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گرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحیزیستتحلیل محیط
در حوزه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه

1اسیـایت عبـو عن*مسـعود بیـژنیزاده،ولیناصـر 

)6/11/94؛ پذیرش:1/6/94(دریافت:
چکیده

ي ي آبریز دریاچهبرداري از منابع آب در حوزهبهرهتبع آن کمبود آب و همچنین سوء مدیریت در هاي اخیر و بهخشکسالی
رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت تحلیل. هدف این پژوهش،اي را باعث شده استعدیدهزیستی محیطارومیه، پیامدهاي 

است که "ياتوصیفی و علّی ـ رابطه"هاي ي ارومیه بود. این پژوهش از نوع پژوهشمنابع آب سطحی در حوزه جنوبی دریاچه
) =23750Nي ارومیه (ي آبریز دریاچهي آماري این پژوهش کشاورزان جنوب حوزهبا استفاده از فن پیمایش انجام شد. جامعه

اي با انتساب متناسب گیري تصادفی طبقهگیري از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونهها با بهرهنفر آن378بودند که تعداد 
اي بود که روایی آن توسط تعدادي از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزي مورد تأیید وهش، پرسشنامهابزار پژانتخاب شدند.

ي راهنما و آزمون آلفاي کرونباخ، محقق گردید هم با استفاده از یک مطالعههاي آنقرار گرفت و پایایی دسته گویه
هاي ارزشی نشان داد که میان سه گروه کشاورزان با نگرشطرفه . نتایج آزمون تحلیل واریانس یک)70/0≥≥90/0(

داري وجود دارد و دوستانه و خودخواهانه از لحاظ رفتار مشارکت در حفاظت منابع آب سطحی، تفاوت معنیکره، نوعزیست
دند. همچنین نتایج کره و خودخواهانه به ترتیب داراي بیشترین و کمترین میانگین رفتار مشارکتی بوهاي زیستافراد با نگرش

).β= 583/0ی حاکی از آن بود که هنجارهاي مشارکتی داراي بیشترین اثر بر رفتار مشارکتی هستند   (لّتحلیل ع

شناسی انسانی، منابع آب سطحی، دریاچه ارومیه، کشاورزان.رفتار مشارکتی، بومکلیدي:هايواژه

و استادیاران گروه ترویج و آموزش ه تربیت مدرسآموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگادانش،ـ به ترتیب1
.کشاورزي دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

mbijani@tmu.ac.ir*ـ مسئول مکاتبات، پست الکترونیک: 
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مقدمه
میلیارد نفر 8/1، 2025شواهد زیادي وجود دارد که تا سال 

که در کرددر کشورها و مناطقی زندگی خواهنداز مردم دنیا 
مردم در دوسومبی مطلق هستند و در مقابل آن نیزامنیت آ

Yazdanpanah(خواهند بود )Water Stress(آبیتنش et

al., 2015; Verma et al., ازیکیدر این راستا، ).2004
وخشکمناطقویژهبهوجهانکهاساسیتنگناهاي

مصارفبرايآبنبودنکافی،ستامواجهآنباخشکنیمه
هايمحیطنیازوکشاورزيصنعت،شرب،ازاعممتفاوت
آبواقع،در). 1391همکاران،ونژادمرتضی(استطبیعی

استانسانیجوامعنیازموردطبیعیمنابعترینمهمازیکی
حاضرقرنمشکالتومسائلازیکیبهآنازحفاظتو

Samian(استشدهتبدیل et al., وآماربهنگاهی).2015
وزیرزمینیهايآبمنابعوهابارندگیمیزانبهمربوطارقام

يدهندهنشاننیزهواییوآبتغییراتوکشوردرسطحی
استبزرگزیستیمحیطوآبیبحرانیکباکشوردرگیري

هايآسیببحران،اینمدیریتعدمصورتدرکه
این در حالی است .شدخواهدواردکشوربرناپذیريجبران

مربوطبحران"، زیستیمحیطدر میان ابعاد مختلف بحران که 
اي به خود گرفته است نمود ویژه"ارومیهيدریاچهبه 

عوامل زیادي در ).1392، پورسناییآبادي و قوامپوررمضان(
اند؛ اما ي ارومیه دخیل بودهاچهدریزیستیمحیطبروز بحران 

نقش کشاورزي و مصرف ،ناز کارشناسابه اعتقاد بسیاري
توان در بروز این بحران بیش از حد آب در این بخش را نمی

در پژوهش خود نتیجه )1392مجرد آشنا (نادیده گرفت.
هاي ورودي به ها و نیز آبمیزان بارندگیکه گیرد می

ي ارومیه ز دریاچهها از مقدار نیاام سالي ارومیه در تمدریاچه
بوده است و این بخش کشاورزي است که با مصرف بیشتر

نقش مهمی در خشک ،هادرصد از این آب90نزدیک به 
هايطرحبیشترکهاینبهتوجهباشدن دریاچه داشته است.

موفقیتدریاچهاحیايبراينیزکالناقتصاديوفنی
هايسالدرراستا،ایندراست؛شتهندادنبالبهچندانی
برايجوییحلراهاجتماعیابعادبهمسئوالنتوجهگذشته
مشارکتواستشدهمعطوفارومیهيدریاچهنجات

حائز ،از همین منظرآبمنابعازحفاظتدرکشاورزان
اهمیت است. 

یکیافرادرفتارونگرشدرتغییرومردميگستردهمشارکت
پایدارمدیریتيبرنامههرهايالزمهترینشدهشناختهاز

اینبه وابستهزیستمحیطکیفیتنیزوپایدارتیمدیر. است

دارندمنابعازحفاظتبهکمکبهايعالقهافرادآیاکهاست
درك آنان از منابع چگونگیمردم،تفکرطرزدانستننه؟یا

ر حفاظت از انواع اقدامات الزم دها بهتمایل آنوطبیعی
زیستیمحیطهايبحرانومسائلحلبراي،زیستمحیط

,Katuwal(استضروري دستیابی به تغییرات ).2012
نظیر جلب مشارکت آنان در حفاظت منابع آب و سایر رفتاري 

زیست، در ابتدا نیازمند ایجاد تغییر در محیطابعاد مرتبط با 
هاي علمی فعالیتچراکهنگرش افراد نسبت به آن است، 

تريمطلوبزیستیمحیط، افرادي که نگرش استنشان داده
بهتري نیز که همسو با حفظ احتماالً رفتارهاي ،دارند

دهند از خود نشان میزیست و منابع طبیعی است،محیط
)Halpenny, هاي ارزشی بر این مبنا، درك نگرش.)2010

هدف اصلی بسیاري از پژوهشگران در ،زیستیمحیط
هاي جدید در راستاي کمک به یابی به بینشدست

است زیستمحیطشناسی هاي رفتاري در جامعهپژوهش
هاي مردمی در موضوع مشارکت).1394(غزانی و بیژنی، 

از مباحث و موضوعاتی است که یکی ،حفاظت از منابع آب
در ویژهبهو یدهدیادي بر آن گربسیار زاین روزها تأکید 

.شودمیاي به آنه ویژهتوجي ارومیه هي آبریز دریاچحوزه
"حفاظت از منابع آب"و"مشارکت کشاورزان"کهازآنجایی

و پیوستههمبهدو مفهوم آبریز دریاچه ارومیهدر حوزه
باهممفاهیمتی این باشند، در این راستا وقانشدنی میجد

به رفتارهاي تعاملی انسان نوعیبهند، گیرمورد بحث قرار می
کنند.ست و منابع طبیعی اشاره میزیورزان) با محیط(کشا

ي هاي انسانی (جامعهعاملی که بین دیدگاه، دیگرعبارتبه
کند، امروزه تحت عنوان برقرار میبوم ارتباط انسانی) و زیست

شناسی انسانیبوم"اي به نام ي بین رشتهیک شاخه
)Human Ecology ("نی به شناسی انساشود. بومنامیده می

,Bijani(پردازد زیست میي روابط انسان با محیطمطالعه

شناسی انسانی به نقش و مشارکت ي نظریات بومهمه.)2013
یکی از مبانی عنوانبهو این عامل اندکردهاشارهعامل انسانی 

هانظریات هستند. در واقع این نظریهگذاري این اصلی پایه
اي وابسته به گستردهصورتبهبوم را پایداري و حفظ زیست

رفتارهاي مشارکتی جوامع انسانی در حفظ پایداري آن 
,Nguyen(دانند می 2009; Steg & Vlek, در دیدگاه .)2009
و از هاي مختلفی وجود داردبینیجهان،شناسی انسانیبوم

اند و در کنار سپهر جاي گرفتهدر یک بومها یک منظر انسان
نی یبهمزیستی دارند. از منظر جهانها زندگی سایر گونه

هاي نوآورانه و ممتازي که ظرفیتيواسطهبهها انساندیگر، 
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،بینیها متمایز هستند. بر اساس این جهان، از سایر گونهدارند
صورتبهدهد که ها این اجازه را میاین ظرفیت به انسان

ن هاي آرفتن از ظرفیتمستقل به دستکاري و نابودي و فراتر 
,Buttel(اقدام کند  مبناي درواقعبندي مذکور تقسیم).2002

بوده است. زیستیمحیطشناسی هاي جامعهي پارادایماولیه
New(نینویشناسبوممیپارادا"، مفهوم 1970يدههدر

Environmental Paradigm (NEP)("عدم تمرکز و توجه از
شناسان جامعهانیدر مزیستیمحیطـ یبه مسائل انسان

مربوط به این انتقادها انتقاد کرد کهآنروانیو پکیکالس
Human Exemptionalism(بودن انسانییاستثنامیپارادا"

Paradigm (HEP)("شدیم)Green, 2002 .(HEP فرض
یها مخلوقاتکه انسانکندمیاستوار خود را بر این اساس

ندارند و ازینعتیطبنیاز قوانيرویهستند که به پییاستثنا
و بدون توجه به یفنییتوانايوسیلهبهفقطانسان اعمال

