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مدلیابي رفتار زیستمحیطي زارعان شهرستان شیراز
با استفاده از تئوری ارزش– عقیده– هنجار استرن
3

میثم منتيزاده ،*1غالمحسین زماني ،2عزتاهلل کرمي
 .1دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه شیراز
 .3 ،2استادان دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت -91/7/18 :تاریخ تصویب)92/12/19 :

چکیده
در سالهای اخیر ،تخریب منابع زیستمحیطي (منابع آب و خاک) نگرانيها را درمورد دستیابي بشر به
توسعة پایدار کشاورزی افزایش داد .رفتارهای زارعان از طریق تأثیرگذاری بر کیفیت منابع آب و خاک،
نقش مهمي در حصول پایداری در کشاورزی دارد .این تحقیق به دنبال تعیین مدل رفتار زیستمحیطي
زارعان شهرستان شیراز با استفاده از تئوری ارزش -عقیده -هنجار استرن است .جامعة آماری این پژوهش
شامل زارعان شهرستان شیراز است که طبق جدول کرجسي و مورگان از  372نفر از آنها ،بهشیوة نمونه
گیری تصادفي خوشهای چندمرحلهای ،اطالعات گردآوری شد .این پژوهش به شیوة پیمایش و با ابزار
پرسشنامه صورت گرفت .روایي پرسشنامه با استادان بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز و
پایایي آن از طریق مطالعة راهنما و آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد .یافتههای تحقیق نشان داد متغیرهای
جهتگیری زارعان بهسوی ارزشهای طرفدار محیط زیست و ارزشهای نوعدوستانه (طرفدار جامعه)،
پایبندی به رعایت هنجارهای شخصي (اخالقي) ،احساس وظیفه و مسئولیتپذیری در قبال حفظ محیط
زیست بهترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتارهای زیستمحیطي از سوی زارعان داشتند .پیشنهاد ميشود با
آموزشهای مختلف تالش شود زارعان را از ارزشهای خودمحور دور کنند و آنها را به سوی ارزشهای
طرفدار جامعه و محیط زیست سوق دهند .همچنین ،با ارائة آموزشهای اخالقي برای پایبندی هرچه
بیشتر زارعان به رعایت هنجارهای شخصي (اخالقي) ،ميتوان موجب اصالح تعامالت آنها با منابع
زیستمحیطي شد و حس مسئولیتپذیری را در برابر حفظ محیط زیست در آنها افزایش داد.
واژههای کلیدی :تئوری ارزش -عقیده -هنجار ،رفتار زیستمحیطي ،مدل رفتار زیستمحیطي.
مقدمه
شیوههای متمرکز کشاورزی موجب خسارات زيستمحیطي
فراواني از قبیل فرسايش خاک ،آلودگي آبهای زيرزمیني و
سطحي با کودهای مغذی يا آفتکشها ،زوال زيستبومهای
طبیعي و کاهش تنوع ژنتیکي شد .کشاورزان برای اجتناب يا
کاهش اين آثار زيستمحیطي ،ميتوانند از اقدامهای
* نويسندۀ مسئول:

حفاظتي پیشگیرانه استفاده کنند .پذيرش و کاربرد اين
اقدامهای پیشگیرانة زيستمحیطي به سه جنبة اصلي وابسته
است :اول ،ويژگيهای اين اقدامهای حفاظتي؛ دوم ،ترجیحات
و نگرشهای شخصي زارع بهعنوان شخص پذيرنده؛ سوم،
شرايط ساختاری )مثل شرايط آبوهوايي محلي) ( & Sattler
 .)Nagel, 2010هرچند از ديدگاه & Lichtenberg
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 ،)1999( Zimmermanرفتار متأثر از مجموعة پیچیدهای از
عوامل است ،اما بخش زيادی از رفتار ،با نگرش به محیط
زيست تعیین ميشود که اين نگرش نیز متأثر از میزان دانش
و اطالعات فرد است .فراهمآوردن اطالعات در مورد آثار
زيستمحیطي استفاده از آفتکشها و راههای تغییر در
فعالیتهای مديريت آفات ميتواند اين آثار را کاهش دهد.
 )2000( Fenton et al.ويژگيهايي مثل میزان آموزشهای
رسمي و غیر رسمي ،تجربة مديريت زمین يا کشاورزی،
ويژگيهای مالي زراعي ،ساختار مزرعه ،نگرش و ادراکات
دربارۀ تغییر ،تماس با منبع تغییر و مشارکت داوطلبانه را به
عنوان عوامل تأثیرگذار بر تصمیمگیری زارعان در زمینة
رفتارهای زيستمحیطي معرفي کردند.
برخي دانشمندان معتقدند هرچند فاکتورهای اقتصادی
در تصمیم برای پذيرش فعالیتهای حفاظتي مهم بهشمار مي
روند ،آنها بهطور کامل رفتار پذيرش را تبیین نميکنند.
فاکتورهای جامعهشناختي نیز برای برخي زارعان مهم بهشمار
ميروند؛ برای مثال ،زارعان و دامداران که اخالق حفاظتي
) (Conservation ethicقویتری دارند ،ممکن است بهدلیل
احساس و تمايل به ايجاد رفاه برای نسلهای آينده ،منافع و
سودهای کمتر را دنبال کنند و فعالیتهای حفاظتي را بیشتر
بپذيرند ( .)Clearfield & Osgood, 1986در اين راستا،
 )2007( Schenk et al.دريافتند عامل اقتصادی (مثل مشوق
ها) تنها يا مهمترين عامل مؤثر بر پذيرش اقدامهای حفاظت
محیط زيست نیست؛ البته هیچوقت نبايد آن را ناديده گرفت.
همچنین ،دسترسي به اطالعات ،هرچند کلي ،نقش مهمي در
پذيرش اقدامهای زيستمحیطي بهصورت بلندمدت و پايدار
دارد.
در سه دهة گذشته ،يافتههای تحقیقاتي دربارۀ
استفادهکردن يا استفادهنکردن از فعالیتهای حفاظتي ،با مدل
تئوريکي پذيرش -نشر Adoption-diffusion) (theoretical
 approachجمعآوری شدند .محققان مدلهای اجتماعي -روان
شناختي را نیز برای تعیین ويژگيهای زارعاني توسعه دادهاند
که اينگونه نوآوریها را ميپذيرند .اين مدلها برای تشريح
رفتار پذيرش افراد پذيرنده براساس ويژگيهای اجتماعي و
روانشناختي است ( .)Clearfield & Osgood, 1986درواقع،
هرچند زارعان بهطور مشخص عالقه به حداکثرکردن سود خود
دارند ،تجربه نشان داد مدلهای هزينه -فايده نتوانستند
پیچیدگي نگرشها و رفتار زارعان را تشريح کنند .اين امر به
استفاده از رهیافتهای رفتاری در مطالعات کشاورزی-

