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هايلمدبا استفاده ازتغییر الگوي کشت برنج در شهرستان شوشتر هايکنندهیینتع
مدل اعتقادات سالمتو تئوري رفتار بین فردي

1و عباس عبدشاهی*پناه، مسعود یزداناربوعذمنتهی 

)08/07/97؛ پذیرش: 15/02/97(دریافت: 
چکیده

با آید.به شمار میتوسعه پایدارجدي براي يحران ناشی از کمبود آب شیرین تهدیدبمعضل جهان است و نیتربزرگامروزه کمبود آب 
تغییر الگوي کشت لذا کشاورزي است؛برترین محصوالتي آب بوده و برنج یکی از آبکنندهترین مصرفکشاورزي عمدههینکاتوجه به 

شود، اما پذیرش این طرح در میان کشاورزان بسیار محدود است. به این گذاران ایرانی تشویق میتوسط سیاستشدتبهبرنج در ایران 
بررسی منظوربهدر این مطالعه، . توانند کشاورزان را به سمت تغییر الگوي کشت پیش ببرند مهم استترتیب، شناخت عواملی که می

ي و مدل اعتقادات فردبینرفتار، از دو مدل در استان خوزستانواقع شهرستان شوشتر تغییر الگوي کشت برنج درنیت بر مؤثرعوامل
با استفاده از جدول داده وتشکیل )=1870Nشوشتر (کار شهرستان ي آماري پژوهش را کشاورزان برنج. جامعهگردیداستفاده سالمت 

زارعین نمونه انتخاب شدند. ،تصادفیاياي خوشهچندمرحلهگیري نفر تعیین و از روش نمونه250اي به حجم کرجسی و مورگان، نمونه
جهتنیت کشاورزان برداريمعنیومثبتمستقیمتأثیر،و احساساتاخالقیهنجارفردي نشان داد که متغیربیننتایج حاصل از مدل

لذا داري بر نیت دارد. تأثیر مستقیم مثبت و معنی،منافع درك شدهنیز نشان داد کهنتایج مدل اعتقادات سالمت دارد. کشتالگويتغییر
فردي بیناما با توجه به اینکه تئوري ؛ رندکاران نسبت به تغییر الگوي کشت برنج را داکنندگی نیت برنجینیبشیپپتانسیل مدل،هر دو 

درصد از این تغییرات را تبیین نماید 27بینی نماید و مدل اعتقادات سالمت قادر است درصد از تغییرات متغیر نیت را پیش50قادر است 
.باشداز مدل اعتقادات سالمت میتريقوفردي بینی تئوري نیبشیپقدرت لذا،

تغییر الگوي کشت.نیتاعتقادات سالمت، مدل فردي، بینرفتار کشت برنج، تئوري هاي کلیدي:واژه

. مالثانی، ایران.گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستاناندانشیارانشجوي کارشناسی ارشد و به ترتیب، د1
yazdanm@ramin.ac.irمسئول مکاتبات، پست  الکترونیک: * 
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مقدمه
;؛1390سـاربان، حیـدري معضـالت جهـانی اسـت (   نیتربزرگامروزه کمبود آب یکی از  Zhou et al., 2008 ;Tal et al., 2006

Castelletti & Soncini-Sessa, هـاي ناشـی از کمبـود منـابع آب شـیرین تهدیـدي جـدي در توسـعه پایـدار،          و بحران)2006
درصـد)  90آب (کننـده مصـرف تـرین عمـده ). کشـاورزي 1392ست (نـوري و همکـاران،   ها، سالمت و رفاه انسانستیزطیمح
محصوالت کشاورزي است. با توجه به نرخ بـاالي تبخیـر در تولیـد    برترینبآگیاه برنج یکی از،و در این میاندیآیمحساببه

Wang(رود درصد از آب آبیاري از دست می60برنج سنتی، حدود  et al., 2002; Zhou et al., از سـوي دیگـر، کشـت    .)2008
تولیـد متـان محسـوب    زارهـاي بـرنج یکـی از منـابع بـزرگ      شود و شالیاي میبرنج خود موجب تولید و انتشار گازهاي گلخانه

Wasman؛ 1392؛ کرمی و ربانی، 1393شوند (پاسبان، می et al., ایـن محصـول آب بیشـتري    چـون  ،به عبارت دیگـر ؛ )2009
کشـت بـرنج بـه دلیـل     ).1393(پاسـبان،  نمایـد متصـاعد مـی  هم تري را متان بیشنماید، گاز نسبت به دیگر غالت مصرف می
-)، اثـرات اجتمـاعی  1393افزون بر کـاهش امکـان دسترسـی بـه آن (نصـابیان و همکـاران،       ،استفاده بیش از حد از منابع آب

,Klohnوري اقتصادي (کاهش بهرههمچوناقتصادي  1999&Appelgren،( ،فقر کشـاورزان و مهـاجرت بـه    افزایش قیمت آب
Roudi-Fahimiدر پی خواهد داشت (به دلیل تخریب منابع آب شهرها را  et al., سطح زیـر کشـت بـرنج ایـران حـدود      ).2002

563درصد تولید جهان است. سطح زیر کشت برنج در کل کشـور در حـدود   34/0درصد از سطح زیر کشت دنیا و تولید 36/0
درصد 7/29درصد مربوط به استان گیالن و 86/31درصد مربوط به استان مازندران، 44/38هزار هکتار است که از این مقدار 

جایگزینی آن بـا محصـوالتی بـا    و لذا تغییر الگوي کشت برنج ). 1394ها اختصاص دارد (امینی و همکاران، یر استانبقیه به سا
). 1394رسد (یادگـاري،  توصیه شده و ضروري به نظر میشدتبهمحیطی، اقتصادي و اجتماعی نیاز آبی کمتر، به دالیل زیست

گیاهـان وسـویا آفتـابگردان، حبوبـات، ماننـد محصـوالتی ) 1396(خوزسـتان استانکشاورزيجهادسازمانگزارشبر اساس
لـذا هـدف ایـن تحقیـق     . )1396(خبرگـزاري مهـر،   باشـند یمبرنجبرايمناسبیجایگزیندارندکمتريآبینیازکهياعلوفه

در اسـتان  واقـع محصولی با نیاز آبی کمتر در شهرستان شوشـتر بهکاران در رابطه با تغییر الگوي کشت برنجبرنجنیتبررسی 
باشد.خوزستان می

Yazdanpanah(اسـت  از دهه گذشته، مدیریت پایدار آب در دنیا و ایران به یـک نگرانـی عمـده تبـدیل شـده       et al., 2015 a;

Cialdini et al., 1991; Pahl-Wostl, چـالش بخـش کشـاورزي در شـرایط کنـونی تـالش در جهـت        نیترمهمدر واقع ).2007
اي از ر این راستا، طیف گسـترده . د)1395؛ رحیمیان، 1396، زادهفیشرمصرف آب با راندمان باال در واحد سطح است (ابدام و 

-متمرکز بر مدیریت تقاضـا يهاحلراهمحور و عرضهمتمرکز بر مدیریتيهاحلراهارائه گردیده که در دو طبقه کلی هاحلراه

