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 Abstract 
Introduction 

Agriculture is the main consumer of water and also the most vulnerable economic sector in the face of water 

shortage. This issue has become one of the main challenges in water management in the dry regions of the world 

where the socio-economic risks of water shortage are unavoidable; One of the most important solutions is to pay 

attention to the problem of changing the current behavior of water consumption and achieving a sustainable 

behavior of agricultural water consumption. Changing human behavior is complex and usually requires a 

combination of components to induce a person to try, adopt, and maintain a new behavior. There are different 

models for investigating behavior change and identifying the factors affecting behavioral intention. One of the 

models that has received the most attention from researchers is the theory of planned behavior. This theory was 

proposed by Ajzen in 1991. This theory has good power in predicting behavioral intentions due to considering 

individual, social and environmental factors; In fact, this model considers the complexity of relationships 

between human behavior and its determining factors, and ultimately considers human behavior as a result of his 

intentions. The constituent components of this theory include attitude, subjective norm and perceived behavior 

control. In addition to the theory of planned behavior, another model that is considered as one of the best 

methods to know the determinants of behavioral components and can be used to examine the key factors of 

behavior change is the Risk, Attitude, Norm, Ability and Self-regulation (RANAS) approach. The effectiveness 

of the RANAS for predicting behavior has been confirmed in comparison with some behavior change models; 

Because it creates a strong foundation for designing behavior change interventions. Therefore, The purpose of 

the research is to compare the predictive power of the theory of planned behavior with the RANAS approach to 

measure the intention to use sustainable agricultural water consumption measures in Minoodasht county. 

 

Materials and Methods 
The statistical population of the study was made up of 2358 farmers of Minoodasht county, Golestan province, 

of which 331 people were selected as a sample using Cochran's formula. Considering the distribution and 

dispersion of farmers in different districts and in order to obtain a representative sample of the studied statistical 

population, multi-stage random sampling was used. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, 

which was used to measure the main components of behavioral intention from the planned behavior theory and 

the RANAS approach. The face validity of the questionnaire was used by a panel of PNU university experts and 

ministry of agriculture-jihad experts, and its reliability was confirmed by conducting a pre-test study by 

calculating Cronbach's alpha coefficient (0.603 ≤ α ≤ 0.971). It should be noted that in the descriptive statistics 

section, Interval of Standard Deviation from the Mean (ISDM) method was used to describe the frequency of the 

respondents' responses to each of the research variables. According to this formula, individuals' responses were 

categorized as low, moderate, and high according to Likert type scale used: A: Low= A≤ Mean-1/2 Sd; B: 

Moderate= Mean–1.2 Sd≤ B≤ Mean+1.2 Sd; C: High= Mean+1/2 Sd≤ C. In order to analyze the data SPSS22 

software was used. 
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Results and Discussion 

The components of the planned behavior theory, i.e., attitude, subjective norm, and perceived behavioral control, 

were able to explain 88.5% of changes in behavioral intention, and the components of the RANAS approach, i.e., 

risk, attitude, subjective norm, ability, and self-regulation, were able to explain the 89.4% of behavioral intention 

changes. In the planned behavior theory, only the attitude variable (P=0.000, T=24.13, and B=0.935) has a direct, 

positive and significant effect on the behavioral intention variable. Also, the findings of this model showed that 

perceived behavior control has no significant relationship with behavioral intention, which were consistent with 

Pino et al. (2017), and Tavassoti et al. (2021). The respondents did not find it easy to use the methods and 

measures that lead to less water consumption in the fields, and they considered changing the irrigation method 

and adapting new irrigation methods to the cultivation pattern to be associated with risks. According to the 

farmers' understanding of the difficulty of the new behavior, they underestimated their own success in changing 

the new behavior. In fact, farmers' motivation to implement activities and measures to reduce water consumption 

in the farm due to their understanding of the poor condition of the internal environment (ability, knowledge and 

skills) as well as the external environment (opportunities, support, economic, financial, security and social issues) 

considered difficult. The results of the RANAS approach showed that based on the standardized beta coefficient, 

the attitude variable (0.752) had the greatest role and influence on the intention of farmers to sustainable water 

consumption, followed by risk (0.169) and self-regulation (0.154). The subjective norm (0.106) contributed to 

the prediction of the intention to accept the behavior of sustainable agricultural water consumption. The results 

of this approach in the field of attitude were consistent with Tajeri Moghadam et al. (2018), and Khani Filestan 

et al. (2020). The findings of this approach showed that sunjective norm has a significant effect on behavioral 

intention, which was consistent with Mohammadi et al. (2016) and Bakhshi et al. (2019). This study showed that 

the risk variable has a significant effect on behavioral intention, which is consistent with Tajeri Moghadam et al. 

(2018) and Hassani et al. (2017). The strongest predictive component in both models for the readiness to apply 

water-saving measures was attitude with coefficients (0.933) and (0.752); Also, the level of this variable was in a 

low state (64.4%). Therefore, it is suggested that the extension department, considering the high average age (69 

years) and the low literacy level of the majority of farmers (84.9 %), should design and implement extension and 

educational programs that suit their conditions in the form of field visits, farm days, and demonstration farms of 

leading farmers so that they have a more positive attitude towards reducing water consumption. 
 

Conclusion 

Both models have a high power in explaining the prediction of behavioral intention. But the RANAS approach is 

better able to recognize behavioral determinants than the programmed behavior theory. Therefore, It is suggested 

that the extension department should use the RANAS approach to design intervention programs to change the 

behavior of farmers to reduce water consumption. 
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کارگیری اقدامات شده در بهریزیبا نظریة رفتار برنامه RANASبینی رهیافت مقایسه قدرت پیش
 مصرف پایدار آب در میان کشاورزان شهرستان مینودشت
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  چكیده
های ان به یكی از چالشدر مناطق خشک جهمسأله پذیرترین بخش اقتصادی در مواجهه با کم آبی است.  این کننده اصلی آب و آسیبکشاورزی مصرف

ایسه قدرت ترین راهكارها توجه به مسئله تغییر رفتار است. از این رو هدف تحقیق حاضر مقاصلی در مدیریت آب تبدیل شده است؛ یكی از مهم
جویانه آب در بخش کشاورزی بود. جامعه آماری کارگیری اقدامات صرفهجهت تبیین قصد به RANASو رهیافت  شدهریزیبینی نظریة رفتار برنامهپیش

ای و فرمول کوکران گیری تصادفی چندمرحلهنفر تشكیل دادند که به روش نمونه 2358مطالعه را کشاورزان شهرستان مینودشت استان گلستان به تعداد 
دانشگاهی و کارشناسان خبره  عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی ظاهری پرسشنامه توسط پانلی از متخصصانبه هانفر از میان آن 331تعداد 

شد. نتایج نشان داد که  تأیید 971/0تا  603/0آزمون با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از و پایایی آن با انجام مطالعه پیش جهادکشاورزی بهره گرفته شد
. در نظریة رفتاری استدرصد از تغییرات متغیر قصد  4/89و  5/88ترتیب قادر به تبیین به RANASشده و رهیافت ریزیار برنامههای نظریة رفتمؤلفه

بر قصد  غیر از توانایی،می متغیرها بهتما RANASرهیافت در  تنها متغیر نگرش بر متغیر قصد رفتاری اثر مثبت و معنادار داشت. شده،ریزیرفتار برنامه
بینی در هر دو مدل جهت آمادگی برای ترین مؤلفة پیشقوی. بر اساس ضرایب آماره بتا ثبت داشتندمکارگیری اقدامات مصرف پایدار آب اثر معنادار و به
قرار داشت. ( % 4/64ضعیت ضعیف )چنین سطح این متغیر در و( بود؛ هم752/0( و )933/0جویانه آب، نگرش با ضرایب )کارگیری اقدامات صرفهبه

های ترویجی و رنامه( ب% 9/84سال( و سطح سواد پایین اکثریت کشاورزان ) 69شود اداره ترویج با توجه به میانگین سنی باال )پیشنهاد می ،بنابراین
ها نشان . یافتهنمایدی و اجرا نمایشی در مزارع کشاورزان پیشرو طراحها را به شكل بازدیدهای میدانی، روزمزرعه و مزرعهآموزشی متناسب با شرایط آن

نسبت به نظریة رفتار  RANASاما رهیافت بینی قصد رفتاری دارند. قدرت باالیی در تبیین پیش RANASشده و رهیافت ریزینظریة رفتار برنامهداد که 
جویانه در تغییر های مداخلهگردد اداره ترویج برای طراحی برنامههای رفتاری است. از این رو پیشنهاد میکنندهشناخت تعیین شده بهتر قادر بهریزیبرنامه

 استفاده کند.   RANASرفتار کشاورزان به سمت کاهش مصرف آب، از رهیافت 
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                                                                                       133ریزی شده در ...                                                                                           با نظریه رفتار برنامه RANASبینی رهیافت مقایسه قدرت پیش

 مقدمه-1

زمان یكی از اولین کننده اصلی آب و همکشاورزی مصرف
گیرد هایی است که تحت تأثیر کمبود آب قرار میبخش

(Qasemipour and Abbasi, 2019.)  در بسیاری از مناطق
جهان، تولیدات کشاورزی در معرض افزایش ریسک کمبود آب 

رویدادهای قرار گرفته است که این امر ناشی از تغییرات اقلیمی، 
شدید آب و هوایی، افت سطح آب زیرزمینی و افزایش تقاضای 

کمبود  (.Gruère et al., 2018ها است )آب از سوی سایر بخش
 Yangآب یكی از تهدیدات اصلی توسعه پایدار کشاورزی است )

et al., 2022200ها بیانگر آن است که یک میلیارد و (. تخمین 
کنند شدید کمبود آب زندگی میمیلیون انسانی که در شرایط 

ها تحت تأثیر آن قرار دارد که های کشت آبی و دیم آنزمین
ها در مناطق روستایی ساکن میلیون نفر از آن 520متأسفانه 

طور جدی (. کمبود آب کشاورزی بهFAO, 2020) هستند

 Li et) پایداری اقتصادی و توسعه اجتماعی را محدود خواهد کرد

al., 2022مدیریت آب به حدی است که له أمسهمیت (. ا
 ،های اقتصادی اثرگذار استمدیریت نامناسب آن نه تنها بر بخش

زیستی و اجتماعی نیز به همراه دارد بلكه پیامدهای محیط
(2018Zepeda Quintana et al.,  محدودیت منابع آب و .)

