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ABSTRACT 
 

One of the main mechanisms in optimizing water consumption management is the use of related 

technologies to achieve high productivity level. In recent years, low-pressure irrigation system has 

been considered as one of the new methods to improve efficiency of surface irrigation. This study 

aimed to analyze the psychological factors affecting farmers' behavior in using low-pressure 

irrigation system. This qualitative study is performed in East Azarbaijan province. The statistical 

sample population consists of 393 farmers out of 112010 farmers of East Azarbaijan province. This 

seems to be a sufficient sample of farmers due to the use of Cochran's formula and multi-stage 

sampling method. The SPSS version 20 and AMOS version 21 were used to analyze the data. The 

results of using structural equation modeling showed that the variables of attitude, self-efficacy, 

mental norms and behavioral control were explained 57% of the variance changes. The variable of 

ethical norms has been a stronger predictor of the tendency to use low-pressure irrigation. 

 

Keywords: Water Consumption Management, Low-Pressure Irrigation System, Psychological 

Factors 

 

EXTENDED ABSTRACT 
Objectives 

Low-pressure irrigation system is one of the technologies designed to improve surface 

irrigation. This technology has been recognized for its environmental benefits. The use of gated 

pipes in this method has numerous advantages. Firstly, less ground is required to install the system. 

Secondly, water leakage and evaporation are reduced in this way, thus water distribution is 

improved. Finally, it is more economical as setup costs are less than other systems.It seems that 

farmers have not taken any steps to implement low-pressure irrigation technologies on their own 

farms so far. Therefore, there are factors that can influence the farmers’ behavior towards making 

decision to accept this approach and using low-pressure irrigation technology. Various studies on 

the farmers’ behavior in accepting the use of technologies based on behavioral theories showed that 

several psychological factors have been effective, thus further studies are required to assess the 

effect of important factors including attitude, self-efficacy, behavioral control, ethical norms and 

self-identity on farmers' behavior and their tendency to use low pressure irrigation system.Given 

that farmers are the most important target subpopulation for water conservation policies and water 

productivity, therefore it is necessary to study their behavior when using technologies that aim to 

improve water productivity and specially to identify the psychological related factors. It seems that 

more information is needed on how farmers and social decision-makers think about novel irrigation 

technologies. Therefore, this study aimed to identify and analyze the psychological factors 

affecting farmers' behavior in the use of low-pressure irrigation technology. 
 

 

 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_10505_10877.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_81795.html
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Methods 

This is a quantitative paradigm and applied research with descriptive analysis. The statistical 

population was included 112010 farmers in the East Azarbaijan province who were familiar with 

low- pressure irrigation system. Multi-stage sampling method was used. Based on this method, first 

we selected 4 cities out of 9 including city of Tabriz, Osko, Shabestar and Azarshahr, to collect 

data. Then, within the selected cities, some sections were randomly selected and among section 17 

villages were selected. Finally, 393 farmers were asked to complete our self-designed checklist 

which measure psychological factors affecting low-pressure irrigation system. Cochran's formula 

was used to estimate the sample size. The reliability of the research instrument was determined 

using Cronbach's alpha, which was obtained ranging from 0.758 to 0.896 for the studied 

components. To determine construct validity, we used two methods including convergent and 

diagnostic validity using confirmatory factor analysis. 

 

Results 

As result showed, in this study, the effect of factors including attitudes, behavioral control, self-

efficacy and ethical norms on farmers' tendency to use low-pressure irrigation has been confirmed. 

Overall, these variables were able to explain 57% of the variations in the use of low-pressure 

irrigation system and ethical norms was a stronger predictor. Based on the result, positive 

environmental beliefs, pleasant inner feelings in preventing water loss and protection of water 

resources had a significant role on farmers' desire to use low-pressure irrigation system. 

 

Conclusion 
As result indicated, the effect of psychological factors such as attitudes, behavioral control, self-

efficacy and ethical norms on farmers’ desire to use irrigation system with low pressure was 

significant. Additionally, it seems that the ethic norms was the effective parameters that affect 

farmers’ behavior. This can be a major reason for using this irrigation system that could help 

preserve water resources and prevent water loss.   
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 فشار کارگيري سامانه آبياري کمواکاوي عوامل روانشناختی تأثيرگذار بر رفتار به

 شرقیدر استان آذربایجان
 

 3، حسين شعبانعلی فمی2، آرزو مختاري حصاري1*اله رضائیروح

  دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان، زنجان، ايران دانشيارگروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستايي،، 1
 ، ايرانستاديار گروه کشاورزي، دانشگاه پيام نور، تهران، ا2

 اناير کرج، دانشگاه تهران، ترويج و توسعه کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، گروه استاد، 3
 (21/1/1400تاريخ تصويب:  -23/7/99)تاريخ دريافت: 

 

 چکيده

 
 از استفاده اورزي،آب در کش مصرف بهينه مديريت در اصلي سازوکارهاي از يکي
-کم آبياري فناوري اخير هايسال است. در باال وريبهره به دستيابي براي مرتبط هايفناوري

 گرفته قرار توجه مورد سطحي آبياري راندمان بهبود نوين هايروش از يکي عنوانبه فشار
هاي ناوريکارگيري فاست. با توجه به اهميت عوامل روانشناختي بر رفتار کشاورزان در به

-رفتار کشاورزان در به تحليل عوامل روانشناختي موثر بر هدف با حاضر پژوهش نوين،

 به پژوهش اين. ه استانجام شد شرقيآذربايجان استان در فشارکم آبياري سامانه کارگيري
تحقيق،  آماري جامعه. است کمي تحقيق، پژوهش طرح نظر از و کاربردي هدف، لحاظ

 کوکران، فرمول اساس بر که بودند نفر 112010 تعداد به شرقيآذربايجان استان کشاورزان
 براي. شدند انتخاب ايچندمرحله گيرينمونه روش از استفاده با هاآن از نفري 393 نمونه
تجربي  نتايجاستفاده شد.  AMOS21و   SPSS20 افزارهاينرم از هاداده تحليل و تجزيه

داد که متغيرهاي نگرش،  نشان ساختاري معادالت سازيمدل از استفاده با پژوهش
-کارگيري فناوري آبياري کمخودکارآمدي، هنجارهاي اخالقي، کنترل رفتاري و تمايل بر به

همچنين، بر اساس . کردند تبيين را فشارمتغير کاربرد آبياري کم واريانس از درصد 57فشار، 
تري براي متغير تمايل به کننده قوينيبينتايج مشخص شد که متغير هنجارهاي اخالقي، پيش

 فشار بود.کاربرد آبياري کم
 

 عوامل روانشناختي فشار،کم آبياري سامانه آب، مصرف مديريت :کليدي واژگان

 

 مقدمه

 توسعه هدف، حاضر، حال با توجه به اينکه در

 اقتصاد بهبود آب، منابع از حفاظت بر تأکيد با کشاورزي

 تغييرات با مقابله و کشاورزان ددرآم افزايش روستايی،

 افزايش و آب منابع کمبود وضعيت تحت هوايی و آب

 جهان در جمعيت افزايش دليلبه غذايیمواد براي تقاضا

توسعه  ،کمبود آباما  (.Sun et al., 2019) است

 عمدهکشد و يک محدوديت چالش می بهرا  کشاورزي

زهاي غذايی پاسخ به نيا درکافی  یغذاي موادبراي توليد 

از  (.Osama et al., 2015) رودمی شماربهفزاينده 

مترمکعب آب استحصال شده در  يلياردم 137مجموع 

به مصارف بخش کشاورزي  درصد 9/88حدود  ،کشور

 Islamic Parliament Research) است يافتهاختصاص 

Center,2018.) در دنيا هم بخش کشاورزي مصرف-

درصد کل  70طور متوسط بهاصلی آب است، اما  کننده
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 Kang et)مصرف آب به کشاورزي اختصاص يافته است 

al., 2017.) دليل مصرف باال و راندمان پايين، بنابراين، به

 آب مصرف وريمديريت بهينه منابع آب و افزايش بهره

 محدود آب منابع بر فشار افزايش به پاسخ در کشاورزي

 شودمی محسوب مبرم نياز يک جهان سراسر در

(Foster et al., 2017 .)به با زيادي حدود تا امر اين-

هاي ارايه شده در زمينه ها و نوآوريفناوري کارگيري

 افزايش به منجر که برداري از منابع آب کشاورزيبهره

 Ziolkowska) شد خواهد ممکن شوند،می آب وريبهره

& Peterson,  2016 Haacker et al., 2019 ; .) 

