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زیستی تهدیدي جدي براي پایـداري جوامـع روسـتایی     محیط مسائلامروزه، 

نظران بر این باورنـد کـه   اند. در این خصوص، بسیاري از صاحبایجاد نموده

عمــده ریشــه در رفتارهــاي  طــور بــه مســائلی از ایــن تــوجه قابــلبخــش 

ـ ازازیسـت دارد.   انسان در مواجهه بـا محـیط   رمسئوالنهیغ ، کنکـاش و  رو نی

شـرط کلیـدي بـراي رفـع     زیستی افراد یـک پـیش   رفتارهاي محیطواکاوي 

رود. بـا در نظـر گـرفتن اهمیـت موضـوع،      زیستی به شمار می محیط مسائل

کننـده   همبستگی بررسـی عوامـل تعیـین    -هدف اصلی این تحقیق توصیفی

زیست در مناطق روستایی شهرستان تبریـز بـود.    رفتارهاي از حفاظت محیط

هش، تمــامی سرپرســتان خانوارهــاي روســتایی در جامعــه آمــاري ایــن پــژو

) که با توجه به فرمول بارتلت و همکاران N=34308شهرستان تبریز بودند (

)Bartlett et al., 2001 گیـري   نفر از آنان با روش نمونـه  380)، تعداد

روایـی  بـود کـه   ها پرسشنامه  ابزار گردآوري دادهاي انتخاب شدند.  چندمرحله

. براي تعیین پایایی ابـزار  شدپانلی از کارشناسان تأیید ظرات نبا  آنمحتوایی 

شـده بـراي    که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه آزمون انجام گرفت تحقیق پیش

) 867/0تا  689/0هاي اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین  مقیاس

نتایج تحقیق حاکی از آن بود کـه روسـتاییان مـورد مطالعـه رفتارهـاي       .بود

دادند. بـا توجـه بـه    زیست را در سطح نسبتاً پایینی بروز می حفاظت از محیط

 حفاظت رفتارهاي انجام عدم پیامدهاي از آگاهی، متغیرهاي شده کسبنتایج 

زیست، استفاده از منابع اطالعاتی و ارتبـاطی در زمینـه موضـوعات     از محیط

تارهـاي  زیستی، سابقه کار کشـاورزي و نگـرش نسـبت بـه انجـام رف      محیط

کننـده انجـام رفتارهـاي    تـرین عوامـل تعیـین   زیست، اصلی حفاظت از محیط

زیست در مناطق روستایی شهرستان تبریز بودند. همچنین،  حفاظت از محیط

زیسـت از   از محـیط  حفاظـت نتایج تحقیق نشان داد که بین انجام رفتارهاي 

تفاوت زیستی،  هاي محیطوجود/ عدم وجود تشکل برحسبسوي روستاییان 

روسـتاییان در منـاطق داراي تشـکل بـه      کـه  ينحو بهدار وجود داشت،  معنی

  .دادندزیست را بروز می از محیط حفاظتمیزان بیشتري رفتارهاي 
  

پایدار، رفتـار روسـتاییان، منـابع     زیستی محیطتوسعه  :يدیکل يها واژه

ــاهی    ــرش و آگ ــاطی، نگ ــاتی و ارتب ــیطاطالع ــتی مح ــکلزیس ــاي ، تش ه

  .زیستی محیط
  

 

 

 

Abstract: 

Today, environmental problems have created a serious 
threat to the sustainability of rural communities. Many 
scholars maintain that a significant part of these problems is 
primarily caused by human’s environmentally irresponsible 
Behaviours. Therefore, investigation and recognition of 
individuals’ environmental Behaviours are a key 
prerequisite to resolve the environmental problems. 
Regarding the importance of the issue, the main objective of 
this descriptive- correlation research was to study factors 
determining the villagers’ pro-environmental Behaviours in 
the rural regions of Tabriz County. The statistical 
population of the research consisted of all villagers’ heads 
of households in Tabriz County (N= 34308). According to 
the Bartlett et al. (2001) formula, 380 of them were selected 
by a multi-stage sampling method. The data collection tool 
was a questionnaire which its content validity confirmed by 
a panel of experts. A pilot study conducted to establish the 
reliability of the questionnaire. The Cronbach’s alpha 
coefficients for the main scales of the questionnaire were at 
appropriate levels (ranged from 0.689 to 0.867). The results 
indicated that the surveyed villagers showed pro-
environmental Behaviours at a relatively low level. 
According to results, variables of the awareness of the 
consequences of non-compliance of pro-environmental 
Behaviours, the use of information and communication 
resources in the field of environmental issues, agricultural 
experience and attitudes towards doing pro-environmental 
Behaviours were the main factors determining the villagers’ 
pro-environmental Behaviours in the rural regions of Tabriz 
County. The statistical population of the research consisted 
of all villagers’ heads of households in Tabriz County. 
Furthermore, the results showed that there was a significant 
difference between the villagers’ pro-environmental 
Behaviours in terms of the existence/absence of 
environmental organizations so that the villagers behaved 
more pro-environmentally in the regions with the 
organization  
 

Keywords: Sustainable Environmental Development, 
Villagers’ Behaviours, Information and Communication 
Resources, Environmental Attitude and Awareness, 
Environmental Organization. 
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  مقدمه

زیست براي ادامه بقاي حیات انسان امري  امروزه، اهمیت محیط

) و در حـوزه  Goswami et al., 2017ناپـذیر بـوده (  انکـار 

زیست از مباحث اصلی به شـمار   توسعه پایدار نیز موضوع محیط

تواند پیامدهاي منفی پرشـماري  رود که عدم توجه به آن میمی

 Locatelli andرا براي جوامع بشري در پـی داشـته باشـد (   

Mancini, 2013اي براي رشد و تعـالی  زیست زمینه ). محیط

هاي روزمره او را تحت تأثیر قرار الیتزندگی انسان است که فع

زیسـت سـازگار باشـند،     دهد. بنابراین، اقداماتی که با محـیط می

زیسـت و توسـعه پایـدار و در نهایـت،      توانند به حفظ محـیط می

 ,.Chiu et alبهبود کیفیت زندگی افراد کمک شایانی کننـد ( 

یک منبع اساسی  مثابه بهزیست  اهمیت محیط رغم علی). 2014

هـاي  و مهم حیات بشري، شواهد حاکی از آن است که در سال

پرشماري در مناطق مختلـف دنیـا    زیستی محیطاخیر مشکالت 

زیسـت را بـه    هـاي گونـاگونی، محـیط   به وقوع پیوسته و چالش

 در عصـر جدیـد،  جمعیت  سریع شدکند. رشکل جدي تهدید می

 دهستفاا ســاززمینــه صنعتی يهافعالیت و ديقتصاا شدر یشافزا

 از یراصـول یغ و یهروبی داريبرهبهر و منابع طبیعـی  از نامناسب

 ستیز طیمح تخریب موجبخود  نوبه به مسئلهکه این  هشد آن

 ك،خا فرسایش ،گیاهی پوششو طبیعی منابع  فتنر بین از و

ــت،  و تولید کاهش  جتماعیا -ديقتصاا منفی يپیامدهادر نهای

در حال حاضر، بسیاري از دانشـمندان و   که ينحو بهاست،  هشد

را یکـی   زیستی محیطها و مشکالت ، وقوع بحراننظران صاحب

گیرنـد  هـاي جوامـع بشـري در نظـر مـی     تـرین نگرانـی  از مهم

)Bytnerowicz et al., 2007.(  

زیســت  ی، عوامــل مختلفــی در تخریــب محــیططــورکل بــه

هـا را بـه   تـرین آن تـوان مهـم  تأثیرگذار هستند که به جرأت می

عوامل انسانی نسبت داد که در مقایسه با دیگـر عوامـل، سـهم    

در قـرن   دارنـد.  زیسـتی  محـیط  مسائلبیشتري در ایجاد و بروز 

 نیتر از مهم یکیعنوان  به انسان زیستی محیط يحاضر، رفتارها

از  ياریموردتوجـه بسـ   ،زیست امل بر محیطوع نیگذارترو تأثیر

 آنـان  کـه  ينحو به، قرارگرفته استزیستی  محیطشناسان جامعه

ــلی يهارهکااز را یکی  به نساندر سیباز آ بجتناا اصــــــــ

 هاننساا رفتار تغییررا  آن تخریباز  يجلوگیرو  ســتیز طیمحــ

ـ دانند. در این خصـوص،  می یانهاگرطبیعت دبعاا در راستاي  یول

) شناخت و تغییر در رفتار افراد را یکـی  2016( 1و همکاران زاده

هـاي مـدیریت   هـاي برنامـه  شرطها و پیشترین الزمهاز اصلی

                                                      
1. Valizadeh et al. 

دانند و بر این نکته تأکید دارند که طـرز  زیست می پایدار محیط

تفکر افراد و چگونگی درك آنان از منابع طبیعی و تمایل آنها به 

زیسـت   ت از محـیط انجام انواع اقدامات الزم در راستاي حفاظـ 

جهت نیل به محیطی سالم ضروري است. لذا، زیسـتن در یـک   

زیست سالم است کـه بـه تـالش و     جامعه سالم، مستلزم محیط

 .)Jurin et al., 2010هاي سنجیده افراد بسـتگی دارد ( رفتار

و توسعه پایـدار   هاي صحیح انسان در طبیعت، رفتاربیترت نیا به

 .ته و اصولی بـه هـم تنیـده هسـتند    ارتباط تنگاتنگی با هم داش

ـ ا که يطور به و سـالمت   بـوده داراي اشـتراکات زیـادي    دو نی

 روي بر ، زیستنگرید عبارت بهزندگی افراد به آنها وابسته است. 

 توسـط  دشـده یتول هـاي آالینـده  زیـاد  حجم علّت به که ايکره

 کـه  هـایی هزینـه  باشـد و تهدیـدها مـی   انواع معرض در انسان

 هـایی در حوزه ژهیو به زیستی محیط نامناسب رفتارهايواسطه  به

ــر ــرژي نظی ــر ان ــع ب ــل جوام ــی تحمی ــوند،م ــین ش ــار تبی  رفت

اسـت   سـاخته  بـدل  مهـم  ايمسـئله  بـه  را افـراد  زیستی محیط

)Fazeli and Jafar Salehi, 2013.(  

تـوان  را مـی  زیسـتی  محـیط در یک برداشت سـاده، رفتـار   

زیست از خـود بـروز    با محیط رفتاري برشمرد که فرد در برخورد

تواند جنبه مثبـت (حفـاظتی) و منفـی    دهد که این رفتار میمی

). در Reza Dost et al., 2011زیست باشد ( (مخرب) محیط

را زیست  از محیط حفاظتهاي ) رفتار2000( 2این زمینه، استرن

گیرد که بر نحوه تعامل و برخورد مناسـب  هایی در نظر میرفتار

زیسـت پیرامـون خـود تمرکـز داشـته و شـامل        محیطانسان با 

ــت ــت   فعالی ــود کیفی ــب بهب ــه موج ــتند ک ــداماتی هس ــا و اق ه

بندي نسبتاً جامع، الرسـون  شوند. در یک دستهزیست می محیط

) این اقدامات را 2017( 4) و صفا و همکاران2015( 3و همکاران

حفـاظتی،   زنـدگی  گرایی اجتماعی، سبکزیست در قالب محیط

زیسـتی   محـیط  -و اقدامات کشـاورزي  زیستی محیطدي شهرون

گرایی اجتمـاعی  زیست اند. در این زمینه، محیطبندي کردهدسته

 و یطاشربرحسـب   ايجامعـه  هر ادفربه این مفهوم اسـت کـه ا  

 ردبرخو د،خو شخصیتی و فرهنگی ،جتماعیا صخا تمقتضیا

ــیط به نسبت تیومتفا ــت مح ــهنددار زیس ــور . ب ــق ط ــر، دقی ت

گرایی اجتماعی یکـی از عناصـر اصـلی رفتارهـاي      زیست محیط

رود که در آن افراد تـالش  به شمار میزیست  از محیط حفاظت

کنند تا بر اساس مالحظات اجتماعی همچـون مشـارکت در   می

، تبادل اطالعات و دانش خـود دربـاره   زیستی محیطهاي  تشکل

                                                      
2. Stern 
3. Larson et al. 
4. Safa et al. 
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یره در راستاي به سایر افراد اجتماع و غ زیستی محیطموضوعات 

