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 27/03/1398تاریخ پذیرش:

 باشد.می کارشناسی ارشد نامهمقاله برگرفته از پایان

 

 چکیده

. از این روی، پژوهش های آن ضروری استکنندهران آب، واکاوی رفتار حفاظت از آب کشاورزان و تعییندر شرایط بح

کارن شهرستان اٌرزوئیه با استفاده از تئوری انگیزش های رفتار حفاظت از آب گندمکنندهحاضر با هدف شناسایی تعیین

کاران آبی شیوه پیمایش بود. جامعه آماری تحقیق گندمحفاظت صورت پذیرفت. روش انجام این پژوهش کمّی و به 

کشاورز با استفاده از جدول  132( که تعداد N=1350ع در استان کرمان بود )بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه واق

گیری بارتلت و همکاران به صورت تصادفی در بین روستاهای دهستان بخش مرکزی این شهرستان انتخاب و مورد نمونه

متخصصان دانشگاهی و  ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانلی ازنامهقرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش مطالعه

نامه نیز با انجام مطالعه بخش اجرا )کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اٌرزوئیه( تأیید شد و پایایی پرسش

ست آمد. نتایج حاصل از همبستگی اجزاء تئوری انگیزش د( به58/0-86/0راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ )

های پاسخ، کارآمدی پاسخ و خودکارآمدی رابطه معناداری با رفتار حفاظت از آب ینههای هزحفاظت نشان داد که مؤلفه

های دارند. فزون بر آن، در اعتبار سنجی تئوری انگیزش حفاظت، نتایج آزمون برازش مدل نشان داد که در مجموع شاخص

DF/CMIN ،NFI ،IFI ،CFI وRMSEAگیزش حفاظت قادر به های تئوری اندر سطح مطلوبی قرار دارند و مؤلفه

درصد از تغییرات در رفتار حفاظت از آب کشاورزان هستند که در این میان، خودکارآمدی تنها متغیر  28تبیین بیش از 

های رفتار کنندهتر از تعیینمنظور ایجاد درک عمیقز نگردید. بهمعنادار شناخته شد و تأثیر سایر متغیرها بر رفتار احرا

کاران مورد مطالعه به سه گروه ای استفاده شد که نتایج نشان داد گندماران از آزمون تحلیل خوشهحفاظت از آب گندمک

 اند.نگر قابل تفکیکگرای مثبتنگر و مصرفگرای منفینگر، مصرفگرای مثبتحفاظت
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 مقدمه

بخش کشاورزی در ایران و جهان بزرگترین 

ترین ترین و بنیادیکننده آب است و اساسیمصرف

رفت قسمت مشکل کشاورزی در ایران کمبود آب و هدر

 ی)محمدباشد یافته به این بخش میاعظم آب اختصاص

. بر همین اساس، آب آبیاری (1388و همکاران، 

ترین ابباشد و کمیمهمترین نهاده بخش کشاورزی می

آید عامل در تولید محصوالت کشاورزی به حساب می

(. از سوی دیگر، در شرایط 1396)صالحی و همکاران، 

کنونی مهمترین چالش بخش کشاورزی، تولید بیشتر 

( و 1390سلیمان و چکشی، غذا از آب کمتر است )فال

تواند پوشی از این موضوع میاین در حالی است که چشم

ور ایران در تأمین مواد غذایی به وابستگی کش موجب

های (. در پژوهش1393سایر کشورها شود )حیدری، 

صورت گرفته، محققان به این نتیجه رسیدند که بین 

مدیریت آب و توسعه کشاورزی ارتباطی دو سویه وجود 

(. بر طبق پیام مهم 1393زاد و همکاران، دارد )حسین

کنندگان یدالمللی تولهای عضو فدراسیون بینسازمان

کشاورزان و آب با هم در حرکتند. بدون آب "کشاورزی 

کشاورزی وجود ندارد و بنابراین، امنیت غذایی نیز وجود 

. طبق آمار سازمان (20051IFAP ,) "نخواهد داشت

های آبی در قرن اخیر جهانی آب، سطح زیرکشت زمین

 6/13شش برابر شده است و برآوردها گویای افزایش 

است  2025از برای آب آبیاری در سال درصدی نی

(. این در حالی است که در 1394)حسنی و همکاران، 

میلیون هکتار از اراضی مستعد  37کشور ایران از حدود 

میلیون  7/8کشور به دلیل محدودیت منابع آب، فقط 

(. 1378شود )چیذری، هکتار آن آبی محسوب می

 یرثواند تاًتیبخشم ینآب در ا یحصح یریتمد ین،بنابرا

داشته ی و توسعه کشاورز یشرفتدر پ ییسزاهب

 (.1388و همکاران،  یباشد)گودرز

 
1International Federation of Agricultural producers (IFAP) 

گام نخست در مدیریت بهینه آب، شناسایی رفتارها 

برداران نسبت به مقوله آب و حفاظت های بهرهو کنش

شک شناسایی این رفتارها و اجزای آن آن است. بی

ب محسوب شود، ه مدیریت آتواند گام مؤثری در رامی

راهبردهای حفاظت از آب در بین کشاورزان با توجه زیرا 

های اخیر به طور مستقیم به کمبود آب و خشکسالی

 Yazdanpanahباشد )مربوط به رفتار کشاورزان می

et al., 2014وری آب کشاورزی، (. بنابراین، ارتقای بهره

غذایی، د امنیت غذایی، تأمین و افزایش پایداری موا

مستلزم کارایی مصرف آب، اصالح ساختار مدیریتی و 

باشد که آن هم برداری از آب میسازی بهرهبهینه

نیازمند تغییرات اساسی در دانش، نگرش و مهارت 

 (.1389کشاورزان خواهد بود )عمانی، 

های گذشته کاهش میزان بارندگی و درسال

واقع ه همچنین کاهش منابع آبی در شهرستان اُرزوئی

ای را برای کشاورزان در استان کرمان، مشکالت عدیده

عمیق های عمیق و نیمهمنطقه ایجاد نموده است. چاه

بیشترین منابع آب مورد نیاز جهت مصارف کشاورزی 

کنند. فزون بر آن، حدود در این شهرستان را تأمین می

های زیر زمینی طی پانزده سال متر از سطح آب 29

حلقه  750کرده است و در مجموع از  دااخیر کاهش پی

حلقه به طور کامل  250عمیق، حدود چاه عمیق و نیمه

های زیر زمینی، اند که شوری تدریجی آبخشک شده

نشست زمین و خالی شدن روستا از سکنه و مشکالت 

محیطی فراوانی را سبب شده است. این بحران تا زیست

ن که تاجایی پیش رفته که حفر چاه در این شهرس

اقتصادی بر پایه کشاورزی و دامپروری دارد، ممنوع 

اعالم گردیده است. به طور کلی بحران آب بزرگترین 

باشد و کشاورزان این شهرستان معضل این منطقه می

رغم آگاهی از کمبود آب به کشت فشرده و علی

همچنین کشت محصوالت با مصرف آب بیشتر تأکید 

و اظهارات مدیریت  ولگر اکنند )مشاهده پژوهشمی
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(. بنابراین، 1395جهاد کشاورزی شهرستان اٌرزوئیه، 

