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نگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک
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 .1مربی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
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 .2دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -00/08/22 :تاریخ تصویب)01/10/06 :

چکیده
هدف کلی این تحقیق بررسی نگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک و عوامل مؤثر بر
آن است .جامعة آماری تحقیق شامل تمام کشاورزان استان کرمانشاه بود که با استفاده از فرمول نمونهگیری
کوکران 176 ،نفر از آنها برای نمونه انتخاب شدند .ابزار اصلی پژوهش پرسشنامهای بود که روایی آن را
گروه تخصصی تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد ( .)α < 0/7تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر کشاورزان مورد مطالعه
( 23/4درصد) نگرشی متوسط به عملیات حفاظت خاک داشتند .نتایج مقایسة میانگینها نشان داد که بین
نگرش کشاورزان به عملیات حفاظت خاک بر اساس متغیرهای عضویت داشتن یا نداشتن در نهادهای
روستایی و دریافت کردن یا نکردن وام اختالف معنیداری وجود داشت؛ همچنین نتایج تحلیل رگرسیون
نشان داد که سه متغیر دانش دربارة عملیات حفاظت خاک ،تعداد دفعات شرکت در کالسهای آموزشی-
ترویجی و میزان سواد کشاورزان قادر به تبیین  27/4درصد از واریانس نگرش آنان به عملیات حفاظت
خاک بودند.
واژههای کلیدی :استان کرمانشاه ،عملیات حفاظت خاک ،کشاورزی پایدار ،مدیریت خاک
مقدمه
نقش مهم و اساسی بخش کشاورزی در هر کشوری از جمله
در تولید مواد غذايی مورد نیاز مردم آن کشور است؛ البته
مسلم است که کشاورزی در ساير زمینهها نظیر اشتغال ،تولید
مواد اولیه برای صنعت صادراتی نیز نقش بزرگی ايفا میکند
اما تمرکز و اهمیت آن در تولید مواد غذايی است که اگر قادر
باشد در اين زمینه بهخوبی نقش خود را ايفا کند ،کمک
شايانی توجهی به توسعه کشور کرده است )Shafiee,
 .)2006بخش کشاورزی نقش حیاتی در اقتصاد ملی ايران
دارد ،به طوری که حدود  18درصد تولید ناخالص ملی22 ،
* نويسندة مسئول:

درصد اشتغال ،تأمین بیش از  82درصد مواد غذايی جامعه،
 22درصد صادرات غیر نفتی و  90درصد مواد اولیه مورد نیاز
صنعت را اين بخش فراهم میسازد ) (Hedari et al., 2008؛
بنابراين لزوم توجه و استفادة مناسب از منابع آب و خاک
امری ضروری و مهم است ) .(Ibidخاک منبع طبیعی با
ارزش ،سودبخش و تجديدنشدنی است .خاک منبعی حیاتی
برای تولید غذا ،پوشاک و ساير ضروريات زندگی است .امروزه،
در قرن بیست و يکم ،تغییرات طبیعی خاک بسیار اندک ولی
دگرگونیهای ناشی از فعالیتهای انسان شديد و به طور
عمده منفی و غیر قابل کنترل است )urushadze tengizz,
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 .(2002فرسايش و تخريب خاک يکی از اشکال دستکاری در
فرايندهای خاک به شمار میرود که عمدتاً به مفهوم ازدست-
رفتن يا کاهش کارکردهای خاک يا بهرهبرداری از خاک است
و به کاهش پتانسیل آن در ايجاد خدمات مورد نیاز
اکوسیستمها منجر میشود ( Asadi and Naderi Mehdei,
 .)2009گرچه خشکسالی و کاهش ريزش باران داليل اصلی
بهرهوری پايین کشاورزی و کمبود مواد غذايی در نظر گرفته
میشوند اما سهم فرسايش خاک (تخلیة بیش از حد مواد
غذايی و برداشت خاک فوقانی به وسیلة فرسايش آبی) بسیار
بزرگتر است ) . (Sahlemedhin, 2000فرسايش خاک يکی
از مهمترين مسائل زيستمحیطی ،کشاورزی و تولید غذا در
جهان است که در سالهای اخیر با افزايش جمعیت و
دگرگونی فعالیتهای انسان شدت يافته است؛ به گونهای که
هرساله نزديک به  52میلیارد تن خاک حاصلخیز کشاورزی و
میلیاردها تن خاک از ديگر اراضی فرسايش میيابد
) .(Ghoddousi, 2005اين پديده با کاهش حاصلخیزی
خاک باعث تخريب اکوسیستمهای کشاورزی پايدار میشود
).(Anberani, 1998
مسئلة تخريب و فرسايش خاک حدود يکسوم از سطح
خشکیهای زمین را تحت تأثیر قرار داده است .مديريت
نادرست ،بیتوجهی و بهرهبرداری بیرويه اين منبع آسیبپذير
را به سوی نابودی سوق میدهد و در نهايت حیات بشری را به
مخاطره میاندازد .گزارشها حکايت از فرسايش 00
میلیمتری خاک در يک سال دارد ،در حالی که روند تشکیل
خاک در همین زمان بین  0/01تا  5/5میلیمتر است
) .(Triphati & Singh, 2001کشور ايران در طول زمان از
فرسايش خاک در امان نبوده است و در حقیقت از جمله
کشورهای با حجم باالی فرسايش خاک است ،به گونهای که
برخی دادهها بیانگر آن است که  10درصد کل فرسايش
جهان در ايران اتفاق میافتد ) .(IWRFO, 2006در گزارش
منتشرشدة سازمان بهرهوری آسیا در زمینة فرسايش خاک در
ايران ،در مورد اين معضل ابراز نگرانی شده است .گزارش
حکايت از آن دارد که فرسايش ساالنة خاک در ايران  12تا
 20تن در هکتار است که حدود  0برابر متوسط فرسايش
خاک در قاره آسیا 2 ،برابر متوسط فرسايش خاک در قارة
آفريقا ،بیش از  14برابر متوسط فرسايش خاک در آمريکا و
حدود  11برابر متوسط فرسايش خاک در قاره اروپاست
).(Abedi, & Tabatabaee, 2007
سیر روزافزون فرسايش خاک نهتنها بقا و زندگی نسلهای

