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 دهیچک

 نیا از هدف. شود يم محسوب یزداریآبخ و یکشاورز تیریمد در مهم یکردهایرو از يکی يخشکسال با یسازگار

 يمنطق عمل هینظر کمک به کشاورزان یسو از يخشکسال با یزگارسا یها استیس رشیپذ زانیم سنجش ،مطالعه

 جامعه حجم. شد یآور جمع یاریبخت و چهارمحال استان سطح در نامه پرسش کمک به اطالعات ،پژوهش نیا در .است

 هب ها نمونه .شد محاسبه نفر 911 برابر کوکران معادله اساس بر نمونه حجمبود و  نفر  11421 معادل کشاورزان یآمار

 کشاورزان نیب از انیپاسخگو و انتخاب سکونتگاه چهار تانشهرس هر در و شد میتقس هاشهرستان نیب تیجمع نسبت

 از فرن نه ظراتن از استفاده با یيمحتوا یيروا. بود درصد 11 پاسخ نرخ. شدند انتخاب يتصادف وهیش به ها سکونتگاه نیا

 دانش شامل مطالعه یها سازه يهمبستگ بیضرا. شد دییتا دمجد آزمون وهیش به ابزار یيایپا. شد دییتا نیمتخصص

(14/4r=)، نگرش (12/4r=)، يانتزاع هنجار (10/4r= )یرفتار قصد و (11/4r= )که داد نشان ها افتهی .شد دییتا زین 

 دارد، قرار توسطم سطح در يخشکسال با یسازگار خصوص در کشاورزان یرفتار قصد و يانتزاع هنجار نگرش، دانش،

 هنجار و نشدا ،(=01/4r) کشاورزان نگرش و دانش نیب. بود باالتر هامولفه گرید به نسبت يانتزاع هنجار سطح چند هر

 هنجار و درآمد ،(=51/4r) کشاورزان دانش و درآمد ،(=10/4r) يانتزاع هنجار و یرفتار قصد ،(=r -11/4) يانتزاع

 ياختالف ،همچنینشد.  مشاهده توجه قابل يهمبستگ (=04/4r) یرفتار قصد و سواد سطح ،(=r -19/4) يانتزاع

 خشکساليبا  سازگارینسبت به  کارترکیبيو  کار دیمکشاورزان  بینو  کار آبي و کار دیمنگرش کشاورزان  بینمعنادار 

 تحلیل .شد مشاهده داریمعني آماری تفاوت گرید گروه دو با انکار مید نیب زین يانتزاع هنجار . در مولفهمشاهده شد

 مورد یجد صورتبه يبا خشکسال یسازگار یها استیسها،  خشکسالي دگيبا وجود گستر دهد که ميها نشان یافته

 و ستیباال ن يبا خشکسال یکشاورزان در خصوص سازگار دانش سطح ،نیهمچن. است نگرفته ارقر کشاورزان رشیپذ

 ،باشند نهادها یها استیس ریتاث تحت کهآن از شیب زینکشاورزان  رفتار ندارند. ینسبت به سازگار يمثبت چنداننگرش 

 .ددار قرار کشاورزان ریسا رفتار ریتاث تحت
 

 ياجتماع موانع ،یکشاورز ،يبا خشکسال یسازگاررفتار،  لیتحل ،یزداریآبخ :یدیکل یها واژه
 

 مقدمه

 موجب مکرر یها يخشکسال ر،یاخ یها سال در

 استان کشاورزان به یادیز خسارات آمدنوارد

 نیا به پاسخ در. است شده یاریبخت و چهارمحال

 شامل یکشاورز تیریمد بر موثر ینهادها مشکل،

 و يعیطب منابع کل اداره ،یکشاورز جهاد سازمان

___________________________ 
 wyeganegi@gmail.comمسئول مکاتبات: * 

 

 



 2911، 4، شماره 21جلد    پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي141

 

 آب شرکت و یشهرساز و راه کل اداره ،یزداریآبخ

 یها استیس از دسته سه استان، نیا یا منطقه

 :از عبارتند که اندکرده اعمال را يخشکسال با یسازگار

 کشت تیریمد و آب منابع تیریمد ،ياراض تیریمد

(anagement and MChaharmahal and Bakhtiari 

rganizationOlanning P، 1421.) 

 دهیچیپ ها استیس نیا به پاسخ در کشاورزان رفتار

 آب، کمبود ،يخشکسال وجود با گاه چنانکه ،است بوده

 ینهادها یسو از آموزش ارائه و ها تیمحدود اعمال

 شیافزا را خود آب مصرف زانیم کشاورزان ،استان نیا

 نیتام را خود مدتکوتاه یاقتصاد منافع تا اندداده

 Chaharmahal and Bakhtiari Water) کنند

Company، 1421). نیا به محدود یيها پاسخ نیچن 

 در که دهد يم نشان مختلف مطالعات شود، ينم منطقه

 با مواجهه نهیمز در کشاورزان رفتار ،موارد از یاریبس

 با ،دهنکر یرویپ يمنطق یریگ میتصم از يخشکسال

 يخشکسال ریدرگ مناطق کشاورزان ادیز یاتکا وجود

 مواقع از یاریبس در کهآن وجود با و يآب منابع به

 حیصح شکل به را آب منابع که دانند يم کشاورزان

 آب اتالف یبرا اما ،دهند ينم قرار استفاده مورد

 و Zamani) ستندین قائل يچندان تیاهم

Menatizadeh، 1425). صرف گر،ید عبارت به 

 با یسازگار نهیزم در آموزش ارائه و یگذار استیس

 یمعنا به آب، مصرف در یيجوصرفه و يخشکسال

 که چرا .ستین کشاورزان جامعه یسو از  آن رشیپذ

 با ،یکشاورز بخش در يخشکسال با یسازگار

 شدهارائه یها استیس رشیپذ از يناش یها تیمحدود

 .(Puupponen، 1425) است همراه نهادها یسو از

 تیفیک به مربوط که است يمفهوم ياجتماع رشیپذ

 يابیارز(. Antle، 1441) است ها استیس یسازادهیپ

 از تیحما يابیارز یمعنا به زین ياجتماع رشیپذ

 است يتیریمد یابزارها ای مقررات، از یامجموعه

(Thomassin 1424 همکاران، و). سنجش چهآن 

 يخشکسال با یسازگار یها استیس ياجتماع رشیپذ

 آن ،سازد يم یضرور را( کشاورزان جامعه یسو از)

