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چکیده 

. اطالعات مورد نیاز پژوهش، با استآب هدف اصلی این تحقیق کاربردي، تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار خانوارهاي روستایی در حفاظت از 
و با Amos24و SPSS24افزارهاي هاي گردآوري شده به وسیله نرمروش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري شدند. داده

روستایی در چهار جامعه آماري این پژوهش را خانوارهاي سازي معادالت ساختاري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.رویکرد مدل
باخانوار 340) تشکیل دادند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه =3005N(شهرستان باغملک استان خوزستان دهستان 
نشانمسیرتحلیلساختاريهايمعادلهمدلازآمدهدستبهنتایجانتخاب شد.اي با انتساب متناسب طبقهگیرينمونهروشازاستفاده

یرهاي اثربخشی واکنش درك متغدارند. همچنین متغیر رفتاربرداريیو معنیممثبت، مستقتأثیرخودکارآمدي و نیت یرهاي تغمداد، 
داري بر متغیر رفتار غیرمستقیم و معنیتأثیرداراي و هنجار ذهنیشدت درك شده، نگرش نسبت به رفتارپذیري درك شده،، آسیبشده

55و45یببه ترتتواندیمبراي بررسی متغیرهاي مؤثر بر رفتار حفاظت از آب این چارچوب یتنهاد. دري متغیر نیت دارنبه واسطه
رفتار نظریهي دو هاي تحقیق نشان داد که مدل ادغام یافتهعالوه بر این یافتهکند. ینیبیشرا پنیتو رفتاریرهايمتغییراتدرصد از تغ

قدرت بیشتري در تبیین رفتار و نیت خانوارهاي روستایی براي حفاظت و ،عنوان چارچوب تحقیقریزي شده و انگیزش حفاظت بهبرنامه
به صورت جداگانه دارد.نظریهجویی در مصرف آب نسبت به این دو صرفه

.هاي رفتاري، شهرستان باغملکنظریهجویی در مصرف آب، صرفهخانوارهاي روستایی، :هاي کلیديواژه
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مقدمه
,Warner(استجهانمهمخطرپنجازهاي آن یکیو بحرانآببه گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کمبود 2021; Warner &

Diaz, در ژهیو، بهيو اقتصادیاجتماعداریتوسعه پادیعوامل تهدترینیاز اصلیکی، کمبود آب یدر سطح جهان. )2021
Boazarمناطق خشک است ( et al., قرن جنگ بر سر تم،اگر قرن بیسبسیاري از محققین بر این باورند؛ که طوريبه)2019

با کمبود دنیاکشور 62در حال حاضر).1398(حاتمی و نوربخش، قرن جنگ براي آب خواهد بودمنفت بود، قرن بیست و یک
ازیکیدرایران). 1399و همکاران،مالرضا قصاب (ها در آفریقا و خاورمیانه قرار دارندرو هستند که بیشتر آنشدید آب روبه

مناطقدرمردمدرصد94حدودایرانکه دردهدمینشان) 2017(جهانیبانکگزارش. استواقعجهانآبکممناطق
تولیددرصد94همچنین. استدرصد36حدودرقماینجهانیکه متوسطصورتیدرکنند،میزندگیآبیتنشداراي

است درصد22جهانیمتوسطبرايرقماینکهحالیدرآیدمیدستبهآبیتنشداراير مناطقدایرانداخلیناخالص
).1400(موسوي و همکاران، 

و تی، تراکم جمعتیاز جمله رشد جمعیانسانراتیبا تأثمیرمستقیو غمیآب به طور مستقتیمربوط به امنيهاینگران
Craig(ابدییمشیافزاینیشهرنش et al., جهان تا سالتیسازمان ملل، جمعيطبق برآوردها). این در حالی است که 2019
Nahomee(را تجربه خواهد کردکسريدرصد40یآب جهان2030سال يو براابدییمشینفر افزااردیلیمدو،2050 et al.,

یو حتياقتصاديور، آموزش، بهرهياز جمله بهداشت، کشاورزیتوسعه انسانيهااست که به تمام جنبهیموضوعنیا).2021
,Naik(شودیصلح و ثبات مربوط م 2016 .(

مطابقواندمواجهآببا کمبودنفرمیلیون800ازبیشحاضرحالدردهدمینشانسازمان مللهايگزارشکهطورهمان
متوسطاینبرافزونخواهد رسید،فرنمیلیاردهفتتادوبهکمابیشمیزاناین2050تا سالمتحدمللسازمانبینیپیش
دالیلاز). یکی1399رسید (صالحی و ابراهیمی، خواهدیک سومبهآیندهسالتا بیستنفرهرازايبهآبجهانیعرضه
Aslamاست (خانگیهايفعالیتاستفاده از آن درتوسعهحالدرکشورهايدرآبتقاضايافزایشاصلی et al., 2021 .(
خانگیوصنعتیاستفادهرودمییابد، انتظارافزایشدرصد30تا20بین2050سال تاآبجهانیتقاضايشودمیبینیپیش
,Boretti & Rosaکند (رشدتریعسرحتی 2019.(

شدنطوالنیومصرف آبافزایشیلبه دلایران نیز خشکنیمهمناطق خشک ودرآبیمنابعموجوديحاضرحالدر
Raheliاست (یافتهکاهششدتهبکسالیهاي خشدوره et al., ملک همانند دیگر مناطق روستایی استان ). شهرستان باغ2020

) و به دلیل اثرات منفی 1400و همکاران، بذرافشانهاي زیادي مواجه شده است (خوزستان در چند سال اخیر با خشکسالی
جویانه در کارگیري رفتارهاي صرفهایین آمده است و نیازمند بهخشکسالی سطح دسترسی خانوارهاي روستایی به آب خانگی پ

Savari(مصرف است et al., شدت هخانوار بسطحدرآبمصرفدرجوییصرفهرفتارهايپذیرشبهبنابراین نیاز؛ )2021
,Warner & Diazشود (احساس می ,Warnerاست (مسائل جهان امروزيینترمهم) زیرا حفاظت از منابع آب یکی از 2021

2021.(
وادراکییندهايآفرو بر اهمیتپشتیبانیحفاظت از آب خانگی رفتارهاياجتماعییشناختروانزیادي از عوامل مطالعات
Warnerکنند (میجویی در مصرف آب تأکیدصرفهبراياجتماعی-شناختی et al., 2017; Chaudhary et al., 2017; Russell

& Knoeri, 2020; Shahangian et al., 2021; Aslam et al., ) اما با این وجود نتایج مطالعات حاکی از آن است عوامل2021
تحقیقاتعدمبهمنجراند و اینشدهواقعغفلتموردتاکنونگذارند،میتأثیرحفاظت از آب خانگی رفتاربرکهیشناختروان
رفتارشناسی عمدتاًحوزهدرتحقیقاتتمرکزایران،شده است. درحفاظت از آباجتماعیروانیهايجنبهمورددرکلی