 سطحی آبياري بهبود براي کههايی فناورييکی از 

مورد توجه پژوهشگران اخير  هايسال و در شده طراحی

 Pereira) فشار استقرار گرفته است، سامانه آبياري کم

et al., 2003; Tognetti et al., 2003; Thompson et 

al., 2010; Woltering et al., 2011) . روش اينراندمان 

 Garcia- Saldana et) باشدمی صددر 85 تا 70 آبياري

al., 2019). در داردريچه فشارکم هايلوله از استفاده 

 داخل در آب تلفات تا کندمی کمک سطحی آبياري

 بيشتر سنتی فاروهاي از استفاده با معموالً که مزارع

 اين(. EL-Shafie et al., 2018) يابد کاهش است،

 شناخته رسميت هب زيستیمحيط منافع دليلبه فناوري،

 هاياز لوله ستفادها (.Pereira et al., 2003) است شده

 اينکه جمله از دارد، پی در پرشماريدار مزاياي دريچه

 و نشت است، نياز کمتري زمين به سيستم نصب براي

 آب توزيع کند،می پيدا کاهش شيوه اين در آب تبخير

 از کمتر آن اندازيراه هزينه و شود،می انجام بهتر

(. افزون بر Osama et al., 2015) است ديگر هايسيستم

سازي و کاهش جويی در مصرف انرژي، سادهاين، صرفه

شود که اين سيستم در مزارع هاي اجرا سبب میهزينه

کوچک و نسبتاً هموار که دسترسی کمی به برق دارند، 

 Mollaeiفشار باشد )تحتجايگزين مناسبی براي آبياري 

et al., 2016 .) 

 297استان آذربايجان شرقی، با ميانگين بارش 

متر در سال در کنار توزيع نامناسب زمانی و مکانی ميلی

. سهم قرار داردبارش کشور در زمره مناطق کم بارندگی،

مصرف بخش کشاورزي از کل آب استحصال شده در 

استان (. Sabzchi, 2018د )باشدرصد می  6/86استان 

از نظر راندمان کاربرد آب با متوسط آذربايجان شرقی 

هاي آبياري سطحی نسبت به درصدي در سيستم 40

تري قرار در رتبه پاييندرصد(  8/43) ميانگين کشور

هاي اخير توجه با توجه به اين مسأله، در سالدارد. 

هاي ها و روشريزان در سطح استان به سيستمبرنامه

ی است که نوين آبياري جلب شده است. اين در حال

دليل نياز داشتن بهفشار هاي آبياري تحتاجراي سامانه

استخر ذخيره آب و انرژي برق مختلف به ويژه  الزاماتبه 

در منطقه و مشکل  شوري منابع آبسو و از يکمناسب 

هاي با دشواري ،ها از سوي ديگرچکانگرفتگی قطره

در بسياري از  آنامکان اجراي بسياري مواجه بوده و 

. در چنين شرايطی، استفاده از وجود نداردمناطق استان 

تواند يک بديل مناسب براي مديريت آبياري کم فشار می

 يانشاشمار آيد. مصرف آب در بخش کشاورزي استان به

عنوان به يالتیتسه ،که دولت با توجه به اين ذکر است

آب  هايياستفاده از فناور منظوربه مالی هايمشوق

-يفناور توسعه رسدمی نظربه است، وليکن هکردفراهم 

صورت نگرفته است و سـطوح  یخوببه ياريآب يننو يها

در  آبياري نوين هايفناوري اجرايشده جهت ينیبيشپ

طور کامل محقق نشده اسـت هـاي توسعه بهبرنامـه

(Behbahani Motlagh et al., 2018). يب،ترت ينهمبه 

 ويژهبه آبياري نوين هايناوريفمطلوب استفاده از  يزانم

در منطقه مورد مطالعه، با وضع  فشارکم آبياري فناوري

 از حاضر حال درنحوي که به .دارد ياديفاصله ز مطلوب

 استان، سطح در آبی کشاورزي زمين هکتار هزار 412

-تحت آبياري فناوري به اراضی درصد 4/13 حدود در

د به فناوري درص 3/0حدود   و( هکتار 54989) فشار

 حال در اند وشده مجهز( هکتار 1055) فشارآبياري کم

 منطقه، اين در آبی اراضی از هکتار هزار 220 در حاضر

 East) دارد وجود آبياري نوين هايفناوري اجراي قابليت

Azerbaijan Jihad-e-Agriculture Organization, 

 اجراي قصد بر مبنی اقداماتی کشاورزان که( 2017

با . اندنداده انجام شانمزارع در جديد آبياري هاياوريفن

هاي مالی دولت و عدم توسعه مناسب توجه به حمايت

وجود  یعواملکه  توان گفتهاي نوين آبياري، میسامانه

و  يرشپذبه  يمتصمرفتار کشاورزان در  يرو بردارد که 

 .رگذار استتأثي فشارکم ياريآب ياستفاده از فناور

 رويکردهايی کشاورزي مطالعات در رفتاري رويکرد

 بر و هستند کشاورزان رفتار درک دنبالبه که هستند
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 و هاارزش ها،نگرش مانند روانشناختی هايساخت

 اولين که اولويت، در کشاورز رهيافت دارند تأکيد اهداف

 به که بود سيرآغازي شد، ارايه Chambers سوي از بار

. شد داده اهميت محلّی دافرا هاينگرش و هاديدگاه

 ها،ديدگاه مختلف جوانب شناسايی با لحاظ، بدين

-می محلّی افراد و کشاورزان رفتار و تمايالت ها،نگرش

 هابرنامه مديريت و اجرا چگونگی از صحيحی درک توان

 & Nouri) داشت را اثربخشی بيشترين به رسيدن براي

Alavion, 2016). دهقانی گفرهنخرده نظرية در راجرز 

 اجتمـاعی دگرگونی هايبرنامه که است باور اين بر خود

 نظرها وجه ها،ارزش شناخت پايـة بـر اگـر روسـتاها، در

 خـوردمـی شکسـت نباشـد، استوار دهقانان انگيزة و

(Nazari & Manafiazar, 2014 .)فعلـی، شرايط در 

 مديريت و آبيـاري نـوين هـايفنـاوري از اسـتفاده

 براي  مـؤثر و مهـم راهکارهـاي جملـه از آب تصادياق

 اسـت، کشاورزي بخش در آب کمبود بحران با مقابله

 هايفناوري کاربرد زمينـه در مختلفـی عوامل ولی

 مطالعه. دارد وجـود کشاورزان توسط آبياري جديد

 عوامل که دهدمی انجام شده نشان هايپژوهش

 آبياري نوين هايفناوري توسعه کاربرد در متعددي

 .Taghvaei et al  .کشاورزان موثر هستند توسط

 که رسيدند نتيجه اين به خود پژوهش در ،(2010)

 عدم در طبيعی اقتصادي و اجتماعی، ساختاري، عوامل

 هستند.  تأثيرگذار آبياري هايسامانه از استفاده

Castillo et al. (2021 در پژوهش خود به اين نتيجه )

عوامل روانشناختی متعددي از قبيل که  دست يافتند

 فشار و نگرش شده، درک کنترل ذهنی، هنجارهاي

 سنتی آبياري رفتار کشاورزان در تغيير روش بر اجتماعی

داشته است. نتايج  فشار تأثيرروش آبياري تحت به

 هايسياست( نشان داد که 2020) Rachel Kohپژوهش 

 عوامل شناسايی طريق از تنها آب تقاضاي مديريت موثر

 قابل آب، از حفاظت و استفاده در روانشناختی محرک

 اهداف تقويت براي را بيشتري اولويت بايد است و توسعه

هاي نوين آبياري کاربرد فناوري به نسبت مردم هنجاري

  .Mahboubi et al.داد قرار آب مصرف در جويیو صرفه

 جديـد هـايفنـاوري پـذيرش عـدم داليل( 2011)

