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عاملهای مؤثر بر مهارت کشاورزان در استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی :بهار،
استان همدان
9

رضا موحدی ،7نسرین قادری مقتدر ،2حمید باللی 7و مریم شیرخانی

 -1دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
 -2دانش آموخته کارشناسیارشد توسعه روستایی ،مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه ،همدان.
 -3دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.

چکیده
بخش کشاورزی بیشترین سهم را در ایجاد بحران آب دارد و بنابراین لزوم استفادهی بهینه از منبعهای آبی
در این بخش پرهیزناپذیر است .برای رسیدن به این مهم ،آموزش کشاورزان در به کارگیری روشها و فناوریهای
نوین بهره برداری از منبعهای آب دارای اهمیت زیادی است .به همین منظور از آنجا که مهارت بازتابی از
دانش ،نگرش و امکانات میباشد ،این پژوهش با هدف بررسی عاملهای مؤثر بر مهارت کشاورزان در استفادهی
بهینه از منبعهای آب کشاورزی انجام شده است .جامعهی آماری این تحقیق شامل همهی کشاورزان شهرستان
بهار استان همدان میباشد ( )N = 1331که  271تن از آنان بر پایهی فرمول کوکران به صورت تصادفی به
عنوان نمونهی تحقیق انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادههای تحقیق ،پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از
نظر کارشناسان مربوطه و پایایی متغیرها با استفاده از آزمون آلفای ترتیبی ( )α = /58-0/33تائید شد .بررسی
نمونه تحقیق نشان داد که بیش از  70درصد از کشاورزان در هیچ گونه دورهی آموزشی مرتبط با مدیریت
منبعهای آب کشاورزی یا محیط زیست شرکت نکرده بودند .یافتههای آزمون من ویتنی نشان داد که دانش و
مهارت استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی در کشاورزانی که در دورههای آموزشی مرتبط شرکت کرده
بودند با کسانی که در این دورهها شرکت نداشتند ،دارای تفاوت معنیدار است .همچنین بر پایهی یافتههای
آزمون کروسکال والیس بین مهارت بر پایهی مالکیت زمین ،منبعهای کسب اطالعات و منبعهای تامین آب،
تفاوت معنیداری وجود دارد .یافتههای آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین مهارت و متغیرهای دانش،
نگرش و شمار قطعههای زمین رابطهی مثبت و معنیدار و میزان تولید سالیانه ،گسترهی زمین دیم و میزان
کاربرد کودهای شیمیایی رابطهی منفی و معنیداری وجود دارد .افزون بر این ،نتایج رگرسیون ترتیبی نشان
داد سه متغیر دانش ،نگرش و شمار قطعههای زمین 80/3 ،درصد از احتمال تغییر سطح متغیر مهارت کشاورزان
در استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی را تبیین میکنند.
نمایه واژگان :مدیریت آب کشاورزی ،دانش آب ،نگرش آب ،مهارت استفادهی بهینهی آب.
نویسنده مسئول :مریم شیرخانی
رایانامهmshirkhani950@yahoo.com :
دریافت1337/03/01 :

پذیرش1337/12/11 :
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مقدمه
آب یکی ازمهمترین عاملهای رشد و توسعه
کشورهاست (مجیدی و همکاران1330 ،؛ اوستر 1و
همکاران .)2002 ،از یک سو به دلیل توسعهی
اجتماعی-اقتصادی ،صنعتی شدن ،رشد سریع
جمعیت و افزایش تقاضا برای کشاورزی ،تقاضا برای
آب افزایش یافته؛ و از سوی دیگر به سبب اجرای
راهبردهای توسعهی بهره برداری از آب ،چالشهای
زیست محیطی و تغییرپذیریهای آب و هوایی،
ذخیرههای آبی کاهش یافته است (گرسی و ژاک،2
2011؛ دروگرز 3و همکاران .)2012 ،بحرانهای
جهانی آب بزرگترین تهدیدی است که جهان در
دههی آینده با آن رو به روست .دیگر نگرانیها در
زمینهی سالمت ،بهداشت ،عدالت و رفاه انسان ،محیط
زیست و بوم نظامها ،به شکل جدایی ناپذیری با
مدیریت آب مرتبط هستند (مجمع جهانی اقتصاد،1
.)2018
میزان بارندگی ساالنه در ایران به شکل میانگین
حدود  280میلی متر یا  113میلیارد متر مکعب
میباشد که این میزان بارندگی کمتر از یک سوم
میانگین ساالنهی بارندگی ( 531میلی متر) در سطح
جهانی و حدود یک سوم میانگین ساالنهی بارندگی
( 732میلی متر) در آسیاست (مدنی2011 ،8؛
کشاورز 2و همکاران .)2008 ،افزایش چشمگیر
جمعیت در کشور ،سرانهی منبعهای آب شیرین را از
 7000متر مکعب در سال ( 1338ابریشم چی و
تجریشی )2008 ،7و  2200متر مکعب در سال 1370
(موسوی ،)2008 ،5به کمتر از  1700متر مکعب
(مدنی2011 ،؛ مریدی )2017 ،3کاهش داده است .بر
پایهی نشانه تنش آبی فالکنمارک ،)1353( 10اگر
سرانهی ساالنهی منبعهای آب تجدیدپذیر بین 1000
تا  1700متر مکعب باشد منجر به تنش آبی میشود
(براون و ماتلوک .)2011 ،11بنابراین ،بر پایهی این
نشانه ،ایران هم اکنون در وضعیت تنش آبی قرار دارد
(مریدی .)2017 ،همچنین ،پیشبینی میشود که
سرانهی ساالنهی منبعهای آب تجدیدپذیر تا سال
 1100به حدود  500مترمکعب کاهش یابد که
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پایینتر از مرز کم آبی (هزار مترمکعب) خواهد بود
(تجریشی و ابریشم چی.)1353 ،
کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرفکنندهی آب
در جهان شناخته شده است که  70درصد از کل
برداشت آب از آبخوانها ،رودخانهها و دریاچههای
جهان را به خود اختصاص میدهد و با چالشهای
زیادی برای تولید غذای بیشتر ،همراه با مصرف آب
کمتر رو به رو است (آکوآاستات فائو2012 ،12؛ فائو،13
 .)2011بنابراین ،استفادهی بهینه از منبعهای آب در
این بخش یا مدیریت آب کشاورزی ،پرهیز ناپذیر است
(محمدی و همکاران-1355 ،الف؛ تهامیپور و کاوسی
کالشمی.)2012 ،11
اکنون از  121میلیون هکتار زمین کشور ،تنها 18
درصد آن زیر کشت میباشد و از حدود  38میلیارد
متر مکعب آب مصرفی کشور 32 ،درصد آن توسط
بخش کشاورزی مصرف میشود؛ این در حالی است که
میانگین بهرهوری آبیاری کمتر از  38درصد است
(مدنی2011 ،؛ سرفرازی .)1333 ،با توجه به نامناسب
بودن پراکندگی زمانی و مکانی ریزشهای آسمانی در
ایران و پایین بودن کارآیی آبیاری درکشاورزی ،آب به
عنوان جدیترین عامل محدودکننده تولید محصول
در کشاورزی مطرح میباشد (مجیدی و همکاران،
.)1330
با توجه به چالشهای فراوانی که ایران در زمینهی
بحران آب با آن رو به روست و سهم و نقش بخش
کشاورزی در ایجاد این بحران ،دولت به دنبال بهبود
بهرهوری آب زراعی به عنوان راهی برای کاهش مشکل
کم بود آب است (علیزاده و کشاورز .)2008 ،18با این
حال ،چگونگی بهبود بهرهوری آب با توجه به عاملهای
کشت ،آب زمین شناسی 12و اجتماعی-اقتصادی در
کشور ،کاری بسیار پیچیده است (فرامرزی 17و
همکاران .)2010 ،مدیریت آب کشاورزی شامل بازه
گستردهای از عاملهای فنی ،زیرساختی ،اقتصادی و
اجتماعی است (ایگلسیاس و گاروت.)2018 ،15
منبعهای تأمین کنندهی آب آشامیدنی شهر
همدان شامل سد اکباتان و منبعهای آب زیرزمینی
دشت همدان-بهار است (فاطمی و همکاران.)1338 ،
با توجه به بحران آب موجود در این منطقه ،بررسی در
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شیوههای مدیریت آب کشاورزی ضروری به نظر
میرسد (بانژاد و سیفی)1358 ،؛ زیرا در غیر این
صورت ،افزون بر آسیب دیدن بخش کشاورزی،
مشکالتی را در زمینهی تأمین آب آشامیدنی ایجاد
میکند (بانژاد و سیفی1358 ،؛ فاطمی و همکاران،
.)1338
در زمینهی کم بود آب و بحران ناشی از مصرف
روزافزون آن ،راهحلهای موجود برای رویارویی با این
مشکل به طور عمده بر جنبههای فنی برای حل بحران
تکیه دارند ،در صورتی که مشکالت نگرشی و در پی
آن مسئلههای رفتاری در مرکز توجه برای حل بحران
کم بود آب قرار میگیرند .در گزارش اجالس جهانی
آب که در سال  2003در کیوتو ژاپن برگزار شد ،آمده
است که مسئلههای مرتبط با دانش و نگرش و رفتار،
سه منشأ بحران آب هستند و تنها  20درصد بحران
کم بود آب ،مربوط به تغییرپذیریهای آب و هوایی
است (رنجبر و همکاران .)1338 ،یکی از راهکارهای
برون رفت از بحران آب در کشور ،توانمندسازی
کشاورزان است (نصرآبادی .)1331 ،در راستای راهبرد
توسعهی پایدار ،آموزش استفادهی بهینه از منبعهای
آب ،بخشی از هدفهای اصلی برنامههای دولت
میباشد (باللی و همکاران .)1338 ،در واقع رکن اصلی
در آموزش افراد ،ایجاد توانمندی در آنان برای
تصمیمگیری صحیح ،تغییر رفتار و عملکرد و
استفادهی بهینه از منبعها است (راحمی و طاهری،
 .)1353از سوی دیگر نگرش و رفتار نیز با یکدیگر
درهم تنیدهاند و تغییر در نگرش میتواند به تغییرهایی
در رفتار منجر شود و برعکس .نگرش یک وضعیت
گرایش ذهنی فرد نسبت به یک ارزش است و از طریق
بیان واکنشی نسبت به یک فرد ،مکان ،شیء یا رویداد
بروز مییابدکه به نوبه خود بر اندیشه و عمل فرد تأثیر
میگذارد (آلپورت .)1338 ،13نگرش یک مؤلفهی
شناختی ،عاطفی و رفتاری است که دو قطبی 20بوده
و پاسخی به محرک است .این ویژگیها به همهی
جنبههای عقل و رفتار گسترش مییابد و همین امر
باعث میشود ارائه تعریف مشخصی از آن مشکل باشد
و بنابراین اندازهگیری درست نگرش امکانپذیر نیست
(آلتمن .)2005 ،21رابطهی نگرش-رفتار به بهترین

