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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 

One of the most pressing issues facing the world 

today is the conservation and preservation of 

natural resources. According to a comprehensive 

study done by business, government, and academic 

experts in the United States, Japan, and western 

and central Europe, no other issue rated higher in 

priority than the environment. Similarly, in a study 

commissioned by the Environment Protection 

Authority in third world countries, the environment 

was predicted to become the most important issue 

for governments within the next decade. Just 

recently, the United Nations set up the 

Commission on Sustainable Development to 

monitor the progress of nation states relative to key 

environmental issues, including concerns over 

greenhouse gas emissions, global warming, soil 

degradation, and dramatic shifts in climatic 

conditions. Each of these conditions has put 

additional pressure on existing natural resources, 

especially on the world’s water supply. Population 

increases, problems from water pollution, 

endangered aquatic ecosystems, and irrigated 

agriculture all have contributed to a greater 

imbalance between supply and demand of quality 

water sources, particularly in the arid and semi-arid 

areas. 

Iran with an arid and semi-arid geographic 

specification is located in southwest Asia. The 

normal annual average of precipitation is 250 mm. 

The geographic and climatic variation of the 

country is very extensive. The sum of annual water 

resources is estimated 135×109 m3, the 

consumption rate in the three main sectors are as 

follows: 1- Domestic urban consume sector: five 

percent (5%) 2- Industrial sector: twenty percent 

(20%) 3-Agricultural sector: ninety-three percent 

(93%).Three decades ago, before 1970, because of 

low population, agricultural nature and low rate of 

urban population, water supply was not considered 

as a critical problem of the country. Since 1980, a 

rapid population growth as well as rapid economic 

change has led to significant agricultural and 

industrial development and consequently increasing 

urban population. Consequently, dramatic changes 

have been encountered in water demand, as water 

demand has been increased very rapidly in different 

sectors in agriculture, industry and urban services. 

Given the realities of Iran's climate, and the fact 

that demand for water is increasing at a rate that is 

outstripping traditional supply sources, water 

conservation strategies which should decrease the 

demand for water have to be considered as priority 

measures, particularly in the aagricultural water 

consumption sector. In this regard, there are 

various methods for conservation and sustainable 

behavior. For example, we can refer to the use of 

tools' price and voluntary behavior. However, 

many specialists believe that the voluntary 

approaches are very more sustainable and more 

effective than tools' price, especially in the sector 

of agricultural water use. 

Regarding usage of water, the agricultural sector is 

the main consumer of freshwater (around 90 to 93 

percent) and the most important actors involved in 

the implementation of environmental and nature 

conservation measures are farmers. But at the same 

time farmers are characterized as primarily 

utilitarian, causing misuse of the Natural resources 

such as water. So, the basic question is “how” 

farmers can be encouraged to accept water 
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conservation as important and implement it 

effectively through voluntary action? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 
Stern’s value - belief - norm - theory is an attempt 

to link assumptions of the NAT to findings about 

the relation between general values, environmental 

beliefs and behavior. It assumes that intentions and 

environmental behavior are determined directly by 

personal norms, which is based on the NAT. Stern 

additionally assumes that these personal norms 

have to be activated by ascription of responsibility 

and awareness of consequences. However, he 

ranks them into a causal chain where awareness of 

consequences is a necessary prerequisite of 

ascription of responsibility. Awareness of 

consequences according to the VBN is related to a 

general eco logical worldview, which is measured 

by the New Environmental Paradigm. Although 

the new environmental paradigm is often used as a 

measure for general environmental attitudes, its 

function in the VBN theory is not that of an 

attitude, but rather that of a link between value 

orientations and personal norms.  

3. METHODOLOGY 
In  this research, data have been collected with 

questionnaire and through survey research, and its 

validity was proved by comments recived from 

professors and specialists. Its reliability was 

confirmed through the study guide to. The 

population consisted of gardeners in Dashtestan 

city in Boushehr province. The study site is a semi-

arid and drought-prone area in the south of Iran, on 

the shores of the Persian Gulf. Using multistage 

random sampling technique, 300 individual 

gardeners were selected in Dashtestan.  

 

 

4. DISCUSSION 
This study investigated the relationship between 

research variables using Pearson correlation 

coefficient. Results show that behavioral intentions 

variable has a positive and significant relationship 

with the altruistic value orientation (r= 0.13), the 

biospheric value orientation (r= 0.20), the ecological 

worldview (r= 0.20), the knowledge of the 

consequences (r= 0.49), the attribution of 

responsibility (r= 0.48) and the moral norm (r= 0.68). 

Also, the results of regression analysis showed that 

biospheric value orientation is about 05.0 percent of 

the ecological worldview, ecological worldview is 

about 12.0 percent of the knowledge of the 

consequences, knowledge of the consequences is 

about 14.0 percent of attribution of responsibility, 

attribution of responsibility is about 25.0 percent of 

the moral norms, and moral norms are about 46.0 

percent of the variance of behavioral intention 

towards water conservation in a significant level. 

5. CONCLUSION  
The results showed that a continuous ranging from 

the biospheric value orientation, the environmental 

beliefs (ecological worldview, knowledge of the 

consequences, attribution of responsibility) and 

moral norms, gardener's behavioral intentions 

explains than water conservation. This means that 

the biospheric value orientation directly and 

significantly has impact on gardeners' 

environmental beliefs. Environmental beliefs and 

moral norms are directly affected. And moral 

norms directly and significantly affect behavioral 

intention of gardeners (R2 = 46.0). 
Key words: Behavioral intentions, value-belief-

norm theory, gardeners, Dashtestan, water conservation.
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 حفاظت از آب نسبت به شهرستان دشتستان باغداران رفتاری بررسی تمایالت

 استرن هنجار -باور -تئوری ارزش با استفاده از
 

 3پناهمسعود یزدان -2سعید محمدزاده -1سیده زهره محمدی

  .رانیا ،مالثانی خوزستان، نیرام یعیطب منابع و یزکشاور دانشگاه ،یکشاورز آموزش و جیترو ارشد یکارشناسدانشجوی  -1

 .رانیا ،مالثانی خوزستان، نیرام یعیطب منابع و یکشاورز دانشگاه ،یکشاورز آموزش و جیترو اریاستاد -2
 .رانیا ،مالثانی خوزستان، نیرام یعیطب منابع و یکشاورز دانشگاه ،یکشاورز آموزش و جیترو اریاستاد -3

 

 1395دی  16: پذیرشتاریخ   1395اد مرد 24تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

  است. هنجار استرن -باور -هدف از این پژوهش، بررسی تمایالت رفتاری باغداران نسبت به حفاظت از آب با استفاده از تئوری ارزش هدف:

ای تصاادفی، اطالااات گیری چندمرحلهشیوة نمونه به هانفر آن 300دهند که از جامعۀ آماری این پژوهش را باغداران شهرستان دشتستان تشکیل میروش: 

 رویج و آماوزشنامه توسط ااضای هیاتت المای ب اش تانامه صورت گرفته است. روایی پرسشگردآوری شد. این پژوهش به شیوة پیمایش و با ابزار پرسش

 شد.  ( تتیید60/0 -92/0کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان و پایایی آن از طریق مطالعۀ راهنما )

بینی محیطی باغداران )یعنای یاج جهاانداری بر روی باورهای زیستگرایانه به طور مستقیم و معنیهای بومنتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، ارزش ها:یافته

دهناد و ر مایمستقیم تحات تاتثیر قارامحیطی، هنجارهای اخالقی را به طور گذارند. باورهای زیستاکولوژیکی، آگاهی از پیامدها، انتساب مسؤولیت( تتثیر می

 (.2R= 46/0گذارند )غداران تتثیر میداری بر روی تمایالت رفتاری باهنجارهای اخالقی نیز به طور مستقیم و معنی

نامه و آوری پرساشعوزیع و جمبربودن جهت تهای مورد مطالعه، زمانتوان به مشکالت تردد به باغها و مشکالت این پژوهش میاز محدودیت ها:محدودیت

 نامه با توجه به مشغلۀ کاری اکثر باغداران اشاره کرد.دشواربودن تکمیل پرسش

باغداران کاه  ها با سایرآوردن فرصت مالقات آنهای حفاظت از محیط زیست و فرآهمشناسایی و معرفی الگوهای باغداران موفق در زمینۀ فعالیت کارهای عملی:راه

