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ان داران عضو تعاوني توليد شهرستبيني عوامل مؤثر بر رفتار نخلپيش
هاي رفتار مقايسة مدل بادشتستان در زمينة حفاظت از آب 

  سازي هنجارفعالشده و ريزيبرنامه
  

  ٣مسعود يزدان پناه ،*٢، سعيد محمدزاده١سيده زهره محمدي

   6/9/1397تاريخ پذيرش:            31/6/1397تاريخ دريافت: 
 چكيده

اي هآن، كاربرد مدل بيني كنندةو عوامل پيش رفتار حفاظتي انسان هاي مطالعةيكي از روش
 شدهريزيبرنامه رفتار نظرية دو ةمقايس وبه كارگيري شناختي است. هدف از اين پژوهش روان -اجتماعي

 ةزمين در دشتستان شهرستان توليد تعاوني عضو داراننخل رفتار بينيپيش در هنجار سازيفعال مدل و
طريق ها با فن پيمايش و از ، دادهحاضر در پژوهش. ثر بر آن بودؤآب و تعيين عوامل م از حفاظت
 وان و متخصصان امر دااست گيري از نظربا بهرهنامه پرسشروايي صوري  .دشنامه جمع آوري پرسش

مختلف تحقيق به  ) براي متغيرهاي86/0تا  70/0ضريب آلفاي كرونباخ ( ةپايايي آن از طريق محاسب
 1400داد ان به تعشهرستان دشتست توليد تعاوني داران عضومورد مطالعه شامل نخل تأييد رسيد. جامعة

 نشان هاانتخاب شدند. يافته آنهانفر از  300اي، نفر بود كه با استفاده از روش نمونه گيري چندمرحله
ذهني، خودكارآمدي و هنجار اخالقي بر  شده متغيرهاي نگرش، هنجارريزيبرنامه رفتارنظرية در  داد

تغييرات  از درصد 45 يت در نهايت قادر استگذارند و نحفاظت از آب تأثير  در زمينةداران نيت نخل
 ،جارهن سازيفعال ند. همچنين بر اساس مدلكبيني پيش آب را  از حفاظت نسب بهداران نخل رفتار

مسئوليت، خودكارآمدي و كارآمدي نتيجه بر هنجار  متغيرهاي آگاهي از پيامدها، آگاهي از نياز، انتساب
متغير هنجار اخالقي، احساس  3 ،گذارند و در نهايتتأثير آب از حفاظت در زمينةداران اخالقي نخل

 آب از حفاظتنسبت به  تغييرات رفتار نخل داران از درصد 24گناه و احساس غرور در مجموع قادرند 
داران را دارند، بيني رفتار نخلپتانسيل پيش نظريهد كه هر دو ادنشان نتايج همچنين  .نندكرا پيش بيني 

اه از ديدگ .استسازي هنجار شده باالتر از مدل فعالريزيرفتار برنامه نظريةبيني پيشاما قدرت 
 ايگيريو تصميم ها در سياستهاي اين مدلحاضر توجيهي براي استفاده از سازه ةگذاري، مطالعسياست

  د.شواست كه منجر به تشويق كشاورزان به حفظ و مصرف بهتر آب 
 هنجار، اعضاي سازيفعال مدل آب، از رفتار حفاظت شده،ريزيبرنامه رفتار نظرية :ي كليديهاواژه

  دارانتعاوني توليد، نخل
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  خوزستان

  م كشاورزي و منابع طبيعي خوزستاناستاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه علو .2
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  مقدمه
و در حال توسعه است، اما  افتهيتوسعه ياز كشورها ياريدر بس ابيكم يچه آب منبع اگر

بدون آب باشد. يموجودات زنده م رساي و هاانسان يزندگ يمهم برا هيو ماده اول ياتيمنبع ح كي

منبع در  نتريارزش گفت آب با توانياست كه م ليدل نيبه هم د،داشته باش انيجر تواندينم يزندگ

 هايتيو فعال يكياكولوژ يو فرهنگ بشر، كاركردها يبر زندگ ميآب به صورت مستق .جهان است

  يماعو اجت ياقتصاد توسعهدر  يخود نقش مهم يفيو ك يكم آثارو با گذارد يم ريتأث ياقتصاد

  تيريو مد گذاري هيكمبود سرما ،ييآب و هوا راتييتغ ت،يحال، رشد جمع نيبا اكند. يم فايا

 يبه طور كنديافراد محدود م يآب را برا ياز منابع موجود، مقدار دسترس برداريبهره يو ناكارآمد

  با كمبود يمناطق ايكشورها نفر در  ارديليم 8/1، 2025سال  انيتا پا دهديكه برآوردها نشان م

  خواهند كرد يآب زندگ ةقيمض طيجهان در شرا تياز جمع يمين اًبيمطلق آب و تقر

)Hurlimann et al., 2009 ؛Kumar, 2013.(  ،در حال  ،سازمان مللبرآورد طبق عالوه بر اين

براي كنند كه پيدا كردن آب حاضر حدود يك سوم از جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي

دشوار يا غيرممكن است و در حدود نيمي از مردم كشورهاي در حال  برآوردن تمامي نيازهاي آبي

از اين رو، موضوع ). Gardner, 2002(برند هاي ناشي از آب يا غذاي آلوده رنج ميتوسعه از بيماري

ر اي قرن حاضهترين چالشچگونگي حفظ اين منبع حياتي و بهره برداري بهينه از آن يكي از مهم

 است آب كنندهمصرف ترينكشاورزي كه بزرگ بخش در ويژه)، بهWang et al., 2008است (

)Yazdanpanah et al., 2014(. درصد از آب در بخش  70 ،بر اساس تحقيقات انجام شده

شود و اين ميزان در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بيشتر نيز كشاورزي مصرف مي

 منطقه در آن كشور 12 جهان، آبكم كشور 15 از ).Kumar, 2013 ؛Wessels, 2009(باشد مي

 Roudi-Fahimi etباشد (دارند. ايران جزء كشورهاي اين منطقه مي قرار آفريقا شمال و خاورميانه

al., 2002 .(اين كشور دهدنشان مي  ت منابع آب و مديريت آن در ايرانبررسي وضعي  

  از لحاظ تأمين آب در وضعيت ،از كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا همچون بسياري

  ترين تنگناي توسعه كشاورزيبرد و كمبود آب در آن مهمسر نمي ي بهـاسبـدان منـچن
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تنها خاستگاه منابع اصلي آب كشور،  ). Wessels, 2009؛Keshavarz et al., 2005( است 

ها و غيره انباشته ها، آبراهههاي سطحي در رودخانهصورت آبهاي جوي ساالنه است كه به ريزش

به دليل محدوديت و  ،ميليون هكتار از اراضي مستعد كشاورزي 37شود به طوري كه از حدود مي

درصد از  93زيرا بيش از  ؛ميليون هكتار از اراضي تحت كشت آبي است 8/7فقط  ،بحران منابع آب

شود كه از متوسط سهم مصرف جهاني آب در حدود مصرف ميمنابع آب كشور در بخش كشاورزي 

). لذا استفاده بهينه از منابع آب و مديريت پايدار آن از اهميت 1395درصد باالتر است (رحيميان،  20

 مديريت اثربخش و پايدار منابع آب براي تضمين توسعه ،بسيار بااليي برخوردار است و در واقع

  ).Dungumaro & Madulu, 2003( پايدار حياتي است

هاي بي رويه، هاي جوي از يك طرف و از سوي ديگر بهره برداريامروزه وضعيت بارش

وان تاي رسانده است كه ميطي چند دهه مديريت ضعيف منابع آب، بحران آب در ايران را به مرحله

مود ع آبي اشاره نبحراني از نظر وضعيت مناب هاي كشور حداقل به دو يا چند منطقهدر اغلب استان

كه زنگ  تدانستوان يكي از نقاطي در استان بوشهر نيز شهرستان دشتستان را مي). 1395 رحيميان،(

  خطر تهي شدن منابع آبي در آن به صدا در آمده است.

ع در ترين شهرستان واقاين پژوهش، وسيع به عنوان منطقه مورد مطالعه ،شهرستان دشتستان

باشد كه تقريبأ هزار هكتار مي 86مساحت اراضي كشاورزي در اين منطقه حدود استان بوشهر است. 