زاده و ؛ ولی1396؛ حسنی و همکاران، 1396؛ ابدي و همکاران، 1395بوده (رحیمی و همکاران، کشاورزانرفتاربهمعطوف
؛ مهنی رفتار و 1398پور و احمدوند، ؛ شرفی1397؛ اسکندري و همکاران، 1397؛ تاجري مقدم و همکاران، 1397همکاران، 
Keshavarziاست (شدهپرداختهخانگیآبازحفاظتحوزه رفتارهايبهاندکیبسیارتحقیقاتدرتنها) و1399همکاران، 

et al., 2006; Shahangian et al., حفاظتیرفتارباواسترفتاراساسیهايکنندهتعیینازیکیانسانروانشناسی).2020
Bennettدارد (پیوندنیز et al., یشناختروانباید به عوامل اجتماعی و آب،درجوییصرفهتشویقمنظوربنابراین به؛ )2017
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Chaudharyتوجه کرد (دهد،میقرارتأثیرتحتآبازحفاظترفتارهاياتخاذیامشارکتبرايراافرادکه et al., 2017 .(
ریزيبرنامهرفتارنظریهجملهازاند،دادهتوسعهمطالعه رفتارهاي حفاظت از آببرايرانظريرویکردچندیناجتماعیروانشناسان
حفاظت انگیزش، نظریه1981که در سال )Schwartz(هنجار شوارتزسازيفعال، مدل1991که در سال )Ajzen(شده آجزن

اند.ارائه گردیده2010در سالکه ) Sternاسترن (هنجار- باور- ارزشنظریهو1983که در سال )Rogers(راجرز
McLeod(دارند شوند رامیرفتارتحریکباعثکهشناختیوادراکیفرآیندهايها،چه همه این نظریهاگر et al., ولی )2015

در زمینه خطر و تهدید ارائه دهندزیستیطمحهاي بالقوه حاکم بر توانند درك درستی از انگیزهها به تنهایی نمیاین نظریه
)Janmaimool, رامختلفیعواملواستپیچیدهواقعیرفتارتغییرهايمحركدركکهاستشدهثابتخوبیبهزیرا)2017

Ajzen(هستند بینیپیشغیرقابلکهشودمیشامل et al., -اجتماعییکپارچهوجامعمدلیکتوسعهبنابراین،؛ )2011
نظریه رفتار اجتماعی،روانشناسیزمینهدر.داردايویژهاهمیتوستاییخانوارهاي ررفتارمطالعهبرايشناختیروان

وتوضیحبرايمختلفهايحوزهدرگستردهطوربهواستکردهاتخاذرامعقولیگیريتصمیمچارچوبشدهیزيربرنامه
Chinاست (شدهاستفادهرفتارهابینیپیش et al., کهانددادهحققان مختلف نشانمتوسطشدهانجامهايفراتحلیل). 2016

است و بسیاريدهندهتوضیحوکنندهبینیپیششدتبهانجام کارقصدوهدفرفتارتعیینریزي شده درنظریه رفتار برنامه
به عنوان مثال اند دادهنشاننیتورفتارتوضیحبرايراریزي شدهنظریه رفتار برنامهازاستفادهبودنمناسبمطالعاتاز

وري جویی و رفتارهاي افزایش بهرهمؤثر بر صرفهیشناختروانهاي ) در پژوهشی در زمینه عامل1400شاهنگیان و همکاران (
درصد از تمایالت 57یک تئوري کارآمد است و قادر است ،ریزي شدهآب خانگی به این نتیجه رسید که تئوري رفتار برنامه

بینی کند.افراد را پیش
هاي فردي رفتار تطبیقی مانند نظریه رفتار باشد که نه تنها بر هزینهتر میحفاظت نیز یک نظریه جامعنظریه انگیزش 

که عوامل کلیدي گیرد (به عنوان مثال، اثربخشی پاسخ)کند، بلکه اقدامات جمعی را نیز در نظر میریزي شده تمرکز میبرنامه
,Keshavarz & Karamiهستند (ارهنج- باور- ارزشسازي هنجار و نظریهنظریه فعالدر محركعواملاینبنابراین،؛ )2016

نظریه دري انگیزش حفاظت کهنظریههايسازهیعنی،باشندمیحفاظت از آبدرمشارکتبرايخانوارهاقصدبرمهمیتأثیر
.نشدندریزي شده گنجاندهرفتار برنامه

Trueloveمحققان مختلف ( et al., 2015; Tapsuwan & Rongrongmuang, 2015; Keshavarz & Karami, Shafiei؛2016

& Maleksaeidi, 2020; Delfiyan et al., توضیحیهاينظریهترینقويازیکی) تائید کردند که نظریه انگیزش حفاظت2020
هایی نظریهه انگیزه حفاظت،ریزي شده و نظرینظریه رفتار برنامه.استحفاظتیاقداماتانجامبرايفرديقصدبینیپیشبراي

بنابراین این مطالعه جهت رفتار حفاظت از آب در خانوارهاي روستایی این دو نظریه را با ؛ اندشباهتمنحصر به فرد و داراي 
).1هم ادغام کرده و یک نظریه یکپارچه ساخته است (نگاره 

توان با نیت یا همان کند رفتار واقعی را میکه بیان میروانشناختی است -یک نظریه اجتماعیریزي شدهنظریه رفتار برنامه
Popaبینی کرد (بهتر پیشقصد رفتاري et al., 2019; Tam, یاانگیزهکنندهمنعکسکهنیاتاین نظریه،اساس). بر2020

Sánchez(هستند رفتارهايکنندهبینیپیشترینقويهستند،عملیکدرشدندرگیربرايايبرنامه et al., Zhong؛2018

et al., Zhongکند (میایفاشدهریزيبرنامهرفتارنظریهدرمحورينقشنگرش).2019 et al., نگرش نسبت به زیرا )2019
Ullahي بستري است که در آن، یک شخص ارزیابی مطلوب یا نامطلوبی از آن رفتار دارد (یک رفتار نشان دهنده et al.,

2021; Sánchez et al., 2018; Lu et al., (مثل حفاظت از آب)،زیستیطمحازطرفدارانهگیري رفتارهايشکل). براي2016
Holtآید (وجودبهزمینهایندرمثبتنگرشباید et al., 2021; Ullah et al., تغییربهنسبتمردمبنابراین نگرش؛ )2021

Koop(کندمککآبمصرفدرجوییصرفهبهتواندمیآبمصرفالگوهاي et al., هنجارنظریهاین). متغیر دیگر2019
است رفتاريانتخابیکبامواجههدرافراداجتماعینفوذیافشارعنوانبهذهنی. هنجارهايبودنداجتماعیفشاریاذهنی

)Sánchez et al., گیرد مینشأتفردزندگیدرمهمافرادازبرخیگفتارهمچنینورفتارتأثیرازذهنی). هنجارهاي2018
)Goh et al., نه یاکنندمیوي حمایترفتارتغییرازدیگرانآیااینکهمورددرفردیکادراکیباورازاست) و عبارت2017
)Liang et al., کنترلآجزنطبق نظر ریزي شده کنترل رفتاري درك شده است. سومین متغیر در تئوري رفتار برنامه). 2018
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یکخودکارآمديوشدهدركرفتاريکنترلدارد بنابراینبیشتريسازگاريخودکارآمديمفهومباشدهادراكرفتاري
و در این مطالعه از اصطالح خودکارآمدي استفاده شده است.هستندمفهوم