هاا در راساتای پذیری و در نهایت، افزایش تمایالت رفتااری آنها، تقویت حس مسؤولیتدر افزایش آگاهی امومی باغداران از این گونه فعالیت تواند نقش مهمیمی

 باشد.ترین پیشنهادهای این مطالعه میچون آب داشته باشد، از مهمخصوص منابع طبیعی همحفاظت از محیط زیست، به

 جا کهافزایش دهد. از آن ز آبرا نسبت به حفاظت ا انتمایالت رفتاری کشاورز تواندمی که اواملی است ییشناسا در بررسی و مقاله ینا ینوآوراصالت و ارزش: 

 و دهیزمانسا در گذارانسیاست تاقداما و تصمیمات ات اذ یگشاراه تواندمی حاصل یجنتا شده است، زمینه در ایران انجام ینا در تحقیقات بسیار کمی تا کنون

 .آبی به وجود آمده در کشورمان شودبحران کم به مربوط مسائل حل

 .ار، باغداران، دشتستان، حفاظت از آبهنج -اورب -تمایالت رفتاری، تئوری ارزشها: کلیدواژه
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 . مقدمه1
 لهأطرح مس. 1. 1

ترین مسائلی که اماروزه جهاان باا آن مواجاه یکی از مهم

است. براساس یاج منابع طبیعی حفاظت و حفظ  ۀلتاست، مس

جامع که توسط مت صصان دانشگاهی، تجاری و دولتی  ۀمطالع

، در ایاالت متحده، ژاپن و اروپای مرکزی و غربی صورت گرفت

ناخته تر شمحیط زیست پراهمیت ةدیگری به انداز ۀلتهیچ مس

ز اای که توسط مقامات حفاظت نشد. به طور مشابه، در مطالعه

صاورت گرفات، چناین کشورهای جهاان ساوم  محیط زیست

دولات ایان  ۀتارین مساتلبینی شد که محیط زیست مهمپیش

ص. ، 2003، 1)گرگوری و دی لئاو استآینده  ۀده در هارکشو

1261.) 

ا بارای ر 2پایادار ۀ، ساازمان ملال، کمیسایون توساعاًاخیر

ها نسبت به مسائل اصالی محایط نظارت بر روند پیشرفت ملت

هاا پیراماون انتشاار که شامل نگرانایایجاد کرده است زیست 

غییارات ای، گرمای جهانی، فرسایش خاک و تخانهگازهای گل

ر . هر کدام از این مسائل، فشار مضااافی باباشدهوایی میوآب

-ع آب جهان وارد مایخصوص بر منابمنابع طبیعی موجود، به

هاا، کند. در واقع، افزایش جمعیت، مسائل ناشی از آلودگی آب

های آبی و کشاورزی آبای همگای باه خطرافتادن اکوسیستمبه

تار باین ار اه و تقا اای مناابع آب باا یج ادم تعادل بیش

، ص. 2003انااد )گرگااوری و دی لئااو، کیفیاات، کمااج کاارده

1261.) 

ها حل ای از راهیف گستردهکاهش این ادم تعادل، ط برای

تاوان در راستای جبران کسری آب به وجود آمده است که می

 ار ههای متمرکز بر افزایش حل کلی راه ۀها را در دو طبقآن

د کاربندی هاای متمرکاز بار کااهش تقا اا تقسایمحل و راه

 رهیافاات اول (.48، ص. 2009، 3مااایر ،هاارلیمن، دولنیکااار)

مقیااس ابع تتمین آب کوچج و بزرگ( شامل منار ه)افزایش 

 باشاد)بازیافت آب از فا الب( می و استفاده از منابع جدید آب

کااه رهیافاات حااال آن ،(50، ص. 2006، 4)آلاان و سااوفولیس

وری ابزار و محدودیت استفاده کاهش تقا ا شامل افزایش بهره

، 2009ماایر،  و هارلیمن، دولنیکاار) باشدیا حفاظت از آب می

و  ی شاهری، ب اش صانعتخانوارهاا ه معموأل بارک (49ص. 

ه مناااطق خشااج و ویژبااهکشاااورزان در بساایاری از کشااورها 

 -پناااه، حیاااتی، هررینااریزدان) شااودمیاامااال خشااج نیمه

، 2008، 6راتاای، اگار، ایبای؛ 65، ص. 2014، 5زمانی، استیگلر

  (.4 ، ص.2002، 7پو، کیرچر، نکارو؛ نا16 ص.

 با خشج،نیمه و خشج مناطق اییجغرافی ۀمش ص با ایران

 و جغرافیاایی تناو  و متارمیلای 250 ۀساالیان باارش متوسط

 دهشا واقاع آسایا غربای جناوب در گساترده بسیار هواییوآب

 3m 109 ×135ایااران  در سااالیانه آب منااابع اساات. مجمااو 

 5 داخلای، ب اش در مصارف میازان این که است شده برآورد

 درصد 93 کشاورزی، ب ش و درصد 20 صنعتی، ب ش درصد،

 ساه(. 56، ص. 2001، 8طباطبایی ،)مطیع، منوچهری باشدمی

 طبیعات کام، جمعیت دلیل به ،1970 سال از قبل پیش، ۀده

 اناوان باه آب تاتمین شهری، جمعیت پایین نرخ و کشاورزی

 ساال از اماا ؛شادنمای گرفته نظر در کشور حیاتی ۀلتمس یج

 سااریع تغییاارات ،چنااینهم و جمعیاات سااریع رشااد ،1980

 تباع باه و صانعتی و کشاورزی مهم ۀتوسع به منجر اقتصادی

، 2000، 9)مناوچهری اسات شاده شهری جمعیت افزایش ،آن

 آب تقا ای در گیریچشم تغییرات با ایران ،نتیجه در(. 4ص. 

 هاایب اش در سراتبه آب تقا ای که ایگونه به شد؛ مواجه

یافات  فازایشا خادمات شاهری و صانعتی کشاورزی، م تلف

 (.57، ص. 2001، کارانو هم مطیع)

 کاه واقعیات این و ایران هواییوآب هایواقعیت به توجه با

 یسنت منابع که است افزایش حال در میزانی به آب برای تقا ا

 کاه آب از حفاظت بردهایراه گذارد،می سر پشت را آب ۀار 

 تاقاداما اولویت انوان به باید ،دهندمی کاهش را آب تقا ای

 (.65، ص. 2014، کاارانو هم پنااهیزدان) شوند گرفته نظر در

ار و رفتار پاید جهت حفاظت های گوناگونیدر این راستا، روش

 تاوان باه اساتفاده از ابازار قیماتمی ،برای مثاال ؛وجود دارد

؛ 90، ص. 2010، 10زوترز، بیلاادرز، پوساان، گاااورز، متیجاا)وائاا

 و رفتاار داوطلباناه( 17، ص. 2008، 11بورتن، کیازرا، شاوارتز

، در ایان میااند. کراشاره  (17 ، ص.2008، کارانو هم )بورتن

-هجهت کااربرد شایو کافی ةراه حلی پایدارتر است که به انداز

، 21)پرتای و وارد های حفاظت از منابع باه افاراد انگیازه دهاد

بنابراین، بسایاری از مت صصاان معتقدناد (. 212، ص. 2001

قیمات  تر از ابزارلبانه بسیار پایدارتر و اثر ب شهای داوطروش

-و هام )وائوتر ویژه در ب ش مصرف آب کشاورزیبه، باشندمی

 (.90، ص. 2010، کاران

طور که پیش برداری از آب در ایران، هماندر خصوص بهره

تارین میازان ن اشاره شد، ب ش کشاورزی بیشه آاز این نیز ب
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 خاود اختصااص داده اسات را به درصد( 90-93) آب مصرفی

؛ مطیااع، منااوچهری، 64، ص. 2014، کااارانو هاام پناااهیزدان)

تارین باازیگران و کشااورزان مهام( 56، ص. 2001طباطبایی، 

محیطی و حفاظات از طبیعات درگیر در اجرای اقدامات زیست

 ،2010، 13ففار ،سایبرت، برگار، لاورنز) خصوص آب هستندبه

ال ؤر مورد حفاظت مورد س(. کشاورزان هنگامی که د328ص. 

