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رفتار یافتهتوسعهتبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان با استفاده از تئوري 
مورد مطالعه شهرستان الشتر:ریزي شدهبرنامه

1سعید محمد زاده و رابرت برتون،معصومه فروزانی،*پناهآباد، مسعود یزدانفاطمه رحیمی فیض

)05/02/94؛ پذیرش:04/05/93(دریافت:
چکیده

،بدون آبیاري،باشد. از طرفیهاي در حال توسعه، حفظ امنیت غذایی در سطح ملی و خانوار میغه کشوردغدترینمهم
کمبود آب ینبنابراباشد.پذیر نمیکه یکی از ابعاد مهم امنیت غذایی است، امکاندستیابی سریع به رشد محصوالت کشاورزي

بنابراین حفاظت و ؛ آب در ایران استکنندهمصرفترین بزرگبخش کشاورزيکهازآنجاییشود. سبب عدم امنیت غذایی می
زیادي بر امنیت غذایی کشور دارد. مقاله حاضر با استفاده از تأثیراستفاده مناسب از آب توسط کشاورزان در زمان حال و آینده 

استان شهرستان الشتررزان را درمبانی نظري تحقیق، نیت و رفتار حفاظت از آب کشاوعنوانبهریزي شده تئوري رفتار برنامه
اي چند مرحلهگیري نفر از کشاورزان شهرستان الشتر بودند که بر اساس نمونه360لرستان بررسی نمود. نمونه تحقیق، 

انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد، سه متغیر نگرش، هنجار اخالقی و هویت خود بر نیت افراد نسبت به ايتصادفی طبقه
داري توسط کنترل رفتاري درك شده و نیت تبیین معنیطوربهگذارند. از طرفی رفتار حفاظت از آب میتأثیرآب حفاظت از

قدرت ،ریزي شدهها نشان داد، با افزودن دو متغیر هنجار اخالقی و هویت خود به تئوري رفتار برنامهشود. عالوه بر این یافتهمی
جهت مصرف بهتر آب توسط کشاورزان ارائه هاییپیشنهاد،، بر اساس نتایج تحقیقتنهایدر. یابدمیبینی تئوري افزایشپیش

گردید.

.اقدامات داوطلبانهکشاورزان، ریزي شده، رفتار حفاظت از آب تئوري رفتار برنامهکلیدي:هايواژه

و محقق مرکز تحقیقات و استادیاران گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستاندانشجوي دکتريبه ترتیب -1
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مقدمه
بـدون آن  وهـاي کشـاورزي اسـت   نهادهترینمهمآب یکی از 

ــزایش ســریع محصــوالت ک  ــذیر نیســتامکــانشــاورزي اف پ
)Rosegrant et al., ب یکـی از دالیـل اصـلی   کمبـود آ .)2009

Yang(باشـد  مـی عدم امنیت غـذایی   et al., زیـرا آب  ، )2003
ــیش ــرطپ ــد  ش ــراي رش ــی ب ــد اساس ــتو تولی ــان اس گیاه

)Gerbens- Leenes & Nonhebel, در قــرن حاضــر ).2004
ک عامــل غــذایی یــ، در جهــت حفــظ امنیـت حفاظـت از آب 

اکنـون  ). 1387رود (موسوي و همکـاران،  کلیدي به شمار می
هاي کـم آب، قـرار   هاي جهان در دسته کشوربسیاري از کشور

ســعه بــراي ادامــه توهــاآندارنــد و ایــن بــدان معناســت کــه 
بع آب بـا  هاي با نیاز باال به منایکی از بخشعنوانبهکشاورزي 

. )1389و زرافشـانی،  (افشـار  انـد مشکالت زیادي مواجه شـده 
% آب در بخـش  70متوسـط طـور بـه انـد  تحقیقات نشان داده

Yang(گـردد کشاورزي مصرف می et al., ایـن میـزان   )2003
ــا خمنطقــه یی کــه در هــادر کشــور ــه و شــمال آفریق اورمیان

هـاي ایـن  کشـور ایـران جـزء   .باشدتر نیز میبیشاندشدهواقع
کشـاورزي بخـش دربآاز% 92ایـران درباشـد،  منطقه مـی 

Roudi Fahimiشـود ( مـی مصـرف  et al., از طرفـی  .)2002
ــهآب در دســترس کشــاورزان از متأســفانه اســتفاده خــوبیب

Yazdanpanah(کننـد  نمـی  et al., لـذا بـا توجـه بـه     ). 2013
مبــود آب در بخــش کشــاورزي اتفــاق تــرین کبــیشکــهایــن
ع آبی در ایـن بخـش   استفاده کارا از مناببنابراین لزوم افتد، می

اسـت ناپـذیر اجتنابکشاورزي آببهینه مدیریت یا به عبارتی
بـا  کشور ایران کهاین. با توجه به )1388(محمدي و همکاران، 

ها و آبی در استانله کمأمسمسئله کمبود آب مواجه است، لذا 
کنــد. اي مختلــف کشــور نیــز تــداوم پیــدا مــیهــشهرســتان

شهرسـتان اسـتان لرسـتان    9کـی از شهرستان الشـتر جـزء ی  
باشــد. در ایــن شهرســتان کشــاورزان از ســه منبــع آبــی مــی

در کننـد.  اه و چشمه جهـت آبیـاري اسـتفاده مـی    رودخانه، چ
هـاي از آبکشـاورزان  رویـه  دهه اخیر بـه علـت برداشـت بـی    

مناسـب  اها و انتخاب الگوي کشت نـ آب چاهازجملهزیرزمینی 
ــاآنتوســط  ــی آبه خــوان دشــت الشــتر  ســطح آب زیرزمین
کـه ایـن کـاهش موجـب خشـک شـدن      اسـت یافتـه کاهش
ها و کاهش حجم آب ورودي به رودخانـه شـده اسـت.    چشمه

مشـکل  این عوامل موجب گردیده این شهرسـتان بـا  درنتیجه
این در حالی است که بخـش کشـاورزي از   . مواجه شودآبیکم

روازایـن .اي در ایـن شهرسـتان برخـوردار اسـت    ویـژه اهمیت 

امنی یب منابع آب و به طبـع آن کـاهش نـا   جهت کاهش تخر
ــاورزان   ــب کش ــار مناس ــذایی رفت ــهغ ــوانب ــزرگعن ــرب ینت

اولـین قـدم در   رسد وکنندگان آب ضروري به نظر میمصرف
ــاآنایـــن مســـیر درك رفتارهـــاي فعلـــی   باشـــد مـــیهـ

)Yazdanpanah et al., ــن رابطــه روانشناســی 2014 ). در ای
ابـزاري  عنـوان بـه هاي این حیطـه علـم   و تئوريزیستمحیط

ــابع   ــراد جایگــاه خاصــی در من ــار اف ــراي درك رفت مناســب ب
,Bambergتحقیقاتی دارنـد (  2013; Onwezen et al., 2013;

Wauters et al., 2010; Abrahamse et al., 2009; Bayard

& Jolly, 2007; Tal et al., 2006; Lynne et al., 1995 .(
)of Planned Behaviorنظریـه (ریزي شدهامهتئوري رفتار برن
توانـد  است کـه مـی  اجتماعی- هاي روانشناسیاز انواع تئوري

