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محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست،  ها، پژوهشکدهگروه پژوهشی مهندسی محیط زیست و پایش آلاینده -2

 تهران، ایران
 مقاله: نوع

 پژوهشی
  چکیده

وجه زندگی بشری قرار های بحران آب در مرکز تضر، موضوعات و چالشدر عصر حا پیشینه و هدف:

ها، بر تشویق رفتارهای طرفدار اخیر برای حل این بحران زیستیمحیطهای گرفته است. سیاست

که یکی از دلایل این کننده این رفتار متمرکز شده است. با توجه به اینزیست و عوامل تعیینمحیط

تحقیق حاضر قصد دارد با بررسی ن باشد، بنابرایبحران، فقدان دانش بشر در مدیریت پایدار منابع می

با تمرکز بر مؤلفه دانش، سهمی در  و آبمصرف  یمحل یریتمد ینهموفق در زمتجارب غنی یک نمونه 

 برداری مشارکتی از منابع آبی داشته باشد.بینی رفتار بهرهتبیین و پیش

با تأکید بر  (MTPBفته )ریزی شده تکامل یاچارچوب نظری تحقیق، تئوری رفتار برنامهها: مواد و روش

این پژوهش توصیفی با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه بین دو دسته باشد. مؤلفه دانش محلی می

روایی و  .انجام شده است برداران شرب و کشاورزی روستاهای توشن و گلند در استان گلستاناز بهره

ه قرار گرفت تأییدوا و آزمون آلفای کرونباخ مورد با استفاده از ضریب نسبی روایی محتها پایایی پرسشنامه

استفاده شده  SPSSافزار ها از نرمبرای تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامهبا توجه به اهداف تحقیق،  .است

ها و میزان انطباق و برازش مدل مفهومی با زمان روابط علّی بین متغیراست. در ادامه برای تحلیل هم

بهره گرفته شده  Smart PLSافزار نرمبا استفاده از  سازی معادلات ساختاریلمشاهدات تجربی از مد

 .است

برداران در مورد مسائل بهره زیستیمحیطنتایج تحلیل آماری گویای این موضوع است که دانش نتایج: 

شارکتی باشد و این امر بدین معنی است که سطح رفتار مآب در منطقه، بالاتر از متوسط قابل انتظار می

، مدل ساختاری در تمام Stone-Geisserچنین بر اساس مقیاس باشد. همدر منطقه مطالعاتی بالا می

باشد. بررسی بخش ساختاری مدل توسط معیارهای ها، از کیفیت ساختاری مناسبی برخوردار میحالت

همگرای مناسب مدل روایی دهنده پایایی و نشان( CR( و پایایی ترکیبی )AVEواریانس استخراج شده )

MTPB .دهد که در مجموع متغیرهای مدل تکامل یافته به نشان می چنین مقدار ضریب هم است

برداران شرب توشن، شرب گلند، کشاورزی توشن و درصد از رفتار بهره 42و  42، 29، 24ترتیب 

کنند. در خصوص آبی تبیین میبرداری از منابع کشاورزی گلند را نسبت به مشارکت محلی در بهره

داری بر ها دارای اثر مثبت و معنیکه همه مؤلفه باشدمسیرهای ساختاری مدل، نتایج حاکی از آن می

رفتار نگرش با و  دانشبین چنین با توجه به ضرایب مسیر به دست آمده، متغیر قصد رفتاری هستند. هم
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که فرضیه پژوهش را تأیید  ه استمعنادار مشاهده شد و رابطه مثبت برداری مشارکتی از منابع آبی،بهره

 مثبتی نسبت به رفتار مشارکتی حفاظت از آب در تمام  برداران نگرشدهد بهرهو نشان می کندمی

  ها دارند.حالت

برداری از منابع آبی با به نفعان در بهرهطبق تجارب میدانی در منطقه مطالعاتی، مشارکت ذی بحث:

در مواردی که در مورد استفاده از آب تعارض وجود دارد، کار را  زیستیمحیطی دانش گذاراشتراک

های بینی رفتار بین حالتهای قابل توجهی را در بهبود پیشافزودن مؤلفه دانش، تفاوت .نمایدتسهیل می

نیاز ن پیشعنواتواند بهمختلف مصرف نشان نداده است. البته نتایج گویای این موضوع است که دانش می

برداران شرب، دهد که بهرهبرای اقدام به رفتار مشارکتی مؤثر باشد. لازم به ذکر است که نتایج نشان می

برداران کشاورزی، تمایل رفتاری بیشتری به پذیرش مدیریت مشارکتی با اختلاف اندک نسبت به بهره

 منابع آبی دارند. 
 

 

 مقدمه
، موضوعات و زیستیمحیطامروزه با افزایش مشکلات 

های بحران منابع آب که ناشی از پیامدهای مستقیم چالش

نوان یکی از عباشد، بهیا غیرمستقیم رفتارهای انسان می

شوند. یکی از های مهم جوامع بشری محسوب میدغدغه

دلایل بحران آب، فقدان دانش و آگاهی بشر در مدیریت 

های باشد که ناشی از پیچیدگیپایدار این منابع می

های ها و مشخصهمدیریت منابع آب و تغییر ویژگی

سطح سواد، آگاهی و تقویت  شک. بیمصارف آن است

نقش مؤثری در فرآیند رشد و  افراد جامعه روزدانش به

-Zamani) توسعه یافتگی هر کشوری دارد

Ahmadmahmoodi, 2022 بنابراین نیاز فوری به ایجاد .)