هاایی مانناد نااظر و محاافظ بارای گیرناد، اغلاو واژهقرار می

)بیاادل و  برنادتوصایف خاود و کشااورزان دیگار باه کاار مای

سااافانه تمت ،اماااا در واقعیااات ؛(118، ص. 1999، 14رحماااان

 کنناادخوبی اسااتفاده نماایکشاااورزان از آب در دسااترس بااه

فهیمی، کریل،  -؛ رودی5. ، ص2011، 15کارانو هم پناه)یزدان

و امدتت به انوان افرادی ساودجو ( 3، ص. 2002، 61دی سوزا

چون آب هساتند، که به دنبال سوءاستفاده از منابع طبیعی هم

(. 40، ص. 2009، 71کااارانآنسااتروم و همشااوند )قلمااداد ماای

شود ایان اسات جا مطرح میال اساسی که در اینؤبنابراین، س

توان تشویق کرد تاا حفاظات از آب را میکه چگونه کشاورزان 

هاای داوطلباناه آن را باه را مهم تلقی کنند و از طریق فعالیت

 ثری به کار گیرند؟ ؤطور م

یکی از الزامات  روری)اما نه کافی( برای انجام حفاظت از 

)بوالنااد و  هااای چندبعاادی از مشااکالت آبآب، درک جنبااه

باه حفاظات از آب  نیاز پذیرشو  (7، ص 2000، 18ویتینگتون

االوه بر ایان،  ؛(50، ص. 2009هرلیمن، دولنیکار، مایر، ) است

حفاظات از  ۀدر زمینا های داوطلبانهتالش برای ترویج فعالیت

 ةمستلزم درک درستی از رفتارهای کنونی و نیز درک نحو ،آب

تتثیر بر تغییرات رفتااری اسات. بناابراین، موفقیات در تغییار 

کشاورزان نیز به ایان بساتگی دارد کاه  های تقا ایاستراتژی

هاا در ماورد آب و مادیریت اساتفاده از آب قدر تفکرات آنهچ

درک امیاق  از ایان رو،. دشاوگذاران درک میتوسط سیاست

-سازوکارهایی که بااث شود مردم از چناین ابتکاارات و طارح

-سیاسات رسد که برای تنظایمبه نظر می ،هایی حمایت کنند

تواند شامل اطالاااتی این میباشد. میمهم  بسیار درست های

هااا نساابت بااه حفاظاات از آب در میااان در مااورد نگاارش

کااه چااه کنندگان آب و نیااز اطالااااتی در مااورد ایااناسااتفاده

کناد، ها را برای حفاظت از آب تعیاین مایآن تمایالتاواملی 

تحقیقات بسیار کمی در این زمینه در ایاران  ،. با این حالباشد

خصاوص در ماورد تماایالت رفتااری اسات، به رفتاهصاورت گ

، ص. 2014کااران، و هام پناهان)یزد حفاظت از آب کشاورزان

از این رو، این پژوهش قصد دارد تا باه بررسای تماایالت (. 64

رفتاری باغداران نسبت به حفاظت از آب با اساتفاده از تئاوری 

 هنجار استرن بپردازد.  -باور -ارزش

 تحقیق نظری ةپیشین. 1.2
(، باا تلفیاق 1999)19، کااالفاسترن، دیتز، ابال، گوگناانو

و  20انداز پارادایم جدیاد محایط زیساتها، چشمتئوری ارزش

را  22هنجاار -بااور -، تئاوری ارزش21برانگی تگایهنجار مدل 

ارائه کردند. این  محیطیزیست و رفتارهای هاتبرای تشریح نی

باه  محیطیزیسات هاایرفتارنیات و کند که تئوری فرض می

طور مستقیم باا هنجارهاای ش صای کاه مبتنای بار تئاوری 

ااالوه بار ایان، باا  ؛شاودبرانگی تگی است، تعیین می -هنجار

کند کاه برانگی تگی، استرن فرض می -انتساب به مدل هنجار

و آگاااهی از  ولیتؤایاان هنجارهااای ش صاای بااا انتساااب مساا

 ةها در یج زنجیرنبا این حال، وی به آ .شوندل میفعا پیامدها

 شارط  اروری ازی که در آن آگاهی از پیامادها، یاج پیشالّ

 .، ص2013، 23ولیت است، نظم ب شاید )کلاوکنرؤانتساب مس

 نیز آگاهی از پیامدها هنجار، -باور -اساس تئوری ارزشبر(. 11

محیطی مرتبط شده است که بینی امومی زیستبه یج جهان

 شاودگیری مایت انادازهتوسط پاارادایم جدیاد محایط زیسا

. ایاان (429، ص. 2000، 24)دانلااو ، ون لیاار، مرتیااز، جااونز

محیطی متشکل از پذیرش باورهای اماومی بینی زیستجهان

مناابع  ،انادازدکه فعالیت انسانی، تعادل طبیعی را به خطر مای

ها مجااز نیساتند بار طبیعات که انسانشوند و اینمحدود می

، محایط زیساتچاه پاارادایم جدیاد باشد. اگرتسلط یابند، می

های اماومی اغلو به انوان یج مقیاس برای سنجیدن نگرش

 -، املکرد آن در تئاوری ارزششوداستفاده میمحیطی زیست

بلکااه آن ارتباااطی بااین  ؛نگرشاای نیساات هنجااار -باااور

)کلاوکنر،  های ارزشی و هنجارهای ش صای اساتگیریجهت

هایی ه انوان دساتههای ارزشی بگیریجهت(. 12 .، ص2013

شاوند. برخای ها تعریاف میهای سازگار یا انوا  ارزشاز ارزش

و  هاانیت هبا مرباوطهای ارزشی باه طاور مثبات گیریجهت

هاای ها شامل انوا  ارزشند. اینهستمحیطی رفتارهای زیست

هااای باشااند. انااوا  ارزشگرایانااه ماایدوسااتانه و یااا بومنو 

و  هااه به طور منفی باه نیتشده است ک مش صخودخواهانه 

)هانساال، گمبال،  باشاندمحیطی مارتبط مایارهای زیسترفت

 -باور -در تئوری ارزش(. 2، ص. 2008، 25جولیسون، گارلینز

دوساتانه و هاای ارزشای خودخواهاناه، نو گیریهنجار، جهت

محیطی بینی زیستگرایانه همگی به طور مستقیم به جهانبوم
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استرن چنین، (. هم409، ص. 2000، 62استرنمرتبط هستند )

های ارزشی ممکان اسات گیریجهتاین کند که استدالل می

مرتبط باشند، اگرچه  محیطیهای زیسترفتارو  هانیتهمه به 

 و پیامادها از آن امدتت به طور غیرمستقیم و از طریاق آگااهی

، باه طاور کلایاست. و هنجارهای ش صی  مسئوولیت انتساب

و  هاانیت ولیت وؤباین انتسااب مسا ۀرابطهنجارهای ش صی 

انتساااب  ،کناادگااری میرا واسااطه محیطیزیساات هااایرفتار

را  و هنجارهای ش صی بین آگاهی از پیامدها ۀرابط ولیتؤمس

بینی باین جهاان ۀرابطا آگاهی از پیامدها، کندگری میواسطه

کنااد و گری میولیت را واسااطهؤانتساااب مساا اکولااوژیکی و

هاای ارزشای و گیریباین جهت ۀوژیکی رابطابینی اکولجهان

)دی گااروت، گری خواهااد کاارد آگاااهی از پیاماادها را واسااطه

(. باا توجاه باه مطالاو فاو ، 7، ص. 2007، 27استیز، دیکی

و تئوری مورد اساتفاده  (1)تعاریف مفهومی متغیرها در جدول 

 د.شوارائه می (1)در شکل  در این پژوهش

  

 متغیرها تعاریف مفهومی -1جدول   

 1394های پژوهش، متخذ: یافته
 تخذم تعریف مفهومی متغیر متغیر

 327، ص. 2011، 28ریموند، براون، رابینسون با تتکید بر حداکثرسازی منافع ش صی.هایی ارزش گیری ارزشی خودخواهانهجهت

 9، ص. 2013کلوکنر،  خانواده، جامعه(.)مانند دوستان،  نبر رفاه دیگرابا تتکید  هاییارزش دوستانهگیری ارزشی نو جهت

