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:رفتار حفاظت منابع آب در بخش کشاورزي و احیاي دریاچه ارومیهتحلیل مسیر
کشاورزان حوضه جنوبی دریاچه ارومیهمورد مطالعه
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مقدمه
پسـاتولیدگرایی گذار دوران کشاورزي از تولیدگرایی بـه  با 

هاي این بخش صـورت گرفتـه   تغییرات اساسی در سیاست
ییغذاموادتولیدافزایش صرفهدف این بخش از واست 

کـاهش از طریـق سـت یزطیمحازحفاظتبایهماهنگبه
,Wilson(تغییر یافته استهانهادهمصرف در ایـن  . )2007
کشـاورزي و  يهابومستیزو روابط متقابل ت، تعامالراستا

ــر  طبیعــی ــاتی نظی ــومدر حــوزه نظری شناســی انســانیب
)Bates & Tucker, 2010; Worrapimphong et al.,

تأثیرگـذاري  بـه چگـونگی   و مورد بحث قرار گرفته)2010
هـا  و تأثیرپـذیري آن طبیعـی يهـا بومستیزبر کشاورزان
معتقدنـد  زیسـت شناسـان محـیط  . جامعهشودمیپرداخته

فرهنگـی  واجتمـاعی، اقتصـادي  طبیعـی،  زمـانی محـیط   
)Jager, در کـه  قابـل درك هسـتند  جـامع طـور به)2000

Kingهـا نگـاه شـود (   یکدیگر بـه آن باو تعاملارتباط &

McCarthy, یکشـاورزي جزئـی از محیطـ   بخـش  ).2009
اکولــوژیکی و بخــشدو زیــرکــه خــود متشــکل از اســت 

,Cecilاجتماعی اسـت (  زیـر بخـش اجتمـاعی بـر     ).2004
نـد برآینـد   نتوات دارد که مـی تعامالت و روابط انسانی دالل

نتـایج  از در این راستا، .تعیین نمایندرا منابعمصرف رفتار
ــره  ــد به ــار ناکارآم ــرداريرفت ــابعب ــاك  ،من ــایش خ فرس

)Bekele & Drake, (نـور منـابع آب )، هـدر رفـت   2003
ــاران،   ــدي و همک ــادهو)1388محم ــاورزي نه ــاي کش ه

)Leeuwis & Van den Ban, ت نظریا،لذا. باشدمی) 2003
ایـن بـر کارکردهـاي چندگانـه   بخش کشاورزيدرجدید 
Diaz-Bonilla(بخش & Tin, حفاظـت و  ژهیـ وبـه ) 2006

,Wilsonمنــابع (ازبــرداريمــدیریت بهــره تأکیــد)2007
.دارند

کـه ایـران  کشـاورزي بخـش درآبمصرفيسازنهیبهبا 
ـ رااین منـابع مصرفازياعمدهسهم اختصـاص خـود ه ب
؛ حسـینی  1387(صـبوحی صـابونی و همکـاران،    دهدمی

با هدف توانمیراآبمازاد،)1393،حبیبموغاري و بنی
بـاز  هـا آنبـه  نظیر دریاچـه ارومیـه   ییهابومستیزاحیاي 
بـا انتقـال آب  در این راستا، اعتقاد بر این است که گرداند.

و احسـانی،  ضـرغامی اوزن (قزلوزابارس،هاياز حوضه
ــاز) و دریاچــه خــزر 1390 ــینی ــنآب ــأمین ای دریاچــه ت

مـالی و  هـاي هـا هزینـه  ایـن طـرح  اجـراي ولـی . گرددمی
بحرانانتقالموجبوداشتزیستی فراوانی خواهد محیط

، بحـران منـابع آب   نتیجـه در . شـد خواهدمبدأمناطقبه

، بـا توجـه بـه    بنـابراین ؛ شودمدیریت هدف باید در منطقه 
مصــرف آب در بخــش کشــاورزي ایــران پــایین وريبهــره

؛ 1393ایــران، هــاي علمــی و صــنعتی (ســازمان پــژوهش
سـازي مصـرف ایـن    بهینـه ،)1387ران، او همکشاهرودي

.باشدضروري میمنابع 
به این هدف بـا تشـویق کشـاورزان بـه     دستیابیازیبخش

کارایی و بهبود در راستاياندوز هاي آبفناورياستفاده از
Chai(مصرف آب وري بهره et al., گیرد. ) صورت می2014

يریکـارگ بـه آب بـر منـابع هـاي مـدیریت  اگرچه سیاست
وهـاي مهندسـی  سـازه تأسـیس  نظیـر تنوعی از راهکارها 

؛ صـبوحی صـابونی و   1388(شـایان و همکـاران،   اندوز آب
زاده (آبـش کشـاورزي بنـدي آب  جیـره )،1387همکاران، 

(صبوحی صـابونی  قیمتی اهرمو ) 1387اصل و همکاران، 
؛ ولی براي حفاظت منـابع  دارندتمرکز) 1387و همکاران، 

هـاي فرهنگـی و   نشانهکمتر بهکشاورزي در طوالنی مدت 
Bekeleاجتماعی ( & Drake, آب يکاهش تقاضـا )، 2003

)Yazdanpanah et al., جویی و پذیرش رفتار صرفه)2015
عامـل  فنـاوري  در این میـان، . نمایندتوجه میمصرف آب 

ولی این ،شودمحسوب میجویی منابع آبمهمی در صرفه
چگونـه از فنـاوري   ،دنگیرکه تصمیم میکشاورزان هستند

جـویی  تواند بـه صـرفه  اوري مین، فدر واقعد. ناستفاده نمای
منجر شـود؛ ولـی حفاظـت منـابع صـرفاً بـا تغییـر رفتـار         

Oikonomouگیـرد ( کننـدگان شـکل مـی   مصـرف  et al.,

به رفتـار داوطلبانـه بـه درکـی از     افرادتشویقلذا،). 2009
تـوان تغییـرات را در   رفتارهاي موجود و اینکه چگونـه مـی  

Yazdanpanahایجاد نمود، نیاز دارد (هاآن et al., 2015 .(
بـر همکـاري   براي حل بحـران منـابع آب   ، به همین دلیل

ــان و دانشــمندان اجتمــاعی تأکیــد مــی     شــود مهندس
)Dolnicar et al., تواند تنهـا پایداري نمی. در واقع، )2011

شودمحققاکولوژیکی با توجه به شرایط زیست فیزیکی و 
قطع بـه  طوربه)Hard systems(هاي سختنظامو شرایط

systems(هـاي نـرم  نظـام عنـوان بههاتعامالت بین انسان

Soft(براي مثال، وضعیت آبی یـک منطقـه،   بستگی دارد)
و یشناسـ آبتواند از طریق شرایط دقیقی تنها نمیطوربه

برداران شناسـایی شـود و تحـت    عدم توجه به فعالیت بهره
ــأثیر نــوع روش آبیــاري کشــاورزان، بهــره     بــرداري از ت

ــان ــوع   جری ــین و ن ــاه، شــخم زم ــر چ ــاي ســاحلی، حف ه
بنابراین، بخشی از ایـن  ؛ قرار داردهاآنمحصوالت انتخابی 

موضوع به شـرایط اجتمـاعی و سـازمان تولیـد کشـاورزي      
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نظیر قوانین و مقررات آب و عملکرد مؤسسـات و خـدمات   
Leeuwis(شـود) کشاورزي مربوط می & Van den Ban,

بـا پیچیـده شـدن مسـئله کمبـود آب و      بنابراین، ؛ )2003
ــالی   ــور خشکس ــته   ظه ــال گذش ــی س ــی س ــران در ط ای

)Yazdanpanah et al., ) بر ضرورت توجه به اصـالح  2015
آب (مسـنن مظفـري و همکـاران،    منـابع ساختار مدیریت

تر از عوامل تولید (حسـینی  برداري اقتصادي) و بهره1387
؛ محمدي گلرنگ و همکـاران،  1393حبیب، موغاري و بنی

.شودمی) تأکید 1385
ــق پیرامــون  شــکاف دانشــی ــات تحقی ــه در ادبی ــار ک رفت

مطالعـات  این بود کـه شناسایی شدآب منابعجوییصرفه
مصـرف کشاورزان در اندکی پیرامون بررسی و بهبود رفتار 

زیسـتی  محـیط نهـاد  هاي مـردم آب از طریق سازمانمنابع
با ارائه نـوعی حکمرانـی   هاسازماناین.صورت گرفته است

ــواهآزاد ــدیخ ــدي، )Neoliberal destatization(جدی (اب
هـاي داوطلبانـه در   نقش مهمی در ایجـاد نهضـت  )1395

آموزش، مشاوره، ارائهباهاآن. دارندراستاي پایداري منابع 
Collective(حل تضاد پیرامون استفاده از منابع جمعی &

common pool resources()Barnes and Laerhoven,

هـاي  هـا و مسـافرت  هـا، نمایشـگاه  برگزاري کارگاه)، 2015
نقـش مهمـی در   تواننـد  می) 1394زیستی (جاوید، محیط