Yazdanpanah(شوندمیبندي محور تقسیم et al., استوار بوده و بسـیاري  عرضه محور). مدیریت سنتی عموماً بر رویکرد 2016
Hurlimannاز محققان معتقدند، این شیوه با توجه به شرایط فعلی آب، مناسب نیسـت (  et al., ). ایـن امـر سـبب تغییـر     2009

Jorgensen(محور در عرصه جهانی شـده اسـت   مدیریت تقاضارویکرد به سمت  et al., 2009; Russel & Filding, 2010; Beal

et al., منـابع محـدود آب   حفـظ خصوصاً بـر تواند تأثیر قابل توجهی ت که میمحور یک راه حل مفید اسمدیریت تقاضا.)2013
Russelباشد (داشته  & Filding, 2010; Brooks, هاي پایـدار و سـازگار   حلاي از راهمحور، طیف گستردهمدیریت تقاضا).2006

White(دهد اجتماعی و اقتصادي را براي حفاظت از آب ارائه می، شرایطستیزطیمحبا  et al., هـا، شـامل   حـل راهاین ؛ )2007
ج حفاظت داوطلبانه هاي غیر قیمتی مانند ترویهاي اقتصادي و انتخابقیمت، مشوقهایی همچون افزایش کارایی، افزایش طرح

,Hurlimann(باشد از آب می 2009; Adams et al., 2013; Beal et al., 2013; Yazdanpanah et al., 2016; Cary, کـه  )2008
بـر کـاهش مصـرف آب تـأثیر داشـته و یکـی از       يمـؤثر صـورت بـه باشد و انجام آن میهاروشتغییر الگوي کشت یکی از این 

اما آنچه در این بحث مهم است، فقـط تعیـین   .)1391باشد (علیزاده و همکاران، هاي مدیریت آب در زمان بحران میاستراتژي
و زیـ آمتیـ موفقزمـانی  ،این استراتژي مـدیریتی بلکه ،)1391الگوي کشت از سوي دولت نبوده (اسکندري آبرزگه و همکاران، 

عمـدتاً هـا  بنابراین، این گروه از سیاست؛ داوطلبانه در میان کشاورزان پذیرفته شده و به اجرا درآیدصورتبهاست که رگذاریتأث
Bayard(باشندمیکنندگان و افراد جامعه متکی بر رفتار مصرف & Jolly, هـاي موجـود بـراي    کلـی، سیاسـت  طـور بـه .)2007

Siebert(اجتمـاعی باشـد  -تواند اقتصـادي و یـا روانـی   می"تغییر رفتار"تشویق مردم به  et al., 2010; Collier et al., 2010;

Greet et al., 2012; Hassell et al, 2007; Jackson, 2005; Bayard & Jolly, 2007; Bamberg, برخــی از ).2013
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هـاي اساسـی   است رفتار را بدون تغییر نگرش و انگیزه(مالیات و یارانه) ممکن هاي اقتصاديمشوقمثالًهاي اقتصادي، سیاست
Collier(شوند، ممکن است تغییر رفتار پایدار نماند و به حالت قبل برگرددیا تعدیلها حذفتغییر دهند. لذا اگر این سیاست

et al., تقویـت هنجارهـاي   مـردم، هـاي  توانند از طریق تغییر در اولویتاجتماعی می-هاي روانیسیاستاز طرف دیگر، .)2010
ایـن  .ها به دالیـل متعـددي اهمیـت دارنـد    . لذا این سیاستبه تغییرات پایداري دست یابندها اجتماعی و یا تأثیر بر نگرش آن

هـا چـارچوب   کننـد. در وهلـه اول، آن  شود، بازي میچه چیزي سبب تغییر رفتار میینکهاها دو نقش مهم را در درك سیاست
چارچوبی عنوانبهتوانند ها میدهند. در وهله دوم، این مدلرفتار مصرف کننده ارائه میيسازمفهوماکتشافی را براي بررسی و 

گیرنـد و رفتـار) در شـرایط مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار       هـا ارزشمثال، بـین  عنوانبه(براي آزمون تجربی قدرت انواع روابط 
)Jackson, بـراي بررسـی   اجتمـاعی  -هاي روانـی شناسی و مدلرواناستفاده از تغییر رفتار، ،گذاريیاستسر این نوع د).2005

یافتـه توسـعه هاي متعددي براي تغییر رفتار انسان ایجاد و ها و نظریه. لذا مدلباشدیمبسیار مرسوم و شایع اولیه رفتار موجود 
،گیرندگان بسیار مهمی در اجـراي ایـن سیاسـت هسـتند    کشاورزان تصمیم،که در بحث تغییر الگوي کشت برنجآنجااست. از 

Siebert(دهـد، بسـیار ضـروري اسـت     ها را تحت تأثیر قرار میآنها و عواملی که نیتلیل رفتار آنبنابراین تجزیه و تح et al.,

Theory of(تئوري رفتـار منطقـی   همچون مختلفیيهامدلاجتماعی رفتار یشناخترواندر علوم تاکنون ).2010 Reasoned

Action( شـده یـزي ربرنامـه آن یعنـی تئـوري رفتـار    یافتهتوسعهو شکل)Theory of Planned Behavior( از آجـزن)Ajzen.

Protection(تئـوري انگیـزه حفاظـت    ،از اسـترن )Attitude-Behavior-Context Modelزمینـه ( -رفتـار -مدل نگرش،)2002

heoryTotivationM ، (مدل اعتقادات سـالمت  ) از راجرزHealth Belief model( تـاك  روزناز), 1974Rosenstock(  و تئـوري
Theory of Interpersonal)فرديبینرفتار  Behavior) سترینیدیاز)Trindis, امـا از آن  ؛ بـه کـار گرفتـه شـده اسـت     )1977

س جهـت توسـعه مـدل یکپارچـه     هایی است کـه ترینیـدی  تالشپایه کلی مدل پیشنهادي استرن تا حد زیادي مشابهجایی که
مـدل  عـادت، احساسـات و ابعادفردي جهت پوششبینتئوري رفتار نظر مک دونالدبنا برو انجام داده استفردي بینرفتار 

,McDonaldکه رفتار انسانی همیشه منطقی نیسـت ( دهدیمنشان خواهدیمریزي شده را گسترش داده و رفتار برنامه 2014 (
در جایی که دو مـدل آجـزن و   دهدیمتحقیقات نشان همچنین به این دلیل کهاز تئوري رفتار بین فردي استفاده شده است.

بـه علـت   یـژه وبـه فردي بین تئوري رفتار کنندگییینتبارزش اندگرفتهفردي مورد استفاده قرار بینفیش بین و تئوري رفتار 
,Darnton(بوده است. همچنین به عقیده محققان باالتر از مدل آجزن وجود متغیرهاي عادت و باورها،  2008; Jackson, 2005;

Salonen & Helne, تغییـرات رفتـاري   يبراي مطالعـه در زمینـه  جانبههمهفردي مدلی بسیار مفید و بینتئوري رفتار ) 2012
تشـریح اینکـه چـرا افـراد در     همچنین به این دلیل که مدل اعتقادات سالمت یک مدل پذیرفتـه شـده بـراي توضـیح و     است. 