؛ 1392،یاتیو حیژنی(بشوندیمنییتعیشناسعناصر بوم
,Green، و 1390،یسروستانيعابد همچنین در ).2002

ها رویکردهاي مختلفی نیز براي تبیین بینیناکنار این جه
ر آب رشد کرده است که یبیعی نظع طبرفتار انسان با منا

ها یاد نرویکرد منطقی و رویکرد اخالقی از آتحت عنوان 
ردها نیز داراي نظریات رفتاري از این رویکهرکدامشود. و می

Steg(باشند میمختلفی & Vlek, فرض رویکرد پیش).2009
یک موقعیتعنوانبهطقی این است که رفتار انسان من

فرض رویکردپیش،قابل آنانتخاب منطقی است. اما در م
موردتوجهرفتار انسان را با توجه به یک دید اخالقی ،اخالقی

,Stern(دهد قرار می کرد منطقی در نظریات روی).2000
ریات رویکرد اخالقی نیز شناسی و نظموازات پارادایم غالب بوم

پارادایم باشند. شناسی نوین میبوموازي با پارادایمم
هایی محدودیتيواسطهبه(رویکرد اخالقی) شناسی نوین بوم

شود، بر که در استفاده از منابع طبیعی براي انسان قائل می
طبیعت تمرکز کرده است برداري از روي و تعادل در بهرهمیانه

عنوانبهپارادایم غالب (رویکرد منطقی) برخالفو انسان را 
Dunlap(آورد بخشی از طبیعت به شمار می et al., 2000.(

ي یهها و نیز نظري ارزشهاریهبر اساس نظاین دیدگاه 
Value(ارزش ـ باور ـ هنجار – Belief – Norm (VBN)

Theory(هاي مختلفی را براي منابع طبیعی نظیر ، ارزش
ها زیربنا و چارچوب که این نگرشکندآب معرفی می

دهندجهت میرا زیست رفتاري افراد در قبال محیط
)Ibtissem, کره،زیست"هايارزش،بر این اساس.)2010

Biospheric, Altruistic and(خودخواهانهودوستانهنوع

Egoistic ("کهشوندمیمحسوباعتقاداتبرايمبنایی
,Stern(دهندمیقرارتأثیرتحترارفتار 2000;

Whitmarsh, 2009; Chen, 2015; Raymond et al.,
2011.(
مورددراعتقاداتگیريشکلدرراافرادهاارزشن،بنابرای

بهدیگرهايزیستبومیاهاگونهوافرادخود،برايکهعواقبی
,Stern & Dietz(دهندمیقرارتأثیرتحتدارد،دنبال

وهنجارسازيفعالهاينظریهمواضعاساسبر). 1994
استیديکلعاملی،شخصیهنجارهايهنجار،باورــارزش

تأثیرتحتراگرایانهزیستمحیطرفتارمستقیمصورتبهکه
,Stern(دهدمیقرار 2000; Chou, 2014; Phipps et al.,

ازعلّیيزنجیرهیکهنجارـباورـارزشينظریه). 2013
Huffman(دهدمیارائهیزیستمحیطرفتارهايکنندهتبیین

et al., 2014; Chou, 2014; Stevenson et al., 2014; Lane
& Potter, 2007; Raymond et al., 2011; Phipps et al.,

به"اعتقاديوشخصیتیپایداروثابتعناصر"ازکه) 2013
وارزشیاهدافناگوارعواقببربیشترتمرکز"سمت

حرکت،خطرکاهشبراي"فردشخصیپذیريمسئولیت
هايجنبهخودخواهافرادبر اساس مواضع این نظریه،.کندمی

آنانخودبرايتأثیريچه"کهایناساسبررازیستیمحیط
,Chen(دهند میقرارارزیابیمورد،"دارد این افراد ). 2015
زیادييهزینهزیستمحیطحفاظتکهدهندتشخیصاگر

مخالفتزیستمحیطحفاظتبادارد،دنبالبهآنانبراي
ارزشیهايشنگر"باافراد،وجوداینبا. کردخواهند

رفتارهايکهاستممکننیز"خودخواهانه
افراديهادوستنوع. دهندنشانخودازگرایانهزیستمحیط
وفوایداساسبررازیستیمحیطهايجنبهکههستند
کلیاوملتجامعه،نظیرانسانیگروه برايکههاییهزینه

"کرهزیست"افراد. دهندمیقرارقضاوتمورددارد،بشریت

برايکههاییهزینهوفوایداساسبررازیستمحیط
افرادي. دهندمیقرارقضاوتمورددارد،دنبالبهبومزیست

قائلارزشي گیاهی و جانوريهاگونهسایروبومزیستبهکه
ناگوارقباعوازکهداردوجودبیشترياحتمالشوند،می

در این . باشندآگاهکند،میتهدیدرابومزیستکهشرایطی
مورددر، نهندمیارجخودهمنوعانبهکههمافراديراستا،
کند؛میتهدیدرادیگرافرادکهزیستیمحیطشرایطعواقب

,Stern & Dietz(بودخواهندترآگاه 1994(.
هاي ارزشی و رفتارهايمطالعات گوناگونی به بررسی نگرش

اند.زیست و منابع طبیعی پرداختهافراد در قبال محیط
که در میان ) 1392اساس نتایج پژوهش بیژنی و حیاتی (بر
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کشاورزان استان فارس و در پایاب سد درودزن انجام گرفت، 
رفتار (رفتار تضادمحورکرهزیستهاي ارزشی با نگرشافراد

تضاد آب عبارت است از رفتاري که افراد در مناقشات آبی با 
آب کمتري از خود نشان دادند. )دهند.نشان مییکدیگر 

خودخواهانه، زیستیمحیطارزشی همچنین، افراد با دیدگاه
کره و رفتار تضاد آب باالتري را نسبت به دو گروه زیست

بیل و تُجرسون.دهنددوستانه از خود نشان مینوع
Biel & Thogersen, متغیر مهم با استفاده از تعدادي )(2003

ـ باور ـ هنجار وجود ي ارزشي رفتار در نظریهکنندهتبیین
ها و هنجارها به منظور تولید و ي ارزشدارد، به مطالعه

که در کشور پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهشمصرف 
سوئد و بین کارمندان دو بخش خصوصی و دولتی انجام 

کره ارتباط تهاي ارزشی زیسنشان داد که فقط نگرشگرفت،
هاي ارزشی . همچنین نگرشدادندنشان داري را با رفتار معنی

داري از واریانس مربوط نسبت معنیتوانستند کره میزیست
به هنجار را تبیین کنند.

)، نشان داد که 1394نتایج حاصل از پژوهش غزانی و بیژنی (
ار محور داراي باالترین رفتکرههاي ارزشی زیستافراد با نگرش

فتار هاي خود خواهانه ررشحفاظتی بوده و افراد با نگ
حفاظتی کمتري را از خود نشان داده بودند. همچنین بر 

هاي اساس نتایج حاصل از این پژوهش افراد با نگرش
دوستانه رفتار حفاظتی بینابینی را از خود نشان داده نوع

گیري ) در پژوهشی با بکار1390پناه و همکاران (یزدانبودند. 
هاي حفاظت از تئوري فرهنگی در واکاوي نگرش و فعالیت

عوامل مؤثر در فعالیت حفاظتی در رابطه با آب را منابع آب، 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که 

ي طبیعت پاسخگویان مورد نظر داراي هر چهار اسطوره
و هستندبینی)(فانی، مقاوم، سازگار و غیرقابل پیش

هاي طبیعت و داري بین اسطورههمبستگی مثبت و معنی
هاي فرهنگی با رفتار حفاظت آب وجود دارد.سوگیري

پژوهش نشان داد که متغیر همچنین نتایج همبستگی در این 
بینی با متغیرهاي بیعت غیرقابل پیشاسطوره ط

تی در رابطه با حفاظت آب و نگرش حفاظپذیري لیتمسؤ
داري دارد. ي منفی و معنینسبت به آب رابطه

,Ibtissem)تیسمایب ارزشتئوريکاربردپژوهشی،در(2010
قراربررسیموردانرژيازحفاظترفتاردرراهنجارـباورـ

هاي ارزشی مبتنی نتایج این پژوهش نشان داد که نگرش.داد
دوستانه به صورت هاي ارزشی نوعکشی و نگرشبر بهره

گذارند. بر این بار تأثیر میگاهی از عواقب زیانداري بر آمعنی

ها هستند، به اساس افرادي که بیشتر پایبند به این نگرش
ها را هاي متناسب با هر کدام از این نگرشترتیب حساسیت

ي حفاظت انرژي از خود نشان خواهد داد. از طرف درباره
هاي ارزشی نگرشدیگر نتایج حاصل نشان داد که

داري را بر روي بوم اثر معنیه و مبتنی بر زیستخودخواهان
کنند. این در حالی بود که گاهی از عواقب ایجاد نمیآ

داري تحت تأثیر هنجارهاي شخصی به صورت مثبت و معنی
بوم و هاي ارزشی مبتنی بر زیستپایبندي فرد به نگرش

ها در دوستانه بودند. اما با این وجود نتایج حاصل از تحلیلنوع
اهانه و هاي ارزشی خودخواین پژوهش نشان داد که نگرش

بوم هیچ تأثیري را بر روي احساس فرد به مبتنی بر زیست
کند.تعهد اخالقی و حفاظت از انرژي ایجاد نمی

ي علّی بر اساس زنجیرهي ارزشیهابا توجه به این که نگرش
ي رفتاري براي افراد معرفی شده توسط استرن مبنا و پایه

ي اول به هاي ارزشی افراد در مرحلهتند، تعیین نگرشهس
عنوان یکی از اهداف اختصاصی مورد توجه قرار گرفت. در 

مشارکتی افراد در ي بعدي باورهاي و هنجارهاي مرحله
منابع آب سطحی به عنوان هدف راستاي حفاظت از

همچنین براي اختصاصی دوم مورد بررسی قرار گرفت.
هاي ي میان دیدگاهرابطهچوب مفهومی، دستیابی به یک چار

ر مشارکتی با باورها، هنجارها و رفتازیستیمحیطارزشی 
مورد تحلیل قرار آب سطحی کشاورزان در حفاظت از منابع

