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This study aims to provide optimal strategies to strengthen green ethics in relation to the consumption 
behavior of rural families. The research is an applied type, and its method is descriptive-analytic. The sub-
jects of analysis are the rural households in the central area of Khaf County. A documentary method was 
used, and the field data collection tool was a questionnaire. In this study, the tools that strategic planning 
and management benefited from were SWOT and QSPM. Based on the field studies and the documents, 
18 advantages and 12 weaknesses were identified as opportunities and threats facing the green ethics 
in rural households in relation to their consumption behavior. According to the final scores in the evalu-
ation matrix, the internal and external factors were 2.64 = IFE 2.86 = EFE respectively. These scores were 
used to boost the green ethics and the corresponding optimal aggressive strategies. Then, the desirable 
strategies were prioritized by means of the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). The strategy 
of "massive financial and technical support of indigenous knowledge in the field of green ethics" scored 
1.045 and was, therefore, determined as the most important strategy. Since human behavior is involved 
in any environmental issue, it is necessary for managers to correct human relationships with the environ-
ment based on the patterns consistent with green ethics.
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Extended Abstract

1. Introduction

opulation growth, globalization of 
markets, sophisticated competition, and 
increasing pace of technological chang-
es have caused many changes in human 
lifestyle, and consumers are looking for 

new value systems aligned with those changes. High con-

sumption of modern man is depleting the resources that 
belong to all generations. In recent years, Iran, like other 
developing countries, has been beset by problems such as 
the mass production of garbage and household wastage. 
This is mostly due to the change of behavioral patterns 
of consumers. In rural areas, the negative effects of this 
phenomenon are more intense. Because rural settlements 
are close to nature, any abnormal consumption behavior 
has a great impact on the environment in the long run. The 
relationship between man and nature must be checked 
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again. Since attitude is the most important determinant 
of behavior, consumption attitudes are assumed to affect 
consumption behavior. The key to the effective protec-
tion of the environment is "environmental ethics" Man is 
judged by his behavior. As studies show, green consum-
ers, who strengthen ethics, can greatly help to alleviate 
environmental problems. Nowadays, however, the use of 
natural resources and human coexistence with the envi-
ronment are not ethical enough. In rural areas, ecological 
conditions are relatively stable, and environmental sensi-
tivity is higher than in urban areas. This is because previ-
ous generations would pay more attention to green ethics. 
As such, what would it mean to devise optimal strategies 
to strengthen green ethics in villages and to regulate the 
consumption behavior of rural families?

2. Methodology

The research method is descriptive-analytic, and, in 
terms of objectives, it is functional. For data classification 
and processing, Excel and SPSS software programs were 
used. The data collection was done with a combination 
of field and documentary technique. The rural households 
participating in the study were analyzed, and Cronbach's 
alpha coefficient was 0.778, indicating a good reliability 
for the study. Bashd.mntqh tool was used to study five 
villages in thecentral area of Khaf County. Totally, 75 
questionnaires were given to the local informants in those 
villages. The informants included village administrators, 
members of Islamic councils, local teachers, and indig-
enous educated people, and some common people living 
there.

3. Results

Out of the items investigated, “optimal use of the exist-
ing materials in nature to meet daily needs” scored 0.2341 
and proved to be the most important strength. However, 
“ignoring green ethics by the younger generation” and 
“preference of immediate environmental interests to the 
interests of the future” scored 0.103 as the major weak 
points. Threat analysis in the field of ethics can raise green 
consumption behavior. According to the final scores in 
the evaluation matrix of internal factors and external fac-
tors, the items that scored 2.86 and 2.64 were selected as 
“invasive strategies”, namely the strategies of priority for 
action. Based on the analysis of the items in the QSPM 
priority matrix, "massive financial support” and “techni-
cal use of indigenous knowledge of the field” with the 
score 1.04 are assumed to be in line with the tenets of 
green ethics.