هـاي پیشـگیرانه در جامعـه وجـود نـدارد     به عبارت دیگـر چـرا عالقـه اي بـه فعالیـت     ؛ فعالیتهاي پیشگیرانه شرکت نمی کنند
)Strecher & Rosenstock, برنج یک برنامه پیشگیرانه در زمینه حفاظت از منابع و در تحقیق حاضر تغییر الگوي گشت) 1997

مدل اعتقاد سالمت در مطالعات مختلـف مـرتبط بـا    در این مطالعه از مدل اعتقاد سالمت نیز استفاده شده است. .آب می باشد
Bakhtiyari(مطالعه بختیاري و همکارانبه طور مثال کشاورزي پایدار و حفاظتی et al., تمایل به اسـتفاده از  در زمینه)2017

,Straub & Leahyو یا در زمینه مسائل زیست محیطی مانند تست آب چاه ها (سوخت هاي زیستی در کشاورزي مـورد  )2014
استفاده قرار گرفته است.

)Theory of interpersonal behavior(فرديبینتئوري رفتار 
,Moody(معرفـی گردیـد   ترینیـدیس توسط 1977در سال فردي براي اولین بار بینتئوري رفتار بـین . تئـوري رفتـار   )2013

ایـن تئـوري داراي   .کندفردي یک نظریه یکپارچه و چند بعدي است که عناصر داخلی و خارجی را در تعیین رفتار ترکیب می
,Bamberg, & Schmidt(مدل بامبرگ و اسمیت در قالب باشد که در ادامه متنوعی میيهانسخه . شـود شرح داده مـی )2003

؛ شدبااعتقادات رفتاري، اعتقادات هنجاري و اعتقادات کنترل میيهانامفردي شامل سه دسته از اعتقادات به بینتئوري رفتار 
کـه  )Behavioral Beliefs(شود: اعتقـادات رفتـاري  ن فردي، نگرش با سه نوع اعتقاد هدایت میبه عبارت دیگر، طبق نظریه بی

، باورهـایی در مـورد انتظـارات    )Normative Beliefs(دارد؛ اعتقـادات هنجـاري  اشاره به عواقب احتمالی یا سایر صـفات رفتـار   
در مورد وجود عواملی که ممکن است مانع از عملکرد رفتارهـا شـوند.   )Control Beliefs(هنجارهاي دیگران و اعتقادات کنترل

هنجـار  ،. یکـی از ایـن عوامـل اجتمـاعی    دارنـد در رفتار اي کننده، عوامل اجتماعی نیز نقش تعیینهاي شخصیعالوه بر نگرش
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ــی  ــی م ــه  اخالق ــه ب ــد ک ــودن    باش ــط ب ــا غل ــت ی ــاره درس ــرد درب ــی ف ــاي شخص ــر  باوره ــار ب ــک رفت ــام ی ــیانج ــرددم گ
)(Simsekoglu & Lajunen, عنـوان بـه دهـد. نقـش توسـط ترینـدیس     نقش یک عامل اجتمـاعی دیگـر را تشـکیل مـی    .2008
احساسـات .ف شـده اسـت  تعری"هاي خاص در یک گروه مناسب هستندرفتارها براي افرادي که داراي موقعیتاي از مجموعه"

اطفیعیا یاست که به تجربه احساسیشناختروانیک اصطالح احساسباشد. رفتار میيکنندهنیز یکی دیگر از عوامل تعیین
,Chattertonدهد (یک حالت عاطفی را نشان مییاواشاره دارد منظـور از  ترینـدیس معتقـد اسـت کـه     ،در این رابطـه ).2011
احساسات خالص شادي، تحسین، لذت، افسردگی، ناراحتی، نارضایتی یا نفرت یک فـرد در رابطـه بـا رفتـار     تواندیماحساسات

,Robinson(باشدخاص  یـک  "عـادت "هاي رفتاري دیگر، در نظریه رفتار فردي بسیاري از مدلبرخالفعالوه بر نیت، . )2010
شـود کـه بـدون نیـاز بـه انجـام       رفتار معمولی دیده میعنوانبهگذارد. عادت بالقوه بر رفتار تأثیر میطوربهعامل مهم است که

کامل مسـیر رفتـار   طوربهدهنده یک جایگزین است و عادت نشان،شود. از این روگیري قصد، اعمال میفرآیند آگاهانه از شکل
نیـات لذا بر اساس این مشاهدات، تریندیس یک نظریه رفتار بـین فـردي را پیشـنهاد کـرد کـه در آن      کند. در مدل را جدا می

تـا  رفتار در هر شرایطی با توجه به تئـوري ترینـدیس  در واقع رفتاري هستند. يهاشرطشیپهاي دیگر همانند بسیاري از مدل
,Chattertonاسـت ( هـاي مـوقعیتی و شـرایط    جزئی از محدودیتطوربههاي عادي و از نیت، واکنشحدودي یک تابع  2011.(

.دهدیمفردي را نشان بینچارچوب تئوري رفتار 1نگاره

مدل اعتقادات سالمت
یکـی از اولـین   هـاي مـورد اسـتفاده در روانشناسـی سـالمت و     ترین مدلترین و گستردهیکی از قدیمیمدل اعتقادات سالمت

Ng(هاي جامع براي توضیح رفتار سالمت بـر اسـاس اصـول ارزش امیـدبخش اسـت      تالش et al., ایـن نظریـه توسـط    ).2009
هـاي پیشـگیري سـالمت    چرا برخی از افراد موفق به اتخاذ برنامـه ینکهابراي درك بیشتر 1950روزنتاك و همکارانش در دهه 

Bakhtiyari(، توسعه داده شداندنشده et al., 2017; Strecher & Rosenstock, بـراي  معمـوالً مدل اعتقـادات سـالمت   .)1997
4گیـرد. ایـن مـدل بـیش از     اي از رفتارهاي بهداشتی مورد استفاده قرار مـی ها در طیف گستردهها و نگرشدرك عقاید، ارزش

یـک چـارچوب   عنـوان بهدهه، هم براي توضیح تغییر رفتار و هم براي حفظ رفتارهاي سالمت مورد استفاده قرار گرفته است و 
Janzراهنما براي مداخالت رفتار بهداشتی مطرح بوده است ( & Becker, کند که تصمیمات سـالمت  این نظریه ادعا می).1984

؛ جـزء  باشـد مـی "توسط شخص) و ارزیابی رفتار (تعادل بین منافع و موانع)مسئلهدرك تهدید (درك "اصلیبر اساس دو جزء
شـده و شـدت درك شـده تشـکیل شـده      تهدید درك شده از مدل اعتقاد سالمت خود از دو جزء دیگر به نام حساسـیت درك  

ن در یـک وضـعیت جـدي    اشاره بـه خطـر درك شـده از قـرار گـرفت     ،)Perceived susceptibility(حساسیت درك شدهاست. 
نـژاد،  یزدان پناه و هاشـمی (درك عواقب بیماري داردشدتبهاشاره ،(Perceived severity)شدت درك شدهباشد. سالمت می

Bakhtiyari؛1394 et al., 2017; Yazdanpanah et al., 2015 b, c; Ng et al., 2009; Vassallo et al., جـزء ارزیـابی   ) 2009
، اشـاره بـه   )Perceived benefit(باشد. منـافع درك شـده  رفتار نیز خود شامل دو جزء منافع درك شده و موانع درك شده می

