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كن در شيريننسبت به بكارگيري دستگاه آبذينفعانبر نگرش مؤثرهاي سازه
كشاورزي استان بوشهر

1اله كرمي و غالمحسين زماني، عزت*شبير كرمي

)8/7/1391:؛ تاريخ پذيرش27/3/1391:تاريخ دريافت(

چكيده
گيري از فناوري بهره. در نتيجه، آب به شدت كمياب شده است. ستهاي اخير خشكسالي استثنايي را تجربه نموده ااستان بوشهر در سال

هدف از انجام اين مطالعه، ارزيابي نگرش ذينفعان . كن، يكي از راهكارهاي مقابله با خشكسالي كشاورزي استشيريننوين دستگاه آب
براي ارزيابي نگرش از فن . ذار بر اين نگرش استكن در كشاورزي استان بوشهر، و تبيين عوامل تأثيرگشيريننسبت به كاربرد دستگاه آب

روايي صوري و محتوايي پرسشنامه بوسيله اساتيد فن تأييد و در مطالعه راهنما، آلفاي كرنباخ . پيمايش و ابزار پرسشنامه استفاده گرديد
- كن از رگرسيون سلسلهشيريندستگاه آبدر ارزيابي نگرش كشاورزان درباره پذيرش . حاصل، اعتبار ابزار سنجش را مورد تاييد قرار داد

درصد از تغييرات نگرش كشاورزان 69بيني بيش از متغيرهاي وارد شده به مدل رگرسيوني داراي قابليت پيش. مراتبي استفاده گرديد
- بينيترين پيشمهمكن و هنجارهاي اجتماعيشيرينمنابع آبي، درك از مزاياي دستگاه آب. كن بودندشيريننسبت به پذيرش دستگاه آب

كن به وسيله كارشناسان از تحليل مميزي استفاده شيرينبراي تبيين تمايل به نشر دستگاه آب. گرهاي تمايل به پذيرش كشاورزان بودند
- اه آببر مبناي تمايل آنها به ترويج دستگ) بندي شدنددرصد موارد به درستي طبقه91در (بندي كارشناسان مدل توانايي طبقه. گرديد
.كن را داشتشيرين

.كن، كشاورزي، ارزيابي نگرش، استان بوشهر، ايرانشيريندستگاه آب: كليديهاي واژه

.انشگاه شيراز، شيراز، ايرانبه ترتيب دانشجوي دكترا، و اساتيد بخش ترويج و آموزش كشاورزي، دانشكده كشاورزي، د-1

shobeirkarami@yahoo.com:مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي-*

1391/ 2شماره / 8جلد / علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران 



2

مقدمه
از سطح كره زمين بيش از دو سومبا وجود پوشانده شدن

. باشندها، شيرين ميدرصد از اين آب5/2، تنها آب
هاي شيرين، همواره از بزرگترين چالشآبتأمين،بنابراين

تغييرات اقليمي رغم اينكهعلي. جوامع انساني بوده است
موجب كاهش قابل توجه نزوالت جوي گرديده است، 

بر اساس اعالم . باشددر حال افزايش مييمصرفآب ميزان 
مصرف آب در ميزانسازمان غذا و كشاورزي ملل متحد، 

افزايش جمعيت بوده است ميزانقرن گذشته، دو برابر 
)FAO, 2011 .(ساز تداوم و بقاي زمينه،بر آن، آبفزون

بودههاي توليدي در بخش كشاورزي بسياري از فعاليت
توليد محصوالت كشاورزي، بدون آب اي كه،گونهبهاست؛
ت و كيفيت آب كشاورزي و كاهش كمينبودهپذير امكان

ورزي و جوامع ي براي بخش كشابه مثابه تهديدي جد
. تلقي شده و افزايش فقر و گرسنگي را در پي داردانساني 

افزاري و مديريت سخت، در هر جامعه،بديهي است كه
تواند نقش مهمي در گذار از افزاري منابع آبي مينرم

خشكسالي پديده غالب . هاي آبي داشته باشدبحران
. استخشك بسياري از كشورهاي مناطق خشك و نيمه

) خاورميانه(طق دنيا ترين مناايران در يكي از خشككشور
همواره در معرض خطر خشكسالي قراروواقع گرديده

بر مبناي آمارهاي هواشناسي، بيشتر نقاط ايران، . دارد
هاي خشكي آبي و تنشمشكل كم،هاتقريباً در تمام سال

هاي آينده نيز خشكسالي بر و در سالاندرا تجربه كرده
داري و خزانه(مناطق حاكم خواهد بود ين ابيشتر 

از نظر ايرانترين مناطق يكي از بحراني). 1388همكاران، 
، كهباشدمي، استان بوشهرآبمنابعكاهش كيفيت

وري ه بهرهاخير موجب كاهش قابل توجهايخشكسالي
هاي خشكسالي. استآن شدههاي كشاورزي تفعالي
ويه آب رسب و استحصال بيدگي كم و نامناپي، بارندرپي

ترين داليل كاهش كيفيت ، از مهمزيرزمينياز منابع آب
شدت اثراتبا توجه به . روندشمار ميهآب در اين استان ب

در اين ، بوشهرناشي از بروز خشكسالي بر بخش كشاورزي 
يك كاالي اقتصادي بسيار با ارزش و صورتهبآب استان، 

زيرا، كاهش قابل توجه . ستآمده ادركمتر تجديد شونده 
، مناطق استانبسياري ازآب در يو تا حدودي كمكيفي

براي استحصال آب كشاورزان هزينه بيشتري باعث شده
تمام شده قيمت ،تر بپردازند كه در نتيجه آنبا كيفيت
ارقام در ساير همان بسيار باالتر از هاآنزراعي محصوالت

وابستگي اقتصادي از سوي ديگر،.استكشور مناطق
به كشاورزي، بوشهربسياري از خانوارهاي روستايي استان

به ده شهاي تحميل هزينهتمامرغمكه عليشدهباعث 
خود را ادامه هاي كشاورزي كشاورزي، اين خانوارها فعاليت

، ريسك هاي گوناگونراهكاربا نمايندو تالش داده
ي بحران كمدرآمدي خود را در شرايط وقوع خشكسالي و 

حاكي از هاي انجام شده بررسي.و كيفي آب كاهش دهند
دو رويكرد را ،بيشتراستان بوشهركه كشاورزان اين است

هاي احداث چاه.ندنگزيميبريآبمقابله با بحرانبراي
و بيشتر؛منابع آب با كيفيتدستيابي بهمنظوربه،جديد

يير شيوه همچنين مديريت بهينه مصرف آب از طريق تغ
با استفاده از تا ،آبياري، كاهش سطح زيركشت و نظاير آن

كيفيت ت وكمي، از روند شتابنده كاهشهااين روش
به توجهكههر چند. كاسته شودزيرزمينيهاي آب سفره

برخي اثرات نامطلوب ناشي از منجر به كاهشها اين روش
اديده ناين واقعيت را توان نمي،، اماگرددميخشكسالي 

كه بخش عمده منابع آب كشاورزي استان بوشهر، انگاشت
مناسب كشاورزي برايكه اندتبديل شدهيهايبه آب
براي بهبود ئيراهكارهابايدكشاورزان از اين رو، . نيستند
ها، يكي از اين راه. برگزينندخويشمنابع آبي كيفيت

اين به توجه .باشدهاي نوين مياستفاده از فناوري
ادامهساخته و را ميسرمنابع نوعاستفاده از اين ها،ناوريف

يكي از اين . سازدرا ممكن مياستان كشاورزيحيات
) به روش اسمز معكوس(كن شيرينها دستگاه آبفناوري

براي هاي كشاورزان يكي از راهآناستفاده از است كه 
ورود هر .باشدآب ميمنابع مقابله با كاهش كيفيت 

به بخش كشاورزي، مستلزم ايجاد زمينه و بستر نوآوري
در ايران، . استبراي پذيرش و كاربرد آن نوآوريمناسب

دو باعث ايجاد،وابستگي بخش كشاورزي به دولت
هاي مرتبط در روند پذيرش و نشر نوآوريكليگيري جهت

،در بسياري از مواقع،نحوي كهه ب. شده استبا كشاورزي 
يك ضرورت ورود ،لي كشاورزيمتونهادهاي دولتي

كنند تا و تالش مياحساس نمودهنوآوري به كشاورزي را 

...نسبت بهينفعانمؤثر بر نگرش ذهايسازه
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مورد هاي فناوريكاربرددار و هاي دامنهبا انجام پژوهش
شرايط كشاورزي واقعي و در مزارع آزمايشي و نظر

به اثرات آن پي برده و دريابند كه چقدر با ،متفاوت
پس از اطمينان از .هاي كشاورزي تناسب داردفعاليت

مناسب بودن يك فناوري، نهادهاي متولي شروع به
از طريق نهادهاي آن فناورينشر سازي برايزمينه

ضرورت ورود فناوري از سوي ،نيزگاهي. كنندميترويجي 
از طريق ترويج به اين احساسشده واحساسانكشاورز

باناسبتمهايحلراه.گرددمراكز تحقيقاتي منعكس مي
تحقيقاتياز سوي مراكزشرايط و خواست كشاورزان
قرار آنهاترويج در اختيار شناسايي شده و از طريق 