,Bambergبینی نماید (را پیشزیستمحیطرفتارهاي حامی 

2013; Russell & Fielding, ریـزي  ). تئوري رفتار برنامه2010
هـاي حفـاظتی ماننـد    براي طیف وسیعی از رفتارتاکنونشده 

Bayard(زیسـت محیطحفاظت از  & Jolly, )، حفاظـت  2007
Wautersاز خـاك (  et al., Clarkحفاظـت از آب ( )،2010 &

Finley, 2007; Trumbo & O’Keeffe, جـویی  )، صـرفه 2005
Gilgدر مصــرف آب ( & Barr, )، کــاهش مصــرف آب 2006

)Lam, Mugabi)، پرداخـت قبـوض آب (  1999 et al., 2010 ،(
Dolnicarب (بازیافـت آ  & Hurlimann, 2010; Nancarrow

et al., بینـی رفتـار کشـاورزان هنگـام آبیـاري      )، پـیش 2008
)Lynne et al., ) و تغییــر رفتــار افــراد در مصــرف آب 1995
)Cary, شــده اســت. لــذا تحقیــق حاضــر کــاربردهبــه) 2008

بررسی و درك رفتار حفاظتی کشاورزان در رابطـه بـا   منظوربه
چارچوب نظري تحقیـق  عنوانبهتئوري آب از این حفاظت از

استفاده نموده است.
تئـوري عمـل   یافتـه توسـعه ریـزي شـده،  رفتار برنامـه تئوري

Action ofنظریه(منطقی Reasoned( مـی ) باشـدFishbein

& Ajzen, ریـزي شـده   تئـوري رفتـار برنامـه   درواقـع ). 1975
افراد را توضیح ه رفتار ارادي اجتماعی شناختی است کتئوري

,Ajzenدهد (می 1985; رفتـار عامـل   تئـوري  ). در ایـن 1991
شـود و نیـات   مرکزي است که توسط نیـات فـرد تعیـین مـی    

هنجار ذهنـی و کنتـرل   ،خود توسط نگرشنوبهبهرفتاري نیز 
,Ajzenشــود (بینــی مــیپــیش،رفتــاري درك شــده 1991 .(

را نظـر وردمـ که فرد رفتـار  استايدرجه)Attitude(نگرش
Wautersمثبت یا منفـی اسـت (  صورتبهکند که ارزیابی می

et al., ) یا به ارزیابی مطلوب یا نامطلوب فرد اشـاره دارد  2010
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)Abrahamse et al., ریــزي ). در تئــوري رفتــار برنامــه2009
تواند رفتار را تعیـین کنـد   مستقیم نمیصورتبهشده، نگرش 

طریـق نیـات رفتـاري، رفتـار را    غیرمسـتقیم از  صورتبهبلکه 
Bambergکند (تعیین می & Moser, ). متغیر دیگر این 2007

یا فشار اجتمـاعی  )Subjective norm(ذهنیتئوري، هنجار 
یـا نشـدن بـا رفتـار اسـت      شـدن مواجـه درك شده بـراي  

)Wauters et al., ). هنجار ذهنی به فشـار اجتمـاعی   2010
م یک رفتار و انگیزه فرد درك شده جهت انجام یا عدم انجا

فشـار اجتمـاعی اشـاره دارد.   همچـون به رعایـت مـواردي   
دیگران تـا چـه حـد    کهاینبه ادراك افراد از دیگرعبارتبه

Abrahamseکنند، اشاره دارد (یا رد میتائیدرفتار او را  et

al., سومین متغیر در این تئوري، کنتـرل رفتـاري   ).2009
اســت کــه )perceived behavioral control(درك شــده

توانایی درك شده توسط فرد براي موفقیت انجـام رفتـار را   
Wautersدهـد ( نشان مـی  et al., کنتـرل  درواقـع ). 2010

سـهولت یـا دشـواري درك شـده یـک      ،رفتاري درك شده
Abrahamseرفتار توسط فرد است ( et al., اگرچـه ). 2009

بینـی  پـیش زنظـر اریزي شـده  موفقیت تئوري رفتار برنامه
Nigburاسـت ( شـده اثبـات رفتـار   et al., 2010; Kaiser,

انـد، افـزودن برخـی    هاي دیگري نشان دادهپژوهش.)2006
را تئـوري بینـی  توانـد قـدرت پـیش   میتئوريمتغیرها به 

Whitmarshافزایش دهد ( & Oneill, 2010; Fielding et

al., هنجـار  ). در این رابطـه ایـن تحقیـق دو متغیـر    2008
شـده ریـزي برنامـه رفتـار  تئورياخالقی و هویت خود را به 

Yazdanpanah(اضافه نموده است et al., 2015(.
شــواهد زیــادي جهــت گنجانــدن متغیــر هنجــار اخالقــی 

)moral norm(ریزي شده وجود دارد به تئوري رفتار برنامه
)Arvola et al., 2008; Burton, 2004; Kaiser &

Scheuthle, 2003; Conner & Armitage, 1998; Ajzen,

ــراي درك  )1991 . اضــافه نمــودن هنجارهــاي اخالقــی ب
شـوند، اهمیـت   مـی تفسـیر اخالقـی  ازلحاظرفتارهایی که 

,Kaiser(دارند ). حفاظت از آب نوعی رفتار اخالقـی  2006
افـزودن هنجـار اخالقـی بـه تئـوري رفتـار       بنـابراین ؛ است

باشـد. توانـد مفیـد   مینـه مـی  در ایـن ز ریـزي شـده   برنامه
ــی از   ــی یکــ ــاي اخالقــ ــلهنجارهــ ــی عوامــ اساســ

ــات رفتــاري را _شــناختی شــکل اجتمــاعی اســت کــه نی
,Bambergدهند (می هـاي افـراد   گیـري بر تصـمیم ،)2013

Bambergاست (مؤثر & Moser, ) و اشـاره دارد بـه   2007

اعتقادات افراد در مورد درست یا غلـط انجـام دادن کـاري   
)Simsekoglu & Lajunen, ). از ســـوي دیگـــر، 2008

هـایی  هنجارهاي اخالقی قوانین اخالقـی درونـی یـا ارزش   
بینـی  یـا مجـازات پـیش   خود پاداشـی که توسط باشند می

Arvolaشـوند ( مـی  et al., ,Lam). الم (2008 ) بـا  1999
ریـزي کـه هنجـار    استفاده از چارچوب تئوري رفتار برنامـه 

شود، مصرف آب را بررسـی نمـود.   اخالقی را نیز شامل می
ــق هن  ــن تحقی ــی  در ای ــهم معن ــی س ــار اخالق داري در ج

ــد و  پــیش ــل هارلن ــار نداشــت. در مقاب بینــی نیــات و رفت
Harland(همکـاران   et al., نشـان دادنـد، هنجـار    ) 2007

اخالقی، نگرش و کنترل رفتـاري درك شـده نیـت فـرد را     
کنند.شیر آب هنگام مسواك زدن تعیین میبراي بستن 