 6، ص. 2007دی گروت، استیز، دیکی،  .)مانند درختان، حیوانات( بر محیط زیست و زیست کرهبا تتکید  هاییارزش گرایانهگیری ارزشی بومجهت

 409، ص. 2000استرن،  حامی محیط زیست. هایی با نیتگرایش به انجام فعالیت بینی اکولوژیکیجهان

 83، ص. 1999 ،استرن، دیتز، ابل، گوگنانو، کاالف شان برای خود، دیگران و زیست کره.هایآگاهی افراد از نتایج مضر فعالیت آگاهی از پیامدها

 428، ص. 9200، 29دی گروت، استیز ص.ل خادادن یا ندادن یج امانجام ولیت در قبال پیامدهای نامطلوب ازؤاحساس مس ولیتؤانتساب مس

 319، ص. 2009، 30آبراهامز، استیز، گیفورد، ولج هایی خاص.اخالقی برای انجام یا ادم انجام فعالیت ۀاحساس تعهد یا وظیف جار ش صیهن

 330، ص. 2011ریموند، براون، رابینسون،  .قصد انجام یج رفتار خاص و تالش برای انجام آن رفتار  تمایالت رفتاری

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 هنجار -باور -تئوری ارزش -1شکل 

 409، ص. 2000متخذ: استرن، 

 

 شناسی تحقیقروش. 2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

ترین تااارین و پرجمعیاااتبزرگ شهرساااتان دشتساااتان

نظار ساطح از . این شهرستان استشهرستان در استان بوشهر 

های زیر کشت و میزان خرمای تولیدشاده در باین شهرساتان

اکناون ن ست را به خود اختصاص داده اسات و هم ۀور رتبکش

تولیااد را میلیااون تاان انااوا  محصااوالت خرمااا  120باایش از 

هاای زیرزمینای از آب باغداراناکثر  شهرستاندر این  کند.می

کنند. در حی برای آبیاری استفاده میهای سطدر اولویت با آب

هااای باز آ باغااداران ۀرویااالاات برداشاات بی اخیاار بااه ۀدهاا

 های زیرزمینی این شهرستانسطح آب ها(،)آب چاه زیرزمینی

شادن کاهش یافته است که این کاهش موجو خشج شدتبه

در  و کاهش حجم آب ورودی به رودخانه شده اسات.ها چشمه

آبای ده این شهرستان با مشکل کمشنتیجه، این اوامل موجو 

 مواجه شود.

 

 

 خودخواهانه

 دوستانهنو  آگاهی از پیامدها ولیتؤانتساب مس الت رفتاریتمای هنجار ش صی
 جهان بینی اکولوژیکی

 گرایانهبوم

 نیت هنجارهای شخصی باورها هاارزش
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 روش تحقیق .2.2
ر بررسی تمایالت رفتااری حفاظات از این تحقیق به منظو

. ه اساتآب باغداران شهرستان دشتستان طراحی و اجارا شاد

 آماری ۀجامعه و انجام شد 31پژوهش با استفاده از فن پیمایش

 در این پژوهش، باغداران شهرستان دشتستان در استان بوشهر

هش، گیری در این پاژو. روش نمونهنداهبودنفر  1400به تعداد 

کاه براسااس جادول  باودای تصاادفی یری چندمرحلهگنمونه

نفااری از باغاادارانی کااه  300ای کرجساای و مورگااان نمونااه

)آب  هاای زیرزمینایها خرماا اسات و از آبمحصول اصلی آن

ب کنند، برای این تحقیاق انت ااچاه( برای آبیاری استفاده می

د شای استفاده نامهآوری اطالاات از پرسشند. برای جمعاهشد

ت المای تااضای هیا، در اختیار 32که برای تتیید روایی صوری

ب ش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان قرار 

نامه از پرساش 34، با تکمیل 33راهنما ۀبا مطالع ،گرفت. سپس

باه  آماری، از  ریو آلفای کرونباخ بارای ۀاز جامعافراد خارج 

تحقیاق اساتفاده  یمتغیرهااآوردن میزان پایایی مناسو دست

تحقیاق در  .  رایو آلفای کرونباخ برای متغیرهاایه استشد

  آمده است. (2)جدول 
 

 تحقیق تغیرهایضریب آلفای کرونباخ برای م -2جدول 
 1394های پژوهش، هیافت متخذ:

  ریو آلفای کرونباخ هامتغیر

 64/0 گیری ارزشی خودخواهانهجهت

 77/0 گیری ارزشی نو  دوستانهجهت

 92/0 گرایانهگیری ارزشی بومجهت

 60/0 بینی اکولوژیکیجهان

 82/0 آگاهی از پیامدها

 86/0 ولیتؤانتساب مس

 86/0 هنجار اخالقی

 74/0 تمایالت رفتاری
 

 متغیرهای تحقیق .2.3
بینی در ایاان مطالعااه، جهاات ساانجش متغیرهااای جهااان

ار ولیت، هنجااؤساااکولااوژیکی، آگاااهی از پیاماادها، انتساااب م

رفتااری نسابت باه حفاظات از آب از طیاف  اخالقی و تمایال

 «م االفم الًکاام»تا  «موافقم الًکام»ای شامل گزینه 5لیکرت 

گیری ارزشای و جهت سنجش متغیرهای جهات هاستفاده شد

ای نقطه 9یج مقیاس گرایانه از دوستانه و بومخودخواهانه، نو 

. ه اساتدشا اساتفاده، «بسایار مهام»تا  «مهم نیست» جهانی

ه دشسعی  ای هر متغیربر االتؤسبه منظور طراحی چنین، هم

هنجار  -باور -تئوری ارزشاز ها از مقاالت قبلی که در آن است

در ایاان از ایاان رو،  اسااتفاده شااده بااود، کمااج گرفتااه شااود.

 15بینی اکولاوژیکی از جهت سانجش متغیار جهاان پژوهش،

یعای را جهات ها حاق دارناد محایط طبانساان»مانناد گویاه 

گیاهاان و حیواناات »، «کردن نیازهای خود تغییر دهندبرطرف

ها استفاده شد. ایان گویاه «ها حق حیات دارندانسان ةبه انداز

 34ای پارادایم جدیاد محایط زیساتماده 15 ۀبرگرفته از نس 

چنین، جهت سنجش متغیار آگااهی از پیامادها هم باشند.می

بایش از  ةاساتفاد» ه ماننادگوی 10از نسبت به حفاظت از آب 

ها و ها، چشامهشدن آب رودخانهمن از آب بااث خشج ةانداز

-آبی بر سالمتی مردم، خیلی بایشاثرات کم»، «دشوها میچاه

. ه اسااتاسااتفاده شااد «دانیمتاار از چیاازی اساات کااه مااا ماای

ولیت نسابت باه ؤچنین، جهت سنجش متغیر انتساب مساهم

من در قبال آن مشکالتی کاه » گویه مانند 9حفاظت از آب از 

ول ؤآیاد، مسامن از آب به وجود می ۀرویبی ة به دلیل استفاد

آبای آماده از کم وجوول مشکالت بهؤمس ،تنها دولت»، «هستم

جهت . ه استدشاستفاده  «ول هستمؤبلکه من هم مس ؛نیست

 9نسبت به حفاظت از آب نیز از سنجش متغیر هنجار اخالقی 

دانم کاه از آب ز نظر اخالقی برخودم الزم میمن ا»گویه مانند 

کاه دیگاران چاه تا حد کمی استفاده کنم، بدون توجه باه این

جویی اگار مان در مصارف آب صارفه»، «دهندکاری انجام می

. ه اساناساتفاده شاد «کانمکنم، احسااس بهتاری پیادا مای

چنین، جهات سانجش متغیار تمایال رفتااری نسابت باه هم

من تمام سعی خود را خاواهم »یه مانند گو 7حفاظت از آب از 

من قصد دارم »، «تری استفاده کنمکرد که در آینده از آب کم

 «تار از آب تشاویق کانمکم ةدیگر کشاورزان را بارای اساتفاد

 .ه استدشاستفاده 

 ۀها از یج نس شدر این مطالعه، جهت سنجش متغیر ارز

( 1992)35هاای جهاانی شاوارتزکوتاه برگرفته از مقیاس ارزش

( ارائاه 1998)36استرن، دیتز و گوگنانوکه توسط  هدشاستفاده 

تا  4گویه است که  12 ةکوتاه دربرگیرند ۀشده است. این نس 

)اقتادار،  گیری ارزشای خودخواهاناهیج جهات ةکنندمنعکس

یااج  ةکنناادتااا منعکس 4ثااروت، قاادرت اجتماااای و نفااوذ(، 

ی، براباری، )اادالت اجتمااا دوساتانه گیری ارزشی ناو جهت

یاج  ةکننادتاا منعکس 4کنناده( و  جهانی در صلح و کماج

)ممانعت از آلاودگی، حفاظات از  گرایانهگیری ارزشی بومجهت

 باشاند.محیط زیست، احترام به زمین و وحدت با طبیعت( می
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آماری  ۀنامه با جامعهای این پرسشگویه هدشسعی  چنین،هم

 مورد مطالعه تطبیق داده شوند.

