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کاربرد نگرشهای ارزشی زیستمحیطی در تحلیل رفتار زیستمحیطگرایانه
کشاورزان به منظور حفاظت از خاک
(مورد مطالعه :کشاورزان شالیکار بخش مرکزی شهرستان ساری)
*2

عزتاله غزانی 1و مسـعود بیـژنی
 ،1دانشآموخته کارشناسیارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 ،2استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت -49/11/22 :تاریخ تصویب)49/10/11 :

چکیده

انسان با رفتارها و تغییراتی که در محیطزیست انجام میدهد ،میتواند باعث تخریب
محیطزیست از جمله خاک شود .در این راستا ،برای جلوگیری از تخریب محیطزیست باید
رفتار انسانها به سمت و سوی ابعاد طبیعتگرایانه تغییر کند .دستیابی به تغییرات رفتاری در
ارتباط با محیطزیست ،نیازمند شناخت نگرش افراد نسبت به آن است .هدف از این پژوهش
تحلیل کاربرد نگرشهای ارزشی زیستمحیطی در واکاوی رفتار زیستمحیطگرایانه به منظور
حفاظت از خاک در بین کشاورزان شالیکار بخش مرکزی شهرستان ساری بود .این پژوهش
توصیفی با استفاده از یک پیمایش انجام گرفت .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای بود که
روایی آن با بهرهگیری از نظر اساتید دانشگاهی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
تأیید شد .با استفاده از روش تصادفی طبقهای با اتنساب متناسب و آماره کوکران 121 ،نفر از
شالیکاران به عنوان نمونه انتخاب شدند ( .)N=4121نتایج نشان داد که رفتار زیستمحیطگرایانه
 21/8درصد از شالیکاران در حد ضعیف 91 ،درصد در حد متوسط 22 ،درصد در حد خوب
و  19/2درصد در حد عالی بود .همچنین ،نتایج آزمونهای مقایسه میانگینها نشان داد که
شالیکاران با دیدگاه ارزشی زیستمحیطی خودخواهانه ،سطح رفتار زیستمحیطگرایانه
پایینتری نسبت به دو دیدگاه ارزشی زیستمحیطی زیستکره و نوعدوستانه داشتند.
واژههای کلیدی :حفاظت از خاک ،رفتار زیستمحیطگرایانه ،نگرشهای زیستمحیطی،
شالیکاران ،ساری.
مقدمه
امروزه تجربه چالشهای زيستمحيطي به کشورهای
توسعهيافته محدود نميشود ،بلکه کليه کشورهای جهان
را در بر ميگيرد (.)Salehi & Imam Gholi, 2012, A
افزايش کيفيت زندگي مردم با نرخ گزاف مصرف منابع
زيستمحيطي به صورت ناخواسته بر زندگي مردم جهان
* نويسنده مسئول :مسـعود بيـژني

تأثير منفي گذاشته ( )Latif et al., 2013و آنها را با انواع
چالشهای زيستمحيطي مثل تغييرات آب و هوا ،کاهش
منابع طبيعي و از دست دادن تنوع زيستي مواجه کرده
است ( .)Klöckner, 2013در اين راستا ،فعاليت کشاورزان
در کنش مستقيم با منابع طبيعي از جمله خاک بوده و
به نحوی بر محيطزيست تأثيرگذار است ( Bayat et al.,
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 .)2011در واقع ،تخريب اراضي به دليل فرسايش خاک و
کاهش مواد غذايي از مسايل عمدهای است که توسعه
بخش کشاورزی را محدود ميکند ( Azizi-e Khalkheyli
 .)et al., 2012بنابراين ،اهميت راهبردی منابع خاک به
طور گسترده مورد پذيرش همگان قرار گرفته و حفاظت
از آن ،اولويت افزايش امنيت غذايي و اتخاذ سياستهای
زيستمحيطي است (Kibblewithe et al., 2014
; .)Bindrabun et al., 2012شواهد نشان ميدهد اين
منبع حياتي در معرض تخريب است؛ به گونهای که
هرساله  6تا  4ميليون هکتار خاک به دليل فرسايش از
بين ميرود (.)Mahboobi and Sepeherara, 2013
همچنين ،وضعيت کشور ايران به گونهای است که به يک
کشور آسيبپذير از نظر فرسايش خاک درآمده است
( .)Agheli-e Kohneshari and Sadeghi, 2005مطابق
آمار انجمن علوم خاک ايران در سال  ،1932ميزان
فرسايش خاک ايران سه برابر متوسط قاره آسيا است و
رتبه نخست فرسايش خاک را در ميان کشورهای درحال
توسعه و جهان دارد ( .)Rohani, 2013در اين راستا ،به
اين علت که استان مازندران در رتبه نخست توليد و سطح
زيرکشت برنج قرار دارد ( Rice Research Institute of
 )Iran, 2014و از آنجايي که کشت اين محصول زراعي
مهم ،به حفظ و بازسازی خاک وابسته است ،حفاظت از
خاک در کشت اين محصول در استان مازندران را امری
ضروری مينمايد .يکي از مهمترين اقدامات در اين عرصه
ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار کشاورزان به منظور حفظ
خاک است .پر واضح است که تقويت رفتار زيست
محيطگرايانه از مهمترين چالشهای پايداری در عرصه
کشاورزی است و اين امر ضرورت انجام اين پژوهش را
بويژه در منطقه مورد مطالعه ،نشان ميدهد.
در ايران ،مسايل مديريت و حفظ منابع خاکي به دو
عامل ،شرايط طبيعي و اقليمي ايران و مديريت و حفظ
منابع خاک برآمده از فعاليتهای انساني بر ميگردد
( .)Bayat et al., 2011بدين ترتيب ،انسان با رفتارهايي
که در قبال محيطزيست انجام ميدهد و تغييراتي که در
محيط ايجاد ميکند ،ميتواند باعث تخريب محيطزيست
از جمله خاک شده و آن را با تهديدی نگرانکننده مواجه
کند ( .)Salehi and Imam Gholi, 2012, Aيکي از
راهکارهای پيشنهادی روانشناسان و جامعهشناسان برای