مبانی تحقق هدف . این چارچوب در نهایت)1(نگارهگرفت
رفتار مشارکتی گرایانه زیستمحیطکلی پژوهش که تحلیل 

در حوزه جنوبی ظت منابع آب سطحی کشاورزان در حفا
کرد.را فراهم میبود دریاچه ارومیه 
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پژوهشروش
پژوهـی  ربردي و پیشـین هاي کـا از نوع پژوهشحاضرپژوهش

انجام شـده اسـت.   ايـ رابطهو علّیتوصیفیکه به روش است
23750مطالعه در این پـژوهش، شـامل   ي آماري مورد جامعه

بـود دریاچـه ارومیـه  در جنـوب حـوزه آبریـز   نفر از کشاورزان 
). حجـم  1393، ستان میاندوآبجهاد کشاورزي شهرمدیریت(

ــدول  ــاس جــ ــر اســ ــه بــ ــاننمونــ ــی و مورگــ کرجســ
(Krejcie & Morgan, ــه تعــداد (1970 ــرآورد 378ب نفــر ب

اي تصادفی طبقـه گیري گیري از روش نمونهبراي نمونهگردید. 
بـر ایـن اسـاس    .)1(جـدول  شـد استفادهبا انتساب متناسب

ي مـورد مطالعـه،   منطقـه بنـدي  مبناي مورد نظر براي طبقـه 
هاي مربوطه بود.دهستان

پاسخ بود کـه  بستهگیري در این پژوهش، پرسشنامهابزار انداره
روایی ظاهري و محتوایی آن با استفاده از نظـرات متخصصـان   

ترویج و آمـوزش کشـاورزي مـورد تأییـد     دانشگاهی در عرصه
قرار گرفت. پایایی پرسشـنامه در میـان کشـاورزان شهرسـتان     

آلفــاي کرونبــاخ بـــراي   ملکــان و بــا اســتفاده از آزمـــون   
متغیرهایی که با طیف لیکـرت مـورد سـنجش    هاي گویهدسته

قرار گرفتند، محاسبه گردید و اعتماد پرسشنامه را براي انجـام  
).2ل نشان داد (جدول پژوهش قابل قبو

SPSSهـا  بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      تجزیه و تحلیـل داده 

صورت گرفت. متغیر وابسته مـورد بررسـی در   22ي نسخه
این پژوهش رفتار مشارکتی کشـاورزان در حفاظـت منـابع    
آب سطحی بود. در این پژوهش، رفتار مشارکتی کشاورزان 

هاي فـردي  رفتار"در حفاظت منابع آب سطحی به صورت 
و اجتمــاعی کشــاورزان در راســتاي حفاظــت از منــابع آب 

هـاي آن از  شود کـه تعـدادي از گویـه   تعریف می"سطحی
Yazdanpanah(پنـاه و همکـاران   مطالعـات یـزدان   et al.,

,Shebanو شبان () 2014 )، البته بـا جـرح و تعـدیل    2014
ي حاضـر) بدسـت آمـد. برخـی از     (براي تطابق بـا مطالعـه  

هـا نیـز خودسـاخته بـود و توسـط خـود نویسـندگان        گویه
طراحی شـد. همچنـین، متغیرهـاي مسـتقل مـؤثر بـر آن       

کـره، فـرد   دوسـتانه،  محور، نوعکرههاي ارزشی زیستنگرش
خودخواهانـه، اعتقـادات و   ي زمـین و  ها، کـره عالوه بر انسان

حفاظـت منـابع آب سـطحی    هنجارها نسبت به مشارکت در
اي گزینـه ین متغیرها از طیف لیکـرت پـنج  بود. براي سنجش ا

: مـوافقم و  3: نظـري نـدارم،   2: مخالفم، 1(صفر:کامالً مخالفم، 
: کامالً موافقم) استفاده شده است. مطابق با نگـرش ارزشـی   4

گیـري  دهـد. جهـت  موجودات آن نیز مورد توجه قرار میزیست
دهـد و ها را مـد نظـر قـرار مـی    دوستانه رفاه انسانارزشی نوع

گیري ارزشی خودخواهانه به نفع شخصی افـراد مربـوط   جهت
). 1392؛ بیژنـی و حیـاتی،   1390شود (عابدي سروستانی، می

هـاي ارزشـی بـا ایجـاد     هاي متغیرهاي مربوط به نگـرش گویه
) گرفتـه  1392ي بیژنـی و حیـاتی (  تغییراتی جزئی از مطالعه

شد. هنجارهاي مشارکت در این پژوهش بـه عنـوان الگوهـاي   
ــاري  ــاعی"و "شخصــی"رفت ــی"اجتم ــف م ــه تعری شــود ک

کند. ولـی، باورهـاي مشـارکت بـه     رفتارهاي فرد را تنظیم می
هایی که فرد نسبت به درسـت بـودن آنهـا در    اندیشه"صورت 

"راستاي تحقق مشارکت در حفاظـت منـابع آب اعتقـاد دارد   
هـاي  شود. الزم به ذکر است که براي طراحی گویـه تعریف می

ــه ــگوی ــارکت از   ه ــاي مش ــارکت و هنجاره ــاي مش اي باوره
,Ibtissem(ي ایبتیسم مطالعه پنـاه و همکـاران   ، یـزدان )2010

)Yazdanpanah et al., ) و نیـز  1392، بیژنی و حیاتی ()2014
,Stern(استرن  نهـایی  یکمک گرفته شـد. امـا طراحـ   )2000

ها توسـط خـود نویسـندگان صـورت گرفـت. متغیرهـاي       گویه
بررسی در این پژوهش عبارت بودنـد از: جنسـیت،   دیگر مورد

آبـی،  سن، میزان تحصیالت، سابقه کار کشـاورزي، تجربـه کـم   
هاي مرتبط با آب و نـوع سـکونت در روسـتا    شرکت در کالس

هـا در قسـمت آمـار    هاي متناسب بـا هـر کـدام از آن   که آماره
توصیفی ارائه شده است.

ش
گر

ن
شی

ارز
ي 

ها رفتار مشارکت در حفاظت 
منابع آب سطحی

هنجارها نسبت به مشارکت 
در حفاظت منابع آب

باورها نسبت به مشارکت در 
حفاظت منابع آب سطحی

کرهزیست

دوستانهانسان

خودخواهانه ـ چارچوب نظري پژوهش1نگاره 
,Stern(:منبع 2000(

 :
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بررسیموردمتغیرهايبرايکرونباخآلفايمیزانـ2جدول
مقدار آلفاي تعداد گویهمتغیرها

کرونباخ
1089/0رفتار مشارکت در حفاظت منابع آب سطحی

572/0کرهنگرش ارزشی زیست
588/0دوستانهنگرش ارزشی نوع

390/0نگرش ارزشی خودخواهانه
470/0اعتقادات نسبت به مشارکت

683/0هنجارهاي مشارکت

بحثها و یافته
این پژوهش ارائـه شـده  ي نتایج توصیفی خالصه3در جدول 

4/5است. از مجموع پاسخگویان مورد بررسی در این پـژوهش  
میــانگین ســنی  رصــد مــرد بودنــد.   د6/94درصــد زن و 

. از مجمـوع پاسـخگویان مـورد    بودسال42حدود پاسخگویان
آبـی را داشـتند و   ي رویارویی با کمدرصد تجربه4/58بررسی 

سـطح  آبـی بودنـد.  رویـارویی بـا کـم   تجربهدرصد فاقد 6/41
تحصیالت در این پژوهش به صورت یک متغیـر نسـبی مـورد    

ه میانگین تحصیالت ا نشان داد کهسنجش قرار گرفت و یافته
سـطح  بنـدي افـراد از لحـاظ   سال بوده اسـت. تقسـیم  7افراد 

ــز نشــان داد کــهتتحصــیال ــا داراي درصــد از آن7/58نی ه
پاسـخگوي  322از مجمـوع  بودند.)Xi>10(تحصیالت پایین

و داشـتند سکونت دائمـی  در روستا درصد4/85مورد بررسی
فصــلی در روسـتا یــا محــل  نیــز داراي سـکونت درصـد 6/14

ي از پاسـخگویان سـابقه  درصـد 2/33کشاورزي خـود بودنـد.  
اند و در  هاي مرتبط با موضوع آب را داشتهحضور در کالس

هـا شـرکت نکـرده    ر ایـن کـالس  ها داز آندرصد8/66مقابل 
.)3(جدول بودند 

رفتـار مشـارکتی کشـاورزان در حفاظـت از     ، 4مطابق جـدول  
گویه سنجیده شـده اسـت.   10ی با استفاده از منابع آب سطح

مشـارکتی  رفتـار متغیـر هـاي گویـه بررسـی ازحاصـل نتایج
کـه  دهـد مینشانکشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحی

حـل منظوربهکهترویجیآموزشیهايکالسدر"هايگویه
در"و"کـنم مـی شرکتشود،میبرگزارمنطقهدرآبمشکل
تعیـین گیـري رأيوآبمسیرهايالیروبیوکردندارپوشش

"دارممشارکتدیگرکشاورزانباروستاآباموربرايلئومس
واولهـاي رتبـه در25/2و26/2هـاي میـانگین بـا ترتیببه

سـایر کشـاورزان را   "يگویـه دوگرفتنـد. همچنـین  قراردوم
کنم تا در هنگـام ظهـر و بـارش بـاران (در صـورت      تشویق می

بـا سـایر کشـاورزان بـراي کاشـت      "و"آبیاري  نکننـد امکان) 
محصوالت با نیاز آبی کم و  نظارت دقیق و مستمر بـر آبیـاري   

و97/1هـاي میـانگین باترتیببه"کنمهمکاري و رایزنی می
.گرفتندقرارآخرهايرتبهدر93/1

لف جامعه مورد بررسیـ حجم نمونه بر اساس طبقات مخت1جدول 
روستاییاندهستانردیف

نمونهجامعه
221435رود جنوبیزرینه1
393763رود شمالیزرینه2
314950رودزرینه3
230237آبادمرحمت4
293147مکریان شمالی5
229436آباد جنوبیمرحمت6
176828آباد شمالیمرحمت7
127220آباد میانیمرحمت8
226037باروق9
65710آجرلوي غربی10
96615آجرلوي شرقی11