شود (معاونت برنامه ريزي استانداري درصد از كل اراضي كشاورزي استان را شامل مي 25معادل 

ميليون متر مكعب آب  159حلقه چاه عميق مجوز برداشت  922 ،). در اين شهرستان1393بوشهر، 

الي است كه فقط با وجود برداشت يك سوم از اين مقدار طي چند سال گذشته، را دارند. اين در ح

حلقه چاه خشك  69متر پايين رفته است و بيش از  19هاي آب زيرزميني حدود سطح ايستايي سفره

). همچنين در شهرستان 1394و از مدار خارج شده است (شركت آب و فاضالب روستايي بوشهر، 

درصد منابع آبي مورد استفاده قرار گرفته است. از اين رو  85بالغ بر  ،ناسانكارش به گفته ،دشتستان

اين شهرستان در وضعيت بسيار بحراني قرار دارد. بر اين  ،و بنا بر شاخص بين المللي سازمان ملل

توان انتظار داشت خطر بحران آب كاهش يابد مگر اينكه افراد عوامل اساسي بحران آب اساس نمي
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تواند به يك وضعيت بحران آب منجر هايي را براي كاهش اقداماتي كه ميراهبردند و را درك كن

به علت ارتباط  ،له در رابطه با كشاورزانئاين مس .)Yazdanpanah et al., 2014( شود اتخاذ كنند

ثير ار آنها تأچرا كه رفت ،مستقيم و تنگاتنگي كه با منابع آب دارند، از اهميت بيشتري برخوردار است

 سفانهأمت ). اماMolle et al., 2010ر وضعيت آتي منابع آب خواهد داشت (دبسيار پررنگي 

-Roudi( كنندنمي استفاده خوبي به دسترس در آب از كشاورزان به دليل ناآگاهي از اين موضوع

Fahimi et al., 2002 ؛Yazdanpanah et al., 2011(رتعميق با كشاورزان از بسياري مثال، براي ؛ 

 تحت هايزمين جديد، قطعات خريد و اجاره با حتي يا و اضافي هايچاه حفر يا و هاچاه كردن

 را ايهفشرد كشت يا اندكرده كشت را بيشتري زراعي محصوالت اند،داده گسترش را خود آبياري

 Molle et al., 2010; Yazdanpanah( اندرسانده فروش به را خود مازاد آب يا و اندكرده شروع

et al., 2014  .(،تا كرد تشويق توانمي را كشاورزان چگونه كه است اين اساسي الؤس بنابراين 

 كار به ثريؤم طور به را آن داوطلبانه هايفعاليت طريق از و كنند تلقي مهم را آب از حفاظت

  گيرند؟

 حفاظت هب نسبت كشاورزان رفتارهاي بر ثرمؤ عوامل زمينه در زيادي نسبتأ تحقيقات چند هر

 ايدب تحقيقات كه باورند اين بر نظران صاحب موضوع، اهميت دليل به اما ،است شده انجام آب از

نند ك روشن و بررسي بيشتر را كشاورزان آب از حفاظت رفتارهاي بر ثرؤم متغيرهاي و هاروش

)Mancha & Yoder, 2015عوامل و انسان رفتار مطالعه هايروش از ). در اين ميان، يكي 

  است شناختي روان -اجتماعي هايمدل و شناسيروان كاربرد آن، كننده بينيپيش

)Turaga et al., 2010 .(وجود انسان رفتار درك و شناخت براي متعددي هاينظريه و هامدل 

 هنجار سازيفعال مدل و )Ajzen, 1991( آجزن شده ريزيبرنامه رفتار نظريه :جمله از ؛دارد

 داران عضونخل رفتار بررسيحاضر  پژوهش از هدف رو، اين از. )Schwartz, 1977( شوارتز

 از استفاده اب ثر بر آنؤآب و تعيين عوامل م از حفاظت در رابطه با دشتستان شهرستان توليد تعاوني

 .دوب مدل دو اين
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  تحقيق ةپيشين

 آب با هرابط در رفتارها از وسيعي طيف درك براي شده ريزي برنامه رفتار نظرية امروز، به تا

 در جوييصرفه ؛)Trumbo & Okeefe, 2005؛ Clark & Finley, 2007( آب از حفاظت مانند

 حسابصورت پرداخت ؛)Lam,1999( آب مصرف كاهش ؛)Gilg & Barr, 2006( آب مصرف

 آبياري رفتار بينيپيش؛ )Nancarrow et al., 2008( آب بازيافت ؛)Mugabi et al., 2010( آب

 رفته كار به) Cary, 2008( آب مصرف رفتار در تغييرات و) Lynne et al., 1995( كشاورزان

نشان داد كه ) Yazdanpanah et al., 2011و همكاران (  پناهيزدان ه، نتايج تحقيقباردر اين . است

راد مورد مطالعه تمايالت رفتاري افريزي شده قادر به پيش بيني رفتار و يافته رفتار برنامهتوسعه نظرية

فوق قيق تحنتايج حاصل از تحليل رگرسيوني چندگانه همچنين باشد. در رابطه با حفاظت از آب مي

درصد از  68نشان داد كه متغيرهاي هنجار اخالقي، كنترل رفتاري درك شده و درك ريسكي قادرند 

  از آب را پيش بيني نمايند.تغييرات متغير وابسته تمايالت رفتاري نسبت به حفاظت 

كه هنجار اخالقي  ،شدهريزيرفتار برنامه نظريهبا استفاده از چارچوب ) (Lam, 1999 الم

هنجار اخالقي سهم معني داري در  ،شد، مصرف آب را بررسي نمود. در اين تحقيقرا نيز شامل مي

) نشان دادند، Harland et al., 2007و همكاران (، هارلند در مقابل .پيش بيني نيات و رفتار نداشت

هنجار اخالقي، نگرش و كنترل رفتاري درك شده نيت فرد را براي بستن شير آب هنگام مسواك 

نيز نشان داد كه بر اساس  )1397همكاران ( و هاي تحقيق تاجري مقدمد. نتايج يافتهنكنزدن تعيين مي

اخالقي، نگرش، دانش و درك ريسكي در مجموع ريزي شده، متغيرهاي نيت، هنجار مدل رفتار برنامه

درصد از تغييرات رفتار حفاظت از آب كشاورزان را تعيين كنند. همچنين نتايج حاصل  62قادرند 

رفتار  درداري نشان داد كه هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري درك شده تأثير معنياين تحقيق از مدل 

  حفاظت از آب كشاورزان نداشتند. 

 هايرفتار و نيات از مختلفي انواع توضيح براي هنجار سازي فعال مدل كه رسدمي نظر به

  براي پرداخت به تمايل ؛)Black et al., 1985( انرژي از حفاظت مانند زيست محيط حامي

 خودرو از استفاده كاهش به تمايل ؛)Guagnano et al., 1994( زيست محيط از حفاظت
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)Abrahamse et al., 2009(  هنگام آب شير بستن و كوتاه هايمسافت براي نآ از استفادهو 

 ،كلي طور به و) Garling et al., 2003( سياسي رفتار ؛)Harland et al., 1999( زدن مسواك

 در اين خصوص .است بوده موفق) Nordlund & Garvill, 2002( زيست محيط حامي رفتار

مفهوم و بررسي مدل فعال سازي هنجار بيان در ) Harland et al., 1999و همكاران ( هارلند

نجار ه پذيري به واسطهدارند كه آگاهي از نياز، انتساب مسئوليت، خودكارآمدي و انكار مسئوليتمي

 و آبادضفيرحيميمطالعه هاي گذارند. نتايج يافتهزيست تأثير مير رفتارهاي حامي محيط، داخالقي

متغير انتساب مسئوليت و خودكارآمدي بر هنجار اخالقي افراد  نيز نشان داد كه دو )1395( همكاران

سط داري توگذارند. همچنين رفتار حفاظت از آب به طور معنينسبت به حفاظت از آب تأثير مي

 Onwezen, 2013)( نتايج تحليل معادالت ساختاري ،گردد. عالوه بر اينهنجار اخالقي تبيين مي

ر احساس گناه و احساس غرور دمتغير هنجار اخالقي داراي تأثير مثبت و معني داري  نشان داد

تأكيد  نيزمستقيم اين احساسات بر رفتار در مدل فعال سازي هنجار  آثاراين محققان بر  .باشدمي

  . داشتند

  

 مباني نظري

آب در آينده،  ريزي و مديريتترين راهبرد براي برنامهامروزه حفاظت از آب، به عنوان مهم

هاي ترين فعاليتهايي را در سراسر جهان به دست آورده است و نشان دهنده يكي از مهمبرتري