حفاظتي منجر شد .در اين راستا )2010( Wauters et al. ،برای
تعیین عوامل مؤثر بر پذيرش فعالیتهای کنترل فرسايش
خاک (مثل محصوالت پوششي ،حداقل خاکورزی و نوارهای
پوششي) در بلژيک ،از تئوری رفتار برنامهريزیشده استفاده
کردند .نتايج نشان داد مهمترين عامل تأثیرگذار بر انجامدادن
اين فعالیتهای حفاظتي ،نگرش به فعالیت حفاظت خاک بود.
نیت رفتاری ،نگرش و هنجارهای ذهني پذيرندگان اين فعالیت
ها نسبت به نپذيرندگان ،بهطور معنيداری متفاوت بود.
 )2004( Illukpitiya & Gopalakrishnanنیز به بررسي
تصمیمگیری سیبزمینيکاران سريالنکايي درمورد حفاظت
خاک با استفاده از مدلهای رفتاری پرداختند .نتايج تحقیقات
آنها نشان داد عوامل شخصي و اقتصادی بهخوبي عوامل
نهادی ميتوانند تعیینکنندۀ رفتار حفاظت خاک زارعان
باشند؛ بنابراين آنها نتیجه گرفتند دستیابي به پذيرش باالی
فعالیتهای کنترل فرسايش توسط زارعان ،نیاز به استفاده از
ابزار اجرايي متعددی مثل کمکهای فني ،آموزشي و مالي
دارد )2004( Mansourabadi .در تحقیقي برای تعیین
سازههای مؤثر بر نگرش و رفتار پايدار برنجکاران شهرستان
کازرون ،دريافت متغیرهای نگرش زيستمحیطي ،ارزشهای
مذهبي -معنوی ،خدمات اطالعرساني ،مقدار زمین ،دسترسي
به فناوری و درآمد با رفتار زيستمحیطي کشاورزان رابطة
مثبت و معنيداری دارند.
در اين تحقیق ،سعي شد رفتارهای زيستمحیطي زارعان
شهرستان شیراز با استفاده از تئوری ارزش -عقیده -هنجار
استرن تشريح شود و مهمترين عوامل مؤثر بر اين رفتارها
مشخص شود .درنهايت ،مدل رفتار زيستمحیطي زارعان
شهرستان شیراز با استفاده از تئوری استرن ارائه شدStern .
 ،)1999( et al.با تلفیق تئوری ارزشها )،(Value theory
عقايد پارادايم اکولوژيکي جديد ( NEP: New Ecological
 )Paradigmو مدل هنجار-کنش (

NAM: Norm-Action

)Model؛ تئوری ارزش -عقیده -هنجار ( )VBNرا برای
تشريح رفتارهای زيستمحیطي ارائه کرد .اين تئوری چهار
نوع رفتار در ارتباط با محیط زيست را از هم متمايز ميکند:
فعالگرايي زيستمحیطي )( (Environmental activismمثل
شرکت فعال در سازمانها يا تجمعات زيستمحیطي)،
رفتارهای غیر فعال در حوزۀ عمومي (مثل شهروند زيست
محیطي ،حمايت يا پذيرش سیاستهای عمومي) ،محیط
زيستگرايي در حوزۀ خاص (مثل خريد ،استفاده و دفع
تولیدهای شخصي که آثار زيستمحیطي دارند) و فعالیتهای

منتيزاده و همکاران :مدل یابي رفتار زیست محیطي زارعان شهرستان شیراز...

سازماني (مثل طرح و برنامهريزی تولیدهای بيخطر از نظر
زيستمحیطي) ( Stern et al., 1999; Stern, 2000; Steg et
 .)al., 2005استرن بیان ميکند رفتار زيستمحیطي از
هنجارهای شخصي مثل احساس تعهد يا وظیفة اخالقي
) (Feeling of moral obligationبرای عملکردن بهصورت
زيستمحیطي ناشي ميشود .اين هنجارهای شخصي با اين
اعتقاد فعال ميشوند که شرايط زيستمحیطي ،ارزشهای
فردی را تهديد ميکنند (آگاهي از نتايج يا عقايد  )ACو افراد
رفتار

عملگرایي

هنجارهای شخصي
(اخالقي) زیستمحیطي

ميتوانند اين تهديدها را کاهش دهند (مسئولیتپذيری يا
عقايد  .)ARتئوری ارزش -عقیده -هنجار بیان ميکند عقايد
افراد درمورد آگاهي از نتايج و مسئولیتپذيری ،به عقايد کلي
يا عمومي دربارۀ ارتباطات انسان -محیط زيست ( )NEPو تا
حدودی جهتگیریهای ارزشي تقريباً ثابت ،وابستهاند .نمودار
 1شمايي از متغیرها را در اين تئوری نشان ميدهد ( Steg et
.)al., 2005

عقاید

هنجارهای شخصي زیستمحیطي

مسئولیتپذیری و
احساس وظیفه
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آگاهي از نتایج

ارزش ها

جهانبیني اکولوژیكي

زیستبوم

نوعدوستانه

رفتار غیر فعال در
حیطة عمومي

خودمحور
رفتارهای حیطة
خصوصي

رفتارهای سازماني

نمودار  .1تئوری ارزش -عقیده -هنجار ()VBN
((Stern, 2000; Stern et al., 1999; Steg et al., 2005