آينده را تهديد میکند ،بلکه نسل کنونی را نیز دچار تنگناهای
زيادی کرده است ) .(Pzeshki Rad, 2009افزايش نگرانی در
مورد فرسايش خاک و پايینبودن کیفیت خاک ،توجه بیشتر
سیاستگذاران و برنامهريزان را به سوی راهبردها و سیاستهای
جايگزين کاهش فقر و مواد غذايی خاک و حرکت به سمت
اقدامات حفاظتی ترغیبی جلب کرده است ( & Ghorbani,
 .)Kohansal, 2010در راستای حل اين بحران ،علت تخريب
اراضی را به دو دسته عاملهای طبیعی و غیر طبیعی (مربوط به
انسان) تقسیم میکنند که در اين بین انسان با بهرهبرداری
روزافزون از زمین برای فراهمآوردن غذا ،پوشاک و ديگر
نیازهای خويش به تخريب پوشش طبیعی زمین منجر شده و
در نتیجه خاک زيادتری را در معرض فرسايش قرار داده است.
رویهمرفته ،زمانی که فعالیت انسان تعادل طبیعی را به هم
میزند ،پديدة فرسايش خاک شدت میگیرد & Tripathi
 .Singh,) (2001بر اين اساس ،لزوم توجه به حفاظت خاک
ضرورت و اهمیت دارد .حفاظت خاک مجموعهای از راهبردها
برای جلوگیری از فرسايش خاک است .عملیات صحیح و پايدار
حفاظت خاک شامل روشهای تناوب زراعی ،گیاهان پوششی و
بادشکنهای زراعی است که به توانايی خاکهای سطحی برای
نگهداری انسجام خود از طريق کاهش نیروهای فرسايشی و
کاهش تغییر شیمیايی مواد غذايی خاک منجر میشود.
حفاظت خاک در زمینة کاهش مشکالت زيستمحیطی و
اقتصادی و اجتماعی جوامع کشاورزی و روستايی مفید
است ).(Wagayehu and Lars, 2003
نگرش يکی از مهمترين مفاهیم روانشناسی نوين
اجتماعی است که ترکیبی از سه عنصر شناختی ،عاطفی و
رفتاری است ( & Pashasharifi, 2000, shahvali
 .)moshfegh, 2005در بحث نگرش ،تعاريف متعددی
وجود دارد؛ برای مثال  (2005) Parsaنگرش را «نظام
پايدار ارزشیابیهای مثبت و منفی ،احساسات عاطفی و
گرايشهای موافق و مخالف نسبت به مقاصد اجتماعی»
تعريف کرده است .در واقع ،نگرش حالتی ذهنی ،احساسی يا
نوعی تمايل تعريف میشود که زمینهساز يک چیز منفی يا
مثبت در اطراف ماست ( .)Garret, 2006اعتقاد محققان بر
اين است که نگرش عامل اصلی در تغییر رفتار است و در
صورت تغییر نگرش افراد ،رفتار آنها نیز تغییر خواهد کرد
) .(Kosari, 1989ضرورت بررسی نگرش افراد در زمینههای
مختلف از آن جهت مورد توجه است که به مديران و
مجريان کمک میکند تا از شیوههای تفکر آنان دربارة
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موضوعات مشخص مطلع شوند و بدين وسیله در صورت نیاز
برنامههايی را برای تغییر نگرش آنان طراحی کنند
)(shahvali and moshfegh, 2005؛ بنابراين موفقیت در
برنامههای حفاظت از خاک و استفادة بهینه از آن نیازمند
شناخت نگرش کشاورزان به عملیات حفاظت خاک و
استفادة بهینه از آن است؛ چرا که رفتارهای حفاظتی از
نگرش افراد به حفاظت ناشی میشود .داشتن نگرشهای
مثبت يا منفی کشاورزان به عملیات حفاظت خاک میتواند
در رفتار آنها در زمینة بهکارگیری عملیات حفاظت خاک
تأثیرگذار باشد ( .)Shafiee et al., 2008در اين مطالعه ،از
مدل  (2007) Erwin and Erikاستفاده شد که نگرش
کشاورزان به حفاظت خاک را شامل جنبههای اقتصادی،
زيستمحیطی و اجتماعی حفاظت خاک میدانند .به منظور
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان مورد مطالعه به
عملیات حفاظت خاک و سازماندهی چهارچوب نظری
پژوهش ،مطالعات انجامشده در اين زمینه در داخل و خارج
از کشور مورد بررسی قرار گرفتند که در ادامه خالصهای از
آنها آورده شده است:
 )2007( Karimi and Chizariدر مطالعة خود نگرش
کشاورزان مورد مطالعه را دربارة حفاظت خاک و کنترل
فرسايش آن تقريباً مثبت برآورد کردند؛ همچنین در اين
مطالعه رابطة مثبت و معنیدار بین میزان سواد و میزان
آگاهی کشاورزان از مسائل فرسايش خاک با نگرششان
نسبت به حفاظت خاک تأيید شد)2008( Shafiee et al. .
در مطالعة خود نشان دادند که رابطة مثبت و معنیداری
بین نگرش دربارة عملیات حفاظت خاک و میزان استفاده از
کانالهای ارتباطی و منابع ارتباطی شامل منابع ارتباطی
جهانشهری ،سازمانی و رسانههای جمعی وجود دارد.
 )2008( Shafiee et al.در مطالعة خود نشان دادند که
بیشتر کشاورزان مورد مطالعه دارای نگرش مثبتی دربارة
عملیات حفاظت خاک هستند و رابطة مثبت و معنیداری
بین نگرش دربارة عملیات حفاظت خاک و متغیرهای میزان
استفاده از کانالهای ارتباطی و منابع اطالعاتی ويژگیهای
جهانشهری وجود دارد )2010( Rostami .در مطالعهای
نگرش و دانش بیشتر کشاورزان مورد مطالعه را بهترتیب در
حد تقريباً نامطلوب و زياد برآورد کردFathi and Latifi .
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( )2011در مطالعهای نگرش بهرهبرداران دربارة حفاظت
منابع طبیعی را در حد متوسط برآورد کردندBonard .
( )1995در تحقیق خود به اين نتیجه رسید که بین
متغیرهای میزان مالکیت زمین ،نظام بهرهبرداری،
فراهمبودن نیروی کار ،حضور عامالن ترويج و نگرش دربارة
عملیات مديريت زمین رابطة معنیداری وجود دارد.
 )2008( Napier and Camboniدر مطالعهای نشان دادند
که بیشتر کشاورزان مورد مطالعه نگرش مثبتی دربارة
عملیات حفاظت خاک داشتند و در اين مطالعه متغیرهای
میزان درآمد ،تعداد ارتباط با مروجان کشاورزی به عنوان
پیشبینیکنندههای اصلی تغییرات نگرش کشاورزان مورد
مطالعه شناسايی شدند )2008( Bandora et al. .در
مطالعة خود نشان دادند که نگرش يکی از عوامل
پیشبینیکنندة رفتار کشاورزان دربارة حفاظت خاک است و
در اين مطالعه نگرش بیشتر کشاورزان در مورد عملیات
حفاظت خاک مثبت بود و متغیرهای مالکیت زمین ،میزان
سواد و اعتبارات انجام حفاظت خاک به عنوان بهترين
پیشبینیکنندههای تغییرات نگرش کشاورزان مورد مطالعه
نسبت به عملیات حفاظت خاک بودندCarlson et al. .
( )2010به بررسی تغییرات نگرش و رفتار کشاورزان دربارة
عملیات حفاظت خاک پرداختند .نتايج مطالعة آنها نشان
داد که میزان نگرش بیشتر کشاورزان مورد مطالعه در مورد
عملیات حفاظت خاک مثبت است و افزايش دانش در مورد
فرسايش خاک و شیوههای کنترل آن رابطة مثبت و
معنیداری با بهبود نگرش دربارة عملیات حفاظت خاک و
بهکارگیری عملیات حفاظت خاک (رفتار) داشت؛ همچنین
در اين تحقیق عوامل اجتماعی و اقتصادی بهترين
تبیینکنندگان تغییرات نگرش کشاورزان مورد مطالعه
شناسايی شدند .بر اساس مطالعات انجامگرفته در زمینة
نگرش کشاورزان به عملیات حفاظت خاک مشخص میشود
که نگرش آنان متأثر از ويژگیهای فردی ،اجتماعی و
اقتصادی کشاورزان ،میزان استفاده از کانالهای ارتباطی و
اطالعاتی و دانش کشاورزان دربارة عملیات حفاظت خاک
است .بر اين اساس چهارچوب نظری پژوهش به صورت زير
شکل میگیرد (شکل .)1
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ویژگیهای فردی،
اجتماعی ،اقتصادی