شکل یک پرسش تجربی در بیرون از تعریف نگرش
است ،تعریفی که به سادگی بر ماهیت ارزیابی نگرشها
به مطلوبیت یا عدم مطلوبیت متمرکز است (آلبراسین
و شاویت.)2017 ،22
در زمینهی حفاظت محیط زیست و پایداری
منبعهای آب در بخش کشاورزی و دانش ،نگرش،
مهارت و رفتار عاملهای انسانی دخیل در آن به ویژه
کشاورزان ،بررسیهایی انجام شده است که در اینجا
به اختصار به شماری از آنها اشاره میشود.
برتن )2011( 23در پژوهشی نشان داد که
ویژگیهای شخصیتی ازجمله سن ،تجربه ،تحصیالت
و جنسیت بر رفتار زیست محیطی کشاورزان تأثیر
دارد.
یافتههای تحقیقی در اتیوپی مشخص کرد که سن،
اندازه خانوار ،اندازه کشتزار ،شیب آن ،شمار دام،
برنامهی کشاورز برای ادامه فعالیتهای کشاورزی،
دست رسی به خدمات اعتباری ،آموزش و خدمات
ترویج به صورت مثبت و معنیدار و اشتغال به
فعالیتهای غیرکشاورزی و فاصله کشتزار تا خانه به
صورت منفی و معنی دار ،پذیرش اقدامهای حفاظت
آب و خاک را تحت تأثیر قرار میدادند (برهانو،21
.)2012
یافتههای پژوهشی با هدف شناسایی عاملهای
مؤثر بر مدیریت بهینهی آب کشاورزی بر پایهی نظر
کشاورزان در شهرستان املش ،استان گیالن نشان داد
شمار سفر به منطقههای شهری در هر ماه ،مشارکت
خانواده در کشاورزی ،دست رسی به اطالعات ،فاصلهی
بین کشتزارها و مرکزهای خدمات کشاورزی،
کشتزارهای متعلق به کشاورزان و نظام بهرهوری ،به
طور قابل توجهی بر مدیریت بهینهی منبعهای آب
تأثیر میگذارد (رضادوست و الهیاری.)2011 ،28
بنابر نتیجهی بررسیهای باللی و همکاران
( )1338مشخص شد که متغیرهای سطح تحصیالت،
درآمد ناخالص ساالنه کشاورز ،دست رسی به
تسهیالت مالی و اعتباری ،نوع مالکیت زمین و شرکت
در کالسهای آموزشی آبیاری بر پذیرش فناوری
آبیاری تحت فشار ،دارای تأثیر معنیداری میباشند.

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

74

عاملهای مؤثر بر مهارت ...

زارع و زاللی ( )1331در تحقیقی نشان دادند که
روشهای مهار و پخش سیالب ،روشهای تغذیه
آبهای زیر زمینی ،آشنایی با کاربرد ابزار ساده هوا و
اقلیمشناسی و روشهای آبیاری تحت فشار ،مهمترین
نیاز آموزشی کشاورزان در مدیریت بهینهی آبیاری
بوده و شرکت در دورههای آموزشی و ترویجی در
افزایش سطح دانش حرفهای کشاورزان تأثیر به سزایی
دارد.
در پژوهشی دیگر مشخص شد میزان نگرش بیش
از نیمی از پاسخگویان در شبکههای آبیاری دارای
تعاونی آب بران نسبت به مدیریت آب کشاورزی ،در
سطحهای مثبت و به نسبت مثبت قرار دارد .همچنین
محققان نشان دادند که تعاونی آب بران بر توسعهی
عاملهای سرمایههای اجتماعی ،انسانی ،فیزیکی ،مالی
و طبیعی بسیار تاثیرگذار بودند (شاهرودی و همکاران،
.)1357
در بررسی دیگری مشخص شد که بین عملکرد
کشاورزان در زمینه شیوههای مدیریت آب زراعی،
تماسهای ترویجی ،راههای ارتباطی ،مؤلفههای
سرمایه اجتماعی و نگرش کشاورزان نسبت به تعاونی
آب بران با وضعیت مشارکت کشاورزان در زمینهی
مدیریت شبکههای آبیاری ،رابطهی مثبت و
معنیداری وجود دارد (شاهرودی و چیذری.)1357 ،
یافتههای پژوهشی دیگر با هدف تحلیل مؤلفههای
مؤثر بر مدیریت آب کشاورزی در شهرستان زرین
دشت استان فارس از دیدگاه کشاورزان ،مشخص کرد
که سیاستهای حمایتی دولت ،جلوگیری دولت از
حفر بی رویه چاههای جدید و مهارت و تخصص
کارشناسان بخش ترویج ،مهمترین مؤلفههای مؤثر
بودند (محمدی و همکاران-1355 ،الف).
یافتههای پژوهش محمدی و همکاران (-1355ب)
نشان داد که سطح مهارت بیش از نیمی از کشاورزان
در به کارگیری فناوریهای مدیریت آب کشاورزی،
پایین و به نسبت پایین بوده است .همچنین بین
مهارت کشاورزان و سن ،پیشینهی کشاورزی و میزان
مشکالت مدیریت آب ،رابطهی منفی و معنیدار و
میزان تحصیالت رابطهی مثبت و معنیداری وجود
دارد.
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حیدری ساربان ( )1330در پژوهشی نشان داد که
بیشتر از نیمی از گندم کاران ،دانش متوسطی در
زمینهی مدیریت آب زراعی دارا بودند.
خسرویپور و همکاران ( )1332در یافتههای
پژوهشی با عنوان "تعیین عاملهای تاثیرگذار بر
رفتارهای کشاورزان در برابر بحران آبهای زیرزمینی
در شهرستان دیر" نشان دادند که  73/8درصد از
واریانس متغیر سازگاری غیرکشاورزی کشاورزان را
شش متغیر آسیبپذیری کشاورزان ،کیفیت زندگی
آنان ،عضویتشان در گروههای اجتماعی ،وضعیت چاه
کشاورزی ،سرمایه طبیعی و نوع مالکیت کشاورزان
تعیین میکنند.
کیانی و عباسی ( )1331در یافتههای پژوهشی
نشان دادند میزان آگاهی کشاورزان از برنامهریزی
آبیاری بسیار اندک است .همچنین مشخص شد که
عاملهای اصلی تحقق نیافتن برنامههای افزایش
کارآیی آبیاری به دالیل چندی از جمله ارزش نامعقول
اقتصادی آب ،اندازه قطعههای زراعی و مالکیت
خصوصی آب هستند.
حسنی و همکاران ( )1331در یافتههای پژوهشی
نشان دادند که بین دیدگاه کشاورزان در ارتباط با
بازدارندههای مدیریت منبعهای آب ،تنها عامل
آموزش و ترویج تفاوت معنیداری داشت .همچنین از
بین ویژگیهای فردی و زراعی آنان ،عاملهای سن،
سطح تحصیالت و میزان درآمد با رفتارهای مدیریت
منبعهای آب ارتباط معنیداری داشتند.
یعقوبی و پورمند ( )1331در یافتههای پژوهشی
نشان دادند میانگین نمرهی دانش کشاورزان نسبت به
مدیریت خشکسالی  3/72از  20بود .همچنین بین
نمرهی دانش کشاورزان نسبت به مدیریت خشکسالی
و متغیرهای سن ،گستره باغ و درآمد ساالنه رابطهی
معنیداری وجود داشت.
در بررسی دیگری مشخص شد که میزان آگاهی
کشاورزان از مسئلههای آب و خاک در استانهای
تهران ،خوزستان ،گلستان و مازندران کم میباشد
(عباسی و همکاران.)1331 ،
در یافتههای تحقیقی دیگر مشخص شد بین میزان
به کارگیری عملیات رویارویی با خشکسالی و
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متغیرهای میزان شرکت در کارگاههای آموزشی،
دورههای آموزشی و بازدیدهای ترویجی رابطهی مثبت
و معنیداری وجود دارد (جعفری و همکاران.)1331 ،
در یافتههای پژوهشی دیگر نیز مشخص شد که دانش
فنی کشاورزان دربارهی مدیریت آب زراعی در حد به
نسبت باالیی بوده است .همچنین بیشتر افراد مورد
بررسی دارای نگرش متوسط و متوسط به باال نسبت
به مدیریت آب زراعی بودند .بین فراسنجههای
چگونگی عملکرد کشاورزان ،میزان تماسهای
ترویجی ،میزان استفاده از راههای ارتباطی ،میزان
مشارکت اجتماعی و دانش فنی بهرهبرداران با متغیر
نگرش کشاورزان دربارهی مدیریت آب زراعی رابطهی
مثبت و معنیداری وجود دارد (نوری و همکاران،
.)1332
در یافتههای پژوهشی که توسط پزشکی راد و
همکاران ( )1331انجام گرفت مشخص شد که
همبستگی مثبت و معنیداری بین میزان پذیرش