برای ترويج رفتارهای زيستمحیطي زارعان ،اقدامهای
اجرايي زيادی صورتگرفت ،اما بهنظر ميرسد برای افزايش
کارآمدی اين اقدامها بايد ابتدا رفتارهای زارعان در اين زمینه
واکاوی شود و عوامل مؤثر بر شکلگیری اين رفتارها
تشخیص داده شود .برای تحقق اين امر ،مدليابي رفتار
زيستمحیطي زارعان در مناطق مختلف کشور ميتواند
راهگشا باشد .در اين راستا ،اين تحقیق با هدف تعیین مدل
رفتار زيستمحیطي زارعان شهرستان شیراز با استفاده از
تئوری ارزش -عقیده -هنجار استرن صورت گرفت تا بتوان بر
مبنای آن پیشنهادهايي برای سوقدادن هرچه بیشتر زارعان
به سوی بروز رفتارهای زيستمحیطي ارائه داد .اين پژوهش
ضمن واکاوی جهتگیریهای ارزشي (خودمحور ،نوعدوستانه
و زيستبوممحور) ،میزان مسئولیتپذيری در قبال حفظ
محیط زيست ،میزان آگاهي از نتايج مضر فعالیتها بر منابع

پايه ،میزان رفتارهای زيستمحیطي و وضعیت هنجارهای
اخالقي زيستمحیطي در بین زارعان شهرستان شیراز؛ از
تحلیل مسیر برای مدليابي رفتار زيستمحیطي زراعان بهره
گرفت.
مواد و روشها
اين تحقیق به شیوۀ کمّي و از طريق پیمايش صورت گرفت.
جامعة آماری شامل زارعان شهرستان شیراز بود .شهرستان
شیراز دارای شش بخش ،پانزده دهستان و  193روستا و
آبادی است .برای نمونهگیری از سه بخش ،هفت دهستان و
سیزده روستا 372 ،زارع به شیوۀ نمونهگیری تصادفي
خوشهای چندمرحلهای و طبق جدول کرجسي و مورگان
انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامهای
استفاده شد که برای تأيید روايي صوری ) ،(Face Validityدر
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اختیار استادان بخش ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه
شیراز قرار گرفت .سپس با مطالعة راهنما ) ،(Pilot Studyبا
تکمیل  32پرسشنامه از افراد خارج از جامعة آماری ،از ضريب
آلفای کرونباخ برای بهدستآوردن میزان پايايي مناسب
شاخصهای تحقیق استفاده شد .ضرايب آلفای کرونباخ برای
مقیاسهای تحقیق در جدول  1آمده است.
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاسهای تحقیق
مقياسها

ضريب آلفاي کرونباخ

رفتار زیستمحیطي

0/67

جهانبیني اکولوژیكي

0/77

مسئولیتپذیری

0/83

آگاهي از نتایج مضر فعالیتها

0/89

جهتگیری ارزشي خودمحور

0/76

جهتگیری ارزشي نوعدوستانه

0/81

جهتگیری ارزشي زیستبوممحور

0/86

رفتارهای زيستمحیطي که در اين مطالعه استفاده شدند
عبارتند از :استفاده از ادوات خاکورزی حداقل (کمبینات)،
استفاده از کودهای حیواني ،کشت گیاهان بقوالت (مثل باقال،
لوبیا ،شبدر و يونجه) ،استفاده از شیوههای آبیاری تحت فشار
(باراني و قطرهای) ،استفادۀ مناسب از کودها و سموم
شیمیايي و برگرداندن بقايای گیاهي به خاک (نسوزاندن کاه
و کلش پس از برداشت محصول) .برای سنجش میزان مصرف
کودها ،سموم و علفکشهای شیمیايي از کشاورزان خواسته
شد برای محصول اول خود (گندم) ،میزان بهکارگیری
هرکدام از نهادههای شیمیايي مذکور (در واحد سطح هکتار)
را بیان کنند .همچنین ،طي پرسشي از آنها خواسته شد
مشخص کنند چند هکتار از زمینهای خود را با روشهای
آبیاری کرتي (غرقابي) ،باراني و قطرهای آبیاری ميکنند .برای
ساير رفتارها ،میزان هرکدام با طیفي از خیليکم ،کم،
متوسط ،زياد تا خیليزياد پرسیده شد.
مطالعات مختلفي ( Erdoan, 2009; Fielding et al.,
Schultz et al., 2004; 2008; Alibeli & Johnson, 2009
; )Steg et al., 2005رفتار زيستمحیطي را نتیجة جهانبیني

ها ) (Worldviewsيا عقايد عمومي و کلي دربارۀ ارتباط بین
انسانها و محیط زيست ميدانند .جهانبینيای که بهشکلي
وسیع مطالعه شد ،پارادايم اکولوژيکي جديد

) (New Environmental or Ecological Paradigmنام دارد
) .(Steg et al., 2005در اين تحقیق ،مقیاس سنجش جهان
بیني اکولوژيکي (عقايد کلي دربارۀ ارتباط بین انسانها و
محیط زيست) شامل چهار گويه بود که بهطور عمده برگرفته
از مقیاس پارادايم اکولوژيکي جديد ( )NEPهستند (مانند
حق انسانها برای تأمین نیازهايشان از محیط زيست،
محدودبودن منابع طبیعي ،حفظ محیط زيست برای نسلهای
آينده و)...
برای سنجش مسئولیتپذيری زارعان و احساس وظیفة
آنها در قبال حفظ محیط زيست ،از چهار گويه مانند «حفظ
آب ،خاک و ساير بخشهای محیط زيست وظیفة دولت است
نه من» استفاده شد.
متغیر آگاهي از نتايج مضر فعالیتها بهدنبال سنجش
میزان آگاهي افراد از نتايج مضر فعالیتهايشان برای خود،
ديگران و زيستبوم است .اين متغیر با استفاده از يازده گويه
مانند «استفاده از سموم شیمیايي ،سالمت جسميام را به
خطر مياندازد»« ،استفادۀ زياد از آب چاهها و رودخانه،
موجب کاهش آب در دسترس ديگران ميشود»« ،استفاده از
کودهای شیمیايي سبب سميشدن محصوالت تولیدی و در
نتیجه آسیب به مصرفکنندگان ميشود» و «استفادۀ زياد از
سموم و کودهای شیمیايي موجب آلودهشدن آب و خاک مي
شود» سنجیده شد.
بخشي از پرسشنامة ارزشهای تصوری ( PVQ: Portrait
 )values questionnaireدر اين مطالعه استفاده شد .البته سعي
شد گويههای اين پرسشنامه با جامعة آماری مورد مطالعه
تطبیق داده شوند .درنهايت ،ده گويه برگزيده شد و از
مخاطبان خواسته شد میزان موافقت خود را در قالب طیف
لیکرت (از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) با آنها مشخص
کنند؛ برای مثال ،پرسشهايي بر مبنای ارزشهای خودمحوری
مثل دارايي و ثروت و اقتدار و قدرت برای سنجش جهتگیری
ارزشي خودمحور ،پرسشهايي بر مبنای ارزشهای نوعدوستانه
مثل کمککردن به اطرافیان و افراد ضعیف روستا ،تشويق
ديگران به صلح و دوستي و بخشش برای سنجش جهتگیری
ارزشي نوعدوستانه و پرسشهايي بر مبنای ارزشهای
زيستمحیطي مثل جلوگیری از نابودی منابع آبي و خاکي و
توجه به زندگي ساير موجودات زنده برای سنجش جهتگیری
ارزشي زيستبوممحور تدوين شد.
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نتایج و بحث
توزیع فراواني میزان بروز رفتارهای زیستمحیطي توسط
زارعان