 در كه آنجاست تا آب از حفاظت ). در واقع، اهميتSaur, 2013رايانه است (گمحيط زيست

 -گرفت صورت 2002 سال در ژوهانسبورگ در كه - "10+  ريو" يا و پايدار توسعه جهاني اجالس

 رايب جستجو اساس، اين بر. شد شناخته فعلي هايچالش ترينمهم از يكي عنوان به آب از حفاظت

 علوم رديگ و محيطيزيست شناسيروان اصلي اهداف از يكي رفتار از نوع اين كننده تعيين عوامل

 محيطي زيست شناسي روان). Corral-Verdugo & Pinheiro, 2006( است محيطيزيست

 جودو به حفاظتي يا و زيست گرايانه محيط رفتارهاي مطالعه براي را نظري رويكردهاي از انواعي

 تئوري ،)Schwartz, 1977( هنجار سازيفعال مدل :مانند ؛)Turaga et al., 2010( است آورده
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 عمل نظرية يا و) Rosenstock, 1974( سالمت اعتقاد مدل ،)Rogers, 1983( حفاظت انگيزش

هدف اين ). Ajzen, 1991( شدهريزيبرنامه رفتارنظرية  و) Ajzen & Fishbein, 1980( منطقي

ها، درك درست از متغيرهاي پيش بيني كننده رفتار به شكلي است كه شناخت آنها تغيير رفتار مدل

 -يشناخت روان مدل دو تجربي نظر ازحاضر  را به طور صحيح سبب شود. در اين راستا، تحقيق

  در را آجزن شدهريزيبرنامه رفتار نظرية و شوارتز هنجار سازيفعال همچون مدل اجتماعي

 نتريبزرگ كشاورزي بخش اينكه به توجه با - نخل داران توسط آب از حفاظت رفتاري حوزه

هاي ذكرشده از د. مدلكرمقايسه خواهد  - است ايران و جهان سطح در آب كنندهمصرف

هاي مفهومي در زمينه بررسي رفتارند و موفقيتشان در اين خصوص ترين مدلترين و پذيرفتهمتداول

  ر توضيح داده شده است.تاين دو مدل بيش ،به اثبات رسيده است. در ادامه

 رفتار نظرية انساني، رفتار درك زمينه در نظري هايچارچوب ترين برجسته از يكي

 ).Ajzen, 1991شد ( مطرح 1975 سال در بينفيش و آجزن توسط كه باشدمي شده ريزيبرنامه

 يا انگيزه كي مثال،براي  ( نيت يك ،رفتار ةكنند بينيپيش ترين واسطه بي ،نظريه اين اساس بر

 هنجارهاي نگرش، قبيل از اصلي عامل 3 توسط خود نوبه به نيات. است رفتار در شركت براي) طرح

نظرية  ). درRussel & Fielding, 2010(شوند مي بيني پيش شده درك رفتاريِ كنترل و ذهني

: براي ستا رفتار از نامطلوب يا مطلوب ارزيابي يك رفتار به نسبت نگرش شده،ريزيبرنامه رفتار

 فاظتح به نسبت را مثبت نگرش يك كه مطلوب اقدام يك عنوان به آب از حفاظت نمايش مثال،

 در ديگران از را اجتماعي حمايت افراد آيا كنندمي ارزيابي ذهني هنجارهاي. كندمي منعكس آب از

 و خانواده كه كنندتلقي  مردم اگر. كنندمي درك مهم رفتار، يك در شركت براي شانزندگي

 حساسا آنها نتيجه در آورند،مي شمار به ارزشمند فعاليت يك عنوان به را آب از حفاظت دوستانشان

 احتمال اين و باشندمي آب از حفاظت رفتارهاي براي اجتماعي حمايت داراي كه كرد خواهند

 دهش درك رفتاري كنترل .شودمي موجب آب از حفاظت اقدامات در آنها شركت براي را بيشتري

 تواننديم آنها كه است چيزي رفتار يك كه كنندمي فكر مردم حد چه تا كه است اين دهنده نشان نيز

 اين با كه );Hurlimann et al., 2009 Russel & Fielding, 2010(دهند  انجام را آن راحتي به
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 نصب هب نتواند پول كمبود علت به كسي اگر مثال، براي. نزديكي دارد طارتبا خودكارآمدي مفهوم

 بر واقعي كنترل پس ،اقدام كند باران آب مخزن يك مانند آب كارآمد دستگاه يك اندازي راه و

 ثرا باران آب مخزن يك نصب براي نيات بر مستقيم طور به كنترل عدم اين و درندا را رفتار

 به سبتن مثبتي نگرش داراي مردم اگر شده، ريزيبرنامه رفتار نظرية اساس بر بنابراين،. گذاردمي

 خوبي ا اقدامرامر اين  شانزندگي در مهم افراد ديگر كه كنند درك اگر و باشند آب از حفاظت

 در د،دهن شانجام راحتي به توانندمي كه است اياين مسئله كه كنندتصور  آنها اگر و پندارندمي

 در يپ بايستمي انشنياتدر اين راستا،  و آيندبر مي آب از حفاظت در شركت دن درصدآنا ،نتيجه

   ).Russel & Fielding, 2010؛ Clark & Finley, 2007(شود تبديل آب از حفاظت اقدامات به پي

 غفلت ه علتبولي  بوده، موفق نسبتاً رفتار بينيپيش در شدهريزيبرنامه رفتار نظرية چه اگر

 گمانبي). Kaiser, 2006( استبوده  انتقاد مورد حفاظت، حوزه در ويژهبه ،اخالقي مالحظات از

 اررفت نظرية از منطقي يچارچوب در را اخالقي هنجارهاي تا اندكوشيده اخير مطالعات از بسياري

 جارهايهن كه كنندمي پشتيباني ايده ايناز  زيادي حد تا تحقيقات و بگنجانند شدهريزيبرنامه

 مثال، براي ؛)Turaga et al., 2010( دنكنمي ايفا زيست محيط حامي رفتار در مهمي نقش اخالقي

 ييبنام تنهايي به هشدريزيبرنامه رفتار نظرية كه داد نشان) Lam, 2006( الم ،آب از حفاظت در

 كيسر زمينه، اين در. نيست آب از حفاظت يا جويي صرفه جهت مردم نيت دركبراي  كافي

)Kaiser, 2006( ورط همان است اخالقي رفتار از شكلي حفاظت، هدف با رفتار كه نتيجه گرفت 

 به. است فرد خود شخصي نفع برابر در گيري تصميم معني به اغلب طبيعي منابع از حفاظت كه

 رديدهگ اضافه شدهريزيبرنامه رفتار نظرية به "اخالقي هنجار" ما، چارچوب در كه است دليل همين

 يا هاپاداش وسيله به كه هستند داخلي اخالقي هايارزش يا قواعد اخالقي هنجارهاي. است

 افرادي مثال، براي ؛)Arvola et al., 2008( شوندمي برانگيخته خودكار شده بينيپيش هايمجازات

چنين تصوري از  كه اييهآن به نسبت نند،دامي آب از حفاظت حامياننوعي  به را خودشان كه

). Corral-Verdugo et al., 2002( كنند حفظرا  آب كه دارد احتمال بيشترخويشتن ندارند، 

 خود به گذشته هايدهه طول در را محققان و گذاران سياست توجه ،ريسكي درك اين، بر عالوه
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 هك است ايمقابله ساز و كار و خطر اطالعات ذهني پردازش شامل ريسكي درك. است كرده جلب

 ممكن اين مسئله و) Ahsan & Roth, 2010( برندمي كار به نامشخص نتايج با رويارويي در مردم

 Yazdanpanah etباشد (نيز  آب از حفاظت رفتار و تمايالت افزايش براي مهم عامل يك است

al., 2011( .ضافها شده ريزيبرنامه رفتار نظرية به نيز ريسكي درك ، حاضر پژوهش در و،اين ر از 

  .است شده

 شده يريز برنامه رفتار يافته توسعهنظرية  از شماتيك نمايي 1 شكل فوق، مطالب به توجه با

  دهد.مي نشان را

  

  

  

  

 

  

  

  ريزي شدهرفتار برنامه ةيافت ةتوسع نظرية. 1شكل 

  Yazdanpanah et al., 2011مأخذ: 

 دلم است، عمومي رفتار نظرية يك اساساً كه ،شدهريزيبرنامه رفتار نظرية با مقايسه در

 وسعهت ،كمك و دوستينوع يعني رفتار، از نوع يك براي خاص طور به ابتدا در هنجار سازيفعال

