كـ ــوع  ،) زا و شخصـ نـ
بـين   ارتبـاط  ،هنگام خشكساليراهبردهاي مقابله رواني 
شاورزان در مناطق با شـدت  راهبردهاي مقابله رواني ك

راهبردهـاي مقابلـه روانـي    ارتبـاط   ،متفـاوت  خشكسالي
و رابطـه  هـا   كشاورزان با پديده خشكسالي و منـابع آن 

ــه روانــي ك  ــده بــين راهبردهــاي مقابل ــا پدي شــاورزان ب
هــا نســبت بــه خشكســالي از   خشكســالي و نگــرش آن

  .قرار گرفت بررسي و كنكاشمورد  ديدگاه كشاورزان
 نظري، تركيبي از دو روش براي ارزيابي در اين مطالعه
محقق  نظرير روش د .گرفته شده است و ميداني بكار

كند  هايي را از قبل طراحي مي يا عبارتيك سري جمالت 
خواهد كه  آزمودن آن از پاسخگويان ميو براي 

به هر يك از جمالت ، اند براساس وقايعي كه تجربه كرده
در اين . دهند پاسخها براساس طيف ليكرت  و عبارت

دارد كه مقياس وي بتواند تمامي  حالت محقق اميد
. بسنجدحاالت و احساسات افراد مورد نظر تحقيق را 

يان، سئواالت از آوري اطالعات از پاسخگو پس از جمع
هاي مختلفي  فهها و يا مؤل طريق تحليل عاملي به دسته

ن راهبردهاي مقابله ها هما كه اين مؤلفه دبندي ش تقسيم
اي از اين  نمونه) COPE «)9«مقياس . دشو ناميده مي
  . باشد روش مي

در روش ميداني، بدون دردست داشتن سؤاالت و يا 
 افراد مورد پيش طراحي شده، محقق با عبارات از

مالقات  ،اند كرده  مطالعه كه پديده خاصي را تجربه
كند تا احساسات و يا  ها درخواست مي كند و از آن مي

بيان . كنند تشريح، اند تارهايي كه از خود بروز دادهرف
اين احساسات و رفتارها مبنايي است براي طراحي 

در اين روش همانند روش قبلي، با . راهبردهاي مقابله
بندي و  ها دسته هاي عاملي پاسخ تفاده از تحليلاس

» Ways of Coping«مقياس . شوند سازي مي مؤلفه
سفانه به أمت. براين اساس طراحي شده است) 10(

 يك از هيچ، "مقياس راهبردهاي مقابله"استثناي 
با شرايط  چندانيسازگاري  ،سنجشرايج زارهاي اب

ا ساختن و لذ اورز و پديده مورد مطالعه نداشتكش
اين مقياس . مطالعه ضروري بود در اينابزار سنجش 

جامعه شهري طراحي شده بود ولي عليرغم اينكه براي 
وانست به عنوان چارچوب تئوريك جهت ساختن ت مي

ي يدر مرحله دوم براي آشنا. تر قرار گيرد ابزار مناسب
با مشكالت ناشي از خشكسالي با كشاورزان منطقه 

مصاحبه  ،ده خشكسالي شده بودندداراب كه دچار پدي
ال اصلي مطرح ؤدر اين مصاحبه، يك س. به عمل آمد

كار كرديد و چه ه شد و آن اين بود كه با خشكسالي چ
آشنايي با مقابله  ،هدف كلي از اين نشست ؟كنيد مي

ن با خشكسالي بود و لذا رواني و غير رواني كشاورزا
هاي آنان  مقابله فيزيكي از مجموعه صحبت 20الي  15

باز بيني و اصالح پرسشنامه پس از  .استخراج گرديد
براي اجراي مطالعه راهنما، منطقه . طراحي شدنهايي 

در اين پرسشنامه از نسخه  40جهرم انتخاب گرديد و 
منطقه جهرم به لحاظ شدت خشكسالي . شدمنطقه تكميل 
، باغداران و دامداران براي اجراي زارعانو تركيبي از 

پس از . رسيد راهنما مناسب به نظر ميمطالعه 
 Cronbach'sضريب با استفاده از آوري اطالعات  جمع

alpha،  تأييد درصد  79پايايي پرسشنامه با ضريب
  .گرديد

هاي جمع آوري شده از  براي تجزيه و تحليل داده
 آماري نظير محاسباتو  SPSS11.5افزار  نرم

ي اطهاي استنب ي گرايش مركزي و تحليلاه شاخص
استفاده س، همبستگي و رگرسيون ننظير تحليل واريا

به منظور تعيين اثرات توأم كليه منابع فيزيكي،  .گرديد
زا مؤثر بر درك كشاورزان  پيراموني، شخصي و انرژي

زا، اقدام به  از خشكسالي به عنوان يك پديده چالش
تحليل و تخمين معادله رگرسيوني چندمتغيره، بين اين 

در اين تحليل، . زايي كشاورزان شد ش چالشمنابع و نگر
تمامي متغيرهاي مربوط به فيزيكي، پيراموني، شخصي 



  4

وارد معادله  (Stepwise)اي  زا به شيوة مرحله و انرژي
به منظور تعيين اثرات توأم كليه  .رگرسيوني شدند 