23750378جمع کل
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ـ آمار توصیفی مربوط به پاسخگویان پژوهش3جدول 
درصد درصدفراوانیسطحمتغیر

معتبر
درصد 
میانگینتجمعی

جنسیت
زن
مرد

بدون پاسخ

17
298
7

3/5
5/92
2/2

4/5
6/94

سن

)Xi>30(جوان 
)Xi≤30>45میانسال (

)Xi≤45>60مسن (
)Xi≤60پیر (

بدون پاسخ 

65
136
92
27
2

2/20
2/42
6/28

4/8
6/0

3/20
5/42
7/28
4/8

3/20
8/62
6/91

100
99/41

ن تحصیالتمیزا

)Xi>10(پایین
)Xi≤10>12متوسط  (

) Xi≤12باال  (
بدون پاسخ

189
100
32
1

7/58
1/31
9/9
3/0

9/58
2/32

10

9/58
90
1007

کار سابقه
کشاورزي (سال)

)Xi>15(کم  
)Xi≤15>30متوسط  (

) Xi≤30زیاد  (
بدون پاسخ

158
130
31
3

1/49
4/40
6/9
9/0

5/49
8/40
7/9

5/49
3/90

10033/17

بلیآبیتجربه کم
خیر

188
134

4/58
6/41

شرکت در 
مرتبط هاي کالس

با آب

بلی
خیر

107
215

2/33
8/66

نوع سکونت در 
روستا

دائمی
فصلی

275
47

4/85
6/14



در...گرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحیزیستتحلیل محیط

190

ع آب سطحیهاي مربوط به متغیر رفتار مشارکت در حفاظت مناببندي گویهـ رتبه4جدول 

یف
انحرف *میانگینگویهمتغیررد

رتبهمعیار

8

حی
سط

ب 
ع آ

مناب
ت 

فاظ
ر ح

ت د
ارک

مش
تار 

رف

هاي آموزشی ترویجی که به منظور حل مشکل آب در منطقه برگزار در کالس
26/299/01کنم.شود، شرکت میمی

راي امور آب تعیین مسؤول بگیري دار کردن و الیروبی مسیرهاي آب و رأيدر پوشش7
25/203/12روستا با کشاورزان دیگر مشارکت دارم.

آبی، استفاده از پساب و با مأموران سازمان آب براي کاشت محصوالت مقاوم به کم3
17/211/13هاي آبیاري بهینه مشارکت دارم.روش

کشاورزان هاي آبیاري براي رساندن آب به سایرقسمتی از زمین خود را به عبور کانال2
13/209/14.دهماختصاص می

هاي فرعی مسیر انتقال بندها و جدایی شاخههاي بتنی در محل آببراي ایجاد سازه10
11/201/15کنم.آب مشارکت می

هاي اعتباري با سایر کشاورزان هاي فرسوده و گرفتن کمکدر ساخت و تعمیر کانال6
09/206/16کنم.یمشارکت (مالی یا جسمی یا فکري) م

هاي ي آب در اختیار سازمانبخشی از زمینم را براي انجام کار تحقیقاتی در زمینه5
07/203/17دهم.تحقیقاتی قرار می

هاي آموزشی ـ ترویجی مرتبط با کنم تا در کالسسایر کشاورزان را تشویق می9
03/206/18مشارکت کنند.از آب ي بهینه استفاده

(در صورت امکان) کنم تا در هنگام ظهر و بارش بارانسایر کشاورزان را تشویق می4
97/106/19نکنند.آبیاري

نظارت دقیق و مستمر بر ي کاشت محصوالت با نیاز آبی کم وبا سایر کشاورزان برا1
93/127/110کنم.آبیاري همکاري و رایزنی می

10/2میانگین کل
: کامالً موافقم)4: موافقم و 3: نظري ندارم، 2: مخالفم، 1(صفر: کامالً مخالفم، باشد.ر تا چهار میفنگین از صي میا* دامنه

بندي پاسخگویان از لحاظ رفتار مشـارکت در  به منظور تقسیم
ــطحی   ــابع آب س ــت من ISDM(Interval((از روشحفاظ

Standard Deviation from Mean(ــار اســتفاده شــد و رفت
مشارکتی آنان در راسـتاي حفاظـت از منـابع آب سـطحی در     

نتـایج نشـان داد کـه میـزان     بندي گردیـد.  چهار سطح تقسیم
4/30در حـد خـوب،   کشـاورزان  درصد 4/30رفتار مشارکتی 

درصـد در حـد ضـعیف و    6/19در حد متوسـط،  هاآندرصد
ISDMدر روش .)5(جـدول  درصد در حـد عـالی بـود   6/19

امتیازات کسب شده به چهار سـطح بـه شـرح    ي تقسیمنحوه
باشد.زیر می

A<Mean-SD ضعیف
Mean-SD<B<Mean متوسط
Mean<C<Mean+SD خوب

Mean+SD<D عالی

ــهازحاصــلهــايیافتــه ارزشــینگــرش"متغیــربنــديرتب
مـن بهمتعلقآب"يگویهدوکهبوداز آنحاکی"کرهزیست
و"برسـد منطقـه رانوجـان وگیاهـان مصرفبهبایدونیست

بایـد سدهاموجودآبازقسمتیخشکسالی،زماندرحتی"
"یابـد اختصاصجانوريتنوعوگیاهیپوششحفظبراي

آخـر واولهايرتبهدر19/2و45/2میانگینباترتیببه
ارزشـی هـاي نگـرش "متغیـر بنـدي رتبهنتایج. دارندقرار
بـه نـدارم حـق مـن "يگویـه کـه دادنشان"دوستانهنوع

ــاي ــینیازه ــدگانآب ــاجرپرن ــهدرمه ــهيدریاچ ارومی
آب"يگویهواوليرتبهدر44/2میانگین با"بیندیشیم

مـورد هـا انسـان ياسـتفاده بـراي بایدسدهاپشتموجود
قـرار آخـر يرتبهدر35/2میانگینبا"گیردقرارحفاظت

ـ ارزشیهاينگرش"بنديرتبه.دارند نشـان "هخودخواهان
بـه توانمنمیموجودآبیکمشرایطدرمن"يگویهکهداد

میـانگین با"کنمفکرسایرینوزیستمحیطآبینیازهاي
آبازدارمحــقمــن"يگویــهواوليرتبــهدر41/2
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دلـم کـه هرگونـه گیـرد مـی قراراختیارمدرکهکشاورزي
خـر آيرتبـه در13/2میانگینبا"کنماستفادهخواهدمی
).6جدول(داردقرار

درصـد از پاسـخگویان   97/13دهد کـه  نشان می7جدول 
درصـد از  65/54محور، کرههاي ارزشی زیستي نگرشادار

36/31دوســتانه و هــاي ارزشــی نــوعایشــان داراي نگــرش
هـاي ارزشـی خودخواهانـه    ي نگـرش ادرصد از افراد نیز دار

طوح مختلـف و  بندي افراد در سبه منظور تقسیمباشند.می
نیز تعیین اینکه چـه تعـداد از افـراد داراي انـواع مختلـف      

بودنـد، در ابتـدا بـراي    زیسـتی محـیط هاي ارزشـی  نگرش
هاي سطح اول به بعد، کدبندي مجدد انجام گرفت تـا  گویه

وجـود آیـد کـه بتـوان بـا      هاي منفصلی بهاز این طریق بازه
د (بیژنـی و  توجه به آن، افراد را در سطوح مختلـف قـرار دا  

). بر اساس ایـن نـوع   1394؛ غزانی و بیژنی 1392حیاتی، 
هاي سطح اول به همان حالت کد داده شده کدبندي، گویه

ــاقی ماند ) امــا در ســطح دوم 4(از صــفر تــا نــدپیشــین ب
و این شیوه براي شدختم 9شروع و به 5کدبندي از عدد 

عـد،  . در مرحله بیافتادامه 14تا10سطح سوم به صورت 
کمترین و بیشترین امتیازي که افراد کسب نمودند بـا هـم   

بدست آمـد. در گـام بعـد،    135تا 75جمع گردیده و بازه 
) عدد محاسبه شد و بـر  135تا 75حاصل تفاضل این دو (

سه سطح تقسیم شد. بدین ترتیب سـه سـطح منفصـل از    
تـوان  بدست آمد که مـی زیستیمحیطگیري ارزشی جهت

طبقات مختلف قرار داد. انجام ایـن عملیـات در   افراد را در 
راستاي دستیابی به این هدف بود کـه از ایـن طریـق سـه     
گروه از افراد از هم تفکیک شوند و مبناي تحلیل واریـانس  

ي آنهـا از لحـاط رفتـار مشـارکت در     یکطرفه براي مقایسه
حفاظت از منابع آب قرار گیرد.

