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ترويجی بر رفتار حفاظت آب  -های آموزشیتأثیر برنامه
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 چکیده
ر ترویجی ب -های آموزشیهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه

دانش، نگرش و رفتار کشاورزان در زمینه حفاظت آب کشاورزی با استفاده از 
 522ریزی شده بود. جامعه آماری پژوهش، شامل نظریه رفتار برنامه

نفرکشاورز دهستان زالوآب شهرستان روانسر استان کرمانشاه که طی سالهای 
های آموزشی ترویجی حفاظت آب مشارکت در برنامه 0295الی  0292

ز گیری تصادفی ساده و با استفاده اداشتند، بود که با استفاده از روش نمونه
 95تعداد  نفر از آنان انتخاب گردیدند؛ سپس به همین 95فرمول کوکران، 

نفر کشاورز که در هیچ نوع برنامه آموزشی ترویجی حفاظت آب در منطقه 
خاب ای با انتساب متناسب انتشرکت نکرده بودند به صورت تصادفی طبقه

ها در نفر کشاورز مورد مطالعه قرار گرفت. داده 092به این ترتیب  .گردید
تا  78/2ایایی بین و از طریق پرسشنامه معتبر و با پ 0295نیمه دوم سال 

آوری گردید. الزم به ذکر های مختلف پرسشنامه جمعبرای مقیاس 96/2
است که برای پایایی مقیاسهای مختلف پرسشنامه از ضریب آلفای کرنباخ 

 -های آموزشیبردارانی که در کالسنشان داد بهره tاستفاده شد. نتایج آزمون 
اند، به مراتب دانش اشتهترویجی در زمینه حفاظت آب کشاورزی شرکت د

تری در زمینه حفاظت آب کشاورزی باالتر، نگرش مساعدتر و رفتار مناسب
 -های آموزشیدارند. همچنین، تحلیل مسیر نشان داد شرکت در کالس

برداران پیرامون حفاظت آب ترویجی،  بیشترین تأثیر را بر رفتار بهره
رابطه با طراحی و اجرای کشاورزی دارد. در این راستا پیشنهادهایی در 

ترویجی به منظور باالبردن سطح دانش کشاورزان در  -های آموزشیبرنامه
زمینه حفاظت آب کشاورزی و نیز بهبود نگرش و رفتار آنان نسبت به حفاظت 

 آب کشاورزی ارائه گردید. 
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Abstract 
The main objective of this survey was to investigate the 
influence of extension training programs on knowledge, 
attitude and behavior of farmers towards water management 
using theory of planned behavior. Target population included 
420 farmers in Zalo-ab rural district in Ravansar in 
Kermanshah Province who had participated in a couple of 
extension training programs related to agricultural water 
conservation, implemented in the region during 2011-2015 
time-period. Applying simple random sampling method, 95 
farmers were selected according to Cochran formula. 
Correspondingly 95 farmers were selected using stratified 
random sampling method from those who had not participated 
in any extension training programs related to water 
management. In this way, 190 farmers were included in the 
study. Data were collected during the second 6-month period 
in 2015 by a questionnaire validity of which was confirmed by 
a panel of experts in the fields of agricultural extension and 
water engineering. Reliability of the questionnaire was 
approved applying Cronbach Alpha coefficient which was 
estimated between 0.78 and 0.96 for the scales of the 
questionnaire. Findings of t-test revealed that farmers, who had 
participated in extension training programs on water 
management, have more knowledge, more positive attitude 
and more appropriate behavior towards agricultural water 
management. Furthermore, path analysis showed that 
participation in extension training programs has the highest 
influence on farmers’ behavior concerning agricultural water 
conservation. Accordingly, it is recommended to invest more 
on extension training programs in the region to change attitude, 
knowledge and behavior of farmers towards agricultural water 
management. 
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 مقدمه  -0

ای برای تولیدات کشاورزی دسترسی به آب عامل محدودکننده
شود. در کشور ما نیز به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و محسوب می

قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک، مدیریت بهتر منابع آب 
 برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی امری ضروری است

(Khanpaieh and Karami, 2015 .) طبق آمارهای موجود بخش
درصد از مصرف آب را به خود اختصاص  92تا  92کشاورزی ایران 

داده است، در حالیکه سایر بخشها شامل مصارف خانوادگی و صنعتی 
 انددرصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده 02تنها کمتر از 

(United Nation, 2008)ل . این در حالی است که در طی چند سا
گذشته، آنقدر بحران آب در ایران شدید است که دولت مجبور شده 

، از عرضه محوری به حفاظت آباست که پارادایم خود را در زمینه 
سمت تقاضا محوری سوق داده و به ویژه این تغییر پارادایم را در بخش 

اده باشد، انجام دآب در ایران میکننده کشاورزی که بزرگترین مصرف
بنابراین جهت مدیریت منابع  (.Yazdanpanah et al., 2013) است

 کنندگان آب بیش از پیش احساسآب در ایران، لزوم تغییر رفتار مصرف
کنندگان آب در ایران شده و با توجه به اینکه بخش عمده مصرف

کشاورزان هستند، بروز رفتار درست و مناسب از سوی کشاورزان 
د. باش مؤثرن آن در ایران بسیار و کاهش بحرا حفاظت آبتواند در می

اگر  پذیر نیست. در حقیقتاما تغییر رفتار کشاورزان به سادگی امکان
ری با تخواهند کشاورزان رفتار مناسبمیگذاران ریزان و سیاستبرنامه

آب داشته و به شیوه مناسب از آن حفاظت کنند، باید بدانند که اوالً 
 طلبانه خواهان این رفتار باشند نهکشاورزان بایستی خود به صورت داو

اینکه با اجبار آنها را مجبور به بروز چنین رفتاری کنند؛ ثانیاً بایستی 
ب خواهد داشت تا یک رفتار مناس تأثیربدانند که چه عواملی بر کشاورز 

از خود بروز دهند. دو موضوع  حفاظت آبو داوطلبانه را در زمینه 
های مرتبط با رفتار داوطلبانه ظریهها و نمذکور، بحث را به تئوری

هایی که در این زمینه در تحقیقات علوم کشاند. یکی از تئوریمی
انسانی، علوم اجتماعی و روانشناسی بسیار به کار رفته است، تئوری 

است که عوامل اصلی اثرگذار  1985در سال  Ajzenرفتار هدایت شده 
( 0نظریه مذکور )شکل دهد. طبق بر رفتار داوطلبانه را توضیح می

درک فرد از هنجارهای ، (Attitude) نگرش فرد نسبت به رفتار
ایی بروز و درک فرد از توان( Subjective Norms) اجتماعی موجود

، رفتار وی را در هر (Perceived Behavioral Control) رفتار
 کند. ای هدایت میزمینه

 
، درک آب حفاظته مطابق تئوری فوق، سه متغیر نگرش فرد نسبت ب

فرد از  اش برای بروز رفتار مورد نظر با آب و درکفرد از توانایی
اینکه تا چه اندازه اطرافیان از وی انتظار هنجارهای اجتماعی موجود و 

فاظت حبر رفتار فرد جهت  ،دارند در زمینه آب، رفتار درستی داشته باشد
تری رش مساعدگذار هستند؛ به نحوی که کشاورزانی که نگتأثیر آب

نسبت به حفاظت آب دارند، آنهایی که معتقدند جامعه از آنها انتظار 
دارد رفتار مناسبتری با آب داشته باشد، و کسانی که معتقد هستند از 

آب برخوردار هستند، رفتار بهتری با  با مناسب رفتارتوان الزم برای 
ین ا آب داشته و بیشتر نگران وضعیت منابع آب کشاورزی هستند و

 دهند.نگرانی را از طریق تغییر رفتار خود نشان می

 
Fig. 1- Theory of planned behavior by Ajzen (1985) 

  Ajzenريزی شده نظريه رفتار برنامه -0شکل 

 (Ajzen ،1985)منبع: 

 
دارند، نیز بیان می Yazdanpanah et al. (2014)اما همانگونه که 

ی تحلیل رفتار کشاورزان با آب کافی این سه متغیر به تنهایی برا
 نیست.

