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 چکیده

 
 ه درئلی، مفهومی آشنا در ادبیات امروز توسعه روستایی است. پرداختن به این مسآبکم

یکی از متقاضیان بزرگ آب، ضروري است. یکی از مسیرهاي  عنوانبهبخش کشاورزي 
 پرداختن به این مسئله، بهبود نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب است. براي این

نسبت  توان از ارزیابی نیاز بهره گرفت. هدف این پژوهش، تحلیل نگرش کشاورزانیممنظور، 
 پژوهش از یناد. وسیله کاربرد ارزیابی نیازها با استفاده از نظریه مازلو بوبه حفاظت از آب، به

جامعه  عنوانبهکشاورزان شهرستان کوار  انجام گرفت. یمایشبوده و با فن پ یفیتوص نوع
 هاآننفر از  383ي، اخوشهیري گنمونهو با استفاده از  )=N 13187(آماري انتخاب شده 

 د کهپرسشنامه بو هادادهي آورجمعبراي  مورداستفادهرفته شدند. ابزار نمونه در نظر گ عنوانبه
سبه با محاآن  پایایی روانشناسی اجتماعی و ترویج کشاورزي و یداسات یلهوسآن به ییروا

نیازهاي  نتایج نشان داد که نیازهاي ایمنی و ).α ≥ 97/0 ≤ 69/0( تأیید شد آلفاي کرونباخ
از اعی و نیدار و نیازهاي اجتمیمعنعوامل، داراي تأثیر منفی و  ترینمهم عنوانبهفیزیولوژیک 

ر دند. بدار بر نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب بوبه احترام داراي اثر مثبت و معنی
رزان توان راهکارهایی براي حفاظت از آب ارایه کرد که با نیازهاي کشاویماساس نتایج، 
 سازگار باشد. 

 
از  حفاظتآبی در کشاورزي، نظریه نیازهاي مازلو، نگرش کشاورزان، کمدي: هاي کلیواژه

 آب
 

 مقدمه
امروزه، رشد و توسعه اقتصادي و صنعتی کشورها 

 Faramarziمنجر به افزایش تقاضا براي آب شده است (

et al., 2017 و از طرفی، مواردي مثل تغییرات اقلیمی و (
آن را کاهش داده مصرف بیش از اندازه آب، دسترسی به 

ی آبکماي به نام یدهپد). این روند، Shishir, 2017است (

آبی براي توصیف را به وجود آورده است. واژه کم
رود که منابع آبی، پاسخگوي حداقل کار میوضعیتی به

 & Sofroniouهاي مختلف نباشد (تقاضاي آبی بخش

Bishop, 2014دهد که ). مطالعات مختلف نشان می
ی در حال افزایش است توجهقابل طوربهآبی ن کممیزا

)Molle & Mollinga, 2003 .(80بیش از  اکنونهم 
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درصد از جمعیت جهان  40کشور که داراي حدود 
). ایران نیز Shishir, 2017برند (یمی رنج آبکمهستند از 

آبی روبروست. جزء یکی از همین کشورهاست که با کم
، در ناحیه خشک قرار گرفته ایران در جغرافیاي جهانی

 40درصد آن در ناحیه فراخشک،  35است. کشوري که 
درصد در ناحیه غیرخشک  25درصد در ناحیه خشک و 

قرار دارد. منبع اصلی آب در ایران، بارندگی است. میزان 
میلیون  413متر (ساالنه یلیم 251بارش در کشور، 

ان سوم میز) است. این مقدار کمتر از یکمترمکعب
سوم میزان بارش متر) و یکیلیم 831بارش جهانی (

که یک درصد از یدرحالمتر) است. یلیم 732آسیا (
کنند، سهم این کشور جمعیت جهان در ایران زندگی می

 ). Malekinezhad, 2009درصد است ( 36/0از آب، تنها 
هاي تعیین بحران آب در کشورها، یکی از شاخص

؛  et alPiraiesh ,.2015است ( 1شاخص فالکن مارك
Forouzani & Karami, 2010 این شاخص، بحران آب .(

پذیر سالیانه هر کشور را بر اساس مقدار سرانه آب تجدید
 مترمکعب 1700کند. فالکن مارك، میزان یمتعریف 

شاخص تنش و میزان  عنوانبهسرانه آب در سال را 
ص شاخ عنوانبهسرانه آب در سال را  مترمکعب 1000

). Falkenmark et al., 1989کمبود معرفی کرده است (
دهد نگاهی به روند نزولی این شاخص در ایران نشان می

جدي به سمت قحطی منابع آبی  صورتبهکه این کشور 
، سرانه آب در ایران، به 1995رود. در سال پیش می

مترمکعب در سال بوده است. این در حالی  1719میزان 
دهد، این مقدار در سال نشان میاست که مطالعات 

 ,McGranahanخواهد رسید ( مترمکعب 916به  2025

دیگر، بر مبناي این شاخص، ایران در عبارت). به2002
وضعیت تنش آبی قرار خواهد گرفت. مطالعات مختلف، 

اند که آبی ارایه دادهدالیل متعددي را براي بحران کم
ف اقتصادي است. هاي مختلترین آنها بخشیکی از عمده

ها، کشاورزي به دلیل داشتن سهم در میان این بخش
ها در توجهی در مصرف آب نسبت به سایر بخشقابل

). بر اساس Falkenmark, 2013کانون توجه قرار دارد (
آمار سازمان خواروبار جهانی (فائو)، بیشترین مصرف آب، 

وط ها، مربي نسبت به سایر بخشامالحظهقابلبا اختالف 

                                                                                  
1. Falkenmark 

). El Kharraz et al., 2012به بخش کشاورزي است (
، زیرا شغل یابداي میاین مسئله در ایران اهمیت ویژه

، کشاورزي است. این در حالی اصلی بیشتر روستاییان
آبی در مناطق جنوبی ایران، از جمله است که بحران کم

استان فارس بسیار شدیدتر از سایر مناطق است 
)Daneshvar et al., 2007رو، تمرکز مطالعات در ). ازاین

آبی بر این مناطق، ضروري است. پژوهش زمینه کم
عنوان یکی از حاضر به مطالعه شهرستان کوار به

 پردازد. هاي کم آب استان فارس میشهرستان
تواند پیامد سازوکار اجتماعی و یا یمبحران آب 
مقابله با  از آن، چگونگی ترمهمباشد. اما تغییرات اقلیمی 

ی را با آبکم، مسئله هاپژوهشاین مسئله است. برخی 
کنند. یممفهوم کاهش یک منبع طبیعی توصیف 

یک  عنوانبهی را آبکم هاپژوهشیگر، این دعبارتبه
نگرند و براي مقابله با آن نیز به دنبال یمپدیده طبیعی 

راهکارهایی هستند که میزان کاهش آب را جبران کند. 
، اگر آب یک منطقه به میزان مشخصی کم مثالنوانعبه

احداث سد را پیشنهاد  هاپژوهششده باشد، این 
یافته جبران شود. چنین کاهشدهند تا میزان آب یم

نامند. برخی یم 2هاي مرتبه اولیبررسیی را هاپژوهش
، تأکید خود را بر ابعاد اجتماعی مقابله با هاپژوهش

یی بر هاپژوهشرو، چنین ینازا. دهندیمبحران آب قرار 
سازي، توانمندسازي و یتظرفمواردي مانند مشارکت، 

، هاپژوهشکنند. این یمسایر مباحث اجتماعی تمرکز 
 ,Turton & Ohlsson(هستند  3هاي مرتبه دومیبررس

عمده تحقیقات، تمرکز خود را بر میزان بارش و  .)1999
که راهکار یدرحال، انددادهی قرار آبکممباحث طبیعی 

ي اجتماعی هامؤلفهمؤثرتر مقابله با این پدیده، تأکید بر 
 . )Quiring, 2009, Gain & Giupponi, 2015(است 

آبی در که افزایش کم بیشتر کارشناسان توافق دارند
بخش کشاورزي از طریق مصرف بیش از حد و مدیریت 

ن نامناسب منابع آب موجود، نگرانی اصلی در زمینه ای
). هدف Forouzani & Karami, 2010بحران است (

آبی، یافتن هاي اجتماعی در زمینه مسئله کمبررسی
راهکارهایی براي مقابله با این بحران از طریق افراد مؤثر 

                                                                                  
2. First order 
3. Second order 
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آبی در زمینه کشاورزي، بر آن است. افراد مؤثر بر کم
اطالعات در  یازمندن ی،آبمقابله با کمکشاورزان هستند. 