عنوان نادیده گرفتن اقدامات مدیریت مناسب آب کشاورزی به
رین چالش در کنترل و مقابله با پدیدة گرد و غبار معرفی تمهم

(. در مناطق خشک Ghasemi Aryan et al., 2021شده است )
اقتصادی کمبود آب  -جهان جایی که در آن خطرات اجتماعی

های مصرف پایدار آب ناپذیر است توجه به استراتژیاجتناب
کشاورزی از جمله الگوی کشت، ضرورتی حیاتی است 

(Qasemipour and Abbasi, 2019 مصرف پایدار اشاره به .)
اهدافی دارد که در آن کاهش مصارف منابع و انرژی مورد توجه 

(. استراتژی مصرف پایدار  ,.2016Pourjamshidi et alاست )
آب کشاورزی از دیدگاه برنامه توسعه پایدار سازمان ملل به معنای 

(. Yang et al., 2022رشد منفی مصرف آب کشاورزی است )
های دولت در زمینه این امر با تدوین اقدامات و سیاست

جویی در مصرف آب کشاورزی قابل دستیابی است صرفه
(Cheng et al., 2021از جمله این سیاست .)توان بهبود ها را می

کارایی مصرف آب محصوالت، تقویت مدیریت آب، بهبود 
های حفاظت از یت پروژهگذاری مالی در بخش آبیاری، تقوسرمایه

(. در Yang et al., 2022 Ahmadi, 2022;منابع آب ذکر نمود )
های مدیریت کارآمد منابع آب، شناخت و آگاهی این راستا، از الزام

از عواملی است که تغییر رفتار در مصرف آب را ایجاد کند 
(Momenpour et al., 2021چرا که تهدیدات زیست .) ،محیطی

محیطی پیامدهای رفتار بشر های زیستع و آلودگیتخریب مناب
ها کاهش خواهند هستند و این مسائل با تغییر رفتار انسان

(. تغییر ;Momenpour et al., 2021 Ataei et al., 2022یافت)
ها الزم است رفتار انسان پیچیده است و معموالً ترکیبی از مؤلفه

. حفظ رفتار جدید نمایدتا فرد را وادار به آزمایش کردن، اتخاذ و 
کننده پایداری و ترین عامل تعیینالگوهای رفتاری کشاورزان مهم

بردار چراکه هر چه بهره ؛زیستی استیا ناپایداری منابع محیط
ها بر دوام و پایداری جریان آب تأثیرگذار درک کند که رفتار آن

بیش های پایدار در زمینه منابع آبها برای اقداماست، تمایل آن
(. اما امروزه یكی از  ,.2019Bakhshi et alتر خواهد شد )

مواردی که در مدیریت آب و کارایی مصرف آن نسبت به سایر 
تر مورد توجه قرار گرفته است، عامل رفتاری است راهكارها کم

(2021et al.,  Callejas Moncaleano در واقع برای تغییر .)
های که باید توسط برنامهرفتار اثربخش، عوامل رفتاری است 

 ,Contzen and moslerگر مورد هدف قرار گیرد )مداخله

شناسی درون فرد (. تغییر رفتار نتیجه پردازش عوامل روان2015
ها، افكار، (. عوامل رفتاری ادراکMosler, 2012است )

احساسات و باورهایی است که بر انجام یک رفتار تأثیر دارد؛ از 
های تغییر رفتار باید همه خاب مؤثرترین تكنیکاین رو برای انت

 ,Contzen and Moslerعوامل رفتاری بالقوه را بررسی نمود )

های انجام (. برای شناسایی عوامل رفتاری، طبق پژوهش2015
توان از بینی وقوع یک رفتار را میپذیرفته شده، علل بروز و پیش

ل پذیرش ، مد1مستدل های مختلفی مانند نظریة عملمدل
نظریة  3، مدل انگیزش حفاظت، مدل اعتقاد بهداشتی،2فناوری

شده، مدل ریزی، نظریة توسعه رفتار برنامه4شدهریزیرفتار برنامه
استفاده کرد  5شدهریزیترکیبی پذیرش فناوری و رفتار برنامه

(; Mokhtari Hesari et 2020nia, -Saadi and Hedayati

 Razzaghi and Mirtorabi,al., 2020; Haji et al., 2021; 

تر مورد توجه محققان قرار هایی که بیش. یكی از مدل2020(
شده است. این نظریه توسط ریزیگرفته است نظریة رفتار برنامه

خوبی در  مطرح شد. این نظریه قدرت 1991در سال 6آجزن
دلیل در نظرگرفتن عوامل فردی، بینی نیات رفتاری بهپیش

اجتماعی و محیطی دارد؛ در واقع این مدل پیچیدگی روابط بین 
کننده آن را در نظر گرفته و نهایتاً رفتار انسانی و عوامل تعیین

 Yazdanpanahداند )رفتار انسان را ناشی از قصد و نیت او می

et al., 2011; Valizadeh et al., 2018; Fu, 2018; Wang 

et al., 2018; Valinia and Safa, 2020های تشكیل (. مؤلفه
دهنده این نظریه شامل نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک 

 (. 1شده است )شكل 

                                                
1 Theory of reasoned Action (TRA) 
2 Technology Acceptance Model (TAM) 
3  Health Beliefs Model 
4 Theory of Planned Behavior (TPB) 
5 Model of combining the technology acceptance model 
and the theory of planned behavior 
6 Ajzen 
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  (Ajzen, 1991)ریزی شده نظریة رفتار برنامه -1شكل 

Figure 1- Theory of planned behavior (Ajzen, 1991) 

 
بر اساس این نظریه، هنگامی که افراد برای فكر کردن درباره 

کننده رفتار بینینحوه رفتار خود زمان کافی دارند، بهترین پیش
ها است که با سه مؤلفه نگرش، ها، مؤلفه قصد و نیت آنآن

شود ده تعیین میهنجار ذهنی و کنترل رفتار درک ش
(2016Aronson et al., .( به معنی  در این نظریه، نگرش

احساس مثبت یا منفی فرد درباره انجام یک رفتار خاص است 
(Fishbein and Ajzen, 1975نظریة رفتار برنامه .)شده بر ریزی

این اصل استوار است که هر چه نگرش درباره رفتار مورد نظر 
بینی کند رود که بتواند رفتار را بهتر پیشمیتر باشد، انتظار خاص

(2016Aronson et al., .(  در هنجار ذهنی است کهمتغیر بعدی
که سایر اشخاص مهم کننده باورهای افراد درباره اینواقع تبیین

 ). ,.2016Aronson et al (چه برداشتی از رفتار مورد نظر دارند
شده است که به معنی  آخرین متغیر این نظریه کنترل رفتار درک

 ,Ajzenسادگی یا دشواری انجام یک رفتار از نظر فرد است )

توانند به سهولت رفتار را انجام که میها به این(. باور آن1991
دهند. اگر افراد فكر کنند که انجام دادن یک رفتار کار دشواری 

چه است، قصد و نیت قوی برای انجام آن نخواهند داشت و چنان
نند که انجام دادن یک رفتار کار آسانی است، احتماال قصد فكر ک

 Aronson) تری برای انجام دادن آن کار وجود داردو نیت قوی

2016et al.,  .)های بینی این نظریه در پژوهشقدرت پیش
 ,.Haji  ;2011Yazdanpanah et alمختلف اثبات شده است )

2021et al., عنوان زیربنای به شدهریزی(. نظریة رفتار برنامه
های مختلف در های رفتاری در رشتهها و مدلبسیاری از تئوری

 ,Haggerکار گرفته شده و در آینده هم کاربرد دارد )طی زمان به

شده در زمینه قصد رفتاری ریزی(. اعتبار نظریة رفتار برنامه2015
با نظریة انگیزه حفاظت، تئوری عمل منطقی و مدل اعتقاد 

مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت، اعتبار تئوری رفتار  بهداشتی
دلیل ساختارهای قوی مورد تأیید قرار گرفته شده بهریزیبرنامه

که نظریة (. با وجود آنAlhamad and Donyai, 2021است )
شده یک مدل مفید برای درک رفتار مردم در ریزیرفتار برنامه

nia, -and Hedayati Saadiجویی و حفاظت از آب است )صرفه

1999Lam, ; 2020). چنین، این نظریه حتی رفتارهایی که هم
طور کامل تحت کنترل ارادی افراد نباشد هم به خوبی تبیین به

نماید؛ چرا که ممكن است افراد نگرش و هنجار ذهنی باالیی می
دلیل شرایط محیطی نسبت به یک رفتار داشته باشند، اما به

نظریة رفتار  ،بنابراین ؛آن رفتار را انجام ندهندجویانه، مداخله
دلیل وجود متغیر دیگری به نام کنترل تواند بهشده میریزیبرنامه

که افراد کنترل ارادی کاملی بر آن را شده رفتارهایی رفتار درک
(. با این وجود، این Keiba, 2016ندارند، تحت پوشش قرار دهد )
شدن متغیرهای دیگر بسط داده  نظریه در طی زمان یا با اضافه

های دیگری مورد مقایسه ها و مدلشده است و یا اینكه با نظریه
ریزی شده، عالوه بر نظریة رفتار برنامه ،قرار گرفته است. بنابراین

ها برای شناخت عنوان یكی از بهترین روشدیگری که به مدل
ن با تواهای رفتاری مطرح است و میهای مؤلفهکنندهتعیین

 رهیافتکمک آن عوامل کلیدی تغییر رفتار را بررسی نمود، 

. است 1(RANASریسک، نگرش، هنجار، توانایی و خودتنظیمی )