نگرش به عملیات حفاظت خاک
دانش درباره

شامل جنبههای:

عملیات حفاظت

 -اجتماعی

خاک

 -اقتصادی

استفاده از کانالهای

ارتباطی و اطالعاتی

 زیستمحیطیشکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

در يک جمعبندی میتوان گفت با توجه به اهمیت و
ضرورت خاک ،توسعة فناوریهای نوين حفاظت خاک يکی
از اقدامات ضروری هر کشوری است که بايد مورد توجه همة
مسئوالن و دستاندرکاران ذیربط قرار گیرد .به همین
لحاظ شناسايی الزامات توسعة آن ضروری به نظر میرسد تا
بتوان روند توسعة اين فناوریهای نوين را تسريع بخشید .در
اين راستا ،بايد توجه داشت که مهمترين عامل در فرايند
تولید در بخش کشاورزی نیروی انسانی است و در بحث از
نیروی انسانی مهمترين موضوع رفتاری است که از طرف
عامل انسانی درگیر در فعالیتهای کشاورزی در زمینة
حفاظت خاک شکل میگیرد .در اين راستا ،بر طبق تئوری
رفتار برنامهريزی شده ) )Aizen, 1991رفتار نتیجة نگرش
است؛ يعنی وقتی که کشاورزان نگرش مثبتی دربارة عملیات
حفاظت خاک داشته باشند ،آن را در عمل به کار میگیرند و
انجام میدهند؛ بنابراين ايجاد تغییرات و اصالح نگرش
ناصحیح و منفی کشاورزان دربارة عملیات حفاظت خاک
نیازمند انجام تحقیقاتی در خصوص نگرش کشاورزان به
عملیات حفاظت خاک است تا با تشخیص و شناسايی
ضعفها و قوتها در اين فرايند به بهبود و اصالح نگرش
کشاورزان به عملیات حفاظت خاک پرداخته شود تا در
نهايت به بهبود رفتار و بروز رفتار مناسب از سوی کشاورزان
در خصوص عملیات حفاظت خاک منجر شود .از اين رو
پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش کشاورزان استان
کرمانشاه به عملیات حفاظت و عوامل مؤثر بر آن طراحی
شد و در راستای نیل به آن اهداف اختصاصی زير دنبال
میشود:

