
1396/ 2/ شماره 13علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

219

کاربرد :رفتار حفاظت خاك کشاورزان استان آذربایجان غربیهاي مؤثر برسازه
رویکرد فرهنگی

١و عنایت عباسی*رضا سیفی، محمد چیذري

)28/5/96: ؛ پذیرش17/12/95(دریافت:
چکیده

نـابودي سـوق   سـوي بـه پذیر را این منبع آسیب،رویهبرداري بیتوجهی و بهرهمدیریت نادرست، بی؛ اماباشدکشاورزي میخاك منبع مهم 
میـزان هاي ایران در حال تخریب هسـتند و ایـران در رتبـه دوم جهـان از نظـر      درصد از زمین94آمارها حاکی از آن است که.استداده

جهت جلوگیري از تخریب خاك باید رفتار حفاظت خاك کشاورزان را در این راستا، مطالعات نشان داده است که فرسایش خاك قرار دارد. 
بـود. پـژوهش   غربـی رفتار حفاظت خاك کشاورزان استان آذربایجـان  هاي فرهنگی مؤثر بر سازهتعیین هدف از این پژوهش بهبود بخشید. 

ـ یجـان آذرباکشاورزان استان پژوهشي آماري جامعه.انجام شداز فن پیمایش استفادههمبستگی است که با -توصیفیحاضر از نوع یغرب
)221940N= ( گیري روش نمونهازهابراي انتخاب نمونهنفر انتخاب گردید.384حجم نمونه،و مورگانکرجسیبود که بر اساس جدول

از پانـل متخصصـان   آنبـراي تعیـین روایـی    اي بود که ها پرسشنامهآوري دادهجمع. ابزار استفاده شداي با انتساب متناسب تصادفی طبقه
تحلیل همبستگی حاصل از هايیافته.آلفاي کرونباخ استفاده شدضریباز پژوهش استفاده گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی ابزار 

ي رابطـه پـژوهش ي هاي فرهنگی بـا متغیـر وابسـته   دینی، هنجارها و سوگیرييهاآموزه، هادانش، نگرش، ارزشمتغیرهاينشان داد که 
مراتبـی و  (سلسـله هـاي فرهنگـی  سـه متغیـر دانـش، نگـرش و سـوگیري     کهنتایج تحلیل مسیر نشان داد بر این، افزونداري دارند. معنی

داراي متغیـر دانـش نسـبت بـه حفاظـت از خـاك      میـان، در ایـن  ار حفاظت خاك کشاورزان داشتند. رفتبربیشتري تأثیر طلبی)مساوات
.بر رفتار حفاظت از خاك بودیرتأثترینشبی

.، آذربایجان غربیفرهنگی، کشاورزانسوگیري، محیطیزیسترفتار حفاظت خاك، کلیدي: هاي هواژ

تهران، ایران.،انشگاه تربیت مدرسبه ترتیب، دانش آموخته کارشناسی ارشد، استاد و استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي د١
mchizari@modares.ac.ir: مسئول مکاتبات، پست الکترونیک*
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مقدمه
هـاي  کــه تمــام فعالیـت   ارزشبـا بع طبیعـی  امنیکی از 
و طــور مســتقیم   بــه و شـود بوم در آن انجـام مـی  زیست

، سـازد غیرمستقیم نیازهاي مختلف انسـان را بـرآورده مـی   
ازیکینابودي خاك).1392فعلی و همکاران،(خاك است

Prager(محیطـی زیستمسائلترینمهم & Posthumus,

که این مسأله استدر جهانغذاتولیدوکشاورزي،)2010
تـأثیر تحـت رازمـین هايخشکیسطحازسومیکحدود
ــی و همکــاران،(دادهقــرار ــزایش و)1393کران بعــد از اف

جمعیت، دومین چالش مهم محیط زیستی فراروي جهـان  
هـر  جهـانی، سـطح در.)1391نصیري و همکـاران،  است (

کشـاورزي حاصـلخیز خـاك تنمیلیارد77حدوددرسال
مطـابق آمـار   .)1393نوري و همکـاران،  یابد (میفرسایش

ایران از نظر حجـم  1392انجمن علوم خاك ایران در سال 
توسـعه،  فرسایش خاك در میان کشورهاي منطقه و درحال

رتبه اول و در جهـان، رتبـه دوم را دارد (غزانـی و بیژنـی،     
ائـه شـده متوسـط    بر اسـاس آخـرین آمارهـاي ار   ). 1395

تــن در هــر هکتــار 15فرســایش خــاك در ایــران حــدود 
94در حـال حاضـر   ). 1392(مرکـز آمـار ایـران،    باشدیم

و هسـتند هاي کشاورزي ایران دچـار تخریـب  درصد زمین
اسـتفاده نادرسـت از اراضـی    مشکلعمده دلیل اصلی این 

یدريحباشد (زراعی و فقدان مدیریت صحیح و اصولی می
این موضوع در حالی است که در بهتـرین  ). 1392،ساربان

حاصـلخیز بـراي کشـاورزي،    شرایط، براي تشـکیل خـاك  
همکــاران،وشـیري (سـال زمــان نیـاز اســت   300حـدود  
درویـژه بـه خـاك يمسـأله اهمیـت بـه توجـه با.)1392

جهـت درخـاك حفاظـت بـه توجـه ایـران، مانندکشوري
دارد ضـرورت طبیعـی منـابع وکشـاورزي پایـدار يهتوسع

بـا و مبـارزه خـاك . حفاظـت )1392همکـاران، وشیري(
کشـور هـر زیربنـایی در اقـدامات ترینضروريازفرسایش

تولیـد وخـاك مهـار فرسـایش  درموفقیتبرايامااست،
دامنـه فرسایش،برمؤثراز عواملآگاهیورسوب، شناخت

زاده و همکـاران،  علـوي اسـت ( ها ضروريآنتأثیرشدتو
موقعیـت لحـاظ بـه غربـی نیـز  آذربایجـان استان).1393
هـاي اسـتان ازیکـی با دریاچه ارومیهيجوارهمو طبیعی
ــددرپیشــرو ــو(اســتکشــاورزيمحصــوالتتولی وتقیل

ــدالهی، ــه )1392عب ــابع خــاك آن ک ــدم در نتیجــهمن ع
بـرداران  بهـره توسطبرداري صحیح از منابع مدیریت و بهره

ونـدي و  نـوري نورالـه (مـرور زمـان، از بـین رفتـه اسـت      به 

هکتــار 42/63538دارايایــن اســتان).1390همکــاران، 
هـاي  هکتـار از زمـین  62/115865باشد و اراضی شور می

استان نیز بدون پوشـش بـوده و در معـرض فرسـایش     این 
ــاورزي،    ــه کش ــرار دارد (آمارنام ــه   ). 1393ق ــه ب ــا توج ب

درصـد  50هاي انجـام شـده تـا ده سـال آینـده      بینیپیش
غربی به دلیل کمبود هاي کشاورزي استان آذربایجانزمین

بـه  ،لـذا د.آب و شور شدن خاك غیر قابل کشت خواهد ش
انجـام منظـور بـه وخـاك وآبمنـابع دلیـل محـدودیت  

