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چکیده
پژوهش حاضر با هدف درک رفتار حفاظت از آب باغداران شهرستان دشتستان بر اساس مدل هنجار -برانگیختگی
شوارتز ( ،)NAMصورت گرفت .جامعهی آماری این مطالعه 3411 ،نفر از باغدارانی با محصول اصلی خرما بود که بر
اساس جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  111باغدار از طریق روش نمونهگیری چند مرحلهای تصادفی انتخاب شدند و
اطالعات الزم از آنها گردآوری شد .ابزار جمع آوری دادهها ،پرسشنامهی محقق ساخت بود که روایی آن را اعضای
هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی تأیید کردند و پایایی آن از طریق انجام مطالعهی راهنما به تأیید رسید.
یافتهها نشان داد پنج متغیر آگاهی از پیامدها ،آگاهی از نیاز ،کارآمدی نتیجه ،خودکارآمدی و انتساب مسئوولیت قادر به
پیش بینی بخش قابل توجهی ( )R2= 1/22از تغییرات در متغیر هنجار اخالقی نسبت به حفاظت از آب میباشند .عالوه بر
این ،متغیرهای هنجار اخالقی ،احساس گناه و احساس غرور قادر به پیش بینی بخشی ( )R2= 1/24از تغییرات در متغیر
رفتار نسبت به حفاظت از آب میباشند .به طور خاص ،با توجه به اهمیت رفتارهای حفاظتی باغداران در رابطه با حفاظت
از منابع آب ،پیشنهاد میشود از طریق افزایش سطح آگاهی و باال بردن مسئولیت باغداران در قبال مسایل مربوط به آب،
تعهد اخالقی باغداران را در جهت انجام رفتارهای حفاظتی مطلوب تقویت نمود .همچنین ،ارایهی اختیارات و تسهیالت
الزم به آنها جهت نگهداری ،تعمیر و بازسازی شبکههای توزیع آب و تجهیزات آبیاری میتواند باعث ایجاد انگیزه در
بین باغداران و تشویق آنها جهت حفاظت از منابع آب شود.
واژههای کلیدی :پرورش دهندگان خرما ،حفاظت از آب ،رفتار ،شهرستان دشتستان ،مدل هنجار -برانگیختگی
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Abstract
The aim of this research is to understand water conservation behavior of orchardmen based on Schwartz
norm-activation model (NAM). Size of statistical population has been 1400 orchardmen, which date as their
main crop, that 300 orchardmen was chosen with Krejci and Morgan sampling Table and their necessary
information was collected. Questionnaire's validity was confirmed by faculty members of agricultural
education and extension group in khouzestan, Ramin University and its stability was confirmed by pilot
study. Results showed 5 variables Awareness of consequences, Awareness of need, Self-efficacy, Efficacy,
Ascription of responsibility can predict a substantial part (R2=0.52) of changes in Personal norm variable
regarding to water conservation. Moreover, personal norms, guilty feeling and pride feeling variables can
predict a part (R2=0.24) of changes in behavior variable regarding to water conservation. Therefore, it is
suggested that by increasing the awareness level coupled with the responsibility of orchardmen towards
water issues, their ethical commitment on performing appropriate conservation behaviors would be
strengthened. Also, delegating enough authority to orchardmen as well as providing facilities for
maintenance, repairing and rehabilitation of water distribution networks and irrigation equipment can
motivate orchardmen and encourage them to conserve water resources.

Keywords: Behavior, Date Palm Growers, Dashtestan Country, Norm-Activation Model,Water
Conservation

 با آن23 اساسی زیست محیطی است که بشر در قرن

مقدمه

.)2111  وردیوگو و همکاران-مواجه شده است (کرال

آب یک منبع طبیعی حیاتی است که به سرعت در حال

) بیان میکنند که سفرههای2113( سومریل و بریسکو

کمیاب شدن در سراسر جهان است (آلکون و همکاران

 به طور سریع،آب زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان

 مسئلهی کمبود آب و، به گفتهی کارشناسان.)2133

.اغلب بیشتر از یک متر در سال در حال کاهش هستند

کیفیت پایین آن برای مصرف انسان یکی از چالشهای
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همچنین ،رودخانهها و رودهای دائمی که در گذشته