اجتناب از آسيب رساندن به محيطزيست و جلوگيری از
تخريب آن ،تغيير رفتار انسانها به سمت و سوی ابعاد
طبيعتگرايانه است ( Motaghi & Hemati-e Guimi,
 .)2012رفتارهای زيستمحيطگرايانه 1مجموعهای از
کنشهای آگاهانه افراد جامعه نسبت به محيطزيست
است که طيف وسيعي از احساسات ،تمايالت و
آمادگيهای خاص برای رفتار مطلوب نسبت به
محيطزيست را شامل ميشود .اين نوع رفتار برای به
حداقل رساندن تأثير منفي فعاليتهای انساني بر
محيطزيست و بهبود آن است ( Kollmuss & Agyeman,
 .)2002اين در حالي است که دستيابي به تغييرات رفتاری
در ارتباط با محيطزيست ،در ابتدا نيازمند ايجاد تغيير در
نگرش افراد نسبت به آن است ،چرا که در راستای
فعاليتهای علمي مشخص شد ،افرادی که نگرش مثبت
زيستمحيطي بيشتری دارند احتماالً رفتارهای
زيستمحيطگرايانه بيشتری از خود نشان ميدهند
( .)Halpenny, 2010نگرش زيستمحيطي اشاره به
باورهای افراد راجع به مسايل زيستمحيطي مثل مصرف
کود و سموم دارد (.)Menatizadeh & Zamani, 2012
بنابراين ،درک نگرشهای زيستمحيطي هدف اصلي
بسياری از پژوهشگران در دستيابي به بينشهای جديد
در راستای کمک به پژوهشها در زمينه رفتارهای
زيستمحيطي است ( .)Haghighatian et al., 2013اين
در حالي است که نگرش نسبت به طبيعت با توجه به دو
ديدگاه کلي مورد بحث قرار گرفته که از آنها به "پارادايم
غالب اجتماعي ")SDP(2و "پارادايم نوين زيست محيطي
( "3)NEPياد ميشود .ديدگاه اول بر اين فرض استوار
است که انسانها مخلوقاتي هستند که به پيروی از قوانين
طبيعت نياز ندارند .انسان از طبيعت جدا است و
فعاليتهای آنها با توجه به توانايي فني و بدون توجه به
عناصر زيستبوم تعيين ميشود و بر سه بعد خوشبيني
به فناوری ،اقتصاد آزاد و دموکراسي آزاد تأکيد دارد
( .)Abedi-e Sarvestani, 2012ديدگاه دوم به علت
محدوديتهايي که در استفاده از منابع طبيعي برای انسان
قايل است ،بر افزايش تعادل در بهرهجويي از طبيعت برای
رشد (اقتصادی) جامعه انساني متمرکز شده و انسان را بر
خالف ديدگاه غالب اجتماعي بخشي از طبيعت بهشمار
ميآورد ( .)Dunlap et al., 2000در اين ديدگاه،

1. Pro-Environmental Behavior
)2. Social Dominant Paradigm (SDP

3. New Ecological Paradigm
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پژوهشگران به ارايه رويکردی پرداختند که برای
محيطزيست ارزش ذاتي قايل است و ميتواند
جهتدهنده رفتارهای زيستمحيطي باشد و به باور آنها
اين نوع جهتگيری منجر به رفتار طرفدار محيطزيست
ميشود ( .)Salehi & Imam Gholi, 2012, Bبدين
ترتيب ،انسانهايي که دارای ديدگاه طرفدار محيطزيست
هستند احتماالً نگرشها و رفتارهای حامي محيطزيست
خواهند داشت؛ چرا که منابع زيستمحيطي ازجمله خاک
را در حال خطر تخريب ميبينند .در اين راستا،
جهتگيری ارزشي ،اثر تعيينکنندهای بر نگرش و
رفتارهای زيست محيطي دارد،Stern et al. (2000) .
چارچوبي را برای مطالعه رفتارهای زيستمحيطي ارايه
دادند که در آن "نظريه ارزشي" و "نظريه فعالسازی
هنجار" و "پارادايم نوين زيستمحيطي" را با هم ترکيب
کردند و ديدگاهي را از مجموع متغيرهايي که رفتار را
بهوجود ميآورند ،ايجاد کردند که آن را نظريه ارزش ـ
باور ـ هنجار )VBN( 1ناميدند .در اين نظريه ،سه

گردشگری به اين نتيجه رسيدند که ارزش نوعدوستانه
تأثير بسزايي بر رفتار زيستمحيطگرايانه داردClark et .
) al. (2003نيز ،با تجزيه و تحليل عوامل دروني و بيروني
مؤثر بر رفتار زيستمحيطگرايانه با توجه به الگوی هنجار
فعال شوارتز 6و پارادايم نوين زيستمحيطي در افراد
شرکتکننده و غير شرکتکننده در برنامه انرژی برق سبز
نشان دادند که نگرشهای انساندوستانه و زيستمحيطي
جهت مشارکت در فعاليتهای حامي محيطزيست مؤثر
است ،Quinn and Burbach (2008) .در پژوهشي با
بررسي ويژگيهای فردی در رفتار زيستمحيطگرايانه به
منظور حفظ کيفيت آب نشان دادند ،ارزش نوعدوستانه
ارتباط مستقيم با رفتار زيستمحيطي داردFerdowsi .
) et al. (2007با بررسي رابطه بين دانش زيستمحيطي و
رفتار حفاظت از محيط در بين دانشجويان نشان دادند که
نگرش انسانمدارانه 4و محيطمدارانه 1با رفتار حفاظت از
محيط رابطه دارد ،Fazeli and Jafarsalehi (2013) .در
پژوهش خود شکاف بين نگرش ،دانش و رفتار
زيستمحيطي را مورد واکاوی قرار دادند .نتايج پژوهش
آنها نشان داد ،رفتار زيستمحيطي با انگيزه ،ارزش ،درک
منافع زيستمحيطي ،رابطه مثبت دارد اما با دانش و
نگرش زيستمحيطي رابطه معنيداری نداردHijazi and .
) ،Eshaghi (2014در پژوهش خود به تبيين رفتار
زيستمحيطي روستاييان استانهای غرب کشور
پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان داد که نگرش
زيستمحيطي تأثير مثبتي بر رفتار زيستمحيطي
روستاييان دارد و نيز حضور در دورههای آموزشي نتوانسته
رفتار زيستمحيطي افراد را بهبود بخشدMotamedinia .
) ،et al. (2014در پژوهش خود ،به بررسي عوامل مؤثر بر
نگرش زيستمحيطي پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان
داد که متغيرهای سطح تحصيالت ،شهرنشيني و شرکت
در دورههای آموزشي زيستمحيطي جزء متغيرهای
تبيينکننده نگرش زيستمحيطي هستند.
با توجه به مطالعات گذشته ،واضح است که نگرشهای
ارزشي زيستمحيطي ميتوانند در انجام يا عدم انجام
رفتارهای زيستمحيطي مؤثر باشند ،بدين ترتيب در اين
پژوهش سعي شد تا به کاربرد نگرشهای ارزشي