ریزي شده شواهدي براي چنین در تئوري رفتار برنامههم
عنوانبه)self-identity(گنجاندن متغیر هویت خود

Whitmarshدیگر نیات رفتاري (بینی کنندهپیش &

Oneill, 2010; Sparks & Shepherd, ) مشاهده 1992
توان به تئوري رفتار بنابراین متغیر دیگري که می؛ شودمی
ریزي شده اضافه نمود، هویت خود است. مفهوم مهبرنا

شدهگرفته، )Strykerهویت از تئوري هویت استریکر (
هاي اي از نقشاست. طبق تئوري استریکر، خود مجموعه

اجتماعی است به عبارتی میزانی که یک فرد خود را 
داند هاي اجتماعی خاص میمعیاري براي نقشعنوانبه
)Pelling & White, هویت خود، برچسبی درواقع). 2009

برند و است که مردم براي توصیف خودشان به کار می
مهمی روي نیت رفتاري داشته باشد تأثیررود انتظار می

)Cook et al., ,Stryker). استریکر (2002 ) معتقد 1968
ساختار اجتماعی است و تأثیراست، هویت خود تحت 
تار اجتماعی را خود رفنوبهبهساختار اجتماعی نیز 

بینی بنابراین در مطالعه حاضر هویت خود، پیش؛ سازدمی
تئوريبا توجه به موارد فوق چارچوب کننده نیت است. 

در ادامه ارائه ) 1ریزي شده (نگاره رفتار برنامهیافتهتوسعه
. در این تئوري رفتار عامل مرکزي است که .گرددمی

نوبه رفتاري نیز بهشود و نیات توسط نیت فرد تعیین می
خود توسط نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاري درك 

اولین شود. بینی میشده، هنجار اخالقی و هویت خود پیش
گذارد، متغیري که بر نیت حفاظت از آب کشاورزان تأثیر می

باشد. نگرش محصول درك و قضاوت است نگرش می
)Siebert et al., ار موردنظر اي است که فرد رفت)، درجه2010
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Wautersصورت مثبت یا منفی است (کند و بهرا ارزیابی می

et al., و نقش محوري را در فهم افکار و رفتار انسان )2010
,Lagekvistکند (ایفا می ). در رابطه با موضوع پژوهش 2005

توان بیان نمود، نگرش کشاورزان یکی از عوامل می
باشد. نگرش آب میده نیت افراد جهت حفاظت ازکننتعیین

ارزیابی مثبت یا منفی کشاورزان در رابطه با حفاظت از آب 
نقش مهمی در فهم افکار و رفتار کشاورزان در باشد کهمی

کند. هنجار ذهنی متغیر دیگري جهت حفاظت از آب ایفا می
است که بر نیت حفاظت از آب کشاورزان مؤثر است. هنجار 

جهت انجام یا عدم انجام ذهنی به فشار اجتماعی درك شده
یک رفتار و انگیزه فرد به رعایت مواردي همچون فشار 

که دیگر به ادراك افراد از اینعبارتاجتماعی اشاره دارد. به
کنند، اشاره دارد دیگران تا چه حد رفتار او را تائید یا رد می

)Abrahamse et al., ). در رابطه با حفاظت از آب، 2009
شار اجتماعی درك شده جهت انجام یا عدم هنجار ذهنی، ف

باشد به عبارتی تائید یا انجام رفتار حفاظتی کشاورزان می
عدم تائید رفتار وي توسط دیگران است. خودکارآمدي (یکی 

اي از باورهاي کنترلی دیگر از متغیرهاي تئوري) مجموعه
افراد است. باورهاي کنترلی به حضور عواملی که ممکن است 

گردد سهیل کند یا مانع از آن شود برمیرفتاري را تعملکرد 
)Wauters et al., Abrahamse). آبراهامز و همکاران (2010

et al., ) کنترل رفتاري درك شده را سهولت یا دشواري 2009
دانند. در رابطه با درك شده در مواجهه با یک رفتار می

ري موضوع تحقیق، کنترل رفتاري درك شده، سهولت یا دشوا
باشد. هنجار اخالقی حفاظت از آب توسط کشاورزان می

متغیر دیگري است که بر نیت حفاظت از آب کشاورزان مؤثر 
Onwezenاست. اونوزین و همکاران ( et al., ) معتقدند، 2013

باشد و رفتار عنوان احساس تعهد اخالقی میهنجار اخالقی به
Harlandان (نماید. هارلند و همکاربینی میافراد را پیش et

al., ) معتقدند، هنجار اخالقی، تعهد اخالقی فرد در 2007
دهد. در رابطه با حفاظت از آب، انجام یک رفتار را نشان می

هنجار اخالقی، تعهد اخالقی فرد جهت انجام رفتاري خاص 
هاي کشاورزان جهت حفاظت از آب گیرياست، بر تصمیم

بینی رزان را پیشمؤثر است و رفتار حفاظت از آب کشاو
نماید. درواقع هنجار اخالقی، رفتاري احساسی افراد جهت می

حفاظت از آب است و باعث مشارکت افراد در رفتارهاي 
شود. هویت خود متغیر دیگري است که بر حفاظت از آب می

گذارد. هویت خود، نیت حفاظت از آب کشاورزان تأثیر می

برند ان به کار میبرچسبی است که مردم براي توصیف خودش
رود تأثیر مهمی روي نیت رفتاري داشته باشد و انتظار می

)Cook et al., ). در رابطه با موضوع تحقیق، هویت 2002
عنوان حفاظت کننده آب خود، درك کشاورزان از خود به

باشد که روي نیت و رفتارهاي حفاظت از آب کشاورزان می
گذاردتأثیر می

روش پژوهش
پیمـایش طراحـی و اجـرا    روشگیري از با بهرهاین تحقیق

هاي توصیفی است که بـراي  این روش از انواع پژوهششد. 
رود هاي یک جامعه آماري به کار مـی بررسی توزیع ویژگی

ــاران،   ــرمد و همک ــ). 1379(س ــن  يهجامع ــاري در ای آم
شهرستان الشتر )و باغدارانکشاورزان (زارعانپژوهش کل 

باشـند. روش  مـی نفـر  6000ه تعـداد  بـ در استان لرستان 
گیـري  گیري در این پژوهش بـر اسـاس روش نمونـه   نمونه

کـه بـر اسـاس    باشـد اي مـی طبقـه تصادفی اي چندمرحله
نفـري از کشـاورزان   360نمونـه  جدول کرجسی و مورگان

در ایـن تحقیـق سـعی شـد بـر      براي تحقیق انتخاب شـد.  
بع آبـی  اساس جامعـه تحقیـق از تمـام کشـاورزان بـا منـا      

بـدین ترتیـب ابتـدا طبقـات     مختلف نمونه انتخاب گـردد. 
مشخص شدند، طبقات شامل کشاورزانی بودنـد کـه از آب   

-جهت آبیاري استفاده مـی نال (رودخانه)چاه، چشمه و کا

و غیـر  صـورت تصـادفی  اي بـه کردند، سپس از هـر طبقـه  
نفر، کاربران آب چشـمه  120اي از کاربران آب چاه سهمیه

، کاربرانی که هـم از آب چـاه و هـم از آب چشـمه     نفر60
نفـر، کـاربران آب   60کننـد  صورت ترکیبی استفاده مـی به

نفر و کابرانی که از هر دو منبع آب رودخانه و 60رودخانه 
نفـر انتخـاب   60نماینـد صورت ترکیبی استفاده میچاه به
گردید.