 Zare Shahabadi andزیست گام بردارند ( حفاظت از محیط

Porter Karuni, 2012ــبک ــدگی ). سـ ــاظتی،  زنـ حفـ

هاي افـراد  برخورد و حتی ها يریگ جهت ،ها عادت از يا مجموعه

اسـت کـه در چـارچوب زنـدگی هـر       زیست در مواجهه با محیط

ـ ب بـه ). Taylor, 2002شخصی تعریف شده است ( ، گـر ید انی

 متن بـا  نوعی بهی اشاره دارد کـه  مسائلتمامی  به ندگیز سبک

زیسـت تأثیرگـذار    مرتبط بوده و در حفـظ محـیط   ننساا ندگیز

). برخـی از  Hajizadeh Meymandi et al., 2014( است

 ،کاالها یافتزبامصادیق سبک زندگی حفاظتی شامل توجه بـه  

ب در منـزل  هاي تجدیدپذیر، مدیریت مصرف آاستفاده از انرژي

باشد پایدار و غیره می ونقل حملهاي یا مزرعه، استفاده از شیوه

)Mohamadian Saghinsara, 2018   ،به همـین منـوال .(

مشـارکت در تـدوین و اجـراي     شـامل  زیستی محیطشهروندي 

اتخــاذ و انجــام  بــراي تــالش و زیســتی محــیط هــايسیاســت

ــابع  در تواننــدتصــمیماتی اســت کــه مــی  طبیعــی و حفــظ من

ــیط ــند (   مح ــؤثر باش ــت م )؛ Wang et al., 2017زیس

 کـاهش  در توانندمی خود رفتارهاي با ، شهروندانگرید عبارت به

 آنها. نمایند ایفا را مهمی زیست نقش محیط به مربوط مشکالت

 مسـائل  بـه  نســـبت  را خـود  آگـاهی  و دانش که دارند وظیفه

 خـود  مـونی پیرا مسـائل  بـه  بهبود دهنـد، نسـبت   زیستی محیط

ــیت ــی و حساس ــته نگران ــند داش ــاهش در و باش ــکالت ک  مش

 معنـاي  بـه  رفتارهـا  ایـن  تحقـق . کننـد  مشارکتزیستی  محیط

 Berkowitz etاسـت ( زیستی  محیط شهروندي رفتار تحقق

al., 2005  ــاورزي ــدامات کشـ ــه اقـ ــت، مؤلفـ  -). در نهایـ

شـود  هاي کشاورزي گفته میزیستی، به مجموعه فعالیت محیط

کند حداقل آسیب را به محـیط وارد  آن کشاورز سعی میکه در 

کند و شامل تمامی اقدامات خودجوشی اسـت کـه افـراد بـراي     

معقول  طور به که یدرحالدهند، زیست انجام می حفاظت از محیط

). Rastegar et al., 2016کننـد ( برداري مـی از محیط بهره

هـاي  ورياستفاده کم از سموم و کودهاي شیمیایی، کاربرد فنـا 

رویه دام در مراتـع و غیـره،   نوین آبیاري، جلوگیري از چراي بی

زیستی محسوب  محیط -ترین اقدامات کشاورزيبرخی از اصلی

ــی ــوند (مـ ). Mohamadian Saghinsara, 2018شـ

دهـی رفتارهـاي   ، آنچه مسلم است، در فراینـد شـکل  هرحال به

دخیـل  هـاي پرشـماري   عوامل و متغیرزیست  از محیط حفاظت

تواند زمینه بهتري را جهت هستند که بررسی و شناخت آنها می

ریزي براي بهبود این رفتارها فراهم نمایـد. بـا توجـه بـه     برنامه

هـاي  هـاي اخیـر مطالعـات و پـژوهش    اهمیت موضوع، در سال

پرشماري در این حوزه انجام گرفته که در ادامه به مرور برخـی  

  ست.آنها پرداخته شده ا نیتر مهماز 

) در پژوهشـی بـا عنـوان بررسـی     2010( 1نژاد و رفیعیامیر

زیست  نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از محیط

به این نتیجه رسـیدند کـه بـین سـن و میـزان تحصـیالت بـا        

زیستی رابطه مستقیمی وجود داشت. همچنین،  رفتارهاي محیط

اعـث  زیسـت ب  افزایش اطالعـات افـراد دربـاره اهمیـت محـیط     

زیسـتی   هاي محیطافزایش انگیزه و عالقه آنان براي بروز رفتار

 2گردد. شبیري و همکارانزیست می مطلوب و حفاظت از محیط

) در مطالعه رابطه بین میزان استفاده از رسانه جمعی (بـا  2013(

معلمـان  زیسـتی   محیطتأکید بر تلویزیون) با ارتقاي سطح سواد 

هـاي جمعـی و سـطح    اشاي رسانهنشان دادند که بین میزان تم

ی سطح سـواد زیسـتی معلمـان    طورکل بهدانش، نگرش، رفتار و 

رابطه وجـود داشـت. در مطالعـه دیگـري، سجاسـی قیـداري و       

زیستی  ) به سنجش و تحلیل سطح سواد محیط2015( 3عزیزي

. نتایج ایـن تحقیـق   اند پرداختهکشاورزان در شهرستان شیروان 

ــین ســ    ــه ب ــود ک ــاکی از آن ب ــاهی  ح ــیالت و آگ طح تحص

زیستی آنـان رابطـه    هاي محیطزیستی روستاییان با رفتار محیط

) در بررسـی  2016( 4داري وجود داشت. میرفرديمثبت و معنی

اجتماعی و احساس مسئولیت اجتمـاعی   -رابطه پایگاه اقتصادي

بـا  زیسـتی   محیطنشان داد که متغیر رفتار زیستی  محیطبا رفتار 

و زیسـتی   محیطسئولیت اجتماعی، نگرش متغیرهاي احساس م

داري داشت. بـه  اجتماعی رابطه مثبت و معنی -پایگاه اقتصادي

) در پژوهشـی  2016( 5همین منوال، آقایـاري هیـر و همکـاران   

و مصـرف مسـئوالنه و پایـدار را     زیستی محیطرابطه بین سواد 

اند. بر اساس نتایج ایـن تحقیـق، بـین متغیرهـاي     بررسی کرده

با مصرف مسئوالنه و پایدار رابطـه مثبـت و   زیستی  حیطمسواد 

داري وجود داشت. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که معنی

درصد از واریانس مصرف مسئوالنه و پایدار توسـط نگـرش    26

 طـور  بـه تبیـین شـده بـود.    زیسـتی   محیطو رفتار زیستی  محیط

 ايزمینـه عوامـل ) در بررسـی2018( 6مشابه، اسدي و مهرابی

نشان دادند کـه   زیستی محیط رفتارهـاي بـر مؤثـر اجتماعـی و

بین متغیرهـاي وضـعیت تأهـل، میـزان تحصـیالت و سـن بـا        

داري وجود داشـت.  زیستی رابطه مثبت و معنی رفتارهاي محیط

                                                      
1. Amirnejad & Rafiee 
2. Shobeiri et al. 
3. Sojasi Gheidary & Azizi 
4. Mirfardi 
5. Aghayari Hir et al. 
6. Asadi & Mehrabi 
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ــت، عباســی و رضــایی (  ,Abbasi and Rezaeiدر نهای

