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ABSTRACT 

 

The occurrence of environmental problems and its increasing trend has become a major concern 

of international organizations and experts in this field. Since human behavior is the main cause of 

environmental hazards, in recent years, the type of human behavior with the environment has been 

at the forefront of international attention. Therefore, the purpose of this study was Modeling 

Effective Factors on the environmental ethical behavior of villagers with an emphasis the theory of 

value-conscience-normative. The statistical population of this research included all the supervisors 

of villages of Alishravan’s and Mishan Khas’s family in Siwan in the city of Ilam. Using the 

Cochran formula, 332 people were sampled. Finally, 335 questionnaires were collected and 

analyzed in a proportional sampling method. The present study was carried out using a 

questionnaire. Validity of the questionnaire was confirmed by a survey of experts and its reliability 

was confirmed by Cronbach's alpha test. In order to test the structural model presented in the 

theoretical framework of the research the path analysis technique was used by maximum likelihood 

method using AMOS software (V 20). Structural Equation modeling showed the optimal fit of the 

structural model. In total, the variables of research explained 72% of the variance of environmental 

ethical behavior of villagers. 
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Objectives 

The occurrence of environmental problems and its increasing trend has become a major concern 

of international organizations and thinkers in this field. Environmental degradation can be 

considered as disturbing the ecological balance between all the factors involved. Man has disturbed 

this balance by infiltrating and seizing beyond the threshold of environmental tolerance. Therefore, 

the relationship between man and nature in recent years has attracted more sensitivity and attention. 

For this reason, much of the current environmental problems are the result of humanitarian and 

unethical behaviors. On the other hand, many environmentalists say that to solve environmental 

problems, need to move from the physical and ecological sciences to the ethical and behavioral 

sciences, Because these sciences seem to have a high potential for improving environmental 

conditions. Therefore, the purpose of this study was Modeling Effective Factors on the 

environmental ethical behavior of villagers with an emphasis the theory of value-conscience-

normative. 

https://ijaedr.ut.ac.ir/article_74187.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_74279.html
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Methodology 

 The statistical population of this research included all the supervisors of villages of 

Alishravan’s and Mishan Khas’s family in Siwan in the city of Ilam. Using the Cochran formula, 

332 people were sampled. Finally, 335 questionnaires were collected and analyzed in a 

proportional sampling method. The present study was carried out using a questionnaire. Validity of 

the questionnaire was confirmed by a survey of experts and its reliability was confirmed by 

Cronbach's alpha test. Confirmatory factor analysis was used to assess the validity of the 

measurement model. In order to test the structural model presented in the theoretical framework of 

the research the path analysis technique was used by maximum likelihood method using AMOS 

software (V 20).  

 

Results and discussion 

 Confirmatory factor analysis results indicated good fit of the data with the model and 

consequently the accuracy of the study measurement model. Based on the results of structural 

equation modeling and the values of the fit indices, the validity of the structural model of the study 

was also confirmed. Finally, the research results based on value-belief-norm theory Showed that 

the variables of the villagers' perceptions of the environment, Villagers' awareness of the 

consequences of their activities, their sense of responsibility, and their personal norms about the 

environment, affect their environmental ethical behavior and in total, the variables of research 

explained 72% of the variance of environmental ethical behavior of villagers. 

 

Conclusion 

 Some of the research suggestions are as follows: 

Considering the positive and significant effect of villagers' awareness of the consequences of 

their activities on their sense of responsibility, suggested to increase the responsibility of the 

villagers to their environmental ethical behavior, their awareness of the consequences of 

environmental immoral behavior via tangible presentations of these consequences by using 

methods such as group discussions with subject matter experts, field visitation of the consequences, 

increase using virtual space capabilities to exposure of videos, photos, and text messages to 

accurately justify negative consequences. 

Given the predominance of the God-centered view of the villagers, It is recommended that the 

clergy be asked to disclose the principles of Islamic environmental ethics to them at every 

opportunity by citing verses, hadiths and narrations. 
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 محیطی روستاییانرفتار اخالقی زیست عوامل مؤثر بر یابیمدل
 هنجار -عقیده-با تأکید بر نظریه ارزش 

 خاص در بخش سیوان از توابع شهرستان ایالم(های علیشروان و میشمورد مطالعه: دهستان)
 

 3پناهیزدان ، مسعود*2، مسعود برادارن۱ محمد رضا صيدي
دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستايی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  ،۱

 خوزستان، خوزستان، ايران
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستايی، دانشگاه علوم گروه ترويج و آموزش کشاورزی،  اندانشیار، 3،2

 ستان، ايرانکشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوز
 (۱۱/4/98تاريخ تصويب:  -4/۱۱/97)تاريخ دريافت: 

 

 چکیده

 
های به نگرانی اصلی سازمان تبديلبه افزايش آن محیطی و روند روبروز مشکالت زيست

گیری جا که رفتار انسان عامل اصلی شکلالمللی و انديشمندان اين حوزه شده است. از آنبین
زيست در های اخیر نوع برخورد و رفتار انسان با محیطسالدر  ؛محیطی استمخاطرات زيست

 يابیهدف اين تحقیق مدل به همین دلیل،المللی قرار گرفته است. کانون توجه مجامع بین
در هنجار -عقیده-روستايیان بر مبنای نظريه ارزش محیطی زيسترفتار اخالقی  عوامل مؤثر بر

های تمامی سرپرستان خانوار در دهستانجامعه آماری پژوهش . نظر گرفته شده است
خاص از بخش سیوان در شهرستان ايالم بودند. با استفاده از فرمول کوکران علیشروان و میش

ای گیری طبقهپرسشنامه به شیوه نمونه 335 ،نفر تعیین شد که در نهايت 332حجم نمونه 
اده از ابزار پرسشنامه تناسبی گردآوری و تحلیل شد. پژوهش به شیوه پیمايش و با استف

صورت پذيرفت. روايی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان و پايايی آن از طريق آزمون 
ه شده در چارچوب نظری ايمنظور آزمون مدل ساختاری اربهآلفای کرونباخ تأيید شد. 

