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نوع مقاله: پژوهشی

مورد : حفاظت آبي ولیت در زمینهئو اسناد مسهنجارهاي اخالقی هايکنندهتعیین
هاي مهاباد و میاندوآبمطالعه کشاورزان شهرستان

3و داریوش حیاتی2، حمید کریمی*1زادهناصر ولی

)20/12/97؛ پذیرش: 14/07/97(دریافت: 
چکیده

بنابراین هنجارهاي و رفتارهاي کشاورزان نقشی کلیـدي در نظـام مـدیریت    ي منابع آب شیرین است وکنندهمصرفینتربزرگکشاورزي 
ه ي حفاظـت آب بـود  زمینـه دریتمسئولهاي هنجارهاي اخالقی و اسناد کنندهبررسی تعیین،هدف اصلی پژوهش حاضرمنابع آب دارند. 

جامعـه آمـاري مـورد مطالعـه،     پیمایش انجام شد. روشهمبستگی است که با استفاده از ـ هاي توصیفیاین پژوهش از نوع پژوهش. است
تصـادفی  گیـري با استفاده از روش نمونههاآننفر از 380هاي مهاباد و میاندوآب در استان آذربایجان غربی بودند که کشاورزان شهرستان

از متخصصان به تأیید گروهیاي بود که روایی آن توسط پرسشنامه،نمونه انتخاب شدند. ابزار مطالعهعنوانبهاي با انتساب متناسب طبقه
. نتایج نشان داد که متغیرهاي نگرانی نسـبت بـه کمبـود آب،    قرار گرفتتأییدمورد رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

ي حفاظـت آب داشـتند. همچنـین، ارزش   قـی در زمینـه  داري بـر هنجارهـاي اخـال   اثر مثبت و معنی،دلبستگی مکانییت ومسئولاسناد 
فردگرایانـه اثـر منفـی و    بود کـه ارزش این در حالیدهد،میتحت تأثیر قرار رایتمسئولاسناد ،داريمثبت و معنیصورتبهگرایانه جمع
58در حـدود بینـی پـیش توانـایی ،پـژوهش حاضـر  نتایج نشان داد که متغیرهاي مستقلهمچنین .داشتیتمسئولداري بر اسناد معنی

.باشندرا دارا میدرصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته 
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مقدمه
ي رفـاه، آسـایش و   کننـده یکی از ارکـان اصـلی تـأمین   زیرا،یکی از منابع طبیعی با ارزش تلقی شده استعنوانبهآب همیشه 

Arbuesشـود ( جوامع محسوب مـی امنیت et al., ینتـر بـزرگ یکـی از  ،آناز حـد بـیش و آلـودگی  منـابع آب  کـاهش  . )2003
,Aprile & Fiorillo(شـود  مـی محسـوب 21زیسـتی جهـان در قـرن    هـاي محـیط  چالش 2017; Pradhananga et al., 2017.(
در حال تجربه کردن یک تنش آبی شدید اسـت کـه شـدت آن در منـاطق مختلـف      نیز کشور ایراندهد کهها نشان میبررسی

Yazdanpanah(متفاوت است et al., 2014; Madani, 2014; Valizadeh et al., 2018b(.ـ  به محـدودیت با توجه کـه  یهـاي آب
میلیـون هکتـار آن تحـت کشـت آبـی اسـت و       8/7تنهـا ،میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزي37از ایران با آن روبرو است، 

ي ملـی آبیـاري و زهکشـی ایـران،     کمیته(کنددرصد از تولیدات غذایی کشور را تأمین می90همین مقدار از اراضی نیز حدود 
شـاهرودي  وري و راندمان آب کشور را باال ببرد (اي بهرهمالحظهقابلصورتبهتواند آب میمصرفکاهش، افزون بر این. )1395

و عطـش  دالیل مختلفی از قبیل گسترش کشاورزي، افزایش جمعیت، تغییـرات آب و هـوایی، خشکسـالی   ). 1387و چیذري، 
,Madaniاند (مطرح شدهبروز تنش آبی در ایرانهاي ریشهعنوانبهتوسعه  علیرغم اهمیت و نقش مهمی که رفتارهـاي  ).2014

توجـه درخـور اهمیـت بـه آن نشـده اسـت      متأسـفانه تـاکنون   تواند در پایداري منابع آب داشته باشـد،  میحفاظتی کشاورزان 
)Pradhananga et al., 2017; Bijani et al., در مراحـل انتقـال،   در مـزارع کشـور   واضح است کـه تلفـات آب   بنابراین، ؛ )2017

تـر از اسـتانداردهاي   گردد که بسـیار پـایین  درصد برآورد می40و در مجموع بازده مصرف آب حدود زیاد استتوزیع و مصرف 
هاي پـیش روي آب در  . بر این اساس، با توجه به چالش)1396زاده و همکاران، ؛ ولی1387شاهرودي و چیذري، (جهانی است

بـراي بهبـود کـارایی و اثربخشـی     ي آنکننـده و عوامـل تعیـین  حفاظـت از آب  کشاورزان بـراي  ایران، نیاز به اصالح رفتارهاي
هاي آب کشور است.ي اصلی سیاستهاي آبیاري، هستهفعالیت

ي ارومیـه  اي دریاچهاستان آذربایجان غربی و مناطق حاشیهدهد که هاي کشور نشان مینگاهی به وضعیت استان،افزون بر این
,Zarghami؛ 1394زاده و همکـاران،  ولـی (نـد امواجـه شـده  اي کنندههاي اخیر با تنش آبی شدید و نگراندر سال . ایـن  )2011

ولین ئتوجـه مسـ  مانند استان آذربایجان شرقی جوارهاي همغربی و استاني منابع آب در استان آذربایجانکنندهوضعیت نگران
رفتارهاي مصـرفی کشـاورزان در حفاظـت از    يکنندهیینتعرا به بهبود و اصالح رفتارهاي مصرفی کشاورزان و تمرکز بر عوامل 

Valizadeh(آب معطوف کرده است et al., 2018b(هـایی بررسـی یرا؛ ز)Madani, 2014; Zarghami, 2011; Karbassi et al.,

2010; Valizadeh et al., 2018a; Fathian et al., پـی بـردن بـه دالیـل و چگـونگی      منظـور بـه اخیـر  که در چند سال)2016
جفرافیایی، اجتماعی، اقتصـادي و آب  عوامل از اي ام شده است، طیف گستردهجلوگیري از تشدید بحران آب در این مناطق انج

رفتارهـاي مصـرفی   به اعتقاد بسیاري از متخصصان بخشی اعظمـی از ایـن مشـکل مربـوط بـه      ؛ امااندرا مشخص کردهو هوایی 
,Madani(بـرداري از منـابع آب کشـاورزي بـوده اسـت     در بهرهکشاورزانیرمسئوالنهغنادرست و  2014; Bijani et al., 2017;

Salehi et al., مسـئولیت هاي هنجارهاي اخالقی و اسـناد  کنندهتعیینهدف اصلی پژوهش حاضر تحلیلبر این اساس، . )2017
)ascription of responsibility( یـرا ؛ زتعیـین گردیـد  ي حفاظـت آب در زمینـه  ) بررسـی اولیـهPradhananga et al., 2017;

Yazdanpanah et al., 2014; Yazdanpanah et al., 2015; Pradhananga et al., ) نشـان داده اسـت کـه رفتارهـاي     2015
زیـادي دارد. لـذا،   در جوامع کشاورزي بستگیموجودیتمسئولي اسناد به هنجارهاي اخالقی و شیوهحفاظت از آب کشاورزان 

تواند به بهبود رفتارهـاي حفاظـت   ي حفاظت از آب، میزمینهدریتمسئولهنجارهاي اخالقی و اسناد اي هکنندهتحلیل تعیین
از آب کشاورزان نیز کمک کند.

