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محیطی روستاییان بر مبناي تئوري یابی رفتار حفاظت زیستمدل
هنجار (مورد مطالعه: شهرستان خدابنده)-عقیده-ارزش

1خانلوگنجيمحمدمهدو مقدمنفیسه صالحی، *لیال صفا
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چکیده

جامعه هنجار بود. - عقیده-بر مبناي تئوري ارزشمحیطی روستاییانرفتار حفاظت زیستیابیمدل،پیمایشی-ف این تحقیق توصیفیهد
که تعداد زنجان بودسرپرستان خانوار در سطح مناطق روستایی بخش سجاسرود در شهرستان خدابنده استانیآماري این پژوهش، تمام

هاي استاندارد ها از پرسشنامهبراي گردآوري دادهاي تناسبی براي انجام تحقیق انتخاب شد. گیري طبقهنفر از آنان با روش نمونه259
بررسی برازش شده و روایی سازه و پایایی ابزار تحقیق نیز از طریقتأیید سنجی از متخصصان پرسشنامه با نظرمحتوایی روایی استفاده شد. 

سازي متغیره مدلها از تکنیک چندوتحلیل دادهدست آمد. براي تجزیهگیري، مدل ساختاري و مدل کلی بهمدل در سه سطح مدل اندازه
کار گرفته شد. نتایج تحقیق بهSmart PLS2.0افزار معادالت ساختاري به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که براي این منظور نرم

پذیري و هنجارهاي شخصی از اثر بینی اکولوژیکی، آگاهی از پیامدها، احساس وظیفه و مسئولیتها، جهانهاي ارزشمؤلفهنشان داد که 
ز واریانس رفتار درصد ا6/68داري بر متغیر وابسته برخوردار بودند، به نحوي که در مجموع متغیرهاي مورد مطالعه در حدود مثبت و معنی

محیطی روستاییان را تبیین کردند.حفاظت زیست
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مقدمه
ترین مشکالت قرن زیست یکی از مهمپایداري محیط

از) و در عین حال، 1395زاده و بیژنی، حاضر (ولی
يدهایتهدورودیمشماربهیجهاناصلیيهادغدغه

يهاپرسشنیترمهمومسائلمرکزدر،یطیمحستیز
وانیقتیحق(دارندقرارکمیوستیبوجدان انسان قرن 

Bronfman؛ 1394همکاران، et al., این مسأله در ). 2015
که تغییر ياگونهبهمورد مناطق روستایی نیز صادق بوده، 

هاي طبیعی و آلودگی اکوسیستم از جمله در زیرساخت
روند. شاید بتوان تحوالت اخیر جامعه روستایی به شمار می

بیان داشت، گسترش الگوي مصرف شهري و هجوم برخی 
منابع آالینده به حریم روستاها و تغییر الگوي مصرف 

زیست در روستاهاي هاي آلودگی محیطروستاییان، زمینه
روستاها ،). امروزه1394شور را فراهم کرده است (آمار، ک

اي مانند محیطی عمدههاي زیستبا چالشدر کشور 
تخریب مراتع، کاهش منابع آب، از بین رفتن حیات وحش

تخریب درختان جنگلی، ،یستیزتنوعرفتننیبازو 
مشکالت ناشی از استفاده بیش از حد از سموم و کودهاي 

)، تولید زباله و 1395شیمیایی (جمینی و همکاران، 
فرسایش خاك، پسماند و عدم ساماندهی مناسب آن، 

گسترش شهرها و توسعه )، 1394آلودگی هوا (آمار، 
صنایع و گردشگري که منجر به تغییر کاربردي اراضی 

، عدم توسعه فیزیکی مناطق روستایی شدهحی روستایینوا
ها و غیره (عزمی و راهو هاي دفع فاضالباز نظر سیستم

مواجه هستند که اهمیت این ) 1390مطیعی لنگرودي، 
مسأله با در نظر گرفتن ارتباط و پیوند نزدیک روستا با 

نحوي که توسعه پایدار زیست دو چندان است، بهمحیط
ها زیست پیرامون آنن توجه به نقش محیطبدوروستاها 

محیطی مشکالت زیستهرگونهقابل تصور نبوده و 
تواند روند توسعه مناطق روستایی را با کندي و تأخیر می
و جمینی؛ 1394بیگی، شرفی و علی(نمایدراههم

محیطی هاي زیستبدون تردید، بحران). 1395، همکاران
جو طلب، سلطهنگر، توسعههاي ماديمعاصر، زاییده اندیشه

ناپذیر رهبران سیاسی، و پیامد ناگوار اشتهاي سیري
مدیران اقتصادي و در یک کالم، معلول کژاندیشی یا 
جهالت انسان در جهان است (گلشیري اصفهانی و سرایی، 

آنجایی که عامل انسانی به عبارت دیگر، از ). 1389
)، 1395سازه در فرایند توسعه است (زمانی، ترین مهم

،یطیمحستیزداتیاز تهدياریبستوان ، میرونیازا
انسانهايرفتارامدیپرا طیمحيسازآلودهومنابعبیتخر

,Steg & Vlek(دانست 2009; Alp et al., امروزه، . )2008
و مشکالت مسائلتواند ادعا نماید که کس نمیهیچ

ارتباط تغییر و تحوالت طبیعی و بیمحیطی حاصلزیست
مسائلبا عملکردهاي انسانی است، بلکه، بسیاري از این 

هاي طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از رفتارها و کنشبه
خواه باشد (حمایتها میمحیطی انسانغیرمسئوالنه زیست

حاضرحالدردر واقع، ). 1396جهرمی و همکاران، 
ونیترمهمازیکیعنوانبهنسان،ایطیمحستیزيرفتارها

شدهشناختهت سیزطیمحبرعواملنیگذارترتأثیر
Cascante؛ 1395دیان و حقیقتیان، ماح( et al., 2015 (

بیتخرموجبات مناسب،ودیمفراتییتغجادیاضمنکه
(فرهمند و همکاران، استآوردهفراهمهمراستیزطیمح

) به نقل 1394همکاران (زاده وبر این اساس، ولی).1392
,Katuwalاز کاتووال ( تغییر در رفتار شناخت و ) 2012

هايشرطها و پیشترین الزمهیکی از شناخته شدهرا افراد 
دانند و بر این میزیست مدیریت پایدار محیطهاي برنامه

چگونگی و دانستن طرز تفکر افرادنکته تأکید دارند که 
ها به انجام انواع و تمایل آندرك آنان از منابع طبیعی 

زیست، براي حل اقدامات الزم در حفاظت از محیط
محیطی ضروري است.هاي زیستبحران

نظـران  بسـیاري از صـاحب  آنچـه اشـاره شـد،    با توجـه بـه   
زیست بر این باورند که براي یافتن رهنمودهـایی در  محیط

محیطــی بایســتی از علــوم زیســتمســائلجهــت کــاهش 
هـاي علـوم رفتـاري    آمـوزه يسـو بـه فیزیکی و اکولوژیکی 

حرکــت کــرد و مــردم را بــه ســمت رفتارهــاي مســئوالنه  
خــواه جهرمــی و محیطــی ترغیــب نمــود (حمایــتزیســت

دیگـــر، حـــل مشـــکالت بیـــان). بـــه 1396همکـــاران، 
ــت ــیزیس ــی را نم ــهمحیط ــوان ب ــد  ت ــل در رش ــور کام ط
یافتـه جسـتجو   هاي علمی بهبـود روشهاي بهتر یا فناوري

) 1390طــور کــه محبــوبی و رمضــانی (همــانکــرد، بلکــه 
زیست تجدیدنظر در رابطه انسان و محیط، کنندتصریح می

در راسـتاي  ویـژه روسـتاییان   هـا بـه  در رفتار انسانو تغییر
محیطـی  انجام رفتارهـاي حفاظـت زیسـت   يسوبهحرکت 

يرفتارهـا ،یمفهـوم نظـر  ازمورد نیاز اسـت.  طور جدي به
افـراد ا اقـدامات  یـ ا هـ کـنش ازيامجموعه،یطیمحستیز

Sawitri(اسـت سـت یزطیمحـ بـه نسـبت جامعـه  et al.,
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والتیتمـا احساسـات، ازگستردهفیطکیدرکه)2015
راسـت یزطیمحـ بـه نسـبت رفتاريبراخاصي هایآمادگ
). 1393و همکـاران،  يمنـد یمزادهی(حاجشودیمشامل
اجتماعیخاصمقتضیاتو شرایطبرحسبجامعههرافراد

Budak(دارنـد ستیزطیمحبامتفاوتید برخورفرهنگیو

et al.,2005(،ومنفـی کـامالً اسـت ممکـن هابرخورداین
بودهآنسودبهوثبتمکامالًبالعکسیازیستطمحیعلیه

در یک ). 1394و همکاران، یفتح(باشندخنثییحتیاو
Larson(همکـاران والرسـن بندي نسبتاً جـامع،  دسته et

al., رفتارهــاي حفاظــت  ،ســه حــوزه کلیــدي  )2015
عنـوان بـه (یحفـاظت یزندگسبکمحیطی را شامل زیست
جویی در مصـرف  جویی در مصرف انرژي، صرفهصرفهمثال،