 تحقیق انی نظری. مب3
گذشته، به ارتباط بین بشر و محایط زیسات  ۀدر چند ده

رسد مناابع زیرا به نظر می ه؛به انوان مو وای مهم توجه شد

تر از زمانی که بارای بازیاابی چون آب سریعمحیطی همزیست

)کاورال  شاوندها مصرف و ت ریو میالزم دارند، توسط انسان

در ایان راساتا،  (.528ص. ، 2006، 37آرمنتاا-وردیگو، فریااس

طرفداران محیط زیست معتقدناد بارای حال مساائل زیسات 

محیطی، باید از الاوم فیزیکای و اکولاوژیکی باه ساوی الاوم 

رسد ایان الاوم، پتانسایل زیرا به نظر می ؛رفتاری حرکت کرد

 های بهبود محیط زیست داشاته باشاندراه ۀخوبی برای توسع

 و هاانیت دلیل، به بررسای(. به همین 5 .ص، 2013کلوکنر، )

ها در ارتباط با منابع محایط زیسات از طریاق رفتارهای انسان

، ص. 2007، 38باامبرگ، موسار) های رفتاری توجه شادتئوری

، به کشاورزان به دلیل ارتباط مستقیمی کاه (. در این میان16

آب  ةکنندترین گاروه مصارفکه بزرگو این با منابع آبی دارند

رفتارهایشااان و  رفتاااری نیاااتو توجااه شااد  همااواره هسااتند،

زماانی، اساتیگلر،  -پنااه، حیااتی، هررینارانیزد ) بررسی شد

رفتاار  و رفتااری هاینیت در تحقیقات قبلی، (.64، ص. 2014

ی و رفتااار کاانش الّااهااای کشاااورزان از طریااق تئااوری

ولای ایان تحقیاق باا هادف  ؛شدشده مش ص میریزیبرنامه

ری باغااداران شهرسااتان دشتسااتان بااا بررساای تمااایالت رفتااا

هنجاار اساترن صاورت گرفتاه  -اورب -استفاده از تئوری ارزش

برده به این دلیل انت اب شد که به طاور ویاژه تئوری ناماست. 

محیطی و حفاظتی طراحای شاد، برای تبیین رفتارهای زیست

ریزی شاده  ی و رفتار برنامههای کنش الّدر صورتی که تئوری

 ها ایجاد شدندرفتارهای اام و کلی انسان و هانیت برای تبیین

 هنجاار -باور -ارزش تئوری(. 18، ص. 2007بامبرگ، موسر، )

 م تلاف رفتارهاای وهاا تو ایح نیت رساد کاه دربه نظر می

جمله تمایل به تغییر رفتار )تیوراگا، هاوارت،  از محیطیزیست

ی، (، رفتار سیاسی )دی گروت، استیز، دیکا2010، 39بورسج

کننده )گارلینااز، فااوجی، گارلینااز، مصاارف رفتااار (،2007

حفاظاات از پوشااش گیاااهی )ریمونااد، (، 2003، 40جکوسااون

اساترن، زیسات ) محایط (، شهروندی2011براون، رابینسون، 

 استفاده کاهش به (، تمایالت1999دیتز، ابل، گوگنانو، کاالف، 

ف مصار(، 2009آبراهامز، اساتیز، گیفاورد، ولاج، خودرو ) از

(، 2005، 41اناارژی خااانگی )اسااتیز، دریجرینااز، آبراهااامز

 و 2006، 42)اریکسااون، گارویاال، نوردلنااد مقبولیاات سیاساات

 ،و به طاور کلای( 2005؛ استیز، دریجرینز، آبراهامز، 2008

است.  بوده موفق(، 2006، 43حفاظت از محیط زیست )اسنلگار

ری ، تحقیق حا ر باه منظاور بررسای تماایالت رفتاااز این رو

باغداران در رابطه با حفاظات از آب از ایان تئاوری باه اناوان 

 ده است.کروب نظری تحقیق استفاده چاهچ

  ی تحقیقها. یافته4
 گویانای پاسخهای فردی و حرفهتوصیف ویژگی .1 .4

ای هااای فااردی و حرفااهاطالاااات مربااوط بااه ویژگی

 ۀناگویان در نمونشان داد که میانگین سنی پاساخ گویانپاسخ

تارین و کام 94/11سال با انحراف معیار  40/47تحقیق حدود 

سااال اسات. توزیااع فراواناای  90تاارین سااال و بایش 21سان 

 ۀباغداری نشان داد که متغیر تجربا ۀگویان براساس تجربپاسخ

-مای 53/14و انحاراف معیاار  90/26باغداری دارای میانگین 

ل سا 70آن  ترینسال و بیش 3باغداری،  ۀترین تجربباشد. کم

 (2)شاکل گوناه کاه در  است. از لحاا  میازان ساواد، هماان

گویانی باا وانی مربوط باه پاساخاترین فرشود، بیشمشاهده می

وانای اتارین فردرصاد( و کام 37) سطح تحصیالت زیر دیاپلم

درصاد(  30) گویانی با سطح تحصایالت دیاپلمپاسخ مربوط به

سیسااتم آبیاااری درصااد( از باغااداران از  62) نفاار 186. اساات

 73درصد( از سیساتم آبیااری مادرن و  7/13) نفر 41سنتی، 

 درصد( از هر دو نو  سیستم آبیاری سنتی و مادرن 3/24) نفر

 اند.استفاده کرده

 

 توزیع فراوانی باغداران براساس سطح سواد -2 شکل

 1394های پژوهش، هیافت متخذ:
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 صیفیآمار تو .2 .4

دهاد، میاانگین نشاان می (3)نتایج آمار توصایفی جادول 

اسات، باا  01/27باغاداران،  ۀگیری ارزشای خودخواهاناجهت

 36تاا  4امتیاز آن بارای هار فارد باین  ۀکه دامنتوجه به این

هاای خودخواهاناه در دهد کاه ارزش، این یافته نشان میاست

نگین چنااین، میاااباغااداران باااالتر از حااد متوسااط اساات. هم

کاه  اسات 80/25باغاداران، ۀ دوساتانگیری ارزشای نو جهت

دوستانه در باغداران، باالتر از حاد های نو دهد ارزشنشان می

 ۀگرایانگیری ارزشی بومچنین، میانگین جهتمتوسط است. هم

دهندة آن است کاه نشانباشد که این امر می 99/33باغداران، 

ر حاد بسایار مطلاوبی اسات. باغاداران د ۀگرایانهای بومارزش

شااود، میااانگین مشاااهده می (3)طور کااه در جاادول همااان

دهد است که نشان می 12/54، باغداران بینی اکولوژیکیجهان

. اساتحاد متوساط بااالتر از بینی اکولوژیکی باغاداران، جهان

اسات  05/42چنین، میانگین آگاهی از پیامدهای باغداران، هم

آگااهی از پیامادهای  کاه آن اسات دهنادةنشاانکه این امار 

چناین هم (3)جادول غداران، در حد نسبتت مطلاوبی اسات. با

 38/34 ولیت باغادارانؤدهد، میاانگین انتسااب مسانشان می

انتساااب بااودن باااالتر از حااد متوسااط  کنناادةبیااانکااه  بااوده

میاانگین هنجاار اخالقای  ،چناینولیت باغداران است. همؤمس

دهااد هنجااار اخالقاای شااان ماایاساات کااه ن 06/39باغااداران، 

نشاان  چناینهم (3)باغداران، در حد مناسابی اسات. جادول 

باشد که می 15/29دهد میانگین تمایالت رفتاری باغداران، می

نسبت باه  ی باغدارانرفتار این امر حاکی از آن است، تمایالت

 است.در حد نسبتت مطلوبی  حفاظت از آب

 