 .1بررسی ويژگیهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی
کشاورزان مورد مطالعه؛
 .2بررسی میزان نگرش کشاورزان مورد مطالعه به
عملیات حفاظت خاک؛
 .0تحلیل نگرش پاسخگويان براساس ويژگیهای فردی،
اجتماعی ،اقتصادی آنان؛
 .4تعیین عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان مورد مطالعه
در زمینة عملیات حفاظت از خاک.
مواد و روشها
اين تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی ،با توجه به
هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها از
نوع تحقیقات توصیفی (غیر آزمايشی) است و از آنجا که به
بررسی و تحلیل روابط میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق
میپردازد ،از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی به شمار
میرود .جامعة آماری اين تحقیق شامل همة کشاورزان ساکن
استان کرمانشاه است که تعداد آنها بر اساس آمار جهاد
کشاورزی استان کرمانشاه  110،111نفر بودند .حجم نمونه با
استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران و با منظورکردن انحراف
معیار متغیر نگرش کشاورزان به عملیات حفاظت خاک 151
نفر به دست آمد که با توجه به وسعت جامعة آماری و
بیسوادی کشاورزان احتمال مخدوششدن و ازبینرفتن بعضی
از پرسشنامهها وجود داشت و بنابراين برای غلبه بر مشکالت
فوق تعداد  190پرسشنامه در بین اعضای جامعة آماری به
روش نمونهگیری طبقهای تصادفی با انتساب متناسب ،به
تناسب کشاورزان ساکن در شهرستانهای چهاردگانة استان
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کرمانشاه توزيع شد که در نهايت  151پرسشنامه به صورت
کامل تکمیل و بازگردانده شد .برای گردآوری دادهها و
اطالعات ،پس از بررسی جامع ادبیات موضوع و مشورت با
متخصصان موضوع ،پرسشنامهای طراحی و تدوين شد .اين
پرسشنامه شامل چهار بخش ويژگیهای فردی ،اجتماعی و
اقتصادی کشاورزان ،میزان استفاده از کانالهای ارتباطی و
اطالعاتی ( 18گويه) ،دانش دربارة عملیات حفاظت خاک (12
گويه) و نگرش دربارة عملیات حفاظت خاک بود که در اين
قسمت مدل نگرش به حفاظت خاک Erwin and Erik
) ،(2007که شامل جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و
زيستمحیطی حفاظت خاک است ،به کار گرفته شد و مطابق
با آن  20گويه برای سنجش نگرش کشاورزان مورد مطالعه
دربارة عملیات حفاظت خاک طراحی شد .برای سنجش روايی
محتوايی مقیاسها نظر چند تن از استادان و دانشجويان
دکتری گروه ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و
دانشگاه رازی کرمانشاه و همچنین اعضای هیئتعلمی گروه
خاکشناسی دانشگاه تهران پرسیده شد و بنابر اظهارات آنان
اصالحات الزم صورت گرفت .عالوه بر اين ،برای تأيید روايی از
نظر درک مخاطب يا ادبیات مورد استفاده نیز در مرحلة
پیشآزمون با تعداد  00نفر از کشاورزان از نقاط مختلف
استان کرمانشاه مصاحبه شد و نکات مبهم از پرسشنامه حذف
يا اصالح شد .برای سنجش پايای ابزار تحقیق از ضريب آلفای
کرونباخ استفاده شد که مقدار ضرايب آلفای کرونباخ برای
مقیاسهای پرسشنامه بهترتیب  0/88 ،0/90و  0/81به دست
آمد که بیانگر قابلیت اعتماد باالی ابزار تحقیق است .ديدگاه

پاسخگويان در زمینة عملیات حفاظت خاک ضمن مصاحبه و
گفتوگو با آنها دربارة متغیرهای مورد مطالعه سنجیده شد.
برای تجزيهوتحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و
استنباطی از نرمافزار  SPSSتحت ويندوز نسخة  11استفاده
شد .بدين منظور در بخش آمار توصیفی از آمارههای فراوانی،
درصد ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از
آزمونهای مقايسه میانگینها ،تحلیل همبستگی و تحلیل
رگرسیون استفاده شد.
نتایج و بحث
 ویژگیهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی کشاورزانمورد مطالعه
نتايج نشان داد که میانگین سن کشاورزان مورد مطالعه
 42/40سال با انحراف معیار  12/1سال بود که بیشترين
آنها در گروه سنی  45 -04سال قرار داشتند .میانگین
سابقة کار کشاورزی آنها  24/20سال با انحراف معیار
 10/24سال بود .افراد مورد مطالعه به طور متوسط 5/12
هکتار زمین داشتند و میانگین درآمد ساالنة آنها بر حسب
اظهارات خودشان  401میلیون و  204هزار ريال بود .افراد
مورد مطالعه به طور متوسط  0/44بار در کالسهای
آموزشی -ترويجی که توسط مؤسسات و نهادهای کشاورزی
برگزار شده بود شرکت کرده بودند .نتايج ساير ويژگیهای
مورد مطالعه در جدول  1آمده است.

جدول  .1برخی از ویژگیهای کشاورزان مورد مطالعه
متغیر

 عضویت در نهاد روستایی -دریافت وام

 -سواد

151

مقوالت

فراوانی

درصد

عضویت داشتن
عضویت نداشتن
بله
خیر
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
فوقدیپلم

70
106
36
140
41
47
20
20
32
16

30/8
60/2
20/2
70/2
23/3
26/7
11/4
11/4
18/2
0/1

نما

*
*
*
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نگرش کشاورزان مورد مطالعه دربارة عملیات حفاظت
خاک
در اين تحقیق ،به منظور سنجش نگرش کشاورزان مورد
مطالعه نسبت به عملیات حفاظت خاک از  20گويه در قالب
طیف لیکرت استفاده شد .همانطور که در جدول شماره 2
مشاهده میشود؛ گوية «در بهرهبرداری از زمینهای زراعی
بايد به حقوق نسلهای آينده توجه کرد» اولويت اول را به
خود اختصاص داده است؛ بنابراين میتوان گفت که
کشاورزان مورد مطالعه نسبت به نسلهای آينده احساس
مسئولیت میکنند و نسبت به اين اصل کشاورزی پايدار با

عنوان برابری حقوق نسلها در استفاده از منابع طبیعی،
نگرش مثبتتری دارند؛ همچنین نتايج اين جدول بیانگر آن
است که گوية «تمايل دارم عملیات حفاظت خاک را با
سرماية شخصیام انجام دهم» در بین بیست گوية مورد
بررسی برای سنجش نگرش کشاورزان مورد مطالعه کمترين
اولويت را به خود اختصاص داده است که نشاندهندة ضعف
مالی کشاورزان مورد مطالعه است؛ بنابراين بايد در اين
زمینه کشاورزان را حمايت کرد و بودجه و اعتبارات در جهت
انجام عملیات حفاظت خاک را در اختیار آنها گذاشت.