ر بـر رفتـار   گـذا ) نیز در پژوهش خود درباره عوامل تـأثیر 2017

ــزان   ــد کــه متغیرهــاي ســن، می ــدار دریافتن مصــرفی ســبز پای

زیسـتی   تحصیالت و میزان درآمد ماهانـه بـا رفتارهـاي محـیط    

) در 2011( 1داري داشتند. چـن و همکـاران  رابطه مثبت و معنی

شناختی بـر  پژوهشی به بررسی اثرات عوامل نگرشی و جمعیت

هـاي تحقیـق   . یافتهاندزیستی در چین پرداخته رفتارهاي محیط

از  حفاظـت آنان حاکی از آن بود که نگرش نسبت به رفتارهاي 

داري در ، محل سکونت و وضعیت تأهل تأثیر معنیزیست محیط

داشتند. افزون بر ایـن،  زیست  از محیط حفاظتانجام رفتارهاي 

تر، زنان و پاسخگویان داراي سطح تحصیالت باالتر، افراد جوان

از  حفاظـت هـاي  بیشتري بـراي انجـام رفتـار   از تمایل و عالقه 

) در پـژوهش  2010( 2اوغلوبرخوردار بودند. مهمتزیست  محیط

از  حفاظـت خود با عنوان عوامل مؤثر بر تمایل به انجـام رفتـار   

داري مشخص کرد که متغیر درآمد داراي اثر معنیزیست  محیط

بود. همچنـین، بـین    زیست از محیط حفاظتبر انجام رفتارهاي 

از  حفاظـت پاسخگویان مرد و زن از نظر میزان انجام رفتارهاي 

 3منسـا داري وجود داشت. مینسا و ديتفاوت معنیزیست  محیط

گردشگران نسـبت بـه    زیستی محیط) در ارزیابی نگرش 2013(

زیست در کشور غنا دریافتند کـه بـین برخـی از     مدیریت محیط

انند سن، میزان درآمد و جنس بـا  شناختی مهاي جمعیتویژگی

دار وجــود داشــت. زیســتی رابطــه مثبــت و معنــی رفتـار محــیط 

تـر، تمایـل   همچنین، افراد با عقایـد و باورهـاي مـذهبی قـوي    

از خـود   زیسـت  از محیط حفاظتبیشتري براي انجام رفتارهاي 

) در 2017( 4نشان دادند. در مطالعه دیگري، بریک و همکـاران 

 عدم پیامدهاي ازدادند که شناخت و آگاهی پژوهش خود نشان 

-تـأثیر مثبـت و معنـی    زیست از محیط حفاظت رفتارهاي انجام

 5داشـت. کایـدا و کایـدا   زیسـت   از محیط حفاظتداري بر رفتار 

: ارتبـاط  زیسـتی  محـیط آگاهی «اي با عنوان ) در مطالعه2017(

تفـاوتی نسـبت بـه    و بـی  زیسـت  از محـیط  حفاظـت بین رفتـار  

مشـخص کردنـد کـه افـراد بـا سـطح آگـاهی         »زیسـت  محیط

ـ  خـوش باالتر، افـرادي   زیستی محیط بـوده و رفتارهـاي    تـر  نیب

 دادند.بیشتري از خود نشان میزیست  از محیط حفاظت

 و اتخیر خطرا نسالیاشــواهد حــاکی از آن اســت کــه در  

هاي مختلـف  فراوانی در مناطق و استان زیستی محیط اتتهدید

                                                      
1. Chen et al. 
2. Mehmetuglo 
3. Mensah & Dei Mensah 
4. Brick et al. 
5. Kaida & Kaida 

وع پیوسته است که در این میان اسـتان آذربایجـان   کشور به وق

ـ و بـه نیست؛  مستثنا قاعدهشرقی نیز از  هـاي  در شهرسـتان  ژهی

پرشـماري وجـود    زیسـتی  محیط مسائلشهر تبریز اطراف کالن

هـا و پسـماندها اسـت کـه     ترین آنها آلودگی زبالـه دارد که مهم

نی تـرین معضـالت کنـو   ، جزء اصلیمبدأتفکیک نشدن آنها در 

هـاي  هـا و فاضـالب  شود. افـزون بـر ایـن، زبالـه    محسوب می

هاي مختلف استان آذربایجان شرقی بـه  روستایی در شهرستان

دلیل عدم دفن مناسب، موجب پراکنـدگی و انتقـال آلـودگی در    

هاي اطراف تبریز نیز قطع درختان و از شود. در بخشمحیط می

موجـب روان شـدن   ، ازحـد  شیببین بردن مراتع به دلیل چراي 

ها و به وجود آوردن خسارت زیادي شده است. در منـاطق  سیل

روســتایی اســتانداردهاي الزم بــراي مصــرف کودهــا و ســموم 

شیمیایی از سوي روستاییان کمتر رعایت شده و بنا بـه دالیـل   

هـا  شود که روستاییان کودمختلف، در بیشتر اوقات مشاهده می

بدون در نظر گرفتن ظرفیت و را با برخی سموم مخلوط کرده و 

-نوع محصول، آنها را در زمین کشاورزي و یا مزارع تخلیه مـی 

در  زیسـتی  محـیط مشابه، یکی دیگر از معضـالت   طور بهکنند. 

شهرستان تبریز در ارتباط با مصرف آب است کـه میـزان هـدر    

هاي آبیاري باال بوده که این رفت آن به دلیل سنتی بودن شیوه

ـ   مسئله هـاي  ه خـود منجـر بـه پـایین رفـتن سـطح آب      بـه نوب

ــروز  ــی و ب ــ کــمزیرزمین ــف شــده اســت  آب ــاطق مختل ی در من

)Mohamadian Saghinsara, 2018 .(ــوع ، درمجمـ

پیداست و همچنان  ذکرشدهو مشکالت  مسائلکه از  طور همان

که قبالً نیز اشاره شد، ریشه بسیاري از این مشکالت بـه بـروز   

که ضروري اسـت   گردد یبرمانسان رفتارهاي نامناسب از سوي 

دقیق  طور بهریزي و اجتناب از آنها، در وهله نخست براي برنامه

مورد بررسی و واکاوي دقیق قرار گیرد. این در حالی اسـت کـه   

در شهرستان  باره نیدرااهمیت موضوع، مطالعه خاصی  رغم علی

 ، هدف کلی این تحقیق،رو نیازا .تبریز تاکنون انجام نشده است

ــاي  ــی رفتاره ــتبررس ــیط حفاظ ــت  از مح ــتاییان در زیس روس

 منظـور  بهشهرستان تبریز و شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن بود. 

هـاي اختصاصـی زیـر    ، هـدف شده اشارهدستیابی به هدف کلی 

  قرار گرفتند: مدنظر

از  زیسـت  سنجش میزان انجام رفتارهاي حفاظـت از محـیط   .1

  سوي روستاییان شهرستان تبریز.

هــاي فــردي، زراعــی و اقتصــادي بررســی تــأثیر مشخصــه .2

زیسـت از سـوي    حفاظت از محیط روستاییان بر انجام رفتارهاي

  آنان.

 و اطالعاتی منابعبررسی تأثیر میزان دسترسی روستاییان به  .3



  101                       1399بهار پیاپی سی و یکم، سال هشتم، شماره سوم،  ،زیست و توسعه پایدار آموزش محیطفصلنامه علمی 

  

 بـر انجـام رفتارهـاي    زیستی محیط موضوعات حوزه در ارتباطی

  زیست از سوي آنان. حفاظت از محیط

ی تأثیر نگرش روستاییان نسبت به رفتارهاي حفاظت از بررس .4

  ر انجام این رفتارها از سوي آنان.زیست ب محیط

بررسی تأثیر آگاهی روستاییان در خصوص پیامـدهاي عـدم    .5

زیست بر انجام این رفتارهـا از   انجام رفتارهاي حفاظت از محیط

  سوي آنان.

ژوهش و با در نظر گرفتن اهداف و محدوده موضوعی این پ

 پیشـین،  هـاي بخـش  درشده  اشاره مطالبقرار دادن  مدنظرنیز 

 ذکـر  انی. شاشد ترسیم) 1( شکل در پژوهش این مفهومی مدل

تدوین مدل مفهومی پـژوهش بـا اسـتناد بـر      منظور بهاست که 

ـ و بـه نتایج مطالعات مختلـف   سجاسـی قیـداري و عزیـزي     ژهی

و مهرابـی   )، اسـدي 2016)، آقایاري هیـر و همکـاران (  2015(

) و 2013منسـا ( )، مینسـا و دي 2011( )، چن و همکاران2018(

)، عوامــل تأثیرگــذار بــر رفتارهــاي 2017بریــک و همکــاران (

ــا   حفاظــت از محــیط زیســت در قالــب چهــار بخــش مــرتبط ب

هـاي فـردي، زراعـی و اقتصـادي روسـتاییان، میـزان       مشخصه

 حـوزه  در ارتبـاطی  و اطالعـاتی  منـابع دسترسی روستاییان بـه  

ــتاییان در خصــوص   محــیط موضــوعات ــاهی روس ــتی، آگ زیس

زیسـت و   پیامدهاي عـدم انجـام رفتارهـاي حفاظـت از محـیط     

ــه انجــام رفتارهــاي حفاظــت از    نگــرش روســتاییان نســبت ب

) 1کـه از شـکل (   طـور  همـان بنـدي شـدند.   زیست دسته محیط

ها نشـان داد کـه هـر یـک از ایـن      پیداست، نتایج این پژوهش

داري بـر روي انجـام رفتارهـاي    معنـی  طور بهتوانند یمتغیرها م

زیست تأثیرگذار باشند. همچنـین، بـر اسـاس     حفاظت از محیط

) و صــفا و 2015هــاي الرســون و همکــاران (نتــایج پــژوهش

زیست  هاي رفتارهاي حفاظت از محیط)، مؤلفه2017همکاران (

 گرایـی اجتمـاعی، سـبک   زیسـت  در قالب چهار زیربخش محیط

 -زیستی و اقدامات کشاورزي حفاظتی، شهروندي محیط زندگی

مفهـومی   و در نهایـت، مـدل   شـده  گرفتـه زیستی در نظر  محیط

   ) ترسیم گردید.1پژوهش در قالب شکل (

  

  

 
 زیست از محیط حفاظترفتارهاي  کننده نییتعمدل مفهومی پژوهش: عوامل . 1شکل 

Fig. 1. Research conceptual model: Factors determining the pro-environmental Behaviours 

 
هـاي  )، فرضـیه 1در شـکل (  شده میترسبر اساس مدل مفهومی 

  باشند:این تحقیق به شرح ذیل می

بین سن روستاییان بـا میـزان انجـام رفتارهـاي حفاظـت از       .1

  داري وجود دارد.ست از سوي آنان رابطه معنیزی محیط

بین سطح تحصیالت روستاییان با میـزان انجـام رفتارهـاي     .2

  داري وجود دارد.زیست از سوي آنان معنی حفاظت از محیط

بین مساحت اراضی روسـتاییان بـا میـزان انجـام رفتارهـاي       .3

داري وجـود  زیست از سوي آنان رابطـه معنـی   حفاظت از محیط

  .دارد

بین سابقه کار کشاورزي روستاییان با میزان انجام رفتارهاي  .4

داري وجـود  زیست از سوي آنان رابطـه معنـی   حفاظت از محیط

  دارد.

 هاي فردي، زراعی و اقتصاديمشخصه

 
Economic, cultural, and 
personal characteristics 

 در ارتباطی و اطالعاتی منابعدسترسی به 

  محیط زیستی موضوعات حوزه

 
Access to information and 

communication resources in 
the field of environmental 

issues 

 ستیزطیمحرفتار حفاظت از 

 گرایی اجتماعی، سبکزیست (محیط

حفاظتی، شهروندي محیط  زندگی

 محیط -زیستی و اقدامات کشاورزي

 زیستی)

 
Pro-environmental 

Behaviours 
(Social environmentalism, 

Protective Lifestyle, 
Environmental citizenship, 

Agricultural-
environmental practices) 

آگاهی در خصوص پیامدهاي عدم 

 ستیزطیمحانجام رفتارهاي حفاظت از 

Consequences awareness 
of non-compliance of pro-
environmental Behaviours 

نگرش نسبت به انجام رفتارهاي حفاظت 

 ستیزطیمح از

 
Attitude towards pro-

environmental Behaviours 
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بین سابقه کار دامداري روستاییان با میزان انجـام رفتارهـاي    .5

داري وجـود  زیست از سوي آنان رابطـه معنـی   حفاظت از محیط

  دارد.

بین میزان درآمد روستاییان با میزان انجام رفتارهاي حفاظت  .6

  داري وجود دارد.زیست از سوي آنان رابطه معنی از محیط

هاي آموزشی مرتبط بـا   بین میزان شرکت روستاییان در دوره .7

زیسـت   زیست با میزان انجام رفتارهاي حفاظت از محـیط  محیط

  داري وجود دارد.از سوي آنان رابطه معنی

بین میزان استفاده روستاییان از منابع اطالعـاتی و ارتبـاطی    .8

زیسـتی بـا میـزان انجـام رفتارهـاي       در زمینه موضوعات محیط

داري وجـود  زیست از سوي آنان رابطـه معنـی   حفاظت از محیط

  دارد.