مدیریتیهايروشکارگیريهلزوم بکشاورزي،هايفعالیت
کمبودبامواجههجهتمناسبهايحلراهیافتنوصحیح

).1393(معروفی و همکاران، بسیار حائز اهمیت استآن
هـا  دخالت انساندر مقایسه عوامل مختلف فرسایش خاك، 

نـوع و درجـه فرسـایش خـاك     از عوامل مهم تأثیرگذار بـر  
Liباشد (می & Wei, کـه  روسـتاییان  در این میان ). 2011

به دلیل شیوه زنـدگی و  ،کشاورزي استشان فعالیت اصلی
برداران مستقیم منـابع عنوان بهرهنوع معیشتی که دارند به

تأثیرگـذار  توانند در ایـن فرسـایش   و کشاورزي میطبیعی 
ــاران، ؛ 1389تقدیســی و بســحاق، (باشــند ــات و همک بی
بخشدرتولیدفرآینددرعاملترینمهم،بنابراین؛ )1390

انسـانی، نیرويازبحثدرواستانسانینیرويکشاورزي،
که )1393کرانی و همکاران، رفتار است (موضوعترینمهم

رفتـار  بحث گیرد.خود تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می
نظریـــات مختلفـــی و عوامـــل تأثیرگـــذار بـــر آن در  

ــد ــه  ماننـ ــار برنامـ ــه رفتـ ــزينظریـ ــدهریـ ــزنشـ آجـ
))TPB(Theory of Planned Behavior(نظریـه اقـدام   و

کـه در  )Theory of Reasoned Action (TRA((منطقـی 
، مطرح شده گیرندي نظریات رویکرد منطقی قرار میحوزه
Kaiser(است et al., هـا از  بـر اسـاس ایـن نظریـه    .)2005

نگـرش بر بروز رفتار، نگرش اسـت.  یرگذارتأثجمله عوامل 
آسیبدراساسیاز مشکالتبرداريبهرهروندبودنانتهابی

از موارد دیگر.)1394(گلباف،است کشاورزياراضیدیدن
باشـد کـه شـامل    هاي جامعه مـی ، ارزشتأثیرگذار بر رفتار

مفاهیم نظري و مطلوب هستند که بر انتخاب افـراد تـأثیر   
ــل  ــتقیم و غیرقاب ــاري مس ــانک ــدیم ــماعیلی و (گذارن اس

مـتن ومحـیط بـین ارتبـاط ازهاارزش).1393همکاران، 
. هسـتند نیـز ارتباطایننمایانگروآمدهوجودبهفرهنگی

وهسـتند آنباارتباطوجهاندیدنراهها،ارزشواقعدر
طبیعـت قبـال درانسـان کـه رفتـاري دردلیـل همینبه
وفاضلی(مؤثرنددارد،اشزیستیجهانازبخشیعنوانبه
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هنجـار، ،بـاور ،ارزشالگـوي طبـق ). 1392،یجعفر صالح
ــاارزش ــعه ــی و جم ــی)(فردگرای ــرگرای ــرشرويب ونگ
,Klöckner(دارنـد مسـتقیم تأثیرافرادبینیجهان 2013(.

اثر دانش و آگاهی مـردم در رفتـار آنـان نیـز در مطالعـات      
مردماطالعاتوآگاهیچهمختلفی بررسی شده است. هر

تعامـل درمـردم شود،بیشترزیستمحیطمورددرجامعه
کننـد.  حفظ آن مـی بهبیشتريتوجهزیستمحیطباخود
افـراد محیطـی زیسـت فرهنگاهدافازبخشیآگاهیاین

وصــالحی؛1383طــاهري،وراحمــی(باشــدمــیجامعــه
ــامقلی، ــر نگــرش، ارزش ).1391ام ــالوه ب ــش، ع ــا و دان ه

ــز  ــاعی نی ــی و اجتم ــاي شخص ــشهنجاره ــینق درمهم
اقـدامات وگرایانـه زیسـت محـیط نیات و رفتـار بینیپیش

Yazdanpanah(کنـد مـی ایفـا کشاورزانحفاظتی et al.,

هنجارهايهنجار استرن نیز،،باور، ارزشنظریهدر).2014
رفتـار مسـتقیم صـورت بهکهاستکلیديعاملیشخصی
,Stern(دهـد مـی قرارتأثیرتحتراگرایانهمحیطزیست

توانـد تحـت   عبارت دیگر، نگرش و رفتار افراد میبه). 2000
هاي شخصی خود قرار گرفته و یـا از دیگـران   تأثیر ذهنیت

) در 1386و همکــاران (یسروســتانيعابــدتــأثیر پــذیرد. 
هـاي اخـالق زیسـت   مطالعه خود با عنوان ماهیت و دیدگاه

محیطی با تأکید بر دیدگاه اسالمی به این نتیجـه رسـیدند   
محیطـی  تعالیم دینی با تأثیر بر نگرش در رفتار زیسـت که 

،عامل مهم اثرگـذار دیگـر بـر رفتـار افـراد     افراد اثرگذارند.

هــاي فرهنگــی بــه ارزشباشــد. هــاي فرهنگــی مــیارزش
فرآیندهاي شناختی شکل داده و از این طریق بـر باورهـا و   

گذارنـد  رفتارهاي افراد نسبت به مسائل گونـاگون اثـر مـی   
گفتــه شــد، رفتــار آنچــهبــا توجــه بــه ).1393(رســولی، 

زا)خـاك کشـاورزان (در ایـن تحقیـق رفتـار حفاظـت از      
هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، زمینهگوناگونهايجنبه

شـرعی کشـاورزان و   حتـی وهاي قـانونی و زمینهفرهنگی
Prager(پـذیرد  مـی بـرداران تـأثیر  بهـره  & Posthumus,

آموزشوهاي فرهنگیچالشبامستقیمیارتباطو)2010
خـدري،  عـرب (داردمحیطـی زیسـت هايدیدگاهازناکافی
یـک عامـل   عنـوان بـه کشاورزان فرهنگ ،رواز این).1393

عنـوان بـه فرهنـگ شـناخت . باشـد تأثیرگذار بر رفتار مـی 
پاکـدل (گیـرد ها قرارفعالیتاولویتدرباید مهم،ضرورتی

ــاران،و ــع).1393همک ــگ،در واق ــیوهفرهن ــدگیش زن
عقـل (ارزشـی نظـام و) نظـري عقـل (اندیشـه ازبرخاسته

مطالعـات گونـاگونی بـر روي    . )1387بابایی،(است) عملی
امـا کمتـر بـه نقـش بعـد      ،اسـت رفتار افراد صورت گرفتـه 

عناصـر  1در نگـاره  است.فرهنگ بر روي رفتار توجه شده
گردیده است، در ارائهدر قالب پنج مؤلفهموضوعی فرهنگ 

ها، باورها، هنجارهـا،  هاي ارزشفرهنگ متأثر از عامل،واقع
باشــد بینــی (ســوگیري) افــراد مــی    نگــرش و جهــان  

)Matsumoto & Juang, 2012(.