 مــواردي شــامل را پــاخــرده کــشاورزان وسـطت

 جديـد، هـايفنـاوري انتقـال در تـرويج ناکـامی چــون

 زراعـی هاينظام پيچيـدگی شـناخت در ناکارآمـدي

 و کشاورزان از محققـان محـدود شـناخت کوچـک،

 بر مؤثر عوامل درک فقدان آنان، مسايل محدود درک

 سـازوکار فقـدان ورزان،کـشا گيريتصميم فرآيند

 کــشاورزان انــدک درک اطالعــات، انتقــال دوســويه

 هنگـام شکـست بـاالي نرخ جديد، هايفناوري از

 کافی اعتباري تسهيالت فقدان و هانوآوري پـذيرش

 Nazari   Manafiazar & مطالعه نتايج. انددانـسته

 و فردي ـ اجتماعی متغيرهاي داد نشان( 2014)

 هايسيستم پذيرش در معناداري اثر اقتصادي غيرهايمت

 &  Mohammadiتحليل نتايج. دارنـد نوين آبياري

Alipour (2018نشان ) بر گذارتأثير عوامل که داد 

 کشاورزان، آگاهی شامل آبياري نوين هايسامانه توسعه

 هاياريزگکشاورزان و سياست رضايت فنی، مشکالت

 نشان ،dkam et alSha (2017). باشد. پژوهشمی دولتی

 در اقتصادي عامل و آموزش دولتی، حمايت که داد

 آبياري هايروش کاربرد به نسبت کشاورزان نگرش

 عوامل ،Chuchrid et al (2017). .است مؤثر جديد

توپوگرافی  اقتصادي، اجتماعی، شناسی،جمعيت نگرشی،

 تأثيرگذار آبياري، هايفناوري پذيرش در را نهادي و

 اين به ايمطالعه در ،Sookhtanlou (2018) .اندانستهد

 هايسامانه از استفاده عدم داليل که يافت دست نتيجه

 مناسب به نسبت اعتماد عدم ها،هزينه شامل؛ آبياري

 &. باشدمی عملکرد افزايش عدم و سامانه بودن

Feizabadi   Gorji(2018 )يافتند دست نتيجه اين به 

 در فنی و اقتصادي آموزشی، قانونی، و نهادي عوامل که

 .Nejadrezaei et al .دارند تأثير آب، منابع مديريت

 شرايط و اجتماعی عامل تأثير خود، پژوهش در( 2018)

 جديد آبياري هايروش پذيرش در را کنندهتسهيل

Valizadeh &  نتايج پژوهش. کردند ارزيابی مثبت

Karimi Goghari (2018نشان داد )رهاي نيت که متغي

حفاظت آب، عوامل اجتماعی، انتظارات پيامدي، 

ي و هم نظم دهی در زمينه حفاظت آب مدخودکارا

  .هاي رفتار حفاظت آب بودندکنندهترين تعييناصلی

Shojaeei et al. (2020 در پژوهشی )تحليل هدف با 

 کشاورزان آوريتاب رفتارهاي از روانشناختی - محيطی

 که به اين نتيجه رسيدند آب دکمبو بحران برابر در

 اعتقادات محيطی وزيست هاينگرش مکان، به دلبستگی
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 آوريتاب رفتار بر را تأثير محيطی، بيشترينزيست

  .دارند آب کمبود به نسبت کشاورزان

Ahmadvand & Sharafipour  (2019 )در پژوهش 

، هاي تئوري انگيزش حفاظتمؤلفهبا هدف تبيين نقش 

 تنها متغير معنادار در رفتار حفاظت از آبخودکارآمدي 

 .Sadeghi et alهاي . يافتهکشاورزان شناخته شد در بين

( نشان داد که خودکارآمدي، نيازهاي روانشناختی 2020)

برداري انداز زمانی باالترين تأثير را بر رفتار بهرهو چشم

هاي مختلفی از منابع آب داشته است. مطالعه پژوهش

هاي رفتاري براي بررسی رفتار تئوري که بر اساس

ها صورت کشاورزان در پذيرش و استفاده از فناوري

گرفته است، نشان داد که عوامل روانشناختی متعددي 

در اين زمينه موثر بوده است. لذا، با بررسی اين 

ها، نقش عوامل نگرش، خودکارآمدي، کنترل پژوهش

رفتار رفتاري، هنجارهاي اخالقی و هويت خود بر 

فشار کشاورزان در تمايل و بکارگيري سامانه آبياري کم

 مورد مطالعه قرار گرفت.

 یعنوان احساسات روانشناختهنگرش ب: نگرش

 & Chen) است يفناور یابيارز قياز طر يکاربران فناور

Tung, 2014فشارکم ياريآب يکاربرد فناور نهي(. در زم ،

نگر ندهيآ انکشاورز یمنف ايمثبت  یابيارزنگرش به 

و  اشاره دارد فشارکم ياريآب سامانه رشينسبت به پذ

-هاز درجه مطلوبيت در ب کشاورزانارزيابی  يانگرب

 از يکی نگرش است. فشارکم ياريآبکارگيري فناوري 

-برنامه رفتار تئوري مستدل، عمل نظريه در مهم عوامل

 شده، ريزيبرنامه رفتار يافتهتجزيه نظريه شده، ريزي

 مدل و فناوري از استفاده و پذيرش يکپارچه ئوريت

 زمينه در متعددي مطالعات در. باشدمی فناوري پذيرش

 به نسبت درک رفتار کشاورزان جمله، از کشاورزي

 (،Castillo et al., 2021) فشار تحت آبياري هايفناوري

آوري کشاورزان در رويارويی با بحران تحليل رفتار تاب

 در پارفتار کشاورزان خرده (،Shojaeei et al., 2020) آب

 ,Mweemba & Wu) زيستمحيط حفاظت زمينه

 زيستمحيط به مربوط هاييفناور يرش(، پذ2010

(Fielding et al., 2008) ،تحت آبياري فناوري پذيرش-

و رفتار  (Movahedi et al., 2018کشاورزان ) ينب فشار

؛ Rahimi Faizabadi et al., 2017حفاظت از آب )

Mohammadi et al., 2016 ؛Yazdanpanah et al., 

عامل نگرش  بر رفتار توجه شده است.  تأثيربه  (2011

عنوان يکی از عوامل بنابراين، در اين پژوهش، نگرش به

فشار کشاورزان در برابر فناوري آبياري کم موثر در رفتار

 مورد بررسی قرار گرفت.

 فرد که است اعتقادي خودکارآمدي :خودکارآمدي

 بـراي نيز و عملکرد از مشخصی سطح به دستيابی براي

 و هاظرفيت به نسبت خويش دلخواه نتايج بـه دسـتيابی

در  (.Mohseni et al., 2013) دارد خود هايتوانمندي

 از است عبارت خودکارآمدي ها،يکاربرد فناور هينزم

 را فناوري يک از استفاده که اين بر فرد يک باور ميزان

 Bolliger et) دهد انجام ترموفق تواندمی اندازه چه تا

al., 2010 .)اجتماعی شناخت نظريه از خودکارآمدي 

 که کندیم يانو ب است شده مشتق( 1997) بندورا

 معتقدند دارند، قوي خودکارآمدي باورهاي که افرادي

 بـا کـه شـرايطی و رويدادها با مؤثر طوربه توانندمی که

 ,.Mohseni et al) کنند برخورد شوندمی مواجه آن

 ميزان اساس بر خودکارآمدي پژوهش، اين در (.2013

 مقدمات، سازيآماده در شانتوانايی به کشاورزان باور

 فشارکم آبياري سامانه از برداريبهره و اندازيراه

 Zewldگران متعددي مانند پژوهش .شده است سنجيده

et al. (2017،) Kazemi et al. (2013،) Gangwal & 

Bansal (2016 ،)Leejoeiwara (2013 ،)Yadavar et 

al. (2018 ،)Hungand  Wu (2012 ،)Tao & Fan 

(2017) ،Sarlak et al. (2015) ؛Taylor & Todd 

(1995) ،Sadeghi et al. (2020و ) Ahmadvand & 

Sharafipour  (2019به بررسی تأثير )  خودکارآمدي بر

هاي جديد رفتار در پذيرش يا عدم پذيرش فناوري

 .اندپرداخته

 نسبت فرد ادراک به يرفتار کنترل: کنترل رفتاري

 در شدن درگير سهولت يا خاص رفتار انجام توانايی به

 و( Alkhasawneh & Irshaidat, 2017) دارد اشاره رفتار

 کنندهيينعامل تع يک( به عنوان 2002) Ajzen نظر از

 ,.Kopiyawattage et al) است رفتاري قصد در قوي

هاي اصلی در کنترل رفتاري، يکی از مولفه (.2019

-ريزي شده و همچنين مدل تجزيهتئوري رفتار برنامه

از  محققان باشد. برخیريزي شده میيافته رفتار برنامه

 Behbahani Motlagh et al. (2018،) Kazemi et قبيل:

al. (2013 ،)Leejoeiwara (2013 ،)Yadavar et al. 