بنـدي  حاصل از رتبههاينیز به ترتیب یافته9و 8جداول 
متغیرهــاي هنجارهــا و باورهــاي مشــارکت در حفاظــت از 

دهند.منابع آب سطحی را نشان می
هاي ارزشـی  هاي مختلف با نگرشي گروهبه منظور مقایسه

One Wayطرفـه ( آزمون تحلیل واریـانس یـک  متفاوت از 

ANOVA .نتایج نشان داد که بین سه گـروه  ) استفاده شد
دوسـتانه و  کـره، نـوع  هاي ارزشی زیستگرشکشاورزان با ن

خودخواهانه از نظر رفتار مشـارکت در حفاظـت منـابع آب    
داري وجـود  سطحی در سطح یک درصد خطا تفاوت معنی

هــاي حاصــل از آزمــون تعقیبــی  ). یافتــهF=492/20دارد(
LSD ــدگاه ــین دی ــه ب ــاي نشــان داد ک ــت"ه ــره و زیس ک

دوستانه و نوع"و "نهکره و خودخواهازیست"، "دوستانهنوع
داري در سطح یک درصد خطا تفاوت معنـی "خودخواهانه
. الزم بــه ذکــر اســت کــه رفتــار )µ1≠µ2≠µ3(وجــود دارد 

مشــارکت در حفاظــت منــابع آّب ســطحی در میــان افــراد 
کره نسبت به دو گروه دیگـر بیشـتر بـود. همچنـین     زیست

ت بـه  دوسـتانه نسـب  هاي نوعرفتار مشارکتی افراد با نگرش
).10هاي خودخواهانـه بیشـتر بـود (جـدول     افراد با نگرش

)، بیژنـی و  1394این یافته همسو با نتایج غزانی و بیژنـی ( 
ــاتی ( ــاران (  1392حی ــو و همک ــورال وردیگ -Corral)، ک

Verdugo et al., Zhang)، ژانگ و همکاران (2006 et al.,

,Sheban()، شبان 2014 Cho، چـو و همکـاران (  )2014 et

al., ,Gifford) و گیفورد (2013 ) و همچنین ناهمسو 2014
,Russell & Fieldingبا نتـایج راسـل و فیلـدینگ (    2010 (

باشد. الزم به ذکر است که تفاوت مشاهده شده بین دو می
ناهمسو با نتـایج غزانـی و   "کرهدوستانه و زیستنوع"گروه 

باشد.) می1392) و بیژنی و حیاتی (1394بیژنی (

بندي رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت منابع آب سطحیـ سطح5جدول 
نما (مد)درصد تجمعیدرصدفراوانیسطحمتغیر

رفتار مشارکتی کشاورزان در 
حفاظت منابع آب سطحی

636/196/19ضعیف

متوسط و 
خوب

984/3050متوسط
984/304/80خوب
636/19100عالی

322100مجموع
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گرایانهزیستمحیطهاي ارزشی هاي مربوط به متغیرهاي نگرشبندي گویهـ رتبه6جدول 

یف
رد

غیر
انحرف *میانگینگویهمت

رتبهمعیار

1

ست
ی زی

زش
ش ار

گر
ن

کره

45/205/11ران منطقه برسد.ست و باید به مصرف گیاهان و جانوآب متعلق به من نی
36/204/12ي ارومیه خشک نشود.به کشاورزان برسد ولی در عوض دریاچهبه نظر من باید آب کمتري3
31/294/03زیست مورد مالحظه قرار گیرد.زیست یکپارچگی دارد و باید سهم آب محیطزندگی انسان با محیط5
25/288/04یت دارد.ي ارومیه بر کشاورزي اولوبوم دریاچهزیستویژه زیست و آبادانی آن و بهبه نظر من محیط4

حتی در زمان خشکسالی، قسمتی از آب موجود سدها باید براي حفظ پوشش گیاهی و تنوع 2
19/203/15جانوري اختصاص یابد.

1

وع
ی ن

زش
ش ار

گر
ن

انه
ست

دو

44/288/01ي ارومیه بیندیشیم.من حق ندارم به نیازهاي آبی پرندگان مهاجر در دریاچه
43/287/02را کشت نکنند.کشاورزان باید قسمتی از زمینشانکشاورزان آب برسد، برخی ازبراي آنکه به بقیه2
38/286/03ها مورد حفاظت قرار گیرد.ي انسانآب موجود پشت سدها باید براي استفاده4

یر کشاورزان به عبور شان را براي آبرسانی به سابهتر است برخی از کشاورزان قسمتی از زمین3
37/295/04هاي آب اختصاص دهند.کانال

35/278/05ها مورد حفاظت قرار گیرد.ي انسانآب موجود پشت سدها باید براي استفاده5
1

انه
واه

دخ
خو

ی 
زش

ش ار
گر

41/288/01زیست و سایرین فکر کنم.توانم به نیازهاي آبی محیطآبی موجود نمیمن در شرایط کمن
34/292/02زیست حق استفاده از آن ندارند.هاي شهري، صنعت و محیطآب سدها مال کشاورزان است و بخش2

ي پایین دست این حق کشاورز است که تا زمین او سیراب نشود اجازه ندهد که آب براي استفاده3
26/291/03رها نماید.

15/282/04دهم.هم/ نوبت آبیاري خود را به کشاورزان دیگر نمیمن اگر زمینم را یکسال کشت نکرده باشم، س4
13/284/05خواهد استفاده کنم.گیرد هرگونه که دلم میمن حق دارم از آب کشاورزي که در اختیارم قرار می5

میانگین 
)25/2) و خودخواهانه (39/2دوستانه ()، نوع31/2(کره زیستکل

: کامالً موافقم)4: موافقم و 3: نظري ندارم، 2: مخالفم، 1(صفر: کامالً مخالفم، باشد.غر تا چهار میي میانگین از ص* دامنه

زیستیمحیطهاي ارزشینگرشـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس7جدول 
نمادرصد(نفر)فراوانیسطحمتغیر

زیستیمحیطنگرش ارزشی 
4597/13کرهزیست

دوستانهنوع 17665/54دوستانهنوع
10138/31خودخواهانه

322100مجموع
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هاي مربوط به متغیر هنجارهاي مشارکت در حفاظت منابع آب سطحیبندي گویهـ رتبه8جدول 

یف
رتبهانحرف معیار*میانگینگویهمتغیررد

5

حی
سط

ب 
ع آ

مناب
ت 

فاظ
ر ح

ت د
ارک

مش
ي 

رها
جا

مصرف به سایر کشاورزان ها و محصوالت آبی کمنده از روشکنکشاورزان استفادههن
33/204/11دهند.نیز مشاوره می

ي کاهش تلفات آب کشاورزي دانم که اگر اطالعاتی در زمینهمن خود را ملزم می6
24/298/02داشتم در اختیار کشاورزان دیگر قرار دهم.

زیست را مورد اورزان دیگر و محیطکشاورزان معموالً در استفاده از آب حق کش4
21/295/03دهند.توجه قرار می

مشارکت دادن کشاورزان از سوي مسؤوالن در توزیع و مدیریت آب کشاورزي یک 2
18/291/04امر جا افتاده است.

هاي مربوطه براي استفاده همکاري و تعامل با سازمان آب و مأموران سازمان3
15/206/15ن کشاورزان امري رایج است.بهینه از آب در بی

برداري از آب با کشاورزان دیگر تعامل ي ما کسانی که در هنگام بهرهدر منطقه1
03/206/16گیرند.خوبی دارند، مورد تشویق و تأیید قرار می

19/2میانگین کل
: کامالً موافقم)4: موافقم و 3: نظري ندارم، 2مخالفم، :1(صفر: کامالً مخالفم، باشد.ر تا چهار میي میانگین از صف* دامنه

هاي مربوط به باورهاي مشارکت در حفاظت از منابع آب سطحیبندي گویهـ رتبه9جدول 

یف
رتبهانحرف معیار*میانگینگویهمتغیررد

1

ب 
ع آ

مناب
ت 

فاظ
ر ح

ت د
ارک

مش
ها 

اور
ب

یحسط

حل کشاورزان راهبران توسطهاي آبمن معتقدم که ایجاد تشکل
40/296/01مناسبی براي حفظ و استفاده بهینه آب است.

هاي آبیاري جدید و محصوالت با نیاز آبی کم معتقدم که معرفی روش4
27/282/02باید از طریق تعامل مروجان وکشاورزان انجام گیرد.

، باید معتقدم که کشاورزان بزرگ و کوچک با وجود مالکیت نابرابر زمین3
27/298/03برداري بهینه از آب مشارکت داشته باشند.براي بهره

اعتمادي معتقدم دلیل عدم تعامل کشاورزان با مأموران سازمان آب، بی2
13/269/04نسبت به سازمان آب به عنوان یک رکن دولتی است.

27/2میانگین کل
: کامالً موافقم)4: موافقم و 3: نظري ندارم، 2: مخالفم، 1ر: کامالً مخالفم، (صفباشد.ر تا چهار میفي میانگین از ص* دامنه

رفتار مشارکت در ارزشی در مقایسه با نگرشـ تحلیل واریانس یک طرفه: مقایسه سه نوع 10جدول 
حفاظت منابع آّب سطحی

دادمتغیر
تع

ین
انگ

می

Fانحراف معیار
P
داري)(معنی

ی 
زش

  ار
ش

گر
ن

یط
مح

ست
زی

ی

45a29/2491/3کرهزیست

492/20001/0 176b38/2148/5دوستانهنوع
101c29/1809/6خودخواهانه

a وb وc-باشد.ها میدار بین گروهحروف یکسان نشانه عدم تفاوت معنی
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کشاورزانیازگروهدومیانهمچنین نتایج نشان داد که 
کهآنهاییوانداشتهدراآبیکمبامواجههيتجربهکه

داريمعنیتفاوتخطا درصدیکسطحدراندنداشته
رفتارکهبودآنازحاکی،هایافته). µ1≠µ2(داشتوجود

کشاورزانیمیانسطحیآبمنابعحفاظتدرمشارکت
افرادبهنسبتاندداشتهراآبیکمبامواجههيسابقهکه

یافتهاین.)11(جدول بودبیشترآبیکميتجربهفاقد
Fieldingنتایج فیلدینگ و همکاران (باهمسو et al.,

Hurlimann)، هورلیمن و همکاران (2012 et al., 2009 ،(
,Giffordگیفورد ( Tang) تانگ و همکاران (2014 et al.,

Dolnicar) و دانیکار و همکاران (2013 et al., 2012 (
.باشدمی

آموزشیهايکالسدرکهکشاورزانیازگروهدومیان
شرکتکهآنهاییواندکردهشرکتآبموضوعبامرتبط
آبمنابعحفاظتدرمشارکترفتارلحاظازاند،نداشته
وt=499/7(خطادرصدیکسطحدرسطحی

000/0Sig=(،رفتارمشاهده شد وداريمعنیتفاوت
افرادمیانسطحیآبمنابعحفاظتدرمشارکت

هاکالسایندرکهبودافراديازشتربیکنندهشرکت
این یافته همسو با نتایج .)11(جدول بودندنکردهشرکت

Tangتانگ و همکاران ( et al., )، هورلیمن و 2013
Hurlimannهمکاران ( et al., ,Gifford)، گیفورد (2009

Fan)، فان و همکاران (2014 et al., والترز )، 2014
)Wolters, & Halkosو ماتسیوري (هالکاس)، 2014

Matsiori, ,Marenya & Barret)، مارنیا و بارت (2014

,Zbinden & Leeزیندن و لی ()2007 بایرد و )، 2005
Bayardهمکاران ( et al., ) و همچنین نا همسو با 2007

Dolnicarنتایج دانیکار و همکاران ( et al., ) و آدامز 2012
)Adams, .باشد) می2014

اي حاصل از همبستگی پیرسون میان متغیرهاي هیافته
ارائه شده 12چارچوب مفهومی پژوهش نیز در جدول 

ها هاي حاصل از این همبستگیگونه که یافتهاست. همان
دوستانه و کره، نوعدهد، سه نگرش ارزشی زیستنشان می

داري با باورهاي مشارکت خودخواهانه همبستگی معنی
ع آب سطحی نشان دادند. از کشاورزان در حفاظت مناب

رفت، نگرش ارزشی گونه که انتظار میطرف دیگر، همان
خودخواهانه همبستگی منفی با باورهاي مشارکت داشت. 