Matsumoto(عناصر موضوعی فرهنگ -1نگاره  & Juang, 2012(

گراییفردگرایی و جمعهاارزش
فاصله قَدرت

هاي مقدسارزش

فرهنگعناصرموضوعی

نگرش هادیدگاه
تصورات قالبی

تعصب

پویایی بیرونیباورها
اجتماعیبدبینی
ادیان

بینیجهان
مفهوم فردي

بینی فرهنگیجهان
اختیار

معاشرت و ادبآدابهنجارها
(پرمعنی)آشکاررفتار 

سختی و آزادي
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،)Merry Douglas(داگـالس مـري هايپژوهشبهتوجهبا
ازهـا انسـان دركبهاشارهواستهاانسانفکردرفرهنگ
دركوتفکـر احسـاس، بـر تأکیـد ودارداطرافشاندنیاي

سـبک پـنج کـل دربه باور تامسون و همکاران، . داردهاآن
،طلبـی مسـاوات (فرهنگـی سوگیريیابینیجهانزندگی،

)خودمختـاري ومراتبـی سلسـله فردگرایـی، تقـدیرگرایی، 
Thompson(داردوجود et al., ازافرادوجامعهکه) 1990

مختلـف هـاي پدیدهدیدنبرايهاییدریچهعنوانبههاآن
هـاي زیـر   ویژگـی . این پنج سبک داراي نمایندمیاستفاده

به دلیل اینکـه وابسـته و   )Fatalist(تقدیرگرایان.باشندمی
ــذا   ــتند، ل ــارجی هس ــاي خ ــأثیر هنجاره ــت ت ــدرت تح ق

ــت.    ــدود اسـ ــدگی محـ ــان در زنـ ــانفانتخابشـ ردگرایـ
)Individualist( بر این اعتقادند که داراي کنترل بر زندگی

هـا داراي توانـایی کنتــرل   خـود هسـتند و بـیش از آن، آن   
) Egalitarian(مسـاوات طلبـان  زندگی افراد دیگر را دارند.

خواهنـد  اصول اخالقی شدیدي هستند و همیشه میيدارا
مطمئن شوند که هر کسی سهم خود را از منـابع دریافـت   

است. براي انجام این هدف عضوي از یک گروه بودن نموده
هـم از  )Hierarchist(مراتبیـان سلسـله بسیار مهـم اسـت.  

درون گروه و هم به وسیله هنجارهـاي اجتمـاعی خـارجی    
).1390و همکاران،پناهیزدانشوند (کنترل می

نقــش دانــش، نگــرش، ارزش، هنجارهــاي شخصــی و     
هـاي فرهنگـی بـر    سـوگیري هاي دینی و اجتماعی، آموزه

رفتار حفاظتی کشـاورزان در مطالعـات مختلفـی بررسـی     
) در تحقیقی با عنوان 1393شده است. کرانی و همکاران (

نگرش کشاورزان اسـتان کرمانشـاه بـه عملیـات حفاظـت      
سـطح درآمـد، اند. خاك، این نگرش را مثبت ارزیابی کرده

سـطح مکانیزاسـیون، سـطح محصول،عملکردکشت،زیر
اطالعـات، منـابع ازاسـتفاده فنـی، دانـش نگـرش، سواد،

از جمله متغیرهـاي  اجتماعیمنزلتواجتماعیمشارکت
خاكحفاظتهايفناوريپذیرشرفتاربینی کنندهپیش

و همکـاران  وندينوراهللا نوردر استان خوزستان در مطالعه 
ــی1390( ــد. ) مـ ــاران ( باشـ ــیري و همکـ ) در 1392شـ

عملیـات کـارگیري بـه بـر مـؤثر عنوان عواملاي با مطالعه
ــت ــاكحفاظ ــاورزانســويازخ ــتانکش ایــالم از اس

فردي، اجتماعی، اقتصادي، نگـرش و منـابع و   هايیژگیو
عنوان عوامل تعیین کننـده اسـتفاده   هاي ارتباطی بهکانال

و پنــاهیــزدانانــد.نــام بــردهاز عملیــات حفاظــت خــاك
در تحقیقی براي تعیین عوامل مؤثر بـر  )1390همکاران (

فعالیت حفاظتی در رابطـه بـا آب بـه ایـن نتیجـه دسـت       
هـاي فرهنگـی،   هـاي فـردي، سـوگیري   که ویژگـی یافتند

، هنجارهــاي اجتمــاعی، هنجارهــاي اخالقــی، نگــرش    
ــذیري مســئولیت ــه  پ ــال حفاظــت و درك نســبت ب در قب

واتـرز و  مسائل، بر فعالیت حفاظت منابع تأثیرگذار اسـت. 
Wauters(همکاران et al., مؤثرعواملتعیین) براي2010

ازبلژیک،درخاكفرسایشکنترلهايفعالیتپذیرشبر
و بـه ایـن   کردنـد اسـتفاده شـده ریـزي برنامهرفتارتئوري

دادن انجـام برتأثیرگذارعاملینترمهمکهنتیجه رسیدند
و خـاك حفاظـت فعالیـت بهنگرشحفاظتی،هايفعالیت

هـولم مـولر  وویلـی مطالعـه درباشـد. مـی رفتـاري  نیـت 
)Willy & Holm Müller, اجتماعیتأثیرعنوانبا) 2013
خـاك ازحفاظـت هايتالشسطحبرگروهیکاراثراتو

جنس،ذهنی،هنجارهاياجتماعی،يسرمایهازروستادر
عوامـل عنـوان بـه مزرعـه اندازهوپرورشوآموزشسطح

.اسـت شـده بـرده نـام خـاك رفتار حفاظتبرتأثیرگذار
Van der Werffونـدرورف و همکـاران (   et al., ) در 2013

تحقیق خود به این نتیجه رسـیدند کـه در رفتـار فـرد در     
مقابل محیط زیست افرادي که خـود را عضـوي از محـیط    

دانند، انگیزه درونـی نسـبت بـه حفـظ محـیط      زیست می
آیـد و رفتـاري در راسـتاي    مـی وجـود به هاآنزیست در 

وپناهیزدانمطالعهدر.دهندزیست انجام میمحیطحفظ
ــاران ــالدرهمک Yazdanpanah(س et al., در) 2014

بودهکلیديبعدیکهنجاريتمایلآب،حفاظتيزمینه
.داردحقیقیرفتاربرراتأثیربیشترینو

نظـري و بررسـی پیشـینه تجربـی،     ادبیـات  مـرور  با توجـه بـه   
طراحی شده است.)2نگاره(پژوهشچارچوب مفهومی 

شناسـایی  "ذکر گردید، هدف کلی این پژوهش آنچهبنا بر
هاي فرهنگی مؤثر بر رفتار حفاظت خـاك کشـاورزان   سازه

بود که بـراي دسـتیابی بـه هـدف     "استان آذربایجان غربی
ل گردید.کلی بیان شده، اهداف اختصاصی زیر دنبا