. شودیمفادهاسترفتارهاي محافظتیانجامقصدیاخطرکاهشرفتارهايبراي توضیحمعمولطورنظریه انگیزه حفاظت به
با توجه به ).1399است (صالحی و ابراهیمی، شناختیگیريتصمیمفرآینددراجتماعیفردي وعواملشاملنظریهاین

Truelove(نظریه انگیزه حفاظت، افراد در برخورد با تهدیدهاي بالقوه ممکن است دو ارزیابی داشته باشند  et al., ین ). ا2015
Wangمقابله (شوند: ارزیابی تهدید و ارزیابی و زیر فرآیند، تقسیم میهاي شناختی به دفرآیند et al., ارزیابی تهدید).2019

,Chenباشد (پذیري درك شده و شدت درك شده میشامل آسیب شدت درك شده ناشی از نتایج نامطلوب، به ). 2020
Cismaru(احساس یک فرد در رابطه با میزان سختی رویدادهاي منفی اشاره دارد  et al., شدت درك به عبارت دیگر)2011

,Janmaimool(شودمیدركفردیکتوسطکهاستاحتمالیمضراتبودنجديمیزانمعنايبهتهدیدازشده 2017 .(
یدتهدبامقابلهبرايشخصدفاعبیتواناییاین. دارداشارهتهدیداحتمالازافرادذهنیخطردركپذیري درك شده بهآسیب
Liao(است et al., آبی)کممثالًتهدید (یکبرابردرفردپذیريآسیبدهندهنشانشدهدركپذیريبنابراین آسیب؛ )2020

Keshavarz & Karami(استموجود 2016.(
,Chenباشد (درك شده میارزیابی مقابله، متشکل از اثربخشی پاسخ، هزینه پاسخ و خودکارآمدي نش اثربخشی واک).2020

Delfiyanدرك شده، به باور یک فرد که رفتارهاي توصیه شده در کاهش یا از بین بردن خطر مؤثر خواهد بود اشاره دارد ( et

al., 2020.(
کوشش،وتالشمانند زمان، یپولیرغهاي پولی و هاي در نظر گرفته شده شامل هزینههاي ادراك شده، به هزینههزینه

Cismaruهاي سازگارانه اشاره دارد (حمت و سختی است که در راستاي انجام اقدامزرنجوناراحتی، دردسر et al., 2011 .(
ریزي شده و اي در مدل اعتقاد سالمت، نظریه انگیزه حفاظت، نظریه رفتار برنامهخودکارآمدي ادراك شده که به طور گسترده
Ungنظریه شناختی اجتماعی توسعه یافته است ( et al., درك توانایی فرد نهایتو درشدهدركدشواريیاسهولتبه)2016

Sánchezدارد (براي انجام یک رفتار خاص اشاره et al., 2018; Zhong et al., استمعتقدفردکهمیزانی. در واقع به)2019
Liang(دهدانجامرا) آبحفظتواناییمثالً(خاصیرفتاريتغییرتواندمی et al., توجه به مطالب ذکر شده با).2018

ترسیم شده است و بر 1نگاره در باشد ریزي شده و انگیزه حفاظت میي رفتار برنامهچارچوب این تحقیق که ادغام دو نظریه
هاي زیر در نظر گرفته شده است.هاي ارائه شده در باال، فرضیهها و استداللاساس بحث

)، H4(هزینه درك شده)، H3(اثربخشی واکنش درك شده)، H2(رك شدهشدت د)، H1(پذیري درك شدهآسیباول:الیه
نیت خانوارهاي برمثبت و معناداريکنندهبینیپیشتأثیرات) H7(هنجار ذهنیو)H6(نگرش)،H5(خودکارآمدي ادرك شده

.دارندروستایی در حفاظت از آب
بر رفتار خانوارهاي روستایی در معناداريومثبتکنندهبینیشپیاثرات)H9(و نیت) H8(ادراك شدهدوم: خودکارآمديالیه

دارند.حفاظت از آب
پژوهشروش 

هاي کاربردي، از لحاظ میزان و درجه کنترل متغیرها، غیرآزمایشی و از نظر نحوه این مطالعه از نظر هدف از نوع پژوهش
شهرستان را خانوارهاي روستایی در چهار دهستان جامعه آماري این پژوهش پیمایشی است. - ها توصیفیگردآوري داده

افرادسرپرست خانوار انتخاب شد. 340تشکیل دادند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه )=3000N(باغملک 
ها دادهآوريابزار جمع). 1گرفتند (جدول قرارمطالعهاي با انتساب متناسب موردطبقهگیرينمونهروشازاستفادهبانمونه

پرسشنامه محقق ساخته بود که براي تدوین آن از مطالعات مختلف استفاده شد. براي تعیین روایی و پایایی ابزار تحقیق از 
روایی محتوایی، روایی سازه (روایی تشخیصی)، پایایی ترکیبی و ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. در رابطه با روایی محتوایی، 

ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گروهعلمییئتهانلی از اعضاي پرسشنامه در اختیار پ
خوزستان قرار گرفت و اصالحات مورد نظر انجام شد و مورد تأیید قرار گرفت. براي تعیین پایایی ابزار تحقیق، مطالعه راهنما 

. پس از برازش الگوهاي )2جدول طالعه در حد مناسبی بود (انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي مورد م
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Composite(ترکیبیهاي متغیرهاي پنهان (مکنون) مقدار پایایی گیري متغیرهاي مورد مطالعه، براي هر یک از مؤلفهاندازه

Reliability( باالتر از) ش روایی تشخیصی با روش ) بود. به عالوه، از رو7/0محاسبه شد که مقادیر بدست آمده در حد مطلوب
گیري نیز به منظور تعیین روایی ابزار اندازه)Average Variance Extracted(تعیین ضریب میانگین واریانس استخراج شده

) بود. براي سنجش متغیرهاي تحقیق، از طیف لیکرت پنج 5/0استفاده شد. مقادیر بدست آمده در حد مطلوب (باالتر از 
و SPSS24افزارهايها از نرمبراي تجزیه و تحلیل دادهزیاد استفاده شد.حدودي، زیاد و خیلیکم، کم، تااي شامل خیلیگزینه

AMOS24 .استفاده شد

نظري تحقیقالگوي-1نگاره 

بحثوهایافته
شناختی پاسخگویانجمعیتو تماعیفردي، اجهايتوصیف ویژگی

198نفر نمونه تحقیق، 340سال بوده است. از کل 60/40آمار توصیفی نشان داد، میانگین سن پاسخگویان در نمونه تحقیق 
وضعیت تأهل نیز نشان داد، برحسباند. توزیع فراوانی پاسخگویان درصد) مرد بوده8/41نفر (142درصد) را مرد و 2/58نفر (

) مجرد بودند. توزیع فراوانی میزان تحصیالت درصد1/12نفر (41و متأهلدرصد) 9/87نفر (299پاسخگو، 340از
) پاسخگویان درصد9/15نفر (54درصد) از پاسخگویان داراي سواد خواندن و نوشتن، 4/49نفر (168پاسخگویان نشان داد 

