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 چکیده

 حفاظت از آب،بحران آب و داشتن رفتار  درکفهم هنجارهاي اخالقی براي 
 هدف تحقیق، توسعه تئوري رفتاردر جامعه امروزي ضرورت دارد. 

ارزیابی هنجارهاي  منظورهاي آن بهسازي مؤلفهشده و کمّیریزيبرنامه
 از پژوهش ایندر . اخالقی حاکم بر مدیریت مشارکتی منابع آب بوده است

 -توصیفی آمار استفاده شد. اطالعات آوريجمع براي پرسشنامه ابزار
 و آزمون ویلکاکسون SmartPLSو  SPSS هايافزارنرم با تحقیق استنباطی

دي بنفریدمن رتبه هاي مدل با آزمونتحلیل و سپس مؤلفه اينمونهتک
 کاملت شدهریزيبرنامه هاي تئوري رفتارقطعیت مؤلفهدر انتها عدم گردید؛

افزودن  نتایج تحقیق نشان داد .استرپ محاسبه گردیدیافته با تکنیک بوت
مؤلفه اخالقی به تئوري براي ارتقاي رفتارهاي مشارکتی حفاظت از آب داراي 

کثر ا و ضرایب مسیر مدل، پالترهاي باکسنمودا باتوجه به. باشداهمیت می
نشان  هکآب دارند  از حفاظتمشارکت در پاسخگویان تعهد اخالقی باالیی به 

 همچنین، دانند.ها خود را در قبال منابع آب محلی مسئول میدهد آنمی
شارکتی م برداريگزینه سیاستی بهرهبه  پاسخگویان سطح پذیرش اجتماعی

راي قطعیت پذیرش اجتماعی بسطح میانی بوده و باند عدممنابع آبی باالتر از 
سطحی در قبال اتخاذ گزینه هاي تحقیق حکایت از هماهنگی درونمؤلفه

هد دنتایج مدل ساختاري نشان می برداري مشارکتی آب دارد.سیاستی بهره
درصد از واریانس  2/09و  11، 9/07، 1/07به ترتیب  MTPBمتغیرهاي 

برداران شرب توشن، شرب گلند، ی حفاظت از آب بهرهرفتارهاي مشارکت
 کنند.کشاورزي توشن و کشاورزي گلند را تبیین می

شده  ریزيمشارکت محلی، تئوري رفتار برنامه بحران آب، :كلمات كلیدی

 عدم قطعیت. تکامل یافته، حفاظت منابع آب،

 

 6/17/99تاریخ دریافت مقاله: 
 20/3/1077: مقاله پذیرش تاریخ

 
 ،يآب، دانشکده کشاورز یمنابع آب، گروه علوم و مهندس یمهندس يدکتر يدانشجو -1

 . رجندیدانشگاه ب
 . رجندیدانشگاه ب ،يآب، دانشکده کشاورز یلوم و مهندسگروه ع اریدانش  -2
ها، پژوهشکده ندهیآال شیو پا ستیز طیمح یمهندس یگروه پژوهش یعلم اتیعضو ه -3

 .رانیتهران، ا ست،یز طیسازمان حفاظت مح دار،یو توسعه پا ستیز طیمح

 نویسنده مسئول -*

 امکانپذیر است. 1077ان پائیز در مورد این مقاله تا پای (Discussion)بحث و مناظره 

 

 

The Role of Moral Norms in Participatory 

Management of Water Resources in Toshan of 

Golestan Province 

 
 

B. Yazarloo *2, A. Shahidi 2, and M.R. Farzaneh 3 

 

 

Abstract 
Recognizing the moral norms is necessary to understand water 
crisis and have water protection behavior in today’s society. 
The aim of this research was to develop the theory of planned 
behavior and quantification of its components in order to 
assess the moral norms governing the participatory 
management of water resources. A questionnaire was used to 
collect information from Toshan and Galand villages. 
Descriptive-inferential statistics of the research were analyzed 
by SPSS and SmartPLS softwares and One-Sample Wilcoxon 
Nonparametric test. Then model components were ranked 
using Friedman test. At the end, the uncertainties of the 
components of the Modified Theory of Planned Behavior 
(MTPB) were calculated by the bootstrap technique. The 
results showed that adding the moral norm component to the 
theory is important for promoting participatory behaviors of 
water conservation. According to the boxplot graphs and 
model path coefficients, most respondents had a high moral 
commitment to participate in water conservation, which shows 
that they consider themselves responsible for local water 
resources. Also, the level of social acceptance of the 
respondents to the policy option of participatory exploitation 
of water resources was above the middle level and uncertainty 
band of social acceptance for the research components 
indicated the intra-level coordination towards the adoption of 
the policy option of participatory exploitation of water. The 
results of the structural model showed that the MTPB 
variables, respectively, explain 70.1%, 75.9%, 81% and 79.2% 
of the variance of the participatory behaviors of water 
conservation of stakeholders of Toshan drinking, Galand 
drinking, Toshan agriculture and Galand agriculture. 
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 مقدمه  -7

افزایش جمعیت، کاهش سرانه ذخیره منابع آبی و  با بیانیه كلی:

هاي فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب، بحران آب افزایش آلودگی
تاکنون  .عنوان یکی از معضالت بزرگ جهانی مطرح شده استبه

است به  شده آبی ارائه التمعض این که در حل فنی راهکارهاي اغلب
 هاي مدیریت سنتی،دلیل سازگاري اندک با الگوهاي اجتماعی و نظام

براي کند. لذا  جلوگیري زیستمحیط روزافزون هاينتوانسته از نابودي
حل مسائل مرتبط با بحران آب، بایستی از علوم فیزیکی به سوي علوم 

براي  ، پتانسیل خوبیرسد این علومرفتاري حرکت کرد؛ زیرا به نظر می
هاي بهبود وضعیت منابع مشترک داشته باشند وسعه راهــت
(Mennatizadeh et al., 2018).  بدین منظور تحقیقات اخالقی در

عان اي قرار گیرد تا مشارکت ذینفرشتهعلوم بین بخش آب باید در زمینه
ان با سرا در مناطق مختلف با مبانی هنجاري و قوانین ناشی از رفتار ان

ل ح توجه به اعتبار استداللی علوم مربوطه تحلیل و بررسی کند.
عوامل خارج از  تأثیراختالفات آبی در یک منطقه محدود و بدون 

قوانین  تأثیرمرزهاي محدوده در همان زمان خاص مستقیماً تحت 
ط یک رویکرد مرتب ؛ در نتیجهگیرنداخالقی بازیگران محلی قرار می

هاي اخالقی در حیطه منابع آبی، در نظر گرفتن ادراک براي رفع نگرانی
هاي مختلف مرتبط با آب در مردم محلی در مورد ارزش کلی سیستم

دهی تصمیمات هاي اخالقی با شکلباشد. هنجارها و ارزشحوضه می
برداري درست و بهینه از منابع آب موجود کننده بهرهانسانی، تعیین

ن استانداردهاي ارزشی پذیرفته شده عنواهنجارها بهاین هستند. 
و  هاتوانند نگرشاجتماعی در زمینه بایدها و نبایدهاي رفتاري، می

بررسی  .(Liu et al., 2011)قرار دهند  تأثیررفتارهاي انسانی را تحت 
برداري بهینه و حفاظت از منابع آبی نشان پیشینه منابع در مورد بهره

ي علمی متعددي در زمینه علوم هاپژوهشدر دو دهه اخیر دهد می
ریزي شده در تبیین رفتاري و روانشناسی از تئوري رفتار برنامه