  
 (Kaiser (2006  وYazdanpanah et al. (2014)  پیشنهاد کردند

عالوه بر سه متغیر مذکور، هنجار اخالقی فرد نیز به عنوان یک عامل 
دین معنا ــآب در نظر گرفته شود. ب اثرگذار بر رفتار کشاورزان در زمینه

وجه ــدون تــاشد، آنگاه بــاظت آب بر فردی طرفدار حفــه اگــک
ر متغیرها، اقدام به حفاظت آب خواهد کرد. ــه سایــب

Yazdanpanah et al. (2014)  به این نتیجه رسیدند که تصور فرد
از ریسک بحران آب و اینکه از دیدگاه فرد تا چه اندازه بحران آب در 

 شتمنفی بیشتری بر روی زندگی فرد خواهد دا تأثیرآینده 
(Perception towards water crisis risk) یک عامل اثرگذار قوی ،

بر رفتار کشاورزان در زمینه حفاظت آب است که بایستی در کنار سه 
متغیر اصلی تئوری، مطالعه شود. عالوه بر متغیرهای مذکور، تصور فرد 

تا چه اندازه ی رفتار با آب خود و اینکه فرد خود را در زمینهاز هویت 
، نیز یک متغیر اثرگذار بر رفتار کشاورزان در زمینه کندهبر فرض میر

 ;Burton, 2004; Pelling and White, 2009رفتار با آب است)

Nigbur et al., 2010; Yazdanpanh et al., 2014  .) 
 

قان وسط محقــای متعددی تعالوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای زمینه
ده است. ــظتی کشاورزان مطالعه شورد رفتار حفاــمختلف در م

Nabi-afjadi et al. (2015)  در پژوهش خود نتیجه گرفتند
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ترویجی، آشنایی و باالبردن سطح دانش و آگاهی  -های آموزشیبرنامه
جویی در های آبیاری جدید باعث صرفهکشاورزان در زمینه روش

نشان داد میان میزان  Panahi (2012)شود. مصرف آب می
ت، اندازه مزرعه، سهم از منبع آب آبیاری، درآمد، دانش فنی، تحصیال

نگرش در امر مدیریت منابع آب، میزان ارایه خدمات ترویجی، 
زراعی و میزان همکاری  حفاظت آبهای صورت گرفته در امر فعالیت

زراعی و متغیر  حفاظت آبهای مرتبط در کشاورزان با سازمان
داری وجود دارد. ب زراعی رابطه معنیسازوکارهای مدیریتی در منابع آ

نشان  Forozani and Karami (2012)نتایج حاصل از پژوهش 
های های ترویجی، میزان استفاده از کانالدهد بین میزان تماسمی

ارتباطی، بین مشارکت اجتماعی و دانش فنی آنان با متغیر نگرش 
دارد. بر اساس داری وجود زراعی رابطه مثبت و معنی حفاظت آبدرباره 

های بین مشخصه Mousavi et al. (2008)نتایج حاصل از پژوهش 
ابع آب، ار منبرداران با نگرش آنها نسبت به مدیریت پایداجتماعی بهره

داری وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش ارتباط مثبت و معنا
Shahroudi et al. (2009)  حاکی از آن است که بین دانش، نگرش

و مهارت کشاورزان در زمینه شیوه های مدیریت پایدار آب زراعی در 
دو گروه کشاورزان مورد مطالعه در شبکه های آبیاری دارای تعاونی 

 داری وجود دارد. بران و فاقد آن اختالف معنیآب
 

رهای درک فرد از هنجابا توجه به مطالب فوق، عالوه بر نگرش، 
به آن  Ajzenکه در مدل یو درک فرد از توانایی بروز رفتار اجتماعی

ای نیز بر رفتار کشاورزان در اشاره شده است، برخی از متغیرهای زمینه
اقع ای دروگذار هستند. عوامل زمینهتأثیرآب کشاورزی  حفاظتزمینه 

 ههای مالی، فیزیکی، طبیعی، انسانی و اجتماعی هستندکهمان سرمایه
مهمترین آنها شامل سن، میزان تحصیالت، بعد خانوار، اندازه زمین، 

های میزان درآمد، ارتباط با مروجان کشاورزی، شرکت در کالس
 باشد که برآب میترویجی، و میزان دانش درباره وضعیت  -آموزشی

 و درک فرد از توان بروز رفتار درک فرد از هنجارهای اجتماعینگرش، 
دهد یکی از ای نشان میمطالعه متغیرهای زمینه گذار است.تأثیر

آموزشهای ترویجی است که  ها ومهمترین این متغیرها، نقش برنامه
ای که در ادبیات تحقیق ضعف عمدهنقطه تمرکز مطالعه حاضر است. 

از تئوری خاصی برای  تحقیقات قبلی عمدتاً این است که وجود دارد
رفتار حفاظت آب توسط  بررسی نقش آموزشهای ترویجی بر روی

ار متغیر ای را در کنو صرفاً تعدادی متغیر زمینه کشاورزان استفاده نکرده
ندی ماند. به عبارتی دیگر دیدگاه نظامآموزشهای ترویجی بررسی نموده

نسبت به مطالعه نقش آموزشهای ترویجی در مورد رفتار حفاظت آب 
ضر این ضعف از طریق به اند. در مطالعه حابین کشاورزان نداشته در

کارگیری تئوری رفتار هدایت شده برطرف شده و نقش آموزشهای 
ای و هم در چارچوب نظریه ترویجی را هم درکنار سایر متغیرهای زمینه

با توجه مطالب گفته شده، هدف کلی . کندرفتار هدایت شده مطالعه می
و  نگرشترویجی بر دانش،  -های آموزشیبرنامه تأثیرپژوهش حاضر 

کشاورزی در دهستان زالوآباد  حفاظت آبرفتار کشاورزان در زمینه 
شهرستان روانسر کرمانشاه با استفاده از تئوری رفتار هدایت شده 

Ajzen باشد. در راستای هدف کلی فوق، فرضیات تحقیق به می
 :ت زیر در نظر گرفته شدصور

ربوط به ترویجی م -های آموزشی: شرکت کشاورز در کالس0فرضیه 
 معناداری دارد.ی حفاظت آب تأثیر آب بر دانش او در زمینه

ترویجی مربوط به  -های آموزشی: شرکت کشاورز در کالس2فرضیه 
 معناداری دارد.تأثیر آب بر نگرش او نسبت به وضعیت آب 

ترویجی مربوط به  -های آموزشی: شرکت کشاورز در کالس2فرضیه 
 معناداری دارد.فاظت آب تأثیر ی حآب بر رفتار او در زمینه

 
ررسی ب براساسچوب نظری پژوهش رگفته، چاتوجه به مطالب پیشبا

ای ینهریزی شده با عوامل زمتحقیقات گذشته و تلفیق مدل رفتار برنامه
 ارائه شده است. 2شکل  به صورت

 

Fig. 2- Theoretical framework of the research 
 چارچوب نظری پژوهش -8شکل 
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 تحقیقروش  -8

این تحقیق از طریق پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام 
کار نفر از کشاورزان آبی 522گرفت. جامعه آماری پژوهش، شامل 

)منظور کشاورزانی است که زمینهای آنها با استفاده از آبیاری زراعت 
های ی سالشد( دهستان زالوآب شهرستان روانسر کرمانشاه که در طمی

 حفاظت آبهای آموزشی ترویجی مربوط به در برنامه 0295تا  0292
یری گشرکت کرده بودند، بود. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه

𝑛تصادفی ساده و از فرمول کوکران ) =
𝑁(𝑡𝑠)2

𝑁𝑑2+(𝑡𝑠)2
(  استفاده شد. 

ت کننده در پرسشنامه در میان کشاورزان شرک 22بدین منظور تعداد 
در منطقه مورد مطالعه توزیع  حفاظت آبهای آموزشی ترویجی برنامه

رفتار حفاظت آب در میان آنان محاسبه متغیر گردید و انحراف معیار 
ا گیری نیز برابر ببه دست آمد. فاصله اعتماد نمونه 55/2شد که معادل 

ترتیب،  نگیری کمتر باشد.  به ایدرنظر گرفته شد تا خطای نمونه 20/2
یری گنفر به دست آمد که برای افزایش دقت نمونه 89حجم نمونه برابر 

(. دلیل انتخاب روش d55/2 =s ,=20/2نفر افزایش یافت ) 95به 
ه تفکیک کننده بگیری تصادفی ساده این بود که آمار افراد شرکتنمونه

فاده گیری استروستا وجود نداشت؛ لذا تنها راه برای انتخاب روش نمونه
سپس به منظور رعایت اصول آمار  گیری تصادفی ساده بود.از نمونه

کاری که در منطقه مورد مطالعه بوده و در استنباطی، از کشاورزان آبی
ده شرکت نکر حفاظت آبهیچ نوع برنامه آموزشی ترویجی مربوط به 

ناسب تای با انتساب منفر به صورت تصادفی طبقه 95بودند نیز تعداد 
( انتخاب گردید. به این ترتیب در نهایت تعداد حجمسب با بزرگی متنا)

پرسشنامه از طریق بررسی  نفر کشاورز مورد مطالعه قرار گرفت. 092
ادبیات تحقیق، مصاحبه با متخصصان و بازدید میدانی از منطقه مورد 
مطالعه طراحی گردید. برای روایی پرسشنامه از نظر متخصصان رشته 

کشاورزی و متخصصان رشته علوم و مهندسی آب ترویج و آموزش 
استفاده شد و پایایی مقیاسهای مختلف با محاسبه آلفای کرنباخ آزمون 