1. Value-Belief-Norm (VBN) Theory
2. Biospheric
3. Altruistic
4. Egoistic

5. Place Attachment Theory
6. Schwartz Norm-Activation Model
7. Anthropocentric
8. Ecocentric

جهتگيری ارزشي "زيستکره( "2ارزشگذاری بر تمامي
گونههای کرهزيستي)" ،نوعدوستي اجتماعي( "9رفاه ساير
انسانها) و "خودخواهانه( "7کسب منافع شخصي) در
ارتباط با محيطزيست مطرح است .اين در حالي است که
با توجه به نتايج تحقيق )،Bijani and Hayati (2013
افرادی که نگرش زيستکره دارند رفتارهای حامي
محيطزيست را در اولويت قرار ميدهند .همچنين ،افراد
با ديدگاه ارزشي زيستمحيطي خودخواهانه ،رفتار
زيستمحيطي ضعيفتری را نسبت به دو گروه زيستکره
و نوعدوستانه از خود نشان ميدهند،Lee et al. (2014) .
با تحليل سه نوع رفتار زيستمحيطگرايانه و روابط متقابل
آنها در بين شهروندان شهر سئول کره جنوبي نشان
دادند که ارزشهای نوعدوستانه تأثير مستقيم و مثبتي بر
رفتار زيستمحيطگرايانه دارد .ضمن آنکه نگرانيهای
زيستمحيطي واسطه بين رفتار و جهتگيری ارزشي
نوعدوستانه است .در همين راستا در مطالعهای ديگر،
) ،Zhang et al. (2014در پژوهش خود با بررسي نقش
آگاهي ،ارزشها و دلبستگي مکاني با توجه به نظريه ارزش
ـ باور ـ هنجار و نظريه دلبستگي مکاني 1در پيشبيني
رفتار زيستمحيطگرايانه ساکنان در سايتهای
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زيستمحيطي در تحليل رفتار زيستمحيطگرايانه
شاليکاران به منظور حفاظت از خاک پرداخته شود.
مواد و روشها
هدف اصلي اين پژوهش ،کاربرد نگرشهای ارزشي
زيستمحيطي در تحليل رفتار زيستمحيطگرايانه به
منظور حفاظت از خاک در بين کشاورزان شاليکار بخش
مرکزی شهرستان ساری بود که در سال  1939به اجرا در
آمد .پژوهش حاضر از نوع کاربردی و پيشينپژوهي بود
که به روش توصيفي انجام شده است .جامعه آماری مورد
مطالعه در اين پژوهش ،شامل  3621کشاورز شاليکار در
بخش مرکزی شهرستان ساری بود ( Organization of
 .)Agricultural Jihad of Sari, 2014حجم نمونه بر
اساس آماره کوکران به تعداد  121نفر برآورد گرديد.
بخش مرکزی شهرستان ساری شامل دهستانهای
اسفيورد شوراب ،مذکوره ،کليجان رستاق سفلي و
مياندرود کوچک ميباشد .روش نمونهگيری ،روش
تصادفي طبقهای متناسب با حجم جامعه بود .ابزار
اندازهگيری در اين پژوهش پرسشنامه محققساخت و از
نوع بستهپاسخ بود که بر مبنای مطالعات نظری و
مشاهدات ميداني صورتگرفته بود .جهت سنجش رفتار
زيستمحيط گرايانه شاليکاران از دوازده گويه در قالب
طيف ليکرت بهره گرفته شد .روايي ظاهری و محتوايي
پرسشنامه اين پژوهش با استفاده از نظرهای برخي از
متخصصان دانشگاهي در عرصه ترويج و آموزش کشاورزی
و کارشناسان جهاد کشاورزی مورد تأييد قرار گرفت.
پايايي پرسشنامه با استفاده از آزمونهای آلفای کرونباخ
برای متغيرهايي که از طيف ليکرت مورد سنجش قرار
گرفتند ،محاسبه شد و اعتماد پرسشنامه را برای انجام
پژوهش قابل قبول نشان داد .مقدار آلفای کرونباخ به

صورت جدول ( )1بهدست آمد .همچنين ،تجزيه و تحليل
دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS22صورت گرفت.
جدول 1ـ ميزان آلفای کرونباخ برای مقياسهای مورد بررسي
رديف

متغيرها

1
2
9
7

رفتار زيستمحيطگرايانه
جهتگيری ارزشي زيستکره
جهتگيری ارزشي نوعدوستانه
جهتگيری ارزشي خودخواهانه