در ،بـراي مثـال  داشته باشـند. آباستفاده بهینه از منابع
پنانـگ زیسـتی  محـیط نهادمردمهاي کشور مالزي سازمان

)Water Watch Penang(  افـزایش  رسـانی و نقـش اطـالع
پیرامـون حفاظـت از منـابع آب، تحقیـق در     آگاهی عمـوم  

هـاي منـابع آب، آمـوزش و تمـرین     حوزه مسائل و چـالش 
Hashimاین منـابع دارنـد (  ییجوصرفهدادن جامعه براي 

et al., ــازمان  ).2010 ــن س ــش ای ــین، نق ــا در همچن ه
انتقـال منابع آب در بخـش کشـاورزي و   نهیبهبرداري بهره

در معـرض خشـکی نیـز حـائز     يهـا بومستیزآب مازاد به 
میالدي، 2005تا 2000اهمیت است. براي مثال، از سال 

حوضه رودخانه کُلرادو بدترین شرایط خشکسـالی خـود را  
سال گذشته تجربـه نمـود. در راسـتاي مـدیریت     100در

ــتالف هشــت ســازمان   نهــادمــردمبهینــه ایــن حوضــه، ائ
زیسـتی یـک مـدیریت جـایگزینی را تحـت عنـوان       محیط

Conservation Before(حفاظـــت قبـــل از کمبـــود«

Shortage(«  امکـان بهبـود و   لهیوسـ نیبـد را ارائه داد کـه
هاي پرداخت جبران خسـارت و حفاظـت از   مدیریت برنامه

Schaible(منـابع آب) را ایجـاد نمـود (   هـا بـوم سـت یز &

Aillery, ایـن  ، بـراي پـر نمـودن   منظـور همین به ). 2012
رفتـار مصـرف  تحقیق حاضر به بررسیبراي اولین بار خأل، 

ــابع ــاممن ــاورزي آب در نظ ــاي کش ــهوه ــه ب ــش توج نق
پرداختـه  زي ایـن رفتـار   سادر بهینهنهادمردمهاي سازمان

در گسترش و ارائه دانش نـو در ایـن   نقش مهمیاست که
است تا به درصددپژوهش حاضر لذا، . خواهد داشتزمینه 

در کشـاورزان  رفتار مصرف آب ) 1:دهدپاسخ سؤاالت زیر 
چه عـواملی بـر رفتـار مصـرف آب تـأثیر      ) 2چگونه است؟

و نهـاد مـردم هـاي  سـازمان عملکرد نقش ) 3ود؟نگذارمی
هـا در  پیرامون مداخله این سـازمان کشاورزان احساس نیاز 

چگونه است؟هاي کشاورزي نظامدرآبمصرفمدیریت 
یقـات یتحقنـه یزمچهـار دهـد کـه   مرور ادبیات نشان مـی 

یابیارزوانتخاباز:اندعبارت،یستیزطیمحرفتاررامونیپ
مـداخالت ،يانـه یزمویزشـ یانگعوامـل ییشناسـا ،رفتار
Anđić(مـداخالت تیـ موفقیابیـ ارزورفتـار کیتحر &

Vorkapić, بـا آبمصـرف نـه یبهرفتـار مطالعـات ).2014
. دندارارتباطآبمنابعیحفاظتاقداماترشیپذقاتیتحق

Russell(نگیلـد یفوراسـل  & Fielding, لیـ دال) 2010
وعـادات باورهـا، ها،نگرشراآبمنابع یحفاظتيرفتارها

عوامـل وفـردي هـاي قابلیـت ،یزنـدگ يعـاد يهاانیجر
وپنـاه زدانیـ توسـط کـه یقـ یتحقدر.داننـد میيانهیزم

Yazdanpanah(همکـاران  et al., بـا انجـام گرفـت   ) 2015
ــنظرازاســتفاده Alpurt(بنــدورایاجتمــاعشــناختهی

Bandura(ــار ــربدرکشــاورز360درآبمصــرفرفت غ
ـ نکـه دادنشـان قیـ تحقشـد و نتیجـه  مطالعـه  رانیا تی

ــراکشــاورزان ــامتــأثر ازآبمنــابعحفاظــتيب وییتوان
کنترل رفتاري در نظریـه  معادل سازه (هاآنيخودکارآمد

وولـف توسطکهیقیتحقدراست. ریزي شده)برنامهرفتار
)Woolf, يزیـ ربرنامـه رفتـار نظریهاصالحهدفبا) 2014

قیـ تحقجینتـا گرفـت، انجـام کایآمریغربجنوبدرشده
رامونیپیذهنهنجارآب،ییجوصرفهنگرشداد که نشان
ازدرصد3/48،ییجوصرفهرفتارکنترلوآبییجوصرفه

ینـ یبشیپـ راآبمنـابع ازحفاظـت رفتـار نیت تغییرات
,Cooper(کـوپر نتایج مطالعـه  همچنین، .دنکنیم 2016(

نیـت  بـر راریتـأث نیشـتر یبيرفتـار کنتـرل کهدادنشان
رشیپـذ رفتـار بـر يمعنـادار ومثبتریتأثوداردرفتاري

ــهدر.دارد ــمطالع ــاهزدانی ــارانوپن ــایج 1390(همک ) نت
رفتـار  افتـه یتوسـعه هیـ نظراسـتفاده از  باحاصل از مطالعه 

ریزي شده نشان داد که متغیرهاي هنجـار اخالقـی،   برنامه
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درصـد از تغییـرات   68،خطراتك از ادراو يکنترل رفتار
بینـی  آب را پیشمنابعتمایالت رفتاري نسبت به حفاظت 

Lynne(همکـاران ونیـ ال.دنـ نمایمـی  et al., ) در 1995
انـدوز آبيهافناوريرشیپذیبررسبا هدفخود مطالعه 

یفرنگـ تـوت کشاورزانيبرافناورييگذارهیسرمارفتار و
کنتـرل  کـه  به ایـن نتیجـه رسـیدند   دایفلورالتیادرکار 
دارد. مطالعه وارنـر  فناوريرشیدر پذینقش مهمي رفتار

Warnerو همکــاران ( et al., کــهدادنشــاننیــز ) 2016
ــا ــاريباوره ــرش،يهنج ــرلونگ ــارکنت ــدريرفت نیب

تی دارد متفاوهايریثتأاندازه،کشاورزانمختلفيهاگروه
منـابع تیـ اهمازهاآنادراك وهاآنی حفاظتيرفتارهاو 
کـه  یکشـاورزان تیـ اکثرهمچنـین،  . باشدمیمتفاوتیآب

باشـند و در تغییـرات   مهارت حفاظت منابع آب را دارا مـی 
توجـه نماینـد،  رفتاري پیرامون مصـرف آب مشـارکت مـی   

)Water considerate majority(آبارزشبــهییبــاال
,Lam(لم.دارند نیـات  بررسـی بـه خود مطالعهدر)1999
پرداخـت و  دولـت کارکنانازنفر244ب درآییجوصرفه
رفتـار  هیـ نظريهـا سـازه اگرچـه گزارش نمود کـه چنین
آبجـویی صرفهتینینیبشیپبهبوددرشدهيزیربرنامه
رفتـاري  نیـت ینیبشیپدریکمتوانایییول؛رنددانقش
همچنـین، .رنـد داانـدوز آبزاتیـ تجهيریکارگبهو نصب

Perren(انـگ یوپـرن قیـ تحقجینتا & Yang, بـا ) 2015
نیتبررگذاریتأثيرفتارویروانشناسعواملیبررسهدف

درمشــارکتکــهدادنشــانونــانیکشــوردرآبمصــرف
ـ ن،تـاري رفکنتـرل و آبییجـو صرفه راییجـو صـرفه تی

.نمایندیمینیبشیپ
در زیسـتی  محـیط نهـاد  هـاي مـردم  پیرامون نقش سازمان

گی چگـون بـر ادبیـات تحقیـق  مدیریت و بهبود مصرف آب 
داللـت دارد ستیزطیمححفاظتدرافرادمشارکتارتقاء

)Hedjazi & Arabi, يهــانهضــتمشــارکت در). 2010
Save-water campaigns()Syme(آبییجـو صـرفه  et

al., López-Mosquera(یلـ محيهـا نهضـت و )2000 et

al., ویسـت یزطیمحنگرشجیترونقش مهمی در،)2014
يهـا سازمانافراد درتیعضو. باداردآبمنابعازحفاظت

وگیـرد شکل مـی یمدنمشارکت،یستیزطیمحنهادمردم
يهـا استیسات از اعتراضانتقادات و به شکلهاآنصداي 

Telešiené,&Balžekiené(قابل انتقال استها،حکومت

ریتـأث يبراآموزشازها . در این راستا، این سازمان)2015
Lam(نـد ینمایمـ اسـتفاده يدیـ کلنفعـان یذبـر  et al.,

شیافـزا شرایط الزم را برايیستیزطیمحآموزش). 2013
بـه ارائـه  يداریـ پاآمـوزش و سـازد فراهم میافرادیآگاه
بـراي  یسـت یزطیمحـ وياقتصـاد ،یاجتمـاع يهـا حلراه