,Orjiو یا سودمندي پذیرش یک رفتار دارد (هاارزشایده ذهنی فرد از  ، اشـاره  )Perceived barriers(موانع درك شده).2012

اعتقادات رفتاري
هنجارياعتقادات

نقش

یهنجار اخالق

احساسات

عاداتاعتقادات کنترلنیت

,Bamberg & Schmidt(تریندیسنظریه رفتار بین فردي -1نگاره  2003(
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Ngها و مشکالت انجام رفتارهاي خاص دارد (به درك هزینه et al., احتمـالی  پـذیري آسـیب بنابراین، درك تهدید، بـه  ؛ )2009
ارزیابی رفتار به منافع و موانع براي اتخاذ رفتار خود اشـاره  کههاي این بیماري اشاره دارد. در حالی یک بیماري و برآورد هزینه

راهنماي "رفتار، مانندینیبشیپشناختی یا انگیزشی اضافی براي تغییر یا يهامؤلفهر دارد. عالوه بر آن، این تئوري شامل سای
عوامل شناختی محرك رفتار سالمت و آمـادگی بـراي توجـه بـه     عنوانبهباشد؛ که این اجزاء را می"انگیزه سالمت "و "عمل

Bakhtiyari؛1394نژاد، یزدان پناه و هاشمی(کند فرض میموضوعات سالمت et al., 2017; Yazdanpanah et al., 2015 b, c;

Ng et al., 2009; Vassallo et al., هایی براي آمادگی فرد به رفتار سـالمت  ، استراتژي)Cue to Action(راهنماي عمل. )2009
Janz(باشد انگیزه درونی براي یک زندگی سالم میعنوانبهو بوده et al, انگیزه سالمت اشـاره بـه اسـتعداد یـا     در واقع ). 2002

Ngعـادت فـرد در مـورد رفتارهـاي سـالمت دارد (      et al., Becker(بکـر و روزنسـتاك  ). بعـدها 2009 & Rosenstock, 1987 (
رفتار سـالمت بـه   کنندهبینییشپیکعنوانبهیک عامل کنترل رفتاري درك شده عنوانبهرا )Self-efficacy(خودکارآمدي

انجـام  منظـور بـه هـایش در پـذیرش رفتارهـاي توصـیه شـده      مدل اضافه نمودند. این مفهوم به باور یک فرد در رابطه با توانایی
اقدامات الزم همراه با اخذ نتیجه مطلوب اشاره دارد. به بیانی دیگر، خودکارآمدي به اعتقادات یک فـرد (اعتمـاد بـه نفـس) در     

اقدام مورد نیاز براي موفقیت اجراي یـک وظیفـه خـاص    يهادورهیش براي برانگیختن انگیزه، منابع شناختی و هامورد توانایی
Bakhtiyari؛1394نـژاد،  یزدان پنـاه و هاشـمی  (اشاره دارد  et al., 2017; Yazdanpanah et al., 2012, 2015 b, c; Ng et al.,

2009; Vassallo et al., .دهدیمچارچوب نظري تئوري اعتقاد سالمت را نشان 2نگاره.)2009

,Rosenstock(مدل اعتقادات سالمت- 2نگاره  1974(

پژوهشروش 
شهرستان شوشتر در استان خوزستان در رابطه با بر تغییر الگوي کشت برنج مؤثرهايکنندهیینتعبررسی منظوربهاین تحقیق 

از نوع توصـیفی بـوده اسـت.    . این تحقیقه استتغییر الگوي کشت برنج به سمت محصولی با نیاز آبی کمتر طراحی و اجرا شد
کـاران  بـرنج ،ريدر این پـژوهش، جامعـه آمـا   . استیپیمایش،هاآوري دادهاز لحاظ هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردهمچنین

بـراي  نفـر تعیـین شـد.    250. تعداد اعضاي نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگـان  ندبود)=1870N(شهرستان شوشتر
هـاي شهرسـتان   بر این اساس از بین دهستاناستفاده گردید.اي تصادفیخوشهيامرحلهچند گیري کاران از نمونهانتخاب برنج

دهستان انتخاب گردید و در هر دهستان بر اسـاس جمعیـت و روسـتاهاي آن دهسـتان     3تصادفی طوربهدهستان) 5شوشتر (
پرسشنامه و 30با انجام یک مطالعه راهنما و تکمیل چند روستا و در نهایت چند کشاورز از هر روستا انتخاب گردید. همچنین 

، اصالحات الزم در ابزار سنجش به عمل آمد و سپس اطالعات در نمونه مذکور در خارج از منطقه مورد مطالعهحلیل نتایج آنت
و ، زیـاد يتـا حـدود  ، کمکمیلیخامتیازي شامل 5با طیف لیکرت که یهایآوري شد. براي سنجش این متغیرها از گویهجمع
گذاري شده بودند، استفاده گردید. پایایی ابزار سنجش نیز با ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد کـه همگـی در   زیاد نمرهخیلی

حساسیت درك شده

شدت درك شده

منافع درك شده

موانع درك شده

خودکارآمدي

گیري عمومیجهتراهنماي عمل

نیت تغییر الگوي کشت
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شـامل دو  روایی ابزار سنجش توسط متخصصین. دهدیمها و ضریب آلفاي کرونباخ را نشان گویه، 1. جدول حد مناسبی بودند
تجزیـه و تحلیـل   منظـور بـه .شـد تأیید ارشناسان جهاد کشاورزي ت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي و کأگروه اعضاي هی

هـاي چـارچوب پـژوهش در    بین متغیریعلبررسی رابطه منظوربهو Spssافزارنرماز هایهمبستگو جهت آمار توصیفیهاداده
Structural Equationمعادالت ساختاري (يسازمدلمدل اعتقادات سالمت و تئوري بین فردي از  Modeling.استفاده شد (

ها و ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهشگویه–1جدول 

غیر
 مت

نام

آلفاهاگویه
ب 

ضری

یت
ن

در مصرف آب محصول دیگري بکارم.ییجوصرفهمن دوست دارم در آینده نزدیک بجاي برنج براي 
90/0 در مصرف آب محصول دیگري بکارم.ییجوصرفهقصد دارم در کشت آینده بجاي برنج براي 

در مصرف آب محصول دیگري بکارم.ییجوصرفهبراي کشت بعدي برنامه دارم بجاي برنج براي 

س
سا

اح

.کنمیممن در صورت عدم کشت برنج و کاهش مصرف آب در کشاورزي احساس رضایت 

90/0 .کنمیممن در صورت عدم کشت برنج و کاهش مصرف آب در کشاورزي احساس شادي 
من در صورت عدم کشت برنج و کاهش مصرف آب در کشاورزي احساس امیدواري به آینده خواهم داشت.