ــذیر  ــابع انـــــرژي تجدیدپـــ ،)آب و اســـــتفاده از منـــ
وتعامـل مثـال، عنـوان بـه (یاجتمـاع گرایـی  ستیزطیمح

هـاي فعـال در حـوزه حفـظ     هـا و تشـکل  گروهدرتیعضو
مثـال، عنـوان به(یطیمحستیزو شهروندي)ستیزطیمح

یکمک مـال ،ستیزطیمحهاي مرتبط با در برنامهمشارکت
يهـا با سـازمان يمحیطی و همکارزیستمسائلبراي حل 

در نظــر ) محیطــیحــل مشــکالت زیســتيربــط بــراذي
اسـت کـه بـا توجـه بـه ماهیـت       ذکرانیشااند. البته، گرفته

ورزي که ارتباط بسـیار  هاي کشامناطق روستایی و فعالیت
دارنــد، ایــن رفتارهــا از دامنــه ســتیزطیمحــنزدیکــی بــا 

تري برخوردار بـوده و عـالوه بـر رفتارهـاي اشـاره      گسترده
رفتارهــاي حفاظـــت  شــده، شــامل بخـــش دیگــري از    

محیطـی  زیست-محیطی در قالب اقدامات کشاورزيزیست
براي مبارزه با آفات بیولوژیک هايروشاز قبیل استفاده از 

بهینــه از منــابع آب در اســتفادههــاي گیــاهی، و بیمــاري
کودهـاي  يجابهو حیوانی سبزکودهاياستفاده از مزرعه، 

ــتف شــیمیایی ــوي کشــت مناســب و اس ــت الگ اده از ، رعای
و غیـره  بذر با نیاز آبـی کـم و مقـاوم بـه خشـکی      هايرقم
تـوجهی در پایـداري   تواننـد نقـش قابـل   باشند کـه مـی  می

Wangمحیطی در این مناطق داشته باشند (زیست et al.,

2014.(
يهـا هیـ نظراخیـر  هايسالدرموضوع،اهمیتبهتوجهبا

بامواجههدرانسانرفتاري الگويیبررسمنظوربهیمختلف
درریاختحوالتکهيطوربهاست،شدهارائهت سیزطیمح
ییهـا يدواریـ ام،یاخالقـ ويرفتاريهاپژوهشوهاهینظر
بـا ارتبـاط دریانسـان ي رفتارهـا مناسـب فهـم جادیايبرا

هیـ نظراین خصوص، در. استآوردهوجودبهستیزطیمح
رفتـار هیـ نظر)، هدفمنـد رفتـار ی (منطقـ ایـ یعلـ کـنش 
رفتــاریشناســروان-یاجتمــاعيالگــوشــده،يزیــربرنامــه
ــوع ــتانهنـ ــوارتزدوسـ ــنظرو)Schwartz(شـ -ارزشهیـ

هسـتند  هایینظریهجملهاز)Stern(استرنهنجار-دهیعق
ویانسـان عاميرفتارهاتااندکردهتالشغربيایدندرکه 

ر قـرا ی بررسد مورعتیطبقبالدرراهاآنخاصيرفتارها
دریاخالقـ رفتـار مناسـب يهـا مـدل یدهشکلباوداده

نیـ ادررايرفتـار يهـا ینیبشیپت،سیزطیمحباارتباط
). 1395،يگـوغر یمیکروزادهی(منتدهندش یافزاحوزه

درسـادگی مـدل، جامعیـت دلیـل  بین این نظریات، به در
شناسـی روانمسائلرويبربیشترتأکیدمتغیرها،سنجش

بیشـتر تناسـب ودرونـی باورهـاي وهاارزشویژهبهفردي
ــا ــامتغیرهـ ــوعاتبـ ــتموضـ ــی،زیسـ ــهمحیطـ نظریـ

) Value-Belief-Norm Theory(هنجـار -دهیـ عق-ارزش
از سـوي محققـان و   تـري جـدي شـکل به) Stern(استرن
گرفتـه قرارتوجهموردزیستمحیطحوزهدرنظران صاحب

Lind(است et al. 2015Chen, بر این اسـاس، در  . );2015
بـراي نظریـه این مطالعه نیز تالش شـده اسـت تـا از ایـن     

روسـتاییان  محیطـی زیسـت رفتـار بـر مـؤثر عواملتبیین
همکـاران واسـترن ایـن نظریـه کـه توسـط     استفاده شود. 

)Stern et al., يرفتارهـــاحیتشـــريبـــرا)1999
، ارزشهیـ نظرونـد یپازگردیـد  ارائـه ی افـراد  طیمحستیز

کـنش  -هنجـار يالگـو و دیـ جدیکیاکولوژمیپارادادیعقا
نظریـــه دســـت آمـــده اســـت. بـــه) Schwartz(شـــوارتز

عوامـل یبررسـ يبـرا یچـارچوب هنجـار،  -عقیـده -ارزش
. دهدیمجیتروراداریپارفتاروهانگرشکهاستيهنجار

پـنج ) ی(سـبب یعلـ رهیـ زنج،هیـ نظرایـن  گـر، یدانیـ ببه
میپـارادا هـا، ارزششـامل کـه  کنـد یرا فرض ميارهیمتغ

یآگـاه د،یـ جد) یکیاکولوژبینی جهانایو(یطیمحستیز
ويخودبـاور ،پذیريمسئولیت،احساس وظیفه،پیامدهااز

,Chen(شــودی مــیشخصــيهنجارهــا . در واقــع، )2015
ازرهــا،یمتغازيارهیــزنجهنجــار -عقیــده-نظریــه ارزش

گرفتـه  ستیزطیمحدر مورد یعمومهايینگرانوهاارزش
ــا ــاداتت ــورددرخــاصاعتق ــدیپم ــهايام یبرخــیمنف
وییتوانـا بـر  در عین حال، ودهدیمشنهادیپرا هاتیفعال
و یمنفـ يامـدها یپنیـ اازيریجلوگيبراافرادتیولئمس

ــردن   ــال ک ــافع ــيهنجاره ــظ  آنیشخص ــراي حف ــا ب ه
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Lind(داردزیست تأکیدمحیط et al. بـا توجـه بـه    ). 2015
ــه ارزش ــت نظری ــده-اهمی ــه در  -عقی ــن نظری هنجــار، ای

مختلفـی در حـوزه   هـاي پـژوهش هـاي اخیـر مبنـاي    سال
محیطی قرار گرفتـه کـه در ادامـه    بررسی رفتارهاي زیست

بررسی شده است.هاآنطور خالصه نتایج برخی از به
به بررسی اي ) در مطالعه1395آبادي و همکاران (زارع شاه

زیسـت در کـرج   عوامل مرتبط با رفتارهـاي حـامی محـیط   
يرهـا ین متغیباند. نتایج این تحقیق نشان داد که پرداخته

یرات آب و هـوا، دانـش عمـوم   ییـ از تغیالت، آگـاه یتحص
رات آب و هواییرات آب و هوا، ادراك از خطر تغییدرباره تغ

ــئولیت  ــاس مس ــال آن و احس ــذیري در قب ــاي ، پ هنجاره
يرات آب و هـوا و رفتارهـا  یینگرش نسبت به تغصی و شخ

داري وجــود معنـی ه مثبـت و سـت، رابطــ یزطیمحـ یحـام 
) در تحلیــــل 1394زاده و همکــــاران (داشــــت. ولــــی

گرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظـت  زیستمحیط
از منابع آب سطحی در حوزه جنوبی آبریز دریاچـه ارومیـه   

میـان سـه گـروه کشـاورزان بـا      به این نتیجه رسیدند کـه  
دوستانه و خودخواهانه از کره، نوعهاي ارزشی زیستنگرش

لحاظ رفتـار مشـارکت در حفاظـت از منـابع آب سـطحی،      
هـاي  داري وجـود داشـت و افـراد بـا نگـرش     تفاوت معنـی 

کــره و خودخواهانــه بــه ترتیــب داراي بیشــترین و زیســت
ین، نتـایج  کمترین میانگین رفتار مشارکتی بودنـد. همچنـ  

تحلیل مسیر حـاکی از آن بـود کـه هنجارهـاي مشـارکتی      
بیشــترین اثــر را بــر رفتــار مشــارکتی روســتاییان داشــت. 

