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ABSTRACT 

 

Restrictions on water resources and less favorable attitudes toward agricultural water use a 

significant threats to the sustainability of these resources. Accordingly, the investigation of factors 

influencing the attitude of wheat farmers towards optimal water management in Kermanshah 

County was considered. The statistical sample of this study was 364 people who were identified by 

stratified random sampling with proportional assignment. Finally, 322 people participated in this 

study. The questionnaire was the main tool of data collection. The validity of the research tool was 

evaluated using the opinions of academic and executive experts. Also, using a pilot study and 

calculating Cronbach's alpha coefficients, the reliability of the research instrument was confirmed 

(0.73 ≥α≥ 0.90). The results showed that the attitude of wheat farmers towards optimal water 

management is moderate. The results of path analysis showed that the sense of responsibility 

towards optimal water management directly explained 30.9% of the variance changes in the 

attitude towards optimal water management. Also, understanding the benefits of optimal water 

management, understanding the vulnerability to water scarcity, social norms and quality of 

extension services in the related to optimal water management through the variable mediation of 

sense of responsibility has an indirect effect on wheat farmers' attitudes toward optimal water 

management.  
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Extended Abstract  

Introduction 

A 50 percent increase in agricultural production to meet the growing demand for food, fiber and 

fuel by 2050 requires more water than is currently the case. On the other hand, restrictions on water 

resources and less favorable attitudes toward agricultural water use are considered as a major threat 

to the sustainability of these resources. During the last thirty years, the amount of rainfall in 

Kermanshah province has been decreasing, while the increase in population and demand for food 

has led to an increase in demand for water in recent years. The agricultural sector in this province 

annually uses about 90% of the total extracted water resources. Factors such as restrictions on 

water resources, dependence on strategic products and lack of financial resources are the main 

threats to the agricultural sector in Kermanshah province. Meanwhile, water challenges for wheat 

production are a key issue. In Kermanshah province, one of the main challenges is related to the 

traditional context of wheat cultivation systems and the lack of improvement, optimal management 

and consumption of water resources by farmers. A prerequisite for rational and correct behavior of 
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optimal water management in the agricultural sector by farmers, is the existence of a favorable 

attitude of farmers towards how to consumption water in the agricultural sector. Accordingly, the 

study of factors influencing the attitude of wheat farmers towards optimal water management in 

Kermanshah County was considered. 
 

Method 

This research is a type of applied research that has been done through a survey. The statistical 

population of this study was 6318 wheat farmers in Kermanshah. The sample size was estimated 

based on Krejcie & Morgan (1970) table and stratified random sampling method with proportional 

assignment to 364 people. Finally, 322 people participated in this study. The research tool was a 

researcher-made questionnaire. The validity of the research tool was evaluated using the opinions 

of academic and executive experts. Also, using a pilot study and calculating Cronbach's alpha 

coefficients, the reliability of the research instrument was confirmed (0.73 ≥α≥ 0.90). In order to 

achieve the objectives of the research, correlation tests, linear regression and path analysis 

techniques, and also for data analysis, SPSS24 software was used. 
 

Results 

The results showed that the attitude of wheat farmers towards optimal water management is 

moderate. The results of correlation test showed that the variables of sense of responsibility 

towards optimal water management, understanding the benefits of optimal water management, 

understanding vulnerability to water scarcity, social norms and quality of extension services related 

to optimal water management has a positive and significant relationship with the variable of 

attitude of optimal water management with 99% confidence. The results of the path analysis 

indicated that the sense of responsibility towards optimal water management directly explained 

30.9% of the variance changes in attitudes toward optimal water management. Also, understanding 

the benefits of optimal water management, understanding the vulnerability to water scarcity, social 

norms and quality of extension services in the related to optimal water management through the 

variable mediation of sense of responsibility has an indirect effect on wheat farmers' attitudes 

toward optimal water management. Among these variables, understanding the vulnerability to 

water scarcity has the most indirect effect on wheat farmers' attitudes.  
 

Discussion 

As the results showed, in the first step; the variable of sense of responsibility towards optimal 

water management had a positive and significant effect on attitude towards optimal water 

management. In other words, the greater the sense of responsibility of wheat farmers towards 

optimal water management, the more favorable their attitude towards optimal water management 

will be. This shows that in the program related to the management of wheat cultivation as well as 

the management of sustainable consumption of water resources, special attention should be paid to 

the level of responsibility and commitment of farmers to the optimal water management. In the 

second step; the two variables of understanding vulnerability to water scarcity and understanding 

the benefits of optimal water management had the most positive and significant effects on the 

variable of sense of responsibility towards optimal water management. Based on this and also 

considering the fact that lack of understanding the vulnerability to water scarcity and lack of 

understanding the benefits of optimal water management is always a key obstacle to creating and 

strengthening a sense of responsibility and therefore a favorable attitude towards optimal water 

management of farmers. In this regard, it is suggested that the Agricultural Jihad Organization and 

the Regional Water Organization in Kermanshah province, based on a bilateral memorandum, hold 

joint theoretical and practical classes. In this way, while raising farmers' awareness of the harms 

that may be caused to them by water scarcity, emphasis should be placed on raising awareness of 

the benefits of optimal water management. Therefore, it can be expected that such actions will lead 

to a more active sense of responsibility and, as a result, a better attitude of farmers towards optimal 

water management. 
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 چکیده

 
کشاورزی  برداری از آبهای نه چندان مناسب نسبت به بهرهمحدودیت منابع آب و نگرش

شوند. بر این اساس، بررسی عوامل مؤثر بر تهدیدی مهم برای پایداری این منابع محسوب می
د توجه قرار گرفت. کاران نسبت به مدیریت بهینه آب در شهرستان کرمانشاه مورنگرش گندم

ای با گیری تصادفی طبقهنفر برآورد گردید که به روش نمونه 364نمونه آماری این تحقیق 
نفر در این تحقیق مشارکت داشتند. پرسشنامه  322انتساب متناسب شناسایی شدند. در نهایت 

 یی،اجراو  یبا استفاده از نظرات صاحبنظران دانشگاهها بود. آوری دادهابزار اصلی جمع
راهنما و نیز  همچنین با استفاده از یک مطالعه قرار گرفت. یابیمورد ارز قیابزار تحق ییروا

(. نتایج نشان α≥33/1≤01/1ی ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ابزار تحقیق تایید شد )محاسبه
 داد که نگرش گندمكاران نسبت به مدیریت بهینه آب در وضعیت متوسط قرار دارد. نتایج

تحلیل مسیر حاکی از آن بود که احساس مسئولیت نسبت به مدیریت بهینه آب به طور مستقیم 
درصد از تغییرات واریانس متغیر نگرش نسبت به مدیریت بهینه آب را تبیین کرد.  0/31

پذیری نسبت به کمبود آب، هنجارهای آب، درک آسیب همچنین درک مزایای مدیریت بهینه
گری متغیر آب با میانجی ی مدیریت بهینهمات ترویجی در زمینهاجتماعی و کیفیت خد

احساس مسئولیت به ترتیب دارای اثر غیرمستقیم بر نگرش گندمكاران نسبت به مدیریت بهینه 
 آب است.

 

کشاورزان گندمكار، محدودیت منابع آب، مدیریت بهینه آب، نگرش کلیدی:  هایواژه

 کشاورزان، شهرستان کرمانشاه.