در کشورهای در حال توسعه در زمینه تغییر  اصالتاً این رهیافت
 ،های آب، بهداشت و سالمت تدوین شده استرفتار برای بخش

ای از رفتار نیز کاربرد دارد در دامنة گسترده RANASرهیافت اما 
(Contzen and Mosler, 2015) اثربخشی رهیافت .RANAS 

های تغییر رفتار بینی رفتار در مقایسه با برخی مدلبرای پیش
ای قوی، برای طراحی مورد تائید قرار گرفته است؛ چرا که پایه

(. Andrade et al., 2019نماید )مداخالت تغییر رفتار ایجاد می
های آوریمدل در مطالعات تغییر رفتار برای قصد پذیرش فناین 

بینی و کار رفته است و چارچوب مناسبی را برای پیشآبیاری به
طراحی مداخالت تغییر رفتار مصرف آب در بخش کشاورزی 

(. این رهیافت در حال  ,.2022Hatch et alمطرح کرده است )

                                                
1 RANAS: Risks, Attitudes, Norms, Abilities and Self-

regulation 
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اقدامات حفاظت آب بینی رفتارها و حاضر در زمینه تبیین و پیش
در این مطالعه از  ،(. بنابراینKlessens et al., 2022کاربرد دارد )

بینی برای پیش RANASشده و رهیافت ریزیتئوری رفتار برنامه

کارگیری اقدامات مصرف پایدار آب کشاورزی استفاده شد.  قصد به
 نشان داده شده است. 2متغیرهای این رهیافت در شكل 

 

 
 RANAS (2021et al.,  MoncaleanoCallejas ) مدل مفهومی رهیافت -2شكل 

Figure 2- Conceptual frame work of RANAS approach (Callejas Moncaleano et al., 2021) 

 

بر اساس این رهیافت، عوامل مؤثر بر قصد رفتار شامل 
 :1متغیرهای زیر است

) Callejasشده داردریسک: اشاره به شدت آسیب درک

2021et al.,  Moncaleano.) 
توانایی: سطح اطمینان فرد )اطمینان در اجرا، تداوم و بازیابی( از 

 2015Mosler,  and)هایش برای انجام رفتار است توانایی

Contzen.)  
ریزی و خودنظارتی رفتار و خودتنظیمی: تالش فرد در طرح

 2015Mosler,  and)مدیریت اهداف متعارض با رفتار است 

Contzen). 
های تغییر رفتار در بینی مدلمرور منابع در زمینه قدرت پیش

 .Mehni Raftar et alبخش آب نشان داده است که مطالعه 

درصد از تغییرات رفتار حفاظت از آب  66حدود  )2020(
گیری از تحلیل رگرسیون خطی، ناشی از دانش کشاورزان با بهره

 Valinia andهای پژوهش و هنجار اخالقی دانسته است. یافته

)2021Safa. (  درصد از تغییرات قصد رفتاری اقدامات  45حدود
گیری از معادالت حفاظت از منابع آب کشاورزی را با بهره

یعنی  ؛شدهریزیهای تئوری رفتار برنامهساختاری ناشی از مؤلفه
شده بیان کردند؛ بعد از نگرش، هنجارذهنی و کنترل رفتار درک

بینی درصد قدرت پیش 6دن متغیر هنجار اخالقی تنها وارد کر
با  Andrade et al. (2019)مدل افزایش یافت. نتیجه پژوهش 

برای استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که 
محیطی، رهیافت بینی رفتار در پاسخ به تهدیدات زیستپیش

                                                
 است.ریزی شده توضیح داده نشده عوامل مشترک با نظریة رفتار برنامه 1

RANAS اظتی تری را هم از رفتار حفتواند تصویر کاملبهتر می
واقعی )تجربه شده( و هم قصد انجام رفتار )تجربه نشده( ارائه 

بینی قدرت پیش ) .2016Rahimi et al(نماید. نتایج مطالعه 
شده در تبیین رفتار حفاظت از ریزیهای تئوری رفتار برنامهمؤلفه

درصد برآورد نمودند که با  43آب با استفاده از معادالت ساختاری 
درصد در تبیین  3اخالقی و هویت خود، تنها  اضافه شدن هنجار

های تئوری رفتار اثرگذار بود؛ این امر نشان دهنده اهمیت مؤلفه
بینی شده در پیشیعنی نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک

 .Valizadeh et alهای مطالعه رفتار حفاظت آب است. یافته

شده در تحلیل یریزدر زمینه کاربرد نظریة رفتار برنامه (2018)
اخالقی رفتار حفاظت آب با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه 

درصد از تغییرات واریانس  1/43به روش همزمان نشان داد که 
های هنجار ذهنی، کنترل قصد رفتار حفاظت آب از طریق عامل

شود. در بررسی بینی میشده و هنجار اخالقی پیشرفتار درک
Mohammadi et al. (2016)  تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسه

درصد تغییرات متغیر قصد اقدامات  66مراتبی نشان داد که 
حفاظت آب در بین باغداران توسط متغیرهای تئوری رفتار 

شود و متغیر درک ریسكی در بینی میشده پیشریزیبرنامه
بینی قصد رفتاری تأثیرگذار نبود و متغیر هنجار اخالقی تنها پیش

درصد تبیین تغییرات متغیر قصد رفتاری را افزایش  7/1 توانست
بینی قدرت پیش 2019et al. ( Mohammadi(دهد. در پژوهش 

سازی هنجار در زمینه شده و فعالریزیهای رفتار برنامهمدل
حفاظت از آب با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار 

یه پتانسیل گرفت. نتایج محققان نشان داد که هر دو نظر
بینی نظریة بینی رفتار کشاورزان را دارند، اما قدرت پیشپیش

https://www.tandfonline.com/reader/content/18245b188f3/10.1080/02626667.2022.2058877%40thsj20.2020.65.issue-S3/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#cit0028
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سازی هنجار درصد( باالتر از مدل فعال 45شده )ریزیرفتار برنامه
های انجام شده در زمینه چنین پژوهشدرصد( بود. هم 24)

عوامل مؤثر بر قصد رفتاری مدیریت پایدار و حفاظت از منابع آب 
دهد که عامل نگرش با قصد رفتاری در مطالعات نشان می

 Saadi؛ ) .2020Khani Filestan et al(از جمله گران پژوهش

)2020nia. (-and Hedayati ؛Woolf. 

 .Bakhshi et al؛ ) .2016Mohammadi et al( ؛)2014(

معنادار و رابطه ) .2018Tajeri Moghadam et al( و  )2019(
ها نشان داد که ارزیابی ع گزارشات آنمثبتی داشته است. در واق

کشاورزان از پیامدها و نتایج اقدامات حفاظت، مدیریت و مصرف 
ها برای تر باشد، احتمال تأثیرگذاری بر آمادگی آنپایدار آب مثبت

گیرد. طور معناداری تحت تأثیر قرار میها بهانجام اقدامات و روش
اثر معناداری  ) .1202Tavassoti et al( هایاما در پژوهش

چنین، مرور ادبیاتی نشان داد که عامل گزارش نشده است. هم
هنجار ذهنی با نیت و قصد رفتاری اثر معنادار و مثبتی دارد 

(;2016Mohammadi et al.,  ;2019Bakhshi et al.,  
2018Valizadeh et al., های (. اما در پژوهشTajeri 

)2018Moghadam et al. (  داری را نشان نداد. اثر معنا
های انجام شده حاکی از آن است که کنترل رفتار پژوهش

جویی آب ارتباط معنادار دارد شده با نیت رفتاری صرفهدرک
(2018Abadi et al.,  محققان در این مطالعه اظهار نمودند که .)

جویی کشاورزان بیانگر آن تأثیر کنترل رفتاری بر رفتار صرفه
، مالی، نیروی انسانی و فناوری از سوی است که حمایت فنی

ای، اداره های مربوطه مانند شرکت آب منطقهسازمان
زیست جهادکشاورزی، اداره ترویج کشاورزی و اداره محیط

های تواند بر رفتار مصرف آب تأثیر داشته باشد. اما در پژوهشمی
)2018Tajeri Moghadam et al. ( ؛Valizadeh et al. 

 اثر معناداری بین کنترل 2021vassoti et al. (Ta(و  )2018(
شده و قصد رفتاری بدست نیامد. مطالعات درکرفتار 

Yazdanpanah et al. (2014)  نیز گویای عدم وجود رابطه بین
شده با قصد عمل کشاورزان ایران در متغیر کنترل رفتار درک

در مطالعاتی  Pino et al. (2017)اقدامات مؤثر ذخیره آب است. 
های قصد کشاورزان نسبت به پذیرش کنندهبا عنوان تعیین

های ذخیره آب در ایتالیا اظهار نمود که متغیر کنترل رفتاری اقدام
درک شده بر قصد عمل تأثیر معناداری نداشته است؛ اما نگرش 

ترین اثر مثبت را در قصد رفتاری داشته و بعد از آن هنجار بیش
چنین پژوهش تر را گزارش کرده است. همذهنی با اثر کم

Mohammadi et al. (2016)  وجود رابطه معنادار خودکارآمدی
های توانایی است را با نیت رفتاری معنادار و که یكی از بخش

 .Tajeri Moghadam et alهای مثبت دانسته است. پژوهش

اثر معناداری و مثبت را بین  ) .2017Hassani et al(و  )2018(

درک ریسک با نیت رفتاری گزارش کردند. هدف از تحقیق 
شده با ریزیبینی نظریة رفتار برنامهحاضر، مقایسه قدرت پیش

کارگیری اقدامات جهت سنجش قصد به RANASرهیافت 
مصرف پایدار آب کشاورزی در شهرستان مینودشت است. این 

ی های اصلشهرستان در استان گلستان واقع شده و یكی از قطب
تولید محصوالت زراعی ایران است؛ چرا که در تولید گندم استان 
گلستان مقام سوم کشور و شهرستان مینودشت یكی از 