 قیقتحآمار توصیفی متغیرهای  -3 جدول
 1394های پژوهش، هیافت متخذ:

 طیف نمره انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه متغیر

 36-4 71/5 01/27 36 10 گیری ارزشی خودخواهانهجهت

 36-4 57/5 80/25 36 9 دوستانهگیری ارزشی نوعجهت

 36-4 85/2 99/33 36 22 گرایانهبوم گیری ارزشیجهت

 75-15 57/6 12/54 71 39 بینی اکولوژیکیجهان

 50-10 75/4 05/42 50 27 آگاهی از پیامدها

 45-9 89/4 38/34 45 20 ولیتؤانتساب مس

 45-9 79/3 06/39 45 29 هنجار اخالقی

 35-7 60/3 15/29 35 19 یرفتارتمایالت 

 

 بستگی بین متغیرهای تحقیقهم .4.3
 ، از  اریوتحقیاقبین متغیرهای  ۀبه منظور بررسی رابط

گوناه کاه جادول . همانه استبستگی پیرسون استفاده شدهم

-مثبت و معنای ۀرابط رفتاری تمایلدهد، متغیر نشان می (4)

گیری جهت (،=13/0rدوستانه )گیری ارزشی نو داری با جهت

(، =20/0r) اکولوژیکیبینی ، جهان(=20/0r) گرایانهارزشی بوم

و  (=48/0r) لیتوؤانتسااب مسا (،=49/0r) گاهی از پیامادهاآ

 دارد.( =68/0r) هنجار اخالقی
 

 بستگی متغیرهای تحقیقماتریس ضرایب هم -4جدول 

 1394های پژوهش، هیافت متخذ:  

 بینیجهان گرایانهبوم دوستانهنو  خودخواهانه متغیر
آگاهی از 

 پیامدها

انتساب 

 مسؤولیت
 هنجار اخالقی

تمایالت 

 رفتاری

  1 خودخواهانه
 

 
     

 دوستانه نو
**358/0 

(0001/0) 
1       
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 4ادامه جدول 

 بینیجهان گرایانهبوم دوستانهنو  خودخواهانه متغیر
آگاهی از 

 پیامدها

انتساب 

 مسؤولیت
 هنجار اخالقی

تمایالت 

 رفتاری

  1 خودخواهانه
 

 
     

 دوستانهنو 
**358/0 

(0001/0) 
1       

 گرایانهبوم
079/0 

(171/0) 

015/0 

(792/0) 
1      

 بینیجهان
085/0- 

(158/0) 

021/0- 

(730/0) 

**199/0 

(001/0) 
1     

آگاهی از 

 پیامدها

**160/0 

(006/0) 

044/0 

(445/0) 

**387/0 

(0001/0) 

**351/0 

(0001/0) 
1    

انتساب 

 مسؤولیت

075/0 

(194/0) 

102/0 

(079/0) 

**224/0 

(0001/0) 

**251/0 

(0001/0) 

**381/0 

(0001/0) 
1   

 هنجار اخالقی
015/0 

(800/0) 

071/0 

(223/0) 

**281/0 

(0001/0) 

**231/0 

(0001/0) 

**622/0 

(0001/0) 

**503/0 

(0001/0) 
1  

تمایالت 

 رفتاری

071/0 

(220/0) 

*134/0 

(020/0) 

**209/0 

(000/0) 

**207/0 

(000/0) 

**495/0 

(000/0) 

**484/0 

(000/0) 

**680/0 

(000/0) 
1 

 درصد 99داری در سطح *معنی*                                                                                                       درصد 95ری در سطح دا* معنی

 

بینی ثر بیر جهیانمیؤ تحلیل رگرسییون عوامیل .4. 4

 نسبت به حفاظت از آب  باغداراناکولوژیکی 
بینی جهاانثر بر ؤم متغیرهای ۀیبه منظور تعیین اثرات کل

بینی میازان تغییارات هار متغیار اقادام باه و پیشاکولوژیکی 

 )جادول دشارگرسیون به روش اینتر  ۀلتحلیل و ت مین معاد

هاای گیریدهاد جهتنشاان می (5)گونه که جدول (. همان5

بااه انااوان گرایانااه دوسااتانه و بومارزشاای خودخواهانااه، نو 

 (5)اناد. جادول رگرسیون شده ۀد معادلوارمتغیرهای مستقل 

بینی جهاانگرایانه بر گیری ارزشی بومدهد، اثر جهتنشان می

های ارزشای گیریاما اثر جهت ؛دار شده استمعنیاکولوژیکی 

دار معنای بینی اکولاوژیکیجهاندوستانه بر خودخواهانه و نو 

 05/0گرایانه در کل حادود گیری ارزشی بومنشده است. جهت

را در ساطح بینی اکولاوژیکی جهااندرصد از تغییارات متغیار 

(.  F=4/88, Sig=0/003) کناادبیناای میداری پیشمعناای

دهد، افازایش یاج انحاراف آمده نشان میدستبه  Betaمقدار

 20/0گرایانه سبو افزایش گیری ارزشی بوماستاندارد در جهت

باه  ؛شاودمیبینی اکولوژیکی جهاندر انحراف استاندارد متغیر 

گرایانه گیری ارزشی بومیج واحد تغییر در جهت ،ابارت دیگر

را ایجااد بینی اکولاوژیکی جهانتغییر در متغیر  20/0تواند می

 44خطایهای رگرسیون جهات بررسای همچنین، آمارهکند.هم

خطی چندگانه بین متغیرها در سطح پایینی قرار نشان داد، هم

هاااای ارزشااای گیریهتبااارای ج خطااایهمدارد )مقااادار 

، 14/1، 15/1گرایانه باه ترتیاو دوستانه و بومخودخواهانه، نو 

میازان ( معتقد است، اگر 2003) 45باشد(. گوجراتیمی 008/1

ااالوه  ؛خطی استباشد، دلیلی برای هم 10باالتر از  هم خطی

 ،خطای بااال باشادزمانی کاه هم معتقد است، گوجراتی بر این

مساتقل در رگرسایون د انادکی متغیار ممکن است فقط تعدا

دار )و تعداد زیادی از متغیرهای مستقل معنای دار باشندمعنی

نیز خیلی باال باشد. باا توجاه باه  2Rزمان میزان نباشند( و هم

خطای جاا میازان همخطای، در اینشرایط ذکر شده بارای هم

 باشد.پایین و قابل اغماض می
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 نسبت به حفاظت از آب بینی اکولوژیکی باغدارانجهانثر بر ؤممل عواتحلیل رگرسیون  -5 جدول
 1394های پژوهش، هیافت متخذ:

 B S.E.B Beta Sig Tolerance VIF متغیر

 15/1 86/0 08/0 -10/0 07/0 -12/0 خودخواهانه

 14/1 87/0 85/0 01/0 07/0 01/0 دوستانهنو 

 008/1 99/0 0001/0 20/0 13/0 47/0 گرایانهبوم

Sig:0/003                    4/88          Constant:  40/98                      F: 

 Multiple R 2R adj2R change2R متغیر

 05/0 04/0 05/0 22/0 بینی اکولوژیکیجهان

 

ثر بییر آگییاهی از ؤمیی تحلیییل رگرسیییون عوامییل. 5. 4
 نسبت به حفاظت از آب  ی باغدارانپیامدها
بار آگااهی از بینی اکولوژیکی جهانین اثر متغیر تعی جهت

ه اسات استفاده شادرگرسیون به روش اینتر از تحلیل پیامدها 

بینی اکولاوژیکی باه متغیار جهاان ،ین ترتیاوه اب(. 6)جدول 

به انوان متغیر انوان متغیر مستقل و متغیر آگاهی از پیامدها 

در جادول گونه کاه همان. رگرسیون شدندۀ وابسته وارد معادل

داری متغیر جهان شود، با توجه به سطح معنیمشاهده می (6)

(. F:  38/95, Sig:0/0001دار اسات )معنایبینی اکولوژیکی 

درصاد از تغییارات  12/0 مجماو ایان متغیار در  ،به اباارتی

-داری تو ایح مایمتغیر آگاهی از پیامدها را در سطح معنای

دهااد، نشااان میآمده دسااتبه  Betaمقااداراز طرفاای، دهااد. 