Axelrodنـد ( ککمـک مـی  زیسـت  شود که به حفاظت و حراست از محـیط اقداماتی تعریف میعنوانبهزیستی رفتار محیط &

Lehman, شـود؛ بـر اسـاس تعریـف عنـوان      تی قلمداد میزیسر محیطیک رفتاعنوانبهرفتار حفاظت از آب نیز ، زیرا که )1993
جـویی در  اقداماتی کـه کشـاورزان بـراي کـاهش و صـرفه     صورتبهتوان آب را میزیستی، رفتار حفاظت شده براي رفتار محیط

Valizadeh(تعریف کرد،دهندمصرف آب انجام می et al., 2018a.(
بررسـی رفتارهـاي   بـه ارائـه شـده اسـت کـه    زیسـت ي روانشناسـی محـیط  در حـوزه هاي بسـیار متنـوعی   ها و چارچوبنظریه
,Steg & Vlekپردازند (میها زیستی انسانمحیط 2009; Yazdanpanah et al., بر اسـاس  ). 1390پناه و همکاران، ؛ یزدان2014
Norm-Activation Theoryسازي هنجار (ي فعالنظریه (NAT)     اخالقـی )، احساسات مربوط به تعهـد اخالقـی یـا هنجارهـاي،
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Schwartz(دوستانه ضروري استرفتار نوعبراي انجام ) Value–Belief–Norm (VBN)ي ارزش ـ باور ـ هنجـار (   ). نظریه1977
,Stern(سـازد مطرح مـی زیستی رفتار محیط)direct antecedent(آیند مستقیمپیشعنوانبهرا اخالقیيانیز هنجاره 2000;

Steg & Vlek, 2009; Poortinga et al., فعال شوند، احتمال بـروز رفتـار در   اخالقیاگر هنجارهاي کند که ) و عنوان می2004
ماننـد حفاظـت   (ي فـردي  حـوزه رفتارهاي براي هم گرایانه زیسترفتار محیطنسبت به. رویکردهاي اخالقی شودمیفرد بیشتر 
ماننـد تعهـد شـهروندي    (ي جمعی و هم براي رفتارهاي حوزه)دفع زباله و حفاظت انرژيي نقلیه، رفتار وسیلهنوعآب، انتخاب

,Kaiser(مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت   )نسبت به حفاظت منابع آب و مشارکت در حفاظت تنوع زیستی 2006; Kaiser et

al., Bamberg(انجـام شـده   هـاي یلفرا تحل. )2005 & Möser 2007; Klöckner, هـاي  کننـده بینـی ي پـیش در زمینـه ) 2013
یکـی از  اخالقـی اند که هنجارهـاي مکرر در نتایج خود گزارش کردهصورتبهزیستی محیطهايرفتاریشناخترواناجتماعی و 

باشند.زیستی میی رفتارهاي محیطهاي اصلکنندهبینیپیش
مربـوط بـه   ي ارزش ـ بـاور ـ هنجـار، هنجارهـاي اخالقـی     هنجـار و نظریـه  يسازفعالي نظریات اخالقی مانند نظریهبر اساس 

Pradhananga(فعـال شـوند  کشـاورزان يهاهاي شناختی مربوط به باورها و ارزشسازهيیلهوسبهتوانند حفاظت از آب می et

al., یـا یتمسـئول باورهـاي مربـوط بـه اسـناد     توسـط  نسبت به حفاظت از آباخالقیدر بسیاري از موارد، هنجارهاي . )2017
,Sternشـوند ( فعال میحفاظت از آبو تبیین ي توجیه شیوه 2000; Schwartz, افـزون بـر ایـن، پژوهشـگران زیـادي      ). 1977

)Gärling et al., 2003; De Groot & Steg 2009; Pradhananga et al., 2017; Valizadeh et al., 2018a (  وجود ارتباط میـان
ي زمینـه دریتمسـئول اعتقـادات مربـوط بـه اسـناد     کنند که اند و عنوان میمورد تأیید قرار دادهرایتمسئولها و اسناد ارزش

آورد.ي استناد افراد فراهم میههایی ریشه دارند که مبنایی براي شیودر ارزشحفاظت از آب
انتخـابی بپذیرنـد یـا    صـورت بهاطالعات را شوند افراد کنند که باعث میفیلترهاي اطالعاتی عمل میعنوانبهها ارزشدر واقع، 

,Stern & Dietzدنبال کنند ( 1994; Salehi et al., ي توجیه ي شیوهها به ایجاد باورهایی در زمینهبر این اساس، ارزش). 2017
. )1391زاده و زمـانی،  ؛ منتـی 1394زاده و همکـاران،  ولـی (دنشـو مـی منجر هاآنو عواقب مانند کمبود آب کشاورزيیمسائل

هـاي ارزشـی   گیـري تا چه حد اخالقی اسـت، بسـتگی بـه جهـت    زیستی مانند کمبود آببحران محیطاینکه یک رفتار در یک
,Sternاجتماعی دارد ( 2000; Liebrand et al., عنـوان بـه )هـاي اجتمـاعی  ارزش(هـاي ارزشـی اجتمـاعی   گیـري ). جهت1986

رفتـار بـر اسـاس منـافع     «تضـاد میـان   شوند. در نظر گرفته می»خود و دیگر افراد جامعهترجیح افراد براي توزیع منافع میان «
گرایــی ) و جمــعindividualism، یعنــی فردگرایــی (هــاي فرهنگــی افــراددر قالــب دو بعــد ارزش»دیگــرانفــردي یــا منــافع 

)collectivism(کندانعکاس پیدا می)Matsumoto et al., معضل اجتمـاعی در نظـر   یکعنوانبهاگر بحران کمبود آب . )1997
را کـم کننـد و   »)individualistic tendenciesفردگرایانـه ( هايگرایش«گرفته شود، افراد باید سعی کنند تا در رفتارهاي خود 

,Nordlund & Garvillستاي منافع عموم جامعه عمـل کننـد (  ) و در راaltruisticدوستانه (اي نوعبه شیوهدر مقابل،  دو ). 2003
: اولویت اهـداف. افـراد   2و )self(: تعریف خود1کند: گرایی را از یکدیگر متمایز میفردگرایی و جمع،ي مهمویژگی و خصیصه

فردگـرا  افـراد شوند. ایـن در حـالی اسـت کـه    متصور )جامعه(بخشی از یک گروهعنوانبهکنند خودشان را سعی میگرا جمع
واحـدهاي اصـلی   عنـوان بـه »هـا گروه«، هاگرابراي جمعکنند. تعریف میجامعهجزء و بخشی جدا از سایر عنوانبهخودشان را 

,Triandisد (شواك اجتماعی محسوب میردا دهند. با اف گروه/جمعی را بر اهداف فردي/خودشان ترجیح میداههاآن) و 2001
گـرا  جمـع کشـاورزان .دهنـد اولویت میي کشاورزي/جامعهاهداف شخصی خود را بر اهداف گروه،فردگراکشاورزان این وجود، 