درهانشر نوآوريبه همين دليل بوده است كه. گيردمي
گري با مداخلهدر بيشتر مواقع، ايرانبخش كشاورزي
، باز همبا اين وجود.گرديده استهمراهنهادهاي دولتي 

نهادهايدخالتنوآوري بدون يك ، دموارازاي پارهدر
وارد رسمي نشر نوآوري، از خارج از نظام تغييرمسئول

نشردر مورد . شودگرفته ميكار بشده و توسط كشاورزان 
اين امر استان بوشهر كشاورزيكن درشيريندستگاه آب
نهادهاي دولتي متولي كشاورزي ،كهنحويبهصادق است،

له جهاد كشاورزي و مراكز تحقيقاتي، در استان، از جمدر
ينقشبه وسيله كشاورزان پذيرش اين فناوري نشر و 
چالشي اساسي وجود آمدنبه همين امر موجب . اندنداشته

كن گرديده شيريندستگاه آبپذيرش نشر و در مورد 
ها، ابعاد و نشر نوآوريوضعيت مرسومدر زيرا، . است

ي مورد بررسي قرار جوانب مختلف مربوط به نوآور
نشر ييهاآن دسته از نوآوريدر اين حالت. گيردمي
كه عالوه بر داشتن منافع مختلف، داراي كمترين يابندمي

در مورد . محيطي باشنداجتماعي و زيستمنفياثرات 
ناشي از بكارگيري جانبياثراتكن وشيريندستگاه آب

گيري در يماز اين رو، تصم. آن، اين روند طي نشده است
مورد رد يا قبول اين دستگاه در استان بوشهر با ترديدهاي 

در اين محيط مبهم و پر از چالش، . زيادي همراه است
عنوان پذيرنده و كارشناسان ادارات هنگرش كشاورزان ب

آينده دستگاه ) احتمالي(عنوان مروجين هكشاورزي ب
.د بودگذار خواهتأثيركن، بسيار حائز اهميت و شيرينآب

-دنبال بررسي نگرش اين افراد بهاز اين رو، اين مطالعه به

پذيرش دستگاه عنوان ذينفعان مختلف نشر و 
اي در زمينه مطالعهزيرا، تاكنون . باشدكن ميشيرينآب

بررسي نگرش كشاورزان در مورد بكارگيري و اثرات 
اين موضوع . دستگاه صورت نگرفته استاينبكارگيري

كشاورزان در پذيرش و است كه درباره اينكه آياباعث شده 
انديشند كن، تنها به منافع خود ميشيرينيا رد دستگاه آب

را نيز خويشو يا منافع ساير كشاورزان و نظام اجتماعي
با توجه به اهميت . گيرند، اطالعي موجود نباشددر نظر مي
گيرنده تصميمو شايد تنهاترين عنوان مهمهكشاورز ب

ثر بر ؤتبيين عوامل مهاي كشاورزي،ينوآورپذيرش بارهرد
از دستگاهتمايل كشاورزان به پذيرش يا عدم پذيرش 

زيرا ممكن است مطالعات .سزايي برخوردار استهاهميت ب
دهنده اثرات مثبت يا منفي كاربرد دستگاه نشان
در اين حالت، اگر . كن در بخش كشاورزي باشندشيرينآب

اورزي بخواهند كه كشاورزان را نسبت به متوليان كش
ترين راه يا رد دستگاه ترغيب نمايند، سادهپذيرش و 

عالوه بر . باشدبر نگرش آنها ميمؤثرهاي استفاده از مؤلفه
هاي كشاورزي و ساير تخصصكشاورزان، كارشناسان 

كساني هستند كه ،به امور روستايي و كشاورزيوابسته
كن شيرينمورد كاربرد دستگاه آبدرآنهاارزيابي نگرش

باشد؛ زيرا اين كارشناسان هستند كه حائز اهميت مي
را برعهده دارند و آن نشرودستگاهدر موردوظيفه تحقيق

از اين رو، .داردبسزاييتأثيرنظرات آنها بر نشر دستگاه 
نسبت به ذينفعانهدف از انجام اين مطالعه ارزيابي نگرش 

كن در كشاورزي استان بوشهر و شيرينآبكاربرد دستگاه 
با سنجش .ها استگذار بر نگرش آنتأثيرتبيين عوامل 

جهاني زندگي درتوان يك راهنما را براينگرش مي
يك توافق عمومي وجود دارد كه نگرش .پيچيده ارائه كرد

جامعه در اين ديدگاه،. اكتسابي است و ذاتي نيست
همگن است، ولي هميشه همچون موزاييكي با قطعات نا

 ,McGuire(باشد نگرش جزء اصلي در طراحي آن مي

نگرش از آن جهت مهم است كه بر درك مردم از ). 1985
ثير گذاشته و بر رفتار آنها أشان تدنياي فيزيكي و اجتماعي

وقتي كه بحث از سنجش نگرش به ميان . مؤثر است
آيد، نگرش به معني رابطه بين موضوعي كه موردمي

سنجش قرار گرفته است و طبقات ارزيابي كننده اين 
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). Albarracin et al., 2005(است ) مثل خوب و بد(نگرش 
 Judgment and(نگرش داراي اجزاء قضاوتي و يادي

memory components(است)Albarracin et al., 

جزء يادي شامل ارائه نگرش در حافظه دائمي ). 2005
زيابي مستقيم نشأت گرفته از جزء قضاوتي شامل ار. است
خصوص هدر يك زمان و مكان ب،يك موضوعيدرباره،ياد

مبناي قضاوت و نگرش درباره يك موضوع است ،ياد. است
)Fazio &Towles-Schwen, 1999.(

رود، گونه كه اكنون در روانشناسي نيز به كار ميهمان
شود، كه اصطالح نگرش به يك ساختار فرضي اطالق مي

يك بارهاي براي ارزيابي برخي موضوعات درزمينهشپي
& Crano(رفتار مطلوب يا نامطلوب است  Priclin, 2008 .(

توان به طور مستقيم مشاهده نمود زمينه را نمياين پيش
شسنجموردهاي افراد به موضوعو بايد آن را از پاسخ

تواند اين استنتاج مي. كرداستنتاج قرار گرفته شدهنگرش
مثل رفتن به سوي و يا اجتناب از موضوع (از رفتار آشكار 
ت سؤاالپاسخ به (هاي واضح كالمي گزارهو) مورد سنجش
& Crano(آيددست هب) نگرش سنجي Priclin, 2008.(

نگرش شامل احساسات، اعتقادات و رفتار مثبت و منفي 
اين يك خاصيت خالصه . شوددرباره موضوعات مختلف مي

پذير و سازگار ش است كه آن را كارا، انعطافشده از نگر
).Fazio, 2000(نمايد مي

شكل 1975بين در پردازاني همچون آيزن و فيشنظريه
هاي شناختي ارائه نمودند و نگرشي محدودي را در فرآيند

بيان كردند كه براي مشخص نمودن توسعه نگرش بايد 
Fishbein(ساختارهاي شناختي را بررسي نمود  & 

Middlestadt, 1995 .(وسيله متخصصان هاين ديدگاه ب
متعددي كه بدنبال شواهدي براي پشتيباني از عوامل 

به چالش كشيده شده ،اندثيرگذار بر مباني نگرشي بودهأت
نشان داد كه نگرش هاي اين متخصصان؛ يافتهاست
ثير ببيند أهاي طبيعي زيادي تتواند به وسيله محركمي

)Crano & Priclin, 2008.( مدلي كه در 1985آيزن در
را توسعه بين ارائه نموده بودند دهه پيشين به همراه فيش

شدهريزيكه به نام نظريه رفتار برنامه،اين نظريه. داد
، مشهورترين نظريه در )Ajzen, 1985(مطرح گرديد 

بيني اصل سازگاري كه براي پيش. بيني نگرش استپيش

شود، جنبه اصلي نظريه كار برده ميخصوصي بهرفتارهاي ب
ت گرفته از أاين نظريه نش. شده استريزيرفتار برنامه

نظريه كنش علي. بين استآيزن و فيشينظريه كنش علّ
هاي براي پاسخگويي به مشاهده فقدان تناظر بين گرايش

نظريه كه، حاليدر). Ajzen, 1985(شد ايجادكلي افراد 
بر روي رفتار تمركز دارد و به دنبال شده ريزيرفتار برنامه

و مثل هنجارهاي اجتماعي،ثير ساير متغيرهاأتسنجش 
بر طبق . استرفتار فرد رويبر،اعتقاد به خودكارايي فرد

عاملشده، عمل انسان توسط سه ريزينظريه رفتار برنامه
ارزيابي مثبت و يا منفي : گيردعمده تحت تاثير قرار مي

، درك از )نگرش نسبت به رفتار(نسبت به رفتار 
هنجارهاي اجتماعي ناشي از انجام و يا عدم انجام رفتار 

خود (و درك از ظرفيت انجام رفتار ) هنجارهاي ذهني(
نگرش مؤلفهسه با تركيب). كارايي يا درك از كنترل رفتار

نسبت به رفتار، هنجارهاي ذهني و درك از كنترل رفتار، 
با داشتن نگرش و هنجار . آيديدست مهتمايل به رفتار ب

كنترل بيشتر داشتن رفتار و درك از دربارهتر ذهني قوي
بيشتر خصوصهبرفتاريك بر رفتار، تمايل فرد به اجراي 