شناسایی رفتار کشاورزان در شرایط کم آبی دشت 

تواند گامی عنوان منطقه مورد مطالعه، میاٌرزوئیه به

مؤثر در جهت بهبود مدیریت منابع آب و توسعه 

کشاورزی این منطقه باشد. از این رو، هدف کلی پژوهش 

کارن شهرستان اٌرزوئیه تحلیل رفتار با آب گندمر حاض

های آن با استفاده از تئوری کنندهو شناسایی تعیین

 باشد.انگیزش حفاظت می

جمشیدی و همکاران های صورت گرفته در بررسی

(، 1395آبادی و همکاران )فیض(، رحیمی1394)

Keshavarz and Karami (2016)  و 

Yazdanpanah et al. (2015) های رفتاری از تئوری

اند تا مختلف استفاده شده که هرکدام در تالش

رفتارهای کشاورزان را تحلیل کنند. تئوری انگیزش 

 -های مهم شناختیها و مدلحفاظت یکی از تئوری

اجتماعی است که برای بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه و 

در نهایت رفتار حفاظتی افراد مورد استفاده قرار گرفته 

(. فزون بر آن، از این تئوری در Rogers, 1983ت )اس

های مربوط به خطرات طبیعی، مشکالت پژوهش

هوایی نیز استفاده و  محیطی و تغییرات آبزیست

(. تمرکز تئوری 1394شود )جمشیدی و همکاران، می

انگیزش حفاظت بر روی عوامل شناختی مؤثر بر 

ابر وقایع برهای افرد است که از خود در گیریتصمیم

آیند زا محافظت و یا با چنین وقایعی کنار میآسیب

(. این تئوری دارای 1390آباد و همکاران، )مروتی شریف

باشد. دو عاملی که برای می 2و مقابله 1دو مؤلفه تهدید

پذیری مؤلفه تهدید وجود دارند عبارتند از: آسیب

. 4شدهو شدت )وخامت( ادراک 3شده)حساسیت( ادراک

اولین فرآیند ادراکی، درک خطر یا به عبارتی ارزیابی 

خطر است که به تشریح احتمال ادراک خطر مورد نظر 

ذیری پپردازد. آسیبو نیز شدت درک از خطر می

شده داللت بر این دارد که چگونه یک فرد ادراک

 
1Threat 
2Coping 
3Perceived vulnerability 

کند که اگر مشکالت را مورد ارزیابی و احساس می

ات ناگواری رخ خواهد سنجش قرار ندهد برای وی اتفاق

(. شدت درک بیانگر آن 1395ساز و آقایی، داد )چیت

سطح از آسیب است که مردم در صورت بروز خطر، 

الزم به ذکر است، احتمال انتظار تحمل آن را دارند. 

دهندة آن مقدار از خطر است که انتظار دارند درک نشان

 ارزیابی (.Siponen et al., 2014)وجود داشته باشد 

کنارآمدن، توانایی مقابله و دفع خطر تهدید شده را 

شده، کند و شامل خودکارآمدی درکارزیابی می

ده شهای پاسخ درکشده و هزینهکارآمدی پاسخ درک

(. 1390آباد و همکاران، شریفباشد )مروتیمی

خودکارآمدی به معنای توانایی فرد و یا ادراک وی 

ای اقدامات مقابله با های خود در راستپیرامون قابلیت

(. کارایی پاسخ Siponen et al., 2014تهدیدات است )

بدین صورت است که انتظار  5شده )اثر بخشی(درک

ازگار )رفتار محافظت کننده( شخص از این که پاسخ س

تواند خطر را از بین ببرد )یاراحمدی و همکاران، می

 شده نیز عبارت است ازهای پاسخ درکهزینه(. 1392

های مالی و )شامل هزینهای برآورد شخص از هر هزینه

غیر مالی( مانند پول، زمان، تالش و کوشش، ناراحتی، 

تی است دردسر و رنج که مرتبط با رفتار حفاظ

(Helmes, 2002.) 

بر اساس نتایج پژوهش جمشیدی و همکاران 

( که با هدف درک رفتار سازگاری کشاورزان با 1394)

سازی معادالت ایی با استفاده از مدلهوتغییرات آب و 

ساختاری در شهرستان چرداول از توابع استان ایالم 

صورت گرفت، هنگامی که کشاورزان درک باالتری از 

هوایی و اثربخشی اقدامات سازگاری ییرات آب و خطر تغ

ها نیز باالتر داشته باشند، احتمال قصد سازگاری آن

 خواهد بود.

ه بررسی عوامل مؤثر بر رفتار در پژوهش دیگری که ب

زیست در مواجهه با خشکسالی کشاورزان طرفدار محیط

4Perceived severity 
5Response efficacy 
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با استفاده از نظریه انگیزش حفاظت صورت گرفته، نشان 

های پاسخ، شده، هزینهدهنده اثر شدت واکنش درک

پذیری، خودکارآمدی، درآمد و محیط درک آسیب

رس محیطی کشاورزان استان فااجتماعی بر رفتار زیست

 (. رحیمیKeshavarz and Karami, 2016است )

 تبیین( در پژوهشی به 1395آبادی و همکاران )فیض

 تئوری از استفاده باالشتر  کشاورزان آب از حفاظت رفتار

 نتایجپرداختند.  شده ریزیبرنامه رفتار یافتهتوسعه

 هنجار نگرش، ریتغی سهم داد، نشانآنان   تحقیق

 آب از حفاظت به نسبت افراد تنی بر هویت و اخالقی

 حائز توجه است.