توزيع فراواني رفتارهای زيستمحیطي در جدول  2نشان مي
دهد آنها به میزان زيادی از سموم شیمیايي (علفکش و
آفتکش) استفاده ميکنند .همچنین ،میزان استفاده از
کودهای شیمیايي (اوره و فسفات) در سطح شهرستان بیش
از حد متوسط است .اين میزان استفاده از نهادههای شیمیايي
ميتواند برای منابع آبي و خاکي منطقه مخرب باشد .میزان
بهکارگیری ادوات ترکیبي حداقل خاکورزی (کمبینات) در
سطح شهرستان خیلي کم است .دسترسينداشتن به کود
حیواني و گرانبودن آن موجب شد میزان استفاده از آن در
حد متوسط باشد؛ بههمین دلیل بسیاری از کشاورزان برای
حاصلخیزی زمینهای زراعي خود فقط از کودهای شیمیايي
استفاده ميکنند .کشت گیاهان بقوالت (مثل باقال ،لوبیا،
شبدر و يونجه) بهدلیل تثبیت ازت در خاک و کاهش نیاز به
کودهای شیمیايي ازته همواره توسط کارشناسان توصیه
ميشود ،ولي کشاورزان شهرستان شیراز به میزاني کم به
زراعت آنها اقدام ميکنند .آيشگذاشتن زمینهای کشاورزی
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سبب ميشود زمین بتواند مواد غذايي الزم را برای دورههای
کشت بعدی تجديد کند ،ولي بسیاری از کشاورزان بزرگ
مالک به دلیل منفعتطلبي ،با دادن کودهای شیمیايي زياد
به زمین ،سعي دارند همواره از زمینهای کشاورزی خود
استفاده کنند .بسیاری از کشاورزان خردهپا نیز بهدلیل میزان
کم زمین و وابستگي شديد اقتصادی به درآمد زراعي ،خود را
قادر به آيشگذاشتن زمینشان نميدانند؛ البته بهدلیل
خشکساليهای اخیر و کمبود آب در سطح منطقه ،میزان
آيش زمینهای کشاوزری رو به افزايش است ،بهطوریکه
اکنون در حد متوسط است .سوزاندن کاه و کلش پس از
برداشت محصول اصلي (مثل گندم و جو) هرچند زمین
زراعي را بسیار سريع برای کشت تابستانه آماده ميکند ،اما
موجب ازبینرفتن میکروارگانیسمهای مفید ،تخريب
ساختمان خاک و درنتیجه کاهش حاصلخیزی بیولوژيکي و
فیزيکي زمینهای کشاورزی ميشود .زارعان شهرستان شیراز
به میزان متوسط و زياد اين کار را انجام ميدهند .استفاده از
شیوههای آبیاری تحت فشار (باراني و قطرهای) يکي از
راهکارهای مهم برای مقابله با خشکسالي و کمبود آب در
سطح شهرستان شیراز است .ولي بهدلیل هزينههای اولیة

جدول  .2توزیع فراواني میزان بروز رفتارهای زیستمحیطي توسط زارعان شهرستان شیراز
رفتارهاي زيستمحيطي

کم

خيلي کم

زياد

متوسط

خيلي زياد ميانگين انحراف معيار حداکثر حداقل

فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

میزان استفاده از سموم شیمیایي

7

2/6

3/91 38/6 105 22/8 62 32/7 89 3/3

1/03

5

1

میزان استفاده از کود شیمیایي

28

3/19 16/9 46 21/7 59 36/0 98 15/1 41 10/3

1/19

5

1

1/65 0/0

0/74

4

1

استفاده از ادوات ترکیبي

9

5 10/7 29 37/1 101 49/3 134

1/8

0

حداقل خاکورزی (کمبینات)
میزان استفاده از کودهای

11

4/0

12 14/0 38 52/9 144 24/6 67

2/90 4/4

0/84

5

1

حیواني
کشت گیاهان بقوالت (مثل

37

6 39/7 108 42/3 115 13/6

2/2

6

1/21 2/2

0/48

5

1

باقال ،لوبیا ،شبدر و یونجه)
سوزاندن کاه و کلش پس از

5

1/8

19 28/7 78 44/9 122 17/6 48

2/37 7/0

0/82

5

1

برداشت محصول
استفاده از شیوههای آبیاری

22 84/6 230

5/1 14 8/1

1

0/4

5

3/21 1/8

0/88

5

1

تحت فشار (باراني و قطرهای)
استفاده از ارقام بذور مقاوم به

36

22 31/3 85 46/0 125 13/2

8/1

3

2/38 1/1

0/85

5

1

خشكي
آیشگذاشتن زمین کشاورزی

20

7/4

11 26/5 72 37/1 101 25/0 68

2/95 4/0

0/98

5

1
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سنگین و توانايي دانشي کم زارعان برای سرويس و نگهداری
اين تجهیزات ،میزان استفاده از آنها در سطح شهرستان
شیراز بسیار کم است .استفاده از ارقام بذور اصالحشدۀ مقاوم
به خشکي ،يکي ديگر از راهکارهای مقابله با خشکساليهای
اخیر و مصرف بهینة آب در سطح شهرستان است ،ولي
بسیاری از کشاورزان از اينگونه بذرها اطالع کافي ندارند؛ به
همین دلیل از آنها استفاده نميکنند يا در صورت استفاده،
همان میزان آبي را مصرف ميکنند که قبالً برای ساير بذور
استفاده ميکردند .در هر دو صورت ضررهای جبرانناپذيری
به منابع آبي منطقه وارد ميکنند.
در جدول  ،3آمار توصیفي دربردارندۀ میانگین و انحراف
معیار مربوط به متغیرهای تحقیق شامل مسئولیتپذيری،
آگاهي از نتايج مضر فعالیتها ،جهانبیني اکولوژيکي و جهت
گیریهای ارزشي (خودمحور ،نوعدوستانه و زيستبوممحور)
آورده شد .همانطورکه در جدول  4مشاهده ميشود،
کشاورزان جهتگیری ارزشي زيستبوممحوری پايین دارند.
رابطۀ بین رفتار زیستمحیطي زارعان و ویژگيهای آنها