بین نگرش روستاییان نسبت به انجام رفتارهـاي حفاظـت از    .9

ارهـا از سـوي آنـان رابطـه     زیست با میزان انجام این رفت محیط

  داري وجود دارد.معنی

 انجــام عــدم پیامــدهاي ازروســتاییان  آگــاهیبــین ســطح  .10

زیست با میزان انجام این رفتارهـا از   از محیط حفاظت رفتارهاي

  داري وجود دارد.سوي آنان رابطه معنی

زیست از سوي  بین میزان انجام رفتارهاي حفاظت از محیط .11

  داري وجود دارد.جنس آنان تفاوت معنی سببرحروستاییان 

زیست از سوي  بین میزان انجام رفتارهاي حفاظت از محیط .12

هــاي فعــال وجــود/ عــدم وجــود تشــکل برحســبروســتاییان 

  داري وجود دارد.زیستی در منطقه آنان تفاوت معنی محیط

  

  شناسی پژوهشروش

نظـر  هـاي کمـی، از    این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پـژوهش 

میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی، از نظر هدف در زمره 

آوري اطالعـات از   تحقیقات کاربردي و از لحاظ چگونگی جمـع 

آید. جامعه آماري تحقیق  همبستگی به شمار می -نوع توصیفی

حاضر، سرپرستان خانوار در مناطق روسـتایی شهرسـتان تبریـز    

)، تعـداد آنهـا   1395بود که بر اساس آخرین سرشـماري (سـال   

خانوار گزارش شده است. به منظور برآورد حجم نمونـه   34308

) استفاده گردید که بـر  2001( 1نیز از فرمول بارتلت و همکاران

نفر به دست آمد و افراد نمونـه بـا    380اساس آن، حجم نمونه 

اي انتخــاب و مــورد چندمرحلــه گیــرياســتفاده از روش نمونــه

 .گرفتند قرار مطالعه

هـــا در ایــن تحقیــق پرسشـــنامه    ابــزار گــردآوري داده  

                                                      
1. Bartlett et al. 

هـاي   ساخته بود که از پنج بخش مختلف شامل مشخصه محقق

اقتصادي، استفاده از منابع اطالعاتی و ارتباطی  -زراعی -فردي

نگـرش نسـبت بـه انجـام     ، زیسـتی  محـیط در زمینه موضوعات 

 عـدم  پیامـدهاي  از آگـاهی ، زیسـت  رفتارهاي حفاظت از محیط

ــزان انجــام زیســت  از محــیط حفاظــت رفتارهــاي مانجــا و می

). 1تشکیل شده بود (جـدول  زیست  از محیط حفاظترفتارهاي 

از  حفاظـت البته، شایان ذکر است که متغیـر انجـام رفتارهـاي    

گرایـی  زیسـت  بـا اسـتفاده از چهـار مؤلفـه محـیط     زیست  محیط

و زیسـتی   محـیط حفـاظتی، شـهروندي    زندگی اجتماعی، سبک

زیستی، مورد سـنجش قـرار گرفـت     محیط -کشاورزي اقدامات

ــدول  ــنجی از    1(ج ــا نظرس ــنامه ب ــوایی پرسش ــی محت ). روای

ت علمـی  ئمتخصصان در حوزه مورد پژوهش شامل اعضاي هی

گروه ترویج، ارتباطـات و توسـعه روسـتایی دانشـگاه زنجـان و      

همچنــین کارشناســان ســازمان جهــاد کشــاورزي و اداره کــل  

تان آذربایجان شـرقی و پـس از انجـام    زیست اس حفاظت محیط

اصالحات ضروري تأیید شد. بـه منظـور بررسـی پایـایی ابـزار      

اي خارج از نمونه اصـلی   تحقیق نیز آزمون مقدماتی در محدوده

انجام و آلفاي کرونباخ محاسبه شـد کـه پـس از انجـام برخـی      

اي اصلی پرسشنامه ه ، مقدار آن براي مقیاسازیموردناصالحات 

  ).1ناسب به دست آمد (جدول در حد م

در خصوص تعریف مفهومی هر یـک از متغیرهـاي اصـلی    

)، استفاده از منابع اطالعـاتی و ارتبـاطی   1در جدول ( شده اشاره

منـدي  زیستی اشاره به میـزان بهـره   در زمینه موضوعات محیط

ها و ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطی رسـمی و  کانال روستاییان از

اي، اعم از منابع بین فردي، منابع چندرسـانه غیررسمی مختلف 

هـاي الکترونیکـی و منـابع چـاپی دارد کـه افـراد بــراي       رسـانه 

زیسـت و بـراي رفـع     دستیابی به اطالعـات مـرتبط بـا محـیط    

ــی  ــتفاده مـ ــا اسـ ــود از آنهـ ــاتی خـ ــاي اطالعـ ــد نیازهـ کننـ

)Mohamadian Saghinsara, 2018  ــف ــراي تعری ). ب

) بـه  2ویه استفاده شد که در جدول (گ 11عملیاتی این متغیر از 

ها اشاره شده اسـت. در خصـوص نگـرش نسـبت بـه      این گویه

زیست، به طور ساده این متغیر  انجام رفتارهاي حفاظت از محیط

یـا منفـی    مثبتذهنـی   شیابیتوان به عنوان قضاوت/ ارزرا می

زیسـت در   یک فرد در مورد انجام رفتارهاي حفاظـت از محـیط  

). بـه منظـور   Mancha and Yoder, 2015نظـر گرفـت (  

تعریف عملیاتی این متغیر از چهـار گویـه اسـتفاده شـد کـه در      

 از آگـاهی ) به آنها اشاره شده است. به همین منـوال،  3جدول (

زیست به منزله  از محیط حفاظت رفتارهاي انجام عدم پیامدهاي

پیامدها و عواقـب منفـی ناشـی از     مورد در فرد اطالعات میزان
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 شودزیست پیرامونش تعریف می هاي وي بر روي محیطلیتفعا

)Kaiser et al., 1999 که براي سنجش آن در این تحقیق (

رفتار حفاظـت از  ). در نهایت، 4از پنج گویه استفاده شد (جدول 

ها و اقـداماتی اشـاره دارد کـه    مجموعه فعالیتزیست به  محیط

 ظـت از آن از و در راسـتاي حفا  زیسـت  محیط با مواجهه در فرد

). Barakpur and Jahanseir, 2017دهـد ( مـی  بروز خود

سـنجش و   منظـور  بـه ) نیز پیداست، 1که از جدول ( گونه همان

گرایـی  زیسـت  تعریف عملیاتی این متغیر از چهار مؤلفـه محـیط  

زیسـتی و   حفـاظتی، شـهروندي محـیط    زندگی اجتماعی، سبک

  زیستی استفاده شد. محیط -اقدامات کشاورزي

  

 هاها و مقدار آلفاي کرونباخ هر یک از بخشهاي مختلف پرسشنامه به همراه منابع، تعداد گویهبخش. 1جدول 

Table 1. The different sectios of questionnaire along with the sources, number of items and amount of 
Cronbach’s alpha in each section 

 هابخش

Sections  

  براي شده استفادهمنابع اصلی 

 هااستخراج گویه

Main sources used to 
extract the items  

تعداد 

 هاگویه

Num
ber of 
items  

 مقیاس سنجش

Measrement scale  

مقدار آلفاي 

 کرونباخ

Amount of 
Cronbach’s 

alpha  

 اقتصادي -زراعی -هاي فرديمشخصه

Economic, cultural, and personal 
characteristics  

پور و همکاران موسی

)Musapoor et al., 2018؛( 

 ,.Chen et al( چن و همکاران

2011(  

 
3  

هاي اسمی، بر اساس مقیاس

 ترتیبی و نسبی

Based on the nominal, 
ordinal, and ratio  

-  

  

-  

زمینه استفاده از منابع اطالعاتی و ارتباطی در 

 زیستی موضوعات محیط

Use of information and 
communication resources in the field 

of environmental issues  

سرا محمدیان سقین

)Mohamadian 

Saghinsara, 2018؛ موسی( -

 Musapoor et(پور و همکاران 

al., 2018(  

 
11  

سطحی از  6ترتیبی (طیف لیکرت 

 )5تا خیلی زیاد=  0هیچ= 

Ordinal (6-point Likert-
type scale, from none= 0  

to very high= 5 

 
0.842  

نگرش نسبت به انجام رفتارهاي حفاظت از 

 زیست محیط

Attitude towards using the pro-
environmental Behaviours  

)؛ Mirfardi, 2016میرفردي (

آقایاري هیر و همکاران 

)Aghayari Hir et al., 

منسا نسا و دي)؛ می2016

)Mensah and Dei 

Mensah, 2013(  

 
4 

سطحی از  5ترتیبی (طیف لیکرت 

تا کامالً موافق=  1کامالً مخالف= 

5(  

Ordinal (5-point Likert-
type scale, from strongly 

disagree= 1 to 
strongly agree= 5 

 
0.834  

از  حفاظت رفتارهاي انجام عدم پیامدهاي از آگاهی

 زیست محیط

Awareness of the consequences of 
non-compliance with pro-
environmental Behaviours 

سجاسی قیداري و عزیزي 

)Sojasi Gheidary and 

Azizi, 2015( 

 Brick etبریک و همکاران (

al., 2017(  

 
5  

سطحی از  5ترتیبی (طیف لیکرت 

تا کامالً موافق=  1کامالً مخالف= 

5( 

Ordinal 5-point Likert-
type scale, from strongly 

disagree= 1 to 
strongly agree= 5  

 
0.844  

رفتارهاي 

حفاظت از 

  زیست محیط

 گرایی اجتماعیزیست محیط

Social 
environmentalism  

 ,.Safa et alصفا و همکاران (

)؛ الرسون و همکاران 2017

)Larson et al., 2015(  

 
3 

سطحی از  6ترتیبی (طیف لیکرت 

  )5تا خیلی زیاد=  0هیچ= 

 
Ordinal (6-point Likert-
type scale, from none= 0 

to very high= 5  

 
0.689  

 حفاظتی زندگی سبک

Protective Lifestyle  
 
6 

 
0.812  

 زیستی شهروندي محیط

Environmental 
citizenship  

 
4 

 
0.799  

 - اقدامات کشاورزي

 زیستی محیط

Agricultural-
environmental practices  

 
5 

 
0.867  
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هـاي   ها در بخش توصیفی از آماره داده لیوتحل هیتجزبراي 

توزیع فراوانی، درصد و میانگین و در بخش استنباطی بر اساس 

نوع متغیرهاي مورد مطالعـه از ضـرایب همبسـتگی پیرسـون و     

و تحلیل رگرسیون اسـتفاده شـد.    tاي اسپیرمن، آزمون مقایسه

همچنین، الزم به ذکر است که در بخش آمار توصـیفی، بـراي   

روسـتاییان بـه   زیست  از محیط حفاظتتر رفتارهاي دقیقتبیین 

گرایـی اجتمـاعی،   زیسـت  تفکیک هر یک از چهار مؤلفه محـیط 

و اقـدامات   زیسـتی  محـیط حفـاظتی، شـهروندي    زندگی سبک

 برحسـب بنـدي روسـتاییان   زیسـتی و گـروه   محـیط  -کشاورزي

ــاال   ــوب) و ب ــامطلوب)، متوســط (نســبتاً مطل ــایین (ن ســطوح پ

 صـورت  به(مطلوب)، از شاخص تفاوت انحراف معیار از میانگین 

  ):Gangadharappa et al., 2007زیر استفاده شد (

  ؛A :(A < mean- ½ Sdپایین ( .1

  ؛ وB :(mean- ½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sdمتوسط ( .2

  . C :(C > mean+ ½ Sdباال ( .3

  

  ي تحقیقهایافته

  هاي توصیفییافته )الف

  شناختی روستاییانهاي جمعیتمشخصه

نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سن پاسـخگویان در حـدود   

سال  40تا  31سال بوده و بیشتر آنان در دامنه سنی بین  6/38

درصـد از   2/89، شـده  کسـب قرار داشتند. بـا توجـه بـه نتـایج     

درصد از آن را زنان روستایی  8/10پاسخگویان را مردان و تنها 

سـطح تحصـیالت، بیشـتر پاسـخگویان      ازلحـاظ تشکیل دادند. 