 AMOS (Vافزار وسیله نرمبه نمايیحداکثر درستپژوهش از تکنیک تحلیل مسیر به روش 

سازی معادالت ساختاری، نشان از برازش مطلوب مدل ساختاری استفاده شد. نتايج مدل (20
واريانس رفتار اخالقی زيست  از درصد 72های پژوهش متغیر ،پژوهش داشت و در مجموع

 یان را تبیین نمودند.يمحیطی روستا
 

 زيستطهنجار، محی -عقیده -محیطی، نظريه ارزشرفتار اخالقی زيستهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه 

علمی جهان  منابعهاي منتشر شده از آخرين گزارش

-میبيان زيست درباره تغييرات اقليم و تخريب محيط

منظور جلوگيري از عواقب فاجعه بار تخريب کنند که به

هاي سراسر محيط زيست و گرم شدن کره زمين، دولت

اي را در سابقهجهان بايد تغييرات سريع، گسترده و بی

هيأت  (.Li et al., 2018) هاي جامعه بپذيرندام جنبهتم

( IPCCدولتی تغيرات اقليم سازمان ملل متحد )بين

اين سياره به  2030دارد که تا اوايل سال اظهار می

درجه سلسيوس افزايش دما  5/1آستانه حياتی و وخيم 

هاي شديد، هايی نظير خشکسالیخواهد رسيد که پيامد

غذايی سوزي و کمبود موادآتش افزايش وقوع سيل و
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ها ميليون نفر را به دنبال خواهد داشت. اين براي صد

محيطی در ايران نيز به ها و مخاطرات زيستچالش

که طورياي در حال افزايش هستند. بهکنندهشکل نگران

کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعی مجلس شوراي 

سه برابر اسالمی ميزان فرسايش خاک در ايران را 

شاخص جهانی )دو ميليارد تن در سال( و ميانگين 

هکتار در سال اعالم  9/26هاي کشور را تخريب جنگل

 Administration rules of the Islamicنمودند )

Consultative Assembly, 2009هاي روستا ،(. از طرفی

اي مانند از بين محيطی عمدههاي زيستايران با چالش

تی، کاهش منابع آب و تخريب مراتع رو رفتن تنوع زيس

جه به ارتباط رو هستند که اهميت اين موضوع با توبه

زيست، جهت تالش براي بهبود و نزديک روستا و محيط

-محيطی کشور غير قابل چشماصالح وضعيت زيست

استفاده نادرست و  (.Gemini et al., 2016پوشی است )

عی، عدم پايداري هاي طبيطلبانه انسان از ظرفيتمنفعت

در توليد وکاهش امنيت غذايی را به همراه داشته است. 

هاي اخير مفهوم کشاورزي پايدار در سال ،همين دليلبه

المللی قرار گرفته است. در کانون توجه مجامع بين

 زيست،محيط حفظ کشاورزي پايدار اهداف اساسی

 و اجتماعی عدالت و برقراري اقتصادي سودمندي

-منابع زيست از استفاده صحيح طريق از اقتصادي

ترين عامل در فرآيند نيروي انسانی مهم است. محيطی

توليد در بخش کشاورزي است و رفتاري که از سوي اين 

زيست بروز عامل انسانی در رابطه با صيانت از محيط

شود، به منظور دستيابی به کشاورزي پايدار داده می

(. رفتار در Rostami, 2010ز اهميت است )يبسيار حا

صورتی اثربخش و اخالقی خواهد بود که عواملی مانند 

ها و فناوري و تعامالت بين ذهنيت و نگرش، سياست

بينی شده و مورد مطالعه قرار گيرد ها در آن پيشآن

(Namdar et al, 2017.) 

 در درگير، عوامل زيست سالم تمامدر يک محيط 

-تخريب محيط دارند. قرار يکديگر با اکولوژيکی تعادل

توان بر هم زدن اين تعادل اکولوژيکی زيست را می

رويه و فراتر از آستانه دانست. انسان با دخل و تصرف بی

تحمل محيط، اين تعادل را به هم زده است 

(Akbarirad, 2013از اين .) رو، ارتباط ميان انسان و

تري هاي اخير حساسيت و توجهات بيشطبيعت در سال

بنابراين، بخش اعظم  .عطوف خود ساخته استرا م

هاي محيطی کنونی ماحصل رفتارمشکالت زيست

 & Milfontاخالقی انسان است )طلبانه و غيرمنفعت

Duckitt, 2004توان اظهار داشت می ،(. در اين خصوص

محيطی ناشی از زيست که امروز بسياري از مشکالت

ها هستند انمحيطی انسمسئوالنه زيستغيري هارفتار

(Hemaiatkhah jahromi et al., 2017 بسياري از .)

کنند که براي حل زيست بيان میطرفداران محيط

محيطی بايد از علوم فيزيکی و مشکالت زيست

اکولوژيکی به سمت علوم اخالقی و رفتاري حرکت نمود، 

رسد اين علوم پتانسيل بااليی براي بهبود زيرا به نظر می

 & Menatizadeيست داشته باشند )شرايط محيط ز

Karimi gogheri, 2016هاي (. پيشرفت در فناوري

هاي علمی به تنهايی موجب محيطی و بهبود روشزيست

د، بلکه تجديدنظر نشومحيطی نمیهاي زيستحل بحران

زيست و تغيير در رفتار انسان در در رابطه انسان و محيط

محيطی مورد هاي اخالقی زيستجهت رسيدن به رفتار

(. رفتار انسان عامل اصلی Safa et al., 2017نياز است )

محيطی است. افراد هر گيري مخاطرات زيستشکل

اي بر حسب شرايط خاص اجتماعی، فرهنگی و جامعه

زيست را از طيف متفاوتی از برخورد با محيط ،شخصيتی

هاي مثبت و هاي منفی و مخرب با محيط تا رفتاررفتار

دهند. به همين دليل است که ه از خود بروز میمسئوالن

هاي اخير نوع برخورد و رفتار انسان با طبيعت در سال

المللی قرار گرفته است در کانون توجه مجامع بين

(Navah & Erotankia, 2011رفتار زيست .) محيطی به

زيست اين معنا است که فرد خود را پايبند محيط

محيطی را هاي زيسترفتار مجموع،احساس کند. در 

هاي محيط زيست هايی دانست که آسيبتوان رفتارمی

-هاي زيسترا به حداقل رسانيده و سبب ارتقا ظرفيت

 .Larson et al(. Steg & Vlek, 2009محيطی شوند )

محيطی را در سه بخش شامل: هاي زيسترفتار .(2015)

-سبک زندگی اخالقی )استفاده از منابع انرژي تجديد

-جويی در مصرف آب(، شهروندي زيستير، صرفهپذ

نهاد براي حل هاي مردممحيطی )همکاري با سازمان

هاي حامی محيطی، مشارکت در برنامهمشکالت زيست

گرايی اجتماعی )عضويت زيستزيست( و محيطمحيط

هاي فعال در حيطه حفاظت از محيط زيست( در تشکل
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(، با الهام از 2017) .Safa et alاند. بندي نمودهدسته

.Wang et al (2014 يک بعد ديگر را تحت عنوان )

محيطی )استفاده از ارقام زيست -اقدامات کشاورزي

هاي بيولوژيک، مقاوم به خشکی، استفاده از روش

هاي شيميايی( به هاي سبز به جاي کودجايگزينی کود

 ابعاد فوق افزودند. 

نظريه هاي مختلفی )از هاي اخير نظريهدر سال

(، گرفته تا نظريه 1999)  Sternهنجار از -عقيده -ارزش

  Schwartzاز دوستانهشناختی رفتار نوعروان-اجتماعی

 & Klockner از و مدل جامع تشخيص عمل( 2004)

Blobaum (2010)  به منظور بررسی الگوي رفتار انسان

ه و مورد استفاده قرار يزيست ارادر مواجه با محيط

رو و با توجه به تأکيدي که بسياري از از ايناند. گرفته

( به جامعيت نظريه 2015)  .Lind et alپژوهشگران مانند 

هاي هنجار استرن و تناسب باالي متغير -عقيده -ارزش

محيطی دارند، در اين پژوهش از اين ل زيستيآن با مسا

محيطی نظريه براي تبيين رفتار اخالقی زيست

زنجيره علی از  ،اين نظريه روستاييان استفاده شد.