وپـور یتقـ . پـردازد مـی زیسـتی ها و مسائل محـیط بحران
Taqipour(همکـاران  et al., بـا اسـتفاده از نظریـه    ) 2015

230تیعضـو مشـارکت و رفتـار ریـزي شـده   رفتار برنامه
نیابهبران مطالعه نمودند و آبيهاسازماندررا کشاورز

يهنجارهـا وي رفتـار کنتـرل ل،یـ تماکـه دندیرسجهینت
. گذارنـد مـی تأثیرهاآنمشارکتوتیعضورفتاربریذهن

افـزایش نقـش   ) بـر  1386زارعی دسـتگردي و همکـاران (  
بهبـود مشـارکت کشـاورزان در    درهاي غیر دولتی سازمان

وشـن مطالعـه .تأکیـد نمودنـد  یرسـان آبمدیریت شبکه 
Shen(همکاران et al., نشـان داد نیچـ کشـور در) 2004

ونگـرش ریتـأث يبـرا رایواسـط نقشيرفتارکنترلکه
یسـت یزتنوعازحفاظتدرافرادنیتبریذهنيهنجارها

Warner(همکـاران ووارنـر همچنین، . دارد et al., 2015 (
درآبحفاظـت يرفتارهـا ییشناسـا هدفباپژوهشیدر

گـزارش  ،کـا یآمرکشـور دردایـ فلورایالـت شهروند1036
ومثبـت نگـرش بریمثبتریتأثتوانندیمهاامیپدادند که 

,Durst(دار اسـت مطالعـه .باشـند داشـته يرفتارکنترل

آبمنـابع ازحفاظـت يهـا وهیشـ رشیپذرامونیپ) 2016
کـه دادنشـان کشور آمریکاتگزاسالتیاکشاورزانتوسط

يهـا يفنـاور ازاسـتفاده رامونیپیمثبتنگرشکشاورزان
ازیـ نیابیـ ارزوخاكرطوبتبرنظارتاندوز،آبشرفتهیپ
دركهـا آن،همچنـین .دارنـد ت کشـاورزي محصـوال یآب

ــدارفتارهــانیــاانجــامبــرکنتــرلرامــونیپمثبتــی . درن
Park(انگیوپاركهاي مطالعه یافته & Yang, در) 2012
اجتماعـات ياعضـا نگـرش کـه ددانشـان نیز نیچکشور

.ندارديارابطههاآنمشارکتنیتبایستیزطیمح
نـد هدفمرفتـار هیـ نظربر اسـاس قیتحقينظرچارچوب

)Theory of Goal-directed Behavior (GDB)(
Perugini(شـکل گرفـت   کـانر پروجینـی و   & Conner,

آنانجامبهتمایلازرفتارينیت،نظریهاینطبق. )2000
تمایـل نیـز متـأثر از هنجـار ذهنـی،      . گیردمیشکلرفتار

باشـد.  نگرش، کنترل رفتاري و احساس مثبت و منفی مـی 
در انجـام رفتـار  دو سازه فراوانی و متأخر بـودن  ،همچنین

عدم تناسب بـا زمینـه   لیبه دلکهشوندمیاین نظریه مطالعه
نظـر صـرف هاآناز سنجش تحقیقدر این مطالعهموردرفتار
نهـاد مردمهاي مشارکت در سازماننیت،هینظرنیاطبق. شد
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تحـت تــأثیر جـویی منـابع آب  صــرفهنیـت و زیسـتی محـیط 
دریاچـه ارومیـه و تحـت    يمستقیم تمایل مشارکت در احیـا 

نهـاد مـردم هـاي  پیرامـون سـازمان  نگـرش تأثیر غیرمسـتقیم  
تمایـــل مشـــارکت در ،يکنتـــرل رفتـــار،زیســـتیمحــیط 
يایـ احازمثبتاحساس،زیستیمحیطنهادمردمهاي سازمان

قـرار  هیاروماچهیدربیتخرازیمنفاحساسوچه ارومیهایدر
. دنـ گذاریمـ ریتـأث آبییجـو صرفهرفتاربرهاآنوگیرند می

ازیـ ناحسـاس ونهـاد مـردم يهـا سـازمان عملکردن،یهمچن
به چـارچوب  آبمنابعتیریمددرهاآنمداخلهبهکشاورزان

).1نگاره(نظري اضافه شدند
روش پژوهش

منظـور بـه آبمصـرف رفتـار بررسـی دلیـل بهحاضرمطالعه
گـردآوري نحـوه نظـر ازوکـاربردي تحقیـق یـک ،آناصالح

تعمـیم قابلیتومتغیرهاکنترلدرجهونظارتمیزانها،داده
جمعیت مورد مطالعه، کلیـه  .استپیمایشیتحقیقیکنتایج

23750N(کشاورزان شهرستان میانـدوآب بودنـد    کـه در  ) ≈
هـاي زراعـی و   حوضه آبریز جنوبی دریاچه ارومیه بـه فعالیـت  

ــاغی مــی ــنب ــاروق،(بخــشســهســتانشهرپرداختنــد. ای ب
رودزرینـه رود،زرینـه (دهسـتان 11و) يمرکزوآبادمرحمت
شــمالی،کریــانم،آبــادمرحمــتشــمالی،رودزرینــهجنــوبی،
بـاروق، غربـی، آجرلـوي شـرقی، آجرلويجنوبی،آبادمرحمت
روسـتا را  120و) میـانی آبـاد مرحمـت شـمالی، آبـاد مرحمت

.)1شود (جدول شامل می
& Krejcie(و مورگــانیکرجســجــدولاز نمونــهحجــم

Morgan, گیـري نمونـه روشها بـا ) تعیین شد و نمونه1970
هـر طبقـه   درکشـاورزان متناسب با تعـداد  وانتخاب ايطبقه

طبـق فرمـول   هـا آنشیمـا یپبـه (دهستان) 
N

n
nn h

h 

= حجم نمونه براي هـر طبقـه؛   nhفرمول، این دراقدام گردید (
n ،حجم نمونه محاسبه شده =

N

nh در کشـاورزان نسبت تعداد
بـه هر طبقه (طبق فهرسـت آمـار کشـاورزان در هـر طبقـه)      

،درصـد ریـزش  5بـا احتسـاب   ) و .باشدمیهاآنکلجمعیت
ابزارهــايحاضــرتحقیــقدرشــد. پرسشــنامه تکمیــل368

بــودهپرسشــنامهومشــاهده،اطالعــاتهــا ودادهآوريجمــع
ازگروهـی پرسشنامه،قابل قبولرواییازاطمینانبراي. است

در تــرویج و آمــوزش کشــاورزيرشــتهیعلمــهیــأتاعضــاء
دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه کشـاورزي و منـابع طبیعـی    

اصـالحی را پیشـنهاد   اتآن را بـازبینی نمودنـد و نظـر   ساري
اصـالح وتحقیـق هـاي شـاخص پایـایی تعیـین بـراي دادند. 

از روش تحلیـل  آزمونشیپنیز با انجام یک مطالعه پرسشنامه
20) نسخه AMOSایموس (افزارنرمعاملی تأییدي در فضاي 

گـزارش  کرونباخآلفايروشاستفاده شد و در نهایت پایایی با 
افـزار نـرم ازهـا دادهتحلیـل وتجزیـه براي. )2جدولگردید (

SPSSنهـاد مردمهاي عملکرد سازمان«دو متغیر . شداستفاده
در مقیـاس  » هـا آناحساس نیاز به مداخله «و » زیستیمحیط

خیلی زیـاد) سـنجش و   5خیلی کم تا 1اي لیکرت (درجه5
خیلی مخـالفم  1اي لیکرت (درجه5بقیه متغیرها در مقیاس 

الگوهـاي ازگیري شدند. همچنـین، ) اندازهخیلی موافقم5تا 
تأییـدي و تحلیـل   عـاملی تحلیـل همبستگی پیرسون،آماري
.استفاده شدي تحقیقهادادهتحلیلوتجزیهبرايمسیر

,Perugini and Conner(فمندهدرفتارهینظراساسبرقیتحقينظرچارچوب-1نگاره 2000(

جویی صرفهکنترل رفتار 
مصرف آب

رامونیپمثبتاحساس
هیاروماچهیدريایاح

رامونیپمنفیاحساس
هیاروماچهیدرتخریب

درشارکتتمایل م
اچهیدريایاح

هیاروم

تمایل به مشارکت در 
NGOs

NGOsعملکرد 

پیرامون احساس نیاز 
NGOsمداخله

مشارکت نیت
NGOsدر 

نیت 
جویی صرفه

مصرف آب

جویی رفتار صرفه
مصرف آب
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مطالعهموردنمونهوتیجمع-1جدول
نمونه تحقیقنظرينمونهجامعهدهستانبخششهرستان