جدول  .2اولویتبندی عناصر تشکیلدهندة نگرش کشاورزان مورد مطالعه دربارة عملیات حفاظت خاک
انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

20/86
21/00
22/34
22/68
23/26
23/70
24/22

1
2
3
4
2
6
7
8

گویهها

میانگین

 در بهرهبرداری از زمینهای زراعی باید به حقوق نسلهای آینده توجه کرد. کشاورزان با انجام عملیات حفاظت خاک منافع زراعی خود را افزایش میدهند. کشاورزان در زمینه کاهش فرسایش خاک و حفاظت از آن در مزراع خود مسئولیت دارند. حفاظت خاک و کنترل فرسایش آن امری ضروری و مهم است. استفاده از کودهای دامی در مزرعه باعث بهبود حاصلخیزی خاک میشود. برای تهیه و تامین مواد غذایی خاک باید از مواد آلی استفاده کنیم. کشاورزان باید برای جلوگیری از فرسایش خاک و حفاظت از آن ،از تکنولوژیهای مناسب درزمینه حفاظت خاک استفاده کنند.
 تمایل دارم که به اجرای عملیات حفاظت خاک به منظور کاهش فرساایش خااک در مزرعاهامبپردازم.
 اجرای عملیات حفاظت خاک در کاهش فرسایش خاک و حفاظت از آن مؤثر است. خاک یکی از بهترین نعمتهای خدادادی است و باید به شکل بهینه محافظت شود. پذیرش تکنولوژیهای جدید در جهت حفاظت خاک به منزلاه تلا کاردن وقات و سارمایهاست*.
 تکنولوژیهای حفاظت خاک با شرایط و امکانات کشاورزان متناسبند. حفاظت از خاک و کاهش فرسایش آن در مزرعهام بیشتر از درآمدم برایم اهمیت دارد. برای افزایش درآمد هر اندازه بتوانم کود و سموم شیمیایی مصرف میکنم*. استفاده صحیح از تکنولوژیهای حفاظت خاک احتیاج به دانش و مهارت زیادی ندارد. اجرای عملیات حفاظت خاک در جلوگیری از فرسایش خاک تأثیر زیادی ندارد*. در بهرهبرداری از اراضی کشاورزی تنها باید به افزایش سود و درآمد توجه کرد*.عملیات خاکورزی مناسب و حفاظت خاک نیازمند ماشینآالت پرهزینه است*. هزینة عملیات حفاظت خاک در مقابل منافع آن باالست*. -تمایل دارم عملیات حفاظت از خاک را با سرمایة شخصیام انجام دهم.

4/03
3/73
3/80
3/01
3/03
3/07
3/22

0/841
0/787
0/840
0/887
0/026
041
0/860

3/61

0/007

22/12

3/70
4/11
3/60

0/032
1/087
1/208

22/27
26/44
32/73

0
10
11

3/26
3/16
3/01
2/70
3/32
3/00
2/80
2/82
2/64

1/112
1/004
1/072
1/018
1/212
1/246
1/103
1/220
1/163

34/20
34/62
32/61
36/48
36/20
40/32
41/28
43/28
44/02

12
13
14
12
16
17
18
10
20

مقیاس =1 :کامالً مخال  =2 ،مخال  =3نسبتاً موافق  =4موافق =2کامالً موافق
* برای گویههای منفی امتیازدهی معکوس در نظر گرفته شده است.
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به منظور طبقهبندی کشاورزان مورد مطالعه بر اساس
نگرش آنها برای عملیات حفاظت خاک ،پس از جمع
جبری گويهها بر اساس فاصلة انحراف معیار از میانگین يا
معیار ( )ISDMاستفاده شد )Gangadharappa et al.,
.(2007
1
A  SD
()1
2
1
1
 B  x  SD   SD
2
2
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و  21درصد ( 05نفر) نگرش مثبت در مورد عملیات حفاظت
خاک دارند؛ به عبارت ديگر ،میتوان اظهار کرد که نگرش
کشاورزان مورد مطالعه دربارة عملیات حفاظت خاک در حد
مطلوبی نیست ،به طوری که حدود  80درصد از آنها نگرش
متوسط و منفی نسبت به عملیات حفاظت خاک دارند .اين
در حالی است که فقط  05نفر ( 21درصد) از آنها به
عملیات حفاظت خاک نگرش مثبت دارند (جدول  .)0نتايج
مطالعة  ،)2011( Fathi and Latifiکه نگرش بیشتر افراد
مورد مطالعه را دربارة حفاظت منابع طبیعی در حد متوسط
برآورد کردند ،با اين يافته مطابقت دارد؛ بنابراين بايد در
جهت بهبود نگرش کشاورزان مورد مطالعه در منطقة مورد
بررسی اقدام شود تا آنان از اهمیت و ضرورت خاک آگاه
شوند.