 Agriculturalهای اصلی تولید گندم این استان است )شهرستان

2016statistics, ک(. بر اساس شاخص فالكن کمبود  1مار
ای که از ونهبه گ ؛فیزیكی آب در این شهرستان قابل توجه است

بین چهارده شهرستان استان گلستان، شهرستان مینودشت بعد از 
های بندرگز، بندر ترکمن و کردکوی بدترین شرایط را شهرستان

 Jafari Shalamzari andبرای دسترسی به منابع آب دارند )

2018Zhang, دلیل مصرف بیش از حد (. این شهرستان به
سطح آب زیرزمینی مواجه شده های زیرزمینی با افت مستمر آب

(. با توجه به  ,2012Eshraghi and Ghasemianاست )
مدت و تغییرات اقلیمی، شهرستان های طوالنیخشكسالی

های آزدشهر، گالیكش و بندرترکمن مینودشت بعد از شهرستان
تری نسبت به خشكسالی دارد که این امر حساسیت بیش

 Kefayatiتر خواهد کرد )مدسترسی کشاورزان را به منابع آبی ک

2021et al., بینی قصد پذیرش اقدامات (. بنابراین سنجش پیش
هایی که میزان تقاضا آب کشاورزی را کاهش دهد، و روش

منظور دستیابی به هدف تحقیق از ضروری است. از این رو به
ریسک، نگرش، هنجار، شده و رهیافت ریزیتئوری رفتار برنامه

عنوان چارچوب تحقیق در نظر گرفته شد به ظیمیتوانایی و خودتن
کارگیری ها را در آمادگی کشاورزان برای بهآن بینیتا قدرت پیش

 ها و اقدامات مصرف پایدار آب تبیین نماید.روش
 
 هامواد و روش-2

این تحقیق از جنبه هدف کاربردی، از منظر ماهیت در زمره 
ها، پیمایشی و از لحاظ دادههای کمی، به لحاظ گردآوری پژوهش

میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها، غیرآزمایشی محسوب 
گردد. جامعه آماری این تحقیق را کشاورزان شهرستان می

(. نمونه مورد مطالعه با استفاده N=2358مینودشت تشكیل دادند )
نفر بدست آمد. با توجه به توزیع و  331از فرمول کوکران 

منظور دستیابی های مختلف و بهان در دهستانپراکندگی کشاورز
گیری ای معرف از جامعه آماری مورد مطالعه، از نمونهبه نمونه

ای استفاده شد؛ به این صورت که ابتدا بر تصادفی چندمرحله
گیری تصادفی ساده از بین چهار دهستان اساس روش نمونه

گل، شهرستان مینودشت شامل چهل چای، قلعه قافه، گرو و سر

                                                
1 Falkenmark’s threshold 



 
                                                                                       137ریزی شده در ...                                                                                           با نظریه رفتار برنامه RANASبینی رهیافت مقایسه قدرت پیش

دو دهستان چهل چای و قلعه قافه انتخاب شدند. در مجموع 
روستا بود که  62تعداد روستاهای دو دهستان انتخاب شده برابر با 

ها، در مرحله با توجه به توزیع ناهمگن روستاها در این دهستان
گیری تصادفی با روستا با استفاده از روش نمونه 14دوم تعداد 

ت روستا از دهستان چهل چای و انتساب متناسب )شامل هش
شش روستا از دهستان قلعه قافه( برای انجام مطالعه مدنظر قرار 

 14گرفت. سپس بر مبنای تعداد کل کشاورزان در هر یک از 
صورت متناسب نمونه مورد نیاز به 331روستای انتخاب شده، 

ها از بین کشاورزان در طور تصادفی ساده نمونهتعیین و نهایتاً به
 (. 1آوری شد )جدول ها جمعهر روستا انتخاب و داده

شده و ریزیهای نظریة رفتار برنامهمنظور سنجش مؤلفهبه
گیری هر ای طراحی شد. برای اندازهپرسشنامه RANASرهیافت 

هایی مشتمل بر چند گویه طراحی شد که یک از متغیرها، مقیاس
شده شامل: نیت رفتار، نگرش، کنترل ریزیدر نظریة رفتار برنامه

شامل:  RANASشده و هنجار ذهنی و در رهیافت رفتار درک
ریسک، نگرش، هنجار ذهنی، توانایی و خودتنظیمی بود. برای 
تعیین روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه از متخصصان دانشگاه 

 های آبیاری، ترویج و آموزش، توسعه کشاورزینور در بخش پیام
چنین کارشناسان خبره جهادکشاورزی شناسی و همو روان

 5تا  1ها از طیف شهرستان بهره گرفته شد. جهت سنجش گویه
(. برای تعیین پایایی ابزار پرسشنامه، 2امتیازی استفاده شد )جدول 

خان نفر از کشاورزان روستای حسن 30آزمون در بین مطالعه پیش
اما خارج از نمونه مورد  ،تکه جزء روستاهای شهرستان مینودش

مطالعه بود انجام پذیرفت. پایایی سواالت پرسشنامه با استفاده از 
(. از تجزیه و تحلیل 2آزمون کرونباخ آلفا برآورد شد )جدول 

استفاده شد. الزم به ذکر است که  هان برای تحلیل دادهرگرسیو
هم در مطالعات تغییر  بینیاین روش برای بررسی قدرت پیش

 ) .2020Mehni Raftar et al(; رفتار در حوزة آب مانند
Andrade et al. (2019); Valizadeh et al. (2018); 

)2016Mohammadi et al. (  و et al.  Mohammadi

ها استفاده شده است. برای تفسیر و هم سایر حوزه (2019)
در  Cohen (1988)های مطالعاتی ضریب همبستگی از یافته

های قدرت آماری برای علوم رفتاری استفاده شد. زمینه تحلیل
همبستگی  1/0وی بیان کرد که مقادیر مطلق همبستگی کمتر از 

 5/0تا  3/0همبستگی ضعیف؛ بین  3/0و  1/0ناچیز؛ بین 
همبستگی قوی را نشان  5/0همبستگی متوسط و بزرگتر از 

دست آمده از ههای بمنظور تجزیه و تحلیل دادهدهد. بهمی
بندی منظور سطحبهچنین هماستفاده شد.  22SPSSافزار نرم

برحسب سطوح ضعیف، متوسط و باال از های توصیفی یافته

صورت زیر به )ISDM(1شاخص تفاوت انحراف معیار از میانگین 
 استفاده شد:

                                   A < mean-½ Sd(     A) ( ضعیف1)

   

  mean-½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sd(                 B)( متوسط 2)
 C > mean+ ½ Sd(                                          C) ( خوب3)

 
 نتایج و بحث -3

دهندگان شناختی، از مجموع پاسخبا توجه به متغیرهای جمعیت
 درصد( در 2/98ها )نفر زن بودند. اکثریت آن 15نفر مرد و  316

ین روستا سكونت داشتند. بر اساس نمونه آماری پژوهش میانگ
 1/47دهندگان )ترین پاسخسال بود و بیش 69سنی کشاورزان 

سال به باالتر قرار داشتند که  71درصد( در طبقه سنی 
قة های کشاورزی، شغل مورد عالدهنده آن است که فعالیتنشان

ت صیالت اکثریگروه سنی جوان نبوده است. به لحاظ وضعیت تح
درصد(  9/36درصد( و سپس سیكل ) 48سواد )افراد در طبقه بی

ش ز آموزبودند که نشان از آن دارد اکثریت افراد مورد مطالعه ا
 53شت رسمی مناسبی برخوردار نبودند. از جنبه میزان سطح زیرک

نفر بین  150هكتار؛  3-1نفر بین  100نفر یک هكتار و کمتر؛ 
هكتار زمین زراعی در اختیار  6االی فر بن 28هكتار و  3-6

های زراعی درصد مالک زمین 5/95داشتند. در زمینه مالكیت 
لی نبع اصبودند. با توجه به نتایج نمونه آماری این پژوهش نوع م

ه و نفر چشم 45عمیق؛ نفر چاه نیمه 79نفر چاه عمیق؛  81آب 
نفر  36؛ صورت کرتینفر به 271نفر رودخانه بود که  126

 هایزمین ایطرهق-ینفر غرقاب 24 ی وباران-یغرقاب صورتبه
 9/81راد )نتایج نشان داد که اکثریت افنمودند. می آبیاریخود را 

 های نوین آبیاری در مزارع خودشاندرصد( اصال از فناوری
ین را به درصد زم 50درصد کمتر از  4/12کنند و تنها استفاده نمی

ن اند. وضعیت پاسخگویای مجهز نمودههای نوین آبیارفناوری
های سدرصد( در کال 5/30ها )نفر از آن 101نشان داد که تنها 

ها آن نفر از 270اند و ترویجی مرتبط با مدیریت آب شرکت کرده
های کشاورزی هم درصد( درآمدی به غیر از فعالیت 6/81)

 داشتند. 
 