 Yazdanpanah et al. (2015)در پژوهش دیگری

به بررسی عوامل مؤثر بر قصد و رفتار حفاظت از آب 

اند. نتایج نشان داده، قصد کشاورزان به طور پرداخته

عمده توسط خودکارآمدی و امید به نتیجه قابل 

ترین مدی مهمبینی است. فزون بر این، خودکارآپیش

عامل تعیین رفتار واقعی کشاورزان در حفظ آب است. 

ده از مدل روانشناسی اجتماعی در ی با استفاادر مطالعه

به شناسایی عوامل اساسی قصد و رفتار  1فالت لس چین

زیست پرداخته شده کشاورزان برای حفاظت محیط

است. نتایج نشان داده است که رفتار کشاورزان با قصد 

ا رابطه مثبتی داشت و قصد آنها به طور قابل توجهی آنه

رفتار درک شده با نگرش آنها، هنجار ذهنی و کنترل 

 .Ho et al(. Deng et al., 2016مرتبط است )

در پژوهش خود با استفاده از تئوری رفتار (2015)

شده و نظریه وابستگی به رسانه به بررسی ریزیبرنامه

ی، کنترل رفتار درک شده، تأثیر نگرش، هنجارهای ذهن

های سنتی، توجه به وابستگی رسانه، توجه به رسانه

ارتباطات بین فردی در رفتارهای اینترنت و 

ها نشان تجزیه و تحلیل دادهاند. زیستی پرداختهمحیط

داد که نگرش، کنترل رفتار درک شده، وابستگی رسانه، 

تار های سنتی و ارتباطات بین فردی با رفتوجه رسانه

 
1Loess Plateau China 

 Bayard and  Jollyمورد نظر رابطه مثبتی دارند. 

عادالت ساختاری و سازی مبا استفاده از مدل (2007)

مدل اعتقاد بهداشتی در یک چارچوب مفهومی 

اقتصادی، اثرات حساسیت درک شده، شدت درک شده، 

مزایا و موانع درک شده را بر آگاهی و نگرش کشاورزان 

ورد بررسی قرار دادند. زیست منسبت به تضعیف محیط

ادراک از شدت فرسایش زمین اثر مثبتی بر آگاهی و 

داشته است. البته بدون در نظر گرفتن  نگرش در افراد

وضعیت اجتماعی و اقتصادی، حساسیت درک شده 

کشاورزان به تخریب زمین در رفاه خانوار، نگرش مثبت 

نسبت به سطوح اقتصادی پایین را تحت تأثیر قرار داده 

است، در حالی که مزایای درک شده از بهبود زمین به 

باالتر تأثیر  های اقتصادیطور مثبت بر نگرش گروه

زیست بر گذارد. همچنین، آگاهی از تخریب محیطمی

 است.ها اثرگذار بودهمحیطی تمام گروهرفتارهای زیست

بندی مطالب صورت گرفته پیرامون رفتار جمع

کی از آن است که زمانی مدیریتی و حفاظت از آب حا

یابد که کشاورزان خطرات رفتار حفاظتی افزایش می

د آب را درک کنند. فزون بر آن، کارایی مربوط به کمبو

پاسخ درک شده یا اثر بخشی اقدامات محافظتی که در 

شود، راستای کاهش خطرات موجود در نظر گرفته می

د نقش حائز اهمیتی در رفتار حفاظت از آب ایفا خواه

کرد. از سوی دیگر، اعتقاد افراد به توانایی خود و یا 

اورز و همچنین خودکارآمدی درک شده از سوی کش

های درک شده مرتبط با اقدامات حفاظتی کاهش هزینه

تئوری  1دهند. شکل رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می

دهد. با توجه به تئوری انگیزش حفاظت را نشان می

ت صورت گرفته با افزایش حساسیت مذکور و با مطالعا

پذیری( درک شده و شدت درک شده رفتارهای )آسیب

یابد. در بخش و مدیریتی افراد افزایش میحفاظتی 

های درک شده از ارزیابی مقابله )کنار آمدن( اگر هزینه

اقدامات حفاظتی افزایش یابد رفتار مدیریتی نیز کاهش 
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و خودکارآمدی  کند. متغیرهای کارآمدی پاسخپیدا می

درک شده احتمال درگیر شدن در رفتارهای مدیریتی 

 بخشد.را بهبود می

 

 هامواد و روش

منظور تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول به

و با ضریب خطای Bartlett et al. (2001)گیری نمونه

نفر به  106( تعداد 96/1پنج درصد )حدود اطمینان 

خاب شدند. همچنین برای عنوان نمونه مورد مطالعه انت

ارتقاء سطح اطمینان )ضریب اطمینان( از صحت 

دغدغه وجود نواقص احتمالی در پذیری و تعمیم

درصد به این تعداد، اعضای  25با افزودن  ،پرسشنامه

نفر افزایش یافت. به منظور تعیین حجم  132نمونه به 

نمونه تمام روستاهای دهستان بخش مرکزی شهرستان 

واقع در جنوب غربی استان کرمان انتخاب شدند اٌرزوئیه 

برداران به صورت درصد از بهره 15و در هر روستا حدود 

گیری تصادفی انتخاب شدند. بنابراین، تکنیک نمونه

 استفاده شد در این پژوهش از نوع تصادفی ساده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Keshavarz and Karami, 2016 (:تئوری انگیزش حفاظت )اقتباس از1شکل)

 

 ارزیابی تهدید

 

 

 

 

 حساسیت درک شده

+ 

 شدت درک شده

رفتار مدیریت 

 آب

 زیابی مقابلهار

 

 

 

 

 های پاسخهزینه

 کارآمدی پاسخ

 خودکارآمدی

+ 

+ 
+ 

- 
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ای محقق ساخته ها از پرسشنامهبرای گردآوری داده

های تئوری انگیزش حفاظت استفاده اساس مؤلفهبر 

نامه با استفاده از پانلی از شد. روایی صوری پرسش

متخصصان دانشگاهی و بخش اجرا پس از چند مرحله 

یی پایا .اصالح و بازنگری مورد تأیید قرار گرفت

پرسشنامه نیز با انجام یک مطالعه راهنما و محاسبه 

دست آمد. ابزار ( به58/0-78/0ضریب آلفای کرونباخ )