سامانههای آبیاری نوین با متغیرهای سن ،توان مالی
کشاورز ،مشارکت ،کانون مشورت واقع شدن ،نوگرایی،
برخورداری و به کارگیری ماشینها و ادوات کشاورزی،
شرکت در دورههای ترویجی و جهان شهری بودن
کشاورز وجود دارد.
در یافتههای پژوهشی دیگر مشخص شد که شمار
نیروی کار خانوادگی و شمار قطعههای زمین تأثیر
منفی و اندازه کشتزار ،سواد ،شغل کشاورز ،شیب
زمین ،ناهمگون بودن خاک ،محدودیت میانگین آب و
محدودیت فصلی آب و گرفتن وام ،بر پذیرش آبیاری
بارانی تأثیر مثبت داشتند (رفیعی دارانی و بخشوده،
.)1357
بنابر یافتههای بررسیهای انجام شده -همانطور
که به اختصار به شماری از مهمترین آنها اشاره شد-
عاملهای تأثیرگذار بر مهارت کشاورزان در استفادهی
بهینه از منبعهای آب کشاورزی به پنج عامل کلی
تقسیم شدند که در قالب چهارچوب مفهومی پژوهش
ارائه میشود (شکل .)1

دانش کشاورزان

نگرش کشاورزان

مهارت
کشاورزان
ویژگی های فردی
و اجتماعی-
اقتصادی
کشاورزان

ویژگی های
کشتزار

دست رسی به
عامل های نهادی

نگاره  -7متغیرهای تبیینکننده مهارت کشاورزان
با توجه به محدودیت منبعهای آبی و بحرانهای
پیش رو که پیشتر بیان شد ،الزم است مهارت
کشاورزان به عنوان یکی از عاملهای انسانی بسیار
مهم در مدیریت منبعهای آب کشاورزی تحلیل و
عاملهای مؤثر بر آن مشخص شود تا بر پایهی آن
تصمیمگیریهای مناسبی برای برنامهریزی آموزشی به
منظور مدیریت منبعهای آب کشاورزی و اجرای آن
اتخاذ شود .از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی

عاملهای مؤثر بر مهارت کشاورزان در استفادهی
بهینه از منبعهای آب کشاورزی در شهرستان مرکزی
بهار استان همدان انجام شده است.
روششناسی
این پژوهش به لحاظ الگوواره از دیدمان کمی ،از
نظر هدف کاربردی و از نظـر نحـوهی گـردآوری
دادهها میدانی اسـت .جامعهی آماری مورد بررسی در
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این پژوهش شامل همهی کشاورزان بخش مرکزی
شهرستان بهار استان همدان در هشت دهستان
میباشد که  1331تن را شامل میشود .به منظور
تعییـن شمار نمونـه از فرمول کوکران ،22اسـتفاده
شـد و  271تن به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس
پرسشنامهها توزیع ،تکمیل و بازگردانده شد .روش
نمونهگیری مورد استفاده در این پژوهش ،روش
تصادفی طبقهای بود و بدین منظور به تناسب شمار
هر طبقه (روستا) ،شمار نمونه در آن طبقه تعیین شد.
در این تحقیق برای گـردآوری اطالعات از
پرسشنامهی محقـق سـاخت استفاده شد که دارای
چهار بخش بود .بخش اول ،ویژگیهای فردی و
اجتماعی-اقتصادی کشاورزان ،ویژگیهای کشتزار و
میزان دست رسی به عاملهای نهادی ( 20پرسش)،
بخش دوم ،دانش ( 21گویه) ،بخش سوم ،نگرش (15
گویه) و بخش چهارم ،مهارت کشاورزان ( 20گویه) در
استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی را مورد
سنجش قرار داد .پرسشهای بخش دوم ،سوم و چهارم
در قالب مقیاس لیکرت پنج گزینهای (خیلی زیاد تا
خیلی کم) تنظیم شد .برای تعیین روایی پرسشنامه
از نظرهای متخصصان و اعضـای هیـأت علمـی گروه
ترویج و آموزش کشاورزی و توسعهی روستایی
دانشگاه بوعلی سینا استفاده شد .به منظور سنجش
پایایی پرسشنامه ،شماری از آنها در آزمون پیش
آهنگ ،به  30تن از کشاورزانی که عضو جامعه آماری
پژوهش نبودند ،داده شد و با ضریب آلفای ترتیبی -
به دلیل برتریهای آن برای مقیاسهای لیکرتی نسبت
به ضریبهای اطمینانی همچون آلفای کرونباخ
(گدرمن 27و همکاران2012 ،؛ زامبو 25و همکاران،
 _ )2007و با استفاده از نرمافزار  ،Rپایایی ابزار تحقیق
برای سه بخش دانش ،نگرش و مهارت ،به ترتیب
 0/58 ،0/55و  0/33محاسبه شد که نشان دهندهی
قابلیت باالی ابزار تحقیق برای گردآوری دادهها است.
به منظور پردازش دادهها از نرمافزار آماری SPSSو
با توجه به مقیاس دادهها از آزمونهای همبستگی
اسپیرمن ،مقایسهای من ویتنی و کروسکال والیس و
رگرسیون رتبهای استفاده شد.
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یافتهها
سن کشاورزان مورد بررسی بین  20تا 50سال ،با
میانگین  12/22سال و انحراف معیار  1/28سال است.
بیشتر کشاورزان ( 72/3درصد) ،دارای سطح سواد در
حد راهنمایی و کمتر از آن هستند .بیشترین
پیشینهی کار کشاورزان  20سال و کمترین آن  2سال،
با میانگین  22/22و انحراف معیار  11/53است .نزدیک
به  12درصد از افراد مورد بررسی به جز کشاورزی،
شغل دیگری نیز داشتند اما بیشتر آنان (85/2
درصد) ،تنها کشاورز هستند .همچنین  123تن (20/1
درصد) ،مالکیت فردی 28 ،تن ( 21درصد) ،زمین
مشاعی 7 ،تن ( 2/2درصد) ،مالکیت تعاونی و  38تن
(12/3درصد) ،زمین اجارهای دارند.
گسترهی کل زمین کشاورزان بین  0/8تا 10
هکتار متغیر بوده و میانگین آن  8/23هکتار و انحراف
معیار آن  1/03هکتار میباشد .حدود  32/2درصد
( 237تن) از کشاورزان به شکل متغیر تا  10هکتار
زمین کشاورزی داشته و  2/2درصد ( 17تن) ،بیشتر
از  10هکتار زمین و تنها  1/2درصد ( 2تن) ،باالتر از
 20هکتار زمین کشاورزی داشتند .گسترهی زمین آبی
کشاورزان بین  0/8تا  20هکتار متغیر بوده و میانگین
آن  2/03هکتار و انحراف معیار آن  2/81هکتار
میباشد .گسترهی زمین دیم کشاورزان بین  0/8تا 10
هکتار متغیر بوده و میانگین آن  1/11هکتار و انحراف
معیار آن  2/53هکتار است .میانگین قطعههای زمین
کشاورزی  1/83هکتار و انحراف معیار آن  2/87هکتار
است .بزرگترین قطعهی کشاورزی  12هکتار
میباشد .بیشترین قطعههای زمینهای کشاورزی به
صورت دیم است .میانگین میزان تولید سالیانه
محصول در هکتار  8/01تن (انحراف معیار  8/87تن)
است .بیش از  83درصد از کشاورزان مورد بررسی برای
کاشت و داشت گیاهان زراعی خود از ماشینها و ابزار
کشاورزی استفاده میکنند و  12/7درصد از کشاورزان
از روش دستی و سنتی استفاده میکنند .همچنین
 88/5درصد ( 180تن) از کشاورزان محصولهای خود
را به صورت افزارگانی و  11/2درصد ( 113تن) ،به
صورت دستی و سنتی برداشت میکنند .کمترین
میزان مصرف کودهای شیمیایی توسط کشاورزان 20
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کیلوگرم در هکتار و بیشترین میزان  1880کیلوگرم
در هکتار (با میانگین  350کیوگرم) بود .کمترین
میزان کاربرد سمها نیم لیتر در هکتار و بیشترین
میزان  20لیتر در هکتار (با میانگین  3/55لیتر) بود.
اندکی بیش از  12درصد ( 33تن) از افراد مورد بررسی
برای تامین آب کشاورزی از قنات 22/8 ،درصد (71
تن) از آب چاه و  21/2درصد ( 121تن) از آب سطحی
استفاده میکردند .نود و هشت درصد از کشاورزان
اعالم کردند که با مشکل کم آبی روبه رو هستند.
تنها  28/5درصد از افراد مورد بررسی ( 70تن)،
در دورههای آموزشی مرتبط با محیط زیست یا
کشاورزی پایدار شرکت کرده بودند و دیگر کشاورزان
یعنی  71/2درصد ( 201تن) در این دورهها شرکت
نداشتهاند .همچنین 75/2 ،درصد از کشاورزان مورد