منابع مشترک هاردین در سال  3661در این زمینه است

توسط آبهای زیرزمینی مبنای جریان تأمین آب بودند،

(فیلیپ و همکاران  .)2119در واقع ،تراژدی منابع

در حال تبدیل شدن به رودخانهها یا رودهای فصلی و

مشترک هاردین مدلی است که بهره برداری بی اندازه و

یا به کلی در حال ناپدید شدن هستند .تاالبها خشک

یا تخریب نهایی همهی منابع مشترک را پیش بینی می-

شدهاند .آب شور به زمینهای بسیاری از مناطق

کند (فینی و همکاران  .)3661علیرغم این پیش بینی

ساحلی نفوذ کرده است و زمین تحت شهرها در حال

واضح ،تعداد شگفت آوری از موارد وجود دارد که در

نشست است .آلودگی نیز به طور فزآینده ،تهدید کنندهی

آن کشاورزان نه به عنوان مسرفان بلکه به عنوان

این منابعی است که در دسترس هستند (کرال-

قهرمانانی ظاهر میشوند که منابع قابل توجهی را

وردیوگو و همکاران  2111و جیوردانو  .)2116در

گسترش میدهند و قوهی ابتکار و خالقیت خود را برای

مواجه با این چالش ،راهبردهای حفاظت از آب در

مقابله با کاهش منابع به کار میاندازند (فینی و همکاران

راستای توسعه پایدار اهمیت کلی مییابند و تمرکز

 3661و وارفیز و همکاران  .)2131از این رو،

اصلی در حال حاضر بر روی رفتار کشاورزان و

استراتژیهای رفتاری متفاوت هستند و این استراتژیها

استفادهی آنها از آب میباشد (وارقز و همکاران

با برداشتهای متفاوتی نیز همراه است .از آنجا که

 .)2131چرا که بخش کشاورزی با اختصاص حدود 91

استراتژیهای رفتاری کشاورزان به صورت مستقیم در

درصد از کل برداشتهای آب شیرین و  61درصد از

تشدید تخریب منابع آب و یا مدیریت و سازگاری با

استفادههای آب مصرفی ،بزرگترین مصرف کنندهی

کمبود آب ارتباط دارد (مول و همکاران  2131و یزدان

آب در سطح جهان (سیبرت و همکاران  2131و دشتی

پناه و همکاران  ،)2134بنابراین رفتار صحیح و مناسب

و همکاران  )2131و ایران است (موتی و همکاران 2113

آنها عامل مهمی در حفاظت از منابع کمیاب آب ،حفظ

و پارساپور و همکاران  .)2139با این حال ،این سهم

امنیت غذایی و تولید پایدار ،کاهش فقر و غیره میباشد

بزرگ بارها با این واقعیت که آبیاری اغلب بهره وری

که در این راستا ،تشویق و هدایتشان بسیار مهم و

پایینی را نمایش میدهد ،مربوط شده است .به گونهای

ضروری است (وانگ و همکاران  2111و وارفیز و

که بیش از نیمی از همهی آب منتقل شده برای

همکاران  .)2131به منظور انجام این کار ،نیاز مبرمی به

کشاورزی هرگز به تولید غذا منجر نمیشود .در این

درک این مسئله که چگونه رفتار حفاظتی کشاورزان

میان ،کشاورزان اغلب به عنوان اتالف کنندهی آب و

میتواند تحت تأثیر قرار گیرد و چه متغیرهایی رفتار

دریافت کنندهی سهم بیتناسبی از آب متصور میشوند

حفاظت از آب کشاورزان را پیش بینی میکند ،وجود

(مول و همکاران  )2131که استفادهی ناکارآمد آنان از

دارد (کیلیک و درویسگلیو  .)2131یکی از روشهای

منابع موجود ،منجر به بهره برداریهای بیش از حد از

مطالعهی رفتار حفاظتی انسان و عوامل پیش بینی

منابع آبهای زیرزمینی و نیز کاهش جریان طبیعی

کنندهی آن ،کاربرد روانشناسی و مدلهای اجتماعی-

رودخانههای اصلی گردیده است (کومار  .)2131چرا که

روان شناختی است (ساالری و همکاران  .)2132مدلها

آنها قوانین را با حیله به کار میگیرند ،به طور غیر

و نظریههای روانشناسانهی متعددی همچون مدل

قانونی از آب استفاده میکنند ،به ساختارها آسیب می-

هنجار -برانگیختگی (شوارتز  ،)3699تئوری حفاظت

رسانند و آب را از مسیرهایی که در بسیاری از موارد،

انگیزه (راجرز  ،)3611مدل اعتقاد سالمت (رزنستاک

آب را به مصرف کنندگان پایین دست موجود می-

 )3694و یا تئوری عمل منطقی (آجزن و فیش بین

رسانند ،پمپاژ میکنند (مول و همکاران  .)2131تراژدی

 )3611و تئوری رفتار برنامه ریزی شده (آجزن )3663
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برای مطالعهی رفتارهای حامی محیط زیست و یا

زیست محیطی با اقدامات جمعی در ارتباط هستند و به

حفاظتی به وجود آمده و توسعه یافته است (توراگا و

مطالعاتی در باب کارآمدی نتیجه مربوط میشوند.

همکاران  .)2131در این میان ،یک تئوری برجسته

سوم ،خودکارآمدی که به معنای توانایی درک شده

تئوری هنجار -برانگیختگی 3شوارتز است (هارلند و

برای انجام یک رفتار است .در واقع ،آن شامل ارزیابی

همکاران  .)2119شوارتز ( )3699مدل هنجار-

مردم از عواملی است که شیوهی انجام یک رفتار را

برانگیختگی را در اصل در زمینهی رفتار نوع دوستانه

تسهیل میکند و یا مانع میشود و ادراک شان از اینکه

گسترش داد .هنجارهای اخالقی ،هستهی اصلی از این

تا چه حد آنها این کار را انجام میدهند (هرلیمان و

مدل هستند (کوردانو و همکاران  2133و انوزین و

همکاران  .)2116چهارم ،انکار مسئوولیت پذیری که به

همکاران  .)2131هنجارهای اخالقی به عنوان احساس

تمایل افراد برای انکار مسئوولیتها برای پیامدهای

تعهد اخالقی برای انجام یا عدم انجام اقداماتی خاص

ناشی از انتخابهای رفتاریشان برای رفاه دیگران

هستند که به رفتارهای حامی محیط زیست منجر می-

اشاره دارد (هارلند و همکاران  .)2119در مدل هنجار-

شوند (دی گروت و همکاران  .)2119این هنجارهای

برانگیختگی ،فرض بر این است که تمامی این متغیرها از

اخالقی در مدل هنجار -برانگیختگی برای پیش بینی

طریق هنجارهای اخالقی بر روی احساسات پیش بینی

رفتارهای فردی مورد استفاده هستند (انوزین و

شده از گناه و غرور تأثیر میگذارند (انوزین و همکاران

همکاران  .)2131بر اساس این مدل ،هنجارهای اخالقی

 .)2131احساس گناه به عنوان یک حس دردناک تعریف

هنگامی فعال میشوند که شخص اذعان دارد که انجام

شده است و زمانی در فرد به وجود میآید که با یک

دادن یا ندادن یک رفتار خاص ،پیامدهای منفی را برای

رویداد بد مواجه شده باشد .در مقابل ،احساس غرور به

دیگران یا محیط زیست (آگاهی از پیامدها) در پی

عنوان یک حس مثبت تعریف شده است و زمانی در فرد

خواهد داشت و یا هنگامی که شخص احساس میکند

به وجود می آید که با یک رویداد خوب مواجه شده

برای این پیامدهای منفی مسئول (انتساب مسئوولیت)