 ( که همگی از پایایی باالیی برخوردار بودند. 0گردید )جدول 
Table 1- Reliability of the research scales 

 پايای مقیاسهای به كاررفته در تحقیق -0جدول 
Alpha Number 

of items 

Scale 

0.96 4 Attitude towards water conservation 
0.88 3 Subjective norms 
0.85 9 Perceived behavioral control 
0.82 5 Perception of water crisis risk 
0.78 5 Self-perceived leadership role 

 
ر به عنوان متغیی حفاظت آب در این مطالعه رفتار کشاورزان در زمینه

وابسته مورد سنجش قرار گرفت. این متغیر با سواالتی درباره استفاده 
 حاضر وهای حفاظت آب کشاورزی توسط کشاورزان در حال از روش

یا روشهایی که قصد دارند در سال آینده  از آنها استفاده کنند، مورد 

بیاری ، آها شامل استفاده از آبیاری بارانیسنجش قرار گرفت. این روش
مصرف ای، استفاده از کنتور هوشمند، کاشت محصوالت کمقطره

جای محصوالت پرمصرف و آبیاری در ساعات مناسب بودند. نحوه هب
 های حفاظتگونه بود که، استفاده از هر یک از روشدهی به اینامتیاز

امتیاز بود. تنها در مورد استفاده از  5برداران دارای از آب توسط بهره
عنوان روش ه هنوز هم ب بردار از این روشهای سنتی اگر بهرهوشر

 قکرد امتیازی به وی تعلآبیاری سطح زیر کشت خود استفاده می
فاده جای استه قصد داشت در سال آینده ببردار گرفت، اما اگر بهرهنمی

های تحت فشار استفاده کند، امتیاز این قسمت از روش سنتی از آبیاری
در  متغیر بود. 25تا  2شد. دامنه امتیازات این متغیر بین ه میبه وی داد

ادامه متغیرهای مستقل تحقیق و نحوه سنجش آنها توضیح داده 
 شود.می

 
، شامل توانایی یک کشاورز برای حفاظت آبدانش کشاورز نسبت به 

های مدیریت بهینه و حفاظت از آب توسط خود او در تشخیص شیوه
سؤال برای سنجش دانش کشاورزان در  05. از باشدسطح مزرعه می

کشاورزی استفاده شد. طراحی سؤاالت برای تعیین  حفاظت آبزمینه 
سؤال از مجموعه سؤاالت   7ای بود که سطح دانش کشاورزان به گونه

 7به صورت تشریحی و شفاهی از تک تک کشاورزان پرسیده شد، و 

طراحی شده بود. در  "دانمنمی -غلط -صحیح"صورت  هسؤال دیگر ب
سؤاالت پرسشنامه امتیازاتی در نظر گرفته شد  نهایت برای هر کدام از

سنجیده شد و میزان دانش کشاورزان  22سؤال در مبنای  05و مجموع 
سواالت  ای محاسبه گردید.به صورت فاصله حفاظت آبدر زمینه 

ای هتفاوت آبیاری بارانی و قطردرنظر گرفته شده به شرح زیر بود: 
 های آبیاریچیست )تشریحی(؛ میزان عملکرد محصول در سیستم

باشد )صحیح، غلط، های تحت فشار میسطحی بیشتر از سیستم
های آبیاری سطحی بسیار نمیدانم(؛  میزان آب مصرفی در سیستم

 )صحیح، غلط، نمیدانم(؛ باشدهای تحت فشار میبیشتر از سیستم
اطق بادخیز و هنگام وزش باد عملکرد های آبیاری بارانی در منسیستم

ی در اهای آبیاری قطره)صحیح، غلط، نمیدانم(؛ از سیستم خوبی ندارند
)صحیح، غلط، نمیدانم(؛ مدت  توان استفاده کرددار نمیمناطق شیب

 )تشریحی(؛ در چه ساعاتی از کنیدزمان هر آبیاری را چگونه تعیین می
چرا )تشریحی(؛ حجم آب مورد نیاز شبانه روز  آبیاری مناسبتر است و 

 تهای بعدی کمتر اسبرای آبیاری اول به نسبت آبیاری دوم و آبیاری
)صحیح، غلط، نمیدانم(؛ مدت زمان الزم برای آبیاری اول در مزرعه  

)صحیح، غلط، نمیدانم(؛  محصوالت  های بعدی استکمتر از آبیاری
نید: یشتر به کمتر مرتب کزیر را از نظر میزان نیاز آبی به ترتیب از ب

زمینی، ذرت، گوجه فرنگی، کلزا، گندم، خیار؛ هر چه آبیاری سیب
بیشتری انجام دهیم رشد محصول بیشتر و باعث عملکرد باالتر خواهد 
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خوب  ،)صحیح، غلط، نمیدانم(؛ چگونه متوجه شویم که زمین شد
لی مآبیاری شده است )تشریحی(؛ تعیین دور آبیاری مزرعه به چه عوا

بستگی دارد )تشریحی(؛ برای آنکه آب کمتری در هر آبیاری مصرف 
 گردد چه کارهایی بایستی انجام گیرد )تشریحی(. 

 
گویه  5برداران نسبت به حفاظت از آب کشاورزی با نگرش بهره
 ودهب زیاد کشاورزی در آب مصرفکه شامل موارد زیر بود:  سنجیده شد

 ظرن کرد؛ به پیدا کشاورزی در آب مصرف کردن کم برای راهی باید و
 کشاورزی محصوالت عملکرد افزایش و بیشتر محصول تولید من

 کم و آب است؛ حفاظت آن مصرف کردن کم و آب حفاظت از ترمهم
 تیضرور اکنون است و الزم خشکسالی زمان در فقط آب مصرف کردن

 دنرک کم و آب حفاظت به نیازی کنونی شرایط در من نظر ندارد؛ و به
وافقت خود را ــهر یک از پاسخگویان میزان م .نیست آن مصرف

بیان کردند  22تا  2ای بین ها در مقیاس فاصلهنسبت به هریک از گویه
 بود(. موافقکامالً  22و نمره  مخالف)نمره صفر کامالً 

 
کشاورزی  حفاظت آبترویجی مربوط به  -شرکت در هر دوره آموزشی

دوره آموزشی در زمینه  5منطقه به طور کلی امتیاز بود. در  5دارای 
 آموزش این کالسها شامل موارد زیر بود:برگزار شده بود.  حفاظت آب

 با بمناس کشت الگوی تغییر، بارانی و ایقطرهآبیاری  هایتمسسی
 داشتبر و داشت کاشت دوره، آب کمبود بحران مدیریت، منطقه شرایط

به کشاورزانی که در هیچکدام و نحوه محاسبه میزان مصرف آب.  کلزا
بودند امتیاز صفر  شرکت نکردهفوق ترویجی  -های آموزشیاز دوره

 5ترویجی  -ی آموزشیداده شد. کمترین امتیاز جهت شرکت در دوره
بردار فقط در یک دوره آموزشی شرکت داشته است( و امتیاز )بهره

شی شرکت کرده آموز دوره 5بردار در تمامی )بهره 22بیشترین امتیاز 
 باشد.است( می

 
بروز  اش درو تصور فرد از توانایی درک فرد از هنجارهای اجتماعی

 با شاخص طراحی شده توسطمناسب حفاظت آب  رفتار
Yazdanpanah et al. (2014)  اما به جای استفاده از  ؛سنجیده شد

 ای استفاده شد تا بهتر بتوان متغیرنمره 22طیف لیکرت از یک مقیاس 
های مربوط به درک گویه ای نزدیک نمود.را به مقیاس فاصله

 من برای که کسانی اکثرهنجارهای اجتماعی شامل موارد زیر بود: 
 صرفم کمتری آب که کنم کاری بایستی من که معتقدند هستند مهم

 هک آنهایی اکثر کنم کم را امکشاورزی در آب مصرف من کنم؛ اگر
 کسانی شد؛ اکثر خواهند خوشحال کارم این از هستند مهم من برای

 وبیخ کار آب مصرف کردن کمتر که معتقدند هستند مهم من برای که
 ردنک کم و آب حفاظت به نیازی کنونی شرایط در من نظر است؛ و به

روز ب اش درتصور فرد از تواناییهای متغیر گویه .نیست آن مصرف

 است راحت من ایبرمناسب حفاظت آب شامل موارد زیر بود:  رفتار
 راحت خیلی بخواهم باشم؛ اگر داشته تریمناسب رفتار آب با که
 کنم؛ کم کم را مصرفش و کرده مدیریت درستی به را آب توانممی

 هک است من اختیار در است؛ این خارج من دستان از آب مصرف کردن
 مدیریت درستی به را آن و کنم کم را آب مصرف نخواهم یا بخواهم
 و دهکر کم را آب مصرف بتوانم که است سخت خیلی من ایکنم؛ بر