مقدار آلفای
تعداد گويه
کرونباخ
12
7
7
7

1/64
1/47
1/11
1/44

نتایج و بحث
در جدول ( )2خالصه نتايج توصيفي اين پژوهش ارائه
شده است .از مجموع پاسخگويان مورد بررسي در اين
پژوهش31 ،درصد مرد و  11درصد زن بودند .ميانگين
سني شاليکاران در بخش مرکزی شهرستان ساری حدوداً
 74سال بود .از مجموع پاسخگويان مورد بررسي در اين
پژوهش 116 ،نفر در روستا و  7نفر در شهر سکونت
داشتند .از نظر ميزان تحصيالت 6/4 ،درصد شاليکاران
بيسواد 11/4 ،درصد ابتدايي 22/1 ،درصد راهنمايي،
 23/2درصد متوسطه 14/1 ،درصد فوقديپلم 11 ،درصد
ليسانس و  1/4درصد نيز سطح سواد باالتر از ليسانس
داشتند .ميانگين سابقه کار کشاورزی شاليکاران مورد
بررسي ،حدوداً  22سال بود .ميانگين درآمد در ماه ايشان،
 662،111تومان بود که بيشتر آنها ميزان درآمد خود را
 111،111تومان ذکر کردند.
از مجموع پاسخگويان مورد بررسي41 ،درصد
تجربهای از حضور در کالسهای آموزشي ـ ترويجي که
در رابطه با حفاظت از خاک در شاليزارها باشد نداشتند و
تنها  27/2درصد از شاليکاران در چنين کالسهايي
شرکت کرده بودند.
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جدول 2ـ خالصه آمار توصيفي متغيرهای مورد بررسي

جوان ()Xi>91
ميانسال ()91≥Xi>71
مسن ()71≥Xi>61
پير ()61≥Xi
بدون پاسخ

11
77
71
1
11

1/9
96/4
99/9
6/4
11

3/1
79/1
93/2
4/1

3/1
12/3
32/2
111

مرد

111

31

زن
روستا

12
116

11
36/4

شهر

7

9/9

1
بيسواد
17
ابتدايي
24
راهنمايي
91
متوسطه
ميزان تحصيالت
21
فوقديپلم
12
ليسانس
2
باالتر از ليسانس
1
بدون پاسخ
91
کمسابقه ()Xi>11
سابقه کار کشاورزی سابقه متوسط (61 )11≥Xi>91
12
پر سابقه ()91≥Xi
(سال)
1
بدون پاسخ
23
بله
حضور در کالسهای
31
خير
آموزشي ـ ترويجي در
1
بدون پاسخ
رابطه با حفاظت از خاک

6/4
11/4
22/1
23/2
14/1
11
1/4
1/1
91/4
17/2
11
7/2
27/2
41
1/1

متغير

سن
(سال)

جنسيت

به منظور توصيف کيفي متغير رفتار
زيستمحيطگرايانه شاليکاران در زمينه حفاظت از خاک،
از روش  1ISDMاستفاده شد و رفتار
زيستمحيطگرايانه شاليکاران در زمينه حفاظت از خاک

1. Interval of Standard Deviation from Mean

99
16/1
11/7

99
13/6
111

27/7
41/6

متوسطه

زيستمحيطگرايانه

6/4
11/1
22/4
23/7
14/6
11/1
1/4

6/4
11/1
71/2
41/6
11/2
31/9
111

2

61

21

21/46

خير

توزيع فراوانی و رتبهبندي گويههاي تبيين کننده رفتار

13

16

11

76/13

روستا

محل سکونت

سطح

مرد

درصد
فراواني
فراواني

درصد
معتبر

درصد
تجمعي

کمينه بيشينه نما

ميانگين

به چهار سطح تقسيم شده است .با توجه به
جدول ( ،)9نتايج نشان داد که ميزان رفتار
زيستمحيطگرايانه  17/2درصد شاليکاران در حد عالي،
 21درصد در حد خوب 71 ،درصد از در حد متوسط و
 21/1درصد در حد ضعيف است.
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جدول 9ـ سطحبندی رفتار زيستمحيطگرايانه شاليکاران
متغير
رفتار زيستمحيطگرايانه در زمينه
حفاظت از خاک

سطح

فراواني

درصد فراواني

درصد تجمعي

ضعيف

21

21/1

21/1

متوسط

71

71

61/1

خوب

91

21

11/1

عالي

14

17/2

111

121

111

مجموع

نتايج حاصل از بررسي گويههای متغير رفتار
زيستمحيطگرايانه (جدول  )7نشان ميدهد که گويه
"من برای مبارزه با بيماریها و آفات ،سموم شيميايي را
درست و طبق دستور مصرف ميکنم" با کمترين ضريب
تغييرات در رتبه اول قرار گرفت و گويه "من از پسابهای
فاضالب برای آبياری شاليزارم استفاده نميکنم" دارای
بيشترين ضريب تغييرات و پايينترين رتبه شد .در متغير
رفتار زيستمحيطگرايانه ،گويههای "من برای جلوگيری

نما (مد)

متوسط

از آفات (کِرم ساقهخوار برنج و  )...از مبارزه بيولوژيک
(زنبور تريکوگراما) استفاده ميکنم" و "من بعد از برداشت
برنج ،باقيمانده ساقه (کاه و کُلَش) را که در زمين برجای
مانده نميسوزانم" با توجه به ضريب تغييرات برابر ،بر
اساس گويه با ميانگين باالتر رتبهبندی شدند .ميانگين
کل گويههای متغير رفتار زيستمحيطگرايانه عدد 9/71
شد که اين نشانگر رفتاری در حد متوسط در زمينه
حفاظت از خاک است.