باشد (بامبرگ و موسر  .)2119این احساسات خودآگاه

است (دی گروت و همکاران  .)2119عالوه بر این موارد،

که توسط خودارزیابی فرد از هنجارهای اخالقی و

به گفتهی شوارتز ،هنجارهای اخالقی توسط متغیرهای

استانداردها شکل میگیرند به نوبهی خود بر روی

کلیدی دیگری نیز فعال میشوند .نخست ،مسئلهی

رفتار تأثیر میگذارند .به طوری که رفتارهایی که مطابق

آگاهی از نیاز میباشد که به آگاهی فرد از ضرورت

با هنجارهای اخالقی باشند منجر به ایجاد احساس

کمک اشاره دارد (کلوکنر  .)2131در واقع ،آگاهی از نیاز

غرور و افتخار در فرد میگردند و رفتارهایی که با

مستلزم این است که تا چه حد توجه یک فرد بر وجود

هنجارهای اخالقی مطابقت نداشته باشند باعث احساس

یک شخص یا یک نهاد انتزاعیتر (به عنوان مثال ،محیط

گناه و پشیمانی در فرد میشوند (آبراهامز و همکاران

زیست) متمرکز شده است (هارلند و همکاران .)2119

.)2116

دوم ،کارآمدی نتیجه که به معنای شناسایی اقداماتی

به نظر میرسد که تئوری هنجار -برانگیختگی برای

برای رفع نیازهای دیگران و یا چیزهایی که برای

توضیح انواع مختلفی از نیات و رفتارهای حامی محیط

شخص ارزشمند هستند ،میباشد (استیگ و دی گروت

زیست مانند حفاظت از انرژی (بالک و همکاران ،)3612

 .)2131در این خصوص ،هارلند و همکاران ()2119

تمایل به پرداخت برای حفاظت از محیط زیست (گوگنانو

معتقدند ،بسیاری از مشکالت اجتماعی به ویژه مشکالت

و همکاران  ،)3664نیت یا تمایل به کاهش استفاده از

)Norm-Activation Model (NAM

1

خودرو (اریکسون و همکاران  2116و آبراهامز و
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همکاران  ،)2116استفاده از ماشین برای مسافتهای

شایان ذکر است ،رفتار حفاظت از آب اغلب به گونهای

کوتاه و بستن شیر آب در هنگام مسواک زدن دندانها

مترادف با مدیریت تقاضای آب مورد استفاده میباشد

(هارلند و همکاران  ،)3666رفتار سیاسی (گارلینگ و

(روسل و فیلدینگ  .)2131در واقع ،رفتار حفاظت از آب

همکاران  )2111و به طور کلی رفتار حامی محیط

نشان دهندهی یکی از مهمترین فعالیتهای حامی محیط

زیست (نوردلند و گارویل  ،)2112موفق بوده است .از

زیست است که برای یک شیوهی پایدار از زندگی بر

آنجا که تاکنون در ایران تحقیقی در زمینهی درک

روی این سیاره الگو برداری و توسعه یافته است

رفتار حفاظت از آب باغداران با استفاده از این مدل

(کرال -وردیوگو و همکاران  .)2111با توجه به مطالب

صورت نگرفته است ،این تحقیق قصد دارد که با

فوق ،تعاریف مفهومی متغیرها در جدول  3و تئوری

استفاده از تئوری هنجار -برانگیختگی به درک رفتار

مورد استفاده در این پژوهش در شکل  3ارائه میگردد.

حفاظتی باغداران در رابطه با حفاظت از آب بپردازد.
جدول  -1تعاریف مفهومی متغیرها
تعریف مفهومی متغیر

متغیر
آگاهی از پیامدها نسبت به حفاظت از آب

آگاهی فرد از پیامدهای استفادهی نادرست از آب میباشد.

آگاهی از نیاز نسبت به حفاظت از آب

آگاهی فرد از کم آبی و لزوم صرفه جویی در آب میباشد.

انتساب مسئوولیت نسبت به حفاظت از آب

احساس مسئوولیت فرد نسبت به حفاظت از آب میباشد.

کارآمدی نتیجه نسبت به حفاظت از آب

راهکار مطلوب فرد برای مقابله با کم آبی و حفاظت از آب میباشد.

خودکارآمدی نسبت به حفاظت از آب

توانایی فرد برای انجام رفتارهای حفاظت از آب میباشد.

انکار مسئوولیت نسبت به حفاظت از آب

عدم احساس مسئوولیت فرد نسبت به حفاظت از آب میباشد.

هنجار اخالقی نسبت به حفاظت از آب

احساس درونی و تعهد فرد نسبت به حفاظت از آب میباشد.

احساس گناه در رابطه با حفاظت از آب

احساس عذاب وجدان فرد از استفادهی نادرست از آب میباشد.

احساس غرور در رابطه با حفاظت از آب

احساس رضایت فرد از انجام رفتارهای حفاظت از آب میباشد.

رفتار در رابطه با حفاظت از آب

پاسخ قابل مشاهدهی فرد نسبت به حفاظت از آب میباشد.

آگاهی از پیامدها
آگاهی از نیاز

احساس گناه

انتساب مسئوولیت
هنجار اخالقی

رفتار

کارآمدی نتیجه
احساس غرور

خودکارآمدی
انکار مسئوولیت پذیری

شکل  -1تئوری هنجار -برانگیختگی
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منظور طراحی ابزار سنجش سعی گردید مقیاسهایی که

مواد و روشها
این تحقیق به منظور درک رفتار باغداران نسبت به

بدین منظور طراحی شدهاند ،مورد مطالعه و بررسی

حفاظت از آب طراحی و اجرا شد .پژوهش با استفاده از

قرار گیرند .برای تأمین سایر دادههای بومی و محلی،

راهبرد پیمایش 2انجام شد .این روش از انواع پژوهش-

سواالتی دیگر نیز طراحی و در پرسشنامه گنجانده شد.