1
C  x  SD
2

بررسی نگرش کشاورزان مورد مطالعه با استفاده از
 ISDMبیانگر آن است که  22/1درصد ( 42نفر) از آنها
نگرش منفی 20/4 ،درصد ( 94نفر) نگرش متوسط (خنثی)

جدول  .3توزیع فراوانی کشاورزان برحسب نگرش آنان به عملیات حفاظت خاک

میانگین60 :

سطوح نگرش

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

منفی

42

22/6

22/6

متوسط

04

23/4

70

مثبت

37

21

100

جمع

176

100

-

انحراف معیار8/46 :

کمینه47 :

نما

*

بیشینه01 :

تحلیل نگرش کشاورزان مورد مطالعه نسبت به
عملیات حفاظت خاک
به منظور بررسی رابطة بین ويژگیهای مورد مطالعه در اين

تحقیق با نگرش کشاورزان به عملیات حفاظت خاک مطابق با
مقیاس متغیرها از ضرايب همبستگی پیرسون و اسپیرمن
استفاده شد .نتايج حاصل از اين بخش در جدول  4آمده است.

جدول  .5همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته تحقیق
متغیرهای مستقل

 سن سابقة کار کشاورزی میزان زمین کشاورزی میزان درآمد حاصل از محل کشاورزی میزان سواد تعداد دفعات شرکت در کالسهای آموزشی -ترویجی میزان استفاده از منابع و کانالهای ارتباطی و اطالعاتی دانش درباره عملیات حفاظت خاک** معنیداری در سطح  1درصد * معنیداری در سطح  5درصد

نگرش به عملیات حفاظت خاک

مقیاس متغیرها

ضریب همبستگی

r

Sig

نسبی
نسبی
نسبی
نسبی
ترتیبی
نسبی
نسبی
نسبی

پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
اسپیرمن
پیرسون
پیرسون
پیرسون

-0/003
-0/026
-0/110
-0/002
**0/300
**0/347
*0/243
**0/447

0/218
0/427
0/112
0/222
0/000
0/000
0/023
0/000
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نتايج ارائهشده در جدول  4بیانگر آن است که متغیرهای
«تعداد دفعات شرکت در کالسهای آموزشی -ترويجی»،
«میزان سواد»« ،میزان استفاده از منابع و کانالهای ارتباطی و
اطالعاتی» و «دانش دربارة عملیات حفاظت خاک» رابطة مثبت
و معنیداری با میزان نگرش کشاورزان مورد مطالعه به عملیات
حفاظت خاک دارند .در اين راستا ،مطالعات Karimi and
 )2007( Chizariرابطة میزان سواد و آگاهی در مورد حفاظت
خاک )2010( Carlson et al. ،رابطة دانش در مورد عملیات
حفاظت خاک و مطالعة  )2008( Shafiee et al.رابطة میزان
استفاده از منابع و کانالهای ارتباطی با نگرش دربارة عملیات
حفاظت خاک را مورد تأيید قرار دادهاند و نتايج اين مطالعه با
آنها مطابقت دارد؛ بنابراين میتوان اظهار کرد کشاورزانی که
در کالسهای آموزشی و ترويجی بیشتری شرکت کردهاند ،از
سواد بیشتری برخوردارند و از منابع اطالعاتی و ارتباطی
بیشتری استفاده میکنند و همچنین دانش بیشتر و نگرش
مثبتتری دربارة عملیات حفاظت خاک دارند .بر اين اساس
میتوان گفت که متغیرهای «تعداد دفعات شرکت در
کالسهای آموزشی -ترويجی»« ،میزان سواد»« ،میزان استفاده
از منابع و کانالهای ارتباطی و اطالعاتی» و «دانش دربارة
عملیات حفاظت خاک» با نگرش کشاورزان مورد مطالعه دربارة
عملیات حفاظت خاک در ارتباطند و میتوان از آنها در جهت
بهبود و ارتقای نگرش کشاورزان به عملیات حفاظت خاک
استفاده کرد که در نهايت به بروز رفتار (بهکارگیری عملیات
حفاظت خاک) در آنها منجر میشود؛ اما در مورد ساير

متغیر مستقل

متغیرهای پژوهش مانند سن ،سابقة کار کشاورزی ،میزان زمین
کشاورزی و میزان درآمد حاصل از محل کشاورزی مشاهده
میشود که رابطه منفی است و معنیدار نشده است؛ بدين معنا
که اين متغیرها ارتباط منفی بسیار ضعیفی از لحاظ آماری با
نگرش کشاورزان مورد مطالعه به عملیات حفاظت خاک دارند.
در خصوص رابطة منفی سن و سابقة کار میتوان اظهار کرد
کشاورزانی که مسنتر هستند و از سابقة کار کشاورزی بااليی
برخوردارند به علت بیسوادی و بیاطالعی از اهمیت و ضرورت
حفاظت از خاک و علل فرسايش آن نگرش مساعدی به عملیات
حفاظت خاک ندارند؛ ولی در خصوص رابطة منفی میزان زمین
کشاورزی و میزان درآمد حاصل از محل کشاورزی اين پرسش
باقی میماند که چرا کشاورزانی که به اندازة کافی زمین دارند و
درآمد خوبی از محل کشاورزی به دست میآورند ،نگرش
مساعدی به عملیات حفاظت خاک ندارند؟ شايد به دلیل
مداخلة متغیرهای ديگر باشد که در اين تحقیق مورد بررسی
قرار نگرفتهاند يا به اين علت باشد که میانگین سن کشاورزان
مورد مطالعه باالست و سن آنها باعث چنین نگرشی در آنها
شده است و در نتیجه نگرش نامساعد آنان بیشتر متأثر از سن
آنهاست تا میزان زمین کشاورزی و میزان درآمد حاصل از
محل کشاورزی.
در اين تحقیق ،به منظور مقايسة نگرش کشاورزان مورد
مطالعه دربارة عملیات حفاظت خاک بر اساس متغیرهای
مستقل طبقهبندی شده از آزمون مقايسة میانگین  tمستقل
استفاده شد .نتايج حاصل از اين بخش در جدول  2آمده است.