) در تحلیـــــل 1394فیروزجائیـــــان و غالمرضـــــازاده (
پراکنـی  محیطی با تأکید بر زبالهشناسانه رفتار زیستآسیب

پراکنی با در میان گردشگران مشخص کردند که رفتار زباله
غیرهاي عادت، گمنامی، فقدان امکانات، محـیط کثیـف،   مت

مسـئولیتی فـرد   عدم آگاهی، ضعف کنترل هنجـاري و بـی  
زاده و همکـاران  منتیداري داشتند. رابطه مستقیم و معنی

ــی ) 1393( ــادر پژوهشـ ــوانبـ ــدلعنـ ــابی مـ ــار یـ رفتـ
محیطی زارعان شهرستان شیراز با استفاده از تئوري زیست
گیريمتغیرهاي جهتدریافتند کهر هنجا-عقیده-ارزش
هايارزشوزیستمحیططرفدارهايارزشيسوبهزارعان

رعایـت بـه بینی اکولـوژیکی، پایبنـدي  دوستانه، جهاننوع
ووظیفــهشخصــی (اخالقــی) و احســاسهنجارهــاي

نقـش مهمـی   ت، سیزمحیطحفظقبالدرپذیريمسئولیت
یبـوآ و کـاپلوویتز   . داشتندمحیطی زارعان رفتارهاي زیستدر 

)Yeboah & Kaplowitz, ) در مطالعـه خـود مشـخص    2016
طـور  ارزش بـه - هنجـار - هـاي مـدل عقیـده   کردند که سـازه 

محیطی و حفاظـت  آمیزي رفتارهاي شهروندي زیستموفقیت
از انرژي را تبیین کردند. نتایج این تحقیـق حـاکی از آن بـود    

هـا،  شـامل ارزش هنجار - عقیده- که متغیرهاي زنجیره ارزش
بینی اکولوژیکی، آگـاهی از پیامـدها، احسـاس وظیفـه و     جهان

ــئولیت ــت   مس ــار حفاظ ــی و رفت ــاي شخص ــذیري، هنجاره پ
دار بـر  طور متوالی داراي اثـر مثبـت و معنـی   محیطی بهزیست

ــرادي و    ــاي شخصــی انف ــر هنجاره ــوده و دو متغی ــدیگر ب یک
محیطـی  ستها بیشترین تأثیر را بر رفتارهاي حفاظت زیارزش

Joachimجــوآکیم و همکــاران (داشــتند.  et al., در )2015
محیطی افـراد را در  هاي زیستپژوهش خود انتظارات و انگیزه

گرایانه بر مبناي دو مـدل تئـوري   زیستانجام رفتارهاي محیط
هنجار بررسـی  - عقیده- ریزي شده و تئوري ارزشرفتار برنامه

هـا، تمـایالت و   بر اساس نتـایج ایـن تحقیـق، انگیـزه    اند.کرده
دوسـتانه بـر هنجارهـاي شخصـی و انتظـارات      هاي نـوع ارزش
محیطی اثرگذار بـوده و از طریـق ایـن متغیرهـا، انجـام      زیست

انـد. در  گرایانه را تحت تـأثیر قـرار داده  زیسترفتارهاي محیط
,Chenچـــن (پـــژوهش دیگـــري،  يتئـــور) تـــأثیر 2015

ــده- ارزش ــار - عقی ــرا هنج ــیبشیدر پ ــار ین ــترفت حفاظ
مورد بررسی قرار داد. بـا توجـه   وانیتاکشور در محیطیستیز

محیطـی سـت یزرفتـار حفاظـت  کیفیتهاي تحقیق،به یافته
، پـذیري هـا، احسـاس مسـئولیت   تحـت تـأثیر ارزش  شـدت به

ــود؛    ــرد ب ــرش ف ــی و نگ ــاي شخص ــههنجاره ــهب ــه ياگون ک
ــهافــراديریــگجهــت ــا حفــظيهــاارزشيســوب مــرتبط ب
پذیري درمسئولیتاکولوژیکی، احساسبینیجهان،بومزیست

مثبـت اثراتازافرادآگاهیوزیست و اطالعحفظ محیطقبال
زیسـت، داراي تـأثیر   محـیط رويبـر هایشـان فعالیـت منفیو

رعایـت اصـول   بـه  هـا آنبیشـتر  اي بـر پایبنـدي  مالحظهقابل
,Derckxدرکـس ( بـود.  زیسـت  طیبرخورد با محـ اخالقی در 

کننده انواع مختلف رفتارهـاي  ) در شناخت عوامل تعیین2015
محیطـی نشـان داد کـه متغیرهـاي نگـرش و      حفاظت زیسـت 

هاي اصـلی قصـد انجـام    کنندهبینیبوم پیشهاي زیستارزش
محیطی بوده و متغیر آگـاهی  رفتارهاي مختلف حفاظت زیست

پـذیري  داري بر احساس مسئولیتمثبت و معنیاز پیامدها اثر 
دسا و همکـاران  و هنجارهاي شخصی داشت. به همین منوال، 

)Desa et al., اي وضـعیت دانـش، نگـرش،    ) در مطالعـه 2011
آگاهی و رفتار مرتبط با مدیریت پسماندهاي جامـد را بررسـی   
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نتایج این تحقیق حاکی از آن بود کـه سـطح دانـش،    اند.کرده
نگرش، آگـاهی و رفتـار مـدیریت پسـماند جامـد افـراد مـورد        
مطالعه در حد متوسط بود. همچنین، آموزش و افزایش سـطح  
آگاهی افراد در خصوص نحوه مدیریت پسماندهاي جامـد اثـر   

محیطـی  داري بر نگرش و انجام اقدامات زیسـت مثبت و معنی
,Ibtissemاز سـوي آنـان داشـت. ایبتیسـم (    پایـدار   ) در 2010

هنجـار را در  - عقیده- مطالعه خود قابلیت کاربرد تئوري ارزش
رفتارهاي حفاظت از انـرژي مـورد بررسـی قـرار داده     يزمینه

دوسـتانه اثـر   هاي نـوع است. بر اساس نتایج این تحقیق، ارزش
، در حـالی  تبر آگاهی افراد از پیامدها داشداري مثبت و معنی

بـوم و خودمحـوري بـر    هـاي زیسـت  که تأثیر دو متغیـر ارزش 
دار نبود. به همـین ترتیـب، اثـر متغیـر     آگاهی از پیامدها معنی

پذیري، متغیر احسـاس  آگاهی از پیامدها بر احساس مسئولیت
پذیري بر هنجارهـاي شخصـی و در نهایـت، متغیـر     مسئولیت

ــرژ  ــر رفتــار حفاظــت از ان ي مثبــت و هنجارهــاي شخصــی ب
Gonzalez(کـوئروو و گـونزالس  دار بـود. در نهایـت،   معنی &

Cuervo, ــه رابطــه م) 2008 ــدر مطالع ــا، ارزشانی ــا، باوره ه
ی به این نتیجـه رسـید کـه    طیمحستیزهايهنجارها و رفتار

دوســتانه، محیطـی و نــوع هـاي زیســت بـین متغیرهــاي ارزش 
رابطـه  محیطـی  هنجار شخصی و نگرش بـا رفتارهـاي زیسـت   

وجود داشت.داريیمعنمثبت و
شده و با در نظر گرفتن ایـن موضـوع   با توجه به مطالب اشاره

هـاي مختلـف از جملـه    ایجاد تغییـرات رفتـاري در زمینـه   که 
ــدون شــناخت و درك وضــعیت حفاظــت از محــیط زیســت ب

ویژه عوامل و متغیرهاي اثرگذار بر انجام رفتارهـاي  موجود و به
این تحقیق با هـدف  ، ستینپذیر محیطی امکانحفاظت زیست

محیطـی روسـتاییان بـا    یابی رفتار حفاظت زیسـت اصلی مدل
هنجار در شهرسـتان خدابنـده   - عقیده- تأکید بر نظریه ارزش

استان زنجـان انجـام گرفـت. بـا توجـه بـه هـدف و محـدوده         
،موضوعی این پژوهش و نیز مبانی تئوریکی و تجربـی تحقیـق  

.استشدهترسیم1نگاره درپژوهشاینتئوریکیمدل
با توجه بـه مـدل تئـوریکی پـژوهش و روابـط ترسـیم شـده،        

هاي این تحقیق شامل موارد زیر بودند:فرضیه
گیري ارزشی روستاییان داراي اثـر مثبـت   ): جهت1فرضیه (- 

بینی اکولوژیکی آنان است؛داري بر جهانو معنی
روسـتاییان داراي اثــر  بینــی اکولـوژیکی ): جهـان 2فرضـیه ( - 

ــی ــدهاي  مثبــت و معن ــان از پیام ــزان آگــاهی آن ــر می داري ب
زیست است؛هایشان بر روي محیطفعالیت

): میـــزان آگـــاهی روســـتاییان از پیامـــدهاي 3فرضـــیه (- 
زیســت داراي اثــر مثبــت و هایشــان بــر روي محــیطفعالیــت

پذیري آنان در قبـال  داري بر احساس وظیفه و مسئولیتمعنی
زیست است؛حیطم
پـذیري روسـتاییان   ): احساس وظیفه و مسـئولیت 4فرضیه (- 

ــر مثبــت و معنــی در قبــال محــیط ــر زیســت داراي اث داري ب
زیست است؛ وهنجارهاي شخصی آنان در مورد محیط

ــیه (-  ــورد    5فرض ــتاییان در م ــی روس ــاي شخص ): هنجاره
داري بــر رفتارهــاي زیســت داراي اثــر مثبــت و معنــیمحــیط
محیطی آنان است.زیستحفاظت

مدل تئوریکی پژوهش-1نگاره 
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پژوهشروش
ق از نظر امکان کنترل ین تحقیشناختی، ابه لحاظ روش

ي، از نظر روش گردآوریفیو توصیشیرآزمایرها، غیمتغ
ها، از افتهیم یت تعمیت به لحاظ قابلیو در نهایدانیها، مداده

ن پژوهش، یايجامعه آمارد. یآیبه شمار میشیماینوع پ
بخش ییسرپرستان خانوار در سطح مناطق روستایتمام

که تعداد سجاسرود در شهرستان خدابنده استان زنجان بود
است که شهرستان ذکریانشاباشد.یمخانوار2354هاآن

شمال هايشهرستانینتربزرگیکی از عنوانبهخدابنده 
هزار هکتار است 515کشور، داراي مساحتی در حدود غرب

به شمار هزار هکتار، جزء اراضی ملی 142که از این میزان 
ن ویتری، کوهستانین شهرستان از نظر توپوگرافیارود. می
داراي اقلیم بوده و استان زنجان مناطقن یترمرتفعءجز

در سال متریلیم411معتدل کوهستانی با میانگین بارندگی 
و اقلیمی به همراه وجود وجود چنین شرایط جغرافیایی است. 

