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 یهااقدام ینسبت به اجرا هیاعتماد اول جادیعوامل موثر بر ا یبررس

: بخش ی)مطالعه مورد کارانیشال نیاز منابع آب و خاک در ب یحفاظت

 (النیلشت نشاء، استان گ

 3، حمید ال باللی2، محمد کاوسی کالشمی1امیرعلی فریدی
 

 چكیده
های مختلفی ها و تكنیکروش محافظت کند. یآلودگ ای بیها در برابر تخرآن از دیارزشمند هستند که بشر با یعیآب و خاک دو منبع طب

در اند. شوند که به طور کلی، به اقدامات حفاظت از آب و خاک مرسوموجود دارند که باعث کاهش روند تخریب و آلودگی آب و خاک می
 یكارانیشال بین در به منظور پذیرش اقدامات حفاظتی آب خاک، هیولاعتماد ا یریگثر در شكلو، عوامل مبرای اولین بار در ایران مطالعه نیا

 یقیدو شخص حق نیاز آنجا که وجود هر نوع رابطه ب .مورد بررسی قرار گرفت ،اشتغال دارند رانی، واقع در شمال اءکه در منطقه لشت نشا
مورد  یرهایمتغ .شدمستقل استفاده  یمفهوم الگوی کیبه عنوان   (ITM)4 هیاعتماد اول الگویمستلزم وجود اعتماد است، از  یحقوق ای

به تالش، سن  انظارات نسبتدرک شده، انتظار عملكرد،  یساختار تضمینبه اعتماد،  میلشهرت شرکت، عبارتند از: مطالعه  نیاستفاده در ا
ذکر  یرهایو متغ گرشی تشكیل شده است(های نی )زیرا بخش اعظم این پژوهش از مولفهمفهوم الگوی یابیارز ه منظورب. و اندازه مزرعه
 نیشتریبدارای  ات نسبت به تالشانتظار ریمتغ .شداستفاده  PLS3-SMARTافزار و نرم (SEM)5یمعادالت ساختار یشده، از مدلساز

 یکشاورز نهیزم مسئول در یکه نهادها بود. پیشنهاد این پژوهش این استمطالعه  نیا یمفهوم الگویموجود در  یرهایمتغ انیدر م ریتأث
با  ییرا در مناطق روستا ییهاییها و گردهماکنفرانس به برگزاری ،اقدامات حفاظتی آب وخاک یو اثربخش ییکارا شتریروشن شدن ب یبرا

 ، مبادرت ورزند. كارانیشال همچنین حضور کارشناسان آب و خاک و
 رات نسبت به تالش.انتظا ه،یاعتماد اول ،یآب، خاک، اقدامات حفاظتهای کلیدی: واژه

                                           
 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه گیالن، دانشکده علوم کشاورزی 1

Email: amirali.faridi@yahoo.com       

 اقتصاد کشاوزی و توسعه روستایی، دانشگاه گیالن، دانشکده علوم کشاورزیاستادیار، گروه  2
Emai: mkavoosi@guilan.ac.ir  

  ایتالی( ، ای، والنزانو )بار (CIHEAM-Bari) یبار یا ترانهیمد شرفتهیپ یمطالعات کشاورز یالملل نیمحقق ، مرکز ب 3

Emai: elbilali@iamb.it  
4 -Initial Trust Model 
5 - Structural Equation Modeling  
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 مقدمه

 García-Ruiz et al., 2015. Labrière etرساند )بشر منفعت میبه ی، ستمیاز خدمات اکوس یاریخاک با بس

al., 2015). خاک در مزارع است  شی، فرسایکشاورز یها نیزم بیرفتن خاک و تخر نیاز ب لیاز دال یکی

 مسائل و به دنبال آن، که(، باشدواد مغذی خاک میاز دست رفتن م یکی از مصادیق آن )به عنوان مثال

وقوع  شیتر از همه، افزا، تجمع لجن در مخازن و مهمیسطح یآب ها یمانند آلودگ یادیمشکالت ز

از  یکی، نیبنابرا(. Lal, 2001. Montanarella et al., 2016. Poesen, 2018را در پی خواهد داشت ) لیس

 شی، کاهش سرعت فرساو آلودگی بیافظت از منابع خاک در برابر تخرمح یبرا یو اصل یاقدامات اساس

 (. García-Ruiz et al., 2017. Romero-Díaz et al., 2019باشد )می

کن کردن فقر داشته شهیو ر ییغذا تیامن تیدر توسعه اقتصاد، تقو یتواند نقش مهمیم یبخش کشاورز

ی نظیر آب و خاک که دو عیمنابع طب رفتن و آلودگیدست از  ندهیمتأسفانه، کاهش فزا حال نیبا ا باشد.

شده  لیتبد یمشکل و بحران جد کیدر سراسر جهان به آیند،مولفه اصلی برای کشاورزی به حساب می

 ونیلیم 9مرجع و اطالعات خاک منتشر شده است،  یالمللنیکه توسط مرکز ب یبراساس گزارش است.

 International Soil Reference and) شده است بیتخر ور کاملبه طدر سراسر جهان  یهکتار از اراض

Information Centre, 2020). تامین مواد اولیه بخش  نیو همچن غذایی خود یازهاین نیتأم یبرا رانیا

مانند  یعوامل لی، به دلی در کشوربخش کشاورز ادیز تیرغم اهمیعل دارد. ازین یبه کشاورز ،صنعت

شدن و  فیدر حال ضع یمنابع آب، نقش کشاورز یدر خاک و آلودگ ییاصر غذاخاک، کاهش عن شیفرسا

 Pakrooh etی شده است )ورمحصول و از همه مهمتر کاهش بهره دی، که منجر به کاهش تولبودهکاهش 

al., 2020. Abadi et al., 2020 .) 

 یاراض بیتخر مربوط به رانیا یطیمح ستیو ز یاجتماع-یاقتصاد یهاچالش نیتریاز اصل یکی

استفاده  عبارت است از: هاآن نیکه عمده تر از عوامل زیادی ناشی شودتواند یکه م باشدمی یکشاورز

، ی، تنوع توپوگرافیکشاورز یهانیزم دار بودن اغلببی، شیدر کشاورز یمیناکارآمد و قد یاز روش ها

 تیریاز همه، مد مهمترو  یع آبمناب دیشد رفتن، از دست یاهینامنظم، کمبود پوشش گ هاییبارندگ

 (.Fallahzade et al., 2020ی )عیمنابع طب فیضع

، اقدامات گیالنیدر دسترس کشاورزان  یمنابع آب نیخاک و همچن شیبه منظور کاهش و کنترل فرسا

 ,.Faridi et alند )شویاعمال م یکشاورز یهانیتوسط کشاورزان در زمک مختلف حفاظت از آب و خا