 Hamdy etگرش نسبت به حفاظت از آب است (ن ینهزم

al., 2003 .( مطالعات گوناگون، یکی از راهکارهاي مؤثر
آبی در زمینه کشاورزي را بهبود براي رفع بحران کم

نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب معرفی 
). Cavallo et al., 2014; Rai & Singh, 2016اند (کرده

منفی فرد نسبت به  عنوان احساس مثبت یانگرش به
 ,Shinانجام یک رفتار مشخص تعریف شده است (

) در Ajzen & Fishbein, 1977). آیزن و فیشبین (2012
پردازند ریزي شده به این مسئله مینظریه رفتار برنامه

کننده رفتار انسان است. بنابراین، رفتار یینتعکه نگرش 
است. حفاظت از آب نیازمند نگرش مثبت در این زمینه 

رو، تحلیل نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از ازاین
 کند. ی رفتار آنان در این زمینه کمک میدهجهتآب به 

-Rezaeiنگرش، ریشه در نوع نیاز انسان دارد (

Moghaddam & Fatemi, 2013 .( Tansuhaj et al. 
د که نگرش مثبت نده) در این زمینه توضیح می1988(

شود که نسبت به انی ایجاد مینسبت به یک رفتار، زم
انجام آن رفتار، رضایت وجود داشته باشد و رضایت نیز 
تنها در صورت رفع یک نیاز ایجاد خواهد شد. بنابراین، 
اگر ایجاد نگرش مثبت نسبت به یک رفتار در فرد 
مدنظر باشد، باید انجام آن رفتار به رفع یک نیاز در آن 

) معتقدند که با Getz & Carlsen )2005فرد منجر شود. 
وجود اهمیت زیاد انواع مختلف نیازها مانند نیاز به 
موفقیت در تعیین نگرش افراد نسبت به رفتارهاي 
خاص، به این مسئله چندان پرداخته نشده است. 

توان به تحلیل نگرش یمیله ارزیابی نیاز وسبهرو، ازاین
 نسبت به یک رفتار خاص پرداخت. 

ریزي، ارائه و ر اصلی فرآیند برنامهارزیابی نیاز، عنص
). Henggeler, 1983شود (ارزشیابی خدمات محسوب می

ریزي بدون ارزیابی نیاز به مشکالت تحلیل و برنامه
متعددي از قبیل هدر رفتن بودجه، عدم پذیرش برنامه 

ها از سوي مخاطبان و همچنین عدم توجه به اولویت
هدف اصلی اجراي ). Phelan et al., 1995منجر شود (

گیري در مورد این مسئله ارزیابی نیازها کمک به تصمیم
شود است که آیا برنامه توسعه به شکل مناسبی اجرا می

یا اینکه به برنامه و خدمات جدیدي نیاز است 

)Henggeler, 1983 بنابراین، هر فعالیت و خدماتی که .(
اید گیرد، بیمی در بخش کشاورزي انجام آبکمدر زمینه 

ها و یتفعالبر مبناي ارزیابی نیاز باشد. در حال حاضر 
ی، طیف وسیعی از آبکمخدمات اجتماعی در زمینه 

هاي یتفعال)، Gain & Wada, 2014اقدامات سیاسی (
 ,.Samian et alیی آب (جوصرفهآموزشی در زمینه 

 ,.Kiem, 2013; Grindle et alسازي آب (يتجار)، 2015

 ,Ansari & Mirzaeeگذاري آب (یمت) یا نظام ق2015

هاي الزم براي نگهداري آب یرساختز)، احداث 2015
)Amir-Ahmadian & Naseri, 2015 توسعه سرمایه ،(

ي هاکنش)، Forouzani & Karami, 2010انسانی (
سازي و توانمندسازي مردم یتظرفجمعی در راستاي 

یر هاي حفاظتی و سایتفعالروستایی براي مشارکت در 
 باشود که دولت براي مقابله یمهایی را شامل یتفعال
گونه ). همانCosta et al., 2016گیرد (یمکار ی بهآبکم

هاي بسیار متنوعی که پیداست، این طیف شامل فعالیت
توان تعیین کرد که کدام فعالیت براي است. چگونه می

آبی در بخش کشاورزي یک منطقه روستایی مقابله با کم
اسب است؟ ارزیابی نیاز، فرآیندي است که به درك متن

 این مسئله کمک خواهد کرد.
هاي مختلف توان بر اساس نظریهارزیابی نیاز را می

هاي نیازها ها در بین نظریهانجام داد. یکی از این نظریه
 مراتبسلسله"عنوان متعلق به مازلو است که از آن به

زلو از نیازها، تمام بندي ماشود. تقسیمیاد می "نیازها
 ,Grattonگیرد (یمابعاد زندگی یک انسان را در بر 

بندي در تحلیل نگرش بسیار حائز ). این تقسیم1980
اهمیت است. زیرا نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از 

شود و در آب، تنها به نیازهاي اساسی آنان مربوط نمی
بندي نیازمند یک تقسیمنظر گرفتن سایر ابعاد نیازها 

مازلو معتقد است که نیازهاي انسان بر جامع است. 
مراتب هستند. نیازهاي ) داراي سلسله1اساس شکل (

مراتب قرار دارد و شامل فیزیولوژیک در قاعده این سلسله
نیازهاي اساسی از قبیل خوراك، پوشاك و مسکن 

شود که براي ادامه زندگی انسان ضروري هستند. می
ل نیاز به امنیت نسبت به خطرات نیازهاي ایمنی شام

شود. این هاي فیزیولوژیک میجانی، مالی و محرومیت
مرتبه از نیازها عالوه بر وضعیت فعلی به مالحظات آینده 

کننده آن شود. این دسته از نیازها تعییننیز مربوط می
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تواند با حفظ دارایی و شغل است که چگونه فرد می
کن خود را در آینده خود، تهیه خوراك، پوشاك و مس

تأمین کند. در مرحله نیازهاي اجتماعی، انسان نیازمند 
هاي گوناگون قرار بگیرد یرش گروهپذ موردآن است که 
احساس تعلق کند. فرد در مرحله نیاز  هاآنو نسبت به 

به احترام، هم به دنبال احترام به نفس خود و هم احترام 
 مایی در رأس هراز طرف دیگران است. نیاز به خودشکوف

مازلو قرار دارد و نیاز به تحقق بخشیدن استعدادهاي 
 ).Taormina & Gao, 2013شود (بالقوه فرد را شامل می

 نقد موردمراتبی بودن نیازهاي مازلو ویژگی سلسله
مراتبی است. برخی معتقدند که نیازها لزومًا سلسله

اغ توان بدون تأمین نیازهاي اولیه به سرنیستند و می

 & Herseyتأمین نیازهاي سطوح باالتر رفت (

Blanchard, 1993 در این رابطه، باید گفت که اینکه .(
نیازهاي سطح باالتر گاهی ظرفیت این را دارند که قبل 

تواند دلیل تر ظاهر شوند، نمیاز نیازهاي سطح پایین
دیگر، این عبارتمراتب باشد. بهمحکمی براي رد سلسله

منطقی است هرچند که گاهی ممکن  مراتب،سلسله
است رعایت نشدن آن مشاهده شود. ولی این به معنی 
رد همیشگی تسلسل نیازها نیست. از طرف دیگر، در 

گیرد. این تسلسل مورد سنجش قرار می ،ارزیابی نیاز
مراتب نیازهاي مازلو به دلیل بنابراین، اهمیت سلسله

زهاي انسان بندي جامع آن از ابعاد مختلف نیاتقسیم
 است. 