 آب مناسب مدیریت برای الزم مهارت و زمان کنم؛ من مدیریت را آن
 رامکانپذی من زمینهای در آب کردن ندارم؛ کم راآن مصرف کردن کم و

 ردنک کم منظور به الزم تجهیزات نصب برای کافی پول نیست؛ من
 الزم مهارت و دانش توانممی ؛ و مندارم را خود آبیاری آب مصرف

 .کنم کسب را کشاورزی آب حفاظت هایروش به شدن مسلط برای
 

دو متغیر تصور فرد از میزان ریسک بحران آب و همچنین تصور فرد 
از نقش رهبری خود در جامعه توسط مقیاسهای محقق ساخته و در 

ک بحران های میزان ریسگویه گیری شد.ای اندازهنمره 22یک طیف 
 برای خطری که نیست طوری آب وضعیتآب به شرح زیر بود: 

 که تنیس ایگونه به کشاورزی در آب باشد؛ وضعیت داشته کشاورزان
 رد آب باشد؛ و وضعیت داشته اثری من کشاورزی تولیدات روی بر

یندازد. ب خطر به را من زندگی بتواند که نیست ایگونه به کشاورزی
اش در بین سایر کشاورزان از نقش رهبری برای سنجش تصور فرد

 نهزمی در شما کنیدمی تصور اندازه چه تاهای زیر به کار رفت: گویه
 پیروی شما از و دارید تأثیر کشاورزان سایر روی بر کشاورزی امور
 امور زمینه در مشاوره برای کشاورزان دیگر اندازه چه کنند؟ و تامی

 کنند؟یم مراجعه شما به کشاورزی مختلف
  

سایر متغیرهای مستقل تحقیق و مقیاسهای هر یک به شرح زیر بود: 
سواد )سال(، بعد خانوار )نفر(، میزان زمین آبی )هکتار(، سن )سال( 
میزان درآمد ناخالص )میلیون تومان( و میزان ارتباط با مروج )مقیاس 

ای(. برای متغیرهایی که با بیش از یک گویه سنجیده شده نمره 22
بودند، تحلیل عاملی کلی صورت گرفت تا مشخص شود تا چه اندازه 
مقیاس طراحی شده برای هر متغیر خود را به صورت یک عامل نشان 

ها با متغیرهای دهد. نتیجه به دست آمده نشان از تناسب گویهمی
و  SPSSافزار ها از دو نرممربوطه داشت. جهت تجزیه و تحلیل داده

AMOS های پرت و گم شده، . به منظور بررسی دادهبهره گرفته شد
تمامی متغیرها قبل از انجام تحلیل استنباطی چک شدند و از این نظر 

قبل از انجام تحلیل  ،ها وجود نداشت. همچنینمشکلی در میان داده
، با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره AMOSمسیر با استفاده از 

متغیره، و عدم وجود چند همخطی ها از نظر نرمال بودن چند داده
های رگرسیون نشان داد که توزیع اشتباهات کنترل گردیدند. خروجی

های بررسی چندهمخطی رگرسیونی نرمال بوده و همچنین شاخص
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نشان داد که بین متغیرهای مستقل چند همخطی وجود ندارد. به 
ای عالوه، با توجه به تعداد متغیرهای مورد مطالعه، حجم نمونه بر

ها شرایط الزم برای انجام نتیجه داده تحلیل مسیر مناسب بود. در
 تحلیل چند متغیره پارامتری را دارا بودند.

 

 نتايج و تحلیل نتايج -3

میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرهای مورد مطالعه  به صورت 
 آمده است. 2گرد شده در جدول 

 

د میانگین سواد کشاورزان دهنشان می 2های مندرج در جدول یافته
کالس  9ترویجی مربوط به آب  -های آموزشیشرکت کننده در دوره

کالس  5اند برابر با ها شرکت نکردهبردارانی که در این دورهو بهره
این دو گروه از لحاظ سطح سواد در  tباشد که با توجه به مقدار می

ورزان شرکت (. کشاt=65/2اختالف معناداری با هم دارند ) %0سطح 
های آبی بیشتری دارند. این دو ها جوانتر بوده و زمینهکننده در دور

گروه از لحاظ تعداد اعضای خانوار تفاوتی با هم ندارند و هردو گروه 
نفره هستند. متوسط درآمد ناخالص ساالنه  6های تقریباً از میان خانواده

هد دشد که نشان میبامیلیون تومان در سال می 06هر دو گروه تقریباً 
از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. از نظر سایر متغیرهای 

دهد کشاورزان شرکت مندرج در جدول نشان می tمورد مطالعه، مقادیر 
ها از وضعیت بهتری برخوردار بوده و از نظر آماری دارای کننده در دوره

د، انها شرکت نکردهداری با کشاورزانی که در این دورهاختالف معنی
ند اها شرکت داشتهکه در این دورهبردارانیهستند. به عنوان مثال، بهره

نه تری در زمیبه مراتب نگرش مساعدتر، دانش باالتر و رفتار مناسب
حفاظت از آب کشاورزی دارند و معتقد هستند از توانایی )مالی و 

اظت آب برخوردار انسانی( الزم برای بروز رفتار مناسب در زمینه حف
های آموزشی مربوط به کشاورزانی که در دوره 2مطابق جدول  هستند.

اند دارای درک باالتری از هنجارهای مدیریت آب شرکت کرده
داری اجتماعی درمورد حفاظت آب برخوردار بوده و دارای اختالف معنی

 با سایر کشاورزان هستند.

 

 افزارمنرا به کارگیری های تحقیق با روش تحلیل مسیر و بفرضیه
AMOS  ابسته و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر 0آزمون شدند. نمودار

دهد میزان ارتباط با دهد. نمودار مذکور نشان میتحقیق را نشان می
را در دانش کشاورزان در زمینه  تأثیرمروجین کشاورزی بیشترین 

باشد. میزان می 22/2ارد که این مقدار برابر با کشاورزی د حفاظت آب
 حفاظت آبترویجی در زمینه  -های آموزشیشرکت در کالس تأثیر

در تبیین 05/2داران برچنین میزان سواد بهرهباشد، هممی 22/2برابر با 
ور، سه مذک تحلیل مسیردارد. مطابق مدل  تأثیرر دانش واریانس متغی

سطح  ومتغیر ارتباط با مروج، شرکت در کالسهای آموزشی و ترویجی، 
حفاظت واریانس دانش در زمینه  %25سواد کشاورزان، به صورت یکجا 

 رتحلیل مسیدهند. به این ترتیب، مدل کشاورزی را توضیح می آب
شدن فرضیه اول پژوهش دارد. تأییدنشان از 

 
Table 2- Variable description and t-test for group comparison 

 هبرای مقايسه میانگین گرو t توصیف متغیرها و آزمون -8جدول 
t value Untrained group 

Mean (SD) 

Trained group 

Mean (SD) 

Variable 

**2.65 5 (2) 9(2) Education (year) 
1.65 47 (11) 37(7) Age (year) 

--- 6 (2) 6 (2) Family size 
1.19 7 (4) 9 (4) Farm size (ha) 

--- 16 (4) 16 (4) Average yearly income (million Tomans) 
**3.44 9 (3) 16 (4) Contact with extension agent 
**3.41 10 (4) 17 (3) Attitude towards water conservation 

1.86 10 (3) 12 (3) Perception of water crisis risk 
--- 13 (5) 13 (4) Self-perceived leadership role 

**3.47 9 (4) 16 (5) Subjective norms 
**3.28 10 (4) 16 (3) Perceived behavioral control 
**3.12 10 (4) 15 (2) Knowledge on water conservation 

--- --- 15 (4) Training experience 
**3.54 10 (4) 18 (3) Water conservation behavior 

        ** p<0.05          
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Diagram 1- path analysis of factors affecting knowledge, attitude and behaviors of farmers regarding water 

conservation 
 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر دانش، نگرش و رفتار كشاورزان در زمینه حفاظت آب كشاورزی  -0نمودار 

 

انش بر د مؤثرمعادله رگرسیونی عوامل  ،دست آمدههبراساس مقادیر ب 
توان کشاورزی را به صورت زیر می حفاظت آبکشاورزان درباره 

 نوشت:
+ ارتباط  22/2ترویجی  -های آموزشی+ شرکت در کالس 05/2سواد 

 (y= دانش )22/2با مروج 

 
دهد به ازای یک واحد افزایش در میزان معادله رگرسیونی نشان می
. یابدفزایش میمتغیر وابسته دانش ا 22/2ارتباط با مروج کشاورزی، 
زشی های آموبرداران و شرکت در کالسمیزان ارتباط مروج با بهره

 5هد دبینی دانش دارند.  مدل مسیر نشان میسهم بیشتری در پیش
ای همتغیر مستقل سواد، ارتباط با مروجین کشاورزی، شرکت در کالس

کشاورزی،  حفاظت آبمورد  ترویجی، و میزان دانش در -آموزشی
اثر مستقیم و غیر مستقیم بر  نگرش نسبت به حفاظت از آب دارای 

 بر نگرش مؤثرکشاورزی هستند. ضریب تعیین مدل برای عوامل 
 5باشد و  این می 20/2کشاورزی، برابر  حفاظت آبکشاورزان درباره 

درصد واریانس نگرش کشاورزان نسبت به  20متغیر بصورت یکجا 
ارتباط با مروجان بیشترین  0مودار کنند. طبق نوضعیت آب را تبیین می

برداران نسبت به حفاظت از آب کشاورزی دارد را در نگرش بهره تأثیر
 2باشد. در جداول می 26/2و مقدار اثر مستقیم آن بر نگرش برابر با 

، اثرات کل متغیرهای مستقل بر نگرش نسبت به حفاظت از آب 5تا 
 کشاورزی گزارش شده است.