 يك ،دوستانهنوع رفتار بر تمركز با هنجار سازيلفعا مدل واقع، در ).Klockner, 2013يافت (

 هب شخصي منافع دادن دست از دهنده نشان كه رفتاري معناي به دارد متفاوت حدودي تا اندازچشم

 اررفت از شكلي عنوان به است ممكن زيست محيط حامي رفتار ميان، اين در. است ديگران نفع

 زيست محيط نفع به شخصي منافع دادن دست از مستلزم كه چرا شود، گرفته نظر در دوستانهنوع

 هب تعهدات است شده فرض كه طوري به كندمي ايفا مهمي نقش اينجا در اخالقي مالحظات. است

 نگرش

 هنجار ذهني

 خودكارآمدي
 هنجار اخالقي

 درك ريسكي

 نيت

 رفتار
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 انجام هب نسبت اخالقي يتعهد مردم كه شود تعيين حدي به زيست محيط حامي نيات يا و رفتار

 كه ،اخالقي هنجارهاي اين ).Abrahamse et al.,2009نمايند ( احساس) اخالقي هنجارهاي(كار

 يك وانعن به آنكه از قبل بايد است، مشخص موقعيت يك در شخص ارزشي سيستم از بازتابي

 دو شوارتز اساس، اين بر ).Klockner, 2013( گردد فعال آيد شمار به رفتار كنندهتعيين عامل

 كه اشدب آگاه بايد فرد اينكه نخست :نمود پيشنهاد اخالقي هنجارهاي شدن فعال براي را شرطپيش

 بايد فرد اينكه دوم و) پيامدها از آگاهي( دارد پيامدهايي چه ديگران رفاه براي او عمل

 نتواند دفر اگر). مسئوليت انتساب( نمايد احساس عمل آن انجام براي را شخصي پذيريمسئوليت

 در و شد نخواهد شناخته رسميت به مناسب طور به اقدامي هيچ نمايد، فعال را اخالقي هنجارهاي

 ;De Groot et al., 2007ت (گرف نخواهد صورت محيطي زيست حامي اقدام گونههيچنتيجه، 

Turaga et al., 2010يديكل متغيرهاي توسط اخالقي هنجارهاي شوارتز، گفته به اين، بر ). عالوه 

 كمك ضرورت از فرد آگاهي به كه باشدمي نياز از آگاهي مسئله نخست. شوندمي فعال نيز ديگري

 توجه حد چه تا كه استوابسته  اين به نياز از آگاهي واقع، در ).Klockner, 2013(دارد  اشاره

ست ا شده متمركز) زيست محيط مثال،براي (ترانتزاعي نهاد يك يا شخص يك وجود بر فرد يك

)Harland et al., 2007.( ،نيازهاي رفع براي اقداماتي شناسايي معناي به كه نتيجه كارآمدي دوم 

 اين ). درSteg & De Groot, 2010باشد (مي شخص براي ارزشمند چيزهاي يا و ديگران

 ،اجتماعي مشكالت از بسياري معتقدند )Harland et al., 2007(همكاران  و هارلند خصوص،

 ارآمديك باب در مطالعاتي به و هستند ارتباط در جمعي اقدامات با ،محيطيزيست مشكالت ويژهبه

. ستا رفتار يك انجام براي شده درك توانايي معناي به خودكارآمدي سوم. شوندمي مربوط نتيجه

 انعم يا و كندمي تسهيل را رفتار يك انجام شيوه كه است عواملي از مردم ارزيابي شامل واقع، در

 گيرددر بر مي دهندمي انجام را كار اين آنها حد چه تا اينكه ازرا  ادراكشان نيزو  شودمي

)Hurlimann et al., 2009انكار براي افراد تمايل به كهاست  پذيريمسئوليت انكار ). چهارم 

د دار اشاره ديگران رفاه براي شانرفتاري هايانتخاب از ناشي پيامدهايه منظور ب هامسئوليت

)Harland et al., 2007(از متغيرها اين تمامي كه است اين بر فرض هنجار، سازيفعال مدل . در 
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  گذارندمي تأثير غرور و گناه از شدهبينيپيش احساسات بر اخالقي هنجارهاي طريق

)Onwezen et al., 2013.( وجود به فرد در زماني و است شده تعريف دردناك حس گناه احساس 

 دهش تعريف مثبت حس يك غرور احساس مقابل، در. باشد شده مواجه بد رويداد يك با كه آيدمي

  باشد شده مواجه خوب رويداد يك با كه آيد مي وجود به فرد در زماني و است

)Bamberg & Moser, 2007احساسات. گردندمي بر فرد خودآگاه به غرور و گناه ). احساس 

شود مي شامل را پشيماني و غرور شرم، احساس جمله از احساسات از وسيعي طيف خودآگاه

)Bamberg & Möer, 2007 ؛Onwezen et al., 2013توسط كه ،خودآگاه احساسات ). اين 

 يرتأث رفتار رد خود نوبه به ،گيرندمي شكل استانداردها و اخالقي هنجارهاي از فرد خودارزيابي

 خارافت و غرور احساس ايجاد به منجر اخالقي هنجارهاي با مطابق رفتارهاي كه طوري به گذارندمي

 رد پشيماني و گناه احساس باعث اخالقي هنجارهاي با بدون انطباق رفتارهاي و گردندمي فرد در

  ).Abrahamse et al., 2009شوند (مي فرد

  .دهدمي نشان را هنجار سازي فعال مدل از شماتيك نمايي 2 شكل فوق، مطالب به توجه با

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 . مدل فعال سازي هنجار2شكل 

 Harland et al., 2007مأخذ: 

هنجار 

 اخالقي

 رفتار

 پذيريانكار مسئوليت

 كارآمدي نتيجه

 انتساب مسئوليت

 آگاهي از نياز

 احساس غرور

 احساس گناه

 از پيامدهاآگاهي 

 خودكارآمدي
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  شناسي تحقيقروش

 در جارهن سازي فعال مدل و شده يريزبرنامه رفتار تئوري دو مقايسه منظور به تحقيق اين

آب و تعيين  زا حفاظت زمينة در نخل داران عضو تعاوني توليد شهرستان دشتستان رفتار بيني پيش

 انجام پيمايش فن از استفاده حاضر با پژوهش. شد اجرا 1394در سال  و طراحي ثر بر آنؤعوامل م

 جامعه يك هايويژگي توزيع بررسي براي كه است توصيفي هايپژوهش انواع از روش اين. گرفت

ان شهرستان دشتست توليد تعاوني عضو داران نخل پژوهش، اين در آماري جامعه. رودمي كار به آماري

 گيرينمونه پژوهش، اين در گيري نمونه روش. ندبود نفر 1400 تعداد به بوشهر استان در

نخل  از نفري 300 اينمونه ،)1970(مورگان و كرجسي جدول اساس بر كه باشدمي ايچندمرحله

 نامهپرسش از استفاده با پژوهش اين در اطالعات آوريجمع. دشدن انتخاب تحقيق اين براي داران

 طالعهم مورد شدند، طراحي منظور بدين كه هاييمقياس ،سنجش ابزار طراحي منظور به. گرفت انجام

 هنجار ،نگرش نيت، رفتار، شامل شده ريزي برنامه رفتار نظرية متغيرهاي. ندفتگر قرار بررسي و

 رفتار، شامل هنجار سازيفعال مدل متغيرهاي و ،ريسكي درك اخالقي، هنجار خودكارآمدي، ذهني،

 مسئوليت، انتساب نياز، از آگاهي پيامدها، از آگاهي اخالقي، هنجار غرور، احساس گناه، احساس

 زا متغيرها اين سنجش براي. باشندمي پذيريمسئوليت انكار و خودكارآمدي نتيجه، كارآمدي

 " ،"موافقم " ،"موافقم كامأل "شامل ايگزينه 5 ليكرت طيف با كه دش استفاده مختلفي هايسنجه

است كه متغير درك  گفتنيبودند.  شده گذاري نمره "مخالفم كامأل "و "مخالفم " ،"حدودي تا

، احتمال خيلي كم، احتمال كم، تا حدودي، گزينه اي (اصالً 6ريسكي به صورت طيف ليكرت 

 "بلي "گزينه دو از رفتار متغير سنجش جهت و گيري گرديداحتمال زياد، احتمال خيلي زياد) اندازه

 هيئت اعضاي از نفر 2 نظر اساس بر نامهپرسش روايي. شد استفاده گويه هر پاسخ عنوان به "خير" و