میاندوآب

باروق
9661515یشرقيآجرلو
6571010یغربيآجرلو
22603737باروق

17682828یشمالآبادمرحمتآبادمرحمت
12722020یانیمآبادمرحمت

اندوآبیميمرکز

39415044رودنهیزر
22143535یجنوبرودنهیزر
39376359یشمالرودنهیزر

23023737آبادمرحمت
22943636یجنوبآبادمرحمت

29314747یشمالانیمکر
)1394و همکاران، زادهولی؛www.map.rustanet.comمنبع: (

هاي مطالعهکرونباخ شاخصضرایب آلفاي -2جدول 
ول ی-2جد باخ شاخصضرا کرون یقهاب آلفاي  ي تحق

ي کرونباخآلفاضریبشاخصردیف
89/0آبمصرفجوییصرفهرفتار1
89/0جویی آبصرفهي رفتارکنترل2
97/0یستیزطیمحنهادمردميهاسازمانپیراموننگرش3
96/0زیستیمحیطنهادمردميهاسازماندرمشارکتوتیعضوبهتین4
90/0آبمنابعجویی و حفاظتصرفهتین5
97/0هیاروماچهیدرکنندهایاحیستیزطیمحنهادمردميهاسازماندرمشارکتبهلیتما6
97/0هیاروماچهیدريایاحدرمشارکتبهلیتما7
97/0هیاروماچهیدريایاحازحاصلمثبتاحساس8
96/0هیاروماچهیدریخشکوبیتخرازحاصلمنفیاحساس9
97/0زیستیمحیطنهادمردميهاسازمانعملکرد10
97/0زیستیمحیطنهادمردميهاسازمانعملکردبهازیناحساس11

ها و بحثیافته
زنهاآن% 27/0و) مرد %73/99(پاسخگویاناکثریت
وسال17انیپاسخگوترینجوانسنینظراز. هستند

هاآنسنیمتوسط. رندسال سن دا85ها آنترینمسن
فراوانیباالترینو) 11/45±58/15سال است (02/45

دارد که تعلقسال 50تا31) به گروه سنی 8/45%(
مورد مطالعه است. تیجمعبودنسالانیمدهنده نشان

145(انیپاسخگوبه ،%)7/39(فراوانیدرصدبیشترین
شودمربوط میپلمیدوییراهنماتحصیالت سطحبا نفر) 

داراي)نفر7%، 9/1(هاآنیفراواندرصد نیکمترو
زانیمنظراز. باشندمیسطح تحصیالت رسمی نیترپایین
3/66،يکشاورزيهاتیفعالازحاصلانهیماهدرآمد
500000از کمتريدرآمد) نفر244(کشاورزانازدرصد

تا500000نیبينفر) درآمد53درصد (4/14تومان، 

نیبيدرآمدنفر) 56(درصد2/15تومان،1000000
کشاورز 15و تنها دارند تومان 3000000تا 1000000

. باشندمی3000000يدرآمد بااليدارادرصد) 1/4(
اناست که هرچه کشاورزنیادرآمدریمطالعه متغدلیل

از یبخشزیادياحتمالبه،دنباشداشتهبیشتريدرآمد 
حفاظتپیرامونهیاولهاييگذارهیسرمارا صرف آن

نیايباالنهیهز،در این راستا. نمایندمیمزرعهمنابع
بودخواهدپاخردهکشاورزانرشیپذيبرایمانع، اقدامات

)Bekele and Drake, مطالعهازحاصلجینتا).2003
ویاجتماعنهادمردميهاسازماندرعضویتیژگیو

کشاورزانازنفر7تنهاکهدهدیمنشانیستیزطیمح
. از نظر محل دارندعضویتهاسازمانایندر%) 9/1(

) درصد8/93، نفر345(اکثریت پاسخگویانزیسکونت ن
.کنندیمیزندگییروستاناطقمدر
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در يشغل کشاورزتجربهمیانگین ،قیتحقيهایافتهطبق
لیدل). 52/31±73/22(استسال52/31، انیپاسخگو
يکشاورزشغلاست که تجربه نیانیز ریمتغنیمطالعه ا

داشته نقشيمنابع کشاورزیحفاظتمیتواند در تصمیم
Bekeleبکل و دراك (بر اساس نظر . باشد & Drake,

راانکشاورزنیزمازاستفادهیطوالنزمانمدت، )2003
ي برداربهرهبلند مدتی را دراندازچشمکهدینمایمقیتشو

، . لذاترسیم نمایند،نیزممثاليبرا،يکشاورزمنابعاز
که محصولعملکردکاهشمشاهدهبهتوانند میهاآن

ادراكنیادر واقع، .دنبپردازاست،خاكمتأثر از فرسایش 
یآبهاينیزمنیانگیم.گرددیمحاصلتجربهطریق از

استهکتار49/0میديهانی) و زم62/2±98/2(98/2
يارودخانهآب منابعازيبرداربهرهنظراز).58/2±49/0(

ياریآبيبرامنابعنیااز) %1/79کشاورز (291نیز
240و ندینمایماستفادهخودیباغويکشاورزيهانیزم

. ندینمایچاه استفاده مياریآبمنابعاز) %3/65کشاورز (
نفر، 322(یکرتياریآبيهاروشازکشاورزانتیاکثر

درصد) 32نفر، 117(ياپشتهيدرصد) و جو5/87
ياریآبيهاروشاز) درصد4/2(کشاورز8استفاده و تنها 

ياریآبيهاروشاز) درصد1/5(کشاورز18وياقطره
.کنندیماستفادهیباران

آبمنابعییجوصرفهدر کشاورزان رفتار
مصرفییجوصرفهرفتارنظرازانیپاسخگواین بخش،در
بهنیانگیمازاریمعانحراففاصلهروشاستفادهباآب

بنديمیتقسیعالوخوبمتوسط،ف،یضعگروهچهار
ازدرصد76/15کهدادنشانجینتا. )3جدول(شدند

ف،یضعییجوصرفهرفتاريدارانفر) 58(کشاورزان

،نفر)122(متوسطییجوصرفهرفتاردرصد15/33
ونفر)144(خوبییجوصرفهرفتاردرصد13/39
رایعالحددرییجوصرفهرفتارنفر) 41(درصد14/11
بیشتر پاسخگویان طبق این نتایج بنابراین، ؛ باشندمیدارا

متوسط هستند.جویی خوب و رفتار صرفهداراي
قیتحقيهاشاخصنیبیهمبستگلیتحل

يرهایمتغبامصرف آب ییجوصرفهرفتار، 4جدولطبق 
مشارکتبهلیتما،)p=35/0؛sig=01/0(رفتاري کنترل

؛sig=01/0(زیستیمحیطنهادمردميهاسازماندر
27/0=p(،نهادمردميهاسازماندرمشارکتنیت

جویی آبصرفهنیت،)p=19/0؛sig=01/0(زیستیمحیط
)01/0=sig19/0؛=p(،هیاروماچهیدريایاحلیتما
)01/0=sig27/0؛=p( ،يایاحرامونیپمثبتاحساس

ازیمنفاحساس،)p=29/0؛sig=01/0(هیاروماچهیدر
کردلعمو) p=19/0؛sig=01/0(هیاروماچهیدربیتخر

=14/0؛sig=01/0(یستیزطیمحنهادمردميهاسازمان

p (کیهرریتأثاندازه،همچنین. دارديمعناداریهمبستگ
10/0یهمبستگبیضر. دیگردمحاسبهزینبیضرااز
حیتوضوابستهریمتغدرراانسیوارازدرصدکیتواندیم

. باشدیمکوچکریتأثاندازهيدهندهنشانکهدهد
راتییتغازدرصد9تواندیم30/0یهمبستگن،یهمچن

و) متوسطاثراندازه(دهدحیتوضراوابستهریمتغ
نیادرراانسیوارازدرصد25تواندیم50/0یهمبستگ

,Field(دهدحیتوضریمتغ ضرایب همبستگی لذا،). 2013
متوسطتاکوچکریتأثاندازهيدارادر تحلیل همبستگی 

.باشندیم

آبمصرفییجوصرفهرفتارنظرازکشاورزانيبندگروه-3جدول
نما یتجمعدرصد درصد یفراوان سطوح یژگیو

خوبومتوسط

76/15 76/15 58 فیضع

91/48مصرف آبییجوصرفهرفتار 15/33 122 متوسط
04/88 13/39 144 خوب
18/99 14/11 41 یعال

100 82/0 3 داده از دست رفته
100 368 مجموع
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قیتحقيرهایمتغنیبیهمبستگ-4جدول

رهایمتغ رفتار
ییجوصرفه

کنترل
رفتاري

نگرش
NGOs

لیتما
NGOs

نیت
مشارکت
NGOs

نیت
صرفه 

جویی آب

لیتما
يایاح
اچهیدر

احساس
مثبت

احساس
یمنف

عملکرد
NGOs

به ازین
NGOs

تار رف
جوییصرفه 1

رفتاريکنترل . 35/0 ** 1
NGOsنگرش 001/0 08/0 1

NGOsلیتما 27/0 ** 24/0 ** 002/0- 1
مشارکتت نی

NGOs
19/0 ** 12/0 * 005/0- 29/0 ** 1

نیت 
جویی صرفه

آب
19/0 ** 06/0 14/0 ** 34/0 ** 33/0 ** 1

يایاحلیتما
اچهیدر 27/0 ** 21/0 ** 02/0 12/0 * 36/0 ** 38/0 ** 1

مثبتاحساس 29/0 ** 15/0 ** 10/0 08/0 01/0- 16/0 * 40/0 ** 1
یمنفاحساس 19/0 ** 14/0 ** 003/0 08/0 05/0 15/0 * 14/0 ** 25/0 ** 1