آگاهی و افزایش ظرفیت برای ترویج اقدامات مربوط به 

کند که ایجاب می زیست در سطح محلیحفاظت از محیط

 Rezaeean) به جلب مشارکت عمومی توجه بیشتری شود

et al., 2020.) معلول  زیستیمحیطهای تردید، بحرانبی

توان بسیاری از جهالت یا کژاندیشی انسان است و می

و تخریب منابع را پیامد رفتارهای  زیستیمحیطتهدیدات 

در این راستا (. Shfaii Moghadam., 2022انسان دانست )

از  کننده رفتار برای حمایتعوامل تعیین  درک عمیق

صورت برداری از منابع آب بههایی با هدف بهرهسیاست

 ,.Okumah et alتواند مهم باشد )مدیریت مشارکتی می

ارزیابی رفتار ذینفعان راهکاری برای (؛ زیرا 2019

یادگیری، تعدیل و بهبود فرآیندهای تعاملی و ارتقای 

برداران های قانونی و نهادی برای مشارکت بهرهچارچوب

های ریت آب، با در نظر گرفتن شرایط و ظرفیتدر مدی

ایجاد الگوی مناسب بنابراین شود. محلی محسوب می

مصرف آب در گرو افزایش دانش مردم برای تغییر رفتار و 

  .نگرش آنان در مصرف آب است

برداری از منابع آبی، منظور مدیریت مشارکتی در بهرهبه

صرف آب برای های تأثیرگذار بر رفتار مشناختن مؤلفه

های استفاده از الگوهای بومی و محلی بر اساس تئوری

های مختلفی یابد. در این رابطه نظریهرفتاری ضرورت می

توسط روانشناسان اجتماعی ارائه شده است که این 

  Ajzenو   Fishbeinها بیشتر بر اساس مطالعاتنظریه

ت. های رفتاری افراد شکل گرفته اسبرای شناسایی انگیزه

های معروف در این زمینه، تئوری رفتار یکی از نظریه

باشد که با جزئیات ( میTPB7) ریزی شده آجزنبرنامه

ها، قصد رفتاری تری نسبت به سایر تئوریبیشتر و منسجم

های متنوع کاربرد دارد دهد و در زمینهرا توضیح می

(Ajzen, 2011این تئوری، حالت اصلاح شده .) ی نظریه

باشد. بر اساس این تئوری، رفتار انسان منطقی میعمل 

گردد. اول نگرش مطلوب یا توسط سه فاکتور هدایت می

نامطلوب نسبت به رفتار موردنظر است، دومین مقوله 

مربوط به هنجارهای اجتماعی یا اعتقاد در مورد انتظارات 

باشد و در نهایت عامل کنترل رفتاری هنجاری دیگران می

باشد که عواملی که ممکن است می (4CPB) درک شده

قصد رفتاری فرد را تسهیل یا مختل کند را بررسی 

                                                           
7 TPB: Theory Of Planned Behavior 
4 Perceived Behavioral Control 
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 در مورداخیر  زیستیمحیطاکثر تحقیقات  نماید.می