 از يکنون اقدامات و ها استیس رشیپذ يبررس که است

 یها روش تیموفق ينیب شیپ یبرا ،کشاورزان یسو

 همکاران، و Brunson) است یضرور يآت یشنهادیپ

 که دهد يم نشان ها پژوهش گر،ید یسو از (.2111

 يخشکسال با یسازگار روند توانند يم يدولت ینهادها

 کنند لیتسه کشاوزان به آموزش و دانش انتقال با را

(Othman وKutty ، 1424). دانش انتقال ،حال نیا با 

 نظر مد یها استیس رشیپذ باعث لزوما کشاورزان به

 افراد، نگرش دانش، برعالوه که چرا ،شود يمن نهادها

 ياجتماع رشیپذ بر زین يمحل فرهنگ و باورها

 (.ENEA، 1441) است موثر ها استیس

 ینهادها وسیلهبه که یيها استیس رسديم نظربه

 با کشاورزان جامعه یسازگار یبرا استان نیا

 هدف با ،است شده گرفته نظر در يخشکسال

 نیا با. است شده نیتدو عمل بر دانش یرگذاریتاث

 رفتار بر یرگذاریتاث یبرا يخوب ابزار الگو این وجود،

 .ستین يخشکسال با یسازگار یراستا در کشاورزان

 این که پیچیده است ایپدیده رفتار سو، کی از که چرا

. ستین يکاف آن پیشگویي و توضیح یبرا چارچوب

 به وا الزام ،کشاورزان دانش در تغییر دیگر، عبارت به

 داشت نخواهد دنبال به را رفتار و نگرش اصالح سادگي

(Ranjbar و Karami، 1429) .يبرخ دیگر، طرف از 

 که هستند مؤثر رفتار تغییر یندافر در ایواسطه عوامل

 ،Ajzen) گیرندينم قرار توجه مورد الگو این در

 ،نگرش ها، ارزش دانش، نیب گر،ید عبارت به (.1421

 دارد وجود فاصله معموال هاآن رفتار و افراد قصد

(Hale 1441 همکاران، و.)  

 يبررس یبرا که یيهاهینظر نیمهمتر از يکی

 يمنطق عمل هینظر ،ردیگ يم قرار استفاده مورد 2رفتار

1است
 (Rehman 1449 همکاران، و.) با هینظر نیا 

 و رفتاری قصد ها،گرشن باورها، نیب رابطه نییتع هدف

 کننده نییتع شناختي عوامل آن در و هشد ارائه ،رفتار

. است هگرفت قرار يبررس مورد رفتار انجام یبرا زهیانگ

 رفتار کنندهنییتع عامل نیمهمتر ه،ینظر نیا اساس بر

 ،Gallagher) است هاآن یرفتار قصد کشاورزان،

1421.) 

 رفتار بروز احتمال ،فرد کی یرفتار قصد از منظور

 نگرش به فرد یرفتار قصد .است او یسو از يمشخص

 آن با مرتبط يذهن هنجارهای و رفتار به نسبت او

 (.Montano ، 1441و  Kasprzyk) دارد بستگي رفتار

                                                           
و پیروی از  فتناز پذیر در اینجا رفتار مورد بررسي عبارت است 2

 از سوی کشاورزان ی سازگاری با خشکساليها سیاست
2 
Theory of reasoned action 
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(Montano  ،1441و  Kasprzyk) يمنطق عمل هینظر -1 شکل

  

 انگیزه مولفه دو وسیلهبه زین ذهني هنجارهای

1هنجاری باورهای و2پیروی
 Fishbein) شود يم فیتعر 

 (.Ajzen، 2105 و

 یسازگار یبرا کشاورزان قصد ينیبشیپ یبرا ،لذا

 از کردنیرویپ یبرا هاآن ماتیتصم و يخشکسال با

 تیریمد ینهادها وسیلهبه شده ارائه یها استیس

 از توانيم رفتار، کی عنوانبه یزداریآبخ و یکشاورز

 همکاران، وAlbarracin ) دکر استفاده هینظر نیا

 یبرا کشاورز میتصم ،هینظر نیا یمبنا بر (.1442

 است يجینتا یمبنا بر خاص رفتار کی در مشارکت

 حاصل رفتار آن انجام جهینت در ،دارد انتظار او که

 (.1440 همکاران، و Wilson) شود مي

 فرد یهاواکنش ای اضعمو ،نجایا در نگرش از منظور

 به که است یشنهادیپ اقدام ای استیس یک به نسبت

 .شود مي داده نشان رفتار و باورها احساسات، شکل

 رفتار پیامدهای مورد در فرد باورهای از متاثر ،نگرش

 ،نیستند پذیر مشاهده مستقیم طوربه هانگرش. است

 به نسبت افراد ادراک و ها ایده رفتارها، تعیین در ولي

 هنجار .دارند نقش نهادها یشنهادیپ یها استیس

 ریتاث تحت که است یهنجار باورهای حاصل زین يذهن

 برجسته افراد وسیلهبه نظر مورد رفتار شدن رد ای دییتا

 کشاورز کی رفتار گر،ید عبارت به. است يمحل جامعه

 ددار قرار کشاورزان گرید رفتار ریتاث تحت همواره

(Hsieh و Shannon، 1445.) 