 

 دمهمق

مصرف کننده آب است  نيتربزرگ يکشاورز

(Mekonnen and Gerbens-Leenes, 2020 در حال .)

از  یحاک زين نهيزم نيانجام شده در ا يهاحاضر پژوهش

درصد از آب در بخش  64طور متوسط آن است که به

 ,.Yazdanpanah et al) رسدیبه مصرف م يکشاورز

در  ياورزمصرف آب در بخش کش زانيم ني(. ا2014

 ,Jamshidi & Jaminiاست ) شتريبه مراتب ب رانيا

 ندهيفزا يتقاضا نيتأم يبرا يکشاورز داتي(. تول2014

 شيبه افزا ازين یستيز يهاو سوخت بريف ،يیمواد غذا



 1041، 5 ، شماره35-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           790

 2412نسبت به سال  2434تا سال  يدرصد 34 باًيتقر

 اجياحت يشتريمنظور احتماالً به آب ب نيا يدارد. لذا برا

(. بر Mekonnen and Gerbens-Leenes, 2020) دارد

 يهااز استان ياريبس ،یمنابع آب شياساس شاخص پا

 یکيکشور با کمبود آب مواجه هستند. استان کرمانشاه 

 "ديشد اريبس یتنش آب"است که با  يیهااز استان

استان متوسط بارش از  نيکه در ا يمواجه است. به طور

 یم متريليم 299اکنون ت 1599-1044 یسال آب يابتدا

 زانيگذشته با م یباشد که نسبت به دوره مشابه  سال آب

درصد کاهش و نسبت به دوره  54,1 متر،يليم 026,9

درصد  26,0 متر،يليم 012,1 زانيمشابه بلند مدت به م

 Regional Water Companyدهد ) یکاهش را نشان م

of Kermanshah, 2021سال  یس یدر ط زانيم ني(. ا

است  یدر حال نيداشته است. ا یروند کاهش کيذشته گ

و صنعت،  يکشاورز يو توسعه تيجمع شيکه افزا

 شيگذشته افزا يهاآب را در سال يتقاضا برا زانيم

استان، ساالنه دو  نيدر ا يداده است. بخش کشاورز

 94متر مکعب )حدود  ونيليصد و نود مو شش ارديليم

( آب را مورد استفاده یاستحصال یدرصد از کل منابع آب

منابع آب،  تيمانند محدود ی. عواملدهدیقرار م

و  يراهبرد يکشور به محصوالت کشاورز یوابستگ

 يديعنوان تهدبه يدر بخش کشاورز یکمبود منابع مال

در استان کرمانشاه  يبخش کشاورز يبرا یاساس

مربوط به  يهاچالش انيم ني. اما در اباشدیم

 تيگندم اهم ديتول يبرا اناست یمنابع آب تيمحدود

دارد. استان کرمانشاه رکورددار عملکرد  ياديز اريبس

باشد. اما به منظور  یگندم در واحد سطح در کشور م

هر مترمکعب  يگرم به ازا 034حفظ متوسط عملکرد )

 یالملل نيب يشدن به رکوردها کينزد زيمصرف آب( و ن

ب(، مترمکعب آ کيمصرف  يبه ازا لوگرمي)سه ک

 نيو کشت گندم در ا  يکشاورز يتوسعه گذاراناستيس

 نتريیاز اساس یکيمواجه هستند.  يیهااستان با چالش

کشت گندم  يهانظام یچالش ها مربوط به بافت سنت

 ينهيو مصرف به تيريمد ،يدر استان و عدم بهساز

 Agricultural Jihadمنابع آب توسط کشاورزان است )

Organization of Kermanshah, 2017ني(. غلبه بر ا 

مشارکت کشاورزان است. مشارکت مردم  ازمنديچالش، ن

و  یمحل ستيزطيمح یو کشاورزان در حکمران یمحل

 ياز جمله آب، از سو ،یعيمنابع طب تيريمد

 اريبس يیعوامل اجرا یو حت گذاراناستيصاحبنظران، س

 پناه و همکاران، زدانيقرارگرفته است ) ديمورد تأک

اساس، مسئوالن  ني(. بر اCurtis et al., 2014 ؛1594

بر تقاضا  یمبتن يکرديمنابع آب به سمت رو تيريمد

 يجاکردند تا به یها سعدولت یعنياند. حرکت کرده

بخش تقاضا و اصالح  يتمرکز بر عرضه آب بر رو

مصرف آب کشاورزان تمرکز کنند تا منابع آب  يرفتارها

کنند. اما مطالعات  تيريمد نهيهو ب ستهيصورت شارا به

 Yazdanpanah et al., 2014; Valizadeh etگوناگون )

al., 2019; Abadi, 2019; Yazdanpanah et al., 2015 )

مصرف آب  ياند که رفتارهادر کشور نشان داده

و  نهيبه يکشاورزان در حال حاضر رفتارها

 تيريدر مد یو آنان مشارکت فعال ستين ياانهيجوصرفه

و حفظ و  ینظارت و کنترل منابع آب مصرف ها،هشبک

که مطابق با آمار  يمنابع ندارند. به طور نيا ينگهدار

، عدم (Ministry of Energy in Iran, 2016) رويوزارت ن

مصرف  نيانگيموجب م انهجويو صرفه نهيبه يرفتارها

است.  شدهینيبشينسبت به سطح مصرف پ يیباال اريبس

آب در بخش  نهيبه تيريدم حير رفتار صحالزمه انتظا

توسط کشاورزان وجود نگرش مطلوب  يکشاورز

مصرف آب در بخش  یکشاورزان نسبت به چگونگ

 زينگرش کشاورزان و ن ی. لذا بررسباشدیم يکشاورز

و  تيريمد ،يمؤثر بر آن به منظور بهساز يمؤلفه ها

 تياهم زيمنابع آب توسط کشاورزان حا ينهيمصرف به

 ت.اس

منابع آب  داريپا تيريکشاورزان نسبت به مد نگرش

 يآنان به سو بيو ترغ قيگام در راستاي تشو نينخست

منابع  داريپا تيريمشارکت و انجام اقدامات مرتبط با مد

(. و به Mohammadi et al., 2013) ديآ یآب به شمار م

 ,Shahroudi & Chizari) يذريو چ يشاهرود ريتعب

جانبه نسبت به بهبود همه و ري(، نگرش فراگ2009

و  يوربهره يامالحظهصورت قابلبه تواندیآب م تيريمد

رفتار به  کيراندمان مصرف آب را باال ببرد. نگرش به 

فرد نسبت به آن  کي یمنف ايمثبت  يريگعنوان جهت

و  هایژگيو ي(. واکاوStern, 2000) شودیرفتار قلمداد م

عنوان کشاورزان به ژهيواد )بهافر ینگرش يهاکنندهنييتع

 يمنابع آب( در راستا يهاکنندهمصرف نيتربزرگ
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 يمانند آب کشاورز یعياز منابع طب نهيمصرف به

به اهداف  یابيدست یاساس ياز محورها یکيعنوان به

 Menatizadehصورت عام )در کشور  به داريپا يتوسعه

& Zamani, 2013ت خاص صور( و در استان کرمانشاه به

 يمطالعات متعدد گر،ي. از طرف دشودیم محسوب

(Abadi, 2019; Yazdanpanah et al., 2014; 

Yazdanpanah et al., 2015; Keshavarz & Karami, 

2016; Aguilar-Luzon et al., 2012; Adams, 2014 )