در ادامه برخی  اند؛زیست استفاده نمودهرفتارهاي حفاظت از محیط
 هنجارهاي اخالقی بر رفتارهاي تأثیرتحقیقاتی که به بررسی اخالق و 

 اند، اشاره شده است.حفاظت از آب پرداخته

 
Kaiser and Scheuthle (2003)، منظور بررسی رفتارهاي به

زیست، متغیرهاي هنجار اخالقی و عقاید جهانی حفاظت از محیط
شده اضافه نمودند. نتایج ریزيعادالنه را به مدل تئوري رفتار برنامه

داري، طور معنیزیستی بههاي محیطتحقیق نشان داد که نگرش
شوند و بدین صورت هنجارهاي توسط هنجارهاي اخالقی تعیین می

 دارند. در تحقیق دیگري که توسط تأثیراخالقی بر روي نیت رفتاري 
Kaiser (2006)  انجام شد دو متغیر هنجار اخالقی و احساس پشیمانی

زیست به مدل اضافه گردید. این نسبت به رفتارهاي مخالف محیط

ید و اثر رس هاي مطالعات قبلیتحقیق نیز به نتایج مشابه با یافته
غیرمستقیم هنجارهاي اخالقی از طریق نگرش بر روي نیت رفتاري 

نیز نشان داد که باورهاي  Warner et al. (2016) مطالعهرا تأیید کرد. 
هاي مختلف کشاورزان، هنجاري، نگرش و کنترل رفتاري در بین گروه

ا هآنها و ادراک هاي متفاوتی دارد و رفتارهاي حفاظتی آنتأثیراندازه 
 .Rahimi Fayzabad et al باشد.از اهمیت منابع آبی متفاوت می

به منظور تعیین عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از آب کشاورزان  (2016)
د. مودنسازي هنجار را بررسی نشهرستان سلسله، کاربرد مدل فعال

توسط  داريطور معنینتایج تحقیق نشان داد که رفتار حفاظت از آب به
گردد و دو متغیر انتساب مسئولیت و هنجار اخالقی تبیین می

 Eskandari et گذارد.می تأثیرخودکارآمدي بر هنجار اخالقی افراد 

al. (2018) ترویجی بر رفتار حفاظت از آب  -هاي آموزشیبرنامه تأثیر
شده  ریزيرزان زالوآب شهرستان روانسر را با تئوري رفتار برنامهکشاو

هاي بردارانی که در کالسنشان داد بهره tبررسی کردند. نتایج آزمون 
مراتب دانش باالتر، نگرش مساعدتر و رفتار اند، بهآموزشی شرکت کرده

 Mennatizadeh andتري در زمینه حفاظت از آب دارند. مناسب

Zarghami (2018)  به واکاواي علّی رفتار حفاظت از آب کشاورزان
آباد پرداختند. نتایج حاکی از پایین بودن رفتارهاي شهرستان خرم

حفاظت از آب در بین کشاورزان منطقه است؛ همچنین نتایج نشان داد 
که متغیرهاي ارزش اخالقی، قضاوت اخالقی، آگاهی از قوانین آب و 

 ستقیم بر رفتارهاي حفاظت از آب مؤثرند.طور غیرمدرآمد کشاورزي به
Rezaei Moghaddam et al. (2020)، منظور درک بهتر به

اي بر اساس نظریه زیست کشاورزان، مطالعهرفتارهاي طرفدار محیط
VBN ت زیسانجام دادند. بر اساس این نظریه، رفتارهاي طرفدار محیط

اقدامات از هنجارهاي فردي مانند احساس تعهد اخالقی براي 
نتایج تحقیق نشان داد هنجارهاي اخالقی شود. زیستی ناشی میمحیط

 گذاشته و تأثیرزیست کشاورزان نیز بر رفتارهاي حامی محیط
اک هاي پتري در ارتباط با فناوريکشاورزانی که تعهدات اخالقی قوي

نتایج نشان داد که تمایل به  .پذیرندها را بیشتر میدارند این فنآوري
ت واسطه نیطور غیرمستقیم و بههاي مردم نهاد بهارکت در سازمانمش

 دارد. تأثیرجویی آب مشارکت بر رفتار صرفه
 

هاي پیشین گویاي اهمیت پژوهشدهند نتایج تحقیقات نشان می
شده در مطالعات مرتبط با رفتار ریزيمتغیرهاي تئوري رفتار برنامه

؛ اما مطالعات محدودي در باشندحفاظت از آب با رویکرد کیفی می
با درنظر گرفتن تحلیل عدم قطعیت  ي رفتاريهاجهت تحلیل مؤلفه

 انجام شده است. خصوص با دیدگاه مشارکت محلی، بهدر زمینه آب
Farzaneh et al. (2019)و  ء، در نقد رویکرد حاکم بر طرح احیا

 بخشی منابع آب زیرزمینی محدوده رفسنجان با تئوري رفتارتعادل
هاي تئوري را با استفاده از قطعیت مؤلفهریزي شده، باند عدمبرنامه

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=852402
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=852402
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ترسیم کردند. نتایج بیانگر  97% استرپ در سطح اطمینانتکنیک بوت
وضعیت نامطلوب سطح پذیرش اجتماعی در قبال گزینه سیاستی 

که باند عدم قطعیت تمامی طوريباشد؛ بهکاهش سطح زیرکشت می
. تــدوده پذیرش کم تا زیاد، تنوع بسیاري داشا از محــهؤلفهـــم

Lee et al. (2018)  به تجزیه و تحلیل عدم قطعیت کمبود آب در
با دو روش مونت کارلو و بوت  AWAREتولید برنج با استفاده از مدل 

استرپ پرداختند. نتایج حاکی از دقت بیشتر روش بوت استرپ براي 
، در Rouhani et al. (2017)تعیین عدم قطعیت کمبود آب دارد. 

اه سازي بارش آینده در ایستگقطعیت شبیهاي جهت بررسی عدممطالعه
همدیدي بجنورد و مشهد از دو روش باکس پالت و بوت استرپ 

 استفاده کردند. 
 

ها هاي نوین آب، ارزشرویکرددر دهد طور که مطالعات نشان میهمان
ریت اربرد مستقیمی در مدیکاي داشته و کنندهو اخالقیات نقش تعیین

اصل مشارکت در  با توجه به اینکه .مشارکت محلی منابع آب دارند
برداري از منابع مشترک گیري جهت بهرهروند مدیریت و تصمیم

اهمیت زیادي دارد اما هنوز مجموعه ادبیات تحقیق پیرامون رفتار 
 یمّمشارکت محلی در حفاظت از آب از نظر رویکرد اخالقی از لحاظ ک

 ، اندک و ناهمگنهاقطعیت مؤلفهنظر گرفتن مبحث عدمو همچنین در
با رویکردي  این است کهتحقیق حاضر هدف اصلی هستند. لذا 

هاي مؤثر بر رفتار عنوان مؤلفههنجارهاي اخالقی را بهاي رشتهبین
بر مشارکت محلی در سطح محدوده  تأکیدحفاظت از منابع آبی با 

بررسی مؤلفه هنجار اخالقی بر رفتار  براي. یردمطالعاتی در نظر بگ
مدیریت مشارکت محلی آب، حوضه توشن استان گلستان که از لحاظ 
 دخالت دولت در مدیریت منابع آب متفاوت از بقیه مناطق کشور است

رت صوبستر مدیریت دولتی منابع آب ایران، کماکان به رغمعلی و
ب گردید تا این مؤلفه انتخا پذیرد،می مدیریت مشارکتی صورت

عنوان یک راهکار مؤثر بر الگوي مدیریت بومی منابع آبی توسط به
از نقاط قوت تحقیق حاضر این است  جوامع محلی بررسی و ارائه گردد.