 عنوانبه يمنطق عمل نظریه ،مطالعه نیا در

 دانش و گرفت قرار استفاده مورد نظری هیپا چارچوب

 عنوانبه زین يخشکسال با یسازگار مورد در کشاورزان

 آن پژوهش نیا هدف. شد یریگاندازه مجزا سازه کی

                                                           
1 
Motivation to comply 

2 
Normative beliefs 

 هینظر یهاسازه و دانش نیب رابطه يبررس با تا است

 ناکشاورز دانش که دشو مشخصص يمنطق عمل

 بر تواند يم حد چه تا يخشکسال با یسازگار به نسبت

 يخشکسال با یسازگار خصوص در آنان یرفتار قصد

 .باشد رگذاریتاث

 

 ها روش و مواد

 یاریبخت و چهارمحال استان :پژوهش مورد منطقه

 رانیا يغرب جنوب در مربع لومتریک 21591 مساحت با

 است يکوهستانا عمدت منطقه کی و است شده واقع

  و يشمال 91˚ 91' تا 92˚ 1' یيایجغراف عرض در که

. دارد قرار يشرق 52˚ 11' تا 41˚ 94' یيایجغراف طول

 استان شرق در که یيها دشت در تیجمع عمده بخش

 نیا تیجمع مجموع از. دارند سکونت ،دارند قرار

 درصد 1/42 و یشهر مناطق در درصد 1/51 استان،

 نه استان، نیا در. کننديم يزندگ یيروستا مناطق در

 سامان، بروجن، بن، اردل، یهانام به شهرستان

  دارد وجود لردگان و شهرکرد کوهرنگ، ار،یک فارسان،

(anagement and MChaharmahal and Bakhtiari  

Planning Organization، 1421). 

 044 حدود استان نیا در ساالنه بارش متوسط

 2444 معادل زانیم نیشتریب که است متر يلیم

 زانیم نیکمتر و کوهرنگ شهرستان در متر يلیم

 دهد يم رخ بروجن شهرستان در متر يلیم 944 حدود

 از مناطق ریسا از شیب اغلب يشرق مناطق(. 9 شکل)

 یکشاورز. برند يم رنج آب کمبود و يخشکسال

 و یمرکز ،يشرق مناطق در نیزم یکاربر نیتر عمده

 بودن يکوهستان علتبه. است استان نیا يجنوب

 وجود و استان يغرب شمال و يغرب یها بخش

 به شتریب منطقه نیا نیساکن ،يزاگرس یها جنگل

 نگرش

 هنجار ذهني

 رفتار قصد رفتاری

 باورهای رفتاری

 ارزیابي نتایج

 پیروی انگیزه

 هنجاری باورهای
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 چندان یکشاورز یها پهنه و پردازنديم یدامدار

 از یبرخوردار وجود با ،نیهمچن. ستین عیوس

 ها، استان ریسا به آب انتقال علتبه بزرگ، یها رودخانه

 از کشاورزان یاریآب یبرا ازین مورد آب سوم دو از شیب

 Chaharmahal and) شود يم نیتام ينیرزمیز منابع

Bakhtiari Water Company، 1420 .) 

 

 در استان جهار محال و بختیاری مطالعه مورد محدوده -2 شکل

 

 
 یاریبخت و چهارمحال استان سطح در بارشهم یها محدوده -3 شکل

 

 يفیک روش از ،پژوهش نیا در: پژوهش روش

 یها استیس  رشیپذ سنجش یبرا يمقطع-يفیتوص

 استان کشاورزان نیب در يخشکسال با یسازگار

 یآورجمع یبرا. شد استفاده یاریبخت و چهارمحال

 قصد ،انتزاعي هنجار نگرش، دانش، به مربوط اطالعات

 از کشاورزان یاقتصاد ياجتماع اطالعات و رفتاری

 ،نامه پرسش محتوایي روایي. شد استفاده نامه پرسش

 با نظرخواهي، فرم و مشخصات جدول تهیه از پس

 یهارشته متخصصان از نفر نه نظرات از استفاده

 یا منطقه یزیربرنامه و یزداریآبخ ،یکشاورز تیریمد

 یيایپا يبررس یبرا. گرفت قرار تأیید مورد و ویرایش

 .شد استفاده مجدد آزمون روش از زین نامه پرسش

 دریای خزر

 خلیج فارس

 دریای عمان
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 نه در 2911 ماه بهمن در پژوهش نامه پرسش

 و عیتوز یاریبخت و چهارمحال استان شهرستان

. شد گرفته نظر در یریگنمونه واحد عنوانبه کشاورز

 یها یسرشمار اساس بر کشاورزان یآمار جامعه حجم

 فرمول از استفاده با و بود نفر 11421 معادل شدهانجام

 . شد محاسبه نفر 911 معادل نمونه حجم کوکران،

  
    

  

  
 

 
 
    

     
 

                

       

  
 

     
 
                

       
   

    (2  )  

 جامعه حجم N نمونه، تعداد معرف nدر آن،  که

 قابل نانیاطم بیضر اریمع یخطا درصدZ  پژوهش،

  p،(45/4 معادل نجایا در) مجاز یخطا d قبول، 

 p-1 با معادلq  و نیمع صفت فاقد تیجمع از ينسبت

 در 11/2 معادل Z و 5/4 معادل q و p نجایا در. است

 .شد گرفته نظر
 روش از ،کشاورزان جامعه از نمونه انتخاب یبرا

. شد استفاده شده یبندطبقه یامرحلهچند یریگنمونه

 هر کشاورزان تیجمع نسبت اساس بر هانمونه تعداد

 شهرستان نه نیب استان، کشاورزان کل به شهرستان

 چهار ،شهرستان هر در. 2شد میتقس استان نیا

 مرحله در و شد انتخاب يتصادف ورتص  به سکونتگاه

 گیرینمونه روش از استفاده با انیپاسخگو بعد،

 . شدند انتخاب ها سکونتگاه نیا کشاورزان از تصادفي

 پرسش شش شامل یفرد اطالعات یهاپرسش

 برای. بود یاقتصاد و ياجتماع اطالعات به وطمرب

 با یسازگار خصوص در کشاورزان دانش سنجش

 لیکرت سطحي پنج مقیاس با سؤال 21 از يخشکسال

 یگذارهرنم طیفاز  و (مخالف کامال تا موافق کامال از)