) پاسخگویان درصد1/17نفر (58خگویان داراي تحصیالت دبیرستان، ) از پاسدرصد9/2نفر (10داراي تحصیالت راهنمایی، 
لیسانس و باالتر درصد) پاسخگویان فوق1/2نفر (هفتدرصد) لیسانس و 1/9نفر (31،یپلمدفوق) درصد5/3نفر (12دیپلم، 

نفر 22ورت ملکی بوده و ها به صدرصد) خانه آن5/93نفر (318همچنین توزیع فراوانی وضعیت مالکیت نشان داد .بودند
نشین بودند.درصد) به صورت اجاره5/6(

پذیري درك شدهآسیب

خطر درك شدهشدت

تهدیدارزیابی

ادراك شدهخودکارآمدي

ادراك شدههزینه

واکنش درك شدهاثربخشی

مقابلهارزیابی

ریزي شدهرفتار برنامهتئوري

ذهنیهنجار

نسبت به رفتارنگرش

نیت رفتار

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

انگیزش حفاظتتئوري
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نمونهتخصیصنحوهوطبقاتتفکیکبهمطالعهموردآمارينمونهوجامعهمشخصات-1جدول
نمونه خانوار روستا دهستان
55 487 ابوالعباس

منگشت
35 308 چیدن
11 92 درب ابوالعباس
8 68 چلچلک
6 53 یرراهصحراي ز

115 1008 جمع
38 338 بارانگرد

تلقلعه
16 131 لران
9 80 چشمه شیرین
7 58 کلتندرسفلی
5 49 گنجشکیکان
4 42 زرداشگفت
4 34 چاشنیدان
2 22 علیاگالبوندان
85 754 جمع
28 242 پسکره

هپرو
21 194 نیدره
12 97 جولر
10 86 دورتو
9 84 آبمد
6 55 سرمورد
4 37 سرپوشیده
4 31 بکونی
4 49 ارزو
98 875 جمع
29 258 نرگسیکبودتخت

10رود زرد 85 پیرموسی
3 25 ابله
42 368 جمع
340 3005 جمع کل

ها و ضریب آلفا در آزمون آلفا کرونباخ براي متغیرهاي تحقیقگویه-2جدول 
منبعهاهگویضریب آلفامتغیر

85/0نگرش

اي استمصرف آب کار پسندیدهجویی درکنم صرفهفکر می
Gregory & Leo, 2003
Gilbertson et al., 2011
Keramitsoglou &
Tsagarakis, 2011
Yazdanpanah et al., 2016

اي استرویه کار عاقالنهبه نظر من کاهش مصارف بی
مودن آب مطلوب استکنم کمتر مصرف نفکر میمن 

کنم کمتر مصرف نمودن آب مفید استمن فکر می
کنم هدر دادن آب کار نادرستی استمن فکر می

کنمکشی آب را رها نمیاستفاده از آب لولهبا هنگام شستن ظروف 
مکنهاي مصارف منزل استفاده میبراي آب دادن به گیاهان منزل و باغچه از باقی مانده
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2ادامه جدول 
منبعهاگویهضریب آلفامتغیر

75/0هنجار ذهنی

Yazdanpanah.دانندجویی در مصرف آب را مهم میاطرافیان من اغلب صرفه et al.,
2015

Pradhananga et al.,
2015

Chaudhary et al.,
2017

Liang et al., 2018

.نماز نظر اطرافیانم من باید آب را کمتر مصرف ک
کنندجویی در مصرف آب تشویق میام مرا به صرفهاعضاي خانواده

.آب مطلوب استکنند مصرف کمتربسیاري از افرادي که براي من مهم هستند فکر می

خودکارآمدي 
89/0درك شده

.کمتر مصرف کردن آب براي من کاري دشوار است
Jorgensen et al., 2013
Yazdanpanah et al.,

2016
Chaudhary et al.,

2017
Liang et al., 2018

.جویی در مصرف آب براي من غیرممکن استصرفه
.کمتر مصرف کردن آب از توان من خارج است

.شناسممیکامالًهاي کاهش مصرف آب را روش
.من مطمئنم که کمتر مصرف کردن آب براي من کار آسانی است

.جویی کنمنایی آن را دارم تا در مصرف آب صرفهبه طور کلی توا

پذیري آسیب
77/0درك شده

داشت؟خواهدپیدرتانخانوادهبرايهنگفتیهايهزینهزیاد آبمصرفشمانظربه

Rainear &
Christensen, 2017

Delfiyan et al., 2020

کند؟میتسریعراخشکسالیآبرویهبیمصرفشمانظربه
بـار بـه جامعـه بـراي راجـدي هايآسیبنهایتدرآبمصرفدرافرادنکردنرعایتشمانظربه

آورد؟می
دانست؟ریتأثیبوناچیزتوانمیراخانوادهیکدرآبرفتهدرشمانظراز
شود؟میطبیعتبهآسیبباعثآبرویهبیمصرفشمانظربه

شدت درك 
82/0شده

است؟کنندهناراحتموضوعاینآیااست؟آمدهبوجودشمامنطقهدرآبمکررقطعی
Janmaimool, 2017

Pakmehr et al., 2020
Delfiyan et al., 2020
Raheli et al., 2020

؟شدخواهدخانوادهدرآمدتعادلخوردنبرهمموجبآبمصرفبااليهايهزینهپرداختآیا
است؟انسانسالمتیخطر افتادنبهموجبسالموکافیآبنبودندسترسدرشمانظربه
دارد؟روانیوروحیآثارآبیکموخشکیآیا

استبشریتبرايجديتهدیديکمبود آبکنممیفکر

اثربخشی 
واکنش درك 

شده
77/0

؟استمؤثرآبرفتهدرمیزانکاهشدرشربآببامنزلحیاطیاوخودروشستشويعدمآیا
Rainear &

Christensen, 2017
Delfiyan et al., 2020

باشد؟داشتهاثرخانوارآبمصرفکاهشدرتواندمیآبنشتونقصرفعشمانظربه
.آوردخواهمبدستآسایشآرامش خاطر وجویی کنم،در مصرف آب صرفهمناگر
.شودمیگیريجلوآبکمبودازجویی کنم،من در مصرف آب صرفهاگر

درك هزینه
89/0شده

.داردنیاززیاديجویی در مصرف آب زمانحفاظت و صرفهرفتارهايانجام

Pakmehr et al., 2020
Rainear &

Christensen, 2017
Delfiyan et al., 2020

.کنمجوییدر مصرف آب صرفهبتوانممنتااستالزمزیاديتالش
.شدخواهدمنزندگیسبکتغییرباعثآبمصرفدرجوییصرفهايبرهاییگامبرداشتن

.شودجویی در مصرف آب باعث کاهش آسایش و رفاه در زندگی میصرفه
.ها خواهد شدتوصیه به دیگران جهت هدر ندادن آب موجب رنجش آن

