
1399/ 1/ شماره 16علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

131

نوع مقاله: پژوهشی

شهرستان بین کشاورزاندر رگذار بر رفتارهاي حفاظت از منابع آبیعوامل تأث
حفاظتانگیزشنظریهزنجان: کاربرد 

2نیاو سپیده ولی*1لیال صفا

)09/04/99؛ پذیرش: 25/11/98(دریافت: 
چکیده

آبی در بخش هاي کشاورزي و در عین حال، تخریب منابع آب و وقوع بحران کمترین نهادهیکی از اصلیيبا توجه به اهمیت آب به منزله
ها و راهبردهاي مدیریت پایدار منابع آب، این پژوهش هاي اخیر و نیز با در نظر داشتن نقش محوري کشاورزان در برنامهکشاورزي در سال

تمامی را تحقیقاینجامعه آماري . انجام گرفتدر بین کشاورزانرگذار بر رفتارهاي حفاظت از منابع آبیعوامل تأثبررسیبا هدف 
اي براي گیري چندمرحلهروش نمونهبانفر از آنان330که تشکیل دادندق روستایی بخش مرکزي شهرستان زنجانکشاورزان در مناط

را روایی محتوایی پرسشنامه ،مرتبطپانلی از کارشناسان و متخصصان ها پرسشنامه بود. انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده
با توجه گیري و پس از انجام اصالحات الزم به دست آمد. برآورد مدل اندازهبانیز ابزار پژوهشو روایی سازه و پایایی ترکیبی تأیید کرده 

آب (شامل اقدامات منابع کافی رفتارها و اقدامات مختلف مرتبط با حفاظت از اندازهبهبیشتر کشاورزان مورد مطالعه به نتایج کسب شده، 
دامات مرتبط با تجهیزات و فناوري) را رعایت نکرده و به میزان اقري، اقدامات مرتبط با خاك و امحصول، اقدامات مرتبط با آبیبامرتبط

سازي مدلمتغیرهچندبا استفاده از تکنیکحاصل از برآورد دو مدل ساختاري همچنین، نتایج دادند.را انجام میهاآننسبتاً اندکی 
درصد از 55(با تبیین ارزیابی تهدید و ارزیابی مقابله شامل ،انگیزش حفاظتنظریهدو سازه اصلی معادالت ساختاري نشان داد که

60(با تبیین و خودکارآمدي هاي پاسخ، هزینهپاسخت درك شده، شدت درك شده، اثربخشی یحساسواریانس) و نیز پنج مؤلفه آن شامل 
نظریه اعتبار و کاراییهاي این پژوهشیافتهدر مجموع، ند. بودرفتار حفاظت از منابع آبداري بر هر یک داراي اثر معنیدرصد واریانس)، 

را تأیید کرد.از جمله حفاظت از منابع آب محیطیزیستطرفداررفتارهاي بینی تبیین و پیشانگیزش حفاظت در زمینه 

کشاورزان.، حفاظت از منابع آب، نظریه انگیزش حفاظت، محیطیطرفدار زیسترفتار :هاي کلیديواژه
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مقدمه
ياست که نظام خلقت به نحونیاتیواقع،گرددیمبرعتیبا طبيانسان به تعامل و رابطه ویاز ابعاد مهم زندگیکی

است یمحلستیزطی). مح1393و همکاران،ینالیموجودات قرار داده است (عریرا پناهگاه انسان و ساعتیکه طبیافتهسامان
خود یو فرهنگياقتصاد،یاجتماع،ییایمیش،یکیولوژیبيهاتیفعالیتعاملطوربهموجودات زنده گریها و دکه در آن انسان

Varoglu(دهندیرا انجام م et al., این است که میمستقریغایمیاز عوامل مستقیناشزیست محیطدر راتیی. تغ)2018
Keshavarz(باشد یانسانيهاتیشده توسط فعالءالقااییعیممکن است طبعوامل  & Karami, ستم،ی. از آغاز قرن ب)2016

یعیطبيهاستمیبه اکوسيجدبیو باعث آسگذاشتهریثأتنیو مصرف منابع بر زمتیرشد جمعلیبه دلیانسانيهاتیفعال
Dengشده است ( et al., ازمختلف یطیمحستیزاز منابع يبرداربهرهمنجر بهیو ملیجهانطیدر شراعیسرراتیی. تغ)2016

، این هاانسانمسئوالنهو استفاده عاقالنهشده است، به نحوي که به دلیل عدم و منابع آب يانرژمنابع ن،یجمله جنگل، زم
Apipalakul(است افتهیکاهش تخریب و یقابل توجهطوربههاي اخیر منابع در سال et al., در این بین، بسیاري از ). 2015

اند، با قرار گرفتهفشارتحتياندهیافزطوربهیطیمحستیمنابع زتمامی نکهیرغم ابهبر این باورند، نظرانصاحبو پژوهشگران
یجزء اصلتنهانهآب . )1394و همکاران،ي(محمدستیاز منابع آب مشهود نشتریببخشیچیدر هشدت تخریبحال نیا

بلکه ، دارندازینبه آبخود يو توسعه اقتصادءبقايبراوامعجتمامیو بودهیدر جامعه انسانهاتیاغلب فعاليبراازیمورد ن
Apipalakulگیرد (مورد استفاده قرار ستمیصنعت و حفاظت از اکوس،يمصارف کشاورزيبراعمدهطوربهتواندیآب ممنابع 

et al., ، از استيکشاورزيهاتیفعاليبراجهاندر آب درصد از مصرف ساالنه70تا 63مقدار ). در واقع، از آنجایی که 2015
Jara-Rojas(دارندییغذاتیو امنيکشاورزيوردر بهرهینقش مهمرو، منابع آب این et al., 8/92حدود زینرانیدر ا.)2012

شودیو شرب استفاده میخانگيهادرصد در بخشششدرصد در بخش صنعت و 2/1،يدرصد از آب در بخش کشاورز
وزارت وجود داشته و میزان مصرف آب در بخش کشاورزي اختالف نظر خصوص هرچند، در ).1397مقدم و همکاران،ي(تاجر

منابع نظر از آمار اشاره شده، آنچه مسلم است، صرفحالبه هر درصد گزارش نموده است. 75را در حدود آن جهاد کشاورزي 
تنها خاستگاه این در حالی است که ). 1396باشند (افشاري، کشاورزي میهاي تولید در بخش ترین نهادهآب یکی از اصلی

شودیانباشته مرهیها و غها و آبراههدر رودخانهیسطحيهاآبصورتبهساالنه است که يجويهازشیآب کشور رمنابع
متر مکعب است اردیلیم417حدوددر ساالنه کشور یبارندگمجموعآمار و اطالعات بیانگر آن است که .)1395ان،یمی(رح
منابع آب عنوانبهمتر مکعب اردیلیم92از این مقدار، که استیقابل دسترسمیمستقطوربهآن مترمکعب اردیلیم117که 

Mirzaei(کندپیدا میانیجرینیرزمیمتر مکعب در منابع آب زاردیلیم25و یسطح et al., ). در واقع، با توجه به 2019
موقعیت جغرافیایی کشور ایران که در کمربند خشکی دنیا قرار گرفته، میزان بارندگی در حدود یک سوم میانگین جهانی بوده 

هاي مناطق خشک و نیمه خشک، همواره با خشکسالی و بحران آب مواجه و بسیاري از مناطق کشور با داشتن مشخصهاست 
Balaliیت (رشد جمع). البته، عالوه بر شرایط جغرافیایی عوامل دیگري نیز همچون 1396اران، هستند (افشاري و همک et al.,

Yazdanpanah(ییآب و هواراتییتغ،)2009 et al., هاي دولتی نامناسب در حوزه مدیریت منابع ها و سیاست)، برنامه2014
,Madaniآب ( هاي سنتی آبیاري و عدم استفاده از ویژه ناکارآمدي شیوهبهيکشاورز) و مسائل مختلف در بخش 2014

کرده دیتشددر کشور ، بحران آب را در مناطق مختلفآبمنابع طیبا شراهاي مرتبط و متناسب نبودن الگوي کشت فناوري
Valizadeh(است et al., مورد يآب در بخش کشاورزییجوصرفهنهیدر زميدیجددر چنین شرایطی، راهبردهاي ).2018

مباحث که ضروري است وري در بخش کشاورزي و رسیدن به امنیت غذایی پایدار، ارتقاء بهرهيبراآنکهویژه به،استازین
Ertek(حفاظت از منابع آب مورد بررسی دقیق قرار گیرند جویی و رفتارهاي کشاورزان در زمینه صرفهمختلف مرتبط با  &

Yilmaz, روند آب به شمار میمنابع محیطی حفاظت از هاي زیستو محوري برنامهکشاورزان نقطه عطفدر حقیقت، ). 2014
يهابرنامهتدوین منظوربهرا گیري رفتار کشاورزان و عوامل تأثیرگذار بر آن فرایند شکلکه این موضوع درك و شناخت 

Dengکند (ناپذیر میپایدار اجتنابیطیمحستیز et al., ترین رفتارهاي یکی از اصلیآب منابع رفتار حفاظت از ).2017
استفاده يدر راستاکشاورزان ی که از سوياقدام یا فعالیتهرگونهعنوانبهساده طوربهرود که به شمار میانه یط گرایمحستیز
در . )1397، کریمی گوغريزاده و ی(ولگرددشود، تعریف میانجام میبه این منابعب یو عدم آساز منابع آب کشاورزي نه یبه

,Russell & Fieldingاین زمینه، راسل و فیلدینگ ( منزله اقداماتی توصیف به را "رفتار حفاظت از آب"واژه ) نیز 2010
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در واقع، هاي رفتاري از مدیریت تقاضا براي منابع آب است. اند که با هدف حفاظت از آب انجام گرفته و در بردارنده جنبهکرده
جلوگیري از اتالف آن و آب و يکاهش تقاضا براقیاز طراست کهاصالح سودمند مصرف آب ایکاهش شامل حفاظت از آب 
,Abadi(استیابیدستقابلویژه بخش کشاورزي هاي مختلف بهدر بخشبهبود عملکرد مصرف آب به عبارت بهتر،  با .)2017

بندي در یک دستهکهاستپرشماريها و اقدامات توجه به تعاریف اشاره شده، رفتار حفاظت از منابع آب دربردارنده فعالیت
کشت، استفاده از بذور و الگويسازيبهینهمانند را در قالب چهار دسته اقدامات مرتبط با محصول (هاآنتوان نسبتاً جامع می