 

Table 3- Standardized direct effects of variables in the model 
  اثرات مستقیم استاندارد شده متغیرهای مستقل مدل -3جدول 
Contact with extension agent Training experience Knowledge Education Variable 

0.26 0.21 0.12 0.24 Direct effect 
 

Table 4- Standardized indirect effects of variables in the model 
 اثرات غیر مستقیم استاندارد شده متغیرهای مستقل مدل  -5جدول 

Contact with extension agent Training experience Knowledge Education Variable 
0.039 0.035 0.001 0.02 Indirect effect 

 
Table 5- Standardized total effects of variables in the model 

 برداراناثرات كل استاندارد شده متغیرهای مستقل مدل نگرش بهره -0جدول 
Contact with extension agent Training experience Knowledge Education Variable 

0.3 0.25 0.12 0.26 Total effect 
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ثر ادهد، ارتباط با مروج بیشترین نشان می 5های مندرج در جدول داده
برداران در زمینه حفاظت از آب کشاورزی دارد. دو را بر نگرش بهره

به  ترویجی -های آموزشیمتغیر تحصیالت و میزان شرکت در کالس
گذار است. با توجه به تأثیربرداران /.  بر نگرش بهره25/. و 25ترتیب 
+  02/2ر است: دانش ــصورت زیهه رگرسیونی بـمعادل 5جدول 

+ ارتباط با مروج 26/2+ سواد 25/2های آموزشی  شرکت در کالس
 .(y= نگرش )2/2

 
دهد، به ازای یک واحد افزایش یا تغییر در معادله رگرسیونی نشان می

میزان ارتباط با مروج کشاورزی، نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت 
 ترین متغیرگردد. با توجه به تابع یاد شده مهممساعدتر می 2/2آب

برداران نسبت به حفاظت از آب کشاورزی ر نگرش بهرهگذار بتأثیر
اد باشد، و متغیر سوبرداران با مروجین کشاورزی میمیزان ارتباط بهره

. باشدبرداران میبرداران دومین متغیر اثرگذار بر نگرش بهرهبهره
تأثیر مثبت و ترویجی   -های آموزشیشرکت در کالس ،همچنین

اران داشته و به این ترتیب فرضیه دوم بردمعناداری بر نگرش بهره
 گردد. می تأییدپژوهش نیز 

 

دهد ارتباط با مروجان نشان می 0مدل مسیر مندرج در نمودار 
ترویجی و سواد  -های آموزشیکشاورزی، شرکت در کالس

برداران از طریق اثر غیرمستقیم بر رفتار کشاورزان نسبت به بهره
ستند؛ همچنین شرکت در گذار هتأثیرکشاورزی  حفاظت آب

ترویجی و ارتباط با مروجان کشاورزی دارای اثر  -های آموزشیکالس
ی، ترویج -های آموزشیمستقیم بر رفتار هستند. شرکت در کالس

تقیم برداران دارد که مقدار اثر مسبیشترین اثر مستقیم را بر رفتار بهره
، دانش 0بق نمودار باشد. طمی 22/2این متغیر بر رفتار کشاورزان برابر 

کشاورزی به طور غیرمستقیم از طریق افزایش  حفاظت آبپیرامون 
برداران نسبت به لزوم حفاظت از آب کشاورزی و افزایش نگرش بهره

برداران اثرگذار است؛ هنجارهای اجتماعی بر رفتار بهرهفرد از درک 
د. شبامیبرداران مستقیمی بر رفتار بهره دانش دارای اثر ،همچنین

نگرش نسبت به حفاظت از آب کشاورزی دارای اثر مستقیم و 
درک فرد از  باشد. متغیرهایبرداران میغیرمستقیم بررفتار بهره

و درک فرد از توانایی بروز رفتار دارای اثر مستقیم  هنجارهای اجتماعی
بردارانی که برداران هستند. در واقع بهرهداری بر رفتار بهرهو معنی

کنند، ارزش و اهمیت بیشتری اجتماعی را بیشتر درک می هنجارهای
نسبت به حفاظت از آب کشاورزی قائل هستند و از رفتارهای 

رک فرد دتری در این زمینه برخوردار هستند. میزان اثر مستقیم مناسب
باشد که دومین می 22/2برداران بر رفتار بهره اجتماعیهنجارهای از 

 56/2 است. ضریب کلی تعیین متغیر وابسته نانآمتغیر اثرگذار بر رفتار 
درصد واریانس  56دهد باشد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان میمی

است، از ده ــوسط متغیرهای مستقل تبیین شــمتغیر وابسته رفتار ت
های بررسی متغیر شرکت در کالس میان سایر متغیرهای مورد

را بر  یرتأثزی بیشترین کشاور حفاظت آبترویجی در زمینه  -آموزشی
نتایج حاصل از مدل کلی در  برداران در زمینه مذکور دارد.رفتار بهره

 ارائه شده است. 6جدول 
 

Table 6- General goodness of fit for the estimated 
model 

 برازش كلی مدل برآورد شده -0جدول 
Value Indices 
0.157 Chi-square 

8 Degree of freedom 
0.74 Sig. 

 
دار دهد مقدست آمده از برازش کلی مدل برآورد شده نشان میهنتایج ب

 α= %5به دست آمده که در سطح  057/2اسکور برابر آماره کای
د. در گردید میست. بنابراین برازش مناسب مدل تایدار نشده امعنی

 های برازش مدل ارائه شده است.شاخص 7جدول 
 

Table 7- Model fit summary 
 های برازش مدلشاخص -7جدول 

Sig. Value هاشاخص 

0.38 0.137 Relative Chi-square (CMIN/DF) 

--- 2.2 Root Mean Square Residual(RMR) 

--- 0.94 Goodness of Fit Index(GFI) 

--- 0.91 Adjusted GFI (AGFI)  
--- 0.001 Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

 
کند، مقدار آماره های برازش مدل در جدول بیان میمشخصه

 28/2دست آمده برابر با هب Pو مقدار  027/2اسکور نسبی برابر با کای
نشان  25/2بزرگتر از  Pاسکور نسبی نسبتاً پایین و مقدار باشد. کایمی
دهد مدل از برازش خوبی برخوردار است. میانگین مجذور می
نیز  RMRین باشد. میزان پایمی 2/2برابر با  (RMR)ماندها پس
 دست آمده برایهیدکننده برازش مدل است. شاخص برازندگی بتأی

دهد مدل دارای باشد که این شاخص هم نشان میمی 95/2مدل برابر 
برازش نشانگر سازگاری  برازش خوبی است. مقادیر متناسب شاخص

ه دوم برآورد واریانس خطای باشد. مقدار ریشمدل می -مناسب داده
کند مدل از ید میبدست آمده که تأی 220/2(، برابر RMSEAتقریب )

های سنجش برازندگی برازندگی خوبی برخوردار است. سایر شاخص
دهد که این پژوهش با تحلیل مدل مسیر و زیر بنای جدول نشان می

ر جداول . دریزی شده برازش متناسبی داردمتغیرهای نظریه رفتار برنامه
اثرات مستقیم استاندارد شده، غیر مستقیم و کل متغیرهای  02تا  8

 .مستقل بر رفتار کشاورزان ارائه شده است
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Table 8- Standardized direct effects of variables in the model 
 برداراناثرات مستقیم استاندارد شده متغیرهای مستقل مدل بر رفتار بهره -8جدول 

Training 

experience 

Subjective 

norms 

Contact with extension 

agent 

Knowledge Attitude PBC Education Variable 

0.33 0.32 0.05 0.07 0.1 0.15 0.001 Direct effect 
 

Table 9- Standardized indirect effects of variables in the model 
 بردارانده متغیرهای مستقل مدل رفتار بهرهاثرات غیر مستقیم استاندارد ش -6جدول 