کشاورزان در  يهانگرش يو واکاو یضرورت بررسبر 

 ديآب تأک ندمان یعياز منابع طب يبردارقبال بهره

 يهاانجام پژوهش تياهم يدهندهاند که نشانکرده

 است. نهيزم نيتر در اگسترده

 ;Abadi, 2019; Adams, 2014) رياخ مطالعات

Valizadeh et al., 2014; Yazdanpanah et al., 2012 )

که احساس مسئوليت نسبت  دهدینشان م نهيزم نيدر ا

 نيز مهمترا یکيآب  ينهيبه تيريبه مد

آب  ينهيبه تيرينگرش نسبت به مد يهاکنندهنييتع

آب  ينهيبه تيرياست. احساس مسئوليت نسبت به مد

احساس مسئوليت کشاورز نسبت به  زانياشاره به م

آب(  ينهيبه تيريمشکل )عدم مد کيکاهش خطرات 

(. 1590و همکاران،  زادهیسوء آن دارد )ول امديپ اي

و  ريمتغ نيا انيم يبه رابطه مربوط يمفروضات نظر

 قاتيآب در تحق ينهيبه تيرينگرش نسبت به مد

(2019) Rezaei et al. ، (2019) Valizadeh et al. ، 

Abadi ( (2019 که هر اندازه کشاورزان از  دهدینشان م

عمل طرفدار  کينسبت به  يشتريب يريپذمسئوليت

ار آب( برخورد ينهيبه تيري)مانند مد ستيزطيمح

نسبت به آن عمل از خود نشان  يترباشد، نگرش مطلوب

 هاز جمل گريمطالعات د یبرخ نيخواهند داد. همچن

 (،Menatizadeh & Zamani, 2013ی )و زمان زادهیمنت

Adams  (2014 و )Aguilar-Luzon et al. (2012 )

به عنوان  توانندیم ريمتغ نياند که انشان داده

رفتار  کينگرش نسبت به  يسطهبالوا يکنندهینيبشيپ

 ريراستا، در پژوهش حاضر متغ نيخاص باشد. در ا

آب به  ينهيبه تيريداحساس مسئوليت نسبت به م

نگرش نسبت به  ميمستق يکنندهینيبشيعنوان پ

 یبرخ یآب در نظر گرفته شد. از طرف ينهيبه تيريمد

 ,Pradhananga et al.  (2017پژوهشگران از جمله

2015)، Keshavarz & Karami  (2016)  و Valizadeh 

et al. (2018) احساس مسئوليت  رينشان دادند که متغ

 يرهايآب خود توسط متغ ينهيبه تيريمدنسبت به 

 & Keshavarz .رديگیقرار م ريتحت تاث يگريد

Karami  (2016) نسبت به کمبود  يريپذبيدرک آس

به خطر  فرد نسبت کي تيحساس"آب را که اشاره به 

به وجود آمدن  جهيآب و در نت ينهيبه تيريعدم مد

 نياز مهمتر یکيدارد، به عنوان  "بحران آب

و  انهيگراستيزطيمح يرفتارها يهاکنندهنييتع

 طياحساس مسئوليت نسبت به کمبود آب در شرا

 ,Pradhananga et al.  ( (2015 مطرح کردند. یخشکسال

درک  يرهايکه متغ یو نقش مهم تيبه اهم زين 2017

در  یاجتماع يآب و هنجارها ينهيبه تيريمد يايمزا

 ريکردند. متغ ارهآب دارند، اش ينهيبه تيريمد ينهيزم

بود  يگريد ريآب متغ ينهيبه تيريدر مد کارآمديخود

احساس مسئوليت کشاورزان  يکنندهکه به عنوان فعال

 نياآب در نظر گرفته شد.  ينهيبه تيرينسبت به مد

، Yazdanpanah et al.  (2014)در مطالعات  ريمتغ

Karimi et al. (2018) ( و حالجHallaj, 2017 مورد )

در  یاز دانش و آگاه يقرار گرفته است. برخوردار ديتأک

 یکيبه عنوان  تواندیم زيآب ن ينهيبه تيريمد ينهيزم

احساس مسئوليت کشاورزان محسوب  يکننده نيياز تع

از مناطق  ياريدر بس نکهيبا توجه به اشود. اما، 

خدمات  تيفيبه ک یدانش و آگاه نيعمومًا ا يکشاورز

آب  ينهيبه تيريمد نهيزمدر  یو آموزش یجيترو

خدمات  تيفيک" ريراستا، متغ نيدارد، در ا یبستگ

 زين "آب ينهيبه تيريمد ينهيدر زم یو آموزش یجيترو

احساس مسئوليت  يهاکنندهینيبشياز پ یکيبه عنوان 

بر آب در نظر گرفته شد.  ينهيبه تيريمد ينهيدر زم

 اين اساس فرضيات اين تحقيق عبارتند از:

ي آب و : بين درک مزاياي مديريت بهينه1فرضيه 

احساس مسئوليت نسبت به مديريت بهينه آب رابطه 

 داري وجود دارد.معنی

پذيري نسبت به کمبود : بين درک آسيب2فرضيه 

احساس مسئوليت نسبت به مديريت بهينه آب  آب و

 داري وجود دارد.رابطه معنی
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ي : بين هنجارهاي اجتماعی در زمينه5فرضيه 

مديريت بهينه و احساس مسئوليت نسبت به مديريت 

 داري وجود دارد.بهينه آب رابطه معنی

ي : بين کيفيت خدمات ترويجی در زمينه0فرضيه 

سئوليت نسبت به آب و احساس م مديريت بهينه

 داري وجود دارد.مديريت بهينه آب رابطه معنی

:  بين خودکارآمدي و احساس مسئوليت 3فرضيه 

داري وجود نسبت به مديريت بهينه آب رابطه معنی

 دارد.

: بين احساس مسئوليت و نگرش نسبت به 7فرضيه 

 داري وجود دارد.مديريت بهينه آب رابطه معنی

و نيز فرضيات  موجود یتجرب و ينظر اتيبا توجه ادب

 لياست که با تحل دهيعق نيبر ا قيتحق مي، تتحقيق

 ينهيآن، زم يهاکنندهنييتع يیشناسا زينگرش و ن

ها و سپس نگرش يسازنهيو اصالح و نهاد يلگريتسه

 انياز منابع آب در م يبردارمناسب بهره يرفتارها

 فراهم ياديگندمکاران استان کرمانشاه تا حدود ز

 ضرپژوهش حا یهدف اصل ب،يترت ني. به اشودیم

نسبت  تيعوامل مؤثر بر نگرش و احساس مسئول ليتحل

کار آب توسط کشاورزان گندم نهيبه تيريبه مد

 (.1)شکل  ديگرد نييشهرستان کرمانشاه تع

 
 مدل مفهومی تحقيق -1شکل 

 

 هامواد و روش

هاي تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت از نوع پژوهش

به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ شيوه تحليل از  کمی،

نوع توصيفی ـ همبستگی است که به صورت پيمايشی 

ي آماري اين پژوهش کليه انجام شده است. جامعه

کار شهرستان کرمانشاه بودند. بر اساس کشاورزان گندم

نتايج تفصيلی سرشماري عمومی کشاورزي کل کشور در 

نفر  7510اراي شهرستان کرمانشاه د 1593سال 

باشد )سازمان جهاد کشاورزي کار میکشاورز گندم

(. حجم نمونه بر اساس 1596شهرستان کرمانشاه، 

( Krejcie & Morgan, 1970جدول کرجسی و مورگان )