 دانش نمرات .شد استفاده دهي پاسخ برای پنج تا کی

-54) متوسط ،(11/59-21) پایین سطح سه در

 یيایپا يبررس .شد یبنددسته( 14-01) باال و( 11/02

 با و کشاورزان از نفر ستیب کمک به دانش آزمون

 هفته دو زماني فاصله با مجدد آزمون روش از استفاده

 14/4 با برابر رمنیاسپ يهمبستگ بیضر و شد انجام

 .(=14/4r و=P 441/4) آمد دستبه

 پنج مقیاس با سؤال ستیب از نگرش بخش در

 طیف و (مخالف کامال تا موافق کامال از) لیکرت سطحي

 .شد استفاده دهيپاسخ برای پنج تا کی یگذارهرنم

 بندیرتبه در .داشت قرار 244 و 14 بین نمرات طیف

                                                           
1 
Probability proportional to size technique 

-14) متوسط ،(11/51-14) پایین سطح سه نگرش،

 بیضر .شدند فیتعر( 244-14) باال و( 11/01

 را امهن پرسش از بخش این مطلوب پایایي ،يهمبستگ

 .(=12/4r و =442/4P) داد قرار دییتا مورد

 با سؤال 24 شامل نامه پرسش انتزاعي هنجار بخش

 زیاد، زیاد،خیلي) يسطح پنج بندیدرجه مقیاس

 پنج تا کی گذارینمره طیف و( کمخیلي و کم متوسط،

 در .داشت قرار 54 و 24 بین نمرات طیف و بود

 ،(11/11-24) پایین سطح سه نگرش، بندی تبهر

 .شدند فیتعر( 54-44) باال و( 11/91-94) متوسط

 بود مطلوب حد در انتزاعي هنجار سؤاالت پایایي

(442/4 P=10/4 وr=.) 

 با سؤال 21 از زین رفتاری قصد گیریاندازه برای

 دارد، احتمال کامال) يسطح پنج بندیدرجه مقیاس

 احتمال اصال و ندارد احتمال دانم،نمي دارد، احتمال

 قرار 14 و 21 بین نمرات طیف .شد استفاده (ندارد

-21) پایین سطح سه در مولفه این نمرات .داشت

 فیتعر( 14-41) باال و( 11/40-91) متوسط (11/95

 نیا خوب یيایپا 11/4 يهمبستگ بیضر و شدند

 (.=11/4r و=P 445/4) داد نشان را مولفه

 با و SPSS افزاری نرم محیط در هاداده ،نیهمچن

 و ANOVA دو، يخ آماری هایآزمون از استفاده

 يهمبستگ يبررس یبرا) رسونیپ يهمبستگ آزمون

 رمنیاسپ يهمبستگ آزمون ،(پژوهش یها سازه نیب

 و سیوال کروسکال آزمون  ،(یارتبه یرهایمتغ یبرا)

 تحلیلو  تجزیه شریف دار يمعن تفاوت کمینه آزمون

 سطح عنوانبه درصد 15 نانیاطم سطحشدند و 

 .شد گرفته نظر در یدار يمعن

 از درصد بود و 11ها  نامه به پرسش نرخ پاسخ: ها یافته

 نفر 41 مطالعه، این در کنندهشرکت کشاورز 911

 مشغول بودند، دیمبه کشت  اصرف درصد( 22)معادل 

و  دیمکشت  شیوهاز هر دو  درصد( 19)معادل  نفر 15

 11نفر )معادل  141و  کردندمياستفاده  آبيکشت 

سن  میانگین مشغول بودند. آبيدرصد( به کشت 

سال و  21ها   سال بود و سن آن 91دهندگان پاسخ

درصد از  01تنها منبع درآمد  کشاورزیبود.  بیشتر

 دارایدهندگان پاسخدرصد از  11دهندگان بود و پاسخ

دهندگان پاسخدرصد از  22بودند.  نیزشغل دوم 

 42 ابتدایي، تحصیالت یادرصد دار 11سواد،  بي
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 11و متوسطه و  راهنمایي تحصیالت دارایدرصد 

با بودند.  بیشترو  کارشناسي تحصیالت دارایدرصد 

از  برخيسواد بودن بيو  توضیحاتبه  نیازتوجه به 

 شیوهها به  نامه پرسش افراد، این برایکشاورزان، 

درآمد ساالنه  میانگینشد.  تکمیلپرسش و پاسخ 

 ،همچنینبود.  ریالمیلیون  145معادل  پاسخگویان

 اراضي مالک مستقل پاسخگویاندرصد از  51

درصد بر  21و  شریک دارایدرصد  19، کشاورزی

 کردند. ميکار  ایاجاره اراضي روی

 

 نه گانه منطقه مورد مطالعه های در شهرستان پاسخگویانبت و تعداد نس -1جدول 

کشاورزان تیجمع شهرستان )درصد( نسبت  شده عیتوز پرسشنامه  دهندگان پاسخ تعداد   

 91 91 24 1591 اردل

 42 49 22 0914 بروجن

 14 14 5 9914 بن

 1 1 1 2950 سامان

 51 55 24 1444 شهرکرد

 11 92 1 5112 فارسان

 94 91 24 1401 کوهرنگ

 41 41 29 1101 اریک

 11 245 10 21411 لردگان

 911 911 244 11421 کل

 

 به مربوط نمرات میانگین محاسبات نشان داد که

 اریمع انحراف یدارا و 42/22 معادل کشاورزان دانش

 براینمره قابل کسب  باالترین) است 24/1 معادل

 یبرا کسب قابل نمره نیباالتر .است( 21 دانش معادل

 به مربوط نمرات نیانگیم و 244 با برابر نگرش مولفه

 اریمع انحراف یدارا و 10/19 معادل کشاورزان نگرش

 نمره نیباالتر .(1)جدول  دش محاسبه 91/1 با برابر

 و 14 با برابر يانتزاع هنجار مولفه در کسب قابل

 45/91 معادل يانتزاع هنجار به مربوط نمرات نیانگیم

. شد محاسبه 50/5 با برابر اریمع انحراف یدارا و

 نیباالتر ،یرفتار قصد مولفه خصوص در ،نیهمچن

 مربوط نمرات نیانگیم و 14 با برابر کسب قابل نمره

 اریمع نحرافا یدارا و 19/90 معادل یرفتار قصد به

 .شد محاسبه 14/1 معادل

 