درصد) داراي مدرك تحصیلی دیپلم بودند. شـغل اصـلی    3/30(

درصـد) و در   3/65بیشتر روستاییان مـورد مطالعـه کشـاورزي (   

در مشـاغل غیـر کشـاورزي    درصـد)   7/34آنها ( سوم کحدود ی

مشغول به فعالیت بودنـد. بـر اسـاس نتـایج تحقیـق، میـانگین       

هکتار و هر یک  76/5پاسخگویان مورد مطالعه  مساحت مزرعه

قطعه زمین بودنـد. بـر    79/2متوسط داراي  طور بهاز روستاییان 

اساس نتایج مشخص شد که میانگین سابقه فعالیت کشـاورزي  

سال بـود. از   36/13و  92/17ترتیب  و دامداري پاسخگویان به

 درآمـد  یـانگین منظر میزان درآمد، نتایج حـاکی از آن بـود کـه    

ـ  اصلی شغل از پاسخگویانماهانه  ـ لیم کدر حدود ی  329 و ونی

نتایج نشـان داد  بود.  829/494907 معیار انحراف با تومان هزار

 تشکل هیچدرصد)  3/76مطالعه ( مورد روستاهاي بیشتر درکه 

همچنین، در روستاهاي داراي . نداشت وجود زیستی محیط فعال

زیسـتی، تنهـا در حـدود سـه درصـد از       هاي فعال محیطتشکل

ند. در داشـت  عضـویت زیسـتی   محیط يها پاسخگویان در تشکل

 پاسـخگویان  بیشـتر نهایت، با توجه به نتایج مشخص شـد کـه   

 بـا  مـرتبط آموزشـی   هـاي  دوره در) درصـد  7/74( شـده  مطالعه

ـ  حـدود  در تنهـا  و نکردهشرکت  زیست محیط  آنهـا  چهـارم  کی

  .کرده بودند شرکت ها دوره این در) درصد 3/25(

ــابع اطالعــاتی و ارتبــاطی در حــوزه  اســتفاده از من

  زیستی موضوعات محیط

 و اطالعـاتی  منـابع  ازروسـتاییان   استفاده میزاننتایج حاصل از 

) 2در جدول (زیستی  محیط موضوعات حوزه درمختلف  ارتباطی

 اسـت، طور کـه از نتـایج مشـخص     نشان داده شده است. همان

 83/1براي متغیرهـاي مـورد مطالعـه     آمده دست بهمیانگین کل 

  ) بود. 0-6(در یک مقیاس 

ــه انجــام رفتارهــاي حفاظــت از   نگــرش نســبت ب

 زیست محیط

، میـانگین کـل   )3در جـدول (  آمـده  دسـت  توجه به نتـایج بـه   با

از  حفاظتنسبت به انجام رفتارهاي ا نگرش هاي مرتبط ب گویه

    ) بود.1-5(در یک مقیاس  7/2زیست  محیط

از  حفاظـت  رفتارهاي انجام عدم پیامدهاي ازآگاهی 

 زیست محیط

 ي عـدم پیامـدها  از آگـاهی هاي مـرتبط بـا   توصیفی گویه نتایج

) نشـان  4زیسـت در جـدول (   از محـیط  حفاظتانجام رفتارهاي 

که از نتایج پیداسـت، میـانگین کـل     طور همانداده شده است. 

    ) بود.1-5(در یک مقیاس  85/2 شده یبررسهاي گویه

  زیست سطح انجام رفتارهاي حفاظت از محیط

میـزان انجـام رفتارهـاي     برحسـب توزیع فراوانـی پاسـخگویان   

در جدول  هازیست به تفکیک هر یک از مؤلفه از محیط حفاظت

طور که از نتایج پیداسـت، بیشـترین    همان) آورده شده است. 5(

درصـد)،   5/60در سه مؤلفـه سـبک زنـدگی حفـاظتی (    فراوانی 

درصـد) و شـهروندي    9/52زیستی ( محیط -اقدامات کشاورزي

درصد) مربوط به طبقه متوسط بود. این در  8/46زیستی ( محیط

ــوص      ــی در خص ــترین فراوان ــه بیش ــت ک ــالی اس ــه ح مؤلف

درصد) متعلق به طبقه کـم   5/59گرایی اجتماعی ( زیست محیط

  ).5بود (جدول 
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 زیستی محیط موضوعات حوزه در ارتباطی و اطالعاتی منابع ازروستاییان  استفاده میزانهاي توصیفی مرتبط با آماره .2 جدول

Table 2. Descriptive statistics related to the villagers’ usage of information and communication resources in 
the field of environmental issues 

 معیار انحراف

Standard deviation  

 *میانگین

*
Mean 

 ها گویه

Statements 

 
1.57  

 
2.54  

 تلویزیونی و رادیویی هايبرنامه

Radio and television programs 

 
1.65 

 
2.6 

  اینترنت

Internet 

 
1.45 

 
2.18  

  خانواده اعضاي

Family members 

 
1.35  

 
2.07 

  آشنایان و همسایگان کشاورزان، سایر

Other farmers, neighbors and relatives 
 

1.48  
 

1.76 
  علمی هايکتاب

Scientific books 

 
1.48  

 
1.71 

  ترویجی پوسترهاي و هاچارت ها،عکس

Photos, charts and extension posters 

 
1.43  

 
1.64 

  )غیره و هادهیاري شورا،(اعضاي  محلی والنئمس

Local authorities (Council members, Dehyar, etc.) 

 
1.54  

 
1.57 

 طبیعی منابع کارشناسان و متخصصان

Experts of natural resources 

 
1.43  

 
1.5 

 ترویجی/ آموزشی هايکتابچه و نشریات

Educational / extension books and publications 

 
1.43  

 
1.49 

  آموزشی هايديسی و هافیلم

Educational movies and CDs 

 
1.36  

 
1.35 

  آموزشی هاي دوره در شرکت

Participate in training courses 

 
1.34  

 
1.83  

  کل

Total 
  )5خیلی زیاد=تا  0برحسب طیف لیکرت شش سطحی (هیچ= *

*Based on a 6-point Likert-type scale (from none= 0 to very high= 5) 

   Source: Research results, 2018؛  1397 تحقیق، هاي یافته منبع:

 زیست روستاییان نسبت به رفتارهاي حفاظت از محیط نگرشمرتبط با هاي توصیفی آماره. 3 جدول

Table 3. Descriptive statistics related to villagers’ attitude towards pro-environmental Behaviours 

 ها گویه

Statements  

 *میانگین

*Mean 
 معیار انحراف

Standard deviation  

 .است سودمندزیست  از محیط حفاظت رفتارهاي انجام من نظر به

In my opinion, to use of pro-environmental Behaviours is beneficial. 
2.84  1.00 

 .است ارزشمند و مفیدزیست  از محیط حفاظت رفتارهاي انجام من نظر از

In my opinion, to use of pro-environmental Behaviours is useful and 
valuable. 

2.7  1.11 

 .دانممی مطلوب/ خوشایند رازیست  از محیط حفاظت رفتارهاي انجام من

In my opinion, to use of pro-environmental Behaviours is pleasant. 
2.62  1.12 

 .دانممی خوب رازیست  از محیط حفاظت رفتارهاي انجام من

In my opinion, to use of pro-environmental Behaviours is good. 
2.57  1.14 

 کل

Total 
2.7  1.09 

  )5کامالً موافقم=تا  1برحسب طیف لیکرت پنج سطحی (کامالً مخالفم= *
*Based on a 5-point Likert-type scale (from strongly disagree= 1 to strongly agree= 5) 

 Source: Research results, 2018 ؛ 1397 تحقیق، هاي یافته منبع:
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 زیست از محیط حفاظت رفتارهاي انجام عدم پیامدهاي از آگاهیمرتبط با هاي توصیفی آماره. 4 جدول

Table 3. Descriptive statistics related to consequences awareness of non-compliance of pro-
environmental Behaviours 

  ها گویه

Statements  

 *میانگین

*Mean 
 معیار انحراف

Standard deviation  

  .کندمی ایجاد من خانواده و من براي را بهتري دنیايزیست  از محیط حفاظت رفتارهاي انجام

Performing pro-environmental Behaviours will create a better world for me 
and my family. 

  

2.92  

  

1.05 

 سال چند طی زیادي گیاهی و جانوري هايگونه ندهیم، انجام رازیست  از محیط حفاظت رفتارهاي ما اگر

  .شد خواهند منقرض آتی

If we don’t perform pro-environmental Behaviours, thousands of species will 
become extinct over the next several decades. 

  

2.9  

  

1.11 

 سالمتی روي بر مستقیمطور  به زیستی محیط مسائل ایجاد وزیست  از محیط حفاظت رفتارهاي انجام عدم

  .گذاردمی منفی اثر من

Not Performing pro-environmental Behaviours and creating environmental 
problems directly affect my health. 

  

2.85  

  

1.16 

 آتی و کنونی هاينسل در افراد زندگی کیفیت بهبود به تواندمیزیست  از محیط حفاظت رفتارهاي انجام

  .نماید کمک

Performing pro-environmental Behaviours can help to improve the 
individuals’ quality life for contemporary and future generations. 

  

2.84  

  

1.16 

  .شود نظمیبی و آشفتگی دستخوش یراحت به است ممکن و بوده حساس بسیار طبیعت در تعادل

The balance in nature is delicate and easily upset. 

 
2.77  

  

0.99 
 کل

Total  

  

2.85 

  

1.09  
  )5کامالً موافقم=تا  1برحسب طیف لیکرت پنج سطحی (کامالً مخالفم=*

* Based on a 5-point Likert-type scale (from strongly disagree= 1 to strongly agree= 5) 

  1397 تحقیق، هاي یافته منبع:

Source: Research results, 2018 

  

  زیست از محیط حفاظت مختلف رفتارهاي میزان انجام برحسبتوزیع فراوانی پاسخگویان . 5جدول 
Table 5. Frequency distribution of respondents in terms of using different pro-environmental Behaviours  

 باال

High 

 متوسط

Medium  

 پایین

Low  
 هامؤلفه

 
 

Components  
 درصد

Percent 

 فراوانی

Frequency  

 درصد

Percent  

 فراوانی

Frequency 

 درصد

Percent  

 فراوانی

Frequency 

 
22.1 

 
84 

 
60.5 230 

 
17.4  66  

 حفاظتی زندگی سبک

Protective Lifestyle  
 

13.4  
 
51  

 
52.9  201  

 
33.7  128  

 زیستی محیط - اقدامات کشاورزي

Agricultural-environmental practices  
 
9.7  

 
37  

 
46.8  

 
178  

 
43.4  

 
165  

 زیستی شهروندي محیط

Environmental citizenship  
 
2.6 

 
10  

 
37.9  

 
144  

 
59.5  

 
226  

 گرایی اجتماعی زیست محیط

Social environmentalism  

  1397 تحقیق، هاي یافته منبع:

Source: Research results, 2018 
  

  هاي استنباطی تحلیل همبستگییافته )ب

 بـین  رابطـه هـاي تحقیـق در خصـوص    آزمون فرضیه منظور به

از  حفاظـت هاي تحقیق با متغیر میـزان انجـام رفتارهـاي    متغیر

) از تحلیـل همبسـتگی   10الـی   1هـاي  زیسـت (فرضـیه   محیط

) 6(اسپیرمن و پیرسون) استفاده شد کـه نتـایج آن در جـدول (   

کــه از نتــایج پیداســت، از بــین  طــور همــانآورده شــده اســت. 
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هـاي  متغیرهاي مطالعه شده رابطه چهار متغیر شـرکت در دوره 

زیســت، میــزان اســتفاده از منــابع  آموزشــی مــرتبط بــا محــیط

زیستی، نگـرش   طی در زمینه موضوعات محیطاطالعاتی و ارتبا

 از آگـاهی زیسـت و   نسبت به انجام رفتارهاي حفاظت از محیط

زیست با متغیر  از محیط حفاظت رفتارهاي انجام عدم پیامدهاي

دار بـود. ایـن در   زیست معنـی  از محیط حفاظتانجام رفتارهاي 

حالی است که رابطه سایر متغیرهـاي مـورد مطالعـه بـا انجـام      

دار نشده است. بـر ایـن   زیست معنی از محیط حفاظتتارهاي رف

 1هـاي  و فرضـیه  دشـده ییتأ 10و  9، 8، 7اساس، چهار فرضیه 

  ).6مورد تأیید قرار نگرفت (جدول  6الی 

  