اي کشاورزان؛هاي فردي و حرفهویژگی-
محیطی کشاورزان در رابطه با حفاظت بندي رفتار زیستسطح-

خاك؛
؛تعیین عوامل فرهنگی مؤثر بر رفتار حفاظت از خاك-
بنـدي کشـاورزان از لحـاظ شـیوه رفتـار حفـاظتی بـا        تقسیم-

هاي فرهنگی متفاوت واستفاده از سوگیري
هـاي فرهنگـی بـر روي رفتـار و نگـرش      اثر سـازه تحلیل علی-

حفاظت خاك.
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روش پژوهش
همبســتگی بــوده کــه بــراي - ایــن پــژوهش از نــوع توصــیفی

جامعـه آمـاري   ها از فن پیمایش استفاده شـد.  آوري دادهجمع
کشـاورزان اسـتان آذربایجـان غربـی بـه      پژوهش حاضر شامل

سـتان  بودند (سـازمان جهـاد کشـاورزي ا   نفر 221940تعداد 
بــا اســتفاده از جــدول کرجســی و). 1393آذربایجــان غربــی، 

Krejcie)مورگان & Morgan, نفـر  383حجـم نمونـه   (1970
تصـادفی گیـري نمونـه گیـري از روش  تعیین شد. براي نمونـه 

استفاده شد. بر ایـن اسـاس، ابتـدا    متناسببا انتسابياطبقه
هـاي  شهرسـتان طبقه (طبقـات  17استان آذربایجان غربی به 

اسـتان بودنــد) تقســیم شــد. در مرحلــه بعــدي حجــم نمونــه  
متناسب با تعداد کشاورزان هر طبقه (شهرستان)، بین طبقات 
تقسیم گردید. سپس، در داخل هر طبقه به صـورت تصـادفی   

نمونـه  383از در نهایـت  ). 1جدول ها انتخاب گردیدند (نمونه
ـ  پرسشنامه صحیح جمع370تعداد  رخ بازگشـت  آوري شـد (ن

درصد).3/96

چارچوب نظري تحقیق- 2نگاره 

هاتعداد نمونه بر حسب طبقه-1جدول 
تعداد نمونه تعداد کشاورزان شهرستان ردیف

89 51524 شهرستان ارومیه 1
9 5279 شهرستان اشنویه 2

18 10648 شهرستان بوکان 3
11 6300 شهرستان پلدشت 4
12 7100 شهرستان پیرانشهر 5
15 8600 شهرستان تکاب 6
37 21526 شهرستان خوي 7
11 6349 شهرستان چالدران 8
7 4300 شهرستان چایپاره 9

13 7350 شهرستان شوط 10
16 9408 شهرستان سردشت 11
28 15984 شهرستان سلماس 12
17 9931 دژشهرستان شاهین 13
27 15716 شهرستان ماکو 14
16 9428 مهابادشهرستان  15
41 23597 شهرستان میاندوآب 16
15 8900 شهرستان نقده 17

383 221940 مجموع

ینیديهاآموزهرفتار حفاظت خاك

هنجارها
یاجتماع

دانش

هاارزش
ییگراجمع

فردگرایی

یفرهنگهايیريسوگ

طلبیمساوات

فردگرایی

مراتبیسلسله

تقدیرگرایی

شخصی

نگرش
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محقـق سـاخته  اي هـا از پرسشـنامه  آوري دادهجهت جمع
هـاي پرسشـنامه از   البته براي طراحـی گویـه  .استفاده شد

متغیـر  مـورد  در )1390و همکـاران ( پنـاه یزدانمطالعات 
همکـاران چلکی و مطالعه مؤمنیرفتار حفاظت از خاك، از 

طراحــی ســؤاالت مربــوط بــه دانــش منظــوربــه،)1389(
) در 1387کشاورزان، از مطالعـات شـاهرودي و چیـذري (   

جهـت طراحـی ســؤاالت   متغیـر نگـرش، همچنــین  مـورد  
هـاي تئـوري فرهنگـی کـه     هاي فرهنگی از گویـه سوگیري

,Rippl)ارائـه شـده   )Dake(توسط دیـک  سـتفاده  ا(2002
اختیـار درپرسشـنامه روایـی، تأییـد جهـت شـده اسـت.   

کشاورزي، روانشناسـی و  آموزشوترویجمتخصصان حوزه 
قـرار  کارشناسان جهاد کشاورزي اسـتان آذربایجـان غربـی   

مطرح شده اصـالحات الزم  هايیدگاهدو با توجه به گرفت
نیـز  پرسشنامهپایاییتعیینجهتدر پرسشنامه انجام شد. 

30آوري (کـه شـامل جمـع   یک مطالعـه راهنمـا  در ابتدا
نظريارچوبچبامطابقشدهیطراحياز پرسشنامهنسخه

اي خارج از جامعه مورد مطالعـه انجـام   پژوهش) در منطقه
ي نسـخه SPSSافـزار  با استفاده از نـرم بر این اساس، شد. 
ــک از بخــش 22 ــراي هری ــاخ ب ــاي کرونب هــاي مقــدار آلف

مذکورجدولمقادیر.)2(جدول پرسشنامه محاسبه گردید
پـژوهش بـراي انجـام  پرسشـنامه پایـایی کـه دادنشـان 

.باشد و از قابلیت اعتماد خوبی برخوردار استمیقبولقابل

در این تحقیق رفتـار حفاظـت از خـاك، متغیـر وابسـته و      
هـاي دینـی، هنجارهـاي    متغیرهاي دانش، نگـرش، آمـوزه  

هــاي فردگرایــی و اجتمــاعی، هنجارهــاي شخصــی، ارزش
مراتبــی، هــاي فرهنگــی (سلســلهگرایــی و ســوگیريجمــع

طلبی، فردگرایی و تقدیرگرایی) متغیرهاي مستقل مساوات
:1(ايینـه گزپنجلیکرتطیفمتغیرها در قالباینبودند. 
: 5ومـوافقم :4نـدارم، نظري:3مخالفم،:2مخالفم،کامالً
همچنین، یکسري متغیرهاي سنجیده شدند.)موافقمکامالً

نیز در این پژوهش مـورد پرسـش واقـع    یشناختیتجمع
گردید که عبارت بودند از سن، جنسـیت، محـل سـکونت،    
تحصیالت، وضعیت مالکیت زمین و مقـدار زمـین زراعـی.    
منظور از متغیر رفتار حفاظت در این پژوهش عبارت بود از

امـور انجـام بـراي خـاك بـا کنشدرفردکهاسترفتاري
خـاك انجـام   قابلیـت و بازسـازي حفـظ بـه منظـور  زراعی

مـواد تقلیلازجلوگیريوفرسایشکنترلماننددهد (می
ورزي حـداقل،  خـاك)، شـامل کـاربرد ادوات خـاك    مغذي

ــیوه   ــاربرد ش ــوانی، ک ــاي حی ــرف کوده ــاري مص ــاي آبی ه
، مصـرف مناسـب کودهـا و سـموم کشـاورزي و      فشارتحت

هـاي  دادهباشـد. برگرداندن بقایـاي گیـاهی بـه خـاك مـی     
مورد تجزیـه و SPSSافزار از نرمآوري شده با استفاده جمع