 شهرستان كشاورزي جهاد مراكز كارشناسان از نفر 1 و كشاورزي آموزش و ترويج گروه علمي

 34 كميلت و راهنما مطالعه يك از استفاده با نيز نامهپرسش پاياييسنجش  و شد تأييد دشتستان

 همهي برا، منظوراين به . فتگر انجام نهايي نمونه از خارج در و دشتستان شهرستان در نامهپرسش
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 روش از تاررف متغير پايايي سنجش براي و كرونباخ آلفاي ضريب از ،رفتار متغير جز به ،متغيرها

 SPSS20افزار  نرم از هاداده تحليل و تجزيه براي نهايت، در). 1(جدول  شد استفاده كردندونيمه

   .گرديد استفاده

  براي متغيرهاي پژوهش مقادير پايايي. 1جدول 

  مقدار پايايي  تعداد گويه ها  متغير

  79/0  10  نگرش

  82/0  8  هنجار ذهني

  70/0  9  خودكارآمدي

  74/0  9  هنجار اخالقي

  80/0  6  درك ريسكي

  74/0  7  نيت

  82/0  10  آگاهي از پيامدها

  85/0  8  آگاهي از نياز

  86/0  9  انتساب مسئوليت 

  80/0  5  كارآمدي نتيجه

  80/0  9  پذيريانكار مسئوليت

  85/0  4  احساس گناه

  84/0  4  احساس غرور

  84/0  26  رفتار

  پژوهش هاييافته: مأخذ     
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  نتايج و بحث
 ايرفههاي فردي و حبررسي ويژگي

ميانگين سني  نمونة مورد مطالعه نشان داد ايهاي فردي و حرفهنتايج بررسي ويژگي

  سال است. 90و بيشينه آن  سال 21كمينه سن  ،سال 40/47داران عضو تعاوني توليد نخل

درصد) و كمترين  30بيشترين فراواني مربوط به پاسخگوياني با سطح تحصيالت ديپلم(

  ).1باشد (نمودار درصد) مي 2فراواني مربوط به پاسخگوياني با سطح تحصيالت باالتر از ليسانس(

  .است نفر 15 اشبيشينه و 1 آن كمينه و 18/5 داراننخل خانوار اعضاي تعداد ميانگين

ميانگين و سال  70سال و  3 به ترتيب باغداري پاسخگويان ميزان تجربهو بيشترين كمترين 

  باشد.سال مي 90/26آن 

به  كنند.نفر از چاه دستي استفاده مي 160عميق و داران از چاه عميق و نيمه نفر از نخل 136

 برند.بهره ميچاه موتورسوخت براي  و برقداران از گازوئيل  نفر از نخل 163و  135 ،ترتيب

 19/24آن ميانگين  وسال  70سال و يك به ترتيب برداري از چاه آب، بهره سابقهو بيشترين كمترين 

  باشد.سال مي

ميانگين  ونفر  20نفر و يك ترتيب به  تعداد استفاده كنندگان از چاه آبو بيشترين كمترين 

  است.نفر  20/2آن

 از نفر 73نفر از سيستم آبياري مدرن و  41 وداران از سيستم آبياري سنتي نفر از نخل 186

  كنند. استفاده ميدر باغ خود  هر دو نوع سيستم آبياري

 20/3 آن معيار انحراف و 64/15 داراننخل آب از حفاظت رفتار ميانگين كه داد نشان هايافته

  .دهدمي نشان را تحقيق متغيرهاي توصيفي آمار 2 جدول. باشدمي
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  )پژوهش هاييافته: مأخذ( . توزيع فراواني نخل داران بر اساس سطح سواد1نمودار 

  . ميانگين متغيرهاي تحقيق2جدول 

  طيف نمره  انحراف معيار  ميانگين  بيشينه  كمينه  نام متغير

  50-10  04/5  94/41  50  25  نگرش نسبت به حفاظت از آب

  40 -8  92/4  13/31  40  17  آب از حفاظت به نسبت ذهنيهنجار 

  45 -9  43/5  82/28  44  10  آب از حفاظت به نسبت خودكارآمدي

  45 -9  80/3  06/39  45  29  آب از حفاظت به نسبت هنجار اخالقي

   36 -6  67/4  42/30  36  13  آبيدرك ريسكي نسبت به كم

   35 -7  60/3  16/29  35  19  آب از حفاظت به نسبت نيت

  50-10  75/4  05/42  50  27  آگاهي از پيامدها

  40-8  38/3  82/28  35  18  آگاهي از نياز

  45-9  89/4  38/34  45  20  انتساب مسئوليت 

  25-5  76/2  51/20  25  12  كارآمدي نتيجه

  45-9  42/4  54/34  45  20  پذيريانكار مسئوليت

  20-4  42/2  47/16  20  8  احساس گناه

  20-4  18/2  31/17  20  7  احساس غرور

  26-0  20/3  64/15  23  6  رفتار در رابطه با حفاظت از آب

  پژوهش هاييافته: مأخذ     
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  شدهريزيرفتار برنامه نظريةهمبستگي بين متغيرهاي  ةبررسي رابط

تگي شده، از ضريب همبسريزيرفتار برنامه نظريةبين متغيرهاي  به منظور بررسي رابطه

دهد، متغير نيت نسبت به حفاظت از آب با نشان مي 3گونه كه جدول همان پيرسون استفاده شد.

) =257/0r) و هنجار اخالقي (=450/0r)، خودكارآمدي (=732/0r)، هنجار ذهني (=736/0rنگرش (

  داري دارد. همچنين ضريب پيرسون نشان داد انجام رفتارهاي حفاظت ازرابطه مثبت و معني

  خودكارآمدي )،=322/0r( )، هنجار ذهني=220/0r( ري با نگرشدامثبت و معني آب رابطه

 )397/0 r= )150/0)، هنجار اخالقي r=257/0(  ) و نيتr=.دارد (  

  ريزي شدهرفتار برنامه نظرية. ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي 3جدول 
  رفتار  نيت  درك ريسكي  هنجار اخالقي  خودكارآمدي  هنجار ذهني  نگرش  متغير

              1  نگرش
  706/0**  هنجار ذهني

)0001/0(  
1            

  340/0**  خودكارآمدي
)0001/0(  

**  414/0  

)0001/0(  
1          

  740/0**  هنجار اخالقي
)0001/0(  

**601/0  

)0001/0(  
**318/0  
)0001/0(  

1        

  123/0*  درك ريسكي
)035/0(  

090/0  
)122/0(  

026/0  
)663/0(  

**171/0  
)003/0(  

1      

  736/0**  نيت
)0001/0(  

**732/0  
)0001/0(  

**450/0  
)0001/0(  

**257/0  
)0001/0(  

102/0  
)079/0(  

1    

  220/0**  رفتار
)0001/0(  

**322/0  
)0001/0(  

**397/0  
)0001/0(  

**150/0  
)0001/0(  

071/0  
)222/0(  

**257/0  
)0001/0(  

1  

               درصد 99 اطمينان با داري معني**        درصد 95 اطمينان با داري معني*     پژوهش هاييافته: مأخذ

  شدهريزيرفتار برنامه نظريةحفاظت از آب در  نسبت بهداران ثر بر نيت نخلتحليل رگرسيون عوامل مؤ

هر متغير  داران و پيش بيني ميزان تغييراتثر بر نيت نخلؤكليه متغيرهاي م آثاربه منظور تعيين 

). در اين تحليل، متغيرهاي 4(جدول  رگرسيون به روش اينتر گرديداقدام به تحليل و تخمين معادله 

نگرش، هنجارذهني، خودكارآمدي، هنجار اخالقي و درك ريسكي به عنوان متغيرهاي مستقل و متغير 
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، دهد اثر متغيرهاي نگرشنشان مي نتايجنيت به عنوان متغير وابسته وارد معادله رگرسيون شدند. 