بر رفتارهای  ،برداری و حفاظت از منابع مشترکبهره

کننده این های تعیینزیست و یافتن مؤلفهحامی محیط

تمرکز  یزی شده ررفتارها توسط تئوری رفتار برنامه

 ,.Hafaz Ngah et al. 2020; Okumah et alاند )هیافت

که بُعد  (. در ادامه مروری بر تحقیقات پیشین2020

ارائه شده است.  اند،خود اضافه نموده TPBجدیدی به 

Wang  از مدل توسعه یافته تئوری  (4947)و همکاران

انایی برای بررسی تو 9ABCشده و نظریه ی ریزرفتار برنامه

عنوان شرایط شده بهمتغیرهای اثربخشی سیاست درک

بینی عنوان توانایی شخصی، برای پیشبیرونی و دانش به

رفتار محیطی مدیریت پسماند و تفکیک زباله در شانگهای 

دهد که اثربخشی چین استفاده کردند. نتایج نشان می

شده، دانش و نگرش عوامل مهمی هستند سیاست درک

علاوه بر این،  .گذارنداجرای ساکنان تأثیر میکه بر قصد 

کند که این مطالعه برای اولین بار به این نکته اشاره می

دانش مدیریت پسماند بالا، باعث تضعیف رابطه بین مؤلفه 

و  Zhangشود. شده و نگرش میاثربخشی سیاست درک

شده،  ریزیبا تکیه بر تئوری رفتار برنامه (4947)همکاران 

بر رفتار سبز  زیستیمحیطتأثیر مدیریت دانش  چگونگی

دهد که کارکنان را در چین بررسی کردند. نتایج نشان می

بر رفتار سبز کارکنان تأثیر مثبت  زیستیمحیطدانش 

عنوان واسطه بین دانش و رفتار دارد و قصد رفتاری به

به بررسی  (4947)و همکاران  Yazarlooنماید. عمل می

خلاقی در مدیریت مشارکتی منابع آب نقش هنجارهای ا

محدوده توشن گرگان با استفاده از تئوری رفتار 

شده تکامل یافته با مؤلفه هنجار اخلاقی  ریزیبرنامه

های این تئوری را با پرداختند و سپس عدم قطعیت مؤلفه

تکنیک بوت استرپ محاسبه نمودند. نتایج تحقیق نشان 

به تئوری برای ارتقای داد افزودن مؤلفه هنجار اخلاقی 

باشد. رفتارهای مشارکتی حفاظت از آب دارای اهمیت می

چنین، باند عدم قطعیت سطح پذیرش اجتماعی برای هم

های تحقیق حکایت از هماهنگی درون سطحی در مؤلفه

برداری مشارکتی منابع آب قبال اتخاذ گزینه سیاستی بهره

ی درک رفتار به بررس( 4947و همکاران )  Castillo.دارد

های آبیاری تحت فشار با کشاورزان نسبت به فناوری

ریزی شده و افزودن مؤلفه استفاده از تئوری رفتار برنامه

                                                           
9 Attitude–Behavior–Condition 

دهد که سرمایه اجتماعی پرداختند. نتایج نشان می

سرمایه اجتماعی با افزایش فشار اجتماعی و تقویت کنترل 

رفتاری درک شده، باعث پذیرش فناوری آبیاری تحت 

به بررسی  (4949)و همکاران  Liu گردد.فشار می

دهی دانش عمومی محیطی به نگرش چگونگی شکل

ای نگرش و نیات رفتاری و نقش واسطه زیستیمحیط

در رابطه با محیط اطراف، در چین، با  زیستیمحیط

استفاده از معادلات ساختاری پرداختند. نتایج نشان 

نگرش بر نیات ، بر نگرش زیستیمحیطدهد دانش می

تأثیر  زیستمحیط رفتاری و نیات بر رفتارهای حامی

ها نشان دادند که اگر چنین آنمثبت معناداری دارند. هم

توجهی بر هیچ اثر مستقیم قابل زیستیمحیطچه دانش 

زیست ندارد، اما یک متغیر حیاتی رفتارهای طرفدار محیط

های گرشدار آن به طور کامل توسط ناست که تأثیر معنی

گری میانجی زیستیمحیطو نیات رفتاری  زیستیمحیط

(، قصد مردم 4949و همکاران )  Aliabadiشود.می

های روستایی را برای اتخاذ مدیریت پایدار آب با شیوه

در  HBMو  TPBبرداشت آب باران با استفاده از دو مدل 

استان همدان کشور ایران بررسی نمودند. نتایج آنها نشان 

متغیرهای هنجار اخلاقی، نگرش و هویت خود در مدل  داد

TPB  درصد واریانس تمایل روستاییان  17توانسته است

های مدیریت منابع آب پایدار را تشکیل به اتخاذ شیوه

نیز متغیرهای مزایای درک  HBMدهد. بر اساس مدل 

شده، حساسیت درک شده و شدت درک شده توانستند 

را ثبت کنند. نتایج نشان داد که درصد از این واریانس  22

بینی قصد مردم روستایی برای هر دو نظریه پتانسیل پیش

 TPB مشارکت در مدیریت پایدار منابع آب را دارند، اما

ارائه   HBM تری نسبت بهبینی قویثابت کرد که پیش

در تحلیل وضعیت Ebrahimi (4949 ،)و  Salehi .دهدمی

سبت به آب در طرح داناب دانش و رفتار دانش آموزان ن

فرهنگی مؤثر -استان مازندران، به بررسی عوامل اجتماعی

بینی رفتار مصرف آب پرداختند. نتایج حاصل از بر پیش

تحقیق نشان داد که رابطه بین عوامل فرهنگی، عوامل 

بینی رفتار مصرف آب اجتماعی و عوامل نهادی با پیش

فته است اما رابطه آموزان مورد تأیید تجربی قرار گردانش

بینی رفتار مصرف آب تأیید زیستی با پیشدانش محیط

 نشده است.
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دهد که از یک طرف، مرور تحقیقات گذشته نشان می

و  زیستیمحیطبرخی محققان به وجود رابطه بین دانش 

اند و از طرف دیگر برخی محققان رفتار دست یافته

ن دو متغیر داری بین ایمعنی اند چنین رابطهنتوانسته

دست آورند. به طور خلاصه، تحقیقات کمی وجود دارد به

که مؤلفه دانش را به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده 

هدف این مقاله  بنابراین .رفتار مرتبط با آب بررسی کنند

گیری تحقیقاتی برای مدیریت ها و جهتشناسایی شکاف

پایه دانش هایی بر حلمشارکتی آب به منظور پیشنهاد راه

برداری از منابع آبی است. از آنجایی که محلی برای بهره

های شناختی مرتبط است، در این تحلیل رفتار با ویژگی

مؤلفه دانش که بخشی از ابزار شناختی اثربخشی مطالعه 

عنوان روستاییان برای مدیریت پایدار مشارکتی است، به

در  در بخش شرب و کشاورزی TPB کنندهسازه تعدیل

عنوان جامعه محلی موفق محدوده توشن استان گلستان به

در مدیریت مشارکتی منابع آب، توسط معادلات ساختاری 

های یافته مورد بررسی قرار گرفته است.سازی شده و کمّی

هایی را ای، بینشاین مطالعه موردی با رویکرد بین رشته

های اثربخش گذاران برای تدوین سیاستبرای سیاست

جویی در مصرف آب در ارکتی و ایجاد انگیزه صرفهمش

، زیستیمحیطبرداران محلی از طریق افزایش دانش بهره

های کلی برنامه ششم برای کمک به اجرای موفق سیاست

  .کندتوسعه فراهم می

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

این تحقیق در محدوده توشن استان گلستان که شامل دو 

باشد فخرآباد می -ایی توشن و گلند تاریکیجامعه روست

کیلومتری  9که در موقعیت این محدوده انجام شده است؛ 

نشان  7واقع شده است، در شکل جنوب شهرستان گرگان 

آب مورد نیاز این محدوده از چشمه و داده شده است. 