.استبرهزینهوگرانبسیارجویی در مصرف آبانجام رفتارهاي صرفه

95/0یتن

.نزدیک مصرف آب را کاهش دهمندهیدر آقصد دارم 
Gilbertson et al.,

2011
Yazdanpanah et al.,

2016
Liang et al., 2018
Chaudhary et al.,

2018

.قصد دارم اطرافیان را در جهت کاهش مصرف آب تشویق کنم
.در آینده نزدیک تالش خواهم کرد تا مصرف آب را کاهش دهم

.قصد دارم در آینده نزدیک کم مصرف نمودن آب را الگو قرار دهم
.ریزي کنم تا نحوه مصرف آب را مدیریت کنمقصد دارم برنامه

.خواهم تالش کنم آب را هدر ندهماز همین امروز می

90/0رفتار

.نمکمداوم آب خودداري میباز گذاشتنمن در هنگام شست و شوي حیاط منزل از 
Gilbertson et al.,

2011
Dolnicar et al., 2012
Untaru et al., 2016

Kumar Chaudhary et
al., 2017

Chaudhary et al.,
2018

.کنمکشی آب را رها نمیهنگام شستن ظروف با استفاده از آب لوله
.کنماستفاده میهاي مصارف منزل براي آب دادن به گیاهان منزل و باغچه از باقی مانده

.دارمهنگام استحمام فشار آب را کم نگه می
.کنمها را برطرف میها فوراً نقص آندر صورت خرابی و نشتی لوله
.بندمهنگام مسواك زدن آب را می

.کنمکشی براي شستشوي خودرو استفاده نمیاز آب لوله
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پژوهشمتغیرهايبینهمبستگی
دهد، متغیر نشان می3گونه که جدولرسی رابطه بین متغیرهاي تحقیق، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همانمنظور بربه

)، 001/0P< ،47/0=r(شدهشدت درك)، 001/0P< ،44/0=r(شدهپذیري دركآسیببا متغیرهاي آب جویی درصرفهرفتار
)، 001/0P< ،43/0=r(شدهخودکارآمدي درك)، 001/0P< ،28/0=r(پاسخهزینه )، 001/0P< ،54/0=r(شدهاثربخشی واکنش درك
داري ) رابطه مثبت و معنیP< ،50/0=r/001نیت (و) P< ،45/0=r/001(هنجار ذهنی)، P< ،48/0=r/001(نگرش نسبت به رفتار

دارد.
ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق-3جدول 

درصد99داري با اطمینان معنی**درصد95داري با اطمینان معنی*

رفتار حفاظت از آب در خانوارهاي روستاییبرمؤثرعواملعلیمدلواکاوي
آزمون تحلیل مسیر شامل برآورد . سازي معادالت ساختاري استفاده شداز روش مدلي تحقیق، هامنظور آزمون فرضیهبه

نتایج، )4(جدول باشد. در خصوص برازش نیکویی مدل ساختاريمی) Path Coefficients(مسیر عامل مشتركوتناسب مدل 
هاي همچنین بر اساس سایر شاخصباالست. مطالعه دار است زیرا تعداد نمونه موردکاي معنیمربع نشان داد که شاخص 

ریشه دوم و شاخص لویس-شاخص برازش فزاینده، شاخص برازش تطبیقی، شاخص توکرکاي نسبی،مربع برازش مدل شامل 
,Bentler(برازش مدل در سطح قابل قبولی بوده استبرآورد واریانس خطاي تقریب 1989; Henry & Stone, 1994.(

هاي برازشزان انطباق مدل ساختاري با شاخصنتایج می-4جدول 
CMIN/DFIFICFITLIRMSEAشاخص

≥90/008/0≥90/0≥90/0≥≥5معیار پیشنهاد شده
806/291/091/090/007/0مقدار گزارش شده

براي بررسی متغیرهاي مؤثر یق چارچوب تحقمتغیرهاياستانداردمستقیمغیرومستقیماثراتاستاندارد،کلاثراتمیزان5جدول
یرهاي متغاست،قابل مشاهده2نگاره و5جدولدرکهطورهمان. دهدمینشانبر رفتار خانوارهاي روستایی براي حفاظت از آب را

ند. دارمتغیر رفتاربرداريیو معنیممثبت، مستقتأثیر)001/0P< ،32/0=Beta(خودکارآمديو )001/0P< ،53/0=Beta(نیت
نگرش نسبت ،)001/0P< ،58/0=Beta(پذیري درك شدهآسیب، )001/0P<،62/0=Beta(اثربخشی واکنش درك شدهیرهاي متغ

تأثیرداراي )05/0P< ،12/0=Beta(و هنجار ذهنی )04/0P< ،19/0=Beta(شدت درك شده، )003/0P< ،43/0=Beta(به رفتار

X1X2X3X4X5X6X7X8X9متغیرها

X1:1هدرك شدپذیريآسیب
X2:**47/01شدت درك شده
X3:**89/0**51/01اثربخشی واکنش

X4:**28/0**37/0*36/01پاسخ هزینه
X5:**41/0**67/0**51/0**52/01درك شدهخودکارآمدي

X6:**48/0**36/0**55/0**33/0**43/01نسبت به رفتارنگرش
X7:**34/0**25/0**45/0**22/0**27/0**58/01هنجار ذهنی

X8:**45/0**47/0**50/0**53/0**56/0**44/0**20/01رفتارينیت 
X9:**44/0**47/0**54/0**28/0**43/0**48/0**45/0**50/01آبجویی در مصرفصرفهرفتار
CR90/088/090/092/091/090/088/097/090/0

AVE73/069/076/077/070/072/072/087/082/0
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براي بررسی متغیرهاي مؤثر بر مفهومی تحقیقمدل یتنهاي متغیر نیت دارند. دربه واسطهداري بر متغیر رفتارغیرمستقیم و معنی
کند.ینیبیشرا پنیتو رفتاریرهايمتغییراتدرصد از تغ55و45یببه ترتتواندیمرفتار حفاظت از آب 

چارچوب تحقیقدر ینیبیشپیرهايمتغتأثیر-5جدول 

به تواندیمبراي بررسی متغیرهاي مؤثر بر رفتار حفاظت از آب هاي تحقیق نشان داد چارچوب تحقیقنتایج آزمون فرضیه
ش بر این اساس، هفت فرضیه از نه فرضیه پژوهکند.ینیبیشرا پنیتو رفتاریرهايمتغیراتیدرصد از تغ55و45یبترت

).6مورد تأیید قرار گرفتند (جدول 

ساختاريمدلبر اساسهاي تحقیق نتایج بدست آمده در رابطه با آزمون فرضیه-6جدول 
آزموننتیجه داريسطح معنیضرایب رگرسیونی استانداردفرضیه تحقیق

تأیید فرضیهH1(58/0003/0پذیري درك شده            نیت (آسیب
تأیید فرضیهH2(19/0042/0(شدت درك شده            نیت

تأیید فرضیهH3(62/0001/0(اثربخشی واکنش            نیت
رد فرضیهH4(10/0086/0(نیتهزینه پاسخ

رد فرضیهH5(01/0967/0(رك شده            نیتخودکارآمدي د
تأیید فرضیهH6(43/0006/0(نگرش نسبت به رفتار            نیت