Training 

experience 

Subjective 

norms 

Contact with extension 

agent 

Knowledge Attitude PBC Education Variable 

0.1 0.001 0.14 0.11 0.078 0.001 0.09 Indirect effect 
 

Table 10- Standardized total effects of variables in the model 
 برداراناثرات كل استاندارد شده متغیرهای مستقل مدل بر رفتار بهره -00جدول 

Training 

experience 

Subjective 

norms 

Contact with extension 

agent 

Knowledge Attitude PBC Education Variable 

0.43 0.32 0.19 0.18 0.19 0.15 0.09 Total effect 

دهد، از میان متغیرهای مستقل وارد شده نشان می 02ل های جدوداده
حفاظت ترویجی در زمینه  -های آموزشیدر مدل، شرکت در کالس

را در رفتار کشاورزان در زمینه حفاظت از  تأثیرکشاورزی، بیشترین  آب
باشد. دومین می 2/ 52برابر  مقدار کل اثر این متغیر بر رفتارآب دارد و 

 اورزی،کش حفاظت آببرداران در زمینه ر رفتار بهرهگذار بتأثیرمتغیر 
باشد. سایر متغیرهای مستقل  درک فرد از هنجارهای اجتماعی می

میزان ارتباط  شامل تأثیراثرگذار بر رفتار کشاورزان به ترتیب بیشترین 
با مروج، دانش، نگرش، درک فرد از توانایی انجام رفتار و میزان 

ه به مقدار اثر کل متغیرهای مستقل، مدل باشد. با توجتحصیالت می
 شود:ها بصورت زیر تعریف میرگرسیونی حاصل از تحلیل داده

 22/2+ درک از هنجارهای اجتماعی  09/2ارتباط با مروجین کشاورزی 
 (y= رفتار ) 52/2+ شرکت در کالس 

+  05/2در حفاظت از آب کشاورزی  تأثیر+ درک فرد از  29/2سواد 
 + 08/2دانش  + 09/2نگرش 

 

با توجه به معادله رگرسیونی به ازای هر دوره شرکت بیشتر در 
کشاورزی  رفتار  حفاظت آبترویجی در زمینه  -های آموزشیکالس

 دهد میزانیابد. تابع یادشده نشان میافزایش می 52/2مناسب با آب 
تار بر رف حفاظت آبترویجی در زمینه  -های آموزشیشرکت در کالس

های برداران در کالسبسزایی دارد و هرچه بهره تأثیررداران ببهره
سبت به تری نمذکور مشارکت بیشتری داشته باشند رفتارهای مناسب

حفاظت از آب کشاورزی خواهند داشت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 
ی هاکالس تأثیر( فرض سوم پژوهش مبنی بر 02تا  8ها )جداول داده

ورزی کشا حفاظت آب برداران در زمینهرفتار بهرهترویجی بر  -آموزشی
 کنند. را تائید می

 

 های این تحقیق همانند بسیاری از تحقیقات قبلی نشان یافته
 کشاورزی با استفاده  حفاظت آبدهد رفتار کشاورزان در زمینه می

 باشدمیقابل تحلیل  Ajzenدایت شده ــــار هـــوری رفتــاز تئ
(Trumbo & O’Keefe, 2005; Clark & Finley, 2007; 

Yazdanpanah, et al., 2013; Gilg & Barr, 2006;  
Lam, 1999; Lynne et al., 1995 کاملی از این رفتار  ( اما تصویر

دهد. در حقیقت، اگرچه نگرش کشاورز به وضعیت آب، را نشان نمی
درک وی از هنجارهای اجتماعی و همچنین درک وی از توانایی بروز 

 معناداری دارد، اما بدون توجه تأثیررفتار مناسب با آب بر نوع رفتار او 
توان تصویر کاملی از این رفتار ترسیم کرد. ای نمیبه متغیرهای زمینه

 ;Burton, 2004نتیجه به دست آمده با برخی تحقیقات قبلی )

Pelling &White, 2009; Kaiser, 2006; Lam, 2006;  
Nigbur et al., 2010; Yazdanpanah et al., 2013, 2014 که )

معتقد هستند تئوری رفتار هدایت شده به تنهایی برای تحلیل رفتار 
 در این تحقیق عالوه برداوطلبانه کافی نیست، همخوانی دارد. 

متغیرهای دیگری مانند درک فرد ، ی مدل رفتار هدایت شدهمتغیرها
هبری خود در بین از میزان ریسک بحران آب و تصور فرد از نقش ر

سایر کشاورزان در کنار متغیرهای زمینه مختلفی بررسی شد. از بین 
 -های آموزشیای اثر چهار متغیر به نام شرکت در دورهمتغیرهای زمینه

 حفاظتترویجی؛ ارتباط با مروجان کشاورزی، سطح دانش در زمینه 
یان این م کشاورزی و میزان سواد بر رفتار کشاورزان معنادار شد. در آب

ترویجی  -ها نشان داد در کل شرکت در کالسهای آموزشییافته
شاورزی ک حفاظت آبی را بر رفتار کشاورزان در زمینه تأثیربیشترین 
شده  فتار هدایتاین متغیر از متغیرهای اصلی تئوری ر تأثیرداشته و 

لی گزارش بی به دست آمده تاکنون در تحقیقات قبیشتر است. نتیجه
توان نتیجه گرفت که آموزشهای ترویجی اگر است. بنابراین مینشده 

نش، معناداری بر دا تأثیرای مناسب و کاربردی برگزار گردند، به شیوه
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خواهد داشت. در واقع  حفاظت آبنگرش و رفتار کشاورزان در زمینه 
م به صورت مستقیم هم به صورت های آموزشی ترویجی هدوره
کشاورزی  حفاظت آب یزمینهرزان در مستقیم بر رفتار کشاوغیر

غیرمستقیم خود را از طریق اثرگذاری بر  تأثیرباشد که گذار میتأثیر
گذاران و کند. لذا سیاستدانش و نگرش کشاورزان اعمال می

 های آموزشی ترویجیان نبایستی نسبت به برگزاری دورهریزبرنامه
این نوع  زمینهر گذاری بیشتری دتفاوت باشند و بایستی سرمایهبی

 شود با به کارگیریدر این راستا پیشنهاد می آموزشها صورت گیرد.
گیری از مدرسان و افزاری مناسب و با بهرهفزاری و سختامکانات نرم

مروجان کارآزموده کالسهای آموزشی نظری و عملی متعددی درباره 
 حفاظت آب برای کشاورزان  برگزار گردد.

 

 ;Shahroudi et al., 2009)به عنوان مثال:های قبلی در پژوهش

Ghiasvand et al., 2013; Salehi et al., 2017;  
Abdolmaleki et al., 2007; Shahroudi and Chizari, 2008; 

Amani and Chizari, 2011; Nabi-afjadi et al., 2015 اثر )
های ترویجی بر رفتار کشاورزان در زمینه آب آموزش و فعالیت

ین دسته ا یجه این مطالعه نیز تأییدکنندهشده است. نت تأییدزی کشاور
ار و نقش آموزشهای ترویجی بر رفت تأثیراز تحقیقات بوده و همانند آنها 

 بیند. حفاظت آب توسط کشاورزان را معنادار می
 

ها نشان داد میزان ارتباط کشاورزان با مروجان دانش، به عالوه، یافته
مثبت و  تأثیرکشاورزی  حفاظت آبدر زمینه نگرش و رفتار آنها 

داری دارد. به طوری که کشاورزانی که ارتباط بیشتری با مروجان معنی
آب کشاورزی داشته، از نگرش  زمینهدارند، دانش بیشتری در 

مساعدتری نسبت به وضعیت آب و لزوم مدیریت آن برخوردار بوده و 
 زی انجام کشاور حفاظت آبتری در زمینه رفتار مناسب

 ;Shahroudi et al., 2009دهند. تحقیقات متعددی )از جمله: می

Ghiasvand et al., 2013; Heidari-sareban, 2011;  
Bijani and Hayati, 2015; Abdolmaleki et al., 2007; 

Shahroudi and Chizari, 2008; Amani and Chizari, 2011; 

Nabi-afjadi et al., 2015ر کرده بودند و د تأییدنتیجه را  ( قبالً این
مثبت این متغیر بر دانش، نگرش و رفتار  تأثیراین مطالعه نیز مجدداً 

گردید. این نتیجه مجدداً نقش  تأیید حفاظت آب یزمینهکشاورزان در 
 کند که انجامی ترویجی را نشان داده و بیان میآموزشها تأثیرو 

روجان تا چه اندازه بر روی های مهای ترویجی و میزان تالشفعالیت
کشاورزی  حفاظت آب مورددانش، نگرش و رفتار کشاورزان در 

گذاران تریزان و سیاسبرنامه گرددپیشنهاد میگذار است. بنابراین تأثیر
های ها و آموزشبیشتری بر فعالیت تأکیدکشاورزی  حفاظت آببرای 