)، 1392هاي بیژنی و حیاتی (ها همسو با یافتهاین یافته
,Ibtissem() و ایبتیسم 1394غزانی و بیژنی ( 2010(

د که همبستگی مثبت ها نشان داباشد. همچنین، یافتهمی
باورهاي مشارکت و هنجارهاي "داري میان و معنی
"هنجارهاي مشارکت و رفتار مشارکتی"و "مشارکت

دار میان باورهاي وجود دارد. همبستگی مثبت و معنی
مشارکت و هنجارهاي مشارکت همسو با نتایج ایبتیسم 

)Ibtissem, باشد. اما ) می1392و بیژنی و حیاتی ()2010
رفتار مشارکت با وبستگی میان هنجارهاي مشارکتهم

دهد که ) ناهمسویی نشان می1392نتایج بیژنی و حیاتی (
دلیل آن به ماهیت متغیر رفتار (رفتار تضاد آب و رفتار 

گردد که عمالً در این دو مطالعه در تضاد مشارکتی) برمی
با هم هستند.

هاي مختلفبین گروهمشارکت در حفاظت منابع آب سطحی تار مستقل: مقایسه رفtـ نتایج آزمون 11جدول 

دادمتغیر
تع

ین
انگ

می

داري)(معنیTPانحراف معیار

آبیتجربه رویارویی با کم
18757/2252/5بله

883/6000/0
13333/1828/5خیر

هاي آموزشی مرتبط با شرکت در کالس
موضوع آّب

10782/2374/4499/7000/0بلی 21532/1969/5خیر
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ـ ماتریس همبستگی میان متغیرهاي چارچوب مفهومی12جدول 
رفتار 

مشارکتی
نگرش ارزشی 

کرهزیست
نگرش ارزشی 

دوستانهنوع
نگرش ارزشی 

خودخواهانه
باورهاي 
مشارکت

هنجارهاي 
مشارکت

1رفتار مشارکتی
نگرش ارزشی 

674/0کرهزیست **1

ش ارزشی نگر
324/0دوستانهنوع **476/0 **1

نگرش ارزشی 
-561/0خودخواهانه **442/0- **227/0- **1

469/0باورهاي مشارکت **406/0 **216/0 **237/0- **1
752/0هنجارهاي مشارکت **689/0 **384/0 **506/0- **474/0 **1

ر آزمون چارچوب نظري پژوهش، از تحلیل مسیبه منظور
به ترتیب به و هاي استفاده از صورتکاستفاده شد. 

جدول (استمعناي تطابق و عدم تطابق با چارچوب نظري 
اثرات مستقیم با ضریب مسیر کمتر از . در این تحلیل، )13
(نگاره چین نمایش داده شده استبه صورت خط10/0
متغیرهاي وارد شده در این تحلیل علّی، عالوه بر . )2

دوستانه و کره، نوع(زیستزیستیمحیطي ارزشی هانگرش
خودخواهانه)، باورها، هنجارها و رفتار مشارکت در حفاظت 

با محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم منابع آب بود. 
مشارکت در حفاظت منابع آب سطحی متغیرها بر رفتار 

علّی بدست آمده، در متغیرهاي مشخص شد که الگوي
باورهاي مربوط به مشارکت و نگرش ، هنجارهاي مشارکت

پژوهش تطابق داشت نظريبا چارچوب کرهارزشی زیست
با دوستانه و خودخواهانهنوعو در متغیرهاي نگرش ارزشی 

بنابراین پژوهش تطابق نداشت.مورد نظرچارچوب 

توانند منجربه ایجاد باورهاي کره میزیستهاي نگرش
یري علّی منجربه مشارکتی و این مورد خود در یک زنج

ایجاد هنجارهاي مشارکتی مناسب براي حفاظت از منابع 
چهار متغیر باورهاي مشارکت در ضمن آب سطحی گردد.

هاي ارزشی در حفاظت منابع آب سطحی، نگرش
دوستانه و خودخوهانه به صورت کره، نوعزیست

مشارکتی کشاورزان اثرگذار غیرمستقیم نیز بر روي رفتار 
ي اثرات کل متغیرهاي با مقایسهرف دیگر بودند. از ط

توان اثرات پژوهش بر روي رفتار مشارکتی کشاورزان می
همانگونه رفتار را نیز محاسبه کرد. غیرعلّی اثرگذار بر 

یر دهد، دو متغهاي حاصل از این قسمت نشان مییافته
کره و نگرش ارزشی خودخواهانه نگرش ارزشی زیست

لّی بر روي رفتار مشارکتی داراي بیشترین اثر غیرع
باشند.کشاورزان می

ـ تحلیل اثرات مستقیم، غیرمستقیم، علّی و غیرعلّی متغیرهاي مؤثر بر رفتار مشارکتی13جدول 
تطابق مدل با اثر غیر علّیکل اثراتمستقیماثرات غیراثرات مستقیممتغیرهاردیف

چارچوب مفهومی
104/0104/0570/0ـکرهنگرش ارزشی زیست1
019/0019/0305/0ـدوستانهنگرش ارزشی نوع2
- 542/0- 019/0- 019/0ـنگرش ارزشی خودخواهانه3
276/0276/0193/0ـباورهاي مشارکت4
583/0169/0ــ583/0هنجارهاي مشارکت5

تطابق با چارچوب مفهومی
عدم تطابق با چارچوب مفهومی
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گیري و پیشنهادهانتیجه
ازگرایانـه زیسـت محـیط ی هدف کلی این پـژوهش تحلیلـ  

رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سـطحی  
نشـان  تحلیل واریـانس هاي هاي حاصل از آزمونیافتهبود. 

هـاي ارزشـی   داد که میان سه گـروه کشـاورزان بـا نگـرش    
اهانــه از لحــاظ رفتــار دوســتانه و خودخوکــره، نــوعزیســت

داري وجـود  بع آب تفـاوت معنـی  مشارکت در حفاظت منـا 
هـاي  هاي آزمون تعقیبی براي مقایسـه همچنین یافتهدارد. 

کـره  زیست"زوجی نیز حاکی از تفاوت کامل میان سه زوج 
دوستانه نوع"و "کره و خودخواهانهزیست"، "دوستانهو نوع

رفتار مشارکتی افـراد  اختالف میانگینبود."و خودخواهانه
بـه  با هم، دار دوستانه با وجود تفاوت معنیکره و نوعزیست

ارزشـی  هم نزدیک بود و میـانگین ایـن دو نیـز بـا نگـرش      
موارد را با نوع رفتار مـورد  . وقتی این خودخواهانه زیاد بود

توان نتیجه میداده شودانتظار از هر کدام این افراد تطابق 
ارزشـی خودخواهانـه بیشـتر از دو    هـاي  گرفت کـه نگـرش  

دوسـتانه، افـراد را بـه بـروز     محـور و نـوع  کـره نگرش زیست
دهـد  میبرداري از آب سوق رفتارهاي خودخواهانه در بهره

و بر این اسـاس نیـز رفتارهـاي مشـارکتی کمتـري بـراي       
از حفاظت از منابع آّب سطحی از خود نشان خواهنـد داد. 

بـا نگـرش   هش، تعداد افراد بر اساس نتایج پژو،طرف دیگر
و محورکرهافراد زیستمجموع کمتر از انهخودخواهارزشی 

پوشـی از چشمکه عواقب . اما با توجه به اینانه بوددوستنوع
بـر ایـن   باشـد، بـار تواند بسیار زیانرفتارهاي این افراد می

ــه  ــایی ریش ــاس شناس ــا  اس ــاد رفتاره ــل ایج ــا و دالی و ه
توانـد  مـی هاي آتین در پژوهشهاي منفی کشاورزانگرش

هـا و دالیـل ایجـاد ایـن     وقتـی ریشـه  در واقـع باشد.مفید 
تـوان  ان کشاورزان شناسایی شد؛ مـی ها منفی در مینگرش

ي از طریق نهادهایی نظیر تـرویج کشـاورزي کـه در حـوزه    
هـاي  کننـد، در کشـاورزان نگـرش   ت مـی تغییر رفتار فعالی

ع طبیعـی نظیـر آب   و منطقی که با حفاظـت منـاب  مطلوب
کرد.همخوانی داشته باشد، ایجاد 

هـاي آموزشـی   میان کشاورزانی که در کالسهاطبق یافته
اند و آنهایی که در ایـن  مرتبط با موضوع آب شرکت داشته

از لحاظ رفتار مشـارکت تفـاوت   ،اندنکردهها شرکتکالس
تـوان  ي فـوق مـی  داري وجود دارد. با توجه به یافتـه معنی
هاي مرتبط با موضـوع آب  ه گرفت که برگزاري کالسنتیج