بوط به آب ظت از آب و در نتیجه حل مسائل مري حفادر زمینهتعاون و هماهنگی گروهی ها)، تسهیم (وظایف، اطالعات، هزینه
کنند.با اهمیت قلمداد میموفقیت و استقالل شخصی را هااست که فردگرانهند. این در حالیرا ارج می

از ي حفاظـت  گرایی بـر رفتارهـا و هنجارهـاي اخالقـی در زمینـه     ـ جمعي اثر فردگراییمطالعات بسیار کمی در زمینه
,McCarty & Shrumشـرام ( کـارتی و  به مطالعات مـک توان از معدود مطالعات میانجام شده است. زیست و اجزاي آن محیط

Parboteeah)، پاریوتیا و همکاران (2001 et al., Cho() و چو و همکاران 2012 et al., کـارتی و شـرام   مـک اشـاره کـرد.  ) 2013
)McCarty & Shrum, داري اثر مثبـت و معنـی  ،گراییجمعاند که ي رفتار دفع زباله عنوان کردهاي در زمینه) در مطالعه2001

خوشـایند  اله خیلـی  بعقیده بودند که دفع زبیشتر بر اینبر باورهاي مربوط به اهمیت دفع زباله دارد. از طرف دیگر، فردگرایان 
Parboteeahن (انیست. پاربوتیا و همکار et al., گرایـی و حمایـت   داري میان جمعي مثبت و معنید که رابطهدننشان دا)2012
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Choهمکاران (و وجود دارد. چو هاي پایداري (مانند تمایل به پرداخت مالیات)الیتاز فع et al., د که نکن) نیز گزارش می2013
ي بـه وسـیله  ،گرایانـه زیسـت هـاي محـیط  بر تمایل به مشـارکت در فعالیـت  گرایانه هاي فردگرایانه و جمعاثر غیرمستقیم ارزش

.شودگري میهنجارهاي اخالقی میانجی
هـاي وارده بـر   که بخشی از آسـیب ه استي این فرض شدبه ارائهزیستی منجرسی محیطوانشناي ردر حوزهبیشتر هاي بررسی

منـابع آب بوده و در نتیجه براي بهبود وضـعیت  آبهدررفتدر قبال کشاورزاننتیجه و پیامد عدم نگرانی منابع آب کشاورزي
Kang(بـاال بـرد  مربوط به کمبـود آب را از مسائل هاآنباید میزان نگرانی ،نازشاورکو رفتار  et al., 2017; Yazdanpanah et

al., ,Fransson & Garling(به ادبیات رفتارهاي حفاظتی کشـاورزان ینگاه.)2014 1999; Bijani et al., 2017; Kang et al.,

2017; Dascher et al., منـابع آب  کمبـود  زیسـتی ماننـد   نگرانی کشاورزان نسبت بـه مسـائل محـیط   دهد که نشان می)2014
در این راستا در ایـن مطالعـه نیـز ایـن     بوده است. هنجارهاي اخالقی کشاورزان هاي اصلیکنندهتعیینیکی از عنوانبههمیشه 
گرفته شد.هاي هنجارهاي اخالقی نسبت به حفاظت آب در نظر کنندهبینییکی از پیشعنوانبهمتغیر 

,Gosling & Williamsگاسلینگ و ویلیامز (افزون بر موارد عنوان شده در باال،  چـه  ي دیگري در راستاي تقویت هر ) ایده2010
کنند که تحقیقات اخیر حاکی از آن است دهند و عنوان میحفاظت آب ارائه میيدر زمینهکشاورزانمسئوالنهبهتر رفتارهاي 

گرایانه کشاورزان دارنـد. ایـن پژوهشـگران    زیستمحیطنقش مهمی در بروز رفتارهاي»دلبستگی مکانی«که فاکتورهایی مانند 
عنـوان بهدانند. فزون بر این، کشاورزان ارتباط مثبت یا پیوند احساسی میان فرد و محلی خاص میصورتبهدلبستگی مکانی را 

بـا  ارتباطشـان کنند کمیت و کیفیت آب و تنوع زیستی را بر اسـاس درکـی کـه از    باشند که تالش میمدیران اصلی اراضی می
Mullendoreخشند (ل زندگی و کارشان دارند، بهبود بمح et al., رسـد، دلبسـتگی   ). این در حالی است که بـه نظـر مـی   2015

حفاظـت منـابع آب بـوده    يشده در مطالعـات اجتمـاعی در حـوزه   ي فراموشهااز مؤلفهیکیعنوانبهمکانی کشاورزان همیشه 
هـاي هنجارهـاي اخالقـی نسـبت بـه      کننـده تعیـین از دیگریکیعنوانبهنیز است. بر این اساس، در پژوهش حاضر این متغیر 

که وقتی کشاورزان نسبت به محل کار و زراعت خـود دلبسـتگی   این استبردر واقع فرض مورد توجه قرار گرفت. حفاظت آب 
,Vorkinn & Rieseخواهند داشت. ورکـین و ریـز (  حفاظت آب باشند، احساس تعهد بیشتري نسبت به بیشتري داشته 2001 (

یست و منابع طبیعـی  زاحتماالً با تخریب محیط،کنند که افراد با دلبستگی قوي به یک منطقهنیز در تأیید این مدعا عنوان می
مخالف هستند.

، رفتـار حفاظـت از آب کشـاورزان   یـژه وبهي رفتارهاي حفاظتی کشاورزان و ادبیات نظري و تجربی موجود در زمینهبه با توجه
باشـد کـه   هاي اصلی و مستقیم رفتار حفاظت از آب میکنندهیکی از تعیینعنوانبهي حفاظت از آب، هنجار اخالقی در زمینه

کمـک کنـد. در ایـن    کشـاورزان تواند به بهبود رفتارهـاي حفاظـت آب  ي این متغیر، میکنندهتحلیل عوامل تعیینشناسایی و 
سـازي هنجـار و ارزش ـ بـاور ـ      فعـال هاي و با الهام از نظریهچارچوب نظري پژوهشبنديپیکرمنظوربها، در این پژوهش راست

ر افـراد (فردگرایـی و   دي اصـلی در نظـر گرفتـه شـد. مبـانی ارزشـی نهادینـه شـده         وابسـته متغیـر عنوانبههنجار، این متغیر 
در .باشـد ي کشاورزي میآب در جامعهبکارگیري يدر زمینهکشاورزانیتمسئولي اسناد خود اساسی براي شیوهگرایی) جمع

هـاي مسـتقیم اسـناد    کننـده بینـی پـیش عنـوان بـه حفاظـت از آب  يگرایانه در زمینـه هاي فردگرایانه و جمعاین راستا، ارزش
هنجـار و ارزش ـ بـاور ـ هنجـار اسـناد       يسـاز فعـال ي هاس نظریهکه بر اسااست نظر گرفته شدند. این در حالی دریتمسئول
شود. در این راستا، این متغیر حفاظت از آب محسوب میينجارهاي اخالقی در زمینهي مستقیم هکنندهتعیینخودیتمسئول

از طـرف  هنجارهاي اخالقی کشاورزان در نظـر گرفتـه شـد.   گرایانه و هاي فردگرایانه و جمععنوان متغیر میانجی میان ارزشبه
Pradhanangaدیگـر، مـرور ادبیـات (    et al., 2017; Stern, 2000; McCarty & Shrum, هـاي  دهـد ارزش ) نشـان مـی  2001

دهنـد. لـذا، اثـر    بت به حفاظت از آب را تحت تأثیر قـرار نمـی  نسخالقی صورت مستقیم هنجارهاي اگرایانه بهفردگرایانه و جمع
از افزون بر ایـن، بـا الهـام   مستقیمی براي این دو متغیر بر روي هنجارهاي اخالقی نسبت به حفاظت از آب در نظر گرفته نشد.