تأیید فرضیهH7(12/0050/0هنجار ذهنی            نیت (
تأیید فرضیهH8(32/0001/0(خودکارآمدي درك شده            رفتار

تأیید فرضیهH9(53/0001/0(نیت            رفتار

بر نیت یريتأثباشد اما داري بر رفتار میمستقیم مثبت و معنیتأثیرنتایج مطالعه نشان داد خودکارآمدي درك شده، داراي 
,Chen & Tung(مانندمحققانی. حفاظت از آب نداشته است 2014; Wang et al., 2014; Russell et al., Gao؛2017 et al.,

درخاصرفتارکهاستمعنیاینبهرفتارينیت.داردوجودتفاوتواقعیرفتارورفتارينیتبینکهاندکردهاشاره) 2017
.استدادهرخقبالًیادادخواهدرخبالفاصلهخاصرفتارکهاستمعنیاینبهواقعیرفتارکهحالیدرداد،خواهدرخآینده
Webb(وب و همکارانطور که همان et al., امکانات،بودندسترسدرقبیلازخارجی،شرایطازاظهار داشتند برخی)2013
یکدرشرکتبرايهاآنرفتاربربنابراینوباشدعاريشخصیکنترلازاستممکنها،مهارتورفتارازآگاهیهزینه،زمان،
عمل خواهندانجامبرايتريقويرفتارباشند،داشتهخودرفتاربرتوجهیقابلکنترلافراداگر. گذاردمیتأثیرخاصعمل

دارندرانیازموردهايفرصتومنابعکهمعتقدندیک دلیل این است که خانوارهابنابراین مطابق با یافته این تحقیق،داشت
مقابله چندانی براي موانعی که با نوارهاخاتواند باشدمیایندیگردلیلو)غیرهکافی و زمانمهارت،توانایی،دانش،مثالعنوانبه(

رفتارنیتهنجار ذهنینگرشخودکارآمديهزینهاثربخشی پاسخدهشدت درك شپذیريآسیبمتغیر

کل استاندارداثرات
--58/019/062/010/001/043/012/0نیت

-11/006/011/002/032/008/002/053/0رفتار

استانداردمستقیماثرات
--58/010/062/019/001/043/012/0نیت

-53/0--44/032/0---رفتار

استانداردمستقیمغیراثرات
---------نیت

--08/002/0-11/006/011/002/0رفتار
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اتفاقبالفاصلهکههستندرفتاريانجامبهمایلکهکنندمیمورد مطالعه اظهاربنابراین خانوارهاي؛ ندارندراشوندمیروبروهاآن
و توانایی و امکانات آن را در دسترس دارند.افتدمی

Bambergمطالعات (برخالف نتایج  et al., 2017; Chen, 2020Cote et al., نتایج مطالعه نشان داد که هزینه پاسخ بر نیت ، );2019
جویی در مصرف آب مؤثر نبوده است.رفتاري خانوارها جهت حفاظت و صرفه

سازي معادالت ساختاري چارچوب نظري تحقیقمدل- 2نگاره 
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هزینه

85/0

85/0

50/0

51/0

92/0

74/0

70/086/0

65/0

82/0
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در این نگـاره قابـل   کهطورهماننشان داده شده است. ریزي شدهمعادالت ساختاري تئوري رفتار برنامهيسازمدل3در نگاره 
و یممثبـت، مسـتق  تـأثیر )001/0P< ،26/0=Beta(و خودکارآمـدي  )001/0P<،40/0=Beta(یرهاي نیـت  متغاست،مشاهده

ــ ــرداريیمعن ــار ب ــر رفت ــد. متغی ــاي متغدارن ــار   یره ــه رفت ــبت ب ــرش نس ــديو )001/0P< ،48/0=Beta(نگ خودکارآم
)04/0P< ،16/0=Beta( ي متغیـر نیـت دارنـد. تئـوري رفتـار      داري بر متغیر رفتار بـه واسـطه  غیرمستقیم و معنیتأثیرداراي

ییـرات درصـد از تغ 46و38یببه ترتتواندیمبراي بررسی متغیرهاي مؤثر بر رفتار حفاظت از آب ریزي شده به تنهاییبرنامه
کند.ینیبیشرا پنیتو رفتاریرهايمتغ

ریزي شدهمعادالت ساختاري تئوري رفتار برنامهيسازمدل-3نگاره 

در این نگاره قابل مشاهدهکهطورهمانآورده شده است. انگیزه حفاظت معادالت ساختاري تئوري يسازمدلنیز 4در نگاره 
و شدت درك )010/0P<،38/0=Beta(پذیري درك شده، آسیب)001/0P<،48/0=Beta(اثربخشی پاسخیرهاي متغاست،
به تنهاییتئوري انگیزش حفاظتداري بر متغیر نیت دارند. مستقیم و معنیتأثیرداراي )031/0P<،32/0=Beta(شده

کند.ینیبیشپدر خانوارهاي روستایی را حفاظت از آب نیتیرمتغییراتدرصد از تغ47تواندیم
ریزي شده و انگیزش حفاظت به عنوان چارچوب تحقیق ي دو تئوري رفتار برنامههاي تحقیق مدل ادغام یافتهبا توجه به یافته

به جویی در مصرف آب نسبت به این دو تئوريقدرت بیشتري در تبیین رفتار و نیت خانوارهاي روستایی براي حفاظت و صرفه

26/0
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84/080/0 90/089/0

63/0

63/0

91/0 84/0
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هاي الزم براي مقابله با تهدید و خطر تري از انگیزهتواند درك درستبنابراین ادغام این دو تئوري می؛ صورت جداگانه دارد
جویی در مصرف آب کمک کند.آبی ارائه دهد و به رفتارهاي حفاظت و صرفهکم

انگیزه حفاظتسازي معادالت ساختاري تئوري مدل-4نگاره 

گیري و پیشنهادهانتیجه
معضل کمبود ،دهدیکی از معضالت قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می

استفادهآنازکهاستطبیعیمنابعازآب. استشدهتبدیلعمومیبحرانیبهجهانسراسردرآبکمبودمسئلهآب است. 
هدف اصلی این . داردزیاديبسیاراهمیتآندرجوییصرفهوطبیعیمنبعایندارينگهوحفظبنابراینشود؛میديزیا

نتایج تحقیق نشان داد نیت یکی از تحقیق، تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار خانوارهاي روستایی در حفاظت از آب بوده است. 
Popaرت مستقیم مؤثر بوده است. محققین دیگر (متغیرهایی است که بر رفتار حفاظت از آب به صو et al., 2019; Tam,

2020; Maduku, 2020; Wang et al., 2021; Shahangian et al., از آب حفاظتنیت مشابه دست یافتند.یجنتا) نیز به 2021
برکهشاره داردجویی در مصرف آن، در واقع به تعهد خود فرد براي شرکت در رفتارهاي حفاظت از آب او صرفه
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که تمایل بیشتري براي فرديشودتصورکهاستمنطقی.کندمیبینیپیشراافرادرفتاراست ومؤثرافرادهايگیريتصمیم
تمایالت نقشبهتوجهاین،برعالوه.داشتخواهداز آبجوییصرفهدربیشتريمسئولیتووظیفهحفاظت از آب دارد،

هاي فرهنگی از طریق رادیو شود با انجام فعالیتمیتوصیه نبنابرای؛ استمهمآب بسیاردرجوییصرفهرفتارارتقاءدررفتاري
جویی در مصرف آب افزایش حفاظت و صرفهبراي، پخش بروشور و پوستر تمایل خانوارهاي روستایی و تلویزیون و مطبوعات

هاي آنان را در راستاي صیانت و حفاظت از منابع طبیعی به فعالیتت مردمی از طریق تشویق و ترغیب،جلب مشارکداد و با 
ویژه آب سوق داد.