بررسی ( 213تن) در هیچ گونه دورهی آموزشی
مرتبط با مدیریت و استفادهی بهینه از منبعهای آب
کشاورزی شرکت نداشتهاند .همچنین مشخص شد
بیشترین روش مورد استفاده برای کسب اطالعات،
مراجعه حضوری به سازمان کشاورزی ( 31/1درصد)
و کمترین روش مورد استفاده ،رادیو و تلویزیون (1/5
درصد) بوده است.
به منظور بررسی دانش و آگاهی کشاورزان
دربارهی استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی،
شمار  21گویه بر پایهی طیف پنج قسمتی لیکرت
مطرح و از کشاورزان خواسته شد تا میزان دانش
خودشان را دربارهی گویههای مورد بررسی از خیلی
زیاد تا خیلی کم ذکر کنند.

جدول  -7اولویتبندی کشاورزان دربارهی آشنایی با کشاورزی و استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی
دانش

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییر ()C. V

اولویت

روشهای مبارزه با علفهای هرز
روش آیشبندی گیاهان زراعی
تاریخ کشت و برداشت
استفاده از روش شخم عمود بر جهت شیب زمین
تناسب مصرف کود همسو با مصرف کمتر آب

3/831
3/232
3/015
2/370
2/727

0/537
0/533
0/518
0/553
0/530

0/213
0/283
0/273
0/233
0/300

1
2
3
1
8

رقمها و گیاهانی که نیاز به آب کمتری دارند

2/351

0/532

0/301

2

زمان مناسب آبیاری در روز
رقمهای زودرس
روشهای کشت مخلوط به جای کشت تنها یک گیاه زراعی
چگونگی مدیریت آبیاری
مدیریت مشارکتی آب
روشهای استفاده از آبهای بازیافتی و پساب ها
چگونگی انجام شخم حفاظتی
چگونگی محاسبهی نیاز آبی گیاه
روشهای زهکشی زمین
گیاهان زراعی و رقمهای مقاوم به خشکی
روشهای آبیاری هوشمند
انتخاب الگوی کشت مناسب با توجه به شرایط موجود در کشتزار
نوعهای گوناگون روشهای کم آبیاری
استفاده از بقایای گیاهی
استفاده از بادشکنها برای کاهش تبخیر آب در کشتزار
اندازهگیری حجمی آب
روشهای آبیاری نوین
تناوب زراعی

3/313
2/227
2/227
2/820
2/513
2/015
2/173
2/117
2/273
2/121
2/151
2/172
2/302
2/257
2/138
2/217
2/331
2/558

1/001
0/577
0/531
0/581
0/353
0/781
0/311
0/531
0/512
0/535
0/515
0/331
0/578
0/550
0/583
0/552
0/323
1/172

0/303
0/323
0/338
0/335
0/381
0/327
0/323
0/370
0/370
0/370
0/378
0/375
0/350
0/358
0/353
0/335
0/103
0/105

7
5
3
10
11
12
13
11
11
11
18
12
17
15
13
20
21
22

* مقیاس :خیلی کم = 1کم = 2متوسط= 3زیاد=  1خیلی زیاد= 8
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یافتهها گویای آن است که میزان دانش کشاورزان
بر پایهی ضریب تغییر در گویه های :روشهای مبارزه
با علفهای هرز (میانگین= ،3/83انحراف معیار=،0/53
ضریب تغییر= ،)0/28روش آیشبندی گیاهان زراعی
(میانگین= ،3/23انحراف معیار= ،0/51ضریب
تغییر= ،)0/22تاریخ کشت و برداشت (میانگین=،3/02
انحراف معیار= ،0/58ضریب تغییر= )0/25و استفاده از
روش شخم عمود بر جهت شیب زمین
(میانگین= ،2/37انحراف معیار= ،0/53ضریب
تغییر= ،)0/30بیشتر از دیگر موارد بوده است (جدول
.)1
به منظور بررسی نگرش کشاورزان دربارهی
استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی شمار 15
گویه بر پایهی طیف پنج قسمتی لیکرت مطرح و از
کشاورزان خواسته شد تا نگرش خودشان را دربارهی
گویههای مورد بررسی از خیلی زیاد تا خیلی کم بیان
کنند .یافتهها نشان میدهد که از بین گویههای

عاملهای نگرشی گویه های :برای حفظ منبعهای آب،
کشت گیاه زراعی خود را تغییر میدهم
(میانگین= ،3/52انحراف معیار= ،0/51ضریب
تغییر= ،)0/22به مسئوالن در همهی مرحلههای
مدیریت آب کمک میکنم (میانگین= ،3/87انحراف
معیار= ،1/03ضریب تغییر= )0/25و حفظ منبعهای
آب ،بیشتر بر عهدهی کشاورزان است
(میانگین= ،3/51انحراف معیار= ،1/12ضریب
تغییر= ،)0/23به ترتیب کمترین ضریب تغییر را به
خود اختصاص دادهاند و نگرش کشاورزان نسبت به
آنها مساعدتر از دیگر موارد بوده است (جدول .)2
به منظور بررسی مهارت کشاورزان در استفادهی
بهینه از منبعهای آب کشاورزی ،شمار  20گویه بر
پایهی مقیاس توان -عدم توان و بر پایهی طیف پنج
قسمتی لیکرت مطرح و از کشاورزان خواسته شد تا
میزان توان یا عدم توان خودشان را دربارهی گویههای
مورد بررسی از خیلی زیاد تا خیلی کم بیان کنند.

جدول  -2اولویتبندی کشاورزان در زمینهی تمایل و عالقمندی آنان نسبت به استفادهی بهینه از منبعهای
آب کشاورزی
انحراف

ضریب تغییر

معیار

()C. V
0/217
0/255
0/231
0/303
0/308
0/308
0/311
0/318

1
2
3
1
8
8
2
7
5

نگرش

میانگین

برای حفظ منبعهای آب ،کشت گیاه زراعی خود را تغییر میدهم.
به مسئوالن در همهی مرحلههای مدیریت آب کمک میکنم.
حفظ منبعهای آب ،بیشتر بر عهدهی کشاورزان است.
برای اجرای سامانهی آبیاری نوین از تسهیالت بانکی استفاده میکنم.
به جای روشهای سنتی آبیاری از روشهای نوین استفاده میکنم.
کشاورزان از مسئولیتپذیری الزم برای حفظ منبعهای آب برخوردارند.
هماهنگی بین سازمانها در زمینه مسایل آب وجود دارد.
برای حفظ منبعهای آب در کالسهای آموزشی و ترویجی شرکت میکنم.

3/523
3/825
3/511
3/737
3/518
3/821
3/203
3/108

0/535
1/022
1/113
1/181
1/122
1/075
1/133
1/073

برای حفظ بیشتر منبعهای آب ،دیگر کشاورزان را تشویق میکنم.