 ریزی شدهبندی متغیرهای نظریة رفتار برنامهاولویت -1-3

، هنجار ذهنی با 3بر اساس نتایج حاصل از تحقیق در جدول 
 58در اولویت اول با سطح متوسط ) 106/0ضریب تغییرات 

در  147/0شده با ضریب تغییرات درصد( و کنترل رفتار درک
درصد( قرار دارد. به این معنی  8/53اولویت آخر با سطح ضعیف )

وع آشنا در جامعه که مصرف پایدار آب کشاورزی یک موض

                                                
1 Interval of Standard Deviation from the Mean 
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اند که )هنجار ذهنی( بوده است و کشاورزان متوجه این امر شده
هایی که منجر به ها و فناوریکارگیری اصول، روشبه

جویی و حفاظت آب کشاورزی شود دارای مقبولیت صرفه
خواهد که به این موضوع در ها میاجتماعی است و جامعه از آن
اید به این نكته هم توجه داشت که مزرعه خود توجه نمایند. اما ب

کارگیری و عملیاتی نمودن رفتار جدید در از دیدگاه کشاورزان، به
ای چنان کار سادهزمینه مدیریت و مصرف پایدار آب کشاورزی آن

نیست؛ چرا که متغیر کنترل رفتار درک شده در اولویت آخر قرار 
بنای درکی گرفته است. این متغیر گویای این مطلب است که بر م

های ها و فعالیتکه کشاورزان از میزان دشواری و سختی روش
مختلف مرتبط با کاهش مصرف آب در مزرعه خودشان دارند و 

چنین درکی که کشاورزان از میزان موفقیت اجرای رفتار جدید هم
ای برای انجام و یا عدم انجام رفتار، در آورند؛ انگیزهدست میهب

. این متغیر هم تحت تأثیر شرایط محیط شودها ایجاد میآن
ها، مهارت، دانش و اطالعات( و هم تحت درونی افراد )توانایی

تأثیر عوامل محیطی بیرونی افراد )شرایط اقتصادی، اجتماعی، 
فناوری و حمایتی( است. با بررسی شرایط کشاورزان مورد مطالعه 

انگین سنی درصد(، دارای می 9/84سواد )سواد یا کمکه اکثرأ بی
های ترویجی سال(، تمایل کم به شرکت در کالس 69باال )

درصد( و  5/30جویی در آب کشاورزی )مرتبط با حفاظت و صرفه
توان دریافت های نوین آبیاری داشتند میاستقبال کم از فناوری

که آنان دانش، مهارت و توانایی الزم را برای انجام اقدامات مؤثر 
شاورزی ندارند؛ از سویی بخشی از کنترل در مصرف پایدار آب ک

شده مرتبط با شرایط محیطی بیرونی مانند وضعیت رفتاری درک
اقتصادی، فنی و حمایتی است که کشاورزان در آن قرار دارند و با 

ای برای اجرا یا آورند، نهایتأ انگیزهدرکی که از محیط بدست می
که با توجه به این شود؛ها ایجاد میعدم اجرای رفتار جدید در آن

توان بیان داشت که این متغیر در اولویت آخر قرار گرفته است، می
چنان مطلوب درک کشاورزان از شرایط محیط بیرونی هم آن

ی باالیی را برای آنان ایجاد نماید. این امر نبوده است تا انگیزه
نهایتأ بر نگرش کشاورزان تأثیرگذار است. در این مطالعه نگرش 

ای، قبل از اولویت آخر قرار در مرتبه 113/0ریب تغییرات با ض
گرفته است. نگرش در واقع قضاوت کشاورزان نسبت به 
پیامدهای رفتار کاهش مصرف آب کشاورزی است. از این رو با 
توجه به درک کشاورزان از شرایط محیط درونی و بیرونی 

نسبت  هاتوان اظهار نمود که قضاوت و ارزیابی آنخودشان، می
کارگیری اقدامات مصرف پایدار آب در جایگاه مناسبی قرار به به

نگرفته است. این مطالعه نشان داد که متغیر نگرش نسبت به 
سایر متغیرهای نظریه )هنجار ذهنی، قصد رفتاری و نگرش( در 

درصد(  4/64تری قرار دارد و سطح آن ضعیف )جایگاه پایین
 است. 

 
 ریزی شدهمتغیرهای نظریة رفتار برنامهرابطه بین  -2-3

دسوت آوردن رابطوه بوین از آزمون همبستگی پیرسوون بورای به
نشوان  4متغیرهای مختلف مدل بهره گرفته شد. نتایج در جدول 

داده شده است. بر مبنای ماتریس همبستگی بین تموام متغیرهوا 
ارد؛ به عبارتی با توجوه بوه رابطوه رابطه مثبت و معناداری وجود د

شوده ریزیهای نظریوة رفتوار برنامهمثبت و معنادار تموام مؤلفوه
توان در زمینه قصد رفتاری بیان داشت که هر قدر نگرش بوه می

تر شود و در بین افراد جامعوه رفتار مصرف پایدار آب در فرد مثبت
اظوت از ها و اصول مدیریت پایودار آب و حفکارگیری روشهم به

هوای چنین، از دیودگاه فورد انجوام روشتر گردد و همآن مقبول
پذیرتر شوود، آموادگی بورای حفاظت آب در مزرعه آسان و امكان

پذیرش اقدامات الزم و مقتضی برای مصرف پایدار آب در جامعوه 
کشاورزان مهیاتر است و تمایل کشاورزان بورای انجوام اقودامات 

تور خواهود بوود. در ایون مطالعوه شجویانه آب در مزرعه بیصرفه

 , p<01/0همبسووتگی قوووی بووین قصوود رفتوواری بووا نگوورش )

941/0=r( و با هنجار ذهنوی )01/0>p , 519/0=r.وجوود دارد )

 
 پراکندگی حجم نمونه بر اساس روستا -1جدول 

Table 1- Distribution of sample size by village 

 تعداد نمونه تعداد کشاورزان روستا دهستان نمونهتعداد  تعداد کشاورزان روستا دهستان

ی
چهل چا

 

 40 233 الفجر

قلعه قافه
 

 31 177 قلعه قافه باال

 18 101 قلعه قافه پایین 35 206 قلمی

 27 153 ده چناشک 13 75 پرسه سو

 10 54 کفش محله 64 369 قره چشمه

 15 88 دوروک 19 110 دشت حلقه

 17 98 زندانچال 6 35 جنگلده پایین

    10 56 جنگلده باال

    26 151 پس پشته
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 هاخراج گویههای اصلی پرسشنامه به همراه مقیاس، ضریب کرونباخ آلفا و منابع استفاده شده برای استبخش -2جدول 
Table 2- The main parts of the questionnaire along with the scale, Cronbach's alpha coefficient and the sources used to extract the 

items 

 گویه متغیرها
منابع اصلی برای استخراج 

 هاگویه
مقدار ضریب 
 آلفای کرونباخ

 مقیاس سنجش

 قصد رفتار

 ام را در آینده نزدیک کاهش دهم من قصد دارم مصرف آب کشاورزی

;)2018Abadi et al. ( 
Rahimi et al. (2016) 

0.816 
هیچ وقت تا از 

 همیشه

 جویی کنم در آینده نزدیک برنامه دارم تا در مصرف آب کشاورزی صرفه

واهم های بهینه مصرف آب کشاورزی را به سایر کشاورزان توصیه خمن قویا استفاده از روش
 کرد 

 نگرش

های فناوری از های حفاظت از آب در مزرعه مانند تغییر الگوی کشت، استفادهاستفاده از روش
 نوین، تسطیح اراضی و غیره برای محیط زیست خوب است 

Kang et al. (2017); 
Bayard and Jolly 

;)2007( Saadi and 

nia -Hedayati

Mokhtari ; )2020(

Hesari et al. (2020) 

0.971 
کامال مخالفم تا 

 کامال موافقم

نند، در نظر های زراعی و باغی باید مصرف ککشاورزان باید مقدار آبی را که برای فعالیت
 بگیرند و سپس تصمیم به کشت نمایند 

 های آب زیرزمینی افت کرده است منابع آب در وضعیت خطرناک است چرا که سفره

 های سطحی و زیرزمینی در حال نابودی است دلیل افزایش برداشت از آبمنابع آب به

 ها نگران کننده است فرونشست دشت

شده  های تصفیهبه نظر من، تغییر الگوی کشت، کم آبیاری، تسطیح اراضی، استفاده از پساب
 تواند مفید و ارزشمند باشد های جدید آبیاری برای تمامی کشاورزان میو فناوری

ز ه از یكی ااستفادکنم با توجه به خشكسالی و کمبود منابع آب کشاورزی، حداقل من فكر می
 های استفاده پایدار از آب ضروری است روش

 هنجار ذهنی

ن مجویی در مصرف آب کشاورزی تالش کنم، دیگران به کنم اگر برای صرفهاحساس می
 کنند افتخار می

; Kang et al. (2017)

Mokhtari Hesari et 

al. (2020) 
0.627 

کامال مخالفم تا 
 کامال موافقم

 جویی کنم کنند که باید در مصرف آب صرفهکه برای من مهم هستند فكر می افرادی

های استفاده کارگیری روشکنم از سوی دوستان و سایر کشاورزان برای بهمن احساس می
 پایدار از آب تحت فشار هستم 

استفاده پایدار از های در صورت استفاده سایر کشاورزان، دوستان و آشنایان نزدیكم از روش
 شوم آب من نیز به استفاده از آن ترغیب می

کنترل 
 شدهرفتاردرک

 ) .2019Boazar et al(; ورزی  آسان استتر مصرف کردن آب در کشابرای من کم
Safa and Valinia 

;)2020( Mokhtari 

Hesari et al. (2020); 

Abadi et al. (2018) 
 

0.791 
کامال مخالفم تا 

 موافقم کامال

 برای انجام صرفه جویی آب ابزار و تجهیزات الزم را دارم

 ارممینان دام برای صرفه جویی در مصرف آب در مزرعه اطها و تواناییمن به دانش، مهارت

 توانم مشاوره فنی برای کاهش مصرف آب را به سایر کشاورزان ارائه دهممن می

 ریسک

 های قبل چگونه است؟ مقایسه با خشكسالی سالخشكسالی امسال در 

Kang et al. (2017) 0.812 * 

 چقدر نگران مسائل مربوط به منابع آب در شهرستان خود هستید؟ 

 من نگران مصرف بیهوده آب در بخش کشاورزی هستم 

 ه است مشكالت مربوط به آب )کمبود و آلودگی و ....( روی کشاورزی ما تاثیر گذاشت

تاثیر  شاورزانمشكالت مربوط به آب )کمبود و آلودگی و ....( روی روابط اجتماعی ما بین ک
 گذاشته است 

 توانایی

را در مزرعه  های استفاده پایدار از آبتوانید حداقل یكی از روشچقدر مطمئن هستید که می
 خودتان اجرا کنید؟ 

Contzen and mosler 

(2015) 
0.603 

اصال اطمینان 
ندارم تا خیلی 

 مطمئنم

د حتی اگر بای توانید الگوی کشت خودتان را در مزرعه تغییر دهید،چقدر مطمئن هستید که می
 برای انجام آن مقدار زیادی پول خرج کنید؟ 