درك شده یکی از متغیرهایی است که بر رفتار حفاظت از آب به صورت خودکارآمدينتایج تحقیق همچنین نشان داد 
Jorgensenمؤثر بوده است. محققین دیگر (مستقیم et al., 2013; Liang et al., 2018; Warner & Diaz, 2020; Ahmmadi

et al., 2021; Wang et al., 2021; Shahangian et al., خانوارهاییدیگر،عبارتیبهمشابه دست یافتند.یجنتانیز به )2021
رفتاراستدر حفاظت از آب مؤثرهایشانهمچنین فعالیتودارندرادر مصرف آبییجوصرفهتواناییکنندمیفکرکه

توانمیخودکارآمدي ادراك شده بر رفتار حفاظت از آب،اهمیتبهتوجهبادهند.مینشانخودازريبهتحفاظتی
درجوییصرفهآموزشیهايبرنامهوهاسخنرانیودادارائهخانوارهابهراآبمصرفدرجوییصرفهراهنمايهايکتابچه
Shi(به کار گرفتنیزراآبمصرف et al., مصرفجوییرفتار صرفهدرراخانوارهادانشومهارتتواندمیداماتاق). این2017

رعایتهنگامآبمصرفدرجوییصرفهکهخانوارها القا کندبهتواندمیهمچنیناقداماتایناین،برعالوه. هددآب بهبود
همچنین .کنندایجادآبمصرفردجوییصرفهبرايخوبیعادتتاکندمیکمکهاآنبهونیستمشکلیکاررهنمودهااین
جویی آگاهی کامل هاي مختلف صرفهجویی کنند ولی از روشصرفهآبتوانند در مصرف چون افراد میتوان استدالل کرد می

را آبجویی در مصرف هاي صحیح صرفهاست روشملیهاي کوتاه از تلویزیون که یک رسانه توان با اجراي کلیپندارند می
آموزش داد.

بینی رفتار ي نیت رفتاري، قدرت زیادي در پیشاثربخشی واکنش درك شده یکی از متغیرهاي تحقیق بوده که به واسطه
Pakmehr(مطالعاتبانتایجاینکهحفاظت از آب داشته است et al., 2020Delfiyan et al., تحقیقاتیهايحوزهدر) ;2020

طور نتایجو همیندر جهت حفاظت از منابع آب انجام دهد و اثربخشی، ارزشمنديهنگامی که فرد رفتاري .داردمطابقتدیگر
جویی آگاه کرد و مسئله بایست مردم را از اثرات این صرفهار خود را تکرار کند بنابراین میشود رفتباعث میآن را ببیند

و مردم بدانند که با انجام این منتقل گردد شفاف و صادقانه به مردم ت به صورجویی و اثرات و پیامدهاي حاصل از آن صرفه
ي هدایا شود با تهیهبنابراین توصیه می؛ د بودنبسیار کارساز خواهآبی کمدر کاهش اثرات و عواقب بحران ها و اقدامات فعالیت

ویم، سررسید و میزي، سرسوئیچی، تقهاي روجویی در مصرف آب بر روي هدایا مانند یاداشتبه افراد مختلف و درج شعار صرفه
کرد.ارزشمندي حفاظت از آب را پررنگ غیره اثربخشی و 

اینبینی رفتار حفاظت از آب بوده است.ي نیت رفتاري، عامل مؤثري در پیشبه واسطهپذیري درك شده نیزمتغیر آسیب
Gebrehi؛ 1396آزادي و همکاران، هاي (پژوهشازحاصلنتایجبایافته & van der Veen, تحقیقاتیهايحوزه) در2015
اگربنابراین،؛ استباشد که نسبت به کمبود آب احساس کردهي ارزیابی فرد از آسیبی می. این متغیر نحوهداردسازگاريدیگر

تر در جديبالیايبروزبهمنجرو این کمبودهستندپذیرآسیبکمبود آبعواقببرابردرکهکننددركخانوارهاي روستایی
درمحافظتانگیزهمکانیسمطریقازهاآناست،جديآب منفیپیامدهايبرابردرهاآنپذیريآسیبوشودمیآینده

مدیریتدرخودتأثیرمیزانبهبایدمسئولوشهروندهرکنند. میشرکتجویی در مصرف آب هاي صرفهاقدامات و فعالیت
در این راستا .باشدداشتهسزاییبهنقشکشوردرآبیکمبحراندرتواندمیکهبداندبایدفردهر. باشدآگاهآبمصرف

هاي بحران و قطع آب در در زمانصدا و سیما همکاري مستمر مجریاننشان دادن این اثرات از طریق شود با پیشنهاد می
خانوارهاتارا دو چندان کرد آبی هاي جدي کماهمیت این موضوع و آسیبنندهیپربهاي برخی از مناطق قبل از اخبار و سریال

.یابنددستمصرف آب از صحیحیدركبه
بهنتایجبابینی رفتار حفاظت از آب دارد. مطابقي نیت رفتاري، قدرت زیادي در پیشنتایج مطالعه نشان داد نگرش به واسطه

,Lamمطالعه (نتایجآمده،دست 2006; Zhong et al., 2019; Chaudhary et al., 2017; Liang et al., 2018; Maduku,
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2020; Warner & Diaz, 2020; Ahmmadi et al., 2021; Wang et al., 2021; Shahangian et al., ) نشان داد نگرش 2021
ها و گذاران در طراحی برنامهبنابراین سیاست؛ استمهمجویی در مصرف آنحفاظت از آب و صرفهرفتارغیرمستقیمتعییندر

بهنسبتتريمثبتهايآب، نگرشازحفاظترفتارهايبهمردمنگرشازشناختوآگاهیگرایانه باید بامداخلهاقدامات 
Yazdanpanahکنند (ایجادکنندگانذهن مصرفدرآبازحفاظتهايشیوه et al., توان با اجراي از این رو می).2016
رفتارهايو خانوارهادادتغییررازندگیسبکوآبی در مصرفجویهاي آموزشی مناسب و افزایش آگاهی، صرفهبرنامه
مشتركاحساسیکصورتبهکهاستموارديجملهازآبرفتهدرازجلوگیري. ي در حفاظت از آب داشته باشندجدید

خودروزمرهزندگیدرتغییرينیستندحاضروکنندنمیمسئلهایندرگیرراخودافراد اغلبامادارد،وجودهاانسانهمهدر
هاي تبلیغات، آگاهی و اجراي برنامهو همچنین ترویجیآموزشیهايبرنامهبرگزاريشود با وصیه میبنابراین ت؛ کنندایجاد