بینی اکولاوژیکی جهانافزایش یج انحراف استاندارد در متغیر 

در انحااراف اسااتاندارد متغیاار آگاااهی از  35/0ساابو افاازایش 

یج واحاد تغییار در متغیار ین معنی که ه اب ؛شودپیامدها می

 تغییر در متغیر آگااهی از 35/0تواند میبینی اکولوژیکی جهان

 ایجاد کند.آب  پیامدها نسبت به حفاظت از

 

 

 ثر بر آگاهی از پیامدها نسبت به حفاظت از آبؤم عواملتحلیل رگرسیون  -6جدول
 1394های پژوهش، هیافت متخذ:

 B S.E.B Beta Sig متغیر

 0001/0 35/0 04/0 25/0 بینی اکولوژیکیجهان

Sig:0/0001 38/95 F: 28/18  :  Constant 

 Multiple R 2R adj2R ngecha2R متغیر

 12/0 12/0 12/0 35/0 آگاهی از پیامدها

 
ولیت ؤثر بر انتساب مسؤم تحلیل رگرسیون عوامل .6 .4

 نسبت به حفاظت از آب باغداران 
به منظور تعیین اثر متغیر آگااهی از پیامادها بار انتسااب 

 شده استاستفاده رگرسیون به روش اینتر  از تحلیلولیت ؤمس

دهاد متغیار نشاان مای (7)ل گونه که جادو(. همان7 )جدول

به اناوان متغیار مساتقل و متغیار انتسااب آگاهی از پیامدها 

رگرساایون  ۀوارد معادلااانااوان متغیاار وابسااته ولیت بااه ؤمساا

نتایج رگرسیون نشاان داد، متغیار آگااهی از پیامادها  .اندشده

بینای را پیشولیت ؤتغییرات متغیر انتساب مسدرصد از  14/0

باا توجاه باه  ،چناینهم(. F: 49/96 , Sig:0/0001) دکنمی

دهاد، افازایش آمده نشاان میدستبه  Betaمقدار، (7)جدول 

یج انحراف استاندارد در متغیر آگاهی از پیامدها سبو افزایش 

ولیت نسابت باه ؤدر انحراف استاندارد متغیر انتساب مس 38/0

 شود.حفاظت از آب می
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 ولیت باغداران نسبت به حفاظت از آبؤانتساب مس ثر برؤتحلیل رگرسیون عوامل م -7جدول 

 1394های پژوهش، هیافت متخذ:
 B S.E.B Beta Sig متغیر

 0001/0 38/0 05/0 39/0 آگاهی از پیامدها

Sig:0/0001  49/96 F:     17/86:  Constant 
 Multiple R 2R adj2R change2R متغیر

 14/0 14/0 14/0 38/0 ولیتؤانتساب مس
 

ر بیر هنجیار اخالقیی ؤثم عواملتحلیل رگرسیون . 7 .4

 نسبت به حفاظت از آب باغداران
 ولیت بر هنجار اخالقیؤتعیین اثر متغیر انتساب مس جهت

)جادول  ه اساتدشاستفاده  رگرسیون به روش اینتراز تحلیل 

دهاد متغیار انتسااب نشاان مای (8)گونه که جدول (. همان8

و متغیر هنجاار اخالقای باه  به انوان متغیر مستقل ولیتؤمس

 F. میازان اندرگرسایون شاده ۀانوان متغیر وابسته وارد معادل

بر هنجار اخالقای ولیت ؤانتساب مسدهد، تتثیر متغیر نشان می

 ،(. این متغیر در کل F: 99/44 , Sig:0/0001دار است )معنی

درصد از تغییرات متغیر هنجار اخالقای را نسابت  25/0حدود 

دهااد. داری تو اایح ماایز آب در سااطح معناایبااه حفاظاات ا

دهد، افازایش یاج انحاراف آمده نشان میدستبه  Betaمقدار

در  50/0ولیت سابو افازایش ؤاستاندارد در متغیر انتساب مس

باه اباارت  ؛شاودانحراف استاندارد متغیر هنجار اخالقای مای

تواناد ولیت میؤدیگر، یج واحد تغییر در متغیار انتسااب مسا

یر در متغیر هنجار اخالقی نسبت باه حفاظات از آب تغی 50/0

 ایجاد کند. 

 
 

 نسبت به حفاظت از آب باغداران ثر بر هنجار اخالقیؤتحلیل رگرسیون متغیرهای م -8جدول 
 1394های پژوهش، هیافت متخذ:

 B S.E.B Beta Sig متغیر
 0001/0 50/0 03/0 38/0 ولیتؤانتساب مس

Sig:0/0001 99/44 F: 25/71   Constant: 
 Multiple R    2R adj2R change2R متغیر

 25/0 25/0 25/0 50/0 هنجار اخالقی
 

 یرفتیار تمایالت ثر برؤم عواملتحلیل رگرسیون . 8. 4
 نسبت به حفاظت از آب باغداران 

تماایالت به منظور تعیین اثار متغیار هنجاار اخالقای بار 

 اساتفاده ش اینتاررگرسایون باه رو از تحلیل ی باغدارانرفتار

دهاد نشان می (9)گونه که جدول (. همان9)جدول شده است 

به انوان متغیر مساتقل و متغیار تمایال  متغیر هنجار اخالقی

اند. رگرسیون شاده ۀرفتاری به انوان متغیر وابسته وارد معادل

دار معنای هنجاار اخالقایمتغیار داری با توجه به سطح معنی

(. ایاان متغیاار در کاال F: 254/170, Sig:0/0001) اساات

را نسابت بااه  تمایالدرصاد از تغییارات متغیار  0/ 46حادود

دهاااد. داری تو ااایح میحفاظااات از آب در ساااطح معنااای

دهد، افازایش یاج انحاراف آمده نشان میدستبه  Betaمقدار

در  68/0استاندارد در متغیار هنجاار اخالقای سابو افازایش 

باه اباارت  ؛شاودمی یرفتارتمایالت انحراف استاندارد متغیر 

 68/0تواناد دیگر، یج واحد تغییر در متغیر هنجار اخالقی می

نسبت به حفاظت از آب ایجاد  یرفتارتغییر در متغیر تمایالت 

 .کند

 
 

 نسبت به حفاظت از آب ی باغدارانرفتارتمایالت ثر بر ؤم عواملتحلیل رگرسیون  -9جدول 
 1394های پژوهش، هیافت متخذ:

 B S.E.B Beta Sig متغیر
 0001/0 68/0 04/0 64/0 هنجار اخالقی

Sig:0/0001 F: 254/170 91/3: Constant 
 Multiple R 2R adj2R change2R متغیر

 46/0 46/0 46/0 68/0 یرفتارتمایالت 
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 نتیجه گیری بحث و . 5
هاای ، باین ارزشحاصل از ایان پاژوهش نشاان داد نتایج

و  ولوژیکی باغاداران، ارتبااط مثباتبینی اکگرایانه و جهانبوم

ن معنی است که هرچاه توجاه ه آداری وجود دارد. این بمعنی

تر باشد، های حامی محیط زیست، بیشباغداران به سوی ارزش

محیطی دیاد ها در مورد ارتباطاات خاود باا مناابع زیساتآن

تاری را باه انجاام تری دارناد و در نتیجاه، تمایال بایشمثبت

 دهند. از آب از خود نشان می اقدامات حفاظت
بینی اکولاوژیکی های پاژوهش، باین جهاانمطابق با یافته

داری وجاود ارتباط مثبت و معنی ،باغداران و آگاهی از پیامدها

 تاریهرچه باغداران دید مثبت ن معنی است کهه آاین ب ؛دارد

خصاوص )به محیطیرا در مورد ارتباطات خود با منابع زیسات

ج مضر تری را از نتایها آگاهی بیشاشته باشند، آنمنابع آب( د

 های خود بر این منابع دارند.فعالیت
ولیت ؤبااین آگاااهی از پیاماادها و انتساااب مساا چنااین،هم

داری ، ارتباط مثبات و معناینسبت به حفاظت از آب باغداران

 وجود دارد. 