2020. Abadi et al., 2020. Ashoori et al., 2016.) 
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عملکرد  شیها در افزاآن ریو تأث یدر کشاورز اقدامات حفاظتی آب و خاک یو اثربخش تیاگرچه اهم

به  ریاخ یهابه وضوح در سال ی،عیکشاورزان ضمن حفظ و محافظت از منابع طب یمحصول و سودآور

 یهااند و همچنان از روشرفتهیاقدامات را نپذ نیه اهستند ک ی، اما هنوز کشاورزاناثبات رسیده است

 (.Faridi et al., 2020) کنندیم فادهاست و کار کشت یمیقد

در سراسر جهان انجام  ی، مطالعات مختلفاقدامات حفاظتی آب و خاک رشیعوامل موثر بر پذ نهیدر زم

 & Asfawبوده است ) وهومیمو  یتی، جمعیمختلف کم یرهایمتغ ها بر تاثیرتمرکز آنشده است که 

Neka 2017. Eanes et al., 2019. Wolka et al., 2018. de Graaff et al., 2013. Nigussie et al., 2018. 

Bewket, 2007. Zimmerer, 1993. Mango et al., 2017. Adusumilli & Wang 2018. Sileshi et al., 2019. 

Chesterman et al., 2019. Belachew et al., 2020.) 

 است. اطراف وی طیو مح گرانیکننده رفتار او نسبت به د نییاز عوامل تع یکینگرش و طرز تفکر انسان 

 دهدیسوق م طیمسائل، فرد را به تعامل با مح نیاز ا یفرد نسبت به موضوعات و برداشت و دگاهید

(Juraite, 2002. Barr, 2007 .)که توسط  یمطالعه اAjzen and Fishbein (2005) نشان داد که  انجام شد

ها به نگرش نیدارد و اگر ا طیو مح عتیاو نسبت به طب یبر رفتارها یمیمستق ریشخص تأث یهانگرش

موارد  یخواهند داشت و در برخ ی در پیشوند، اثرات مضر تیو در جهت غلط هدا رندیشکل نگ یدرست

و همکاران با الهام از مطالعات ذکر شده  یدیرف د.ندار ستیز طیو مح عتیجبران بر طب رقابلیغ راتیتأث

نظریه یکپارچه پذیرش و  یبه طور همزمان )تئور یبا استفاده از دو مدل مفهوم ی،نگرش یاجزا تیو اهم

را  اقدامات حفاظتی آب و خاک رشیثر در پذوم ی، عوامل نگرش(2هیو مدل اعتماد اول1استفاده از فناوری

 یهایاتخاذ اقدامات و فناور نهیدر زم ینگرش یهالفهوم یبررس تی، اهمنیابنابر .ندداد رقرا یمورد بررس

 رسد.یبه نظر م دیو مف یضروراقدامات حفاظتی آب و خاک(  ژهی)به و نوین

 یاصل لیشود و دلیم تیریمد یبه طور سنت ی، بخش کشاورزرانیا ژهیدر حال توسعه به و یدر کشورها

مشغول  یبه کشاورز یکوچکتر اسیکشاورزان در مق زمانی که .وجود کشاورزان کوچک مقیاس استآن 

اقدامات حفاظتی آب و خاک در اتخاذ  یبرا اندکیبودجه  یو از نظر مالشته دا یدرآمد کم عتاًیشوند، طب

 لیتما ریآب و خاک  کشاورزان فق یاقدامات حفاظت اکثر ادیز نهیهز لیبه دل .اختیار خواهند داشت

مربوط به  یهانهیو هزشده وارد  هاکه دولت در این مقطع است دارند. ن اقداماتایاتخاذ  یبرا یکمتر

 اساس، موضوع اعتماد نیبر ا(. Todaro, 1985) دنریگیبر عهده م اقدامات حفاظتی را سازیپیاده

                                           
1 - Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
2 - Initial Trust Model 
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اقدامات حفاظتی آب و خاک را بر  سازییت پیادهمسئول که ییاجرا یهابه دولت و دستگاه کشاورزان

گیری شود. بنابراین شناسایی عواملی که در شکلیک مسئله مهم و بحث برانگیز قلمداد می دارند،عهده 

رسد و اعتماد کشاورزان نسبت به اتخاذ اقدامات حفاظتی آب و خاک موثر است، امری ضروری به نظر می

 باشد. گیری درباره این موضوع میهدف مطالعه حاضر نیز بررسی و نتیجه

تعامل  نیاست و ا گریشخص به شخص د کیاز  یانتظار روانشناخت ی، اعتماد نوعیوانشناسر دگاهیاز د

 .Bradach & Eccles 1989. Rousseau et al., 1998) است انتیو خ یطلباز هرگونه فرصت یدو طرفه عار

Bunduchi, 2005 .)اطراف  افراد در رینسبت به اعمال سا یریپذ بیآس ینوع زیتوان گفت که اعتماد ن یم

کند که فرد مورد اعتماد یبر اعتماد فرض م یرابطه مبتن ک(. یMayer et al., 1995) شود یفرد محسوب م

تا  ستیمجبور کردن فرد مورد اعتماد ن ایفرد معتمد قادر به کنترل  کیدارد.  رخواهانهیرفتار خ شهیهم

 ی کهو فرد کندکه اعتماد میرد ف نیب یخاص یدرجه وابستگ کی شهیرا برآورده کند و هم او انتظارات

فوق در مورد اعتماد،  فیبا توجه به تعار(. Whitener et al., 1998) وجود دارد گیردقرار می مورد اعتماد

نوع رابطه  نیمتقابل است و ا یو وابستگ یریپذ سکیاعتماد ر یلفه اصلوشود که دو میگرفته م جهینت

ثر وو م دیمف اریو احتماالت درک شده بس لیها، تمانگرش مانند انتظارات، یروانشناخت طیشرا یبرا

 (.Kim et al., 2009) خواهد بود

دارد  اجیاحت نهیزمانبر و پرهز یمحصول خاص، به روند کی انی، به عنوان مثال مشترافرادجلب اعتماد 

-یبطه شکل مرا کیدر  ریافراد درگ نیمدت و با اقدامات خاص ب یدوره طوالن کی یروابط در ط نیا رایز

 یتجربه طوالن کیبر  یمبتن ردیگ یشکل م قیطر نیکه از ا یاعتماد(. McKnight et al., 1998) ردیگ

 ,Coleman) آورد یفرد به ارمغان م یو ارزش را برا ی، راحت ییآشنا یاست که نوع قیو عم یمدت ، تجمع

مقابل )فروشنده( بدست آورد، از طرف  یادیتجربه ز ی( در مدت زمان طوالنیفرد )مشتر یوقت(. 1990

(. Siau & Shen, 2003شود )برخوردار  یخوب ینیبشیو پ تی، حسن نتیشود فروشنده از صالحیباعث م