زی رشاومروجان کترویجی داشته و زمینه را برای فعالیت بهتر و بیشتر 
در این راستا پیشنهاد  کشاورزی هموارتر کنند. حفاظت آبدر زمینه 

شود زمینه برای ارتباط بیشتر و مؤثرتر مروجان با کشاورزان فراهم می
گردد. در شرایط فعلی مدیران و کارکنان بخش ترویج کشاورزی 

 های مختلف همواره از فقر و کمبودسازمانهای جهاد کشاورزی استان
افزاری جهت ارتباط با کشاورزان صحبت امکانات لجستیکی و نرم

کنند؛ لذا اگر حقیقتاً دولت نگران وضعیت مدیریت آب در بخش می
کشاورزی است، بایستی در زمینه تجهیز بخش ترویج کشاورزی به 

 فزاری توجه جدی مبذول دارند.فزاری و نرمامکانات سخت
 

بیشتر در زمینه وضعیت آب  های تحقیق کسب دانشمطابق یافته
کشاورزی و نحوه مدیریت آن، هم به صورت مستقیم و هم غیر 

 رتأثیکشاورزی  حفاظت آبمستقیم بر رفتار کشاورزان در زمینه 
به صورت غیر مستقیم بسیار  این دانش تأثیرمعناداری دارد. البته 

ت فاظحمستقیم آن است. در حقیقت دانش در زمینه  تأثیرتر از پررنگ
ی که بر روی نگرش فرد در زمینه وضعیت تأثیرکشاورزی از طریق  آب

را  تریگردد تا کشاورز رفتار مناسبگذارد، باعث میآب کشاورزی می
 ;Pourzand, 2003با منابع آبی داشته باشد. تحقیقات متعددی )مانند: 

Shahroudi et al., 2008; Mousavi et al., 2008;  
Hedjazi and Eshaghi, 2014; Valizadeh et al., 2017; 

Shahroudi et al., 2009 )دانش بر نگرش و رفتار کشاورزان  تأثیر
اند که این تحقیق نیز به چنین کرده تأییدهای مختلف را در زمینه

ذا پیشنهاد لکند. می تأییدای رسید و نتایج تحقیقات قبلی را نتیجه
های از طریق برنامهگردد با رعایت اصول آموزشهای ترویجی، می

 هایها و کلیپهای آموزشی، فیلمترویجی گوناگون نظیر کالس
های عملی، مزارع نمایشی و الگویی آموزشی، بازدیدهای علمی، کالس

در طول زمان دانش کشاورزان نسبت به ابعاد مختلف حفاظت آب در 
 کشاورزی ارتقا داده شود. 

 
 رمثبت و معناداری ب تأثیر های به دست آمده، سطح سواد،طبق یافته

کشاورزی دارد که  حفاظت آبدانش، نگرش و رفتار کشاورزان درمورد 
ر دانش، کننده نقش تحصیالت بتأییدهمانند بسیاری از تحقیقات قبلی 

ه ها نشان داد کنگرش و رفتار داوطلبانه کشاورزان است. ولی یافته
 -یهای آموزشکشاورزان باسوادتر گرایش بیشتری به شرکت در دوره

یزان رترویجی دارند. این موضوع نبایستی از دید سیاستگذاران و برنامه
زیرا برای کنترل بهتر بحران آب و  حفاظت آب کشاورزی غافل بماند؛

های مختلف کشاورزان ضروری مدیریت بهینه آن، مشارکت گروه
در  گرددپیشنهاد میبنابراین  است، نه فقط کشاورزان با سوادتر.

 -های اقتصادیها و مناطق مختلف کشور، متناسب با ویژگیتاناس
هکارهایی راهای مختلف کشاورزان باسواد و بیسواد، اجتماعی گروه

های ترویجی مربوط به مشارکت در برنامهبرای تشویق آنان جهت 
ن شود از نفوذ رهبرابر این اساس پیشنهاد میطراحی گردد.  حفاظت آب
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های ترویج کشاورزی، جی خبره همسو با برنامهمحلی و مددکاران تروی
در بین کشاورزان به بهترین شکل ممکن استفاده شود. اینگونه افراد 

ه باشند. توانند داشتکشاورزان می تأثیرگذاری شگرفی در جلب مشارکت
های مادی و اقتصادی در جلب در کنار آن، همواره استفاده از مشوق

غییر رفتار آنان اثرگذار است. اگر ترویج مشارکت فعاالنه کشاورزان و ت
رف توان با مصبتواند به کشاورزان به صورت عملی نشان دهد که می

کمتر آب و نیز اصالح الگوی مصرف آن بازهم عملکرد مناسبی در 
زمینه تولید محصول داشت، آنگاه کشاورزان با انگیزه بیشتری در 

آب مشارکت خواهند  های ترویجی مربوط به مدیریت و حفاظتبرنامه
 کرد. 

 
ها حاکی از آن است اگر قرار است کشاورزان را نسبت به بروز یافته

حران برفتار مناسب در زمینه آب کشاورزی ترغیب کرده و بدین ترتیب 
رهایی چه نوع عوامل و متغیگاه بایستی روی آب را بهتر کنترل کنیم، آن

ان آمده، نگرش کشاورزهای به دست گذاری کنیم. مطابق یافتهسرمایه
ی کشاورز حفاظت آبنسبت به وضعیت آب بر رفتار آنان در زمینه 

داری دارد. به طوری که کشاورزانی که نگرش مساعدتری معنی تأثیر
ری در تداشته باشند، احتماالً رفتار مناسب حفاظت آبنسبت به لزوم 

 ینن به ادهند. در واقع اگر کشاورزامورد آب کشاورزی از خود بروز می
 کننده بوده و بایستی آن را مدیریتباور برسند که وضعیت آب نگران

د. تری با آن داشته باشنکرد، آنگاه تالش خواهند کرد تا رفتار مناسب
به دست آمده با تحقیقات مشابهی که با استفاده از تئوری رفتار  نتیجه

فاظتی ح نگرش را بر رفتار تأثیرهدایت شده و یا تئوری رفتار منطقی 
بنابراین اگر قرار است  دارد.کشاورزان مطالعه کرده بودند؛ همخوانی 

ای مناسب توسط کشاورزان مدیریت شده و آب در کشاورزی به شیوه
اصالح کنند؛  حفاظت آب موردکشاورزان رفتارهای کنونی خود را در 

یکی از راهکارهای اصلی تغییر نگرش کشاورزان است و بایستی از 
های مختلف نگرش کشارزان را نسبت به وضعیت آب و امهطریق برن

نوع رفتارشان با آب تغییر داد و آنها را به این باور رساند که وضعیت 
شان نامناسب بوده و های کنونیآب نگران کننده بوده؛ برخی رفتار

توان برخی رفتارهای مناسب را انجام داد که ضمن اینکه باعث می
ر درآمد نامناسبی ب تأثیرشود، در عین حال میمدیریت بهتر منابع آبی 

 شود کالسهایدر این راستا پیشنهاد میو عملکرد آنها نخواهد داشت. 
ی های آموزشها و کلیپآموزشی عملی مختلف، بازدیدهای علمی، فیلم

گوناگونی درباره بحران آب در کشاورزی و مدیریت بهینه آبیاری برای 
های ترویجی برگزار شده و همچنین کشاورزان براساس اصول آموزش

مسئوالن ترویج استانهای مختلف مددکاران ترویجی و رهبران محلی 
منطقه خود را قویاً ترغیب نمایند تا کشاورزان تحت پوشش خود را به 

 جویی در مصرف آب کشاورزی هدایت کنند.سمت صرفه

 

درک  ،تواند رفتار کشاورزان با آب را تحلیل کندمتغیر دیگری که می
باشد و اینکه کشاورز تصور میاجتماعی  هنجارهایکشاورزان از 

آب چه رفتاری از  زمینه)جامعه( از او انتظار دارند در  کند دیگرانمی
دست آمده، کشاورزانی که تصور های بهخود نشان دهد. مطابق یافته

نها انتظار دارد در مصرف آب ی پیرامون آنان از آکنند جامعهمی
جویی کنند و به طرق مختلف رفتار خود را با آب اصالح کنند، صرفه

تار بهتری کنند تا رفه آب نگران بوده و بیشتر تالش میبیشتر در زمین
ی ابا آب داشته باشند. تحقیقات متعددی در گذشته به چنین نتیجه

نتیجه گرفتند که  Lane et al., (1995) اند. به عنوان مثالدست یافته
 تحت قویاً های حفاظت آبذیرش تکنولوژیرزان در زمینه پرفتار کشاو

د این آیالی که پیش میؤسانتظارات جامعه پیرامون خود است.  تأثیر
است که چگونه درک کشاورزان را از هنجارهای اجتماعی در مورد 

ر شود در ابتدا دحفاظت آب باالتر ببریم؟ در این راستا پیشنهاد می
ای مرجعی که کشاورزان مختلف با آنها در ههریک از روستاها گروه

 هایشناسایی شوند. سپس، در درون هریک از گروه ،ارتباط هستند
مرجع افرادی که نگرش مساعدی به حفاظت آب داشته و رفتار مناسبی 
با آن دارند شناسایی شوند. آنگاه سعی شود از اینگونه افراد برای ترغیب 

د.  اگر این کار در طول زمان انجام و توجیه سایر کشاورزان استفاده شو
گردد، آنگاه سایر کشاورزان کم کم  متوجه فشار اجتماعی برای لزوم 
حفاظت آب خواهند شد و زمینه برای تغییر رفتار آنان بهتر فراهم خواهد 

 گردید.
 