کنمیماحساس آرامش صورت عدم کشت برنج و کاهش مصرف آب در کشاورزيدرمن 

دت
عا

امري طبیعی و عادي است.براي من کشت برنج

84/0 .کنمیمخودکار فقط به کشت برنج فکر صورتبهمن 
کشت برنج هستم.آمادهاتوماتیک وار صورتبهمن در ذهنم 

.امکردهمن به کاشت برنج عادت 

قی
خال

ار ا
نج

ه

کشاورز بهتري هستم.کنمیماگر براي حفاظت از آب الگوي کشت برنج را تغییر دهم احساس 

93/0

در مصرف آب از اصول وجدانی من است.ییجوصرفهتغییر الگوي کشت برنج براي 
در مصرف آب کشاورزي هستم.ییجوصرفهکنم از نظر وجدانی موظف به تغییر الگوي کشت برنج براي من احساس می

طبیعت است.تغییر الگوي کشت برنج براي من یک وظیفه در برابر مردم و 
که تغییر الگوي کشت برنج براي مصرف کمتر آب کشاورزي کار درستی است.کنمیمفکر شخصاًمن 

.شودیماگر براي حفاظت از آب الگوي کشت را تغییر دهم احساس بهتري در من ایجاد 

ات
قاد

اعت
ري

رفتا

.کندیمتغییر کشت برنج به محصولی با نیاز آبی کمتر مشکل کمبود آب براي کشاورزي را حل 

85/0

حل مشکل کمبود آب بسیار با ارزش است.
.شودیممنطقه زیستیطمحتغییر کشت برنج به محصولی با نیاز آبی کمتر باعث پایداري 

منطقه بسیار مهم است.زیستیطمحپایداري 
آینده نیز بتوانند کشاورزي کنند.يهانسلشودیمتغییر کشت برنج به محصولی با نیاز آبی کمتر باعث 

آینده بسیار مهم و با اهمیت است.يهانسلتوانایی انجام کشاورزي توسط
.شودیمتغییر کشت برنج به محصولی با نیاز آبی کمتر باعث حفاظت و نگهداري بیشتر آب 

آب بسیار مهم است.حفاظت و نگهداري از 

ت 
قادا

اعت
ري

نجا
ه

انجام دهم.گویندیمآنچه دوستان کشاورزم خواهمیم، من آیدیموقتی بحث تغییر کاشت و حفاظت از آب پیش 

86/0 زیاد تغییر دهم.آبمن باید کاشت برنج را به علت نیاز به کنندیمکارشناسان جهاد کشاورزي فکر 
برنج را به علت نیاز به آب زیاد تغییر دهم.کاشتیدبامن کنندیمدوستان کشاورزم فکر 

انجام دهم.گویندیمآنچه کارشناسان خواهمیم، من آیدیموقتی بحث تغییر کاشت و حفاظت از آب پیش 

رل
کنت

ت 
قادا

اعت

مهارت الزم براي تغییر الگوي کشت برنج را دارم.کنمیممن فکر 

73/0
که بجاي برنج محصول دیگري بکارم.سازدیمتغییر الگوي کشت من را قادر يداشتن مهارت الزم در زمینه

امکانات الزم براي تغییر الگوي کشت برنج را دارم.کنمیممن فکر 
که بجاي برنج محصول دیگري بکارم.سازدیمتغییر الگوي کشت من را قادر يالزم در زمینهداشتن امکانات
که بجاي برنج محصول دیگري بکارم.سازدیمتغییر الگوي کشت، من را قادر يالزم در زمینهداشتن شرایط
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1ادامه جدول 

غیر
 مت

نام

آلفاهاگویه
ب 

ضری

ش
نق

است.در مصرف آب مناسب ییجوصرفهیک کشاورز، تغیر کشت برنج جهت عنوانبهبراي من 
90/0 عدم کشت برنج جهت کاهش مصرف آب با کشاورز بودن من همخوانی دارد.

عدم کشت برنج جهت کاهش مصرف آب با کشاورز بودن من سازگاري دارد.

ك 
 در

یت
ساس

ح
شده

.شودیمیآبکشت برنج باعث از بین رفتن و تخریب منابع 

91/0 .شودیمکشت برنج باعث بروز تغییر اقلیم و کاهش بارندگی 
.شودیمهاتاالبو زیستیطمحکشت برنج باعث نابودي 

.شودیمآبباعث کاهش کیفیت کشت برنج

شده
ك 

 در
دت

ش

است.منطقهزیستیطمحکمبود آب به دلیل کشت برنج یک خطر جدي براي کنمیممن فکر 

95/0
و زندگی کشاورزان است.درآمدکمبود آب به دلیل کشت برنج یک خطر جدي براي کنمیممن فکر 
در شرایط فعلی با توجه به کمبود و بحران آب، کشت برنج به دلیل مصرف زیاد آب و از دست رفتن منابع کنمیممن فکر 

آبی یک مشکل جدي است.
.باشدیمجدي براي کشاورزي کاهش کیفیت آب به دلیل کشت برنج یک خطر

شده
ك 

 در
افع

.شودیمبا تغییر الگوي کشت برنج آب کشاورزي کمتري مصرف من

90/0 .کنیمیمبا تغییر کاشت برنج آب را براي آیندگان نیز حفظ 
.کنیمیمحفظ و طبیعت منطقه رازیستیطمحبا تغییر کاشت برنج 

پایدارتري خواهیم دشت.با تغییر الگوي کشت برنج، کشاورزي 

شده
ك 

 در
انع

.شودیمتغییر الگوي کشت باعث کاهش درآمد من مو

82/0 محصوالت دیگر قابل کاشت در اینجا نیستند
تغییر الگوي کشت برنج احتیاج به تالش، وقت و هزینه زیادي دارد که این کار دشواري است

تغییر آن بسیار سخت است.یک عادت شده وصورتبهکشت برنج براي من 

ي 
نما

راه
ل (

 عم
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ل)

عم

که تغییر الگوي کشت برنج براي کاهش خطر بحران آب مهم است.امخواندهمن 

83/0

مهم است.ياگلخانهانتشار گازهاي که تغییر الگوي کشت برنج براي کاهش تولید وامخواندهمن 
که تغییر الگوي کشت برنج براي کاهش مصرف آب مهم است.امیدهدیزیونیتلوبرنامه 

درباره مضرات کاشت برنج براي من برگزار کرده است.یآموزشيهاکالسها و جهاد کشاورزي برنامه
کاهش مصرف آب کشاورزي تغییر الگوي کشت برنج است.يهاراهیکی از اندگفتهدوستانم به من 

.کنندینمکشاورزانی در اینجا هستند که دیگر برنج کشت 
دي

رآم
دکا

خو

بجاي برنج محصول دیگري بکارم.توانمیمیراحتبهاگر بخواهم 

86/0 بجاي برنج محصول دیگري بکارم.توانمیمیراحتبهاگر خودم بخواهم مطمئناً
دارم.اگر بخواهم توانایی الزم را براي تغییر کشت برنج 

حتی اگر خودم هم بخواهم امکان تغییر کشت برنج براي من وجود ندارد.

هت
ج

گ
ري

ی
می

مو
ع

.خوانمیممربوط به تغییر الگوي کشت را اطالعاتمن 

76/0
براي جلوگیري از آن اقدام کنم.کنمیممن در مورد کمبود و بحران آب نگران هستم و سعی 

مداوم درباره کمبود آب توجه دارم.طوربهمن 
من نگران کمبود آب هستم.