گيري ارزشی، ب( عقايد و ها شامل الف( جهتمتغير

زيست )که خود شامل رفتار اخالقی در حفاظت از محيط

پذيري بينی اکولوژيکی، آگاهی از نتايج و مسئوليتجهان

گيرد. شايان هاي شخصی را در بر میاست( و ج( هنجار

ه پژوهش ذکر است که در اين پژوهش با استناد ب

Elmore et al.  (2013)،  که در خصوص چگونگی ارتباط

گرا، زيستافراد با محيط زيست چهار ديدگاه الف( محيط

محور، را مطرح گرا و د(خداوندب( آسنتريک، ج( انسان

نمودند. با جايگزين کردن اين چهارديدگاه در نظريه 

متناسب کردن  ،هنجار و همچنين -عقيده -ارزش

هاي مورد مطالعه اين نظريه با شرايط دهستانهاي متغير

هنجار استرن تعديل  -عقيده -در پژوهش، نظريه ارزش

کندکه زندگی و گرا بيان میزيستشد. ديدگاه محيط

زيست دارد. تري از بقاي محيطرفاه انسان اهميت کم

عنوان بيماري برخی از طرفداران اين ديدگاه انسان را به

زمين براي زنده ماندن را محدود  بينند که توانايیمی

کند که همه چيز کند. ديدگاه آسنتريک اظهار میمی

همه چيز و همه  ،بخشی از يک ذات است و در نهايت

شوند و خود، سايرين و کس به يک چيز واحد ختم می

گرا اکوسيستم به يک اندازه اهميت دارند. ديدگاه انسان

ايد فتح شود کند که طبيعت چيزي است که بتبيين می

هاي کنونی در رابطه با و به تسخير درآيد. اغلب بحث

هاي نياز به حفاظت از محيط زيست، بر پايه استدالل

، مانند تالش براي حفاظت اندگرايانه شکل گرفتهانسان

-زيست به دليل نياز به حفظ منابع براي نسلاز محيط

گرايان اغلب ارزش انسان. انسان يگونه هاي آينده

-قتصادي براي انسان را فراتر از ارزش ذاتی طبيعت میا

کند که محور بيان میدر نهايت، ديدگاه خداوند انگارند.

تر از خود خداوند و ساير موجودات را بايد باالتر و ارجح

عنوان جانشين اصلح دانست، اين ديدگاه انسان را به

 ,Elmoreنمايد )خداوند در رفتار با اکوسيستم، تلقی می

هاي زيست محيطی (. به دليل اهميت بررسی رفتار2013

انسان، مطالعاتی در ايران و جهان در اين خصوص 

طور خالصه به نتايج صورت گرفته است که در ادامه به

در  Li et al. (2018،) شود.ها اشاره میبرخی از آن

سازي بهينه براي رويکرد مدلی با عنوان: پژوهش

و غذا تحت شرايط عدم  انرژي-مديريت ارتباط آب

ل ترديد برانگيز و يضمن اشاره به مسا ،قطعيت

با آن دست به گريبان  هاامروز انساننامشخصی که 

 هستند، مانند تغيير در منابع آب و انرژي در دسترس يا

اجتماعی نامتناسب با -هاي اقتصاديسياست ها ورفتار

ر طبيعت، سؤاالتی مانند اين که چگونه منابع محدود د

دسترس آب و انرژي را به شکل مؤثرتري تخصيص 

اجتماعی و -دهيم؟ يا چگونه ميان توسعه اقتصادي

آلودگی محيط زيست تعادل ايجاد کاهش تخريب و 

يک مدل  هاآن ،در نهايتکنند. کنيم؟ را مطرح می

غذا -انرژي-خطی چند هدفه ارتباط بين آبغير رفتاري

هدف به با  را بخش کشاورزي تحت عدم قطعيت،

حداکثر رساندن منافع سيستم و به حداقل رساندن 

وسيله بهو تخريب طبيعت  انتشار گاز دي اکسيد کربن

سازي اختصاص منابع آب و انرژي به مناطق و بهينه

 Hoek et al (2017).. تدوين نمودندمحصوالت مختلف، 

منظور در پژوهش خود با عنوان: يک مطالعه کيفی به

کنندگان نسبت به رب و نگرش مصرفارزيابی درک، تجا

زيست، با اشاره به طرفتار غذايی سالم و سازگار با محي

اي يندهاالمللی شناخت فزکه امروزه در سطح بيناين

هاي چند سطحی و اقداماتی نسبت به اهميت سياست

زيست را مورد که رفتار غذايی سالم و سازگار با محيط
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دارند اظهار می ؛است دهد، به وجود آمدهتوجه قرار می

که با اين حال هنوز روشن نيست که کدام اقدامات براي 

ايجاد تعادل ميان محقق کردن رفتار غذايی سالم و در 

تري زيست، مناسبت بيشعين حال سازگاري با محيط

دارند. نتايج پژوهش نشان داد که در مقايسه با سالمت و 

-ذا و محيطکيفيت مواد غذايی، ارتباط و توازن ميان غ

ندرت زيست، بهزيست و درواقع رفتار سازگار با محيط

ها کنندگان مورد توجه قرار گرفته است. آنتوسط مصرف

ها و به اين نتيجه رسيدند که اگر قرار است رفتار

زيست تغيير کند، بايد هاي ما در قبال محيطسياست

د. اصل سالمت و کيفيت مواد غذايی در نظر گرفته شو

Yeboah & Kaplowitz (2016 در پژوهش خود با ،)

-عنوان: توضيح حفظ انرژي و رفتار شهروندي زيست

هنجار، به -عقيده-محيطی با استفاده از چارچوب ارزش

-هاي چارچوب ارزشاين نتيجه رسيدند که متغير

بينی اکولوژيکی، ها، جهانهنجار، شامل: ارزش-عقيده

پذيري، وليتها، احساس وظيفه و مسئآگاهی از پيامد

محيطی داراي هاي شخصی و رفتار حفاظت زيستهنجار

ها و اثر مثبت و معنادار بر يکديگر بوده و دو متغير ارزش

ترين تأثير را بر رفتار حفاظت هاي شخصی بيشهنجار

(، در پژوهش 2015)Derckx  محيطی داشتند.زيست

کننده انواع مختلف خود پيرامون شناخت عوامل تعيين

هاي محيطی، دريافت که متغيرهاي حفاظت زيستررفتا

هاي کنندهبينیها، پيشبوم و ديدگاههاي زيستارزش

 ،محيطی بودند و از طرفیزيستهاي حفاظت اصلی رفتار

ها اثر مثبت و معناداري بر احساس متغير آگاهی از پيامد

 Davis et. هاي شخصی داشتپذيري و هنجارمسئوليت

al. (2011در ) ايجاد مدل پيش خود با هدف پژوهش-

بينی کننده رفتار و تمايل اکولوژکی افراد در تعامل با 

زيست، ارتباط بين روابط فردي با طبيعت و رفتار محيط

محيطی را مورد اکولوژيک افراد با تأکيد بر تعهد زيست

بينی کننده تعهد از نظر توجه قرار دادند. سه عامل پيش

ها و توان مالی بودند. در زيدارمندي، گها رضايتآن

از توان  که افرادي ندبه اين نتيجه رسيدمحققان  ،نهايت

تري برخوردار هستند، تعهد مندي بيشمالی و رضايت

زيست داشته و رفتار اکولوژيکی باالتري نسبت به محيط

 Safa et al دهند.تري را از خود نشان میمناسب

ی رفتار حفاظت ياب(، پژوهشی با عنوان مدل2017)