4. Discussion

Green consumption is a problematic and contradictory 
concept. Being green means the protection of environ-
ment or natural resources, while it somehow involves 
destruction of them. Nowadays, control of population 
growth and technological changes has led to the control 
of environmental problems to some extent, but the main 
problem that remains is the dramatic acceleration in the 
growth of a consuming society. Solving environmental 
problems requires changing the practices and behaviors 
in production and consumption as well as methods of or-
ganizing social and personal life. 

5. Conclusion

In this study, a matrix was used to evaluate the inter-
nal and external factors that can strengthen green ethics 
in connection with the behavior of rural consumers. The 
scores obtained point to certain strengths and opportuni-
ties that can be used to control or regulate the consump-
tion behavior of citizens. In this regard, as the analysis of 
the factors in the matrix indicated, the priority for action 
should be given to measures that are based on "aggressive 
strategies”. It was also found that implementing strategies 
using internal strengths can result in maximum external 
opportunities. Based on the analysis of strategies in the 
QSPM matrix, among six cases of priority, “broad finan-
cial and technical support for indigenous knowledge” ob-
tained 1.0452 as the highest score. Furthermore, the strat-
egies “inclusion of concepts of green morality in school 
textbooks” with the score of 0.990, "development of pro-
grams to institutionalize green ethics” with the score of 
0.830, "sponsored and state associated protection of the 
environment” scoring 0.764 and "coexistence with the 
environment rather than having attitudes of dominance 
over the rural environment by authorities” scoring 0.623 
were ranked 2, 3, 4, and 5 respectively. The strategy of 
"paying more attention to behavior as a factor affecting 
the environment" got the score of 0.298 and turned out as 
the least important strategy for policy enforcement.
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اخالق سبز به بایدها و نباید های اعمال انسانی در مواجهه با محیط زیست می پردازد، تقویت اخالق سبز منجر به بروز رفتار سالم در مصرف 
می گردد و امکان استفاده نسل های آتی از محیط زیست و منابع طبیعی را فراهم می سازد. مطالعه  حاضر در پی ارائه راهبردهای مطلوب 
تقویت اخالق سبز در ارتباط با رفتار مصرف خانوارهای روستایی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی- 
توسعه ای است. واحد تحلیل مطلعین محلی در بخش مرکزی شهرستان خواف است. در این مطالعه از دو ابزار در برنامه ریزی و مدیریت 
استراتژیک استفاده شد. بر اساس مطالعات میدانی و اسنادی، تعداد 18 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و 12 نقطه ضعف و تهدید 
به عنوان محدودیت و تنگنا پیش روی اخالق سبز خانوارهای روستایی در ارتباط با رفتار مصرف شناسایی گردید و نظرات 75 نفر از 
مطلعین محلی در قالب پرسشنامه سؤال شد. در ماتریس SWOT با توجه به امتیاز نهایی در IFE=2.64 و در EFE=2.86، به منظور تقویت 
اخالق سبز در ارتباط با الگوی مصرف خانوارهای روستایی، راهبردهای تهاجمی)حداکثر–حداکثر( بهینه شناخته شد. در ادامه راهبردهای 
مطلوب به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی )QSPM(، اولویت بندی گردید. در این ماتریس مهم ترین راهبرد »حمایت گسترده 
مالي و فني از دانش بومي در زمینه مصرف به دلیل همسویی با اخالق سبز«، با امتیاز 1.045 شناسایی گردید. باتوجه به اینکه راه حل 
واقعي مشکالت محیط زیست باید انسان و رفتارهاي انساني را شامل شود، ضروری است، مدیران جهت اصالح رابطه انسان با محیط زیست، 

در پی حمایت از دانش بومی در زمینه های مختلف من جمله مصرف باشند، چرا که با الگوهای منطبق با پایداری سازگار است.