 حالت زاقابلیت ارزیابی نتایج را  با استفاده از تکنیک بوت استرپ که

بخشیده  ءارتقا مصداقی و سطوح کاربردي به پردازينظریه و گوییکلی
 است.

 

 روش انجام كار -8

 برداري سنتیهاي بهرهمنظور نیل به اهداف تحقیق و اهمیت نظامبه
 و استانسآبریز قره توشن واقع در حوضه و تجارب بومی، زیرحوضه

ه کمورد مطالعه انتخاب گردید. این زیرحوضه  عنوان منطقهگلستان، به
 3باشد، در میو فخرآباد  شامل روستاهاي توشن، گلند تاریکی

(. 1)شکل  کیلومتري جنوب شهرستان گرگان واقع شده است

. آب این محدوده از باشدکشاورزي شغل دیرینه اهالی این روستا می
بندانی که در قسمت جنوبی روستاي اضافه آبآب چشمه دوبرار به

ن وگردد و به پشتوانه مدیریت محلی که تاکنتوشن قرار دارد، تأمین می
در منطقه برقرار بوده، عالوه بر تأمین آب آشامیدنی روستاهاي 

باشد. دلیل موجودیت محدوده، جوابگوي آبیاري اراضی آبی نیز می
ه رویتوان عدم دخالت بیچنین ثمربخش مدیریت منابع آبی را می

با  انسانی و رعایت اخالق در برداشت از این منابع طبیعی نام برد. زیرا
بودن مدیریت منابع آب در ایران، در این منطقه بدلیل وجود دولتی 

ی و محلّ صورت کامالًی موجود، این مدیریت بهاجتماعساختار 
 دولت کمترین سهم و گیردبرداران صورت میمشارکتی در بین بهره

برداري و توزیع منابع آبی دارد و مؤلفه اصلی مرتبط اي در بهرهمداخله
ین منطقه، قوانین غیررسمی مبتنی بر عرف با حکمرانی منابع آب در ا

و روابط بین مردم بوده است؛ که این قواعد، روابط بین بازیگران را 
دهد و سیستم را به سمت نظارت و مشارکت محلی در جهت نظم می

 در این منطقه با توجه به کند.استفاده پایدار از منابع آبی هدایت می
هاي فرهنگی و اخالقی احساس دلیل نگرانیبرداران بهاینکه بهره
فرهنگی موجود نقش نظارتی در  -کنند، باورهاي اجتماعیوظیفه می

کند و هنجارها و قراردادهاي کمک به حفاظت از منابع آبی ایفا می
دلیل سازگاري با فرهنگ برداري از منابع آبی محلی بهدیرینه بهره

 برداران مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است.بهره
 

وع و از ن پرسشگرياي و تحقیق حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه
ی بوده که با استفاده از فن پیمایش و ابزار تحقیقات توصیفی و کمّ

اي هرابطه بین ویژگی منظور بررسیبهپرسشنامه اجرا شده است. 
 در فرآیند مدیریت مشارکتی منابعو رفتار فردي  ، اجتماعیشخصیتی

 -هاي اجتماعیمدل گردید.لیل فردي انتخاب سطح تجزیه و تحآب، 
اند. یکی از یافته منظور تحلیل رفتار توسعهروانشناختی متعددي به

هاي سطح فردي که در عرصه عمل مورد پذیرش جمع چارچوب
ارهاي ي رفتالمللی در زمینهکثیري از محققین در سطوح ملی و بین

ت، رداران قرار گرفته اسبزیستی و فهم پدیده منطق رفتاري بهرهمحیط
بنابراین  (.Ajzen, 1991باشد )ریزي شده میتئوري رفتار برنامه

ده ریزي شبر اساس تئوري رفتار برنامهحاضر چارچوب نظري تحقیق 
 پرسشنامه از اطالعات، آوريجمع برايشکل گرفته است. 

یزي ربا تئوري رفتار برنامه شدهبسته منطبق با سؤاالت ساختهمحقق
خیلی کم  از - لیکرت طیف ايگزینه پنج هايشکل مقیاس به شده

 1براي اطمینان از روایی استفاده شد. -(7 ( تا خیلی زیاد )عدد1)عدد 
قابل قبول پرسشنامه، گروهی از متخصصان آب و علوم رفتاري آن را 

راي . ببازبینی نمودند و نظرات اصالحی در پرسشنامه لحاظ گردید
وایی به شکل کمّی از ضریب نسبی روایی محتوا بررسی روایی محت

(CVR.استفاده گردید )
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Fig. 1- The location of case study in Iran, Golestan province and Toshan subbasin 

 جانمايی محدوده مطالعاتی در ايران، استان گلستان و زيرحوضه توشن -7 شکل

 
 62/7 بایستی از عدد نفر متخصص مقدار این ضریب 17براي تعداد 

اعتبار محتوایی  CVR=0.65بزرگتر باشد که با توجه به مقدار 
پرسشنامه  37پرسشنامه نیز با تکمیل  2. پایاییپرسشنامه تأیید گردید

برداران خارج از جامعه آماري با روش آلفاي کرونباخ تأیید از بهره
ري ل تئوهاي مدگردید؛ که دامنه ضرایب آلفاي کرونباخ براي مؤلفه

ضرایب  1. در جدول باشدمی 91/7و  60/7 شده بینریزيرفتار برنامه
  االت هر مؤلفه مشخص شده است.آلفاي کرونباخ و تعداد سؤ

 
بندي تخصیص آب محدوده، بر دو دسته با توجه به تمرکز طبقه

ها بین دو گروه پرسشنامهبرداران شرب روستایی، کشاورزان و بهره
ات و مصارف کشاورزي توزیع گردید. شیوه مصارف شرب و خدم

بدین شکل بوده که ابتدا حجم نمونه با استفاده از روش نیز گیري نمونه
و فرمول ارائه شده توسط جدول کرجسی  ايطبقه گیري تصادفینمونه

رف شرب و کشاورزي دو روستا برآورد گردید ابراي مص 3و مورگان
ا، هلفهؤبندي مجهت طبقه بر این اساس مبناي مورد نظر (.2)جدول 

 محدوده مورد مطالعه بر اساس مصارف روستاهاي مربوطه بوده است.
منظور استخراج به آوري شدههاي جمعبراي تجزیه و تحلیل داده

، از ریزي شدههاي اخالقی رفتار برنامهمصادیق مرتبط با مؤلفه
 استفاده شد. Excelو  SPSSافزارهاي نرم
 

Table 1- Cronbach's alpha coefficients of research 

components 
 های تحقیقضرايب آلفای كرونباخ مؤلفه -7 جدول

Row Variable 
Number of 

items 
Alpha 

1 Moral Norms 6 0.911 

2 Subjective Norms 3 0.986 

3 Attitude 6 0.851 

4 Intention 3 0.847 

5 
Perceived Behavioral 

Control 
8 0.899 

6 Behavior 9 0.644 

 
Table 2- The sample size of the study 

 حجم جامعه و نمونه مورد مطالعه -8جدول 

Village 

Name 

Number of 

households 

Number of 

farmers 

Number of drinking and 

service questionnaires 

Number of agricultural 

questionnaires 

Toshan 508 215 219 138 

Galand 416 152 200 109 
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طبق چارچوب تحلیلی تحقیق براي فهم پدیده منطق رفتاري 
ریزي شده استفاده گردیده است که برداران، از تئوري رفتار برنامهبهره