من نگران از بین رفتن کشاورزي هستم.
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و بحثهایافته
آمار توصیفی

. باشدمی81/11سال با انحراف معیار 23/43در نمونه تحقیق کاربرنجنتایج آمار توصیفی نشان داد، میانگین سن کشاورزان 
سال با 60سال و بیشترین 2همچنین کمترین سابقه کشاورزي . اندبودهمتأهلدرصد 92درصد از کشاورزان مجرد و هشت

17/10سال با انحراف معیار 12میانگین طوربههمچنین سابقه کشت برنج در بین کشاورزان سال بود.17حدوداًمیانگین 
مربوط به کشاورزانی با سطح درصدترین درصد) و کم30سواد (بی،کشاورزاندرصدین از لحاظ میزان سواد، بیشترباشد. می

درصد 58درصد از پاسخگویان داراي شغل دوم و 42،کاربرنجبود. در بین کشاورزان درصد)2/5و باالتر (پلمیدفوقتحصیالت 
ورزان مورد درصد از کشا4/82است. همچنین هکتار بوده 85/11هاي آبی کشاورزانمیانگین زمینآنان فاقد شغل دوم بودند. 

عدم کشت برنج در زمین را به دلیل کم آبی تجربه کرده بودند.،مطالعه
فرديبینبررسی رابطه همبستگی بین متغیرهاي تئوري 

2کـه جـدول   گونـه همـان تفاده شـد.  فردي از آزمون همبستگی پیرسون اسـ بینبررسی رابطه بین متغیرهاي تئوري منظوربه
)، =16/0r)، اعتقـادات هنجـاري (  =26/0rداري بـا هنجـار اخالقـی (   داراي رابطـه مثبـت و معنـی   ،دهد، متغیر نیـت ان مینش

باشـد. همچنـین متغیـر نیـت داراي رابطـه منفـی و       می)=17/0r(احساسات) و=38/0r)، نقش (=15/0rاعتقادات کنترل (
نقـش و  با افزایش هنجار اخالقی، اعتقادات هنجاري و کنترلـی،  ،نتایجبر اساسباشد.) می=r-16/0معناداري با متغیر عادت (

معکـوس بـا نیـت    يارابطههاي رفتاري اما عادت؛ غییر الگوي کشت افزایش یافته استبراي تکارانبرنجو قصداحساسات، نیت
داشته است.

فرديبینماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي تئوري -2جدول 

رها
تغی
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ار ا
نج
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اعت
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رفتا

ت 
قادا
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نجا
ه

ت 
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اعت
رل

شکنت
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س
سا

اح

دت
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یت
ن

1هنجار اخالقی
45/01**اعتقادات رفتاري
39/01**50/0**اعتقادات هنجاري
33/01**21/0**31/0**اعتقادات کنترل

30/01**50/0**30/0**41/0**نقش
39/01**25/0**37/0**29/0**43/0**احساس
ns10/0**22/0**23/0ns04/0-ns08/0**28/01عادت
26/0ns09/0*16/0*15/0**38/0**17/0**16/0-1**نیت

داريیمعنغیر Ns(not significant)درصد5سطحدر*د                       درص1سطحدر**

بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهاي مدل اعتقادات سالمت
3که جدول گونههمان، ه شداز آزمون همبستگی پیرسون استفاد،مدل اعتقادات سالمتبررسی رابطه بین متغیرهايمنظوربه

)، شـدت درك  =17/0rمتغیرهاي حساسـیت درك شـده (  داري بامثبت و معنیآماري متغیر نیت داراي رابطه دهد، نشان می
بـا افـزایش درك   است کـه  یبدان معننیاباشد.) می=17/0r) و خود کارآمدي (=38/0rع درك شده ()، مناف=16/0rشده (

نسبت به خطرات، شدت خطرات، منافع حاصل از تغییر الگوي کشـت و توانـایی آنـان بـراي تغییـر، نیـت       پذیريیبآسافراد از 
یـزدان پنـاه و همکـاران،    ؛ 1394، یزدان پناه و هاشـمی نـژاد  ها با نتایج تحقیقات (این یافته.یابدافزایش میکشت تغییر الگوي 

Bakhtiyari؛1394 et al., 2017; Yazdanpanah et al., 2015b, c .همخوانی دارد (
بر نیت بر اساس تئوري بین فردي و مدل اعتقادات سالمتمؤثرواکاوي مدل علی عوامل 
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برازش تئوري بین فردي و مدل اعتقادات سالمت
برازش دو مدل تئـوري بـین فـردي و اعتقـاد سـالمت در      يهاشاخصعنوانبه، درجه آزادي و تقریب ریشه میانگین مربع کاي

مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است.دهدیمگونه که نتایج نشان گزارش شده است. همان4جدول 

ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي تئوري اعتقادات سالمت-3جدول 
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یت
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1حساسیت درك شده
68/01**شدت درك شده
56/01**58/0*منافع درك شده
23/01**19/0**24/0**موانع درك شده
30/0ns07/01**37/0**36/0**راهنماي عمل
37/0ns02/0**30/01**33/0**52/0**خودکارآمدي

18/01**34/0**33/0**14/0**20/0**24/0**عمومیيریگجهت
38/0ns06/0ns02/0**17/0ns01/0-1**16/0**17/0**نیت

داريیمعنغیر Ns(not significant)درصد5سطحدر*د                       درص1سطحدر**

فرديبینبرازش تئوري -4جدول 
RFIAGFIGFINFICFIRMSEAChi/dfDfChiتئوري

تئوري بین فردي64/069/073/067/077/008/063/26161/1625

مدل اعتقاد سالمت60/068/072/064/075/007/056/25983/1535

مشـاهده  3نگـاره کـه در  طـور هماندهد. بر نیت کشاورزان نسبت به تغییر الگوي کشت برنج را نشان میمؤثرعوامل ،3نگاره
) تـأثیر مسـتقیم   =P<31/0β ,05/0(احساسـات ) و =P<44/0β ,01/0)، نقش (=P<60/0β ,01/0شود، هنجار اخالقی (می

بر نیت کشـاورزان در جهـت تغییـر کشـت بـرنج      ) =P<17/0-β ,01/0(داریمعنمنفی و یرتأثو متغیر عادت داریمعنمثبت و 
ی بیشتري براي متغیر نیت دارد و پـس از  نیبشیپمتغیر هنجار اخالقی قدرت ،میزان ضرایب بتاي این متغیرهابر اساسدارند. 

،هنجـار اخالقـی بـر نیـت    یرتـأث يدر زمینـه . انـد بودههاکنندهبینییشپترینيقو،آن به ترتیب متغیرهاي نقش و احساسات
,Moody(دیگري نیز ماننـد مطالعات 2013; Gagnon et al., پـذیرش فنـاوري اسـتفاده    ينـه یزمکـه از ایـن مـدل در    )2003

تعهد اخالقـی فـرد جهـت انجـام     به معنیهنجار اخالقیمثبتی بر نیت داشته است. یرتأثنشان داد که هنجار اخالقی اندکرده
احساس جهت حفاظت از آب بیشتر بوده است. هاآنتعهد اخالقی پاسخگویان بیشتر باشد نیت یزانهر مو رفتاري خاص است

شود، وي از انجام رفتار مطلوب احساس افتخار و غرور کند و اگر رفتار وي نامطلوب باشـد، در او  تعهد اخالقی در فرد سبب می
ي همچنان اثرگذاري مثبـت احساسـات بـر نیـت تغییـر الگـو      ). 1395آباد و همکاران، فیضآید (رحیمیبه وجوداحساس گناه 