کلیدواژه ها: 
اخالق سبز، رفتار 

مصرف کننده، خانوارهای 
روستایی، شهرستان 

SWOT- QSPM ،خواف

تاریخ دریافت: 14 فروردین 1396
تاریخ پذیرش: 24 تیر 1396

مقدمه
رقابت،  پیچیده شدن  بازارها،  افزایش جمعیت، جهانی شدن 
تغییر در سبک  باعث   ... و  تکنولوژی  تغییرات  فزاینده  سرعت 
زندگی و به دنبال آن تغییر سیستم های ارزشی مصرف کنندگان 
گردیده است. روند مصرف گرایی در این قرن که با رشد شتابان 
و افسارگسیخته اتفاق می افتد، به بلعیدن منابع زیست محیطی 
 (Durning, 1992:"که متعلق به تمام نسل هاست انجامیده است
(5 اگرچه امروزه فناوری های زیست محیطی، سیستم های تولید، 

سیاست های اقتصادی و طرح های اجتماعی نقش بسیار مهمی 
در دستیابی به پایداری دارند، اما سهم آن ها بدون بروز رفتارهای 
ضعیف  زیست محیطی  اخالق  رعایت  و  مصرف  در  مناسب 
است (Peattie, 2010: 197). بنابراین مؤثرترین گام جهت حفظ 
محیط زیست، ارزیابی رفتار و عملکرد مردم در رسیدن به اصول 
اولیه زندگی پایدار و راه خروج از این بحران، تغییر در نگرش 

انسان به پدیده مصرف است« (Farahanifard, 2009: 99)؛ در واقع 
مردم باید رفتار خویش را در مواجهه با محیط زیست طوری مورد 
ارزیابی قرار دهند تا به منش ثابت و اصول هم زیستی با طبیعت 
دست پیدا کنند؛ چرا که بهره وری و مصرف صحیح از منابع و 
داشتن رفتار زیست محیطی یا رعایت اخالق سبز در برابر مواهب 

.(Moharamnejad, 2003) الهی، باعث پایداری زندگی می گردد

طی دهه های اخیر ایران همچون سایر کشورهای درحال توسعه، 
به  خانگی  پسماندهاي  و  زباله  انبوه  تولید  چون  مشکالتی  با 
دلیل تغییر الگوهای رفتاری مصرف کنندگان مواجه است. این 
از شدت بیشتری برخوردار است، زیرا  نواحی روستایی  امر در 
سکونتگاه های روستایی با توجه به نزدیکی خاصی که به طبیعت 
پیرامون خود دارند، بیشترین تأثیر را بر محیط گذاشته و همچنین 
واسطه  به  لذا  می کنند؛  دریافت  محیط  از  را  تأثیر  بیشترین 
این ارتباط نزدیک، نقش و تأثیر مهمی در محیط زیست دارند 
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(Soleimani et al., 2015: 22) بروز رفتارهای ناهنجار مصرفی در 

نواحی روستایی موجب آسیب دیدن محیط زیست در درازمدت 
می گردد. »شواهد نشان می دهد که افراد در انتخاب محصوالت و 
مصرف آن به گونه ای عمل کرده اند که تأثیرات بسیار زیان باری بر 
 .(Laroche et al., 2001) »محیط زیست طبیعی وارد گردیده است

از این رو»رابطه بین انسان و طبیعت باید دوباره مورد بازبینی 
بر نگرش  قرار گیرد« (Abedi Sarvestani 2008: 33) زیرا اخالق 
افراد تأثیر می گذارد و نگرش نیز مهم ترین تعیین کننده رفتار 
»اخالق  شد،  مطرح  آنچه  به  باتوجه   .(Kaiser, 2006: 78) است 
زیست محیطی« که زیربنای رفتار انسان ها است، کلید حفاظت 

مؤثر از محیط زیست است. 