شده ريزيبخش ديگري نيز در نظريه رفتار برنامه.شودمي
شود و تا عنوان كنترل واقعي ياد ميهوجود دارد كه از آن ب

Crano(گيري است هحدي قابل انداز & Priclin, 2008 .(
تواند تا حدي بيان كننده كنترل درك از كنترل رفتار مي

. همان كار را انجام دهدتواند دقيقاًواقعي باشد ولي نمي
اي مطالعه،اما؛وجود داردفراوانيمطالعات سنجش نگرش

ارزيابي شدهكن شيريننگرش درباره دستگاه آبدر آنكه 
رو، در اين مطالعه طيفي از از اين . شودده نميدي،باشد

در نظر بودهتر كه به مطالعه حاضر نزديكييهاپژوهش
ها آورده آناي از اين مطالعات كه خالصه.گرفته شدند

باشند كه متغيرهاي سنجش شده است، مطالعاتي مي
.ها استخراج گرديده استنگرش از آن

هاي ارزش(هاي ديني لفهمؤبا استفاده از ، )1382(فروزاني 
باورها، دانش بومي و (و فرهنگي ) ديني و تعاليم مذهبي

به مطالعه نگرش روستاييان نسبت به رفتار با ، )اياسطوره
در هاي اين مطالعه كه يافته.پرداختآب و مصرف آن

با انجام گرديدمناطق سروستان و كامفيروز استان فارس 
قرار تجزيه و تحليل مورد روش هرمنوتيك استفاده از 

...نسبت بهينفعانمؤثر بر نگرش ذهايسازه



5

گيري از تئوري رفتار با بهره،)1383(آبادي منصور.گرفتند
كار ريزي شده به مطالعه نگرش زنان و مردان برنجبرنامه

بر مبناي . استان فارس نسبت به كشاورزي پايدار پرداخت
هاي ، ارزشزندگيهاي فردي، كيفيت اين پژوهش، ويژگي

هاي ساني و نظرات گروهمذهبي و معنوي، خدمات اطالع ر
بر نگرش افراد نسبت به مؤثرمرجع از جمله عوامل 

به كه، )1385(نوروزي و چيذري .كشاورزي پايدار بودند
در نگرش مؤثرهاي اجتماعي و فرهنگي مطالعه سازه

كاران شهرستان نهاوند پيرامون توسعه آبياري باراني گندم
مطالعه فروزاني از متغيرهاي مورد استفاده در،پرداختند

ه مطالع.بهره بردند) 1383(و منصورآبادي ) 1382(
، انجام )1389(پور ديگري به وسيله احمدوند و نوري

محيطي هاي زيستتحليل جنسيتي نگرشو به گرديد، 
هاي ويژگي،در اين مطالعه. پرداختدانشجويان 

محيطي بر شناختي، آموزشي و نگرش زيستجمعيت
ي ديگري مطالعه.دانسته شدمؤثرگرفته انجامهايتحليل

كه به بررسي نگرش نسبت به حفظ آب پرداخت مطالعه 
Gilg(گيلگ و بار  & Barr, 2006(قيمت و .بود

محيطي، تمايالت هاي اقتصادي، تهديدهاي زيستمشوق
هاي ها و رضامندياجتماعي، درك از حقوق آب و انگيزه
مؤثرعوامل ،محيطيدروني ناشي از انجام يك عمل زيست

اي با مطالعه.بر نگرش پاسخگويان در نظر گرفته شدند
هدف ارزيابي نگرش جامعه نسبت به مديريت منابع آب 

در اين مطالعه متغيرهاي نگرش . انجام گرديد
محيطي، آگاهي افراد از كشاورزي و مشكالت زيست
پذيري افراد در محيطي وابسته به آن و مسئوليتزيست

محيطي، بر نگرش جامعه نسبت به ضالت زيستقبال مع
).Burton et al., 2007(بودند مؤثرمديريت منابع آب 

شده به ريزيپژوهشي با بكارگيري نظريه رفتار برنامه
بررسي درك رفتاري از مديريت منابع آب پرداخت 

)Hurlimann et al., 2009 .( بر تمايل رفتاري مؤثرعوامل
- زيستهاياي از خصوصيتمجموعه،در اين مطالعه

همراه محيطي و مكاني و خصوصيات فردي بودند كه به
هاي وابسته به آب و دانش واقعي وابسته به گريمداخله

تحقيقي به بررسي نگرش مردم استراليا درباره .آب بودند
كردن مهاجرت ناشي از خشكسالي، بازيافت آب و شيرين 

در اين تحقيق شامل موارد اثرگذار بر نگرش . آب پرداخت
، افزايش تقاضاي آب، ي آباهميت آب، مديريت تقاضا
هاي سازگار بود و ساير استراتژيافزايش كمياب شدن آب، 

)Hurlimann & Dolnicar, 2011.( ،نظريه در اين مطالعه
تمايلسنجش بين برايشده آيزن و فيشريزيرفتار برنامه

مورد كن شيرينكشاورزان نسبت به بكارگيري دستگاه آب
اين پژوهش، درذكر است كههالزم ب. استفاده قرار گرفت

كه از دستگاه بودهمطالعه نگرش كشاورزاني هدف
از اين رو، ؛)نپذيرندگان(انداستفاده نكردهكن شيرينآب

در بين كشاورزان مطالعه تنها تمايل به پذيرش دستگاه 
نگرش منظور سنجشه لذا در الگوي ارائه شده ب. شد

.بعد رفتار در نظر گرفته نشده است،)1نگاره (كشاورزان 
، چهار جزء )1نگاره (حاضردر الگوي پيشنهادي پژوهش

بر تمايل به رفتار كشاورزان نسبت به پذيرش دستگاه 
اين چهار جزء شامل . انددانسته شدهمؤثركن شيرينآب

آوري، هنجارهاي ذهني، درك از درك از خصوصيات نو
درك از . باشندرل رفتار و خصوصيات كشاورزان ميكنت

آوري خود از پنج زير جزء تشكيل گرديده خصوصيات نو
است كه همان خصوصيات نوآوري بيان شده توسط راجرز 

)Rogers, 2003 (باشند و شامل درك از مزايا و معايب مي
كن، درك از سازگاري دستگاه با شيريننسبي دستگاه آب

، درك از منطقهاورزان و كشاورزيشرايط موجود كش
پذيري اثرات پيچيدگي كار با دستگاه، درك از مشاهده

پذيري دستگاه كاربرد دستگاه و درك از قابليت آزمون
هنجارهاي ذهني نيز به دو بخش . كن هستندشيرينآب

كن و فشارهاي شيريناثرات اجتماعي كاربرد دستگاه آب
كن شيريندستگاه آباجتماعي وارد بر پذيرش و يا رد 

،كنترل رفتارمنظور ازدر اين مطالعه. شوندتقسيم مي
و دسترسي به نظام نوآوري كشاورزياحاطه كشاورزان

در اين مدل .باشدمينظام اين هاي آنان به ساير بخش
هاي خصوصيات كشاورزان به سه دسته ويژگي، )1نگاره (

هاي محصول هاي كشاورزان و ويژگيسيستم توليد، ويژگي
تعداد شاملهاي سيستم توليد ويژگي. ستاتقسيم شده

اين منابع و ميزان آبدهي آنها آب منابع آبياري، كيفيت 
ميزان اراضي تحت مالكيت، زمين زير كشت، . باشدمي

يالت، سطح درآمد، سن اشتغال غيركشاورزي، سطح تحص
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عنوان، عواملي هستند كه در اين مطالعه بهپذيريو ريسك
هاي ويژگي. اندگرفته شدهنظرهاي كشاورزان درويژگي

و قيمت محصول برداشت شدهمحصول نيز شامل مقدار
تمايل كارشناسان نسبت ،در الگوي سنجش.باشدآن مي

كن از دو دسته عامل درك شيرينبه نشر دستگاه آب
هاي كارشناسان كارشناسان از خصوصيات نوآوري و ويژگي

مزايا و در اين مدل، . )2نگاره (استبهره گرفته شده 
كن و همچنين شيرينمعايب نسبي كاربرد دستگاه آب

كن با وضعيت كشاورزي و شيرينسازگاري دستگاه آب
دو جزء تشكيل دهنده درك كارشناسان ،كشاورزان منطقه

هاي همچنين ويژگي. از خصوصيات نوآوري هستند
ه تحصيلي، كارشناسان نيز در قالب سطح تحصيالت، رشت

. مورد بررسي قرار خواهد گرفتسن و جايگاه سازماني
2توان الگوي سنجش نگرش كارشناسان را در نگارهمي

.مشاهده نمود

در بين كشاورزانكنشيرينهاي مؤثر بر تمايل به پذيرش دستگاه آبسازه-1نگاره 
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كارشناسانكن در بين شيرينبه ترويج دستگاه آببر تمايل مؤثرهاي سازه-2نگاره 

روش پژوهش
درصد از 65باشد كه هاي جنوبي ايران مياستاناستان بوشهر از

درصد روستايي هستند 35استان شهرنشين و اين جمعيت 
هاي هاي فصلي، رودخانهبارش). 1385سالنامه آماري ايران،(