جدول  .4مقایسة نگرش کشاورزان مورد مطالعه بر اساس متغیرهای طبقهبندی شده
t
انحراف معیار
میانگین
طبقات

 عضویت در نهادهای روستایی -دریافت وام برای انجام عملیات حفاظت خاک

بله
خیر
بله
خیر

74/61
62/20
77/63
66/77

7/77
6/60
8/26
6/07

Sig

**8/472

0/000

**8/010

0/000

** معنی داری در سطح  1درصد

بر اساس جدول  2مشاهده میشود که بین نگرش
کشاورزان مورد مطالعه دربارة عملیات حفاظت خاک بر
اساس متغیرهای مستقل عضويت داشتن يا نداشتن در
نهادهای روستايی و دريافت کردن يا نکردن وام برای انجام
عملیات حفاظت خاک در سطح يک درصد اختالف
معنیداری وجود دارد ،به طوری که آنهايی که در نهادهای
روستايی عضويت دارند يا برای انجام عملیات حفاظت خاک

وام دريافت کردهاند از میانگین نمرة نگرش باالتری دربارة
عملیات حفاظت خاک برخوردارند؛ بنابراين میتوان اظهار
کرد که آنها از نگرش مثبتتری نسبت به عملیات حفاظت
خاک برخوردارند و احتماالً در جهت انجام عملیات حفاظت
خاک در منطقة مورد مطالعه پیشروترند .در اين راستا ،نتايج
مطالعة  )2008( Bandora et al.بیانگر آن است که
اعتبارات برای عملیات حفاظت خاک تأثیر معناداری بر
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نگرش کشاورزان نسبت به انجام عملیات حفاظت خاک دارد
و از اين جهت با نتايج اين مطالعه مطابقت دارد.
تعیین عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان مورد مطالعه به
عملیات حفاظت خاک
در اين تحقیق ،به منظور تعیین عوامل مؤثر بر نگرش
کشاورزان مورد مطالعه نسبت به عملیات حفاظت خاک از
رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد .روش
گامبهگام روشی است که در آن قویترين متغیرها بهترتیب
وارد معادلة رگرسیون میشوند و اين کار تا زمانی ادامه
میيابد که خطای آزمون معنیداری به پنج درصد برسد .در
اين تحقیق ،پس از وارد کردن متغیرهای که همبستگی
معنیداری با متغیر وابستهی تحقیق (نگرش به عملیات
حفاظت خاک) داشتند ،معادله تا  0گام پیش رفت .نتايج
بهدست آمده در جدول شماره  1نشان میدهد که در اولین
گام؛ متغیر دانش درباره عملیات حفاظت خاک وارد معادله
گرديده است .مقدار ضريب همبستگی چندگانه ( )Rبرابر با
 0/445و ضريب تعیین ( )R2آن برابر با  0/200است؛ به
عبارت ديگر 20 ،درصد از تغییرات متغیر وابستة نگرش به
عملیات حفاظت خاک با اين متغیر تبیین میشود .در گام
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دوم ،متغیر تعداد دفعات شرکت در کالسهای آموزشی-
ترويجی وارد معادله شد .اين متغیر ضريب همبستگی
چندگانه ( )Rرا به  0/490و ضريب تعیین ( )R2را به
 0/240افزايش داد؛ به عبارت ديگر 4/8 ،درصد از تغییرات
متغیر وابسته نگرش به عملیات حفاظت خاک با اين متغیر
تبیین میشود .در گام سوم ،متغیر میزان سواد وارد معادله
شد .اين متغیر ضريب همبستگی چندگانه ( )Rرا به 0/220
و مقدار ضريب تعیین ( )R2را تا  0/254افزايش داد؛ بنابراين
 0/1درصد از تغییرات متغیر وابستة نگرش به عملیات
حفاظت خاک با اين متغیر تبیین میشود .بر اساس يافتهها
اين سه متغیر قادرند  25/4درصد ( )R2 = 0/254از تغییرات
متغیر وابستة نگرش به عملیات حفاظت خاک را تبیین کنند
و درصد باقیمانده به عوامل ديگری مربوط میشود که
پژوهشگر آنها را شناسايی نکرده است .نتايج مطالعة
 )2008( Napier and Camboniمتغیر تعداد دفعات
شرکت در کالسهای آموزشی -ترويجی يا تماس با مروج و
مطالعة  )2008( Bandora et al.متغیر میزان سواد را
بهترين پیشبینیکنندههای تغییرات نگرش افراد مورد
مطالعه دربارة عملیات حفاظت خاک معرفی کردند که با
نتايج اين مطالعه مطابقت دارند.

جدول  .1رگرسیون چندگانه برای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق
گام

متغیر مستقل

1
2
3

دانش دربارة عملیات حفاظت خاک
تعداد کالسهای آموزشی -ترویجی
میزان سواد

ضریب همبستگیR

ضریب تعیین R2

Sig

0/447
0/403
0/223

0/200
0/243
0/274

0/000
0/000
0/000

جدول  .1مقدار تأثیر متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر متغیر وابستة تحقیق
متغیرهای مستقل

 ضریب ثابت دانش دربارة عملیات حفاظت خاک ()X1 تعداد کالسهای آموزشی -ترویجی ()X2 -میزان سواد ()X0

ضریب استاندارد نشده B

ضریب استاندارد شدۀ Beta

t

Sig

20/701
0/321
0/403
0/007

0/447
0/221
0/182

17/807
6/202
3/147
2/682

0/000
0/000
0/002
0/008

با توجه به توضیحات باال و نتايج جدول  ،5معادلة خطی
حاصل از رگرسیون به شکل زير است:
(Y  50 / 7010 / 351 X1  0 / 493 X 2  0 / 907 X 3 )2
معنیداربودن آزمونهای  Fو  tحاکی از معنیداربودن
معادلة رگرسیون است؛ اما معادلة رگرسیون چیزی در مورد
اهمیت نسبی متغیرهای مستقل بیان نمیکند .برای تعیین