,Gosling & Williamsگاسلینگ و ویلیامز (ي مطالعه Kang) و کنگ و همکـاران ( 2010 et al., کننـد ) کـه عنـوان مـی   2017
يدر زمینـه ي هنجارهاي اخالقـی کنندهترین عوامل تبیینمتغیرهاي دلبستگی مکانی و نگرانی نسبت به کمبود آب از اصلی«

نیـز بـه چـارچوب پـژوهش     ها، این متغیر»دهندمستقیم این متغیر را تحت تأثیر قرار میصورتبهباشند که حفاظت از آب می
ارائه گردید.1هش به صورت نگاره در نهایت چارچوب نظري پژواضافه گردیدند. 
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پژوهشروش
از لحـاظ  ،هـا از نـوع پیمایشـی و مقطعـی    هاي کاربردي، از لحاظ زمان گردآوري دادهاین مطالعه از لحاظ هدف، از نوع پژوهش

جامعـه آمـاري مـورد    باشـد. مـی ي تحلیل از نوع توصیفی ـ همبستگی و از لحاظ شیوههاي کمیها از نوع پژوهشماهیت داده
دو دلیـل عمـده بـراي انتخـاب ایـن دو      ). N=36183دادنـد ( تشکیل مید و میاندوآب بامهاهايشهرستانکشاورزان را مطالعه 

این دو شهرستان بـه دلیـل دارا بـودن بیشـترین اراضـی      که ي مورد مطالعه وجود داشت. نخست اینمنطقهعنوانبهشهرستان 
یکـی از  خـود ع موضـو ایـن حجم مصرف آب بسیار بـاالیی اسـت (کـه    در بخش جنوبی دریاچه ارومیه، داراي حاصلخیزدشتی

بر اساس مراجعات اولیه نویسـندگان  ن بود که دلیل دوم ایمنطقه است). این عوامل مشکالت مربوط به تأمین آب در ینترمهم
هـاي  سـازمان هاي پژوهشی کلی یکی از اولویتصورتبهاي استان، موضوع این پژوهش و آب منطقهبه سازمان جهاد کشاورزي 

,Krejcie & Morganگیري کرجسی و مورگان (حجم نمونه بر اساس جدول نمونهمذکور بود. نفر بـرآورد  380) به تعداد 1970
دلیـل اسـتفاده از روش   اي بـا انتسـاب متناسـب اسـتفاده شـد.     گیـري تصـادفی طبقـه   گیري از روش نمونـه گردید. براي نمونه

. لذا با استفاده ي مورد مطالعه متفاوت بوددر نقاط مختلف منطقهکشاورز این بود که متغیر تعداد جمعیت اي طبقهگیري نمونه
مراحـل  کل جامعـه باشـند.  معرفنتایج پژوهش حجم نمونه متناسب با حجم طبقات توزیع گردید تا ،گیرياز این روش نمونه

ي مـورد  بعد از تعیین حجم کل نمونه با توجه به جامعه مورد پژوهش، منطقهي اولبه این صورت بود که در مرحلهگیري نمونه
طبقـات مجـزا در نظـر    عنـوان بـه هاي میاندوآب و مهابـاد  بندي مرکز آمار ایران به دو طبقه (شهرستانمطالعه بر اساس تقسیم

ي الزم بـرآورد گردیـد.   نظر در هر یک از این طبقات، تعداد نمونهمتناسب با حجم جامعه موردگرفته شدند) تقسیم شد. سپس 
به تعدادي دهستان تقسـیم شـدند (شهرسـتان میانـدوآب     يبر اساس تقسیمات کشورهارستانهر یک از شه،ي بعددر مرحله

تصـادفی  صـورت بهها هم دو روستا دهستان و شهرستان مهاباد داراي پنج دهستان است). از هر کدام از این دهستان11داراي 
ن کشاورزان هر یک از این روستاها انتخـاب شـدند   متناسب با حجم از میاوتصادفیصورتبهي انتخاب شدند. در نهایت، نمونه

ان صـ از متخصنفـره) 6(بود که روایی آن با استفاده از پانلیايابزار مطالعه پرسشنامه. )1(جدول و مورد پیمایش قرار گرفتند
یب آلفـاي  ضـر نیـز از  ابزار مطالعـه پایاییمورد تأیید قرار گرفت. براي تعیین دانشگاه تربیت مدرس ترویج و آموزش کشاورزي 

،کشـاورز بـود  30کـه شـامل   در میان کشاورزان شهرسـتان نقـده  کرونباخ استفاده گردید. براي این منظور، یک مطالعه راهنما
اسـت.  پـژوهش هاي مختلف ابزار بخشو نیز میزان ضرایب آلفاي کرونباخ براي ي اصلینمایانگر متغیرها2انجام گرفت. جدول 

هاي جمع ارزش
گرایانه

هاي فردگرایانهارزش

دلبستگی مکانی

اسناد مسئولیت

نگرانی نسبت به 
کمبود آب

هنجارهاي اخالقی 
نسبت به حفاظت آب

آبحفاظتيزمینهمسئولیت دراسنادواخالقیهنجارهايهايکنندهچارچوب مفهومی تعیین-1نگاره 
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مورد نیاز در ابزار پژوهش، پرسشـنامه بـراي مرحلـه پیمـایش اصـلی      تغییرات و اصالحات و انجام ي راهنما مطالعهبعد از انجام 
آماده گردید.

متغیـر  عنـوان بـه یزنیتمسئولاسناد متغیر ي اصلی در این پژوهش هنجارهاي اخالقی نسبت به حفاظت آب بود. تغیر وابستهم
گرایانه دو متغیـر مسـتقل اصـلی    هاي جمعي آب و ارزشفردگرایانه در زمینهارزش. میانجی در این پژوهش در نظر گرفته شد

هاي متغیرهاي مربوط بـه  گویه. داشتندیتمسئولاسناد سازي بودند که بر اساس مبانی نظري عنوان شده نقش اساسی در فعال
Matsumotoي ماتسوموتو و همکـاران ( از مطالعه، در راستاي تطبیق با پژوهش حاضر،ایجاد تغییراتاین دو ارزش فرهنگی با

et al., عنـوان بـه و دلبستگی مکانی دو متغیر مستقل دیگـر بـود کـه    کمبود آبنگرانی نسبت به هايمتغیر.) گرفته شد1997
نشان کـرد  افزون بر این، باید خاطرهاي مستقیم هنجارهاي اخالقی نسبت به حفاظت آب در نظر گرفته شدند. کنندهبینیپیش

نسـبت  دلبستگی مکانی و نگرانـی  ، گرایانهجمع، ارزشمتغیرهاي هنجارهاي اخالقی، ارزش فردگرایانهي که براي سنجش همه
: کامالً موافقم) اسـتفاده  5: موافقم و 4: نظري ندارم، 3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1(اي گزینهاز طیف لیکرت پنجبه کمبود آب 

هـاي  سال(تعداد ، سن، میزان تحصیالت(زن و مرد)متغیرهاي دیگر مورد بررسی در این پژوهش عبارت بودند از: جنسیتشد.
."هاي آموزشی مرتبط با آبشرکت در کالسعدمشرکت یا "و "بومی یا غیربومی بودن"، ، سابقه کار کشاورزي)تحصیل