 

 
 )Maslow, 1968مراتب نیازهاي مازلو (سلسله -1شکل 

 
آبی، تاکنون توجهی به مسئله در مطالعات کم

نیازهاي روانشناسانه مردم روستایی نشده است. در 
آبی بدون توجه به نتیجه، راهکارهاي مقابله با کم

شوند. در ارایه و اجرا مینیازهاي اجتماعات مخاطب، 
شود که آیا ارایه یک راهکار اینجا این پرسش مطرح می

تواند براي جوامع مختلف با شرایط متفاوت ویژه می
کاربرد داشته باشد؟ پاسخ به این سؤال، منفی است، زیرا 
جوامع با شرایط مختلف، نیازهاي متفاوتی دارند و تأکید 

آبی در صورتی مفید با کمبر یک راهکار ویژه براي مقابله 
خواهد بود که به نیاز آن جامعه پاسخگو باشد. بنابراین، 
تحلیل نگرش بر مبناي نتایج حاصل از ارزیابی نیاز، 

اي در زمینه حفاظت از شدهینتضمتواند راهکارهاي می

) در Dolnicar & Hurlimann )2010  آب ارایه دهد.
ردم استرالیا مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که م

نگرشی مثبت نسبت به حفاظت از آب دارند اما این 
معتقدند که  هاآننگرش تبدیل به رفتار نشده است. 

راهکارهاي حفاظتی دولت استرالیا، براي مردم 
مطابقت  ،نیست و دلیل آن اجراقابلمتقاعدکننده و 

آبی با نیاز مردم است. نداشتن راهکارهاي مقابله با کم
Kideghesho et al. )2007 در مطالعه خود به این (

نتیجه رسیدند که رفاه، امنیت، آموزش، مشارکت 
اجتماعی و مرتع کافی بر نگرش دامداران نسبت به 
حفاظت از آب مؤثرند. با این تفسیر که اگر مرتع به 

بر سر منابع با هم رقابت  هاآناندازه کافی فراهم نباشد، 



 139 ...رنگرش کشاورزان شهرستان کوا یلتحلو همکاران: معصومی  

حفاظت از آن ندارند. کنند و نگرش مثبتی نسبت به می
رو، این مسئله ناشی از نیاز ایمنی دامداران است. ازاین

براي ارایه هر نوع راهکاري باید به نیاز روستاییان براي 
 .Ahnström et alمرتع کافی توجه داشت. بررسی 

) نشان داد که نگرش و رفتار حفاظتی کشاورزان، 2009(
وضعیت تحت تأثیر عواملی مثل آموزش، اقتصاد و 

معیشتی، هنجار اجتماعی، عالیق سایر کشاورزان و 
همچنین عالیق خود کشاورز است. این مطالعه نشان 

نیازهایی مثل نیاز اقتصادي،  تا زمانی که دهد کهمی
عالیق، حمایت و پذیرفته شدن سایر کشاورزان براي یک 

توان انتظار نگرش مثبت کشاورز مرتفع نشود، نمی
کشاورز را داشت. چنین  توسطنسبت به حفاظت آب 

مواردي به نیازهاي فیزیولوژیک و نیازهاي اجتماعی 
) نشان Valizadeh & Bijani )2017اشاره دارند. مطالعه 

هاي داد که نگرش روستاییان در رابطه با زیبایی
محیطی و حفاظت از آن، تحت تأثیر نیازهاي زیست

کوفایی فیزیولوژیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام و خودش
بنابراین، قبل از هر اقدامی در زمینه مقابله با است. 

آبی، باید رابطه نگرش نسبت به حفاظت از آب با کم
رو، هدف پژوهش حاضر، ازاینسطوح نیاز مشخص شود. 

بر ( روستاهاي شهرستان کوار کشاورزان یازهاين یابیارز
 یینتع يبرا )مازلو یازهايمراتب نسلسله يمبنا

 يآبی در بخش کشاورزمقابله با مسئله کم يراهکارها
در همین راستا، اهداف زیر به است. این شهرستان 

 شوند:صورت اختصاصی دنبال می
ارزیابی نیاز براي تعیین سطوح نیاز کشاورزان بر 

 مراتب نیازهاي مازلو؛مبناي سلسله
تحلیل نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب بر 

 ابی نیاز؛اساس نتایج حاصل از ارزی
، ایمنی، اجتماعی، تعیین اثر نیازهاي فیزیولوژیک

بر نگرش کشاورزان  خودشکوفایی نیاز به نیاز به احترام و
 نسبت به حفاظت از آب؛

 
 روش پژوهش

با فن  کهاین پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است 
پیمایش انجام شد. جامعه آماري پژوهش، کشاورزان 

نفر  13187 آن برابر با یتجمعشهرستان کوار بود که 
شهرستان  ).Statistical Centre of Iran, 2017( است

علت  جنوبی استان فارس قرار دارد. بخشکوار در 
انتخاب این شهرستان، آن است که روستاهاي آن با 

ترین منبع آب آبی مواجه هستند. مهمبحران کم
آغاج کشاورزي روستاهاي شهرستان کوار، رودخانه قره

شدت ) که میزان آب آن بهSedaghat Kish, 2011است (
 Gholamzadeh & Moosaviکاهش یافته است (

Nasab, 2014 عالوه بر کاهش کمی میزان آب، کیفیت .(
تهدید هاي کشاورزي این منطقه آن نیز براي فعالیت

 & Karimi Jashniشود (محسوب میجدي 

Pourkarimi, 2007 این ویژگی باعث شده است تا .(
اي در این شهرستان به دنبال ولت و مسئولین منطقهد

آبی باشند. راهکاري براي مقابله با اثرات کم
آبی این منطقه را تحت تأثیر اکنون کمدیگر، همعبارتبه

قرار داده و پیامدهایی را براي مردم روستایی و 
کشاورزان به دنبال داشته است. زراعت و باغداري از 

تاهاي شهرستان کوار محسوب هاي عمده در روسشغل
شوند. این در حالی است که در سامانه مرکز آمار می

هاي ایران، مشاغلی مثل زراعت و باغداري جزء فعالیت
هایی هستند ها فعالیتشود و اینکشاورزي محسوب می

کنند. این مسئله از دو که به میزان زیادي آب مصرف می
ی، تأثیر آب) ادامه کم1جنبه حائز اهمیت است: 

توجهی بر زندگی و معاش روستاییان شهرستان کوار قابل
هاي مقابله با ) محور اصلی برنامه2خواهد گذاشت. 

هاي کشاورزي است. آبی، روستاییان و فعالیتکم
هاي کشاورزي، دیگر، اگر کشاورزان و فعالیتعبارتبه

آبی در شهرستان کوار یکی از دالیل عمده بحران کم
شوند، راهکار مقابله با این بحران نیز محسوب می
 خواهند بود. 