هایی است که در عرصه عمل مورد پذیرش جمع یکی از چارچوب
این  .المللی قرار گرفته استکثیري از محققین در سطوح ملی و بین

از طریق گسترش تئوري عمل  Ajzenتوسط  1987تئوري که در سال 
 -منطقی مطرح و توسعه بخشیده شده است، یک مدل مهم اجتماعی

 فراهم انسانی رفتار براي درک را مفهومی چارچوب شناختی است که

. با توجه به تئوري رفتار (Ajzen, 1991; Castillo, 2021) کندمی
بینی کننده رفتار، تصمیم شخص ترین پیشمریزي شده، مهبرنامه

براي عمل، یا قصد رفتاري است. قصد یا نیت رفتاري با در نظر گرفتن 
فوري  شرطعنوان یک پیشگذارد و بهعوامل انگیزشی بر رفتار اثر می

د: شوکند. در جاي خود، قصد از ترکیب سه عامل تعیین میعمل می
و کنترل رفتاري درک شده  ها، هنجارهاي ذهنی )اجتماعی(نگرش

(USF, 1999)ها به ارزیابی کلی افراد از مزایا و مضرات انجام . نگرش
هنجارهاي اجتماعی به تصور افراد از فشار  .شوندیک رفتار اطالق می

 کنترل .شوداجتماعی از سوي افراد مهم براي انجام رفتار گفته می
 ی یا سختی انجام رفتاررفتاري درک شده معموال تصور افراد را از آسان

 اگرچه موفقیت(. Russell and Fielding, 2010) کندگیري میاندازه
ست، بینی رفتار اثبات شده اریزي شده از نظر پیشتئوري رفتار برنامه

 ،از منابع حفاظت حوزه در ویژه به اخالقی مالحظات از غفلت ولی براي
هاي اخیر ی پژوهشعضبنابراین ب (.Kaiser, 2006) است انتقاد مورد

تواند قدرت افزودن برخی متغیرها به این تئوري می اندنشان داده
ئوري از ت در این تحقیق بدین منظوربینی مدل را افزایش دهد. پیش

 (4MTPB) شده تکامل یافته که در ادامه به اختصارریزيرفتار برنامه
ان عنوی، بهمتغیر هنجار اخالق .شود، استفاده شده استنام برده می

مؤلفه جدید مؤثر بر رفتار مشارکتی حفاظت از آب، به چارچوب تئوري 
ذکر (. الزم به2ریزي شده اضافه گردیده است )شکل رفتار برنامه

هایی باشد که هنجارهاي اخالقی قوانین اخالقی درونی یا ارزشمی
 .شوندبینی میباشند که توسط خودپاداشی یا مجازات پیشمی

هاي آوري شده در این تحقیق از آمارههاي جمعلیل آماري دادهبراي تح
هاي افزارتوسط نرم غیرهانحراف از معیار و  توصیفی مثل میانگین،

Excel  وSPSS  استفاده شده است. با توجه به اهداف تحقیق، از
ها استفاده گردید. بین مؤلفه اختالفهاي آماري براي سنجش آزمون

ک ت به کمک آزمون ناپارامتریک ویلکاکسونبدین صورت که ابتدا 
هاي مدل مؤلفه اختالف بینبه بررسی وجود یا عدم وجود  7اينمونه

مره صورت که اگر نبر رفتار مشارکتی حفاظت از آب پرداخته شد. بدین
( باشد، 3ها بیشتر از عدد میانه طیف لیکرت )هر یک از مؤلفه

وري هاي تئبه سایر مؤلفهنسبت  این مؤلفه اختالف اثردهنده نشان
رفتار مشارکت محلی حفاظت از  بینیدر پیش ریزي شدهرفتار برنامه

باشد، نمره مؤلفه مربوطه  P-value < 0.01آب است. در نتیجه اگر 
این  تأثیرتفاوت در  99% بیشتر از عدد میانه بوده و در سطح اعتماد

 نماید. مؤلفه بر رفتار را تأیید می

فرض 
 تحقیق

ض صفر: متغیر مستقل بر متغیر فر
 وابسته تأثیرگذار نیست   

:  m≤30H 

فرض یک: متغیر مستقل بر متغیر 
 وابسته تأثیرگذار است

:  m>31H 

ا بر نیت هاین مؤلفه تأثیرفاوت بندي اهمیت و تمنظور اولویتسپس به
 استفاده گردید. با استفاده از این  6بندي فریدمنرفتاري از آزمون رتبه

ها در بروز رفتار مشارکت توان تعیین نمود که کدام مؤلفهآزمون می
پس  .محلی در حفاظت از منابع آب از اهمیت بیشتري برخوردار هستند

ها، براي تأیید مدل بندي مؤلفهداري روابط و رتبهاز بررسی معنی
فزار ای با استفاده از نرمري تحقیق از روش حداقل مربعات جزیساختا

Smart PLS سازي استفاده شده است. الزم به ذکر است که مدل
ه باشد، بافزار مذکور مبتنی بر واریانس میمعادالت ساختاري در نرم

ر هاي دیگهمین منظور به پیش شرطی نظیر نرمال بودن که در روش
باشد، نیازي نیست.الزم می

 
Fig. 2- Modified theory of planned behavior by Farzaneh et al. (2020)  

 (Farzaneh et al., 2020) شده تکامل يافتهريزیمدل تئوری رفتار برنامه -8 شکل
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 ریزان منابع آب در محیطیمدیران و برنامه با توجه به اینکه در نهایت،
تمایل زیادي به در نظر گرفتن  و کنندقطعیت کار می از عدم

ی سازي نتایج و ارزیابقطعیت دارند، لذا در این تحقیق، براي کمّیعدم
، از روش فاصله اطمینان بوت استرپ استفاده MTPBدقت مدل 

سازي مونت ا قوي از روش شبیهـ. بوت استرپ روشی ساده امگردید
ردن ـرآوردکــا بــاري یــراي تعیین دقت آمــه بــکارلو است ک

 ودــشهاي نمونه استفاده میاز روي آماره فاصله اطمینان
(Jafarzadeh, 2015; Tran, 2017)تلفیق مقادیر کیفی استخراج . 

شده از پرسشنامه با تکنیک بوت استرپ و ترسیم باند عدم قطعیت 
، قابلیت تحلیل نتایج را 97% مرتبط با هر مؤلفه در سطح اطمینان

و در فهم منطق رفتاري بازیگران  سازدپذیر میصورت کمّی امکانبه
 نماید.یانی میبا توجه به این نتایج کمک شا

 

 نتايج و تحلیل نتايج -3

ها توسط محقق در سطح روستاهاي ، پرسشنامه2بر اساس جدول 
ویان نتایج بررسی آمار توصیفی پاسخگموردنظر توزیع و تکمیل گردید. 

دهد دامنه سنی نمونه مورد مطالعه براي نشان می 3در جدول 
ویان پرسشنامه سال و پاسخگ 17تا  11پرسشنامه شرب و خدمات بین 

دهد که نمونه نشان می 3 شکلسال بوده است.  17تا  07کشاورزي از 
گلند تاریکی و فخرآباد از لحاظ سطح سواد، روستاهاي مورد مطالعه در 

نشان  3ند. سایر مشخصات دموگرافیک در شکل رتحصیالت باالیی ندا
آمار توصیفی حاصل از خروجی  0در جدول شماره  داده شده است.