نتايج جدول  4نشان ميدهد کشاورزان باسوادتری که ارتباط
بیشتری با کارشناسان مراکز خدمات داشتند و بیشتر در

کالسهای آموزشي اين مراکز شرکت کردند ،زمین زراعي
بیشتری در اختیار داشتند و عملکرد زراعي باالتری نیز داشتند،
به میزان بیشتری به بروز رفتارهای زيستمحیطي اقدام کردند.
اين امر ميتواند اهمیت مسئلة آموزشهای ارائهشده از سوی
کارشناسان کشاورزی مراکز خدمات را نمايان کند .اين نتیجه با
& Illukpitiya
يافتههای ،(2010) Wauters et al.
،)2001( Pezeshkirad & Arayesh ،)2004( Gopalakrishnan
Karami et al. ،)2005( Bagheri & Malekmohammdi
( )2006a( Norouzi & Chizari ،)2006مطابقت دارد.
جدول  .3آمار توصیفي (میانگین و انحراف معیار) متغیرهای
تحقیق در بین زارعان شهرستان شیراز
متغيرهاي تحقيق

ميانگين

انحراف معيار

مسئولیتپذیری

3/16

0/89

آگاهي از نتایج مضر فعالیتها

3/24

0/72

جهانبیني اکولوژیكي

3/44

0/76

جهتگیری ارزشي خودمحور

4/28

0/71

جهتگیری ارزشي نوعدوستانه

4/11

0/66

جهتگیری ارزشي زیستبوممحور

2/74

1/16

دامنۀ میانگین متغیرهای تحقیق5-1 :

جدول  .4رابطۀ بین رفتار زیستمحیطي زارعان و ویژگيهای آنها
ويژگيها

نوع ضريب همبستگي

ميزان همبستگي ()r

سطح معنيداري ()p

سن
سطح سواد

پیرسون
پیرسون

0/09
0/14

0/12
0/02

بعد خانوار

پیرسون

0/01

0/80

سابقة کار کشاورزی

پیرسون

0/12

0/04

شرکت در کالسهای آموزشي مراکز خدمات

پیرسون

0/36

0/0001

ارتباط با کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی

پیرسون

0/32

0/0001

میزان زمین زراعي کشاورزان

پیرسون

0/27

0/0001

عملكرد زراعي

پیرسون

0/42

0/0001

فاصلة مزرعه تا نزدیکترین مرکز خدمات جهاد کشاورزی

پیرسون

-0/006

0/92

دانش زیستمحیطي زارعان

پیرسون

0/46

0/0001

جهانبیني اکولوژیكي زارعان

پیرسون

0/46

0/0001

مسئولیتپذیری

پیرسون

0/50

0/0001

آگاهي از نتایج مضر فعالیتها

پیرسون

0/40

0/0001

جهتگیری ارزشي خودمحور

پیرسون

-0/24

0/0001

جهتگیری ارزشي نوعدوستانه

پیرسون

0/42

0/0001

جهتگیری ارزشي زیستبوممحور

پیرسون

0/41

0/0001
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رابطة بین رفتار زيستمحیطي زارعان و جهانبیني
اکولوژيکي آنها مثبت و در حد متوسطي بود (.)r=0/46
درواقع ،زارعان با جهانبیني مثبتتر در زمینة حفاظت محیط
زيست ،رفتارهای زيستمحیطي بیشتری از خود بروز مي
دهند؛ بنابراين ،با تغییر جهانبیني زارعان بهسوی حفاظت
محیط زيست ،احتمال داشتن رفتارهای زيستمحیطي از
سوی آنها بیشتر ميشود .اگر جهانبیني اکولوژيکي معادل
نگرش عمومي زيستمحیطي درنظر گرفته شود (همانطورکه
در برخي مطالعات اينچنین بود) ،اين نتیجه با يافتههای
،)2000( Fenton et al. ،)1998( Wright & Klyn
Wauters et al. ،)1999( Lichtenberg & Zimmerman
(Shafiei et al. ،)2006b( Norouzi & Chizari ،)2010
( )2008مطابقت دارد.
مسئولیتپذيری زارعان دارای رابطة مثبت و معنيداری با
رفتار زيستمحیطي آنهاست ( .)r=0/50زارعاني که
مسئولیت نتايج فعالیتهايشان را ميپذيرند ،سعي ميکنند
رفتارهايي انجام دهند که صدمة کمتری به محیط زيست
وارد ميکند ،زيرا خود را مسئول نتايج مخرب رفتارهای غیر
زيستمحیطيشان ميدانند .همچنین ،آگاهي زارعان از نتايج
مضر فعالیتهايشان ميتواند آنها را مجاب کند رفتارهايي
انجام دهند که دارای کمترين ضرر باشد (.)r=0/40
جدول  4نشان ميدهد زارعان با جهتگیری بیشتر به
سوی ارزشهای خودمحور ،رفتارهای زيستمحیطي کمتری
را انجام ميدهند () r= -0/24؛ بهعبارت ديگر ،آنهايي که
فقط به خودشان توجه دارند و به زندگي ساير افراد جامعه و
محیط زيست اهمیت نميدهند ،رفتارهايشان براساس
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جاهطلبي است .درعوض ،زارعان با جهتگیری ارزشي نوع
دوستانه سعي ميکنند در رفتارهايشان به زندگي ساير افراد
جامعه توجه کنند و همیشه اين دغدغه را دارند که اعمال و
فعالیتهايشان موجب صدمهزدن يا محدودکردن توانايي
ديگران نشود ( .)r=0/42زارعان با جهتگیری ارزشي زيست
بوممحور پا را فراتر ميگذارند و عالوهبر اهمیتدادن به زندگي
ساير انسانها ،توجه خاصي نیز به زندگي ساير موجودات زنده
و زيستبوم دارند و همیشه تالش ميکنند رفتارهايشان
کمترين تأثیر منفي را بر محیط انساني و غیر انساني
اطرافشان داشته باشد (.)r=0/41
مدلیابي رفتار زیستمحیطي زارعان شهرستان شیراز با
استفاده از تئوری ارزش -عقیده -هنجار استرن