میـزان رفتـار   کیفـی توصـیف منظوربه.تحلیل قرار گرفت
ــی    ــان غرب ــتان آذربایج ــاورزان اس ــاك کش ــت خ و حفاظ

)ISDM((روشازبنـدي آنـان در سـطوح مختلـف    تقسیم
Interval Standard Deviation from Mean( اســتفاده

گردید.
ها و بحثیافته

آمار توصیفی نشان داد کـه میـانگین سـن پاسـخگویان در     
درصد کشـاورزان  80سال و حدود 45جامعه هدف حدود 

370سال قـرار داشـتند. از کـل    60تا 30در فاصله سنی 
نفـر  93درصد) مرد و 75نفر (276هاي تحقیق، نمونهنفر

کشــاورزان درصــد78درصــد) زن بودنــد. همچنــین 25(
تـر بودنـد. حـدود    داراي مدرك تحصیلی راهنمایی و پایین

درصد کشاورزان در روسـتا سـکونت داشـتند و بیشـتر     60
هاي کشـاورزي خـود   کشاورزان به صورت شخصی از زمین

کنند. نتایج توصیفی پژوهش به صورت خالصه استفاده می
ارائه شده است.3در جدول

پژوهشهايیاسآلفاي کرونباخ براي مقیبضرا-2جدول 
ضریب آلفاتعداد گویهمتغیرضریب آلفایهتعداد گومتغیر

581/0فرهنگی فردگراییارزش880/0رفتار حفاظت خاك
576/0گراییارزش فرهنگی جمع883/0میزان دانش

871/0یمراتبسلسلهفرهنگیسوگیري878/0نگرش
877/0طلبیمساواتفرهنگیسوگیري566/0هاي مذهبیآموزه

871/0فردگراییفرهنگیسوگیري673/0هنجارهاي اجتماعی
868/0تقدیرگراییفرهنگیسوگیري677/0هنجارهاي شخصی
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ايهاي فردي و حرفهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگی-3جدول 
درصد معتبردرصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

2769/749/74مردجنسیت
931/251/25زن

سن (سال)

411/111/11و کمتر30
451534/414/52تا 31
61424/388/90تا46

60372/9100باالتر از 

محل سکونت
2148/578/57روستا
834/224/22شهر

737/197/19و روستاشهر

میزان تحصیالت

696/186/18سوادبی
1026/272/46ابتدایی

1164/316/77راهنمایی
63176/94دیپلم

135/31/98دیپلمفوق
79/1100کارشناسی و باالتر

مالکیت زمین
2302/622/62شخصی

602/162/16اياجاره
807/217/21اياجاره-شخصی

زراعی مقدار زمین 
(هکتار)

2336363و کمترپنج
101066/286/91بین شش تا 

15232/68/97تا11بین 
82/2100و بیشتر16

،4در جـدول  حفاظت از خاكرفتارهاي بندي گویهنتایج رتبه
بـراي تقویـت خـاك زراعـی از کـود آلـی       "گویهنشان داد که 

در )92/0یـار معو انحراف 51/3میانگین (با "کنماستفاده می
نظـر کشـاورزان تنـاوب    همچنین ازرتبه اول قرار گرفته است. 

حفـاظتی و آزمـایش خـاك اهمیـت کمتـري      زراعی، شخم 
.گرفته استداشته و کمتر مورد استفاده قرار 

رفتـار حفاظـت خـاك    میـزان  کیفـی توصـیف منظـور بـه 
استفادهISDMاز روشکشاورزان استان آذربایجان غربی،

چهـار بـه رفتار حفاظت خاك کشاورزان اساساینبر. شد
کـه  دادنشـان نتایج،5جدول بهتوجهباتبدیل شد.سطح

در حـد نسـبتاً   استانکشاورزانخاكرفتار حفاظتمیزان 
باشد.مثبت می

یابی به دیدي کلی در خصوص سـایر  در ادامه، به منظور دست
متغیرهاي تحقیق، میانگین و انحـراف معیـار هـر یـک از ایـن      

ارائه شده است. با توجـه بـه نتـایج ارائـه     6متغیرها در جدول 
باشـد. در  شده، میانگین همه متغیرها بیش از حد متوسط می

اعی بـه  یک مقایسه کلی میانگین هنجارهاي شخصی و اجتمـ 
باشد.بیش از سایر متغیرها می58/3و 59/3ترتیب با 

هـاي  با توجه به رویکرد مقاله مبنـی بـر اهمیـت تـأثیر مؤلفـه     
فرهنگی بر رفتار حفاظت خاك کشاورزان، بـه منظـور تعیـین    

هاي فرهنگی جامعه هـدف، فراوانـی هـر یـک از     نوع سوگیري
یج، کشـاورزان  ارائه شده است. با توجه به نتـا 7آنان در جدول 

مراتبی داراي بیشـترین  طلبی و سلسلههاي مساواتبا سوگیري
تعداد بودند.
نتایج همبسـتگی بـین متغیرهـاي تحقیـق ارائـه      8در جدول 

دهد که متغیـر دانـش   شده است. ضرایب همبستگی نشان می
مثبت و مستقیم بر رفتار حفاظت خـاك  یرتأثداراي بیشترین 

لیـوا و  هايکه با نتایج پژوهش=r)732/0و = 001/0p(است 
Leyva)همکـــاران  et al., ، دلنیکـــار و همکـــاران (2007

)Dolnicar et al., ونـدي و همکـاران   نـوري نـور الـه  )؛ 2012
) و 1393(قادر زاده)، 1386)؛ شاهنوشی و عبداللهی (1390(

باشد.) همسو می1393حقیقتیان (
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)=370n(هاي رفتار حفاظت خاكبندي گویهرتبه-4جدول 

کشاورزان استان آذربایجان غربیرفتار حفاظت خاك بندي میزان سطح-5جدول 
نما (مد)درصد تجمعیدرصدفراوانیسطحمتغیر

ظت
حفا

تار 
رف

زان
اور

کش
ك 

424/114/11منفیخا

نسبتاً مثبت 111304/41نسبتاً منفی
1904/517/92نسبتاً مثبت

273/7100مثبت
370100مجموع

حفاظت خاك کشاورزان استان آذربایجان غربیرفتار بندي میزان سطح-6جدول 
انحراف معیار*میانگینمتغیرردیف

37/308/1دانش1
37/303/1نگرش2
59/375/0شخصیهنجار3

58/375/0اجتماعی
49/307/1هاي دینیآموزه4

36/394/0فردگراییهاي فرهنگیارزش
52/393/0گراییجمع5

هاي سوگیري
فرهنگی

36/309/1مراتبیسلسله
37/394/0طلبیمساوات

31/386/0فردگرایی6
34/395/0تقدیرگرایی

.زیاد) مورد سنجش قرار گرفتیلیخ:5، یادز:4، متوسط:3، کم:2کم، یلیخ:1لیکرت (*میانگین با طیف