جدول 7ـ رتبهبندی گويههای مربوط به رفتار زيستمحيطگرايانه
متغير

گويه

ضريب
ميانگين* انحرف معيار
تغييرات

رتبه

من برای مبارزه با بيماریها و آفات ،سموم شيميايي را درست و طبق دستور
مصرف ميکنم.
من با توجه به نياز کشت برنج ،سعي ميکنم شاليزار خود را با عمق مناسب و در
2
1/276
1/14
7/47
زمان مناسب شخم بزنم.
9
1/711
1/67
من استفاده از کودهای آلي و سبز را به مصرف کودهای شيميايي ترجيح ميدهم9/67 .
7
1/747
1/61
9/17
اگر شاليزار شيبدار بود از شخم حفاظتي استفاده ميکنم.
من برای جلوگيری از آفات (کرم ساقهخوار برنج و  )...از مبارزه بيولوژيک (زنبور
1
1/199
1/11
9/93
تريکوگراما) استفاده ميکنم.
من بعد از برداشت برنج ،باقيمانده ساقه (کاه و کُلَش) را که در زمين برجای مانده
6
1/199
1/63
9/14
نميسوزانم.
من از کشت محصوالت ريشهای و غدهای ( مانند سيبزميني ،هويج و  )...در زمين
4
1/114
1/11
9/92
به عنوان کشت دوم خودداری ميکنم.
1
1/163
1/67
2/11
از آزمايش خاک جهت تعيين نياز کودی شاليزارم استفاده ميکنم.
من بطریهای خالي سموم را بعد از مصرف ،جمعآوری کرده و به متصديان
3
1/144
1/14
9/19
بازيافت ميدهم.
11 1/694
1/11
من بعد از برداشت برنج ،گياهان دو لپهای (نخود ،لوبيا ،باقال و  )...را کشت ميکنم2/79 .
11 1/616
2/11
9/13
من زبالههای خانگي خود را در مزرعه يا اطراف آن نميريزم.
12 1/416
1/11
2/66
من از پَسابهای فاضالب برای آبياری شاليزارم استفاده نميکنم.
* ميانگين با طيف ليکرت شامل موارد اصالً ( ،)1خيلي کم ( ،)2کم ( ،)9متوسط ( ،)7زياد ( )1و خيلي زياد ( )6سنجيده شده است.
بنابراين ميانگين هر گويه در فاصله 1ـ 6قرار ميگيرد.
1/19

1/11

1/211

1

رفتار زيستمحيطگرايانه
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بر اساس مقادير ارايه شده در جدول ( ،)6نتايج حاصل

توزيع فراوانی و رتبهبندي گويههاي تبيين کننده
نگرشهاي ارزشی زيستمحيطی

از بررسي گويههای متغير جهتگيری ارزشي زيستکره

نتايج جدول ( ،)1نشان ميدهد که  21درصد
پاسخگويان دارای جهتگيری ارزشي زيستکره62/1 ،
درصد دارای جهتگيری ارزشي نوعدوستانه و 14/1
درصد دارای جهتگيری ارزشي خودخواهانه بودند .به
منظور تقسيمبندی افراد در سطوح مختلف ،در ابتدا برای
گويههای سطح اول به بعد ،کدبندی مجدد انجام گرفت
تا از اين طريق بازههای
منفصلي بهوجود آيد که بتوان با توجه به آن ،افراد را

نشان ميدهد که گويه "بقای انسان در وجود منابع

در سطوح مختلف قرار داد .بر اساس اين نوع کدبندی،
گويههای سطح اول به همان حالت کد داده شده قبلي
باقي ماند (از 1تا )6اما در سطح دوم کدبندی از عدد 4
شروع و به  12ختم ميشود و اين شيوه برای سطح سوم
به صورت 19تا  11ادامه مييابد .در مرحله بعد ،کمترين
و بيشترين امتيازی که افراد کسب نمودند باهم جمع
گرديده و بازه  17تا  177بدست آمد .در گام بعد ،حاصل
تفاضل اين دو عدد محاسبه شد و بر سه سطح تقسيم شد.
بدين ترتيب سه سطح منفصل از جهتگيری ارزشي
زيستمحيطي بدست آمد که ميتوان افراد را در طبقات
مختلف قرار داد.

واجب است" با کمترين ضريب تغييرات در رتبه اول قرار
گرفت و گويه "کشاورزان حق ندارند به خاطر افزايش
محصول اِقدام به تخريب محيطزيست کنند" دارای
بيشترين ضريب تغييرات و پايينترين رتبه شد .ميانگين
کل گويههای متغير جهتگيری ارزشي زيستکره 7/41
(در فاصله 1تا )6شد .همچنين ،نتايج حاصل از بررسي
گويههای متغير جهتگيری ارزشي نوعدوستانه نشان
ميدهد که گويه "محيطزيست حق همه مردم است ،پس
نبايد آن را با رفتارهايمان تخريب کنيم" با کمترين
ضريب تغييرات در رتبه اول قرار گرفت و گويه "معتقدم
افزايش کشاورزی برای تغذيه مردم ،مهمتر از حفظ
محيطزيست است" دارای بيشترين ضريب تغييرات و
پايينترين رتبه گرديد.
ميانگين کل گويههای متغير جهتگيری ارزشي نوع
دوستانه ( 7/71در فاصله 1تا )6شد .نتايج حاصل از
بررسي گويههای متغير جهتگيری ارزشي خودخواهانه
نشان ميدهد که گويه "محيطزيست حق همه مردم

جدول 1ـ توزيع فراواني پاسخگويان :ارزشهای سهگانه
متغير

سطح

فراواني

درصد
فراواني

نما

است ،پس نبايد آن را با رفتارهايمان تخريب کنيم" با
کمترين ضريب تغييرات در رتبه اول قرار گرفت و گويه
"معتقدم افزايش کشاورزی برای تغذيه مردم ،مهمتر از

زيستکره

27

21

حفظ محيطزيست است" دارای بيشترين ضريب تغييرات

نوعدوستانه

41

62/1

خودخواهانه

21

14/1

و پايينترين رتبه گرديد .ميانگين کل گويههای متغير

121

111

جهتگيری ارزشي
زيستمحيطي

طبيعي سالم است ،پس حفاظت از آن قبل از هر اقدامي

مجموع

نوعدوستانه

جهتگيری ارزشي خودخواهانه ( 2/36در فاصله 1تا)6
شد.
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جدول 6ـ رتبهبندی گويههای مربوط به نگرشهای ارزشي زيستمحيطي
متغير

ضريب
ميانگين* انحرف معيار
تغييرات

گويه

رتبه

جهتگيری زيستکره
جهتگيری نوعدوستانه
جهتگيری خودخواهانه

بقای انسان در وجود منابع طبيعي سالم است ،پس حفاظت از آن قبل از هر اقدامي
واجب است
7/34
به نظر من حفاظت از محيطزيست و آباداني آن بر کشاورزی اُلويت دارد.
7/17
به نظر من نبايد با مصرف زياد کود شيميايي ،محيطزيست را آلوده کنيم.
کشاورزان حق ندارند به خاطر افزايش محصول اِقدام به تخريب محيطزيست کنند7/92 .