مروری بر ادبیات موضوع
واقعي  راه حل  که  دارد  آن  از  حکایت  عمومي  تفاهم  امروزه 
مشکالت محیط زیست باید انسان و رفتارهاي انساني را شامل شود 
و متکي به آن باشد و انسان می بایست به دنبال پایداري نه فقط 
براي محیط زیست بلکه براي محیطي که فعالیت هاي اقتصادي 
و محیط زیست  بشریت  تا  باشد  انجام می دهد،  آن  در  را  خود 
بتوانند آینده طوالني تري داشته باشند (Benson, 2003) بررسی ها 
نشان می دهد تقویت اخالق سبز در مصرف کنندگان می تواند تا 
حد زیادی به کاهش مشکل کمک نماید، لذا گفته می شود اخالق 
زیست محیطی با دغدغه های جهانی سروکار دارد؛ مانند: رابطه 
انسان با محیط زیست، درک انسان نسبت به مسئولیت در برابر 
 (Pojman, محیط زیست و تعهد به حفظ منابع برای نسل های آتی
و  بایدها  همان  سبز،  اخالق  مختلف  تعاریف  در   .2001: 1-2)

نبایدهایی در مواجهه با طبیعت است که به صورت هنجار درآمده 
افراد در هنگام  و رفتار مصرف کننده، واکنش هایی هستند که 

مصرف منابع از خود بروز می دهند. 

امکانات  طبیعی،  منابع  از  استفاده  فرهنگ  می رسد  نظر  به 
زیست محیطی و فرهنگ زیستن همراه با هم زیستی با محیط  
اهمیت  از  فعلی  نسل  در   (Adhami & Akbarzade, 2011: 39)

زیست محیطی،  مسائل  آموزش  عدم  است.  برخوردار  پائینی 
موجب حساسیت بسیار پائین نسل فعلی، در ارتباط با مقوله های 
فضاهای  اکولوژیکی  ناپایداری  بر  و  گردیده  زیست محیطی 
روستایی دامن زده است. این در حالی است که"درگذشته رفتار 
جوامع انسانی سازگار با محیط طبیعی بوده و انسان همواره با 
رعایت اصل احترام متقابل، با منابع طبیعی تعامل داشته است. 
با گذشت زمان و کسب تجربه انسان به این امر واقف گردیده که 
هرگونه خسارت و آسیب به محیط زیست عواقب ناخوشایندی به 
دنبال دارد، از این رو انسان درگذشته با رعایت اصول اخالقی با 
محیط ارتباط برقرار می ساخته" (Azkia & Emani, 2008: 379) و 
فضاهای سکونت گاهی به لحاظ اکولوژیکی نسبتاً پایدار بوده است. 

تجربه زیسته محقق در نواحی روستایی حاکی از این مطلب 

دارد که در گذشته رفتار مصرف کنندگان به ویژه در شهرستان 
خواف استان خراسان رضوی توأم با حساسیت های زیست محیطی 
بوده است امری که در سال های اخیر با تغییر سیستم های ارزشی 
مصرف کنندگان روستایی اهمیت خود را از دست داده است، در 
این زمینه می توان به مصادیقی همچون؛ رواج استفاده از ظروف 
یک بارمصرف در مراسم مختلف به جای ظروف مسی که قابلیت 
استفاده مجدد داشته، تمایل به استفاده از مواد غذایی آماده )رب، 
مربا و ...(، که در گذشته در منازل طبخ می شده است، رها کردن 
مواد شوینده خطرناک در زمین های کشاورزی، عدم استفاده از 
مصالح بوم آورد و استفاده از مصالح ساختمانی غیربومی، استفاده 
از گونه های گیاهی نادر برای تأمین سوخت خانگی، تمایل به 
استفاده از وسایل لوکس و مدرن و ... در منطقه مورد مطالعه 

اشاره نمود.

بررسی ها نشان می دهد علی رغم پایبندی پیشینیان به اخالق 
سبز،"جایگاه اخالق زیستی در مطالعات و پژوهش ها هنوز نوپا 
است و اخالق زیستی و باید و نبایدهای آن هنوز به طور چشمگیر 
مورد توجه قرار نگرفته است"(Mason & Laurie, 2006). باتوجه به 
اینکه رفتار مصرف در مناطق گوناگون، به اخالق زیست محیطی 
و روابط انسانی افراد با یکدیگر در مناطق مختلف بستگی دارد؛ 
بنابراین تقویت اخالق سبز با توجه به مشکالت موجود مسئله ای 

مهم است. 

بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور نشان می دهد که 
»اخالق سبز« و »رفتار مصرف کننده« به صورت جداگانه در 
پژوهش های مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که 
در مطالعه خوش فر و همکاران )2015( با عنوان »بررسی عوامل 
اجتماعی مؤثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان«، در مورد 
رفتارهاي مسئوالنه نسبت به محیط زیست توضیحاتی ارائه می دهد 
که درواقع این توضیحات تنها مقوله رفتار مصرف کنندگان را در 
برمی گیرد و موضوع اخالق سبز جایگاهی در آن ندارد. در مطالعه 
خوئی )2014( با عنوان »بررسی جایگاه دانش زیست محیطی و 
بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان در استان مازندران«، 
میزان رعایت رفتارهای زیست محیطی در استان مازندران مورد 
بررسی قرار گرفته است. بنابراین از نظر تحلیل رفتار مصرف کننده 
می تواند بسیار مفید باشد اما به مسئله اخالق سبز اشاره ای نشده 
است. بررسی پیشینه خارجی موضوع نشان می دهد، مطالعات 
زیادی در حیطه رفتار سبز به دلیل تخریب زیاد محیط زیست 
انجام  اخیر  نامناسب طی سال های  رفتارهای مصرفی  و وجود 
پذیرفته و نتایج اغلب مطالعات نشان می دهد سطح حساسیت 
مصرف کنندگان به مسائل زیست محیطی عمدتاً پائین است و 
تغییر عادت در الگوی مصرف کنندگان و رفتار آن ها کار آسانی 
از  هیچ یک  در  خارجی،  مطالعات  برخالف  درمجموع  نیست. 
مطالعات داخل کشور موضوع اخالق سبز و رفتار مصرف کننده 
به آنچه مطرح  با توجه  با یکدیگر مشاهده نگردید.  ارتباط  در 
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شد، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که 
راهبردهای مطلوب تقویت اخالق سبز در رفتار مصرف خانوارهای 

روستایی چیست؟

مبانی نظری

اخالق محیط زیست یکی از شاخه هاي اخالق کاربردي است 
که مسائل اخالقی مربوط به محیط زیست همچون رابطه انسان 
با محیط زیست، احساس مسئولیت آدمی نسبت به آن و ... را 
بررسی می کند (Kavandi, 2012:1). در واقع اخالق زیست محیطی 
دانشی است که به بایدها و نبایدهای اعمال انسانی در مواجهه با 
محیط زیست می پردازد. قدمت این رشته در دنیا به چند دهه 
پیش )1960( بازمی گردد زمانی که بحران های زیست محیطی 
زاییده  که  بحران هایی  گردید.  مختلف  کشورهای  گریبان گیر 
ناگوار  پیامد  و  سلطه جو  توسعه طلب،  مادي نگر،  اندیشه هاي 
اشتهاي سیري ناپذیر رهبران سیاسي، مدیران اقتصادي و در یک 
کالم معلول کژاندیشي فکري و جهالت عملي انسان در جهان 
است (Stone, 2007). شاید عده ای تصور کنند تنها با استفاده از 
راه حل های تکنولوژیکی و صنعتی و از رهگذر علوم تجربی می توان 
بر این مشکالت فائق آمد؛ اما تجربه نشان می دهد که علم مدرن 
نه تنها توان حل این چالش ها را به تنهایی ندارد که خود یکی 
از متهمین ردیف اول در ایجاد این چالش هاست. این مشکالت 
با »تغییر رفتار انسان« حاصل می شود و این تغییر، باید بر پایه 
تالشي  زیست محیطی  باشد.«اخالق  زیست محیطی«  »اخالق 
است جهت ارتباط انسان با طبیعت. البته پر واضح است که این 
تالش باید به سمت و سویي حرکت نماید که دورنماي آن تشکیل 
چشم اندازي با خصیصه طبیعت عاري از بحران زیست محیطي 
باشد و همچنین تعامل سازنده انسان با طبیعت را در پی داشته 