الزم به ذکر اسـت  .گردآوري شددر قالب پرسشنامه با کشاورزان رودرروهاي پژوهش با استفاده از مصاحبهمورد نیازهايداده
دوسـتانه بـا   اي و برقـراري رابطـه  ي مسـتقیم با گردآوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه سعی شد تا از مشـاهده زمانهمکه 

هـاي  هاي مسـتقیم و صـحبت  در این مشاهده،مثالعنوانبهگردد. استفادهبراي گردآوري اطالعات بیشتر و تکمیلیکشاورزان
مانند روند کلی مهاجرت در منطقه، سـاز و کارهـاي خریـد و فـروش     ائلیمساصلی بیشتر بر روي تمرکز،دوستانه با کشاورزان

در دو شهرسـتان مهابـاد و   بود.هاي در حال اجراي دولت در منطقه مورد مطالعهکمبود آب، برنامهدالیل محصوالت کشاورزي، 
بـه همـین   کننـد. زنـدگی مـی  ها و آداب و رسوم متفـاوتی  ها، زبانافرادي با فرهنگي آماري پژوهشجامعهعنوانبهمیاندوآب

تشکیل شد. این گروه متشکل از افرادي بود که ي اول رهبري نویسندهبه اي کنندهها گروه مصاحبهدادهگردآوريقبل از دلیل، 
کننـده،  جلسه توجیهی با افـراد گـروه مصـاحبه   چندبا فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مردم منطقه آشنایی کامل داشتند. بعد از

گـردآوري پرسشـنامه  350ه پرسشـنامه توزیـع شـد   380برداري، از مجموع ي گردید. در پایان دادهرآوهاي پژوهش جمعداده
بـه  ییعـدم پاسـخگو  در فرآیند گـردآوري اطالعـات بـه پاسـخگویان حـق      کهپرسشنامه این بود30. دلیل عدم تکمیل گردید

در نتـایج پـژوهش   و سـوگیري باعث ایجاد انحرافها ندارند، یلی به تکمیل پرسشنامهتا افرادي که تماه بودپرسشنامه داده شد
335در نهایـت  .کنـار گذاشـته شـدند   ،شده زیادهاي گمبه دلیل دادهپرسشنامه15،پرسشنامه گردآوري شده350از نشوند.

بهره گرفته شد.SPSSwin22افزار ها از نرمبراي تجزیه و تحلیل دادهپرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. 

ي مورد مطالعهگیري و توزیع نمونه در منطقهشیوه نمونه-1جدول 
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، آبادمرحمت، رودینهزرشمالی، 

آبـاد مرحمـت مکریان شـمالی،  
شـمالی،  آبـاد مرحمتجنوبی، 

ــادمرحمــت ــاروق، آب ــانی، ب می
آجرلوي شرقیآجرلوي غربی، 

16

1842640327722

مهاباد
آختاچی غربی، مکریان شرقی، 

ــانی  ــی، ک ــان غرب ــازار، مکری ب
منگور شرقی

224978010310

164083618338032جمع کل
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کرونباخهاي مورد استفاده براي سنجش متغیرها و مقادیر آلفاي گویه-2جدول 

ها و بحثیافته
سـال  5/42براي متغیر سن حاکی از آن بود که میانگین سـنی پاسـخگویان تقریبـاً    هاتحلیل توصیفی دادههاي حاصل از یافته

درصـد از آنـان زن بودنـد   6درصد از آنان مـرد و  93ي مورد مطالعه نشان داد که حدود بود. بررسی جنسیت کشاورزان منطقه
نشان داد کـه میـانگین تعـداد    مربوط به تحصیالت کشاورزانهاهیافت. (یک درصد از افراد جنسیت خود را گزارش نکرده بودند)

درصـد  5/83بررسی وضعیت بومی و غیربومی بودن کشـاورزان نشـان داد کـه    سال بود. 7هاي تحصیل پاسخگویان حدود سال
از شهرهاي اطـراف  دهند کهن را نیز کشاورزان غیربومی تشکیل مینفر) از آنا53درصد (5/16بومی و نفر) از کشاورزان 268(

هاي توصیفی مربوط به استفاده یا عـدم اسـتفاده   یافته. نفر از کشاورزان به این سؤال جواب نداده بودند)14(آیندبه منطقه می

هاگویهمتغیر
)α= 76/0(یتمسئولاسناد 

یت
ؤول

مس
اد 

سن
را بر عهده ندارد.آنیتمسئولباشد و تنها دولت وظیفه ما کشاورزان نیز می،حفاظت از آب1ا

کفایتی مدیران بوده و به ما کشاورزان ارتباطی ندارد.مشکالت فعلی مربوط به مدیرت آب ناشی از بی2
حفاظت از منابع آب هستیم.مسئولما کشاورزان 3
کنم از طریق مصرف بهینه آب، سهمی در بهتر شدن وضعیت منابع آبی ایفا کنم.سعی می4

ش
ارز
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مع
ج

انه
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)α= 81/0(گرایانههاي جمعارزش
از منابع آبی استفاده کنیم که آیندگان نیز امکان استفاده از آن را داشته باشند.ياگونهبهباید 1
اگر الزم باشد، حاضرم قسمتی از زمین کشاورزي خود را کشت نکنم تا به بقیه کشاورزان هم در حد نیازشان آب برسد.2
د.مانآب نمنطقه بیمنابع آبی استفاده کنیم که زمین هیچ کشاورزي در از ياگونهبهباید 3
زیست آسیبی وارد نشود.از منابع آب استفاده کنیم که به محیطياگونهبهباید 4

ش
ارز

انه
گرای

فرد
ي 

ها

)α= 84/0(هاي فردگرایانهارزش
خودمان باشیم.توانند راهی براي تأمین آب مورد نیازشان پیدا کنند، پس ما در حال حاضر فقط باید به فکر هاي آتی مینسل1
فقط به دنبال رفع نیاز آبی زمین خودم هستم.، من، برایم اهمیتی نداردخیرآب دارند یا ینشانزمسایر کشاورزان براي آبیاري ینکها2
زیست اولویت دارد.به نظر من، برطرف کردن نیازهاي آبی کشاورزان بر نیازهاي آبی محیط4
خواهد استفاده کنم.گیرد هرگونه که دلم میاختیارم قرار میمن از آب کشاورزي که در 4

قی
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فاظ

ح

)α= 79/0حفاظت آب (نسبت بههنجار اخالقی 
کنم که باید کار مفیدي در راستاي حفاظت آب انجام دهم.احساس می1
ي دارم.اویژهمن نسبت به حفاظت آب احساس تعهد2
آدم خوبی هستم.،کنم که اگر از آب حفاظت کنممیاحساس 3
کنم.من یک تعهد شخصی در خودم نسبت به جلوگیري از هدررفت آب کشاورزي احساس می4
ام استفاده کنم.ي هدررفت آب در مزرعهکاهندههاي باید از فناوري،دانم که براي حفاظت آبخودم را متعهد می5

انی
 مک

گی
ست

دلب

)α= 90/0مکانی (دلبستگی 
احساس خیلی خوبی دارم.،کنمفعالیت میاموقتی در زمین کشاورزي1
ام دارم.وابستگی زیادي به زمین کشاورزي2
یک کشاورز هویت پیدا کنم.عنوانبهکه بین کشاورزان همسایه استداشتن این زمین این امکان را برایم فراهم کرد3
اي براي من است.مکان مورد عالقه،کنممحیطی که در آن زندگی میم و ازمین کشاورزي4