گردد و مدیریت مشارکتی و محلی بندان تأمین میآب

برداران عث تعامل قوی بین بهرهمنابع آب در این منطقه با

و منابع آبی منطقه، با آثار مثبت شده است. لازم به ذکر 

با توجه به اینکه به مرور زمان در ایران حیطه  است

حکمرانی آب از حقوق خصوصی مبتنی بر عرف و 

مشارکت مدنی به حقوق عمومی مبتنی بر حاکمیت و 

 ,.Farzaneh et alنظارت بلافصل دولت تبدیل شده است )

(، شناسایی این منطقه کلیدی موفق در زمینه 2016

اعمال مدیریت مشارکتی محلی منابع آب بدون دخالت 

مستقیم بخش دولتی، جهت استخراج دستاوردهای 

باشد. پشتوانه برداران بومی لازم میحاصله از تجارب بهره

توان در برداشت مدیریت محلی موفق منابع آبی را می

برداران از این منابع مشترک و دانش بومی غنی پایدار بهره

و پتانسیل مثبت ساکنین منطقه نام برد. ارزیابی پیشینه 

برداران این محدوده در فرهنگی و تجارب بومی بهره

های آبی نشان از تغییر رفتار و قواعد مواجهه با محدودیت

ها به این بحران ها در پاسخمدیریت مشارکتی سنتی آن

برداران دلیل سازگاری با فرهنگ بهرهقواعد به این دارد.

مورد پذیرش عمومی قرار گرفته و روابط بین بازیگران را 

دهد و سیستم را به سمت نظارت و مشارکت نظم می

برداری پایدار از منابع آبی هدایت محلی در جهت بهره

 کند. می

با توجه  :تکامل یافته ریزی شدهتئوری رفتار برنامه

بینی دهی و پیشمقوله که دانش در شکلبه این 

تأثیرگذار است و موفقیت طراحی  زیستیمحیطرفتارهای 

های مدیریت مشارکتی منابع آبی در بخش استراتژی

برداران و اینکه چگونه در کشاورزی و خانگی به دانش بهره

اندیشند بستگی دارد، بنابراین این مورد مصرف آب می

 مدل و رفع برخی و تکامل مؤلفه جهت توسعه

بینی رفتار مشارکتی های تئوری آجزن در پیشمحدودیت

برداران به چارچوب نظری تحقیق افزوده شده است بهره

 زیستیمحیطباشد که دانش شایان ذکر می(. 4)شکل 

علائم و عنوان توانایی فرد برای شناسایی مفاهیم، به

 ,.Liu et al)شود الگوهای رفتاری محیطی تعریف می

چه بیان گردید، رابطه مثبت بین دانش و ؛ بنابر آن(2020

، فرضیه اساسی تحقیق را شکل زیستیمحیطرفتار 

یعنی طبق فرض تحقیق، هر چه دانش  .دهدمی

برداری مشارکتی از منابع آبی برداران نسبت به بهرهبهره

سوتری با آن داشته بیشتر باشد، احتمال اینکه رفتار هم

 شتر است.باشند نیز بی

رو که از نوع تحقیقات توصیفی در تحقیق پیش :هاروش

صورت پیمایش میدانی برای پی ، از ابزار پرسشنامه بهاست

 برداران استفاده شده است.بردن به منطق رفتاری بهره
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 جانمایی محدوده توشننقشه -1شکل 

   

 
 و تکامل یافته (Ajzen, 2011)استاندارد  شده یزیرفتار برنامه ر یتئور -2شکل 

 

طبق چارچوب تحلیلی تحقیق جهت عملیاتی کردن 

ریزی شده از پرسشنامه محقق ساخته تئوری رفتار برنامه

منظور ای بهبا مقیاس پنج گزینه  Likertاز نوع طیف

در این تحقیق سعی  ها استفاده شده است.ارزیابی سوال

رکتی شده است ادعای ارتباط بین دانش و رفتارهای مشا

برداری بهینه از منابع آب بر اساس شواهد تجربی در بهره

های پیمایشی موجود در منطقه و با استفاده از داده

های مربوط به گویهمستخرج از پرسشنامه اثبات گردد. 

متغیرهای پرسشنامه، از تحقیقات داخلی و خارجی 

استخراج شده و برای حصول اعتبار در طراحی و تنظیم 

بهبود کیفیت پرسشنامه نهایی، با نظر تعدادی از ها و آن

نظران و کارشناسان در این زمینه، تغییرات لازم در صاحب

پرسشنامه با  2و پایایی 2روایی ها صورت گرفته است.آن

آزمون آلفای  و 1ضریب نسبی روایی محتوا استفاده از

نفر  79برای تعداد کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. 

تر بزرگ 14/9این ضریب بایستی از عدد  متخصص مقدار

اعتبار محتوایی  12/9برآوردی باشد که با توجه به مقدار 

                                                           
2 Validity 
2 Reliability 
1 CVR: Content Validity Ratio 
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دامنه ضرایب آلفای  .ه استپرسشنامه تأیید گردید

شده ریزیهای مدل تئوری رفتار برنامهکرونباخ برای مؤلفه

دست آمده است که در محدوده قابل به 20/9تا  19/9بین 

ضرایب آلفای کرونباخ  7ار دارد. در جدول قبول تا عالی قر

 و تعداد سوالات هر مؤلفه مشخص شده است. 