 کشاورزان رفتار یها مولفه و دانش نمرات تیوضع مقایسه -2 جدول

 شده کسب نمره بیشینه شده کسب کمینه نمره معیار انحراف میانگین مولفه

 21 1 24/1 42/22 دانش

 11 11 91/1 10/19 نگرش

 41 21 50/5 45/91 انتزاعي هنجار

 14 24 14/1 19/90 رفتاری قصد

 

 از ،مطالعه مورد یهاسازه نیب رابطه يبررس یبرا

 يبررس. شد استفاده رسونیپ يهمبستگ آزمون

 نشان کشاورزان رفتار یها مولفه نیب یآمار يگهمبست

 قابل يهمبستگ ،درصد 15 نانیاطم سطح در که داد

 دارد وجود کشاورزان نگرش و دانش نیب يتوجه

(01/4r=). شاورزان،ک دانش شیافزا با گر،ید عبارت به 

 بوده ترمثبت یسازگار یها استیس به هاآن نگرش

 و دانش یها سازه نیب ،نیهمچن. (9 جدول) است

 مشاهده يتوجه قابل يمنف يهمبستگ يانتزاع هنجار

 با که است آن یمعنا به موضوع نیا. (=r-11/4) شد

 و تفکر ریتاث تحت کمتر هاآن ورزان،کشا دانش شیافزا

 زانیم .رندیگ يم قرار کشاورزان ریسا ماتیتصم
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 نشان زین يانتزاع هنجار و یاررفت قصد نیب يهمبستگ

 حد تا منطقه نیا کشاورزان یرفتارها که دهد يم

 فرهنگ و کشاورزان ریسا رفتار ریتاث تحت یادیز

 .(=10/4r) دارد قرار يمحل

 
 پژوهش های سازه بین همبستگي ضرایب و هاهیگو -3 جدول

 نگرش دانش هاهیگو سازه
 هنجار

 انتزاعي

 قصد

 رفتاری

 دانش

 .بلدم را يباران و یاقطره رینظ یاریآب دیجد یکردن با ابزارها کار

2    

 .هستم آشنا منطقه نیا در يخشکسال به مقاوم یکشاورز محصوالت با

 درختان اطراف آب ریتبخ از یریجلوگ یبرا ها دهندهپوششاستفاده از مالچ و  با

 دارم یيآشنا محصوالت و

 دارم. یيآشنا هايبارندگاز  يناش آب رهیذخ یهاروش با

کاشت را بر اساس مشورت با کارشناسان  ینوع محصول مورد نظر برا هرساله

 .کنميمانتخاب 

 .دارم یيآشنا يخشکسال با یسازگار مفهوم با

 .دارم یيآشنا يزراع تناوب و کاشت یالگو مفهوم با

 .کرد رفع را يخشکسال مشکل توان يم هاچاه کردنتر قیعم با

 آن به توانيم یآب وجود دارد که با حفار تینهايب ریمقاد ن،یسطح زم ریز در

 .دیرس

 .دارم یيآشنا آب انتقال ریمس در آب اتالف کاهش یهاروش با

 .دارم یيآشنا محصوالت انواع یاریآب حیصح ساعات با

 .دارم یيآشنا محصوالت انواع یاریآب یبرا مناسب يزمان فاصله با

 ،دارند منطقه نیا در مید کشت تیقابل که يباغ و یکشاورز محصوالت انواع با

 دارم. یيآشنا

 دارم. یيآشنا يقیتلفکشت  وهیش با

 .دارم یيآشنا باغ و مزرعه خاک در آب نگهداشت تیظرف یارتقا يچگونگ با

  .دارم یيآشنا شیفرسا کنترل یهاروشبانکت و  مفهوم با

 .دارم یيآشنا آب مصرف کاهش یبرا یاگلخانهکشت  یهاروش با

 خاک تیفیک و تیبهبود ظرف یبرا هايافزودن ریاستفاده از کود و سا يچگونگ با

 .دارم یيآشنا

نگرش نسبت به 

با  یسازگار

 يخشکسال

 .دارد يغاتیتبل جنبه شتریب ،شوديمداده  يکه نسبت به خشکسال یيهشدارها

01/4
r= 

2  

 

 .هستند بهتر نیزم شدنرابیس یبرا یاریآب يمیقد یهاروشنظر من  به

 .است اشتباه يخشکسال خاطر به یکشاورز محصول نوع رییتغ

 کارشناسان یها هیتوص از بهتر آب از استفاده یبرا يمیقد کشاورزان یها هیتوص

 .است

 .کنند استفاده آب از زانیم هر به دارند حق کشاورزانها گذراست و  يخشکسال

 شدن خراب باعث ،يخشکسال بهانه به یاریآب دیجد یها روش از استفاده

 .شود يم یکشاورز یها نیزم تیفیک

 .شود کاسته رکشتیز سطح از دیبا يخشکسال یها سال در

 و سدها جادیا رینظ یزداریآبخ برنامه یاجرا ها، يخشکسال شیافزا به توجه با

 .است یضرور...  و بندها

 .کنم استفاده یاریآب دیجد یها روش از دیبا ها يخشکسال به وجهت با

 یریجلوگ یکشاورز دیجد یها چاه حفر از دیبا ریاخ یها يخشکسال تیوضع با

 .کرد

 کشاورزان مصرف زانیم میتنظ یبرا يمناسب روش ها چاه یرو بر کنتور نصب

 .است
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 نگرش دانش هاهیگو سازه
 هنجار

 انتزاعي

 قصد

 رفتاری

 دادن یبرا یا بهانه ،يخشکسال خاطر هب کشاورزان آب مصرف کاهش بر دیتاک 

 .است شهرها و ها کارخانه به شتریب آب سهم

    