کند، در واقع یرا جلب م یارائه دهنده خدمات اعتماد شخص ایشرکت  کیکه  یاز همه مهمتر، هنگام

مجدد همان  دیخر ایاز شرکت  دیه خرمنجر به ادام نیو ا کرده تیشخص به شرکت را تقو یوفادار

 (. Jarvenpaa et al., 2000خواهد شد ) محصول

شالیکاران بخش لشت نشاء  در هیاعتماد اول یریگکه در شکلی عوامل براین است تامطالعه، قصد  نیدر ا

از ا، در استان گیالن، نسبت به اتخاذ اقدامات حفاظتی آب و خاک مؤثر است، شناسایی شود. در این راست

استفاده شد. اقدامات حفاظتی در این پژوهش شامل تجهیز و نوسازی  یبرا (ITM) هیمدل اعتماد اول
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اراضی، انجام کشت دوم، زهکشی آب از نقاط شالیزار، الینینگ، کاربرد کودهای آلی و سبز، آبیاری با 

ی آبیاری به طور مرتب و هاهای آبیاری، الیروبی کانالهای هرز از کانال، حذف علف4و  3های کانال

 استفاده از پوشش پالستیکی در مرزهای شالیزار، است.

 روش تحقیق

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

واقع شده است )شکل  رانینقطه ا نیتری، در حومه شهر رشت و در شمالءمطالعه در منطقه لشت نشا نیا

شهر رشت(  یعنیمرکز استان ) یلومتریک 32و در فاصله  النیاستان گ یدر شمال شرق ءلشت نشا (.1

 یطول شرق "41103434'21و  یعرض شمال" 340.31'11منطقه  ییایمختصات جغراف واقع شده است.

 های، خاکیساحل یمانند ماسه ها یدشت یانواع خاکها یداراء واقع در منطقه لشت نشا یاراض است.

منطقه  نیا یآب و هوا  .باشدمی یباتالق مهیمرطوب و ن یبا آب و هوا یمناطق جنگل یو دارا یرسوب

 گراد است. یدرجه سانت 3-گراد تا  یدرجه سانت 11/6 نیماهانه ب یمعتدل و مرطوب است و متوسط دما

 طیشرا وجود دارد. ی در آنآورد، بارش برف کمتر یمنطقه م نیبه ا یساحل یکه هوا یتعادل لیبه دل

 نیرا در ا ی، رشد محصوالت مختلف کشاورززیخبا خاک حاصل یکشاورز یهانیو زم ییمناسب آب و هوا

 لشت کشاورزاندرصد  .9 باًیمنطقه است و تقر نیا یبرنج محصول اصل کرده است. ریمنطقه امکان پذ

 .(1399باشند )مرکز خدمات جهاد کشاورزی لشت نشاء، مشغول می شالیکاری به نشاء

فعال در منطقه  شالیکارانتعداد کل  زده شده است. نیمربع تخم لومتریک 162 ءمساحت کل لشت نشا

ساکن در لشت  شالیکاراندر دسترس  نیمتوسط زم .باشدمینفر  11،614 ،1391سال  انیتا پا ءلشت نشا

است که  کلیدیو  یاز محصوالت اصل یکیذکر شد، برنج  پیشتر همانطور که هکتار است. 2/1. ءنشا

کشت  ریمنطقه ز نیا یهکتار از اراض .131دود شود و ساالنه ح یمنطقه کشت م نیا شالیکارانتوسط 

)مرکز خدمات جهاد کشاورزی  شودیبرداشت م منطقه نیتن برنج در ا ...2.0ساالنه حدود و  رودیبرنج م

 .(1399لشت نشاء، 

در شهرستان رشت به دست آمده است، کشاورزان  یوزارت جهاد کشاورز یکه از دفتر مرکز یطبق آمار

 النیمناطق استان گ ریسا انیرا در م اقدامات حفاظتی آب و خاک اتخاذ زانیم نیترشیمنطقه لشت نشا ب
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باشد )مرکز خدمات جهاد کشاورزی لشت در این مطالعه میمنطقه  نیانتخاب ا لیدل نیاند و اداشته

 (.1399نشاء، 

 گیریتعیین حجم نمونه و روش نمونه

عه هدف را به خود اختصاص دادند. طبق آمار به در این مطالعه، شالیکاران مقیم بخش لشت نشاء جام

 6141دست آمده از مرکز جهاد کشاورزی استان گیالن، تعداد کل شالیکاران فعال در بخش لشت نشاء، 

 یمعادالت ساختار سازیمطالعه از مدل نیدر ا جینتا لیو تحل هیتجز یاز آنجا که برانفر تعیین شد. 

اندازه  برخط گرمحاسبه، از نیبنابرا .خواهد بودمنحصر به فرد  زین یریگنمونه ندآیاستفاده شده است، فر

مطالعه استفاده  نیحجم نمونه ا نییتع یبرادرصد،  .1با خطای  Soper (2019)شده توسط  ینمونه معرف

 44بخش لشت نشاء دارای  استفاده شد. یاطبقه یتصادف یریگ، از نمونهیریگنمونه ندیفرآ یبرا شد.

 با استفاده ازگیری به خود اختصاص دادند. ها را در فرآیند نمونهباشد که در اصل همان طبقهروستا می

 ریکشاورز( و غ 314) اعتماد کنندهبه دو گروه  ءلشت نشا ی، کشاورزان مستقر در روستاهاISDM روش

یت عو جم یکم یرهایمتغ یفیآمار توص جینتا 1جدول  شدند. میکشاورز( تقس 224) اعتماد کننده

 دهد.یمطالعه را نشان م نیمورد استفاده در ا شناختی
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 .رانیمنطقه لشت نشا در شمال ا تیموقع 1شکل 

  Google Earth, 2021: منبع

 و ابزار ندایها: فرداده یآورجمع

با  یحضور یهاو مصاحبه یدانیم قاتیتوسط تحق 1391در  سال  مطالعه  نیمورد استفاده در ا یهاداده

استخراج  ITM نهیدر زم یپرسشنامه استاندارد که از مقاالت قبل کاز ی .ندشد یآورجمع رانکایشال

اقدامات حفاظتی آب و  رشیمطالعه پذ یبراو مطابق با شرایط منطقه بومی سازی شده بود،  شده بود

 ,Kijsanayotin et al., 2009. Suki & Suki, 2017. San Martín & Herrero، استفاده شد )سازگار بود خاک

سواالت موجود در پرسشنامه متشکل بود از سواالت: کمی، جمعیت شناختی، موهومی و نگرشی.  .(2012

 یهانیو اطالعات در مورد زم یو یاقتصاد تی، وضعشالیکار یدر قسمت اول پرسشنامه، اطالعات شخص

 ینگرش یرهایمتغ در قسمت دوم و آخر پرسشنامه، .مورد سوال قرار گرفت یتحت کنترل و یکشاورز

به  قرار گرفت. سوالمورد اقدامات حفاظتی آب و خاک  تخاذا منظور کشاورز به هیموثر بر اعتماد اول

و  گردیدپر  ءلشت نشا یدر روستاها ینسخه از آن به طور تصادف .3پرسشنامه،  ییایپا یابیمنظور ارز

 دییپرسشنامه را تأ نانیاطم تیقابلبود که به وضوح  ./943کرونباخ به دست آمده از آن  یآلفا بیضر

از  .باشدنمیآن  ییروا یابیبه ارز یازیاستاندارد بودن پرسشنامه، ن لیواضح است که به دل کرد.