نفر برآورد گرديد. در اين پژوهش از روش  570به تعداد 

اي با انتساب متناسب براي گيري تصادفی طبقهنمونه

طوري که ابتدا با نمونه استفاده شد. بهتعيين حجم 

مراجعه به سازمان جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه 

تعداد کل گندمکاران شهرستان به تفکيک دهستان 

مشخص شد. مطابق با جدول کرجسی و مورگان حجم 

نمونه با توجه به حجم جامعه آماري شهرستان برآورد 

ستان، شد. سپس به تناسب حجم جامعه آماري هر ده

حجم نمونه گندمکاران برآورد و پرسشنامه به طور 

 570تصادفی ميان آنها توزيع شد. در نهايت از ميان 

 522هاي دهگانه، پرسشنامه توزيع شده در دهستان

پرسشنامه عودت داده شده است. نرخ بازگشت 

درصد بوده است. چگونگی  00ها بيش از پرسشنامه

دهگانه شهرستان  هايتوزيع حجم نمونه در دهستان

نشان  1ها در جدول کرمانشاه بر اساس حجم جامعه آن

 داده شده است.

 
آماري از هر يک از دهستان ها )واحد:  نمونه تعداد -1جدول 

 نفر(

 دهستان رديف
تعداد 

 کشاورزان

تعداد 

 نمونه

پرسشنامه 

آوري جمع

 شده

 74 64 1224 کوزران 1

 01 00 053 سراب نيلوفر 2

 36 70 1112 انیالهيارخ 5

 09 30 954 مياندربند 0

 25 27 034 بيلوار 3

 15 15 254 سرفيروزآباد 7

 23 26 064 ماهيدشت 6

 24 22 504 درودفرامان 0

 29 53 714 چقانرگس 9

 3 3 01 جاللوند 14

 522 570 7510 مجموع
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ساخته بود که اي محققابزار تحقيق پرسشنامه

در چارچوب مفهومی  متناسب با متغيرهاي موجود

شده بود. مقياس مورد استفاده براي متغير طراحی

: 2: کاماًل مخالفم  1نگرش، طيف ليکرت پنج قسمتی )

: کامالً موافقم( و 3: موافقم  0: نظري ندارم  5مخالفم  

:  5: کم  2: خيلی کم  1براي ساير متغيرها به صورت )

 : خيلی زياد( بود.3: زياد  0متوسط  

در  ور بررسی روايی ابزار تحقيق، پرسشنامهبه منظ

اختيار گروهی از متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي، 

کارشناسان گندم )در بخش زارعت سازمان جهاد 

کشاورزي استان کرمانشاه( و کارشناسان امور آب استان 

کرمانشاه قرار داده شد. پس از تأييد روايی به منظور 

نفر  54رسشنامه در اختيار بررسی پايايی ابزار تحقيق، پ

از گندمکاران در خارج از جامعه آماري مورد مطالعه که 

هاي اجتماعی و زراعی مشابه جامعه به لحاظ ويژگی

آماري تحقيق بودند، قرار داده شد. سپس با استفاده از 

اطالعات بدست آمده، مقدار آلفاي کرونباخ براي 

ا بودن متغيرهاي مختلف محاسبه شد که حاکی از پاي

  (.2ابزار تحقيق بود )جدول 
ها و ميزان آلفاي کرونباخ براي ـ متغيرها، گويه2جدول  

 متغيرهاي پژوهش

 متغيرها رديف
تعداد 

 گويه

مقدار آلفاي 

 کرونباخ

1 
نگرش نسبت به مديريت 

 بهينه آب
14 63/4 

2 
احساس مسئوليت نسبت 

 به مديريت بهينه آب
0 65/4 

5 
درک مزاياي مديريت 

 بهينه آب
6 69/4 

0 
پذيري نسبت درک آسيب

 به کمبود آب
7 01/4 

3 
هنجارهاي اجتماعی در 

 زمينه مديريت بهينه آب
3 67/4 

7 
کيفيت خدمات ترويجی 

در زمينه مديريت بهينه 
14 94/4 

 آب

6 
خود کارايی در مديريت 

 بهينه آب
7 07/4 

 

 
شايان ذکر است به منظور دستيابی به اهداف تحقيق 

هاي همبستگی، رگرسيون خطی و تکنيک آزمون از

ها از نرم افزار تحليل مسير و براي تجزيه و تحليل داده

24SPSS .استفاده شده است 

 

 هایافته

 يافته هاي توصيفی 

 کارانويژگی هاي فردي و حرفه اي گندم -

کاران شهرستان هاي نشان داد که اغلب گندميافته

درصد آنها  02بيش از  ( بودند.%1/90کرمانشاه مرد )

بود.  02متأهل بودند. ميانگين سنی گندمکاران بيش از 

درصد گندمکاران  94ها حاکی از آن بود که حدود يافته

توانايی خواندن و نوشتن داشتند. ميانگين سابقه کار 

سال بود. ميانگين  13کاران بيش از کشاورزي گندم

 11يش از کاران مورد مطالعه بوسعت مزرعه گندم گندم

هاي آمار توصيفی براي متغير شرکت در هکتار بود. يافته

هاي آموزشی ـ ترويجی مرتبط با موضوع آب کالس

(  از پاسخگويان در اين %0/09نفر ) 139نشان داد که 

( نيز در اين %5/34نفر ) 172اند و ها شرکت کردهکالس

اند. از لحاظ نوع فناوري آبياري ها شرکت نکردهکالس

نفر از  121رد استفاده در زمين کشاورزي، مو

نفر  244( از آبياري غرقابی و %7/56پاسخگويان )

فشار براي آبياري مزرعه گندم ( از آبياري تحت61/72%)

 کنند.خود استفاده می
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 اي پاسخگويانهاي فردي و حرفهويژگی -5جدول 

 درصد فراوانی سطح متغير
درصد 

 معتبر
 نگيننما/ميانه/ميا

انحراف 

 معيار
 بيشينه کمينه

 جنسيت
 زن

 مرد

7 

517 

9/1 

1/90 
    مرد 

 تأهل
 مجرد

 متأهل

30 

270 

0/17 

2/05 
    متأهل 

 سن

 (Xi<54جوان )

 (Xi≥54<03سال )ميان

 (Xi≥03<74مسن )

 (Xi≥74پير )

09 

131 

111 

11 

2/13 

9/07 

3/50 

0/5 

 39/02 72/14 16 70 

 ميزان تحصيالت

 سوادبی

 يیابتدا

 راهنمايی

 متوسطه

 ديپلم و باالترفوق

55 

73 

60 

66 

65 

2/14 

2/24 

25 

9/25 

6/22 

    متوسطه 

سابقه کار کشاورزي 

 )سال(

 (Xi<13کم  )

 (Xi≥13<54متوسط  )

 (Xi≥54زياد  )

214 

00 

20 

2/73 

5/26 

3/6 

 04/13 03/9 1 03 

وسعت مزرعه گندم 

 )هکتار(

 (Xi<3کم  )

 (Xi≥3<14متوسط  )