به منظور سنجش معناداري تفاوت  ها نشان داده شده است.سشنامهپر
رفتار مشارکتی حفاظت از آب، از  بینیدر پیش MTPBهاي بین مؤلفه

استفاده گردید؛ نتایج محاسبات در  ايتک نمونه آزمون ویلکاکسون
 ارائه شده است.  7جدول 

 
respondentsIndividual and economic characteristics of  -Table 3 

 پاسخگويان و اقتصادی های فردیويژگی -3جدول 

Individual and economic 

characteristics 

Drinking and Services 

Questionnaire 

Agricultural 

Questionnaire 

Min Max Mean SD Min Max Mean SD 

Toshan 

Age (year) 18 80 47.43 12.53 40 80 57.93 6.52 

Farming Land (hectare) _ _ _ _ 0.03 4 0.76 0.51 

Family size (person) 2 7 4.6 1.06 _ _ _ _ 

Galand 

Age (year) 18 64 46.28 10.18 40 65 56.82 4.94 

Farming Land (hectare) _ _ _ _ 0.3 2.5 0.92 0.45 

Family size (person) 1 7 4.6 1.03 _ _ _ _ 

   

 

  

Fig. 3- Demographic characteristics of respondents 

 پاسخگويان دموگرافیک مشخصات -3 شکل
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Descriptive Statistics of research components -Table 4 

 های تحقیقآمار توصیفی مؤلفه -6جدول 

Galand Agriculture Toshan Agriculture Galand Drinking Toshan Drinking 

Descriptive Statistics Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

0.10 4.44 0.14 4.93 0.11 4.68 0.13 4.38 Attitude 

0.20 4.06 0.17 4.30 0.22 4.12 0.17 4.06 Subjective Norms 

0.07 4.28 0.08 3.99 0.12 4.11 0.12 4.14 
Perceived Behavioral 

Control 

0.39 4.33 0.18 4.60 0.18 4.65 0.11 4.75 Moral Norms 

0.20 4.07 0.21 4.89 0.33 4.21 0.44 4.65 Intention 
0.09 4.51 0.17 4.46 0.11 4.80 0.10 4.82 Behavior 

 
Z statistic and the Wilcoxon test significant ingCalculat -Table 5 

 داری آزمون ويلکاكسون و سطح معنی Zمحاسبه آماره  -0 جدول

Components of the 

modified theory of planned 

behavior 

  
Toshan 

drinking 

Galand 

drinking 
Toshan agriculture Galand agriculture 

  Z p_value Z p_value Z p_value Z p_value 

Attitude  -13.2 0.00 -12.6 0.00 -10.8 0.00 -9.5 0.00 

Subjective Norm  -13.8 0.00 -12.9 0.00 -10.9 0.00 -9.9 0.00 

Perceived Behavior Control  -13.7 0.00 -12.5 0.00 -10.9 0.00 -9.9 0.00 

Moral Norm  -13.3 0.00 -12.4 0.00 -10.7 0.00 -9.1 0.00 

Intention   -13.2 0.00 -12.6 0.00 -10.7 0.00 -9.9 0.00 

 Z، آماره MTPBهاي براي هر یک از مؤلفه 7با توجه به جدول 
دست آمده به 71/7 که کمتر از P-valueمحاسبه گردید که با مقدار 

غیر بر روي متها بین اثرگذاري مؤلفه توان نتیجه گرفت کهاست، می
اختالف  99% در سطح اطمینان ،رفتار مشارکت محلی حفاظت از آب

 Hosseini et al. (2015) هاياین نتایج با یافتهمعناداري وجود دارد. 
دار متغیرهاي مذکور بر رفتار خوردن صبحانه را با آزمون معنی تأثیرکه 

پس از تأیید  تأیید کرده است همخوانی دارد. (P=0.000) ویلکاکسون
جه ، با تومشارکتی رفتار بینیدر پیش MTPBهاي مؤلفه تفاوت بین

بوده  "3"بیشتر از حد میانه  هاي تحقیقمؤلفهبه اینکه میانگین تمام 
 "0"اعداد  عموماً (0طبق نظر پاسخگویان و نتایج پرسشنامه )جدول و 

بندي آنها در تعیین خود اختصاص داده است، جهت رتبهرا به "7"و 
رفتار مشارکت محلی در حفاظت از منابع آبی، از آزمون ناپارامتریک 

ایج تفضیلی این آزمون به شرح جدول فریدمن، استفاده شده است. نت
 باشد.می 6

 

براي هر یک از مصارف شرب و کشاورزي  P-valueطبق جدول فوق 
 از داريدر روستاهاي توشن و گلند محاسبه گردید و چون سطح معنی

گرش، هاي نهر یک از مؤلفه تأثیرباشد، بنابراین میزان کمتر می 77/7
شده و هنجار اخالقی بر مؤلفه  هنجار اجتماعی، کنترل رفتاري درک

قصد رفتاري متفاوت است.

 
Table 6- Results of Friedman ranking test 

 بندی فريدمننتايج آزمون رتبه -4جدول 

Components of the modified 

theory of planned behavior 

Toshan drinking Galand drinking Toshan agriculture Galand agriculture 

Mean 

Rank 
p_value 

Mean 

Rank 
p_value 

Mean 

Rank 
p_value 

Mean 

Rank 
p_value 

Attitude  2.86 

0.00 

3.44 

0.00 

3.93 

0.00 

3.46 

0.00 
Subjective Norm 1.25 1.48 2.12 1.48 

Perceived Behavior Control 1.95 1.66 1.05 2.58 

Moral Norm 3.94 3.42 2.89 2.47 

N 219 200 138 109 
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 دهنده نشان باالتر رتبه میانگین فریدمن، آزمون دربا توجه به اینکه 

گانه مؤثر در 0هاي اهمیت مؤلفه است، عامل آن بیشتر اهمیت
 .است شدهمشخص  0بینی قصد رفتاري مطابق جدول پیش

 

دهد مؤلفه هنجار اخالقی در نشان می ذیلهمانطور که نتایج جدول 
لزوم  این مهم، اهمیت و ب کرده است ورا کس 2و  1بیشتر موارد رتبه 

یزي رهاي اصلی تئوري رفتار برنامههمراه مؤلفهرا به مؤلفهاعمال این 
شده جهت تعیین رفتار مشارکتی حفاظت از آب در محدوده مورد 

برداران بنابراین، هر چه هنجار اخالقی بهره دهد.میمطالعه نشان 
 فتار مشارکتی حفاظت از آبنیت رفتاري و ردر تعیین تر باشد، قوي
که  توان نتیجه گرفتهاي فوق، میبر مبناي یافته .داشتخواهد  تأثیر

ریزي شده براي ارتقاي افزودن مؤلفه اخالقی به تئوري رفتار برنامه
توان از این رفتارهاي مشارکتی حفاظت از آب داراي اهمیت بوده و می

نتایج  این ي استفاده نمود.مؤلفه جهت اصالح ایرادات وارده بر این تئور
  Huang and Chen. (2015)و Arvola et al. (2008)هاي با یافته

داري یمعن تأثیرکه نشان دادند هنجارهاي اخالقی بر روي نیت رفتاري 
مؤلفه هنجار  دهند کهنشان میچنین نتایج همدارند مطابقت دارد. 