دامات مرتبط با آبیاري ق)، اهاي هرز داخل مزرعه و غیرهبه خشکی، کنترل و از بین بردن علفارقام اصالح شده و مقاوم
مزرعه و ياریبندي مناسب براي آبکشی مسیر انتقال آب، انجام آبیاري در ساعات خنک روز، تعیین زمانهدایت و کانال(

ورزي، خاكورزي یا کمخاكاز آن، بییب مورد نن آیین بافت خاك جهت تعییش تعیآزما)، اقدامات مرتبط با خاك (غیره
هاي آبیاري نوین، استفاده از (استفاده از شیوه) و اقدامات مرتبط با فناوري و تجهیزات پاشیزهکشی مناسب زمین و مالچ

؛ افشاري، 1394و همکاران، و غیره) قرار دارد (محمديره آب در مزرعهیاستخر ذخسنج خاك، احداث حسگرهاي رطوبت
Ajili؛1396؛ ابدي و همکاران، 1396 & Mousavi, 2013; Yazdanpanah et al., 2015; Huang & Lamm, به هر ).2015

ارائهيراهکارهااقدامات و یتمامیاثربخشکهاستنیاآبمنابعاز داریپاحفاظتوتیریمدبحثدرتوجهقابلنکتهحال
،)1397،یزمانوزادهی(منتاستيکشاورزبخشدرآببردارانبهرهاینفعانیذیحفاظتيرفتارهاوالتیتمابهمنوطشده

و هاگذاريیاستسجزء الینفک صورتبهاکوسیستم طبیعیباذینفع)عنوانبه(انسانهاي اخیر رابطه، در سالرونیااز
محیطی مختلف از جمله در حفاظت از منابع زیستمنابع آب درآمده و درك و شناخت رفتار انسان جامعهاي مدیریتبرنامه

همواره به دنبال شناسایی و تبیین پژوهشگران ، به نحوي که استبوم قرار گرفتهآب در کانون مطالعات اجتماعی و زیست
Zhangاند (گیري رفتار و عوامل تأثیرگذار بر این فرایند بودهفرایند شکل et al., 2013; MacMartin et al., 2014; Fu et al.,

بینی در راستاي تبیین و پیششناختی مختلفی روان- اجتماعیهاي مدلها و نظریههاي اخیر در سالزمینه، در این ).2017
در این بین، به کار گرفته شده است که خاص طوربهعام و رفتارهاي حفاظت از منابع آب طوربهگرایانه زیسترفتارهاي محیط

پور و احمدوند، ؛ شرفی1396حسنی و همکاران، (ها، نظریه انگیزش حفاظت استترین این مدلو جامعینرتمهمیکی از 
,Lam؛ 1398 2006; Nelson et al., ,Rogersراجرز (بار توسطنینخستحفاظتزشیانگهینظر.)2011 درك يبرا)1975
بعدهاسالو افتی، توسعه دهندیمنشانواکنشخود ایمنیسالمت و يبالقوه براداتیافراد به تهدو چگونه چرا نکهیبهتر ا
یاساس چگونگبرد،یتهدبهيرفتارويعمديهاپاسخینیبشیپ،اصلی این نظریههدف. گرفتقراراصالحويبازنگرمورد

,Clubb & Hinkle(بودياو رفتار مقابلهدیمختلف مربوط به خود تهديهادرك افراد از جنبه سالمت و ء). عالوه بر ارتقا2015
و حفاظت از یطیمحستیزيهای، نگرانیاسی، مسائل سبیاز آسيریشگیبه پنظریه انگیزش حفاظت،هايماریاز بيریشگیپ
واکنش پاسخ/کیاست که در آن دیتهدهرگونهحفاظت شامل زشیمفهوم انگنیبنابرا،استداشتهشیگرانیز گرانید
رشیپذحیتوضيبرادیچارچوب مفکید. در واقع، این نظریهشوانجامفرد از سويتواندیوجود دارد که ممؤثريشنهادیپ

Rainearاست (یطیمحهاي زیستحوزهیژهوبههاي مختلف حفاظت در زمینهيرفتارها & Christensen, در که )2017
تر ازمجموعه گستردهکیهنجار -دهیعق- ارزشهیو نظرهنجاريسازشده، مدل فعاليزیررفتار برنامههینظرمقایسه با 
Bockarjova(کندیاستفاده مرانیبشیپمتغیرهاي & Steg, رفتار نظریهمشابه تنهانهانگیزش حفاظت نظریه). 2014

در نظر نیز را پاسخیمانند اثربخشیعملکرد جمعيهابلکه جنبه،داردتمرکز انطباقی رفتاريفردعواملبر شدهيزیربرنامه
Keshavarzرود (به شمار میهنجار - عقیده-ارزشهیدر نظريدیکلاز متغیرهايکهردیگیم & Karami, طوربه). 2016

مقابله استفاده یابیو ارزدیتهدیابیارزگیري رفتار حفاظت از دو فرآیند براي توضیح فرایند شکلانگیزش حفاظت نظریهکلی، 
,Ifinedo(کندیم شدت درك شده (احساس یک فرد در رابطه با میزان سختی مؤلفه). ارزیابی تهدید شامل دو 2012

. به همین منوال، ارزیابی مقابله استپذیري درك شده (ادراك ذهنی یک فرد از خطر) آسیبحساسیت/ رویدادهاي منفی) و 
رفتارهاي توصیه شده در کاهش یا از بین بردن خطر)، مؤثر بودن در مورد افراد (باور پاسخاثربخشی مؤلفه نیز شامل سه 

و ) حفاظتیهاي مانند زمان و تالش شخصی در راستاي انجام اقدامیپولیرغهاي پولی و (شامل هزینهپاسخهايهزینه
به ).1396(آزادي و همکاران، استهاي خود براي انجام رفتارهاي توصیه شده) خودکارآمدي (باور یک فرد در رابطه با توانایی

کارایی و اثربخشی این با توجه به جامعیت نظریه انگیزش حفاظت و سادگی در سنجش متغیرهاي آن از یک سو و حالهر 
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پایه عنوانبه، در این مطالعه از این نظریه محیطی از سوي دیگرحفاظت زیستگیري رفتارهاي نظریه در تبیین فرایند شکل
هاي جغرافیایی و مسائل اقتصادي، اجتماعی و که اشاره شد، با توجه به مشخصهطورهمانتئوریکی پژوهش استفاده شد.

هاي ایران وجود دارند که در این بین، استان طبیعی حاکم بر کشور، در حال حاضر بحران کمبود آب در بیشتر مناطق و استان
ویژه در بخش کشاورزي ایر مناطق با مسائل و مشکالت مختلفی در حوزه منابع آب بهزنجان نیز مستثنی نبوده و مشابه س

،يکشت جامع در بخش کشاورزيالگوتیها از برف به باران، عدم رعابارشتیماهرییتغي،کاهش نزوالت جومواجه است. 
فرسوده شدن ي، مصرف آب توسط مردم، استفاده از آب شرب در بخش کشاورزيالگوتیعدم رعارمجاز،یغيهاحفر چاه

هاي سبب شده است تا مسأله بحران آب در سال، همگیرانیمسئوالن و مدحیصحيزیرعدم برنامهو همچنین ساتیسأت
در یآبکمتنشيرااستان دا13جزء استان زنجان در حال حاضر کهيطوربهبیشتري به خود بگیرد، مراتببهاخیر شدت 

يهادشتاست که يهفت دشت کشاورزداراي استان زنجان کلی، طوربه). 1396جزء قاسمی، شود (کشور محسوب می
، دو دشت ابهر و هاآنکه در بین پنج دشت ممنوعه استان زنجان هستندجزء داریآباد و قنیزنجان، ابهر، سجاس، گل تپه زر

هاي در دشتی نیرزمیزيهاسطح آبها حاکی از آن است که را دارند. در این خصوص، بررسیترین وضعیت آبی زنجان بحرانی
هزار و هفتهزار حلقه چاه استان زنجان در حدود 10است و از مجموع یافتهمتر کاهش سانتی77متوسط طوربهاستان 

هاي سنتی آبیاري در رایج بودن استفاده از شیوهبه دلیل همچنین، ). 1397دارند (رضاپور، غیرمجازفعالیت حلقه چاه370
وري آب در بخش کشاورزي استان تنها در ، به نحوي که بهرهبودهآب باال منابع میزان هدر رفت ي از مناطق روستایی، بسیار

چندان دور اي نه ادامه این روند در آیندهآنچه مسلم است،). 1393استانداري زنجان، درصد برآورد شده است (35حدود 
ترین اصلیکشاورزانبا توجه به اینکه حالتواند بخش کشاورزي و روستایی استان را با چالش جدي مواجه نماید. به هر می
در حفاظت از منابع آب هاآنآیند، درك صحیح از رفتار کنندگان منابع آب در بخش کشاورزي به شمار مینفعان و مصرفذي

و همکاران،مقدمي(تاجرکند کمکشایانی طوربهوري مصرف آب در بخش کشاورزي و ارتقاء بهرهمدیریت پایداربهتواندیم
اهمیت موضوع، شواهد حاکی از آن است که تاکنون مطالعه مشخصی در این زمینه در سطح استان زنجان رغمبه. )1397

بر رفتار حفاظت از منابع آب در میان بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر ،صورت نگرفته است
هاي مرتبط نتایج برخی از پژوهشمروربهخالصه طوربهدر ادامه با توجه به هدف پژوهش، کشاورزان شهرستان زنجان بود. 