-عقيده-محيطی روستاييان بر مبناي تئوري ارزشزيست

هنجار در شهرستان خدابنده انجام دادند. نتايج پژوهش 

بينی اکولوژيکی، ها، جهانهاي ارزشنشان داد مؤلفه

پذيري و ها، احساس وظيفه و مسئوليتآگاهی از پيامد

ار هاي شخصی در يک رابطه زنجيروار و علی از آثهنجار

مثبت و معناداري بر يکديگر و بر متغير وابسته پژوهش 

و  داشتهمحيطی روستاييان، يعنی رفتار حفاظت زيست

درصد از واريانس متغير وابسته پژوهش  6/68در مجموع 

تحليل لجيت اثرات ابعاد نوآوري و  را تبيين نمودند.

محيطی روستاييان استان اردبيل نگرش بر رفتار زيست

 هاي حفاظتی عنوان مطالعهبا فناوريدر ارتباط 

Eshaghi et al. (2017بود. يافته ) هاي پژوهش آنان

-حاکی از آن است که اکثر روستاييان رفتار زيست

از بين  ،محيطی متوسط رو به پايينی داشتند. همچنين

-گانه پذيرش نوآوري از يک سو و نگرش زيستابعاد پنج

رتيب سازگاري، محيطی روستاييان از سوي ديگر، به ت

محيطی بر بروز پذيري، پيچيدگی و نگرش زيسترؤيت

 & Izadi محيطی روستاييان تأثير داشتند.رفتار زيست

Hayati (2014پژوهشی با عنوان سازه ،)بينی هاي پيش

کاران شهرستان شيراز، انجام کننده رفتار اکولوژيک ذرت

تار ها اظهار داشتند که با توجه به مدل رفدادند. آن

-هاي موقعيتی، فرايندهاي سازهاکولوژيک بايد اثر متغير

هاي مؤثر هاي هنجاري، عادتی و عمدي به عنوان سازه

 بيان نمودند ،د. در نهايتنبر رفتار اکولوژيک سنجيده شو

هاي خوبی سازهکار گرفته شده قادر است بهکه مدل به

ار مؤثر بر رفتار اکولوژيک کشاورزان را مورد تحليل قر

چه که گذشت و اهميت و لزوم با عنايت به آن دهد.

منظور پژوهش جهت ايجاد تغيير در رفتار کشاورزان به

زيست، هدف اصلی انجام اين پژوهش، صيانت از محيط

محيطی رفتار اخالقی زيست عوامل مؤثر بر يابیمدل

هنجار در -عقيده-روستاييان با تأکيد بر نظريه ارزش

شهرستان  .بودع شهرستان ايالم، بخش سيوان از تواب

 7/10مربع معادل  لومتريک 2126با وسعت حدود  الميا

ميانگين  .ساحت استان را به خود اختصاص داددرصد م

ميليمتر و  588بارش ساالنه در اين شهرستان حدود 

درجه سانتيگراد در  38الی  2/11متوسط دماي آن از 

م گردالن آب اين شهرستان از طريق سد چ .تغيير است

چاه نيمه عميق و  88و دوازده حلقه چاه عميق و حدود 
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ميليون متر  1500چندين دهنه چشمه با ميزان آبدهی 

هاي ميش خاص و چوار با ميزان مکعب و رودخانه

وجود  .شودميليون متر مکعب تامين می 380آبدهی 

چنين شرايط جغرافيايی و اقليمی سبب شده است تا 

محيطی مانند پوشش ظر منابع زيستشهرستان ايالم از ن

زيستی، از جمله مناطق غنی کشور گياهی و تنوع

هاي اخير خشکسالی، که در سالمحسوب شود. در حالی

تغيير اقليم، تغيير کاربري اراضی ملی، تخريب مراتع، 

هاي سطحی و زيرزمينی، شهرستان ايالم را آلودگی آب

ند کاهش محيطی مانهاي بسيار جدي زيستبا تهديد

تغيير  ،کلیطورزيستی منطقه، فرسايش خاک و بهتنوع

سيماي طبيعی منطقه رو به رو کرده است )اداره کل 

  (.1397منابع طبيعی و آبخيزداري استان ايالم، 

 

 های پژوهشفرضیه

ی که در با توجه به چارچوب نظري پژوهش، فرضيات

(: 1فرضيه )، شامل: اندمورد آزمون قرار گرفته پژوهش

-يان در خصوص ارتباط با محيطيهاي روستاديدگاه

زيست داراي اثر مثبت و معناداري بر ميزان آگاهی آنان 

فرضيه  زيست است.هايشان بر محيطهاي فعاليتاز پيامد

هايشان هاي فعاليتيان از پيامدي(: ميزان آگاهی روستا2)

بر محيط زيست، داراي اثر مثبت و معناداري بر احساس 

 زيست است.ها در خصوص محيطپذيري آنليتمسئو

يان در يپذيري روستا(: احساس مسئوليت3فرضيه )

هاي معناداري بر هنجار زيست، اثرخصوص محيط

(: 4فرضيه ) زيست دارد.ها درباره محيطشخصی آن

زيست، اثر يان درباره محيطيهاي شخصی روستاهنجار

 ها دارد.آن محيطیهاي اخالقی زيستمعناداري بر رفتار

ها ي از آندبا توجه به مبانی تجربی تحقيق که به تعدا

پيش از اين اشاره شد، چارچوب نظري پژوهش در شکل 

 شماره يک، به تصوير کشيده شده است.