,Moody(مودي و همکارانمطالعات کشت با  احساسات اشاره به احسـاس خاصـی نسـبت بـه یـک شـی،       مطابقت دارد. )2013
,Onwezenانجامد (کوتاه به طول میزمانمدترویداد یا فرد است که براي یک  2013Robinson, در واقع احساسـات،  .);2010
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).1395آبـاد و همکـاران،   فیضرحیمیباشد (ردها شوند رفتار فرد مطابق استاندامینمایند و باعث بینی میانگیزه افراد را پیش
در ایـن  . باشـد داري بر نیت تغییر الگـوي کشـت مـی   همچنین مطالعه نشان داد متغیر نقش داراي تأثیر مستقیم مثبت و معنی

Bamberg(راستا بامبرگ و اشمیت  & Schmith, ,Moody(مودي ) و2003 خـود بـه نتـایج مشـابه     يهـا پژوهشنیز در ) 2013
با توجه به سن، جـنس و  کهکند که نقش، منعکس کننده این است که تا چه حد یک فرد فکر میدست یافتند. با توجه به این

Gagnon(خود باید یک رفتار را انجام دهد یا نباید انجام دهد موقعیت اجتماعی et al. تـوان گفـت در صـورتی کـه    ؛ می)2003
کشاورزان تغییر الگوي کشت برنج جهت حفاظت از آب را مناسب موقعیت خود بدانند، با احتمال بیشتري در آینـده راغـب بـه    

اجراي رفتارهاي حفاظت از آب و تغییر الگوي کشت برنج خواهند بود.
نقـش  )، =P<630/0β ,05/0(احساساتهايبر متغیرداریمعناثر مستقیم مثبت و ،با توجه به مدل معادالت ساختاري، عادت

)05/0, P<290/0β=) اعتقادات کنترلی ،(05/0, P<52/0β=) 05/0)، اعتقادات هنجاري, P<88/0β= ،(   اعتقـادات رفتـاري
)05/0, P<63/0β=) 05/0) و هنجار اخالقی, P<721/0β=درصـد از  52و 39، 52، 61، 33، 40به ترتیبتواندرد و می) دا

بـر  يداریمعنـ مثبـت و  میرمستقیغعادت داراي تأثیر که کرد گیريیجهنتتوانیمهمچنین نماید.ینیبشیپرا هامتغیراینتغییرات 
درصد از تغییرات واریانس نیت کشاورزان را نسبت بـه تغییـر   50مدل پیشنهادي توانسته است یطورکلبهبوده است.) =735/0βنیت (

قـوي در  یرتـأث متغیرهایی است که توانسته است ینترمهمعادت یکی از ،نتایج این مطالعهبر اساسقرار دهد. یرتأثالگوي کشت تحت 
قرار دهد.یرتأثتغییر الگوي کشت تحت ينیت افراد را در زمینهتواندیممستقیم و غیر مستقیم صورتبهمدل ایفا کند. این متغیر 

شکل بار عاملی هر گویه را نشان می دهند. اعداد درون کادرهاي مستطیل
هاي ساختاري و ضریب هاي تحلیل مسیر تئوري رفتار بین فرديمعادلهمدل -3نگاره 
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36/0
عادت
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اخالقیهنجار
52/0R2=

49/0 24/0 37/047/022/0

کنترلیاعتقادات
61/0R2=

رفتارياعتقادات
39/0R2=



14/1397/ شماره 2علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد

135

دهـد.  بر نیت کشاورزان نسبت به تغییر الگوي کشت برنج را بر اساس مـدل اعتقـادات سـالمت نشـان مـی     مؤثرعوامل 4نگاره
بـر نیـت   يداریمعن) تأثیر مستقیم مثبت و =P<737/0β ,01/0شود، تنها متغیر منافع درك شده (مشاهده میکهطورهمان
به عبارت دیگر هر چقدر افـراد منـافع   ؛ بینی نمایدنیت را پیشدرصد از تغییرات متغیر 27متغیر توانسته . این)5(جدول دارد

در الگـوي کشـت خـود    کشت گیاهی با نیاز آبی کمتر براي خود تصور کنند نیت باالتري براي ایجاد تغییـر بیشتري را از انجام 
Vassallo(هـاي  یافتـه . این نتیجه بااندداشته et al., 2009; Ng et al., 2009; Yazdanpanah et al., 2015 b (   و یـزدان پنـاه و

) مطابقت دارد.1395همکاران (

متغیرهاي تئوري اعتقادات سالمتاثرات-5جدول 

اثرات مستقیم استاندارد
راهنماي خودکارآمديمتغیرها

عمل
موانع درك 

شده
منافع درك 

شده
شدت درك 

شده
ي ریگجهت

عمومی
حساسیت 
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نیت

____737/0___نیت

اثرات کل استاندارد
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000/0- 08/0- 08/0-02/0737/0164/0-084/0161/0نیت

مدل اعتقادات سالمتي تحلیل مسیرهابیضرساختاري و يهامعادلهمدل 4نگاره
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هاگیري و پیشنهادنتیجه
کاران شهرستان شوشتر در استان خوزستان جهت تغییر الگوي کشت برنجنیتهايکنندهیینتعبررسی منظوربهاین تحقیق 

ن فردي و اعتقادات سالمت استفاده نموده است. نتایج پژوهش نشابیندو تئوري رفتاربرنج به محصولی با نیاز آبی کمتر از 
هر قرار دهد. چنانکه یرتأثتحت تغییر الگوي کشت جهتافراد را نیتتواند میاخالقیهنجارمتغیرفردي بینمدلدر، داد

در مصرف آب ییجوصرفهوظیفه اخالقی خود جهت عنوانبهبیشتر تغییر الگوي کشت برنج را که کشاورزان شوشتر چقدر
، نیت باالتري دادیمدست هاآني به و از انجام آن احساس بهترکردندیمتلقی و وجدانی درستو آن را عملی دانستندیم

در یآبکماین نتایج با افزایش سطح آگاهی کشاورزان در مورد وخامت وضعیت بر اساسي کشت داشتند. براي تغییر الگو
و رسانه ینترمخاطبپر عنوانبهتلویزیون یژهوبههارسانهاز طریق ،مختلف در سطح عمومی جامعهيهابرنامهکشور از طریق 

متغیر همچنین نتایج نشان داد افزایش هنجار اخالقی اقدام شود.نسبت به در سطح محلی از طریق مراکز جهاد کشاورزي
کشت بهاگر زمین خود راکردندیمبه عبارتی کشاورزانی که فکر کاران است. نیت برنجمثبت کننده بینییشپ، احساسات

اختصاص دهند، عمل آنان برایشان راضی، خوشحال و امیدوار کننده خواهد بود، نیت بیشتري براي برنججزبهمحصول دیگري 
افراد تمایلی به انجام رفتارهایی با عواقب معموالًبسیار طبیعی باشد چرا که تواندیم. این امر اندداشتهتغییر الگوي کشت 

تشویق منظوربهیخود پاداشاحساسات مثبت و نیزحفاظت از آبيهدر زمین، ناخوشایند و نگران کننده ندارند. کنندهیوسمأ
یریت جهاد کشاورزي، مراکز ،شود که مدپیشنهاد میبراین اساس باشد. کشاورزان جهت تغییر الگوي کشت برنج مفید می

مصرف آب در بخش کاهش نشان دادن اثرات مثبت منظوربهارائه اطالعات دقیق باربط هاي ذيخدمات ترویجی و سازمان
کشاورزي احساسات خوب کشاورزان را برانگیزند.