زا  بر نگرش  منابع فيزيكي، پيراموني، شخصي و انرژي
ي به عنوان يك پديده كشاورزان نسبت به خشكسال

  .زا، تحليل رگرسيون چندمتغيره انجام شد تهديد
به منظور تعيين اثرات توأم كليه منابع پيراموني، 

زاي مؤثر بر نگرش  شخصي، فيزيكي و انرژي
كشاورزان نسبت به خشكسالي به عنوان يك پديده 

  .زا، تحليل رگرسيون چندمتغيره محاسبه گرديد آسيب
  ها يافته

  : راواني نمونه ها به تفكيك منابع درآمديتوزيع ف
ل اصـلي افـراد   غيا مشامدي آمنابع در، 1 جدول شماره 
بيشـترين فراوانـي بـه    . مـي دهـد  نشان را مورد مطالعه 

زراعـت   آن هـا  مـد آفرادي تعلق دارد كه منبع اصلي درا
  . است

توزيع آزمودني ها بر اساس منبع   -1 جدول شماره 
  درآمد

ابع اصلي من
  دآمدر

درصد   درصد  فراواني
  تجمعي

  6/47  5/47  171  زراعت
  3/56  6/8  31  دامداري
  7/62  4/6  23  باغداري
  6/69  9/6  25  هر سه

زراعت و 
  دامداري

68  9/18  6/88  

زراعت و 
  باغداري

39  8/10  6/99  

دامداري و 
  داريباغ

2  6/0  100  

  -  100  360  مجموع
  

 : نگرش كشاورزان نسبت به خشكسالي
مطالعه، خشكسالي را خطري  رزان موردوشااكثريت ك

تلقي ) نگرش تهديدزا(دادن منابع خويش  دست در از
باالترين مقدار را  8/9اين ديدگاه با ميانگين . كردند مي

خشكسالي به . شود در بين سه نگرش مذكور شامل مي
) زا نگرش آسيب(عنوان عاملي براي از دست دادن منابع 

ي براي به حداكثر رساندن و عامل) 1/6(در رتبه دوم 
تلقي شده ) 1/4(در رتبه آخر ) زا نگرش چالش(منابع 
  . است

  : تأثير خشكسالي بر منابع كشاورزان

دهد، بيشترين منبعي كه كشاورزان  نشان مي 1 نمودار
خشكسالي با تهديد روبرو شده  اثر كنند در احساس مي

با منبع اخير . است» منابع فيزيكي«، مي روديا از دست 
. ، بيشترين مقدار را در اين مورد داراست3/12ميانگين 

  پس از اين منبع و با اختالفي ناچيز، بيشترين مقدار 
مقايسه ميزان از دست دادن منابع كشاورزان  - 1نمودار

  به هنگام خشكسالي
اين ). 1/12(دارد  اختصاص» منابع پيراموني«ميانگين به 

، 4/8ميانگين با » زا منابع انرژي«درحالي است كه 
و . كمترين مقدار را به خود اختصاص داده است

، در رتبه سوم 2/9با ميانگين » منابع شخصي«باالخره، 
  . ددار قرار

  
عوامل مؤثر بر نگرش كشاورزان از خشكسالي به 

 : زا عنوان يك پديده چالش
دهد، كليه اين متغيرها به  نشان مي 2 جدول شماره  

منابع شخصي، پيراموني، : دندترتيب زير وارد معادله ش
ست كه منابع امعن اناين موضوع بد .زا و فيزيكي انرژي

نگرش «مذكور قادر به پيشگويي متغير وابسته يعني 
  نشان Betaمقدار . باشند مي »زايي كشاورزان چالش

دهد كه افزايش يك انحراف استاندارد در متغير منابع  مي
سبب كاهش  زا به ترتيب شخصي، پيراموني و انرژي

در انحراف استاندارد متغير وابسته  23/0و  40/0،  45/0
از طرفي . شود زايي كشاورزان مي يعني نگرش چالش

افزايش يك انحراف استاندارد در متغير منابع فيزيكي، 
در انحراف استاندارد متغير وابسته  12/0سبب افزايش 
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شود كه با توجه  زايي كشاورزان مي يعني نگرش چالش
در كليه متغيرهاي مذكور،  Tدار بودن مقدار  معنيبه 

گيري نگرش  تأثير اين متغيرها در توضيح شكل
همچنين، با . دار است كشاورزان، معني »زايي چالش«

از % 74اين منابع قادرند در مجموع  R2توجه به مقدار 
  . ندتغييرات متغير وابسته را تبيين نماي

كشاورزان از  نگرشعوامل مؤثر بر  - 2جدول شماره 
  زا خشكسالي به عنوان يك پديده چالش

 B S.E. B ß Sig. Tمتغيرها
 000/0 - 45/0 05/0 - 621/0 منابع شخصي
 000/0 - 40/0 06/0 - 575/0 منابع پيراموني

 000/0 - 23/0 08/0 - 580/0 زا منابع انرژي
 000/0 12/0 06/0 256/0 منابع فيزيكي

F = 215.192, Sig. F = 0.000, Constant = 18.529  
 R2 R2 Changed Multiple R Adjusted Rمتغيرها