3/282

1/131

0/327

3/372

1/118

0/330

3

3/281
3/172
3/128
3/883
3/122
3/181
3/321
3/155

1/077
1/120
1/123
1/213
1/132
1/171
1/250
1/288

0/331
0/331
0/332
0/311
0/383
0/372
0/351
0/331

10
11
12
13
11
18
12
17

کارشناسان و مروجان کشاورزی ،راهنماییها و آموزشهای الزم زمینهی کشاورزی را به
خوبی ارائه میدهند.
برای جلوگیری از مصرف آب در کشتزار ،به صورت مدیریت مشارکتی عمل میکنم.
قانونهای مؤثر و بازدارنده در زمینهی حفظ منبعهای آب وجود دارد.
فرهنگ چگونگی استفاده از منبعهای آب در بین کشاورزان وجود دارد.
تشکلهای محلی و روستایی در زمینهی استفاده از آب ،نقش پررنگی دارند.
به عنوان نمایندهی کشاورزان امور مربوط به مدیریت آب را پیگیری میکنم.
برای جلوگیری از هدررفتن آب از رقمهای مقاوم به خشکی استفاده میکنم.
برای رسیدن به سود و درآمد بیشتر ،آب را تلف نمیکنم.
برای حفظ منبعهای آب ،در یکپارچه شدن زمینهای کشاورزی همکاری میکنم.
مقیاس :خیلی کم = 1کم = 2متوسط= 3زیاد=  1خیلی زیاد= 8
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جدول  -9اولویتبندی کشاورزان در زمینهی توانایی آنان در استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی
مهارت

میانگین

انحراف معیار

الیروبی قنات
استفاده از آب بندها
احداث استخر سیمانی
تعیین فاصله دور آبیاری
مهار رطوبت خاک (پخش کود دامی ،کمپوست ،خاکپوش یا مالچ)
نگهداری و تعمیر استخر آب
استفاده از خاکپوش یا مالچ پالستیکی
رفع پیچ و خمهای آبراهههای انتقال آب
جلوگیری از نفوذ و هدر رفت آب در نهرها
انتخاب رقمهای مقاوم به کم آبی و خشکی
سرویس و نگهداری تاسیسات آبیاری

3/113
2/220
2/223
2/120
2/387
2/827
2/033
2/121
2/187
2/272
2/323

0/372
0/310
0/383
0/302
0/303
0/331
0/505
0/581
0/331
0/313
0/357

ضریب تغییر
()C. V

اولویت

0/311
0/383
0/323
0/373
0/353
0/332
0/335
0/103
0/108
0/111
0/117

1
2
3
1
8
2
7
5
3
10
11

استفاده از روشهای کم آبیاری

2/302

0/320

0/117

11

سرویس و نگهداری پمپهای آب

2/173

0/321

0/128

12

مساحی و نقشه برداری از زمین برای از بین بردن پستی و بلندی ها

2/111

0/313

0/132

13

نصب اتصاالت و شیرهای لوله کشی در کشتزار
تسطیح لیزری زمین برای کمتر مصرف شدن آب
کاربرد لولههای هیدروفلوم برای توزیع یکنواخت آب
به کارگیری روشهای آبیاری تحت فشار
بهینهسازی آبیاری سنتی (استفاده از لولههای پلی اتیلنی ،فلزی ،بتونی)
آزمایش خاک برای تعیین میزان دقیق آبیاری کشتزار

2/335
2/070
2/077
2/285
1/315
1/582

1/035
0/301
0/308
1/010
1/028
1/118

0/133
0/138
0/132
0/117
0/831
0/202

11
18
12
17
15
13

مقیاس :خیلی کم = 1کم = 2متوسط= 3زیاد=  1خیلی زیاد= 8

یافتهها نشان میدهد که از بین گویههای مهارت
کشاورزان ،روش الیروبی قنات (میانگین=،3/11
انحراف معیار= ،0/35ضریب تغییر= ،)0/31استفاده از
آب بندها (میانگین= ،2/22انحراف معیار=،0/31
ضریب تغییر= )0/38و احداث استخر سیمانی
(میانگین= ،2/22انحراف معیار= ،0/38ضریب
تغییر= )0/32به ترتیب کمترین ضریب تغییر را
داشتهاند و مهارت کشاورزان در آنها ،بیشتر از دیگر
موارد بوده است (جدول .)3
دانش ،نگرش و مهارت در کشاورزانی که در
دورههای آموزشی مرتبط شرکت کرده بودند با
آنهایی که در هیچ یک از این دورهها شرکت نکرده
بودند ،با استفاده از آماره من ویتنی مقایسه شد .جدول
 1نشان میدهد که بین دانش استفادهی بهینه از
منبعهای آب کشاورزی در کشاورزانی که در دورهی
محیط زیست (،Z = -1/085 ،sig = 0/000
 )U = 1718/000و مدیریت آب (،sig=0/000

 )U=1211/800 ،Z=-3/712شرکت کرده بودند با
آنهایی که در هیچ یک از این دورهها شرکت نکرده
بودند ،در سطح اطمینان  33درصد ،تفاوت معنیداری
وجود دارد .همچنین مشخص شد که بین مهارت در
استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی در
کشاورزانی که در دورهی محیط زیست (،sig = 0/000
 )U = 8037/000 ،Z = -3/810و مدیریت آب
()U = 1311/000 ،Z = -2/331 ،sig = 0/020
شرکت کرده بودند با آنهایی که در هیچ یک از این
دورهها شرکت نکرده بودند ،در سطح اطمینان 33
درصد تفاوت معنیداری وجود دارد .بین نگرش نسبت
به استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی در
کشاورزانی که در دورهی محیط زیست (،sig = 0/580
 )U = 2325/800 ،Z = -0/153و مدیریت آب
( )U = 8232/000 ،Z = -1/023 ،sig = 0/302شرکت
کرده بودند با آنهایی که در هیچ یک از این دورهها
شرکت نکرده بودند ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

29

عاملهای مؤثر بر مهارت ...

جدول  -7تأثیر شرکت کشاورزان در دورههای آموزشی در دانش ،نگرش و مهارت آنان در استفادهی بهینه از
منبعهای آب کشاورزی
متغیر وابسته

متغیر گروه بندی
بلی

70

125/71

*1

خیر

201

121/21

شرکت در
دورهی *2
شرکت در
دورهی *1
شرکت در
دورهی *2
شرکت در
دورهی *1
شرکت در
دورهی *2

بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر

85
213
70
201
85
213
70
201
85
213

123/51
122/73
131/15
132/83
118/33
133/12
121/81
122/02
187/22
130/21

شرکت در
دورهی

دانش

نگرش

مهارت

شمار

میانگین رتبه

مالکZ

مقدارU

sig

**-1/085

1718/000

0/000

**-3/712

1211/800

0/000

-0/153

2325/800

0/580

-1/023

8232/000

0/302

**-3/810

8037/000

0/000

**-2/331

1311/000

0/020

* منظور از دورهی  ،1دورهی محیط زیست و دورهی  ،2دورهی مدیریت آب میباشد.
** ≤01/0 p

جدول  -1تأثیر وضعیت کشاورزان در مهارت آنان در استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی
متغیر
شغل دوم
کاشت و داشت
برداشت
مشکل کم آبی

گروه ها

شمار

میانگین رتبه

بلی
خیر
مکانیزه
سنتی
مکانیزه
سنتی
بلی
خیر

112
182
111
122
180
113
223
2

132/13
133/07
137/32
133/12
138/81
131/38
131/28
127/27

به منظور مقایسهی مهارت کشاورزان در استفادهی
بهینه از منبعهای آب کشاورزی بر پایهی متغیرهای
داشتن شغل دوم ،روش کاشت و داشت ،روش برداشت
و داشتن مشکل کم آبی از آزمون من ویتنی استفاده
شد که یافتههای آن در جدول  8نشان داده شده است.
نتایج نشان داد که بین مهارت کشاورزان بر پایهی هیچ
کدام از این متغیرها ،تفاوت معنیداری وجود ندارد.
به منظور بررسی مهارت کشاورزان در استفادهی
بهینه از منبعهای آب کشاورزی بر پایهی متغیرهای
مالکیتهای اراضی ،منبعهای کسب اطالعات و
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مالک Z

مقدار U

sig

-0/382

5813/800

0/722

-0/103

5510/000

0/252

-0/122

5515/000

0/303

-1/011

833/000

0/235

منبعهای تامین آب از آزمون کروسکال والیس استفاده
شد که یافتههای آن در جدول  2نشان داده شده است.
یافتههای این آزمون نشان میدهد که مهارت
کشاورزان با انواع متفاوت مالکیت اراضی (،sig=0/000
 )χ2=28/221و منبعهای کسب اطالعات
( ،)χ2=12/123 ،sig=0/000در سطح اطمینان 33
درصد و منبعهای تامین آب (،sig=0/027
 ،)χ2=7/218در سطح اطمینان  38درصد ،با یکدیگر
متفاوت میباشد.
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جدول  -1تأثیر وضعیت کشاورزان در مهارت آنان در استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی
متغیرها

مالکیتهای اراضی

منبعهای کسب اطالعات

منبعهای تامین آب

گروه ها

شمار

میانگین رتبه

خصوصی
مشاع
تعاونی
اجاری
مروجان
سازمان کشاورزی
مرکز تحقیقات
همسایگان
مجله ها
رادیو و تلویزیون
قنات
چاه
آب سطحی