 .است يحیصح کار يخشکسال خاطر هبکشاورزان  یآب برا یبند رهیج

 .بکارند ،دارند دوست که يمحصول نوع هر دارند حق کشاورزان ،درآمد خاطر هب

 .ندارم آب مصرف در یيجو صرفه جز یا چاره

 .کنند استفاده آب از ،باشند داشته ازین که زانیم هر به بتوانند دیبا کشاورزان

 .کنم نهیهز خودم باغ ای یکشاورز یها نیزم در آب مصرف کاهش یبرا حاضرم

 .شوند آشنا آب مصرف کاهش یها روش با دیبا کشاورزان

 دولت تیمسئول رفع یبرا صرفا يخشکسال خصوص درکارشناسان  یها هیتوص

 .است کشاورزان آب نیتام یبرا

 دهم. شیافزا يخشکسال طیدر شرا یکشاورز یریادگی بهدارم تا  ازین

 يذهن هنجار

 کشاورزان هیبق از یرویپ آب، مصرف در یيجو صرفه خصوص در کار نیبهتر

 .است

11/4- 

r= 
14/4

r= 
2  

 کشت کشاورزها اغلب که است يمحصول سال، هر یبرا محصول نیبهتر

 .کنند يم

 .هودهیب کردن نهیهز يعتی یاریآب دیجد یها روش از استفاده

 .یکشاورز نیزم تیفیخراب شدن ک يعنیدر مصرف آب  یيجو صرفه

 .کشاورزان یبرا کمتر سود يعنی آب مصرف در یيجو صرفه

 .است دشوارتر يمیقد یها روش به نسبت یاریآب دیجد یها روش از استفاده

 اهانیگ شهیر گرم، فصل در ،نکنم رابیس يغرقاب روش به را خود نیزم اگر

 .سوزد يم

 .است دهیفا يب یکشاورز جهاد يآموزش یها دوره در شرکت

 .هستند دیجد یها روش از بهتر یکشاورز يمیقد یها روش

 جهاد کارشناسان به مراجعه ،هستند دسترس در يمیقد کشاورزان که يزمان تا

 .است یا هودهیب کار یکشاورز

 یرفتار قصد

 .کنم یيجو صرفه آب مصرف در ها يخشکسال خاطر هب ،دارم قصد

91/4
r= 

29/4
r= 

10/4
r= 

2 

 .کنم کشت يمتنوع محصوالت محصول، نوع کی یجا به ،دارم قصد

 سطح آب، دیخر یجا هب ،است کمتر يبارندگ که یيها سال در ،دارم قصد

 .بکارم يمتفاوت محصول ای کاهش را رکشتیز

 در یيجو صرفه و يخشکسال نهیزم در خود اطالعات شیافزا یبرا ،دارم قصد

 .کنم استفاده کارشناسان از آب مصرف

 هدر زمستان فصل در که یيها آب و باران آب یآور جمع یبرا ،دارم قصد

 .کنم جادیا گاه رهیذخ و استخر ،رود يم

 .کنم  يروبیال را آب یها یجو ،برود هدر یکمتر آب آنکه یبرا ،دارم قصد

 یاریآب یبرا شده هیتصف فاضالب از بودن، دسترس در صورت در ،دارم قصد

 .کنم خود مزارع

 .کنم استفاده شتریب ،يخشکسال به مقاوم محصوالت از ،دارم قصد

 .نکنم یاریآب به اقدام است، يبارندگ که یيروزها در ،دارم قصد

 .کنم  استفاده آب انتقال یبرا يسنگ ای يمانیس کانال و لوله از ،دارم قصد

 .کنم  یاریآب به اقدام ،است خنک هوا که يساعات در ،دارم قصد

 .کنم  استفاده آب ریتبخ از یریجلوگ یبرا ها دهنده پوشش و مالچ از ،دارم قصد
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 و یاقتصاد-ياجتماع متغیرهای يبرخ بین رابطه

. بود توجه جالب زین پژوهش در يبررس مورد یها مولفه

 مثبت يهمبستگ کشاورزان دانش و درآمد زانیم نیب

 با گر،ید عبارت به (=51/4r) شد مشاهده توجه قابل

 زین ها آن دانش زانیم کشاورزان، درآمد سطح شیافزا

 زانیم نیب يهمبستگ يبررس. است افتهی شیافزا

 دهد يم نشان زین( =r -19/4) يانتزاع هنجار و درآمد

 سطح نیب يتوجه قابل نسبتاً و معکوس يهمبستگ که

. دارد وجود کشاورزان يانتزاع یهنجارها و درآمد

 کمتر ها آن کشاورزان، درآمد شیافزا با گر،ید عبارت به

. اندگرفته قرار کشاورزان ریسا رفتار ریتاث تحت

 یرفتار قصد و کشاورزان سواد سطح نیب ،نیهمچن

 مشاهده توجه قابل نسبتاً مثبت يهمبستگ کشاورزان

 (.=04/4r) شد

 کشاورزان از گروه سه ،پژوهش نیا در که آنجا از

 کشاورزان و کار يآب کشاورزان کاران، مید شامل

 در تفاوت يبررس یبرا داشت، وجود کار مختلط

 انسیارو لیتحل از گروه سه نیا نیب یرفتار یها مولفه

. شد استفاده شریف یدار يمعن تفاوت کمینه آزمون و

 مولفه در که داد نشان هالیتحل ،4 جدول با مطابق

 کار يآب کشاورزان و کار مید کشاورزان نیب نگرش

 ،نیهمچن .( = 441/4P) دارد وجود دار يمعن اختالف

 کار مید کشاورزان نگرش سطح نیب یداريمعن اختالف

 در(.  = 444/4P) شد مشاهده کار يبیترک کشاورزان و

 و کار مید کشاورزان نیب زین يانتزاع هنجار مولفه

 کشاورزان و(  = 442/4P) کار يبیترک کشاورزان

 آماری تفاوت (  = 440/4P) يآب کشاورزان و کار مید

 .شد مشاهده داریمعني

 