اهمیت نسبی متغیرهای مستقل بايد به مقدار بتا ()Beta
توجه کرد .اين آماره تأثیر هر متغیر مستقل را جدا از تأثیر
ساير متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته نشان
میدهد .بر اين اساس تأثیرگذارترين متغیر مستقل بر متغیر
وابستة نگرش به عملیات حفاظت خاک ،متغیر دانش دربارة
عملیات حفاظت خاک است که مقدار بتا در اين مورد
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 0/445است؛ يعنی يک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر
دانش دربارة عملیات حفاظت خاک  0/445واحد تغییر در
انحراف معیار متغیر وابستة نگرش به عملیات حفاظت خاک
ايجاد میشود .ساير متغیرها بهترتیب اهمیت تأثیرگذاری بر
متغیر وابستة نگرش به عملیات حفاظت خاک شامل تعداد
کالسهای آموزشی -ترويجی با مقدار بتای  0/221و میزان
سواد با مقدار بتای  0/182هستند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين تحقیق ،که با هدف کلی بررسی نگرش کشاورزان
استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک و عوامل مؤثر بر
آن انجام شد ،نتايج نشان داد که بیش از نیمی از کشاورزان
مورد مطالعه ( )20/4نگرش متوسط (خنثی) به انجام
عملیات حفاظت خاک در مزارع خود دارند و  42نفر (22/1
درصد) از آنها نگرش منفی به انجام عملیات حفاظت خاک
در مزارع خود دارند .اين در حالی بود که فقط  05نفر (21
درصد) از آنها به انجام عملیات حفاظت خاک در مزارع
خود نگرش مثبت داشتند؛ بنابراين میتوان گفت که نگرش
آنان به اين اقدام در حد مطلوبی نیست و بر اساس تئوری
رفتار برنامهريزی شده ( )Ajzen, 1991نگرش پیشگوکنندة
رفتار است .در اين راستا ،میتوان گفت که نگرش نامطلوب
بیشتر کشاورزان منطقة مورد مطالعه به انجام عملیات
حفاظت خاک رفتار آنها را در جهت انجام عملیات حفاظت
خاک تحت تأثیر قرار میدهد.
نتايج آزمون مقايسة میانگینها نشان داد کشاورزانی که
برای انجام عملیات حفاظت خاک وام دريافت کردهاند يا در
نهادهای روستايی عضو هستند ،نسبت به کشاورزان ديگر از
نگرش مثبتتری به انجام عملیات حفاظت خاک در مزارع
خود برخوردارند؛ بنابراين اين افراد میتوانند در اجرای
اقدامات حفاظتی خاک در منطقة مورد مطالعه پیشرو باشند
و از آنها میتوان برای توفیق برنامههای حفاظتی خاک و
اجرای اهداف کشاورزی پايدار در منطقة مورد مطالعه
استفاده کرد .نتايج تحلیل همبستگی نشان داد که
متغیرهای تعداد دفعات شرکت در کالسهای آموزشی-
ترويجی ،میزان سواد کشاورزان ،میزان استفاده از منابع و

کانالهای ارتباطی و اطالعاتی و دانش دربارة عملیات
حفاظت خاک رابطة مثبت و معناداری با میزان نگرش
کشاورزان مورد مطالعه به عملیات حفاظت خاک دارند .در
نهايت ،نتايج رگرسیون چندگانه به شیوة گامبهگام نشان داد
که از بین متغیرهای مورد مطالعه سه متغیر تعداد دفعات
شرکت در کالسهای آموزشی -ترويجی ،میزان سواد
کشاورزان و دانش کشاورزان دربارة عملیات حفاظت خاک
حدود  25درصد از تغییرات واريانس نگرش کشاورزان به
انجام عملیات حفاظت خاک را تبیین میکنند.
با توجه به نتايج تحقیق ،پیشنهادهای زير در جهت
بهبود نگرش کشاورزان منطقة مورد مطالعه به عملیات
حفاظت خاک و در نهايت اجرای آن در عمل (رفتار) ارائه
میشود:
 .1با توجه به اينکه کشاورزانی که در کالسهای
آموزشی -ترويجی بیشتری شرکت داشتهاند از نگرش
مثبتتری برخوردارند ،پیشنهاد میشود که در زمینة هر
برنامه از جمله برنامههای حفاظتی خاک کالسهای
آموزشی -ترويجی تدارک ديده شود و کشاورزان را به
شرکت در آن کالسها تشويق و ترغیب کنند؛
 .2با توجه به اينکه دانش دربارة عملیات حفاظت خاک
مهمترين متغیر تأثیرگذار بر نگرش کشاورزان در اين
پژوهش بود ،پیشنهاد میشود که با انجام اقداماتی مانند
تألیف نشريات به زبان ساده و روان در زمینة حفاظت خاک،
برگزاری کالسهای آموزشی ،بهويژه در مزارع کشاورزان،
برای بهبود دانش کشاورزان دربارة عملیات حفاظت خاک
تالش شود؛ زيرا اين امر در نهايت نگرش و رفتار آنها را در
جهت اجرای عملیات حفاظت خاک تحت تأثیر قرار میدهد؛
 .0با توجه به اينکه استفادة کشاورزان از منابع و
کانالهای ارتباطی و اطالعاتی با نگرش آنان دربارة عملیات
حفاظت خاک رابطة مثبت و معنیداری داشت ،پیشنهاد
میشود که منابع اطالعاتی مفید و سودمند در اين زمینه در
اختیار کشاورزان گذاشته شود و برنامههای ارتباطی مفید و
سودمندی در زمینة عملیات و اصول حفاظت خاک از طريق
کانالهای ارتباطی -اطالعاتی جمعی مانند تلويزيون ،راديو و
غیره اجرا شود.
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