برای مدليابي رفتار زيستمحیطي زارعان شهرستان شیراز از
تکنیک تحلیل مسیر استفاده شد .در اين تحلیل ،آثار
مجموعهای از متغیرها بر يکديگر سنجیده ميشود و از طريق
رگرسیون چندگانه ،ضرايب استاندارد مسیر بهدست ميآيد.
اين ضرايب با مقدار کمتر از  0/10بیانگر آثار ضعیف ،مقادير
 0/30بیانگر آثار متوسط و مقادير  0/50و باالتر مبین آثار
قوی يک متغیر بر متغیر ديگر هستند (کشاورز.)1384 ،
شرايطي که برای برازش داده -مدل بايد برقرار باشد اين
است که نسبت کای اسکوير ) (Chi squareبه درجة آزادی
)) (Degree of freedom (dfبايد کمتر از  5باشد ،مقدار CFI
و  NFIبايد بیشتر از  0/95باشد .همانطورکه در نمودار 2
مشاهده ميشود ،مقادير متناسب شاخصهای برازش ،نشانگر
سازگاری مناسب داده -مدل است.
جهتگیری ارزشي نوع
دوستانه

**0/19

رفتار زيستمحیطي
**0/09

**0/23

**0/25

** 0.11هنجارهای شخصي ** 0.55مسئولیتپذيری و ** 0.61آگاهي از نتايج مضر **0.27
(اخالقي) زيست
فعالیتها
احساس وظیفه
محیطي
**0/27
**0/15

جهانبیني اکولوژيکي
**0/22
جهتگیری ارزشي زيستبوم
محور

** معنيداری در سطح 0.01
* معنيداری در سطح 0.05

)Chi-square= 37 (df =9, p= 0.000
CFI: 0.966
NFI: 0.956

نمودار  .2مدل رفتار زیستمحیطي زارعان شهرستان شیراز
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جدول  .5آثار مستقیم ،غیر مستقیم و کل استاندارد متغیرها بر همدیگر
متغيرها

آثار

اثر مستقیم
رفتار زیست
محیطي

اثر غیر مستقیم
اثر کل استاندارد

0/28

0/29

0/01

0/05

اثر مستقیم

-

0/24

-

-

0/72

شخصي زیست
محیطي

استاندارد

رفتارها

نگرش زیست
محیطي

0/01

0/07

0/01

0/05

0/11
0/11

اثر غیر مستقیم

آگاهي از نتایج

0/27

0/22

-

-

-

0/16
-

استاندارد

هنجارهای

مسئولیتپذیری

نوعدوستانه

زيستمحيطي

محيطي

نتايج رفتارها مسئوليتپذيري

زيستمحيطي

استاندارد

استاندارد

وظیفه و

جهتگيري ارزشي

جهتگيري ارزشي

نگرش زيست

آگاهي از

وظيفه و

هنجارهاي شخصي

0/09

0/18

0/10

0/34

اثر کل استاندارد

0/09

0/42

0/10

0/34

اثر مستقیم

-

-

-

0/48

0/16

0/72

استاندارد
اثر غیر مستقیم

0/13

0/25

0/14

-

استاندارد
اثر کل استاندارد

0/13

0/25

0/14

اثر مستقیم

0/21

0/44

0/29

0/48

استاندارد
اثر غیر مستقیم

0/06

0/09

-

استاندارد
اثر کل استاندارد

0/27

0/53

اثر مستقیم

0/21

0/33

0.29

استاندارد
اثر غیر مستقیم

-

-

استاندارد
اثر کل استاندارد

0/21

0/33

همانطورکه در نمودار  2و جدول  5نشان داده شد،
جهتگیری زارعان به سوی ارزشهای نوعدوستانه (طرفدار
جامعه) در کل آثار مثبتي بر نگرش زيستمحیطي يا جهان
بیني اکولوژيکي ( ،)0/21آگاهي از نتايج مضر فعالیتها
( ،)0/27داشتن رفتار زيستمحیطي ( ،)0/28مسئولیتپذيری
( ،)0/13و هنجارهای شخصي زيستمحیطي ( )0/09داشت؛
بهعبارت ديگر ،تمايل زارعان به ارزشهای طرفدار جامعه
موجب ميشود ديد مثبتتری در زمینة ارتباطات خود با
منابع زيستمحیطي داشته باشند و ضمن افزايش آگاهي خود