1/11

1/131

1

1/11
1/11
1/31

1/291
1/971
1/793

2
9
7

1/23

محيطزيست حق همه مردم است ،پس نبايد آن را با رفتارهايمان تخريب کنيم.
به نظر من نبايد اجازه دهيم آلودگي شاليزارمان به ديگر شاليزارها سِرايت کند تا
7/11
کشاورزان ديگر دچار مشکل شوند.
چون انسانها اَشرف مخلوقات هستند ،بنابراين توجه به انسانها مهمتر از حفظ
7/24
گونههای گياهي و جانوری ديگر است.
9/91
معتقدم افزايش کشاورزی برای تغذيه مردم ،مهمتر از حفظ محيطزيست است.

1/91

1/274

1

1/49

1/913

2

1/46

1/712

9

1/66

1/119

7

9/63
2/31
2/42

1/46
1/16
1/61

1/746
1/194
1/616

1
2
9

1/62

1/671

7

1/91

منابعطبيعي برای حل مشکالت من و رسيدن به منافعام است.
در شرايط اقتصادی امروز من نميتوانم به محيطزيست يا منافع جمعي فکر کنم.
افزايش محصول و درآمد من ،مهمتر از محيطزيست است.
اين حق کشاورز است که فقط به شاليزار خود توجه کند و بقيه شاليزارها به او
2/19
مربوط نيست.

* ميانگين با طيف ليکرت شامل موارد اصالً ( ،)1خيلي کم ( ،)2کم ( ،)9متوسط ( ،)7زياد ( )1و خيلي زياد ( )6سنجيده شده است.
بنابراين ميانگين هر گويه در فاصله 1ـ 6قرار ميگيرد.
تحليل نتايج حاصل از مقايسه ميانگينها

بين سه گروه شاليکاران با ديدگاههای ارزشي
زيستمحيطي زيستکره ،نوعدوستانه و خودخواهانه از
نظر رفتار زيستمحيطگرايانه در سطح يک درصد خطا
تفاوت معنيداری وجود دارد .نتايج آزمون تعقيبي LSD

نشان ميدهد که بين ديدگاههای نوعدوستانه و
خودخواهانه در سطح پنج درصد خطا ،زيستکره و
خودخواهانه در سطح يک درصد خطا تفاوت معنيداری
وجود دارد .اما بين نوعدوستانه و زيستکره تفاوت
معنيداری وجود ندارد.

جدول 4ـ تحليل واريانس يک طرفه :مقايسه سه نوع جهتگيری ارزشي در مقايسه با رفتار زيستمحيطگرايانه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

زيستکره

27

77/69a

6/37

نوعدوستانه

41

71/71a

1/91

خودخواهانه

21

94/72b

7/71

متغير

زيستمحيطي

ارزشي

جهتگيری

 aو  bحروف يکسان نشانه عدم تفاوت معنيدار بين گروهها ميباشد.

F

1/112

P
(معنيداری)

**1/114
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همچنين ،بين دو گروه از کشاورزان شرکتکننده در
کالسهای آموزشي ـ ترويجي و کشاورزاني که مشارکت
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ندارند از نظر رفتار زيستمحيطگرايانه تفاوت مثبت و
معنيداری وجود ندارد.

جدول 1ـ نتايج آزمون  tمستقل :مقايسه رفتار زيستمحيطگرايانه در بين شرکتکنندگان در کالسهای ترويجي
متغير
مشارکت در کالسهای
آموزشي ـ ترويجي

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

بله

23

71/21

4/99

خير

31

71/77

4/33

نتيجهگيري و پيشنهادها

بر اساس يافتههای پژوهش ،ميزان رفتار
زيستمحيطگرايانه  61/1درصد از شاليکاران نامناسب
است و احتمال بروز رفتارهای تخريبکننده
زيستمحيطي توسط آنها زياد است .از مجموع
پاسخگويان 31 ،درصد مرد و  11درصد زن بودند .اين
تفاوت عمده از آن جهت است که در بخش مرکزی
شهرستان ساری ،مردان بيشتر عهدهدار امور شاليکاری
هستند و زنان ،مردان را در فعاليت شاليکاری همراهي
ميکنند .از مجموع شاليکاران41 ،درصد آنها تجربهای از
حضور در کالسهای آموزشي ـ ترويجي که در رابطه با
حفاظت از خاک در شاليزارها باشد نداشتند و تنها
27/2درصد از چنين کالسهايي بهرهمند شده بودند.
درواقع هنوز سازمانهای مربوطه نتوانستند تمام
شاليکاران را با مفاهيم مربوط به حفاظت از محيطزيست
آشنا کنند و بخش زيادی از شاليکاران منطقه ،تحت
پوشش اين نوع کالسهای آموزشي ـ ترويجي قرار ندارند.
همچنين ،بين دو گروه از کشاورزان شرکتکننده در
کالسهای آموزشي ـ ترويجي و کشاورزاني که مشارکت
ندارند از نظر رفتار زيستمحيطگرايانه تفاوت مثبت و
معنيداری وجود ندارد .اين نتيجه همسو با تحقيق
( )Hijazi & Eshaghi, 2014و ناهمسو با پژوهش
( )Motamedinia et al., 2014است .بر اين اساس،
آموزشهای زيستمحيطي که در دورههای آموزشي ـ
ترويجي برای کشاورزان در منطقه ارايه داده شده است
نتوانسته موجب تغيير در ديدگاه و رفتار زيستمحيطي
شاليکاران شود .در نتيجه ،ضعف کيفي آموزشهای

t

( Pمعنيداری)