 58/0 76/0 58/0 58/0منابع شخصي
 68/0 83/0 03/0 69/0 منابع پيراموني

 72/0 85/0 03/0 72/0زا منابع انرژي
 73/0 86/0 02/0 74/0منابع فيزيكي

  
كشاورزان از خشكسالي به  نگرشامل مؤثر بر عو

 : ك پديده تهديدزاعنوان ي
عوامل مؤثر بر نگرش كشاورزان ، 3جدول شماره 

را نشان  زا نسبت به خشكسالي به عنوان يك پديده تهديد
منابع فيزيكي و «در اين تحليل، تنها دو متغير . مي دهد
وارد معادله  (Stepwise) گام به گامبه شيوة  »شخصي

 اين موضوع بدين معني است كه منابع. رگرسيوني شد
نگرش «مذكور قادر به پيشگويي متغير وابسته يعني 

در جدول  Betaمقدار . باشند مي »تهديدزايي كشاورزان
دهد كه افزايش يك انحراف استاندارد در متغير  نشان مي

در انحراف استاندارد  55/0كاهش  موجبمنابع فيزيكي، 
زايي كشاورزان  متغير وابسته يعني نگرش تهديد

فزايش يك انحراف استاندارد در از طرفي ا. شود مي
در انحراف  21/0متغير منابع شخصي، سبب افزايش 

زايي  استاندارد متغير وابسته يعني نگرش تهديد
دار بودن مقدار  توجه به معني شود كه با كشاورزان مي

T  در كليه متغيرهاي مذكور، تأثير اين متغيرها در
 كشاورزان، »زايي تهديد«گيري نگرش  توضيح شكل

اين منابع  R2همچنين، با توجه به مقدار . دار است معني
از تغييرات متغير وابسته را تبيين % 30قادرند در مجموع 

  .نمايند
  

كشاورزان  نگرشعوامل مؤثر بر  -3جدول شماره 
  زا خشكسالي به عنوان يك پديده تهديد نسبت به

 B S.E. B ß Sig. T متغيرها
 000/0 - 55/0 12/0 - 42/1 منابع فيزيكي
 000/0 21/0 08/0 35/0 منابع شخصي

F = 67.040, Sig. F = 0.000, Constant = 23.903  
  

 R2 R2 Changed Multiple R Adjusted Rمتغيرها
 26/0 51/0 26/0 26/0 منابع فيزيكي
 30/0 55/0 04/0 30/0 منابع شخصي

  
 نسبت بهكشاورزان  نگرشعوامل مؤثر بر 
 : زا  ك پديده آسيبخشكسالي به عنوان ي

 نشان داده شده 4جدول شماره نتايج اين تحليل در 
در اين تحليل، تمامي متغيرهاي مربوط به . است

گام به زا به شيوة  پيراموني، شخصي، فيزيكي و انرژي
و  وارد معادله رگرسيوني شد (Stepwise) گام

دهد، كليه اين  نشان مي 4 جدول شماره همانطور كه 
منابع فيزيكي، : ترتيب زير وارد معادله شدندمتغيرها به 

درجدول  Betaمقدار . زا پيراموني، شخصي و انرژي
دهد كه افزايش يك انحراف استاندارد در متغير  نشان مي

زا به ترتيب  منابع فيزيكي، پيراموني، شخصي و انرژي
در انحراف  15/0و  23/0،  26/0،  53/0سبب افزايش 

زايي  يعني نگرش آسيب استاندارد متغير وابسته
بودن مقدار  دار شود كه با توجه به معني كشاورزان مي

T تبيين اين متغيرها در در كليه متغيرهاي مذكور، تأثير 
دار  كشاورزان، معني »زايي آسيب«گيري نگرش  شكل
اين منابع قادرند در  R2همچنين، با توجه به مقدار . است

  . را تبيين نماينداز تغييرات متغير وابسته % 79مجموع 
كشاورزان  نگرشعوامل مؤثر بر  -4 جدول شماره

  زا خشكسالي به عنوان يك پديده آسيب نسبت به
 B S.E. B ß Sig. T متغيرها

 000/0 53/0 06/0 25/1 منابع فيزيكي
 000/0 26/0 06/0 43/0 منابع پيراموني
 000/0 23/0 06/0 36/0 منابع شخصي
 000/0 15/0 08/0 42/0 زا منابع انرژي

F = 299.357, Sig. F = 0.000, Constant = - 21.47  
  

 R2 R2 Changed Multiple R Adjustedمتغيرها
R 

 55/0 74/0 55/0 55/0 منابع فيزيكي
 73/0 86/0 19/0 74/0 منابع پيراموني
 77/0 88/0 04/0 78/0 منابع شخصي
 79/0 89/0 01/0 79/0 زا منابع انرژي
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اي مقابله رواني كشاورزان هنگام راهبرده
 :خشكسالي

باتوجه به تنوع راهبردهاي مقابله رواني كشاورزان با 
پديده خشكسالي، اقدام به سنجش ميانگين راهبردهاي 

به ) 30/3(در اين مورد بيشترين ميانگين . هشتگانه شد
اين جدول . اختصاص دارد »ارزيابي مثبت«راهبرد 

را ) 99/0(ترين ميانگين دهد كه كم مي  همچنين نشان
 دهد به خود اختصاص مي »انكار«دراين زمينه راهبرد 