 (Xi≥14)زياد  

77 

100 

112 

3/24 

6/00 

0/50 

 47/11 63/6 2 02 

شرکت در 

هاي آموزشی کالس

ـ ترويجی در زمينه 

 آب

 بلی

 خير

 بدون پاسخ

139 

172 

1 

0/09 

5/34 

5/4 

3/09 

3/34 

- 

    خير

 فناوري آبياري

 غرقابی )سنتی(

 فشارتحت

 بدون پاسخ

121 

244 

1 

7/56 

1/72 

5/4 

6/56 

5/72 

- 

    فشارتحت

 

هاي نگرش نسبت به مديريت بهينه رتبه بندي گويه -

 آب

هاي متغير بندي گويه(، رتبه0مطابق با جدول )

نگرش نسبت به مديريت بهينه آب نشان داد که گويه 

مديريت و مصرف بهينه آب منجر به کاهش 

مدت پذيري معيشتی کشاورزان در طوالنیآسيب

؛ گويه 32/5ن و ميانگي 27/4 شود، با ضريب تغييراتمی

جويی در مديريت و مصرف بهينه آب منجر به صرفه

 و ميانگين 20/4 شود، با ضريب تغييراتمصرف آب می

 

 

تواند ي آب میو گويه مديريت و مصرف بهينه 63/5

آبی شود، با منجر به کاهش اثرات خشکسالی و کم

، به ترتيب در 64/5و ميانگين  20/4 ضريب تغييرات

ل تا سوم قرار گرفتند. همچنين گويه او هايرتبه

ي آب در کشاورزي يک کار منطقی است، مديريت بهينه

ي آخر در رتبه 69/5و ميانگين  35/4 با ضريب تغييرات

قرار گرفت. ميانگين کل نگرش نسبت به مديريت بهينه 

 برآورد گرديد. 51/5آب نيز 
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هاي احساس مسئوليت نسبت به بندي گويهرتبه -

 مديريت بهينه آب و عوامل موثر بر آن

هاي هر يک از متغيرها را بندي گويهرتبه 3 جدول

هاي هر کشاورزي بايد نسبت به دهد. گويهنشان می

کاهش هدر رفت آب احساس مسئوليت کند، و اگر با 

مشکل کمبود آب مواجه هستيم، همه با هم و با استفاده 

توانيم اين مشکل را از مديريت و مصرف بهينه آب می

ساس مسئوليت به ترتيب حل کنيم، مربوط به متغير اح

ها قرار گرفتند. در متغير خودکارآمدي، در باالترين رتبه

از آب بستگی به تصميم خود  ي بهينهمديريت و استفاده

از آب برايم آسان  ي بهينهمن دارد، و مديريت و استفاده

هاي اول و دوم قرار گرفتند. در است، به ترتيب در رتبه

هاي اگر به خدمات ، گويهمتغير کيفيت خدمات ترويجی

ي آب نياز داشته ي مديريت بهينهترويجی در زمينه

دانم که کجا به آن دسترسی پيدا کنم، و باشم، می

شده توسط مروجان کشاورزي و اطالعات ارائه

ام کارشناسان آب به من کمک کرد تا آب مصرفی مزرعه

رار ق هارا بهتر مديريت کنم، به ترتيب در باالترين رتبه

گرفتند. دو گويه، اطرافيانم معتقدند که مشارکت در 

ي آب در مزارع گندم به نفع ما مديريت و مصرف بهينه

کشاورزان است، و اطرافيان من مديريت و مصرف 

عنوان يک فعاليت مطلوب تلقی ي آب را بهبهينه

کنند، مربوط به متغير هنجارهاي اجتماعی به ترتيب می

وم قرار گرفتند. در متغير درک هاي اول و ددر رتبه

مزاياي مديريت بهينه آب باالترين رتبه به ترتيب مربوط 

 ي آب هاي تالش براي مديريت بهينهبه گويه

به مرور منجر به افزايش قدرت مديريتی و اعتماد 

ي آب شود، و مديريت و مصرف بهينهنفس میبه

هاي بعدي کمک تواند به حفظ منابع آب براي نسلمی

پذيري نسبت به کمبود کند، است. در متغير درک آسيب

ي آب امنيت هاي عدم مديريت و مصرف بهينهآب، گويه

کند، و عدم مديريت و مصرف ملی کشور را تهديد می

ي آب ممکن است باعث از بين رفتن منبع بهينه

هاي اول ام شود، به ترتيب در رتبهدرآمدي من و خانواده

 و دوم قرار گرفتند.

 

 

 

 

 نسبت به مديريت بهينه آبهاي مربوط به متغير نگرش بندي گويهـ رتبه0جدول 

 ميانگين گويه
انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 رتبه

پذيري معيشتی کشاورزان مديريت و مصرف بهينه آب منجر به کاهش آسيب -

 شود.مدت میدر طوالنی
32/5 95/4 27/4 1 

 2 20/4 40/1 63/5 شود.جويی در مصرف آب میمديريت و مصرف بهينه آب منجر به صرفه -

تواند منجر به کاهش اثرات خشکسالی و ي آب میمديريت و مصرف بهينه -

 آبی شود.کم
64/5 43/1 20/4 5 

کاران مديريت و مصرف بهينه آب منجر به باال رفتن احساس مسئوليت گندم -

 شود.برداري از آب میدر زمينه بهره
31/5 43/1 29/4 0 

هاي آبياري کشاورزان هزينه مديريت بهينه آب به دليل اينکه باعث کاهش -

 شود، مطلوب است.می
53/5 11/1 55/4 3 

 7 56/4 23/1 54/5 ي آب بايد توسط تمامی کشاورازن رعايت شود.مديريت بهينه -

 6 02/4 22/1 06/2 کننده است.ي آب در مزارع خستهبه نظرم مديريت بهينه -

 0 02/4 15/1 79/2 قت است.تالش براي مديريت و مصرف بهينه آب نوعی اتالف و -

 9 06/4 20/1 64/2 مديريت و مصرف بهينه آب يک کار بيهوده است. -

 14 35/4 40/2 69/5 ي آب در کشاورزي يک کار منطقی است.مديريت بهينه -

  13/1 ميانگين کل
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 هاي مربوط به متغير احساس مسئوليت نسبت به مديريت بهينه آب و عوامل مؤثر بر آنبندي گويهـ رتبه3جدول 

 ميانگين گويه متغير
انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 رتبه

ه 
ت ب

سب
ت ن

ولي
سئ

س م
سا

اح

ب
ه آ

ين
به

ت 
ري

دي
م

 

هر کشاورزي بايد نسبت به کاهش هدر رفت آب احساس مسئوليت 

 کند.
01/5 42/1 27/4 1 

اگر با مشکل کمبود آب مواجه هستيم، همه با هم و با استفاده از 

 توانيم اين مشکل را حل کنيم.مديريت و مصرف بهينه آب می
76/5 43/1 20/4 2 

 5 53/4 20/1 75/5 دانم.ي آب مسئول میمن خودم را نسبت به مديريت و مصرف بهينه

ي آب ايفا مديريت و مصرف بهينه کنم سهم خودم را درمن سعی می

 کنم.
05/5 03/1 00/4 0 

 

    31/1 ميانگين کل

نه
هي

ت ب
ري

دي
ر م

 د
ی

راي
کا

د 
خو

ب
ي آ

 