مين كننده آب كشاورزي أها منابع تها و چاهفصلي، قناتدائمي و 
هاي فصلي استان اندك بوده و از لحاظ بارش. هستنداستان اين 

استان در. دنباشيكنواخت ميمكاني نيز غيرپراكنش زماني و 
سالنامه آماري ايران، (وجود داردحلقه چاه فعال 4211بوشهر
يد ؤبرخورداري استان بوشهر از اين تعداد چاه فعال، م). 1385
آب مورد نياز تأمينترين منابع كه مهمموضوع استاين 

اينلعهمناطق مورد مطا.هستندها، چاهكشاورزي در اين استان
ر و بخش كاكي از توابع پژوهش، شهر آبدان از توابع شهرستان دي

فرنگي، گوجهكه ذكر است ه الزم ب. اندبودهشهرستان دشتي 
با . شدبااين مناطق ميترين محصول كشاورزي توليدي دراصلي

فرنگي توليدي در افزايش شوري منابع آب كشاورزي، ميزان گوجه
درصد كاهش 30(نشان داده است واحد سطح كاهش چشمگيري 

براي جبران ). آب كشاورزيECافزايش dSm-1 1توليد به ازاء هر 
كشاورزان مبادرت به استفاده از ،افت محصول توليدي

در اين . كن با روش اسمز معكوس نمودندشيرينهاي آبدستگاه
ها براي شيرين نمودن آب از سيستم غشائي استفاده دستگاه

كن معموالً يك سوم تا يك پنجم آب شيريناه آبدستگ. شودمي
آب كامالً ،ماندهورودي را بصورت پساب خارج نموده و آب باقي

در مزارعي كه از دستگاه استفاده . شيرين و عاري از ميكروب است
نمايند، دو استخر وجود دارد، يكي مربوط به آب ورودي به مي

و ديگري مربوط به ) شودكه استخر آب شور خوانده مي(دستگاه 
) شودكه استخر آب شيرين خوانده مي(آب خروجي از دستگاه 

يكي (در اين حالت، سه دستگاه پمپاژ آب وجود دارد . باشدمي
براي پمپاژ آب از چاه به درون استخر آب شور، يكي براي پمپاژ 

بسته به ابعاد ). آب به دستگاه و ديگري براي پمپاژ آب به مزرعه
تا 30بين در اين سيستمكن مورد استفاده،رينشيدستگاه آب

شود، كه هزينه آن با كيلووات ساعت برق مصرف مي100بيش از 
مروري بر آمارهاي ارائه .گرددتعرفه صنايع كشاورزي محاسبه مي

) FAO, 2010(ملل متحدشده از سوي سازمان غذا و كشاورزي
تبه هفتم توليد ز رئميالدي، حا2008دهد ايران در سال نشان مي

-در سال مذكور، محصول گوجه. فرنگي در دنيا شده استگوجه
فرنگي، پس از گوشت مرغ بومي و شير گاو از لحاظ ارزش 
اقتصادي، در رتبه سوم محصوالت كشاورزي ايران قرار داشته 

در ايران فرنگيگوجهسطح زير كشت ). FAO, 2010(است 
تن در 6/24ملكردي عميانگينهكتار بوده و داراي100249
قرار از اين وسعت در استان بوشهرهكتار14716؛باشدهكتار مي
فرنگي آبي كشت گوجهدرصد از كل اراضي زير7/14داشته كه

برداشت شده از اين فرنگيگوجهمتوسط . شودرا شامل ميكشور 
مقايسه متوسط توليد استان . تن در هر هكتار است8/37اراضي 

نسبي استان بوشهر در توليد اين دهنده مزيتنشانبا توليد كشور،
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فرنگي در شهرستان دير سطح زير كشت گوجه. باشدمحصول مي
برداشت شده در اين فرنگيگوجههكتار بوده و متوسط 7679

در شهرستان دشتي اين مقادير . تن در هكتار است3/44منطقه 
تار است تن در هك3/25وهكتار 3705ترتيب برابر باهبنيز
موردكشاورزان منظور انتخابه ب).1387مركز آمار ايران، (

بندي شده چند گيري تصادفي طبقهمطالعه، از روش نمونه
)Multi Stage Stratified Random Sampling(ايمرحله

كن در شيرينكشاورزان پذيرنده دستگاه آبزيرا. استفاده گرديد
و بخش كاكي قرار داشتند، و شهر آبدان ناحيهاين مطالعه در دو 

بررسي جدول . كيفيت آب آبياري در اين دو منطقه متفاوت بود
مورگان نشان داد كه با توجه به تعداد نپذيرندگان سي و يكرج

800(دو منطقه مورد مطالعه كن ساكن در شيريندستگاه آب
بايست نسبت به انتخاب ميگيري نود درصد، ت نمونهو با دقّ) نفر

از اين رو، با توجه به تعداد . بردار كشاورزي اقدام گرددرهبه261
صورت نمونه در آن طبقاتافراد هر طبقه، انتخاب متناسب 

درصد 46(نفر 120تعداد نمونه مورد مطالعه شهر آبدان . گرفت
درصد از كل 54(نفر 140و بخش كاكي ) هااز كل نمونه

مورد مطالعه در انتخاب كارشناسان ،همچنين.بود) هانمونه
گيري تصادفي كارگيري روش نمونههپژوهش نيز از طريق ب

گونه كه در جدول همان). 1جدول (شده صورت گرفت بنديطبقه
از و مورگان،يسيبا استفاده از جدول كرجشود،مشاهده مي1

به نمونه 101نفر كارشناس موجود در جامعه تحقيق،150بين
با توجه به نسبت جمعيتي .ندگرديدتصادف براي مطالعه انتخاب

80و اي كارشناس از شركت سهامي آب منطقه21دو سازمان،
ذكر ه الزم ب. برگزيده شدندكارشناس از سازمان جهاد كشاورزي 

در محدوده ايسهامي آب منطقهكارشناسان شركتكه،است
ند و حوزه فعاليت آنها مربوط اينمجغرافيايي خاصي فعاليت نمي

از آنجا كه نحوه توزيع جغرافيايي . استمام استان بوشهر به ت
كارشناسان اداره جهاد كشاورزي مشخص بود، نسبت به انتخاب 

گيري تصادفي اين دسته از كارشناسان از طريق نمونه

؛ و از آن جهت كه اي اقدام گرديدشده چندمرحلهبنديهطبق
استان كن در مركز تحقيقات جهاد كشاورزيشيريندستگاه آب

هاي آموزشي جهاد، وجود داشت، فرض شد كه از طريق كالس
تمام كارشناسان با دستگاه آشنايي دارند، كه اين موضوع در 

آوري اطالعات جمعيبرا.گرديدتأييدپيمايش جامعه مورد نظر 
و نشر دستگاه يرشكشاورزان و كارشناسان به پذيلمربوط به تما

و ابزار پرسشنامه، استفاده يمايشپيككن از تكنشيرينآب
پرسشنامه حاوي سؤاالت باز و بسته بود كه با استفاده از . گرديد

مطالعه تحقيقات پيشين و تطبيق آنها با شرايط پژوهش حاضر 
يپرسشنامه، از سومحتواييروايي صوري و . بودديدهگرينتدو

اساتيد متخصص در دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز مورد تأييد 
ابزار سنجش منظور سنجش پاياييبهين،همچن. ر گرفتقرا

كشاورزان، نسبت به انجام مطالعه راهنما در استان هرمزگان و 
نفر از 30مطالعه ينروستاي كهورستان اقدام گرديد، كه در ا

. مورد آزمون قرار گرفتنديروستا بصورت تصادفينكشاورزان ا
جش كارشناسان در ابزار سنياييسنجش پايمطالعه راهنما برا

كارشناس مورد مطالعه 23كه يدسطح استان هرمزگان انجام گرد
هاي مختلف بخشياييخالصه نتايج مربوط به پا. قرار گرفتند

نشان دهنده اعتبار مناسب شناسانپرسشنامه كشاورزان و كار
مختلف يهاقسمتيحاصل براكرونباخيآلفا(پرسشنامه بود 

قرار 90/0تا 70/0ينو كارشناسان بكشاورزان يهاپرسشنامه
).داشت

ها و بحثيافته
كن در ميان كشاورزان شيرينارزيابي تمايل به پذيرش دستگاه آب

ه و همانگونه كه در پژوهش حاضر، در مدل مفهومي ارائه شد
هاي متعددي بر تمايل به پذيرش دستگاه مؤلفهمشاهده گرديد،

. دانسته شدندمؤثرن كن به وسيله كشاورزاشيرينآب

ها بر اساس سازمان و شهرستان محل خدمتتعداد آزمودني-1جدول 
شركت سازمان جهاد كشاورزي

سهامي آب 
ايمنطقه

جمع
ديلمگناوهتنگستانجمديركنگاندشتيدشتستانبوشهرشهرستان

1340188111177530150تعداد اعضاي جامعه
9291257744321101ي نمونهتعداد اعضا

...نسبت بهينفعانمؤثر بر نگرش ذهايسازه
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هاي مذكور بر آوري اطالعات، مؤلفهپس از انجام مطالعه و جمع
اساس آزمون آماري متناسب با سطح سنجش متغيرهاي مورد 

مورد مقايسه ميانگين قرار از نظر تمايل به پذيرش آزمون،
تمايل هاي مؤثر برها نشان داد كه مؤلفهنتايج اين آزمون. گرفتند