تی اگر باید های نوین آبیاری استفاده کنید، حتوانید از فناوریچقدر مطمئن هستید که می
 مقدار زیادی پول برای اجرای آن پرداخت کنید؟ 

 خودتنظیمی

اجرا کنید؟  های حفاظت آب را در مزرعه خودتانای دارید که حداقل یكی از روشآیا برنامه
(1) Contzen and mosler 

(2015) 
0.627 ** 

 (2؟ )را در مزرعه خودتان اجرا کنیدهای حفاظت آب چقدر برای شما مهم است که روش

 (3های حفاظت آب در مزرعه خودتان توجه دارید؟ )چقدر به اجرای روش
در بخش سطح درک کشاورز به مشكالت دسترسی )نگرانی منابع آبی(؛ کامال مخالفم تا کامال موافقم توجه تا خیلی نگران )در بخش گویه شدت خشكسالی درک شده(؛ بسیار بی * خیلی بهتر تا خیلی بدتر )در

 به آب(
 (3)درگویه خودتنظیمی امال توجه دارم ( و اصال توجه ندارم تا ک2(؛ اصال مهم نیست تا خیلی مهم )درگویه خودتنظیمی 1ای ندارم تا برنامه جامع و روشنی دارم ) در گویه خودتنظیمی ** برنامه
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 شدهریزیبندی متغیرهای نظریة رفتار برنامهاولویت -3جدول 
Table 3- Prioritizing the variables of the planned behavior theory 

 مد درصد فراوانی سطح متغیر بندیاولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین متغیر

 1 0.106 0.45 4.21 هنجار ذهنی

 24.8 82 ضعیف

 58 192 متوسط متوسط

 17.2 57 خوب

 2 0.110 0.48 4.35 قصد رفتار

 64 212 ضعیف

 0 0 متوسط ضعیف

 36 119 خوب

 3 0.113 0.49 4.32 نگرش

 64.4 213 ضعیف

 0 0 متوسط ضعیف

 35.6 118 خوب

 4 0.147 0.54 3.67 شدهکنترل رفتار درک

 53.8 178 ضعیف

 35.9 119 متوسط ضعیف

 10.3 34 خوب

 

همبستگی بین قصد رفتاری و متغیر کنترل رفتار درک شده 

(01/0>p , 492/0=r متوسط بود. در واقع هر چه نگرش به  )
ها کارگیری روشتر گردد، قصد بهمصرف پایدار آب مثبتاقدامات 

تر خواهد شد. جویی و ذخیره آب بیشهای صرفهو فعالیت
ها و چنین هر چه شبكه اجتماعی مورد تأیید کشاورزان، قعالیتهم

جویانه آب را تشویق و ترغیب نماید، قصد رفتارهای صرفه
تر خواهد شد. از آنجایی که در این مطالعه، ها بیشکارگیری آنبه

جویانه آب کشاورزی در نگرش کشاورزان به اقدامات صرفه

متغیر ضعیف بود، از این رو اولویت پایینی قرار داشت و سطح این 
کارگیری رفتار مصرف پایدار آب نیز ضعیف خواهد بود؛ اما قصد به

 ؛از آنجایی که هنجار ذهنی از اولویت باالیی برخوردار بود
های ذخیره آب کارگیری روشرود که قصد بهانتظار می ،بنابراین

های منظور بررسی اثرات همزمان مؤلفهبه ،تر گردد. بنابراینبیش
تری را که کدام متغیر اثر قویشده و اینریزینظریة رفتار برنامه

جویانه آب در بین کشاورزان دارد، بر قصد انجام رفتارهای صرفه
 از تحلیل رگرسیون استفاده شد.

 
 شدهریزیاتریس همبستگی متغیرهای مربوط به نظریة رفتار برنامهم -4جدول 

Table 4- Correlation matrix of variables related to the planned behavior theory 

 قصد رفتار کنترل رفتار درک شده هنجار ذهنی نگرش 

    1 نگرش

   1 0.854** هنجار ذهنی

  1 0.654** 0.504** شدهکنترل رفتار درک

 1 0.492 0.519** 0.941** قصد رفتار

** p<0/01 

 
)ریسک، نگرش،  RANASبندی متغیرهای رهیافت اولویت -3-3

 هنجار ذهنی، توانایی، خودتنظیمی(

دهد که ریسک و هنجار ذهنی نشان می 5نتایج بر اساس جدول 
و با سطح خوب  106/0و  058/0ترتیب با ضریب تغییرات به
های نخست قرار درصد( در اولویت 58درصد( و متوسط ) 43.8)

دهد که کشاورزان ریسک خشكسالی ها نشان میدارند. این یافته
اند و و عدم دسترسی ایمن به منابع آب را بخوبی درک کرده

نماید که کشاورزان، مقبولیت عمومی چنین نتایج بیان میهم
کارگیری اقدامات مرتبط با مصرف پایدار )هنجار ذهنی( را در به
اند و این احساس را از سوی جامعه شدهآب کشاورزی متوجه 

اند که باید در خصوص میزان مصرف آب کشاورزی درک نموده
تر باشند و در این راستا تر و حساسبرای تولید محصوالت، دقیق

هایی را برای مصرف پایدار و بهینه آب در مزرعه طرح و برنامه
با ضریب دهد که توانایی چنین، نتایج نشان میداشته باشند. هم

و با سطح  182/0و خودتنظیمی با مقدار ضریب  139/0تغییرات 
ها بدان معنی است که ضعیف در اولویت آخر است. این یافته

کشاورزان از سطح توانایی و مهارت خودشان در اجرا و تداوم 
جویانه آب کشاورزی در مزرعه های مصرف پایدار و صرفهروش

چنین آنان خودنظارتی و مخودشان اطمینان کافی ندارند و ه
جویی آب کارگیری راهكارهای صرفهریزی ضعیفی در بهخودطرح

کشاورزی در مزرعه داشتند. در واقع هر چند مسئله خشكسالی و 
مشكالت در دسترسی به منابع آب و تعارضات اجتماعی ناشی از 
کمبود آب در اولویت نخست از دیدگاه کشاورزان قرار گرفت؛ اما 

ایین وضعیت توانایی و خودتنظیمی کشاورزان گویای این جایگاه پ
مطلب است که افراد با توجه به دانش، مهارت، اطالعات و 

هایشان وضعیت و آمادگی خودشان را برای اقدام جهت توانایی
کاهش مصرف آب در مزرعه با وجود درک از ریسک خشكسالی 

ه در دانستند. از آنجایی کو عدم دسترسی به آب مناسب نمی



 
                                                                                       141ریزی شده در ...                                                                                           با نظریه رفتار برنامه RANASبینی رهیافت مقایسه قدرت پیش

حیطه نظام اجتماعی خودشان، افراد مورد اعتماد و اثرگذار خواهان 
اقدام کشاورزان در جهت کاهش مصرف آب بودند، اما با توجه به 

توان ادعا نمود که با وجود فشار اجتماعی، متغیر خودتنظیمی می
آنان توجه قابل قبول و کافی برای تدوین برنامه جهت مصرف 

براین زمانی که درک ریسک خشكسالی و کمتر آب نداشتند. بنا

اما  ،فشار اجتماعی برای حفاظت از آب در سطح باالیی است
جویانه ندارند، ای برای انجام اقدامات صرفهکشاورزان برنامه

توان ادعا کرد که شرایط محیطی چندان مناسبی برای اقدام از می
 دیدگاه کشاورزان وجود ندارد. 

 
 RANASبندی متغیرهای رهیافت اولویت -5جدول 

Table 5- Prioritization of RANAS approach variables 

 مد درصد فراوانی سطح متغیر بندیاولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین متغیر

 1 0.068 0.30 4.39 ریسک

 33.5 111 ضعیف

 22.7 75 متوسط خوب

 43.8 145 خوب

 2 0.106 0.45 4.21 هنجار ذهنی

 24.8 82 ضعیف

 58 192 متوسط متوسط

 17.2 57 خوب

 3 0.110 0.48 4.35 قصد رفتار

 64 212 ضعیف

 0 0 متوسط ضعیف

 36 119 خوب

 4 0.113 0.49 4.32 نگرش

 64.4 213 ضعیف

 0 0 متوسط ضعیف

 35.6 118 خوب

 5 0.139 0.54 3.87 توانایی

 58 192 ضعیف

 24.8 82 متوسط ضعیف

 17.2 57 خوب

 6 0.182 0.58 3.17 خودتنظیمی

 48 159 ضعیف

 26.3 87 متوسط ضعیف

 25.7 85 خوب

 
 RANASرهیافت رابطه بین متغیرهای  -4-3

)ریسک،  RANASمنظور بررسی رابطه بین متغیرهای رهیافت به
نگرش، هنجارذهنی، توانایی و خودتنظیمی( از آزمون همبستگی 

دهد که رابطه نشان می 6پیرسون استفاده شد. نتایج در جدول 
معناداری بین تمام متغیرهای این رهیافت وجود دارد. در واقع 

در راستای آمادگی به پذیرش اقدامات  توان اظهار نمود کهمی
تر، مصرف پایدار آب در بین کشاورزان، هر چه نگرش مثبت

تر، کارگیری و اهمیت آن در جامعه بیشمقبولیت عمومی در به
ها، اصول، کارگیری روشتوانایی و مهارت کشاورزان در به

فناوری و اقدامات مدیریتی پایدار آب بهتر و کشاورزان برنامه و 
ها طرحی را در این زمینه جهت اجرا داشته باشند قصد پذیرش آن

تر خواهد بود. در این رهیافت همبستگی قوی بین قصد بیش

 , P<01/0(، نگرش )P , 895/0=r<01/0رفتاری با ریسک )

941/0=r( توانایی ،)01/0>P , 781/0=r و با خودتنظیمی )
(01/0>P , 578/0=rوجود داشت. همبستگی بین قص ) د رفتاری