دار شده، اما اثر متغير درك ريسكي داران معنيو هنجار اخالقي بر نيت نخل هنجارذهني، خودكارآمدي

درصد از تغييرات متغير  67حدود  ،). اين متغيرها در كل4(جدول  دار نشده استبر متغير نيت معني

دهد نشان مي   Beta). مقدار=F=،0001/0 Sig 88/116( دهندنيت را در سطح معني داري توضيح مي

ك انحراف استاندارد در متغيرهاي نگرش، هنجار ذهني، خودكارآمدي و هنجار اخالقي به افزايش ي

به  شود؛در انحراف استاندارد متغير نيت مي 200/0و  148/0، 357/0، 283/0ترتيب سبب افزايش 

عبارت ديگر، يك واحد تغيير در هر يك از متغيرهاي نگرش، هنجار ذهني، خودكارآمدي و هنجار 

تغيير در متغير نيت ايجاد كند. با توجه به  200/0و  148/0، 357/0، 283/0تواند ه ترتيب مياخالقي ب

باشد. دار ميدر مورد متغيرهاي مذكور، تأثير اين متغيرها در توضيح متغير نيت معني tمعني دار بودن 

درصد از  35را كه چباشد، ترين متغير ميدر بين متغيرهاي وارد شده در مدل، متغير هنجار ذهني مهم

 دهد.تغييرات متغير نيت را توضيح مي

  داراننخل ثر بر نيتؤتحليل رگرسيون عوامل منتايج . 4جدول 

 B  S.E.B Beta Sig  متغير

  0001/0  283/0  042/0  201/0  نگرش
  0001/0  357/0  037/0  261/0  هنجار ذهني
  0001/0  148/0  025/0  099/0  خودكارآمدي
  0001/0  200/0  049/0  191/0  هنجار اخالقي
  909/0  -004/0  027/0  -003/0  درك ريسكي

          0001/0 Sig:                           88/116F:              39/2  Constant:  
82/0Multiple R:  R2:0/67  67/0:Adjusted2 R  67/0:change2 R  

  پژوهش هاييافته: مأخذ

تار رف نظريةحفاظت از آب در  نسبت بهداران رفتار نخلثر بر ؤتحليل رگرسيون عوامل م

  شدهريزيبرنامه

ييرات هر بيني ميزان تغداران و پيشثر بر رفتار نخلؤكليه متغيرهاي م آثاربه منظور تعيين 

). در اين تحليل، 5رگرسيون به روش اينتر گرديد(جدول  متغير اقدام به تحليل و تخمين معادله
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مدي، هنجار اخالقي، درك ريسكي و نيت به عنوان متغيرهاي مستقل و متغير متغيرهاي خودكارآ

ت بر رفتار اثر متغير نيدهد نتايج نشان ميرفتار به عنوان متغير وابسته وارد معادله رگرسيون شدند. 

دار معني دار شده اما اثر متغيرهاي خودكارآمدي، هنجار اخالقي و درك ريسكي بر متغير رفتار معني

درصد از تغييرات متغير رفتار را در سطح  45، حدود ). متغير نيت در كل5ه است(جدول نشد

دهد افزايش يك نشان مي  Beta. مقدار)F= ،Sig= 0001/0 44/50( كندبيني ميداري پيشمعني

 ؛دشوتغيير در انحراف استاندارد متغير رفتار مي 61/0انحراف استاندارد در متغير نيت سبب افزايش 

تغيير در رفتار را ايجاد كند. با توجه  61/0تواند به عبارت ديگر، يك واحد تغيير در متغير نيت مي

باشد. مي داردر مورد متغير مذكور، تأثير اين متغير در توضيح متغير رفتار معني tبه معني دار بودن 

ت رفتار را توضيح درصد از تغييرا 45 كه باشددر اين تحليل، متغير نيت يك متغير كليدي مي

  دهد.مي

  داراننخل ثر بر رفتارؤتحليل رگرسيون عوامل منتايج . 5جدول 

 B S.E.B Beta Sig  متغير

  195/0  085/0  075/0  097/0  خودكارآمدي

  726/0  -019/0  070/0  -025/0  هنجار اخالقي

  156/0  067/0  052/0  074/0  درك ريسكي

  0001/0  615/0  077/0  702/0  نيت

Constant:    59/1             F: 44/50  Sig:  0001/0  

  67/0Multiple R:   45/0 :2R  R2 Adjusted:0/44 R2change:0/45 

  پژوهش هاييافته: مأخذ

  سازي هنجارهمبستگي بين متغيرهاي مدل فعال ةبررسي رابط
يرسون پسازي هنجار، از ضريب همبستگي به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي مدل فعال

دهد، متغير هنجار اخالقي با متغيرهاي آگاهي از پيامدها نشان مي 6گونه كه جدول استفاده شد. همان

)62/0r=) آگاهي از نياز ،(44/0r=50/0( ليتئو)، انتساب مسr=) 45/0)، كارآمديr= خودكارآمدي ،(

)31/0r=40/0پذيري (ليتئو) و انكار مسr=همچنين ضريب پيرسون دار دارد.مثبت و معني ) رابطه 

)، =12/0rداري با انتساب مسئوليت (مثبت و معني د انجام رفتارهاي حفاظت از آب رابطههدمينشان 
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) و احساس غرور = 11/0r)، احساس گناه (=r 15/0)، هنجار اخالقي (= 39/0rخودكارآمدي (

)19/0r = 10/0متغير آگاهي از نياز (داري با رابطه منفي و معنيداراي همچنين ) دارد. اين متغيرr= (

  .است

  . ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي مدل فعال سازي هنجار6جدول 

آگاهي از   متغير

  پيامدها

  آگاهي از

  نياز 

انتساب 

  ليت ئومس

انكار   خودكارآمدي  كارآمدي 

  ليتئومس

هنجار 

  اخالقي

  احساس

  گناه 

احساس 

  غرور

  رفتار

                    1  آگاهي از پيامدها

  آگاهي از

  نياز

**445/0  

)0001/0(  

1    

  

              

  507/0**  انتساب مسئوليت

)0001/0(  

**286/0  

)  0001/0(

1                

  392/0**  كارآمدي

)0001/0(  

 **359/0

  )0001/0(

**383 /0  

)0001/0(  

1              

  157/0**  خودكارآمدي

)007/0(  

014/0-  

)81/0(  

**185/0  

)002/0(  

090/0  

)12/0(  

1            

  391/0**  انكار مسئوليت 

)0001/0(  

**530/0

  )0001/0(

**250/0  

)0001/0(  

**391/0  

)0001/0(  

**243/0  

)0001/0(  

1          

  622/0**  هنجار اخالقي

)0001/0(  

**440/0  

)0001/0(  

**501/0  

)0001/0(  

**457/0  

)0001/0(  

**318/0  

)0001/0(  

**406/0  

)0001/0(  

1        

  501/0**  احساس گناه

)0001/0(  

**310/0  

)0001/0(  

**294/0  

)0001/0(  

**284/0  

)0001/0(  

**400/0  

)0001/0(  

**314/0  

)0001/0(  

**561/0  

)0001/0  

1      

475/0  **  احساس غرور 

)0001/0(  

**401/0  

)0001/0(  

**387/0  

)0001/0(  

**421/0  

)0001/0(  

**309/0  

)0001/0(  

**316/0  

)0001/0(  

**627/0  

)0001/0(  

**589/0  

)0001/0(  

1    

  022/0  رفتار

)70/0(  

**  109/0-

)0001/0(  

 *126/0  

)03/0(  

030/0-  

)60/0(  

**397/0  

)0001/0(  

055/0  

)34/0(  

*150/0  

)01/0(  

*112/0  

)05/0(  

**194/0  

)0001/0(  

1  

 درصد 99 اطمينان با داري معني**      درصد                   95 اطمينان با داري معني* پژوهش      هاييافته: مأخذ 
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داران در رابطه با حفاظت از آب در مدل ثر بر هنجار اخالقي نخلؤتحليل رگرسيون عوامل م

  سازي هنجارفعال

يزان بيني مداران و پيشاخالقي نخل ر بر هنجارمتغيرهاي مؤث آثار كليهبه منظور تعيين 

). در اين 7رگرسيون به روش اينتر گرديد (جدول  تغييرات هر متغير اقدام به تحليل و تخمين معادله

تحليل، متغيرهاي آگاهي از پيامدها، آگاهي از نياز، انتساب مسئوليت، كارآمدي، خودكارآمدي و 

ته وارد اخالقي به عنوان متغير وابس انكار مسئوليت پذيري به عنوان متغيرهاي مستقل و متغير هنجار

دهد اثر متغيرهاي آگاهي از پيامدها، آگاهي از نياز، انتساب مينشان  نتايجمعادله رگرسيون شدند. 