اطالعات مورد نیـاز در ایـن پـژوهش از طریـق پرسشـنامه      
منظور طراحی ابزار سنجش قق ساخت گردآوري شد. بهمح

هایی که ها گویهسعی گردید بر اساس مرور پیشینه نگاشته
توسط دیگر محققان براي سـنجش متغیرهـاي موجـود در    

ــه ــار برنام ــوري رفت ــه تئ ــزي شــده در ســایر زمین ــاي ری ه
شده بود شناسایی گردیـد و سـپس   محیطی استفادهزیست

قی و هویت خود به این تئوري افزوده دو متغیر هنجار اخال
ریزي شـده حاصـل   یافته رفتار برنامهشدند و تئوري توسعه

ها در رابطه با موضوع این تحقیق گردید درنهایت این گویه
(حفاظت از آب) تغییر و ساخته شدند. پس از ارائه تعاریف 
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4مفهــومی جهــت کــارکردي نمــودن متغیرهــاي نگــرش (
گویـه)،  4گویه)، هنجـار اخالقـی (  4گویه)، هنجار ذهنی (

گویه)، 3گویه)، هویت خود (3کنترل رفتاري درك شده (
گویه) استفاده گردید.10گویه) و رفتار (6نیت (

روایــی ظــاهري پرسشــنامه مــذکور بــا اســتفاده از نظــرات 
کشـاورزي دانشگاهکشاورزيآموزشوترویجگروهاساتید

قـرار گرفـت.   تأییـد خوزستان موردرامینطبیعیمنابعو
ــا انجــام مطالعــه  ــز ب ــایی پرسشــنامه نی ــا پای ــر از 30ب نف

کشاورزان (زارعان و باغداران) که خارج از جمعیـت نمونـه   

بودند و با آزمون کرونباخ آلفا مورد تائید قـرار گرفـت. الزم   
هـاي  به ذکر است در مطالعه اصلی، مقدار آلفا براي بخـش 

صد شد کـه ایـن رقـم    در94تا 65مختلف پرسشنامه بین 
، 1باشد. جدول نشان از پایایی باالي سؤاالت پرسشنامه می

ها براي سـنجش هـر متغیـر و ضـرایب آلفـا      متغیرها، گویه
ــی  ــان م ــاخ را نش ــی  کرونب ــنجش همگ ــاس س ــد. مقی ده

خیلـی  «امتیازي شامل 5لیکرت طیف متغیرهاي تحقیق، 
ــا حــدودي«، »کــم«، »کــم ــاد«، »ت ــاد«و » زی » خیلــی زی

باشد.وان پاسخ هر گویه میعنبه

کنترل رفتاري درك شده

هنجار اخالقی

ضریب آلفا در -1جدول 
آزمون کرونباخ براي 

متغیرهاي تحقیق
ضریب هاگویهمتغیر

آلفا
به نظر من نگرش

جویی صرفه
در آب 

کشاورزي 
کار 

-پسندیده

اي است.
جویی صرفه

در مصرف 
آب در 

هنگام 
کشاورزي 
مفید است.

94/0

به نظر من 
جویی صرفه

در مصرف 
آب در 

هویت خود

هنجار ذهنی

نگرش

یت ن رفتار 

Yazdanpanah(ریزي شدهتئوري توسعه یافته رفتار برنامه-1نگاره  et al., 2015(

(



...ریزي شده تبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان با استفاده از تئوري توسعه یافته رفتار برنامه

6

ضریب آلفا در آزمون کرونباخ براي متغیرهاي تحقیق-1جدول 
ضریب آلفاهاگویهمتغیر
اي است.جویی در آب کشاورزي کار پسندیدهبه نظر من صرفهنگرش

94/0جویی در مصرف آب در هنگام کشاورزي مفید است.صرفه
جویی در مصرف آب در هنگام آبیاري الزم است.من صرفهبه نظر

جویی در مصرف آب عاقالنه است.کنم صرفهمن فکر می
جویی در مصرف آب هستند.تر کشاورزان موافق صرفهبیشهنجار ذهنی

71/0تري در تولید محصوالت مصرف کنم.افراد مهم براي من معتقدند باید آب کم
کنند.تري در آبیاري استفاده کنم افراد مهم این رفتار من را تائید میاگر من آب کم

جویی کنم.اند انتظار دارند در مصرف آب کشاورزي صرفهافرادي که براي من ارزش قائل
جویی در مصرف آب از اصول وجدانی من است.صرفههنجار اخالقی

93/0.امنم، کار خوبی انجام دادهجویی ککنم اگر در مصرف آب کشاورزي صرفهفکر می
جویی در مصرف آب کشاورزي هستم.کنم ازنظر وجدانی موظف به صرفهمن احساس می

کنم.در رابطه با حفاظت آب من احساس وظیفه شخصی و دین می
پذیر نیست.تر مصرف کردن آب در کشاورزي امکانبراي من کمکنترل رفتاري درك شده

94/0در مصرف آب براي آینده کشاورزي من بهتر است.جویی صرفه
جویی در مصرف آب کشاورزي براي من سخت است.صرفه

جویی در مصرف آب هستم.من ذاتاً اهل صرفههویت خود
80/0جویی در آب سازگار است.شخصیت من با صرفه

دانم.عنوان شخصی که در مصرف آب دقیق و صرف جو هست میمن خودم را به
جویی کنید.چقدر در آینده نزدیک برنامه دارید تا در مصرف آب کشاورزي صرفهنیت

تري مصرف کنید.چقدر احتمال دارد در آبیاري بعدي آب کم
93/0من قصد دارم مصرف آب در کشاورزیم را در آینده نزدیک کاهش دهم.

کنید.چقدر انتظار دارید در آبیاري بعدي آب کمتري مصرف
جویی کنید.چقدر سعی خواهید کرد در آینده نزدیک در مصرف آب کشاورزي صرفه

جویی در مصرف آب کشاورزي کنم.من سعی خواهم کرد از امروز شروع به صرفه
شخم زدن پاي درخت جهت افزایش نفوذ آبرفتار

انداز درختآبیاري در قسمت سایه
رختایجاد جوي باریک در پاي د

فارو زدن
65/0هایی با طول و عرض کمتر)کرت بندي کردن (ایجاد کرت

درصد به زمین2دادن شیب 
در منابع کم آب منبع زدن

هاي آبسیمانی کردن کانال
اي، بارانیهاي پیشرفته قطرهاستفاده از آبیاري

کشی کردنلوله
امتیازي استفاده شد.5تا 1ها از طیف جهت سنجش همه گویه
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ها و بحثفتهیا
هاي فرديبررسی ویژگی

نفر نمونه آماري این تحقیق، 360نتایج نشان داد از مجموع 
) مرد درصد3/95نفر (343درصد) زن و 7/4نفر (17
نفر 37، سوادبیدرصد) 7/26نفر (96از این تعداد باشند. می