هاي فرهنگیفراوانی سوگیريتوزیع-7جدول 
فراوانیسوگیري فرهنگی

145سلسله مراتبی
98طلبیمساوات

50فردگرایی
77تقدیرگرایی

رتبهانحراف معیار*میانگینهاگویهمتغیر

اك
ت خ

فاظ
ر ح

فتا
ر

51/3923/01کنم.براي تقویت خاك زراعی از کود آلی استفاده می
جاي آتش زدن، کاه و کلش و بقایاي گیاهی را بـه خـاك   به

50/3946/02گردانم.برمی

47/3998/03کنم.ورزي را دارند، استفاده میکه حداقل خاكاز ادواتی 
42/3117/14کنم.از شخم عمود بر شیب زمین استفاده می

42/3004/15کنم.از سامانه آبیاري مناسب براي آبیاري زمین استفاده می
29/3958/06کنم.از آزمایش خاك و توصیه کارشناسان استفاده می

29/3082/17کنم.حفاظتی در زمین زراعی استفاده میاز شخم 
18/3069/18کنم.در کشت محصول از تناوب زراعی استفاده می

.زیاد) مورد سنجش قرار گرفتیلیخ:5، یادز:4، متوسط:3، کم:2کم، یلیخ:1*میانگین با طیف لیکرت (
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همبستگی بین متغیرهاي تحقیق و رفتار حفاظت خاك-8جدول 

متغیر متغیر اول
سطح )r(ضریب همبستگی دوم

داريمعنی
دانش

تار
رف

ظت
حفا

اك
خ

زان
اور

کش

**732/0001/0
708/0001/0**نگرش

669/0001/0**اجتماعیهنجار
479/0001/0**شخصیهنجار
419/0001/0**هاي دینیآموزه

358/001/0**هاي فردگراییارزشهاارزش
443/001/0**گراییهاي جمعارزش

هاي سوگیري
فرهنگی

472/001/0**سلسله مراتبی
361/0001/0**طلبیمساوات

288/0001/0**فردگرایی
246/005/0*تقدیرگرایی

01/0سطح داري در ، **معنی05/0داري در سطح *معنی:داريیمعنسطوح 

مثبت و يرابطهآنانخاكحفاظترفتارونگرش کشاورزان
ستلر و ناگل پژوهشداري دارند که همسو با نتایج معنی

)Sattler & Nagel, ،)1393(یاسحاقحجازي و ،)2010
نور، )1392شیري و همکاران (،)1391قلی (صالحی و امام

) 1393کرانی و همکاران (،)1390همکاران (وندي ونورياله
باشد.) می1393و حقیقتیان (

هنجارهاي اجتماعی و رفتار متغیردر خصوص رابطه بین
دست آمده نشان داد با افزایش و هنتایج ب،حفاظت خاك

ر اثر هنجارهاي اجتماعی باید انتظار داشته باشیم که یتغی
با نتیجه کند کهرفتار حفاظت خاك نیز در راستاي آن تغییر 

Steg(تگ و همکاران اسهايپژوهش et al., هچر ،)2014
)Hatcher, قادر زادهو)1391و زمانی (زادهیمنت،)2004
وکشاورزانباشد. هنجارهاي شخصی) همسو می1393(

داريمعنیومثبتيرابطهنیز کشاورزيخاكحفاظترفتار
& Willy(هولم مولرتحقیقات ویلی و نتایجباداشتند که

Holm-Muller, ,Hatcher(هچر ،)2013 نورالند و ،)2004
,Nordlund & Garvillگرویل ( استگ و همکاران ،)2003

)Steg et al., حجازي و و)1391و زمانی (زادهیمنت،)2014
رفتاربانیزهاي دینیآموزهاست.همسو)1393اسحاقی (

نتایجباکهداردمثبتهمبستگیکشاورزانخاكحفاظت
,Willy & Holm-muller(هولم مولرتحقیقات ویلی و 

) همسو 1393(قادر زاده) و 1393حقیقتیان (،)2013
هاي همبستگی، با توجه به بخش دیگري از یافته.باشدمی

کشاورزانخاكحفاظترفتارباگراییهاي جمعارزشعامل
هاي ارزشمیزانافزایشبادارد. به عبارت دیگر،مثبترابطه
خاكحفاظترفتارتوانمیگرایی در بین کشاورزانجمع
,Nordlund & Garvillنورالند و گرویل (کرد. تقویتراآنان

,Barrبار (،)2003 ،)1392فاضلی و جعفر صالحی (،)2007
)1391قلی (صالحی و امامو)1393و همکاران (زادهیمنت

اند.نیز در تحقیقات خود به این نتیجه اشاره کرده
. باشـد عامل فرهنـگ مـی  ،مؤثر بر رفتارابعادترین یکی از مهم

بـار  ،)1391قلی (اهمیت این عامل در تحقیقات صالحی و امام
)Barr, ,Hatcherهچــر (،)2007 )، 1393(قــادر زاده،)2004

(,Prager & Posthumus) و 1392(یجعفـر صـالح  وفاضلی

نیز اشـاره شـده اسـت. عامـل فرهنـگ خـود توسـط       )2010
. شـود هـاي زنـدگی مشـخص مـی    ها یا همان سـبک سوگیري

هـاي فرهنگـی شـامل    اشاره شد سـوگیري قبالًگونه که همان
تقـدیرگرایی و  ،مراتبـی سلسـله طلبـی،  هاي مسـاوات سوگیري

طلبـی مسـاوات هـا بـه  سـوگیري با تغییـر باشد. فردگرایی می
بـا  . بهبـود بخشـید  راکشـاورزان خاكحفاظترفتارتوانمی

هــاي مختلــف مقایســه میــزان ضــریب همبســتگی ســوگیري
مراتبـــی، هـــاي سلســـلهفرهنگـــی، متغیرهـــاي ســـوگیري

ــه ترتیــب داراي  مســاوات ــی و تقــدیرگرایی ب طلبــی، فردگرای
باشـند  بیشترین ضریب همبستگی با رفتار حفاظت خاك مـی 

Brenotکه بـا نتـایج تحقیقـات برینـوت و همکـاران (      et al.,

پژوهشـگران از بـین چهـار    بـه بـاور   اشـد.  بسو مـی ) هم1998
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مراتبیـان  و سلسـله مساوات طلبـان سوگیري فرهنگی مختلف 
Marris).زیسـت هسـتند  بیشتر نگران محیط et al., بـا  (1998

داراي این دو نـوع سـوگیري   توجه به فراوانی بیشتر کشاورزان
هـاي فرهنگـی الزم   زمینهرسدبه نظر می)7(جدول فرهنگی

براي جلوگیري از فرسایش خاك در اسـتان آذربایجـان غربـی    
5فراهم است. رفتار حفاظتی نسبتاً مثبـت کشـاورزان جـدول    

باشد.مؤید این مطلب می
در ادامه به منظور تحلیل علی روابط بـین متغیرهـاي تحقیـق    

اثـرات مسـتقیم و   ،))2(نگـاره  مفهـومی چـارچوب اساسبر(
(فــردي وهنجارهــانگــرش،،دانــشمتغیرهــايغیرمســتقیم 