رفتار حفاظت از آب يهان کنندهییتعخود پژوهش) در 1398پور و احمدوند (شرفیداخلی و خارجی پرداخته شده است.
نشان داد که تحلیل مسیرج حاصل از ینتااند. کردهبررسی زش حفاظتیانگنظریهبا استفاده از را ه یرزوئاکاران شهرستان گندم
که در بودنددرصد از تغییرات در رفتار حفاظت از آب کشاورزان 28انگیزش حفاظت قادر به تبیین بیش از نظریههاي مؤلفه

يهانهیهزحساسیت درك شده، شدت درك شده، دار بوده و سایر متغیرها شامل تنها متغیر معنیاین میان، خودکارآمدي 
ي) در واکاو1397(ی زاده و زمانیمنت،اینفزون بر ا. داشتندنرفتار حفاظت از آب بريداریمعناثرپاسخ اثربخشیو پاسخ

کشاورزان در یحفاظتيانجام رفتارهانیانگیمند کهنشان دادآباد شهرستان خرمدر حفاظت از آب کشاورزان يرفتارهایعل
یبه منابع اطالعاتیدسترس،یحفاظتياز اثرات رفتارهایآگاه،يرفتارلیتما، نیهمچنپایین بود.سطح منطقه مورد مطالعه 

آب و درآمد نیاز قوانیآگاه،یقضاوت اخالق،یاخالقيهاارزشيرهایو متغمیمستقطوربهآب از حفاظت یو دانش فن
) به 1397و همکاران (پناهیزداندر مطالعه دیگري، ند.بوداز آب مؤثرتحفاظيبر رفتارهامیرمستقیغطوربهکشاورزان 

. با پرداختندیدر شهرستان ممسنهاآنبر کمبود آب و عوامل مؤثر طیکشاورزان با شرايسازگاريباورها و راهبردهایبررس
ترین از اصلیبه اعتباراتیو دسترسيریپذسکیرتعهد،از عواقب خطر، احساس یآگاهيرهایمتغتوجه به نتایج این تحقیق، 

) در مطالعه عوامل مؤثر بر رفتارهاي 1396حسنی و همکاران (بودند. باور کشاورزان نسبت به کمبود آب عوامل اثرگذار بر 
، درك شدت / حساسیتپذیريعوامل درك آسیببه این نتیجه رسیدند که یت منابع آب کشاورزان در دشت همدان مدیر

داري بر رفتارهاي مدیریت منابع آب داشته و در اثر معنیپذیريیتمسئولحفاظت از آب و هاي) (هزینهتخریب، درك موانع 
حالی است که رابطه متغیر درك مزایاي حفاظت از منابع آب با متغیر درصد از واریانس آن را تبیین کردند. این در 30حدود 

کاران گندميرفتار سازگاریابی) در ارز1396(همکارانويآزادبه همین منوال، دار نبود. رفتارهاي مدیریت منابع آب معنی
نیبکه افتندیدرحفاظت،زهیانگهینظربا استفاده از ییهواوآبيهايریرپذییبا تغییارویشهرستان کرمانشاه در رومید

يسازگاررفتارریمتغباپاسخهاي نهیهزوشدهدركشدتشده،دركحساسیت،يخودکارآمد،پاسخیاثربخشيرهایمتغ
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اثريداراپاسخ هاي نهیهزوشدهدركحساسیت،يخودکارآمدریمتغسه، نیهمچن. داشتوجودداري رابطه معنیکشاورزان
Yazdanpanah(همکارانوپناهزداندر نهایت، ی.ندبودکشاورزانيسازگاررفتارریمتغبريداریمعن et al., در ) 2015

کنندهنییتععاملینترمهميخودکارآمددر استان لرستان نشان دادند که کشاورزانآبازحفاظترفتاروقصدینیبشیپ
Bagagnan(همکارانونان اگگبا.بودآبمنابع ازحفاظتدرکشاورزانیواقعرفتار et al., اي پیرامون مطالعهدر)2019

مشخص کردنددر کشور گامبیا یمیاقلراتییکشاورزان با تغيسازگارتبیین رفتارحفاظت در زشیانگنظریهییتوانابررسی 
کشاورزان با يسازگارمتغیر رفتاربا پاسخ هاي و هزینهپاسخحساسیت درك شده، شدت درك شده، اثربخشی يرهایکه متغ

van Duinen(همکارانوون دوینندر پژوهش دیگري، داري داشتند. معنیرابطهیمیاقلراتییتغ et al., سازگاري )2015
. نتایج این تحقیق حاکی از آن اندمورد تحلیل قرار دادهدر مناطق جنوب غربی کشور هلند را کشاورزان در مقابله با خشکسالی 

هاي ، هزینهپاسخحساسیت درك شده، شدت درك شده، اثربخشی حفاظت یعنی انگیزشهاي نظریه مؤلفهبود که تمامی
ترین اثر را در قويپاسخهاي دار بر انگیزه سازگاري بودند که در این بین، متغیر هزینهو خودکارآمدي داراي اثر معنیپاسخ 

Nelson(همکارانونلسونمشابه، طوربهسایر متغیرها داشت. با مقایسه  et al., هاي نهضتبررسی پژوهشی به در )2011
نظریه نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که اند. پرداختهدر کشور کانادا اطالعاتی مدیریت آب و نظریه انگیزش حفاظت 

متغیرهاي مختلف آن هاي اطالعاتی مدیریت آب بوده و مناسب براي تحریک نهضتتئوریکییک چارچوب انگیزش حفاظت
دار بر تشویق و ترغیب افراد به انجام رفتارهاي حفاظت آب شامل شدت، حساسیت، مزایا، موانع و خودکارآمدي تأثیر معنی

,Lamالم (داشتند.  دریافت که افزودن در کشور چین قصد افراد در انجام اقدامات مرتبط با ذخیره آب تبیین) در 2006
ریزي بینی نظریه رفتار برنامهقدرت پیش،درك شدهو کارآمدي پاسخحساسیت درك شده، اثربخشی پذیري/ آسیبمتغیرهاي 

داري بر قصد افراد در انجام اقدامات مرتبط با اثر معنیدرك شدهو کارآمدي پاسخشده را افزایش داده و دو متغیر اثربخشی 
Symeسایم و همکاران (به همین ترتیب، ذخیره آب داشتند.  et al., توسعه و منظوربههاي اطالعاتی در ارزیابی جنبش)2000

هاي اصلی نظریه انگیزش حفاظت مشخص کردند که مؤلفهدر کشور استرالیا گسترش رفتارهاي داوطلبانه حفاظت از منابع آب 
در نهایت، آب بودند. حفاظت از منابعيسوبهعوامل اصلی در تغییر رفتار افراد ،ها و کارآمديشامل شدت، حساسیت، هزینه

Kantolaکانتوال و همکاران ( et al., در در بررسی اثرات شدت ارزیابی شده و کارآمدي در بهبود حفاظت از منابع آب ) 1983
این در حالی بود که کارآمدي .داري بر قصد حفاظت نداشتمعنیدرك شده اثر نشان دادند که افزایش شدت کشور استرالیا 

توجه مباحث اشاره شده و نیز با در نظر گرفتنبا نسبت به حفاظت از منابع آب شده بود.مساعدترباال منجر به ایجاد نگرش 
هاي که در بخشطورهماناي و چارچوب تئوریکی این تحقیق ترسیم شده است. روابط فرضیه1پژوهش، در نگاره هدفبه

حساسیتدو مؤلفه در قالب دو سازه کلی ارزیابی تهدید (شامل نظریه انگیزش حفاظتپیشین اشاره شد، پنج مؤلفه اصلی 
هاي پاسخ و خودکارآمدي) قرار ) و ارزیابی مقابله (شامل سه مؤلفه اثربخشی پاسخ، هزینهشدهدركشدتو شدهدرك

شدند و ارائه تدوینبه شرح زیر اصلی و فرعیهاي دو دسته فرضیهصورتبههاي پژوهش گیرند که بر این اساس، فرضیهمی
):1(نگاره 

؛داردآب کشاورزان در شهرستان زنجان منابع داري بر رفتار حفاظت از ارزیابی تهدید اثر معنی: )1(اصلیفرضیه -
؛ آب کشاورزان در شهرستان زنجان داردمنابع داري بر رفتار حفاظت از حساسیت درك شده اثر معنی: )1-1(فرضیه فرعی-
؛آب کشاورزان در شهرستان زنجان داردمنابع داري بر رفتار حفاظت از شدت درك شده اثر معنی: )2-1(فرضیه فرعی-
؛آب کشاورزان در شهرستان زنجان داردمنابع داري بر رفتار حفاظت از ارزیابی مقابله اثر معنی: )2(فرضیه اصلی-
؛آب کشاورزان در شهرستان زنجان داردمنابع داري بر رفتار حفاظت از اثربخشی پاسخ اثر معنی: )1-2(فرضیه فرعی-
؛ وآب کشاورزان در شهرستان زنجان داردمنابع داري بر رفتار حفاظت از هاي پاسخ اثر معنیهزینه: )2-2(فرضیه فرعی-
.آب کشاورزان در شهرستان زنجان داردمنابع داري بر رفتار حفاظت از خودکارآمدي اثر معنی: )3-2(فرضیه فرعی-
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رفتار حفاظت از منابع آبچارچوب تئوریکی پژوهش: عوامل تأثیرگذار بر -1نگاره 
روش پژوهش

همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاري و از -توصیفیها،دادهگردآورينحوهاز نظر هدف کاربردي، از نظر این پژوهش 
تمامی کشاورزان در تحقیقاینجامعه آماري .بودپرسشنامهازاستفادهاز نوع تحقیقات میدانی با ،کنترل متغیرهادرجهنظر 

Bartlettمناطق روستایی بخش مرکزي شهرستان زنجان بود که بر اساس جدول بارتلت و همکاران ( et al., با در نظر ) 2001
برداران در نفر از آنان براي انجام تحقیق انتخاب شدند. با توجه به توزیع و پراکندگی بهرهt=1.96،330و p=0.50گرفتن 
ها از روش براي دستیابی به نمونهاطمینان از نمایندگی نمونه از جامعه آماري مورد مطالعه، منظوربههاي مختلف و دهستان

بدین ترتیب که در ؛ استفاده شداي) گیري طبقهگیري تصادفی ساده و روش نمونه(شامل روش نمونهاي ري چندمرحلهگینمونه
شهرستان زنجان شامل بناب، از بین شش دهستان بخش مرکزيگیري تصادفی ساده بر اساس روش نمونهمرحله اول، 

.ند) انتخاب شدو قلتوقتهم، رود باال، معجزاتستان (شامل زنجانمعجزات و قلتوق، چهار ده، بوغداکندي، رود باال، تهمزنجان
روستا بود که با توجه به توزیع ناهمگن روستاها در این 79در مجموع، تعداد روستاهاي چهار دهستان انتخاب شده برابر با 

متناسب (شامل نتساباي با اطبقهگیري با استفاده از روش نمونههاآنروستا از میان 21ها، در مرحله دوم تعداد دهستان
) روستا از دهستان قلتوقسهروستا از دهستان تهم و سه، معجزاتدهستان زرود، هفت روستا اهشت روستا از دهستان زنجان

روستاي انتخاب شده، 21بر مبناي تعداد کل کشاورزان در هر یک از در مرحله بعد، براي انجام مطالعه مدنظر قرار گرفت. 
از ساده تصادفی طوربهها در نهایت، این نمونهتوزیع شد و هاآنمتناسب با اندازه/ حجم بین صورتبهمونه مورد نیاز ن330

ها در این پژوهش . ابزار گردآوري دادهندگردآوري شدهاآنهاي مورد نیاز از طریق دادهبین کشاورزان در هر روستا انتخاب و
هاي مورد مطالعه هاي مرتبط با سنجش مؤلفهاي پاسخگویان، گویههاي فردي و حرفهصهپرسشنامه بود که از سه بخش مشخ
براي ).1شده بود (جدول هاي مرتبط با سنجش رفتارهاي حفاظت از منابع آب تشکیل در نظریه انگیزش حفاظت و پرسش

تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی محتوایی و روایی سازه (شامل روایی همگرا و تشخیصی) استفاده شد (رضائی و همکاران، 
هاي مختلف پرسشنامه از منابع گوناگونی استفاده شد، به ست، براي سنجش بخشاپیدا1که از جدول گونههمان). 1396

هاي خاص زمینه مورد پژوهش، با در نظر گرفتن ماهیت و مشخصهین منابع و نیز نحوي که تالش گردید با مرور دقیق ا
در اختیار اعضاي هیأت علمی دانشگاه سپس این پرسشنامه .هاي ضروري در قالب پرسشنامه اولیه پژوهش تدوین شودگویه

اعم ییمحتوامعیارهاي مختلف روایی از نظر زنجان و کارشناسان مرتبط در سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان قرار گرفته و 
هاي مناسب در جاي مناسب خود، استفاده از واژههاآنها و قرار گرفتن از رعایت دستور زبان، دقیق و مرتبط بودن پرسش

اثربخشی پاسخ

هاي پاسخهزینه

مقابلهارزیابی 

خودکارآمدي

شدهشدت درك 

پذیري/ حساسیت          آسیب
شدهدرك 

ارزیابی تهدید

اقدامات مرتبط با محصول

آبیارياقدامات مرتبط با 

رفتار حفاظت از منابع آب

اقدامات مرتبط با خاك

اقدامات مرتبط با فناوري 
و تجهیزات
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، کافی بودن هاآنهاي طرح شده و امکان پاسخگویی آسان به ، ساده بودن پرسشهاآنها و واضح بودن معانی براي پرسش
هاي اصلی مفاهیم مورد مطالعه و سایر موارد، بررسی و بر اساس نظرات گیري جامع جنبهها و اندازهکیفیت پرسشکمیت و

مورد ویرایش قرار گرفت. در خصوص روایی سازه، براي ارزیابی روایی همگرا از سه معیار مختلف شامل بارهاي عاملی هاآن
از تربزرگ) مساوي و Average Variance Extracted: AVEاریانس استخراج شده (، میانگین و5/0از تربزرگاستاندارد برابر و 

Hairاستفاده شد (7/0از تربزرگ) برابر و Composite Reliability: CRو پایایی ترکیبی (5/0 et al., ). به همین منوال، 2010
Hairبر مبناي معیار پیشنهاد شده توسط هیر و همکاران ( et al., ابزار تحقیق زمانی از روایی تشخیصی مناسبی )،2010

متغیر هر دو شدهاستخراجبرخوردار خواهد بود که مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر پنهان از مجذور میانگین واریانس 
آزمون درست بودن منظوربه). افزون بر روایی و پایایی ابزار تحقیق، 1394شریف و مهدویان، (پهلوانباشدترکوچکپنهان 

)، شاخص برازندگی χ2/dfکاي نسبی (مربع هاي مختلف برازندگی شامل هاي میدانی از شاخصمدل و برازش آن با داده
) و AGFI)، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده (GFI)، شاخص نیکویی برازش (CFI)، شاخص برازندگی نسبی (IFIفزاینده (

Hair؛ 1394شریف و مهدویان، استفاده شد (پهلوان)RAMSEAتقریب (شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطاي et al.,

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. AMOS20و SPSSWin22افزارهاي هاي گردآوري شده با استفاده از نرم). در نهایت، داده2010
برحسبهاآنبندي بررسی رفتار حفاظت از منابع آب کشاورزان و گروهمنظوربهالبته، شایان ذکر است که در بخش توصیفی، 

Interval of Standardسطوح ضعیف، نسبتاً ضعیف، نسبتاً خوب و خوب، از شاخص تفاوت انحراف معیار از میانگین (

Deviation from the Mean (زیر استفاده شد صورتبه)Sadighi & Mohammadzadeh, 2002:(
A :(Aضعیف (-1 < Mean-Sd نسبتاً ضعیف (-2؛B :(Mean-Sd < B ≤ Mean نسبتاً خوب (-3؛C :(Mean < C ≤

Mean+Sd خوب (- 4؛ وD :(Mean+Sd < D.

هامنابع استفاده شده براي استخراج گویه، مقیاس و هامؤلفههاي اصلی پرسشنامه به همراه بخش-1جدول 

تعداد هامؤلفههازیربخشهابخش
مقیاس سنجشهابراي استخراج گویهمنابع اصلیهاگویه

نظریه 
انگیزش 
حفاظت

ارزیابی 
تهدید

پذیري/ آسیب
Nelsonنلسون و همکاران (7حساسیت درك شده et al., )؛ آجیلی و 2011

,Ajili & Mousaviموسوي ( دوینن و ون )؛2013
vanهمکاران ( Duinen et al., طیف لیکرت پنج )2015

= کامالً 1سطحی،
= 2مخالفم، 

= نظري 3مخالفم، 
= موافقم 4ندارم، 

= کامالً موافقم5و 

7شدت درك شده

ارزیابی 
مقابله

,Keshavarz & Karamiکشاورز و کرمی (4اثربخشی پاسخ

Zhaoژائو و همکاران (؛ )2016 et al., 2016(

Wardوارد و همکاران (6هاي پاسخهزینه et al., )؛ آجیلی و 2007
,Ajili & Mousaviموسوي ( 2013(

Yazdanpanahپناه و همکاران (یزدان3خودکارآمدي et al.,

Zhao)؛ ژائو و همکاران (2015 et al., 2016(

رفتارهاي 
حفاظت 

از آب

7اقدامات مرتبط با محصول

,Ajili & Mousaviآجیلی و موسوي ( )؛ 2013
Yazdanpanahپناه و همکاران (یزدان et al.,

,Huang & Lamm(المانگ و و)؛ ه2015 2015(

طیف لیکرت پنج 
= 1سطحی، 

= به 2هرگز، 
= گاهی 3ندرت، 
= معموالً 4اوقات، 

= همیشه5و 

5اقدامات مرتبط با آبیاري
4اقدامات مرتبط با خاك

اقدامات مرتبط با فناوري و تجهیزات
6

و بحثهایافته
آورده 2جدول در هاآنمیزان انجام رفتارهاي حفاظت از آب از سوي برحسبنتایج کسب شده از توزیع فراوانی کشاورزان 

، "درصد)7/53(اقدامات مرتبط با محصول"شود، بیشترین فراوانی در سه مؤلفه که از نتایج مشخص میطورهمانشده است. 
نسبتاً "مربوط به طبقه "درصد)4/39(اقدامات مرتبط با فناوري و تجهیزات"و"درصد)7/65(اقدامات مرتبط با آبیاري"
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در هر چهار مؤلفه بود. همچنین، "ضعیف"مربوط به طبقه "درصد)4/92اقدامات مرتبط با خاك ("و در خصوص مؤلفه "ضعیف
قرار "خوب"و "خوباًنسبت"هاي ، تعداد نسبتاً اندکی از کشاورزان در طبقه"اقدامات مرتبط با خاك"مؤلفه یژهوبهمورد بررسی 

به اندازه کافی رفتارها و کشاورزان مورد مطالعه بیشتر توان بیان داشت که میدست آمده،بدر مجموع، بر اساس نتایج داشتند. 
دادند.را در مزارع خود انجام میها آنبه میزان نسبتاً اندکی و اندایت نکردهاقدامات مختلف مرتبط با حفاظت از آب را رع

هاآنآب از سوي منابع میزان انجام رفتارهاي حفاظت از برحسبتوزیع فراوانی کشاورزان -2جدول 

هاي رفتار حفاظتمؤلفه
از منابع آب

میانگینسطوح رفتار (درصد) بر اساس شاخص تفاوت انحراف معیار از 
وبـــــــخوبــاً خـبتـنسفـیـعـاً ضـبتـنسفــیـعــض
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

731/221777/53762342/1اقدامات مرتبط با محصول
599/172177/65515/1539/0اقدامات مرتبط با آبیاري
3054/92201/642/113/0اقدامات مرتبط با خاك

1162/351304/39728/21126/3اقدامات مرتبط با فناوري و تجهیزات

نشان داده شده 3در جدول ي مرتبه اول یدءیتتحلیل عاملی گیري تحقیق با استفاده از نتایج حاصل از برآورد مدل اندازه
گیري در هاي برازش در مدل اندازهدست آمده براي تمامی شاخصست، مقادیر باپیدا3که از نتایج در جدول طورهماناست. 

تمامی متغیرها داراي دست آمده، با توجه به نتایج بسطح مطلوبی بوده و روابط منطقی بین متغیرهاي مورد بررسی برقرار بود. 
براي تمامی شدهس استخراج میانگین واریانبودند. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که مقادیر 5/0از تربزرگبار عاملی 
، ، خودکارآمديهاي پاسخ، هزینهپاسخت درك شده، شدت درك شده، اثربخشی یحساسمورد مطالعه شامل پنهانمتغیرهاي 

، بیشتر از اقدامات مرتبط با محصول، اقدامات مرتبط با آبیاري، اقدامات مرتبط با خاك و اقدامات مرتبط با فناوري و تجهیزات
اشاره پنهانمحاسبه شده براي متغیرهاي پایایی ترکیبیکه مقادیر نشان دادبودند. افزون بر این دو معیار، نتایج تحقیق 5/0

دست آمده بر اساس نتایج بدر نظر گرفتنبودند. در مجموع، با 7/0از تربزرگگیري مورد مطالعه، شده در قالب مدل اندازه
ابزار تحقیق به دست آمد.، روایی همگرا و پایایی ترکیبیاي سه گانهمعیاره

گیري به همراه متغیرهاي تحقیقو برازش مدل اندازهپژوهشابزار ترکیبی و پایایی همگرا خالصه نتایج روایی -3جدول 

بار گویهمؤلفه
عاملی

هايشاخص
روایی و پایایی

پذیري/ آسیب
حساسیت درك 

شده

تواند عملکرد تولیدات کشاورزي (زراعی، باغی و دامی) و در نتیجه آبی میکنم کممن فکر می
881/0درآمد من را کاهش دهد.

580/0=AVE

904/0=CR

هاي کشاورزي و در نتیجه افزایش کنم وقوع بحران آب باعث از رونق افتادن فعالیتمن فکر می
751/0شود.بیکاري افراد می

محل زندگی و وضعیت اقتصادي، زندگی تمامی روستاییان در نظر ازکنم صرفمن فکر می
694/0آبی قرار دارد.معرض خطرات ناشی از کم

آبی، ضروري است تمامی کشاورزان من معتقدم براي اجتناب از تشدید پیامدهاي منفی کم
715/0اقدامات مرتبط با حفاظت از منابع آب را انجام دهند.