ی هرچه آگاهی باغداران از پیامادهادهد، نشان میاین امر 

-نادرست از آب برای خود، دیگران و زیست کره، بیش ةاستفاد

تری را نسابت ولیت بیشؤها احساس وظیفه و مستر باشد، آن

 محیطی از جمله منابع آبی، خواهندبه حفاظت از منابع زیست

 داشت.
ولیت و ؤ، بین انتسااب مساه استچنین نشان دادنتایج هم

 تباط مثبات، ارنسبت به حفاظت از آب هنجار اخالقی باغداران

داری وجاود دارد. در واقاع، هرچاه احسااس وظیفاه و و معنی

د، تر باشولیت باغداران در قبال حفاظت از منابع آبی بیشؤمس

قی تری اصول اخالها در برخورد با منابع آبی، به میزان بیشآن

 کنند.را راایت می
چنین نشاان ر همهنجا -اورب -نتایج حاصل از تئوری ارزش

باغاداران  یرفتاار تماایالت بین هنجاار اخالقای و، ه استداد

داری وجاود دارد. مثبت و معنی ۀنسبت به حفاظت از آب رابط

ز ادر واقع، هرچه باغداران انجاام رفتارهاای حفاظات از آب را 

ه بتری را نسبت تمایالت بیشند، کنتر تتیید نظر اخالقی بیش

 . دهندمیاز خود نشان رفتارهای حفاظت از آب  انجام
، بااین ه اسااتنشااان داد ایاان تحقیااقنتااایج  ،چنااینهم

 سااااختار هنجاااار یاااج -بااااور -متغیرهاااای تئاااوری ارزش

 گرایاناههای بومارزش که معنا این به ؛وجود دارد مراتبیسلسله

بینی جهااان باارای یااج پیشااایند انااوان بااه یالّاا لحااا  بااه

ولیت، هنجارهاای ؤاکولوژیکی، آگاهی از پیامدها، انتسااب مسا

در واقاع،  .شاوندمی دیده یرفتار تمایالت ،نهایت قی و دراخال

ارزش از مراتوسلسله جی هنجار، -باور -ارزش یتئوربراساس 

 ینایبجهاان جی یعنی)یطیمحستیز یباورها انه،یگرابوم یها

 ی( و هنجارهااتیولؤمس انتساب امدها،یپ از یآگاه ،یکیاکولوژ

 حیتو ا را رانباغادا آب زحفاظات ا یرفتار التیتما ،یش ص

 طاور باه اناهیگراباوم یهااارزش کاه یمعنا نیابه ا ؛دهندیم

 باغاداران یطیمحستیز یباورها یرو بر یداریمعن و میمستق

 انتسااب امادها،یپ از یآگاه ،یکیاکولوژ ینیبجهان جی ،یعنی)

 یهنجارها ،یطیمحستیز یباورها. گذارندیم ریتتث( تیولؤمس

و  دهناادیماا قاارار ریتااتث تتحاا میمسااتق طااور بااه را یاخالقاا

 یرو بار یداریو معنا میبه طور مساتق زین یاخالق یهنجارها

 .گذارندیم ریتتث باغداران یرفتار التیتما

 :شودمی ارائه زیر پیشنهادهای تحقیق، نتایج مبنای بر

 گرایاناهبوم هاایارزش سوی به کشاورزان هایگیریجهت

 تاارباایش ۀوظیفاا احساااس و پذیریولیتؤمساا ایجاااد ساابو

گیری نگارش محایط زیسات، شاکل حفظ قبال در کشاورزان

هایشاان مسااد، ایجاد تکاپو در کشاورزان برای افازایش آگاهی

تار باه هنجارهاای اخالقای بنادی بایشاز نتایج رفتارهاا، پای

 .شاودمحیطی بهتار مایمحیطی و داشتن رفتار زیساتزیست

ی هااآماوزش باا ؛پایدارناد اًهاا تقریبابنابراین، هر چناد ارزش

نه های خودخواهاتوان تا حدی کشاورزان را از ارزشم تلف می

های طرفادار محایط زیسات ها را به سوی ارزشدور کرد و آن

 سو  داد تا نتایج ذکرشده اتفا  افتد.

هایشاان موجاو آگاهی کشااورزان از نتاایج مضار فعالیات

هااا بااه حفااظ منااابع تاار در آنولیت باایشؤاحساااس مساا

هاا را باه داشاتن شاود و از ایان طریاق آنمیمحیطی زیست

بناابراین، بایاد بااا  .کناادمحیطی ترغیاو میرفتارهاای زیسات

-های الزم، آگاهی کشاورزان را از نتاایج مضار فعالیاتآموزش

یش هایشان بر خود، دیگران و زیست کره افزایش داد. این افازا

-ها در قبال محیط زیست اثر میپذیری آنولیتؤآگاهی بر مس

کاردن رفتارهاای تار باه ساوی اخالقیهاا را بایشذارد و آنگ

رسد نا آگاهی دهد؛ زیرا به نظر میشان سو  میمحیطیزیست

 ها باشد.تر بداخالقیبیش ۀریش

ها در آنباورهای امومی ) بینی اکولوژیکی کشاورزانجهان

تواناد موجاو ایجااد مورد ارتباط انسان و محیط زیسات( مای

ها را به سوی کسو کشاورزان شود و آن ولیت درؤاحساس مس
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حفظ محیط زیسات ساو  دهاد.  ۀتر در زمینهای بیشآگاهی

هاای الزم در راساتای تاوان باا آماوزشبینی را میاین جهاان

ها و محایط زیسات، بارای تشریح ارتباطات مناسو بین انسان

 کشاورزان بهبود داد.

از )پرهیاز  بندی کشاورزان باه راایات اصاول اخالقایپای

جویی( در ارتبااط باا محایط نگری و صرفهطلبی، آیندهمنفعت

هاا شاود رفتارهاای حفااظتی از ساوی آنزیست موجاو مای

 های مساتقیم،شود با آموزشبنابراین، توصیه می. تسهیل شود

کشااورزی  ةتار متوجاه آینادآزاد و گروهی کشاورزان را بایش

مناابع ۀ ناتر در زمیجویی را هرچه بیشهای صرفهکنیم، شیوه

 هاا را از حارص وآن ،هاا بیااموزیم و باه طاور کلایآبی به آن

تر به فکار حفاظ گسی ته جدا کنیم تا بیشطلبی لجاممنفعت

 محیطی باشند.منابع زیست

پذیری ولیتؤدهد، مسطور که نتایج تحقیق نشان میهمان

گیری بادیلی در شاکلکشااورزان، نقاش بی ۀو احساس وظیف

 ،بنااابراین .یطی از سااوی کشاااورزان داردمحرفتارهااای زیساات

هاا، حاس شاود از طریاق تفاویخ اختیاار باه آنپیشنهاد می

 ها افزایش دهیم تاا شااهد رفتارهاایپذیری را در آنولیتؤمس

محیطی بهتری از سوی کشاورزان باشایم؛ بارای مثاال، زیست

 توانادبرداری از منابع آبای منطقاه مایتفویخ اختیار در بهره

هاا را باه پذیری کشاورزان شاود و آنولیتسؤیش مموجو افزا

داشتن رفتارهایی در راستای حفظ منابع آبای منطقاه ترغیاو 

 کند.

 ۀشناسایی و معرفای الگوهاای کشااورزان موفاق در زمینا

آوردن فرصات های حفاظت از محایط زیسات و فارآهمفعالیت

زایش تواند نقش مهمی در افها با سایر کشاورزان میمالقات آن

هاا، تقویات حاس گونه فعالیتگاهی امومی کشاورزان از اینآ

ر د هاافزایش تمایالت رفتاری آن ،پذیری و در نهایتولیتؤمس

 زیست داشته باشد. محیطاز راستای حفاظت 

 تشکر و قدردانی
ه ب شی از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشت مقاله حا ر 

ناابع طبیعای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و م

از دانشگاه ماذکور جهات  رامین خوزستان است و نویسندگان 

 .حمایت مالی این مطالعه تشکر و قدردانی می نمایند
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