دار شده است، اما اثر متغير داران معني، كارآمدي و خودكارآمدي بر هنجار اخالقي نخلمسئوليت

  ). اين متغيرها7است (جدول  دار نشدهاخالقي معني پذيري بر متغير هنجارمسئوليتانكار 

  دهنديرات متغير هنجار اخالقي را در سطح معني داري توضيح ميدرصد از تغي 52در كل حدود 

)0001/0, Sig: 82/51 F:مقدار .(Beta  دهد افزايش يك انحراف استاندارد در متغيرهاي نشان مي

، كارآمدي و خودكارآمدي به ترتيب سبب افزايش مسئوليتآگاهي از پيامدها، آگاهي از نياز، انتساب 

به  ؛شوداخالقي مي در انحراف استاندارد متغير هنجار 217/0و  168/0 ، 176/0، 159/0، 357/0

عبارت ديگر، يك واحد تغيير در هر يك از متغيرهاي آگاهي از پيامدها، آگاهي از نياز، انتساب 

 217/0و  168/0،  176/0، 159/0، 357/0تواند ، كارآمدي و خودكارآمدي به ترتيب ميمسئوليت

در مورد متغيرهاي مذكور، تأثير  tاخالقي ايجاد كند. با توجه به معني دار بودن  تغيير در متغير هنجار

ر ن متغيرهاي وارد شده در مدل، متغيايم باشددار مياخالقي معني اين متغيرها در توضيح متغير هنجار

درصد از تغييرات متغير هنجار اخالقي  35 اي كهبه گونهباشد ترين متغير ميآگاهي از پيامدها، مهم

   دهد.را توضيح مي
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  دارانثر بر هنجاراخالقي نخلؤتحليل رگرسيون عوامل منتايج . 7جدول 

 B  S.E.B Beta Sig  متغير

  0001/0  357/0  042/0  285/0  آگاهي از پيامدها

  003/0  159/0  058/0  177/0  آگاهي از نياز

  0001/0  176/0  128/0  457/0  انتساب مسئوليت

  001/0  168/0  066/0  231/0  كارآمدي

  0001/0  217/0  031/0  151/0  خودكارآمدي

  905/0  006/0  045/0  005/0  ليت پذيريئوانكار مس

Constant:   92/8                   F: 82/51                 Sig: 0001/0  

Multiple R: 72/0  R2:0/52 R2 Adjusted:0/51 R2 change:0/52 

  پژوهش هاييافته: مأخذ

ازي سحفاظت از آب در مدل فعالنسبت به  دارانثر بر رفتار نخلؤتحليل رگرسيون عوامل م

  هنجار

و  داران نسبت به حفاظت از آب ثر بر رفتار نخلؤمتغيرهاي م به منظور تعيين اثرات كليه

تحليل و تخمين معادله اقدام به سازي هنجار در مدل فعاالپيش بيني ميزان تغييرات هر متغير 

). در اين تحليل، متغيرهاي احساس گناه، احساس غرور و 8رگرسيون به روش اينتر گرديد (جدول 

زمان به عنوان متغيرهاي مستقل و متغير رفتار به عنوان متغير وابسته وارد هنجار اخالقي به طور هم

  دار استمتغيرها بر رفتار معنيدهد تأثير اين نشان مي Fرگرسيون شدند. ميزان  معادله

)0001/0, Sig: 42/23F: نسبترا درصد از تغييرات در متغير رفتار  24). اين متغيرها در كل حدود 

دهد افزايش يك نشان مي  Betaدهند. مقداربه حفاظت از آب در سطح معني داري توضيح مي

ار اخالقي به ترتيب سبب افزايش انحراف استاندارد در متغيرهاي احساس گناه، احساس غرور و هنج

ارت به عب ؛شوددر انحراف استاندارد متغير رفتار نسبت به حفاظت از آب مي 17/0و  22/0،  29/0

ديگر، يك واحد تغيير در هر يك از متغيرهاي احساس گناه، احساس غرور و هنجار اخالقي به 
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بت به حفاظت از آب ايجاد كند. با توجه تغيير در متغير رفتار نس 17/0و  22/0، 29/0تواند ترتيب مي

در مورد متغيرهاي مذكور، تأثير اين متغيرها در توضيح متغير رفتار نسبت به  tدار بودن به معني

ترين ن متغيرهاي وارد شده در مدل، متغير احساس گناه مهمايمباشد. دار ميحفاظت از آب معني

يرات متغير رفتار را نسبت به حفاظت از آب توضيح درصد از تغي 29 كه ايبه گونهباشد متغير مي

 دهد.مي

  دارانثر بر رفتار نخلؤتحليل رگرسيون عوامل منتايج . 8جدول 

 B  S.E.B Beta Sig  متغير

  007/0  17/0  08/0  23/0  هنجار اخالقي

  0001/0  29/0  10/0  43/0  احساس گناه

  001/0  22/0  09/0  30/0  احساس غرور

  Sig: 0001/0   F: 42/23       Constant: 21/0  

Multiple R: 49/0  24/0:2R  R2 Adjusted:0/23 R2 change:0/24 

  پژوهش هاييافته: مأخذ

 هاگيري و پيشنهادنتيجه

 نگرش، متغيرهاي نشان داد شده ريزيبرنامه رفتار نظرية در رگرسيون تحليل از حاصل نتايج

 قطري از متغيرها اين ديگر، سوي از. دارند تأثير نيتدر  اخالقي هنجار و خودكارآمدي ذهني، هنجار

 بآ از حفاظت رفتار و نيت با ريسكي درك متغير اما ؛گذارندمي تأثير آب از حفاظت رفتار ، درنيت

 طريق از تنها آب از حفاظت رفتار داد نشان رگرسيون تحليل نتايج. ندارد داري معني رابطه داراننخل

 آب زا حفاظت به نسبت را رفتار متغير تغييرات از درصد 44 متغير اين و شود مي تبيين رفتاري نيت

 )،Clark & Finley, 2007فينلي ( و كالرك تحقيقات هاييافته با نتيجه اين كه دهدمي توضيح

 & Trumbo( اكيف و ترامبو )،Lam, 2006الم ( )،Harland et al., 1999همكاران ( و هارلند

Okeefe, 2005( دارد. هماهنگي ديگر تحقيقاتي هايحوزه در  

 از آگاهي متغيرهاي نشان داد شوارتز هنجار سازيفعال مدل در رگرسيون تحليل نتايج

 از. ددارن تأثير اخالقي هنجاردر  خودكارآمدي و كارآمدي ليت،ئومس انتساب نياز، از آگاهي پيامدها،
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 جنتاي. گذارندمي تأثير آب از حفاظت رفتار رد اخالقي هنجار طريق از متغيرها اين ديگر، سوي

 و ناهگ احساس رفتار، در اخالقي هنجار تأثير از ايعمده بخش داد نشان همچنين رگرسيون تحليل

 به قادر غرور احساس و گناه احساس اخالقي، هنجار متغير 3 عبارتي، به ؛باشدمي غرور احساس

 رفتار بينيپيش در متغير ترينقوي ميان، اين در. باشندمي داراننخل آب از حفاظت رفتار بيني پيش

 تغييرات از درصد 29 متغير اين. باشدمي گناه احساس متغير آب از حفاظت با رابطه در داراننخل

 و نوزينامطالعات  نتايج با يافته اين كه دهدمي توضيح آب از حفاظت به نسبت را رفتار متغير

 آبراهامز و )Bamberg & Moser, 2007موسر ( و بامبرگ )،Onwezen et al., 2013همكاران (

  دارد. ) مطابقتAbrahamse et al., 2009همكاران ( و

 رفتار تغييرات از درصد 45 توانستند شده ريزيبرنامه رفتار نظرية متغيرهاي پژوهش، در اين

 نستندتوا هنجار سازيفعال مدل متغيرهاي. نمايند بيني پيش را آب از حفاظت به نسبت داراننخل

 دو ةيسمقا از. نمايند بيني پيش را آب از حفاظت به نسبت داراننخل رفتار تغييرات از درصد 24

 شدهريزيبرنامه رفتار نظرية كه آيدمي بر چنين هنجار سازيفعال مدل و شدهريزيبرنامه رفتارنظرية 

 ؛باشديم هنجار سازي فعال مدل از قدرتمندتر آب از حفاظت نسبت به داراننخل رفتار بينيپيش در

 بينيپيش رد تريتوجه قابل سهم شدهريزيبرنامه رفتارنظرية  متغيرهاي داد نشان نتايج عبارتي، به

 به يجنتا اساس برو لذا  داشتند هنجار سازي فعال مدل متغيرهاي با مقايسه در حفاظتي رفتارهاي

  :گرددمي ارائه زير پيشنهادهاي اين نظريه، از آمده دست

 نتايج .ودب آب از حفاظت به نسبت داراننخل رفتاري نيت كننده تعيين عوامل از يكي نگرش

 بنابراين ،گذاردمي تأثير آب از حفاظت رفتاري نيات بر افراد نگرش ندداد نشان بسياري تحقيقات