 

 
 چارچوب نظري پزوهش -1شکل شماره 

 

 روش تحقیق

پيمايشی -هاي توصيفیاين تحقيق از دسته پژوهش

اري پژوهش تمامی شود. جامعه آممحسوب می

-هاي عليشروان و ميشسرپرستان خانوار در دهستان

خاص از بخش سيوان در شهرستان ايالم بودند که تعداد 

خانوار است. با استفاده از فرمول کوکران  2465ها آن

نفر تعيين شد که براي دستيابی به  332حجم نمونه 

يان يپرسشنامه در ميان روستا 350اين حجم نمونه 

پس از گردآوري  ،مطالعه توزيع شد که در نهايتمورد 

پرسشنامه وارد  335ها و حذف موارد ناقص، پرسشنامه

ها تحليل شدند که بر اين اساس نرخ بازگشت پرسشنامه

اي گيري، طبقهروش نمونه درصد بود. 95برابر با 

بندي و فراوانی متناسب با حجم طبقه بود که نحوه طبقه

( به تصوير کشيده 1دول شماره )هر يک از طبقات در ج

ها در اين پژوهش ابزار گردآوري داده  شده است.

پرسشنامه استاندارد بود که از تلفيق مطالعات 

Bronfman et al (2015،) Wang et al (2014 و )

Larson et al (2015به )دست آمد و پس از متناسب-

سازي با شرايط منطقه اصالح و تعديل گشت. بخش 

هاي سنجش رفتار اخالقی سشنامه شامل سازهاصلی پر
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 12ها )گويه(، ديدگاه 14يان )يزيست محيطی روستا

ها )سه گويه(، احساس وظيفه و گويه(، آگاهی از پيامد

هاي شخصی )سه پذيري )سه گويه( و هنجارمسئوليت

ها از طيف ليکرت پنج که براي سنجش آن بود گويه(

ست که سازه رفتار سطحی استفاده شد. الزم به ذکر ا

محيطی خود از چهار زير بخش محيط اخالقی زيست

گرايی اجتماعی )چهار گويه(، سبک زندگی زيست

محيطی )سه گويه( اخالقی )سه گويه(، شهروندي زيست

 نيز،و اقدامات کشاورزي زيست محيطی )چهار گويه( و 

ها نيز خود از چهار زير بخش ديدگاه سازه ديدگاه

گرايانه )سه گويه(، ديدگاه انسان گرايانهطبيعت

)چهارگويه(، ديدگاه آسنتريک )سه گويه( و ديدگاه 

جهت اطمينان از  اند.گويه( تشکيل شده 2خداوندمحور )

مناسب بودن ابزار پژوهش به بررسی پايايی )از طريق 

آلفاي کرونباخ( و اعتبار )روايی صوري( آن پرداخته شد. 

وسيله ريق روايی صوري بهاعتبار سؤاالت پرسشنامه از ط

بازبينی پرسشنامه توسط تيمی از متخصصان موضوعی 

مورد تأييد قرار گرفت. پايائی سؤاالت پرسشنامه نيز با 

استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ارزيابی و تأييد شده که 

ها با ، قابل مشاهده است. داده(2)ميزان آن در جدول 

 AMOS (Vو  SPSS (V 20)هاي استفاده از نرم افزار

 .مورد تجذيه و تحليل واقع شدند ،(20

 
 ها به طبقاتتعداد کل سرپرستان خانوار مورد مطالعه و نحوه انتساب نمونه -1جدول 

تعداد نمونه اختصاص  تعداد خانوار نام روستا نام دهستان

 يافته

 تعداد پرسشنامه تحليل شده

 

 

 

 

 

 

 

 خاصميش

 14 15 70 چاويز

 9 10 38 چشمه داوي

 18 19 96 چنگينه قجر

 2 2 4 چهارراه

 4 4 9 سربيشه

 11 12 54 شان کبود

 18 19 74 کله کبود

 49 50 621 جعفراباد

 11 11 46 طوالب

 31 33 217 محموداباد

 15 15 179 حسين اباد

 10 10 146 حيدراباد

 9 9 85 داروند

 52 55 312 ميدان

 10 10 33 زردالواباد

 2 2 4 گاوز

 265 276 1988 جمع

 

 

 

 عليشروان

 32 34 276 پاگل گراب

 10 10 28 زيفل

 3 3 8 اچال سر

 2 2 7 چمن گل

 14 15 133 چنارباشی

 6 7 18 گنجه

 3 3 7 رضا آباد

 70 74 477  جمع

 335 350 2465  جمع کل
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 رايب آلفاي کرونباخ محاسبه شدهض -2جدول 
 ب آلفاي کرونباخضري سازه

 829/0 گرايانهديدگاه طبيعت

 877/0 گرايانهديدگاه انسان

 934/0 ديدگاه آسنتريک

 760/0 ديدگاه خداوندمحور
 890/0 گرايی اجتماعی محيط زيست

 891/0 سبک زندگی اخالقی

 720/0 محيطیشهروندي زيست

 711/0 اقدامات کشاورزي زيست محيطی
 919/0 ها آگاهی از پيامد

 850/0 پذيرياحساس مسئوليت

 941/0 هاي شخصیهنجار

 

 یه و تحلیلزروش تج
 سازي معادالت ساختاريمدل

منظور سازي معادالت ساختاري بهاز تکنيک مدل
بررسی صحت و سازگاري مدل پيشنهادي و آزمون 

و تحليل  هاي مطالعه استفاده شد. تجزيهفرضيه
ي علّی يا مدل معادالت سازساختارهاي کواريانس يا مدل

تحليل  و هاي تجزيهترين روشساختاري، يکی از اصلی
و اي پيچيده است و به معنی تجزيه ساختارهاي داده

تحليل متغيرهاي مختلفی است که در يک ساختار 
مبتنی بر تئوري، تأثيرات همزمان متغيرها را برهم نشان 

اي از دهد. اين روش، ترکيب رياضی و آماري پيچيدهمی
تحليل عاملی، رگرسيون چند متغيره، و تحليل مسير 
است که در يک سيستم پيچيده گردهم آمده است، تا 

وتحليل قرار دهد. هاي پيچيده را مورد تجزيه پديده
سازي معادالت ساختاري در علوم اجتماعی مدل

-محبوبيت زيادي يافته و توانايی محاسبه خطاي اندازه

سازي طور همزمان دارد. مدلا بهگيري و ضرايب مسير ر
به دو فاز کلی تحليل عاملی تائيدي و  معادالت ساختاري

تحليل مسير تقسيم می شود و در برگيرنده دو مدل 
گيري که گيري و ساختاري است: الف( مدل اندازهاندازه

ها ارتباط نشانگرها يا همان سواالت پرسشنامه را با سازه
دهد که تا چه حد نشان می دهد ومورد بررسی قرار می

ها از برازش کافی براي سؤاالت پرسشنامه يا گويه
سنجش سازه خود برخوردار هستند. ب( مدل ساختاري 

-هاي مکنون را از طريق مجموعهاي از متغيرکه مجموعه

کند. طرفه يا دو طرفه به هم مرتبط میاي از روابط يک
معادله گيري تحليل عاملی تأييدي بخش مدل اندازه

 (.Hu & Bentler, 1999شود )ساختاري را شامل می
 

 نتایج و بحث
 شناختی:هاي جمعيتويژگی

 نفر 242از مجموع پاسخگويان مورد مطالعه، تعداد 
ظر ( زن بودند. از ن8/27نفر ) 93( مرد و تعداد 2/72)