های توصیفی است که برای بررسی توزیع ویژگیهای

متغیر وابستهی این تحقیق ،رفتار در رابطه با حفاظت از

یک جامعهی آماری به کار میرود .منطقه مورد مطالعه

آب و متغیرهای مستقل شامل ویژگیهای فردی و

در این پژوهش ،شهرستان دشتستان در استان بوشهر

حرفهای( سن ،میزان تحصیالت ،تجربهی باغداری ،نوع

میباشد .استان بوشهر در جنوب ایران واقع شده است

سیستم آبیاری مورد استفاده) ،آگاهی از پیامدها در

و به علت موقعیت خاص جغرافیایی و تأثیر دیگر عوامل

رابطه با حفاظت از آب ،آگاهی از نیاز در رابطه با

از مناطق خشک ایران به شمار میرود .لذا به دلیل

حفاظت از آب ،انتساب مسئوولیت در رابطه با حفاظت

کمبود بارندگی و عدم توزیع یکنواخت آن ،آبیاری یک

از آب ،کارآمدی نتیجه در رابطه با حفاظت از آب،

اصل مهم در کشاورزی این مناطق محسوب میشود.

خودکارآمدی در رابطه با حفاظت از آب ،انکار

همچنین محدود بودن منابع آبهای سطحی و افزایش

مسئوولیت پذیری در رابطه با حفاظت از آب ،هنجار

بیش از حد سطح زیر کشت ،بر بهره برداری از منابع

اخالقی در رابطه با حفاظت از آب ،احساس گناه در

آبهای زیرزمینی به ویژه در مناطق تحت کشت خرما

رابطه با حفاظت از آب و احساس غرور در رابطه با

افزوده است (سجادی میان آب و یعقوبی  .)2139در

حفاظت از آب میباشند .برای سنجش این متغیرها( به

شهرستان دشتستان که در شمال استان بوشهر واقع

جز ویژگیهای فردی و حرفهای و رفتار) از سنجههای

است ،اکثر باغداران از آبهای زیرزمینی در اولویت با

مختلفی استفاده گردید که با طیف لیکرت  2گزینهای

آبهای سطحی برای آبیاری استفاده میکنند .در دههی

شامل" کامأل موافقم" " ،موافقم" " ،تا حدودی"" ،

اخیر به علت برداشت بی رویۀ باغداران از آبهای

مخالفم" و" کامأل مخالفم" نمره گذاری شده بودند و

زیرزمینی(آب چاهها) ،سطح آبهای زیرزمینی این

جهت سنجش متغیر رفتار از دو گزینهی" بلی" و "خیر"

شهرستان به شدت کاهش یافته است که این کاهش

به عنوان پاسخ هر گویه استفاده شد .روایی پرسشنامه

موجب شده این شهرستان با مشکل کم آبی مواجه

بر اساس نظر  2نفر از اعضای هیئت علمی گروه ترویج

شود .بر این اساس و با توجه به وضعیت به وجود

و آموزش کشاورزی و  3نفر از کارشناسان مراکز

آمده ،جامعهی آماری در این پژوهش ،باغداران

جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان تأیید شد و پایایی

شهرستان دشتستان در استان بوشهر به تعداد 3411

پرسشنامه نیز با استفاده از یک مطالعهی راهنما و

نفر میباشند .روش نمونه گیری در این پژوهش ،نمونه

تکمیل  14پرسشنامه در شهرستان دشتستان و در

گیری چند مرحلهای تصادفی میباشد که بر اساس

خارج از نمونهی نهایی انجام گردید .جهت سنجش

جدول کرجسی و مورگان نمونهای  111نفری از

پایایی همهی متغیرها به جز متغیر رفتار از ضریب

باغدارانی که محصول اصلی آنها خرما است و از آب-

آلفای کرونباخ و برای سنجش پایایی متغیر رفتار از

های زیرزمینی برای آبیاری استفاده میکنند ،برای این

روش دو نیمه کردن استفاده شد (جدول  .)2در نهایت،

تحقیق انتخاب شدند .جمعآوری اطالعات در این

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  spssنسخهی

پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت .به

 21استفاده گردید.
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جدول  -2ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق
نام متغیر

تعداد گویه

ضریب آلفا

آگاهی از پیامدها

31

1/12

آگاهی از نیاز

9

1/12

انتساب مسئوولیت

6

1/16

کارآمدی

2

1/11

خودکارآمدی

6

1/91

انکار مسئوولیت پذیری

6

1/11

هنجار اخالقی

6

1/16

احساس گناه

4

1/92

احساس غرور

4

1/14

رفتار

26

1/14

نتایج و بحث

آن  91سال است .از لحاظ میزان سواد ،بیشترین

آمار توصیفی

فراوانی مربوط به پاسخگویانی با سطح تحصیالت زیر

آمار توصیفی نشان داد که میانگین سنی
پاسخگویان در نمونهی تحقیق حدود  49/41سال با

دیپلم ( 19درصد) و کمترین فراوانی مربوط به
پاسخگویانی با سطح تحصیالت دیپلم( 11درصد) می-

انحراف معیار  33/64و کمترین سن  23سال و بیش-

باشد 316 .نفر( 62درصد) از باغداران از سیستم

ترین  61سال است .توزیع فراوانی پاسخگویان بر

آبیاری سنتی 43 ،نفر( )31/9از سیستم آبیاری مدرن و

اساس تجربهی باغداری نشان داد که متغیر تجربهی

 91نفر( )24/1از هر دو نوع سیستم آبیاری سنتی و

باغداری دارای میانگین  26/61و انحراف معیار 34/21

مدرن استفاده کردهاند (جدول .)1

میباشد .کمترین تجربهی باغداری 1 ،سال و بیشترین
جدول  -3توزیع فراوانی باغداران بر حسب نوع سیستم آبیاری
متغیر
نوع سیستم آبیاری

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

سنتی

316

62

62

مدرن

43

31/9

31/9

هر دو

91

24/1

24/1

کل

111

311

311

رابطهی بین متغیرهای تحقیق

دارد .همچنین ضریب پیرسون نشان داد ،انجام

به منظور بررسی رابطهی بین متغیرهای تئوری

رفتارهای حفاظت از آب رابطهی مثبت و معنیداری با

هنجار -برانگیختگی ،از ضریب همبستگی پیرسون

انتساب مسئوولیت ( ،)r=1/32خودکارآمدی (،)r=1/16

استفاده شد .همانگونه که جدول  4نشان میدهد ،متغیر

هنجار اخالقی ( ،)r=1/32احساس گناه ( )r =1/33و

هنجار اخالقی با متغیرهای آگاهی از پیامدها (،)r=1/62

احساس غرور ( )r =1/36دارد .همچنین این متغیر

آگاهی از نیاز ( ،)r=1/44انتساب مسئوولیت(،)r=1/21

رابطهی منفی و معنی داری با متغیر آگاهی از نیاز

کارآمدی ( ،)r=1/42خودکارآمدی ( )r=1/13و انکار

( )r=1/31دارد.