، با فرمول زیر تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران
 محاسبه شد:

 
N) 13187: حجم جمعیت آماري( 
z :96/1( نرمال واحد استاندارد یرمقدار متغ( 
p :5/0ین (صفت مع يدارا یتاز جمع ینسبت( 
q) 5/0: نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین( 
d) 05/0: مقدار اشتباه مجاز یا درصد خطا( 
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نفر برآورد  373بر اساس این معادله، تعداد نمونه،
پرسشنامه تکمیل  383شد که براي افزایش اطمینان، 

اي گیري خوشهگیري، از روش نمونهشد. براي نمونه
-گیري خوشهکارگیري روش نمونهاستفاده شد. دلیل به

تان کوار بود. اي، پوشش تمام روستاهاي شهرس
هاي همچنین، روستاهاي این شهرستان از جنبه

فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، عملکرد محصول، شغل و 
سایر ابعاد زندگی مشابه هستند؛ ضمن اینکه شدت و 

آبی نیز در تمام روستاهاي این شهرستان به تأثیر کم
که این ابعاد در طور مشابهی قابل مشاهده است. در حالی

-یک روستا متفاوت بوده و روستاییان تفاوت بین مردم
هاي زیادي به ویژه از منظر اقتصادي دارند. از طرف 

آبی اثرات متفاوتی بر مردم یک روستا دیگر، مسئله کم
در طبقات مختلف اقتصادي، فرهنگی و غیره گذاشته 
است. این مسائل بر نوع و شدت نیاز مردم در یک روستا 

، واریانس بین روستاها کم و دیگرعبارتمؤثر است. به
-درون روستاها زیاد است؛ که در چنین حالتی، نمونه

گیري خواهد ترین روش نمونهاي مناسبگیري خوشه
اي دو گیري خوشهبود. بنابراین، در این پژوهش از نمونه

 26اي استفاده شد. در مرحله اول، هر کدام از مرحله
نتخاب شدند و عنوان خوشه اروستاي شهرستان کوار به

گیري به عمل آمد. نمونهگیري بهها نمونهاز این خوشه
این دلیل وارد مرحله دوم شد که حجم نمونه از حجم 

هاي نمونه بیشتر بود که در این افراد واقع در خوشه
، افراد شدهانتخابهاي صورت، الزم است که از خوشه

). Mansourfar, 2012تصادفی انتخاب شوند ( صورتبه
هاي بنابراین، طی مرحله دوم، از درون خوشه

-متناسب به صورتبهگیري تصادفی ، نمونهشدهانتخاب
کشاورز انتخاب  383عمل آمد و در مجموع، تعداد 

 شدند. 
هاي پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه داده

یله وسبهآوري شده است. روایی این پرسشنامه جمع
اجتماعی و همچنین هاي روانشناسی متخصصین رشته

کشاورزي مورد تأیید قرار گرفت. براي تأیید ترویج 
اي پیشگام در روستایی خارج از نمونه پایایی، مطالعه

انجام شد. ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي 
 7متغیرهاي مختلف (نگرش نسبت به حفاظت از آب با 

؛ 87/0گویه =  4؛ نیازهاي فیزیولوژیک با 79/0گویه = 

 3؛ نیازهاي اجتماعی با 97/0گویه =  4نیازهاي ایمنی با 
؛ نیاز به 74/0گویه =  3؛ نیاز به احترام با 92/0گویه = 

) براي مطالعات اجتماعی 69/0گویه =  3خودشکوفایی با 
کند. است و پایایی پرسشنامه را تأیید می قبولقابل

 ی مجدد قراربررس مورد 75/0هاي زیر یاسمقحال، ینباا
  .ندگرفت

هاي مطالعات براي طراحی پرسشنامه، از گویه
پیشین در زمینه حفاظت آب و ارزیابی نیاز استفاده شد. 

نگرش نسبت به حفاظت از آب، با  هاي مربوط بهگویه
، )Dolnicar & Hurlimann )2010استفاده از مطالعه 

Willis )2011 و (Pino et al. )2017 .توسعه داده شد (
هاي مربوط به سطوح نیازها، از گویه براي طراحی

 Schneider & Alderfer )1973 ،(Grattonمطالعه 
)1980 ،(Taormina & Gao )2013 و (Valizadeh & 

Bijani )2017 ،استفاده شد. براي طراحی گویه ها (
مقیاس لیکرت با طیف پنج نقطه اي به کار گرفته شد 

(کامًال  5 (کامًال مخالفم) تا 1که در آن پاسخ ها از 
هاي این پژوهش با موافقم) کدگذاري شدند. داده

وتحلیل قرار یهتجزمورد  22SPSS افزارنرماستفاده از 
 گرفت.
 

 هایافته
 

 هاي فردي پاسخگویانویژگی
درصد از پاسخگویان، مرد و  7/70ها، بر اساس یافته

درصد زن بودند. میانگین سنی پاسخگویان  3/29
نفر از کشاورزان  79شان داد که بود. نتایج ن 32/34

تا  30نفر بین بازه سنی  123سال داشتند،  30کمتر از 
سال  40نفر باالتر از  181سال قرار داشته و سن  40

بود. در رابطه با سطح تحصیالت، افراد نمونه در پنج 
درصد)، داراي تحصیالت ابتدایی  5/25سواد (دسته بی

 6/25مایی (درصد)، داراي تحصیالت راهن 9/32(
 1/4درصد)، لیسانس و باالتر ( 9/14درصد)، دیپلم (

درصد) قرار گرفتند. در این میان، بیشترین فراوانی 
 نفر) بود.  126مربوط به سطح سواد ابتدایی (

 
 
 



 141 ...رنگرش کشاورزان شهرستان کوا یلتحلو همکاران: معصومی  

 نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب
دهنده میانگین پایین نگرش نسبت به ها نشانیافته

گونه که زان بود. همانحفاظت از آب در بین کشاور
دهد، میانگین کل نگرش نسبت به ) نشان می1جدول (

(با دامنه عددي  59/1حفاظت از آب در بین کشاورزان 
توان گفت که نگرش ) بود که با این میزان می5تا  1

مثبتی نسبت به حفاظت از آب در بین کشاورزان وجود 
سته هاي متغیر وابندارد. با نگاهی به میانگین گویه

تري دست یافت. توان به تحلیل عمیقپژوهش، می
 موردسنجشگویه  8نگرش نسبت به حفاظت از آب، با 

آبی یکی از مسایل کم"قرار گرفت و در این بین، گویه 
رتبه اول را  18/2با میانگین  "جامعه است کنندهنگران

 يالزم برا یاز آمادگ"به خود اختصاص داد و گویه 
با  "هاي حفاظت از آب برخوردارممشارکت در فعالیت

ها، در رتبه آخر قرار گرفت. طبق یافته 13/1میانگین 
اي که در رتبه اول قرار دارد نیز از مقدار میانگین گویه

دهد که نگرش تر است و این نشان میحد متوسط پایین
 شدتبهنسبت به حفاظت از آب در بین کشاورزان 

 ضعیف است. 

 
 مطالعه موردبه حفاظت از آب در بین کشاورزان نگرش نسبت  -1جدول 

 ها هیگو *میانگین انحراف معیار رتبه
 کننده جامعه استآبی یکی از مسائل نگرانکم 18/2 895/0 1

 هاي میان خانواده و دوستانم، مدافع حفاظت از آب هستمهمواره در بحث 83/1 721/0 2
 **جزء موضوعات اضطراري نباشد کنم که حفاظت از آب،احساس می 64/1 772/0 3

 **آبی نداردتوجهی بر کمجویی در مصرف آب، تأثیر قابلصرفه 57/1 689/0 4

 کنم که دیگران را در حفاظت از آب متقاعد نمایمهمواره سعی می 46/1 845/0 5
 **من مسئولیتی در قبال حفاظت از آب ندارم 32/1 915/0 6
 هاي حفاظت از آب برخوردارمبراي مشارکت در فعالیتاز آمادگی الزم  13/1 032/1 7
 کل 59/1 799/0 

 : کامالً موافقم5:موافقم 4نظر : بی3: مخالفم 2:کامالً مخالفم 1* دامنه عددي:  
 معکوس کدگذاري شده است. صورتبه** این گویه 

 
هاي مورد مطالعه مقایسه میانگین نگرش زیرگروه

 نسبت به حفاظت از آب 
مقایسه میانگین نگرش نسبت به حفاظت از  براي

 مستقل و tهاي فردي از آزمون آب با توجه به ویژگی
 ) استفاده شد.ANOVAطرفه (یک یانسوار یلتحل

شود، اختالف ) مشاهده می2گونه که در جدول (همان
داري در نگرش نسبت به حفاظت از آب میانگین معنی

براین بر اساس در بین مردان و زنان وجود ندارد. بنا
هاي پژوهش، جنسیت در تعیین نگرش نسبت به یافته

 حفاظت از آب نقشی ندارد. 
 