http://www.iaeej.ir/?_action=article&au=259722&_au=Fatemeh++Rahimi+Faizabadi
https://www.tandfonline.com/author/Hung%2C+Shin-Yuan
https://www.tandfonline.com/author/Hung%2C+Shin-Yuan
https://www.tandfonline.com/author/Wu%2C+Hsiang-Lin
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(2018 ،)Hungand  Wu (2012،) Tao & Fan  (2017) ،

Lynne et al. (1995 ،)Kopiyawattage et al. (2019) و 

Sarlak et al. (2015 )هاي خود به بررسی در پژوهش

 رفتاري قصد و شدهدرک رفتاري کنترل باط بينارت

 اند.پرداخته

 هايارزش اخالقی، هنجارهاي: هنجارهاي اخالقی

 هايمجازات يا هاپاداش وسيله به که هستند اخالقی

 ,.Arvola et alشوند )می برانگيخته شده، بينیپيش

 از شکلی طبيعی،منابع از حفاظت هدف با رفتار. (2008

 برابر در گيريتصميم معنايبه که است اخالقی رفتار

 ,.Mohammadi et al)است  فرد خود شخصی نفع

کننده نيت فرد تواند تعيينهنجار اخالقی می (.2016

 ,.Harland et alجويی در مصرف آب باشد )براي صرفه

 نسبت آب از حفاظت کشاورزان حامی (. بنابراين،2007

تالش بيشتري را در حفظ آب خواهند  وجه،تبی افراد به

( دريافتند که 2003) & Kaiser Scheuthleداشت. 

بينی کننده تکميلی پس از هنجارهاي اخالقی يک پيش

، هنجار ذهنی و کنترل رفتاري درک شده در رشنگ

در  د.باشبرآورد قصد شخص براي رفتار حفاظتی می

 ،Arvola et al. (2008) ،Kaiser (2006) هايپژوهش

Harland et al. (2007)، & Sandoghi  Raheli (2017 ،)

Mohammadi et al.  (2016 ،)Burton (2004و ) 

Kaiser & Scheuthle (2003 ،) عنوان بههنجار اخالقی

يکی از متغيرهاي موثر بر تمايل رفتاري، مورد مطالعه 

 قرار گرفته است. 

براي  مردم، برچسبی است که «خود»: هويت خود

 ,.Cook et al) کنندتوصيف خود از آن استفاده می

، (Stryker) استريکر تئوري از خود هويت (. مفهوم2002

 «خود»گرفته شده است. طبق تئوري استريکر، 

باشد هاي ساخته شده اجتماعی مینقش اي ازمجموعه

 کننده ميزانی است که هر فرد خود را به عنوان که بيان

 بينداجتماعی خاص میمعياري براي ايفاي نقش 

(Yazdanpanah et al. ،2016).  تأثيرهويت خود تحت 

ساختار اجتماعی است و ساختار اجتماعی به نوبه خود 

 Rahimi Faizabadi et) دهدرفتار اجتماعی را شکل می

al., 2017.) تواند در تمايل هويت خود می ،بنابراين

هاي رفتاري، نقش داشته باشد. هويت خود در پژوهش

Yazdanpanah et al. (2016 ،)Cook et al. (2002 و )

Burton (2004 .مورد مطالعه قرار گرفته است ،) در

به متغير اينRahimi Faizabadi et al.  (2017 )مطالعه 

 کشاورزان آب حفاظت رفتار کننده بينیپيش عنوان

 .است گرفته قرار مطالعه مورد

 هدف گروه ترينمهم کشاورزان اينکه به توجه با

-می آب وريبهره افزايش و آب از حفاظت هايسياست

 به توجه با و (Yazdanpanah et al., 2014) باشند

 کشاورزان توسط فشارکم آبياري روش از استفاده اهميت

 در هاآن رفتار بررسی ضرورت شرقی،آذربايجان استان در

 شناخت ويژهبه آب وريبهره بهبود هايفناوري با مواجهه

 شود،می چندان دو آن، بر تأثيرگذار شناختیروان عوامل

 تواندمی آنان سوي از درست و ناسبم رفتار بروز چون

 نشان تحقيقات جيباشد. نتا مؤثراز منابع آب  حفاظتدر 

 انگيزه بودن دارا صورت در کشاورزان رفتار که است داده

 آن از مناسب استفاده و آب حفظ به منجر مناسب،

 برانگيختن رو،اين از(. Wang et al., 2009) شد خواهد

 منظوربه. است مهم بسيار آب، از حفاظت به کشاورزان

 بر مؤثر شناختی روان عوامل شناخت کار، اين انجام

 است ضروري و الزم زمينه اين در کشاورزان رفتارهاي

(Kilic & Dervisoglu, 2013به .)بايد رسدینظر م 

عدم استفاده  يلاز نحوه تفکر و دال بيشترياطالعات 

 يهايوردر مورد فنا یاجتماع سازانتصميم و کشاورزان

به يجه، اين پژوهش . در نتآورد دستبه ياريآب يننو

 بر گذارتأثير روانشناختیعوامل و تحليل شناسايی  دنبال

 فشارکم آبياري فناوري از استفاده در کشاورزان رفتار

ارايه شده  1چارچوب نظري پژوهش در نگاره  .ه استبود

 است.

 

 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/author/Hung%2C+Shin-Yuan
https://www.tandfonline.com/author/Hung%2C+Shin-Yuan
https://www.tandfonline.com/author/Wu%2C+Hsiang-Lin
http://www.iaeej.ir/?_action=article&au=259722&_au=Fatemeh++Rahimi+Faizabadi
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http://www.iaeej.ir/?_action=article&au=259722&_au=Fatemeh++Rahimi+Faizabadi
http://www.iaeej.ir/?_action=article&au=259722&_au=Fatemeh++Rahimi+Faizabadi
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 ي پژوهشچارچوب نظر -1نگاره 

 

 روش پژوهش

 هدف، نظر از و بوده پارادايم کمی پژوهش، روش اين

ها، کاربردي و از لحاظ شيوه گردآوري داده تحقيق يک

هاي توصيفی است که پيمايشی صورت جزو پژوهش

-شهرستان کشاورزان شامل آماري جامعه. است گرفته

جلفا،  ين،شبستر، آذرشهر، اسکو، خداآفر يز،تبرهاي 

نفر در استان  112010به تعداد  مرند و سراب ملکان،

 مذکور، شهرهاي انتخاب دليلبودند.  یشرق يجانآذربا

شهرها بوده  يندر ا فشارکم آبياري هايطرح اجراي

 براي دستيابی به کشاورزان مورد مطالعه، از روشاست. 

است. به اين  شده استفاده ايمرحله چند گيرينمونه

 4 تعداد شهر 9 از مطالعه مورد استان صورت که در

 و شبستر اسکو، تبريز، هايشهرستان شامل مورد

 شدند. سپس، انتخاب هاداده آوري جمع براي آذرشهر

 درشدند،  انتخاب هابخش یمنتخب، برخ يدر شهرها

 تعدادي آنها، هايدهستان ميان از نيز، مذکور هايبخش

 ايهدهستان روستاهاي برخی نهايت، شدند. در انتخاب

اطالعات از کشاورزان انتخاب  يافتدر يمنتخب برا

 از نمونه حجم برآورد منظور به . روستا( 17) شدند

اساس فرمول کوکران  . برشد استفاده کوکران فرمول

. شدنفر برآورد  383حجم نمونه کشاورزان مورد مطالعه، 

هاي با در نظر گرفتن احتمال وجود نقص در پرسشنامه

پرسشنامه آماده شد و در  400موع تکميل شده، در مج

پرسشنامه مورد تحليل قرار گرفت. نمونه  393نهايت 

آماري تحقيق در روستاهاي منطقه مورد مطالعه در 

 هاداده تحليل و تجزيه براي ( ارايه شده است.1جدول )

 استفاده شد. 21AMOSو   20SPSS افزارهاينرم از

 