. باشند مدار مي -كه هر دو از گروه راهبردهاي هيجان
براساس نتايج اين جدول اولويت راهبردهاي هشتگانه به 

، »خودكنترلي«، »ارزيابي مثبت«ترتيب عبارتند از راهبرد 
حل «، »رفتنگ فاصله«، »هاي اجتماعي جلب حمايت«

 »انكار«و  »برخوردمستقيم«، »پذيري مسؤليت«، »مسئله
، 06/2، 53/2، 67/2، 30/3هاي  به ترتيب با ميانگين(

83/1 ،59/1 ،51/1 ،99.(/  
رواني  مقايسه ميانگين انواع راهبردهاي مقابله

كشاورزان نسبت به خشكسالي براساس شدت 
 : خشكسالي

ز بين هشت گروه راهبرد، ميانگين موجود تنها سه ا
اين سه راهبرد . باشد راهبرد با سايرين متفاوت مي

هاي  راهبرد برخورد مستقيم، جلب حمايت«عبارتند از 
و در مورد ساير  »اجتماعي و راهبرد حل مسئله

 در. خورد داري به چشم نمي راهبردها، تفاوت معني
يشترين ميانگين به دو ب ،مورد راهبرد برخورد مستقيم

منطقه با خشكسالي زياد و متوسط اختصاص دارد كه 
نسبت به منطقه  63/1و  72/1هاي به ترتيب با ميانگين

) 18/1با شدت حشكسالي خيلي زياد با ميانگين (سوم 
در اين مورد همانطور . دهد داري نشان مي تفاوت معني

اوت دهد بين دو منطقه اول تف كه جدول مذكور نشان مي
اين موضوع . بدست نيامد LSDداري در آزمون  معني

بدين معني است كه كشاورزان مناطق آباده، فسا، 
با كشاورزان مناطق فيروزآباد و مرودشت درمقايسه 

) = .F prob 02/0(داري  در سطح معنيداراب و الر، 
اين درحالي است . گيرند مي اين راهبرد را بيشتر بكار

هاي اجتماعي نيز در اين  ب حمايتكه ميانگين راهبرد جل
با شدت خشكسالي (دو منطقه باالتر از منطقه سوم 

بدين معني كه كشاورزان مناطق . باشد مي) خيلي زياد
آباده و فسا در مقايسه با ساير مناطق ميانگين بيشتري 

درصورتيكه با . اند را در اين زمينه كسب نموده) 79/2(

ين مناطق اول و سوم، ، تنها ب)F )01/0توجه به مقدار 
اين . خورد داري از نظر آماري به چشم مي تفاوت معني

موضوع بدين معني است كه كشاورزان آباده و فسا 
تنها با كشاورزان مناطق داراب و الر از اين حيث تفاوت 

داري داشته و بدين ترتيب راهبرد جلب  معني
از سوي . گيرند هاي اجتماعي را بيشتر بكار مي حمايت

 توان نتيجه ، ميمذكورگر، بر اساس نتايج جدول دي
گرفت كه ميانگين راهبرد حل مسئله در منطقه دوم  

از ساير ) 82/1و  68/1در مقايسه با  20/2(باالتر 
با (اما تنها بين اين منطقه و منطقه اول . مناطق است

از نظر آماري، تفاوت ) شدت خشكسالي متوسط
اين موضوع . د داردوجو) = .F prob 02/0( داري معني

بدين معني است كه كشاورزان مناطق فيروزآباد و 
در مقايسه با ) با شدت خشكسالي زياد(مرودشت 

كشاورزان مناطق آباده و فسا در هنگام مواجهه با 
پديده خشكسالي بيشتر از راهبرد حل مسئله استفاده 

نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است . كنند مي
راهبرد برخورد (مدار  -بين سه راهبرد مسئله تنها كه

در ) هاي اجتماعي و حل مسئله مستقيم، جلب حمايت
 اين. خورد دار به چشم مي مناطق مختلف تفاوت معني

- هيجان(حالي است كه بين ساير راهبردهاي رواني  در 
 .وجود نداردداري  فاوت معنيگانه ت در مناطق سه) مدار
به توصيف راهبردهاي مذكور  توان ترتيب تنها مي بدين

براساس شدت خشكسالي  آن هااز حيث مقدار ميانگين 
  .  مناطق مختلف بسنده كرد

همبستگي بين انواع راهبردهاي مقابله رواني  
 : كشاورزان با پديده خشكسالي و منابع مختلف آنان

از بين انواع راهبردهاي مقابله رواني، تنها سه راهبرد 
دار  معنيمثبت و رابطه اورزان كشبا منابع فيزيكي 

حل « اين سه راهبرد عبارتند از. دده نشان مي
كه به  »ارزيابي مثبت«و  »فاصله گرفتن«، »مسئله

 14/0و  20/0، 24/0ترتيب با ضرايب همبستگي 
داري  زيكي رابطه معنيهمگي مثبت بوده و با منابع في

توان انتظار داشت كه  بدين ترتيب مي. دده نشان مي
افزايش احساس كشاورزان نسبت به از دست با 

دادن منابع فيزيكي خود، احتمال بكارگيري اين سه 
اين درحالي است كه از بين . يابد راهبرد، افزايش مي