 

 ت از آب با توجه به جنسیتمقایسه نگرش نسبت به حفاظ -2جدول 
  نگرش نسبت به حفاظت از آب فراوانی جنسیت

 tآماره 
 

 انحراف معیار *میانگین داريسطح معنی
  791/0 59/1 271 مرد

145/0 - 
 

885/0 

 820/0 60/1 112 زن 
 1-5دامنه عددي:  *
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طرفه، حاکی از آن بود که نتایج تحلیل واریانس یک
هاي سنیِ مختلف، داراي نگرش متفاوت کشاورزان گروه

هایی که نسبت به حفاظت از آب هستند. بر اساس یافته
توان گفت که نگرش نسبت ) آمده است، می3در جدول (

فاظت از آب در بین سه گروه سنی کشاورزان، به ح
) بیانگر آن بود LSDمتفاوت است. نتایج آزمون تعقیبی (

سال، میانگین نگرش باالتري  40تا  30که افراد بین 

و کمتر از  ترجواننسبت به دو گروه دیگر دارند. افراد 
سال، میانگین نگرش  40تا  30سال، نسبت به گروه  30

سال از  40نسبت به گروه باالتر از  تري داشته وپایین
میانگین نگرش باالتري برخوردار هستند. در نهایت، افراد 

ترین سال، کشاورزانی هستند که پایین 40باالتر از 
 میزان میانگین نگرش را در بین سه گروه سنی دارند. 

 

 از آبی مختلف کشاورزان نسبت به حفاظت هاي سنمقایسه میانگین نگرش گروه -3جدول 
  (سال) متغیر وابسته بر اساس سن *میانگین 

F 
 

 40باالتر از  40تا  30 30کمتر از  داريسطح معنی

  b61/1 a04/2 c29/1 نگرش نسبت به حفاظت از آب

57/38 
 

 181 123 79 تعداد افراد در هر گروه 001/0
 1-5دامنه عددي:  *

 
میانگین  شود،) مشاهده می4گونه که در جدول (همان

داري در سطوح نگرش نسبت به حفاظت از آب تفاوت معنی
توان نتیجه گرفت که رو، میمختلف تحصیالت ندارد. ازاین

سطح تحصیالت نقشی در نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت 
 از آب ندارد. 

 
 حفاظت از آب با توجه به سطح تحصیالت مقایسه میانگین نگرش نسبت به -4جدول 

  متغیر وابسته بر اساس زمینه سطح تحصیالت *میانگین 
F 

 
 لیسانس و باالتر دیپلم راهنمایی ابتدایی سوادیب داريسطح معنی

  68/1 61/1 59/1 59/1 58/1 نگرش نسبت به حفاظت از آب
066/0 

 
 16 57 98 126 86 تعداد افراد در هر گروه 992/0

 1-5*دامنه عددي:  
 
 ربوط به سطوح مختلف نیازهاهاي مبندي گویهرتبه

ها، میانگین کل بندي گویههاي رتبهطبق یافته
هاي مربوط به نیازهاي ایمنی بیشترین مقدار گویه

که میانگین کل یدرحال) را به خود اختصاص داد، 18/4(
هاي نیاز به خودشکوفایی داراي کمترین مقدار گویه

حاضر،  دهد که در حال) بود. این یافته نشان می50/1(
نیاز در بین کشاورزان به نیازهاي ایمنی مربوط  ترینمهم
شود و نیاز به خودشکوفایی کمترین اهمیت را دارد. می

این به آن مفهوم نیست که نیاز به خودشکوفایی در بین 
کشاورزان ارضا شده است؛ بلکه به این مفهوم است که 

هاي گویهشکل نگرفته است.  هاآنچنین نیازي اصالً در 
تواند این برداشت را تأیید کند. سطوح مختلف نیازها، می

شود که هاي سطح خودشکوفایی مشاهده میدر گویه
نیاز به یادگیري، اهمیت حفاظت از آب و همچنین، 

هاي بسیار یانگینمارزش خود فرد براي جامعه داراي 
توان به نیازهاي ایمنی و پایینی هستند و دلیل آن را می

کی نسبت داد که کشاورزان درگیر آن هستند فیزیولوژی
یري نیازهاي سطح باالتر در چنین گشکلو بنابراین، 

هاي مربوط رسد. از بین گویهیمشرایطی دشوار به نظر 
چندان  یندهشغل من، آ"به نیازهاي ایمنی، گویه 

از باالترین مقدار میانگین برخوردار بوده  "دندار یمطمئن
فته است. کشاورزي، فعالیتی است و در رتبه اول قرار گر

که بیشترین میزان عدم قطعیت را به خود اختصاص 
، عدم قابلیت واقع). در Lans et al., 2014داده است (
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بینی در این شغل، فراتر از عوامل مکانی و زمانی یشپ
توان آن را صرفًا به یک منطقه خاص و یک است و نمی

شاورزي زمان مشخص نسبت داد. عدم قطعیت در ک
هایی است که در یاستسشدیدي وابسته به  طوربه

شود و همچنین، فضایی که بر سطوح کالن اتخاذ می
اقتصاد و بازار محصوالت کشاورزي در کشور حاکم است 

)Just, 2001 عدم قطعیت زمانی بیشتر خواهد شد که .(
وضعیت اقلیمی نامساعدي حاکم باشد و تصمیمی براي 

). همچنین، Howden et al., 2007( آن اتخاذ نشده باشد
هاي واردات و صادرات، یاستسیشی در اندچارهعدم 

عدم قطعیت را تشدید خواهد کرد. تمام مسایل یادشده 
در این  موردمطالعهاز مواردي هستند که کشاورزان 

رو، عدم قابلیت پژوهش با آن مواجه هستند. ازاین
همی در به بینی امنیت شغلی در کشاورزي، عامل میشپ

وجود آمدن نیاز در سطح ایمنی شده است. مقدار باالي 
هاي مربوط به سطح فیزیولوژیک نشان میانگین کل گویه

در این پژوهش  مطالعه مورددهد که کشاورزان می
داراي نیازهاي اولیه هستند و از  شدتبههمچنان 

سطحی که در این زمینه برخوردارند، راضی نیستند. 
نایی تأمین پوشاك مناسب براي خود و عدم توا"گویه 

گویاي این حقیقت است که  20/4با میانگین  "خانواده
هایی که در کشاورزان در نتیجه تغییرات و دگرگونی

ی بخش کشاورزي طورکلبهوضعیت اقلیم، بحران آب و 
به وجود آمده است، حتی براي تأمین پوشاك خود نیز با 

ازهاي مشکل مواجه هستند. پس از سطوح نی
هاي سطح فیزیولوژیک و ایمنی، میانگین کل گویه

نیازهاي اجتماعی دچار افت ناگهانی شده و به مقدار 

ی فلسفه سطوح نیاز خوببهرسد. چنین افتی یم 47/2
کند. با این منطق که اگر نیازهاي مازلو را توجیه می

فیزیولوژیک و ایمنی برجسته باشند، نیازهاي اجتماعی و 
خواهند شد. تا جایی که میانگین  ترکمرنگر سطوح باالت

به  "هاي داوطلبانه براي حفاظت از آبفعالیت"گویه 
رسد. سطح نیاز به احترام نیز با همین یم 11/2مقدار 

-شود و میانگین کل گویهشدت دچار افت شدیدي می
انتظار دارم "رسد. گویه یم 80/1هاي آن به مقدار 

در مصرف آب انجام جویی صرفه يکه برا یتیفعال
در  21/2با میانگین  "دولت ارزشمند باشد ي، برادهمیم

رتبه اول گویه هاي این سطح از نیازها قرار دارد. 
هاي مربوط به سطوح نیازهاي مختلف میانگین کل گویه

دهد که سطوح نیازها تا حدودي ) نشان می5در جدول (
طوح ی که میانگین سنوعبهمراتب هستند. داراي سلسله