مسئوولیتپذیری ( )r=1/41رابطهی مثبت و معنیداری
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جدول  -4ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای تئوری هنجار -برانگیختگی
متغیر

آگاهی از

آگاهی از

انتساب

کارآمدی

خود

انکار

هنجار

احساس

احساس

پیامدها

نیاز

مسئولیت

نتیجه

کارآمدی

مسئوولیت

اخالقی

گناه

غرور

آگاهی از

رفتار

3

پیامدها
آگاهی از
نیاز
انتساب

**

3

1/442

()1/1113
**

1/219

**

1/216

مسئولیت

()1/1113

( )1/1113

کارآمدی

**

1/162

**

3
**

1/126

1/ 111

()1/1113

3

نتیجه

()1/1113

()1/1113

خود

**

1/329

-1/134

**

1/312

1/161

کارآمدی

()1/119

()1/13

()1/112

()1/32

انکار

**1/163

**1/211

**1/221

**1/163

**1/241

مسئولیت

()1/1113

()1/1113

()1/1113

()1/1113

()1/1113

هنجار

**

1/622

**

**

**

**

3
3
**

1/441

1/213

1/429

1/131

1/416

اخالقی

()1/1113

()1/1113

()1/1113

()1/1113

()1/1113

()1/1113

احساس

**

**

**

**

**

**

گناه
احساس

1/213

3
**

1/ 131

1/264

1/214

1/411

1/134

1/263

()1/1113

()1/1113

()1/1113

()1/1113

()1/1113

()1/1113

()1/1113

**

**

**

**

**

**

**

1/492

غرور

()1/1113

رفتار

1/122
()1/91

1/413

()1/1113
**

-1/316

()1/1113

1/119

1/423

1/116

1/136

()1/1113

()1/1113

()1/1113

()1/1113

1/326

-1/111

**

*

1/169

1/122

()1/11

()1/61

()1/1113

()1/14

1/629

()1/1113
*

()1/13

1/321

3
**

3

1/216

()1/1113
*

**

1/332

1/364

()1/12

()1/1113

3

* و ** به ترتیب معنی داری در سطح احتمال  2درصد و  3درصد میباشد.

تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر هنجار اخالقی
باغداران

متغیر انکار مسئوولیت پذیری بر متغیر هنجاراخالقی
معنی دار نشده است (جدول  .)2این متغیرها در کل

به منظور تعیین اثرات کلیهی متغیرهای موثر بر

حدود  22درصد از تغییرات متغیر هنجاراخالقی را در

هنجاراخالقی باغداران و پیش بینی میزان تغییرات هر

سطح معنی داری توضیح میدهند ( F:51.82 ,

متغیر اقدام به تحلیل و تخمین معادلهی رگرسیون به

 .)Sig:0.0001مقدار  Betaبه دست آمده نشان میدهد،

روش اینتر گردید (جدول  .)2در این تحلیل ،متغیرهای

افزایش یک انحراف استاندارد در متغیرهای آگاهی از

آگاهی از پیامدها ،آگاهی از نیاز ،انتساب مسئوولیت،

پیامدها ،آگاهی از نیاز ،انتساب مسئوولیت ،کارآمدی و

کارآمدی ،خودکارآمدی و انکار مسئولیت پذیری به

خودکارآمدی به ترتیب سبب افزایش ،1/326 ،1/129

عنوان متغیرهای مستقل و متغیر هنجاراخالقی به عنوان

 1/361 ، 1/396و  1/239در انحراف استاندارد متغیر

متغیر وابسته وارد معادلهی رگرسیون شدند .جدول 2

هنجاراخالقی میشود .با توجه به معنی دار بودن  tدر

نشان میدهد ،اثر متغیرهای آگاهی از پیامدها ،آگاهی از

مورد متغیرهای مذکور ،تأثیر این متغیرها در توضیح

نیاز ،انتساب مسئوولیت ،کارآمدی و خودکارآمدی بر

متغیر هنجاراخالقی معنیدار میباشد .در بین متغیرهای

هنجار اخالقی باغداران معنی دار شده است ،اما اثر

وارد شده در مدل ،متغیر آگاهی از پیامدها ،مهمترین
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متغیر میباشد .این متغیر 12 ،درصد از تغییرات متغیر

 VIFباالتر از  31باشد ،دلیلی برای همخطی است.

هنجار اخالقی را توضیح میدهد .همچنین ،آمارههای

اضافه بر آن ،گوجراتی معتقد است زمانی که هم خطی

رگرسیون جهت بررسی هم خطی( )VIFنشان داد ،هم

باال باشد ممکن است فقط تعداد اندکی متغیر مستقل در

خطی چندگانه بین متغیرها در سطح پایینی قرار دارد

رگرسیون معنی دار باشند ( و تعداد زیادی از

(مقدار  VIFبرای آگاهی از پیامدها ،آگاهی از نیاز،

متغیرهای مستقل معنی دار نباشند) و هم زمان میزان

انتساب مسئوولیت  ،کارآمدی ،خودکارآمدی و انکار

 R2نیز خیلی باال باشد .با توجه به شرایط ذکر شده

مسئوولیت پذیری به ترتیب ،3/12 ،3/44 ،3/63 ،3/62

برای هم خطی ،در این جا میزان هم خطی پایین و قابل

 3/62 ،3/31میباشد) .گوجراتی ( )2111معتقد است ،اگر

اغماض میباشد.