 نگرش
 

 فشارکم آبیاری کاربرد

 فشارکم آبیاری کاربرد به تمایل

خودکارآمد
 ی

 
 رفتاری کنترل

 

 هنجار اخالقی

 

 هویت خود

 



 477 ...کارگيري سامانه آبياريواکاوي عوامل روانشناختی تأثيرگذار بر رفتار بهو همکاران:  رضائی 

 بردار کشاورزاساس تعداد بهره بر مطالعه مورد منطقه يروستاها در قيحجم نمونه تحق -1 جدول

 حجم نمونه روستا دهستان بخش تعداد بهره بردار کشاورز شهرستان

 14203 شبستر

 سيس مرکزي
 21 زيناب

 19 بيگجه خاتون

 چله خانه صوفيان
 28 تازه کند

 39 قم تپه

 مرکزي 16770 تبريز

 آجی چاي

 22 سهالن

 33 ديزجخواجه 

 ميدان چاي

 26 بيرق

 30 فتح آباد

 14 زرنق

 ايلخچی 9740 اسکو

 شورکات جنوبی
 31 قشالق

 9 کردلر

 جزيره
 16 قپچاق

 18 گميچی

 حومه 10516 آذرشهر

 داغیقبله
 35 خراجو

 21 ناديلو

 قاضی جهان
 8 قاضی جهان

 13 آخی جهان

 
 ها،داده آوريجمع اصلی ابزار ق،يتحق يندر ا

 است؛بخش  سهشامل  که بود ساخته محقق پرسشنامه

مورد  کشاورزان فردي هايمشخصهبخش اول مربوط به 

-بهره نظام هايمشخصهمطالعه، بخش دوم مربوط به 

 عواملمربوط به  هايگويهشامل  سوم بخش و برداري

ت که از اس فشارکم ياريبر کاربرد آب روانشناختی مؤثر

مطالعات مختلفی براي تدوين آن استفاده شده است 
Taylor & Todd, 1995; Chen & Tung, 2014; Sarlak 

et al. 2015; Moons & De Pelsmaker, 2015; 

Gangwal & Bansal, 2016; Sandoghi & Raheli, 

2017; Verma & Sinha, 2018 روايی صوري و .)

اتيد و متخصصان محتوايی پرسشنامه بر اساس نظر اس

موضوعی مورد تأئيد قرار گرفت. تعيين پايايی ابزار 

پژوهش با استفاده از آلفاي کرونباخ انجام گرفت که 

-به 896/0تا  758/0هاي مورد مطالعه از براي مولفه

براي تعيين روايی سازه از دو دست آمد. در اين پژوهش، 

روش روايی همگرا و تشخيصی در قالب تحليل عاملی 

أييدي  استفاده شد که نتايج آنها در ادامه اشاره شده ت

 است. 

 ها و بحثیافته

هاي توصيفی کشاورزان هاي مربوط به ويژگیيافته

 مورد مطالعه

بر اساس نتايج پژوهش، ميانگين سنی پاسخگويان، 

درصد از کشاورزان مورد مطالعه، مرد  99سال بود.  51

داراي سواد درصد  1/20سواد، درصد بی 14بودند. 

درصد داراي سطح سواد راهنمايی و  6/35ابتدايی، 

درصد داراي  3/14درصد داراي ديپلم و  16متوسطه، 

درصد،  2/85مدارک باالتر از ديپلم بودند. شغل اصلی 

درصد از کشاورزان مورد  6/76کشاورزي بوده است. 

 7/10شان بودند. هاي کشاورزيمطالعه مالک زمين

ن از تسهيالت بالعوض دولتی استفاده درصد از کشاورزا

-اند. منبع دريافت اطالعات مربوط به آب و سامانهکرده

درصد از کشاورزان، مراجعه به  1/63هاي آبياري 

 جهادکشاورزي بوده است.
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-هاي توصيفی نظام بهرههاي مربوط به ويژگیيافته

 برداري

هاي پژوهش نشان داد که ميانگين مساحت يافته

درصد  9/51هکتار بوده است.  5/3يرکشت هاي ززمين

ر هکتا 2از کشاورزان داراي زمين زراعی آبی کمتر از 

درصد از کشاورزان، چاه نيمه  8/47بودند. منبع آب 

ز درصد ا 9/86عميق بوده است. نوع مالکيت منابع آبی 

 ها،درصد از چاه 8/53کشاورزان، مشارکتی بوده است. 

درصد داراي موتور  7/58مجهز به کنتور هوشمند و 

ی درصد از کشاورزان از نهر خاک 1/75برقی بوده است. 

 نمودند. منابع آب موردبراي انتقال آب استفاده می

يی درصد از کشاورزان از ميزان شوري باال 2/79استفاده 

درصد از مزارع و  8/87برخوردار بوده است. آبياري 

 است.  درصد از باغات به روش سنتی غرقابی بوده 2/90

 گيري مربوط به متغيرهاي پژوهشمدل اندازه

 ونآزم و تحقيق گيرياندازه مدل تدوين منظوربه

 هايداده مدل، برازش و ترکيبی پايايی سازه، روايی

از طريق تحليل عاملی تأييدي )مرتبه  شده گردآوري

-به هاياول( مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند که يافته

 زا غيربه. است شده آورده 2 جدول در آن از آمده دست

 تمايلو رفتاري  کنترل نگرش، هايمولفهدر  متغير سه

 فرايند از 5/0 از کمتر عاملی بار داشتن دليلبه که

 متغيرهاي ساير عاملی بار مقدار شدند، حذف تحليل

 همچنين، بود. 5/0 از تربزرگ گيرياندازه مدل در آشکار

مقادير ميانگين  ه،شد اشاره متغيرهاي حذف از پس

( CRپايايی ترکيبی ) ( وAVEواريانس استخراج شده )

 به مطالعه مورد مکنون متغيرهاي براي شده محاسبه

آمدند که مقادير  دستبه 7/0 و 5/0 از بزرگتر ترتيب

 روايی اساس، اين (. برCivelek, 2018مناسبی هستند )

پس از انجام  تحقيق ابزار ترکيبی پايايی و همگرا

 روايی خصوص دست آمد. درصالحات اشاره شده بها

 متغير هر براي AVE مقدار اينکه به توجه با تشخيصی،

دو شاخص ميانگين مجذور واريانس  مقادير از مکنون

( و حداکثر مجذور واريانس مشترک ASVمشترک )

(MSV) بزرگتر گيرياندازه مدل در مکنون متغيرهاي 

 مورد نيز تحقيق زاراب تشخيصی روايی بنابراين، بود،

برازش  هايشاخص گرفت. همچنين، بررسی قرار تأييد

 برتحقيق  گيرياندازه مدل برازش نشان داد کهمدل 

 و بوده قبولی قابل سطح درمختلف  هايشاخص اساس

 بود برقرار مطالعه مورد متغيرهاي بين منطقی روابط

 (.  2)جدول 
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 تحقيق گيرياندازه مدل پايايی و روايی برآورد از آمده دستبه نتايج -2 جدول

 روايی هايشاخص
 پايايی و

 (مدل در ها )نمادگويه بار عاملی
 مکنون متغير

 )نماد در مدل(

874/0=CR 

635/0=AVE 
124/0=ASV 

186/0=MSV 

 (.at1) است مناسبی و خوب ايده فشار،کم آبياري سيستم از استفاده من نظر به 74/0

 نگرش
(Attitude) 

 (.at2) است منطقی و عاقالنه آب، مصرف در جويیصرفه براي فشارکم آبياري سيستم از استفاده کنممی فکر من 83/0
 (.at3) باشد ارزشمند و مفيد تواندمی کشاورزان تمامی براي فشارکم آبياري سيستم از استفاده من، نظر به 86/0

75/0 
 به آبياري جديد هايفناوري و هاروش از استفاده کشاورزي، آب منابع ودکمب و خشکسالی به توجه با کنممی فکر من

 (.at4) است ضروري فشارکم آبياري سيستم ويژه
831/0=CR 

626/0=AVE 
105/0=ASV 

218/0=MSV 

71/0 
ار کنترل و اختيار من قر از خارج اممزرعه در فشارکم آبياري سيستم از استفاده به تصميم که کنممی احساس من