راهبردهاي هشتگانة مذكور، پنج راهبرد يعني 
، »ارزيابي مثبت«، »گرفتن  فاصله«، »خودكنترلي«



  7

كه همگي جزو  »انكار«و  »پذيري مسؤليت«
باشند، با منابع پيراموني  مدار مي -اهبردهاي هيجانر

از بين اين پنج . داري دارند كشاورزان رابطه معني
خودكنترلي، فاصله گرفتن «راهبرد، سه راهبرد، يعني 

به ترتيب با ضرايب همبستگي (رابطه مثبت  »و انكار
ارزيابي «و دو راهبرد، يعني ) 23/0و  20/0، 16/0

داري  رابطه منفي و معني »يپذير ليتسئومثبت و م
با ) - 18/0و  - 14/0به ترتيب با ضرايب همبستگي (

  . منابع مذكور دارند
از بين انواع راهبردهاي مقابله رواني، تنها سه 

و  »گرفتن  فاصله«، »خودكنترلي«راهبرد، يعني 
كه باز هم همگي از راهبردهاي ( »پذيري مسؤليت«

زا رابطه  بع انرژيبا منا) مدار هستند -رواني هيجان
از بين اين سه راهبرد، دو راهبرد، . داري دارند معني

با اين  »گرفتن خودكنترلي و فاصله«يعني راهبردهاي 
به ترتيب با ضرايب همبستگي (منابع رابطه مثبت 

با ضريب ( »مسؤليت پذيري«و راهبرد ) 20/0و  13/0
  . دار دارند رابطه منفي و معني) -10/0همبستگي 

ره، از بين راهبردهاي هشتگانه مذكور، پنج باالخ
ارزيابي «، »گرفتن فاصله«، »خودكنترلي«راهبرد 

با متغير منابع  »انكار«و  »پذيري مسؤليت« ،»مثبت
از بين . داري دارند شخصي كشاورزان، رابطه معني

، »خودكنترلي«راهبردهاي مذكور، سه راهبرد، يعني 
به ترتيب با (رابطه مثبت  »انكار«و »گرفتن فاصله«

و دو راهبرد، ) 21/0و 15/0، 18/0ضرايب همبستگي 
رابطه  »پذيري ليتسئوم«و  »ارزيابي مثبت«يعني 

) 19/0و  -25/0به ترتيب با ضرايب همبستگي (منفي 
  . داري با منابع شخصي كشاورزان دارند و معني

همبستگي راهبردهاي مقابله رواني كشاورزان تحليل 
نگرش آنان نسبت به با پديده خشكسالي و 

 :خشكسالي
نتايج حاصل از محاسبه ضريب  5شماره  جدول

همبستگي بين انواع راهبردهاي مقابله رواني 
كشاورزان با پديده خشكسالي و نگرش آنان نسبت به 

براساس نتايج اين جدول، . دهد خشكسالي را نشان مي
بين متغيرهاي مذكور روابط مختلفي برقرار است، به 

ز بين هشت راهبرد مقابله رواني، پنج طوري كه ا
ارزيابي « ،»گرفتن فاصله«، »خودكنترلي«راهبرد، يعني 

زايي  با نگرش چالش »انكار«و  »پذيري مسؤليت«، »مثبت
از بين پنج راهبرد مذكور، سه . دار دارد رابطه معني

 »خودكنترلي، فاصله گرفتن و انكار«راهبرد، يعني 
ترتيب با ضرايب همبستگي به (دار  رابطه منفي و معني

ارزيابي «و دو راهبرد، يعني ) -16/0و  - 23/0،  - 24/0
 32/0(دار  رابطه مثبت و معني »پذيري ليتئومثبت و مس

  . دهد نشان مي) 23/0و 
از سوي ديگر، از بين راهبردهاي هشتگانه مذكور، دو 

با نگرش  »ارزيابي مثبت«و  »خودكنترلي«راهبرد، يعني 
دار دارد كه اولي  ورزان رابطه معنيتهديدزايي كشا

و دومي رابطه منفي و ) 12/0(دار  رابطه مثبت و معني
  . دهد مي نشان) -32/0(دار  معني

  

نتايج حاصل از محاسبه ضريب همبستگي بين انواع راهبردهاي مقابله رواني كشاورزان با پديده  - 5شماره  جدول
  خشكسالي و نگرش آنان نسبت به خشكسالي 

 زا آسيب تهديدزازاچالشواع راهبردهاي مقابله روانيان
r P R p r P 

 01/0 33/0 17/0 -53/019/0-08/0 برخورد مستقيم
 59/0 03/0 76/0 -82/001/0-01/0هاي اجتماعي جلب حمايت
 02/0 27/0 20/0 -71/016/0-04/0 حل مسئله
 16/0 08/0 02/0 00/012/0-24/0 خودكنترلي

 00/0 17/0 67/0 00/002/0-23/0 فاصله گرفتن
 28/0 06/0 00/0 -32/000/032/0 ارزيابي مثبت

 02/0 - 12/0 20/0 -23/000/007/0 مسؤليت پذيري
 00/0 15/0 96/0 -04/000/0-16/0 انكار
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، از بين هشت  5جدول شماره همچنين، براساس نتايج 
برخورد «ر، پنج راهبرد، يعني راهبرد مقابله رواني مذكو