تري یت باالاولو اخالقی در روستاي توشن نسبت به روستاي گلند
  .کسب کرده است

در این بخش از تحقیق به بررسی مطلوبیت و کیفیت مدل ساختاري 
et  Hensler پرداخته شده است.  7CCCمقیاس تحقیق با استفاده از 

al. (2009)  قدرت مقادیر  عنوانرا به 37/7و  17/7، 72/7سه مقدار
 Q2 (Stone-Geisser) براي مقادیر آمارهبینی کم، متوسط و قوي پیش

مدل طراحی شده از  1. بنابراین طبق نتایج جدول اندتعیین نموده
  باشد.کیفیت ساختاري مناسبی برخوردار می

 
استفاده شده است  Tدار بودن روابط از آماره سپس براي بررسی معنی

(T>1.96 و  97% در سطح اطمینانT>2.58  99%در سطح اطمینان 
 Tتمامی روابط مدل طبق آماره  9دول باشد(. طبق جدار میمعنی
 باشند.دار میمعنی

 

 و مقدار ضریب تعیین (AVEدر نهایت مقادیر واریانس استخراج شده )
(R2)  براي متغیرهاي قصد رفتاري و رفتار مدل برازش داده شده

در تمامی موارد باالتر از  AVE(. میزان 17محاسبه گردید )جدول 
دهنده پایایی و اعتبار مناسب ابزارهاي شانباشد که نمی 7/7 مقدار
دهد که در مجموع نشان می R2چنین ضریب هم گیري است.اندازه

از  درصد 2/09و  11، 9/07، 1/07 به ترتیب MTPBمتغیرهاي 
برداران نسبت به مشارکت محلی در حفاظت از منابع واریانس رفتار بهره

 
Table 7- Ranking of MTPB components 

  MTPBهای بندی مؤلفهرتبه -7جدول 
Friedman 

ranking 
Toshan drinking Galand drinking Toshan agriculture Galand agriculture 

Rank 1 Moral Norms Attitude Attitude Attitude 

Rank 2 Attitude Moral Norms Moral Norms 
Perceived Behavioral 

Control 

Rank 3 
Perceived Behavioral 

Control 

Perceived Behavioral 

Control 
Subjective Norms Moral Norms 

Rank 4 Subjective Norms Subjective Norms 
Perceived Behavioral 

Control 
Subjective Norms 

 
Table 8- Stone-Geisser’s Q² value of MTPB components 

 MTPBهای لفهگیسر مؤ -مقادير آماره استون -2جدول 
Galand agriculture Toshan agriculture Galand drinking Toshan drinking 

Components  predictive 

power 

Q² predictive 

power 

Q² predictive 

power 

Q² predictive 

power 

Q² 

medium 0.225 medium 0.306 strong 0.388 strong 0.565 Attitude 

medium 0.248 medium 0.234 strong 0.336 strong 0.388 Behavior 

medium 0.211 medium 0.169 medium 0.252 medium 0.143 Intention 

medium 0.293 medium 0.228 strong 0.373 strong 0.433 Moral Norms 

Strong 0.374 medium 0.221 strong 0.38 medium 0.222 PBC 

low 
0.025 strong 0.352 

medium 
0.129 medium 

0.28 
Subjective 

Norms 
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Table 9- Regression coefficients of MTPB components 
 MTPB یرهایمتغ یونیب رگرسيضرا -7جدول 

Galand agriculture Toshan agriculture Galand drinking Toshan drinking 

MTPB components Path 

Cofficients 

T 

Statistcs 

Path 

Cofficients 

T 

Statistcs 

Path 

Cofficients 

T 

Statistcs 

Path 

Cofficients 

T 

Statistcs 

0.309 3.232 0.32 3.158 0.700 6 0.333 3.536 Intention → Attitude 

0.217 2.036 0.218 2.257 0.327 4.196 0.482 4.637 Intention → 
Moral 

Norms 

0.142 2.076 0.195 2.583 0.169 3.763 0.256 5.163 Intention → 
Subjective 

Norms 

0.273 2.18 0.179 2.054 -0.261 7.754 -0.190 3.729 Intention → PBC 

0.537 6.443 0.635 7.732 0.578 2.402 0.297 6.880 Behavior → PBC 

0.39 4.748 0.311 3.968 0.317 2.982 0.638 17.55 Behavior → Intention 

 
) index2MTPB Model validity (AVE) and reliability (R -Table10 

 ( مدل2R( و پايايی )AVEهای روايی )شاخص -75جدول 

Galand agriculture Toshan agriculture Galand drinking Toshan drinking Components 

0.757 0.718 0.849 0.772 Intention 

0.792 0.810 0.759 0.701 Behavior 

0.69 0.50 0.73 0.74 AVE 

برداري از شرب توشن، شرب گلند، کشاورزي آبی را در موارد بهره
 نتایج حاصل از مطالعه کنند.تبیین میتوشن و کشاورزي گلند 

Yazdanpanah et al. (2011)، با استفاده از نظریه توسعه یافته  نیز
ریزي شده نشان داد که متغیرهاي هنجار اخالقی، کنترل رفتار برنامه

از تغییرات تمایالت رفتاري نسبت به  61% رفتاري و ادراک از خطرات،
  نمایند.بینی میحفاظت منابع آب را پیش

 
، در رابطه با رفتار MTPBهاي قطعیت هر یک از مؤلفهعدم ادامهدر 

برداران شرب و کشاورزي مشارکت محلی حفاظت از آب در بین بهره
روستاهاي مورد مطالعه، توسط تکنیک بوت استرپ تجزیه و تحلیل 

 . ه استگردید
 

رک دمنظور افزایش رفتار مشارکتی حفاظت از آب، به مؤلفه نگرش:

نگرش نسبت به حفاظت محلی از منابع آب حیاتی است. این مطلب 
زمون ط آریزي شده توسهاي رفتار برنامهتوسط بخش قبل که مؤلفه

ر این تبراي بررسی دقیق ، تأیید شده است.بندي شدهفریدمن رتبه
موضوع باند عدم قطعیت مؤلفه نگرش توسط تکنیک بوت استرپ براي 

ي توشن و گلند، در نمودار باکس پالت شکل مصارف مختلف روستاها
به اعتقاد پاسخگویان، مشارکت بومی و محلی  نشان داده شده است. 0

لی حبرداري و حفاظت از منابع آبی در شرایط بحرانی موجود راهدر بهره
 برداران کشاورزيمفید، عاقالنه و ضروري است. این مؤلفه بین بهره

اورزان این روستا حفظ منابع آبی تر بوده و کشروستاي توشن قوي
 دانند.تر میمنطقه را از رفع نیازهاي آبی خود بااهمیت

 

داران از برپذیري رفتار بهرهتأثیربه دلیل  :مؤلفه هنجار اجتماعی

دیگر افرادي که برایشان مهم هستند، قاعدتاً مؤلفه هنجار اجتماعی 
ت زیست جهمحیطها را به سمت رفتارهاي مشارکتی حامی تواند آنمی

هاي هنجار اجتماعی در حفاظت از آب سوق دهد. نتایج باکس پالت
توجه این مؤلفه بر رفتارهاي حفاظت از آب قابل تأثیربیانگر  7شکل 

 برداران بوده است.در بین بهره
 

دهد که پاسخگویان سطح پذیرش اجتماعی نتایج پرسشگري نشان می
فه ند اما نسبت به نتایج مشابه با مؤلباالیی در ارتباط با این مؤلفه دار

در واقع باند عدم قطعیت پهناي بیشتري داشته است و پاسخ نگرش، 
د. با توجه اننظر کمتري با هم داشتهدهندگان نسبت به این مؤلفه اتفاق

قطعیت در بین کشاورزان روستاي گلند، تقویت به ضخامت باند عدم
تواند اتحاد آنها را ن گروه، میمؤلفه هنجار اجتماعی در بین افراد ای

از  برداريبراي ایجاد تغییر و افزایش مشارکت محلی در حفظ و بهره
نیز نشان  Chaudhary et al. (2017)نتایج  منابع آب تقویت کند.