هـاي  گرایـی)، آمـوزه  (فردگرایـی و جمـع  هـا ارزش،اجتماعی)
طلبـی،  مراتبی، مساوات(سلسلهفرهنگیهايسوگیريودینی

کشـاورزان خـاك حفاظـت رفتـار بـا فردگرایی و تقدیرگرایی)
ــد. ــا.)9(جــدول محاســبه گردی ــراتمحاســبهب مســتقیماث

متغیرهـاي خـاك، حفاظـت رفتاررويبرموردنظرمتغیرهاي
بـه میـزان بیشـتري    فرهنگـی هـاي سوگیريونگرشدانش، 

.دادندقرارتأثیرتحتراکشاورزانخاكحفاظترفتار
برخـی مختلف نشان داد کهمتغیرهايتأثیرمسیرهايبررسی

تـأثیر وابسـته متغیـر بـر غیرمسـتقیم صورتبهنیزمتغیرهااز
با فرهنگیهايسوگیريودانشمتغیرمثال،برايگذارند.می

از طریـق متغیـر   بر رفتـار هسـتند،  مستقیمتأثیرداراياینکه
همچنـین . شـوند رفتـار درتغییـر توانند باعـث نگرش نیز می

فرهنگـی تقـدیرگرایی و فردگرایـی   هـاي سـوگیري متغیرهاي
ــأثیريدارا ــرمعکــوست کشــاورزانخــاكحفاظــترفتــارب
) 1385مقـدم و کرمـی (  باشد که با نتایج تحقیـق رضـائی  می

میـزان عواملاینیرتأثافزایش باکهصورتبدین. ناهمسو بود

نظـر گـردد. در مجمـوع بـا در   مـی کمتـر خاكحفاظترفتار
توان گفت که گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها می

مراتبـی، نگـرش و   فرهنگی سلسلهمتغیرهاي دانش، سوگیري 
طلبی به ترتیب داراي بیشترین اثـر  سوگیري فرهنگی مساوات

باشند. مـدل تحلیـل   علی بر رفتار حفاظت خاك کشاورزان می
درصد از واریانس رفتار حفاظت از خـاك  66مسیر در مجموع 

%66کشاورزان را تبیین کرد ( R2=اساس، چـارچوب  این). بر
شود.) ارائه می3رت زیر (نگاره تجربی تحقیق به صو

منظور مقایسه رفتار حفاظت خاك چهار گروه کشـاورزان بـا   به
استفاده شـد. نتـایج   Fآمون هاي فرهنگی مختلف از سوگیري

رفتـار  به لحـاظ نشان داد که بین این چهار گروه از کشاورزان 
داري در سطح یک درصد خطـا  حفاظت از خاك تفاوت معنی

نشـان داد کـه بـین    LSDوجود دارد. نتـایج آزمـون تعقیبـی    
طلبـی بـا   مراتبـی، مسـاوات  هاي سلسـله کشاورزان با سوگیري

داري در ســطح یــک فردگرایــی و تقــدیرگرایی تفــاوت معنــی
هاي آزمون، سـوگیري درصد خطا وجود دارد. با توجه به یافته

بـر  لبی داراي بیشـترین تـأثیر  طو مساواتمراتبیهاي سلسله
هـاي تقـدیرگرایی و   باشند و سـوگیري رفتار حفاظت خاك می

فردگرایی تأثیر اندکی بر رفتار حفاظت خاك کشاورزان استان 
ها حاکی از آن است که سـاخت  داشتند. یافتهیغربیجانآذربا

مراتبی و مساواتهاي زندگی، سلسلهکشاورزان از لحاظ سبک
زان متوسط رفتار حفاظـت خـاك را توجیـه    طلبی است که می

کند. جهت ایجاد تغییر در رفتار حفاظت خـاك کشـاورزان   می
هاي این افراد که ساخت و سبک زندگی آنـان را  باید به ویژگی

اي گردد.گیرد توجه ویژهمیدربر

کشاورزانتجزیه اثرات متغیرها بر رفتار حفاظت خاك - 9جدول 
اثر علی کلاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیرها

40/014/054/0دانش
34/0-34/0نگرش

03/003/0-هنجارهاي فردي
14/014/0-هنجارهاي اجتماعی

11/011/0-فردگراییهاي ارزش
05/005/0-گراییجمعهاي ارزش
06/006/0-هاي دینیآموزه

39/003/042/0فرهنگی سلسله مراتبیهاي سوگیري

23/002/025/0طلبیمساواتفرهنگی هاي سوگیري
-06/0-01/0-05/0فردگراییفرهنگی هايسوگیري
-1/0-02/0-08/0تقدیرگراییفرهنگی هاي سوگیري
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چارچوب تجربی تحقیق–3نگاره

رفتار حفاظت خاك کشاورزانهاي فرهنگی برسوگیريFنتایج آزمون - 9جدول 
داري)(معنیFPانحراف معیارمیانگینتعدادمتغیر

145a64/4512/6سلسله مراتبی
98a48/4132/718/5007/0طلبیمساوات

50b40/3704/4فردگرایی
77b22/3632/3تقدیرگرایی

aهاي مورد مقایسه از طریق آزمون حروف یکسان نشان دهنده عدم تفاوت میانگین گروهLSDاست

گیري و پیشنهادهانتیجه
بررسـی عوامـل مـؤثر بـر رفتـار      حاضرهدف اصلی تحقیق

با تأکید حفاظت از خاك کشاورزان استان آذربایجان غربی
هاي تحقیق، رفتـار با توجه به یافتهبود. بر عوامل فرهنگی

دانـش،  تـأثیر تحـت بیشـتر خاكحفاظت از درکشاورزان
مراتبـــی و هـــاي فرهنگـــی سلســـلهســـوگیرينگـــرش، 
ا افزایش میزان باست.طلبیهاي فرهنگی مساواتسوگیري

بهبـود دانش کشـاورزان رفتـار حفاظـت خـاك آنـان نیـز       
هـاي مهـم ارتقـاي دانـش کشـاورزان،      از جمله راه. یابدمی

هـاي  در کـالس توجه به مباحث مربوط به حفاظـت خـاك   
هاي مـؤثر  باشد. نگرش از دیگر سازهآموزشی و ترویجی می

باشد که خود متأثر از عـواملی از  بر رفتار حفاظت خاك می

وهـاي دینـی  قبیل دانـش، هنجارهـاي اجتمـاعی، آمـوزه    
گـرفتن  بـا در نظـر  باشـد. مـی جامعهدر موجود هاي ارزش

هـا آنرفتـار بـا کشـاورزان کـه  قابل انکار نگرشنقش غیر
هاي توان با ایجاد نگرشدارد، میاي مثبت و مستقیمرابطه

حفاظـت رفتـار تقویـت و بهبـود  باعث مثبت در کشاورزان
ناپـذیر  جـز جـدایی  عنوانبههاي دینی آموزه.خاك گردید

گردد. با توجه بـه فرهنگ باعث تغییر نگرش کشاورزان می
با توجـه بـه وجـود    فرهنگی کشاورزان و سنتی بودن بافت