 

 های تحقیقضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه -1جدول 

 ردیف
های مؤلفه

 تحقیق

های پرسشنامه تعداد گویه

 شرب

های پرسشنامه تعداد گویه

 کشاورزی
 آلفای کرونباخ

 199/9 2 2 دانش 7

 201/9 9 9 هنجار اجتماعی 4

 027/9 1 1 نگرش 9

 024/9 9 9 قصد رفتاری 2

2 PBC 0 0 022/9 

 122/9 77 2 رفتار 1

 

برای انتخاب  گیری:جمعیت هدف و روش نمونه

بندی تخصیص آب توجه به تمرکز طبقهبا پاسخگویان 

برداران شرب محدوده، بر دو دسته کشاورزان و بهره

مصارف شرب و ها بین دو گروه روستایی، پرسشنامه

 خدمات و مصارف کشاورزی توزیع گردید. شیوه 

گیری نیز بدین شکل بوده که حجم نمونه برای روش نمونه

و  Krejcieای توسط جدول گیری تصادفی طبقهنمونه

Morgan  برای مصارف شرب و کشاورزی دو روستا برآورد

 (. 4)جدول  ه استگردید

 

 حجم نمونه مورد مطالعه -2جدول 

 روستانام 
تعداد خانوار 

 روستایی

بردار تعداد بهره

 کشاورزی

تعداد پرسشنامه 

 شرب

تعداد پرسشنامه 

 کشاورزی

 790 472 472 290 توشن

 792 499 724 271 گلند تاریکی و فخرآباد

 

برای تجزیه و با توجه به اهداف تحقیق،  آنالیز آماری:

نظور مها بههای مستخرج از پرسشنامهتحلیل آماری داده

افزار ی دانش، از نرماستخراج مصادیق مرتبط با مؤلفه

SPSS .در این روش میانگین نمره فرد  استفاده شده است

های داده شده به سوالات، میزان رفتار مشارکتی از پاسخ

 سازی وکمّی برایکند. در ادامه ها را مشخص میآن

اق و ها و میزان انطبزمان روابط علّی بین متغیرتحلیل هم

برازش مدل مفهومی با مشاهدات تجربی از روش 

 .سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شده استمدل

بنابراین برای تأیید مدل ساختاری تحقیق از روش حداقل 

 استفاده گردیده است. Smart PLSافزار مربعات جزئی نرم
 

 نتایج

 شکلبررسی آمار توصیفی پاسخگویان در  تحلیل آماری:

گلند روستاهای دهد که نمونه مورد مطالعه در مینشان  9

تاریکی و فخرآباد از لحاظ سطح سواد، تحصیلات بالایی 

آمار توصیفی حاصل از خروجی  9در جدول ند. رندا

 ها نشان داده شده است.پرسشنامه
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 مشخصات دموگرافیک پاسخگویان -3شکل 

 
 های تحقیقآمار توصیفی مؤلفه -3جدول 

 توصیفیآمار 

 کشاورزی گلند کشاورزی توشن شرب گلند شرب توشن

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 41/9 47/2 49/9 94/2 49/9 41/2 44/9 72/2 نگرش

 44/9 29/9 49/9 42/2 47/9 72/2 47/9 97/2 هنجار اجتماعی

PBC 44/2 44/9 71/2 49/9 79/2 49/9 99/2 42/9 

 07/9 90/2 44/9 74/2 14/9 79/2 42/9 72/2 دانش

 47/9 42/9 49/9 79/2 41/9 92/2 14/9 92/2 قصد رفتاری

 42/9 90/2 40/9 72/2 42/9 72/2 44/9 47/2 رفتار

 

 نتایج تحقیق گویای این موضوع است که دانش 

بالاتر از متوسط برداران در مورد مسائل آب در منطقه، بهره

باشد و این امر بدین معنی است که قابل انتظار می

های مورد بررسی از رفتار مشارکتی نسبتًا بالایی نمونه

برخوردارند و سطح رفتار مشارکتی در منطقه مطالعاتی 

 باشد.بالا می

کیفیت مدل منظور بررسی مطلوبیت و بهآنالیز مدل: 

استفاده شده  isserGe-Stoneساختاری تحقیق از مقیاس 

، 94/9 سه مقدار (2014و همکاران ) Henselerاست. 

بینی کم، قدرت پیشمقادیر  عنوانرا به 92/9و  72/9

. اندتعیین نموده برای مقادیر آمارهمتوسط و قوی 

ریزی شده مدل تئوری رفتار برنامه 2طبق نتایج جدول 

ها، از در تمام حالت تکامل یافته با مؤلفه دانش، تقریباً

 باشد.کیفیت ساختاری مناسبی برخوردار می

دار بودن روابط بین متغیرها از در ادامه برای بررسی معنی

در سطح اطمینان  <21/7Tاستفاده شده است ) Tآماره 

 دار معنی %22در سطح اطمینان  <20/4Tو  22%

باشد( و ضرایب رگرسیونی مدل تکامل یافته نیز در می

اکثر روابط مدل  2ارائه شده است. طبق جدول  2ل جدو

باشند و فقط رابطه کنترل دار میمعنی Tطبق آماره 

رفتاری درک شده با قصد رفتاری در بخش کشاورزی 

 باشد. دار نمیمعنی
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 ریزی شده تکامل یافتههای تئوری رفتار برنامهگیسر مؤلفه-میزان آماره استون -4جدول 