زیادي بر قصد انجام حفاظت از  تأثیردهد که هنجارهاي اجتماعی می
 آب دارند.
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Fig. 4- Box-plot graph uncertainty of the attitude component at 95% confidence level 

 70% قطعیت مؤلفه نگرش در سطح اطمیناننمودار باكس پالت عدم -6 شکل

 
Fig. 5- Box-plot graph uncertainty of the subjective norms component at 95% confidence level 

 70%هنجارهای اجتماعی در سطح اطمینان قطعیت مؤلفه پالت عدمنمودار باكس -0 شکل
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که  هایییکی دیگر از مؤلفه مؤلفه كنترل رفتاری درك شده:

هاي دهد و از فاکتورقرار می تأثیررفتار مشارکتی حفاظت از آب را تحت 
شده است، مؤلفه کنترل رفتاري درک ریزياصلی تئوري رفتار برنامه

رل رفتاري درک شده بر شده است. در این مطالعه اثرات مؤلفه کنت
روي رفتار مشارکتی حفاظت از آب در مصارف و مناطق مختلف 

 (. 6محدوده مطالعاتی، نتایج تقریبا یکسانی را نشان داده است )شکل 
 

برداران نسبت به مؤلفه کنترل رفتاري درک شده، سنجش نظر بهره
و  هاواناییدهندگان نسبت به تباشد که پاسخي این میدهندهنشان

مشارکت در مدیریت آب نظر مساعدي دارند و  ظرفیت خود در زمینه
پتانسیل، مهارت، سرمایه، زمان و دانش الزم براي مشارکت را در خود 

دهد این مؤلفه با کنند. همانطور که نمودار باال نشان میاحساس می
از  برداران کشاورزياختالف خیلی اندک در روستاي گلند در بین بهره

 ه باالتري برخوردار است.جایگا
 

عنوان تعهد فردي و یک هنجار اخالقی به :مؤلفه هنجار اخالقی

از آب  هاي حفاظتتواند تمایل بیشتري به مشارکت در فعالیتالزام می

ی هنجارهاي اخالق تحلیل نتایج مربوط به مؤلفه را در فرد ایجاد کند.
یتم اي تمامی شش آآمده بردستي سطح باالي میانگین بهدهندهنشان

ق که طبطوريي هنجارهاي اخالقی است؛ بهیافته به مؤلفهاختصاص
« یادز»معادل سطح به این مؤلفه شده هاي دادهمیانگین پاسخ 0نمودار 

 رفتار به در طیف لیکرت بوده است. رخداد این نتیجه« خیلی زیاد»و 

 محیط به نسبت خاصی تعصب طور تاریخیکه به منطقه مردمان

 نظیر حفاظت از منابع مشترک دارند، ارتباط دارد. فیزیکی
 

با توجه به باالتر بودن باند عدم قطعیت کشاورزان روستاي گلند و 
تر بودن میانگین سطح این مؤلفه نسبت به مصرف شرب و پایین

کرد  گونه استنباطتوان اینکشاورزي روستاي توشن، از این مطلب می
ضایت درونی و پاداش خود برانگیخته که با برانگیختن احساس ر

 بو همچنین تقویت باورهاي مذهبی نسبت به حفاظت از آکشاورزان 
رفتارهاي مشارکتی کاهش مصرف آب  توان این گروه را به توسعهمی

 .Rahimi Fayzabadi et al هاي ترغیب کرد. این نتیجه با یافته

مبنی بر  Mennatizadeh and Zamani (2016)و  (2016)
 برداران منابع آب همخوانی دارد.اثرگذاري اخالق بر رفتار بهره

 

 
Fig. 6- Box-plot graph uncertainty of the perceived behavioral control component at 95% confidence level 

 70%شده در سطح اطمینان رفتاری دركقطعیت مؤلفه كنترلپالت عدمنمودار باكس -4 شکل

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=852402
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Fig. 7- Box-plot graph uncertainty of the moral norms component at 95% confidence level 

 70%قطعیت مؤلفه هنجارهای اخالقی در سطح اطمینان پالت عدمنمودار باكس -7 شکل

 

ه قصد ــدهد کنشان می 1نتایج نمودار شکل  :نیت رفتاری مؤلفه

ه مشارکت در ــبرداران شرب و کشاورزي نسبت بو واکنش بهره
ه ــعبارت دیگر قصد و تمایل بحفاظت از منابع آبی مثبت است؛ به

هاي ا یافتهـن نتایج بــای ود دارد.ــها وجمشارکت باالیی در آن
Abadi et al. (2017)  بینی رفتار در پیشکه نیت مشارکت را

 دانند، همخوانی دارد.جویی آب مؤثر میصرفه
 

شن برداران روستاي توی نیت بهرهیدهنده باالتر بودن جزنتایج نشان
لفه در قطعیت این مؤکه عدماین در حالی است ؛باشدنسبت به گلند می

ف اندک اختال هاست.مصرف شرب روستاي توشن بیشتر از سایر گزینه
این دو روستا شاید به این صورت قابل تفسیر باشد که رفتار در نتایج 

ي هاحفاظت از آب مانند بسیاري از رفتارهاي دیگر برحسب ویژگی
ات طور اختالفجمعیت شناختی افراد، همانند سن و تحصیالت و همین

 شود.اجتماعی و فرهنگی جامعه تفسیر می
 

ت رفتار مشارکت باند عدم قطعی 9نتایج نمودار شکل  :رفتار مؤلفه

 دهد. اینمحلی در حفاظت از منابع آبی محدوده مطالعاتی را نشان می

دهد رفتار مشارکتی در بین مصارف شرب بیشتر درک نتایج نشان می
شده است و پهناي باند عدم قطعیت کمتري را به خود اختصاص داده 

باشد که سطح پذیرش اجتماعی در است. همچنین الزم به ذکر می
رفتار مشارکت محلی در حفاظت از آب در تمامی مصارف و در  قبال

ا اما این سطح ب ؛هر دو روستا از سطح میانگین باالیی برخوردار بوده
برداران توشن در فهم منطق رفتاري ی در بین بهرهاختالف جزی

 باشد.مشارکتی، داراي اولویت باالتري می
 

 بندیجمع -6

به باالتري رت ،به اینکه مؤلفه نگرشبا توجه  تحقیق حاضر،طبق نتایج 
ن نیت ریزي شده در تخمیهاي تئوري رفتار برنامهنسبت به بقیه مؤلفه

یر چنین طبق نتایج و ضرایب مسو هم رفتار مشارکتی کسب کرده است
برداران نسبت به مسائل مشارکتی مدل ساختاري که نگرش بهره

ده بینی کننعامل پیش ترینحفاظت از منابع آبی در هر چهار مورد مهم
، ارتقاي نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت یک عامل باشدرفتار می

تأثیرگذار در بهبود وضعیت منابع آبی منطقه است. 