به طور متوسط هر  شد. لیمصاحبه شد و پرسشنامه توسط محقق تکم یکشاورزان به صورت حضور

 یهاروش ریسا یبه جا یحضور یمصاحبهاستفاده از  لیدل. دیبه طول انجام قهیدق 11تا  .1مصاحبه 

روش  نی، صحت ایبودن مصاحبه حضور ریگبر بودن و وقتنهیرغم هزیاطالعات، خصوصاً عل یآورجمع

 (. Green et al., 2012ی را به ارمغان خواهد آورد )ها با دقت باالتراز پاسخ ییدرصد باال جهیاست که در نت

 الگوی تجربی پژوهش

 توسط محققان یاریبس یمفهوم یهاالگو، دیجد یهاها و روشیورااقدامات، فن رشیو پذ اتخاذ نهیدر زم

 یرفتار یرهایبر نگرش و متغ یمبتن یهاالگودر  سراسر جهان ارائه و مورد بحث قرار گرفته است. در

اتخاذ  نهیدر زم(. Harrison et al., 1997) بدست آمده است یتر نانیبهتر و قابل اطم جیکاربران، نتا
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 هی(، نظرRogers, 1983) یانتشار نوآور هیمانند نظر یمفهوم الگوی نیاقدامات حفاظت از خاک و آب، چند

 رشیپذ الگویو ( Ajzen, 1991شده ) یزیرفتار برنامه ر هی(، نظرFishbein & Ajzen, 1975) یاقدام منطق

، با ترکیب دو Faridi et al (2020)اً اخیر .، مورد استفاده محققین قرار گرفته است(Davis 1989) یفناور

( و مدل اعتماد Venkatesh et al., 2003) 1الگوی مفهومی نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری

(، یک الگوی ترکیبی طراحی کرده و برای اولین بار آن را در زمینه بررسی عوامل Gefen, 2000) 2اولیه

آب و خاک توسط شالیکاران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرشی موثر بر اتخاذ اقدامات حفاظتی 

 اند.داده

 (131حاضر در نمونه )تعداد =  کارانیشال یشناخت تیو جمع یکم یرهایمتغ یفیآمار توص (1) جدول

 درصد فراوانی بندیدسته متغیر

 29-.2 سن )سال(

3.-39 

4.-19 

6.< 

1 

4. 

261 

232 

9 

4/4 

1/41 

1/43 

 ر از کارشناسیکم ت تحصیالت

 کارشناسی یا باالتر

121 

1. 

14/91 

11/1 

 بله استفاده از نیروی کار خانوادگی

 خیر

411 

124 

4/46 

6/23 

 مالک نوع مالکیت زمین

 اجاره

 بریسهم

439 

14 

11 

6/11 

6/2 

1/11 

 بله شیب زمین کشاورزی

 خیر

116 

422 

6/21 

4/41 

ای و دسترسی خدمات توسعه

 ترویجی

 بله

 خیر

44 

469 

3/14 

4/11 

 کیبه عنوان  ITM الگوی، از اقدامات حفاظتی آب و خاک رشیعوامل موثر بر پذ نهی، در زمنیهمچن

 یکه برا ITM الگویمقاله قصد دارد با استفاده از  نیاساس، ا نیبر ا مستقل استفاده نشده است. الگوی

                                           
1 - Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology 
2 - Initial Trust Model 
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 در هیاعتماد اول یریموثر در شکل گعوامل  یابیو ارز یبررس یاست، برا افتهیگسترش  یبار تا حد نیاول

  استفاده کند. اقدامات حفاظتی آب و خاککشاورزان به منظور اتخاذ 

 حیتوض یاتیو عمل یاز دو منظر نظر یمفهوم الگویبه کار رفته در  یهالفهواز م کی، هر یدر بخش بعد

 .خواهد شدارائه  یینها یمفهوم الگوی، انیو در پاخواهد شد داده 

 (ITMاد اولیه )مدل اعتم

 ی دیگر یابه شخص خود ازیچند ن ای کی ه شدنبرآورد یو فقط برا یبدون تجربه قبل یک فردکه  یهنگام

 McKnight) شکل گرفته است ویدر  (IT) 1هیاعتماد اول نوعی شود یکند، گفته میاعتماد م یک شرکت

& Chervany Norman, 2001). کیدر  گریکدیکه با  یافراد در یفرد نیمسئله اغلب در روابط ب نیا 

اعتماد در  .(Kim et al., 2009) ردیگیتعامل دارند مورد بحث و استفاده قرار م یدر امور تجار ایجامعه 

به طور برجسته در بخش  .آیدکلیدی به حساب میلفه وم کیجامعه وجود دارد و یک  یهاتمام بخش

طرف مقابل اعتماد نکند، هیچگونه خرید، معامله و به مصرف کننده یا خریدار به که به  یخدمات، تا زمان

 .Chen & Corkindale, 2008. Flavián et al., 2005. Fisher et al., 2008طور کلی پذیرشی رخ نخواهد داد )

Lu & Su, 2009 .)مدل  ییکارآITM شده است دییاز مطالعات تأ یاریتوسط بس (McKnight et al., 2002, 

2004. Kim et al., 2009. Gu et al., 2009 .) مدلITM شده است که  لیتشک ینگرش یلفه اصلواز سه م

در (. Gefen, 2000) به اعتماد میل -3درک شده ، و  یساختار تضمین -2شرکت ،  شهرت -1عبارتند از: 

دارند اشاره  اقدامات حفاظتی آب و خاکبه نسبت  ءلشت نشا کارانیکه شال یبه اعتماد ITمطالعه،  نیا

نشان داده  2در شکل  یو نگرش یکم یلفه هاوم همطالعه همراه ب نیشده در ا فیتعر یهاهیفرض دارد.