مختلف نیاز به ترتیب از نیازهاي ایمنی (با باالترین 
مقدار میانگین) آغاز شده و پس از نیازهاي فیزیولوژیک 

) 47/2)، نیازهاي اجتماعی (با میانگین 99/3(با میانگین 
) به سطح نیاز به 80/1و نیاز به احترام (با میانگین 

تی رسد. تنها تفاویمخودشکوفایی (با کمترین میانگین) 
مراتب مازلو، سطح که وجود دارد این است که در سلسله

فیزیولوژیک، رتبه اول را دارد و پس از آن، نیازهاي 
گیرند. این در حالی است که در پژوهش یمایمنی قرار 

حاضر، سطح نیازهاي ایمنی در اولین رتبه قرار گرفته و 
). بنابراین این 2در ساختار نیازها مسلط است (شکل 

شده از سوي یمعرفمراتب تا حدودي با سلسلهیافته 
) همسو بوده و آن Hersey & Blanchard, 1993مازلو (

 کند. را تأیید می
 

 
 هاي پژوهش). تسلط نیازهاي ایمنی در ساختار نیازها (یافته2شکل 
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 ها در سطوح مختلف نیازبندي گویهرتبه -5جدول 
انحراف  *میانگین گویه متغیر

 معیار
میانگین  رتبه

 کل
انحراف 
 معیار کل

 
 

نیازهاي 
 فیزیولوژیک

  1 322/1 20/4 **را تهیه نمایم امخانوادهتوانم پوشاك مناسب براي خود و می
 
99/3 

 
 
115/1 

 2 234/1 15/4 **خود را دارم يانجام کارها يبرا یکافو نیروي توان 

-می امخانواده خود و یدرمان هايینهصرف هزاز درآمدم را  یاديبخش ز
 نمایم

85/3 386/1 3 

با مشکل مواجه  امخانوادهجهت تأمین آب و غذاي مناسب براي خود و 
 هستم

76/3 118/1 4 

 
 

نیازهاي 
 ایمنی

  1 768/0 36/4 شغل من، آینده چندان مطمئنی ندارد
 
18/4 

 
 
928/0 

 را رخ دهد امخانوادهزندگی خود و قرار است در آینده که  یاتفاقات
 بینی کنمیشپتوانم نمی

27/4 956/0 2 

 3 846/0 11/4 **ام کافی استیزندگهاي ینههزدرآمدي که دارم، براي 
 4 157/1 98/3 **مناسب است یمانبرا ،کنیممی یاي که در آن زندگخانه

 
 

نیازهاي 
 اجتماعی

جویی ایل دارم که در مصرف آب صرفهبراي کمک به سایر کشاورزان، تم
 کنم

04/3 779/0 1  
 
47/2 

 
 
986/0 

هایی است که فرصتی را براي کار گروهی با حفاظت از آب نیازمند فعالیت
 کندسایر کشاورزان فراهم می

26/2 859/0 2 

 3 934/0 11/2 **نیستم مندهاي داوطلب حفاظت از آب، عالقهبه فعالیت در گروه

 
 

یاز به ن
 احترام

دهم، جویی در مصرف آب انجام میصرفه يکه برا یتیانتظار دارم فعال
 دولت ارزشمند باشد يبرا

21/2 842/0 1  
 
 
80/1 

 
 
 
642/0 
 

 الزم نیستدهم، جویی در مصرف آب انجام میاگر فعالیتی براي صرفه
 **براي سایر اعضاي جامعه محترم باشد

83/1 903/0 2 

دهم، احساس غرور یتی در زمینه حفاظت از آب انجام میوقتی فعال
 کنممی

36/1 719/0 3 

 
 

نیاز به 
 خودشکوفایی

جویی در مصرف آب، به یک فرد ارزشمند براي جامعه تبدیل با صرفه
 خواهم شد

83/1 899/0 1  
 
50/1 

 
 
جویی در آب تر از مسئله صرفهکنم در حال حاضر، چیزي مهمفکر می 643/0

 ام وجود ندارداي من و خانوادهبر
43/1 824/0 2 

 3 926/0 24/1 یرمبگ یادحفاظت از آب را  یحصح یوهش الزم است که
 

 : کامالً موافقم5:موافقم 4نظر : بی3: مخالفم 2:کامالً مخالفم 1* دامنه عددي:  
 معکوس کدگذاري شده است. صورتبهاین گویه  **

 
بینی نگرش نسبت یشپدر توانایی متغیرهاي مستقل 

 به حفاظت از آب
بینی نگرش براي تعیین قدرت سطوح نیازها در پیش

نسبت به حفاظت از آب، ابتدا همبستگی میان متغیرها 
) قابل 6ی قرار گرفت که نتایج آن در جدول (بررس مورد

داري مشاهده است. میزان همبستگی باال و سطح معنی

متغیرهاي مستقل، توان  متغیرها بیانگر آن است که تمام
ورود به معادله رگرسیون را دارند. با توجه به باال بودن 
مقادیر همبستگی میان متغیرهاي مستقل پژوهش، 

 ١پدیده هم خطی با استفاده از دو شاخص آماره تولرانس
                                                                                  
1.   Tolerance 
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ی قرار گرفت. در بررس مورد ١و عامل تورم واریانس
 79/0پژوهش حاضر، کمترین مقدار تولرانس برابر با 

                                                                                  
1.   VIF 

(نزدیک به عدد یک) و بیشترین مقدار عامل تورم 
 2که فاصله زیادي با عدد است  26/1واریانس برابر با 

توان به میزان دارد. بنابراین، از طریق این دو شاخص، می
 خطی بین متغیرهاي مستقل پی برد. پایین هم

 

 ضریب همبستگی براي متغیرهاي پژوهش -6جدول 
 6 5 4 3 2 1 متغیر

      1 نیازهاي فیزیولوژیک -1
     1 54/0 نیازهاي ایمنی -2
    1 - 24/0 - 26/0 نیازهاي اجتماعی -3
   1 24/0 - 20/0 - 32/0 نیاز به احترام -4
  1 53/0 43/0 - 27/0 - 46/0 نیاز به خودشکوفایی -5
 1 50/0 46/0 49/0 - 68/0 - 67/0 نگرش نسبت به حفاظت از آب -6

 است 01/0اري تمام روابط در سطح دمعنی
 

هاي حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه، طبق یافته
از بین متغیرهاي سطوح مختلف نیازها، چهار سطح اول 
نیازهاي فیزیولوژیک، نیازهاي ایمنی، نیازهاي اجتماعی 

درصد از  72و نیاز به احترام در مجموع توانستند 
بینی را پیش تغییرات نگرش نسبت به حفاظت از آب

کنند. بنابراین، از بین متغیرهاي مستقل، نیاز به 
داري بر متغیر وابسته نداشته و خودشکوفایی تأثیر معنی

 7گونه که در جدول از بین متغیرها حذف شد. همان
کننده نگرش یینتبمتغیر  ترینمهمقابل مشاهده است، 

 - 407/0(نسبت به حفاظت از آب، نیازهاي ایمنی است 

β=(. دهد که نیازهاي ایمنی بر این یافته نشان می
نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب تأثیر منفی و 

ن معنی که هر چه نیازهاي ایمنی . به ایداردداري معنی
تري نسبت به حفاظت از یمنفافراد بیشتر باشد، نگرش 

 .Kideghesho et al  مطالعه یجبا نتا یافته یناآب دارند. 
افرادي که در سطح نیاز به ایمنی . استمسو ) ه2007(

نسبت به سایر سطوح  هاآنقرار دارند و این نیاز در 
است، نگرانی بیشتري در زمینه شغل و  ترمسلطنیازها 

امنیت آینده خود و خانوارشان خواهند داشت. چنین 
افرادي امنیت شغلی حال حاضر خود را نسبت به 

در اولویت قرار  اي بهترحفاظت از آب براي آینده
دهند. این دسته از کشاورزان، از آینده شغلی خود می

توانند آب را براي تضمین شغل مطمئن نیستند و نمی
خود در آینده حفظ کنند. آنها به دلیل عدم اطمینان 

نسبت به شغل خود در آینده به دنبال مصرف هرچه 
بیشتر آب در راستاي سودآوري بیشتر در زمان حال 

بنابراین، شدیدتر شدن نیازهاي ایمنی هستند. 
نسبت به حفاظت از آب اثر  هاآنکشاورزان، بر نگرش 
 منفی خواهد گذاشت. 