عملکرد
NGOs

14/0 ** 02/0 28/0- ** 05/0 03/0- 05/0 23/0- ** 15/0- ** 02/0- 1

NGOsبهازین 07/0- 05/0 01/0 20/0 ** 22/0 ** 15/0 ** 27/0 ** 28/0 ** 06/0 03/0- 1
درصد معنادار است5در سطح *استدرصد معنادار 1در سطح **

يدییتأیعامللیتحلگیري و الگوي اندازه
يریــگانــدازهيالگــوي یــک دییــتأیعــامللیــتحلدر 

)Measurement model(دهـد یمـ نشـان گردد کـه ایجاد می
)پنهـان ریـ متغ(آنبرتوانندیمیخوببهسازههريهاهیگوایآ

افـزار نـرم یکـ یگرافطیمحـ درراستا،نیادرشوند؟يبارگذار
) )Observed variables(شـاخص يرهایمتغ(هاهیگو،موسیا
)Latent variablesمربوطـه ( پنهـان ریـ متغایـ سازهعامل،با

لیـ تحلدر يریـ گاندازهيالگونیتدوبراي.شدنددادهارتباط
هـا سـازه وشداستفادههیگو60وسازه11از،يدییتأیعامل

هیدوسـو یهمبسـتگ ایانسیکووارساختاریکدیگر به شکل با
,Byrne(ارتباط داده شدند 2010.(

شکلبههادادهبرازشکهدادنشانيریگاندازهيالگوجینتا
دربرازشيهاشاخصجینتا. استگرفتهانجامیمناسب

يکاشاخصریمقادکهدادنشانهیاوليریگاندازهيالگو
بهاسکوئريکانسبت،)χ2) 3266= (86/9937(اسکوئر
ياسهیمقابرازششاخص،)χ2/df= 04/3(يآزاددرجه

)75/0=CFI(،یشیافزابرازششاخص)81/0=IFI(،شاخص
بیتقريخطانیانگیمشهیر،)TLI=80/0(سیلوئ- توکر

)07/0 =RMSEA (برازششاخصن،یهمچن. باشدیم
را70/0ازبیشتريمقدار) PCFI= 74/0(امساكياسهیمقا

اصالحيبرا. قرار داردقابل قبول در دامنهکهدهدیمنشان

عنوانبه30/0ازکمتریعاملبارباهاهیگوي،ریگاندازهيالگو
Items(هادادهآراستنوشدندحذفنامناسبيهاهیگو

pruning(گرفتانجام)Moreno et al., ياجرابهو )2014
وشدتاگر. شداقدام يدیتأکیعامللیتحليالگودوباره
ریمتغو) پنهانریمتغ(سازهنیبیهمبستگقدرت

30/0ازکمتر، شودیمدادهنشانیعاملبارباکهيامشاهده
باراگر.شودیمنظرصرفآنازواست فیضعرابطهباشد
ریمقادوبودهقبولقابلباشد60/0تا30/0نیبیعامل

راسازهويامشاهدهریمتغیهمبستگزانیم60/0ازتربزرگ
جینتا).1391،یبیحب(دهدیمنشانمطلوبیلیخشکلبه

وسازه11(يثانويریگاندازهيالگوردبرازشيهاشاخص
= 08/7529(اسکوئريکاریمقادکه دادنشان ) هیگو55

)2564 (χ2(،يآزاددرجهبهاسکوئريکانسبت)93/2 =
χ2/df( ،ياسهیمقابرازششاخص)92/0=CFI(،شاخص

سیلوئ- توکرشاخص،)IFI=93/0(یشیافزابرازش
)94/0=TLI(،بیتقريخطانیانگیمشهیر)04/0 =

RMSEA (ياسهیمقابرازششاخصن،یهمچن. باشدمی
باالتري نیزثانويریگاندازهيالگودر )PCFI= 97/0(امساك

براي دهد. و مقدار قابل قبول را نشان میباشدیم70/0از
به محاسبه دو شاخص پایایی،گرا و متمایزواتأیید اعتبار 

واریانس و میانگین)Composite Reliability (CR)(ترکیبی
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)Average Variance Extracted (AVE)(استخراج شده
که دادپرداخته شد. نتایج تحلیل این دو شاخص نیز نشان 

CRدر دامنه قابل قبولی قرار دارنددو شاخص نیزاین = ∑∑ (∑ AVEو( = ∑ ( )∑ ( ) ∑ ( )
میانگین AVEپایایی ترکیبی، CRها در این فرمول

) σار عاملی استاندارد شده، (ب)λواریانس استخراج شده، (
ها است. الزم به ) تعداد گویهnها و (واریانس خطاي گویه

و میانگین 07/0ذکر است که دامنه پایایی واگرا بیشتر از 
است و همواره 05/0واریانس استخراج شده بیشتر از 

باشد پایایی واگرا بیشتر از واریانس استخراج شده می
)CR > AVE) (Jalali and Abadi, جینتا،لذا).2017

شکلبههاهیگودهد کهنشان میيدییتأیعامللیتحل
در نهایت، به . اندشدهيبارگذارخوديهاسازهبریمناسب

به)شاخصییایپا(سازهيهاهیگویدرونانسجاممحاسبه
واقدام شدSPSSافزارنرمدرکرونباخيآلفاروش

ن،یانگیم5جدول. کل گرفتندقیتحقيهاشاخص
هاي گویهی عاملبارزانیموکرونباخيآلفاار،یمعانحراف
.دهدیمنشانهاي تحقیق راشاخص

مطالعهمورديهاسازههاي حذف شدهو گویهیبار عامل، اریمعانحراف،نیانگیم-5جدول

شاخص
نیانگیم

سازه
انحراف

اریمع
سازه

بار
یعامل

حذف
هیگو

)α= 89/0(آبمصرفيرفتارکنترل
استیآسانکارمنيبراآبییجوصرفهانجام

70/291/0

ریخ83/0
ریخ89/0کنمییجوصرفهراآبتوانمیمیراحتبه،بخواهممناگر

ریخ82/0مینماییجوصرفهراآبتوانمیمکهاستيطورامرعهزمتجهیزات
ریخ79/0ا هستمدارراالزممهارتوزمانآبییجوصرفهانجاميبرا
ریخ67/0دارماریاختدرراالزمزاتیتجهوابزارآبییجوصرفهانجاميبرا

ریخ39/0داردوجودمینماییجوصرفهاممزرعهدرراآببتوانمنکهیاامکان
)α= 89/0(آبنهیبهمصرفداریپارفتار

کنمیمياریآب) عصرصبح،شب،(خنکساعاتدررانمیزم

43/260/0

یبل27/0
ریخ65/0مینمایماستفادهدرختایمحصولاطرافدرآبریتبخازکنندهيریجلوگپوششایمالچاز
یبل25/0دهمیمکاهشرابروددیباآبکهیزمانفاصلهکشت،خطوطکردنکوتاهبا

ریخ66/0مینمایميآورجمعرابارانآبمن
ریخ78/0کنمیماستفادهیبارانياریآباز
ریخ80/0کنمیماستفادهياقطرهياریآبازنمیزمازییهاقسمتدر
ریخ75/0کنمیماستفادهآبمصرفمقدارکنترلهوشمنديهاستمیساز
ریخ45/0کنمینمياریآببارانبارشزماندر

ریخ35/0کنمیمکشترایآبکمبهمقاومارقام
یبل20/0شوددیتولیکمپسابتاکنمیمياریآبيااندازهبهرانمیزم
یبل16/0کنمیمیروبیالراياریآبيهايجو

ریخ40/0کنمیماستفادهنیزمبهآبانتقاليبراشدهیمهندسومدرنيهااز کانال
یبل27/0دارمیقیدقومستمرنظارتياریآببر
ریخ72/0کنمیماستفادهآبمصرفکاهشبامرتبطيهايفناوراز

)α= 97/0(یستیزطیمحنهادمردميهاسازمانپیراموننگرش
هستنديدیمفيهاسازمانیستیزطیمحنهادمردميهاسازمان

08/398/0
ریخ95/0

ریخ97/0هستندکارآمدييهاسازمانیستیزطیمحنهادمردميهاسازمان
ریخ95/0هستنداثربخشیيهاسازمانیستیزطیمحنهادمردميهاسازمان

)08/7529) =2564 (χ2(،)92/0=CFI(،)93/0=IFI(،)94/0=TLI(،)93/2 =χ2/df(،)04/0 =RMSEA(
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5ادامه جدول 

شاخص
نیانگیم

سازه
انحراف

اریمع
سازه

بار
یعامل

حذف
هیگو

)α= 97/0(هیاروماچهیدريایاحدرمشارکتبهلیتما
باشمداشتهشرکتهیاروماچهیدرحفظيهاتیفعالدردارمتمایلمن