-1/137

1/321

زيستمحيطي در منطقه برای کشاورزان علت مؤثری در
عدم انجام رفتارهای حامي محيطزيست توسط کشاورزان
قلمداد ميشود.
از مجموع پاسخگويان 62/1 ،درصد دارای
جهتگيری ارزشي نوعدوستانه 21 ،درصد دارای
جهتگيری ارزشي زيستکره و  14/1درصد دارای
جهتگيری ارزشي خودخواهانه بودند .در واقع ،شاليکاران
بيشتر به رفاه همنوعان خود توجه کرده و رفتارهای خاص
محيطزيستي را در اولويت بعدی خود قرار ميدهند.
همچنين ،بين سه گروه از شاليکاران با ديدگاههای ارزشي
زيستمحيطي زيستکره ،نوعدوستانه و خودخواهانه از
نظر رفتار زيستمحيطگرايانه تفاوت معنيداری وجود
دارد .نتايج آزمون تعقيبي  LSDمشخص شد که بين
ديدگاههای ارزشي زيستمحيطي نوعدوستانه و
زيستکره با خودخواهانه تفاوت معنيداری وجود دارد .اما
بين نوعدوستانه و زيستکره تفاوت معنيداری وجود
ندارد .بر اين اساس ،هر دو گروه با ديدگاههای ارزشي
زيستمحيطي زيستکره و نوعدوستانه ،با ميانگينهای
 7/41و  ،7/71رفتارهای مشابهي با محيطزيست دارند و
هر دو گروه برای حفاظت از آن اهميت قايل هستند .اين
نتيجه همسو با تحقيقات (Lee ( ،)Ferdowsi et al., 2007
Clark et al., ( ،)Zhang et al., 2014( ،)et al., 2014
 )2003و ( )Bijani & Hayati, 2013ميباشد .تنها تفاوت
اين دو گروه بر اساس رتبهبندی گويههای آن است که
افراد با ديدگاه نوعدوستانه حد نهايي حفاظت از
محيطزيست را در گرو رفاه انسان ميدانند ،اما افراد با
ديدگاه زيستکره ،محيطزيست را قلب تپنده حيات
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بشريت تلقي مينمايند و حفاظت از آن را در هر شرايط
مهم ميپندارند .نتايج تحليل توصيفي نشان ميدهد که
در حدود  61درصد شاليکاران رفتار زيستمحيطگرايانه
نامناسبي دارند .ضمن آنکه در حدود  11درصد افراد
ديدگاه مناسبي به نحوه رفتار با محيطزيست دارند .اين
تناقض در رفتار و نوع نگاه به مقوله حفاظت از
محيطزيست ،بيانگر شکافي بين ديدگاه تا عمل شاليکاران
در زمينه رفتار زيستمحيطگرايانه ميباشد .اين نتيجه
همسو با تحقيقات (،)Fazeli & Jafarsalehi, 2013
( )Abedi-e Sarvestani, 2012و ناهمسو با ( & Hijazi
 )Eshaghi, 2014ميباشد.
از تعمق در يافتههای اين پژوهش مي پيشنهادهای
زير ارايه ميشود:
ـ با توجه به نتايج ،گروهي از شاليکاران جهتگيری
ارزشي زيستمحيطي خودخواهانه دارند ،در نتيجه
احتمال انجام رفتارهای مخرب از طرف اين گروه باال است.
بر اين اساس ،پيشنهاد ميشود اين دست از افراد شناسايي
و در اولويت برنامههای آموزشي برای تغيير نگرش و
رفتارشان قرار گيرند.
ـ بيشتر شاليکاران سابقه مناسبي در کشت برنج
داشته و به نوعي ميتوان گفت باتجربه هستند .ضمن آنکه
سطح تحصيلي شاليکاران منطقه مناسب بوده و بيسوادان
اندک افراد از شاليکاران را شامل ميشوند .بر اين اساس،
پيشنهاد ميشود به برگزاری جلسات بحث با همکاری

جهاد کشاورزی منطقه در بين کشاورزان و ارائه اصول
کشت حفاظتي توسط کارشناسان ،به گونه دانش بومي و
مدرن را درهم آميخته و با مشارکت خود شاليکاران
بهترين روش کشت در جهت حفظ محيطزيست انتخاب
و اشاعه يابد.
ـ با توجه به آمارها ،بسياری از کشاورزان در دورههای
آموزشي ـ ترويجي با محوريت حفاظت از خاک حضور
نداشتهاند .اين موضوع يا به دليل عدم اطالع از برگزاری
چنين دورههايي بوده يا اصالً سازمان ذیصالح همت به
برگزاری اينگونه دورهها نگمارده است .در اين راستا،
پيشنهاد ميشود جهاد کشاورزی منطقه به عنوان متولي
مباحث مربوط به کشاورزی ،در اطالعرساني نسبت به
برگزاری کالسهای آموزشي ـ ترويجي دقت نظر بيشتری
نمايد و از رسانههای پرمخاطب بهره ببرد و در برنامهريزی
جهت ارائه مباحث به کشاورزان حتماً موارد
زيستمحيطي را لحاظ نمايد تا با جنبه زيستمحيطي هر
نوع از عمليات کشاورزی آشنا شوند.
ـ نتايج نشان ميدهد که شکافي بين ديدگاه تا عمل
شاليکاران در زمينه رفتار زيستمحيطگرايانه است .بر اين
اساس ،پيشنهاد ميشود تا با انجام پژوهشهايي در اين
زمينه ،عوامل بازدارنده و پيشبرنده اين نوع رفتار
شناسايي شود و با توجه آنها موانع را برداشته و
مشوقهايي ارايه شود.