های مؤلفه

 قیقتح

 کشاورزی گلند کشاورزی توشن شرب گلند شرب توشن

2Q 
قدرت 

 بینیپیش
2Q 

قدرت 

 بینیپیش
2Q 

قدرت 

 بینیپیش
2Q 

قدرت 

 بینیپیش

 متوسط 97/9 قوی 22/9 قوی 22/9 قوی 24/9 نگرش

 متوسط 97/9 متوسط 72/9 ضعیف 79/9 متوسط 41/9 هنجار اجتماعی

PBC 22/9 قوی 27/9 قوی 27/9 قوی 27/9 قوی 

 قوی 29/9 قوی 29/9 متوسط 72/9 قوی 94/9 دانش

 قوی 27/9 متوسط 99/9 متوسط 71/9 ضعیف 79/9 قصد رفتاری

 قوی 24/9 قوی 21/9 قوی 29/9 قوی 20/9 رفتار

 

 ریزی شده تکامل یافتههای تئوری رفتار برنامهمؤلفه Tضرایب رگرسیونی و آماره  -5جدول 

 کشاورزی گلند کشاورزی توشن شرب گلند شرب توشن های تحقیقمؤلفه

آماره  
T 

ضرایب 

 رگرسیون
آماره 

T 

ضرایب 

 رگرسیون
آماره 

T 

ضرایب 

 رگرسیون
آماره 

T 

ضرایب 

 رگرسیون

 29/9 47/4 22/9 07/0 12/9 4/77 10/9 99/79 قصد رفتاری ← نگرش

 29/9 22/9 44/9 29/9 72/9 94/2 74/9 04/9 قصد رفتاری ← هنجار اجتماعی

 02/9 42/22 00/9 02/92 12/9 74/71 00/9 72/42 نگرش ← انشد

PBC ← 94/9 70/9 92/9 49/7 79/9 90/4 74/9 49/4 قصد رفتاری 

PBC ← 22/9 22/2 92/9 72/2 72/9 44/2 49/9 49/49 رفتار 

 92/9 97/2 24/9 92/2 09/9 29/44 42/9 22/1 رفتار ← قصد رفتاری
 

بین ، 2دست آمده از جدول با توجه به ضرایب مسیر به 

 برداری مشارکتی از منابع آبیبهرهرفتار نگرش با و  دانش

رابطه مثبت معنادار مشاهده شد که فرضیه پژوهش را 

مثبتی نسبت به رفتار  برداران نگرشو بهره کندتأیید می

 ها داشتند. مشارکتی حفاظت از آب در تمام حالت

ریزی شده ر برنامهطور که در تئوری رفتاچنین همانهم

فرض شده، نتایج این تحقیق نیز تأثیر و قدرت  استاندارد

تبیینی قوی مؤلفه نگرش را در تعیین مؤلفه نیت رفتاری 

های هنجار نماید. نتایج این تحقیق در باب مؤلفهتأیید می

 ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر قصد رفتاری 

داری را نشان برداران رابطه مستقیم مثبت و معنیبهره

دهد. بنابراین در خصوص مسیرهای ساختاری مدل، می

ها دارای اثر مثبت و نتایج حاکی از آن است که همه مؤلفه

  داری بر متغیر قصد رفتاری هستند.معنی

در ادامه برای بررسی بخش ساختاری مدل، مقادیر 

( 0CR( و پایایی ترکیبی )4AVEواریانس استخراج شده )

                                                           
4 Average Variance Extracted 
0 Composite Reliability 

روایی همگرا زمانی وجود مورد سنجش قرار گرفته است. 

 باید از CR چنینهم و تر باشدبزرگ 4/9از  CR دارد که

نتایج معیارهای مذکور برای  تر باشد.بزرگ AVEمیانگین 

 AVEمیزان دهد نشان می 1هر یک از مصارف در جدول 

باشد که می 2/9در تمامی موارد بالاتر از مقدار 

گیری ده پایایی و اعتبار مناسب ابزارهای اندازهدهننشان

بنابراین با توجه به اینکه معیارهای پایایی ترکیبی و  است.

روایی همگرا در هر چهار حالت در بازه مربوطه واقع 

 MTPBاند، وضعیت پایایی و روایی همگرای مدل گردیده

  نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

های تجربی با مدل بین داده خوانیبرای شناخت میزان هم

سازی معادلات ساختاری از مفهومی تحقیق در مدل

معیار نیکوئی  شود.های نیکویی برازش استفاده میشاخص

 میانگین مربعاتاستاندارد شده ریشه  برازش

شده پیشنهاد  اخیردر مطالعات که  SRMR)2( باقیمانده

 92/9مقدار کمتر از  کند کهتغییر می 7تا  9بین  است

شود ، نیز مطلوب در نظر گرفته می90/9خوب و کمتر از 

                                                           
2 Standardized Root Mean Squared Residual 
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(Henseler et al., 2014; Hu & Bentler, 1999 میزان .)

 ارائه شده است. 4این شاخص در جدول 

ها دهد این معیار در اکثر حالتنشان می 4نتایج جدول 

با باشد؛ بنابراین نزدیک یا بهتر از حد توصیه شده می

 برای پیمایشی هایداده بدست آمده، توجه به مقادیر

کفایت و برازش لازم  گیری متغیرهای پنهان ازاندازه

پژوهش، قابل اتکا و مورد اعتماد و مدل فرضی  برخوردارند

با و بدون  TPB. در نهایت برای مقایسه دو مدل باشدمی

( برای متغیرهای مؤلفه دانش، مقدار ضریب تعیین )

)جدول  و رفتار مدل محاسبه گردیده است قصد رفتاری

0.)