 ه است. شد

 .پرداخته خواهد شد ITM الگویمورد استفاده در  یاز اجزا کیهر  قیدق فیتعربه در ادامه، 

 (FR) 2شهرت شرکت

                                           
1 - Initial Trust 
2 - Firm Reputation  
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مصرف  نیخدمات در ب ایها و شهرت شرکت ارائه دهنده کاال ه شدنشناخت زانیشهرت شرکت به م

 McKnight et) اشاره دارد یا خیر، دارد یقانون تیشرکت از نظر مصرف کننده صالح ایآ نکهیکنندگان و ا

al., 1998 .)شیبرخوردار باشد، باعث افزا یمحصول از شهرت خوب ایارائه دهنده خدمات  کیکه  یهنگام 

شود و احتمال بازگشت دوباره کاربران در یئه شده ممحصوالت ارا ایکاربران از خدمات  یو بهبود آگاه

و  ءلشت نشا بخشدر  ییهامطالعه، شرکت نیدر ا .(Kim et al., 2009خواهد داد ) شیافزا نیز را ندهیآ

لفه وم دهند.یارائه م شالیکارانرا به  اقدامات حفاظتی آب و خاکوجود دارند که  رانیا یشهرها ریسا

-تیرضا زانیم نیها و همچنشرکت نیا تیشهرت و محبوب زانیمطالعه به م نیدر ا (FRشهرت شرکت )

لشت  یدر روستاها یکشاورز یهانیها در زمشرکت نیانجام شده توسط ا اتیاز عمل شالیکاران مندی

  اشاره دارد. ریاخ یهادر سال ءنشا

 شود: یم انیب ریبه شرح ز قیتحق نیا هیفرض نی، اول ریتفاس نیبا ا

در روند  شالیکاران در هیاعتماد اول یریگدر شکل یمثبت و قابل توجه ریتأث : شهرت شرکت1Hفرضیه 

 دارد. اقدامات حفاظتی آب و خاک اتخاذ

 (PT) 1میل به اعتماد

از  یفی، در واقع تعرشودیافراد صحبت م ریفرد به اعتماد به سا یو نگرش ذات لیکه در مورد تما یهنگام

 یفناور ای اقدامکه  دیرا تصور کن یطیشرا(. McKnight et al., 2002است ) شدهبه اعتماد ارائه  میل

 نیدر مورد ا یانهیزم شیپ گونهچیه روستاییاناز  کی چیشود و هیم یروستا معرف کیدر  یدیجد

 نیکند که اتخاذ ایها را متقاعد مآن روستاییان دربه اعتماد  میلاست که  ییجا نیا مسائل ندارند.

 ,.McKnight et alارمغان خواهد آورد )ها به آن یرا برا یشماریبی ایها ، مزایفناور ایخدمات  اقدامات،

کاربران  دربه اعتماد  میلگرفت که هرچه  جهیتوان نتی، می ارائه شدههاو بحث فیبر اساس تعار .(1998

میل به لفه ولعه حاضر، مدر مطا .خواهد بود شتریب دیخدمات جد ایباشد، احتمال اتخاذ اقدامات  شتریب

نسبت به مفید و کارا بودن اقدامات حفاظتی آب و  ءلشت نشا کارانیشال ینشان دهنده اعتماد ذات اعتماد

 باشد. خاک می

                                           
1 - Propensity to Trust 
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 شود: یم فیتعر ریدوم به شرح ز هی، فرض نیبنابرا

اتخاذ  نسبت به رانشالیکا هیاعتماد اول یریگدر شکل یقابل توجه و مثبت ریتأث : میل به اعتماد2Hفرضیه 

 دارد. اقدامات حفاظتی آب و خاک

 (PSA) 1تضمین ساختاری درک شده

 است: ریبه شرح ز یفناورارائه دهنده  ای یشرکت خدمات کی یادراک شده برا یساختار نیتضم

 .)کاربر و ارائه دهنده( منعقد شود نیطرف نیکه در هنگام ارائه خدمات ب یقرارداد گونههر -1

 .که ضمانت اجرایی دارند توافقاتی -2

 بخشد یم تیشرکت هو کیکه به  ینیقوان -3

 خود دارد انیمشتر ایشرکت در قبال کاربران  کیکه  یتعهدات -4

ی حقوق موردو هر  دهدبه کاربرانش پیشنهاد می کاال و خدمات دیکه شرکت با خر ییها نیتضم -1

 در هیاعتماد اول یریگکند و به شکلیم روشن ودخ کاربران یبودن شرکت را برا یکه ثبات و قانون دیگری

مطالعه،  نیدر ا(. Zucker, 1986. McKnight et al., 2004. Pavlou & Gefen, 2004) کندیها کمک مآن

 یاجرا یو سودمند ییبه درک و نگرش کشاورزان در مورد کارا تضمین ساختاری درک شدهلفه وم

خدمات  تیفیها از کنگرش و برداشت آن نی، و همچنورزیکشادر مزارع  اقدامات حفاظتی آب و خاک

 بخش لشت نشاء، اشاره دارد. در  اقدامات حفاظتیارائه دهندگان  بودن مدار یارائه شده و مشتر

 :باشدبه شرح ذیل می بعدی پژوهش هیاساس، فرض نیبر ا

 در هیتماد اولاع یریگدر شکل داریمعنیمثبت و  ریتأث: تضمین ساختاری درک شده 3Hفرضیه 

 دارد. اتخاذ اقدامات حفاظتی آب و خاک منظوربه  کارانیشال

                                           
1 - Perceived Structural Assurance 
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 (PE) 1انتظار عملکرد

  انتظارو به عنوان  داشته ریعملکرد تأث شیدر افزا یفناور رشیپذ ای خدمت کیفرد نسبت به  کینگرش 

 اعتماد اولیه موردرا در  PE ریتأث یمطالعات اندک .(Venkatesh et al., 2003) شودیم فیعملکرد تعر

 در هر سه مطالعه(. Faridi et al., 2020. Afshan & Sharif, 2016. Oliveira et al., 2014اند )قرار داده یبررس

به درک و  انتظار عملکردمطالعه،  نیدر ا .ه استدار بودیمثبت و معن اعتماد اولیهبر  PE ری، تأثمذکور

ها آن ییبودن و کارا دیمف نیو همچن ت حفاظتی آب و خاکاقداما یایکه کشاورز در مورد مزا ینگرش

  .کندمیدارد، اشاره  اتخاذقبل از 

 شود:یم فیتعر ریبه شرح ز قیتحق نیا یبعد هیحساب، فرض نیبا ا

اتخاذ  به منظور شالیکاران هیاعتماد اول یریگدر شکل داریمعنیمثبت و  ریتأث : انتظار عملکرد4Hفرضیه 

 دارد آب و خاک اقدامات حفاظتی

 (EE) 2انتظارات نسبت به تالش

لفه و، به منوین یفناور ای خدمتدشوار بودن استفاده از  ایسطح درک و نگرش فرد نسبت به آسان 

(، که .2.2و همکاران ) یدیدر مطالعه فر(. Venkatesh et al., 2003) اشاره دارد تالش ات نسبت بهانتظار