123
28
7
38
82
58
31
73
18
8
33
71
121

133/82
103/02
181/21
130/80
181/21
123/02
117/51
33/03
72/57
171/20
127/38
188/22
122/22

Sig

χ2

**28/221

0/000

**12/123

0/000

*7/218

0/027

** p≤ 0/* 01 p≤ 0/08

جدول  -4همبستگی متغیرهای تحقیق با مهارت کشاورزان در استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی
متغیرهای تحقیق

r

sig

سن
تحصیالت
پیشینه کار
گستره زمین
شمار قطعههای زمین
میزان تولید سالیانه
گسترهی زمین دیم
گسترهی زمین آبی
میزان کاربرد کودهای شیمیایی
میزان کاربرد سموم شیمیایی
دانش
نگرش

-0/023
0/101
-0/015
-0/057
**0/233
**-0/325
**-0/203
-0/018
*-0/132
0/023
**0/253
**0/813

0/220
0/053
0/110
0/122
0/000
0/000
0/002
0/533
0/031
0/731
0/000
0/000

** p≤ 0/* 01 p≤ 0/08

به منظور بررسی رابطهی بین مهارت کشاورزان
نسبت به استفادهی بهینه از منبعهای آب و متغیرهای
مربوطه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد که
یافتههای آن در جدول  7نشان داده شده است .با
توجه به یافتههای به دست آمده ،بین مهارت
کشاورزان و متغیرهای شمار قطعههای زمین ،دانش و
نگرش نسبت به استفادهی بهینه از منبعهای آب
کشاورزی ،در سطح اطمینان  33درصد رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .همچنین بین مهارت کشاورزان
و میزان تولید سالیانه ،گسترهی زمین دیم در سطح
اطمینان  33درصد و میزان کاربرد کودهای شیمیایی
در سطح اطمینان  38درصد رابطهی منفی و

معنیداری وجود دارد .بین مهارت و دیگر متغیرها
همبستگی معنیداری مشاهده نشد.
به منظور پیشبینی متغیر مهارت کشاورزان بر
پایهی متغیرهای مستقلی که دارای همبستگی
معنیدار با این متغیر هستند و همچنین متغیرهایی
که در آزمونهای مقایسه مهارت معنیدار شدند ،از
رگرسیون لجستیک ترتیبی یا همان رگرسیون ترتیبی
استفاده شد .به منظور افزایش دقت این آزمون،
متغیرهای دانش ،نگرش و مهارت به دلیل فراوانی
بسیار اندک در طبقههای «خیلی کم» و «خیلی زیاد»،
از طیف  8گزینهای به  3گزینهای کدبندی دوباره
شدند .همچنین به دلیل جلوگیری از خطای هم خطی
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بین متغیرهای پیش بین از یک سو و کاهش شمار این
متغیرها به منظور افزایش دقت آزمون رگرسیون
ترتیبی  -به دلیل حساسیت این آزمون به شمار
متغیرهای پیش بین  -از سوی دیگر ،شماری از
متغیرهای مستقل حذف شدند .خطای هم خطی بین
دیگر متغیرهای مستقلی که وارد آزمون رگرسیون
شدند و احتمال وجود رابطهای بین آنها وجود داشت،
بررسی شد که یافتهها نشان داد رابطهی بین هیچکدام
از آنها معنیدار نیست (جدول  .)10همانطور که

جدول  5نشان میدهد کای دو مدل  52/577بوده و
معنیدار است ()sig=0/000؛ بنابراین متغیرهای
مستقل توانایی پیشبینی متغیر مهارت را بهبود داده
و مدل برازش مناسبی دارد.
همچنین آزمون نیکویی برازش بر پایهی معیار
پیرسون )χ2=220/208 ،df=331 ،sig=0/335( 30و
دیویانس)χ2=170/823 ،df=331 ،sig=1/000( 31
معنیدار نبوده و فرض نیکویی برازش مدل تایید
میشود (جدول .)3

جدول  -1اطالعات برازش مدل
نمایی32

مدل

درست

پایه
نهایی

287/110
170/823

χ2

df

sig

52/577

13

0/000

جدول  -3آزمون نیکویی برازش و ضریبهای تعیین
Goodness of fit

χ2

df

sig

پیرسون
دیویانس

220/208
170/823

331
331

0/335
1/000

McFadden

0/337

Nagelkerke

0/803

Cox and Snell

0/333

Pseudo R2

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است،
رگرسیون ترتیبی ضریبهای تعیین را بر پایهی سه
آماره در بازه  0/337تا 0/803محاسبه کرده است که
آماره ناگل کرک معادل  0/803میباشد؛ بنابراین
 80/3درصد از تغییرهای متغیر وابسته (مهارت
کشاورزان) توسط متغیرهای مستقل وارد شده در
معادله رگرسیونی ،تبیین میشود.
جدول  10برآورد فراسنجهها ،خطای استاندارد،
آماره والد و آزمون معنیداری آن ،نسبتهای شانس33
و فاصلهی اطمینان آن را برای متغیرهای تبیینی و
متغیر وابسته نشان میدهد .یافتههای آزمون والد و
مقایسه آن با سطح معنیداری  ،0/08نشان میدهد
که متغیرهای شمار قطعههای زمین (،sig=0/033
 ،)wald=1/252 ،df=1دانش (کد،sig=0/000 :1
 ،wald=17/238 ،df=1کد،df=1 ،sig=0/001 :2
 )wald=11/115و نگرش (کد،df=1 ،sig=0/013 :1
 ،wald=2/132کد،df=1 ،sig= 0/000 :2
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 )wald=12/131معنیدار هستند .ضریبهای برآورد
منفی مربوط به متغیر دانش (-5/113 ،β2=-2/171
= )β1نشان میدهد که کشاورزان با سطح دانش کمتر
نسبت به کشاورزان با سطح دانش بیشتر ،کمتر
احتمال دارد که مهارت باالتری داشته باشند .دانش با
کد ( 3سطح زیاد) در رگرسیون ترتیبی به عنوان
طبقهی مرجع 31در نظر گرفته شده است و ضریب
برآورد آن صفر میباشد .همچنین ضریبهای برآورد
منفی مربوط به متغیر نگرش (-2/522 ،β2=-1/223
= )β1نشان میدهد که کشاورزان با سطح نگرش کمتر
(منفی) نسبت به کشاورزان با سطح نگرش بیشتر
(مثبت) ،کمتر احتمال دارد که مهارت باالتری داشته
باشند .نگرش با کد ( 3سطح زیاد) در رگرسیون
ترتیبی به عنوان طبقهی مرجع در نظر گرفته شده
است و ضریب برآورد آن صفر میباشد .ضریب برآورد
مثبت متغیر قطعههای زمین ( )β=0/170نشان
میدهد که با افزایش شمار قطعههای زمین ،احتمال

شماره  ،74زمستان 7934

داشتن مهارت بیشتر ،افزایش مییابد .بنابر یافتههای
آزمون رگرسیون ترتیبی ،دیگر متغیرهای مستقل با
مهارت رابطهای ندارند.
نرمافزار  SPSSبه طور مستقیم نسبتهای شانس
و فاصلههای اطمینان  %38آن را در رگرسیون ترتیبی
به دست نمیآورد .لذا برای به دست آوردن این
میزانها باید یا به صورت دستی و از طریق فرمول eβ
(یا مکمل آن  e-βدر هنگام تغییر طبقهی مرجع) و یا
از طریق صفحهی کنترل سامانهی مدیریت برونداد38
در نرمافزار  SPSSاقدام کرد .در اینجا با استفاده از
صفحهی کنترل  OMSفراسنجههای مورد نظر
محاسبه شدند .تفسیر برآوردهای نسبتهای شانس
محاسبه شده برای هر یک از متغیرهای معنیدار بدین
صورت میباشد :شانس قرار گرفتن در طبقهی مهارت
زیاد در کشاورزانی با سطح دانش کم  0/000برابر
کشاورزان با دانش زیاد (،95% CI=0/000-0/011
 )Exp (β) =0/000و شانس قرار گرفتن در طبقهی
مهارت زیاد در کشاورزانی با سطح نگرش کم (منفی)
 0/083برابر کشاورزان با نگرش زیاد (مثبت) است
( .)Exp (β) =0/083 ،95% CI=0/002-0/813به
عبارت دیگر شانس قرار گرفتن در طبقهی مهارت زیاد
در کشاورزانی با سطح دانش زیاد  1270/1برابر
کشاورزان با دانش کم ( )Exp (-β) =1270/1و شانس
قرار گرفتن در طبقهی مهارت زیاد در کشاورزانی با
سطح نگرش زیاد (مثبت)  12/55برابر کشاورزان با
نگرش کم (منفی) ( )Exp (-β) =12/55است.
همچنین یک واحد افزایش در شمار قطعههای زمین
با نسبت شانس  ،1/158با افزایش شانس مهارت زیاد
در کشاورزان مرتبط میباشد (95% 1/003-1/333
=.)Exp (β) =1/158 ،CI
رگرسیون ترتیبی بر خالف رگرسیون لجستیک که
احتمال رخداد یک رویداد را به احتمال عدم رخداد
آن میسنجد ،به جای توجه به یک رویداد جدا،
احتمال رخداد یک رویداد و همه رویدادهای پیش از
آن را مورد توجه قرار میدهد .بنابراین شانسها به
صورت زیر محاسبه میشوند:
 احتمال (نمره> / )jاحتمال (نمره≤Ɵj= )j
یا