REFRENCES
Abedi-e Sarvestani, A. (2012). Environmental Attitude and Behavior of Students of Gorgan University
of Agricultural Sciences and Natural Resources. Journal
of Iranian Agricultural Extension and
Education. 7(2): 77-9. (In Farsi).
Agheli-e kohneshari, L., & Sadeghi, H. (2005). Estimating the economic impacts of soil
erosion in
Iran. Quarterly Journal of the Economic Research, (15): 87-100. (In Farsi).
Azizi Khalkheili, T., Bakhshi Jahromi, A., and Bijani, M. (2012). Soil conservative behavior of farmers:
The role of information & communication media. Iranian Agricultural Extension and Education Journal.
7 (2): 51-61. (In Farsi).
Bayat, N., Rastegar, A., & Azizi, F. (2011). Environment and management of soil resources in Iran's rural
areas. Journal of Regional Planning, 1 (2): 63-78. (In Farsi).
Bijani, M., and Hayati, D. (2013). Application of Environmental Attitudes toward Analyzing Water
Conflict: The Case of Doroodzan Dam Irrigation Network. Iranian Agricultural Extension and Education
Journal. 9 (1): 83- 102. (In Farsi).
Bindraban, P. S., Van der Velde, M., Ye, L., Van den Berg, M., Materechera, S., Kiba, D.
I.,
Van
Lynden, G. (2012). Assessing the impact of soil degradation on food production. Current Opinion in
Environmental Sustainability, 4(5): 478-488.
Clark, C. F., Kotchen, M. J., & Moore, M. R. (2003). Internal and external influences on
proenvironmental behavior: Participation in a green electricity program. Journal of Environmental
Psychology, 23(3): 237-246.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

31

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

... کاربرد نگرش های ارزشي زيست محيطي در تحليل رفتار زيست محيط گرايانه:غزاني و بيژني
Fazeli, M., & Jafarsalehi, S. (2013). Gap in tourists’ attitude, knowledge and environmental behavior.
Journal of Tourism Management Studies, 8 (22): 137-162. (In Farsi).
Ferdowsi, S., Mortazavi, Sh., & Rezvani, N. (2007). The relationship between environmental knowledge
and Environmental Protection behaviors. Journal of Human Sciences, (53): 151-164. (In Farsi).
Haghighatian, M., Purafkari, N., & Jafarinia, Gh. (2013). The impact of Social environmental behaviors
on social development: The case of South Pars staff (Assaluyeh). Journal of Social Development
Studies in Iran, 5 (1): 136-152. (In Farsi).
Halpenny, E. A. (2010). Pro-environmental behaviours and park visitors: The effect of place attachment.
Journal of Environmental Psychology, 30(4): 409-421.
Hijazi, Y., & Eshaghi, R. (2014). Explanation of rural people's environmental behavior in the West
provinces of Iran based on planned behavior model. Iranian Journal of Agricultural Economics and
Development Research, 45 (2): 257-267. (In Farsi).
Kibblewhite, M. G., Bellamy, P. H., Brewer, T. A., Graves, A. R., Dawson, C. A., Rickson, R. J., &
Stuart, J. (2014). An exploration of spatial risk assessment for soil protection: Estimating risk and
establishing priority areas for soil protection. Science of the Total Environment, 473: 692-701.
Klöckner, C. A. (2013). A comprehensive model of the psychology of environmental behavior: A metaanalysis. Global Environmental Change, 23(5): 1028-1038.
Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the
barriers to pro-environmental behavior?. Environmental Education Research, 8(3): 239-260.
Latif, S. A., Omar, M. S., Bidin, Y. H., & Awang, Z. (2013). Role of Environmental Knowledge
in
Creating Pro-Environmental Residents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 105: 866-874.
Lee, Y. K., Kim, S., Kim, M. S., & Choi, J. G. (2014). Antecedents and interrelationships
of
three
types of pro-environmental behavior. Journal of Business Research, 67(10): 2097-2105
Mahboobi, M., & Spehrara, M., (2013). Farmers' professional ethics toward soil conservation. Journal of
Ethics in Science and Technology, 8 (3): 25-35. (In Farsi).
Menatizadeh, M., & Zamani, Gh. (2012). Factors affecting farmers' environmental attitude toward soil and
water resources protection in Shiraz. Journal of Research in Management Agricultural Education, (20):
3-13. (In Persian).
Motaghi, A., & Hemati-e Guimi, Z. (2012). Tourism and Environment (Investigation of opportunities,
environmental concerns and behaviors among tourists in Bushehr Township). Journal of Tourism
Planning and Development, 1 (3): 155-168. (In Farsi).
Motamedinia, Z., Papzan, A., & Mehdizadeh, h. (2014). Environmental factors affecting the behavior
agricultural SME owners and managers in provinces of Kermanshah and Ilam. Journal of Natural
Environment (Iranian Journal o Natural Resources), 67 (1): 91-103. (In Farsi).
Organization of Agricultural Jihad of Sari Township. (2014). Annually report. Unpublished. (In Farsi).
Quinn, C. E., & Burbach, M. E. (2008). Personal characteristics preceding pro-environmental behaviors
that improve surface water quality. Journal of Natural
and Social Sciences, 18: 103-114.
Rice Research Institute of Iran (2014). Annually report. Unpublished. (In Farsi).
Rohani, B. (2013). Soil protection becomes legal in Iran. Journal of Food Knowledge and Agriculture, 11
(104): 22-23. (In Farsi).
Salehi, S., & Imam Gholi, L. (2012, A). Experimental study of the relationship between environmental
awareness and behavior (Investigation of urban and rural areas in Sanandaj
Township).
Iranian
Journal of Social Issues, 3 (1): 121-141. (In Farsi).
Salehi, S., & Imam Gholi, L. (2012, B). Investigation of social capital impact on the environmental
behavior (Case Study: Kurdistan province). Iranian Journal of Sociology, 13 (4): 90-115. (In Farsi).
Stern, P. C. (2000). New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant
behavior. Journal of Social Issues, 56(3): 407- 424.
Zhang, Y., Zhang, H. L., Zhang, J., & Cheng, S. (2014). Predicting residents' pro- environmental
behaviors at tourist sites: The role of awareness of disaster's consequences, values, and place attachment.
Journal of Environmental Psychology, 40: 131-146.