(  متوسط بود. با توجه P , 492/0=r<01/0و متغیر هنجارذهنی )
بندی متغیرهای این رهیافت و نتایج این های اولویتبه یافته

همبستگی باید بیان کرد که با توجه به رابطه قوی بین درک 

ریسک خشكسالی و قصد رفتاری، هرچه درک ریسک از 
جویی آب صرفه خشكسالی افزایش یابد، قصد اقدام برای

یابد. اما با توجه به همبستگی کشاورزی به شدت افزایش می
متوسط بین هنجار ذهنی و قصد رفتاری، هر قدر کشاورزان در 
شبكه اجتماعی خودشان، درک نمایند که اقدامات حفاظت آب 

تر تشویق و مورد تأیید است، قصد انجام رفتارهای بیش
یابد. بنابراین ریسک زایش میطور متوسط افجویانه تنها بهصرفه
تری نسبت به هنجار ذهنی در قصد اقدامات شده عامل قویدرک

مصرف پایدار آب بود. با توجه به وضعیت نامطلوب توانایی و 
چنین رابطه قوی و بندی متغیرها و همخودتنظیمی در اولویت

توان ادعا نمود که هر قدر ها با قصد رفتاری، میجهت آنهم
تر باشد، آمادگی های کشاورزان ضعیفهارت و توانمندیدانش، م

هایی که منجر به کاهش ها و فعالیتها برای اجرای روشآن
یابد. در این مصرف آب در مزرعه گردد به شدت کاهش می

منظور بررسی اثرات همزمان متغیرهای رهیافت بخش هم به
RANAS .از تحلیل رگرسیون استفاده شد 
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 RANASتغیرهای مربوط به رهیافت ماتریس همبستگی م -6جدول 
Table 6- Correlation matrix of variables related to RANAS approach 

 قصد رفتار خودتنظیمی توانایی هنجار ذهنی نگرش ریسک 

      1 ریسک

     1 0.926** نگرش

    1 0.504** 0.534** هنجار ذهنی

   1 0.302** 0.835** 0.804** توانایی

  1 0.322** 0.840** 0.556** 0.560** خودتنظیمی

 1 0.578** 0.781** 0.492** 0.941** 0.895** قصد رفتار

** P<0/01 ،های پژوهشماخذ: یافته 

 
پایدار آب کارگیری اقدامات مصرف عوامل مؤثر بر قصد به -5-3

فت ریزی شده و رهیاکشاورزی با استفاده از نظریة رفتار برنامه
RANAS 

کارگیری اقدامات مصرف منظور تعیین عوامل مؤثر بر قصد بهبه
پایدار آب کشاورزی، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 

دهد که در نشان می 7استفاده شد. نتایج در جدول  1همزمان
شده، سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی و ریزینظریة رفتار برنامه
درصد از واریانس  5/88شده در مجموع قادرند کنترل رفتار درک

متغیر وابسته یعنی قصد رفتار را تبیین نماید. افزون بر این، مقدار 
F  99محاسبه شده، در سطح  ( 68/844درصد= F 000/0 و =P )

دهنده معنادار بودن رگرسیون است. معنادار شده است که نشان
محاسبه شده و سطح معناداری حاکی از آن  tچنین مقادیر هم

درصد بر متغیر  99است که تنها متغیر نگرش در سطح معناداری 
قصد رفتاری اثر مستقیم، مثبت و معنادار دارد. بدین معنا که به 

 935/0ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار نگرش، به میزان 
واحد در انحراف معیار متغیر وابسته )قصد رفتاری( تغییر ایجاد 

چنین بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد شده، شود. هممی
ای را در ( سهم و نقش برجستهβ= 933/0متغیر نگرش )

بینی قصد رفتاری دارد. در واقع نتایج حاصل از نظریة رفتار پیش
 Khaniهای وهشدر این پژوهش با پژریزی شده برنامه

)2020Filestan et al. ( ؛nia. -Saadi and Hedayati

؛ ) .2016Mohammadi et al( ؛) .2014Woolf(؛ )2020(

)2019Bakhshi et al. ( و Tajeri Moghadam et al. 

بر وجود ارتباط مستقیم، مثبت و معنادار نگرش با  مبنی  )2018(
محققان بر این باور قصد رفتاری مطابقت دارد؛ چرا که همة 

ای باشد گونهها و اقدامات بهها، طرحهستند که هر چقدر برنامه
که کشاورزان به سودمندی و منفعت حاصل از کاربرد اصول و 

تری ببرند، نگرش مثبتهای مصرف پایدار آب کشاورزی پیروش
که این اقدامات توسط کشاورزان در خواهند داشت و احتمال این

های حاصل از عدم تر خواهد بود. یافتهپذیرد، بیش مزارع انجام
 Tajeriارتباط معنادار هنجار ذهنی با قصد رفتاری با مطالعات 

)2018Moghadam et al. ( راستا است؛ چرا که محققان هم
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تأثیر متغیر هنجار ذهنی را بر قصد رفتاری حفاظت از منابع آب 
 .Mohammadi et alمعنادار گزارش نكردند. اما با مطالعات 

 .Valizadeh et al و ) .2019Bakhshi et al(؛ )2016(

خوانی ندارد. در واقع هر چند که کشاورزان مقبولیت هم (2018)
های مصرف پایدار آب کشاورزی را در جامعه درک کاربرد روش

اما بین منافع فردی کشاورزان و منافع اجتماعی  ،بودند نموده
دلیل مشترک بودن منابع آب جامعه، تعارض وجود داشت و به

کشاورزی و مبهم بودن اقدامات سایر کشاورزان در مصرف آب، 
متغیر هنجار ذهنی نتوانسته بود رابطه معناداری در قصد رفتار 

که با وجود آن ،مصرف پایدار آب کشاورزی ایجاد نماید. بنابراین
متغیر هنجار ذهنی نسبت به سایر متغیرهای این نظریه، در 

اما در قصد رفتاری اثر معناداری را  ،اولویت تخست قرار داشت
توان بیان کرد که انگیزه فرد برای می ،ایجاد نكرد؛ بنابراین

اطاعت از فشار اجتماعی و تأثیری که بر روی هنجار ذهنی ایجاد 
چنین های بعدی مورد توجه قرار گیرد. همپژوهشکند، باید در می

شده با قصد کنترل رفتار درکهای این پژوهش نشان داد که یافته
 Yazdanpanah et  رفتاری رابطه معناداری ندارد که با مطالعات

al. (2014); Pino et al. (2017); Valizadeh et al. 

 )2018( Tajeri Moghadam et al. );2018( و Tavassoti 

)2021et al. ( دهندگان کابرد مطابقت دارد؛ به عبارتی پاسخ
جویانه آب و اقداماتی که منجر به مصرف کمتر و صرفه هاروش

دانستند و تغییر روش آبیاری و تطبیق در مزارع گردد را آسان نمی
های جدید با الگوی کشت را با مخاطراتی همراه روش

دانستند. به عبارتی با توجه به درکی که کشاورزان از میزان می
دشواری رفتار جدید به دست آورده بودند، موفقیت خودشان را در 

دلیل دانستند. در واقع انگیزه کشاورزان بهکار کشاورزی کم می
ها از وضعیت نامناسب محیط درونی )توانایی، دانش درکی که آن

ها، مسائل )امكانات، حمایت و مهارت( و نیز محیط بیرونی
ها و اقدامات اقتصادی، مالی و اجتماعی( داشتند؛ انجام فعالیت

کاهش مصرف آب در مزرعه را دشوار دانستند؛ لذا رابطه معناداری 
شده و قصد رفتاری بدست نیامد. اما بین منغیر کنترل رفتار درک

نی خواهم ) .2018Abadi et al(نتایج این مطالعه با پژوهش 
شده را بر قصد ندارد؛ چرا که این محققان متغیر کنترل رفتار درک
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رفتاری حفاظت از منابع آب کشاورزی در حوضه جنوبی دریاچه 
ارومیه معنادار گزارش نمودند. آنان بر این باور بودند که بخشی از 

های درونی کشاورزان مانند دانش، کنترل رفتاری به ویژگی
مهارت و بخش دیگر به محیط اقتصادی،  تجربه پیشین، توانایی و

این  ،اجتماعی، فرهنگی، فناوری و ساختاری مربوط است. بنابراین
های کشاورزان و مناطق های ویژگیعدم تطابق ناشی از تفاوت

 دو مطالعه است.
Adبر اساس ضریب تعیین تعدیل شده )

2R در رهیافت )
RANAS  ،پنج متغیر مستقل ریسک، نگرش، هنجارذهنی

درصد از واریانس  4/89توانایی و خودتنظیمی، توانایی تبیین 
دهد که نشان می 7متغیر وابسته را دارا هستند. نتایج جدول 

کننده قصد بینیریسک، نگرش، هنجارذهنی و خودتنظیمی پیش
انجام رفتارهای مصرف پایدار آب در بین کشاورزان است 

(896/0=2R  ،018/558=F   000/0و =pهم .)ین مقدار چنF 
( P= 000/0و  F=018/558درصد )  99محاسبه شده، در سطح 

دهنده معنادار بودن رگرسیون است. بر معنادار شده است که نشان
ترین بیش 752/0اساس ضرایب آماره بتا متغیر نگرش با مقدار 

نقش و تأثیر را بر نیت پذیرش کشاورزان داشته است و بعد از آن 
و  154/0، خودتنظیمی با مقدار 169/0ترتیب ریسک با مقدار به

پذیرش  بینی نیتدر پیش 106/0نهایتاً هنجار ذهنی با مقدار 
رفتار مصرف پایدار آب کشاورزی سهم داشتند.  نتایج حاصل از 

 ;Woolf (2014) در زمینه نگرش با مطالعات RANASرهیافت 

Tajeri Moghadam et al.  (2016); Mohammadi et al.