(احتمال (نمره≤ / )1 -)jاحتمال (نمره≤Ɵj= )j

مدل رگرسیون رتبهای به صورت زیر میباشد:
ln (Ɵj)=ln (ɤ/1- ɤ)=αj + (β1x1 + β2x2 +
)… + βpxp



بدین ترتیب هر لوجیت αj ،خود را دارد ،اما ضریبهای
 βبرای همگی یکسان است .این به آن معنی است که
تأثیر متغیر مستقل برای تابعهای لوجیت مختلف
یکسان است .به همین دلیل است که این مدل را مدل
شانس متناسب 32نیز مینامند .بدین ترتیب
معادلههای رگرسیونی تحقیق حاضر به صورت زیر
میباشد:
 ln (ɤ1/1- ɤ1) = -5/321 + 0/170x1 5/113 -x22/522x3
 ln (ɤ2/1- ɤ2) = -2/532 + 0/170x1 5/113 -x22/522x3
بحث و نتیجهگیری
همانطور که مالحظه شد یافتههای این تحقیق نشان
داد که دانش کشاورزان دربارهی استفادهی بهینه از
منبعهای آب کشاورزی ،به ویژه در رابطه با اطالعات
فنیتر و تخصصیتر در سطح مناسبی نمیباشد .در
بررسیهای کیانی و عباسی ( ،)1331یعقوبی و
پورمند )1331( ،و عباسی و همکاران ( )1331نیز
دانش کشاورزان در زمینهی مدیریت منبعهای آب
پایین ارزیابی شد .یافتههای بررسی نوری و همکاران
( )1332و حیدری ساربان ( )1330با این یافتهها
مغایر است .دانش کشاورزان در زمینهی مباحث
تخصصی مربوط به استفادهی بهینه از منبعهای آب
کشاورزی کمتر بوده و تنها در زمینهی اصول کلی
مربوط به کاشت و داشت ،دانش به نسبت بیشتری
دارند .افزون بر این مشخص شد که نگرش کشاورزان
نسبت به استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی
در سطح به نسبت مناسبی قرار دارد و بنابراین زمینهی
فکری مساعدی برای مشارکت ،اجرا و پذیرش اصول و
فناوریهای مدیریت آب وجود دارد.

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

24

عاملهای مؤثر بر مهارت ...

جدول  -72برآورد فراسنجهها
برآوردها

متغیر
مهارت 1
مهارت 2
گسترهی زمین دیم
شمار قطعههای زمین
میزان تولید سالیانه
میزان کاربرد کودهای شیمیایی
دانش 1
دانش 2
دانش 3
نگرش 1
نگرش 2
نگرش 3
منبعهای تامین آب 1
منبعهای تامین آب 2
منبعهای تامین آب 3
مالکیتهای اراضی 1
مالکیتهای اراضی 2
مالکیتهای اراضی 3
مالکیتهای اراضی 1
هم خطی دانش  1و نگرش 1
هم خطی دانش  1و نگرش 2
هم خطی دانش  1و نگرش 3
هم خطی دانش  2و نگرش 1
هم خطی دانش  2و نگرش 2
هم خطی دانش  2و نگرش 3
هم خطی دانش  3و نگرش 1
هم خطی دانش  3و نگرش 2
هم خطی دانش  3و نگرش 3

α
α
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β

-5/321
-2/532
-0/132
0/170
0/012
-1/531
-5/113
-2/171
0
-2/522
-1/223
0
-1/232
0/021
0
-0/383
-0/203
-0/051
0
-37/030
-2/333
0
-21/202
-1/200
0
0
0
0

خطای معیار

آمارهی والد

df

sig

2/221
1/310
0/111
0/052
0/087
1/025
2/003
1/335
1/132
0/172
0/275
0/123
0/823
0/258
1/225
2523/111
1/313
0/000
1/722
-

11/157
2/208
1/118
*1/252
0/820
3/111
**17/238
**11/115
*2/132
**12/131
3/281
0/013
0/358
0/730
0/001
0/000
1/152
1/122
0/528
-

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0

0/000
0/135
0/231
0/033
0/181
0/072
0/000
0/001
0/013
0/000
0/082
0/531
0/838
0/371
0/317
0/330
0/223
0/321
-

نسبت
شانس
0/000
0/083
0/573
1/158
1/013
0/180
0/000
0/002
1
0/083
0/130
1
0/271
1/022
1
0/703
0/811
0/313
1
-

فاصلهی اطمینان
0/000
0/001
0/237
1/003
0/331
0/013
0/000
0/000
0/002
0/078
0/072
0/130
0/230
0/112
0/077
-

0/015
2/177
1/032
1/333
1/122
1/221
0/011
0/023
0/813
0/175
1/031
2/211
2/112
2/053
11/031
-

** p≤ 0/* 01 p≤ 0/08

در بررسیهای شاهرودی و همکاران ( )1357و
نوری و همکاران ( )1332نیز نگرش کشاورزان مناسب
ارزیابی شد .بنابر یافتههای این پژوهش مشخص شد
که مهارت کشاورزان در استفادهی بهینه از منبعهای
آب کشاورزی در سطح مناسبی قرار ندارد .این یافتهها
با یافتههای بررسی محمدی و همکاران (-1355ب)
همخوانی داشت .همانطور که مالحظه شد مهارت
کشاورزان در زمینهی مهارتهای تخصصیتر مربوط
به استفادهی بهینه از منبعهای آب کشاورزی
نامناسبتر از دیگر موارد بوده است و در زمینهی اصول
کلی و سنتی ،مهارت به نسبت بیشتری داشتند.
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یافتههای مقایسه دانش ،نگرش و مهارت
کشاورزانی که در دورههای محیط زیست و مدیریت
آب شرکت کرده بودند و آنهایی که در هیچ دورهای
شرکت نکرده بودند ،مشخص کرد که دانش و مهارت
کشاورزان در زمینهی استفادهی بهینه از منبعهای آب
کشاورزی بر پایهی متغیرهای شرکت و عدم شرکت
در هر دو دوره ،دارای تفاوت معنیدار است اما در
نگرش کشاورزان در این زمینه ،تفاوت معنیداری
مشاهده نشد .این یافتهها با یافتههای جعفری و
همکاران ( ،)1331پزشکی راد و همکاران (،)1331
محمدی و همکاران (-1355ب) ،زارع و زاللی
( )1331و برهانو ( )2012همخوانی دارد.

شماره  ،74زمستان 7934

یافتههای این بررسی نشان میدهد که مهارت
کشاورزان بر پایهی متغیرهای داشتن شغل دوم ،روش
کاشت و داشت ،روش برداشت و متغیر داشتن مشکل
کم آبی تفاوت معنیداری ندارد که با یافتههای بررسی
پزشکی راد و همکاران ( ،)1331برهانو (،)2012
رضادوست و الهیاری ( ،)2011محمدی و همکاران
(-1355ب) و رفیعی دارانی و بخشوده ( )1357مغایر
است .یافتهها نشان داد که مهارت کشاورزان با انواع
متفاوت مالکیت ارضی با یکدیگر متفاوت است که با
یافتههای خسرویپور و همکاران ( ،)1332پزشکی راد
و همکاران ( ،)1331رضادوست و الهیاری ( )2011و
باللی و همکاران ( )1338همخوانی دارد .مهارت
کشاورزان با منبعهای کسب اطالعات متفاوت نیز با
یکدیگر متفاوت است .یافتههای بررسی پزشکی راد و
همکاران ( ،)1331شاهرودی و چیذری ( )1357و
رضادوست و الهیاری ( )2011نیز با این یافتهها
همخوانی میکند .یافتهها نشان داد مهارت کشاورزان
با منبعهای تامین آب متفاوت با یکدیگر متفاوت
میباشد که با یافتههای تحقیق محمدی و همکاران
(-1355ب) همخوانی دارد.
یافتههای این پژوهش مشخص کرد بین مهارت
کشاورزان در استفادهی بهینه از منبعهای آب
کشاورزی و متغیرهای دانش و نگرش آنها در این باره
و شمار قطعههای زمین ،رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .یافتههای بررسی نوری و همکاران
( ،)1332شاهرودی و چیذری )1357( ،و رضادوست
و الهیاری ( )2011نیز نشان داد دانش و نگرش
رابطهی مثبتی با رفتار دارند .یافتههای بررسی رفیعی
دارانی و بخشوده ( )1357مغایر با یافتههای این
پژوهش ،نشان داد که متغیر شمار قطعههای زمین
رابطهی منفی با رفتار دارد .در رابطه با وجود رابطهی
مثبت بین شمار قطعههای زمین و متغیر مهارت در
پژوهش حاضر میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که
چون مهارت استفادهی بهینه از منبعهای آب
کشاورزی در زمینهی امور سنتی ،به نسبت بهتر بوده
و در زمینهی امور تخصصی و روشهای نوین در سطح
نامطلوبی قرار داشته است؛ به همین خاطر شمار
قطعههای زمین ،عامل بازدارندهای برای به کارگیری