در اين زمینه ،احساس مسئولیت بیشتر درمورد حفظ محیط
زيست کنند .اينگونه زارعان همچنین پايبندی بیشتری به
رعايت هنجارهای اخالقي در قبال محیط اطراف خود دارند و
به همین دلیل رفتارهای زيستمحیطي بیشتری از خود بروز
ميدهند.
جهتگیری زارعان به سوی ارزشهای طرفدار زيستبوم،
در کل آثار مثبت و متوسطي بر آگاهي از نتايج مضر فعالیت
ها ( ،)0/53جهانبیني اکولوژيکي ( ،)0/33وظیفه و مسئولیت
پذيری ( ،)0/25هنجارهای شخصي زيستمحیطي ( )0/42و
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رفتار زيستمحیطي ( )0/29داشته است .درواقع ،زارعاني که
تمايل بیشتری به سوی ارزشهای طرفدار محیط زيست
دارند ،درمورد ارتباطات خود با منابع زيستمحیطي ديد
مثبتتری دارند و آگاهي بیشتری از نتايج مضر
فعالیتهايشان بر اين منابع دارند .همچنین ،آنها در برخورد
با منابع زيستمحیطي به میزان بیشتری اصول اخالقي را
رعايت ميکنند ،زيرا حفظ محیط زيست را وظیفة خود
ميدانند؛ بههمین دلیل بیشتر رفتارهای حفاظتي را انجام
ميدهند.
نگرش زيستمحیطي يا جهانبیني اکولوژيکي زارعان در
کل آثار مثبتي بر میزان آگاهي آنها از نتايج مضر
فعالیتهايشان ( ،)0/29مسئولیتپذيری و احساس وظیفة آن
ها در قبال حفظ محیط زيست ( )0/14و پايبندی به
هنجارهای شخصي زيستمحیطي ( )0/10داشت؛ بهعبارت
ديگر ،زارعاني که عقايد اکولوژيکي مثبتتری دارند ،احساس
وظیفة بیشتری درمورد حفظ منابع زيستمحیطي ميکنند و
همواره در تالشاند آگاهي بیشتری در زمینة نتايج مضر
فعالیتهايشان بر محیط زيست کسب کنند و در اين راستا
پايبند رعايت اصول اخالقي در برخورد با محیط زيستاند.
میزان آگاهي زارعان از نتايج مضر فعالیتهايشان بر منابع
زيستمحیطي در کل آثار مثبت و تقريباً متوسطي بر
مسئولیتپذيری و احساس وظیفة آنها در قبال حفظ محیط
زيست ( )0/48و پايبندی به رعايت هنجارهای اخالقي زيست
محیطي ( )0/34دارد؛ بنابراين ،ميتوان گفت آگاهي هرچه
بیشتر زارعان از نتايج مضر رفتارهايشان موجب ميشود آنها
احساس وظیفة بیشتری در قبال حفظ محیط زيست داشته
باشند و تالش کنند تا به شکلي اخالقيتر با منابع زيست
محیطي در تعامل باشند.
احساس وظیفه و مسئولیتپذيری زارعان در قبال حفظ
محیط زيست در کل اثر قوی بر پايبندی بیشتر آنها به
رعايت اصول اخالقي در برخورد با محیط زيست داشت؛
بنابراين ،ميتوان با ايجاد حس مسئولیتپذيری در زارعان،
تعامالت آنها را با محیط اطرافشان اخالقيتر کرد و انتظار
بروز رفتارهای زيستمحیطي بهتری ( )0/11از آنها داشت.
درنهايت ،پايبندی زارعان به رعايت اصول اخالقي (پرهیز
از منفعتطلبي ،آيندهنگری و صرفهجويي) در ارتباطات با
محیط زيست ،موجب تسهیل رفتارهای حفاظتي آنها
ميشود (.)0/16
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در چند دهة گذشته ،به ارتباط بین بشر و محیط زيست به
عنوان موضوعي مهم توجه شد ،زيرا به نظر ميرسد منابع
زيستمحیطي (آب و خاک) سريعتر از زمانيکه برای بازيابي
الزم دارند ،توسط انسانها مصرف و تخريب ميشوند .در اين
راستا ،طرفداران محیط زيست معتقدند برای حل مسائل
زيستمحیطي ،بايد از علوم فیزيکي و اکولوژيکي به سوی
علوم رفتاری حرکت کرد ،زيرا به نظر ميرسد اين علوم،
پتانسیل خوبي برای توسعة راههای بهبود محیط زيست
داشته باشند .بههمین دلیل ،به بررسي رفتارهای انسانها در
ارتباط با منابع محیط زيست از طريق تئوریهای رفتاری
توجه شد .در اين بین ،به زارعان بهدلیل ارتباط مستقیمي که
با منابع آبي و خاکي دارند ،همواره توجه شد و رفتارهايشان
بررسي شد .در تحقیقات قبلي ،مدل رفتاری زارعان از طريق
تئوریهای کنش علّي و رفتار برنامهريزیشده مشخص مي
شد ،ولي اين تحقیق با هدف تعیین مدل رفتار زيستمحیطي
زارعان شهرستان شیراز با استفاده از تئوری ارزش -عقیده–
هنجار استرن است .تئوری نامبرده به اين دلیل انتخاب شد
که بهطور ويژه برای تبیین رفتارهای زيستمحیطي طراحي
شد ،درصورتيکه تئوریهای کنش علّي و رفتار برنامهريزی
شده برای تبیین رفتارهای عام و کلي انسانها ايجاد شدند.
نتايج توزيع فراواني رفتارهای زيستمحیطي زارعان شهرستان
شیراز نشان داد آنها به مقدار زيادی از سموم شیمیايي
(علفکش و آفتکش) و کودهای شیمیايي (اوره و فسفات)
استفاده ميکنند .مقدار بهکارگیری ادوات ترکیبي حداقل
خاکورزی (کمبینات) بسیار کم بود و بهدلیل
دسترسينداشتن به کود حیواني و گرانبودن آن ،میزان
استفاده از آن در حد متوسط است .کشت گیاهان بقوالت
(مثل باقال ،لوبیا ،شبدر و يونجه) برای تثبیت ازت نیز چندان
رواج ندارد ،ولي آتشزدن بقايای گیاهي پس از برداشت
محصول اصلي (مثل گندم و جو) مرسوم است .میزان استفاده
از شیوههای آبیاری تحت فشار (باراني و قطرهای) و ارقام بذور
اصالحشدۀ مقاوم به خشکي برای مديريت بهینة آب بسیار کم
است؛ بنابراين ،با وجود رعايتنکردن اين رفتارهای
زيستمحیطي توسط زارعان در سطح شهرستان شیراز ،نمي
توان چشمانداز روشني را برای منابع زيستمحیطي (منابع
آبي و خاکي) منطقه متصور کرد .برای تعیین مدل رفتار
زيستمحیطي زارعان شهرستان شیراز ،از تکنیک تحلیل
مسیر استفاده شد .نتايج تحلیل مسیر نشان داد جهتگیری
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زارعان به سوی ارزشهای نوعدوستانه (طرفدار جامعه) آثار
مثبتي بر نگرش زيستمحیطي يا جهانبیني اکولوژيکي،
آگاهي از نتايج مضر فعالیتها ،داشتن رفتار زيستمحیطي،
مسئولیتپذيری و هنجارهای شخصي زيستمحیطي داشت.
همچنین ،جهتگیری زارعان به سوی ارزشهای طرفدار
زيستبوم درکل آثار مثبت و متوسطي بر آگاهي از نتايج مضر
فعالیتها ،جهانبیني اکولوژيکي ،وظیفه و مسئولیتپذيری،
هنجارهای شخصي زيستمحیطي و رفتار زيستمحیطي
دارد.
نگرش زيستمحیطي يا جهانبیني اکولوژيکي زارعان آثار
مثبتي بر میزان آگاهي آنها از نتايج مضر فعالیتهايشان،
مسئولیتپذيری و احساس وظیفة آنها در قبال حفظ محیط
زيست و پايبندی به هنجارهای اخالقي زيستمحیطي داشت.
همچنین ،میزان آگاهي زارعان از نتايج مضر فعالیتهايشان بر
منابع زيستمحیطي آثار مثبت و تقريباً متوسطي بر
مسئولیتپذيری و احساس وظیفة آنها در قبال حفظ محیط
زيست و پايبندی به رعايت هنجارهای اخالقي زيستمحیطي
دارد.
احساس وظیفه و مسئولیتپذيری زارعان در قبال حفظ
محیط زيست اثر قوی بر پايبندی هرچه بیشتر آنها به
رعايت اصول اخالقي در برخورد با محیط زيست داشت.
درنهايت ،پايبندی زارعان به رعايت اصول اخالقي (پرهیز از
منفعتطلبي ،آيندهنگری و صرفهجويي) در ارتباطات خود با
محیط زيست موجب ميشود رفتارهای حفاظتي از سوی آن
ها تسهیل شود.
بر مبنای نتايج تحقیق ،پیشنهادهای زير ارائه ميشود:
 به دلیل اهمیت رفتارهای زارعان برای حفظ منابعزيستمحیطي (آب و خاک) ،داشتن رفتارهای زيستمحیطي
توسط زارعان در سطح شهرستان مسئلة مهمي است که بايد
تحقیقات و مطالعات میداني بیشتری در اين زمینه صورت
گیرد.
 جهتگیریهای زارعان به سوی ارزشهای نوعدوستانهو زيستبوممحور سبب ايجاد مسئولیتپذيری و احساس
وظیفة بیشتر زارعان در قبال حفظ محیط زيست ،شکلگیری
نگرش مساعد ،ايجاد تکاپو در زارعان برای افزايش آگاهي
هايشان از نتايج رفتارها ،پايبندی بیشتر به هنجارهای اخالقي
زيستمحیطي و داشتن رفتار زيستمحیطي بهتر ميشود؛
بنابراين ،هرچند ارزشها تقريباً پايدارند ،ولي با آموزشهای
مختلف ميتوان تا حدی زارعان را از ارزشهای خودمحور دور