90/360/0

ریخ96/0
ریخ97/0باشمداشتهمشارکتهیاروماچهیدرحفظيهاتیفعالدردارمتمایلمن
ریخ95/0باشمداشتهشرکتهیاروماچهیدريایاحدرخودمزرعهآبمصرفدرییجوصرفهبادارمتمایلمن
ریخ95/0باشمکردهيکارارومیه اچهیدريبقاوحفظدرمزرعهآبمصرفدرییجوصرفهبادارمتمایلمن

)α= 97/0(هیاروماچهیدريایاحازحاصلمثبتشدهبینیپیشاحساس
ریخ43/459/097/0شودیمجادیامندریخوشحالاحساسآنشدنآبپروهیاروماچهیدرآبسطحآمدنباالبا

ریخ98/0کندیمخوشحالرامنهیاروماچهیدرشدنایاح
)α= 96/0(هیاروماچهیدریخشکوبیتخرازحاصلمنفیشدهبینیپیشاحساس

ریخ27/486/098/0شدخواهمناراحتهیاروماچهیدریخشکشدتشدنترمیوخاز
ریخ94/0خوردخواهمتأسفهیاروماچهیدریخشکشدتشدنترمیوخبا

)α= 97/0(هیاروماچهیدريایاحيبرامنطقهدرزیستیمحیطنهادمردميهاسازمانعملکرد
آبییجوصرفهرامونیپتانداهآمدشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستچقدر

دهند؟آموزشمزرعهدر

51/152/0

ریخ85/0

آبییجوصرفهرامونیپتانداهآمدشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستچقدر
بدهند؟مشاورهمزرعهدر

ریخ91/0

آبییجوصرفهرامونیپتانداهآمدشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستچقدر
؟کنندینظرخواهشماازمزرعهدر

ریخ91/0

ومیتقسيدعواحلبهتانداهآمدشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستچقدر
بپردازند؟مزارعنیبآبعیتوز

ریخ87/0

یمعرفشمابهراخودتانداهآمدشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستچقدر
ند؟ینما

ریخ88/0

طیمحيسازپاكبهتانداهآمدشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستچقدر
؟بپردازندشمامنطقهمزرعهاطراف

ریخ93/0

وکشاورزانندگانینماباتانداهآمدشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستچقدر
شوند؟آشناانیروستائ

ریخ93/0

باراکشاورزانندگانینماتانداهآمدشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستچقدر
سازند؟آشناي) اریآبشبکهويفرماندار(یدولتنیمسئول

ریخ90/0

ازحفاظترامونیپتانداهآمدشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستچقدر
بپردازند؟هشدارویرساناطالعبههیاروماچهیدر

ریخ92/0

کشاورزانندگانینماازتانداهآمدشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستچقدر
ند؟ینماشرکتخودجلساتدرتاندینمادعوت

ریخ91/0

)α= 97/0(هیاروماچهیدريایاحيبرازیستیمحیطنهادمردميهاسازمانمداخلهبهازیناحساس
تابیایندشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستکه دیکنیماحساس نیاز چقدر

89/392/0دهند؟آموزششمابهآبییجوصرفهرامونیپ

ریخ87/0

تابیایندشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستکه دیکنیماحساس نیاز چقدر
بدهند؟مشاورهشمابهآبییجوصرفهرامونیپ

ریخ94/0

)08/7529) =2564 (χ2(،)92/0=CFI(،)93/0=IFI(،)94/0=TLI(،)93/2 =χ2/df(،)04/0 =RMSEA(
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5ادامه جدول 

شاخص
نیانگیم

سازه
انحراف

اریمع
سازه

بار
یعامل

حذف
هیگو

تابیایندشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستکهدیکنیماحساس نیاز چقدر
؟کنندینظرخواهشماازآبییجوصرفهرامونیپ

ریخ92/0

تابیایندشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستکهدیکنیماحساس نیاز چقدر
بپردازند؟مزارعنیبآبعیتوزومیتقسيدعواحلبه

ریخ94/0

تابیایندشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستکهدیکنیماحساس نیاز چقدر
ند؟ینمایمعرفشمابهراخود

ریخ96/0

تابیایندشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستکه دیکنیماحساس نیاز چقدر
؟بپردازندشمامنطقهمزرعهاطرافطیمحيسازپاكبه

ریخ95/0

تابیایندشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستکه دیکنیماحساس نیاز چقدر
شوند؟آشناانیروستائوکشاورزانندگانینمابا

ریخ96/0

تابیایندشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستکه دیکنیماحساس نیاز چقدر
سازند؟آشناي) اریآبشبکهي، فرماندار(یدولتنیمسئولباراکشاورزانندگانینما

ریخ98/0

تابیایندشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستکه دیکنیماحساس نیاز چقدر
بپردازند؟هشدارویرساناطالعبههیاروماچهیدرازحفاظترامونیپ

ریخ95/0

ازتابیایندشمامنطقهبهزیستیمحیطنهادمردميهاسازماناندرکاراندستکه دیکنیماحساس نیاز چقدر
ند؟ینماشرکتخودجلساتدرتاندینمادعوتکشاورزانندگانینما

ریخ95/0

)08/7529) =2564 (χ2(،)92/0=CFI(،)93/0=IFI(،)94/0=TLI(،)93/2 =χ2/df(،)04/0 =RMSEA(

مستقیم و غیرمستقیمالگوي روابط علی 
در تحلیل مسیرازمیرمستقیغبررسی روابط مستقیم و يبرا

هیتجزبهکه شداستفاده) 20ایموس (نسخه افزارنرمفضاي
مدلبرازشییکوینوپرداختهیعليرهایمسلیتحلو
)Goodness of fit of the model(آزماید را می)Byrne,

کنترلرفتهدسترسازيهاداده،آنانجامپیش از ). 2010
Variance Inflation(واریانستورمفاکتورشاخصاز وشدند

Factor (VIF)(چندگانهخطیهماثروجودازاطمینانبراي
که یکی از مستقلمتغیرهايبین)1394ولی، (ابدي و شاه

. استفاده شدموانع استفاده از الگوي رگرسیون خطی است، 
ریمتغدوازشیبایدوبینکهافتدیماتفاقیزماندهیپدنیا

،رهیمتغچندونیرگرسيالگودرکنندهنییتبمستقل
منظور بررسی اثر به، لذا.باشندداشتهوجودییباالیهمبستگ

ي نشان دهنده10هم خطی چندگانه، مقادیر کمتر از 
,Field(شاخص فاکتور تورم واریانس، نبود  همچنین، . )2010

,Singularity()Pallant(اثر یکتایی ) نیز تحلیل را 2007
یک متغیر مستقل ترکیبی که از تهدید ننمود زیرا در تحلیل

دردیگر متغیرهاي مستقل تشکیل شده باشد، وجود ندارد.
یعامللیتحليموجود در الگوریمتغ11ازتحلیل مسیر،

رینظبرازندگینییتعهايشاخصازواستفاده شديدییتأ

RMSEA،CFI،IFIوNFIي هاشاخصترینمعروفازکه
حددرتاشداستفاده) 1393هومن، (باشندیمبرازش الگو

. ندینماتعیینرااین تحلیلبودنمناسبوبرازندگیکفایت،
بیتقريخطانیانگیمشهیرشاخصکهدادنشانجینتا
)07/0 =RMSEA (باشدیمقبولقابلومطلوبدامنهدر
>10/0(صدمدهازکمتردامنهشاخصنیايبرارایز

RMSEA (باشدیمقبولقابل)Fathema et al., و) 2015
بارایقبولقابلبرازشتحلیل مسیريالگوکهدهدیمنشان
Joreskong(داردواقعیدنیايهايداده and Sorbom,

درزین) CMIN(يآزاددرجهبهاسکوئريکانسبت). 1989
زیرا مقدار )=91/2CMIN/df(داردقرارقبولقابلدامنه

,.Bentler(باشدمی5تا 2مطلوب آن بین  ن،یهمچن). 1990
یشیافزابرازشو) CFI=96/0(ياسهیمقابرازشيهاشاخص

)96/0=IFI (نشانرايساختاريالگومناسبیبرازندگزین
دامنهدرنیز ) NFI=95/0(شدههنجاربرازششاخص. دادند
90/0ازبیشتردیباهاشاخصنیاتمام.داردقرارقبولقابل

.باشند
ي تحلیل مسیرالگودر یلّعروابط

تأثیر آبییجوصرفهرامونیپيرفتارکنترل،2نگارهمطابق
؛P=001/0(داردآبییجوصرفهمستقیمی بر رفتار 
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46/0=ß .(امکاناتوییتواناکنترل،زانیمبهریتأثنیا
. داردارتباطآبمصرفییجوصرفهرفتاربروزدرکشاورزان

همکارانوپناهزدانیقیتحقيهاافتهیباافتهینیا
)Yazdanpanah et al., همکارانوپوریتق،)2015
)Taqipour et al., ,Woolfوولف (،)2015 کوپر،)2014
)Cooper, وپناهزدانیمثال،يبرا. داردیهماهنگ) 2016

هینظردرکهيکارآمدخودکهگزارش نمودندهمکاران
کشاورزانيرفتارکنترلبامعادلباندورایاجتماعشناخت