 انتظارات نسبت به تالشلفه وکرده است، م یبررس اعتماد اولیه یرو بر ینگرش یرهایمتغ ریتأث راًیاخ

در  شالیکارن گمانبه نگرش و  انتظارات نسبت به تالشمطالعه،  نیدر ا را داشته است. ریتأث نیشتریب

ها قادر به انجام آن ایآ نکهیدشوار است و ا ایآسان  اقدامات حفاظتی آب و خاک یاجرا ایآ نکهیمورد ا

 . ، اشاره داردیا خیر دآن هستن

 :خواهد شد میتنظ ریبه صورت ز یبعد هی، فرضنیبنابرا

 شالیکاران در هیاعتماد اول یریگدر شکل داریمعنیمثبت و  ریتأث : انتظارات نسبت به تالش5Hفرضیه 

 دارد. اقدامات حفاظتی آب و خاک اتخاذ به منظور

                                           
1 -Performance Expectancy 
2 - Effort Expectancy 
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به این  مربوط یهاهیاستفاده شده است، فرض یکم ریمتغ، از دو ینگرش یرهایمطالعه، عالوه بر متغ نیدر ا

 است: ریبه شرح ز دو متغیر

  گذارد.یم ریتأث اعتماد اولیهبر  یداریبه طور مثبت و معن کارانیسن شال: 6Hفرضیه 

 گذارد.یم ریتأث اعتماد اولیهبر  یداریبه طور مثبت و معن : اندازه مزرعه7Hفرضیه 

 

 

 

 پژوهش یمفهوم ی. الگو2شکل 

 هاتجزیه و تحلیل داده

و سپس در نرم افزار  2.16اکسل ابتدا در نرم افزار  یدانیم قاتیتحق قیشده از طر یآورجمع یهاداده

SPSS  نیتوسط ا یشناخت تیجمع یرهایمتغ وارد شد. 21نسخه ( دو نرم افزارSPSS وExcel)  مورد
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 نیروابط ب یو بررس یابیارز یبرا ت ساختاریمدلسازی معادالاز  نیهمچن قرار گرفت. یآمار یابیارز

  استفاده شد. اقدامات حفاظتی آب و خاکبه منظور اتخاذ  اعتماد اولیه ریو متغ ینگرش یرهایمتغ

تر  قیدق یهاو با استفاده از شاخص شتریب اتیجزئ با دهد تایم این امکان را معادالت ساختاری کردیرو

باشد می ینگرش هایمولفه نهیموجود خصوصاً در زم یکردهایرو نیاز بهتر یکینگاه شود و  ءبه اجزا

(Chin, 2002. Hair et al., 2011 .)مطالعه  نیدر ا معادالت ساختاری کردیرو یساز ادهیپ یکه برا یافزارنرم

نرم افزارها در  نیو بهتر نیدتریاز جد یکیکه  باشدمی 3PLS-SMART انتخاب شده است، نرم افزار 

 هنگامی که محققان با حجم زیاد معادالت ساختاریاستفاده از  در جهان است. ادالت ساختاریمع نهیزم

مانند نرمال  یبه موضوعات نیهمچنمعادالت ساختاری نیز  شود.نمونه روبرو هستند، بسیار توصیه می از

 ,Sarstedtباشد )مینشود، حساس یم یریها اندازه گها با آنکه داده ییهااسیمق ای قیتحق یهابودن داده

2008. Vinzi et al., 2010 لفه وم نیباشد که محقق با چند یخوب نهیتواند گزیم یزمان(. معادالت ساختاری

 ریلفه ها بر اساس درجه تأثمو یبند تیاولو ایلفه وم نیثرتروم افتنی( کار کند و به دنبال کمی و نگرشی)

 -1 خالصه کرد: یتوان در دو مرحله اساسیرا مت ساختاری معادال یساز ادهیپ(. Hair et al., 2011) باشد

 جینتا لیو تحل هیتجز -2 ؛قیمورد استفاده در تحق یریگاندازه الگوی لیو تحل هیتجز نیو همچن یابیارز

  .یساختار الگویاستخراج شده از 

-اندازه الگوی نیکوییدر مورد  یریگمیتصم یمختلف برا یکپارامتر ریغ یهادر مرحله اول، از شاخص

که دامنه مجاز آن  (CR)1پایایی ترکیبیکرونباخ و  یشاخص آلفا شود که عبارتند از:یاستفاده م یریگ

باشد. و سرانجام،  ./1از  شتریب دیکه با( AVE) 2استخراج شده انسیوار نیانگیاست. م ./4از  شیب

 (. Bagozzi et al., 1991) در محدوده مجاز خواهند بود ./4از  شتریبا مقدار ب 3یرونیب یبارها

 بیاست که مقدار ضر 4سازیخودگردانشامل  گیرندقرار میکه معموالً در مرحله دوم استفاده  ییهاروش

 ,.Chin, 2002. Hair et al) کندیم نییمحقق تع یرا برا ریمس بیضرا داریمعنی نیو همچن (2Rیین )تع

2011.) 

                                           
1 Composite Reliability 
2 Average Variance Extracted 
3 - Outer Loadings 
4 - Bootstrapping  
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 نتایج و بحث

 یریگاندازه الگوی یابیارز

کرونباخ،  یآلفا یهاشاخص دی، بایریگاندازه الگوی یابیارز یذکر شد، برا یهمانطور که در بخش قبل

CR  ،AVE ها توسط نرم افزار شاخص نیا .مورد ارزیابی قرار گیرند بیرونی یو بارهاSMART-PLS 

شده در بخش ها در حدود مجاز ذکر همه شاخص .اندنمایش داده شده 2شوند و در جدول یمحاسبه م

 جهیتوان نتی، منیبنابرا(. Bagozzi & Yi, 1988. Gefen et al., 2000. Nunnally, 1979قرار دارند ) یقبل

 برخوردار است. ینانیو قابل اطم یمنطق درونی سازگاری کیاز  این پژوهش یمفهوم الگویگرفت که 

 ریمتغ راتتغیی درصد 44دهد که ینشان م نیهمچن PLSبدست آمده توسط نرم افزار  2R بیضر

  شود.یداده م حیتوض پژوهش مستقل یرهای، توسط متغاعتماد اولیه یعنیوابسته، 

اساس،  نیبر ا .شودمی دییبه وضوح تأ پژوهش نیا یریگاندازه الگویفوق، اعتبار  یهابا توجه به بحث

همراه با  یینها جیبرآورد شده و نتا SMART-PLSتوسط نرم افزار  یو کم ینگرش یرهایمتغ هیکل

 نشان داده شده است. 3در شکل  2R نییتع بیو ضر ریمس بیضرا

 ، آلفای کرونباخ و بارهای بیرونیAVE ،CRهای شاخص( 2جدول )

آلفای  t AVE CRآماره  بار بیرونی هاگویه متغیر

 کرونباخ

 ./PE1 14./. ***21./16 13./. 144/. 466 انتظار عملکرد
PE2 1.1/. ***136/64    
PE3 441/. ***493/31    
PE4 111/. ***311/13    
PE5 613/. ***166/11    

انتظارات نسبت به 

 تالش

EE1 113/ ***364/61 132/. 912/. 932/. 
EE2 933/. ***439/149    
EE3 921/. ***612/126    
EE4 

 
9.2/. ***643/92    

 PT1 میل به اعتماد

 
133/. ***414/1. 141/. 411/. 411/. 
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PT2 934/. ***6.1/64    

تضمین ساختاری 

 درک شده

PSA1 

 
133/. ***944/42 622/. 466/. 436/. 