در ،بـه عبـارتی  .باشـد داري بر نیت تغییر الگوي کشت مـی متغیر نقش نیز داراي تأثیر مستقیم مثبت و معنیها یافتهبر اساس
بداننـد، بـا   یک کشـاورز سـازگار  عنوانبهبا موقعیت خودصورتی که کشاورزان تغییر الگوي کشت برنج جهت حفاظت از آب را 

،بـراي نشـان دادن ایـن همخـوانی    را دارنـد.  اجراي رفتارهاي حفاظت از آب و تغییر الگوي کشـت بـرنج   نیتاحتمال بیشتري 
تولیـد محصـول و کسـب درآمـد در حـال حاضـر       صرفاًباید به سمتی باشد که کشاورز دریابد مسئولیت او هاتالشو هاآموزش

نیاز به آب دارد و از این رو نیـاز اسـت کـه بـراي     کارینااید در آینده نیز بتواند این شغل را ادامه دهد و براي نیست بلکه وي ب
کشاورزي و جلوگیري از نابود هايیتفعالوي باید بداند تغییر الگوي کشت، گامی در جهت حفظ عالوهبهحفظ آب تالش کند. 

شدن این بخش اقتصادي است.
و از این رو عـادت  مثبت گذاشته استیرتأث(نقش، هنجار اخالقی و احساسات) هاکنندهعادت روي هر سه این تعیین ،عالوهبه
توانسته است نیت تغییر الگوي کشـت  نیزمستقیم طوربههمچنین عادت قرار داده است.یرتأثغیر مستقیم نیت را تحت طوربه
. مشابه این نتیجه در مطالعات دیگـر نیـز   آیدیمحساببهقوي ياکنندهبینییشپ،درواقع در این مطالعه عادت.سازدمتأثررا 

Bamberg. چنانکه در مطالعه بامبرگ و اشمیت (خوردیمبه چشم  & Schmidt, بـه ) که با استفاده از تئوري بین فـردي  2003
درصد از 60نمونه طوربهاز متغیرها را یتوجهقابلمتغیر عادت توانسته است درصد اند،شین پرداختهنیت و رفتار استفاده از ما

بینـی یشپـ درصـد از نقـش را   69اعتقادات هنجاري و درصد از52درصد از اعتقادات کنترلی، 33تغییرات اعتقادات رفتاري، 
کند.

نیت تغییر الگوي ،بودندمحصول دیگري را نکاشته در مزرعه خود معموالًبرنج عادت کرده بودند و کشتدر واقع کسانی که به 
هاي رفتاري کشاورزان مانع تغییر الگوي کشت برنج به محصوالتی با نیاز عادتگفت توانیمدر واقع کشت کمتري داشتند. 

تواند با تشویق کشاورزان به کشت محصوالت جایگزین با این جهاد کشاورزي میيهابرنامهدر این راستا آب کمتر بوده است. 
بگیرند به سوق دادن بر عهدهتمام مراحل کشت محصول جایگزین در کنار کشاورز بوده و هدایت کشاورزان را امتیاز که در

نان به آيهادانستهو یا اندبودهاطالعیبکشاورزان به سمت محصولی که به کشت آن عادت نداشته و از نحوه کشت آن نیز 
مرحله اجرا در نیامده است کمک کنند.

ایـن امـر   داري بـر نیـت دارد.   مدل اعتقادات سالمت نشان داد، منافع درك شده تأثیر مستقیم مثبـت و معنـی  نتایج همچنین
مسئولین بـا  ،شودیمبنابراین در این راستا پیشنهاد ؛ داللت بر اهمیت درك فرد از اثربخش بودن تغییر الگوي کشت برنج است

توانـد  را از مزایا و منافع قابل توجهی که انجام رفتارهاي تغییر الگوي کشـت بـرنج مـی   ها، آنکشاورزانیآگاهافزایش دانش و 
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در واقـع کشـاورزان   هنـد.  کشاورزان را نسبت به تغییر کشت برنج افزایش دنیت و در نتیجه مایندها داشته باشد آگاه نبراي آن
نشـان دادن و  آن را براي خـود درك نماینـد و از ایـن رو   شوند که سود و منفعت حاصل از میختهیبرانگبراي انجام رفتارهایی 

گردش در مزارعی که با کشت جایگزین درآمد و منافع باالیی را کسب کرده است و مصاحبه با کشاورزان موفق در ایـن زمینـه   
باشد.مثمر ثمرتواندیم

ینیبشیپپتانسیل ،هر دو تئوريکهنشان داد ایج حاصل از مقایسه دو مدل رفتار بین فردي و اعتقادات سالمت نتتینهادر
درصد 50فردي قادر است بیناما با توجه به اینکه تئوري ه تغییر الگوي کشت برنج را دارند.کاران نسبت بکنندگی نیت برنج

لذا،نماید.صد از این تغییرات را تبییندر27قادر است ینی نماید و مدل اعتقادات سالمت باز تغییرات متغیر نیت را پیش
ترکیبی از دو تئوري ،گرددیمهمچنین پیشنهاد .باشداز مدل اعتقادات سالمت میتريقوفردي بینتئوري ینیبشیپقدرت 

ترکیبولینشد،مشاهدهگذشتهمطالعاتدرتئوريدواینازترکیبیاگرچهمذکور نیز در تحقیقات مورد بررسی قرار گیرد. 
شود.گرفتهنظردرآیندهبرايتحقیقاتیموضوعیکعنوانبهتواندیمتئوري دواین

بدینوسیله از سازمان آب و برق خوزستان جهت حمایت مالی از این مطالعه کمال تشکر و قدردانی به عمل قدردانی و تشکر: 
می آید.
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Abstract
Today, the crisis of freshwater scarcity is a serious threat to the environment, health and human welfare.
Agriculture as the main consumer of water and rice is one of the most water-using agricultural products.
Therefore, it is necessary to change the crop pattern of rice to crops with less water requirement. In this study,
two models of interpersonal behavior and health belief model were used to investigate rice producers` views and
attitudes of Shushtar region in relation to changing the pattern of rice cultivation to a crop with less water
requirement. The statistical population was Shushtar rice farmers, and a sample of 250 individuals was
determined using Krejcie and Morgan table. Random multistage cluster sampling was used to select the sample
farmers. The results of interpersonal behavior indicated that the moral norm had a positive and significant effect
on the farmers' attitudes to change the pattern of cultivation. Also, the emotion had a positive and significant
effect on their intention. The results of the health belief model also showed that the perceived benefit had a
positive and significant effect on the intention. Therefore, both models have high potential to predict the
attitudes and intentions of rice producers to change the cultivation pattern. Interpersonal behavior theory can
predict 50 percent of the intent variable, and the health belief model is only able to explain 27percent of those
changes. Therefore, the prediction power of interpersonal behavior model is stronger than the health belief
model.

Keywords: Rice Cultivation, Interpersonal Behavior Theory, Health Belief Model, Intention of Changing in
Cultivation Pattern.
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