پژوهش مشتمل بر دو بخش بود؛ بخش اول مشتمل بر 

متغیرهای تئوری انگیزش حفاظت در قالب مقیاسی از 

ای های دو گزینهای و یا پاسخطیف لیکرت پنج گزینه

ای حفاظت از آب که با تکمیل بود. متغیر رفتاره

های بلی و خیر و پرسش هفت سؤال در قالب گزینه

تفاده از توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی، سؤاالت اس

های نوین آبیاری، تجهیز بخشی از مزرعه به سیستم

آبی(، یکپارچه استفاده از بذرهای مقاوم به خشکی )کم

ا تغییر کردن و تسطیح اراضی، کاهش دفعات آبیاری و ی

زمان کشت محصوالت، آزمایش تعیین بافت خاک 

های اده از روشجهت تعیین آب مورد نیاز آن و استف

خاکورزی حفاظتی مورد سنجش قرار گرفت. کارآمدی 

پاسخ انجام اقدامات محافظتی اعم از شناخت نیاز 

آبیاری گیاهان، خاکورزی حفاظتی، بذرهای مقاوم به 

ای ف لیکرت پنج گزینهخشکی و غیره که در قالب طی

زیاد مورد سنجش قرار گرفت. در کم تا خیلیاز خیلی

ودکارآمدی در برگیرنده عوامل درونی )از این پژوهش خ

قبیل مهارت و توانایی، تجربه کافی و اعتماد به نفس( و 

ها و منابع و عوامل بیرونی )از قبیل موانع و محدودیت

سؤاالت با پنج گویه امکانات( برای انجام رفتار بود. این 

ی طیف ای لیکرت )دامنهو از طریق طیف پنج گزینه

فم تا کامالً موافقم( سنجیده شد. برای بین کامالً مخال

های پاسخ نیز از چهار گویه سنجش متغیر هزینه

بر بودن، های جدید، هزینهگیر بودن انجام روش)وقت

های زحمت زیاد و دلسرد شدن افراد نسبت به روش

ی طیف بین کامالً مخالفم تا د( استفاده شد. دامنهجدی

حساسیت درک  کامالً موافقم بود. به منظور سنجش

شده کشاورزان نسبت به مسائل آب، سؤاالتی با مضمون 

نگرانی کشاورزان در خصوص اثرگذاری بحران آب بر 

وضعیت درآمد، وضعیت آینده مزرعه و شغل مورد 

ان از شدت بحران آب استفاده قرار گرفت. درک کشاورز

هایی در رابطه با افزایش اختالف و درگیری با گویه

های ه بر سر منابع آبی و گسترش چاهکشاورزان منطق

ای لیکرت )دامنه غیر مجاز با استفاده از طیف پنج گزینه

طیف بین خیلی کم تا خیلی زیاد( مورد سنجش قرار 

های مورد استفاده در ابعاد مختلف گرفت. گویه

رسشنامه بر اساس بازدید مقدماتی از منطقه مورد پ

جه به هدف تحقیق ها و با تونگاشتهمطالعه و مرور پیش

های فردی طراحی شدند. بخش دوم به بررسی ویژگی

پاسخگویان شامل سن، جنس، تحصیالت، و غیره 

ها در دو سطح تجزیه و تحلیل دادهاختصاص داشت. 

انگین، انحراف معیار( توصیفی )توزیع فراوانی، درصد، می

و استنباطی )همبستگی، تحلیلی مسیر و تحلیل 

صورت گرفت. محاسبات (  K- meanای به روش خوشه

 افزارهای آماری این پژوهش نیز با استفاده از نرم

SPSS22و Excelو AMOS22.انجام گرفته است 

 
 نتایج و بحث

کاران مورد شناختی گندمهای جمعیتویژگی

 مطالعه

سال و انحراف از  75/42ن سنی پاسخگویان میانگی

سال بود. حداقل سن در میان  72/12معیار آن 

 72سال و حداکثر سن آنها  22کشاورزان مورد مطالعه 

نفر(  132درصد ) 100باشد. در این پژوهش سال می

پاسخگویان مرد بودند. میانگین وضعیت تحصیالت 

ود. از ب 46/4سال با انحراف معیار  55/11کشاورزان 

ی فاقد لحاظ سطح تحصیالت کشاورزان در محدوده

تحصیالت تا مقطع کارشناسی ارشد قرار داشتند. 

ها نشان داد که همچنین بر اساس وضعیت تأهل، یافته

نفر  105درصد( از پاسخگویان مجرد و  5/20نفر ) 27
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درصد( از افراد متأهل بودند. میانگین بٌعد خانوار  5/79)

دست به 82/1نفر با انحراف از معیار  89/4ن پاسخگویا

آمد. همچنین کمترین اعضای خانوار در میان 

نفر  10پاسخگویان دو نفر و بیشترین اعضای خانوار 

باشد. میانگین سابقه کشاورزی و کشت گندم می

سال با انحراف معیار  44/19پاسخگویان در حدود 

زمینه بود که بیانگر تجربه باالی افراد در  25/12

باشد. همچنین حداقل سابقه کشاورزی در کشاورزی می

 است. 55میان پاسخگویان یک سال و حداکثر 

 رابطه متغیرهای تئوری انگیزش حفاظت

به منظور بررسی همبستگی بین متغیر وابسته رفتار 

حفاظت از آب و متغیرهای مستقل مدل از ضریب 

های مربوط به همبستگی پیرسون استفاده شد که یافته

نشان داده شده است. با توجه به جدول  1ن در جدول آ

متغیر حساسیت درک شده رابطه معناداری با متغیر 

، با توجه به جدول رفتار نداشته است. فزون بر آن

داری بین شدت توان نتیجه گرفت همبستگی معنیمی

درک شده با رفتار حفاظت از آب نیز وجود ندارد. 

ها مورد تأیید این بخش های مربوط بهبنابراین، فرضیه

قرار نگرفتند. به هر حال، اگر زارعان مضرات ناشی از 

 کنندبحران آب را درک کرده باشند احتماالً سعی می

طور که در جدول رفتار بهتری از خود بروز دهند. همان

شود رابطه منفی و معناداری بین رفتار و مشاهده می 1

دیگر، کشاورزانی های پاسخ وجود دارد. به عبارت هزینه

های مالی و غیر مالی های خود به هزینهکه در فعالیت

کنند، ممکن است رفتار مدیریتی خوبی توجه می

. بررسی رابطه بین کارآمدی پاسخ و رفتار نداشته باشند

است.  030/0داری حفاظت از آب حاکی از سطح معنی

بنابراین، بین کارآمدی پاسخ و رفتار حفاظت از آب 

گی معناداری وجود دارد. اما ضریب همبستگی همبست

دهد که حاکی از را نشان می 188/0پیرسون مقدار 

ن پژوهش همبستگی ضعیف دو متغیر یاد شده در ای

باشد، اما نمایانگر باشد. هر چند این رابطه ضعیف میمی

آن است که با بهبود کارآمدی پاسخ کشاورزان رفتار 

شود. به عبارت دیگر، تر میحفاظت از آب نیز مطلوب

توان گفت هر چه کشاورزان اقدامات صورت گرفته می

توان انتظار داشت که در سطح را اثر بخش بدانند می

نیز مدیریت بهتری را اعمال کنند. همچنین، مزرعه 

دار و نسبتاً قوی بین خودکارآمدی و رابطه مثبت، معنی

 r ،0001/0=  523/0رفتار حفاظت از آب وجود دارد )