 

 ریزی شده تکامل یافتهمدل تئوری رفتار برنامه (CRو پایایی ) (AVEاعتبار ) -6جدول 

های مؤلفه

 تحقیق
 کشاورزی گلند کشاورزی توشن شرب گلند شرب توشن

 AVE CR AVE CR AVE CR AVE CR 
 014/9 279/9 242/9 147/9 292/9 179/9 022/9 202/9 نگرش

 249/9 279/9 297/9 227/9 272/9 220/9 242/9 204/9 هنجار اجتماعی

 009/9 479/9 024/9 111/9 422/9 219/9 429/9 221/9 دانش

PBC 149/9 012/9 292/9 094/9 220/9 007/9 222/9 292/9 

 292/9 94222 299/9 142/9 299/9 292/9 274/9 209/9 قصد رفتاری

 021/9 124/9 429/9 9224/9 449/9 299/9 040/9 172/9 رفتار

 ریزی شدهمدل تئوری رفتار برنامه SRMRشاخص  -7جدول 

 کشاورزی گلند کشاورزی توشن شرب گلند شرب توشن معیار نیکویی برازش

SRMR 942/9 942/9 90/9 7/9 

 
 ریزی شده استاندارد و تکامل یافتهمدل تئوری رفتار برنامه 2Rشاخص  -8جدول 

های مؤلفه

 تحقیق

TPB MTPB 
شرب 

 توشن
 شرب گلند

کشاورزی 

 توشن

کشاورزی 

 گلند

شرب 

 توشن
 شرب گلند

کشاورزی 

 توشن

کشاورزی 

 گلند

     - - - - نگرش

 42/9 07/9 00/9 01/9 42/9 04/9 00/9 01/9 قصد رفتاری

 42/9 424/9 240/9 244/9 42/9 42/9 24/9 24/9 رفتار

 

دهد که در مجموع نشان می 0جدول در  2R مقدار ضریب

درصد از  42و  42، 29، 24به ترتیب  MTPBمتغیرهای 

برداران نسبت به مشارکت محلی در تغییرات رفتاری بهره

برداری از شرب حفاظت از منابع آبی را در موارد بهره

توشن، شرب گلند، کشاورزی توشن و کشاورزی گلند 

کامل یافته و مدل کنند. مقایسه نتایج مدل تتبیین می

TPB دهد که افزودن متغیر دانش توانسته است نشان می

بینی رفتار مشارکتی را تا حدودی بهبود بخشد و پیش

برداران شرب توشن، توانایی مدل را در ارزیابی رفتار بهره

 %4/9و کشاورزان توشن،  %0/9و شرب گلند،  4/9%

قابل افزایش دهد، ولی در مورد کشاورزی گلند تأثیر 

 بینی رفتار نشان نداده است.ای در بهبود پیشملاحظه

افزودن مؤلفه دانش، باشد که البته لازم به ذکر می

های مختلف های قابل توجهی را در بین حالتتفاوت

 مصارف نشان نداده است.
 

 بحث
 نیترمهم و نیاول عنوان به بردارانبهره یرفتارها یبررس

بنابراین  .رسدیم نظر به یضرور سنتی نظام کی رهیزنج

در این مطالعه تلاش برای یافتن اثر مؤلفه دانش بر 
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برداری از آب همسازی نگرش، نیت و رفتار مشارکتی بهره

بر اساس مصارف مختلف، در دو روستای توشن و گلند 

صورت گرفته است. طبق تجارب میدانی در منطقه، 

ا به برداری از منابع آبی بمشارکت ذینفعان در بهره

گذاری دانش در مواردی که در مورد استفاده از اشتراک

بنابراین با  .نمایدآب تعارض وجود دارد، کار را تسهیل می

توجه به دانش مبتنی بر اجماع و یادگیری مشترکی که در 

دست آمده برداران بهطول سالیان متمادی توسط بهره

است، احتمال بیشتری برای پذیرش تغییرات رفتاری و 

سازی در حصول اهداف مدیریت مشارکتی منابع ظرفیت

ارتباط و  تعییندر این راستا برای  وجود خواهد داشت.

از رویکرد  رفتاری، یرهایمتغ یرسا اب دانشمؤلفه  وابستگی

ریزی شده تکامل معادلات ساختاری و تئوری رفتار برنامه

یافته استفاده شده است. با توجه به ضرایب مسیر به دست 

برداری مشارکتی از بهرهرفتار نگرش با و  دانشبین ده، آم

که این نتایج رابطه مثبت معنادار مشاهده شد  منابع آبی

و همکاران  Dolnicarچون های محققانی همبا یافته

(4974)، Salvaggio ( و 4972و همکاران )

Asadollahzadeh (4977 ) که مؤلفه دانش را با پذیرش

ازگار با مدیریت پایدار آب یا رفتار ها و رفتارهای سنگرش

کنند و اهمیت دانش را در تقویت مصرف آب مرتبط می

چنین نتایج دهند، همخوانی دارد. همرفتار نشان می

برداران نگرش مثبت و تحقیق حاکی از آن است که بهره

برداری از منابع آبی منطقه آمادگی مطلوبی در مورد بهره

و همکاران  Bagheri هاییافتهخود دارند. این نتایج با 

(4947 ،)Pino ( 4974و همکاران ،)Shahangian  و

دهند نگرش، مؤثرترین که نشان می( 4944همکاران )

جویی در مصرف آب توسط مؤلفه تأثیرگذار بر قصد صرفه

باشد، مطابقت دارد. نتایج مشابه با تحقیق بردارانمیبهره

های هنجار مؤلفهدار حاضر در باب رابطه مثبت و معنی

 ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر قصد رفتاری 

و همکاران  Wangبرداران نیز توسط مطالعات بهره

گزارش شده  (4949و همکاران )Warner ( و 4970)

 در مدل یی خوبتوانااز  کایتح نیز شواهد منطقهاست. 