عبارت از ،كن در بين كشاورزانشيرينبه پذيرش دستگاه آب
منطقه مورد مطالعه، كيفيت آب آبياري، نگرش درباره خصوصيات 

محيطي، اثرات اقتصادي، اثرات زيست(كن شيريندستگاه آب
، هنجارها و اثرات )پذيريسازگاري، آساني كاربرد و مشاهده

به جز دو .باشندشاورزان ميپذيري كاجتماعي و در نهايت ريسك
ها در مؤلفه منطقه مورد مطالعه و كيفيت آب آبياري، ساير مؤلفه

. تر از ميانگين مورد مقايسه قرار گرفتنددو حالت باالتر و پايين
نمره چولگي اين (ها داراي توزيع نرمال بودند زيرا تمام اين مؤلفه
نها در بازه و نمره پخي آ037/0تا 0001/0متغيرها در بازه 

متغير كيفيت آب آبياري بر ). قرار داشت005/0تا 0001/0
هاي ذكر شده در منابع مورد مطالعه، بر اساس اساس شاخص

بندي فرنگي تقسيمكيفيت آب مناسب براي پرورش گياه گوجه
2توان در جدول ها را مينتايج آزمون. شده و مقايسه گرديد

هاي ذكر شده ه، تمام ميانگينالزم به ذكر است ك. مشاهده نمود
اين بازه مربوط به ميانگين تمايل به . قرار دارند0- 20در بازه 

باشد متغيرهاي مورد مقايسه ميهاي مختلف گروهپذيرش در بين 
به طور مثال نمره مربوط (ها و با ميانگين نمره مختص اين گروه

.متفاوت است) محيطيبه ميانگين نگرش درباره اثرات زيست
هاي فوق به كيفيت آب مؤلفهترين تفاوت ميانگين در بين مهم

محيطي، نگرش درباره اثرات آبياري، نگرش درباره اثرات زيست
پذيري و اقتصادي، نگرش درباره سازگاري، نگرش درباره مشاهده

.شودنگرش درباره هنجارهاي اجتماعي ديده مي

كنشيرينت به پذيرش دستگاه آبمقايسه ميانگين تمايل كشاورزان نسب-2جدول 

انحراف معيارميانگينبندي متغيردستهمتغير
داريسطح معني

)2-tailed(

منطقه مورد مطالعه
33/1338/4000/0آبدان
91/781/4كاكي

كيفيت آب آبياري
5/246/725/5كمتر از 

000/0
5/233/1110/5بيشتر از 

حيطيمنگرش درباره اثرات زيست
17/3358/729/5كمتر از 

000/0
17/3307/1381/3بيشتر از 

نگرش درباره اثرات اقتصادي
22/2932/819/5كمتر از 

000/0
22/2974/1249/4بيشتر از 

كنشيريننگرش درباره سازگاري دستگاه آب
42/1416/799/4كمتر از 

000/0
42/1488/1216/4بيشتر از 

رباره آساني كاربردنگرش د
81/1217/954/4كمتر از 

000/0
81/1250/1177/5بيشتر از 

نگرش درباره مشاهده پذيري
35/1125/896/5كمتر از 

000/0
35/1117/1200/4بيشتر از 

نگرش درباره هنجارهاي اجتماعي
06/2931/748/4كمتر از 

000/0
06/2909/1471/3بيشتر از 

ش درباره اثرات اجتماعينگر
7/1160/888/4كمتر از 

000/0
7/1196/1125/5بيشتر از 

ريسك پذيري
2/1179/939/5كمتر از 

025/0
2/1129/1117/5بيشتر از 

1391/ 2شماره / 8جلد / لوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران ع
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هاي مختلف از نظر تمايل به پس از مقايسه ميانگين مؤلفه
بيني بررسي ميزان پيشمنظورهبكن،شيرينپذيرش دستگاه آب

از در ميان كشاورزانكنشيرينتمايل به پذيرش دستگاه آب
اين نوع رگرسيون به اين . رگرسيون سلسله مراتبي استفاده گرديد

دسته متغيرهاي دليل مورد استفاده قرار گرفت كه هر كدام از
داراي تعدادي متغير غير همجنس 1نشان داده شده در نگاره 

متغيرها و دستيابي به يك شاخص تركيب اين،از اين رو. بودند
هر دسته متغير وتأثيربا توجه به مهم بودن . پذير نبودكلي امكان
تبيين بهتر هر متغير وابستهبرايصورتهر متغير به همچنين

. ، از اين نوع رگرسيون استفاده گرديد1مدل ارائه شده در نگاره 
نابع آب، مدسته متغيرهاي نامگذاري شده به نام ،بدين منظور

هاي نوآوري، هاي محصول، ويژگيهاي كشاورزان، ويژگيويژگي
هنجارهاي ذهني و كنترل رفتار به ترتيب به مدل رگرسيوني وارد 

.گرديدند
منابع آب -1

، تعداد منابع آب تحت )X1(توان هدايت الكتريكي منابع آب 
نگرش ،)X3(، ميزان آبدهي منابع آب )X2(مالكيت كشاورز 

و ) X4(ن در زمينه نقش آب در كاهش عملكرد محصول كشاورزا
، به عنوان مجموعه عوامل )X5(كاهش كيفيت خاك مزرعه 

با . منابع آب در نظر گرفته شدنددسته متغيرتشكيل دهنده 
:توجه به عوامل فوق

TENDENCY = -.84 + 1.193 X2 + .237 X3 + .002 X1 +
4.639 X4 - 1.293 X5

منابع دسته متغير، 3جدول گزارش شده در R2با توجه به ميزان
كشاورزان نسبت به تمايل درصد از تغييرات 3/33قادر استآب،

.بيني كندكن را پيششيرينپذيرش دستگاه آب
هاي كشاورزان ويژگي-2

، ميزان اراضي زير كشت در سال )X6(اراضي تحت مالكيت 
ان درآمد ، ميز)X8(، اشتغال غير كشاورزي )X7(زراعي جاري 

)X9( ميزان تحصيالت ،)X10 ( و ريسك پذيري)X11( به عنوان ،
هاي كشاورزان ويژگيدسته متغير مجموعه عوامل تشكيل دهنده 

: با توجه به عوامل فوق. در نظر گرفته شدند
TENDENCY = 2.248 + .325X2 + .246 X3 + .002 X1 +
3.46 X4 + .108 X5 + .006 X6 - .024 X7 - .321 X8 + .083
X10 + 7.11E-8 X9 - .028 X10 + .102 X11

نشان دهنده آن است كه 3جدول هاي مندرج در مروري بر يافته
درصد از تغييرات 6/37روي هم رفتهتواننددو عامل مذكور مي

.بيني كنندكن را پيششيرينتمايل به پذيرش دستگاه آب

هاي محصول ويژگي-3
شدند گنجاندههاي محصول ويژگيتغيرمهايي كه در دستهمؤلفه

و مقدار محصول برداشت شده ) X12(قيمت محصول :عبارتند از
:با توجه به عوامل فوق). X13(در هر هكتار

TENDENCY = .781 + .429 X2 + .226 X3 + .002 X1 +
2.782 X4 + 1.32 X5 + .014 X6 - .045 X7 - .399 X8 + .071
X10 + 6.605E-8 X9 - .039 X10 + .11 X11 - .02 X12 +
5.537E5 X13

متغير دستهنشان داده شده است، سه 3جدول گونه كه در همان
كشاورزان به پذيرش تغييرات تمايلدرصد از 40توانند ميمذكور

.بيني كنندكن را پيششيريندستگاه آب
كنشيريندستگاه آبدرك از خصوصيات -4

با توجه به كنشيرينستگاه آبددرك از خصوصيات متغير دسته
و نگرش ) X14(محيطي همچون نگرش زيستهاييمؤلفه

نسبت به مزايا و معايب نسبي نوآوري، سازگاري ) X15(اقتصادي 
)X16( آساني كاربرد ،)X17(پذيري ، مشاهده)X18 (و آزمون-

با توجه به عوامل . شدبه معادله رگرسيوني وارد، )X19(پذيري 
:فوق

TENDENCY = -9.285 - .134 X2 + .04 X3 + .001 X1 +
1.326 X4 + .63 X5 + .008 X6 + .025 X7 - .221 X8 + .068
X10 + 3.18E-8 X9 - .038 X10 - .019 X11 - .007 X12 +
4.228E5 X13 + .199 X14 + .014X15 + .24 X16 + .226
X17 - .015 X18 + .472 X19

چهاردهنده آن است كه نشان3جدول هاي مروري بر يافته
درصد از تغييرات تمايل7/55قادرندمذكورمتغيردسته

.بيني كنندكن را پيششيرينكشاورزان به پذيرش دستگاه آب
هنجارهاي ذهني-5

به عنوان ) X21(و اثرات اجتماعي ) X20(هنجارهاي اجتماعي 
درك از هنجارهاي ذهني، متغير دستهتشكيل دهنده هايمؤلفه