شهرستان اوزن و خرارود سبب شده است تا دو رودخانه قزل
ویژه توجهی بهمحیطی قابلمنابع طبیعی و زیستخدابنده از 

هاي جانوري و غیره برخوردار از نظر پوشش گیاهی، گونه
شهرستان هاي اخیر این در حالی است که در سالباشد. 

محیطی بسیار جدي خدابنده با مشکالت و تهدیدهاي زیست
زیستی در منطقه و از فرسایش خاك، کاهش تنوعهمچون 

هاي گیاهی و جانوري، خشکسالی و تغییرات بین رفتن گونه
اقلیمی، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی، تخریب شدید 

هاي به زمینهاآنمراتع، تصرف اراضی ملی و تغییر کاربري 
مواجه بوده است که در صورت ادامه سایر مواردکشاورزي و 

پیکره به ناپذیري را هاي جبرانتواند خسارتروند کنونی، می
و منابع طبیعی کل (اداره زیست منطقه وارد نمایدمحیط

وجود چنین مالحظاتی . )1396استان زنجان، آبخیزداري 
و زمانی ویژه به لحاظ تحقیق بههاي محدودیتموازاتبه

این تحقیق از نظر محدوده مکانی بر سبب گردید تا مالی،
و بارتلت بر اساس جدولتمرکز یابد. شهرستان خدابنده روي 

Bartlett(همکاران et al., با در نظر گرفتن حاشیه ،)2001
نفر 240حجم نمونهt=65/1و p=50/0مقدار و 05/0خطاي 

در حدود این حجم نمونه،براي دستیابی به ن شد که ییتع
توزیع گردید. روستاییان مورد مطالعهپرسشنامه در بین 290

کردن ها و خارج آوري پرسشنامهدر نهایت، پس از جمع
هاي مبهم و متناقض، هاي ناقص و یا داراي پاسخپرسشنامه

پرسشنامه وارد تحلیل شدند که بر این اساس، نرخ 259

با البته، ). 1درصد بود (جدول 89بازگشت پرسشنامه برابر با 
بخش هايدهستانها در توزیع نمونهاینکه توجه به 

بالغ و سجاسرود آقشاملسجاسرود شهرستان خدابنده 
ها و براي دستیابی به نمونهرو، از این،بودناهمگنصورت به

گیري از روش نمونهدر این پژوهش هاتکمیل پرسشنامه
طبقات) عنوانبههاي مورد مطالعه (دهستانتناسبیاي طبقه

هاي زیر به شرح استفاده شد که پس از محاسبه، تعداد نمونه
) به هر یک از طبقات اختصاص یافت.1جدول (

ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد بود ابزار گردآوري داده
طور عمده براي تدوین آن از مطالعات وانگ و همکاران که به

)Wang et al., Larson(، الرسون و همکاران )2014 et al.,

Bronfman(و برونفمن و همکاران )2015 et al., 2015(
اي، حرفه- هاي فردياستفاده شد. افزون بر بخش مشخصه

اي مرتبط با سنجش هبخش اصلی پرسشنامه شامل مقیاس
پرسش)، 16محیطی روستاییان (رفتار حفاظت زیست

بینی اکولوژیکی (پنج پرسش)،ها (هفت پرسش)، جهانارزش
آگاهی از پیامدها (پنج پرسش)، احساس وظیفه و 

پذیري (چهار پرسش) و هنجارهاي شخصی (چهار مسئولیت
ها از طیف لیکرت پنج پرسش) بود که براي سنجش آن

است که مقیاس رفتار ذکریانشاسطحی استفاده شد. البته، 
محیطی خود از چهار زیربخش مختلف شامل حفاظت زیست

اجتماعی (سه پرسش)، سبک زندگی گرایی زیستمحیط
محیطی (سه حفاظتی (پنج پرسش)، شهروندي زیست

محیطی (پنج پرسش) و زیست- پرسش) و اقدامات کشاورزي
ها نیز از سه زیربخش به همین منوال مقیاس ارزش

دوستانه (دو هاي نوعبوم (دو پرسش)، ارزشهاي زیستارزش
شکیل شده هاي خودمحوري (سه پرسش) تپرسش) و ارزش

که بستر و زمینه انجام این مطالعه بودند. با توجه به این
مناطق روستایی بوده و جامعه آماري آن را روستاییان تشکیل 

هاي اشاره شده به فارسی دادند، پس از برگردان مقیاسمی
ها با زمینه مرتبط با پژوهش، با سازي پرسشجهت متناسب

اص زمینه مورد هاي خدر نظر گرفتن ماهیت و مشخصه
ها انجام گرفت. بر مطالعه برخی اصالحات ضروري در پرسش

هاي این اساس و با توجه به این موضوع که تمامی بخش
پرسشنامه از یک پرسشنامه استاندارد واحد تهیه نشده و براي 

رو، تدوین آن از مطالعات مختلف استفاده شده بود، از این
تحقیق، به بررسی روایی جهت اطمینان از مناسب بودن ابزار

(شامل روایی محتوایی و سازه) و پایایی (آلفاي کرونباخ و 
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گیري و هاي اندازهویژه برازش مدلپایایی ترکیبی) آن و به
ها در مرحله ساختاري تحقیق پرداخته شد تا تحلیل داده

ها با دقت بیشتري همراه شود. بر پایه مطالب آزمون فرضیه
با نظرسنجی از پرسشنامه حتوایی اشاره شده، روایی م

متخصصان در حوزه موضوع مورد پژوهش و پس از انجام 
بررسی روایی سازه منظوربهشد. تأییداصالحات ضروري 

شامل روایی همگرا و روایی تشخیصی و پایایی ابزار 
گیري به بررسی برازش مدل در سه سطح مدل اندازه
گیري، مدل ساختاري و مدل کلی تحقیق پرداخته شد اندازه

آورده شده است. 2و 1ها در جداول که نتایج حاصل از آن
ه سه معیار بار عاملی گیري بر پایدر رابطه با پایایی مدل اندازه

و 5/0از تربزرگ، آلفاي کرونباخ برابر یا 4/0از تربزرگبرابر یا 
) برابر یا Composite Reliability: CRپایایی ترکیبی (

گیري مورد مطالعه ، پایایی هر ده مدل اندازه7/0از تربزرگ
است که از ذکریانشا). البته، 2مناسب بود (جدول در حد 

هاي آشکار مورد مطالعه در مدل، سه متغیر بین متغیر
قدرت دارد که بتواند با يااندازهبهزیست طبیعت و محیط"

و "ها مقابله کندبار زندگی مدرن انسانپیامدهاي زیان
هاي بهتر و محیطی با کاربرد فناوريزیستمسائلبیشتر "

بینی در متغیر پنهان جهان"هستندرفعقابلبیشتر 
هاي جانوري و گیاهی طی چند سال آتی، گونه"اکولوژیکی و

در متغیر پنهان آگاهی از "زیادي منقرض خواهند شد
از فرایند 4/0پیامدها، به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از 

اي مختلف روایی و هتحلیل حذف شده و سپس، شاخص
پایایی محاسبه شد. در خصوص روایی همگرا، با در نظر 

یانگین واریانس استخراج شده گرفتن اینکه مقدار م

)Average Variance Extracted: AVEراي تمامی ) ب
بود، از 5/0از تربزرگگیري متغیرهاي پنهان در مدل اندازه

و، ابزار تحقیق داراي روایی همگراي مناسبی بود. در راین
که مقدار میانگین مورد روایی تشخیصی، با توجه به این

براي متغیرهاي پنهان مورد مطالعه در واریانس استخراج شده 
Averageمدل از مقادیر میانگین مجذور واریانس مشترك (

Shared Squared Variance: ASV( و حداکثر مجذور
:Maximum Shared Squared Varianceواریانس مشترك (

MSV در نتیجه، بودتربزرگ) بین تمامی متغیرهاي پنهان ،
).2داشت (جدول مناسبیابزار تحقیق روایی تشخیصی