812/0شود.ویژه مراتع میزیست بهمنابع آب منجر به تخریب و از بین رفتن محیطبه نظر من، کمبود 
شناسم که به دلیل کمبود منابع آب مجبور به مهاجرت از من در روستاي خود افرادي را می

742/0اند.روستا شده

710/0.یابدمیافزایشروستادرمحلیاختالفاتوهاتنشآب،بحرانبروزبامعتقدممن
هاي برازش:شاخص

Chi-square= 2743.513; P-value= 0.000; Relative Chi-square= 2.682; IFI= 0.934; CFI= 0.933; AGFI= 0.872;
GFI= 0.902; RMSEA= 0.060
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3ادامه جدول 

بار گویهمؤلفه
عاملی

هايشاخص
روایی و پایایی

شدت درك 
شده

هاي تواند تأثیر منفی بر فعالیتآبی و خشکسالی نمیاندازه کمکنم هیچ چیز بهمن فکر می
767/0کشاورزي من داشته باشد.

556/0=AVE

892/0=CR

آبی بر روي زندگی من و سایر روستاییان در حال طور کلی، من معتقدم اثرات منفی ناشی از کمبه
801/0بدتر شدن است.

ترین معضلی است که معیشت من و سایر روستاییان را بزرگآبی و بحران آب کنم کممن فکر می
615/0کند.تهدید می

آبی و وقوع بحران آب باعث خشک شدن و از بین رفتن بخش زیادي از باغات به نظر من، کم
901/0روستاي ما شده است.

توجهی از هاي اخیر سبب شده تا بخش قابل کنم که خشکسالی و کمبود آب در سالمن فکر می
838/0اراضی آبی روستاي ما به دیم تبدیل شود.

ترین دلیل مهاجرت افراد و خالی از سکنه شدن روستاها، کمبود به نظر من، در حال حاضر اصلی
515/0منابع آب است.

701/0من همواره درباره ایجاد تنش و اختالف بین روستاییان به دلیل کمبود منابع آب نگران هستم.

اثربخشی 
پاسخ

آبی و بروز بحران آب در بخش کشاورزي جلوگیري توانند از وقوع کمکشاورزان با کمک یکدیگر می
728/0کنند.

608/0=AVE

859/0=CR

آبی انجام اقدامات حفاظت آب از سوي تمامی کشاورزان عامل مهمی در جلوگیري از وقوع کم
815/0است.

شود تا اتالف منابع آب در سطح سوي تمامی کشاورزان سبب میانجام اقدامات حفاظت آب از 
908/0وري منابع آب افزایش یابد.مزارع به حداقل رسیده و در نتیجه، بهره

آبی بر روي زندگی هاي ناشی از کمتوانند با انجام اقدامات حفاظت آب شدت خسارتکشاورزان می
643/0خود را تا حدود زیادي کاهش دهند.

هاي هزینه
پاسخ

598/0بر است.به نظر من، انجام اقدامات حفاظت از آب در مزرعه هزینه

599/0=AVE

902/0=CR

هاي کنم اگر بخواهم اقدامات حفاظت از آب را در مزرعه خود انجام دهم، سازمانمن احساس می
619/0کنند.کافی حمایت نمیاي و غیره من را به حداز نظر مالی، مشاورهيجهاد کشاورزویژه ربط بهذي

هاي مرتبط با حفاظت از آب (مانند من توانایی مالی کافی براي خرید تجهیزات و فناوري
849/0هاي آبیاري نوین) را ندارم.سیستم

بر بوده و مستلزم صرف وقت کنم که انجام اقدامات حفاظت از آب در مزرعه زمانمن فکر می
923/0زیادي است.

هاي هاي ارتباطی مناسب مانند دورهبراي انجام اقدامات حفاظت از آب، من به منابع و کانال
817/0آموزشی، مروجان و کارشناسان کشاورزي، مزارع نمایشی و غیره دسترسی کافی ندارم.

کنم از مهارت و دانش فنی الزم براي انجام اقدامات حفاظت از آب در مزرعه خود من فکر می
790/0برخوردار نیستم.

خودکارآمدي

826/0توانم از مصرف بیش از حد آب در مزرعه خود جلوگیري کنم.اثربخش میطوربهکنم من فکر می

591/0=AVE

812/0=CR

از چگونگی انجام اقدامات حفاظت آب در مزرعه یخوببهجلوگیري از اتالف منابع آب، من منظوربه
768/0خود آگاهی دارم.

آمیز اقدامات حفاظت آب در مزرعه خود برخوردار من از تجربه و مهارت الزم براي انجام موفقیت
708/0هستم.

ی از چگونگی انجام اقدامات حفاظت آب در مزرعه خود خوببهجلوگیري از اتالف منابع آب، من منظوربه
768/0آگاهی دارم.

708/0آمیز اقدامات حفاظت آب در مزرعه خود برخوردار هستم.موفقیتمن از تجربه و مهارت الزم براي انجام 
هاي برازش:شاخص

Chi-square= 2743.513; P-value= 0.000; Relative Chi-square= 2.682; IFI= 0.934; CFI= 0.933; AGFI= 0.872; GFI=
0.902; RMSEA= 0.060
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3ادامه جدول 

بار گویهمؤلفه
عاملی

هايشاخص
روایی و پایایی

اقدامات 
مرتبط با 
محصول

615/0)غیرهوزراعیتناوبکشت،تنوعمحصول،نوعتغییر(کشتالگويسازيبهینه

532/0=AVE

885/0=CR

728/0استفاده از کشت پاییزه براي محصوالت داراي امکان کشت پاییزه
829/0استفاده از بذور و ارقام اصالح شده و مقاوم به خشکی

510/0کاهش میزان استفاده از سموم و کودهاي شیمیایی
598/0هاي هرز داخل مزرعهکنترل و از بین بردن علف

845/0کاشت عمقی بذر براي جذب رطوبت بیشتر
892/0مثل نخودیحبوباتيبراياستفاده از کشت انتظار

اقدامات 
مرتبط با 

آبیاري

910/0مسیر انتقال آب (تبدیل نهرهاي خاکی به نهرهاي بتونی یا سیمانی)کشی هدایت و کانال

566/0=AVE

865/0=CR

824/0انجام آبیاري در ساعات خنک روز مانند غروب، شب یا صبح زود
712/0بندي مناسب براي آبیاري مزرعهتعیین زمان

628/0استفاده مجدد از آب زهکشی و پساب
649/0دفعات آبیاري محصولکاهش تعداد 

اقدامات 
مرتبط با 

خاك

818/0آزمایش تعیین بافت خاك جهت تعیین آب مورد نیاز آن
504/0=AVE

800/0=CR

555/0ورزيخاكورزي یا کمخاكبی
695/0زهکشی مناسب زمین

746/0پاشیمالچ

اقدامات 
مرتبط با 
فناوري و 
تجهیزات

623/0اي، بارانی، نواري، میکروتیپ و غیره)آبیاري نوین (مانند آبیاري قطرههاياستفاده از شیوه

510/0=AVE

858/0=CR

689/0سنج خاك (سیستم آبیاري هوشمند)استفاده از حسگرهاي رطوبت
756/0اتیلنی براي انتقال آبهاي پلیاستفاده از لوله

884/0گیري آب مصرفیاستفاده از کنتور براي اندازه
761/0استخر ذخیره آب در مزرعهاحداث 

نصب شدهزاتیتجهدیگر و ونیلتراسیفستگاهیمثل پمپ، ایزاتیتجهموقعبهيو نگهدارسیسرو
512/0در مزرعه

هاي برازش:شاخص
Chi-square= 2743.513; P-value= 0.000; Relative Chi-square= 2.682; IFI= 0.934; CFI= 0.933; AGFI= 0.872; GFI=
0.902; RMSEA= 0.060

از مقادیر تربزرگهر متغیر پنهان میانگین واریانس استخراج شدهدر مورد روایی تشخیصی با توجه به اینکه مقادیر مجذور 
(جدول بودایی تشخیصی مناسبی برخوردار رو، ابزار تحقیق از رودو به دو بود، از اینصورتبهپنهانهمبستگی بین متغیرهاي 

سازي معادالت هاي اصلی و فرعی پژوهش، به برآورد دو مدل ساختاري در قالب مدلآزمون فرضیهمنظوربهبخش در این .)4
آورده شده است. بر اساس نتایج کسب 5ل و جدو3و 2هاي در نگارههاآندست آمده از که نتایج بشد ساختاري پرداخته

هاي برازش محاسبه شده در هر دو مدل ساختاري برآورد شده در محدوده قابل شده، مشخص شد که تمامی مقادیر شاخص
هاي میدانی حمایت ). این امر بیانگر آن است که مدل تئوریکی تدوین شده از طریق داده3و 2هاي قبول قرار داشتند (نگاره

پیداکه از مدل ساختاري اول در نگارهطورهمانه عبارت دیگر، مدل پژوهش با واقعیت انطباق داشت. افزون بر این، شده و ب
.انددرصد از واریانس رفتار حفاظت از منابع آب را تبیین کرده55ست، دو سازه اصلی ارزیابی تهدید و ارزیابی مقابله در حدود ا

هاي دو سازه ارزیابی تهدید و ارزیابی ري دوم که بر اساس اثر مستقیم هر یک از مؤلفهاین در حالی است که در مدل ساختا
مقابله برآورده شده است، میزان واریانس تا حدودي افزایش یافته، به نحوي که پنج مؤلفه مورد بررسی در قالب نظریه انگیزش 

اند در حدود ي پاسخ و خودکارآمدي توانستههاحفاظت شامل حساسیت درك شده، شدت درك شده، اثربخشی پاسخ، هزینه
).3درصد از واریانس رفتار حفاظت از منابع آب را تبیین کنند (نگاره 60
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ابزار پژوهشیصی و روایی تشخماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پنهان نتایج -4جدول 

ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پنهانمتغیرهاي پنهان
)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

----------------761/0*) حساسیت درك شده1(
--------------746/0*457/0) شدت درك شده2(
------------780/0*353/0298/0) اثربخشی پاسخ3(
----------773/0*- 221/0-316/0- 481/0هاي پاسخ) هزینه4(
--------769/0*- 368/0439/0301/0537/0) خودکارآمدي5(
---- --729/0*368/0- 351/0309/0346/0415/0) اقدامات مرتبط با محصول6(
----752/0*286/0624/0- 312/0279/0341/0353/0) اقدامات مرتبط با آبیاري7(
--710/0*271/0598/0601/0- 297/0215/0301/0328/0) اقدامات مرتبط با خاك8(
) اقدامات مرتبط با فناوري و 9(