، »گرفتن فاصله«، »حل مسئله«، »مستقيم
زايي  با نگرش آسيب »انكار«و  »پذيري ليتسئوم«

از بين اين پنج . داري دارد كشاورزان رابطه معني
برخورد مستقيم، حل «راهبرد، چهار راهبرد، يعني 

با درك كشاورزان از  »گرفتن و انكار مسئله، فاصله
رسان، رابطه  الي بعنوان يك پديده آسيبپديده خشكس
، 33/0به ترتيب با ضرايب همبستگي (دار  مثبت و معني

 »پذيري ليتئومس«و با راهبرد ) 15/0و  17/0، 27/0
) - 12/0با ضريب همبستگي( دار رابطه منفي و معني

  . دهد نشان مي
  بحث

وهش نشان داد كه به هنگام وقوع ژدستاوردهاي اين پ 
ديد كشاورزان منابعي كه دچار تهديد يا خشكسالي، از 

منابع فيزيكي، : شوند به ترتيب عبارتند از آسيب مي
همچنين كشاورزان . پيراموني، شخصي و انرژي زا

از سايرين  بيش ،مناطق با شدت خشكسالي خيلي زياد
در  آن هاكنند كه در اثر خشكسالي منابع  ساس ميحا

ده اند و خطر بوده ويا اين منابع را از دست دا
كمتر از  طكشاورزان مناطق با شدت خشكسالي متوس

   .ديگران
جهه با پديده اهمچنين ترتيب نگرش كشاورزان در مو

و  "، آسيب زا"تهديدزا"خشكسالي به ترتيب عبارتند از 
نگرش   م تغيير مقدار ميانگين انواعغعلي ر. "چالش زا "

 ، درآن هاهاي كشاورزان با افزايش سن و سطح سواد 
نسبت به اين پديده  آن هانهايت باز هم نگرش هاي قالب 

و چالش  "آسيب زا "، "تهديدزا": به ترتيب عبارتند از
ولي با افزايش سن، ، اين افراد، پديده خشكسالي را . "زا

توان به بهترين  دانند كه از آن مي تي ميصبيشتر فر
همچنين، با افزايش  .نحو ممكن، استفاده الزم را برد

توان انتظار داشت كه نگرش  سواد كشاورزان، ميسطح 
هاي چالش زايي و تهديدزايي تقويت و نگرش آسيب 

از سوي ديگر، با افزايش  .عيف شودضت آن هازايي 
اين افراد نسبت  "چالش زايي"مد كشاورزان، نگرشآدر

 آن ها "تهديدزايي"به پديده خشكسالي كاهش و نگرش 
با افزايش  آن است كه يافته ها گوياي .افزايش مي يابد

شدت خشكسالي، كشاورزان كمتر به اين پديده به 

نگرند و لذا پديده  عنوان يك عامل چالش زا مي
اين در حالي . دانند خشكسالي را بيشتر آسيب زا مي

است كه بين متغير شدت خشكسالي و نگرش تهديدزايي 
بر  .كشاورزان هيچ گونه رابطه معني داري وجود ندارد

ايج نگرش كشاورزان مناطق با شدت اساس نت
زا تر بوده و اين افراد، پديده چالش  طخشكسالي متوس

 تي براي تقويت منابع خود ميصكور را بيشتر فرذم
حالي است كه بيشترين ميانگين نگرش  ردين ا. دانند

تهديد زا به گروه با شدت خشكسالي زياد اختصاص 
 دارد كه پس از آن گروه هاي با شدت خشكسالي

 ،از سوي ديگر. و خيلي زياد قرار دارند طمتوس
به منطقه با   بيشترين ميانگين در مورد ديدگاه آسيب زا
با افزايش  .شدت خشكسالي خيلي زياد تعلق دارد
 فيزيكي،(  احساس از دست دادن منابع چهارگانه

، كشاورزان كمتر به اين )شخصي، و انرژي زا پيراموني،
اما از بين  .الش زا مي نگرندپديده به عنوان يك عامل چ

بع فيزيكي با نگرش تهديدزايي اكور، تنها منذمنابع م
همچنين بين هر چهار . ر و منفي داردارابطه معني د

دسته منابع فوق و نحوه شكل گيري نگرش آسيب زا 
بدين معني كه با . رابطه مثبت و معني دار وجود دارد

ال درك از افزايش احساس از دست دادن اين منابع احتم
 .خشكسالي به عنوان يك پديده آسيب زا افزايش مي يابد

با توجه به تنوع راهبردهاي مقابله رواني كشاورزان با 
مينه به راهبرد زخشكسالي، بيشترين ميانگين در اين 

 "انكار "و كمترين ميانگين به راهبرد "ارزيابي مثبت"
مدار  -دو از راهبردهاي هيجان اختصاص دارد كه هر

بدين ترتيب، بر اساس نتايج، اولويت . باشند يم
ارزيابي  "نه به ترتيب عبارتند از اراهبردهاي هشتگ

هاي  حمايت جلب"،"خود كنترلي "،"مثبت
مسئوليت "،"ل مسئلهح"،"فاصله گرفتن"،"اجتماعي
مقايسه ميانگين  ."انكار "و  "برخورد مستقيم"،"پذيري