گیري تحقیق، در پس از تأیید مناسب بودن برازش مدل اندازه
این مرحله به بررسی برازش مدل ساختاري تحقیق بر اساس 

زا بر (بیانگر میزان تأثیر متغیرهاي پنهان برونR2دو شاخص 
ینی مدل) پرداخته بدهنده قدرت پیش(نشانQ2زا) و درون

آورده شده 3ها در جدول دست آمده از آنشد که نتایج به
، مقدار دو شاخص 3است. با توجه به نتایج مندرج در جدول 

R2 وQ2زاي مرتبه دوم رفتار براي متغیر پنهان درون
محیطی و همچنین متغیرهاي پنهان حفاظت زیست

گرایی زیستزاي مرتبه اول مورد مطالعه شامل محیطدرون
محیطی، ظتی، شهروندي زیستاجتماعی، سبک زندگی حفا

بوم، هاي زیستمحیطی، ارزشزیست- اقدامات کشاورزي
بینی هاي خودمحوري، جهاندوستانه، ارزشهاي نوعارزش

اکولوژیکی، آگاهی از پیامدها، احساس وظیفه و 
پذیري و هنجارهاي شخصی، در حد مناسب بوده و مسئولیت

ش مطلوب بود.و، مدل ساختاري تحقیق داراي برازراز این

یافته به هر یک از طبقاتهاي اختصاصمورد مطالعه و نمونهتعداد کل روستاییان-1جدول 

نام هااسامی دهستانشماره
روستا

جمعیت روستا
(خانوار)

تعداد نمونه
اختصاص یافته

تعداد پرسشنامه
نهایی تحلیل شده

1391615آبادنصرتبالغآق1
2513228زرند2
3

سجاسرود

2393026چنگوري
1361715ده جالل4
2242825ینگجه5
1131212آبادکشک6
1251614محمدآباد7
1441616چنگور8
4906154خنداب9
4936254چوزك10

2354290259جمع کل
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گیري تحقیقاي اندازههآمده در مورد برازش مدلدست خالصه نتایج به-2جدول 
یبار عاملر آشکاریمتغپنهانریمتغ

گرایی زیستمحیط
اجتماعی

90/0.انتقال دهمهاآنالعات خود را به کنم اطمحیطی با دیگران صحبت کرده و تالش میمن درباره موضوعات زیست
64/0.کنممحیطی مشارکت میزیستمسائلهاي محلی فعال در حوزه ها و تشکلمن در گروه

86/0.محیطی همکاري کنمزیستمسائلزیست و حل محیطحفاظت از منظوربهمن تمایل دارم با سایر افراد 
ASV=192/0و AVE ،741/0=Cronbach’s Alpha ،849/0=CR ،227/0=MSV=657/0: ییایو پاییرواياهشاخص

سبک زندگی حفاظتی

هـاي اضـافی، اسـتفاده از لبـاس گـرم در      جویی در مصرف انرژي (همچون خاموش کردن المپمرتبط با صرفهمن اقدامات 
60/0.دهممنزل در مواقع سرد سال و غیره) را انجام می

هـاي  سـوخت يجـا بههاي خورشیدي، بادي و غیره) کنم از منابع انرژي تجدیدپذیر (مانند انرژيمن تا حد امکان تالش می
79/0.(اعم از نفت، بنزین و غیره) استفاده کنمفسیلی

68/0.جویی کنمکنم در مصرف آب (در منزل یا مزرعه) صرفهمن تالش می
86/0.هاي پالستیکی دارمها و بطريهسید از مواد زائد و ضایعات مانند کمن توجه زیادي به بازیافت و استفاده مجد

86/0.کنمآوري میرا جمعهاآنزیست دور نریخته و یا اگر در جایی زباله ببینم، هاي خود در محیطزبالهگاهچیهمن 
ASV=298/0و AVE ،823/0=Cronbach’s Alpha ،876/0=CR ،387/0=MSV=589/0: ییایو پاییرواياهشاخص

محیطیشهروندي زیست
62/0.کنممشارکت میمحیطی زیستمسائلهاي سیاسی مرتبط با ها و برنامهمن در فعالیت

89/0.رسانمربط میها و نهادهاي ذيمحیطی ببینم، آن را حتماً به اطالع سازماناگر در جایی یک مشکل زیست
72/0.محیطی کمک مالی کنمزیستمسائلصورت داوطلبانه براي حل من حاضرم به

ASV=115/0و AVE ،607/0=Cronbach’s Alpha،795/0=CR ،302/0=MSV=569/0: ییایو پاییرواياهشاخص

- اقدامات کشاورزي
محیطیزیست

هاي بیولوژیـک اسـتفاده کـرده و میـزان مصـرف سـموم شـیمیایی را بـه         هاي گیاهی، از روشبراي مبارزه با آفات و بیماري
86/0.رسانمحداقل می

91/0.کنماي و بارانی استفاده میاري قطرههمچون آبیهاي نوین براي استفاده بهینه از منابع آب در سطح مزرعه، از فناوري
55/0.کنمرا در خاك مخلوط میهاآنعه، سوزاندن بقایاي گیاهی در سطح مزريجابه

90/0.کودهاي شیمیایی استفاده کنميجابهکنم تا حد امکان از کودهاي سبز و حیوانی سعی می
89/0.کنمبذر با نیاز آبی کم و مقاوم به خشکی استفاده میهاي براي کاشت محصوالت مختلف، از رقم

ASV=139/0و AVE ،904/0=Cronbach’s Alpha ،917/0=CR ،246/0=MSV=694/0: ییایو پاییرواياهشاخص

85/0.زیست احترام گذاشته و از آن محافظت کندمن معتقدم که هر فردي باید به محیطبومهاي زیستارزش
89/0.زندگی کنندهاآنها بایستی در کنار دیگر موجودات زنده و در هماهنگی با اعتقاد دارم که انسانمن 

ASV=125/0و AVE ،679/0=Cronbach’s Alpha ،861/0=CR ،208/0=MSV=756/0: ییایو پاییروايهاشاخص

87/0.کنند، ضروري استما زندگی میمن معتقدم که کمک به سایر افرادي که در اطراف دوستانههاي نوعارزش
83/0.را نشناسیمهاآناي داشته باشیم، حتی اگر من بر این باور هستم که ما بایستی با تمامی افراد رفتار عادالنه

ASV=183/0و AVE ،621/0=Cronbach’s Alpha ،840/0=CR ،339/0=MSV=725/0: ییایو پاییروايهاشاخص

هاي خودمحوريارزش
79/0.گرفته و همواره یک رهبر باشمییتنهابهام را من دوست دارم که تصمیمات زندگی

73/0.من معتقدم که براي داشتن زندگی راحت، بایستی پول زیادي داشت
66/0.اثرگذار باشمهاآنمن اعتقاد دارم که همواره بایستی بتوانم بر روي اطرافیانم و رفتار 

ASV=124/0و AVE ،565/0=Cronbach’s Alpha ،771/0=CR ،301/0=MSV=531/0: ییایو پاییروايهاشاخص

بینی اکولوژیکیجهان
77/0.زمین میزان منابع و فضاي محدودي دارد

48/0.زیست را تغییر دهندارند براي رفع نیازهاي خود، محیطها حق دانسان
87/0.موجودات زنده همانند انسان حق زندگی دارندعنوانبهگیاهان و حیوانات 

ASV=181/0و AVE ،569/0=Cronbach’s Alpha ،760/0=CR ،228/0=MSV=526/0: ییایو پاییروايهاشاخص

آگاهی از پیامدها

90/0.ها سودمند استزیست براي تمامی انسانحفظ محیط
82/0.شودها میانسانزیست منجر به بهبود کیفیت زندگی حفظ محیط
90/0.کندیام فراهم منیاي بهتري را براي من و خانوادهزیست دحفظ محیط

80/0.گذاردطور مستقیم بر روي سالمتی من اثر منفی میزیست بهتخریب محیط
ASV=204/0و AVE ،879/0=Cronbach’s Alpha ،917/0=CR ،317/0=MSV=734/0: ییایو پاییروايهاشاخص
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2ادامه جدول 
بار عاملیمتغیر آشکارمتغیر پنهان

احساس وظیفه و
پذیريولیتئمس

77/0.زیست مسئولیت داردهر فردي در برابر حفظ محیط
63/0.زیست بایستی بر دوش دولت باشدبه نظر من، بیشتر مسئولیت حفظ محیط

77/0.کنیمزیست احساس وظیفه میام براي کاهش و مقابله با تخریب محیطمن و خانواده
80/0.زیست تالش نکنند، من نیز در این زمینه احساس مسئولیت نخواهم کرداگر دیگران براي حفظ محیط

ASV=110/0و AVE ،740/0=Cronbach’s Alpha ،835/0=CR ،196/0=MSV=559/0هاي روایی و پایایی: شاخص

هنجارهاي شخصی

91/0.کنمزیست احساس تعهد و اجبار میحفظ محیطمن از نظر اخالقی براي 
78/0.توجهی قرار گیرندمحیطی نبایستی مورد غفلت و بیزیستمسائلبه نظر من، 
81/0.زیست محافظت کنندکنم، مهم است که افراد از محیطمن فکر می