 اي تحلیل مقایسه

تحقیـق در خصـوص    12و  11هـاي  آزمـون فرضـیه   منظـور  به

از سـوي   زیست از محیط حفاظتمقایسه میزان انجام رفتارهاي 

-دو متغیر جنس و وجود/ عدم وجود تشـکل  برحسبروستاییان 

استفاده شد. بـا توجـه بـه نتـایج      tزیستی از آزمون  هاي محیط

از  حفاظــت)، بــین انجــام رفتارهــاي 7در جــدول ( شــده کســب

هاي فعـال  متغیر وجود/ عدم وجود تشکل برحسبزیست  محیط

در حالی است داري وجود داشت؛ این تفاوت معنی زیستی محیط

دار نبـود. بـر ایـن    ها براي متغیر جنس معنیکه تفاوت میانگین

مورد تأییـد قـرار نگرفـت     11تأیید و فرضیه  12اساس، فرضیه 

 ). 7(جدول 
  

 متغیرهاي تحقیقبا زیست  از محیط حفاظتانجام رفتارهاي  بین رابطه. 6جدول 

Table 6. Relationship among pro-environmental Behaviours and research variables 

 اول تصادفی متغیر

First random 
variable  

  دوم تصادفی متغیر

Second random variable  

 ضریب

 همبستگی

Correlation 
Coefficient  

  سطح

 داريمعنی

Significance 
level  

 نتیجه آزمون

Test result  

رفتارهاي انجام 

حفاظت از 

 زیست محیط

 
Performing 

pro-
environmental 

Behaviours  

 سن

Age  
 

-0.02  
 

0.72  
 1عدم تأیید فرضیه 

Disapproval of hypotheis 1  
 سطح تحصیالت

Education  
 

0.064 
 

0.092  
 2عدم تأیید فرضیه 

Disapproval of hypotheis 2  
 مساحت اراضی

Land area  
 

0.007 
 

0.886  
 3عدم تأیید فرضیه 

Disapproval of hypotheis 3  
 سابقه کار کشاورزي

Agricultural experience  
 

0.067 
 

0.195  
 4عدم تأیید فرضیه 

Disapproval of hypotheis 4  
 سابقه کار دامداري

Livestock breeding experience  
 

-0.044 
 

0.391  
 5عدم تأیید فرضیه 

Disapproval of hypotheis 5  
 میزان درآمد

Income  
 

0.021 
 

0.683  
 6عدم تأیید فرضیه 

Disapproval of hypotheis 6  
 زیست هاي آموزشی مرتبط با محیط شرکت در دوره

Participate in training related to environment  

 
**0.163 

 
0.001  

 7تأیید فرضیه 

Approval of hypotheis 7  
اطالعاتی و ارتباطی در زمینه میزان استفاده از منابع 

 زیستی موضوعات محیط

The use of information and communication 
resources in the field of environmental issues  

 
**0.378  

 
0.001  

 8تأیید فرضیه 

Approval of hypotheis 8  

 زیست نگرش نسبت به انجام رفتارهاي حفاظت از محیط

Attitude towards pro-environmental 
Behaviours  

 
**0.403  

 
0.001  

 9تأیید فرضیه 

Approval of hypotheis 9  

از  حفاظت رفتارهاي انجام عدم پیامدهاي از آگاهی

 زیست محیط

Consequences awareness of non-compliance 
of pro-environmental Behaviours  

 
**0.475  

 
0.001  

 10تأیید فرضیه 

Approval of hypotheis 10  

  01/0در سطح  داريمعنی**
** Significance level at 0.01, * Significance level at 0.05 

1397هاي تحقیق، یافتهمنبع:   

Source: Research results, 2018 
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 مورد مطالعه ايه گروه زیست از سوي روستاییان در میزان انجام رفتارهاي حفاظت از محیط مقایسهبراي  tآزمون  نتایج. 7جدول 

Table 7. T-test results for comparing villagers’ pro-environmental Behaviours in the studied groups 

 بندي گروه متغیر

Grouping variable  

 متغیر سطح

Variable 
level  

 آماره

Statistics  مقدار t 

t value 

 داري معنی سطح

Significance 
level  

  نتیجه آزمون

Test result  
N Sd  X̅̅  

 جنس

Sex  

 زن

Female  
 
41  

 
2.53  

 
0.87   

-1.72  
 

0.09  

 11عدم تأیید فرضیه 

Disapproval of 
hypotheis 11  

 مرد

Male  
 

339  
 

2.71  
 

0.91  

 هاي فعالوجود تشکل

 زیستی در منطقه محیط

existence of 
environmental 
organizations  

 بلی

Yes  
 
89  

 
51.08  

 
15.44   

* 2.26  
 

0.025  

 12تأیید فرضیه 

Approval of 
hypotheis 12  

 خیر

No  
 

290  
 

46.78  
 

16.36  

  05/0 سطح در داري معنی*

  1397 تحقیق، هاي یافته منبع:

  

 زیست از سوي روستاییان انجام رفتارهاي حفاظت از محیط کننده نییتععوامل  گام به گامنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون . 8جدول 

Table 8. Results of stepwise regression analysis of the determinants of performing pro-environmental 
Behaviours by villagers 

 متغیر

 
Vraible  

رگرسیونی  ضریب

 غیراستاندارد

Unstandarized 
regression 
coefficient  

خطاي 

 استاندارد

Standard 
error  

رگرسیونی  ضریب

 استانداردشده

Standarized 
regression 
coefficient  

   tمقدار 

 
t 

vaue 

  سطح

 tداري معنی

 
Significance 

level of t 

 ی چندگانههم خطهاي آماره

Multiple Linear 
Statistics  

 شاخص تحمل

Tolerance 
index  

VIF 

 ضریب ثابت

Constant coefficient 
 

11.808  
 

3.045  

 --- 

 
---  

 
3.878  

 
0.001  

 --- 

 
---  

 --- 

 
---  

 رفتارهاي انجام عدم پیامدهاي از آگاهی

 زیست از محیط حفاظت

Consequences awareness of 
non-compliance of pro-

environmental Behaviours  

 
1.352  

 
0.218  

 
0.358  

 
6.211  

 
0.001  

 
0.507  

 
1.974  

میزان استفاده از منابع اطالعاتی و 

 زیستی ارتباطی در زمینه موضوعات محیط

The use of information and 
communication resources in 
the field of environmental 

issues  

 
0.585  

 
0.066  

 
0.365  

 
8.843  

 
0.001  

 
0.989  

 
1.011  

 سابقه کار کشاورزي

Agricultural experience  
 

0.152  
 

0.050  
 

0.126  
 

3.014  
 

0.003  
 

0.975  
 

1.026  

نگرش نسبت به انجام رفتارهاي حفاظت 

 زیست از محیط

Attitude towards pro-
environmental Behaviours  

 
0.694  

 
0.262  

 
0.153  

 
2.654  

 
0.008  

 
0.502  

 
1.990  

 1397هاي تحقیق، یافتهمنبع: 

Source: Research results, 2018  
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  تحلیل رگرسیون

تحلیل روابط چندگانه بـین متغیرهـا و بررسـی میـزان      منظور به

از  حفاظـت تأثیر متغیرهاي مورد مطالعـه بـر انجـام رفتارهـاي     

زیست از سـوي روسـتاییان از تحلیـل رگرسـیون (روش      محیط

یون، براي ) استفاده گردید. پیش از انجام تحلیل رگرسگام به گام

(رفتارهـاي حفاظـت   هاي متغیر وابسته نرمال  توزیع دادهبررسی 

استفاده شـد   اسمیرنوف -آزمون کولموگروفزیست) از  از محیط

ها نرمـال بـود. همچنـین، بـا     که بر اساس نتایج آن، توزیع داده

واتسـون   -توجه به نتایج مشخص شد که مقدار آمـاره دوربـین  

)Durbin-Watson  رفتارهــاي حفاظــت از  ) بــراي متغیــر

بود که این مقـدار در دامنـه بـین     896/1زیست در حدود  محیط

تـوان بیـان داشـت کـه بـین      ، میرو نیازاقرار دارد.  5/2تا  5/1

توسط  شده ینیب شیپخطاهاي مدل (تفاوت بین مقادیر واقعی و 

ــه رگرســیون) همبســتگی وجــود نداشــته و مــی  ــوان از معادل ت

سـتفاده کــرد. افــزون بــر مــوارد  بینــی ارگرسـیون بــراي پــیش 

ــاره ــده اش ــادیر ش ــزارش، مق ــده گ ــل   ش ــاخص تحم ــراي ش ب

)Tolerance ) ــانس ــورم واریـ ــل تـ  Variance) و عامـ

Inflation Factors: VIF) هـم  ) حاکی از نبود 8) در جدول

ها بـراي انجـام   ی چندگانه بین متغیرها و مناسب بودن دادهخط

و  2/0متـر از  تحلیل رگرسیون بـود (مقـدار شـاخص تحمـل ک    

VIF  ی چندگانه است).هم خطداللت بر وجود  10بیشتر از  

نشان داد که  گام به گاماز تحلیل رگرسیون  شده کسبنتایج 

 رفتارهـاي  انجام عدم پیامدهاي از آگاهیچهار متغیر  درمجموع

زیست، استفاده از منابع اطالعـاتی و ارتبـاطی    از محیط حفاظت

زیسـتی، سـابقه کـار کشـاورزي و      در زمینه موضـوعات محـیط  

زیسـت وارد   نگرش نسبت به انجام رفتارهاي حفاظت از محـیط 

درصد از واریـانس متغیـر انجـام     04/52معادله شده و در حدود 

یـین  زیست از سوي روسـتاییان را تب  از محیط حفاظترفتارهاي 

کردند که حاکی از میزان واریانس مناسب تبیـین شـده توسـط    

). همچنین، با توجـه بـه مقـدار ضـریب     8متغیرها است (جدول 

که میـزان اهمیـت نسـبی متغیرهـاي      استانداردشدهرگرسیونی 

دهـد،  مستقل در تبیـین واریـانس متغیـر وابسـته را نشـان مـی      

عادلـه، دو  در م واردشدهشود که در بین چهار متغیر مشخص می

از  حفاظـت  رفتارهـاي  انجـام  عـدم  پیامدهاي از آگاهی«متغیر 

میزان استفاده از منابع اطالعـاتی و ارتبـاطی   «و  »زیست محیط

از بیشترین سهم/ اهمیت در  »زیستی در زمینه موضوعات محیط

ــین انجــام رفتارهــاي  زیســت از ســوي  از محــیط حفاظــتتبی

   روستاییان برخوردار بودند.

 گیرينتیجهبحث و 

هـاي جهـانی، عـالوه بـر     هاي اخیر به فهرست بحـران در دهه

هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و ارزشی که تهدیـداتی  بحران

ــد مشــکالت و بحــران جــدي محســوب مــی هــاي شــوند، بای

زیستی را نیز اضافه نمود؛ به همین دلیل، امـر حفاظـت و    محیط

یعی به یکـی از  هاي طبزیست و مقابله با بحران ي محیطبهساز

و موضـوعات   شده لیتبددر اداره امور کشورها  مسائلترین مهم

هاي جهان در سطح داخلـی و  زیستی در دستور کار دولت محیط

 ,Abdollahi and Faryadiالمللی قرار گرفتـه اسـت (  بین

زیست بر  ). در این زمینه، دیدگاه جدید در پایداري محیط2010

ن بـر عوامـل فنـی در حفاظـت از     این اصل تأکید دارد که افزو

شـناختی،  هاي جمعیـت زیست، توجه به انسان و مشخصه محیط

ــی    ــمار م ــه ش ــاتی ب ــوعی حی ــی او موض ــی و دانش رود نگرش

)Musapoor et al., 2018تواند پایـداري محـیط  ) که می-

ی تحت تأثیر قرار دهد. با توجـه بـه   توجه قابلزیست را به طور 

ـ      ژوهش بررسـی عوامـل   اهمیت موضـوع، هـدف اصـلی ایـن پ

زیست در منـاطق   از محیط حفاظتانجام رفتارهاي  کننده نییتع

ی، نتـایج ایـن تحقیـق    طـورکل  به روستایی شهرستان تبریز بود.