 (.bc1دارد ) 
 يرفتار کنترل

(
Behavioral 

control) 
 (.bc2به طور کامل فقط به خود من بستگی دارد ) فشاراز سيستم آبياري کم استفاده عدم /استفاده که معتقدم من 94/0
 (.bc3) شود اممزرعه در فشارکم آبياري سيستم از من استفاده مانع تواندنمی مختلف مشکالت و مسائل معتقدم من 70/0

903/0=CR 

702/0=AVE 
134/0=ASV 

268/0=MSV 

-می آب منابع از حفاظت و جويیصرفه موجب که فشارکم آبياري سيستم مانند هايیفناوري و هاروش از استفاده 70/0

 (.mn1) رودمی شمار به من محيطیزيست اصول و عقايد باورها، جزء شوند،

ی هنجار اخالق
(Moral 

Norm) 

-می آب منابع از حفاظتبه منظور  فشارکم آبياري سيستم از استفاده به)متعهد(  ملزم اخالقی نظر از را خودم من 94/0

 (.mn2) دانم
 خوشايندي درونی احساس آبياري، راندمان بهبود وبه دليل جلوگيري از اتالف آب  فشارکم آبياري سيستم از استفاده 90/0

 (.mn3) کندمی ايجاد من در را
 دهداحساس گناه و پشيمانی به من می آب، منابع زياد اتالف دليل به)غرقابی(  سنتی آبياري هايشيوه از استفاده 70/0

(mn4.) 
 
 

861/0=CR 

680/0=AVE 
202/0=ASV 

398/0=MSV 

 (.si1) شوم شناخته منطقه در نوآور کشاورز يک عنوان به من که شودمی باعث فشارکم آبياري سيستم از استفاده 62/0
 خود يتهو
(Self 

Identity) 

90/0 
که من خودم را به عنوان يک کشاورز خوب در منطقه نشان دهم  شودمی باعث فشارکم آبياري سيستم از استفاده

(si2.) 

92/0 
 به نسبت ريباالت جايگاه و اعتبار از کنند،می استفاده فشارکم آبياري سيستم از که کشاورزانی که معتقدم من

 (.si3برخوردارند ) کنند،نمی استفاده سيستم اين از که کشاورزانی

903/0=CR 

702/0=AVE 
134/0=ASV 

268/0=MSV 

 (.se1دارم ) اطمينان فشارکم آبياري سيستم از استفاده دربه دانش، توانايی و مهارت خود  من 79/0

 يخودکارآمد
(Self-

efficacy) 

94/0 
 در را آن توانممی تنهايی به باشد، دشوار و پيچيده فشارکم آبياري سيستم از استفاده اگر یحت کنممی فکر من

 (.se2) کنم استفاده خود مزرعه

90/0 
 با را آن توانممی خود، مزرعه در فشارکم آبياري سيستم از استفاده در مشکل با مواجهه صورت در دارم اطمينان من

 (.se3) کنم برطرف موفقيت
 (.se4) کنم راهنمايی فشارکم آبياري سيستم از استفاده براي را کشاورزان ساير توانممی 70/0

925/0=CR 

755/0=AVE 
241/0=ASV 

583/0=MSV 

 (.in1) دارم آينده در خود مزرعه در را فشارکم آبياري سيستم از استفاده قصد من 81/0

 به ليتما
 ياريآب کاربرد
 فشارکم

(Intention) 

 (.in2) هستم آينده در خود مزرعه در فشارکم آبياري سيستم از استفاده براي ريزيبرنامه حال در من 90/0

 (.in3) کنممی توصيه روستاييان و کشاورزان ساير به را فشارکم آبياري سيستم از استفاده جدي طور به من 84/0

 (.in4) کرد خواهم تالش آينده در خود مزرعه در فشارکم آبياري سيستم توسعه و استفاده براي من 92/0

860/0=CR 

676/0=AVE 
259/0=ASV 

583/0=MSV 

85/0 
 انجامفشار در مزرعه خود اندازي سامانه آبياري کمبراي راه را ساير مواردآب و خاک و  شيآزما ازاعم  هياول اقدامات

 رفتار (.be1) امداده
(Behavior) 91/0 امفشار کردهورت آزمايشی بخشی از اراضی خود را مجهز به سيستم آبياري کمدر حال حاضر به ص (be2.) 

 (.be3)کنم استفاده می فشارکم آبياري من در تمامی اراضی خود از سامانه 69/0
 χ2/df ،920/0=IFI ،039/0=RMR ،920/0=CFI ،864/0=GFI ،074/0=RAMSEA=158/3گيري: هاي برازش مدل اندازهشاخص -
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 مدل ساختاري پژوهش 

اقدام به  ساختاري، مدلدر قالب  بخش اين در

 جدول در آن از آمده دستبه نتايج شد. هاآزمون فرضيه

 دهد برازشاست که نشان می شده ارايه 2 نگاره و 3

. بر (She et al., 2019)بود  قبولی قابل سطح در مدل

ارگيري فناوري کبر به تمايلاساس نتايج تحقيق، متغير 

درصد از  57 ساير متغيرها همراهفشار بهآبياري کم

کرده  تبيين را فشارکم آبياري کاربرد ميزانواريانس 

  است.

 

 
 شده استاندارد ضرايب اساس بر ساختاري مدل -2 نگاره

 

نتايج در خصوص افزون بر نتايج اشاره شده در باال، 

تمامی ن بود که ( بيانگر آ3در جدول ) هاآزمون فرضيه

به غير از رابطه بين هويت خود و  متغيرها بينروابط 

 دارفشار، معنیتمايل به بکارگيري فناوري آبياري کم

  . و مورد تأييد قرار گرفته است شده

 
 ساختاري مدل برآورد از آمده دست به نتايج خالصه -3 جدول

 رابطه
 مقادير

 غيراستاندارد

 خطاي

 استاندارد

 ندارداستا ضرايب

 شده

 نسبت

 بحرانی

 سطح

 داريمعنی
 آزمون نتيجه

 فرضيه تأييد 000/0** 800/4 263/0 066/0 317/0 فشارکم آبياري کاربرد به تمايل←نگرش

 فرضيه عدم تأييد 182/0 334/1 089/0 047/0 063/0 فشارکم آبياري کاربرد به تمايل←هويت خود

 فرضيه تأييد 270/0* 208/2 118/0 043/0 095/0 ارفشکم آبياري کاربرد به تمايل←خودکارآمدي

 فرضيه تأييد 000/0** 198/5 270/0 040/0 206/0 فشارکم آبياري کاربرد به تمايل← رفتاري کنترل

 فرضيه تأييد 000/0** 205/5 350/0 056/0 293/0 فشارکم ياريبه کاربرد آب يلتما ←هنجار اخالقی

 فرضيه تأييد 000/0** 166/12 753/0 062/0 754/0 کاربرد ←رفشاکم آبياري کاربرد به تمايل
 05/0 سطح در داريمعنی*،  01/0 سطح در داريمعنی**

 

نتايج نشان داد که نگرش کشاورزان رابطه مثبت و 

کارگيري فناوري آبياري داري با تمايل آنان در بهمعنی

 کشاورزان منفی يا مثبت ارزيابی فشار دارد. نگرش،کم

 نقش که است مناسب آبياري روش کاربرد با رابطه در

 در .کندمی ايفا کشاورزان رفتار و افکار فهم در مهمی

 از استفاده بودند معتقد که کشاورزانی پژوهش، اين
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 براي و است مناسبی ايده فشار،کم آبياري سيستم

 و باشدمی منطقی و عاقالنه آب، مصرف در جويیصرفه

 روش اين از استفاده آب منابع کمبود به توجه با نيز

 از استفاده به نسبت بيشتري تمايل است، ضروري

آگاهی و در مزارع خود داشتند.  فشارکم آبياري سيستم

 کارگيريبه بر نسبت کشاورزانشناخت از نگرش 

-ها و سياستريزيدر برنامه فشارکم آبياري سيستم

هاي دولت يک الزام است و تالش بسياري از اريزگ

ناموفق خواهد ماند، مگر اينکه در ايجاد  ريزانبرنامه

صحيح منابع  کاربردهاي نسبت به شيوه مساعدنگرش 

هاي آب در ذهن کشاورزان موفق شوند. بايد سازمان

جهاد کشاورزي از طريق مروجين بخش  مانندمربوطه 

هاي هاي جمعی، مزارع نمايشی و برنامهکشاورزي، رسانه

 کشاورزان درزي و ايجاد نگرش مثبت ساآموزشی بر آگاه

 خود پژوهشدر  Harland et al. (2007) .متمرکز شوند

 در جويیصرفه براي را فرد قصد نگرش، که دادند نشان

نتيجه اين پژوهش با نتايج  .کندمی تعيين آب مصرف

 در .Behbahani Motlagh et al (2018)هاي پژوهش

 (2017) ،فشارتحت آبياري فناوري پذيرش زمينه

Rahimi Faizabadi et al. ،et al.  Mohammadi 

 رفتاردر زمينه  .Yazdanpanah et al (2011) و (2016)