اش در بروز رفتار عالوه بر متغیرهای فوق، درک کشاورز از توانایی
ای، کاشت محصوالت مقاوم نی، آبیاری قطرهمناسب با آب )آبیاری بارا

در مقابل کم آبی و آبیاری در زمان مناسب( نیز یک عامل اثرگذار در 
نوع رفتار کشاورز است. به طوری که اگر کشاورز تصور کند از توانایی 

ت( برای بروز رفتارهای مناسب الزم )مالی، مهارتی، حمایتی و امکانا
ت، دست به آن رفتار خواهد زد. نتیجه برخوردار اس حفاظت آب درباره

 ت قبلی در این زمینه سازگار است.ی از تحقیقاربه دست آمده با بسیا
اش برای بروز رفتار یک عامل مهم که بر روی تصور فرد از توانایی

وضعیت مالی کشاورز است. در این تحقیق تأثیرگذار است، مورد نظر 
لعه از نظر توانایی مالی مشخص گردید که کشاورزان منطقه مورد مطا

 06وضعیت چندان مناسبی نداشته و به طور متوسط در سال حدود 
های مختلف ر هزینهــه اگــمیلیون تومان درآمد ناخالص دارند ک

نفره هستند( لحاظ کنیم  6های دارای خانواده زندگی آنان را )که تقریباً
ا که درک و اچیزی در سال خواهند داشت. از آنجــد بسیار نــدرآم

رد از توانایی مالی الزم برای بروز رفتار یک عامل قوی ــتصور ف
کشاورزان است )به عنوان مثال  حفاظت آباثرگذار در رفتار 

Jorgenson  and Martin, 2015شود دولت در (، پیشنهاد می
نظور ممالی کشاورزان به  تأمینهایی جهت های خود استراتژیسیاست
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در  کشاورزی حفاظت آب زمینههای مناسب در ژیبه کارگیری تکنولو
 نظر بگیرد. 

 
در این تحقیق مشخص گردید در شرایط کنونی در مناطقی که 

ا هخوردار نیستند؛ آموزشکشاورزان از وضعیت مالی چندان مناسبی بر
مامی تواند علیرغم تهای ترویجی اگر به درستی اجرا گردد، میو فعالیت

ر مناسبی بر روی دانش، نگرش و رفتار های موجود، اثمحدودیت
کشاورزی داشته باشد. لذا دولت بایستی  حفاظت آبکشاورزان در زمینه 

های ترویجی در این زمینه گذاری بیشتری بر روی آموزشسرمایه
ا را هداشته باشد و شرایط الزم برای تقویت و گسترش این آموزش

 فراهم نماید.
 

 بندیخالصه و جمع -5

حقیق با به کارگیری تئوری رفتار هدایت شده تأثیر آمورشهای در این ت
ترویجی بر روی دانش، نگرش و رفتار حفاظت آب در میان کشاورزان 
مورد مطالعه قرار گرفت. در تحقیقات قبلی اگرچه تأثیر شرکت در 

ترویجی بر روی دانش، نگرش و رفتار کشاورزان  -های آموزشیبرنامه
رسی شده و در اکثر آنها نیز نتایج مثبتی به دست های متعدد بردر زمینه

آمده است، اما همه این تحقیقات از تئوری برای انجام چنین کاری 
استفاده نکرده و عمدتاً تأثیر متغیر فوق را در کنار سایر متغیرهای 

اند. اما پژوهش حاضر تأثیر اجتماعی  مورد آزمون قرار داده -اقتصادی
اجتماعی را در چارچوب تئوری رفتار  -صادیتمام این متغیرهای اقت

هدایت شده که کاربرد بسیاری در مطالعات رفتارشناسی دارد، به صورت 
مند مورد آزمایش قرار داد. برای این کار دو گروه کشاورز یکجا و نظام

را انتخاب نمود: گروهی که تحت آموزشهای ترویجی درباره حفاظت 
 -در هیچ نوع برنامه آموزشی آب قرار گرفته بودند و گروهی که

ترویجی مربوط به حفاظت آب شرکت نکرده بودند. از لحاظ 
ر توان تأثیر آموزشهای ترویجی را بشناسی به این شکل بهتر میروش

روی دانش، نگرش و رفتار حفاظت آب در میان کشاورزان مطالعه نمود. 
یشترین بهای آموزشی ترویجی نتایج تحقیق نشان داد شرکت در برنامه

تأثیر را بر روی رفتار حفاظت آب در میان کشاورزان دارد؛ به طوری 
های ترویجی هم به صورت مستقیم و هم از طریق که فعالیت

تأثیرگذاری بر روی دانش و نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت آب و 
گردد کشاورز درک فرد از توانایی خود برای حفاظت آب، باعث می

شان تری را از خود نه حفاظت آب رفتار مناسبتصمیم بگیرد نسبت ب
 دهد. 

 
 اگرچه تئوری ،دستاورد مهم دیگر پژوهش حاضر این بود که نشان داد

رفتار هدایت شده توانایی تحلیل رفتار حفاظت آب در میان کشاورزان 

را دارد، اما صرفاً متوسل شدن به این تئوری و بدون درنظر گرفتن 
ای )مانند آموزشهای ترویجی، سطح زمینه بسیاری دیگر از متغیرهای

توان تصویر درست و کاملی از سواد، تماس با مروجان کشاورزی( نمی
 رفتار حفاظت آب توسط کشاورزان ترسیم نمود. 

 
البته مطالعه حاضر نتوانست در مورد تأثیر برخی متغیرهای دیگر بر 

نوان ه عبندی برسد. بروی رفتار حفاظت آب توسط کشاورزان به جمع
مثال در تحقیق حاضر برخالف تعدادی از تحقیقات قبلی، تأثیر دو متغیر 
درک فرد از میزان ریسک بحران آب و تصور فرد از نقش رهبری خود 
در بین سایر کشاورزان بر رفتار حفاظت آب معنادار نشد و هیچکدام 

صورت  tوارد مدل تحلیل مسیر نشدند. دقت در آمار توصیفی و آزمون 
دهد که بین دو گروه ( نشان می2فته برای این دو متغیر )جدول گر

مطالعه شده از نظر این دو متغیر اختالف معناداری وجود ندارد. بنابراین 
توان گفت که نمونه بررسی شده از این نظر تقریباً همگن بوده و می

لذا امکان بررسی تأثیر آنها وجود نداشت. الزم است در مطالعات بعدی 
هایی مطالعه گردند که از لحاظ دو متغیر فوق اخل کشور نمونهدر د

همگن نباشند تا آنگاه بهتر بتوان در مورد تأثیر آنها بر رفتار حفاظت 
در تحقیقات آتی بایستی سایر آب کشاورزان قضاوت نمود. همچنین 

 ، بعد خانوار، میزان زمین زراعی، و سنای مانند درآمدمتغیرهای زمینه
ی نمود. در این تحقیق تأثیر کنار متغیرهای اصلی بررس را نیز در

 یگرش و رفتار کشاورزان در زمینهدر ن هیچکدام از متغیرهای مذکور
گردد مراجعه شود، مالحظه می 2حفاظت آب معنادار نشد. اگر به جدول 

که در مورد متغیرهای فوق، دو گروه مطالعه شده یا کامالً همگن 
صورت گرفته، با هم اختالف آماری  tساس آزمون هستند و یا اینکه بر ا

داری ندارند. بنابراین در چنین شرایطی امکان بررسی تأثیر آنها معنی
ی هایوجود نداشته و الزم است در مطالعات بعدی در داخل کشور نمونه

مطالعه شوند که از لحاظ متغیرهای فوق همگن نباشند تا آنگاه بهتر 
ا بر نگرش و رفتار حفاظت آب کشاورزان بتوان در مورد تأثیر آنه

 قضاوت نمود.
 

 تشکر و قدردانی -0

ام این های انجاز معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان بابت تأمین هزینه
نامه کارشناسی ارشد صورت گرفته است پژوهش که در قالب پایان

 شود. صمیمانه تشکر و قدردانی می
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