74/0.زیست تالش نکنم، احساس گناه خواهم کرداگر در راستاي حفظ محیط
ASV=105/0و AVE ،826/0=Cronbach’s Alpha ،885/0=CR ،253/0=MSV=660/0هاي روایی و پایایی: شاخص

قیتحقيدست آمده در مورد برازش مدل ساختارج بهیخالصه نتا-3جدول 
Q2مقدار R2مقدار زار پنهان درونیمتغشماره

751/0449/0گرایی اجتماعیزیستمحیط1
862/0513/0حفاظتیسبک زندگی 2
764/0410/0محیطیشهروندي زیست3
434/0230/0محیطیزیست-اقدامات کشاورزي4
686/0258/0محیطیرفتار حفاظت زیست5
325/0238/0بومهاي زیستارزش6
843/0575/0دوستانههاي نوعارزش7
551/0304/0هاي خودمحوريارزش8
391/0210/0اکولوژیکیبینی جهان9
495/0320/0آگاهی از پیامدها10
569283/0پذیريولیتئاحساس وظیفه و مس11
638/0397/0هنجارهاي شخصی12

يتأثیر قوR2>0.67تأثیر متوسط و R2>0.19<0.67ف؛یتأثیر ضعR2 :R2<0.19مقدار استاندارد 
يقدرت قوQ2>0.35قدرت متوسط وQ2>0.02<0.15ف؛یقدرت ضعQ2 :Q2<0.02مقدار استاندارد 

و يریگاندازهياهبرازش مدلیت، پس از بررسیدر نها
، در هاآننان از مناسب بودن یق و اطمیتحقيساختار

ق بر اساس یمدل تحقیبرازش کلیمرحله سوم به بررس
:Goodness of Fit(شاخص GOF( .پرداخته شده است

ب ین ضریانگیرب مضصورت مجذور حاصلن شاخص بهیا
یر اشتراکین مقادیانگیزا در مدرونيرهاین متغییتع

ر محاسبه یمورد مطالعه در مدل به شرح زيرهایمتغ
شود:یم

)1(

ي) بـرا 611/0دست آمده (یعنـی  نکه مقدار بهیبا توجه به ا
یو، برازش کلـ رنیباشد، از ایم25/0يباالGOFشاخص 

وان بـه آزمـون   تیبوده و در ادامه میمدل در سطح مطلوب
منظـور بـه است که ذکریانشاق پرداخت. یتحقيهاهیفرض

ب یو ضـرا t-valuesر یق از مقـاد یـ تحقيهـا هیآزمون فرض
يهـا هیک از فرضـ یهر يرهایاستاندارد شده مربوط به مس

ج حاصـل از  یشود که در ادامـه بـه نتـا   یق استفاده میتحق
ها بـا اسـتفاده از   ل دادهیوتحلهیاشاره شده است. تجزهاآن

انجـام گرفـت.   Smart PLS2.0و SPSSWin22يفزارهـا انـرم 
البته، اشاره به این نکته نیز ضـروري اسـت کـه در بخـش     

هـا،  ارزشبندي پاسخگویان بـر حسـب   توصیفی، براي گروه
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بینی اکولوژیکی، آگاهی از پیامدها، احساس وظیفه و جهان
ــئولیت ــت   مس ــار حفاظ ــی و رفت ــاي شخص ــذیري، هنجاره پ

توسـط (نسـبتاً   در سطوح پایین (نـامطلوب)، م محیطی زیست
مطلوب) و باال (مطلوب)، از شـاخص تفـاوت انحـراف معیـار از     

Interval of Standard Deviation from the Meanمیانگین (

)ISDM((به  ) صورت زیر اسـتفاده شـدGangadharappa et

al., 2007:(
-A :(A < meanپایین (-1 ½ Sd متوسط (- 2؛B :(

mean- ½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sd باال (-3و ؛C :(C >

mean+ ½ Sd.
و بحثهایافته

درصد از 1/95از آن بود که یق حاکیج تحقینتا
9/4پاسخگویان مورد مطالعه را مردان و تنها در حدود 

درصد از آنان را زنان تشکیل دادند. با توجه به نتایج کسب 
مورد تعداد اعضاي خانوار روستاییانن سن و یانگیمشده، 
ع یتوزنفر بود. 11/4سال و 83/41ب یبه ترتمطالعه

4الت در جدول یسطح تحصبرحسبان یپاسخگویفراوان
، داستیپیجنتاطور که از نشان داده شده است. همان

ان مربوط به ین پاسخگویدر بین درصد فراوانیشتریب
ییابتدادر سطح هاآنالت یروستاییانی بود که تحص

ج یعالوه بر موارد اشاره شده، نتاقرار داشت. درصد) 5/25(
ق نشان داد که میانگین سابقه فعالیت کشاورزي و یتحق

سال بود.41/19و 17/25دامداري پاسخگویان به ترتیب 
بینی ها، جهانارزشبرحسبتوزیع فراوانی روستاییان 

اکولوژیکی، آگاهی از پیامدها، احساس وظیفه و 

رفتار حفاظت پذیري، هنجارهاي شخصی و مسئولیت
نشان داده شده است. 5جدول محیطی در زیست
شود، بیشترین فراوانی طور که از نتایج مشخص میهمان

9/53ها (در هر پنج متغیر مورد مطالعه شامل ارزش
درصد)، احساس وظیفه و 5/45درصد)، آگاهی از پیامدها (

5/45درصد)، هنجارهاي شخصی (7/48پذیري (مسئولیت
درصد) 5/58محیطی (فتار حفاظت زیستدرصد) و ر

بینی اکولوژیکی مربوط به طبقه متوسط و در متغیر جهان
توجه آن درصد) مربوط به طبقه باال بود. نکته قابل5/52(

محیطی بیشتر روستاییان است که رفتار حفاظت زیست
درصد) و متوسط 3/29مورد مطالعه در سطح پایین (

درصد از 2/12حدود درصد) بوده و تنها در5/58(
محیطی باالیی داشتند.پاسخگویان رفتار حفاظت زیست

شده در مدل تئوریکی در این بخش با توجه به روابط فرض
پژوهش، به بررسی اثرات متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي 

ازي معادالت سوابسته تحقیق با استفاده از روش مدل
حالت اعداد ، در دو Smart PLS2.0فزار اساختاري و نرم

ازي) براي س(با استفاده از فرمان خودگردانداريمعنی
هاي پژوهش و تخمین استاندارد (با استفاده آزمون فرضیه

از فرمان الگوریتم) براي بررسی شدت تأثیر متغیرها بر 
و 6دست آمده در جدول یکدیگر پرداخته شد که نتایج به

6ول طور که از جدآورده شده است. همان2نگاره 
محاسبه شده براي تمامی روابط مورد tپیداست مقادیر 

بیشتر بوده و در 96/1مطالعه در مدل تئوریکی تحقیق از 
نتیجه، هر پنج فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

سطح تحصیالت آنانبرحسبروستاییان یع فراوانیتوز-4جدول 
درصد فراوانی سطح تحصیالت

5/25 66 سوادبی
9/11 31 خواندن و نوشتن
5/20 53 ابتدایی

17 44 راهنمایی
7/14 38 دیپلم
4/10 27 باالتر از دیپلم

100 259 مجموع
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متغیرهاي اصلی مورد مطالعهبرحسبتوزیع فراوانی پاسخگویان -5جدول 

درصد)برحسب(ISDMسطوح بر اساس شاخص متغیر مورد بررسی
باالمتوسطپایین

4/29/537/43هاارزش
55/425/52بینی اکولوژیکیجهان

4/215/451/33آگاهی از پیامدها
8/147/485/36پذیرياحساس وظیفه و مسئولیت
2/125/453/42هنجارهاي شخصی

3/295/582/12محیطیرفتار حفاظت زیست

قیتحقیکليدست آمده از مدل ساختاربهجیخالصه نتا-6جدول 

ضریب فرضیه تحقیق
tمقادیر خطاي استاندارداستاندارد شده

سطح 
نتیجه آزمونداريمعنی

)1(تأیید فرضیه 331/9001/0**625/0067/0بینی اکولوژیکیجهانارزش
)2(تأیید فرضیه287/17001/0**704/0041/0آگاهی از پیامدهابینی اکولوژیکیجهان

)3(تأیید فرضیه 014/23001/0**754/0033/0پذیرياحساس وظیفه و مسئولیتآگاهی از پیامدها
)4(تأیید فرضیه 292/35001/0**799/0023/0هنجارهاي شخصیپذیرياحساس وظیفه و مسئولیت

)5(تأیید فرضیه 018/39001/0**828/0021/0محیطیرفتار حفاظت زیستهنجارهاي شخصی
01/0در سطح يداریمعن**

2نگارهدست آمده از ج بهیگونه که از نتان، همانیهمچن
شود، در مجموع متغیرهاي مورد مطالعه در یمشخص م