 =pتوان اذعان (. با توجه به مطالب مطرح شده می

های مبنی بر وجود رابطه بین داشت که فرضیه

آب، کارآمدی پاسخ  های پاسخ و رفتار حفاظت ازهزینه

و رفتار حفاظت از آب و نیز خودکارآمدی و رفتار 

 حفاظت از آب مورد تأیید قرار گرفت.
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 های مستقل تئوری انگیزش حفاظت(: ماتریس همبستگی متغیر1جدول )

 ماتریس همبستگی
حساسیت 

 درک شده

شدت درک 

 شده

های هزینه

 پاسخ
 رفتار خودکارآمدی ارآمدی پاسخک

      1 حساسیت درک شده

     1 087/0 شدت درک شده

    1 -061/0 -374/0** های پاسخهزینه

   1 -231/0** 177/0* 139/0 کارآمدی پاسخ

  1 315/0** -226/0** 088/0 -086/0 خودکارآمدی

 1 523/0** 188/0* -184/0* 003/0 -038/0 رفتار حفاظتی

 05/0** معناداری در سطح           01/0سطح *معناداری در 

 

 AMOSافزاربرازش مدل انگیزش حفاظت با استفاده از نرم

برای پی بردن به این مسئله که چارچوب نظری 

انگیزش حفاظت( تا چه پژوهش )برگرفته از تئوری 

رد؟ همچنین جهت اندازه با واقعیت جامعه انطباق دا

های گردآوری شده تا چه حد تعیین اینکه داده

ی الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر کنندهحمایت

افزار اموس باشند، مدل تدوین شده با استفاده از نرممی

مورد آزمون قرار گرفت. از شاخص نسبت مربع کای 

های عنوان یکی از شاخصه درجه آزادی بهدو( ب)کای

باشد )مدل می -دهبرازش مناسب دا
𝑥2

𝑑𝑓
(. بنابراین، 

عنوان مقادیر قابل قبول برای به 5/2مقادیر کوچکتر از 

این شاخص در نظر گرفته شده است. فزون بر آن، 

 تعدیل شده ،(GFI)های نیکویی برازش مقادیر شاخص

شاخص تطبیق برازش  ،(AGFI)نیکویی برازش 

(CFI) ( و شاخص برازش نرمالNFI بین صفر و یک )

تر باشند، نیکویی قرار داشته و هر چه به عدد یک نزدیک

های مشاهده شده بیشتر است. برازش مدل با داده

همچنین شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب 

(RMSEAبه صورت اعشاری گزارش می ) شود. در

برازش  باشد 1/0ها کمتر از آنRMSEAهایی که مدل

 05/0ها دارند و اگر این مقدار کوچکتر از خوبی با داده

باشد که باشد، مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار می

برآورد شده است )نوری،  1/0در این پژوهش کمتر از 

توان گفت، می 2(. با توجه به نتایج جدول 1391

ی محدوده های برازش کلی مدل در سطح وشاخص

های مدل پیشنهادی به ر دارند و سنجهقابل قبولی قرا

 های گردآوری شده برازش دارند.خوبی با داده
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 (: نتایج برازندگی تئوری انگیزش حفاظت2جدول)

واریانس 

خطای 

تقریب 

(RMSEA) 

شاخص 

برازندگی 

هنجاری 

(NFI) 

شاخص برازندگی 

 (CFIتطبیقی )

شاخص تعدیل 

برازندگی ی شده

(AGFI) 

شاخص 

برازندگی 

(GFI) 

سطح 

داری معنی

(P) 

دو بر کای

 درجه آزادی

(𝒙𝟐

𝒅𝒇
) 

098/0 909/0 940/0 885/0 978/0 060/0 256/2 

 های پژوهشمنبع: یافته       

اجزاء استاندار شده وزن مسیر یا بتا  2شکل

دهد. های رگرسیونی( تحلیل مسیر را نشان می)وزن

های مسیر یا بتا بوده اعداد روی مسیرها، وزنبنابراین، 

و با توجه به نگاره زیر تنها متغیر معنادار با بیشترین 

وزن مسیر یا بتا مربوط به متغیر خودکارآمدی با مقدار 

این در حالی است که سایر متغیرها  باشد.می 50/0

 اند.معنادار نشده

 

 

 

 انگیزش حفاظت های در تئوری(:  تحلیل مسیر سازه2شکل )

 

 

 کاران مورد مطالعهای گندمتحلیل خوشه

نحلیل های پژوهش، نتایج حاصل از با توجه به یافته

مسیر نشان داد که خودکارآمدی تنها متغیر معنادار 

مدل است. این در حالی است که سایر متغیرها معنادار 

ها این بود که ممکن است اند. لذا، یکی از احتمالنشده

ر درون  کشاورزان وجود داشته باشد و در این تفرق د
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تفرق وضعیت متغیرها و تأثیرشان خنثی گردد. بنابراین، 

این بخش از پژوهش به کاوش تفرق بین گندمکاران در 

گیری بندی کشاورزان همسان پرداخته شد. بهرهو دسته

ای برای یافتن شباهت بین موارد در از تحلیل خوشه

واقعی افراد و سپس کاستن  هاییک مجموعه و دسته

های دارای شباهت ای که گروهاز تعداد موارد به گونه

گیرند، بسیار متداول است.  بیشتر در یک گروه قرار

های آماری جهت ای یکی از روشتحلیل خوشه

ها، بر اساس شباهت یا درجه نزدیکی بندی دادهگروه

آنها در یک مجموعه است و به این صورت افراد به 

شوند )کالنتری، های همگن و مشابه تقسیم میتهدس

(. در این پژوهش به منظور سهولت در بررسی، 1385

ران از نظر رفتار با استفاده از آزمون تحلیل کاگندم

ای به سه گروه تقسیم شدند. در این پژوهش، خوشه

ای بر اساس نمره استاندار شده متغیرهای تحلیل خوشه

مطالعه قرار گرفته است و  تئوری انگیزش حفاظت مورد

کاران بر اساس این متغیرها به سه گروه گندم

نفر، گروه  48نگر با تعداد گرای مثبتحفاظت

نفر و گروه  37نگر با تعداد گرای منفیمصرف

بندی نفر گروه 47نگر با تعداد گرای مثبتمصرف

 (.3اند )جدول شده

 غیرهای تئوری انگیزش حفاظتکاران بر اساس متبندی گندم(: گروه3جدول )