ا تأهل بيشترين فراوانی مربوط به پاسخگويان متأهل ب
 که ها نشان دادبود. يافته (7/65نفر ) 220فراوانی 

و  28سال با کمينه  59/47ميانگين سنی پاسخگويان 
 سال است. 64بيشينه 

منظور بررسی صحت مدل در پژوهش حاضر به
براي گيري از تحليل عاملی تأييدي استفاده شد. اندازه

ارزيابی مدل تحليل عاملی تاييدي و مدل مسير چندين 
براي  ،اين پژوهش مشخصه برازندگی وجود دارد. در

-هاي کايارزيابی مدل تحليل عاملی تاييدي از شاخص

شده (، شاخص نرمTLIاسکوئر، شاخص توکر لويس )
(، IFI(، شاخص برازندگی فزاينده )NFIبرازندگی )

(، استفاده شده است. CFIشاخص برازندگی تطبيقی )
و باالتر داراي برازش  8/0بنابر پيشنهاد هو وبنتلر مقادير 

هاي و باالتر از برازش بسيار خوب شاخص 9/0و  خوب
مذکور حکايت دارد. شاخص بعدي، شاخص بسيار مهم 
ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب يا ريشه دوم 

( است که RMSEAميانگين مربعات خطاي تقريب)
نشان از برازش ضعيف مدل دارد،  10/0مقادير باالي 

نشان از برازش  08/0و باالتر از  10/0تر از مقادير کم
 08/0تر از مقادير کم ،متوسط و قابل قبول و در نهايت

ها است دهنده برازش بسيار خوب مدل با دادهآن نشان
(Hooper et al, 2008 .) Schreiber et al.(2006 .)

اسکوئر ند که ميزان قابل قبول شاخص کاياظهار داشت
تر از سه باشد. نتايج حاصل از اصالح شده بايد کوچک

 قابل مشاهده است. (3)هاي برازش در جدول شاخص

 
 شاخص هاي برازندگی مدل اندازه گيري -3جدول 

 Chi square Chi square/DF TLI NFI IFI CFI RMSEA شاخص برازش

 06/0 92/0 90/0 88/0 83/0 103/1 58/369 مقدار
CFI: Comparative Fit Index           NFI: Normed Fit Index           IFI: Incremental Fit Index              TLI: Tucker-Lewis Index        
RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 
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شود مقدار مشاهده می (3)طور که در جدول همان
اسکوئر اصالح شده به ترتيب اسکوئر و کايآماره کاي

است که بنابر ميزان قابل قبول  103/1و  58/369
تر از سه اسکوئر اصالح شده که بايد کوچکشاخص کاي

باشد، اين شاخص از وضعيت مناسبی برخوردار است. 
در پژوهش حاضر شاخص توکر لويس مقدار  ،همچنين

، شاخص 88/0، شاخص نرم شده برازندگی 83/0
 و شاخص برازندگی تطبيقی 90/0برازندگی فزاينده 

اند که نشانگر برازش خوب را کسب نموده 92/0مقدار 
هاي مورد مطالعه هستند. در ارتباط با مدل با داده

شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب 
(RMSEA مقدار )گر مده است که بيانآدست به 06/0

-می ،ها است. در مجموعبرازش بسيار خوب مدل با داده

صحت  ،ا با مدل و در نتيجههتوان از برازش خوب داده
منظور به گيري مطالعه اطمينان حاصل نمود.مدل اندازه

ه شده در چارچوب نظري يآزمون مدل ساختاري ارا
-حداکثر درستپژوهش از تکنيک تحليل مسير به روش 

، استفاده شد. AMOS (V 20)افزار به وسيله نرم نمائی
هاي وسيله شاخصصحت مدل ساختاري مذکور به

کار گيري نيز بهازشی که در تعيين برازش مدل اندازهبر
، (4)طور که در جدول گرفته شد، محاسبه شدند. همان

و  91/141اسکوئر شود، مقدار آماره کايمشاهده می
که بنابر مقدار قابل  است 234/1اسکوئر اصالح شده کاي

تر از اسکوئر اصالح شده که بايد کمقبول شاخص کاي
شاخص در وضعيت مطلوبی قرار دارد.  سه باشد، اين

هاي ديگر مورد استفاده در اين پژوهش براي شاخص
(، شاخص TLIمدل ساختاري شاخص توکر لويس )

(، شاخص برازندگی فزاينده NFIشده برازندگی )نرم
(IFI( و شاخص برازندگی تطبيقی )CFIهستند که به )-

را کسب  92/0و  90/0، 91/0، 88/0ترتيب مقادير 
ها را ودند که همگی برازش بسيار خوب مدل با دادهنم

شاخص ريشه دوم برآورد  ،نمايند. در نهايتتأييد می
را  051/0(، مقدار RMSEAواريانس خطاي تقريب )

ها را احراز نمود که اين شاخص هم برازش مدل با داده
هاي کند. در کل با توجه به مقادير شاخصتأييد می
مدل ساختاري مطالعه اطمينان توان از صحت مذکور می

 حاصل نمود.

 
 شاخص هاي برازندگی مدل ساختاري -4جدول 

 Chi square Chi square/DF TLI NFI IFI CFI RMSEA شاخص برازش

 051/0 92/0 90/0 91/0 88/0 234/1 91/141 مقدار
CFI: Comparative Fit Index   NFI: Normed Fit Index               IFI: Incremental Fit Index             TLI: Tucker-Lewis Index 
RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation  

 

 مدل تحليل معادالت ساختاري -1شکل شماره 



 783 ...محيطیيابی عوامل مؤثر بر رفتار اخالقی زيستمدلو همکاران:  صيدي 

نتايج مدل تحليل معادالت ساختاري پژوهش -5جدول   
ضريب  اثر سازه

 مسير

خطاي 

 استاندارد 

 

 هاي بحرانینسبت

 

 نتيجه

 تأييد فرضيه  410/21** 046/0 99/0 ها آگاهی روستائيان از پيامد ←هاي روستائيان ديدگاه

646/8** 071/0 65/0 هاپذيري آناحساس مسئوليت ←ها آگاهی روستائيان از پيامد  تأييد فرضيه  

643/5** 093/0 44/0 ها هاي شخصی آنهنجار ←پذيري روستائيان احساس مسئوليت  تأييد فرضيه  

179/5** 059/0 85/0 هاي اخالقی رفتار ←هاي شخصی روستائيان هنجار  تأييد فرضيه  

 **معناداري در سطح 0/01

 