 دهدیم نشاندارد و  بردارانبهره یرفتار منطق ینیبشیپ

 یدستاوردها حفظ به نسبت انبرداربهره رفتار و قصد که

 دو هر توسط یخوب به آب منابع یمشارکت تیریمد

داده شده  حیتوض افتهیاستاندارد و تکامل   TPBمدل

 ریتحت تأث یاست. رفتار کشاورزان به طور قابل توجه

 و گرفته، قرار یمشارکت داریپا یبرداربهره یها براقصد آن

 و یذهن هنجار ،دانش، نگرش ریتأث تحت زین هاآن قصد

اما با یادآوری این . دارد قرار شده درک یرفتار کنترل

نتیجه که در تحقیق حاضر تفاوت زیادی با افزودن مؤلفه 

بینی رفتار مشارکتی مشاهده نشده است و دانش در پیش

واریانس محاسبه شده بیشتر به متغیرهای تئوری رفتار 

نسبت داده شده است تا مؤلفه  ریزی شده استانداردبرنامه

شناختی و رفتاری دهد عوامل روان، نشان میدانش

دیگری نیز برای شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مشارکتی 

نیاز، برای عنوان پیشتواند بهدخالت دارند و دانش می

های این نتایج با یافتهاقدام به رفتار مشارکتی مؤثر باشد. 

(Diclemente, 1989; Fisher & Fisher, 1992 مبنی بر )

که مؤلفه دانش اگر چه ضروری است، اما به تنهایی این

خوانی دارد. کند، همبرای ایجاد رفتار مطلوب کفایت نمی

لازم به ذکر است که نتایج مدل تکامل یافته با مؤلفه 

برداران شرب، با اختلاف اندک دهد که بهرهدانش نشان می

اورزی، تمایل رفتاری بیشتری به برداران کشنسبت به بهره

عبارت دیگر پذیرش مدیریت مشارکتی آب دارند. به

های تحقیق سطوح بالاتری از دانش مرتبط با آب را یافته

ها مرتبط در مورد مسائلی که مستقیماً به شرب خانواده

تری از دانش را در مورد مصرف هستند، و سطوح پایین

اگر فرد آنچه گفته شد، بنابر .شوندآب کشاورزی شامل می

آبی نسبت به خطر یا تهدیداتی که در ازای بروز بحران کم

افتد آگاهی و شناخت داشته باشد، در جامعه اتفاق می

کند تا این دانش را نیز کسب کند که برای تلاش می

مواجهه با آن و کاهش آثار سوء این رفتار بر روی منابع 

 م دهد.ای را انجاهای بهینهآب، چه اقدام
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Abstract 
Introduction: In the present age, the issues and challenges of water crisis 

are at the center of attention of human life. To solve these crises, recent 

environmental policies have focused on encouraging pro-environmental 

behaviors and the determining factors of this behavior. Considering that one 

of the reasons for this crisis is the lack of human knowledge in the 

sustainable management of resources, therefore, the present research aims to 

contribute in the explanation and prediction of cooperative use behavior of 

water resources by Investigating the rich experiences of a successful case 

study in the field of water consumption local management by focusing on 

the knowledge component. 
Materials & Methods: The theoretical framework of the research is the 

modify theory of planned behavior (MTPB) with an emphasis on the local 

knowledge component. This descriptive research was conducted using a 

survey method and a questionnaire among two groups of drinking and 

agricultural users in Toshan and Galand villages in Golestan province. The 

validity and reliability of the questionnaires have been confirmed using the 

Content Validity Ratio and Cronbach's alpha test. According to the research 

objectives, SPSS software was used for the statistical analysis of the 

questionnaires. In the following, structural equation modeling using Smart 

PLS software has been used for the simultaneous analysis of causal 

relationships between variables and the degree of conformity of the 

conceptual model with experimental observations. 
Results: The results of the statistical analysis show that the environmental 

knowledge of the users about water issues in the region is higher than the 

expected average, and this means that the level of cooperative behavior in 

the study area is high. Also, according to the Stone-Geisser scale, the 

structural model has a good structural quality in all cases. Investigating the 

structural part of the model by Average Variance Extracted (AVE) and 

Composite Reliability (CR) shows the appropriate reliability and convergent 

validity of the MTPB model. Also, the value of the R2 coefficient shows that 
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in total, the variables of the modify model explain 92, 93, 74 and 79% of the 

behavior of the users of Toshan drinking, Galand drinking, Toshan 

agriculture and Galand agriculture, respectively, in relation to local 

participation in the use of water resources. Regarding the structural paths of 

the model, the results indicate that all components have a positive and 

significant effect on the variable of behavioral intention. Also, according to 

the obtained path coefficients, a positive and significant relationship has 

been observed between knowledge and attitude with the behavior of 

cooperative use of water resources, which confirms the hypothesis of the 

research and shows that the users have a positive attitude towards the 

cooperative behavior of water conservation in all cases. 
Discussion: According to the field experiences in the study area, the 

participation of stakeholders in the use of water resources facilitates the 

work by sharing environmental knowledge in cases where there are conflicts 

regarding the use of water. Adding the knowledge component, has not 

shown significant differences in improving behavior prediction between 

different cases of consumption. Of course, the results show that knowledge 

can be effective as a prerequisite for engaging in cooperative behavior. It 

should be noted that the results show that drinking water users, with a slight 

difference compared to agricultural users, have a greater behavioral 

intention to accept cooperative management of water resources. 

 
 

 

 