 تعداد  هاگروه

 48 نگرگرای مثبتحفاظتگروه 

 37 نگرگرای منفیگروه مصرف

 47 نگرگرای مثبتگروه مصرف

 های پژوهشمنبع: یافته                               

 

شود کشاورزان مشاهده می 3همانگونه که در شکل

ر، نسبت به دو گروه نگگرای مثبتمتعلق به گروه مصرف

اند. بنابراین، این های پاسخ کمتری داشتهدیگر، هزینه

گرایی و داشتن رفتار نامطلوب رغم مصرفگروه علی

های مالی و نیز تالش، زمان و ناراحتی کمتری در هزینه

کنند. همچنین ات حفاظتی برآورد میرابطه با اقدام

ی گرامتغیر حساسیت درک شده در بین گروه مصرف

توان باشد. لذا، مینگر بیش از دو گروه مذکور میمثبت

نگر درک و گرای مثبتاذعان داشت که گروه مصرف

حساسیت بیشتری نسبت به تهدیدهای موجود دارند. از 

سوی دیگر، متغیر شدت درک شده در گروه 

نگر بیشتر از دو گروه دیگر بوده و از گرای مثبتصرفم

تر در نظر گرفته ود جدینظر این افراد خطرهای موج

نگر گرای مثبتشده است. همچنین در گروه حفاظت

ها بوده است که شدت درک شده کمتر از بقیه گروه

دهنده اهمیت کمتر تهدید ناشی از بحران آب در نشان

ایان ذکر است متغیرهای زندگی این افراد است. ش

های کارآمدی پاسخ و خودکارآمدی در بین گروه

نگر بیشتر گرای مثبتنگر و مصرفمثبت گرایحفاظت
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نگر بوده است. ذکر این نکته گرای منفیاز گروه مصرف

نیز ضروری است که متغیر خودکارآمدی در گروه 

گرای نگر بیشتر از گروه مصرفگرای مثبتحفاظت

بوده و به نظر این افراد اقدامات حفاظتی در نگر مثبت

تر از سایر خصوص مدیریت آب بسیار سهل و آسان

ها توصیف شده است و این افراد از اعتماد به نفس گروه

باالیی در این خصوص برخوردار هستند. اما متغیر 

نگر بیشتر گرای مثبتکارآمدی پاسخ در گروه مصرف

فراد اقدامات اثربخشی شود. به عقیده این امشاهده می

اند در که در راستای مدیریت بهینه منابع آبی ذکر شده

ت کاهش و یا جلوگیری از خطرات موجود بوده جه

است. قابل ذکر است رفتار حفاظت از آب در گروه 

نگر در سطح باالیی قرار داشت و در گرای مثبتحفاظت

قرار ها تر از سایر گروهنگر پایینگرای منفیگروه مصرف

تری در گرفته است و این افراد اقدامات مدیریتی کم

اند. با توجه به نجام دادهراستای کاهش مصرف آب ا

نگر در باال ذکر گرای مثبتتوصیفی که از گروه مصرف

شد این افراد از قابلیت بسیار زیادی در جهت انجام 

اقدامات حفاظتی برخوردار هستند و با ارتقای 

های پاسخ( قطعاً جزء ه جز هزینهمتغیرهای مذکور )ب

نگر قرار خواهند گرفت. گرای مثبتگروه حفاظت

نگر گرای مثبتهمچنین با توجه به اینکه افراد مصرف

توان کنند. لذا، میهای پاسخ کمتری را برآورد میهزینه

اذعان داشت که این گروه مشکالت مالی در خصوص 

های جدید، روشگیر بودن انجام بحران آب ندارند و وقت

بر بودن، زحمت زیاد و دلسرد شدن افراد نسبت هزینه

ها دید در این افراد کمتر از سایر گروههای جبه روش

شود و با تقویت اعتماد به نفس و باورهای فردی دیده می

آمیز رفتار حفاظت از در این گروه جهت انجام موفقیت

 آب اقدام خواهند کرد.

  

 

 کاران پژوهش بر اساس متغیرهای تئوری انگیزش حفاظت(: مقایسه گندم3شکل )

های مختلف از یان گروهبه منظور بیان تفاوت م

( و ANOVAروش تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه )

ها از آزمون تعقیبی گروهدر نهایت برای تعیین تفاوت 

(. در خصوص متغیر 5دانکن استفاده شده است )جدول 

( در بین p= 0001/0و  F=301/11های پاسخ )هزینه

هر سه گروه تفاوت معناداری مشاهده شده است. فزون 

نگر میانگین گرای منفیآن، در گروه مصرف بر

ن باشد. به بیاها میهای پاسخ بیشتر از سایر گروههزینه

دیگر، این افراد پیامدهای فیزیکی، روحی و یا اقتصادی 

کنند و بیشتری در قبال رفتارهای حفاظتی برآورد می

زمان، هزینه و زحمت بیشتری را در رابطه با اقدامات 

های د و به نوعی با مشاهده انجام روشمدیریتی متصورن

نوین در مزارع افراد دیگر نسبت به این کار دلسرد 

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5
نگر     گرای مثبتنگر             مصرفگرای منفینگر             مصرفگرای مثبتحفاظت

رفتار کارآمدی پاسخ خودکارآمدی شدت درک شده حساسیت درک شده هزینه های پاسخ
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با توجه به اینکه در بین پاسخگویان گروه اند. شده

های پاسخ کمتری نگر میانگین هزینهگرای مثبتمصرف

توان اذعان داشت اند، لذا میرا به خود اختصاص داده

تری در خصوص مدیریت که این افراد مشکالت مالی کم

منابع آبی دارند و همچنین بر این عقیده هستند که 

اظتی سبب کاهش های حفدرگیر شدن در فعالیت

شود و به نوعی از میانگین کارآمدی خطرات موجود می

و حساسیت درک شده بیشتری نسبت به سایر گروه 

برخوردار هستند. در رابطه با متغیر حساسیت درک 

( در بین دو گروه p= 049/0 و F= 082/3شده )

نگر با گروه گرای منفینگر و مصرفگرای مثبتحفاظت

ر تفاوت معناداری مشاهده شده نگگرای مثبتمصرف

های گروهداللت بر این دارد که چگونه است. این مطلب 

احساس نگر گرای منفینگر و مصرفگرای مثبتحفاظت

سنجش قرار کند که اگر مشکالت را مورد ارزیابی و می

در ندهند، برای آنها اتفاقات ناگواری رخ خواهد داد. 