 به
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ود 
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)α= 73/0(کمبود آبنگرانی نسبت به 
در مورد استفاده بیش از حد از منابع آب نگرانم.1
کند.مرا آشفته خاطر میفکر کردن میزان هدررفت آب در مصارف کشاورزي 2
ي مرا در آینده نابود کند.نبود آب شغل و مزرعه/که کمبودنگران هستم 3
مشکل جدي روبرو کند.با زیست و تنوع زیستی را نبود آب در آینده محیط/نگران هستم که کمبود4
الشعاع قرار دهد.ي بشریت را تحتنبود آب آینده/نگران هستم که کمبود5
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هـاي جمعـی   رسانهزنفر) از کشاورزان ا299درصد (3/89هاي جمعی براي کسب اطالعات مربوط به آب نشان داد که از رسانه
عنـوان  نفـر)  36(درصـد  7/10این در حالی بـود کـه   ،کنندبراي کسب اطالعات خود استفاده میغیرهمانند رادیو، تلویزیون و 

توصـیف  حاصـل از  هـاي یافتـه بـر اسـاس   کنند. هاي جمعی استفاده نمیکردند که براي کسب اطالعات مربوط به آب از رسانه
هـایی  درصد) در چنین کـالس 6/66اکثریت پاسخگویان (مشخص شد که ، هاي آموزشیعدم شرکت در کالسیارکت متغیر ش

شرکت نکرده بودند.
ي فاصـله "روش ازاستفادهبااز آب، هنجارهاي اخالقی نسبت به حفاظت بر اساسپاسخگویانبنديتقسیمازحاصلهايیافته

Interval of Standard Deviationانحراف معیار از میانگین ( from Mean (ISDM)("هنجارهـاي اخالقـی  کـه بودآنازحاکی
حـد دردرصـد 3/23وخـوب حـد دردرصد9/17متوسط،حددرهاآندرصد5/44ضعیف،حددرکشاورزانازدرصد3/14

).3جدول(بودعالی

بندي هنجارهاي اخالقی نسبت به حفاظت آبسطح-3جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیسطح

Xi(483/143/14>96/7ضعیف (
Xi<98/7(1495/448/58>98/10متوسط (
Xi<98/10(609/177/76>14خوب (

Xi<14(783/23100عالی (

؛p>01/0(یتمسئولمتغیرهاي اسناد ) حاکی از آن بود که 4هاي همبستگی میان متغیرها (جدول نتایج حاصل از تحلیل
589/0=r(نگرانی نسبت به کمبود آب ،)01/0<p686/0؛=r(و دلبستگی مکانی)01/0<p600/0؛=r( همبستگی مثبت و
اران هاي پرادهانانگا و همکهمسو با یافتهها این یافتهحفاظت از آب دارند. يداري با هنجارهاي اخالقی در زمینهمعنی

)Pradhananga et al., Valizadehهمکاران (زاده و ) ولی2017 et al., بررسی روابط همبستگی میان دو ارزش باشد. می)2018
افزون بر این،دار را نشان داد.حفاظت آب نیز روابطی معنیيزمینهدریتمسئولگرایانه و فردگرایانه با متغیر اسناد جمع
اي رابطهیزنیتمسئولفردگرایانه و اسناد میان ارزش.داشتمسئولیتبا اسناد دارو معنیاي مثبتگرایانه رابطهجمعارزش

ن نتایج پژوهشتوان در میامیرایتمسئولمشابه با روابط میان این دو متغیر و اسناد روابط. دار وجود داشتمنفی و معنی
Matsumotoماتسوموتو و همکاران ( et al., ,Kim & Choi) و کیم و چو (1997 مشاهده کرد.)2001

یتمسئولکه متغیرهاي اسناد نشان داد )5(جدول نتایج حاصل از تحلیل اثرات متغیرهاي مستقل بر روي متغیرهاي وابسته
)001/0<p 272/0؛=β(نگرانی نسبت به کمبود آب ،)001/0<p 369/0؛=β(و دلبستگی مکانی)001/0<p 270/0؛=β( اثرات

هاي حاصل از این گونه که یافتههمانحفاظت آب دارند. يداري بر روي هنجارهاي اخالقی در زمینهرگرسیونی مثبت و معنی

ماتریس همبستگی میان متغیرهاي پژوهش-4جدول 

متغیر
هنجار اخالقی در 

حفاظت از يزمینه
آب

اسناد 
ولیتئمس

نگرانی نسبت 
به کمبود آب

دلبستگی 
مکانی

هاي ارزش
گرایانهجمع

هاي ارزش
فردگرایانه

1حفاظت از آبيهنجار اخالقی در زمینه
589/01**ولیتئاسناد مس

560/01**686/0**نگرانی نسبت به کمبود آب
576/01**430/0**600/0**دلبستگی مکانی

497/01**490/0**491/0**485/0**گرایانههاي جمعارزش
1-287/0**-290/0**-355/0**-298/0**-380/0**هاي فردگرایانهارزش

داري در سطح پنج درصد خطا* معنی
داري در سطح یک درصد خطا** معنی
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ي دهنده) نگرانی نسبت به کمبود آب بیشتر از متغیرهاي دیگر است که نشانβ(استاندارد شدهدهد، میزان اثر قسمت نشان می
هرکهاستمعنیاینبهنتیجهاینحفاظت آب است. يدر زمینهاهمیت و نقش قابل توجه این متغیر در تبیین هنجارهاي اخالقی 

درآبحفاظتبهمربوطاخالقیهنجارهايشدنفعالاحتمالباشد،بیشترآبکمبوديزمینهدرکشاورزاننگرانیمیزانچقدر
آب،کمبودازآگاهینیازمنداوليمرحلهدرآبکمبودبهنسبتنگرانیکهکردعنوانبایداین،برافزون. بودخواهدبیشترهاآن

جوامعبرآنناگوارپیامدهايوآبکمبودعواقبازکشاورزاناگرراستا،ایندر. استکشاورزيدرآبکمبودناگوارعواقب
قدرتمند متغیر یندوم،یتمسئولمتغیر اسناد . کردخواهدپیداافزایشزمینهایندرنیزشاننگرانیمیزانباشند،آگاهکشاورزي

یتمسئولهرقدر احساس توان استنباط کرد که از این نتیجه میي حفاظت از آب بود. اثرگذار بر روي هنجارهاي اخالقی در زمینه
واقع عدم در مصرف آب بیشتر باشد، تعهد اخالقی بیشتري نسبت به استفاده بهینه و حفاظت آب خواهند داشت. درکشاورزان
خود را در حفظ و استفاده بهینه از این منبع طبیعی هاآنآن است که ي کمبود آب، به معنايدر زمینهکشاورزانیتمسئولاحساس 
از آب حفاظتیتمسئولهاي دولتی مانند وزارت نیرو باید ارگاننبوده و هاآني آب وظیفهحفظکهدانند و بر این باورند نمیمسئول
در حالی که امروزه این اعتقاد وجود دارد که مشکل آب یک مشکل چندد. ندار شوموجود در این زمینه را عهدهي مشکالت و همه

نگر است.جامعبعدي وبعدي و گسترده بوده و حل آن نیز نیازمند دیدگاهی چند
د که هر ري حفاظت آب نیز باید عنوان کدار متغیر دلبستگی مکانی بر روي هنجارهاي اخالقی در زمینهي اثر مثبت و معنیدر زمینه