جدول  -5تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر هنجاراخالقی باغداران
متغیر

B

S.E.B

Beta

Sig

Tolerance

VIF

آگاهی از پیامدها

1/212

1/142

1/129

1/1113

1/63

3/62

آگاهی از نیاز

1/399

1/121

1/326

1/111

1/63

3/63

انتساب مسئولیت

1/429

1/321

1/396

1/1113

1/66

3/44

کارآمدی

1/213

1/166

1/361

1/113

1/91

3/12

خودکارآمدی

1/323

1/113

1/239

1/1113

1/11

3/31

انکار مسئوولیت پذیری

1/112

1/142

1/116

1/612

1/63

3/62

R2

R2 Adjusted

1/22

1/23

Sig:0/0001
متغیر
هنجار اخالقی

8/92

F:51/82
Multiple R
1/92

Constant:
R2 change
1/22

تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر احساس گناه

در کل حدود  13درصد از تغییرات در متغیر احساس

باغداران

گناه را در سطح معنی داری توضیح میدهد .مقدار Beta

به منظور تعیین اثر متغیر هنجار اخالقی بر احساس

به دست آمده نشان میدهد ،افزایش یک انحراف

گناه باغداران و پیش بینی میزان تغییر این متغیر اقدام

استاندارد در متغیر هنجار اخالقی سبب افزایش 1/26

به تحلیل و تخمین معادلهی رگرسیون به روش اینتر

در انحراف استاندارد متغیر احساس گناه میشود .با

گردید (جدول  .)6در این تحلیل ،متغیر هنجار اخالقی به

توجه به معنی دار بودن  tدر مورد متغیر مذکور ،تأثیر

عنوان متغیر مستقل و متغیر احساس گناه به عنوان

این متغیر در توضیح متغیراحساس گناه معنیدار می-

متغیر وابسته وارد معادلهی رگرسیون شدند .میزان F

باشد .این متغیر 26 ،درصد از تغییرات احساس گناه را

نشان میدهد تأثیر این متغیر بر احساس گناه معنی دار

توضیح میدهد.

است ( .)F:135.95 , Sig:0.0001متغیر هنجار اخالقی
جدول  -6تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر احساس گناه باغداران
متغیر

B

S.E.B

Beta

Sig

هنجاراخالقی

1/12

1/21

1/26

1/1113

متغیر
احساس گناه

Sig:0/0001
Multiple R
1/26

R2
1/13

F:135/95
R2 Adjusted
1/13

Constant:
R2 change
1/13

2/46
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تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر احساس غرور

در کل حدود  16درصد از تغییرات در متغیر احساس

باغداران

غرور را در سطح معنی داری توضیح میدهد.

به منظور تعیین اثر متغیر هنجار اخالقی بر متغیر

مقدار  Betaبه دست آمده نشان میدهد ،افزایش یک

احساس غرور و پیش بینی میزان تغییر متغیر هنجار

انحراف استاندارد در متغیر هنجار اخالقی سبب افزایش

اخالقی اقدام به تحلیل و تخمین معادلهی رگرسیون به

 1/26در انحراف استاندارد متغیر احساس گناه میشود.

روش اینتر گردید (جدول  .)9در این تحلیل ،متغیر هنجار

با توجه به معنی دار بودن  tدر مورد متغیر مذکور،

اخالقی به عنوان متغیر مستقل و متغیر احساس غرور

تأثیر این متغیر در توضیح متغیر احساس غرور معنی-

به عنوان متغیر وابسته وارد معادلهی رگرسیون شدند.

دار میباشد .این متغیر 1/ 62 ،درصد از تغییرات

میزان  Fنشان میدهد تأثیر متغیر بر نیت معنی دار

احساس غرور را توضیح میدهد.

است ( .)F:191.58 , Sig:0.0001متغیر هنجار اخالقی
جدول  -7تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر احساس غرور باغداران
متغیر

B

S.E.B

Beta

Sig

هنجاراخالقی

1/162

1/126

1/629

1/1113

R2 Adjusted

3/18 Constant:
R2 change

1/16

363/21

Sig:0/0001
Multiple R
متغیر
احساس غرور

1/62

F:191/58
R2
1/16

تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر رفتار باغداران

به ترتیب سبب افزایش  1/22 ، 1/26و  1/39در انحراف

به منظور تعیین اثرات کلیهی متغیرهای موثر بر

استاندارد متغیر رفتار نسبت به حفاظت از آب میشود.

رفتار باغداران نسبت به حفاظت از آب و پیش بینی

با توجه به معنی دار بودن  tدر مورد متغیرهای مذکور،

میزان تغییرات هر متغیر اقدام به تحلیل و تخمین

تأثیر این متغیرها در توضیح متغیر رفتار نسبت به

معادلهی رگرسیون به روش اینتر گردید (جدول  .)1در

حفاظت از آب معنی دار میباشد .در بین متغیرهای

این تحلیل ،متغیرهای احساس گناه ،احساس غرور و

وارد شده در مدل ،متغیر احساس گناه ،مهمترین متغیر

هنجار اخالقی به طور همزمان به عنوان متغیرهای

میباشد .این متغیر 26 ،درصد از تغییرات متغیر رفتار

مستقل و متغیر رفتار به عنوان متغیر وابسته وارد

را نسبت به حفاظت از آب توضیح میدهد .همچنین،

معادلهی رگرسیون شدند .میزان  Fنشان میدهد ،تأثیر

آمارههای رگرسیون جهت بررسی هم خطی()VIF

این متغیرها بر رفتار معنی دار است ( F: 23.42 ,

نشان داد ،هم خطی چندگانه بین متغیرها در سطح

 .)Sig:0.0001این متغیرها در کل حدود  24درصد از

پایینی قرار دارد (مقدار  VIFبرای هنجار اخالقی،

تغییرات در متغیر رفتار نسبت به حفاظت از آب را در

احساس گناه و احساس غرور به ترتیب ،3/11 ،3/31

سطح معنی داری توضیح میدهند .مقدار  Betaبه دست

 3/34میباشد) .با توجه به شرایط ذکر شده برای هم

آمده نشان میدهد ،افزایش یک انحراف استاندارد در

خطی در باال ،در این جا میزان هم خطی پایین و قابل

متغیرهای احساس گناه ،احساس غرور و هنجار اخالقی

اغماض میباشد.
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جدول  -8تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر رفتار باغداران
متغیر