نیترمهم،استکانروینیپروجندهدفمرفتارهینظردر
. باشدیميکشاورزمنابعیحفاظترفتارنییتعدرعامل

نیزیستیزطیمحنهادمردميهاسازماندرمشارکتبهلیتما
هاي مشارکت در سازماننیتبريمعنادارومیمستقطوربه

). ß=32/0؛P=001/0(گذاردیمریتأثزیستیمحیطنهادمردم
نیت هاي ریمتغواسطهبامیرمستقیغطوربهریمتغنیا

تینزیستی و محیطنهادمردمهاي مشارکت در سازمان
باافتهینیا. گذاردیمریتأثآبییجوصرفهرفتاربريرفتار

Taqipour(همکارانوپوریتقمطالعهيهاافتهی et al.,

کهدندیرسجهینتنیابههاآنرایدارد زی) همخوان2015
يهاسازماندرمشارکتوتیعضوبه کشاورزانلیتما

رفتاررشیپذبريمعنادارومیمستقریتأثآببردارانبهره
انگیوپرنقیتحقجینتان،یهمچن.داردآبمنابعحفاظت

)Perren & Yang, درمشارکتکهدادنشان) 2015
.کندیمینیبشیپراآبییجوصرفهتین،آبییجوصرفه

يمعنادارومیمستقطوربهزینهیاروماچهیدريایاحبهلیتما
ریتأثزیستیمحیطنهادمردمهاي مشارکت در سازمانتینبر
طوربهریمتغنیا). ß=34/0؛P=001/0(گذاردیم
مشارکت در نیتيرهایمتغواسطهبامیرمستقیغ

جویی صرفهرفتارتینوزیستیمحیطنهادمردمهاي سازمان
. گذاردیمریتأثآبییجوصرفهدر کشاورزانرفتاربرآب

اچهیدريایاحرامونیپمثبتاحساسریمتغن،یهمچن
مشارکت نیتبرمیمستقطوربه) ß=- 11/0؛P=01/0(هیاروم

. گذارندیمریتأثزیستیمحیطنهادمردمهاي در سازمان
نهادمردمهاي مشارکت در سازمانتیناگرچه این متغیر بر 

جویی رفتار صرفهنیتزیستی تأثیر منفی دارد، ولی بر محیط
)01/0=P12/0؛=ß منابع آب ییجوصرفه) و رفتار
)001/0=P16/0؛=ßچههربنابراین،؛ ) تأثیر مثبت دارد

اچهیدريایاحرامونیپبیشتريمثبتاحساسکشاورزان
منابع ییجوصرفهي و رفتار رفتارنیت،داشته باشندهیاروم
مطالعهيهاافتهیباافتهینیا. بودخواهدتريقوهاآندرآب 

Richetin(همکارانونیچتیر et al., داردیهمخوان) 2010
نییتبدریمهمعاملمثبتاحساسکهمعتقدندهاآنرایز
توجهقابلنکته. باشدیمرفتارونیتینیبشیپوراتییتغ
يهاسازمانعملکردریتأثادراك کشاورزان پیرامون ،گرید

تحلیل،طبق نتایج . استییجوصرفهرفتاربرنهادمردم
مستقیمطوربهیستیزطیمحنهادمردميهاسازمانعملکرد

؛P=01/0(باشدداشتهریتأثآبییجوصرفهرفتاربرتواندیم
28/0=ß( دلیل احتمالی تأثیر نسبتاً متوسط این متغیر بر .

اچهیدريایاحوآبییجوصرفهمقولهتواند تفکیک رفتار می
باشد.از دید و ادراك کشاورزانهیاروم

نهادمردمهاي مشارکت در سازماننیتهمچنین، 
مثبت و ریتأثآبییجوصرفهرفتارنیتبرزیستیمحیط

این متغیر سپسو) ß=37/0؛P=001/0(داردمعناداري
جویی مصرف و با واسطه متغیر نیت صرفهمیرمستقیغطوربه

ریتأثآبییجوصرفهرفتاربر)ß=17/0؛P=001/0(آب 
تینکشاورزانهرچهکهدهدیمنشانافتهینیا. گذاردیم

هاي بیشتري براي عضویت و مشارکت در سازمانمشارکت
انهیجوصرفهرفتارتیند،نباشداشتهزیستیمحیطنهادمردم

نشانآبمنابعنمودنمصرفنهیبهرامونیپرابیشتري
مشارکت در نیتخود کشاورزاناگرن،یبنابرا؛ خواهند داد

را توسعه و تقویت نمایندزیستیمحیطنهادمردمهاي سازمان
، گرددامهیهاآننیتختنیبرانگيبراالزمو زمینهبسترایو
در.ندینماییجوصرفهدر مزارع و باغات خود راآبتوانندیم
،یاجتماع،ياقتصادموانعتواندیمیرونیبمحیط،راستانیا

تینبرو از این طریقدینماجادیارايساختارویفرهنگ
رفتاربروزوزیستیمحیطنهادمردمهاي مشارکت در سازمان

.بگذاردریتأثییجوصرفه
کنترلنشان داد که هاي تحلیل مسیر، یافتهیطورکلبه

نیا. داردییجوصرفهرفتاربروزدریاساسنقشيرفتار
بروزدرکشاورزانامکاناتوییتواناکنترل،زانیمبهریمتغ

يرفتارکنترلازیبخش. داردارتباطحفاظت منابع آبرفتار
بهاعتمادنگرش،دانش،کشاورزان نظیر یدرونيهایژگیوبه

طیمحبهگریدبخشومهارتوییتوانان،یشیپتجربهنفس،
یاسیسويفناور،يساختار،یفرهنگ،یاجتماع،ياقتصاد

ی شاملطیمحهاي در این راستا، ویژگی. شودمربوط می
،هاي آب اندوزيفناور،یفنانسانی، ،یمالمنابعبهیدسترس
یمتوليهاسازمانباکشاورزانارتباطیییتوانازمان،

ویی) روستامنطقهآبشرکت(نظیرآبمدیریت منابع 
اندوز،آبيهايفناورنشرو عرضهدردولتيهااستیس
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رشیپذدربردارانبهرهی ازآموزشویماليهاتیحما
.شودمیهايفناور

درمشارکتلیتمامیمستقریتأثقیتحقيهاافتهیگریداز
مشارکت در نیتبرزیستیمحیطنهادمردميهاسازمان
جهینتدرکهباشدیمزیستیمحیطنهادمردمهاي سازمان

منابع آبیی جوصرفهرفتاربریمثبتریتأثمیرمستقیغطوربه
ها را در بهبود رفتار که اهمیت و نقش این سازماندارد

اچهیدريایاحبهلیتمان،یهمچندهد. مصرف آب نشان می
هاي مشارکت در سازمانتینبرمیمستقطوربههیاروم

برمیرمستقیغطوربهوداردریتأثزیستیمحیطنهادمردم
دهندیمنشانافتهیدونیا. گذاردیمریتأثییجوصرفهرفتار

گرددجادیاکشاورزانرغبتولیمدرالزميهازهیانگاگرکه
ایجاد وخوددرراهیاروماچهیدريایاحتمایلتوانندیمهاآن
نهادمردميهاسازماندرمشارکتقیطرازوندینماتیتقو
.بپردازندییجوصرفهرفتاربروزبهیستیزطیمح

یمثبتریتأثنیزهیاروماچهیدريایاحرامونیپمثبتاحساس
نیا. داردجویی و رفتار حفاظت منابع آبرفتار صرفهتینبر

داردخاصیتیاهمرانیاجانیآذربامنطقهدرژهیوبهموضوع
استدادهنشانمنطقهنیامردمانرفتاریخیتارطوربهرایز

ازدفاعی نظیر کیزیفطیمحبهنسبتیخاصتعصبکه

توانیم،لذا. دارندشیگوی نظیر فرهنگطیمحو خاك
و آبسازي مصرف هنیبهکشاورزان را در راستاياحساسات

دیگر به توجهقابلافتهی. ختیبرانگهیاروماچهیدريایاح
نهادمردميهاسازمانمثبتریتأثپیرامونکشاورزانادراك

. شودیممربوطییجوصرفهرفتاربروزبریستیزطیمح
ارائهدريشتریبمداخالتهاسازماناین چههر،درواقع

تیحما،يفناورنشر،ینظرخواه،يهمکارمشاوره،آموزش،
وکشاورزانتتعامالوروابطجادیادرلیتسهکشاورزان،از

رفتارتوانندیمداشته باشند،دولتمردانباهاآنندگانینما
و تقویتشکل دادهرایی و حفاظتی کشاورزانجوصرفه
بهازیناحساسریتأثرامونیپقیتحقجینتان،یهمچن. نمایند

هیاروماچهیدريایاحدرنهادمردميهاسازمانمداخله
نشانآبیی منابعجوصرفهرفتاروایاحتینبررايریتأث

ژهیوبهومردمکهباشدنیاتواندیمافتهینیادلیل. نداد
یپهیاروماچهیدریخشکفاجعهشدتبههنوزکشاورزان