نشان  راهبردهاي هشتگانه بر اساس شدت خشكسالي
برخورد مستقيم، جلب  " دهد كه تنها بين راهبردهاي مي
با سايرين  "ل مسئلهحهاي اجتماعي و راهبرد  مايتح

در مورد راهبرد برخورد مستقيم . تفاوت وجود دارد
 "بيشترين ميانگين به دو منطقه با شدت خشكسالي 

اين بدين معني است . اختصاص دارد "و زياد طمتوس
ناطق در مقايسه با كشاورزان  كه كشاورزان اين م
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. گيرند كار مي همنطقه خيلي زياد اين راهبرد را بيشتر ب
هاي  اين در حالي است كه ميانگين راهبرد جلب حمايت

 اجتماعي نيز در اين دو منطقه باالتر از منطقه سوم
بدين معني كه كشاورزان منطقه . باشد مي) خيلي زياد(

ين، ميانگين بيشتري در مقايسه با ساير طبا شدت متوس
از سوي ديگر، . مينه كسب نموده استزرا در اين 

ل مسئله در منطقه دوم باالتر از ساير حميانگين راهبرد 
 -سه راهبرد هيجانين د كه تنها بودقت ش. مناطق است

از  .مدار در مناطق مختلف تفاوت معني داري وجود دارد
هبرد با ني تنها سه راابين انواع راهبردهاي مقابله رو

د كه ده ر نشان ميارابطه معني د آن هامنابع فيزيكي 
ل ح ": اين سه راهبرد عبارتند از. دباش مي همگي مثبت 

اين در حالي ."مسئله، فاصله گرفتن و ارزيابي مثبت 
كور، پنج راهبرد ذنه ماي هشتگااست كه از بين راهبرده

خود كنترلي، فاصله گرفتن، ارزيابي مثبت،  "يعني 
راهبردهاي  ءكه همگي جز "ليت پذيري و انكارمسئو
باشند با منابع پيراموني كشاورزان  مدار مي-هيجان

از بين اين پنج راهبرد سه . رابطه معني داري دارند
رابطه  "خود كنترلي، فاصله گرفتن و انكار "راهبرد يعني

ارزيابي مثبت و مسئوليت  "مثبت و دو راهبرد يعني
كور نشان ذني داري  با منابع مرابطه منفي و مع "پذيري

توان نتيجه گرفت كه با افزايش  همچنين، مي. دهند مي
ساس از دست دادن منابع انرژي زاي كشاورزان حا

خود كنترلي و فاصله "احتمال به كار گيري راهبردهاي 
كاهش "مسئوليت پذيري "افزايش و راهبرد  "گرفتن
با افزايش  ار داشت كهظتوان انت نتايج مي بر اساس. يابد

منابع شخصي كشاورزان،  س از دست دادناسحا
خود كنترلي، فاصله  "كار گيري راهبردهاي احتمال ب

مثبت و ارزيابي  "افزايش و راهبردهاي "گرفتن و انكار
با افزايش نگرش چالش . دكاهش ياب "مسئوليت پذيري

ارزيابي مثبت و مسئوليت  "زايي، كشاورزان راهبردهاي
له صخودكنترلي، فا "و راهبردهاي  پذيري را بيشتر
با  نهمچني. را كمتر به كار مي گيرند "گرفتن و انكار

نوان يك عافزايش درك كشاورزان از خشكسالي به 
 "خود كنترلي "پديده تهديدزا، بكارگيري راهبرد

كاهش  "ارزيابي مثبت "رگيري راهبرد او بك "افزايش
كسالي به و با افزايش نگرش كشاورزان از خش. مي يابد

 "عنوان يك پديده آسيب رسان، بكارگيري راهبردهاي 

 "ل مسئله، فاصله گرفتن و انكارحبرخورد مستقيم، 
كاهش  "مسئوليت پذيري "افزايش و بكارگيري راهبرد 

 اساس بر هشتگانه راهبردهاي ميانگين مقايسه .مي يابد
 خشكسالي پديده به نسبت كشاورزان هاي نگرش انواع
 "راهبرد رگيريابك ميانگين بيشترين كه داد نشان

 خورد مي چشم به كشاورزاني مورد در "مستقيم برخورد
 نگرش خشكسالي پديده به نسبت آن ها البغ نگرش كه

 بيشترين كه است حالي در اين .باشد مي زا آسيب
 مورد در "خودكنترلي "راهبرد كارگيري هب ميانگين

 چالش " نگرشا ب پديده اين به كه است كشاورزاني
 " راهبرد مورد در ديگر سوي از .نگرند مي "زايي

 مورد در بكارگيري ميانگين بيشترين "گرفتن فاصله
 آنها البغ نگرش كه آمد دست به كشاورزاني

 ميانگين بيشترين كه است حالي در اين بوده "زا آسيب"
 كشاورزاني به "مثبت ارزيابي" راهبرد گيري بكار

 خشكسالي به نسبت اآن ه نگرش كه دارد اختصاص
 كشاورزان كه بطوري باشد مي "زا چالش " بيشتر
 يادار كشاورزان از بيش "زا چالش " نگرش داراي
 از بيش اخير كشاورزان و "زا آسيب" نگرش

 " راهبرد از ،"تهديدزا " نگرش داراي كشاورزان
 " راهبرد همچنين، .كنند مي استفاده "مثبت ارزيابي