: با توجه به عوامل فوق. نظر گرفته شدنددر
TENDENCY = - 16.239 - .158 X2 + .014 X3 + .001 X1 +
1.308 X4 + .77 X5 + .003 X6 + .04 X7 - .098 X8 + .154
X10 + 2.428E-8 X9 + .000 X10 - .049 X11 - .005 X12 +
3.148E5 X13 + .13 X14 - .013 X15 + .23 X16 + .1 X17 -
.103 X18 + .524 X19 + .238 X20 + .331 X21

R2 نشان دهنده آن است كه مجموع 3جدول بدست آمده در
درصد از 2/67توانند ، ميدر فوقذكر شدهمتغيردستهپنج

كن را شيرينكشاورزان به پذيرش دستگاه آبتغييرات تمايل
.بيني كنندپيش

درك از كنترل رفتار- 6

...نسبت بهينفعانمؤثر بر نگرش ذهايسازه
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درك از كنترل رفتار درنظرگرفته شد، متغيردستهكه درايمؤلفه
هاي درك فرد از توان وي براي دسترسي به منابع و زيرساخت

با توجه . بود) X22(كن شيرينمورد نياز براي كاربرد دستگاه آب
: به عوامل فوق

TENDENCY = - 10.738 - .242 X2 + .016 X3 + .001 X1 +
1.66 X4 + .664 X5 + .011X6 + .04X7 + .133X8 + .145
X10 + 2.914E-8 X9 - .005 X10 - .059 X11 +.004 X12 + 
3.144E-5 X13 + .125 X14 + .048 X15 + .235 X16 + .128
X17 - .166 X18 + .394 X19 + .236 X20 + .298 X21 - .168
X22

توان چنين ، مي3جدول گزارش شده در R2با توجه به ميزان
2/69نند تواذكر شده ميمتغيردستهششگيري نمود كه نتيجه

كشاورزان به پذيرش دستگاه درصد از تغييرات تمايل
3جدول گونه كه در همان.بيني كنندكن را پيششيرينآب

هاي منابع آب، درك از گردد، دسته متغيرهاي ويژگيمشاهده مي
كن و هنجارهاي اجتماعي بيشترين شيرينخصوصيات دستگاه آب

معادله . بر تغييرات مدل رگرسيوني حاصل دارندراتأثير
، دهد كه با افزايش اين سه دسته متغيررگرسيوني نشان مي

كن در منطقه افزايش خواهد شيرينتمايل به پذيرش دستگاه آب
در يكشاورز، با توجه به شورتر شدن منابع آباز اين رو. يافت

ورزان يت آنها و افزايش نگرش منفي كشا، كاهش كممنطقه
شانبر خاك و محصول زراعي توليديآب زراعي تأثيرنسبت به

كه بكار رفته در منطقه، هاياز يك سو، و افزايش تعداد دستگاه
درك كشاورزان از خصوصيات اين دستگاه خواهد باعث افزايش 

كن در شيرينانتظار داشت كه پذيرش دستگاه آبتوانميشد، 
با توجه به اينكه پذيرش اين ،از سوي ديگر. شودبيشترآينده 

باشد،مياز هنجارهاي اجتماعي متأثردستگاه تا حد زيادي 
هاي كه در صورت افزايش تعداد دستگاهشودميبيني پيش

ساير كشاورزان را به ،، فشار اجتماعيكن در اين مناطقشيرينآب
سوق خواهد داد، تا جايي كه حتي سوي پذيرش دستگاه 

، ممكن است احتياج ندارندكاربرد اين دستگاهكه بهكشاورزاني
نشان دهنده متغيرهاي وارد شده به مدل 4جدول .آن را بپذيرند

ذكر است، هالزم ب. باشدها ميرگرسيوني و ضرايب مربوط به آن
دهد ضريب رگرسيون استاندارد ارائه شده در اين جدول نشان مي

اي توان هدايت كه، هر واحد تغيير در انحراف معيار متغيره
ان محصول ، ميز، سطح تحصيالت پاسخگويانالكتريكي آب

ش محيطي، نگر، نگرش زيستبرداشت شده از هر هكتار
، هنجارهاي اجتماعي، پذيريپذيري، آزمون، مشاهدهسازگاري

هاي الزم در و دسترسي به منابع و زيرساختاثرات اجتماعي
، 122/0، 117/0ترتيب موجبهبكنشيرينكاربرد دستگاه آب

و 212/0، 382/0، 177/0، -140/0، 185/0، 191/0، 097/0
به كشاورزان نسبتمعيار تغيير در تمايلانحراف- 200/0

گونه كه در اين همان.كن خواهد شدشيرينپذيرش دستگاه آب
پذيري و دسترسي به منابع ثير مشاهدهأشود، تجدول مشاهده مي

كن، منفي شيرينبرد دستگاه آبهاي الزم در كارو زيرساخت
اين بدان مفهوم است كه با افزايش اين متغيرها، تمايل به . است

زيرا . كن كاهش خواهد يافتشيرينپذيرش دستگاه آب
همچون پساب آن (اند اثرات كاربرد دستگاه كشاورزاني كه توانسته

را مشاهده نمايند، با توجه ) ميزان برق مصرفي دستگاهتأثيرو يا 
شان افزايش خواهد هاي كشاورزيبه اين موضوع كه هزينه فعاليت

.انديافت، نسبت به سايرين تمايل به پذيرش كمتري نشان داده

كنشيرينشاورزان نسبت به پذيرش دستگاه آبخالصه رگرسيون ارزيابي تمايل ك- 3جدول 

RR2مدل
R2 تعديل

شده
خطاي استاندارد 

تخمين

آمار تغييرات

معناداري تغييرات Fتغييرات R2تغييرات 
F

577/0333/0318/0485/4333/0147/23001/0منابع آب
613/0376/0343/0404/4043/0234/2033/0هاي كشاورزانويژگي
632/0400/0362/0339/4024/0439/4013/0هاي محصولويژگي

746/0557/0516/0780/3157/0798/12001/0كنشيريندرك از خصوصيات آب
820/0672/0638/0268/3115/0660/37001/0هنجارهاي ذهني

832/0692/0659/0171/3021/0429/14001/0درك از كنترل رفتار

1391/ 2شماره / 8جلد / علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران 



12

، ها دسترسي داشتهمنابع و زيرساختدر مورد كشاورزاني كه به 
اند، كن داشتهينشيرايل كمي به استفاده از دستگاه آبولي تم

هستندبيان نمود كه اين دسته از كشاورزان، كشاورزاني توانمي
ند و از اين رو، داراي حداقل يك چاه آب داركه بيش از يك چاه 

باشند؛ اين موضوع باعث شده مناسب ميكشاورزي با كيفيت آب 
از ،نسبت به پذيرش دستگاهاست كه، اين دسته از كشاورزان

.اندنشان دادهيتمايل كمترخود 

كن به وسيله شيرينارزيابي تمايل به نشر دستگاه آب
كارشناسان 

بر نگرش كارشناسان نسبت به مؤثرهاي در راستاي ارزيابي سازه
 Discriminant(كن از تحليل مميزيشيرينترويج دستگاه آب

Analysis(هاي وارد شده در تحليل مميزي، داده. استفاده گرديد
ها و سطح معناداري اين هاي اين دادهن ميانگينتفاوت بي

ارائه 5ها، به همراه همبستگي ميان اين متغيرها در جدول تفاوت
.شده است

كنشيرينشاورزان نسبت به پذيرش دستگاه آبخالصه متغيرهاي وارد شده در رگرسيون ارزيابي تمايل ك-4جدول 

مدل
ضريب استاندارد نشده

ضريب 
tهاستاندارد شد

سطح 
معناداري

Bخطاي استانداردβ
002/0- 431/330/3-738/10ثابت رگرسيوني

001/0000/0117/000/2047/0توان هدايت الكتريكي آب
782/0- 28/0- 876/0013/0- 242/0تعداد منابع آب تحت مالكيت كشاورز

016/0124/0005/013/0897/0ميزان آبدهي منابع آب
166/1308/1086/089/0374/0ش كشاورزان نسبت به نقش آب در كاهش محصولنگر

نگرش كشاورزان نسبت به نقش آب در كاهش كيفيت خاك 
مزرعه

664/0286/1051/052/0606/0

011/0018/0031/060/0549/0اراضي تحت مالكيت
040/0044/0049/091/0364/0اراضي زير كشت

133/0596/0009/022/0824/0شاورزياشتغال غير ك
914/2000/0061/030/1194/0×10-8درآمد

145/0056/0122/057/2011/0تحصيالت
270/0- 11/1- 054/0048/0- 059/0پذيريريسك

144/3000/0097/010/2037/0×10-5قيمت محصول
004/0008/0022/043/0671/0ميزان محصول توليدي

125/0041/0191/002/3003/0محيطيگرش زيستن
048/0043/0091/013/1261/0نگرش اقتصادي

235/0075/0185/012/3002/0سازگاري
128/0080/0086/060/1111/0آساني كاربرد

037/0- 10/2- 079/0140/0-166/0پذيريمشاهده
394/0119/0177/032/3001/0پذيريآزمون

236/0037/0382/037/6001/0هنجارهاي اجتماعي
297/0060/0212/093/4001/0اثرات اجتماعي

001/0- 799/3- 044/0200/0-168/0هادسترسي به منابع و زيرساخت

...نسبت بهينفعانمؤثر بر نگرش ذهايسازه
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هاي مورد مقايسه و ضريب همبستگي متغيرهاي وارد شده در تجزيه و تحليلتفاوت ميانگين گروه-5جدول 