 کار مختلط و کار مید و يآب کشاورزان گروه سه در ها مولفه میانگین مقایسه -4 جدول

 رفتاری قصد انتزاعي هنجار نگرش دانش سازه نام

 12/11 (11/5) 01/44 (11/1) 29/90 (21/9) 91/22 نفر( 141) کار يآب

(19/4) 51/22 (نفر 15) مختلط کشاورزان (49/4) 04/12 (40/1) 21/90 (42/5) 15/90 

(95/5) 12/22 (نفر 41) کار مید (25/1) 41/11 (54/0) 94/99 (19/9) 94/91 

(11/9)  

  بحث و جینتا

 رابطه يبررس ،پژوهش نیا هوجو نیمهمتر از يکی

 با یسازگار خصوص در کشاورزان دانش نیب

 یسو از يخشکسال با یسازگار رشیپذ و يخشکسال

 به نسبت کشاورزان دانش ،مبنا نیا بر. است کشاورزان

 در کشاورزان رفتار با قیعم یارابطه ،یسازگار

 به نسبت نگرش و آب مصرف يچگونگ خصوص

 یدستاوردها کنندهدییتا موضوع نیا. دارد یسازگار

یک  جینتا طبق. است نیشیپ یها پژوهش از يبرخ

 کشاورزان دانش یارتقا یراستا در آموزش پژوهش،

 و D’Silva) دارد کشاورزان رفتار بر مثبت یاثر

 پژوهش، نیا یدستاوردها ،نیهمچن (1424 همکاران،

 نشان که کنديم دییتا را یيها پژوهش گرید جینتا

 یکشاورز جامعه به الزم دانش چنانچه ،دهند يم

 یها پروژه از یاریبس یاجرا به امر نیا شود، منتقل

 از و شد خواهد منجر یکشاورز بخش در نوآورانه

 و رقابت ،یور بهره شیافزا باعث ها ینوآور نیا قیطر

 ،Asenso-Okyere) شود يم یکشاورز جامعه رفاه

1441.) 

 نمره نیانگیم پژوهش، نیا یهاافتهی با مطابق

 يخشکسال با یسازگار خصوص در انیپاسخگو دانش

 استنباط نیچن ،لذا. دارد قرار متوسط سطح در

 شرکت کشاورزان در دانش نمره ننبود باال که شود يم

 بودن ناکارآمد ای بودنيناکاف نشانگر پژوهش، در کننده

 تیریمد ینهادها وسیلهبه شدهارائه يآموزش یها برنامه

 بهبود و شیافزا ضرورت بر موضوع نیا. است یکشاورز

 با یسازگار و یزداریآبخ یها روش نهیزم در ها برنامه

 . دکن يم دیتاک کشاورزان یبرا يخشکسال

 کشاورزان گروه سه نیب دانش سطح گر،ید یسو از

 سه هر ،گرید عبارت به. نداد نشان را یمعنادار تفاوت

. دارند شتریب یها آموزش به ازین کشاورزان از گروه

 زین کشاورزان دانش و درآمد سطح نیب باال يهمبستگ

 از تیحما و آموزش به ازین که است آن دهندهنشان

 تیموفق یبرا و است شتریب درآمد،کم کشاورزان
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 کشاورزان از یاقتصاد تیحما ،يآموزش یهابرنامه

 .شود يم شنهادیپ زین درآمد کم

 انشد به مربوط نمرات نیب يهمبستگ زانیم بودن باال

 آموزش که دهد يم نشان زین کشاورزان نگرش و

 نگرش بر یاثرگذار یبرا هیاول گام و سازنهیزم تواند يم

 با یسازگار یها استیس رشیپذ نهیزم در کشاورزان

 عمل هینظر اساس بر که چرا. شود محسوب يخشکسال

 ،یرفتار قصد کنندهنییتع عوامل از يکی ،يمنطق

 افراد نگرش ریتاث تحت همواره رفتارها و است نگرش

 و  Beedell؛Huffman، 1445 و Abdulai) دارند قرار

Rehman، 1444.) 