PSA2 442/. ***13./22    

 ./FR1 946/. ***364/14. 421/. 144/. 491 شهرت شرکت
FR2 91./. ***439/163    
FR3 613/. ***116/11    

 1/... 1/... 1/... ./... 1/... - سن

 1/... 1/... 1/... ./... 1/... - اندازه مزرعه

 

 بیرونی یمقدار بارها -1 که عبارتند از: شداستفاده  آمیزی اعتبار تبعیضبررس یبرا اریسرانجام، از دو مع

 شتریب دیبا سازههر  یبرا AVEشاخص  شهیر -2 باشد. سازهدر هر  متقاطع یاز مقدار بارها شتریب دیبا

(. Boudreau et al., 2001. Fornell & Larcker, 1981) باشد گرید هایسازهبا  سازهآن  یهمبستگ بیاز ضر

 نمایش داده شده است. 3در جدول  ندیفرآ نیا جینتا

 ، آلفای کرونباخ و بارهای بیرونیAVE ،CRهای شاخص( 3جدول )

 

تضمین ساختاری  انتظار عملکرد شهرت شرکت انتظارات نسبت به تالش 

 رک شدهد

میل به 

 اعتماد

اندازه  سن

 مزرعه

 اعتماد اولیه

انتظارات نسبت به 

 تالش

912/.        

       ./111 ./664 شهرت شرکت

      ./421 ./624 ./461 انتظار عملکرد

تضمین ساختاری 

 درک شده

621/. 612/. 61./. 419/.     

    ./.46 ./.14 ./621 ./413 ./642 میل به اعتماد

   1/... -./31. -./12. -./44. -./31. -./99. سن

  1/... -./.1. -./2.. -./24. ./.1. ./61. -./.6. اندازه مزرعه

 1/... ./21. -./24. ./641 ./411 ./469 ./694 ./124 اعتماد اولیه
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 .به صورت مورب و پرنگ مشخص شده است AVEریشه شاخص 

 یریگاندازه الگویتوان گفت که یم نانیبخش، با اطم نیدر ابدست آمده  یارهایو مع بیبا توجه به ضرا

 یساختار الگوی توان از آن دریو م بودهبرخوردار  ییباال سازگاری درونیاز  قیتحق نیمورد استفاده در ا

  استفاده کرد.

 

 یساختار یالگو جینتا 3شکل 

 یمدل ساختار یابیارز

استفاده  یدر معادله ساختار ریمس بیضرا داریمعنی نییتع یبرا سازیخودگردانبخش، از روش  نیدر ا

 حیدرجه توض نییتع یبرا نیهمچن .محاسبه شده است SMART-PLSشده است که توسط نرم افزار 

به  – یینها یساختار (. الگویChin, 1998) استفاده شد 2R تعیین بیمستقل از ضر یرهایمتغ پذیری

 .نشان داده شده است 3در شکل  - 2R نییتع بیرها و ضآنداری معنی، ریمس بیضرا همراه

متغیرهای  .شد میخواه لیارائه و تحل SMART-PLSدر نرم افزار  الگوبرآورد  جیبخش، نتا نیدر ادامه ا

 ،./113(، میل به اعتماد )ضریب مسیر = ./...= P-value، مقدار ./.11شهرت شرکت )ضریب مسیر = 
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(، ./...= P-value، مقدار ./116اری درک شده )ضریب مسیر = (، تضمین ساخت./...= P-valueمقدار 

(، انتظارات نسبت به تالش )ضریب مسیر ./...= P-value، مقدار ./164انتظار عملکرد )ضریب مسیر = 

 ریمتغ راتییتغ حیو توض فیقادر به توص داریمعنیبه طور مثبت و (، ./...= P-value، مقدار ./.41= 

= P-value، مقدار ./34.از سوی دیگر متغیر سن )ضریب مسیر =  .باشندمیمطالعه  نیدر ا اعتماد اولیه

دار نبوده و ( از لحاظ آماری معنی./P-value =491، مقدار ./44.( و اندازه مزرعه )ضریب مسیر = ./1.1

 و فتهریپذ H5و  H1 ،H2 ،H3 ،H4 یهاهی، فرضتفاسیر نیبا اباشند. قادر به توصیف اعتماد اولیه نمی

نشان داده  4در جدول  قیتحق یهاهیدر مورد فرض شتریب اتیجزئ. شوندیم رد H7و  H6فرضیه های 

 شده است.

 نتایج الگوی ساختاری( 4جدول )

 2Rضریب تعیین  P-value ضریب مسیر فرضیه متغیر

  ./...*** ./.(1 H 11( شهرت شرکت

  ./...*** ./(2 H 113( میل به اعتماد

ختاری تضمین سا

 درک شده

)(3 H 116/. ***.../.  

 % (4 H 164/. ***.../. 4/44( انتظار عملکرد

انتظارات نسبت به 

 تالش

)(5 H 41./. ***.../.  

  ./H .34/. 1.1 6(×) سن 

  ./7H .44/ 491 (×) اندازه مزرعه

()  رد فرضیه )×(= قبول فرضیه؛ = 

را در  ریتأث نیشتریب انتظارات نسبت به تالش ری، متغ یاختارس الگویموجود در  یرهایتمام متغ نیاز ب

 Faridi et al (2020) ،Afshan & Sharif داشت. ءلشت نشا کارانیشال در بین هیاعتماد اول یریگشکل

ارزیابی دار یرا مثبت و معن مولفه انتظارات نسبت به تالش ریتأث نیهمچن Kim et al (2009)و  (2016)

از  دار رامعنیمثبت و  ریتأث نیشتریب مولفه انتظارات نسبت به تالش Faridi et al (2020)عه در مطال .کردند

  .خود نشان داد
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مثبت و  ریتأث مولفه شهرت شرکتمطالعه،  نیدر ا یساختار الگویبه دست آمده توسط  جیبا توجه به نتا

 Faridi et al (2020) ، Zhouتوسط  در مطالعات انجام شده داشت. کارانیشال هیبر اعتماد اول یدار یمعن

(2011b)و Afhan et al (2018)دارمعنیمثبت و  زین هیاعتماد اول یریگدر شکل شهرت شرکت ری، تأث 