 1 51/4 40/1 50/5 از آب بستگی به تصميم خود من دارد. ي بهينهمديريت و استفاده

 2 55/4 49/1 27/5 از آب برايم آسان است. ي بهينهمديريت و استفاده

اي به ي بهينهتوانم از آب استفادهمعتقدم که اگر بخواهم می

 آورم.عمل
55/5 10/1 50/4 5 

ي ي آب در مزرعهي بهينهوقت و مهارت الزم براي مديريت و استفاده

 گندم خود را دارم.
20/5 10/1 50/4 0 

ي گندم من ي آب در مزرعهبه نظرم امکان مديريت و مصرف بهينه

 وجود دارد.
54/5 26/1 50/4 3 

هاي مديريت و مصرف کارگيري روشاز توانايی اقتصادي الزم براي به

 ي آب برخوردارم.بهينه
12/5 43/2 73/4 7 

 

    73/1 ميانگين کل

نه
مي

ر ز
 د

ی
ج

وي
تر

ت 
ما

خد
ت 

في
کي

نه
هي

ت ب
ري

دي
ي م

ب
ي آ

 

ي آب نياز داشته ي مديريت بهينهاگر به خدمات ترويجی در زمينه

 دانم که کجا به آن دسترسی پيدا کنم.میباشم، 
05/5 49/1 51/4 1 

شده توسط مروجان کشاورزي و کارشناسان آب به من اطالعات ارائه

 ام را بهتر مديريت کنم.کمک کرد تا آب مصرفی مزرعه
09/5 12/1 52/4 2 

دهندگان خدمات ترويجی ياد هاي نوين آبياري گندم را از ارائهروش

 گرفتم.
50/5 49/1 52/4 5 

ي دهندگان )کادر( خدمات ترويجی مربوط مديريت بهينهتعداد ارائه

 آب در منطقه کافی است.
23/5 49/1 55/4 0 

 3 50/4 13/1 53/5 دهندگان خدمات ترويجی راضی هستم.من از ارائه

 مروجان کشاورزي و کارشناسان امور آب نياز اطالعاتی مرا در زمينه

 کنند.ي آب برآورده میمديريت بهينه
21/5 14/1 50/4 7 

دهندگان خدمات توانم با ارائههر زمانی که الزم داشته باشم می

 ترويجی ارتباط برقرار کنم.
19/5 24/1 56/4 6 

هاي منظمی را از ام آموزشي آب در مزرعهدر مورد مديريت بهينه

 کنم.مروجان دريافت می
16/5 24/1 56/4 0 

ندگان خدمات ترويجی عمدتًا مرا در مزرعه گندم مالقات دهارائه

 کنند.می
20/5 99/1 71/4 9 

ي آب خدمات ي مديريت بهينهمروجان و کارشناسانی که در زمينه

 رسند.دهند، قابل اعتماد به نظر میترويجی ارائه می
70/5 00/2 70/4 14 

 

    11/1 ميانگين کل

ه ار
ج

ن

ي 
ها جت
ا

اع
م

ي  ر 
د مي
ز نه
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دم ري
ي

ت  هي
ب نه
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 1 20/4 45/1 71/5ي آب در اطرافيانم معتقدند که مشارکت در مديريت و مصرف بهينه
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 مزارع گندم به نفع ما کشاورزان است.

عنوان يک فعاليت ي آب را بهاطرافيان من مديريت و مصرف بهينه

 کنند.مطلوب تلقی می
05/5 40/1 54/4 2 

ه مصرف بهينه و درست از منابع کشاورزان همسايه من معتقدند ک

 آب کشاورزي وظيفه ما کشاورزان است.
50/5 41/1 54/4 5 

هاي مالی شناسم، در تأمين کمکبسياري از کشاورزانی که می

 کنند.بازسازي و اليروبی مسيرهاي آبياري مشارکت می
57/5 24/1 53/4 0 

مصرف کشاورزان و اطرافيان من نگرش مثبتی نسبت به مديريت و 

 ي آب در مزارع گندم دارند.بهينه
24/5 16/1 57/4 3 

 

    13/1 ميانگين کل

نه
هي

ت ب
ري

دي
ي م

ايا
مز

ک 
در

ب
ي آ

 

ي آب به مرور منجر به افزايش قدرت تالش براي مديريت بهينه

 شود.نفس میمديريتی و اعتمادبه
00/5 95/4 25/4 1 

ع آب براي تواند به حفظ منابي آب میمديريت و مصرف بهينه

 هاي بعدي کمک کند.نسل
00/5 41/1 27/4 2 

هاي ميان تواند به کاهش تنشي آب میمديريت و مصرف بهينه

 هاي کشور کمک کند.کشاورزان و استان
03/5 47/1 26/4 5 

پا تواند به معيشت کشاورزان خردهي آب میمديريت و مصرف بهينه

 کمک کند.
62/5 46/1 20/4 0 

ي انتقال مالکيت آب به تواند زمينهي آب میمصرف بهينه مديريت و

 کشاورزان را فراهم سازد.
62/5 15/1 54/4 3 

 7 52/4 25/1 01/5 شود.ي آب منجر به کاهش هدر رفت آب میمديريت و مصرف بهينه

هاي خروج از ترين راهي آب يکی از مهممديريت و مصرف بهينه

 بحران آب است.
01/5 95/1 34/4 6 

 

    33/1 ميانگين کل

ب
سي

ک آ
در

ب
د آ

بو
کم

ه 
ت ب

سب
ي ن

ير
پذ

 
ي آب امنيت ملی کشور را تهديد عدم مديريت و مصرف بهينه

 کند.می
46/0 41/1 20/4 1 

ي آب ممکن است باعث از بين رفتن عدم مديريت و مصرف بهينه

 ام شود.منبع درآمدي من و خانواده
06/5 42/1 27/4 2 

ي آب منابع آب زيرزمينی و سطحی ت و مصرف بهينهبدون مديري

 شوند.تر میروز به روز به آخر عمر خود نزديک
93/5 40/1 27/4 5 

ي آب ممکن است پيامدهايی مانند عدم مديريت و مصرف بهينه

 تنش و تضاد ميان کشاورزان را به وجود آورد.
09/5 47/1 26/4 0 

ت غذايی کشور را تهديد ي آب امنيعدم مديريت و مصرف بهينه

 کند.می
90/5 10/1 29/4 3 

زيست و حيات ي آب ممکن است محيطعدم مديريت و مصرف بهينه

 وحش را به طول کامل نابود کند.
45/0 21/2 30/4 7 

 

    69/1 ميانگين کل

 

 هاي استنباطیيافته

 همبستگی بين متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش -

بط همبستگی ميان متغيرهاي به منظور بررسی روا

موجود در چارچوب مفهومی پژوهش از ضريب 

گونه (. همان7همبستگی پيرسون استفاده شد )جدول 

دهد، ها نشان میهاي حاصل از اين همبستگیکه يافته

ي متغير احساس مسئوليت نسبت به مديريت بهينه

داري با نگرش منابع آب داراي همبستگی مثبت و معنی
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ي منابع آب بود نسبت به مديريت بهينه کشاورزان

ي همبستگی متغيرهاي (. بررسی رابطه7)تاييد فرضيه 

پذيري ي آب، درک آسيبدرک مزاياي مديريت بهينه

ي نسبت به کمبود آب، هنجارهاي اجتماعی در زمينه

ي مديريت بهينه، کيفيت خدمات ترويجی در زمينه

ي يريت بهينهي آب و خودکارآمدي در مدمديريت بهينه

آب با متغير احساس مسئوليت نسبت به مديريت بهينه 

ي اين متغيرها داراي همبستگی آب نشان داد که همه

داري با احساس مسئوليت کشاورزان مثبت و معنی

 3تا  1نسبت به مديريت بهينه آب هستند. لذا، فرضيات 

پذيري نسبت به کمبود تاييد شد. دو متغير درک آسيب

ي آب در مقايسه با مزاياي مديريت بهينه آب و درک

ديگر متغيرها همبستگی باالتري با متغير ميانجی 

ي اين است که اين دهندهداشتند. اين موضوع نشان

توانند نقش بيشتري در تبيين متغير متغيرها می

 ي داشته باشد.وابسته

 