73د) راهنمایی، درص3/8نفر (30درصد) ابتدایی، 3/10(
83، دیپلمفوقدرصد) 3/5نفر (19درصد) دیپلم، 3/20نفر (
باالتر از درصد)3/5(نفر 19درصد) لیسانس، 1/23نفر (

.اندپاسخ ندادهسؤالدرصد) به این 7/0نفر (3لیسانس و 
درصد) از پاسخگویان از آبیاري 4/76نفر (275چنین هم

درصد) از شیوه آبیاري 4/9(نفر34کنند، سنتی استفاده می
درصد) هردو شیوه 2/14نفر (51کنند و مدرن استفاده می
گیرند. توزیع فراوانی کشاورزان بر اساس آبیاري را بکار می

گویان در نمونه تحقیق میانگین سن پاسخنشان داد،سن
بوده است و 60/16اریمعسال با انحراف 51/42حدود 

سال 94هاآنترین و بیشسال 17هاآنترین سن کم
سابقه چنین توزیع فراوانی کشاورزان بر اساس همباشد.می

کشاورزي داراي میانگین سابقه کارمتغیر نشان داد،کاري
ترین سابقه کار باشد. کممی62/18و انحراف معیار 54/25

کشاورزي به افرادي تعلق دارد که داراي یک سال سابقه کار 
سال 85کشاورزي سابقه کارترین و بیشباشند کشاورزي می

ترین میزان زمین آبی کمنتایج نشان داد، باشد. می
هکتار با میانگین 20ترین آن و بیشهکتار1/0پاسخگویان، 

بوده است.90/2و انحراف معیار 94/2
ي بین متغیرهاي تحقیقرابطه

را نشان ریزيرفتار برنامهآمار توصیفی متغیر 2جدول 
، میانگین دهدمیجدول نشان اینکه گونههمان. دهدمی

متغیرهاي نگرش و نیت در رابطه با حفاظت از آب در حد 
متغیرهاي هنجار ذهنی، کهدرحالی، باشدمیبسیار باالیی 

و باشدمیهنجار اخالقی، هویت خود و رفتار در حد مناسبی 
متغیر کنترل رفتاري درك شده در حد پایینی میانگین

پاسخگویان کنترل کامل و دهدمی. این امر نشان باشدمی
باالي بر رفتار حفاظتی آب ندارند.

منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي تحقیق در تئوري به
ریزي شده از آزمون همبستگی یافته رفتار برنامهتوسعه

دهد، نشان می3گونه که جدول پیرسون استفاده شد. همان
داري با متغیرهاي و معنیمتغیر نیت داراي رابطه مثبت

)، هنجار اخالقیr=40/0)، هنجار ذهنی (r=55/0نگرش (

)69/0=r) هویت خود ،(52/0=r) 41/0) و رفتار=r (
داري با باشد از طرفی متغیر نیت رابطه منفی و معنیمی

) دارد. آزمون همبستگی r=- 47/0کنترل رفتاري درك شده (
رفتار داراي رابطه مثبت و ر چنین نشان داد، متغیهم

)، r=29/0)، هنجار ذهنی (r=48/0داري با نگرش (معنی
باشد، ) میr=24/0) و هویت خود (r=46/0هنجار اخالقی (

داري با کنترل چنین متغیر رفتار رابطه منفی و معنیهم
) دارد. عالوه بر این متغیر r=- 51/0رفتاري درك شده (

و باالیی با متغیر هنجار نگرش داراي همبستگی مثبت
) و همبستگی منفی باالیی با متغیر کنترل r=60/0اخالقی (

.است)r=- 57/0رفتاري درك شده (
واکاوي مدل علی عوامل مؤثر بر نیت و رفتار حفاظت از آب 

کشاورزان
جهت بررسی عوامل مؤثر بر نیت و رفتار حفاظت از آب 

اخالقی و هویت خود که آیا دو متغیر هنجارکشاورزان و این
ریزي شده را بینی تئوري رفتار برنامهتوانند قدرت پیشمی

Structuralافزایش دهند از مدل معادالت ساختاري (

Equation Modelاستفاده 20افزار اموس ) با استفاده از نرم
Modelشد. آزمون تحلیل مسیر شامل برآورد تناسب مدل (

Fit) و مسیر عامل مشترك (Path Coefficientsباشد که ) می
نیازمند شرایطی به شرح ذیل است:

چنین تقریب دار باشد. همدر مدل نباید معنیمربع کاي
Root Mean Squared Error Ofریشه میانگین مربع خطا (

Approximation باشد و شاخص تناسب 08/0تا 0) باید بین
,Hu & Bentlerباشد (95/0) باید باالتر از CFIتطبیقی (

ي بین متغیرها در تئوري ). بدین منظور ابتدا رابطه1999
مراتب ریزي شده بررسی شد و سپس با توجه بهرفتار برنامه

فوق، کاي اسکور، درجه آزادي و تقریب ریشه میانگین مربع 
ریزي شده و تئوري اصلی رفتار برنامهخطا براي تئوري

در گردید که ریزي شده محاسبهیافته رفتار برنامهتوسعه
اثرات علی کل، مستقیم و .شده استگزارش4جدول 

گونه شده است. همانگزارش6و 5غیرمستقیم نیز در جداول 
دهد، تقریب ریشه میانگین مربع خطا براي نشان می4جدول 

یافته ریزي شده کاهشیافته تئوري رفتار برنامهتئوري توسعه
رفتار یافتهي توسعهاست که این نشان از تناسب بهتر تئور

ریزي شده ریزي شده نسبت به تئوري اصلی رفتار برنامهبرنامه
دهد، هر نشان می4گونه که جدول باشد. از طرفی همانمی

یافته) شاخص برازش مناسبی دارند.دو مدل (اصلی و توسعه
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هاي تحقیقآمار توصیفی متغیر-2جدول 
عیارانحراف ممیانگینحداکثرحداقلمتغیر
52079/1645/3نگرش

52065/1476/2هنجار ذهنی
31535/605/3کنترل رفتاري درك شده

42087/1487/3هنجار اخالقی
31539/1042/2هویت خود

63026/2305/5نیت
175052/3841/5رفتار

ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق-3جدول
X1X2X3X4X5X6X7متغیرها

1نگرش
43/01**هنجار ذهنی

57/0**کنترل رفتاري درك شده
-

**17/0-1

1-54/0**42/0**60/0**هنجار اخالقی
43/01**-30/0**48/0**35/0**هویت خود

52/01**69/0**-47/0**40/0**55/0**نیت
41/01**24/0**46/0**-51/0**29/0**48/0**رفتار

نگرش 
X1

یذهنهنجار  X2کنترل رفتاري درك شده X3 یاخالقهنجار X4 خود هویت X5 نیت X6 رفتار
X7

درصد1داري در سطح ** معنی

ریـزي شـده شـامل پـنج سـازه      اصلی رفتـار برنامـه  تئوري
شـده، هنجـار ذهنـی، نیـت و     نگرش، کنترل رفتاري درك 

بـر نیـت و   مـؤثر مدل علـی عوامـل   2باشد. نگاره رفتار می
طـور هماندهد. رزان را نشان میرفتار حفاظت از آب کشاو