 به نسبت کشاورزان نگرش نمرات نیگانیم

 سطح در مولفه نیا زانیم که دهد يم نشان یسازگار

 منطقه نیا کشاورزان گر،ید عبارت به .دارد قرار متوسط

 با یسازگار مباحث به نسبت يمثبت چندان نگرش

 زانیم بودنيناکاف در شهیر که ندارند يخشکسال

 سطح نیب زین یداريمعن تفاوت .دارد کشاورزان دانش

 .شد مشاهده گرید گروه دو با کار مید کشاورزان نگرش

 از باالتر کار مید کشاورزان نگرش سطح که یاگونه به

 عبارت به. ودب کار مختلط نکشاورزا و کار يآب کشاورزان

 به نسبت یتر مثبت نگرش کار مید کشاورزان گر،ید

 با یسازگار یها استیس با رابطه در کشاورزان گرید

 . دارند يخشکسال

 یامبن بر کشاورزان رفتار نییتع در یبعد مولفه

 هنجار. است يانتزاع هنجار ،يمنطق عمل هینظر

 در حد چه تا کشاورزان که دهد يم نشان يانتزاع

 .دارند قرار گرانید ریتاث تحت خود رفتار و ماتیتصم

 گرید و کار مید کشاورزان نمرات نیب زین ولفهم نیا در

 مراتن سطح. شد مشاهده معنادار تفاوت کشاورزان

 هگرو دو از شتریب کار يآب کشاورزان ياجتماع هنجار

 در ياجتماع هنجار ،کار يآب کشاورزان در .بود گرید

 ياجتماع هنجار سطح گر،ید گروه دو در و باال سطح

 يکشاورزان گر،ید عبارت به. است بوده متوسط سطح در

 ریسا از شیب ،هستند مشغول يآب کشت به که

 گرید یهانگرش و رفتار ریتاث تحت کشاورزان

 يهمبستگ که آنجا از ،نیهمچن .دارند قرار کشاورزان

 و درآمد سطح نیب يتوجه قابل انسبت و معکوس

 شیافزا با شد، مشاهده کشاورزان يانتزاع یهنجارها

 ریسا رفتار ریتاث تحت کمتر هاآن کشاورزان، درآمد

 تیحما وملز زین نجایا در ،لذا. اندگرفته قرار کشاورزان

 نمودنیدور یبرا درآمد کم کشاورزان از یاقتصاد

 از یرویپ و ورزانکشا ریسا رفتار و نگرش از ها آن

 قرار استنباط مورد یکشاورز تیریمد یها استیس

 . ردیگ يم

شده کسبنمرات  نیانگیم ،یمولفه قصد رفتار در

موضوع  نیقرار داشت. ا متوسطهر سه گروه در سطح 

 يبا خشکسال یسازگار یها استیسکه  دهد يمنشان 

 نگرفته قرار کشاورزان رشیپذ مورد یجد ورتصبه

 مربوط ازاتیامت نیب یمعنادار اختالف ،نیهمچن. است

سه گروه مشاهده نشد که نشانگر  نیب یرفتار قصد به

 با یسازگار یابر یآن است که عدم قصد جد

سه گروه کشاورزان وجود دارد.  هر نیب در يخشکسال

 یها استیس رشیپذ یبرا یقصد رفتار نیشتریب

 کار يآبکشاورزان  نیدر ب يبا خشکسال یسازگار

 گرینسبت به د کار میدمشاهده شد و کشاورزان 

گذاشتند.  شیرا به نما یکمتر یقصد رفتار ،کشاورزان

عامل موثر بر رفتار  نیو مهمتر نیاز آنجا که قصد، اول

 يطورکلبه که دکر استنباط نیچن توانياست، م

گسترده،  یها يخشکسال وجود با منطقه نیا ورزانکشا

 یجد صورتبه را يخشکسال با یسازگار یها استیس

 و یرفتار قصد نیب که آنجا از ،نیهمچن. اند رفتهینپذ

 شد، مشاهده یيباال يهمبستگ ،ياجتماع هنجار

 از شیب استان نیاکه کشاورزان د کراستنباط  توان يم

 ریتاث نهادها وسیلهبه شدهارائه یها برنامه از کهآن

 .رندیگ يم ریتاث کشاورزان ریسا يسنت تاررف از رند،یبپذ

قابل توجه  يوجود همبستگ گر،یمبحث جالب توجه د

کشاورزان است.  یسطح سواد و قصد رفتار نیب

در خصوص  یباالتر یکشاورزان باسوادتر، قصد رفتار

 خود از يخشکسال با یسازگار یها استیس رشیپذ

 و يطیمح طیشرا از بهتر درک یمعنا به که دادند بروز

 با سوادتر است.  یهاگروه یاز سو يمیاقل اتدیتهد

 عمل هینظراز  یریگ رههب ،یبندجمع کی در

 ياجتماع رشیپذ زانیسنجش ممنظور به يمنطق

به بهبود  تواند يم یکشاورز با یسازگار یها استیس

موثر بر  یانهاده وسیلهبه شدهارائه یها استیس یيکارا

 ،هینظر نیاکمک کند.  یزداریو آبخ یکشاورز تیریمد

و فهم نگاه کشاورزان به  لیتحل یمناسب برا یبستر

 کیبا تفکو ده کررا فراهم  يدولت یاقدامات نهادها
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 لیکشاورزان، دال يعوامل موثر بر رفتار اجتماع

را از منظر  ها استیس نیا تیعدم موفق ای تیموفق

. دکنيم مشخص يبه روشن یو رفتار يمباحث اجماع

مبحث موانع  به ریاخ یهاسال در خوشبختانه

 تیریمد نهیدر زم ها یگذاراستیس ياجتماع

با شناخت علل  ،توجه شده زین یو کشاورز یزداریآبخ

 هادهان یها استیسشکست اقدامات و  ای تیموفق

 و يآموزش یزیربرنامه ندیافر ودبهب به نسبت توان يم

 با یسازگار یبرا کشاورزان از دیبا که یيهاتیحما

 کی در ،لذا. بود دواریام ،داد قرار نظر مد یکشاورز

در سراسر کشور،  ها يخشکسال افتنیشدت  ،یبندجمع

 در را يلخشکسا با یسازگار استیس از یریگ بهره

و از آنجا که بخش  سازد يم ریناگز یکشاورز حوزه

با  عمال يبا خشکسال یسازگار یها استیساز  يبزرگ

 رشیگره خورده است، سنجش پذ یزداریآبخ تیریمد

بودن  زیآمتیموفقبه  تواند يم ها استیس نیا ياجتماع

 یکشاورز حوزه در يبا خشکسال یسازگار ندیافر

بهبود  یپژوهش نشان داد که برا نیا جینتا .کند کمک

با  یسازگار رشیرفتار کشاورزان در خصوص پذ

در خصوص آموزش  یگذارهیسرما ،يخشکسال

از  یاریچرا که در بس .دارد اریبس يتیکشاورزان اهم

که تحت از آن شیرفتار کشاورزان ب ،یجوامع کشاورز

 يبا خشکسال یسازگارها در خصوص دانش آن ریتاث

 ،نیهمچن. کشاورزان است گریرفتار د ریتحت تاث ،باشد

 و کشاورزان درآمد سطح نیب معنادار و مثبت رابطه

 نیبهتر از يکی که داد نشان کشاورزان رفتار

با  یسازگار رشیسطح پذ یارتقا یها استیس

از  يمال تیدانش، حما یبر ارتقاعالوهکشاورزان، 

برخوردار  يمناسب ياست که از تمکن مال يکشاورزان

 سطح یارتقا یبرا ،یبندجمع کی در ،لذا. ستندین

 نیب در يخشکسال با یسازگار یها استیس رشیپذ

 یهابسته و آموزش از يبیترک استان، نیا کشاورزان

 توانديم درآمدکم کشاورزان از یاقتصاد يتیحما

 به يآموزش یهابرنامه ارائه در ،نیهمچن. باشد راهگشا

 شده یشتریب توجه ياجتماع مباحث به دیبا کشاورزان

 ياجتماع ریتاث که يکشاورزان از یریگبهره با و

 تیوضع بهبود به نسبت دارند، گرانید بر یشتریب

 .دکر اقدام کشاورزان يذهن یهنجارها
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