ی، ادراك شده و نیعشکلدربحراننتایج واندنبرده
يهایخشکسال،یگرسنگویقحط،مثاليبرا(ترمحسوس

) يکشاورزهايزمینخاكيشوروبیتخروطوالنی مدت
.استتهدید ننمودهرامنطقهنیامردمانیزندگ

تحلیل مسیريالگودررهایمتغنیبمیرمستقیغومیمستقیعلّروابط- 2نگاره

هاي عملکرد سازمان
نهاد مردم

تمایل به احیاي 
دریاچه ارومیه

احساس مثبت

تمایل به مشارکت در 
نهادهاي مردمسازمان

نیت
جویی آبصرفه

یت مشارکت در ن
NGOs

رفتار
جویی آب)(صرفه

**34/0

**32/0

**28/0

**11/0-

**37/0

کنترل رفتار 
جویی آبصرفه

**17/0

**46/0

**12/0 **16/0
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شنهادهایپويریگجهینت
درآبمصرفرفتارمطالعهبا هدف حاضرقیتحق
انجام هیاروماچهیدریجنوبحوضههاي کشاورزينظام

در زیستی محیطنهادمردميهاسازمانو بر نقشگرفت
بر،بخشنیادررفتار مصرف آب تأکید نمود.سازي بهینه
ویاتیعمليراهکارهاارائهبهقیتحقيهاافتهیاساس

.استشدهپرداختهيکاربرديهااستیس
هدفمندرفتارهینظريهاسازهکهدادنشانقیتحقجینتا

نیتآب،ییجوصرفهتیننییتبيبرارایمناسبچارچوب
نهادمردميهاسازماندرکشاورزانمشارکت

ودنینمایمجادیاآبییجوصرفهرفتارویستیزطیمح
بهکشاورزانقیتشووبیترغدرياتوجهقابلنقش

يهاسازماندرمشارکتوآبمنابعییجوصرفهتیرعا
طراحـیاساس،نیابر. دنداریستیزطیمحنهادمردم
این اساس بررفتاررییتغمداخالتویآموزشيهابرنامه

درآبمصرفطیشرابهبوددریمهمنقشتواندیمهینظر
داشتههیاروماچهیدربومستیزيایاحويکشاورزبخش
جادیاکهدادنشانقیتحقجینتادر این راستا،.باشد

يراستادرآبییجوصرفهرفتاربروزبرايالزمنهیزم
هايویژگیورهایمتغیهماهنگبههیاروماچهیدريایاح

کنترلریتأث. ارتباط دارديفردبرونويفرددرون
کهدهدیمنشانکشاورزانجوییصرفهرفتاربريرفتار
يسوازياورنفویانسانيروین،یمال،یفنتیحما

اداره،يامنطقهآبشرکتمانندمربوطهيهاسازمان
ادارهويکشاورزجیترواداره،يکشاورزجهاد

داشتهریتأثآبمصرفرفتاربرتواندیمستیزطیمح
دانش (براي مثال، توانند ها میاین سازمان،درواقع. باشد
ها و مهارت)، محصوالت کشاورزيآبی استاندارد نیاز 

سازي بستر براي مثال، آماده(کشاورزانهايتوانایی
جویی آب را جهت صرفه)آبیاريمناسب کشت براي 

به استفاده ند. همچنین، بخشی از تغییر رفتارنمایتقویت
تواند از که میگرددیبرماز تجهیزات و امکانات آب اندوز 

.ها محقق شودها توسط این سازمانطریق نشر نوآوري
نهادمردميهاسازمانمشارکت در نیتکهازآنجا

رفتاري درمؤثرنقشهااین سازمانعملکردو یستیزطیمح
رسانی شود که اطالعپیشنهاد می،داردآبمنابعییجوصرفه

ویجمعيهارسانهدرهاسازماننیاالزم پیرامون غاتیتبلو 
انجام گیرد. همچنین، یگروهیآموزشيهابرنامهویانبوه

شود که این نهادها پیشنهاد میاندرکاراندستبه متولیان و 

برداري و حفاظت از منابع حوزه فعالیت خود را به بهبود بهره
رفتارتواند زمینه الزم را براي بروزاین امر میگسترش دهند.

. ایجاد نمایدهیاروماچهیدريایاحوآبجویی منابعصرفه
عنوانبهتوانند زیستی میمحیطنهادمردمهاي درکل، سازمان

و منابع طبیعیويکشاورزجیترورابطی بین سازمان 
یتیشخصیژگیوکت یالیتمابرداران عمل نمایند. بهره
.گرددجادیاآنتیتقونهیزمدیباکهاستکشاورزانیدرون

هاي نتایج تحقیق نشان داد که تمایل به مشارکت در سازمان
زیستی و تمایل به احیاي دریاچه ارومیه محیطنهادمردم

جویی منابع آب تأثیر بر نیت رفتاري و رفتار صرفهتوانندیم
يهاسازمانقیطرازشود که ، پیشنهاد میرونیازابگذارند. 

کشاورزان را با مداخالتی التیتمازیستی،محیطنهادمردم
رسانی، مشاوره، نظرخواهی، حل دعاوي نظیر آموزش، آگاهی

یندگان توزیع آب، ایجاد ارتباطات مأموران دولتی با نما
رفتارپذیرش کشاورزان تقویت و از این طریق زمینه

ویآموزشيهابرنامه.ایجاد نمودراآبمنابع جوییصرفه
نیاکشاورزاناحساساتوعواطفتوانندیمیرساناطالع
عواطفواحساسجییتهازوندینمايریگهدفرامنطقه

استفادهآبییجوصرفهرفتارکیتحريراستادرهاآن
رفتاریشناسعاقبتتمرکز بر وشینمادر این راستا، . ندینما
ویزندگتواندیمکهآبمنابعمصرفجویانهصرفهریغ

تهدید رادریاچه ارومیه بومستیزوکشاورزانشتیمع
رامونیپکشاورزاناحساسکیتحردريمؤثرنقشنمایند، 

.خواهد داشتهیاروماچهیدريایاح
قوت تحقیق حاضر این است که براي اولین بار به از نقاط 

در زیستیمحیطنهادمردمهاي اهمیت نقش سازمان
بخش کشاورزي اشاره دارد. سازي مدیریت منابع آب در بهینه

بررسی روابط امکانهمچنین، استفاده از تحلیل مسیر که 
این نقاط قوت دیگر ، از نمایدرا ایجاد میمتغیرها بینعلی

اریبسعملکردنیزقیتحقيهاتیمحدودازباشد. میمطالعه
در منطقه مورد یستیزطیمحنهادمردميهاسازمانفیضع

ازیفیضعكدرکشاورزانباشد. به همین دلیل، میمطالعه
درند و داشتیستیزطیمحنهادمردميهاسازمانمفهوم

يهاپروژهوهاطرحباراهاسازماننیاهاآنمواقع،یبرخ
نظام(وابسته به یسازندگسربازانطرحرینظتوسعهگرید

.گرفتندمیاشتباهبه)یمهندس
تقدیر و تشکر

بمصوشمارهمقاله حاضر بخشی از طرح تحقیقاتی به 
الزم نویسندگان . باشدمیدر دانشگاه مراغه 95/د/2703
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لیبه دلمعاونت پژوهشی دانشگاه مراغه از دانند تامی
و کرده از تیم تحقیق تشکر و قدردانی جانبههمههاي حمایت

کلیه کشاورزان شهرستان میاندوآب که اطالعات از همچنین 

هرچه بهتر انجام شدن تحقیق حاضر برايخود را يبهاگران
.نماینددر اختیار تیم تحقیق قرار دادند، تقدیر و تشکر 
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Abstract
Discourses on the rescue of Lake Urmia from drought insist on transferring water from other areas which may
cause the transition of crisis to those areas. Modifying of the pattern of water use in the related sectors with this
ecosystem has been less considered. Nevertheless, optimal use of water in agriculture is an effective way to save
water resources as well as returning the surplus water to redistribute into the Lake. Factors affecting the
behavior of farmers with the emphasis on the environmental non-governmental organizations` (NGOs) role was
the main objective of the study. The theoretical framework of the study was developed based on the Theory of
Goad-Directed Behavior (TGB) adopted from Perugini and Conner. All of the farmers in Southern basin of Lake
Urmia, Miandoab city (N: 23750) were the research population in which a sample of 368 farmers was selected
based on Krejcie and Morgan`s Table using stratified random sampling method. The survey was accomplished
by a questionnaire. The faculties of Agricultural Extension and Education evaluated the face validity of the
questionnaire and the consistency of the items of the research indices was confirmed through Confirmatory
Factor Analysis (CFA) using AMOS, version 20. The descriptive and inferential statistics were analyzed by
SPSS. According to the results of path analysis (PA), the perceived behavioral control and environmental
NGOs’ performance had direct effect on water-saving behavior, and desire to collaborate in environmental
NGOs and desire to revive the Urmia Lake had indirect effect on water-saving behavior by mediation of the
intention to collaborate in environmental NGOs and the water-saving intention. At last, some recommendations
were presented in order to improve the farmers` behavior regarding water use as well as their participation
increase in environmental NGOs.
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