نشان داد که روستاییان مورد مطالعه بـه میـزان نسـبتاً پـایینی     

دادنـد. در  زیست را بروز مـی  اقدامات مرتبط با حفاظت از محیط

ین فراوانی در طبقه پایین به ترتیب مربوط بـه  این زمینه، بیشتر

ــه ــیط مؤلف ــاي مح ــت ه ــهروندي  زیس ــاعی و ش ــی اجتم گرای

بود. بر این اساس، روستاییان در منـاطق مطالعـه    زیستی محیط

 از حفاظـت ربط جهت هاي ذيشده همکاري ضعیفی با سازمان

داشتند و یا اینکه تعداد زیستی  محیط مسائل حل و زیست محیط

 هـاي  تشکل و ها گروه دربسیار کمی از آنان حاضر به مشارکت 

بودنـد. بـه همـین    زیسـتی   محـیط  مسائل حوزه در فعال محلی

تـوان بیـان   نیز میزیستی  محیطترتیب، در خصوص شهروندي 

پـایینی بـراي    زیسـتی  محـیط داشت که روستاییان از حساسیت 

ربـط در خصـوص   و نهادهـاي ذي هـا  رسانی به سـازمان اطالع

منطقه برخـوردار بـوده و تمایـل کمـی      زیستی محیطمشکالت 

هـاي همیـار طبیعـت و همیـار     براي عضویت داوطلبانه در طرح

مؤلفـه سـبک زنـدگی     رازیغ به، درمجموعزیست داشتند.  محیط

روسـتاییان از رفتـار مطلـوبی     چهارم کحفاظتی که نزدیک به ی

سه مؤلفه دیگر رفتار شمار بسیار اندکی  برخوردار بودند، در مورد

از روستاییان در سطح مناسب بود. با توجه به ماهیت زندگی در 

ــا     ــتاییان ب ــک روس ــل نزدی ــد و تعام ــتایی و پیون ــاطق روس من

زیست پیرامون خـود، عـدم توجـه روسـتاییان بـه انجـام        محیط
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هاي اخیـر منجـر بـه    در سالزیست  از محیط حفاظترفتارهاي 

آلودگی و کـاهش منـابع آب، از    ژهیو بهت مختلفی بروز مشکال

هاي بین رفتن تنوع زیستی، فرسایش خاك، تغییر کاربري زمین

کشاورزي و غیره در مناطق روستایی شهرستان تبریز شده است 

)Mohamadian Saghinsara, 2018 مسئله). اهمیت این 

با در نظر گرفتن اینکه توسعه پایدار روسـتاها بـدون توجـه بـه     

 هرگونـه نبـوده و   تصـور  قابـل زیست پیرامون آنهـا   نقش محیط

تواند روند توسعه مناطق روستایی را می زیستی محیطمشکالت 

 دوچنـدان )، Jomeini, 2016با کندي و تأخیر همراه نمایـد ( 

  است.

از  حفاظـت فتارهاي در خصوص عوامل تأثیرگذار بر انجام ر

، نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که چهار متغیـر  زیست محیط

از  حفاظــت  رفتارهــاي انجــام  عــدم پیامــدهاي  از آگــاهی

، میزان استفاده از منـابع اطالعـاتی و ارتبـاطی در    زیست محیط

نگـرش   ، سابقه کار کشـاورزي و زیستی محیطزمینه موضوعات 

تـرین  ، اصـلی زیست ز محیطنسبت به انجام رفتارهاي حفاظت ا

از  زیسـت  از محـیط  حفاظـت ي انجـام رفتارهـاي   ها کننده نییتع

درصـد   04/52سوي روستاییان مطالعه شده بودند که در حدود 

از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند. در ایـن زمینـه، متغیـر    

از  حفاظــت  رفتارهــاي انجــام  عــدم پیامــدهاي  از آگــاهی

متغیر نخست وارد تحلیل رگرسیون شـده   عنوان به زیست محیط

و بیشترین میزان واریانس تبیین شده را به خود اختصـاص داد.  

هـاي سجاسـی قیـداري و عزیـزي     این یافته با نتـایج پـژوهش  

) همخوانی داشت. با توجـه  2017) و بریک و همکاران (2015(

روسـتاییان از پیامـدهاي منفـی عـدم      هراندازهبه این یافته، به 

اعـم از آلـودگی آب،   زیسـت   از محـیط  حفاظترفتارهاي  انجام

هاي جانوري و گیاهی، کاهش کیفیـت  خاك، هوا، انقراض گونه

هاي کنونی و آتی و سـایر مـوارد، آگـاهی    زندگی افراد در نسل

بیشتري داشته باشند، به همان میزان ممکـن اسـت کـه آنـان     

دهنـد.   زیست را بیشتر انجام اقدامات مرتبط با حفاظت از محیط

) تأکید دارند که 2008( 1در این زمینه، صدوق ونینی و همکاران

آگاهی یک عامل مهم و اساسی در رسـیدن بـه توسـعه پایـدار     

آیـد.  نقطـه آغـاز آن بـه حسـاب مـی      منزلـه  بـه و زیستی  محیط

دهد کـه اگـر افـراد    ، نتایج تحقیقات مختلف نشان میباره نیدرا

رفتارهاي خود زیستی  حیطمآگاهی کافی از پیامدهاي نامطلوب 

 مسـائل مشترك آنان براي رفع  تیمسئولداشته باشند، احساس 

خود بـر بهبـود    نوبه بهیابد که این امر افزایش میزیستی  محیط

                                                      
1. Sadough Vanini et al. 

 Schultzآنان اثرگذار است (زیست  از محیط حفاظترفتارهاي 

et al., 2005; Steg et al., 2005; Han and Hyun, 

سازي هنجارها نیـز  رض اصلی مدل فعال). این یافته با ف2017

آگاهی از پیامدها و عواقب ناشی از عدم  که ينحو بهتطابق دارد، 

نقش حیاتی در ظهور و زیست  از محیط حفاظتانجام رفتارهاي 

از  حفاظـت تقویت هنجارهاي شخصی و در نهایـت رفتارهـاي   

، گرید عبارت به). Schwartz, 1977کند (ایفا میزیست  محیط

افراد آگاه از پیامـدها داراي احسـاس تعهـد/ اجبـار      که ییازآنجا

بنــابراین،  .تــري ناشــی از هنجارهــاي شخصــی هســتندقــوي

که اشاره شد، آگاهی از پیامـدها گـام نخسـت بـراي      طور همان

-زیست قلمداد می براي حفاظت از محیط مسئوالنههاي فعالیت

خودجـوش   طور بهشود. آنچه مسلم است، بهبود آگاهی در افراد 

افتــد، مگــر اینکــه اطالعــات ضــروري از طریــق  اتفــاق نمــی

ي اجتماعی و منابع اطالعـاتی و ارتبـاطی   ساز آگاهسازوکارهاي 

مختلف با سهولت در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. این موضـوع  

، قرارگرفتــهبــر اســاس نتــایج ایــن تحقیــق نیــز مــورد تأکیــد  

منابع اطالعاتی و ارتباطی در  متغیر میزان استفاده از که يطور به

متغیـر دوم وارد تحلیـل    عنوان به زیستی محیطزمینه موضوعات 

داري بـر انجـام رفتارهـاي    رگرسیون شده و اثر مثبـت و معنـی  

-داشت. این یافته با نتایج پژوهش امیرزیست  از محیط حفاظت

اهمیـت ایـن    رغـم  بـه ) همخوانی داشـت.  2010نژاد و رفیعی (

 رازیـ غ بهس نتایج بخش توصیفی مشخص شد که متغیر، بر اسا

هاي رادیویی و تلویزیـونی، اینترنـت، اعضـاي    چهار منبع برنامه

که از میـانگین   آشنایان و همسایگان کشاورزان، سایرخانواده و 

متوسط برخوردار بودند، میزان استفاده روستاییان از سایر منـابع  

 هـاي ديسـی  و هـا فـیلم هاي آموزشی، شرکت در دوره ژهیو به

ــی ــریات، آموزش ــه و نش ــايکتابچ ــی ه ــی/ آموزش و  ترویج

در سـطح بسـیار پـایینی     طبیعی منابع کارشناسان و متخصصان

تـوان بـه   را مـی  مسـئله قرار داشت. یکی از دالیل اصـلی ایـن   

ربـط بـا   هـاي ذي ارتباط و تعامل ضـعیف کارشناسـان سـازمان   

ــاهی  ــراي آگ ــتاییان ب ــوص  روس ــان در خص ــازي آن ــائلس  مس

و اهتمام پایین آنان در تهیه و توزیع مواد ترویجی  زیستی محیط

هـاي  ، با توجه بـه پتانسـیل رسـانه   هرحال بهو آموزشی دانست. 

رسد که در صـورت  رادیو و تلویزیون، به نظر می ژهیو بهانبوهی 

-ها میریزي صحیح، این رسانهتدوین محتواي مناسب و برنامه

روسـتاییان   زیستی محیطء آگاهی توانند نقش کلیدي را در ارتقا

  ایفا کرده و شکاف اطالعاتی آنان را در این زمینه مرتفع کنند.

با توجه بـه نتـایج تحقیـق، یکـی دیگـر از عوامـل اصـلی        
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در بـین  زیسـت   از محـیط  حفاظـت کننده انجام رفتارهاي  تعیین