محیطی انس رفتار حفاظت زیستیدرصد از وار6/68حدود 
نمودند.روستاییان را تبیین 

تحقیق 1طور که نتایج این تحقیق نشان داد، فرضیه همان
يریگجهت) و ρ-value،625/0=β=001/0تأیید شده (

اثر مثبت بوم،طرفدار زیستيهاارزشيسوبهروستاییان
آنان داشت. این بینی اکولوژیکیداري بر جهانو معنی

)، 1393(زاده و همکاران هاي منتییافته با نتایج پژوهش
,Yeboah & Kaplowitzیبوآ و کاپلوویتز ( ) و چن 2016

)Chen, ) همخوانی داشت. بر اساس این یافته2015
گیري جهته، روستاییانی کنموداستداللتوانیم

زیست دارند، در محیططرفدارهايارزشيسوبهبیشتري 
تر و دیدگاه زیست نگرش مثبتمحیطباخودارتباطمورد

زاده و همکارانمنتیدارند. در این خصوص، بهتري
گذاريکه نوع ارزش) تأکید دارند، با توجه به این1393(

، دهدمیقرارالشعاعتحترااوهر موضوعی رفتاردرفرد
روستاییانی که فقط به خود توجه داشته و به زندگی 

طور عمده دهند، بهزیست اهمیت نمیدیگران و محیط
گیرد. در مقابل طلبی شکل میمنفعترفتارشان بر اساس

دوستانه تالش گیري ارزشی نوعروستاییان با جهت
هایشان موجب صدمه زدن به کنند تا اعمال و فعالیتمی

گیري دیگران نشود. به همین منوال، روستاییان با جهت
محور عالوه بر اهمیت دادن به سایر بومارزشی زیست

زندگی سایر موجودات زنده و ها، توجه خاصی نیز به انسان
کنند تا رفتارهایشان بوم داشته و همواره تالش میزیست

کمترین تأثیر منفی را بر محیط انسانی و غیرانسانی 
داشته باشد. با توجه به نتایج این تحقیق، یرامونشانپ

داري بر اثر مثبت و معنیروستاییانبینی اکولوژیکیجهان
هایشان بر روي ج فعالیتنتایازهاآنآگاهیمیزان
تحقیق 2زیست داشت که بر این اساس، فرضیه محیط
؛ این یافته با نتایج )ρ-value،704/0=β=001/0(شد تأیید

یبوآ و کاپلوویتز )، 1393زاده و همکاران (منتیهاي پژوهش
)Yeboah & Kaplowitz, ,Chenچن () و 2016 2015 (

توان بیان داشت؛ میهمخوانی داشت. با توجه به این یافته
احساسدارند،تريقوياکولوژیکیعقایدکهروستاییانی

محیطی داشته و منابع زیستحفظدر موردبیشتريوظیفه
نتایجمورددربیشترينمایند تا آگاهیتالش میهمواره
زاده و (منتیکنند کسبزیستمحیطبر رويهایشانفعالیت

یبوآ و کاپلوویتز . در این خصوص، )1393همکاران، 
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)Yeboah & Kaplowitz, نمایند، افراد با تصریح می) 2016
گیري شناختی تر جهتبینی اکولوژیکی قويجهان

قرار مدنظرزیست داشته و با محیطتري نسبت بهمناسب
یک ارزش مثابهبهزیست نباید دادن این موضوع که محیط

برداري انسان قرار گیرد، ابزاري و منبع سودبخش مورد بهره
بخشی از عنوانبهبلکه طبیعت و دیگر موجودات زنده نیز 

جهان هستی از حقوق و ارزش مختص به خود برخوردار 
محیطی بیشتري داشته و با کسب هستند، حساسیت زیست

محیطی زیستمسائلاطالعات و آگاهی مورد نیاز در مورد 
زیست تاي حفظ محیطهاي خود، در راسویژه پیامد فعالیتبه

دارند. بر اساس بخش دیگري از نتایج این تحقیق، گام بر می
،ρ-value=001/0() تحقیق مورد تأیید قرار گرفته 3فرضیه (

754/0=β منفی پیامدهايازروستاییان میزان آگاهی) و
داري بر زیست اثر مثبت و معنیبر روي محیطهایشانفعالیت

حفظقبالدرهاپذیري آنمسئولیتاحساس وظیفه و 
روستاییانبیشترزیست داشت. به عبارت دیگر، آگاهیمحیط

ها احساستا آنشودمیموجبرفتارهایشانمضرنتایجاز
و تالش کنند زیست داشته محیطبراي حفظوظیفه بیشتري

این .باشندتعاملزیست درمحیطتر با تا به شکلی اخالقی
,Derckxدرکس (هاي موضوع بر اساس نتایج تحقیق پژوهش

,Ibtissemایبتیسم (و ) 2015 نیز مورد تأیید قرار ) 2010
ازافرادآگاهیوگرفته، به نحوي که آنان تأکید دارند، اطالع

زیستمحیطرويبرهایشانفعالیتمنفیواثرات مثبت
. در باشدتأثیرگذاررفتارهاآنانجامعدمیاانجامدرتواندمی

Desaاین زمینه، دسا و همکاران ( et al., ) نیز بر این 2011
شود تا افراد که سبب مییمسائلترین یکی از مهمباورند، 

اطالعی آنان از توجه باشند، بیزیست بینسبت به محیط
زیست است. آگاهی از پیامدهاي بر محیطیتشانفعالنتایج 

هاي خود فکر فعالیتتا فرد به نتایجشودرفتار سبب می
خود ممکن است منجر به تغییر نوبهبهنماید که این موضوع 

زیست شود. تر با محیطیا بهبود رفتار فرد و تعامل مسئوالنه
)، چن 1393زاده و همکاران (منتیهاي مشابه نتایج پژوهش

)Chen, Joachimجوآکیم و همکاران (، )2015 et al., 2015(
,Ibtissemایبتیسم (و  )، نتایج این تحقیق نیز نشان داد 2010

قبالدرروستاییانپذیريو مسئولیتوظیفهاحساسکه 
بر هنجارهاي دارياثر مثبت و معنیزیستحفظ محیط

رعایت اصول اخالقی در به هاآنپایبندي بیشترشخصی و
) 4؛ بر این اساس، فرضیه (زیست داشتطیبرخورد با مح

. )ρ-value،799/0=β=001/0(تحقیق مورد تأیید قرار گرفت 
ایبتیسم ) و 1394، فیروزجائیان و غالمرضازاده (بارهیندرا

)Ibtissem, پذیريکنند که مسئولیتاستدالل می) 2010
زیست است، محیطدر برابرافرادتعهدیاوظیفهاحساسنشانه

به ،باشدبیشتر پذیري فردمسئولیتکه به هر اندازهطوريبه
نسبت به مدارتري و اخالقتر رفتار مسئوالنههمان میزان 

سئولیت بشر نسبت به مخواهد داشت. در واقع، ستیزطیمح
اخالقی درونی و زیست یک وظیفه طبیعی و محیطمسائل
,Chen(گونه که چنرو، همان؛ از ایناست ) تصریح 2015
درپذیريمسئولیتبا افزایش حستوانمینماید، می

تر کرد اخالقیرا اطرافشان طیبا محهاآنتعامالت ، روستاییان
هاآناز را يبهترطییمحزیستيبروز رفتارهاو انتظار

) 5در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه (. داشت
) و ρ-value،828/0=β=001/0(تحقیق نیز تأیید شده 

داري بر اثر مثبت و معنیهنجارهاي شخصی روستاییان از 
محیطی آنان برخوردار بود. این یافته با رفتار حفاظت زیست

آبادي و همکاران زارع شاههاي مختلفی همچون نتایج پژوهش
جوآکیم و همکاران )، 1394زاده و همکاران ()، ولی1395(
)Joachim et al., ,Ibtissemایبتیسم (، )2015 ) و 2010

,Gonzalez & Cuervoو کوئروو (گونزالس  همخوانی ) 2008
) بر این 1395(آبادي و همکارانزارع شاه، بارهیندراداشت. 