= 419/0و   F= 877/0خصوص متغیر شدت درک شده )

pهای مذکور تفاوت معناداری ( در هیچکدام از گروه

مشاهده نشده است و سه گروه وضعیت مشابهی از این 

و  F= 537/30لحاظ دارند. متغیر خودکارآمدی نیز با 

گرای در گروه حفاظت 0001/0سطح معناداری 

ها به نگر میانگین بیشتری را نسبت به سایر گروهمثبت

اختصاص داده است. به بیان دیگر، این مؤلفه خود 

جویی خود جهت صرفه نمایانگر باور این گروه به توانایی

باشد و این افراد از تجربه، و مدیریت منابع آبی می

االتری نسبت به مهارت، توانایی و اعتماد به نفس ب

ها برخوردار هستند. نکته قابل توجه این است سایرگروه

نگر از میانگین خودکارآمدی ای مثبتگرکه گروه مصرف

 نگر برخوردارگرای مثبتکمتری نسبت به گروه حفاظت

توان با تقویت این متغیر و باال بردن روحیه هستند و می

افراد رفتار ها و اعتماد به نفس این باور به توانایی

حفاظت از آب را در این افراد ارتقاء داد و این گروه نیز 

گرا قرار گیرند. شایان ذکر است، میان جزء گروه حفاظت

و گروه  نگرگرای مثبتخودکارآمدی گروه حفاظت

نگر تفاوت معناداری مشاهده نشده گرای مثبتمصرف

 نگرگرای منفیها با گروه مصرفاست اما بین این گروه

تفاوت معناداری وجود دارد. این وضعیت در خصوص 

و  F= 278/8متغیر کارآمدی پاسخ هم وجود دارد )

0001/0 =pنگر میانگین گرای مثبت(که گروه مصرف

( را به خود اختصاص داده است. این 24/4بیشتری )

ها انتظار بیشتری دارند که نسبت به سایر گروهافراد 

تواند خطر را ننده( میپاسخ سازگار )رفتار محافظت ک

. در خصوص متغیر رفتار تفاوت معناداری از بین ببرد

(0001/0=p )شود.بین هر سه گروه مذکور مشاهده می 
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 کاران پژوهش مقایسه میانگین متغیرهای تئوری انگیزش حفاظت در بین گندم -5جدول 

 نگرای مثبتگرمصرف  نگرگرای منفیمصرف  نگرگرای مثبتحفاظت هاگروه

F 
سطح 

 داریمعنی
 *میانگین متغیرها

انحراف 

 معیار
 *میانگین

انحراف 

 معیار
 *میانگین

انحراف 

 معیار

 b82/2 95/0 a29/3 75/0 c39/2 81/0 301/11 0001/0 های پاسخهزینه

حساسیت درک 

 شده
b68/3 04/1 b71/3 12/1 a15/4 89/0 082/3 049/0 

 ns68/3 99/0 ns66/3 95/0 ns92/3 04/1 947/0 391/0 شدت درک شده

 a00/4 70/0 b83/2 78/0 a80/3 65/0 537/30 0001/0 خودکارآمدی

 a09/4 67/0 b71/3 68/0 a24/4 45/0 278/8 0001/0 کارآمدی پاسخ

 a45/6 74/0 c40/1 11/1 b95/3 72/0 023/365 0001/0 رفتار

 تفاوت معناداری ندارند.ز آزمون تعقیبی دانکن * میانگین با حروف مشترک در هر ردیف با استفاده ا

nsعدم معناداری 
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 گیرینتیجه

های چندسال اخیر و به پیوست آن بحران خشکسالی

های اساسی کشور بدل شده است آب به یکی از چالش

کند. از این رو، تمرکز و و امنیت کشور را تهدید می

بر  ان توسعهریزان و سیاستگذارتوجه بسیاری از برنامه

سوی بخش کشاورزی معطوف گشته و انگشت اتهام به

کشاورزی و مصرف بی رویه آب در این بخش نشانه رفته 

روی، توجه به رفتار حفاظت از آب  است. از این

نیازی بر های این رفتار، پیشکشاورزان و تعیین کننده

-بهبود رفتار حفاظتی آب و حذف رفتارهای مصرف

ر همین اساس، مطالعه حاضر ن است. بگرایانه کشاورزا

نیز به بررسی رفتار با آب گندمکاران شهرستان اُرزوئیه 

های رفتار آنان پرداخت. از سوی دیگر، کنندهو تعیین

های رفتاری های آن در قالب تئوریسازهبررسی رفتار و 

های این منظور تئوری بسیار مفید خواهد بود. برای

اند که تئوری تدوین و عرضه شدهرفتاری متنوعی 

انگیزش حفاظت از جمله پرکاربردترین آنها است. لذا، 

در این مطالعه نیز تئوری مذکور به عنوان چارچوب 

نظری پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق 

های داری بین متغیرهای هزینهنشان داد که رابطه معنی

ا رفتار حفاظت پاسخ، کارآمدی پاسخ و خودکارآمدی ب

آب توسط کشاورزان وجود دارد. این بدان معنا است از 

های حفاظت و که به هر میزان کشاورزان عملیات

مدیریت آب را مفید و کارآمد بدانند، توفیق آنان در 

انجام رفتارهای حفاظت از آب افزون خواهد گشت. البته 

های این مهم در صورتی مؤثر خواهد افتاد که هزینه

شاورزان افزون ننماید. به عبارت م رفتار از منظر کانجا

دیگر، هزینه پایین یک رفتار در عین کارآمدی آن، 

سازد. نتایج این بخش از احتمال انجام رفتار را میسر می

( و 1394های جمشیدی و همکاران )پژوهش با یافته

( همخوانی دارد. فزون بر آن، 2016کشاورز و کرمی )