تواند در هاي آموزشی میو مشارکت کشاورزان در این دوره
رفتار مشارکتی کشاورزان مؤثر باشد. این تـأثیر ایـن گونـه    

هـاي مـرتبط بـا    کننده در کالسبوده است که افراد شرکت
موضوع آب، رفتار مشارکتی باالتري نسبت بـه افـرادي کـه    

با توجه اند.ها شرکت نکرده بودند، نشان دادهن کالسدر ای
هـاي  ي تأثیر مثبت کـالس دهندهي فوق که نشانبه نتیجه

ــار مشــارکتی کشــاورزان در    ــت رفت ــزار شــده در تقوی برگ
ــابع  ــت از من ــرفتن از   حفاظ ــو گ ــت، الگ ــطحی اس آّب س

هاي آموزشی و محتواي مورد استفاده توسط مجریان روش
سـازي در منـاطق دیگـر راهکـار     پیـاده ها بـراي این کالس

مفیدي خواهد بود.
نشـان تحلیل واریانس آزمونازحاصلهايیافتههمچنین 

بـا رویـارویی يتجربـه کهکشاورزانیگروهدومیانکهداد
راتجربـه ایـن کههاییآنواندداشتهراگذشتهدرآبیکم

آبابعمنـ ازحفاظـت درمشارکترفتارنظرازاند،نداشته

474/0 583/0

رفتار مشارکت در حفاظت 
منابع آب سطحی

هنجارها نسبت به مشارکت 
در حفاظت منابع آب

باورهاي مشارکت در 
حفاظت منابع آب 

سطحی

کرهزیست

دوستانهانسان

اهانهخودخو

جار براي واکاوي رفتار مشارکت دري ارزش ـ باور ـ هنـ الگوي علّی بر اساس نظریه2نگاره 
حفاظت منابع آب سطحی

 :

379/0

071/0

069/0 --
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بـاال هـاي یافتـه بـه توجـه با. داردوجودداريمعنیتفاوت
يسـابقه گذشـته درکـه افراديکهگرفتنتیجهتوانمی

کهافراديبهنسبتاند،داشتهراآبیکممشکلبارویارویی
حفاظـت درمشـارکت رفتـار بودنـد، ايتجربـه چنینفاقد

دلیل این .داندادهنشانخودازراباالییسطحیآبمنابع
آبـی بـه   ي کـم تواند این باشد که افراد داراي تجربهامر می
احسـاس مسـؤلیت بیشـتري    ،ي خـود ي این تجربهواسطه

جویانه براي حفاظـت منـابع   هاي مشارکتنسبت به فعالیت
ولی افـراد فاقـد تجربـه بـه     کنند؛آب سطحی احساس می

مورد آثار در اند،چنین شرایطی قرار نگرفتهکه در دلیل این
چنـدانی آبـی آشـنایی  کـم هـاي شـرایط  و نتایج و ویژگـی 

بر دهند. رفتار مشارکتی کمتري از خود نشان میواشتهند
هـاي آموزشـی   در کـالس شود کـه پیشنهاد میاین اساس،

برخـی از  هـایی از رویـارویی   فـیلم ،بمرتبط بـا موضـوع آ  
آبـی در همـان منطقـه و نقـاط     مکشاورزان با مشـکالت کـ  

ي ر، به کشاورزان نشان داده شود تا افـراد فاقـد تجربـه   دیگ
هـاي حفاظـت از   آبی نیز به ضرورت مشارکت در فعالیتکم

اي کشاورزان منابع آب آشنا شوند و یا اینکه بازدیدهایی بر
مشکالت و معضـالت ایـن منـاطق را از    ترتیب داده شود تا
نزدیک حس کنند.

که توسـط اسـترن   ي ارزش ـ باور ـ هنجار  بر اساس نظریه
سري ارائه شده است، رفتار مشارکتی کشاورزان توسط یک
گیـرد.  از عوامل و متغیرها و با محوریت اخـالق شـکل مـی   

نتایج تحلیـل علّـی ایـن زنجیـره را بـه جـز در متغیرهـاي        
خودخواهانه مورد تأییـد قـرار   دوستانه و نگرش ارزشی نوع

کـه  دادتحلیل ضرایب مسـیر در تحلیـل علّـی نشـان    داد.
رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظـت منـابع آب سـطحی    

مشارکت در حفاظت از منابع يبیشتر تحت تأثیر هنجارها
نـوع ممکن است شـامل دو ااین هنجارهآب سطحی است.

ــه     ــبت ب ــاعی نس ــاي اجتم ــی و هنجاره ــاي ذهن هنجاره
ي حفاظت از منـابع آب سـطحی باشـد.    مشارکت در زمینه

ی کشاورزان در حفاظـت منـابع آب   تقویت هنجارهاي ذهن
هاي مـنظم و مناسـب در   آموزشطریق تواند از سطحی می

لزوم و اهمیت این پیشـنهاد نیـز بـا    این زمینه انجام گیرد. 
بیـان تفـاوت میـان دو گـروه از     ي آزمـون  توجه به نتیجـه 

تبط بـا موضـوع آب شـرکت    هـاي مـر  افرادي که در کالس
تقویـت  ده بودنـد،  کرده بودنـد و آنهـایی کـه شـرکت نکـر     

ي ایجاد هنجارهاي اجتماعی مناسب گردد. اما در زمینهمی
بــراي مشــارکت در حفاظــت منــابع آب ســطحی بــه نظــر 

تعـاونی  "هـایی تحـت عنـوان    رسـد کـه ایجـاد تشـکل    می
هـاي انجـام شـده    مفید باشد. با توجه به بررسـی "برانآب

رد مويبران در منطقهآبتعاونیتشکلی تحت عنوان عمالً 
هـایی  ایجـاد تعـاونی  ،در ایـن راسـتا  .نیستمطالعه موجود 

هاي هنجارسازي اجتمـاعی را بـراي   تواند زمینهبران میآب
در حفاظت منـابع  منطقه مورد مطالعه مشارکت کشاورزان 
.کندآب سطحی فراهم 

یل علّی نشان داد کـه در  هاي حاصل از تحلیافتههمچنین، 
به صـورت کلـی،   یل علّی، بین متغیرهاي وارد شده در تحل

دوستانه و خودخواهانـه)  کره، نوع(زیستارزشی نگرشسه 
ــارکتی   اد ــار مش ــر روي رفت ــی ب ــر غیرعلّ راي بیشــترین اث

طـرف  منابع آب سطحی بودند. از کشاورزان در حفاظت از 
هر توان دریافت کهمیتحلیل علّینتایج با تعمق در دیگر،

بینـی  در الگـوي پـیش  ي علّـی یرههاي زنجچه تعداد حلقه
ي فاصـله شـود (بـه عبـارتی دیگـر     کمتر مـی رفتار استرن

شود. شود) اثرات غیر علّی کمتر میها با رفتار کم میمتغیر
اثرات مسـتقیم  دهد که با وجود این که این نتایج نشان می

ي رفتار، به صـورت کلـی  شدهو واریانس تبیینتحلیل علّی
براي تبیین رفتار مشارکتی کاربردي بودن الگوي استرن را 

مـورد تأییـد قـرار    کشاورزان در حفاظت منابع آب سطحی 
بروز رفتار مشـارکتی کشـاورزان   ممکن است که ولی، داد،

یت و عمل از این الگو تبعیت نکند و عوامل بیرونـی  در واقع
نهاد بر این اسـاس پیشـ  گذارند.زیادي بر روي رفتار اثر می

دي بـودن الگوهـاي   رکـارب ی،آتهايشود که در پژوهشمی
مورد بررسی دیگر رفتاري براي تبیین رفتارهاي مشارکتی 

ــا قــرار گیــرد عوامــل و ســازوکارهاي تبیــین رفتارهــاي  ت
کشاورزان بهتر شناسایی شود.



در...گرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحیزیستتحلیل محیط

198

منابع
ي شبکهمحیطی درواکاوي تضاد آب: مورد مطالعه زیستهاي ارزشی). کاربرد نگرش1392و حیاتی، د. (،بیژنی، م.

.81ـ 101، صص1شماره ،9جلد ، ي علوم ترویج و آموزش کشاورزيمجلهآبیاري سد درودزن. 
ي ي معقول از دریاچه). بررسی حقوق پایبندي ایران به تعهد استفاده1392پور، س. (و سنایی،آبادي، م.پور قوامرمضان

.109ـ140، صص3، شماره 5دوره ، دانشگاه شیرازات حقوقی عي مطالمجلهارومیه با تأکید بر کنوانسیون رامسر. 
ي دانشجویان کارشناسی اي دربارهمحیطی: مطالعه). واکاوي نگرش و رفتارهاي زیست1390عابدي سروستانی، ا. (

، صص2شماره ،7جلد ، ي علوم ترویج و آموزش کشاورزيمجلهطبیعی گرگان. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع
.77ـ91

گرایانه کشاورزان محیطمحیطی در تحلیل رفتار زیستهاي ارزشی زیست). کاربرد نگرش1394.ا.، و بیژنی، م. (غزانی، ع
ي تحقیقات اقتصاد و مجلهبه منظور حفاظت از خاك  (مورد مطالعه: کشاورزان شالیکار بخش مرکزي ساري). 

زیر چاپ).(پذیرفته شده، ، ي کشاورزي ایرانتوسعه
سود توسعه کشاورزي و خشک شدن دریاچه ارومیه بر اساس برآوردهاي موجود. ـ). تحلیل هزینه1392(مجرد آشنا، م. 