کرد و آنها را به سوی ارزشهای طرفدار جامعه و محیط
زيست سوق داد تا نتايج ذکرشده اتفاق افتد.
 آگاهي زارعان از نتايج مضر فعالیتهايشان موجباحساس مسئولیت بیشتر در آنها به حفظ منابع
زيستمحیطي ميشود و از اين طريق آنها را به داشتن
رفتارهای زيستمحیطي ترغیب ميکند؛ بنابراين ،بايد با
آموزشهای الزم ،آگاهي زارعان را از نتايج مضر
فعالیتهايشان بر خود ،ديگران و زيستبوم افزايش داد .اين
افزايش آگاهي بر مسئولیتپذيری آنها در قبال محیط
زيست اثر ميگذارد و آنها را بیشتر به سوی اخالقيکردن
رفتارهای زيستمحیطيشان سوق ميدهد؛ زيرا بهنظر
ميرسد ناآگاهي ريشة بیشتر بداخالقيها باشد.
 نگرش زيستمحیطي مساعد يا جهانبیني اکولوژيکيزارعان (اعتقادات کلي آنها درمورد ارتباط انسان و محیط
زيست) ميتواند موجب ايجاد احساس مسئولیت در زارعان
شود و آنها را به سوی کسب آگاهيهای بیشتر در زمینة
حفظ محیط زيست سوق دهد .اين جهانبیني را ميتوان با
آموزشهای الزم در راستای تشريح ارتباطات مناسب بین
انسانها و محیط زيست ،برای زارعان بهبود داد.
 پايبندی زارعان به رعايت اصول اخالقي (پرهیز ازمنفعتطلبي ،آيندهنگری و صرفهجويي) در ارتباط با محیط
زيست موجب ميشود رفتارهای حفاظتي از سوی آنها
تسهیل شود؛ بنابراين ،توصیه ميشود با آموزشهای مستقیم،
آزاد و گروهي زارعان را بیشتر متوجه آيندۀ کشاورزی کنیم،
شیوههای صرفهجويي را هرچه بیشتر در زمینة منابع آبي به
آنها بیاموزيم و بهطور کلي آنها را از حرص و منفعتطلبي
لجامگسیخته جدا کنیم تا بیشتر به فکر حفظ منابع
زيستمحیطي باشند.
 همانطورکه نتايج تحقیق نشان ميدهد ،مسئولیتپذيری و احساس وظیفة زارعان ،نقش بيبدلیلي در شکل
گیری رفتارهای زيستمحیطي از سوی زارعان دارد؛ بنابراين،
پیشنهاد ميشود از طريق تفويض اختیار به آنها ،حس
مسئولیتپذيری را در آنها افزايش دهیم تا شاهد رفتارهای
زيستمحیطي بهتری از سوی زارعان باشیم؛ برای مثال،
تفويض اختیار در بهرهبرداری از منابع آبي منطقه ميتواند
موجب افزايش مسئولیتپذيری زارعان شود و آنها را به
داشتن رفتارهايي در راستای حفظ منابع آبي منطقه ترغیب
کند.
 -شناسايي و معرفي الگوهای زارعان موفق در زمینة

623

... مدل یابي رفتار زیست محیطي زارعان شهرستان شیراز:منتيزاده و همکاران

مسئولیتپذيری و درنهايت جنبش عمومي در راستای
.حفاظت محیط زيست داشته باشد

فعالیتهای حفاظت محیط زيست و فراهمآوردن فرصت
مالقات آنها با ساير زارعان ميتواند نقش مهمي در افزايش
 تقويت حس،آگاهي عمومي زارعان از اينگونه فعالیتها
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