گیـري از  بهـره ، در منطقه مورد مطالعههاي مختلفقومیت
در بـین تمــام  یــک عامـل مشـترك  عنـوان بـه عامـل  ایـن  

یبـاً تقرچرا کـه  ،هستتحقیق حاضر ها مورد تأکید قومیت
هاي دینی به لزوم توجه به حقوق دیگـران  تمامی آموزهدر 

اجتماعیهنجارهاي 
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گیـري  بهره،در این زمینهاست.شده و نیاز آیندگان تأکید 
از رهبران مذهبی و انجام اقدامات ترویجی توسط رهبـران  

شــود.پیشــنهاد مــیدر مســاجد و امــاکن مــذهبی دینــی 
هنجارهـاي شخصـی   هنجارهاي اجتمـاعی در مقایسـه بـا   

داراي تأثیر بیشتري بـر رفتـار حفاظـت خـاك کشـاورزان      
با توجه به اثر غیرمستقیم هنجارهاي اجتماعی بر باشد.می

گردد کـه ابتـدا از طریـق    رفتار حفاظت خاك، پیشنهاد می
هـاي  افـراد را بـه سـمت نگـرش    نگرش ،این عاملافزایش
،آن رفتـار يگرایانه تغییـر داد تـا در نتیجـه   زیستمحیط

گیـري از  در ایـن میـان بهـره   حفاظت خـاك بهبـود یابـد.   
هاي موجود در روستا از قبیـل شـوراهاي روسـتایی،    تشکل
تواند در ایجاد نگرش مثبت در کشـاورزان  ها و... میتعاونی

ك مـؤثر باشـد. هـر    در خصوص حفظ محیط زیست و خـا 
هـاي مـذهبی و فرهنگـی    چند نباید از نقش مهـم تشـکل  

چهـار نـوع  از میـان  روستا نیز در ایـن زمینـه غافـل شـد.    
مراتبـی و  هاي فرهنگی سلسلهسوگیري فرهنگی، سوگیري

طلبــی تــأثیر بیشــتري بــر رفتــار حفاظــت خــاك مســاوات
تحلیـل هـاي آزمـون ازحاصـل هايیافتهکشاورزان دارند.

بـا کشـاورزان گـروه چهـار میانکهدادنشانواریانس نیز
خاكرفتار حفاظتلحاظازمختلف هاي فرهنگی سوگیري

و کشاورزان داراي سوگیري وجود داشتداريمعنیتفاوت
طلبی رفتار حفاظت خاك مراتبی و مساواتفرهنگی سلسله

بهتري داشتند. کشاورزان با این دو نوع سوگیري فرهنگـی  
گرایانـه بیشـتري هسـتند.    زیستهاي محیطویژگیداراي 

در انجـام  و بـوده متکی بـه اصـول اخالقـی   این کشاورزان 
ثیر هنجارهـاي اجتمـاعی قـرار    أتحـت تـ  هاي خود فعالیت
کـه از  شود تا عالوه بر ایـن در این زمینه پیشنهاد میدارند.

طریق نهادهاي مـرتبط، کارشناسـان و سـایر افـراد موجـه      

محلی نسبت به تقویت رفتار حفاظت خاك این کشـاورزان  
الگـویی بـراي   عنـوان بـه اقدام کرد از تجارب این افراد نیـز  

هـاي  بهبود رفتار حفاظت خاك سایر کشاورزان با سوگیري
در یک نگاه فرهنگی تقدیرگرایی و فردگرایی استفاده کرد.

هنجارهـاي  باورهـاي فرهنگـی از قبیـل    کلی، از آنجـا کـه  
هاي دینـی باعـث   و آموزهگرایانه هاي جمعارزش،ماعیاجت

يباید در زمینهشود ایجاد رفتار حفاظتی در کشاورزان می
بـین کشـاورزان  گرایانـه در  جمعفرهنگی هاي ایجاد ارزش

ي تمرکـز بیشــتري صـورت گیــرد. ایـن تمرکــز در جامعــه   
تواند از طریق کادر میـدانی نهادهـایی ماننـد    کشاورزي می

کــه بــه صــورت مســتقیم بــا تــرویج و آمــوزش کشــاورزي 
و همچنین نهادهاي فرهنگـی  کشاورزان در ارتباط هستند 

ها بدیهی است که این تالش.صورت گیردموجود در روستا 
طلبـی و  هـاي فرهنگـی مسـاوات   سوگیريساز ایجادزمینه

نه در جهـت  گرایامحیطمراتبی که رویکردي زیستسلسله
باشد، در بین کشاورزان خواهـد  حفظ منابع آب و خاك می

66کـه مـدل علـی تحقیـق حاضـر      آنجااز ،در نهایتشد. 
کشـاورزان را  درصد از واریانس متغیر رفتار حفاظت خـاك  

در مطالعات آتی متغیرهـاي  دشوتبیین نمود، پیشنهاد می
ــذار  ــرياثرگ ــیدیگ ــه ویژگ ــاي از جمل و یشــناختروانه
همچنـین  مورد مطالعه قرار گیـرد. نیزکشاورزاناجتماعی

شود تا در تحقیقات بعدي بـه منظـور بررسـی    پیشنهاد می
ــار حفــاظتیعمیــق ــر رفت از جامعــه آمــاري ، کشــاورزانت

مثـال کشـاورزانی کـه    عنـوان بهمحدودتري استفاده گردد. 
کنند که این محصول ممکـن  کشت مییک محصول خاص

داشـته  در تخریـب و فرسـایش خـاك    است نقش بیشتري 
باشد.
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هـاي مـدیریت   ). عوامل تأثیرگذار بر دانش، نگرش و مهارت چغندرکاران نسـبت بـه شـیوه   1387و چیذري، م. (،شاهرودي، ع.ا.
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Abstract
Soil is an important resource in agriculture, but inappropriate management and utilization has contributed toward
degradation of this vulnerable resource. Statistical reports indicated 94 percent of the lands are being dagradation
in Iran. Iran is in the second rank in the world in terms of soil erosion. In this regard preventing the soil
degradation, requaires improvement in the farmers’ soil conservation behavior. The purpose of this study was to
investigate cultural factors affecting farmers’ soil conservation behavior in West Azerbaijan province. This
research used survey method to collect data. Statistical population included farmers of West Azerbaijan
(N=221940). Using Krejcie and Morgan’s Table, 383 person were selected as sample. Stratified random
sampling method was used to select farmers. The data collection tool was a questionnaire, which, its validity was
determined by a panel of experts. Also, to assess the reliability of the questionnaire’s scales, Cronbach's alpha
coefficient was calcualetd. The results of correlation analysis showed that age, education, knowledge, attitudes,
values, religious beliefs, norms and cultural biases have a significant relationship with the dependent variable
(soil conservation behavior). Moreover, the results of path analysis showed that three variables of knowledge,
attitudes and cultural biases (Egalitarian and Hierarchist) have more significant effect on the soil conservation
behavior. Knowledge of the soil conservation has the most direct effect on the soil conservation behavior.
Finally, based on the research results, some practical recommendation is presented.
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