.80ـ82، صص 98، شماره جنگل و مرتعمجله 
). آمار کشاورزان شهرستان میاندوآّب. (گزارش منتشر نشده).1393مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان میاندوآب. (

سازي مدیریت منابع آب در ). راهکارهاي بهینه1391و داغستانی، م. (،نیا، ع.ودهنژاد، م.، یعقوبی، ج.، ستمرتضی
، ي مهندسی منابع آبمجلهي آبیاري دشت قزوین). ي موردي: شبکهبران (مطالعهي آبیاري از دیدگاه آبشبکه

.69ـ78، صص5شماره 
هاي حفاظت از منابع نگی در واکاوي نگرش و فعالیت). کاربرد تئوري فره1390و زمانی غ. (،پناه، م.، حیاتی، د.یزدان

،7جلد ، کشاورزي ایرانعلوم ترویج و آموزشآّب: مورد مطالعه کارکنان سازمان جهاد کشاورزي استان بوشهر. 
.1ـ18، صص3شماره 

Adams, E. A. (2014). Behavioral attitudes towards water conservation and re-use among the United
States Public. Resources and Environment, 4 (3), 162-167.

Bayard, B., Jolly, C. M., and Shannon, D. A. (2007). The economics of adoption and management of
alley cropping in Haiti. Journal of Environmental Management, 84 (1), 62-70.

Biel, A., and Thogersen, J. (2003). The interaction of values and norms to promote sustainable
consumption and production. In . Available at:
<http://scholar.google.com/scholar?q=The+Interaction+of+Values+and+Norms+to+Promote+Sustaina
ble+Consumption+and+Production+&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5>.

Bijani. M. (2013). Water Conflict: A Human Ecological Analaysis in Downstream Zone of Doroodzan
Dam. Ph.D. Dissertation, Shiraz University.

Buttel, F. H. (2002). Environmental sociology and the classical sociological tradition: Some observations
on current controversies. Sociological theory and the environment: Classical foundations,
contemporary insights, 46.

Chen, M. F. (2015). An examination of the Value‐Belief‐Norm theory model in predicting
pro‐environmental behaviour in Taiwan. Asian Journal of Social Psychology, 18 (2), 145-151.

Cho, Y. N., Thyroff, A., Rapert, M. I., Park, S. Y., and Lee, H. J. (2013). To be or not to be green:
Exploring individualism and collectivism as antecedents of environmental behavior. Journal of
Business Research, 66 (8), 1052-1059.

Chou, C. J. (2014). Hotels' environmental policies and employee personal environmental beliefs:
Interactions and outcomes. Tourism Management, 40, 436-446.

Corral-Verdugo, V., Fraijo-Sing, B., and Pinheiro, J. Q. (2006). Sustainable behavior and time
perspective: Present, past, and future orientations and their relationship with water conservation
behavior. Interamerican Journal of Psychology, 40 (2), 139-147.

Dolnicar, S., Hurlimann, A., and Grün, B. (2012). Water conservation behavior in Australia. Journal of
Environmental Management, 105, 44-52.

Dunlap, R., Liere, K. V., Mertig, A., and Jones, R. E. (2000). Measuring endorsement of the New
Ecological Paradigm: A revised NEP scale. Journal of social issues, 56 (3), 425-442.



1394/ 2/ شماره 11علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

١٩٩

Fan, L., Wang, F., Liu, G., Yang, X., and Qin, W. (2014). Public perception of water consumption and its
effects on water conservation behavior. Water, 6 (6), 1771-1784.

Fielding, K. S., Russell, S., Spinks, A., and Mankad, A. (2012). Determinants of household water
conservation: The role of demographic, infrastructure, behavior, and psychosocial variables. Water
Resources Research, 48 (10), 1-12.

Gifford, R. (2014). Environmental psychology matters. Psychology, 65 (1), 541.
Green, B. E. (2002). Sharing Water: A human ecological analysis of the causes of conflict and

cooperation between nations over freshwater resources. Ph.D. Dissertation, The Ohio State University.
Halkos, G., and Matsiori, S. (2014). Exploring social attitude and willingness to pay for water resources

conservation. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 49, 54-62.
Halpenny, E. A. (2006). Environmental behaviour, place attachment and park visitation: a case study of

visitors to Point Pelee National Park. Ms.C. Thesis, Waterloo University.
Huffman, A. H., Van Der Werff, B. R., Henning, J. B., and Watrous-Rodriguez, K. (2014). When do

recycling attitudes predict recycling? An investigation of self-reported versus observed behavior.
Journal of Environmental Psychology, 38, 262-270.

Hurlimann, A., Dolnicar, S., and Meyer, P. (2009). Understanding behaviour to inform water supply
management in developed nations–a review of literature, conceptual model and research agenda.
Journal of Environmental Management, 91 (1), 47-56.

Ibtissem, M. H. (2010). Application of value beliefs norms theory to the energy conservation behavior.
Journal of Sustainable Development, 3 (2), 129-139.

Katuwal, H. (2012). Demand for Water Quality: Empirical evidence from a knowledge, attitude,
behavior, and choice experiment survey about the Bagmati River in Kathmandu, Nepal. Ph. D.
Dissertation. The University of New Mexico.

Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educ Psychol
Meas.

Lane, B., and Potter, S. (2007). The adoption of cleaner vehicles in the UK: exploring the consumer
attitude–action gap. Journal of Cleaner Production, 15 (11), 1085-1092.

Marenya, P. P., and Barrett, C. B. (2007). Household-level determinants of adoption of improved natural
resources management practices among smallholder farmers in western Kenya. Food Policy, 32 (4),
515-536.

Nguyen, T. H. (2009). Human ecological analysis of land and forest use by the Hmong people for
harmonising with the governmental reforestation program in Vietnam. Ph. D. Dissertation, Geo-und
Hydrowissenschaften der Technischen Dresden.

Phipps, M., Ozanne, L. K., Luchs, M. G., Subrahmanyan, S., Kapitan, S., Catlin, J. R., and Weaver, T.
(2013). Understanding the inherent complexity of sustainable consumption: A social cognitive
framework. Journal of Business Research, 66 (8), 1227-123.

Raymond, C. M., Brown, G., and Robinson, G. M. (2011). The influence of place attachment, and moral
and normative concerns on the conservation of native vegetation: A test of two behavioural models.
Journal of Environmental Psychology, 31 (4), 323-335.

Russell, S., and Fielding, K. (2010). Water demand management research: A psychological perspective.
Water Resources Research, 46 (5), 1-12.

Samian, M., Mahdei, K. N., Saadi, H., and Movahedi, R. (2015). Identifying factors affecting optimal
management of agricultural water. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 14 (1), 11-
18.

Sheban, K. (2014). Understanding Environmental Behaviors: A modification of value-belief-norm theory
applied to farmer nutrient management decisions in the Maumee Watershed. M.Sc. Project. The Ohio
State University.

Steg, L., and Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and
research agenda. Journal of Environmental Esychology, 29 (3), 309-317.

Stern, P. C. (2000). New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant
behavior. Journal of Social Issues, 56 (3), 407-424.

Stern, P. C., and Dietz, T. (1994). The value basis of environmental concern. Journal of social issues, 50
(3), 65-84.

Stevenson, K. T., Peterson, M. N., Bondell, H. D., Moore, S. E., and Carrier, S. J. (2014). Overcoming
skepticism with education: interacting influences of worldview and climate change knowledge on
perceived climate change risk among adolescents. Climatic Change, 126 (3-4), 293-304.

Tang, J., Folmer, H., and Xue, J. (2013). Estimation of awareness and perception of water scarcity among
farmers in the Guanzhong Plain, China, by means of a structural equation model. Journal of
Environmental Management, 126, 55-62.



در...گرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحیزیستتحلیل محیط

200

Verma, S., Tsephal, S., and Jose, T. (2004). Pepsee systems: grassroots innovation under groundwater
stress. Water Policy, 6 (4), 303-318.

Whitmarsh, L. (2009). Behavioural responses to climate change: Asymmetry of intentions and impacts.
Journal of Environmental Psychology, 29 (1), 13-23.

Wolters, E. A. (2014). Attitude–behavior consistency in household water consumption. The Social
Science Journal, 51 (3), 455-463.

Yazdanpanah, M., Feyzabad, F. R., Forouzani, M., Mohammadzadeh, S., and Burton, R. J. (2015).
Predicting farmers’ water conservation goals and behavior in Iran: A test of social cognitive theory.
Land Use Policy, 47, 401-407.

Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S., and Zamani, G. H. (2014). Understanding farmers'
intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: A case
study in Iran. Journal of Environmental Management, 135, 63-72.

Zbinden, S., and Lee, D. R. (2005). Paying for environmental services: an analysis of participation in
Costa Rica’s PSA program. World Development, 33 (2), 255-272.

Zhang, Y., Zhang, H. L., Zhang, J., and Cheng, S. (2014). Predicting residents' pro-environmental
behaviors at tourist sites: The role of awareness of disaster's consequences, values, and place
attachment. Journal of Environmental Psychology, 40, 131-146.



Iran Agricultural Extension and Education Journal/ Vol. 11/ No.2/ 2016

201

Pro-Environmental Analysis of Farmers’ Participatory Behavior toward
Conservation of Surface Water Resources in Southern Sector of Urmia Lake’s

Catchment Area

N. Valizadeh, M. Bijani* and E. Abbasi1

(Received: Agu, 23. 2015; Accepted: Jan, 26. 2016)

Abstract
Recent droughts and consequently water scarcity and also mismanagement toward exploitation of water
resources in Urmia Lake’s catchment area have caused numerous environmental problems. Pro-environmental
analysis of farmers' participatory behavior toward conservation of surface water resources in southern part of
Urmia Lake’s catchment area was the main purpose of this study. This study is a "descriptive and causal-
correlative" research that was conducted using survey technique as a research method. The statistical population
was farmers in southern part of Urmia Lake's catchment area (N= 23750) that 378 farmers were selected as a
sample using Krejcie and Morgan sample size Table and stratified random sampling method. The research tool
was a questionnaire which its validity confirmed by a panel of agricultural extension and education specialists
and its items' reliability were confirmed using a pilot test and calculating Cronbach's Alpha test (0.70≤ ≤0.90).
One Way ANOVA analysis showed that there are a significant difference among three groups of farmers with
biospheric, altruistic, and egoistic pro-environmental values regarding participatory behavior toward
conservation of surface water resources and farmers who had biospheric and egoistic values had higher and
lower participatory behavior respectively. Casual analysis results revealed that participation norms have the
highest effect on farmers’ participatory behavior ( 0.583).
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