B

S.E.B

Beta

Sig

Tolerance

VIF

هنجاراخالقی

1/21

1/11

1/39

1/119

1/14

3/31

احساس گناه

1/41

1/31

1/26

1/1113

1/92

3/11

احساس افتخار

1/11

1/16

1/22

1/113

1/19

3/34

Sig:0/0001
Multiple R
متغیر
رفتار

1/46

0/21
R2
1/24

نتیجه گیری و پیشنهادها

F:
R2 Adjusted
1/21

Constant: 23/42
R2 change
1/24

( ،)2116انوزین و همکاران ( )2131و دی گروت و

مطابق با یافتههای پژوهش ،بین آگاهی از پیامدها و

استیگ ( )2116در حوزههای تحقیقاتی دیگر هماهنگی

هنجار اخالقی باغداران نسبت به حفاظت از آب ،ارتباط

دارد .مطابق با یافتههای پژوهش ،بین خودکارآمدی و

مثبت و معنیداری وجود دارد .این بدان معنی است که

هنجار اخالقی باغداران نسبت به حفاظت از آب ارتباط

هر چقدر آگاهی باغداران از پیامدهای استفادهی

مثبت و معنی داری وجود دارد .به این معنی که اگر

نادرست از آب برای خود ،دیگران و یا زیست کره بیش

باغداران انجام رفتارهای حفاظت از آب را آسان درک

تر باشد ،آنها انجام رفتارهای حفاظت از آب را از نظر

نمایند ،رفتارهای حفاظتی را از نظر اخالقی بیشتر تأیید

اخالقی با ارزش تر میدانند که این نتیجه با یافتههای

مینمایند که این یافته مطابق با نتایج تحقیقات هانکه و

تحقیقات هارلند و همکاران ( ،)2119کالکنر و متیز

همکاران ( )2113و کالکنر و بلوبم ( )2131میباشد.

( ،)2116هانکه و همکاران ( ،)2113کالکنر و بلوبم

همچنین ،نتایج نشان داد بین کارآمدی نتیجه و هنجار

( )2131در حوزههای تحقیقاتی دیگر هماهنگی دارد.

اخالقی باغداران نسبت به حفاظت از آب ارتباط مثبت و

همچنین ،بین آگاهی از نیاز و هنجار اخالقی باغداران

معنی داری وجود دارد .این امر حاکی از آن است که هر

نسبت به حفاظت از آب ارتباط مثبت و معنی داری

چه اقدامات شناسایی شده توسط باغداران برای مقابله

وجود دارد .به این معنی که هر چه آگاهی باغداران از

با کم آبی بیشتر باشد ،آنها انجام رفتارهای حفاظت از

کم آبی و لزوم صرفه جویی در آب بیشتر باشد ،آنها

آب را از نظر اخالقی با ارزش تر میدانند که این یافته با

انجام رفتارهای حفاظتی را در قبال منابع آبی ،از نظر

نتایج حاصل از مطالعات هارلند و همکاران ( )2119و

اخالقی مهمتر و با ارزش تر میدانند که این یافته با

استیگ و دی گروت ( )2131هماهنگی دارد .نتایج حاصل

نتایج حاصل از هارلند و همکاران ( ،)2119متیز و

از تئوری هنجار -برانگیختگی همچنین نشان داد ،بین

همکاران ( )2132و کالکنر و بلوبم ( )2131هم

هنجار اخالقی و احساس گناه باغداران نسبت به حفاظت

راستاست .نتایج نشان داد ،بین انتساب مسئوولیت و

از آب ،ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .این بدان

هنجار اخالقی باغداران نسبت به حفاظت از آب ،ارتباط

معنی است ،باغدارانی که انجام رفتارهای حفاظت از آب

مثبت و معنی داری وجود دارد .این امر حاکی از آن

را از نظر اخالقی بیشتر تأیید مینمایند ،در صورت

است که هر چه احساس مسئوولیت باغداران در قبال

استفادهی نادرست از آب احساس گناه و پشیمانی

پیامدهای کم آبی که خود آن را سبب شدهاند ،بیشتر

بیشتری به آنها دست میدهد .همچنین ،بین هنجار

باشد ،آنها خود را به انجام رفتارهای حفاظتی بیشتر

اخالقی و احساس غرور باغداران نسبت به حفاظت از

پایبند میدانند که این نتیجه با یافتههای کالکنر و متیز

آب ،ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .این امر
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حاکی از آن است ،باغدارانی که انجام رفتارهای حفاظت

رفتار ،احساس گناه و احساس غرور میباشد .به

از آب را از نظر اخالقی بیشتر تأیید مینمایند ،در

عبارتی ،سه متغیر هنجار اخالقی ،احساس گناه و

صورت استفادهی بهینه از آب احساس غرور و رضایت

احساس غرور قادر به پیش بینی رفتار حفاظت از آب

بیشتری در آنها به وجود می آید که این نتایج با

باغداران میباشند .بر مبنای نتایج تحقیق پیشنهادهای

یافتههای حاصل از مطالعهی انوزین و همکاران ()2131

زیر ارائه می گردد:

و بامبرگ و موسر ( )2119مطابقت دارد .نتایج همچنین

با توجه به تأثیر قابل توجه آگاهی از پیامدها بر

نشان داد ،بین هنجار اخالقی و رفتار باغداران نسبت به

هنجار اخالقی باغداران در رابطه با حفاظت از آب ،می-

حفاظت از آب ،ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

توان از طریق افزایش سطح آگاهی باغداران از نتایج

در واقع ،هر چه باغداران انجام رفتارهای حفاظت از آب

مضر فعالیتهایشان بر خود ،دیگران و زیست کره،

را از نظر اخالقی با ارزش بدانند ،با احتمال بیشتری

تعهدات اخالقی آنها را در جهت انجام رفتارهای

رفتارهای حفاظت از آب را از خود نشان میدهندکه این

حفاظت از آب تقویت نمود که در این راستا برگزاری

نتیجه نیز با یافتههای انوزین و همکاران ( )2131متیز و

کالسهای آموزشی ترویجی جهت افزایش سطح دانش

همکاران ( )2132و دی گروت و استیگ ( )2116هم

و آگاهی باغداران در رابطه با رفتارهای حفاظت از آب

راستاست .بین احساس گناه و رفتار باغداران نسبت به

ضروری به نظر میرسد.