  .تشخیص داده شده است

آن  ریموثر واقع شد و تأث شالیکاران هیاعتماد اول یریگاست که در شکل یگرید ریمتغ میل به اعتماد

 ,.Afshan et al) به دست آمده است دیگر مطالعه نیدر چند این نیز مشابه جینتا دار بود.یمثبت و معن

2018. Kim et al,. 2009. Chu & Lu, 2009. Zhou, 2011a, 2011b).  

 ریتأث کارانیشال هیاعتماد اول لیبود که در تسه ییرهایمتغ گریاز د تضمین ساختاری درک شده ریمتغ

 Faridi et al (2020) ،Afhan et al (2018)،) Zhouمانند  -مطالعات مختلف  در نشان داد. یداریمثبت و معن

(2012) ،Ofori et al (2018)  ،Siau & Shen (2003) وMcKnight et al (2004) - وجود دارد که  یشواهد

 دار است.یمثبت و معن تضمین ساختاری درک شده ریمتغ

 کارانیشال هیاعتماد اول جادیدر ا رهایمتغ نیابل توجه ترو ق نیاز موثرتر ی دیگرکی انتظار عملکرد ریمتغ

 Afshan و Faridi et al (2020) ،Kim et al (2009)در مطالعات انجام شده توسط  یمشابه جینتا .شناخته شد

& Sharif (2016) به دست آمد . 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 رشیعوامل موثر بر پذ نهیمستقل در زم مدل کیبه عنوان  ITMبار، مدل  نیاول یمطالعه برا نیدر ا

 در هیاعتماد اول یریموثر در شکل گ یرهایقرار گرفت و متغ یمورد بررس اقدامات حفاظتی آب و خاک

در رابطه  هیاعتماد اول شتریب شیافزا یبرا پیشنهادات سیاستیبخش،  نیدر ا شدند. ییشناسا شالیکاران

 .شد میارائه خواه رگذاریتأث یرهایبا متغ

 یک شرکت یوقت این بدان معنی است که مثبت شناخته شد. با تاثیر ریمتغ کیبه عنوان  شهرت شرکت

برخوردار  یمصرف کنندگان از شهرت خوب نیدر ب یعموم تیو محبوب یمدار ی، مشتررکا تیفیاز نظر ک

 یمجر یهاشرکتشود که یم هیتوص داًی، اکنیبنابرا .به همراه دارد زیخود را ن یانباشد، اعتماد مشتر
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و  نی، از بهتراقدامات حفاظتی یمسئول اجرا یدولت یهاارگان نیو همچن اقدامات حفاظتی آب و خاک

با انجام  استفاده کنند.کارا به طور موثر و  حفاظتی اقدامات یاجرا یمتخصصان آب و خاک برا نیماهرتر

به توسط شالیکاران  ها شرکت نیو ا خواهد شد، اعتماد آنها جلب شالیکاران یها نیکار در زم نیبهتر

ای افزایش هگسترد اقدامات حفاظتی آب و خاک به طور یو اجرا شده یمعرف هاآن دوستان و اقوام

 .خواهد یافت

 نیا ریمتغ نیدر مورد ا ینکته اصل .از خود نشان داد ی رامثبت ریاست که تأث میل به اعتماد یعامل بعد

در جهت اثبات صالحیت  را ییهاقدم دیبا دامات حفاظتی آب و خاکاق ی اجرا کنندههااست که شرکت

ها خود به شالیکاران بردارند تا بدین منظور شالیکاران اجرای اقدامات حفاظتی مزرعه خود را به آن

اقدامات  دیکه مردم به آنها اعتماد دارند، با یسساتوم ای یبه عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزبسپارند. 

-یم هیتوص کنند. یمعرفبه مردم در روستاها  مجری این اقدامات را  یو شرکت ها ب و خاکحفاظتی آ

اقدامات کوچک را در هر روستا اجاره کرده و  یمزارع ،سسات مسئولوم ای یمجر یهاشود شرکت

 ییو کارا یاثربخش کیبتوانند از نزد شالیکارانتا  حفاظتی آب و خاک در آن مزارع به اجرا در بیاورند

 .خواهد یافت شیها افزاتیفعال نیا به واسطهبه اعتماد مطمئناً  میل اقدامات را مشاهده کنند.

از  دیبا شالیکاران .ابدی شیافزا دیبا شالیکاران ی، آگاهی درک شدهساختار تضمین متغیر در مورد

 اصل کنند کهح نانیو اطم شوندآگاه  اقدامات حفاظتی آب و خاک ییو کارآ یعملکرد علم قیدق اتیجزئ

و متخصصان  نیمروج نیبنابرا .نخواهد داشتها منابع در دسترس آن یبرا یدیتهد حفاظتی اقدامات این

 همختلف ب یها ییگردهما ایها شیهما یدر روستاها حضور داشته و با برگزار دیآب و خاک با نهیدر زم

 رسانی کنند. اطالع کارانیشال

 بود. انتظار عملکردقرار داد،  ریتحت تأث به طور مثبتی را کارانیشال هیکه اعتماد اول یگرید ریمتغ

که به واسطه این عمل از که مطمئن شود  یتا زمان کنداتخاذ نمیرا  اقدامات حفاظتی آب و خاک شالیکار

 پیشترهمانطور که  درآمد(. یا)چه از نظر عملکرد محصول و چه از نظر سود مند خواهد شد منافعی بهره

انتظار  ادی، به احتمال زکیاز نزد حفاظتی اقدامات یبا اجاره مزارع نمونه و نشان دادن اثربخشذکر شد، 

 .خواهد کرد بیترغ یها را به اتخاذ اقدامات حفاظتو آنخواهد شد از عملکرد برآورده  شالیکار
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بود که  شانتظارات نسبت به تال، تاثیر مثبت آن به اثبات رسیدمطالعه که  نیا ینگرش ریمتغ نیآخر

اقدامات حفاظتی آب و  اتخاذ نرخبودن  نییاز مشکالت پا یکی بود. پژوهش نیدر ا ریمتغ نیرگذارتریتأث

ها قادر به و آن نیازمند تالش زیادی بوده یکنند اقدامات حفاظتیاحساس م شالیکاراناست که  نیا خاک

نحوه ، ای رایگانهای دورهکارگاه یگزارشود که با بریم شنهادی، پنیبنابرا .نخواهند بود کار نیانجام ا

استفاده و اجرایی کردن اقدامات حفاظتی آب و خاک توسط متخصصان به شالیکاران آموزش داده شود. 

 هاآنو اعتماد  روشن شود شالیکاران یبرا اقدامات حفاظتی آب و خاک تیماه تا شود یامر باعث م نیا

 تی جلب شود.برای اتخاذ این اقدامات حفاظاقدام  یبرا
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