 چالش" نگرش با شاورزانك توسط "پذيري مسئوليت
 با كشاورزان توسط بيشتر "انكار " راهبرد و "زا

 مي ترتيب، بدين .رود مي كار به  "زا آسيب " نگرش
 مثبت راب بيشتر كه راهبردهايي ،گرفت نتيجه توان
 فرد براي را بيشتري مثبت مدهايا پي احتماالً و داشته

 كه ندهست ييراهبردها ورند،آ مي ارمغان به بكارگيرنده
 گرفته بكار "زا چالش " نگرش با كشاورزان توسط

 راهبرد دو كاربرد كه است حالي در اين . شوند مي
 گونه هيچ "مسئله لح "و "عيااجتم هاي حمايت جلب

 نشان نگرشي گانه سه هاي گروه بين داري معني تفاوت
  .نداد

ي راهبردهاي مقابله اياين تحقيق كه با هدف شناس
نگام مواجهه با بالي خشكسالي در رواني كشاورزان ه

استان فارس به انجام رسيد نتايج متنوعي را در پي 
داشت بر اساس يافته ها و دستاوردهاي علمي اين 

  .ه ميگرددئتحقيق پيشنهادهاي زير ارا
  ترويجي -توصيه هاي آموزشي. الف
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اكثريــت  نتــايج ايــن مطالعــه نشــان داد كــه     -١
خطري مطالعه، خشكسالي را  رزان موردوكشا
) نگرش تهديدزا(دادن منابع خويش  دست در از

اين نوع نگرش نشـان مـي دهـد    . كردند تلقي مي
كه خطر از بين رفتن منابع در ميان كشاورزان 

، لـذا بايـد   )نگـرش آسـيب زا  (كمتر وجود دارد 
سعي نمود كه اين نگرش را از طريـق   كـالس   
هاي مقابله با خشكسالي بـه نگـرش چـالش زا    

چرا كه در اين نگرش كشاورز كمتر تبديل كرد؛ 
 .دچار تنش هاي رواني مي گردد

از ميان راهبردهـاي مقابلـه   بر اساس يافته ها،  -٢
شاورزان هنگام مواجهه با خشكسالي، رواني ك
اولويت اول را به خـود   »ارزيابي مثبت«راهبرد 

برنامـه ريـزان دوره هـاي     لـذا، . داد اختصاص
نند از ايـن  مقابله با خشكسالي به خوبي مي توا

راهبرد در راستاي آموزش كشاورزان استفاده 
بدين ترتيب كه هـر گونـه توصـيه هـاي     . نمايند

ترويجي از جمله كشت ارقام مقاوم به خشـكي،  
عميق تر نمودن چاه هـا، برقـي نمـودن آن هـا،     
ــاورزي را بــه عنــوان      ــه محصــوالت كش بيم
سرفصــل دوره هــاي آموزشــي مــذكور لحــاظ 

 . نمايند
 مقدماتي –اي اجرايي توصيه ه. ب

با توجه به ترتيب  بيمه محصوالت كشاورزي،  -٣
انواع منابع كشـاورزان كـه در اثـر خشكسـالي     
دچار تهديد يا آسيب مي شوند و بـا توجـه بـه    
تأثيرات بعدي منابع مذكور بر چگـونگي شـكل   
گيري نوع نگرش هـا و انتخـاب راهبـرد مقابلـه     

پيشـنهاد مـي شـود كـه اهميـت       رواني مناسب،
ــوان يــك  يمــه ب ــه عن محصــوالت كشــاورزي ب

ــوب در جامعــه روســتايي   ــه مطل ــرد مقابل راهب
ترويج شود تا كشاورزان نسبت به اين راهبرد 
نگرش مطلـوبي پيـدا كـرده و حتـي االمكـان از      

  .خسارت خشكسالي بكاهند
تقويت فعاليت هاي كميته احياء مراتع و مقابلـه   -٤

 با خشكسالي 
دامــي  تثبيــت قيمــت محصــوالت كشــاورزي و -٥

 هنگام خشكسالي
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Abstract  

Background 

Understanding the farmers' reactions and their psychological and intellectual reflections 

in drought could provide a basis for effective strategies and decisions making in order to 

minimize losses in agricultural productions and income. The present paper aims to 

determine the psychological coping strategies of farmers against drought in Fars 

province. 

Methods 
By using of multistage cluster sampling and theoretical and field methods, about 360 

farmers of 6 townships were surveyed in 3 different regions considering the severity of 

drought such as average, high and very high.  

Findings 
According to the results, the eight priorities of psychological coping strategies are 

respectively as follows: 'positive evaluation', 'self management', 'drawing social supports', 

'staying away from others', 'problem solving', 'responsibility', 'direct contact' and 'denial'. 

(3.30, 2.67, 2.53, 2.06, 1.83, 1.59, 1.59, 0.99) 

Conclusion 
The research achievements show that some resources, including physical, peripheral, 

personal and energizing are at risk during drought regarding the farmers' viewpoint. 

Farmers in sever drought regions feel that their resources are at high risk than others 

while farmers in other regions feel low risk. 

Keywords: drought, psychological coping strategies, threatening attitude, vulnerable 

attitude, challenging attitude, Fars province 
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