=βشـود، متغیرهـاي نگـرش (   مشاهده مـی 2که در نگاره 

0.24, P<0.0001 ) و هنجار ذهنـی (β= 0.29, P<0.0001 (
داري روي نیــت دارنــد، از مســتقیم مثبــت و معنــیتــأثیر

=β(طرفــی متغیــر کنتــرل رفتــاري درك شــده -0.30,

P<0.0001(داري بر نیـت  داراي اثر مستقیم منفی و معنی
از درصـد  43قادرنـد  درمجمـوع باشد این سـه متغیـر  می

در رابطـه بـا اثـر    بینی نماینـد.  تغییرات متغیر نیت را پیش
متغیر کنتـرل  توان گفت،سایر متغیرهاي مدل بر رفتار می

دار مستقیم منفـی و معنـی  تأثیررفتاري درك شده داراي 
)β= -0.46, P<0.0001 تقیم مثبـت  مستأثیر) و نیت داراي

=βدار (و معنـی  0.32, P<0.0001 (   باشـند.  بـر رفتـار مـی
=β(متغیرهــاي کنتــرل رفتــاري درك شــدهچنــین هم -

=βهنجار ذهنی ()، 0.10 =βنگرش () و 0.09 ) عـالوه  0.08
بـر نیـت از طریـق متغیـر     دار و معنیاثر مستقیم برداشتن

ضعیفی بر رفتار دارند. به عبـارتی غیرمستقیمیتأثیرنیت 
متغیر نگرش، کنترل رفتـاري درك شـده،   چهاردرمجموع

هابرازش تئوري-4جدول 
RMSEACFINFIdfChiنام تئوري

ریزي شدهر برنامهتئوري اصلی رفتا076/0917/090/03161219
ریزي شدهرفتار برنامهیافتهتوسعهتئوري 070/0914/090/05105/1726
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از تغییـرات رفتـار را   درصد46و نیت قادرند ذهنیهنجار 
بینی نمایند.پیش

ریزي شده در اغلب مطالعات قبلی که از تئوري رفتار برنامه
Clarkاسـتفاده نمـوده بودنـد (    & Finley, 2007; Lam,

1999: Lam, 2006; Trumbo & O’Keefe, ) نگـرش  2005
کهدرحالینقش را در تعیین نیات رفتاري داشت ترینمهم

عنــوانبــهدر مطالعــه حاضــر کنتــرل رفتــاري درك شــده 
نیات رفتاري شناسایی شد که کنندهتعیینعامل ترینمهم

ــن نتیجــه  ــهای ,Lamالم (بامطالع ــازگار اســت. 1999 ) س
Nancarrowچنـین در بسـیاري از مطالعـات (   هم et al.,

2008; Lam, 2006; Trumbo & O’Keefe, ) بعـد از  2005
ري متغیر بود که نیات رفتـا ترینمهمنگرش، هنجار ذهنی 

کـرد. در ایـن   بینـی مـی  افراد جهت حفاظت از آب را پیش
تر تحت مطالعه پس از کنترل رفتاري درك شده نیت بیش

هنجار ذهنی بود تا نگرش.تأثیر
سـازه  7یـزي شـده داراي   ریافته رفتار برنامهتئوري توسعه

نگرش، کنترل رفتاري درك شـده، هنجـار ذهنـی، هنجـار     
مـدل  3باشـد. نگـاره   اخالقی، هویت خود، نیت و رفتار می

طور دهد. همانعلی عوامل مؤثر بر نیت و رفتار را نشان می
=β(شود، سه متغیر هنجار اخالقـی که مشاهده می 0.42,

P<0.0001 ) هویت خـود ،(β= 0.29, P<0.0001  و نگـرش (
)β= 0.21, P<0.0001  داري ) تأثیر مستقیم مثبـت و معنـی

درصــد از 58روي نیــت دارنــد، ایــن ســه متغیــر قادرنــد 
بینی نمایند. در رابطه با اثـرات  تغییرات متغیر نیت را پیش

م سـایر متغیرهـاي مـدل بـر رفتــار     مسـتقیم و غیرمسـتقی  
=β(توان گفـت، متغیـر نیـت   می 0.32, P<0.0001اراي ) د

دار و متغیـر کنتـرل رفتـاري    تأثیر مستقیم مثبت و معنـی 
=βدرك شـده (  -0.46, P<0.0001   داراي تـأثیر مسـتقیم (
باشـند. از طرفـی متغیرهـاي    دار بر رفتار میمنفی و معنی

=βنگرش ( =β)، هنجار اخالقی (0.07 ) و هویت خود 0.14
)β= بر دار ) عالوه برداشتن اثر مستقیم مثبت و معنی0.09

نیت از طریق متغیر نیت تـأثیر غیرمسـتقیمی ضـعیفی بـر     
رفتار دارند. به عبارتی درمجموع پنج متغیر نگرش، کنترل 
رفتاري درك شده، هنجـار اخالقـی، هویـت خـود و نیـت      

بینـی نماینـد.   درصد از تغییرات رفتـار را پـیش  47قادرند 
دهـد، افـزودن دو   عالوه بر این مقایسه دو مدل نشـان مـی  

هنجار اخالقی و هویت خود به مـدل اصـلی تئـوري    متغیر

بینی مدل ریزي شده توانسته است قدرت پیشرفتار برنامه
براي متغیر نیت و رفتار را افزایش دهد.

توانـد  در مطالعه حاضر هنجار اخالقی متغیري است که می
نمایـد.  بینـی مـی  نیت حفاظـت از آب کشـاورزان را پـیش   

که مطالعات قبلی در رابطه با تأثیر هنجار اخالقـی  درحالی
طـور  انـد. بـه  روي حفاظت از آب نتایج مختلفی ارائه کـرده 

Harlandمثـال هارلنـد و همکـاران (    et al., نشـان  )2007
دند، هنجار اخالقی، نگرش و کنترل رفتـاري درك شـده   دا

توانند نیات حفاظت از آب افراد را تعیین کنند. مطالعـه  می
,Lamالم ( گونـه تـأثیر   ) نشان داد، ایـن متغیـر هـیچ   1999
داري روي نیت رفتاري حفاظـت از آب افـراد نـدارد.    معنی

هاي مختلف نتایج مختلفـی نشـان   مطالعات دیگر در زمینه
Arvolaنـد. مطالعـه آروال و همکـاران (   داد et al., 2008 ،(

,Bissonnette & Contentoبیسـونت و کونتنتـو (   ) و 2001
,Kaiserکیسر ( ) نشان دادند، هنجـار اخالقـی تـأثیر    2006

حـال کیسـر و اسشـتهل    داري روي نیـت دارد. بـااین  معنی
)Kaiser & Scheuthle, ) نشان دادند، هنجار اخالقی 2003

منفی برنیات افراد جهت انجام رفتارهاي خاص دارد.تأثیر
تـوان گفـت، در مطالعـه    در رابطه با متغیر هویت خود مـی 

عنوان متغیر مستقلی اسـت کـه نیـت    حاضر هویت خود به
نماید. این متغیر نشان بینی میحفاظت از آب افراد را پیش