714/0*263/0487/0548/0632/0- 218/0201/0256/0299/0تجهیزات
هستند.پنهانهر متغیر میانگین واریانس استخراج شدهاعداد گزارش شده در قطر جدول، مقادیر مجذور *

)ضرایب استاندارد شدههاي اصلی پژوهش (با فرضیهبر اساس رفتار حفاظت از منابع آبساختاري عوامل تأثیرگذار بر مدل- 2نگاره 



...در بین کشاورزان شهرستان زنجانعوامل تأثیرگذار بر رفتارهاي حفاظت از منابع آب

142

)ضرایب استاندارد شدههاي فرعی پژوهش (با فرضیهساختاري عوامل تأثیرگذار بر رفتار حفاظت از منابع آب بر اساس مدل-3نگاره 

در آورده شده است. 5هاي پژوهش در جدول هاي ساختاري و آزمون فرضیهاز برآورد مدلدست آمدههمچنین، خالصه نتایج ب
که دو سازه يطوربهنتایج حاصل از مدل ساختاري اول نشان داد که هر دو فرضیه اصلی این پژوهش تأیید شد، این خصوص، 

داري بر متغیر وابسته رفتار حفاظت از منابع آب داشتند. به همین منوال، نتایج حاصل اثر معنی،ارزیابی تهدید و ارزیابی مقابله
حاکی از آن بود که هر پنج مؤلفه نظریه انگیزش حفاظت شامل حساسیت درك شده، شدت نیز از برآورد مدل ساختاري دوم 

. بر این اساس، داشتندآبمنابع حفاظت از داري بر رفتار اثر معنیهاي پاسخ و خودکارآمدي درك شده، اثربخشی پاسخ، هزینه
).5قرار گرفتند (جدول یدأیتمورد فرعی نیز فرضیه پنجهر عالوه بر دو فرضیه اصلی پژوهش، 

هاي پژوهشو آزمون فرضیهساختاريهايمدلبرآوردازآمدهدستبنتایجخالصه-5جدول 

مقداررابطه
غیراستاندارد

خطاي
استاندارد

ضریب
شدهاستاندارد

نسبت
آزموننتیجهبحرانی

مدل 
ساختاري 

اول

فرضیهیدأیت161/3**099/0031/0535/0رفتار حفاظت از منابع آب←ارزیابی تهدید
1اصلی 

فرضیهیدأیت174/2*127/0058/0336/0رفتار حفاظت از منابع آب←ارزیابی مقابله
2اصلی 

مدل 
ساختاري 

دوم

فرضیهیدأیت420/5**054/0010/0351/0رفتار حفاظت از منابع آب←حساسیت درك شده
1-1فرعی 

فرضیهیدأیت508/4**031/0007/0268/0رفتار حفاظت از منابع آب←شدت درك شده
2-1فرعی 

فرضیهیدأیت888/2**026/0009/0151/0رفتار حفاظت از منابع آب←اثربخشی پاسخ
1-2فرعی 

فرضیهیدأیت000/5**040/0008/0296/0رفتار حفاظت از منابع آب←هاي پاسخهزینه
2-2فرعی 

فرضیهیدأیت111/3**028/0009/0189/0رفتار حفاظت از منابع آب←خودکارآمدي 
3-2فرعی 

01/0داري در سطح معنی**و 05/0داري در سطح معنی*

قرار گرفته یدأیتمورد ) 2- 1) و (1-1) و در قالب آن دو فرضیه فرعی (1اصلی (که از نتایج تحقیق پیداست، فرضیه طورهمان
منابع رفتار حفاظت از داري بر داراي اثر مثبت و معنینظریه انگیزش حفاظتشده مؤلفه حساسیت دركاست. بر این اساس، 
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Symeسایم و همکاران ()، 1396حسنی و همکاران (، )1396(همکارانويآزادبود. این یافته با نتایج مطالعاتآب  et al.,

Nelson(همکارانونلسون، )2000 et al., van Duinen(همکارانو، ون دوینن)2011 et al., همکارانونان اگباگو )2015
)Bagagnan et al., در تفسیر این نبود. راستاهم) 1398پور و احمدوند () همخوانی داشت، ولی با نتایج پژوهش شرفی2019

آبی و وقوع بحران آب ها و پیامدهاي منفی ناشی از کمکشاورزانی که باور دارند در معرض آسیبتوان بیان داشت، یافته می
ها شود، احتمال بیشتري تواند منجر به تشدید این آسیبمیهاآنقرار داشته و عدم انجام رفتارهاي حفاظت از آب از سوي 

هایی، اقدامات مختلف مرتبط با حفاظت از منابع آب را در مزارع خود اجتناب از وقوع چنین آسیبمنظوربهوجود دارد که 
,Rogersکه راجرز (طورهماندر واقع، انجام دهند.  کند، ادراك ذهنی یک فرد از ) در نظریه انگیزش حفاظت فرض می1975

در آن تهدید داشته باشد. قرار گرفتن در معرضانگیزه بیشتري براي خودداري از اوشود تا خطر سبب میوقوع یک تهدید/ 
,Kien، کین (هناین زمی هاي ناشی از عدم انجام یک رفتار مشخص کند، زمانی که افراد نسبت به آسیببحث مینیز ) 2015

انجام يسوبههاآنزمینه بهتري براي سوق دادن حساس شده و به این درك دست یابند که در معرض خطر قرار دارند، 
هاي اصلی تولید محصوالت کشاورزي، از آنچه مسلم است، آب به منزله یکی از نهادهرفتارهاي حفاظتی وجود خواهد داشت. 

تواند به شکل ) که کمبود آن می1395اصی در توسعه پایدار کشاورزي برخوردار است (طاهرآبادي و همکاران، جایگاه خ
دستخوش تغییرات منفی نماید؛ شدتبهرا مستقیم و غیر مستقیم کیفیت زندگی و معیشت کشاورزان در مناطق روستایی 

پیامدهاي منفی پرشماري اعم از کاهش عملکرد محصوالت هاي اخیر منجر به بروز آبی در سالهمچنان که خشکسالی و کم
زیست و سایر موارد در سطح برداران، بیکاري و مهاجرت، تخریب و از بین رفتن محیطدرآمد بهرهکاهش کشاورزي و در نتیجه 

رسد که تحریک حساسیت کشاورزان و برجسته کردن با توجه به این مسأله، به نظر میروستاهاي شهرستان زنجان شده است. 
اي حفاظت از منابع آب قابل توجهی مسیر انگیزش کشاورزان را براي انجام رفتارهطوربهتواند میهاآناین پیامدها در بین 

Syme؛ 1396(حسنی و همکاران، هاي پیشین مطابق با نتایج پژوهشهموار کند. et al., 2000; Nelson et al., 2011; Van

Duinen et al., 2015; Bagagnan et al., نظریه انگیزش شده ، نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که مؤلفه شدت درك)2019
) در قالب فرضیه 2- 1فرعی (بود. بر این اساس، فرضیه آب منابع رفتار حفاظت از داري بر داراي اثر مثبت و معنیحفاظت 

نتایج این تحقیق نشان داد که حساسیت درك شده نسبت به پیامدهاي ناشی از عدم ،هرچندقرار گرفت. یدأیتمورد ) 1اصلی (
جدیت و به عبارت بهتر میزان شدت انجام رفتارهاي حفاظت از منابع آب بر رفتار کشاورزان اثرگذار است، ولی در صورتی که 

زان از انگیزه کمتري براي انجام رفتارهاي حفاظت از منابع آب این پیامدها براي کشاورزان شفاف و روشن نباشد، شاید کشاور
Redmondردموند و گریفیث (علیرغم اهمیت این مؤلفه، برخوردار باشند.  & Griffith, ,Riggins) و ریگنیس (2005 2006(

چندان جدي نگرفته و هاي مختلف را معمول تهدیدها و خطرات در زمینهطوربهشناختی افراد به لحاظ روان، کنندبحث می
مشابه، طوربهتوانند به وقوع بپیوندند. کنند که این تهدیدها و خطرات تنها براي دیگران میدر بسیاري از موارد فرض می

Spenceاسپنس و همکاران ( et al., بر این باورند که افراد "شناختی درك شدهفاصله روان") با طرح مفهومی با عنوان 2011
هاي جغرافیایی یا این تهدیدها را به سایر مکانتا کنند مختلف، از نظر ذهنی همواره تالش میمسائلدر مواجهه با تهدیدها و 

,Weinsteinوینشتن (، همین ترتیببه طبقات اجتماعی و یا حتی به فواصل زمانی دورتر در آینده نسبت دهند.  نیز ) 1987
اي تاکنون براي یک فرد رخ نداده، بسیار بینانه در این مورد وجود دارد که اگر مسألهیک سوگیري خوشکه کندتأکید می

ترین معضلی است که آبی بزرگمسلم در حال حاضر کمطوربهحالبه هر بعید است که در آینده نیز به وقوع بپیوندد.
که نتایج این پژوهش نشان داد، طورهمانکند و این موضوع روستاییان را تهدید میهاي کشاورزي و زندگی تمامی فعالیت

) و 1عالوه بر تأیید فرضیه اصلی (انجام رفتارهاي حفاظت از منابع آب تأثیرگذار باشد. يسوبهتواند در ترغیب کشاورزان می
آن نیز مورد تأیید قرار بخشیرز) و سه فرضیه 2اصلی (نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه آن، بخشیرزهاي فرضیه

آب منابع رفتار حفاظت از داري بر اثر مثبت و معنینظریه انگیزش حفاظت پاسخاثربخشی مؤلفه گرفتند. بر این اساس، 
,Lamالم (هاي . این یافته با نتایج پژوهش)1- 2(تأیید فرضیه فرعی داشت van Duinen(همکارانوون دوینن)، 2006 et

al., Bagagnan(همکارانونان اگباگو )2015 et al., پور و شرفیداشت، در حالی که با نتایج پژوهشمطابقت )2019
جمعی و با صورتبهی که اعتقاد دارندکشاورزانیک توضیح احتمالی براي این یافته آن است، نبود. راستاهم) 1398احمدوند (

را کاهش دهند، آبی بحران کمکمک کرده و حفظ منابع آب با انجام یک سري اقدامات مشخص به توانند کمک یکدیگر می
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را هاآنتواندمینوبهبهدهند که این امر شکل میاتمطلوبی نسبت به انجام این اقدام(نگرش) ذهنی / ارزشیابیقضاوت
,Ajili & Mousavi؛ 1396(افشاري، منابع آب سوق دهدی و مدیریت بهتر انجام رفتارهاي حفاظتيسوبه . به عبارت )2013