در زمينه رفتار  .Castillo et al (2021) آب، از حفاظت

 et فشار، تحت آبياري هاي فناوري به نسبت کشاورزان

al. (2020) Shojaeei آوري در زمينه رفتار تاب

. دارد همخوانی ورزان در رويارويی با بحران آبکشا

 & Tao & Fan (2017 ،)Hung هايپژوهش همچنين،

Wu (2012 ،).et al Rana) 2015( ،De  & Moons 

Pelsmacker (2015،) Gangwall & Bensal (2016،)et 

al. Sarlak (2015 ،)Sandoghi & Raheli  (2017 ،) 

Taylor & Todd (1995)،et al.  (2018) Yadavar و 

Leejoeiwara (2013که بر پايه تئوري ) هاي رفتاري

دهنده نقش مهم نگرش در نشان است، گرفته انجام

هاي نوين بوده تمايل و انجام رفتار بکارگيري فناوري

 است.

داري ارتباط پژوهش بيانگر معنی نتيجه ديگر اين

درک شده است. نتايج  يرفتار واپايشي با آمدخودکار

Taylor & Todd (1995 )هاي هاي بررسیر، يافتهمذکو

خودکارآمدي يک پيشينه مهم براي  .کندرا تأييد می

 ,Gangwall & Bensalباشد )افراد می يرفتار واپايش

 توان(. براساس نظريه شناختی اجتماعی بندورا می2016

 از استفاده در بااليی خودکارآمدي که افرادي گفت،

دارند تمايل بيشتري به استفاده  فشارکم آبياري سيستم

-می توانا زمينه اين در را خود زيرااز آن خواهند داشت 

بر پذيرش آن  تواندمی خودکارآمدي بنابراين،. بينند

 و دانش به که کشاورزانی پژوهش، اين درباشد.  مؤثر

 فشارکم آبياري سيستم از استفاده در خود مهارت

 حل زمينه در خود توانايی به و داشتند اطمينان

 توانمند را خود و داشتند اعتقاد آن به مربوط مشکالت

 ،دانستندمی زمينه اين در کشاورزان ساير راهنمايی به

 فشار داشتند.تمايل بيشتري به کاربرد سامانه آبياري کم

صورت قضاوت افراد بر ي بهآمدخودکاربا توجه به اينکه 

برخی اعمال هايشان براي سازماندهی و انجام توانايی

در نتيجه، بايد براي  باالست،براي دستيابی به عملکرد 

 از استفاده زمينه در کشاورزانافزايش خودکارآمدي 

آنان در ابعاد  سازيبه توانمند فشارکم آبياري سيستم

 et al. Kazemi هاپژوهش در. پرداختنگرشی و فنی 

(2013،) Gangwall و Bensal (2016 ،)Leejoeiwara 

(2013،) et al. Yadavar (2018 ،)Hung & Wu 

(2012  ،)Tao & Fan (2017)،et al. Sarlak (2015 )

بروز خودکارآمدي بر  تأثير ،Taylor & Todd  (1995)و

 تأييد شده است. رفتار

 رفتاري واپايش که داد نشان پژوهش اين نتيجه

 فشارکم آبياري کاربرد به کشاورزان تمايل بر کشاورزان

واپايش رفتاري درک شده،  اينکه به توجه با است. مؤثر

درک فرد از انجام آسان يا دشوار رفتار است. اين عامل 

 هاي محدوديت و فرد خود هايدرک مهارت تأثيرتحت 

 گيريتصميم زمينه در هاکننده تسهيل يا و احتمالی

 کشاورزانی(. Moons & De Pelsmacker, 2015) است

-می خودشان به وابسته را فشارکم آبياري کاربرد که

 کنترل زمينه اين در خود رفتار بر نحويبه و دانستند

 فشارکم آبياري سيستم کاربرد به بيشتري تمايل داشتند

 واپايش دادند، نشانet al. Harland (2007 ).داشتند

 در جويیصرفه براي تمايل افراد در شده، درک رفتاري

 Behbahani هاي پژوهش يافته. دارد نقش آب مصرف

Motlagh et al. (2018،)  et al.Kazemi (2013 ،)

Leejoeiwara (2013 ،)Yadavar et al. (2018 ،)Hung 
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  .Sarlak et alوWu (2012 ،)Tao & Fan  (2017 ) و

در  .کندمی تأييد را پژوهش اين نتيجه(، 2015)

 .Yadavar et al( و 2017) .Zewld et alهاي پژوهش

آمدي تأثيري بر تمايل به پذيرش خودکار (،2018)

 فناوري نداشته است.

 در اخالقی هنجار بين آمده، دستبه نتايج براساس

 کاربرد با فشارکم آبياري نوين سيستم از استفاده رفتار

 بين ولی است، نيامده دستبه ايرابطه سيستم اين

 کاربرد به نسبت کشاورزان تمايل و اخالقی هنجار

 که دارد وجود دارمعنی و مثبت بطهرا فشارکم آبياري

 رفتاري تمايل طريق از اخالقی هنجارهاي دهدمی نشان

 مؤثر فشارکم آبياري فناوري کاربرد رفتار بر تواندمی

التزامات )هنجارها( اخالقی از تئوري روانشناسی  باشد.

سازي هنجارهاي فعال"شوارتز با عنوان  به نام

-ظريه شوارتز ادعا مین .است تهشأت گرفن "بشردوستانه

زيست در پاسخ به کند که اقدامات حفاظت از محيط

افتد و اين اقدامات در هنجارهاي اخالقی افراد اتفاق می

افرادي فعال شده است که عقيده دارند شرايط محيطی 

ها و يا بيوسفر تهديدي براي ديگر افراد، ديگر گونه

د به اعتقا (.Sandoghi & Raheli, 2017هستند )

Bamberg  هنجارهاي اخالقی يکی از عوامل اساسی

-شناختی اجتماعی است که نيات رفتاري را شکل می

شود هنجارهاي اخالقی عاملی است که باعث می .دهد

فرد براي رسيدن به يک رضايت درونی و احساس 

شخصيت واال در درون خود، منافع جمعی را بر منافع 

بهينه از  ستفادها(. Kaiser,  2006شخصی ترجيح دهد )

در مصرف آن،   جويیصرفه جهت درمنابع آب و تالش 

باشد. رفتارهاي سازگار با نوعی از رفتارهاي اخالقی می

تواند موجب شود که فرد زيست میاز محيط حفاظت

 منافع جمعی را بر منافع شخصی مقدم بشمارد

(Sandoghi & Raheli, 2017.) تجلی اخالقی معيارهاي 

 بر عالوه چون باشند،می رفتارها اجتماعی دابعا اهميت

 بعد در آب منابع از استفاده اهميت شخصی، هايمنفعت

. با توجه به اينکه استفاده از باشدمی مطرح اجتماعی

سيستم آبياري مناسب در جهت استفاده بهينه از منابع 

در  کشاورزانآب در کشاورزي نوعی رفتار اخالقی است. 

د که نبايد با نرسين نتيجه میشرايط اخالقی، به ا

محيط زيست را به مخاطره  آبمصرف بيش از حد 

 منابع از حفاظت و جويیصرفه که کشاورزانی. ندبينداز

 جزء فشار،کم آبياري مستقيم کاربرد طريق از را آب

 نظر از و دانستندمی خود محيطیزيست اصول و باورها

 و کرده آب منابع از حفاظت به ملزم را خود اخالقی

 داشتند، مسأله اين به نسبت خوشايندي درونی احساس

 فشارکم آبياري سيستم اجراي به نسبت بيشتري تمايل

 دادند، نشانet al. Harland (2007 ). اندداده نشان

 مصرف در جويیصرفه براي را فرد نيت اخالقی، هنجار

( و 2008) .Arvola et al. مطالعه کندمی تعيين آب

Kaiser (2006 ،)et al. Harland (2007 نشان دادند که )

. دارد رفتاري تمايل روي داريمعنی تأثيرهنجار اخالقی 

 و بررسی مورد اخالقی معيارهاي مختلف، تحقيقات در

 & Arvola et al., 2002; Yadav) است گرفته قرار تأکيد

Pathak, 2016 .)چون محققانی Chan & Bishop 

(2013 ،)Yazdanpanah & Hasheminezhad (2016 ،)

Bamberg & Moser (2007و ) Yazdanpanah et al. 