Khani Filestan et al. ; Bakhshi et al. (2019); )2018(

مطابقت داشت؛  2020nia. (-Hedayati Saadi and( و )2020(
چرا که تمامی پژوهشگران به تأثیر معنادار متغیر نگرش در قصد 

های این رهیافت نشان چنین یافتهرفتاری اذعان نموده بودند. هم
داد که هنجار ذهنی بر قصد رفتاری اثر معنادار دارد که با نتایج 

.Bakhshi et al ؛ ) .2016Mohammadi et al(های پژوهش

)2019( )2018Valizadeh et al. (  مطابقت داشت؛ محققان به
تأثیر فشار اجتماعی و مقبولیت رفتار در جامعه و تأثیر آن بر فرد 
اشاره نموده بودند و اثر آن را بر قصد رفتاری معنادار گزارش 
کردند. عالوه بر این، پژوهش حاضر نشان داد که متغیر ریسک 

 Tajeri هایکه با پژوهش اثر معناداری را بر قصد رفتاری دارد

)2018Moghadam et al. ( و )2017Hassani et al. ( 
خوانی دارد؛ چرا که محققان این مطالعات به این نتیجه هم

رسیدند که هرگاه افراد عوامل مؤثر بر بحران آب را درک کنند، 
پذیرند و اجرا نهایتاً راهبردهای کاهش وضعیت بحران آب را می

رو آنان هم در مطالعات خودشان تأثیر درک  کنند؛ از اینمی
ریسک را بر قصد رفتاری مثبت و معنادار بیان نمودند.  در نهایت، 
در این مدل تأثیر توانایی بر قصد رفتاری معنادار نشد که با 

راستا بود؛ در هم ) .2018Tajeri Moghadam et al(مطالعات 
رل، توانایی و واقع محققان رابطه معناداری را بین میزان کنت

 امكانات کشاورزان با رفتار حفاظت منابع آب گزارش نكردند.

 
 RANASشده و  رهیافت ریزینامهکننده قصد رفتاری در نظریة رفتار بربینیگرسیونی مربوط به متغیرهای پیشرنتایج تحلیل  -7جدول 

Table 7- The results of regression analysis related to variables predicting behavioral intention in the planned behavior theory and 

the RANAS approach 

 B  Beta (β) T P متغیر مدل

رفتار برنامه
ی 

شدهریز
 

 0.41 0.825  0.326 عدد ثابت

 0.000 24.13 0.933 0.935 نگرش

 0.283 1.075 0.024 0.011 هنجار ذهنی

 0.875 0.158 0.006 0.025 کنترل رفتار درک شده

=0.885Ad
2R =0.8862R R=0.941 P=0.000 F=844.68 

R
A

N
A

S
 

 0.939 0.076-  0.29- عدد ثابت

 0.001 3.406 0.169 0.267 ریسک

 0.000 13.955 0.752 0.754 نگرش

 0.002 3.155 0.106 0.049 هنجار ذهنی

 0.984 0.020 0.001 0.003 توانایی

 0.000 4.378 0.154 0.099 خودتنظیمی

=0.894Ad
2R =0.8962R R=0.946 P=0.000 F=558.018 

 متغیر وابسته قصد رفتاری است.

 
 گیرینتیجه -4

پذیرترین چنین آسیبکننده اصلی آب و همکشاورزی مصرف
این امر بخش اقتصادی در مواجهه با کم آبی است.  

الخصوص در مناطق خشک جهان که در آن خطرات علی
ناپذیر است، اهمیتی اقتصادی کمبود آب اجتناب -اجتماعی

تغییر رفتار کنونی له أمسدوچندان دارد؛ در این راستا توجه به 
مصرف آب و دستیابی به رفتار مصرف پایدار آب کشاورزی جهت 

منابع آبی امری  جویانه آب و حفاظت ازانجام اقدامات صرفه
های مختلفی برای بررسی تغییر رفتار و حیاتی است. مدل
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های مؤثر بر قصد رفتاری وجود دارد. از این رو تشخیص مؤلفه
نظریة رفتار  بینیهدف پژوهش حاضر مقایسه قدرت پیش

جهت تبیین قصد  RANASشده با رهیافت ریزیبرنامه
بین کشاورزان کارگیری اقدامات مصرف پایدار آب، در به

شهرستان مینودشت استان گلستان بود. نتایج نشان داد که هر دو 
بینی قصد رفتاری دارند. در واقع مدل قدرت باالیی در تبیین پیش

یعنی نگرش، هنجار  ؛شدهریزیهای نظریة رفتار برنامهمؤلفه
درصد از  5/88ذهنی و کنترل رفتار درک شده قادر به تبیین 

یعنی  RANASهای رهیافت اری بود و مؤلفهتغییرات قصد رفت
ریسک، نگرش، هنجار ذهنی، توانایی و خودتنظیمی قادر به تبیین 

درصد از تغییرات قصد رفتاری بود. نتایج این مطالعه با  4/89
 .Valizadeh et al؛ ) .2021Valinia and Safa(های پژوهش

et  Mohammadiو   ) .2016Mohammadi et al(؛ )2018(

al. (2019) بینی نظریة رفتار مبنی بر مناسب بودن قدرت پیش
شده در تبیین رفتار کشاورزان مورد تأیید قرار گرفته ریزیبرنامه
ترین مؤلفة های این پژوهش نشان داد که قوی. یافتهاست
شده جهت آمادگی برای ریزیبینی در نظریة رفتار برنامهپیش

یانه آب در مزرعه، نگرش است. جوکارگیری اقدامات صرفهبه
راستا هم Mohammadi et al. (2016) های این مطالعه بایافته

چنین جایگاه نامناسب است. با توجه به قدرت متغیر نگرش و هم
شود که اداره ترویج با این متغیر در مطالعه حاضر پیشنهاد می

ن توجه به میانگین سنی باال و سطح سواد پایین اکثریت کشاورزا
ها را در های ترویجی و آموزشی متناسب با شرایط آنبرنامه

های بازدیدهای میدانی، روز مزرعه و مزرعه نمایشی چارچوب
ها نسبت به پیامدها و نتایج طراحی و اجرا نماید تا ارزیابی آن

کارگیری اقدامات حفاظت از آب در مزرعه بهبود یابد و نگرش به
 د.ها ایجاد گردتری در آنمثبت

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، رابطه معناداری بین کنترل 
 Tajeriرفتار درک شده و قصد رفتاری وجود نداشت که با 

)2018Moghadam et al. ( ؛)2018Valizadeh et al. (; 
Yazdanpanah et al. (2014) ؛Pino et al. (2017)  و

)2021Tavassoti et al. ( دلیل مبنی بر نداشتن انگیزه کافی به
خوانی داشت؛ جویانه آب همدرک از دشواری انجام اقدامات صرفه

شود اداره ترویج عوامل محیطی تأثیرگذار از این رو پیشنهاد می
های کاهش مصرف ها و فعالیتکه منجر به تسهیل اجرای روش

درونی  صورت عوامل محیطشود را بهآب از دیدگاه کشاورزان می
های الزم( و عوامل و توانمندی اه)دانش، اطالعات، مهارت

های مناسب و امكان پشتیبانی محیط بیرونی )دسترسی به فناوری
مانند  ،ها در صورت نیاز کشاورزان، عوامل اقتصادیاز فناوری

قدرت خرید کشاورزان، سهم تغییرات فنی و زراعی در سبد 
یتی مانند بیمه ریسک، ای کشاورزان، امكانات حماهزینه
های دولتی و تداوم آن( شناسایی های مالی کم بهره، حمایتطرح

 نماید و در جهت تقویت و بهبود شرایط محیطی اقدام کند.
های این پژوهش نشان داد که با اضافه شدن دو متغیر یافته

های نظریة رفتار درک ریسک و خودتنظیمی به مؤلفه
کمتر از  RANASدر قالب رهیافت شده و بسط آن ریزیبرنامه

بینی قصد رفتاری تأثیرگذار بود. یک درصد در قدرت پیش
؛ ) .2021Valinia and Safa(لعات های این پژوهش با مطایافته

)2016Rahimi et al. (  و)2016Mohammadi et al. ( 
 راستا است. به عبارتی سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی و کنترلهم

 شده قدرت خوبی در تبیین قصد رفتار مصرف پایدار آبرفتار درک
 وبی کهخبا توجه به پتانسیل  ،در بخش کشاورزی دارند؛ بنابراین

بینی قصد رفتاری دارد، این نظریه این نظریه در قدرت پیش
ای مطالعات رفتاری در حوزه بر چنان قابلیت کاربرد خوبیهم

کشاورزی و آب دارد اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 
شده بهتر ریزینسبت به نظریة رفتار برنامه RANASرهیافت 
 های رفتاری است. در واقع اینکنندهشناخت تعیین قادر به

 یعنی ؛کننده قصد رفتاریرهیافت توانست چهار مؤلفه تعیین
جار ذهنی و خودتنظیمی را تشخیص دهد در ریسک، نگرش، هن

شده تنها توانست به مؤلفه نگرش ریزیکه نظریة رفتار برنامهحالی
گذاران و گردد اگر سیاستاشاره نماید. از این رو پیشنهاد می

ریز برای کاهش تقاضای آب در بخش کشاورزی طراحان برنامه
ت اورزان به سمجویانه در رفتار کشخواستار تدوین برنامه مداخله

جای نظریة به RANASکاهش مصرف آب هستند از رهیافت 
 شده استفاده شود. ریزیرفتار برنامه
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علوم ترویج و آموزش  .جان شرقیفشار در استان آذربایکم
  .143-125 (،2)16، کشاورزی

گوغری، ح.  مقدم، ک.، و کریمی یزاده، ن.، حیاتی، د.، رضائولی
در تحلیل اخالقی  شدهریزی(. کاربرد نظریه رفتار برنامه2018)

 .84-33(، 27) 8 ،اخالق زیستی . رفتار حفاظت آب
ریزی (. بسط اخالقی نظریه رفتار برنامه1400نیا، س.، و صفا، ل. )ولی

از بینی قصد کشاورزان در انجام اقدامات حفاظت شده برای پیش
تحقیقات اقتصاد و توسعه . منابع آب در شهرستان زنجان

  .125-107(، 1) 52 ،کشاورزی ایران
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