اي متغيره
گربينيپيش

همبستگي متغيرهاي 
گر و تابع بينيپيش

مميزي

ماتريس همبستگيمقايسه ميانگين

X1X2X3X4X5X6X7X8X9معناداري2گروه 1گروه 

X1833/0---00/1
X2024/051/1515/15309/001/0 -00/1
X3036/0-13/4098/38532/005/0 -**24/0-00/1
X4796/008/4167/31001/039/0 -*02/009/000/1
X5133/0 -50/3596/28001/056/0 -01/0 -*21/0*79/000/1
X6242/042/2677/22001/032/0 -08/0 -10/030/0**41/000/1
X7435/019/1177/9024/026/0 -13/0 -**21/003/0 -03/005/000/1
X8440/0---08/0 -*17/0-06/0 -05/001/0 -*29/012/000/1
X9282/0---08/0 -02/0 -01/0 -**24/0**30/010/0 -11/0 -40/0 -00/1

Canonical R  .794
Eigenvalue       1.708

*P<0.05

 **P<0.01
.هستندن كشيرينكارشناساني كه متمايل به نشر دستگاه آب = گروه يك
.نيستندكن شيرينكارشناساني كه متمايل به نشر دستگاه آب = گروه دو

شرح = نام متغير
).0=و خير1=بله(كن در همه حال شيرينتمايل كارشناس به اجراي تصميم خود در مورد نشر دستگاه آب = X1

).بر حسب سال(ميزان تحصيل كارشناس  = X2
).حسب سالبر (سن كارشناس  = X3

).0-72دامنه شاخص از (كن شيرينمدت دستگاه آبمحيطي كوتاهنگرش كارشناسان درباره ابعاد زيست = X4
).0-72دامنه شاخص از (كن شيرينمحيطي بلندمدت دستگاه آبنگرش كارشناسان درباره ابعاد زيست = X5

).0-48دامنه شاخص از (كن نشيرينگرش كارشناسان درباره ابعاد اقتصادي دستگاه آب = X6
).0-20دامنه شاخص از (با شرايط كشاورزي و كشاورزانكنشيريننگرش كارشناسان درباره سازگاري دستگاه آب = X7

).1=و بله0=خير(كن در مكان خدمت كارشناس شيرينوجود دستگاه آب = X8
).1=و اداره جهاد كشاورزي0=ايشركت سهامي آب منطقه(سازمان محل خدمت كارشناس  = X9
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در اين راستا، تابع استاندارد شده مميزي براي مدل مورد مطالعه 
:به شرح زير است

D = .833 X1 + .024 X2 - .036 X3 + .796 X4 - .133 X5 + 
.242 X6 + .435 X7 + .440 X8 + .282 X9
Wilks’ Lambda = 0.37     Sig = 0.001

 Discriminant(بين ميانگين نمره مميزياين فرضيه كه آيا 

score(كن شيريندستگاه آبنشركارشناسان متمايل به دو گروه
، بر اساس تابع فوق و كارشناساني كه تمايلي به اين كار ندارند

Wilks' Lambda= 0.37وسيله ه تفاوت معني داري وجود دارد، ب

داري معنيكه از سطحگونههمان. مورد آزمون قرار گرفته است
داري بين نمره مميزي دو ، اختالف معنيمشخص استارائه شده

مطالعه كارشناسان را مدل مورد،عبارت ديگرهب. گروه وجود دارد
البته اين نتيجه . كندداري از يكديگر متمايز ميصورت معنيهب

باشد و هراين اولين گام در ارزيابي مدل ميتوجه است كه قابل
اما به ،باشدشرط الزم ميWilks’ Lambdaر شدنداچند معني

براي ارزيابي . دل كافي نيستتنهايي براي ارزيابي توان تمايز م
هاي ديگري نيز مورد توجه قرار بگيرند كه در تر بايد آمارهدقيق

. اندزير آورده شده
نشان دهنده نتايج مربوط به تحليل مميزي نگرش 5جدول 

. باشدكن ميشيرينويج دستگاه آببه تركارشناسان نسبت
است 794/0كه برابر با )Canonical(استانداردضريب همبستگي 

دهد بين متغير گروه و نمره مميزي ، نشان مي)5جدول (
هر چه ميزان همبستگي بيشتر . همبستگي بااليي وجود دارد

تمايل و بيني نشان دهنده مطلوبيت بيشتر مدل در پيش،باشد
معيار . كن استشيريندستگاه آبنشرارشناسان به كعدم تمايل

كه،است)Eigenvalue(مقدار ويژهديگر در ارزيابي تابع مميزي
به مجموع مربعات درون هاعبارت از مجموع مربعات بين گروه

هرچه تفاوت بين دو گروه به نسبت تغييرات . باشدها ميگروه

در اين مدل. ستداخل گروه بيشتر باشد، توان تمايز بيشتر ا
اين عدد يعني اينكه مدل . باشدمي708/1مقدار ويژه برابر با

.توان تمايزي بسيار بااليي دارد
مقايسه يكديگرهاي دو گروه كارشناسان با ويژگي،5در جدول 
نشر دهند كه كارشناسان متمايل به ميها نشان يافته. شده است

مدت، نگرش تاهمحيطي كو، نگرش زيستكنشيريندستگاه آب
محيطي بلندمدت، نگرش اقتصادي و نگرش سازگاري زيست
، 5/35، 08/41: برابر است باها به ترتيبميانگين(تري مثبت

نشرتمايل به بدوننسبت به كارشناسان ) 19/11و 42/26
ي ذكر شده در فوقهامؤلفهميانگين (كن دارند شيريندستگاه آب

،درضمن). 77/9و 77/22، 97/28، 67/31: برابر است باترتيببه
كن هستند شيريندستگاه آبنشرسن كارشناساني كه متمايل به 

متمايل به نابيشتر از سن كارشناسان ) سال12/40: ميانگين سن(
). سال98/39: ميانگين سن(كن است شيريندستگاه آبنشر

تفاوت بين ميانگين اين متغيرها بجز در مورد متغيرهاي سن، 
تحصيالت و سازمان متبوع كارشناسان، در بقيه موارد سطح
.دار استمعني

توجه، ميزان همبستگي موضوع قابل،در هر واكاوي چندمتغيره
ضريب . باشدغيرهاي مستقل وارد شده در مدل ميبين مت

تواند كارايي مدل را مستقل ميهمبستگي قوي بين متغيرهاي
نشان داده شده 5جدول همانطور كه در . مورد ترديد قرار دهد

محيطي است، بيشترين همبستگي بين متغير نگرش زيست
) 794/0(مدت محيطي كوتاهبلندمدت و متغير نگرش زيست

در ميان ساير متغيرها، همبستگي ضعيف و ناچيزي وجود . است
ها تاييد ديگري بر مناسب بودن مدل مورد اين همبستگي. دارد

.هستنددر اين مدل استفاده و متغيرهاي وارد شده 

...نسبت بهينفعانمؤثر بر نگرش ذهايسازه
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هر تابع مميزي . استآمده 6جدول نتايج ارزيابي نهايي مدل در 
ها مورد ارزيابي بندي گروهت آن، در طبقهتوان بر مبناي دقّرا مي

تابع مميزي ،نشان داده شده6جدول طور كه در همان. قرار داد
بندي تواند گروهاز موارد مي% 2/91مدل در كل در حاصل از

ي كن و كارشناسانشيريندستگاه آبنشركارشناسان متمايل به 
ذكر ه الزم ب. را درست انجام دهدندارنددستگاه نشرتمايل به كه 

تر باشد داراي كارايي هرچه اين مدل به يك نزديككه، است 
.بيشتري خواهد بود

گيري و پيشنهادهانتيجه
ورزان در مورد تمايل به بر نگرش كشامؤثرهاي در ارزيابي سازه

هاي كشاورزي، از كن در فعاليتشيرينكاربرد دستگاه آب
هاي پژوهش نشان يافته. مراتبي استفاده گرديدرگرسيون سلسله 

بيني داد كه متغيرهاي وارد شده به مدل رگرسيوني قادر به پيش
منابع آب، . باشنددرصد از تغييرات متغير وابسته مي69بيش از 
و هنجارهاي اجتماعي كنشيريندستگاه آبخصوصيات درك از

گذار بر تمايل به كاربرد دستگاه تأثيرترين عوامل مهم
ت متغيرهايي همچون كيفيت و كمي.باشندكن ميشيرينآب

اين منابع تأثيرمنابع آبياري كشاورزي و نگرش كشاورزان درباره 
هنده شان، تشكيل دبر عملكرد محصول و كيفيت خاك زراعي

همانگونه كه مدل رگرسيوني نشان . متغيرهاي منابع آب بودند
بيني درصد قابل داد، اين دسته از متغيرها قابليت پيش

دستگاه پذيرشدركشاورزان اي از تغييرات در تمايل مالحظه
ترين دليل اين امر به اين موضوع مهم. را دارا بودندكنشيرينآب

به استان بوشهر سئله مبتالشود كه، مسئله آب، ممربوط مي
كن به وسيله كشاورزان شيرينفلسفه پذيرش دستگاه آب. است

توان از اين رو، مي. نيز در جهت حل همين مسئله بوده است
انتظار داشت كه با شديدتر شدن اين چالش در استان بوشهر، 