روستاییان شهرستان تبریز، سابقه کـار کشـاورزي پاسـخگویان    

توان بیان داشت، با افزایش سـابقه  این یافته می بود. با توجه به

کــار کشــاورزي، احتمــال بیشــتري وجــود دارد کــه روســتاییان 

ــد. زیســت  از محــیط حفاظــترفتارهــاي  ــروز دهن را از خــود ب

کنـد  ) چنین استنباط مـی 2018سرا (، محمدیان سقینباره نیدرا

-که با افزایش سابقه کار کشاورزي، افراد درك و شناخت دقیق

و نسبت به استفاده بهتر و  داکردهیپ زیستی محیط مسائلتري از 

پیرامون خـود   زیستی محیطحفاظت بیشتر از منابع کشاورزي و 

شوند. از سوي دیگر، با توجـه بـه اینکـه یکـی از     تر میحساس

را اقـدامات  زیسـت   از محیط حفاظتهاي اصلی رفتارهاي مؤلفه

روستاییان با سـابقه  دادند، زیستی تشکیل می محیط -کشاورزي

-کار کشاورزي بیشتر داراي تجربه و مهارت باالتري در فعالیت

هاي کشاورزي بوده و ممکن اسـت کـه بـه شـکل پایـدارتر و      

استفاده کننـد. در   زیستی محیطکارآمدتري از منابع کشاورزي و 

نهایت، یکی دیگر از متغیرهایی که اهمیت آن بر اساس نتـایج  

نگرش نسبت به انجـام  ، قرارگرفتهأیید تحلیل رگرسیون مورد ت

بـود. ایـن یافتـه بـا نتـایج      زیسـت   رفتارهاي حفاظت از محـیط 

ــژوهش ــردي (پ ــر و همکــاران 2016هــاي میرف ــاري هی )، آقای

) 2013منسـا ( ) و مینسـا و دي 2011( )، چن و همکاران2016(

همخوانی داشت. بر این اسـاس، روسـتاییان بـا نگـرش مثبـت      

زیسـت، مشـارکت در رفتارهــاي    نسـبت بـه حفاظـت از محـیط    

یـک رفتـار بـا نتـایج و      عنـوان  بـه را زیسـت   از محـیط  حفاظت

دستاوردهاي مثبت ارزیابی کرده و بنابراین، تمایل بیشـتري بـه   

در این زمینـه، شـاو و   دهند. انجام این رفتارها از خود نشان می

هـاي مثبـت جـزء    کنند که نگـرش ) بحث می2015( 1همکاران

 طـور  بـه توانند تغییرات رفتاري بوده و می هرگونهناپذیر تفکیک

رفتـار واقعـی آنـان در     جـه یدرنتمستقیم بر بهبود قصد افـراد و  

زیسـت   از محـیط  حفاظـت رفتارهاي  ازجملههاي مختلف زمینه

). ایـن  Rezaei et al., 2018( ی نماینـد تـوجه  قابـل کمـک  

است که افراد با نگرش  بحث قابلموضوع بر اساس این واقعیت 

-زیست در نظر می حامی و طرفدار محیط عنوان بهمثبت خود را 

). تحـت چنـین شـرایطی، افـراد     Han et al., 2009گیرنـد ( 

زیست پیرامون خود حسـاس بـوده و    نسبت به حفاظت از محیط

تري بـراي انجـام رفتارهـاي    که قصد قويمتعاقباً ممکن است 

مشابه، رضائی  طور بهاز خود بروز دهند. زیست  از محیط حفاظت

                                                      
1. Shaw et al. 

کنند که افرادي که نگـرش  ) استدالل می2018( 2فریدو غفران

مساعدتري نسبت بـه انجـام یـک رفتـار خـاص (ماننـد رفتـار        

) دارند، آمادگی ذهنی بهتري در مواجهه زیست از محیط حفاظت

تري نسـبت بـه آن از خـود    رفتار داشته و واکنش مناسب با آن

دهند که این موضوع به نوبه خود بـه معنـاي داشـتن    نشان می

تمایل باالتر براي انجام رفتار است. در همـین زمینـه، واتـرز و    

که بتوان عدم کنند، بیشتر از آن) استدالل می2010( 3همکاران

لیات حفاظت از خاك تمایل روستاییان و کشاورزان به انجام عم

را به عدم وجود منابع الزم و عوامل بازدارنده نسبت داد، بایستی 

را در وجود نگرش منفی در آنها نسـبت   مسئلهریشه اصلی این 

، بـا توجـه بـه    هرحـال  بهبه این شیوه جستجو و کنکاش نمود. 

، ضروري است که با بهبود مشارکت و افزایش شده اشارهمطالب 

ریزي و آگاهی دادن به آنها درباره  ن در برنامههمکاري روستاییا

زیسـت، نگــرش   هـاي مـرتبط بـا محـیط    مزایـا و منـافع پـروژه   

زیسـت   از محیط حفاظتروستاییان را نسبت به انجام رفتارهاي 

بهبود بخشید که این امر نیز به نوبـه خـود منجـر بـه افـزایش      

آنان  سطح اعتماد روستاییان و در نهایت، تعهد و پایبندي بیشتر

  شود.زیست می نسبت به حفاظت از محیط

اي نشان داد  ، نتایج آزمون مقایسهشده اشارهافزون بر نتایج 

روسـتاییان  زیسـت   از محـیط  حفاظـت که بین انجام رفتارهـاي  

در  زیسـتی  محـیط هاي فعـال  وجود/ عدم وجود تشکل برحسب

بر این اساس، روستاییانی  .داري وجود داشت منطقه تفاوت معنی

فعال بود، نسـبت   زیستی محیطه در محل سکونت آنها تشکل ک

به روستاییانی که در منطقه آنها چنین تشکلی وجود نداشـت، از  

بـاالتري برخـوردار بودنـد.    زیسـت   از محـیط  حفاظترفتارهاي 

با توجـه بـه   بر این باور است که )، 2013( 4، محمديباره نیدرا

مشترك است و بر زیست سرمایه اجتماعی و ثروتی  اینکه محیط

همگـان در حفـظ و احیـاي    ، اساس اصل پنجاهم قانون اساسی

هـا از طریـق   ند و با توجـه بـه بسـتري کـه تشـکل     امسئول آن

 ،کنندساماندهی و بروز عالیق در مورد این مسئولیت فراهم می

ها در تحقق رهیافت حفاظت اصولی از توان گفت که تشکلمی

ــد  محــیط ــی دارن ــش اساس ــت نق ــع. زیس ــکلدرواق ــاي ، تش ه

ســازي جهــت حفاظــت از واســطه فرهنــگبــه زیســتی محــیط

-زیست، تغییر و بهبود نگرش روستاییان نسبت به عرصه محیط

ــیط  ــاي مح ــوزش و   ه ــت، آم ــاهزیس ــاز آگ ــتاییان و س ي روس

                                                      
2. Rezaei & Ghofranfarid 
3. Wauters et al. 
4. Mohammadi 
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هـا و  توانمندسازي آنان جهـت مقابلـه بـا بحـران     گرید عبارت به

تلف مردم و ، دسترسی وسیع به طبقات مخزیستی محیط مسائل

هـاي فـردي و جمعـی و نیـز     متمرکز کـردن و هـدایت تـالش   

هـاي  هـا و پـروژه  تسهیل مشارکت جمعی افراد محلی در برنامه

هـاي دولتـی مـرتبط،    و همکاري آنان با سـازمان  زیستی محیط

ایجاد و تقویت هنجارهاي اجتماعی مناسب در راستاي حفاظت 

هاي مردم محلی، زیست و با تکیه بر حمایت و ظرفیت از محیط

هاي منـابع  ها و فعالیتبازوي قدرتمند دولت جهت اجراي طرح

شــوند محســوب مــی زیســتی محــیططبیعــی و توســعه پایــدار 

)Jeffrey, 2001; Faham, 2006; Lahijanian et al., 

2010; Masoudizadeh et al., 2016 .(اهمیت  رغم علی

د، عـالوه  که نتایج بخش توصیفی نشـان دا  طور همانموضوع، 

 هـیچ مطالعـه   مـورد  روسـتاهاي  چهـارم  سهبیش از  دربر اینکه 

، در روسـتاهاي داراي  نداشـت  وجـود زیستی  محیط فعال تشکل

زیستی نیز تنها در حـدود سـه درصـد از     هاي فعال محیطتشکل

بـا   مسـئله ند که این داشت عضویت ها تشکلاین پاسخگویان در 

ــکل   ــذیر تش ــش انکارناپ ــه نق ــه ب ــوزه  توج ــا در ح ــائله  مس

هـا و  تـر از سـوي سـازمان   زیستی، نیازمنـد توجـه جـدي    محیط

  است. گذار استیسریز و نهادهاي برنامه

از تحقیـق و   آمـده  دسـت  بـه ، با توجـه بـه نتـایج    درمجموع

بهبـود  ، پیشـنهادهاي زیـر در راسـتاي    صورت گرفتهاي ه بحث

  :شوند زیست روستاییان ارایه می از محیط حفاظترفتارهاي 

پیامـدهاي منفـی    از روسـتاییان  آگاهی که میزان با توجه این .1

-زیست داراي اثر مثبـت و معنـی   هایشان بر روي محیط فعالیت

ضـرورت   ایـن زمینـه   داري بر هنجارهاي شخصی آنان بود، در

افـزایش سـطح    در جهـت  فراگیـر  و جانبه همه اقدامات که دارد

-ویژه آگـاهی زیستی به محیط مسائلآگاهی روستاییان در مورد 

هایشان  منفی فعالیت بخشی به آنان در خصوص پیامدها و نتایج

زیست اعم از بروز تغییرات اقلیمی، آلودگی، گـرم   بر روي محیط

اي و صـدمه بـه الیـه ازون،    شدن زمین، انتشار گازهاي گلخانه

و حتـی بـه خطـر افتـادن زنـدگی انسـان        نابودي تنوع زیستی

  گیرد. صورت

دار دو بر اساس نتایج پژوهش در خصوص اثر مثبت و معنـی  .2

متغیر استفاده از منابع اطالعاتی و ارتباطی در زمینه موضـوعات  

زیستی و نگرش نسبت بـه انجـام رفتارهـاي حفاظـت از      محیط

زیست بر انجام این رفتارها از سوي روسـتاییان پیشـنهاد    محیط

هاي فرهنگـی و   هشود که با در نظر گرفتن شرایط و مشخصمی

هـا و  اجتماعی مناطق روستایی، اطالعات مناسب در مورد روش

هدفمنـد و   صـورت  بهزیست  هاي حفاظت از محیطفنون فعالیت

-و از طریق شـبکه  شده دادهبا سهولت در اختیار روستاییان قرار 

هاي آموزشی زیستی در سطح جوامع محلی، برنامه سازي محیط

-ویژه با کمک رسـانه طح گسترده بهي اجتماعی در سساز آگاهو 

زیسـت و   هاي انبوهی مانند رادیو و تلویزیـون، اهمیـت محـیط   

-منابع طبیعی و لزوم حفاظت از آنها در بین روستاییان برجسـته 

مدارانه و در نتیجه، تقویـت  سازي شده و با بهبود نگرش محیط

زیستی روستاییان، آنان را بـه   احساس وظیفه و حساسیت محیط

سوق داد. در ایـن   مسئوالنهزیستی  نجام رفتارهاي محیطسوي ا

خصوص، توجه به دیگر سازوکارهاي ترویجی مختلـف اعـم از   

تهیه و توزیـع مـواد چـاپی ماننـد بروشـور، کتابچـه، نشـریات،        

تواننـد  هـاي آموزشـی مـرتبط مـی    پوسترها، تهیه و پخش فیلم

ــه انجــام رفتارهــاي   از  حفاظــتنگــرش روســتاییان نســبت ب

  زیست را بهبود دهند. محیط

ــکل   .3 ــش تش ــرفتن نق ــر گ ــا در نظ ــدار  ب ــعه پای ــا در توس ه

ریـزان در  و برنامـه  شود که مسـئوالن زیستی پیشنهاد می محیط

از طریـق راهکارهـایی همچـون تسـهیل     سطح کالن و محلی 

، معرفی جایگاه زیستی محیطهاي اندازي تشکلفرایند اداري راه

-زیست با استفاده از رسانه محیطها در حفاظت از و نقش تشکل

هــاي انبــوهی، ترغیــب روســتاییان بــه عضــویت و مشــارکت  

زمینـه الزم بـراي ایجـاد و    ها و سایر موارد، داوطلبانه در تشکل

زیسـتی را فـراهم کننـد.     هاي محیطتقویت هرچه بیشتر تشکل

و بهبود  محلی نهادهاي و جوامع به اختیارات بدون تردید، دادن

در  گیـري تصـمیم  و ریـزي  اییان در فرایند برنامهمشارکت روست

تواننـد  ی مـی تـوجه  قابـل  طور بهزیستی،  مورد موضوعات محیط

ي افـراد محلـی   ریپذ تیمسئول، پایبندي و نفس اعتمادبهاحساس 

  زیست افزایش دهند. را در راستاي حفاظت از محیط
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