و  هاريزيبرنامه داران،نخل نايم آب از حفاظت رفتارهاي انجام سازيفرهنگ براي است الزم

 ازيس آگاه به ،ترويجي آموزشي هايكالس برگزاري با شودمي پيشنهاد .گيرد صورت الزم اقدامات

  .پرداخت آب از حفاظت رفتارهاي نسبت به داران نخل ميان مثبت نگرش ايجاد و

 از فاظتح به نسبت داراننخل رفتاري نيت بر ذهني هنجارهاي توجه قابل تأثير به با توجه

 اجراي جهت غيره و نمونه داراننخل نزديك، دوستان خانواده، اعضاي كارگيري به راهبرد آب،
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 ثرؤم تواندمي بالقوه طور به داراننخل توسط آب از درست استفاده جهت در كاربردي هايبرنامه

  .باشد

 به نسبت آنها رفتاري نيت رد داراننخل شده درك خودكارآمدي ثرؤم نقش به با توجه

 ايرفتاره سازي ساده زمينه داران،نخل به الزم امكانات و تسهيالت ارائه با توانمي آب، از حفاظت

 بهبود آب از حفاظت به نسبت را آنها تمايالت ،طريق اين از و ساخت همافر را آب از حفاظت

  .نمود تقويت آب از حفاظت با رابطه در را شانرفتار و بخشيد

 داراننخل رفتاري نيت بر اخالقي هنجار) توجه قابل چندان نه اما( اثرگذار نقش به با توجه

 هايشيوه اتخاذ و آبي منابع از مناسب استفاده اهميت بر توانمي آب، از حفاظت به نسبت

 رضايت مهم اين انجام كه( آنها مذهبي باورهاي اساس بر داراننخل توسط آب در جوييصرفه

  .نمود تأكيد )آوردمي ارمغان به را اخروي و دنيوي سعادت آنها براي و دارد بر در را خداوند

 آب از حفاظت به نسبت داراننخل رفتار بر اثرگذار عاملي رفتاري نيت اينكه به با توجه

 منض داران،نخل براي آموزشي هايبرنامه تدارك طريق از النئومس گرددمي پيشنهاد لذا باشد،مي

 و نيت ،نآنا براي عملي و ساده راهكارهاي ارائه و آب از حفاظت رفتارهاي از آنهانمودن  آگاه

  .بخشند ارتقا آب از حفاظت رفتارهاي انجام براي را شانتمايل

 گاهيآ توجه قابل تأثير به توجه با هنجار، سازيفعال مدل از آمده دست به نتايج اساس بر

 سطح افزايش طريق از توانمي آب، از حفاظت با رابطه در داراننخل اخالقي هنجار بر پيامدها از

 عهداتت كره، زيست و ديگران خود،در زندگي  هايشانفعاليت مضر نتايجتأثير  از داراننخل آگاهي

 برگزاري راستا اين در كه نمود تقويت آب از حفاظت رفتارهاي انجام جهت در را آنها اخالقي

 رفتارهاي با رابطه در داراننخل آگاهي و دانش سطح افزايش جهت ترويجي آموزشي هايكالس

  .رسدمي نظر به ضروري آب از حفاظت

 ب،آ از حفاظت به نسبت داراننخل اخالقي هنجار بر نياز از آگاهي ثرؤم نقش به توجه با

 ييجوصرفه لزوم و آمده وجود به آبيكم بحران از داران نخل آگاهي سطح افزايش طريق از توانمي

 ،راستا اين در .نمود تقويت آب از حفاظت رفتارهاي انجام جهت در را آنها اخالقي تعهدات آب، در
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 يرهغ و پوستر نصب فيلم، نمايش همچون آموزشي هايبرنامه تدارك طريق از توانندمي النئومس

 ساده راهكارهاي ةارائ و آب در جويي صرفه لزوم از داران نخل نمودن آگاه ضمن داران،نخل براي

  .بخشند ارتقا آب از حفاظت رفتارهاي انجام براي را شاناخالقي تعهدات آنها، براي عملي و

 از اظتحف به نسبت داراننخل اخالقي هنجار بر ليتئومس انتساب ثرؤم نقش به توجه با

 در را اآنه اخالقي تعهدات آب، به مربوط مسائل قبال در افراد هايليتئومس افزايش با توانمي آب،

 فويضت طريق از توانندمي النئومس راستا اين در .نمود تقويت آب از حفاظت رفتارهاي انجام جهت

 عهداتت داشتن به را آنها طريق اين از و دهند افزايش نآنا در را پذيريليتئومس حس آنها، به اختيار

  .نمايند ترغيب آبي منابع حفظ به نسبت اخالقي

 زا حفاظت با رابطه در داراننخل اخالقي هنجار بر نتيجه كارآمدي ثرؤم نقش به توجه با

 عمناب حفظ براي همگاني تالش لزوم و آبيكم بحران از داراننخل آگاهي افزايش با توانمي آب،

 اين در .نمود تقويت آب از حفاظت رفتارهاي انجام جهت در را داراننخل اخالقي تعهدات آبي،

 اخالقي اتتعهد افزايش سبب ،برداراناين بهره به عملي راهكارهايي ةارائ با توانندمي النئومس ،راستا

  گردند. آبي منابع حفظ به نسبت آنها

 ،آب از حفاظت به نسبت داران نخل اخالقي هنجار بر خودكارآمدي ثرؤم نقش به توجه با

 هايفعاليت زمينه در آب مصرف در جوييصرفه كه داران نخل در اعتقاد اين ايجاد با توانمي

 در. دگردي آب از حفاظت به نسبت آنها در اخالقي تعهد ايجاد سبب است، پذير امكان شانباغداري

 آب از حفاظت سهولت از داراننخل براي مطمئن كردن هاييبرنامه و راهبردها تدوين راستا، اين

 انبرداربهرهاين  توسط مناسب حفاظتي رفتارهاي انجام و آنها در اخالقي تعهد ايجاد در تواندمي

  باشد. اثرگذار

 داراننخل در غرور و گناه احساس آمدن وجود به در اخالقي هنجار ثرؤم نقش به توجه با

 تعهدات نبرانگيخت با توانمي آب، از حفاظت به نسبت داران نخل رفتار رد احساسات اين نقش نيز و

 انجام صورت در آنها افتخار و غرور احساس باعث آبي منابع حفظ قبال در داراننخل اخالقي

 ردتوان كاري كرد تا از سويي، مي .ديبخش ارتقا واين احساس را تداوم  شد و مطلوب رفتارهاي
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 اين دوباره انجام از و كنند پشيماني و گناه احساس ،داراننخل نامطلوب رفتارهاي انجام صورت

 وجهيت قابل نقش ترويجي آموزشي هايكالس برگزاري راستا، اين در. نمايند خودداري رفتارها گونه

 و داشت خواهد آبي منابع از حفاظت به نسبت داراننخل در دروني اخالقي انگيزه آمدن پديد در

 .نمايد تشويق آبي منابع و زيست محيط قبال در مطلوب رفتارهاي انجام به را آنها تواندمي

  

  سپاسگزاري

ارشد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه علوم نامه كارشناسي برگرفته از پاياناين مقاله 

شگاه انجام شده است؛ لذا نكشاورزي و منابع طبيعي خوزستان بوده كه با حمايت مالي اين دا

  دارند.تب قدرداني خود را از دانشگاه مذكور اعالم ميانويسندگان مر
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Abstract 

The purpose of this study was comparison power of theories of planned 

behavior and norm-activation model in predicting palm owners’ behavior in 

Dashtestan Township and determination of factors affecting on water 

conservation. In this research, data have been collected with questionnaire and 

through survey research.  Validity was gained by a panel of expert approved and 

its reliability was confirmed through coefficient (Cronbach’s) alpha (0.70-0.86). 

Population consisted of palm owners’ who were Dashtestan Township by using 

multistage random sampling technique, 300 individuals palm owners’ were 

selected Dashtestan Township. The findings showed that the variables norm-

activation theory with predicting 24 percent of palm owners’ behavior in relation 

to water conservation than the variables planned behavior theory with predicting 

45 percent of palm owners’ behavior in relation to water conservation was less 

powerful. 

Keywords: Theory of Planned Behavior, Water Conservation Behavior, Norm-

Activation Theory, Cooperative Production Member, Palm Owners 
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