است، هاآنرفتار افراد تابعی از هنجارهاي درونی باورند که 
نحوي که پایبندي روستاییان به رعایت اصول اخالقی به

مناسبی براي رفتار محافظتی آنان است. هر کنندهبینیپیش
اي از عوامل است، اما متأثر از مجموعه پیچیده،رفتارچند

تعیین رعایت اصول اخالقیتوجهی از رفتار با بخش قابل
که زمانی که روستاییان پایبندي بیشتري به طوري. بهشودمی

زیست داشته باشند، رعایت هنجارهاي اخالقی در قبال محیط
ند، چرا دهمحیطی بیشتري از خود بروز میرفتارهاي زیست
به هر حال، از دانند. زیست را وظیفه خود میکه حفظ محیط

آنجایی که روستاییان در مناطق روستایی مختلف کشور از 
جمله شهرستان خدابنده ارتباط و تعامل نزدیکی با 

هاي دینی قوي زیست داشته و داراي اعتقادات و آموزهمحیط
رو، از اینزیست و احترام به آن هستند،درباره ارزش محیط

توان از این موضوع براي تقویت رفتار حفاظت مییخوببه
محیطی بهره گرفته و انجام رفتار حفاظت زیست
یک هنجار اخالقی قوي در بین عنوانبهمحیطی را زیست

روستاییان برجسته کرد.
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حالت تخمین ضرایب مسیرمدل ساختاري کلی تحقیق در - 2نگاره 
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و پیشنهادهاگیرينتیجه
محیطـی  زیسـت مسـائل ها و امروزه، مناطق روستایی با چالش

آبـی،  زیسـتی، کـم  پرشماري همچون از بین رفتن تنوع محیط
آلودگی آب و هوا، افزایش سروصداي محیطی، تخریب مراتـع،  

نتیجـه  هـا آنفرسایش خاك و غیره مواجه هستند که بیشـتر  
هاي سودجویانه و رفتارهاي نامناسب انسـان در تعامـل   فعالیت

هاي اخیـر  باشد؛ این روند در سالزیست میو برخورد با محیط
هـاي  رو به کاهش نبـوده، بلکـه فشـار مخـرب فعالیـت     تنهانه

ایـن  اي افزایش یافته و زیست به شکل فزایندهانسانی بر محیط
زیست جوامع روستایی را با خطر جدي پایداري محیطمسأله، 

نظران بـر  در این راستا، بسیاري از صاحبمواجه ساخته است. 
رفتارهـاي  يسـو بـه افـراد دهی رفتـار  باورند که تغییر و جهت

زیســتی منجــر بــه کــاهش مشــکالت     حفاظــت محــیط 
شـود. بـا در   زیست میو افزایش پایداري محیطمحیطیزیست

نظر گـرفتن اهمیـت موضـوع، ایـن تحقیـق بـا هـدف اصـلی         
محیطی روسـتاییان بـر مبنـاي    رفتار حفاظت زیستیابیمدل

هنجـار در شهرسـتان خدابنـده انجـام     - عقیده- تئوري ارزش
گرفت. بر اساس نتایج ایـن تحقیـق مشـخص شـد کـه رفتـار       

وسـتاییان یـک مفهـوم گسـترده و     محیطـی ر حفاظت زیسـت 
تـوان شـامل   هـاي اصـلی آن را مـی   چندبعدي است که مؤلفه

ــدگی حفــاظتی،  زیســتمحــیط ــی اجتمــاعی، ســبک زن گرای
- محیطـــی و اقـــدامات کشـــاورزي  شـــهروندي زیســـت 

در مجموع، بـا توجـه بـه نتـایج     محیطی در نظر گرفت؛ زیست
روسـتاییان مـورد   بیشـتر  توان نتیجه گرفت که این تحقیق می

، داشـتند محیطی نسـبتاً ضـعیفی  مطالعه رفتار حفاظت زیست
سـوم کیمحیطی نزدیک به به نحوي که رفتار حفاظت زیست

نیـز در سـطح   سـوم دودر سطح پایین و نزدیـک بـه   هاآناز 
12(در حـدود  هاآنمتوسط بود و تنها درصد بسیار پایینی از 

محیطـی در سـطح مطلـوب برخـوردار     درصد) از رفتار زیسـت 
رسد که ضروري است تـا  در چنین شرایطی، به نظر میبودند. 

شناخت و درك دقیـق عوامـل تأثیرگـذار بـر بهبـود      واسطهبه
ــت   ــت زیس ــاي حفاظ ــت   رفتاره ــه الزم جه ــی، زمین محیط

ریزي براي بهبود رفتار روستاییان فـراهم گـردد. در ایـن    برنامه
- راستا، نتایج این تحقیق نشان داد که بر مبناي تئـوري ارزش 

ــده ــت    - عقی ــار حفاظ ــر رفت ــی ب ــاي مختلف ــار متغیره هنج
- جهـت محیطی روستاییان اثرگذار هسـتند کـه شـامل    زیست

ــري ــا و نگــرشگی ــاي ارزشــیه ــا (شــامل  ، ه ــد و باوره عقای
کولوژیکی، آگـاهی از پیامـدها، احسـاس وظیفـه و     بینی اجهان

(شـامل هنجارهـاي اخالقـی و    و هنجارهـا پـذیري)  مسئولیت
. متغیرهاي اشاره شده در قالب یک زنجیره باشندمیشخصی) 

ــت    ــار حفاظـ ــت، رفتـ ــدیگر و در نهایـ ــر روي یکـ ــی بـ علـ
ــوده و زیســت ــانس توانســتند میــزان محیطــی اثرگــذار ب واری

رصد) از آن را تبیین کنند.د69مناسبی (نزدیک به
هـاي اصـلی کسـب شـده از پـژوهش،      در نظر گرفتن یافتـه با

گردد:میارائهپیشنهادهاي زیر 
روسـتاییان يریپذتیمسئولهر اندازهبه که نیبا توجه به ا- 1
و تــر رفتــار مســئوالنهآنــان بــه همــان میــزان ،باشــدشــتر یب

ز داشـت، ا خواهـد  سـت یزطینسـبت بـه محـ   مـدارتري  اخالق
ان ییروسـتا به اریض اختیق تفویرطاز شودیمرو، پیشنهاد این

ش یافـزا زیسـت  در قبال محـیط را آنان يریپذتیمسئولحس 
کـه در  محیطـی افراد بـه  تا شود یمسببن امر یچرا که ا،داد
يرفتارهـا در نتیجـه،  داشته و حس تعلق،کنندزندگی میآن 

فـراهم ،گریان دیبه بدهند.بروز خود از يبهتریطیمحستیز
قالـب درویـژه  بـه انـروستاییـ تیـ ابـراز هو يفضا بـرا کردن

توانـد  یمـ زیست فعال در حوزه محیطیردولتیغيهاازمانـس
یعمومسازيآگاهنقشان همییباشد تا روستایفرصت مناسب

نـاظر ینوعبههمته وـداشعهده بررامحیطیزیستمسائلاز
.ست باشندیزطیمحبهمربوطاموردردولتعملکردرـب

پیامدهاي منفـی  ازروستاییانآگاهیزانیکه منیبا توجه ا- 2
داراي اثــر مثبــت و زیســتمحــیطبــر روي هایشــانتیــفعال

قبالر دهاآنيپذیرتیمسئولاحساس وظیفه و داري بر معنی
کـه داردت ضـرور نـه ین زمیـ ادر، بـود سـت  یزطیمحـ حفظ

سـطح آگـاهی   شیافـزا جهـت درریفراگوجانبههمهاقدامات
بخشی ویژه آگاهیمحیطی بهزیستمسائلروستاییان در مورد 

بـر  هایشـان تیـ فعالمنفی نتایجبه آنان در خصوص پیامدها و 
.ردیگصورتزیست محیطروي 

دار هنجارهـاي شخصـی بـر    با توجه به اثر مثبـت و معنـی  - 3
روستاییان و بـا در نظـر گـرفتن    محیطی رفتار حفاظت زیست

هـاي دینـی قـوي    که روستاییان داراي اعتقـادات و آمـوزه  این
زیست و احترام بـه آن هسـتند، پیشـنهاد    درباره ارزش محیط

ها، زمینـه بهتـري را بـراي    شود با برجسته کردن این آموزهمی
انجــام رفتارهــاي حفاظــت يســوبــهســوق دادن روســتاییان 

اخالقی قـوي در  اعتقادي و یک هنجار عنوانبهمحیطی زیست
.شودبین آنان فراهم 

- عقیده- از تئوري ارزشپژوهشکه در این با توجه به این- 4
هنجار براي بررسی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر رفتارهاي 
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، ه استمحیطی روستاییان استفاده شدحفاظت زیست
ریزي برنامهاهمیت موضوع و لزوم شود به دلیل پیشنهاد می

يسوبهدر راستاي سوق دادن روستاییان ترهر چه دقیق
در محیطی مختلف، انجام رفتارهاي حفاظت زیست

هاي رفتاري رایج ها و مدلاز دیگر تئوريهاي آتی پژوهش
- روان- یاجتماعيالگوو شدهيزیربرنامهرفتارهینظرویژه به

بیشتر نیز براي شناخت و درك دوستانهنوعرفتاریشناس
.متغیرهاي تأثیرگذار استفاده شودعوامل و
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Abstract
Pro-environmental modeling of rural people based on the theory of Value-Belief-Norm was the main objective
of this survey study. The statistical population of the research consisted all of the rural household heads of
Sojasroud district of Khodabandeh County in Zanjan Province (N= 2354) of which a sample size of 259
individuals was selected by a proportional stratified sampling method. Data was collected using standard
questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and the construct
validity and reliability were confirmed through validity and reliability were confirmed through examining of
model fit in three levels of measurement model, structural model and total model. Structural Equation Modeling
(SEM) multivariate technique (Partial Least Squares) was used to analyze data. So Smart PLS2.0 software was
applied. The results indicated that components of values, ecological ideology, awareness of consequences,
responsibility and personal norms had positive and significant effects on dependent variable of villagers’ pro-
environmental behavior explaining about 68.6 percent of its variances.
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