 
 

  7655، تابستان  8تحقیقات منابع آب ايران، سال هفدهم، شماره 

Volume 17, No. 2, Summer 2021 (IR-WRR) 

13 

 

 
Fig. 8- Box-plot graph uncertainty of the intention component at 95% confidence level 

 70%یت در سطح اطمینان قطعیت مؤلفه نپالت عدمنمودار باكس -2 شکل

 
Fig. 9- Box-plot graph uncertainty of the Behavior component at 95% confidence level 

 70%در سطح اطمینان  رفتارقطعیت مؤلفه پالت عدمنمودار باكس -7 شکل
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دهد نگرش ، که نشان میPino et al. (2017)ها با نتایج این یافته
ویی جقدامات حفاظتی از منابع آب به قصد صرفهمطلوب کشاورزان به ا

جهت افزایش حس  نماید، همخوانی دارد.در مصرف آب کمک می
پذیري یرتأثمنظور افزایش پذیري اجتماعی باید مداخالتی بهمسئولیت

برداران از دیگران در انجام رفتارهاي حفاظت از آب از طریق بهره
ج مؤلفه کنترل رفتاري مشارکت در مدیریت آب صورت پذیرد. نتای

و  هابرداران نسبت به تواناییدهد که بهرهدرک شده نیز نشان می
 ؛ي مشارکت در مدیریت آب نظر مساعدي دارندظرفیت خود در زمینه

 وشنت این نتایج با شواهد مدیریت پایدار و سازگار بومی مردم منطقه
مختلف از در این زمینه مطالعات  طی سالیان متمادي همخوانی دارد.

 Clark & Finley (2007)و  Chaudhary et al. (2017)جمله 
شده  ریزيات قابل توجه متغیرهاي اصلی تئوري رفتار برنامهتأثیر

)نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاري درک شده( را بر روي اهداف 
ن ترییکی از مهم اند.جویی در مصرف آب نشان دادهافراد براي صرفه

آمده از نمودارهاي باکس پالت این است که اکثر دست نتایج به
ی صورت مشارکتحفاظت از آب به دراخالقی باالیی  درکپاسخگویان 

قبال منابع آب محلی ها خود را در دهد که آندارند و این نشان می
باال بودن ضرایب مسیر مؤلفه هنجار اخالقی بعد از دانند. مسئول می

 برداري،شدت تأثیر رابطه این مؤلفههرهمؤلفه نگرش، در بیشتر موارد ب
دهد و با توجه به مثبت بودن را بر تخمین قصد رفتاري نشان می

توان اذعان داشت هنجار اخالقی بر تمایل تأثیر مستقیم عالمت آن، می
ي هاعنوان یکی از مؤلفهه بررسی هنجارهاي اخالقی بهدر نتیجدارد. 

د برداران بتوانناي اینکه بهرهریزي شده برمهم تئوري رفتار برنامه
عان را نفها و مشارکت ذيهاي کافی در پاسخگویی به چالشاستراتژي

 .Valizadeh et alهاي این نتایج با یافته تعیین کنند، ضروري است.

ده ریزي شدهد توسعه اخالقی نظریه رفتار برنامهکه نشان می (2018)
رزان و گسترش درک در تواند در فهم رفتار حفاظت از آب کشاومی

اظت اجتماعی حف -زمینه تعامالت پیچیده میان متغیرهاي روانشناختی
 چنین نتایجی مشابه با اینمنابع آب، کاربردي باشد، همخوانی دارد. هم

ها که حکایت از اهمیت متغیر هنجار اخالقی در تبیین و تقویت یافته
 Chanپژوهش  توان در نتایجقصد رفتاري حفاظت از آب است را می

and Bishop (2013)  مشاهده کرد؛ بر اساس نتایج عنوان شده توسط
جویی در مصرف آب آبی و راهکارهاي صرفهاین محققین مشکالت کم

ن بر ای الوهعگردد. در جامعه و بین کشاورزان به مباحث اخالقی برمی
ن ابرداران در زمینه آب به نیت و میزاینکه رفتارهاي بهره با توجه به

هاي مربوط به آب بستگی دارد، آگاهی آنان نسبت به مسائل و مقوله
سازي اجتماعی، تقویت باورهاي مذهبی و در این زمینه مسئله ظرفیت

افزایش آگاهی اقشار مختلف جامعه از طریق آموزش مسائل آبی، یکی 
ترین موضوعاتی است که خصوصا در گلند تاریکی و فخرآباد از بنیادي
توجه قرار گیرد تا رضایت درونی و پاداش خود برانگیخته در  باید مورد

ها را به انجام نیات مشارکتی این گروه تقویت گشته و نهایتاً آن
در نهایت با مشخص شدن وضعیت  تشویق کند.آب درحفاظت از منابع 

ها بر اساس تئوري رفتار برداران، الگوي رفتاري آننیت بهره
لعه مطا مورد جامعهد و مشخص گردید که ریزي شده سنجیده شبرنامه

تمایل باالیی به مشارکت در انجام رفتارهاي حفاظت از آب از طریق 
. زیرا با توجه به نمودارهاي (9)شکل  باشدمدیریت مشارکتی را دارا می

باکس پالت سطح پذیرش اجتماعی در قبال گزینه سیاستی 
ریزي وري رفتار برنامهمشارکتی از منابع آبی بر مبناي تئ برداريبهره

شده، در هر دو روستا باالتر از سطح میانی بوده و باند عدم قطعیت 
هاي تحقیق نیز حکایت از هماهنگی پذیرش اجتماعی براي مؤلفه

ب برداري مشارکتی آسطحی در قبال اتخاذ گزینه سیاستی بهرهدرون
وان عنبه انگاري است اگر گمان شود هنجارهاي اخالقیساده البتهدارد. 

تواند بحران آب را رفع نماید. تنهایی میمعیاري درونی و اجتماعی، به
همگام با هنجارهاي گردد در مطالعات آتی، پیشنهاد میبنابراین 

گذار در رفتار مشارکتی حفاظت تأثیرهاي اي از مؤلفهاخالقی، مجموعه
یز ننی از منابع آب از جمله دانش، ریسک، اعتماد سازمانی و غیرسازما

اي هتا با تکرار پژوهش حاضر با تعداد مؤلفه دیرگقرار بررسی مورد 
این . افتپذیرتري دست یبیشتر بتوان به نتایج قابل اعتمادتر و تعمیم

 جوییها و مطالعات مربوط به صرفهدر حالی است که در ایران برنامه
نظر رد و بدونهاي تکنولوژیکی در مصرف آب عموماً مبتنی بر نوآوري

اي هبنابراین الزم است نظام گرفتن مسائل رفتاري متمرکز شده است؛
الخصوص تعیین و استفاده از الگوهاي تدبیر و قوانین مناسب، علی

افزا با مالحظه تنوع فرهنگی، اخالقی، علمی و نگرشی، از ارتباطی هم
هاي مختلف رفتاري در جوامع موفق طریق ارزشیابی و بررسی مؤلفه

دیریت مشارکت محلی )همچون نمونه واقعی محدوده توشن(، در م
جهت مشارکت بومی و محلی تدوین گردد. در راستاي انجام عملیات 

طی محیگردد با توانمندسازي اخالق زیستاجرایی نیز پیشنهاد می
بازیگران محلی توسط ساختارهاي نهادي، انگیزه مشارکت محلی در 

ین چنبرداران افزایش داده شود و همحفاظت از منابع آبی در بین بهره
هاي جدید، مسائل فرهنگی و اخالقی هر در طراحی و بررسی سازه
ي هاز تنشبرداري پایدار از منابع و پرهیز امنطقه که متضمن بهره
 نظر گرفته شود.اجتماعی خواهد بود، در
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