همه از این ه تا دعوت کردجویی در مصرف آبهاي حفاظتی و صرفهانجام فعالیتافراد را به حفاظت از آب،مثبت در راستاي 
.وردار شوندموهبت الهی برخ

بایافتهبینی رفتار حفاظت از آب بوده است. ایني نیت رفتاري، عامل مؤثري در پیشبه واسطهنیزشدت درك شدهمتغیر 
Twymanهاي (پژوهشازحاصلنتایج et al., 2014; Mason & Agan, 2015; Oloukoi et al., هايحوزهدر)2014

شده از تهدید به معناي میزان جدي بودن مضرات احتمالی است که توسط یک شدت درك.داردسازگاريدیگرتحقیقاتی
ي فردي را براي انجام رفتارهاي پیشگیري از پذیري انگیزهشود. مطابق این نظریه، درك باالتر از شدت و آسیبفرد درك می

,Keshavarz & Karamiدهد (آبی) افزایش میخطر (در اینجا بحران کم یککهباشدمعتقدشخصیاگرنبنابرای؛ )2016
الزمرفتارهايدرگیرزیاداحتمالباشد، بهداشتهبسزاییتأثیرتواندهاي او میرفتار و فعالیتواستخطرناكبالقوهوضعیت

- میباعثامراین. شوددادهمختلف نشانطرقآبی بهکمخطراتخانوارهاي روستایی شدتبهشود در این راستا بایدمی

مربوطهدولتیهايسازمانراستاایندر. گرددبیشترجوییها و اقدامات صرفهفعالیتبه انجامهاآننیت و رفتار،گردد
بحرانتشدیدمثال،عنوانبه(و هدر دادن آباتالفمنفیپیامدهايتادهندارائهخانوارهابهراخاصیهايگزارشتوانندمی

.کنندبرجستهرا) ، خشکسالی و غیرهانرژي
با نتیجهاینوبینی رفتار حفاظت از آب بوده استي نیت رفتاري، عامل مؤثري در پیشمتغیر هنجار ذهنی نیز به واسطه

,Lamپژوهش (هايیافته 2006; Chaudhary et al., 2017; Liang et al., 2018; Maduku, 2020; Warner & Diaz, 2020;

Ahmmadi et al., عدمیادتأییعبارتیبهباشد،میافرادبرمرجعهايگروهفشارمعنیبه. هنجار ذهنی) مطابقت دارد2021
نامطلوبرفتاریاشودتشویقدیگرانتوسطخانواري حفاظت از آب مطلوبرفتاراگر. استدیگرانتوسطفردتأیید رفتار

راستاایندربنابراینگذارد،میتأثیرخانوارهاحفاظتیرفتارهايونیترويگیردقرارسرزنشمورددیگرانسويازهاآن
سفیدانریشروحانیون،معلمان،ماننددارندي روستایی در جامعهباالترياجتماعیمنزلتکهافراديازگردد،میپیشنهاد

رف آب به وسیله هاي رایج مصتا بتوان از این طریق شاهد تغییر روشگرفتبهرهارتباطیهايکانالعنوانبهو غیرهروستا
، زمینه آببرداران، در ارتباط با حفاظت از روز کردن اطالعات این دسته از بهرهواقع با شناسایی و بهدرافراد دیگر منطقه بود.

کرد.گسترش اطالعات مفید در سایرین فراهم را براي
سپاسگزاري

است که با 27/1400و منابع طبیعی خوزستان با شماره این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه علوم کشاورزي 
دارند.حمایت مالی این دانشگاه انجام شده است. نویسندگان مراتب قدردانی خود را از این دانشگاه اعالم می

منابع
شاورزان کآب توسطحفاظترفتاربرترویجی-آموزشیهايبرنامهتأثیر). 1397اسکندري، ف.، کریمی، ز.، و خالدي، خ. (

، 1، شماره 14، سال ایرانآبمنابعتحقیقاتله مجشهرستان روانسر). زالوآبدهستانکشاورزان: مطالعه(مورد
.170-183صص 
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). ارزیابی رفتار سازگاري گندمکاران دیم شهرستان کرمانشاه در 1396آزادي، ي.، یزدان پناه، ي.، فروزانی، م.، و محمودي، ح. (
، 2، شماره 7، دوره یشناختبوممجله کشاورزي آب و هوایی: کاربرد نظریه انگیزه حفاظت. يهايریرپذییتغرویارویی با 

.94- 106، صص
(طی دوره ملکی بر اقتصاد روستایی شهرستان باغتحلیل اثرات خشکسال).1400(.و حاتمی، د.،مبذرافشان، ج، موسی پور،

.201- 219صص ،1شماره، 4دوره جغرافیا و روابط انسانی،مجله .)1380-1390زمانی 
بامرتبطعواملوکشاورزيآبحفاظترفتارموانع). کشف1399پناه، م. (مقدم، م.، راحلی، ح.، ظریفیان، ش.، و یزدانتاجري

توسعهواقتصادتحقیقاتمجلهرضوي). خراساناستاننیشابوردشتمطالعهبنیان (مورددادهينظریهازاستفاده
.287- 308، صص 2، شماره 2ي ، دورهایرانکشاورزي

مجله اي. زمینهينظریهاساسبراصفهانشرقدرآببحرانمعنایی). بازسازي1398حاتمی، ع.، و نوربخش، س. (
.123-142صص ،1، شماره 30، سالکاربرديیشناسجامعه

باکشاورزانآبازحفاظترفتارتبیین).1395. (ررتن،بوو،.سمحمدزاده،،.مفروزانی،،.مپناه،یزدان،.فآباد،رحیمی فیض
آموزشوترویجعلوممجله الشتر. شهرستانمطالعهمورد: شدهریزيرفتار برنامهیافتهتوسعهتئوريازاستفاده

.1- 17، 2، شماره 12جلد ،ایرانکشاورزي
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Abstract
The main purpose of this applied research is to analyze the factors affecting the behavior of rural households in
water consumption. The information required for the research was collected by survey method and a
questionnaire. The collected data were analyzed by SPSS and Amos software using structural equation modeling
approach. The statistical population of this study consisted of rural households in four rural areas of Baghmalek
of Khuzestan province (N = 3005) that based on Krejcie and Morgan table, the sample size of 340 households
was selected. Samples were selected using stratified sampling method with proportional assignment. The results
obtained from the structural equation model of path analysis showed that the variables of intention and self-
efficacy have positive, direct, and significant effects on the behavior. Also, perceived reaction effectiveness,
perceived vulnerability, attitude towards behavior, perceived severity, and subjective norm had indirect and
significant effects on the behavior through the intention. Finally, this framework for examining the variables
affecting water consumption behavior can predict 45% and 55% of the changes in the behavior and intention,
respectively. In addition, the research findings showed that the integrated model of the two theories of planned
behavior and protection motivation as a research framework has more power to explain the behavior and
intention of rural households to conserve water than the two theories separately.

Keywords: Rural households, Water saving, Behavioral theories, Bagh Malek county.
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