حفاظت از آب ،ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

با توجه به نقش موثر آگاهی از نیاز بر هنجار

این بدان معنی است که در باغداران هر چه احساس گناه

اخالقی باغداران نسبت به حفاظت از آب ،میتوان از

و عذاب وجدان ناشی از استفادهی نادرست از آب بیش-

طریق افزایش سطح آگاهی باغداران از بحران کم آبی به

تر باشد ،آنها انجام رفتارهای حفاظتی را به احتمال

وجود آمده و لزوم صرفه جویی در آب ،تعهدات اخالقی

بیشتری انجام می دهند .همچنین ،بین احساس غرور و

آنها را در جهت انجام رفتارهای حفاظت از آب تقویت

رفتار باغداران نسبت به حفاظت از آب ،ارتباط مثبت و

نمود که در این راستا مسئووالن میتوانند از طریق

معنی داری وجود دارد .در واقع ،هر چه در باغداران

تدارک برنامههای آموزشی همچون نمایش فیلم ،نصب

احساس غرور و رضایت به دست آمده از انجام

پوستر و غیره برای باغداران ،ضمن آگاه نمودن

رفتارهای حفاظت از آب بیشتر باشد ،آنها انجام

باغداران از لزوم صرفه جویی در آب و ارائهی

رفتارهای حفاظتی را به احتمال بیشتری انجام میدهند

راهکارهای ساده و عملی برای آنها ،تعهدات اخالقی

که این نتیجه با یافتههای انوزین و همکاران (،)2131

آنها را برای انجام رفتارهای حفاظت از آب ارتقا

بامبرگ و موسر ( )2119و آبراهامز و همکاران ()2116

بخشند.

مطابقت دارد .به طور خالصه ،بر اساس نتایج حاصل از

با توجه به نقش موثر انتساب مسئوولیت بر هنجار

تحلیل رگرسیون ،در تئوری هنجار برانگیختگی شوارتز،

اخالقی باغداران نسبت به حفاظت از آب ،میتوان با باال

متغیرهای آگاهی از پیامدها ،آگاهی از نیاز ،انتساب

بردن مسئوولیت افراد در قبال مسائل مربوط به آب،

مسئوولیت ،کارآمدی و خودکارآمدی بر روی هنجار

تعهدات اخالقی آنها را در جهت انجام رفتارهای

اخالقی ،تأثیر دارند .از سوی دیگر ،این متغیرها از طریق

حفاظت از آب تقویت نمود که در این راستا مسئووالن

هنجار اخالقی بر روی رفتار حفاظت از آب تأثیر می-

میتوانند از طریق تفویض اختیار به آنها ،حس

گذارند .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همچنین نشان

مسئوولیت پذیری را در آنها افزایش دهند و از این

داد ،بخش عمدهای از تأثیر هنجار اخالقی بر روی
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طریق آنها را به داشتن تعهدات اخالقی نسبت به حفظ

این احساسات بر رفتار باغداران نسبت به حفاظت از

منابع آبی ترغیب نمایند.

آب ایفا مینمایند ،میتوان با برانگیختن تعهدات اخالقی

با توجه به نقش موثر کارآمدی نتیجه بر هنجار

باغداران در قبال حفظ منابع آبی باعث شد که آنها در

اخالقی باغداران در رابطه با حفاظت از آب ،میتوان با

صورت انجام رفتارهای مطلوب ،احساس غرور و

باال بردن آگاهی باغداران از بحران کم آبی و لزوم

افتخار نمایند و آن را ادامه دهند و حتی ارتقا بخشند و

تالش همگانی برای حفظ منابع آبی ،تعهدات اخالقی

در صورت انجام رفتارهای نامطلوب ،احساس گناه و

باغداران را در جهت انجام رفتارهای حفاظت از آب

پشیمانی کنند و از انجام دوبارهی این گونه رفتارها

تقویت نمود که در این راستا مسئووالن میتوانند با

خودداری نمایند .در این راستا ،برگزاری کالسهای

ارائهی راهکارهایی عملی به باغداران ،سبب افزایش

آموزشی ترویجی نقش قابل توجهی در به وجود آمدن

تعهدات اخالقی آنها نسبت به حفظ منابع آبی گردند.

انگیزهی اخالقی درونی در باغداران نسبت به حفاظت از

با توجه به نقش موثر خودکارآمدی بر هنجار

منابع آبی ،خواهد داشت و میتواند آنها را به انجام

اخالقی باغداران نسبت به حفاظت از آب ،میتوان با به

رفتارهای مطلوب در قبال محیط زیست و منابع آبی،

وجود آوردن این اعتقاد در باغداران که صرفه جویی

تشویق نماید.

در مصرف آب در زمینهی فعالیتهای باغداریشان

با توجه به اهمیت رفتارهای حفاظتی باغداران در

امکان پذیر است ،سبب ایجاد تعهد اخالقی در آنها

رابطه با حفاظت از منابع آب ،شناسایی و معرفی

نسبت به حفاظت از آب گردید .در این راستا ،تدوین

الگوهای باغداران موفق در زمینهی فعالیتهای حفاظت

استراتژیها و برنامههایی جهت این که باغداران از

از منابع آبی و فرآهم آوردن فرصت مالقات آنها با

سهولت حفاظت از آب اطمینان پیدا کنند میتواند در

سایر باغداران میتواند نقش مهمی در افزایش آگاهی

ایجاد تعهد اخالقی در آنها و انجام رفتارهای حفاظتی

عمومی باغداران از این گونه فعالیتها ،تقویت حس

مناسب توسط آنها اثرگذار باشد.

مسئوولیت پذیری و افزایش تعهدات اخالقی و در نهایت

با توجه به نقش موثر هنجار اخالقی در به وجود
آمدن احساس گناه و غرور در باغداران و نیز نقشی که

رفتار حفاظتی در راستای حفاظت از منابع آبی داشته
باشد.
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