( معتقدند که هنجارهاي اخالقی عامل مهمی در 2014)

 . باشدمی گرايانهبروز رفتارهاي محيط زيست

داري بين رابطه معنی پژوهش، اين نتيجه اساس بر

 توسط فشارکم آبياري کارگيريو تمايل بر به خود هويت

هويت خود، پيدا نشد. با توجه به اينکه  انکشاورز

کار برچسبی است که مردم براي توصيف خودشان به

داشته تأثير رود روي نيت رفتاري انتظار می ،برندمی

پژوهش  (. اما نتيجه اينCook et al., 2002) باشد

 ديگري تأثيرگذارعوامل  دهدنشان میمتفاوت بود که 

-است. بر بوده ترمهم اهمولفه ساير نقش و دارد وجود

توان ادعا کرد که اين پژوهش، نمی اساس يافته

 يک عنوان به شدن شناخته به اعتقاد که کشاورزانی

 باالتر اجتماعی اعتبار و جايگاه با و نوآور خوب، کشاورز

 آبياري سيستم کاربرد به نسبت بيشتري انگيزه دارند،

 تأثير خواهند داشت. شواهد زيادي در زمينه فشارکم

در اما هويت خود بر رفتار کشاورزان وجود ندارد. 

 به متغير اينRahimi Faizabadi et al. (2017 )مطالعه

 کشاورزان آب حفاظت رفتار کننده بينیپيش عنوان

 هايپژوهش همچنين، در. است گرفته رقرا مطالعه مورد

Yazdanpanah Hasheminezhad & (2016 )و Burton 

 پذيرش رفتار در خود هويت بررسی نقش به( 2004)

 .است شده پرداخته هافناوري

http://www.iaeej.ir/?_action=article&au=259722&_au=Fatemeh++Rahimi+Faizabadi
http://www.iaeej.ir/?_action=article&au=259722&_au=Fatemeh++Rahimi+Faizabadi
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 مثبت هاي اين پژوهش، ارتباطبر اساس ديگر يافته
 کاربرد به نسبت کشاورزان رفتار و نيت بين داريمعنی و

 تمايل چه هر واقع، در. دارد وجود فشارکم آبياري
 در فشارکم نوين سيستم از استفاده به نسبت کشاورزان

. شد خواهد رفتار انجام به منجر باشد بيشتر آبياري
 ميزان عنوانبه و است رفتار تقريبی کنندهتعيين تمايل
 هر گفت توانمی. باشدمی رفتار بروز براي افراد عالقه
 بيشتر آب منابع از بهينه استفاده به تمايل ميزان چقدر
-روش از استفاده قبيل از رفتارهايی بروز احتمال باشد

 بيشتر کشاورزان طرف از و باال راندمان با آبياري هاي
 Folorunso Ogunseye & هايپژوهش در. بود خواهد

(2008 ،)& Taylor  Todd (1995 ،)Yadavar et al. 
 تمايلRahimi Faizabadi et al. (2017 ) و (2018)

 .است بوده رفتار مهم کننده بينیپيش عنوانبه رفتاري
 ارعوامل روانشناختی بر رفت بررسی براي مطالعه اين

 ارفشکم نوين آبياري سامانه پذيرش زمينه در کشاورزان
 هايعامل تأثيردر اين پژوهش است.  گرفته صورت
هنجارهاي  و آمديرفتاري، خودکار واپايش نگرش،

 رفشاکم آبياري کاربرد تمايل کشاورزان به اخالقی بر
 توانستند مذکورمتغيرهاي  ،در مجموعتأئيد شده است. 

ا ر فشارکم آبياري سامانه کاربرددرصد از تغييرات  57
 ندهکنبينیپيش هنجارهاي اخالقی، متغير کنند وتبيين 

 باورهاي که دهدمی نشان امر اين .بوده است تريقوي
محيطی، احساس درونی خوشايند در مثبت زيست

يل جلوگيري از اتالف آب و حفاظت از منابع آب، در تما
فشار، نقش کشاورزان به کاربرد سامانه آبياري کم

 بيشتري دارد.
 ژوهش، پيشنهادهاي زير ارايههاي پبر اساس يافته

 گردد:می

فشار در دليل نقش مهم مزاياي فناوري آبياري کمبه
-نگرش کشاورزان نسبت به کاربرد سامانه آبياري کم

 آبياري هايسيستم توسعه متولی هايفشار، سازمان
 سودمندي و مزايا از کشاورزان يابیاطالع منظوربه نوين
 اين توسعه مستعد مناطق در فشارکم آبياري نوين روش
. الزم کنند شروع را مؤثرتري اقدامات بايد آبياري، روش

 در هايآموزش بتوانند ذيربط، هاياست که سازمان
 از بازديد انجام و کشاورزان اطالعات افزايش راستاي

 منظور به فشار،کم آبياري سيستم داراي موفق واحدهاي
د نگرش براي بهبو فناوري ملموس مزاياي مشاهده

 قابليت از استفاده استراتژي. دهند کشاورزان انجام
 ايجاد جهت اجتماعی هايشبکه استانی، هايرسانه
-برنامه توليد نيز، و کشاورزان و کارشناسان بين تعامل

 آبياري سيستم معرفی جهت در ترويجی کاربردي هاي
 جهت در مطالعه مورد منطقه در آن مزاياي و فشارکم

 .باشد مؤثر تواندمی شاورزانک نگرش بهبود

مثبت هنجار اخالقی بر تمايل  تأثيرتوجه به  با
-رفتاري کشاورزان، بسترسازي فرهنگی و اجراي برنامه

اجتماعی فرهنگی براي برانگيختن حس تعهد و  هاي
مسئوليت کشاورزان در مقابل هدررفت منابع آب مؤثر 

ي مدهاپياها با آگاه کردن کشاورز از است. در اين برنامه
 آبياري هايروش در آبمخرب مصرف بيش از حد 

، موجب برانگيختن احساس و قضاوت درونی او سنتی
د يجااشده تا از اين طريق موجبات تغيير رفتار را در او 

 .کند

 کارشناسان خودکارآمدي، بيشتر بهبود جهت در
-دوره شناسی،روان متخصصين از استمداد با کشاورزي

 . وزارت کشاورزي بايد بانمايند ربرگزا آموزشی هاي
 ها،جذب روانشناسان اجتماعی و استفاده از توانمندي آن

 .نمايد کمک آبياري هايدر جهت توسعه کاربرد سيستم

 اجرايی قابليت افزايش براي شودمی پيشنهاد
 تخصصی هايکارگروهآبياري توسط کشاورزان،  سيستم

زمينه  در یروانشناسی و اجتماع  پژوهشگران حضور با
 کشاورزيسيستم آبياري، متخصصين آب و مروجين 

 تدوين در گروه اين همکاري امکان و گردد ايجاد
 فراهم آبياري، هايسيستم اجراي به مربوط هايسياست

 .گردد

 هاي روانشناختی وويژگی اهميت به توجه با
 بايد آبياري، هايطرح اجراي موفقيت در اجتماعی
 انجام ن زمينه در مناطق مختلف،در اي مستقل مطالعات

 ،محيطی سنجیامکان مطالعات بر عالوه است الزم. گيرد
 .گيرد صورت هم روانشناختی و اجتماعی مطالعات

 سپاسگزاري

از آقاي مهندس قربانپور )رئيس بخش آب و خاک 
جهادکشاورزي شهرستان اسکو(، آقاي دکتر مصطفی 

خانم مهندس نژاد، آقاي مهندس امير موالئی و قهرمان
ارزشمندشان در  مرضيه ذاکري بخاطر کمک و همکاري

 شود.اين پژوهش، سپاسگزاري می

 

 

http://www.iaeej.ir/?_action=article&au=259722&_au=Fatemeh++Rahimi+Faizabadi
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