اصول و فناوریهای نوین استفادهی بهینه از منبعهای
آب به وجود نیاورده است .بین مهارت کشاورزان و
میزان تولید سالیانه ،گسترهی زمین دیم و میزان
کاربرد کودهای شیمیایی رابطهی منفی و معنیداری
وجود دارد .پزشکی راد و همکاران ( )1331نیز در
تحقیق خود گسترهی زمین دیم را معنیدار دانستند.
بین مهارت و متغیرهای سن ،تحصیالت ،پیشینهی
کار ،گستره زمین ،گسترهی زمین آبی و میزان کاربرد
مصرف سموم شیمیایی همبستگی معنیداری مشاهده
نشد .این یافتهها با یافتههای بررسی حسنی و
همکاران ( ،)1331پزشکی راد و همکاران (،)1331
محمدی و همکاران (-1355ب) ،شاهرودی و چیذری
( ،)1357رفیعی دارانی و بخشوده ( ،)1357باللی و
همکاران ( ،)1338برهانو ( ،)2012رضادوست و
الهیاری ( )2011و برتن ( )2011مغایرت دارد .در
تحقیق برهانو ( )2012نیز تحصیالت معنیدار نشده
است .همچنین رفیعی دارانی و بخشوده ( )1357نیز
سن را معنیدار ندانسته است.
یافتههای رگرسیون ترتیبی نشان داد که 80/3
درصد از تغییرهای متغیر وابسته (مهارت کشاورزان)
توسط متغیرهای دانش ،نگرش و شمار قطعههای
زمین تبیین میشود .ضریبهای برآورد منفی مربوط
به متغیر دانش و نگرش نشان میدهد که کشاورزان با
سطح دانش کمتر و نگرش منفی نسبت به کشاورزان
با سطح دانش بیشتر و نگرش مثبت ،کمتر احتمال
دارد که مهارت باالتری داشته باشند .ضریب برآورد
مثبت متغیر شمار قطعههای زمین نشان میدهد که
با افزایش شمار آنان ،احتمال داشتن مهارت بیشتر
افزایش مییابد .بنابر یافتههای آزمون رگرسیون
ترتیبی ،دیگر متغیرهای مستقل با مهارت رابطهای
ندارند .همچنین شانس قرار گرفتن در طبقهی مهارت
زیاد در کشاورزانی با سطح دانش کم  0/000برابر
کشاورزان با دانش زیاد و شانس قرار گرفتن در طبقهی
مهارت زیاد در کشاورزانی با سطح نگرش کم (منفی)
 0/083برابر کشاورزان با نگرش زیاد (مثبت) است و
یک واحد افزایش در شمار قطعههای زمین با نسبت
شانس  ،1/158با افزایش شانس مهارت زیاد در
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کشاورزان مرتبط میباشد .بنابر یافتههای تحقیق
پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 یافتههای این بررسی نشان داد که متغیر دانش در
تبیین مهارت اهمیت باالیی دارد ،با این حال سطح
آن در کشاورزان نامناسب میباشد و از سوی دیگر
بیشتر کشاورزان مورد بررسی در هیچ یک از
دورههای مربوط به مدیریت و بهره برداری بهینه
از منبعهای آب کشاورزی شرکت نداشته اند؛
بنابراین برای حل این مشکل الزم است نسبت به
برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی در زمینهی
ارتقای تواناییها و مهارت کشاورزان در استفادهی
بهینه از منبعهای آب کشاورزی اقدام شود .برای
اجرایی شدن این امر باید اعتبارات الزم توسط
دولت و به ویژه با تاکید بر رهیافتهای مشارکتی
تامین شده و در کنار اقدامهای سازهای و فنی
همچون افزایش راندمان آبیاری و کاهش تلفات آب
رسانی ،اهمیت راهکارهای غیرسازهای بیش از
پیش مورد توجه و تاکید مدیران و برنامهریزان قرار
گیرد.
 با توجه به این که نگرش کشاورزان نسبت به بهره
برداری بهینه از منبعهای آب کشاورزی نسبتا
مطلوب بود ،بنابراین ،زمینهی فکری مناسب برای
مشارکت کشاورزان در برنامهریزی و اجرای
طرحهای مدیریت بهینهی منبعهای آب کشاورزی
و آسانگری پذیرش اصول و فناوریهای نوین
مدیریت آب ،وجود دارد و بنابراین آموزش و
آگاهسازی کشاورزان در این زمینه ،به عنوان
نخستین و کلیدیترین گام ،باید مورد توجه
مدیران و برنامهریزان قرار گیرد.
 با توجه به این که شرکت در دورههای آموزشی
تنها باعث ایجاد تفاوت معنیدار در دانش و مهارت
کشاورزان در زمینهی بهره برداری بهینه از
منبعهای آب کشاورزی شده است و بر نگرش به
عنوان عامل بسیار مهم در تغییر رفتار ،بی تأثیر
بوده است ،الزم است سببهای این مسئله و
چرایی آن مورد توجه مسئوالن و مدیران قرار
گرفته و به منظور رفع کم بودها و نارساییهای
گذشته ،بازنگریها و اصالحهای الزم در
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برنامهریزی دورههای آموزشی و ترویجی آتی انجام
شود.
 بنابر یافتههای تحقیق ،مالکیت زمینهای
کشاورزی مبتنی بر همکاری و تعاونی ،در مهارت
کشاورزان در بهره برداری بهینه از منبعهای آب
کشاورزی مؤثر است که این مسئله باید در
سیاستهای مدیریت و حفاظت از منبعهای آب
کشاورزی ،هم از بعد آموزشی و هم اجرایی ،مورد
تاکید قرار گیرد و برای این منظور باید راه کارهایی
همچون ایجاد تشکلهای آب بران و دیگر
انجمنهای کشاورزان و فراهم کردن زمینههای
اجرای آن در اولویت قرار گیرد.
 بهره برداری مؤثر از ظرفیت منبعهای اطالعاتی
همچون رادیو و تلویزیون و همچنین سازمانها و
مرکزهای تحقیقات کشاورزی و به ویژه نقش
مروجان در بهبود و افزایش مهارت کشاورزان در
زمینهی بهره برداری بهینه از منبعهای آب
کشاورزی مؤثر است .بنابراین ،الزم است مسئوالن
صدا و سیما ،ساختن برنامههای آموزشی در این
زمینه و استفاده از ظرفیت خود در آگاهسازی و
تغییر نگرش کشاورزان و مسئوالن را مورد توجه
قرار دهند .همچنین افزایش کیفیت خدمات ارائه
شده از طریق سازمانها و مرکزهای خدمات و
تحقیقات کشاورزی و استفاده از کارشناسان و
متخصصان زبده ترویج کشاورزی و آبیاری برای
ارائه آموزشها و مشاورههای فنی ،مورد تاکید قرار
گیرد و زمینههای برقراری ارتباط سازنده بین
کشاورزان ،مروجان و مسئوالن برای انتقال
مشکالت و همچنین ارائه راهکارهای مناسب،
فراهم گردد.
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Abstract
The Agricultural Sector has the highest share in creating the water crisis in Iran; therefore
managing optimal use of water resources is inevitable. Accordingly, it is essential to educate
farmers to apply appropriate technologies to boost water proper utilization. Thus, this study has
aimed to analyze the farmers’ skills on optimal use of agricultural water resources; since the skills
are a reflection of knowledge, attitude, and facilities. The target population of this study was all
farmers from Bahar County, Hamedan province (N=1931) that 271 of them were selected by
random sampling according to Cochran formula. The data collection instrument was a
questionnaire which its validity confirmed by a group of relevant experts and the reliability of the
variables was calculated using ordinal alpha coefficient (α=0.85-0.93). The study of research
sample showed that more than 70 percent of farmers participated in neither agricultural water
management courses nor environmental problems ones. There were significant differences
between Knowledge and skills about optimal use of agricultural water resources of Farmers that
participated in related training courses and those didn’t participate, according to the results of
Mann-Whitney test. Also farmers categorized based on the land ownership, information resources
and water supplies were significantly different in terms of their water management skills,
according to the results of Kruskal-Wallis test. According to the results of Spearmans’ correlation
tests, there were positive significant relationships between skills with variables of knowledge,
attitude, and number of land plots; while this variable was negatively and significantly correlated
with the amount of the annual production, total hectares of rainfed lands, and the amount of using
chemical fertilizers. Moreover, based on the result of ordinal regression, 50.9% of the skills
variations could be explained by three variables as the farmers' knowledge and attitude and
number of land plots.
Index Terms: agricultural water management, water’s knowledge, water’s attitude, skills on
optimal use of water.
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