تري نسبت به خود جهت دهد، افرادي که احساس قويمی
تري در رفتارهاي دارند درنتیجه با نیت بیشآبحفاظت از

دیگر کشاورزانی عبارتکنند. بهحفاظت از آب مشارکت می
عنوان جـزء مهمـی از هویـت    که نقش حفاظت از آب را به

تري براي مشارکت در رفتارهاي دانند، انگیزه بیشخود می
هاي مختلف نشـان  حفاظتی دارند. مطالعات دیگر در زمینه

Nigburگـذارد ( هویت خودروي نیت تـأثیر مـی  دادند،  et

al., 2010; Whitmarsh & O’Neill, 2010; Pelling &
White, 2009; Burton, 2004; Cook et al., 2002;

Terry et al., 1999; Sparks & Shepherd, امـا  ؛ )1992
صـورت محـدود، شـاید اصـالً     ي حفاظت از آب بـه درزمینه

ت خــودروي نیــت تــأثیرشــواهدي کــه نشــان دهــد هویــ
حــال ویتمــارش و اونیــل گــذارد وجــود نــدارد. بــااینمــی

)Whitmarsh & O’Neill, ) بدون استناد بـه مرجـع   2010
بینی کننده مهمی کنند، هویت خود پیشخاصی اشاره می

براي حفاظت از آب است.
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ریزي شدهدر تئوري اصلی رفتار برنامهمتغیرهاي تحقیقاثرات-5جدول 
ثرات مستقیم استاندارا

نیتنگرشهنجار ذهنیکنترل رفتاري درك شدهمتغیرها
-29/024/0- 30/0نیت
32/0--- 46/0رفتار

اثرات غیرمستقیم استاندار
نیتنگرشهنجار ذهنیکنترل رفتاري درك شدهمتغیرها

----نیت
-09/008/0- 10/0رفتار

اثرات کل استاندار
نیتنگرشهنجار ذهنیکنترل رفتاري درك شدهامتغیره

-29/024/0- 30/0نیت
09/008/032/0- 55/0رفتار

ریزي شدهیافته رفتار برنامهمتغیرهاي تحقیق در تئوري توسعهاثرات-6جدول 
اثرات مستقیم استاندارد

نیتنگرشهنجار ذهنیهنجار اخالقیکنترل رفتاري درك شدههویت خودمتغیرها

-21/0- 42/005/0- 29/006/0نیت
32/0---- 46/0-رفتار

اثرات غیرمستقیم استاندارد
نیتنگرشهنجار ذهنیهنجار اخالقیکنترل رفتاري درك شدههویت خودمتغیرها

------نیت
-07/0- 09/002/014/002/0رفتار

اثرات کل استاندارد
نیتنگرشهنجار ذهنیهنجار اخالقیکنترل رفتاري درك شدهودهویت خمتغیرها

-21/0- 42/005/0- 29/006/0نیت
07/032/0- /14/002- 09/048/0رفتار
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,Ajzenریزي شده (تئوري اصلی رفتار برنامه- 2نگاره  1991(

Yazdanpanah(ریزي شدهرفتار برنامهیافتهتوسعهتئوري -3نگاره  et al., 2015(

هاگیري و پیشنهادنتیجه
امنیت غذایی براي جمعیت در حال رشد، تأمیني الزمه

بخش از سویی مناسب است. باکیفیتدسترسی به آب کافی 
و کننده آب مصرفبخش ترین بزرگعنوانبهکشاورزي 

بازیگران درگیر در اجراي ترینمهمعنوانبهکشاورزان
اما باشندمیو حفاظت از آبمحیطیزیستاقدامات 
کشاورزان از آب در دسترس به نحو مطلوب استفاده متأسفانه

لذا به دلیل اثرات مخرب رفتار کشاورزان بررسی کنند. نمی
این .رسدضروري به نظر میزیستمحیطرفتارهاي حامی 

تئوريتحقیق جهت بررسی رفتارهاي حفاظتی کشاورزان از
رفتارهاي حامی محیطکنندهبیانریزي شده که برنامهر رفتا

داد:نشان نتایج زیست است استفاده نموده است.
افراد نیتکنندهتعییننگرش کشاورزان یکی از عوامل -

افزایش رفتار منظوربهباشد. لذا جهت حفاظت از آب می

**29/0

**42/0

**46/0-

**21/0
کنترل رفتاري درك شده

هنجار اخالقی

هویت خود

هنجار ذهنی

نگرش

)R= 58/0(یت ن )R= 47/٠رفتار (
**32/0ns

ns

کنترل رفتاري درك شده

هنجار ذهنی

نگرش

)R=43/0نیت ( )R= 46/0رفتار (

**24/0

**46/0-

**30/0 -

**29/0

**32/0
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حفاظت از آب کشاورزان، درك نگرش کشاورزان نسبت به 
رسد در باشد. به نظر میآب مهم میابع منحفاظت از 

،در راستاي حفاظت بیشتر از آبهاگذاريسیاستایران 
نگرش مناسب و مثبتی کهاینموفق نخواهد، بود مگر 

هاي حفاظت از آب، در ذهن همه نسبت به شیوه
تر تحت نگرش کشاورزان بیشآید.به وجودکشاورزان 

ارتباطات بنابراین ؛ دگیرجامعه پذیرنده قرار میتأثیر
با اعضاء خانواده، کشاورزان هاآنکشاورزان و تعامالت 

، جهاد کشاورزي و مراکز ترویج و خدمات باتجربه
گیري رفتار تصمیمو نگرش تواند روي کشاورزي می

. گذاردتأثیرکشاورزان جهت حفاظت از منابع آب 
تلویزیون رادیو و ویژهبهجمعیارتباطوسایل چنین هم
کشاورزان تغییر نگرشعوامل مهمی هستند که در ملهازج

توانند با تحریک روانی مردم و ایجاد فضاي و میمؤثرند
کشاورزان به حفاظت از منابع تغییر نگرشهمدلی، باعث 

.گردندآب
رفتار درك شده حفاظت از آب روي سهولت یا دشواري -

ت یا سهولازلحاظگذارد. میتأثیرحفاظت از آب کشاورزان
دشواري حفاظت از آب یا به عبارتی کنترل رفتاري درك 
شده به وجود آمدن این اعتقاد در کشاورزان که 

پذیر است بر جویی در مصرف آب کشاورزي امکانصرفه
تأثیررفتار حفاظت از آب کشاورزان درنتیجهنیت و 

هاي حفاظت آب باید به دنبال برنامهبنابراین ؛ گذاردمی
هاي مختلف جامعه ترده از طرف بخشکسب حمایت گس

کهاینهایی جهت ها و برنامهتدوین استراتژيلذا،باشد
کشاورزان از سهولت حفاظت از آب اطمینان پیدا کنند و 

را قادر به هاآنها مشارکت دادن کشاورزان در این برنامه
درنتیجهکند غلبه بر موانع و مشکالت درك شده می

بهبود هاآناز آب را در میان تواند رفتار حفاظتمی
بخشد.