( که Critical ratiosهاي بحرانی )در رابطه با نسبت

-از تقسيم ضرايب مسير بر خطاي استاندارد حاصل می

شود، اشاره به اين نکته الزم است که اين مفهوم معادل 

در نرم افزار ليزرل است و مانند  tمحاسبه شده مقادير 

به معناي رد فرض صفر و  96/1مقادير باالي  tشاخص 

جا که قدر مطلق از آن ها است.تأييد ارتباط ميان سازه

ضرايب مسير مد نظر است، مقادير منفی و مثبت ضرايب 

دهند. مسير معناداري روابط را تحت تأثير قرار نمی

دست آمده از مدل تحليل ايج بهطور که از نتهمان

( مشخص است، در 1معادالت ساختاري پژوهش )شکل 

درصد واريانس رفتار  72هاي پژوهش، مجموع متغير

يان را تبيين نمودند. ياخالقی زيست محيطی روستا

نمايد ) ( را تأييد می1نتايج پژوهش فرضيه شماره )

96/1CR>  ،99/0=β .)هاي ديدگاه بدين معنی که

زيست اثر مثبت و يان در خصوص ارتباط با محيطيتاروس

-هاي فعاليتمعناداري بر ميزان آگاهی آنان از پيامد

زيست داشته است. اين يافته با نتايج هايشان بر محيط

 & Yeboahو  Safa et al. (2017)هاي پژوهش

Kaplowitz (2016)  همخوانی داشت. بر اساس اين يافته

هاي روستاييانی که ديدگاه توان استدالل کرد کهمی

-زيست دارند همواره تالش میمثبت و طرفدار محيط

هاي خود هاي فعاليتکنند که در خصوص نتايج و پيامد

تر زيست آگاهی و اطالعات بيشو ديگران بر روي محيط

(، در ارتباط با 2011) Bancelتري کسب نمايند. و دقيق

دگاه انسان در البته دي تأثير و اهميت ذهن، برداشت و

ل پيرامون، به مفهوم نوسفري يبرخورد با حقايق و مسا

کند. اين مفهوم به تأثير و اهميت ورنادسکی اشاره می

هاي انسان اشاره دارد که بسته به ها و ديدگاهبرداشت

ميزانی که بتواند به شکوفايی و تکامل نزديک شود به 

ا نسبت دهد و آگاهی او راعمال و رفتار انسان جهت می

دهد. ها افزايش میهاي آنل پيرامون و پيامديبه مسا

گرا، توجه خاصی روستاييان با ديدگاه طبيعت ،بنابراين

کنند که به طبيعت داشته و همواره تالش می

زيست بر ترين تأثير منفی را بر محيطرفتارهايشان کم

محور دارند، به جا بگذارد. روستاييانی که ديدگاه انسان

ها بر اساس موجودات توجهی ندارند و رفتار آنساير 

گيرد. روستاييانی که ديدگاه طلبی شکل میمنفعت

کنند که دوستانه دارند تالش میآسنتريک و هستی

هايشان موجب صدمه زدن به ساير موجودات و فعاليت

روستاييان با ديدگاه  ،همين ترتيبالبته طبيعت نشود. به

در برخورد با ساير  کنندخداوندمحور، تالش می

موجودات و طبيعت دستورات خداوند را مورد توجه قرار 

 ها را زير پا نگذارند.داده و حقوق آن

، <96/1CRبراساس بخش ديگري از نتايج پژوهش ) 

65/0=β( فرضيه ،)تحقيق يعنی ميزان آگاهی 2 )

زيست هايشان بر محيطهاي فعاليتيان از پيامديروستا

ها پذيري آناري بر احساس مسئوليتاثر مثبت و معناد

زيست دارد، مورد تأييد قرار گرفت. در خصوص محيط

 Safaو  Derckx (2015)هاي اين يافته با نتايج پژوهش

et al. (2017)  که اظهار داشتند اطالع افراد از آثار مثبت

تواند زيست میهايشان بر روي محيطو منفی فعاليت

ا طبيعت را به همراه داشته ها بتر آنتعامل مسئوالنه

Elmore (2013 )خوانی داشت. در اين رابطه باشد، هم

ل در آفرينش يتري مسادارد که يکی از جدياظهار می

اين است که براي برخورد اخالقی با زمين و طبيعت يک 

اطالعی افراد از نتايج مانع بزرگ وجود دارد و آن بی

( 3يه شماره )زيست است. فرضهايشان بر محيطفعاليت

يان در يپذيري روستاپژوهش يعنی احساس مسئوليت

هاي زيست، اثر معناداري بر هنجارخصوص محيط

زيست دارد، با توجه به اين ها درباره محيطشخصی آن
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(، مورد تأييد قرار 96/1CR> ،44/0=βها ) بخش از يافته

 Menatizade etهاي گرفت. اين يافته با نتايج پژوهش

al. (,2014 و )Ibtissem (2010 .يکسان بود ،)Hoek et 

.al (2017) هاي تلخ و کنند که يکی از واقعيتبيان می

کنيم آور دنياي ما اين است که ما طوري رفتار میشگفت

که گويا هرگز تجربه تخريب و نابودي زندگی و محيط

چنين اظهار داشتند ها همايم. آنزيست خود را نداشته

پذيري انسان تعهد و احساس مسئوليتکه هر اندازه 

تري نسبت به محيط پيرامون خود داشته باشد به بيش

زيست خواهد تري با محيطهمان ميزان رفتار اخالقی

( پژوهش با توجه به اين بخش 4داشت. فرضيه شماره )

 ،تأييد شد. بنابراين (96/1CR> ،85/0=β) ج،از نتاي

زيست، اثر يطيان درباره محيهاي شخصی روستاهنجار

 ها دارد.محيطی آنهاي اخالقی زيستمعناداري بر رفتار

 ،  Joachim et al. (2015)هاي اين يافته با نتايج پژوهش

Namdar et al.(2017)  وSafa et al. (2017)  مطابقت ،

(، بيان 2015) Nelson &  Ryanداشت. در اين خصوص 

انتظارات  ها وکنند که رفتار افراد به وسيله فشارمی

هاي درونی خود از سوي اطرافيان از يک سو و هنجار

هاي درونی اگر شود. در رابطه با هنجارتعيين می ،ديگر

هاي اخالقی و سالم در رابطه با برخورد با افراد هنجار

هاي اخالقی زيست رفتارمحيط زيست داشته باشند، 

دهند. از تري از خود نشان میبيشتر و متناسب محيطی

جا که در ايران روستاييان ارتباط نزديکی با محيط نآ

ها مبتنی بر ديدگاه هاي آنزيست دارند و اغلب باور

ها هاي دينی است که نوع تعامل آنمحور و آموزهخداوند

يان شهرستان يدهد و البته روستابا طبيعت را جهت می

توان رفتار می ؛ايالم هم از اين قاعده مستثنی نيستند

محيطی را به عنوان يک هنجار اخالقی که زيست اخالقی

هاي دينی دارد، در ميان تناسب بااليی با آموزه

 روستاييان اشاعه نمود.