.هاي تصفيه آب جلب شودتوجه بيشتري به استفاده از فناوري
غيرهاي ذكر شده در فوق، هرچه كيفيت آب آبياري با توجه به مت

تر، آبدهي منابع آبياري بيشتر و نگرش كشاورزان نسبت نامناسب
آبياري با آب چاه بر عملكرد محصول و كيفيت خاك تأثيربه 

كن شيرينتر باشد، تمايل به پذيرش دستگاه آبشان منفيمزرعه
با وجود بسياري از و همچنين،. يابددر ميان كشاورزان افزايش مي

توان انتظار داشت كه روند اين مشكالت در استان بوشهر، مي
دسته.كن در اين استان صعودي باشدشيرينپذيرش دستگاه آب

متغير درك كشاورزان از خصوصيات متغير مهم ديگر، دسته
متغير پس از دسته،متغيراين دسته. كن استشيريندستگاه آب

كنندگي بينيگذاري بر قدرت پيشتأثيرشترين داراي بي،منابع آب
متغير، با افزايش درك از مزايا و در اين دسته. مدل رگرسيوني بود

پذيري دستگاه معايب نسبي، سازگاري، آساني كاربرد و آزمون
كن، تمايل كشاورزان به پذيرش دستگاه نيز افزايش شيرينآب
اه بيشتر شده، پذيري دستگاز سوي ديگر هرچه مشاهده. يابدمي

اين موضوع در . يابدمقدار تمايل به پذيرش دستگاه كاهش مي
كن و روند شيرينبدو امر موقعيت متناقضي را درباره دستگاه آب

ولي با در نظر گرفتن اين . كندپذيرش آن به ذهن منعكس مي
هاي موجود در اين دسته متغير بيشتر متأثر از موضوع كه مؤلفه

نابع آب و هنجارهاي اجتماعي هستند اين متغيرهاي مدسته
كنش با آن دسته در برهم. شودميچالش تا حد زيادي برطرف

هاي شود افزايش يا كاهش مؤلفهمتغيرها است كه مشخص مي
موجود در اين دسته متغير منجر به افزايش يا كاهش پذيرش 

.كن در استان خواهد شدشيريندستگاه آب

ندي حاصل از مدل تحليل مميزيبنتايج گروه- 6جدول 

تعدادهاي واقعيگروه
بيني شدهگروه پيش

1گروه 
عضويت
2گروه 

72)بله(1گروه 
666

7/91%3/8%

30)خير(2گروه 
327
10%90%

2/91: بنديدرصد صحت گروه
.كن هستندشيرينكارشناساني كه متمايل به ترويج دستگاه آب-1روه گ

.كن نيستندشيرينكارشناساني كه متمايل به ترويج دستگاه آب-2گروه 
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هنجارهاي كه، باشندميدسته سوم اثرات و هنجارهاي اجتماعي 
مند در تير قدراجتماعي ناميده شده و سومين دسته متغ

كن شيرينبيني تغييرات در تمايل به پذيرش دستگاه آبپيش
هرچه فشارهاي اجتماعي بيشتر شده و هنجارهاي . هستند

اجتماعي بيشتر شود، تمايل كشاورزان به پذيرش دستگاه 
.كن بيشتر خواهد شدشيرينآب

بايد توجه نمود كه كيفيت آب كشاورزي در منطقه در حال 
آب آبياري تأثيراين خود نگرش كشاورزان درباره كاهش است و

از . كندتر ميبر عملكرد محصول و كيفيت خاك مزرعه را منفي
هاي استفاده شده، درك با گسترش تعداد دستگاه،سوي ديگر

. كن بيشتر خواهد شدشيرينكشاورزان از خصوصيات دستگاه آب
اجتماعي بر عالوه بر اين، با افزايش پذيرش دستگاه، فشارهاي 

با در نظر داشتن . گرددكن بيشتر ميشيرينپذيرش دستگاه آب
بيني نمود كه به احتمال فراوان توان پيشمل، ميهر سه دسته عا

كن در كشاورزي استان بوشهر سرعت شيريندستگاه آبپذيرش
.خواهد گرفت

دستگاه نشربراي تبيين تمايل كارشناسان نسبت به 
بنديگروهقدرت . يل مميزي استفاده گرديداز تحل،كنشيرينآب

ن مفهوم است كه مدل ه آاين ب. درصد بود91اين مدل بيش از 
نشرداراي توانايي بسيار بااليي براي تمايز كارشناسان متمايل به 

اين نشركن از كارشناساني است كه تمايلي به شيريندستگاه آب
است كه نشان جهت از آنت اين يافته اهمي. دستگاه ندارند

ريزان نسبت به نشر و يا جلوگيري دهد در صورت تمايل برنامهمي
توان از كدام دسته از كارشناسان كن، ميشيريناز نشر دستگاه آب

توان نگرش كارشناسان را در زمينه اين بهره گرفت و چگونه مي
.  تغيير دادفناوري

ان و با توجه به نتايج بدست آمده، براي دستيابي كشاورز
تر به واقعيت تر و نزديكنگرشي صحيحدرك و كارشناسان به 

:گرددكن، مواردي چند پيشنهاد ميشيريندرباره دستگاه آب
هاي نامهها و تفاهمبستن عهدنامه: ايجاد تعهدات اختياري-

و با كارمندانهاي متولياختياري و داوطلبانه در درون سازمان
خارج از سازمان كه روند نشر دستگاه و يا افراديهاسازماناين

هاي كن را بطور مداوم كنترل و پايش نموده و يافتهشيرينآب
خود را براي تجزيه و تحليل بيشتر به ترويج و تحقيقات تحويل 

.دهند
قوانين عرفي به : مراقبت و نظارتهقوانين عرفي، وظيف-

ا توجه به ب. گرددگذاري بر اساس عرف و رسوم محلي بر ميقانون
مهم هنجارهاي اجتماعي در تأثيرها نيز نشان دهنده اينكه يافته

، ترويج ندكن بودشيرينتمايل كشاورزان به پذيرش دستگاه آب
تسهيل هاي انجام شده را گذاريدر قانونرسوم و عرف محلي بايد 

در درون قوانين عرفي وظيفه . زني نمايدنموده و براي آن چانه
كند كه احساس وظيفه ميهادارد كه هر فرد در آنمراقبتي وجود 

با توجه به . ندرسااز قوانين تخطي نكرده و آسيبي به تمام جامعه ن
كن بين منافع فردي و جمعي شيريناينكه در پذيرش دستگاه آب

توان تضاد وجود داشته است، با روي آوردن به اين موضوع مي
ترويج بايد ،ديگراز سوي. كنترل بهتري بر نشر دستگاه داشت

ها تمام اين فرايند را بصورت مداوم مورد نظارت قرار داده و يافته
.را بصورت بازخورد در سيستم وارد كند

ترويج بايد بدنبال عقد توافقات رسمي بين خود : توافقات رسمي-
مورد نشر دستگاه هاي محلي دربعنوان نماينده دولت و گروه

نظارت و كنترل فرايند ،اين توافقاتبا عقد . كن باشدشيرينآب
.تر خواهد شدسادهدستگاه و كاربردنشر

. ها دو طرفه استاين آموزش: هاي رسميها و كارورزيآموزش-
از يك سو كارشناسان و مروجان بايد توسط محققاني كه در مراكز 

نمايند آموزش كن مطالعه ميشيرينتحقيقاتي بر روي دستگاه آب
سوي ديگر، اين مروجان بايد نقش آموزشگر را بازي و ازببينند

سازي نموده و به جامعه كشاورز هاي خود را سادهكرده و آموخته
توان كاربرد دستگاه را به داشتن مدرك اعطايي مي. انتقال دهند

ها منوط نمود تا كشاورزان به شركت در اين در اين گونه آموزش
ورت نياز بايد ارزشيابي در ص. هاي آموزشي تشويق گردنددوره

.ها صورت بگيردهاي كشاورزان در اين كالسدقيقي از آموخته
انجام تحقيقات توسط مراكز دولتي رسمي و انتقال نتايج اين -

.تحقيقات به كارشناسان و كشاورزان
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Abstract 
Bushehr province has experienced an exceptional drought in the past few years. As a result, water has 
become extremely scarce. Use of desalination plant technology is a way of coping with agricultural 
drought. Hence, the aim of this study was to investigate the determinants of stakeholders’ attitude 
toward using desalination plant to provide water for agriculture in Bushehr province. A questionnaire 
based survey was used for assessing the attitudes. The face and content validity of questionnaire was 
confirmed by experts and Cronbach’s alpha test revealed the reliability of the instruments used in the 
study. Hierarchical regression was used for assessing farmers’ attitude towards acceptance of 
desalination plant. Variables that entered the regression model, predicted more than 69 percent of 
farmers’ attitude toward use of desalination plant. Water resources, perception of advantages of water 
desalination plant, and social norms were the most important predictors of attitude toward water 
desalination plant. Discriminant analysis used for explanation the experts’ tendencies to diffuse the 
desalination plant. The model had the ability to classify (correctly classified 91 percent of the cases) 
experts based on their tendencies toward promotion of water desalination plant. 

Keywords: Desalination Plant, Agriculture, Attitude Assessment, Bushehr Province, Iran.
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