( در 2010ران )( و موگبی و همکا2015هو و همکاران )

های خود به این نتیجه رسیدند که بین متغیر پژوهش

خودکارآمدی و رفتار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 

و با افزایش مقدار یک متغیر، مقدار متغیر دیگر نیز 

راستا با نتایج این پژوهش یابد که همافزایش می

تئوری انگیزش  باشد. واکاوی و مسیریابی اجزاءمی

سزایی ظت حاکی از آن بود که خودکارآمدی سهم بهحفا

در تبیین رفتار با آب گندمکاران شهرستان اُرزوئیه 

برعهده دارد و قادر است در قالب تئوری مذکور بیش از 

درصد از تغییرات رفتار حفاظت از آب را به خود  28

(، 1395آبادی و همکاران )اختصاص دهد. رحیمی فیض

( و کشاورز و کرمی 2015) پناه و همکارانانیزد

های خود به اهمیت این متغیر ( نیز در پژوهش2016)

اشاره داشته و نشان داد که خودکارآمدی نقش مهمی 

در تبیین رفتار کشاورزان برعهده دارد. فزون بر آن، هو 

( نیز در پژوهش خود به رابطه مثبت 2015و همکاران )

 اند.ره کردهاین متغیر با رفتار اشا

به اینکه در تببین تغییرات رفتار با آب نظر 

کشاورزان مورد مطالعه، بسیاری از عناصر تئوری 

انگیزش حفاظت نقش معناداری را برعهده نداشتند، 

ای ژرفی در چنین استنتاج گشت که احتماالً تفرق داده

هریک از متغیرهای تئوری مذکور نهفته است که توانایی 

ه است. از این روی، به را از آنان سلب نمودایفای نقش 

های سازی تفرق مذکور و تشکیل گروهمنظور خنثی

ای استفاده شد. تمامی همگن کشاورزان از تحلیل خوشه

گانه تئوری انگیزش حفاظت )رفتار، عناصر شش

حساسیت درک شده، شدت حساسیت درک شده، 

-ههزینه پاسخ، کارآمدی پاسخ و خودکارآمدی( در خوش

د مطالعه دخیل شدند. نتایج حاصل بندی کشاورزان مور

ای نشان داد گندمکاران مورد مطالعه از تحلیل خوشه

گرای نگر، مصرفگرای مثبتدر سه گروه همگن حفاظت

نگر قابل تفکیک هستند. گرای منفینگر و مصرفمثبت

در این میان،  تنها یک گروه قایل به حفاظت از آب و 

گرایی آب گر مصرفآب بود و دو گروه دیرفتار مدیریتی 

-را پیشه خود ساخته بودند. عالوه بر آن گروه مصرف

های مطلوبی را در پذیرش نگر ظرفیتگرای مثبت
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توان رفتارهای حفاظت آب دارند که با توجه به آنها می

های مؤثرتری در مدیریت بهتر آب برداشت. با توجه گام

 :گردندزیر ارائه می های پژوهش پیشنهادهایبه یافته

نظر به اینکه خودکارآمدی نقش مهمی در تببین رفتار 

های آموزشی با کشاورزان با آب داشت، برگزاری کارگاه

اتکایی، خودمدیریتی، محتوای توانمندسازی، خود

 خودباوری و اعتماد به نفس مفید خواهد بود. 

 و  سوها نشان داد باور به کارآمدی پاسخ از یکیافته

ن از سوی دیگر بر انجام رفتار حفاظت هزینه بر نبودن آ

و مدیریت آب مؤثر است. از این رو، ایجاد مزارع 

های ای مبتنی بر عملیاتای و نتیجهنمایشیطریقه

مدیریت مصرف آب با کمک کشاورزان و در اراضی 

 کشاورزان نمونه مؤثر خواهد بود.

 ها و پروژهای موفق آبیاری و بازدید کشاورزان از طرح

نیز در باورمند نمودن آنان به کارآمدی  زهکشی

 ای خواهد داشت. رفتارهای حفاظت از آب نقش ارزنده

 ای، بخش قابل های تحلیل خوشهبا توجه به یافته

نگر یان مثبتگراتوجهی از کشاورزان تحت عنوان مصرف

های همسانی و چه بسا بهتر ازکشاورزان دارای ویژگی

تارهای مدیریتی چنین گرا هستند. اما در رفحفاظت

شود و احتماالً وجود برخی عوامل چیزی مشاهده نمی

باعث شده است که این نگرش منجر به رفتار نشود.  لذا 

منطقه صورت گیرد گردد مطالعه دیگری در توصیه می

خص گردد چه متغیرهایی در این امر دخیل تا مش

 هستند.
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The Determinants of Orzuiyeh County Farmers’ Water Protection 

Behavior Using the Protection Motivation Theory  

2, Mostafa Ahmadvand1Leila Sharafipoor 

Abstract 

In the context of the water crisis, it is essential to identify farmers’ water protection behavior and 

its determinants. Therefore, the present study was conducted using Protection Motivation Theory 

(PMT) as a basis for identification of the main determinants of Orzuiyeh County wheat farmers’ 

water protection behavior under water crisis. The research design was quantitative, using survey 

research method. Thepopulation was irrigated wheat farmers in central district of Orzuiyeh 

County in Kerman province, among whom 132 wheat farmers were determined as sample based 

on Bartlett and colleagues sample size table. The main instrument of the research was a 

researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by a panel of academic experts as 

well as the staffs in Jihad-e-Agriculture management of Orzuiyeh County. The reliability of the 

questionnaire was also determined by conducting a pilot study and calculating the Cronbach's 

alpha coefficient (0.58-0.86). The results of the correlation matrix of components of Protection 

Motivation Theory showed that the response costs, response efficacy, and self-efficacy had a 

significant relationship with the farmers’ water protection behavior. In the validation of the 

Protection Motivation Theory, the results of the fitting test showed that the DF/CMIN, NFI, IFI, 

CFI and RMSEA indices were in a good level. The results of path analysis also showed that the 

components of Protection Motivation Theory could explain more than 28% of the changes in 

farmers’ water protection behavior, among which self-efficacy made a significant contribution, 

while other components were non-significant. Finally, cluster analysis was used to better 

understand farmers' water behavior and based on the results three groups of farmers were 

identified including, positive protective, negative consumerism, and positive consumerism. 

Keywords: Water management, Protection behavior, Protection Motivation Theory, 

Conservation, Orzuiyeh 
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