هاي چهارگانه ترديدي وجود ندارد هر کدام از ديدگاه

محور( که گرا و خداوندگرا، آسنتريک، انسان)طبيعت

اي هغلبه بيشتري بر ذهن روستاييان داشته باشند رفتار

محيطی بيشتر تحت تأثير آنان را در حيطه اخالق زيست

که قرار خواهند داد. در پژوهش حاضر با توجه به اين

هاي کشورمان از فرهنگ اسالمی به ويژه در روستا

حاکميت بی چون و چرايی برخوردار است، مسلماً 

ها داشته است. اما بيشترين تأثير را بر آگاهی از پيامد

اند ديدگاه اسالمی متوليان امر قادر نبودهمتأسفانه هنوز 

زيست و نحوه رفتار اخالقی با آن به را در خصوص محيط

خوبی براي روستاييان تبيين کنند. بديهی است چنانچه 

زيست و به هاي اخالقی اسالمی در ارتباط با محيطارزش

هاي کشاورزي براي مولدان بخش کشاورزي ويژه فعاليت

اخالقی هاي غيرگير رفتاراهش چشمتبيين شود، شاهد ک

 محيطی توسط آنان خواهيم بود.زيست

آنچه مسلم است پس از نهادينه شدن اصول اخالق 

محيطی با استعانت از فرهنگ اخالقی اسالمی در زيست

هاي کشاورزي با توجه به نتايج اين پژوهش، به فعاليت

پذيري و اي بديهی شاهد افزايش احساس مسئوليتگونه

هاي ر نهايت، قرارگيري اين اصول در مجموعه هنجارد

هاي غيراخالقی شخصی روستاييان بوده و از برخی رفتار

ها( هاي شيميايی و هورمون)استفاده نابجا از سموم، کود

اي خودانگيز توسط گونهنه توسط مأموران دولتی، بلکه به

 خود روستاييان اجتناب خواهد شد.

 اهگيري و پيشنهادنتيجه

درباره تغييرات اقليم و  یجهان هايبا وجود هشدار

-د که بهنکنمحيط که خاطر نشان میتخريب زيست

-منظور جلوگيري از عواقب فاجعه بار تخريب محيط

هاي سراسر جهان زيست و گرم شدن کره زمين، دولت

اي را در تمام سابقهبايد تغييرات سريع، گسترده و بی

هاي اخير در سال ،با اين وجودهاي جامعه بپذيرند. جنبه

هاي مخرب زيست به لطف فعاليتشدت تخريب محيط

اي افزايش يافته است. در اين کنندهانسان به شکل نگران

نظرات اعتقاد دارند که اگر رابطه بسياري از صاحب

-ها و باورمحيطی جايگزين رفتارهاي اخالقی زيسترفتار

کاهش تخريب  توان بههاي کنونی انسان شود، می

پژوهش حاضر با  ،روزيست اميدوار شد. از اينمحيط

-رفتار اخالقی زيست عوامل مؤثر بر يابیهدف مدل

هنجار -عقيده-محيطی روستاييان برمبناي تئوري ارزش

استرن در بخش سيوان شهرستان ايالم انجام شد. نتايج 

هنجار نشان داد -عقيده-پژوهش برمبناي تئوري ارزش

هاي روستاييان در خصوص ارتباط اي ديدگاههکه متغير

-هاي فعاليتيان از پيامديآگاهی روستازيست، با محيط

هاي ها و هنجارپذيري آنهايشان، احساس مسئوليت

زيست، بر رفتار اخالقی ها درباره محيطشخصی آن
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هاي مذکور که گذار هستند. متغيرمحيطی آنان اثرزيست

رفتار  ،يکديگر و در نهايتدر قالب يک زنجيره علی بر 

گذار بوده، در محيطی روستاييان اثراخالقی زيست

 درصد واريانس آن را تبيين نمايند. 72مجموع توانستند 

هاي حاصل از پژوهش، با در نظر گرفتن يافته

 شود:ه میيهاي زير اراپيشنهاد

ی الف( با توجه به اثبات اثر مثبت و معنادار آگاه

هايشان بر احساس هاي فعاليتمدروستاييان از پيا

شود جهت افزايش پذيري آنان، پيشنهاد میمسئوليت

پذيري روستاييان نسبت به رفتار اخالقی مسئوليت

ر هاي غيهاي رفتارمحيطی، آگاهی آنان از پيامدزيست

ه ملموس اين يمحيطی با استفاده از ارااخالقی زيست

ي هاقبيل بحثهايی از گيري از روشها با بهرهپيامد

گروهی با حضور متخصصان موضوعی، بازديد ميدانی از 

اي هاي فضهاي به وجود آمده، استفاده از قابليتپيامد

هاي نوشتاري مجازي جهت نمايش فيلم، عکس و پيامک

ايجاد شده،  منفی هايدر خصوص توجيه دقيق پيامد

  افزايش يابد.

، با توجه الذکرهاي فوقب( عالوه بر استفاده از روش

پذيري روستاييان به اهميت افزايش حس مسئوليت

هاي عنوان متغيري کليدي در موفقيت افزايش رفتار

هاي شود از روشمحيطی، پيشنهاد میاخالقی زيست

گيري شود. در صورت مشارکتی در اين خصوص بهره

ها و تقبل مشارکت روستاييان و تقسيم وظايف بين آن

هاي ارزشمند ، کسب تجربهمسئوليت در اين فرايند

-ناشی از کار مشارکتی و انجام وظايف محوله، تأثير به

پذيري آنان خواهد داشت که سزايی در افزايش مسئوليت

هاي هاي پژوهش، هنجاربر اساس يافته ،در نهايت

زيست نيز تحت تأثير شخصی آنان در خصوص محيط

 قرار خواهد گرفت.

هاي پژوهش، فتهکه طبق يا( با عنايت به اينج 

محيطی روستاييان هاي غير اخالقی زيستاصالح رفتار

-هاي زيستهاي اخالقی رفتاراي بديهی، انگارهبه گونه

محيطی را ايجاد، توسعه و بهبود خواهد داد، پيشنهاد 

شود از روش ارزشيابی پاسخگو جهت همسو کردن می

هاي ذهنی هاي ذهنی روستاييان با هنجارهنجار

اي، ن موضوعی و مسئوالن محلی و منطقهمتخصصا

که هدف نهايی ارزشيابی استفاده شود. با توجه به اين

اي )يادگيري پايدار و پاسخگو ايجاد يادگيري دو حلقه

هاي افراد آميخته شود( نهادينه شده که در بطن باور

ريزان را قادر خواهد ساخت تا به است، اين روش برنامه

 ارزشيابی پاسخگو،[ک دست يابند.هاي اقدام مشترفرضيه

)با  يک روش مشارکتی از فرآيند ارزشيابی است

که بازخوردي را بر مبناي ارزش  مشارکت تمام ذينفعان(

هاي مداخله براي ذينفعان مرتبط با آن، و معناي برنامه

 .] (Stake, 2006کند )فراهم می

-د( با توجه به غلبه ديدگاه خداوندمحور بر ديدگاه

شود از روحانيون خواسته وستاييان، پيشنهاد میهاي ر

محيطی اسالمی را در شود تا اصول و مبانی اخالق زيست

هر فرصت مناسب براي آنان با ذکر آيات، احاديث و 

 روايات بازگو کنند.
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