 خطا. 41/4= در سطح **                 

 

تحليل مسير عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران نسبت  -

 به مديريت بهينه آبياري

مبتنی بر چارچوب مفهومی تحقيق و نيز بر مبناي 

( 1مکانيزم اثرگذاري متغيرها بر روي يکديگر )شکل 

اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل تمامی متغيرهاي 

آب کاران نسبت به مديريت بهينه اثرگذار بر نگرش گندم

با استفاده از تحليل مسير محاسبه گرديد. براي اين 

منظور ابتدا اثرات مستقيم متغيرهاي مستقل بر روي 

ي اصلی و ميانجی مورد بررسی قرار متغيرهاي وابسته

( نشان 6هاي جدول )گونه که يافتهگرفت. همان

دهند، متغير احساس مسئوليت نسبت به مديريت می

داري متغير نگرش معنی بهينه آب به صورت مثبت و

نسبت به مديريت بهينه آب را تحت تأثير قرار داد. اين 

درصد از تغييرات  9/54متغير به تنهايی توانست 

بينی واريانس نگرش نسبت به مديريت بهينه آب را پيش

 کند. 

همچنين در گام دوم، اثرات پنج متغير درک مزايـاي 

بــه  پــذيري نســبتي آب، درک آســيبمــديريت بهينــه

ي مـديريت کمبود آب، هنجارهـاي اجتمـاعی در زمينـه

ي مـديريت بهينه، کيفيـت خـدمات ترويجـی در زمينـه

ي آب بـر ي آب و خود کـارايی در مـديريت بهينـهبهينه

روي متغير احساس مسئوليت نسبت به مـديريت بهينـه 

هـاي حاصـل از ايـن آب موردسنجش قرار گرفت. يافتـه

ي اين متغيرها به غير همه بخش نيز حاکی از آن بود که

از خــود کــارايی در مــديريت بهينــه آب اثــرات مثبــت و 

داري بر روي احساس مسئوليت نسبت به مـديريت معنی

بهينه آب داشتند. همچنين، اين پـنج متغيـر توانسـتند 

درصــد از تغييــرات واريــانس متغيــر احســاس  0/00

بينـی مسئوليت در زمينـه مـديريت بهينـه آب را پـيش

 .کنند

 

 

 

 
 

 
 

 

 ـ  همبستگی بين متغيرهاي پژوهش7جدول 

 نتيجه داريطح معنیس r متغير دوم متغير اول

 آب يبهينه مديريت مزاياي درک

ت به 
ت نسب

س مسئولي
احسا

ب
ت بهينه آ

مديري
 تاييد فرضيه 441/4 390/4** 

 تاييد فرضيه 441/4 740/4** آب کمبود به نسبت پذيريآسيب درک

 تاييد فرضيه 441/4 072/4** بهينه مديريت يزمينه در اجتماعی هنجارهاي

 تاييد فرضيه 441/4 006/4** آب يبهينه مديريت يزمينه در رويجیت خدمات کيفيت

 تاييد فرضيه 441/4 014/4** ي آبخود کارآمدي در مديريت بهينه

 تاييد فرضيه 441/4 330/4** نگرش نسبت به مديريت بهينه آب احساس مسئوليت نسبت به مديريت بهينه آب
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 ـ محاسبه اثرات مستقيم بر روي  رفتار مديريت بهينه آب، نگرش و احساس مسئوليت نسبت به مديريت بهينه آب6جدول 

 B Beta t Sig.t متغيرهاي مستقل 
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گر
  ن
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 441/4 1/16 ــــــــ 60/19 مقدار ثابت

 441/4 42/12 330/4 094/4 بت به مديريت بهينه آباحساس مسئوليت نس

 441/4 = Sig. F 21/30 = F 549/4  =Adj 2R 511/4 =2R  330/4 = R 

س 
سا

اح
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رو
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م ب
قي

ست
ت م
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ب
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ين
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ت ن
ولي
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 919/4 -142/4 ــــــــ -499/4 مقدار ثابت

 443/4 04/2 214/4 136/4 ي آبدرک مزاياي مديريت بهينه

 441/4 34/0 513/4 207/4 پذيري نسبت به کمبود آبدرک آسيب

 442/4 40/5 173/4 139/4 ي مديريت بهينههنجارهاي اجتماعی در زمينه

ي مديريت کيفيت خدمات ترويجی در زمينه

 ي آببهينه
472/4 116/4 42/2 400/4 

 614/4 562/4 42/4 417/4 ي آبخود کارايی در مديريت بهينه

 441/4 = Sig. F 06/31 = F 000/4 =Adj 2R 035/4 =2R  765/4 = R 

 

نتايج حاصل از بررسی اثرات غيرمستقيم و کل 

متغيرهاي مستقل بر روي متغير نگرش نسبت به 

( و 0مديريت بهيينه آب توسط گندمکاران در جدول )

( آورده شده است. با توجه به اينکه بر اساس 2شکل )

( متغير احساس 1ی پژوهش )شکل چارچوب مفهوم

مسئوليت تنها متغيري بود که به صورت مستقيم نگرش 

داد، لذا در اين قسمت نيز تنها را تحت تأثير قرار می

متغيري بود که اثرات مستقيم براي آن محاسبه شد. 

افزون بر اين، از آنجايی که پنج متغير درک مزاياي 

بت به پذيري نسي آب، درک آسيبمديريت بهينه

ي مديريت کمبود آب، هنجارهاي اجتماعی در زمينه

ي مديريت بهينه، کيفيت خدمات ترويجی در زمينه

ي آب به ي آب و خودکارآمدي در مديريت بهينهبهينه

ي احساس مسئوليت نسبت به ي فعالسازي اوليهواسطه

مديريت بهينه آب بر روي نگرش تأثيرگذار بودند، براي 

غيرمستقيم محاسبه شد. نتايج حاصل از  آنها صرفاً اثرات

اين تحليل نشان داد که از بين اين پنج متغيرهاي درک 

پذيري نسبت به کمبود آب و درک مزاياي آسيب

ي آب به ترتيب داراي بيشترين اثرات مديريت بهينه

غيرمستقيم بر روي نگرش نسبت به مديريت بهينه 

يرهاي مستقل بودند. افزون بر اين، بررسی اثرات کل متغ

ي آب نيز نشان بر روي نگرش نسبت به مديريت بهينه

داد که اثرات کل متغيرهاي احساس مسئوليت نسبت به 

پذيري نسبت به کمبود مديريت بهينه آب، درک آسيب

 ي آب از بقيهآب و درک مزاياي مديريت بهينه

 متغيرهاي مستقل بيشتر است.