بسیاري از کشاورزان علیرغم اماآب را افزایش دهد؛ نسبت به حفاظت از کشاورزانتواند میزان تعهد چند افزایش دلبستگی مکانی می
، عدم خرید محصوالت کشاورزي هاي کشاورزي خود، به دالیل مختلفی مانند کمبود منابع آبدلبستگی و عالقه به کار بر روي زمین

بر روي کنند وتعدادي از کشاورزانی هم که مهاجرت نمیاند. با قیمت مناسب و در نتیجه درآمدهاي کم، مجبور به مهاجرت شده
ابزاري جانبی براي امرار معاش نگاه عنوانبهکار هستند، به زمین کشاورزي و شغل کشاورزي به مشغول هاي کشاورزي خودزمین

هاي اخیر به دلیل مشکالت مربوط البته در سال. رج از منطقه مشغول فعالیت هستندخايکشاورزیرغکنند و بیشتر در کارهاي می
. به در این مناطق چراغ سبز نشان داده استهاي کشاورزياصالح) فعالیتدولت نیز تا حدودي به کاهش (نه ي ارومیه، به دریاچه

هایی را براي کاشت برخی از محصوالت ها محدودیتجهاد کشاورزي استان و ادارات جهاد کشاورزي شهرستانعبارتی دیگر، سازمان
. ته شودسبرخی موارد کاي درکشاورزهاي فعالیتمیزان از شود که اند؛ همچنین در مواردي نیز عنوان میدر این منطقه ایجاد کرده

این عوامل در منطقه مورد مطالعه باعث کاهش دلبستگی مکانی در میان کشاورزان شده است. افزون بر این، ورود کشاورزان 
در آن کشاورزي اي کهبه منطقهتنها دلبستگی زیرا این کشاورزان، نه؛ سودجوي غیربومی به منطقه را نیز نباید از نظر دور داشت

اي نزدیک مانند آب هستند که ممکن است در آیندهاز زمین کشاورزي و منابعیيکثراحدکشی بلکه به دنبال بهرهکنند، ندارند؛می
مطالعه را دوچندان کند.مشکل منطقه مورد

ي حفاظت آبزمینهدریتمسئولهنجارهاي اخالقی و اسناد محاسبه اثرات مستقیم بر روي-5جدول 
BBetatSig.tمتغیرهاي مستقل
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79/5001/0ــــــــ52/2مقدار ثابتح

280/0272/094/5001/0ولیتئاسناد مس
320/0369/032/7001/0نگرانی نسبت به کمبود آب

308/0270/090/5001/0دلبستگی مکانی
001/0=Sig. F8/142=F577/0 =R2

Adj581/0=R2762/0=R
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) بـود کـه اثـرات    1متغیـر میـانجی در چـارچوب پـژوهش حاضـر (نگـاره       عنوانبهحفاظت از آب نیز بهنسبتیتمسئولمتغیر اسناد 
مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاصـل از ایـن قسـمت نیـز نشـان      گرایانه و فردگرایانه بر روي آن هاي جمعرگرسیونی دو متغیر ارزش

داري بـر روي اسـناد   داراي اثـر معنـی  )β=446/0؛ p>001/0(گرایانهو جمع)β=- 171/0؛ p>001/0(فردگرایانههر دو ارزش داد که 
گرایانـه  هـاي جمـع  اثـري منفـی و ارزش  هاي فردگرایانـه  ارزشرفت،گونه که انتظار میحفاظت آب بودند. همانيزمینهدریتمسئول

هـاي فردگرایانـه   فراد داراي ارزشي آن است که ادهندهنشاننتایجاین حفاظت آب داشتند.يزمینهدریتمسئولاثري مثبت بر اسناد 
گرایانـه بودنـد،   هـاي جمـع  حفاظت آب دارند. به عبارتی دیگر، کشاورزانی کـه مقیـد بـه ارزش   يدر زمینهيکمتریتمسئولاحساس 

کردنـد و در نتیجـه   نسبت بـه حفاظـت آب مـی   یشتريبیتمسئولهاي فردگرایانه بودند، احساس نسبت به کشاورزانی که داراي ارزش
به دلیل اینکه در پژوهش حاضـر و چـارچوب ارائـه شـده برخـی از متغیرهـا       داشتند.آب حفاظت از يتعهد اخالقی بیشتري در زمینه

حفاظـت آب) اثرگـذار بودنـد،    يصورت غیرمستقیم نیز بر متغیر وابسته اصلی (هنجارهاي اخالقی در زمینـه عالوه بر اثرات مستقیم، به
متغیـر دوتنهـا هـاي پـژوهش،  میـان متغیر از). 2نگـاره  و6ي این اثرات استفاده گردید (جـدول  لذا از تحلیل مسیر نیز براي محاسبه

حفاظـت آب  يهنجارهـاي اخالقـی در زمینـه   داراي اثرات غیرمستقیم بر ،ولیتئي اسناد مسگرایانه به واسطهارزش فردگرایانه و جمع
عـالوه بـر ایـن، بررسـی     گرایانـه بـود.   بودند. مقایسه این اثرات نشان داد که مقدار اثر غیرمستقیم ارزش فردگرایانه بیشتر از ارزش جمع

حفاظـت از آب) بیـانگر آن بـود کـه متغیرهـاي نگرانـی       ياثرات کل متغیرها بر روي متغیر وابسته اصلی (هنجارهاي اخالقی در زمینه
در نهایـت،  هاي فردگرایانه به ترتیب داراي بیشترین اثـرات کـل بودنـد.   دلبستگی مکانی و ارزش، نسبت به کمبود آب، اسناد مسؤولیت

درصـد از  7/57توانسـتند  "دلبسـتگی مکـانی  "و "اسـناد مسـؤولیت  "، "نگرانی نسبت به کمبود آب"متغیر سه الزم به ذکر است که 
درصـد از تغییـرات   8/26گرایانـه نیـز توانسـتند   هاي فردگرایانه و جمـع متغیرهاي ارزشتغییرات واریانس متغیر هنجارهاي اخالقی و

).2، نگاره 6بینی کنند (جدول حفاظت از آب را پیشيدر زمینهیتولواریانس اسناد مسئ

تحلیل اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل بر روي متغیر هنجارهاي اخالقی در زمینه حفاظت آب-6جدول 

اثرات متغیرهاردیف
مستقیم

اثرات 
کل اثراتمستقیمغیر

046/0046/0ـگرایانههاي جمعارزش1
- 121/0- 121/0ـفردگرایانههايارزش2
272/0ـ272/0ولیتئاسناد مس3
369/0ـ369/0نگرانی نسبت به کمبود آب4
270/0ـ270/0دلبستگی مکانی5

7/57=R2

هاي جمع ارزش
گرایانه

ارزش هاي 
فردگرایانه

دلبستگی مکانی

اسناد مسئولیت

نگرانی نسبت به 
کمبود آب

اخالقی هنجارهاي
نسبت به حفاظت آب

هاي هنجارهاي اخالقی کشاورزان نسبت به حفاظت آبکنندهالگوي تحلیل مسیر تعیین-2نگاره 

369/0

272/0

270/0

171/0-

446/0

8/26=R2
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گیري و پیشنهادهانتیجه
هاي مهاباد و شهرستانکشاورزانیتمسئولو اسناد خالقیهاي هنجارهاي اکنندهواکاوي تعییني حاضر هدف کلی مطالعه