حفاظت از منابع آب یک عامل کلیدي به شمار رفتارهايو اثربخش بودن کاراییدیگر، ادراك ذهنی کشاورزان نسبت به 
موضوع بر اساس این شود. رفتارهاکشاورزان در انجام این انگیزگیبیتواند منجر به به نحوي که عدم توجه به آن می،آیدمی

هیدر نظر،ریزي شده، نیز قابل بحث استانتظار که ساختار نظریه انگیزش حفاظت بر مبناي آن پی- نظریه ارزش
و ارزش آن يرفتاريامدهایپاز یتابع)مانند رفتار حفاظت از منابع آب(رفتار مشخص کیاتخاذ يبرالیتما،انتظار-ارزش

Milne(ت اسامدهایپ et al., منافع هاي حفاظت از منابع آب در واقع همان مزایا، رفتارانجام بر این مبنا، اثربخشی که ) 2000
وري منابع آب در مزرعه، افزایش عملکرد محصوالت آبی در روستا، بهبود بهرهجلوگیري از وقوع کم(همچون هایی و ارزش

بوده و کشاورزان قابل تصور تمامی انجام این رفتارها براي واسطهبههستند که برداران و سایر موارد) کشاورزي و درآمد بهره
در ) 2-2فرعی (نتایج این تحقیق مشخص کرد که فرضیه در پی داشته باشد. هاآنپیامدهاي جمعی مطلوبی را براي تواند می

رفتار داري بر اثر منفی و معنینظریه انگیزش حفاظت هاي پاسخ هزینهشده، به نحوي که مؤلفه یدأیت) 2قالب فرضیه اصلی (
ونان اگباگ)، 1396، حسنی و همکاران ()1396(همکارانويآزادهايداشت. این یافته با نتایج پژوهشآب منابع حفاظت از 

Bagagnan(همکاران et al., van Duinen(همکارانوون دوینن، )2019 et al., Symeسایم و همکاران (و )2015 et al.,

,Rosenstockتاك (س. در این زمینه، روزنداشتهمخوانی)2000 ) بر این باور است، اگر افراد تصور کنند که موانع قوي 1966
وجود دارد، بسیار بعید است که آن رفتار را بپذیرند. به این ترتیب، هاآندر انجام یک رفتار پیشگیرانه/ حفاظتی فراروي 

کنند، ها و موانع بیشتري را درك میتر هزینهکشاورزانی که در انجام رفتارهاي حفاظت از منابع آب دشواري و به عبارت دقیق
شود تا نجام یک رفتار خاص سبب میدر اهاي پاسخهزینهدر واقع، کنند. کمتر به سمت انجام این رفتارها سوق پیدا می

انجام آن رفتار بر نخواهند آمد که این کنند که از عهده تصورهاآنو یافتهکاهشقابلیت کنترل افراد براي انجام آن رفتار 
و آجیلی و ) 1396از سوي دیگر، حسنی و همکاران (انگیزه افراد براي انجام رفتار را کاهش خواهد داد. مسأله به نوبه خود 

,Ajili & Mousavi(موسوي و نگرش شود تا کشاورزان موانع سبب میها و هزینهکنند که درك بهتر از نیز بحث می) 2013
نسبت به رفتارهاي حفاظت از منابع آب پیدا کرده و آمادگی ذهنی بیشتري در مواجهه با این موانع براي تري شناخت دقیق

ها و موانع شواهد حاکی از آن است که کشاورزان مورد مطالعه در شهرستان زنجان با هزینهانجام این رفتارها داشته باشند. 
بر بودن انجام هزینههاآنترین و هستند که بدون تردید، یکی از اصلیمختلفی براي انجام رفتارهاي حفاظت از منابع آب روبر

هاي نوین آبیاري است، به هاي مرتبط مانند سیستمباال بودن قیمت تجهیزات و فناوريیژهوبهرفتارهاي حفاظت از منابع آب 
ها را ندارند. هرچند، در این فناورينحوي که بسیاري از کشاورزان توانایی و بنیه مالی کافی براي تجهیز مزارع خود به 

ها و اقدامات مناسبی از سوي سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان براي حمایت از کشاورزان براي هاي اخیر فعالیتسال
ها تجهیز استفاده از آبیاري نوین صورت گرفته، ولی با توجه به اینکه هنوز بخش قابل توجهی از اراضی استان به این فناوري

پا اي و غیره در این زمینه با تأکید بر کشاورزان خردههاي بیشتري از نظر مالی، مشاورهرسد که حمایت، به نظر میاستنشده
احداث استخر ذخیره آب یکی دیگر از اقداماتی سنج خاك و استفاده از حسگرهاي رطوبتبه همین ترتیب، وجود دارد. 

ارائه بدون مورد مطالعه کشاورزان شمار زیادي از براي هاآن، امکان انجام هاکه به دلیل باال بودن هزینههستندحفاظتی 
پژوهش نشان داد ) 2) در قالب فرضیه اصلی (3-2فرعی (نتایج این تحقیق درباره آزمون فرضیه هاي الزم وجود ندارد.حمایت

بود. این یافته با آب منابع رفتار حفاظت از داري بر اثر مثبت و معنیداراينظریه انگیزش حفاظت که مؤلفه خودکارآمدي 
همکارانوپناهزدانی)، 1398پور و احمدوند (، شرفی)1396(همکارانويآزادهاي پیشین همچون نتایج پژوهش

)Yazdanpanah et al., Nelson(همکارانو، نلسون)2015 et al., van Duinen(همکارانوو ون دوینن)2011 et al.,

خود براي انجام یک رفتار مشخص هايدرباره تواناییافرادکه اشاره شد، خودکارآمدي باور طورهمانهمخوانی داشت. )2015
هاي خود براي انجام رفتارهاي ها و مهارتتواناییتجارب، بر این اساس زمانی که افراد به )؛ 1396است (آزادي و همکاران، 

دارند، از نظر ذهنی پیچیدگی و دشواري کمتري در انجام آن رفتارها اطمینان)جمله رفتار حفاظت از منابع آباز (مختلف 
,Bandura(داشته باشنداین رفتارها تري براي انجام گیزه قويناهاآنشود تا کنند که این موضوع سبب میاحساس می

تقویت افزون بر این، با افزایش احساس خودکارآمدي، افراد اعتماد به نفس باالتري پیدا کرده و این باور را در خود ). 1997
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Rezaeiاز عهده انجام یک فعالیت خاص برآیند (یخوببهتوانند که میکنند می et al., 2018, به هر حال با توجه به ). 2019
رسد که بهبود سطح این مؤلفه از طریق افزایش سطح دانش، اطالعات و مهارت به نظر میاهمیت مؤلفه خودکارآمدي، 

اندرکار در منطقه هاي دستتواند یک اولویت مهم براي سازمانکشاورزان در زمینه انجام رفتارهاي حفاظت از منابع آب می
ویژه اینکه اهمیت این موضوع با در به،اشدریزي براي مدیریت پایدار منابع آب بسازمان جهاد کشاورزي در حوزه برنامهیژهوبه

نظر گرفتن پایین بودن سطح تحصیالت بیشتر کشاورزان مورد مطالعه دوچندان است.
و پیشنهادهاگیرينتیجه

هاي بخش کشاورزي و در عین حال، تخریب منابع آب و وقوع بحران ترین نهادهبا توجه به اهمیت آب به منزله یکی از اصلی
ها و محور اصلی برنامهعنوانبهبا در نظر داشتن اهمیت کشاورزان از یک سو و هاي اخیر در سالآبی در بخش کشاورزي کم

راهبردهاي مدیریت پایدار منابع آب و در نتیجه لزوم درك و شناخت عوامل و متغیرهاي اثرگذار بر انگیزش آنان جهت انجام 
جامع شناختی نروا-تا بر اساس یک مدل اجتماعیدر این مطالعه تالش گردیدر، رفتارهاي حفاظت از منابع آب از سوي دیگ

حفاظت از منابع آب در بین عوامل تأثیرگذار بر رفتار تبیینیک چارچوب مناسب براي ،یعنی نظریه انگیزش حفاظت
گرفت که رفتار حفاظت از منابع توان نتیجه بر اساس نتایج این پژوهش میتدوین و پیشنهاد شود. جانزنکشاورزان شهرستان 
کلی طوربهاي از اقدامات مختلف باشد که تواند شامل طیف گستردهشود که میبعدي محسوب میآب یک مقوله چند

ط با خاك و باقدامات مرتبط با محصول، اقدامات مرتبط با آبیاري، اقدامات مرتمؤلفهتوان این اقدامات را در قالب چهار می
اثرکامل طوربهسازي معادالت ساختاري نتایج این تحقیق در قالب مدلبندي کرد. ط با تجهیزات و فناوري دستهاقدامات مرتب

دار پنج مؤلفه هر دو سازه اصلی نظریه انگیزش حفاظت شامل ارزیابی تهدید و ارزیابی مقابله و در عین حال، اثر معنیدار معنی
بینی و پیشرا در و خودکارآمدي هاي پاسخ ، هزینهپاسخت درك شده، شدت درك شده، اثربخشی یشامل حساساین نظریه 

در زمینه نظریه انگیزش حفاظتقابلیت کاربرد اثربخشی و بیانگرکرد که این موضوع یدأیتتبیین رفتار حفاظت از منابع آب 
آنکه با توجه به مناسب بودن مقادیر یژهوبه،استگرایانه از جمله حفاظت از منابع آبزیستمحیطرفتارهاي بررسی 
هاي میدانی هاي مختلف برازش مشخص شد که مدل تئوریکی تدوین شده با واقعیت انطباق داشته و از طریق دادهشاخص

تهدید ه گرفت که سازه ارزیابی جتوان نتیهمچنین، با توجه به نتایج این پژوهش میگردآوري شده مورد حمایت قرار گرفت. 
بر روي رفتار حفاظت از منابع آب در بین کشاورزان شهرستان زنجان برخوردار تري نسبت به سازه ارزیابی مقابله از اثر قوي

بود، به عبارت دیگر، گام نخست براي انگیزش کشاورزان مورد مطالعه براي انجام رفتارهاي حفاظت از منابع آب ایجاد شناخت 
چنین و نیز شدت به تهدیدها و پیامدهاي منفی عدم انجام رفتارهاي حفاظت از منابع آب نسبت هاآندر روشنو درك 