 
 تقيم و کل متغيرها بر روي نگرش نسبت به مديريت بهينه آبـ تحليل اثرات مستقيم، غيرمس0جدول 

 کل اثرات مستقيماثرات غير اثرات مستقيم متغيرها رديف

 330/4 ـ  330/4 احساس مسئوليت نسبت به مديريت بهينه آب 1

 116/4 116/4 ـ ي آبدرک مزاياي مديريت بهينه 2

 163/4 163/4 ـ پذيري نسبت به کمبود آبدرک آسيب 5

 49/4 49/4 ـ ي مديريت بهينههنجارهاي اجتماعی در زمينه 0

 473/4 473/4 ـ ي آبي مديريت بهينهکيفيت خدمات ترويجی در زمينه 3

 41/4 41/4 ـ ي آبخودکارآمدي در مديريت بهينه 7
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ـ  الگوي تجربی پژوهش2شکل   

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

ر ارائه خدمات عمدتًا ها به منظوامروزه رويکرد دولت

از نوع تقاضا محور است و اين موضوع در بحث تأمين 

آب مورد نياز بخش کشاورزي مستثنی نيست. به 

جاي تمرکز بر عرضه کنند تا بهها سعی میعبارتی، دولت

آب بر روي بخش تقاضا و اصالح رفتارهاي مصرف آب 

و صورت شايسته کشاورزان تمرکز کنند تا منابع آب را به

 نسبت کشاورزان بهينه مديريت کنند. در اين بين نگرش

 راستاي در گام نخستين منابع آب پايدار مديريت به

 سوي مشارکت و انجام اقدامات به آنان ترغيب و تشويق

آيد. لذا در می شمار به آب منابع پايدار مديريت با مرتبط

اين تحقيق ضمن تحليل نگرش کشاورزان گندمکار 

يت بهينه آب به عوامل موثر بر نگرش نسبت به مدير

مطلوب آنها پرداخته شد. تحليل نگرش کشاورزان 

گندمکار شهرستان کرمانشاه نشان داد که وضعيت کلی 

نگرش کشاورزان نسبت به مديريت بهينه آب در سطح 

متوسط قرار دارد. همانگونه که نتايج نشان داد، در گام 

يريت بهينه اول؛ متغير احساس مسئوليت نسبت به مد

دار بر روي متغير نگرش آب داراي اثري مثبت و معنی

 .Valizadeh et alهاي بود. اين يافته همسو با يافته

(2019،) Adams (2014 ،)Yazdanpanah et al. (2012 و )

Abadi (2019) باشد. به عبارتی ديگر، هر اندازه که می

 کار نسبت به مديريتاحساس مسئوليت کشاورزان گندم

تري نسبت به بهينه آب بيشتر باشد، آنها نگرش مطلوب

ي آب خواهند داشت. اين موضوع نشان مديريت بهينه

ي مربوط به مديريت کشت گندم و دهد که در برنامهمی

برداري پايدار از منابع آب بايد توجه نيز مديريت بهره

پذيري و تعهد کشاورزان اي به ميزان مسئوليتويژه

يت بهينه آب شود. در در گام دوم؛ دو نسبت به مدير

پذيري نسبت به کمبود آب که متغير شامل درک آسيب

مورد تأييد قرار گرفته  (Hallaj, 2017)در تحقيق حالج 

ي آب که مورد تأييد بود و درک مزاياي مديريت بهينه

Pradhananga et al. (2017 ,2015)  است، بيشترين

ي متغير احساس دار را بر رواثرات مثبت و معنی

مسئوليت نسبت به مديريت بهينه آب  داشتند. به 

هاي ناشی عبارتی هر چه که درک گندمکاران از آسيب

از کمبود آب و نيز درک آنها نسبت به مزاياي مديريت 

بهينه آب بيشتر باشد، احساس مسئوليت آنها نسبت به 

مديريت بهينه آب بيشتر خواهد بود. متغير هنجارهاي 

 Pradhananga et al. (2017ی که در تحقيق اجتماع

ي مديريت مورد تأييد قرار گرفته بود، در زمينه( 2015,

بهينه آب ديگر متغيري بود که در گام دوم بر روي 

کاران نسبت به مديريت بهينه آب پذيري گندممسئوليت

تاثير داشت. به اين معنی که هر چقدر هنجارهاي 

ي ي آب در جامعهنهاجتماعی نسبت به مديريت بهي

کاران احساس مسئوليت تر باشد، گندمکشاورزي مطلوب
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بيشتري نسبت به مديريت بهينه آب و در نتيجه 

مديريت بهينه آب خواهند داشت. از سوي ديگر، متغير 

کيفيت خدمات ترويجی چهارمين متغير قدرتمند 

تأثيرگذار بر روي احساس مسئوليت و در نتيجه نگرش 

ي آب بود. به عبارتی بت به مديريت بهينهکشاورزان نس

هر چه کيفيت خدمات ترويجی بيشتر و بهتر باشد، 

پذيرتر در جهت مديريت بهينه آب گندمکاران مسئوليت

اقدام خواهند کرد. بر اين اساس پيشنهادهاي زير نيز 

 قابل توصيه است:

با توجه به اهميت احساس مسئوليت در بهبود  -

يز با توجه به اين نکته که عدم نگرش گندمکاران و ن

پذيري نسبت به کمبود آب و عدم درک درک آسيب

عنوان موانعی مزاياي مديريت بهينه آب هميشه به

کليدي براي ايجاد و تقويت احساس مسئوليت و در 

نتيجه نگرش مطلوب نسبت به مديريت بهينه آب 

شود که کشاورزان مطرح است، در اين راستا پيشنهاد می

اي در استان کشاورزي و سازمان آب منطقه جهاد

اي، اقدام به برگزاري مشترک نامهکرمانشاه طی تفاهم

هاي نظري و عملی کنند. تا از اين طريق، ضمن کالس

هايی ناشی از باال بردن درک کشاورزان نسبت به آسيب

عدم مديريت بهينه آب از جمله تهديد امنيت ملی، از 

نواده و از بين رفتن منابع بين رفتن منبع درآمدي خا

آبی، بر آگاهی رسانی نسبت به مزاياي حاصل از مديريت 

بهينه آب از جمله افزايش قدرت مديريتی و اعتماد 

هاي آينده، و بنفس، حفظ و پايداري منابع آب براي نسل

هاي ميان کشاورزان مناطق کمک به کاهش تنش

ي خود ها به خودمختلف تاکيد گردد. اين گونه فعاليت

گيري هنجارهاي مناسب در تواند منجر به شکلمی

 زمينه مديريت بهينه آب در منطقه گردد.

برخالف اهميتی که کيفيت خدمات ترويجی بر  -

روي احساس مسئوليت دارد، مشاهدات ميدانی در 

منطقه مورد مطالعه حاکی از آن بود که عامالن ترويجی 

شود ا پيشنهاد میفعاليت مناسبی را در منطقه ندارند. لذ

در جريان اجراي طرح نظام نوين ترويج کشاورزي که 

گذرد بر رفع نواقص آن کمتر از يک دهه از اجراي آن می

اقدام و در جهت بهبود کيفيت خدمات ترويجی از جمله 

مشارکت و حضور بيشتر و بهتر مأموران ترويج  زمينه

کشاورزي در عرصه اقدام شود، چرا که گندمکاران 

تقدند که دانش مروجان کشاورزي می تواند در بهبود مع

 مديريت بهينه آب به آنها کمک کند.

توان انتظار داشت که چنين بر اين اساس، می

تر شدن احساس مسئوليت و در اقداماتی منجر به فعال

ترکشاورزان نسبت به مديريت نتيجه نگرش مطلوب

 بهينه آب خواهد شد.
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