براي این منظور، چارچوبی بر اساس ادبیات نظري پژوهش تدوین گردید که در آن هنجارهاي اخالقی در میاندوآب بود. 
هاي ي حفاظت از آب تحت تأثیر پنج متغیر اسناد مسؤولیت، نگرانی نسبت به کمبود آب، دلبستگی مکانی، ارزشزمینه

ستاندارد شده استفاده شد. نتایج بودند. براي آزمون این اثرات از تحلیل مسیر و اثرات اگرایانه هاي جمعردگرایانه و ارزشف
قدرت را در تبیین هنجارهاي اخالقی کشاورزان نسبت به حفاظت نشان داد که متغیر نگرانی نسبت به کمبود آب بیشترین 

افزایش کمبود آب، بر روي يرانی کشاورزان در زمینهبردن میزان نگود که براي باالشدر این راستا، پیشنهاد میآب دارد. 
تواند از طریق تمرکز هم مینمبود آب تمرکز بیشتري صورت گیرد. ایکيآگاهی و در نتیجه نگرانی کشاورزان در زمینه

در قالب و و هم گیردم جادهند، انپوشش قرار میتري از کشاورزان را تحت ی که تعداد گستردهیزیونی و رادیویهاي تلوبرنامه
در حال اجرا هستند، گنجانده شود.هاي آموزشی ـ ترویجی که در منطقه مورد مطالعه محتواي برنامه

ورزان در یر قدرتمند اثرگذار بر هنجارهاي اخالقی کشادومین متغ،ولیتئمتغیر اسناد مس،بر اساس نتایج حاصل از پژوهش
ي پیچیدگی مسائل و مشکالت هایی در زمینهکه روشنگريشود ، پیشنهاد میبر اساس این نتیجهحفاظت از آب بود. يزمینه

و م شوداجدر کمک به حل آن داشته باشند، انتوانند که کشاورزي و کشاورزان میولیتی ئو مسمربوط به آب در منطقه و نقش 
تواند در ها میاین روشنگريرا فعال کرد.حفاظت از آبيدر زمینهآنانپذیريولیتئمسحس ،کشاورزانبهبخشی گاهیآبا 

آب ضرورت"حثی مانند تواند شامل مبامیهاآنکه محتواي هاي آموزشی و تسهیلگري صورت گیردهاي و برنامهقالب کارگاه
به حل ک جایگاه کشاورزان در کم"و "جویی آب در مزرعههاي صرفهشیوه"، "براي کشاورزي و بقاي جوامع کشاورزي

ابعاد مختلف مسائل و مشکالت آب در منطقه مورد مطالعه را واحدهایی يروشنگري در زمینههمچنینباشد. "مشکالت آب
هاي مردمی وزارت نیرو که ها و نیز واحدهاي مشارکتکشاورزي شهرستان، مدیریت جهادترویجي آموزش وادارهمانند 

مستقیم با کشاورزان در ارتباط هستند بر عهده بگیرند.صورتبه
رسد که به نظر میي هنجارهاي اخالقی در کشاورزان، دلبستگی مکانی آنان بود. کنندهیکی دیگر از متغیرهاي اصلی تعیین

هاي کشاورزي بلکه باعث گسترش فعالیت،تنها اثربخش نبودههاي کشاورزي (که در عمل نهکاهش فعالیتيجابهباید
معیشتی هايتنوع در فعالیتایجاد هاي کشت، آبیاري و اصالح شیوهبحث بومی شده است)غیر کشاورزان يواسطهبه

تواند باعث مل میاین عامورد توجه جدي قرار گیرد. در کنار کشاورزي)دامداريهاي فعالیتيمثالً توسعه(منطقهکشاورزان
مهاجرت به شهرها کمتر شده و با مناطق شهري شود و در نتیجه میزان مقایسهافزایش جاذبه مناطق روستایی (کشاورزي) در 
به منطقه نیز سودجواز ورود کشاورزان غیربومی توانمیو تا حد زیاديکندمیمیزان دلبستگی مکانی کشاورزان افزایش پیدا 

جلوگیري کرد.
هنجارهاي اخالقی در هاي مستقیم کنندهیکی از تبیینکهیتمسئولمتغیر اسناد عنوان گردید، پیش از این نیزگونه که همان
نتایج حاصل از کند. میگرایانه نیز عمل هاي فردگرایانه و جمعمتغیر میانجی میان ارزشعنوانبهحفاظت از آب بود يزمینه
گرایانه . از طرف دیگر، ارزش جمعداشتیتمسئولداري بر روي اسناد معنیها نشان داد که ارزش فردگرایانه اثر منفی و تحلیل

میدانی ترویج و نیروهايشود که در این راستا، پیشنهاد میداشت. کشاورزانیتمسئولبر اسناد يداراثري مثبت و معنی
د، بر روي ایجاد و یا تبدیل ندانهاي خود میز وظایف و رسالتیکی اعنوانبهرا نگرشیآموزش کشاورزي که ایجاد تغییرات 

تواند از طریق . الزم به ذکر است که این کار میداشته باشندگرایانه تمرکز بیشتري هاي جمعهاي فردگرایانه به ارزشارزش
هاي آموزش حفاظت از آب صورت گیرد.رهدوو هابرنامهحفاظت از آب و در قالب جمعی و مدتفواید طوالنییا تبیین مزایا

درصد از تغییرات واریانس متغیر 7/57ت باید عنوان کرد که متغیرهاي مورد استفاده در این پژوهش توانستند یادر نه
هاي اجتماعی و با توجه به بینی کنند. این مقدار تبیین در پژوهشهنجارهاي اخالقی مربوط به حفاظت از آب را پیش

یینتباما با این وجود، مقدار واریانس ؛ شودقبول و منطقی محسوب میقابلمتغیرهاي مورد استفاده در این مطالعه مقداري 
توانند در چارچوب مورد نظر قرار گیرند تا میزان تبیین متغیر وابسته حاکی از آن است که متغیرهاي دیگري نیز میينشده

احتماالً ز متغیرهایی است که یکی اآب جویی در مصرفواقب عدم صرفهمانند آگاهی از عبراي مثال متغیريآن را باال ببرند. 
تواند در اخالقی کشاورزان را براي حفاظت از آب تحت تأثیر قرار دهد و هم میمستقیم هنجارهاي صورتبهتواند هم می
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هاي آتی میزان و چگونگی شود که در پژوهشتأثیرگذار باشد. در این راستا، پیشنهاد میگرایانه هاي جمعارزشيسازفعال
گرایانه کشاورزان مورد بررسی قرار جمع/هاي فردگرایانهي اخالقی حفاظت از آب و ارزشاثرگذاري این متغیر بر هنجارها

گیرد.
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Abstract
Agriculture is the largest user of fresh water resources and thus farmers' norms and behaviors are of great
importance in water resource management system. The main aim of the present research was to investigate the
determinants of farmers' moral norms and ascription of responsibility towards water conservation. This study
was a descriptive-correlational research which was carried out using survey method. The study population
composed of farmers of Mahabad and Miandoab counties in West Azerbaijan Province from whom 380 farmers
were selected as a sample through stratified random sampling method. The research instrument was a
questionnaire which its validity confirmed by a panel of experts and the reliability of the items approved through
a pilot study. The results revealed that water conservation concern, ascription of responsibility, and place
attachment had positive and significant effects on moral norms of water conservation. Furthermore,
collectivistic value orientation positively and significantly affected ascription of responsibility. However,
individualistic value orientation has significant negative effect on ascription of responsibility. The results
generally revealed that independent variables could predict about 58 percent of the variation of farmers' moral
norms of water conservation.
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