مؤلفه یژهوبههاي مرتبط با سازه ارزیابی مقابله ضروري است مؤلفهاین موضوع، موازاتبههرچند، است. تهدیدها و پیامدهایی
وهش، هاي اصلی کسب شده از پژدر نظر گرفتن یافتهبا، نهایتدر جدي مورد توجه قرار گیرند.طوربههاي پاسخ نیز هزینه

د:شومیارائهپیشنهادهاي زیر 
سازه ارزیابی تهدید بر انجام رفتارهاي حفاظت از منابع آب و با در دار مثبت و معنیاثربر اساس نتایج پژوهش در خصوص -

رفتارهاي حفاظت آب داشت، پیشنهاد انجام ترین اثر را بر نظر گرفتن اینکه مؤلفه حساسیت درك شده در قالب این سازه قوي
مواردي همچون یژهوبهاقدامات مرتبط با حفاظت از منابع آب انجام نسبت به پیامدهاي عدم بردارانبهرهپذیري آسیبشود می

بیکاري و مهاجرت، براي کشاورزان و نیز افزایش میزان درآمد افراد، پایین آمدن سطح هاي کشاورزيوري فعالیتکاهش بهره
طوربهزنجان در این زمینه، با توجه به اینکه تاکنون هیچ برنامه تلویزیونی و رادیویی در سطح استان روشن تبیین شود. طوربه

ارتباط و تعامل بین مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي جدي به موضوع بحران آب نپرداخته است، 
همچنین، از آنجایی که تواند بسیار اثربخش باشد. میهاي مرتبط برنامهان و صدا و سیماي مرکز زنجان براي تهیه و پخش است

هاي بیشتر روستاهاي بخش مرکزي شهرستان زنجان دسترسی نسبتاً مناسبی به اینترنت دارند، استفاده از ظرفیت شبکه
از دیگر پیشنهادهاي این پژوهش است.به کشاورزانارائه اطالعات الزم سازي و آگاهیاجتماعی براي 

هاي پاسخ داراي بیشترین اثر بر انجام رفتارهاي حفاظت از با توجه به اینکه پس از مؤلفه حساسیت درك شده، مؤلفه هزینه-
هاي الزم از منابع آب و ارائه حمایتانجام رفتارهاي حفاظت ازرفع موانع فراروي کشاورزان مورد مطالعه در منابع آب بود، 

از یژهوبههاي فنی ارائه پشتیبانیو تسهیل روند دریافت این تسهیالت، بهره به کشاورزان پرداخت تسهیالت کممانندهاآن
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همچونمنابع اطالعاتی مرتبط افزایش دسترسی کشاورزان به و بازدید مستمر کارشناسان مرتبط از سطح مزارع طریق 
توانندمیها توسعه استفاده از تجهیزات و فناوريمنظوربهکه هستند، از جمله راهکارهاي مهمی ترویجی- هاي آموزشیدوره

که با است زاتی یها و تجهیکی از فناوريهاي کشاورزي نصب کنتور هوشمند بر روي چاهدر این زمینه،قرار گیرند. مد نظر 
تواند نقش قابل توجهی در جلوگیري از اضافه می، آنیريکارگبهتأمین اعتبار الزم و توجیه کشاورزان نسبت به اهمیت 

جدي در سطح شهرستان زنجان به آن توجه نشده است. آنچه مسلم صورتبه، موضوعی که تاکنون داشته باشدهابرداشت چاه
پا رفتارهاي حفاظت از منابع آب از یک سو و توانایی مالی ضعیف کشاورزان خردهبر بودن انجام هزینهبا در نظر گرفتن است، 

دو چندان است.از بعد مالی یژهوبههایی اهمیت ارائه چنین حمایتدر مناطق روستایی شهرستان زنجان از سوي دیگر، 
در قالب سازه ارزیابی مقابله خودکارآمدياثربخشی پاسخ و مؤلفه دو دار با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر اثر مثبت و معنی-

هاي جامع      اندازي سایتراهاز طریق سازوکارهایی همچون گردد بر انجام رفتارهاي حفاظت از منابع آب پیشنهاد می
شناسایی کشاورزان الگو در زمینه مدیریت پایدار منابع آب در سطح هاي مورد مطالعه، ترویجی در سطح هر یک از دهستان- الگویی

هاي روز مزرعه در حوزه مدیریت ایجاد مزارع نمایشی و برگزاري مستمر برنامهبه سایر کشاورزان، هاآنشهرستان زنجان و معرفی 
اقدامات مختلف یريکارگبهودکارآمدي) در عالوه بر افزایش اعتماد به نقش کشاورزان (یعنی خپایدار منابع آب در سطح شهرستان، 

.تقویت کرداین اقدامات (یعنی اثربخشی پاسخ) را نیز بودن نسبت به مفید و اثربخشهاآنمرتبط با حفاظت از منابع آب، بتوان باور 

منابع
). تحلیل مسیر رفتار حفاظت منابع آب در بخش کشاورزي و احیاي دریاچه ارومیه: 1396و موسوي، ب. (،ابدي، ب.، جاللی، م.

، 2، شـماره  13، دوره علـوم تـرویج و آمـوزش کشـاورزي    مجله مورد مطالعه کشاورزان حوضه جنوبی دریاچه ارومیه.
. 251-268صص 

کشاورزي و آب استان زنجان مبتنی بر جلسات اتاق فکر کشـاورزي و  ). برنامه راهبردي توسعه بخش 1393استانداري زنجان. (
ریزي، استانداري زنجان، وزارت کشور.  ریزي و بودجه، معاونت برنامهآب استان. گزارش پژوهشی، دفتر برنامه

شهرسـتان کرمانشـاه در   ). ارزیابی رفتار سازگاري گندمکاران دیم 1396و محمودي، ح. (، پناه، م.، فروزانی، م.آزادي، ي.، یزدان
، شـماره  7، دوره فصلنامه کشاورزي بوم شـناختی و هوایی: کاربرد نظریه انگیزه حفاظت. رویارویی با تغییرپذیري آب

.96-106، صص 2
برداري دهقانی شهرستان کمیجـان.  اي بهرهه). بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت پایدار آب کشاورزي در نظام1396افشاري، س. (
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان.  ناپای

). عوامل تعیین کننده نگرش کشاورزان نسـبت بـه مـدیریت    1396و شعبانعلی فمی، ح. (،زاده، ح.افشاري، س.، رضائی، ر.، قلی
، 1، شـماره  6، دوره زیست و توسعه پایدارفصلنامه آموزش محیطپایدار منابع آب (مورد مطالعه: شهرستان کمیجان). 

.101-113صص 

. تهران: انتشارات بیشه.AMOSسازي معادالت ساختاري با مدل). 1394و مهدویان، و. (س.،شریف،ن پهلوا
). کـاربرد تئـوري فرهنگـی در تحلیـل رفتـار حفاظـت آب       1397پنـاه، م. ( و یـزدان ،مقدم، م.، راحلی، ح.، ظریفیان، ش.تاجري

.113-129، صص 1، شماره 14، دوره علوم ترویج و آموزش کشاورزيمجله کشاورزان دشت نیشابور. 
. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: ستاروبا تنش آبی روبهزنجان). 1396جزء قاسمی، ع. (

<https://jamejamonline.ir/fa/news/1095813>.

مطالعـه رفتارهـاي مـدیریت منـابع آب کشـاورزان (    ). بررسی عوامل مـؤثر بـر   1396ا. (و مرتضوي، ع.،حسنی، ن.، یدالهی، پ.
.  1-10، صص 34، شماره 10، دوره فصلنامه مهندسی منابع آببهار). -موردي: دشت همدان

علوم تـرویج و  ه مجلکاران آبی شهرستان کوهدشت. گندمگذار بر مدیریت پایدار منابع آب در بین ). عوامل اثر1395رحیمیان، م. (
.233- 247، صص 2، شماره 12دوره ، آموزش کشاورزي

ی. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:  ت بحرانیپنج دشت استان زنجان در وضع). 1397رضاپور، ي. (
<https://www.iribnews.ir/fa/news/2120675>.
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و). اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسـب 1396و صفا، ل. (،رضائی، ر.، منگلی، ن.
.195- 210، صص 1، شماره 13، دوره مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزيجیرفت. شهرستاندرايگلخانهکارهاي

رزوئیه با استفاده از تئـوري  اکاران شهرستان رفتار حفاظت از آب گندمهايکنندهیینتع). 1398و احمدوند، م. (،پور، ل.شرفی
. 267-284، صص 2، شماره 10، دوره فصلنامه آبیاري و آب ایران. انگیزش حفاظت

تحلیـل موانـع و مشـکالت مـدیریت آب کشـاورزي در دسـتیابی بـه        ). 1395(ر. .م،خالدیانو،.ك.م،، معتمد، ف.طاهرآبادي
دوره ،اقتصاد فضا و توسـعه روسـتایی  فصلنامه .کنگاور و صحنه در استان کرمانشاههايشهرستانتوسعه پایدار مورد: 

.57-70، صص 17، شماره 5
). تحلیلی بر آگاهی و عملکـرد زیسـتی کشـاورزان در نـواحی روسـتایی     1393و رابط، ع. (،کاظمی، ن.، چراغی، م.ج.،عینالی،

.397-405، صص 2، شماره 18، دوره زیستفصلنامه علوم و تکنولوژي محیط(مطالعه موردي: شهرستان ارومیه). 
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Abstract
Due to the importance of water as one of the main agricultural inputs and at the same time, the destruction of
water resources and the occurrence of water shortage crisis in the agricultural sector in recent years and also
considering the farmers' pivotal role in programs and strategies of sustainable water resources management, this
study was conducted to investigate the factors affecting water resources conservation behaviors (WRCBs)
among farmers. The statistical population of the study comprised all farmers in the rural areas of central district
of Zanjan County among which 330 persons were selected through multi-stage sampling method. The data
collection tool was a questionnaire. A panel of experts confirmed the content validity of the questionnaire and
the construct validity and composite reliability of the research instrument were obtained by estimating
measurement model and after making necessary corrections. According to the results obtained, most of the
surveyed farmers did not adequately adhere to various WRCBs (including crop-related actions, irrigation-related
actions, soil-related actions and actions related to equipment and technology) and they applied these actions on a
relatively small level. Also, the results of estimating two structural models using multivariate technique of
structural equation modeling revealed that the two main constructs of the protection motivation theory
including, threat appraisal and coping appraisal (explaining 55% of variances) as well as its five components
including, perceived susceptibility, perceived severity, response efficacy, response costs and self-efficacy
(explaining 60% of variances) had significant effects on WRCBs. Overall, the findings of this research verified
the validity and efficiency of the protection motivation theory in explaining and predicting pro-environmental
behaviors such as WRCBs.
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