دومین متغیر اثرگذار بر متغیر وابسته، نیازهاي 
. این یافته با مطالعه )=β - 308/0(فیزیولوژیک است 

Ahnström et al. )2009(  دهد می نشانهمسو است و
عنوان اولین سطح از یولوژیک بهکه نیازهاي فیز

مراتب نیازها، بر نگرش نسبت به حفاظت از آب سلسله
تأثیر منفی دارد. افرادي که در این سطح قرار دارند، 

هاي درمانی، توان و نیازمند پوشاك مناسب، هزینه
نیروي کافی و همچنین، آب و غذاي مناسب هستند. 

رزان، آب را شود تا کشاووجود چنین نیازهایی باعث می
براي تولید بیشتر و رفع چنین نیازهایی بیشتر مصرف 
کنند. از طرف دیگر، حفاظت از آب براي کسانی که قادر 
به رفع نیازهاي اساسی خود نیستند، مسئله 

شود. به این معنی که اي محسوب نمیکنندهنگران
حفاظت از آب در مقابل نیازهاي اساسی انسان اهمیت 

 دهد. یخود را از دست م
نیازهاي اجتماعی است که  سطح بعدي مربوط به

داري بر نگرش نسبت به حفاظت از یمعنتأثیر مثبت و 
 .Ahnström et al. این یافته با نتایج )=β 245/0(آب دارد 

دهد که افراد داراي همسو بوده و نشان می )2009(
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نیازهاي اجتماعی، در راستاي برآورده ساختن این سطح 
الزم است که به حفاظت از آب نیز بیاندیشند.  از نیازها

دیگر، افرادي که در این سطح از نیاز قرار دارند عبارتبه
هاي اجتماعی، داوطلبانه و گروهی به دنبال فعالیت

هایی هستند که طی آن بتوانند هستند و در پی فعالیت
به سایر کشاورزان کمک کنند. حفاظت از آب نیز از 

هایی است و هرچه افراد احساس جنس چنین فعالیت
نیاز بیشتري در سطح اجتماعی داشته باشند، نگرش 

 ي نسبت به حفاظت از آب خواهند داشت. ترمثبت
آخرین متغیر مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به 

. بر اساس )=β 207/0(حفاظت از آب، نیاز به احترام است 
ثیر ها نیاز به احترام، بر نگرش نسبت به آب تأیافته

 Valizadehداري دارد. این یافته با مطالعه مثبت و معنی

& Bijani )2017 همسو است. کشاورزانی که در سطح (
هایی که انجام نیاز به احترام هستند، مایلند فعالیت

باشد. این افراد، به دنبال آن  احترام مورددهند یم
هایشان براي سایر کشاورزان، دولت و هستند که فعالیت

اعضاي جامعه ارزشمند شمرده شود. کشاورزان  سایر
حاضر در سطح نیاز به احترام، افرادي هستند که احتماًال 

ارضا شده است و مفاهیم  هاآنتر نیازهاي سطح پایین
حائز اهمیت بیشتري است.  هاآنتر براي یرماديغ

مند به مفاهیمی مثل حفاظت از آب عالقه هاآنرو، ازاین
و  بودههایی ماهیتاً ارزشمند فعالیت هستند زیرا چنین

توجه سایرین را جلب خواهد کرد. بنابراین،  هاآنانجام 
نیاز به احترام، بر نگرش نسبت به حفاظت از آب تأثیري 

 دار خواهد گذاشت. یمعنمثبت و 
ها، متغیر نیاز به خودشکوفایی بر مبناي یافته

ز آب عنوان عامل مؤثري بر نگرش نسبت به حفاظت ابه

شناخته نشد. زیرا اثر  موردمطالعهدر بین کشاورزان 
داري بین نیاز به خودشکوفایی و نگرش نسبت به معنی

هاي حاصل از تحلیل حفاظت از آب وجود ندارد. یافته
دهد که نیاز به همبستگی بین متغیرها نشان می

خودشکوفایی و نگرش نسبت به حفاظت از آب، داراي 
اري هستند. اما نتایج رگرسیون درابطه مثبت و معنی

حاکی از آن است که نیاز به خودشکوفایی تأثیر 
داري بر نگرش نسبت به حفاظت از آب ندارد. در معنی

توان گفت که رابطه مثبت بین توضیح این مسئله می
این سطح از نیاز و متغیر نگرش، بیانگر آن است که نیاز 

ر نگرش به خودشکوفایی ماهیتاً نقش بسیار مهمی د
 موردنسبت به حفاظت از آب دارد. اما در بین کشاورزان 

، این متغیر در مقایسه با سایر سطوح نیاز مطالعه
تواند بر نگرش تأثیر بگذارد. زیرا سایر سطوح نیاز نمی

و از  اندیر شدیدي بر متغیر وابسته گذاشتهکشاورزان، تأث
طرف دیگر، نیاز به خودشکوفایی نیازي نیست که در 
بین کشاورزان شایع باشد. بنابراین این متغیر در حضور 

شود. سایر متغیرها در معادله رگرسیون حذف می
دیگر، تا زمانی که سایر نیازها در کشاورزان به عبارتبه

میزان زیادي شدت دارد و سطح مسلط و غالب نیازهاي 
تواند شود، نیاز به خودشکوفایی نمیمحسوب می هاآن

هی بر نگرش نسبت به حفاظت از آب داشته توجاثر قابل
هاي حاصل از تحلیل همبستگی و باشد. با تکیه بر یافته
که اگر سایر  بینی کردپیشتوان تحلیل رگرسیون می

سطوح نیاز، از قبیل نیازهاي ایمنی، فیزیولوژیک، 
اجتماعی و احترام در کشاورزان تعدیل شود، نیاز به 

 رگرسیون خواهد شد. خودشکوفایی نیز وارد معادله 

 

 متغیرهاي سطوح نیاز بر نگرش نسبت به حفاظت از آبتعیین تأثیر  براينتایج رگرسیون چندگانه   -7جدول 
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 001/0 - 659/8 - 308/0 - 221/0 زهاي فیزیولوژیکنیا
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 گیري و پیشنهادهایجهنت
کشاورزي در مصرف آب، توجه  توجهقابلسهم 

آبی را به سمت کشاورزان جلب کرده است. مطالعات کم
جویی در کشاورزان، یکی از رو، ایجاد رفتار صرفهازاین
شود. تغییر یمآبی محسوب هاي مهم مقابله با کمیتاولو
ي هابرنامهتحت تأثیر نگرش افراد است.  شدتبهر رفتا

توسعه روستایی تأکید خود را بر بهبود نگرش کشاورزان 
 ,.Shahroudi et al( انددادهنسبت به حفاظت از آب قرار 

)، اما سازوکارهاي این تغییر را بدون در نظر 2008
کنند. یکی از گرفتن عوامل مؤثر بر نگرش، اعمال می

کند، ه به شناسایی این عوامل کمک میفرآیندهایی ک
 یازهاين یابیارز ،هدف این پژوهشارزیابی نیاز است. 
 يشهرستان کوار (بر مبنا يکشاورزان روستاها

 يراهکارها یینتع يمازلو) برا یازهايمراتب نسلسله
 یندر ا يدر بخش کشاورز یآبمقابله با مسئله کم

گین نگرش ها نشان داد که میانیافته .شهرستان بود
کشاورزان نسبت به حفاظت از آب بسیار پایین است. 