هنجار ذهنی، فشار اجتماعی درك شده جهت انجام یا -
تأیید یا عدم تائیدباشد به عبارتی عدم انجام یک رفتار می

. اگر رفتار مطلوب کشاورزان رفتار فرد توسط دیگران است
از سوي هاآنتوسط دیگران تشویق شود یا رفتار نامطلوب 

سرزنش قرار گیرد روي نیت و رفتارهاي دیگران مورد 
بنابراین تشویق کشاورزان ،گذاردمیتأثیرحفاظتی کشاورزان 

، کارکنان باتجربهتوسط اعضاء خانواده، دوستان، کشاورزان 
مراکز خدمات جهت حفاظت از آب جهاد کشاورزي و

جهت زیستمحیطرا به سمت رفتارهاي حامی هاآنتواند می
با ارتباط کشاورزانبنابراین هر چه ؛ دهدحفاظت از آب سوق

رفتار تواند در تر باشد میهاي محلی بیشو سازمانیکدیگر
. لذا در این راستا توصیه گذاردتأثیرحفاظت از آب کشاورزان 

با یکدیگر و با کشاورزانشود، جهت اثربخشی همکاري می
هاي محلی جهت حفاظت از منابع مقامات دولتی یا سازمان

روستاییان خالق و داراي جسارت شروع تغییر شناسایی آب،
هاي مدیریت منابع آب کشاورزي و جهت مشارکت در فعالیت

چنین با شناسایی افرادي که تشویق و پشتیبانی شوند. هم
منزلت اجتماعی باالتري دارند مانند روحانیون، معلمان، 

ان از توروستا و نیز کشاورزان نمونه میسفیدانریشبزرگان و 
با واقعدرهاي ارتباطی بهره گرفت. کانالعنوانبههاآن

برداران، کردن اطالعات این دسته از بهرهروزبهشناسایی و 
زمینه را براي گسترش اطالعات مفید در سایرین فراهم نمود.

که بر نیت حفاظت استمتغیر هنجار اخالقی عامل مهمی- 
دین اسالم علت لحاظاز. گذاردمیتأثیراز آب کشاورزان 

. در این باشنداخالقی میهنجارهاي ،آبمنابع حفاظت از 
هاي زیادياز آب سفارشموردحفاظتدین اسالم در رابطه

مثال پیامبر اکرم (ص) اهمیت زیادي طوربه،نموده است
براي استفاده بهینه از آب قائل بوده است حتی هنگام وضو 

نع کرده است. چون آب در آب را مازحدبیشگرفتن استفاده 
،اي از طرف خدا به انسان استاسالم مقدس است و هدیه

رفتار غیر حفاظتی از سوي فرد که منابع آب هرگونهبنابراین 
ر اندازد به معناي ایستادن در برابر خالق استطرا به خ

)Balali et al., دهند، این مباحث نشان میدرمجموع). 2009
بی زندگی مسلمانان توجه به بحث هاي مذهبر اساس جنبه

مدیریت آب هايگذاريسیاستهنجار اخالقی در 
مثالعنوانبهاي براي حفاظت از آب دارد. بالقوهپتانسیل

اجرا افزایش رفتار حفاظت از آبجهتهایی که استراتژي
کنند که حفاظت از آب بخش مهمی از تأکید، باید شوندمی

اشد و انجام رفتار حفاظتی بتعهدات مذهبی کشاورزان می
اخالقی انجام آن ازلحاظتوسط کشاورزان عملی است که 

باشد. در این صورت این عمل باعث ایجاد پاداش و میدرست 
خود نوبهبهشود که این رضایت درونی در کشاورزان می

کند. لذا در کشاورزان را به انجام نیات حفاظتی تشویق می
توان از طریق اعتقادات ان میایرهمچونکشورهاي اسالمی 

مذهبی تعهدات اخالقی را در بین کشاورزان در رابطه با 
مثال رهبران دینی قادرند طوربهحفاظت از آب ایجاد نمود. 
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احساسات اخالقی مثبت نسبت به حفاظت از منابع آب را از 
هاي مذهبی، در بین مردم توسعه دهند.جنبه

نیت و رفتارهاي حفاظت درکی که فرد از خود دارد روي -
را به عبارتی اگر فرد خود.گذاردمیتأثیراز آب کشاورزان 

جویی در مصرف اهل صرفهذاتاًشخصی ببیند که عنوانبه
و شخصی دقیقعنوانبهآب کشاورزي است، خود را 

ببیند، یی در مصرف آب کشاورزيجوصرفهسازگار با
در مصرف آب کشاورزيدائمطوربهشخصی که 

حفاظت از وي جهت روي نیت و رفتار کند جویی میصرفه
شود هنگام آبیاري به عبارتی سبب می.گذاردمیتأثیرآب 

و در عمل در مصرف آب کشاورزي خودکارصورتبه
. لذا دادن اطالعات به کشاورزان در رابطه نمایدجویی صرفه

با اهمیت حفاظت از آب و رفتارهاي مطلوب حفاظت از 
که بهبود منابع آب کمک کندحفاظت و اند به توآب می

هاي آموزشی ترویجی کالساین عمل از طریق برگزاري 
، شودیمپیشنهاد چنین. همباشدپذیر تواند امکانمی

افزایش حفاظت از آب است، هاآنهایی که هدفاستراتژي
هاي که انجام فعالیتداشته باشندتأکیدله أروي این مس

باشد. به از شخصیت کشاورزان میحفاظتی قسمت مهمی
عبارتی هدف قرار دادن هویت خود کشاورزان، ممکن است 
فرصتی جهت تغییر رفتار کشاورزان باشد. همچنین 

بهبود بخشیدن به هویت خود در افراد جهت منظوربه
هایی را حفاظت از آب، جامعه باید به کشاورزان پیام

ب یک وظیفه نماید، حفاظت از آتأکیدمنتقل کند که 
هاي اخالقی این تحقیق، اجتماعی است. در راستاي یافته

اینکه افراد در مواجهه با رفتار حفاظت از آب منظوربه
نمایند، وظیفه اجتماعی و هویت احساس وظیفه دینی 

د با تعهدات اخالقی ترکیب شوند. ترکیب نتوانخود می
شود باعث میدینیاحساس وظیفهتعهدات اخالقی با 

فاظت از منابع آب به موضوع مهمی از مفهوم خود فرد ح
تبدیل شود.
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Abstract
Maintaining food security at the national and household level is a major priority in most developing countries.
However, without irrigation, the rapid increases in agricultural yields and outputs could not have been achieved.
Thus, water scarcity leads to food insecurity. Agricultural sector is the largest consumer of water in Iran. Thus,
conservation and appropriate use of water by farmers in past and present could have a significant impact on food
security of the country. This paper used the theory of planned behavior as the theoretical base, to investigate the
intention and water conservation behavior of farmers in Aleshtar county of Lorestan province. Sample of the
research was selected based on multistage stratified random sampling (n = 360). Findings revealed that, three
variables influenced intention toward water conservation: attitude, personal norm, and self-identity. In other
hand, water conservation behavior was significantly determined by self-efficacy and intention. The results also
showed that, adding two variables, personal norm and self-identity, to Theory of Planned Behavior increase the
theory predictive power. Finally, based on the research results, suggestions for better use of water by farmers
were provided.
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