نسبت به حفاظت از آب،  هاآنبنابراین، بهبود نگرش 
ي توسعه روستایی باشد. هابرنامههاي مهم یتاولوباید از 

تواند موقعیت کشاورزان را در سطوح ارزیابی نیاز می
مختلف نیاز مشخص کند. براي تعیین این موقعیت، در 

مراتب نیازهاي مازلو بهره گرفته پژوهش از سلسله این
بندي مشخص شد هاي حاصل از رتبهشد. بر اساس یافته

که باالترین میانگین نیازها به سطح ایمنی و فیزیولوژیک 
ترین میانگین نیز به سطح نیاز به اختصاص دارد و پایین

خودشکوفایی تعلق دارد. دلیل باال بودن میانگین 
نی و فیزیولوژیک و همچنین، پایین بودن نیازهاي ایم

ي هااستداللتوان با میانگین نیاز به خودشکوفایی را می
مازلو توجیه کرد. مازلو معتقد است که نیازها 

توان بدون تأمین نیازهاي مراتب دارند و نمیسلسله
تر، به سراغ ارضاي نیازهاي سطوح باالتر سطوح پایین

توان انتظار داشت رو، نمی). ازاینMcLeod, 2014رفت (
که کشاورزانی که میانگین نیازهاي ایمنی بسیار باالیی 
دارند، به سراغ تأمین نیازهاي خودشکوفایی بروند و 

به  هاآنطبیعی است که میانگین نیاز به خودشکوفایی 
 همان نسبت پایین باشد. 

هاي سطح ایمنی شدت باالي این نیاز را در گویه
به  یازخارج شدن ندهد. کشاورزان نشان می

 ياثرگذار یلبه دل یون،خودشکوفایی از معادله رگرس
سطوح  یرهمان سا یعنیمستقل  یرهايمتغ یرسا یدشد

 یازهايمسلط کشاورزان، ن یازکه نی. زماناست یازهان
به  یازباشد، حذف ن یزیولوژیکف یازهايو ن یمنیا

 یو هم از جنبه مفهوم يخودشکوفایی هم به لحاظ آمار
است  یندارد ا میتآنچه اه ین،است. بنابرا جیهقابل تو

برجسته کشاورزان  یازتنها ننه ،به خودشکوفایی یازکه ن
محسوب  یزها نآن یتاهمکم یازهايبلکه جزء ن یست،ن

 یناست که با وجود چن نکته قابل توجه آنشود. می
صرف بر  یدتأک یازها،در سطوح مختلف ن يسازوکار

سودمند به خودشکوفایی)  یازن یژهو (بهسطح باال یازهاين
ي رفع نیاز به جابهدیگر، عبارتنخواهد بود. به

خودشکوفایی باید به سمت ایجاد این نیاز در کشاورزان 
ي هابرنامهرسد در چنین شرایطی اگر یمنظر رفت. به

توسعه روستایی بر به وجود آوردن نیاز به خودشکوفایی 
نند با شکست مواجه خواهند در بین کشاورزان تأکید ک

شد، زیرا به وجود آوردن یک نیاز سطح باال در صورتی 
تر موجودند، منطقی نیست. که نیازهاي سطوح پایین

آبی در ي توسعه روستایی در زمینه مقابله با کمهابرنامه
گذارند و یمروستاهاي ایران، تأکید خود را بر یادگیري 

رزان را با آموزش به دنبال آن هستند تا نگرش کشاو
هاي این پژوهش که همراستا تغییر دهند. بر اساس یافته

مراتب نیازهاي مازلو است، چنین چیزي با منطق سلسله
یر نیست و اثربخشی باالیی نخواهد داشت. پذامکان

کند که نیاز به یادگیري ) اشاره میChild, 1999چایلد (
معتقد  )Jarvis )1995جزء باالترین سطوح نیاز است. 

است که نیاز به یادگیري باالترین سطح نیاز نیست، اما 
به باالترین سطح، بسیار نزدیک است. این در حالی است 

دهد که نیازهاي سطح باال که پژوهش حاضر نشان می
هاي بسیار پایین و یانگینمدر جامعه کشاورزان، داراي 

اثرات ضعیفی هستند. از طرفی، نتایج مقایسه میانگین 
رش نسبت به حفاظت از آب با توجه به سطح نگ

دهد که بین افراد با سطوح مختلف تحصیالت نشان می
نگرش  داري به لحاظ میانگینتحصیالت، تفاوت معنی

براي تأکید صرف به  وجود ندارد. بنابراین، جایی
 ماند. ینمیادگیري 

هایی که در این پژوهش با توجه به گویه
 ترینمهمتوان گفت که قرار گرفتند، می موردسنجش
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ي براي تغییر نگرش کشاورزان نسبت به اتوسعهاقدام 
آبی، مرتفع کردن حفاظت از آب در راستاي مقابله با کم

تواند از نیازهاي ایمنی و فیزیولوژیک است. دولت نمی
کشاورزان انتظار داشته باشد که در مصرف آب 

ي بعد هاسالجویی کنند، با این توجیه که نفع آن، صرفه
به خودشان خواهد رسید. کشاورزي که به آینده زندگی، 
شغل و خانواده خود مطمئن نیست، چنین توجیهی را 

توان از کشاورز خواست نخواهد پذیرفت. همچنین، نمی
که در راستاي حفاظت از آب به درآمد کمتر اکتفا کند، 

هاي شدیدي در رابطه با ینگرانکه وي داراي یدرحال
هاي درمانی خود و هزینه شاك، آب، غذا وتأمین پو

است. اثرگذاري سایر سطوح نیازها از قبیل اش خانواده
دهد که نیازهاي اجتماعی و نیاز به احترام نشان می

ي توسعه بر آن نیازها نیز سودمند هابرنامهگذاري یهسرما
است. میانگین نسبتاً خوب نیازهاي اجتماعی بیانگر آن 

ي هاتشکلار مناسبی براي ایجاد است که ظرفیت بسی
غیررسمی در راستاي حفاظت از آب وجود دارد. 
همچنین، نیاز به احترام در پژوهش حاضر داراي اثر 

دار بر نگرش نسبت به حفاظت از آب یمعنمثبت و 
دهد که کشاورزان آن دسته از است. این یافته نشان می

را  هاآندهند که سایرین یمهایی را انجام فعالیت
) این مسئله را در Vanclay )2004دانند. یمارزشمند 

قالب یک اصل بسیار مهم اجتماعی براي حفاظت از 
کند منابع طبیعی عنوان کرده و به این نکته اشاره می

ي که دولت، شهر ااندازه بهکه کشاورز باید احساس کند 
ي خارج از روستا خواهان حفاظت از هاسازمانو سایر 

به همان اندازه نیز براي آن ارزش قایل  آب هستند،
شوند و تا جایی که الزم است براي آن هزینه می
هاي حفاظت از آب از کنند. بنابراین، باید از فعالیتمی

سوي کشاورزان قدردانی گردد تا این احساس در آنان به 
هایشان در راستاي حفاظت از آب وجود آید که فعالیت
 شود. ارزشمند شمرده می

دهنده تفاوت در میانگین نگرش ها نشانیافته
سال  40. افراد باالي هاستآنکشاورزان با توجه به سن 

تري نسبت به دو نگرش نسبت به حفاظت از آب پایین
سال نسبت به افراد بین  30گروه دیگر دارند و افراد زیر 

تري هستند. سال، داراي میانگین نگرش پایین 40تا  30
به دلیل تأمین بیشتر نیازهاي  این یافته شاید

سال نسبت به  40تا  30فیزیولوژیک و ایمنی در افراد 
ها براي یزيربرنامهدو گروه دیگر باشد. بنابراین، در 

بهبود نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب، سن 
عامل مهمی خواهد بود. در نهایت، اشاره به این  هاآن

می در زمینه بهبود نکته ضروري است که قبل از هر اقدا
نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب، الزم است که 

ي شود تا راهکارهاي بندطبقهنیازهاي آنان شناسایی و 
سازگار با این نیازها براي حفاظت از آب و مقابله با 

 آبی ارایه شود. کم
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