.(Bidhendi & Shiravand, 2010: 110) »باشد

اخالق زیست محیطی در دهه 1970 به طور جدی مورد توجه 
باال رفتن شعور و  با  این اخالق  اندیشمندان قرار گرفت، رشد 
بروز دلواپسی نسبت به وجود خطرات جدی برای آسایش و رفاه 
بشر و سایر گونه ها، توأم بوده است(Benson, 2003: 37-38). اخالق 

زیست محیطی دارای سه بعد به قرار زیر است:

الف- انسان محوری: تغییرات ایجاد شده در طبیعت به وسیله 
فعالیت های انسا ن ها، به تردید و ضرورت ارزیابی مواضع اخالقی 
اخالق  آن،  دنبال  به  و  است  شده  منجر  طبیعت  به  نسبت 
با  ارتباط  در  نبایدها  و  بایدها  مجدد  تعریف  با  زیست محیطی 
محیط زیست و ارزیابی موقعیت بشر نسبت به آن مواجه شده 
است (Abedi Sarvestani et al., 2007: 60). درواقع، به دلیل نبود 
توافق پیرامون را ه هایی که باید برای اصالح یا تغییر شکل تعامل 
پیشنهادهای  شوند،  دنبال  محیط زیست،  با  انسان  مشکل ساز 
گوناگون و البته متضادی در این باره ارائه شده است. این پیشنهادها 
بیشتر در قالب الگوهای هنجاری برای رفتار اجتماعی یا اخالق 

.(Abaidoo, 1997: 305) زیست محیطی، مفهوم سازی شد ه اند

ب- زیست بوم محوری: این الگوواره تازه با عنوان توسعه پایدار 
به مقابله با الگوهای تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی 
می پردازد که به اتمام منابع و تخریب محیط زیست می انجامد 
بهبود کیفیت  به  تأیید می کند که  را  فرآیند توسعه ای  تنها  و 
زندگی انسان ها در حد پذیرش ظرفیت نظام های پشتیبان حیات 
منجر شود. این الگوواره جدید توسعه پایدار، حول حساسیت های 
و  گرفت  بوم شناختی شکل  دقیق تر  بیان  به  و  زیست محیطی 
اشاره های اولیه آن برای سیاست های توسعه شهری، حفظ فضای 
سبز و پاکیزگی آب، جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش تولید زباله 

در سطح محلی بود.

ج- خدامحوری: اگرچه انسان بر بسیاری موجودات کرامت داده 
شده و عالم نیز مسخر او قرار داده شده است، اما این انسان، انسانی 
فارغ از مسئولیت نیست. او در عین مقام خلیفه الهی می باید تا 
 (Ziaee Bigdeli, بار امانت الهی را که پذیرفته است بر دوش کشد
(148 :1996 و در آن خداوند، محور جهان، خالق و نگهدارنده آن 

است. بنابراین، مراقب از محیط زیست، مراقب از هر آن چیزی 
 (Abedi Sarvestani et al, 2007: است که متعلق به خداوند است

.65)

است.  متناقض  البته  و  مشکل ساز  مفهوم  یک  سبز  مصرف 
سبز بودن آن حاکی از حفاظت از منابع زیست محیطی دارد، در 
حالی که مصرف به طور کلی شامل تخریب آن ها است. مفهوم 
رفتار سبز در ارتباط با مفاهیمی چون مصرف اخالقی، سازگار 
با محیط زیست و یا مسئوالنه است (Peattie, 2010: 198). رفتار 
تصمیم  مي نمایند:  تعریف  چنین  کلي  به طور  را  مصرف کننده 
نهایي مصرف کننده با توجه به اکتساب، مصرف و خالص شدن از 
کاالها، خدمات، زمان و نظرات بخش هاي مختلف تصمیم گیري 
در یک دوره زماني. رفتار مصرف کننده شامل کاالها، خدمات، 
فعالیت ها و نظرات است و تنها چگونگي خرید کاالها را شامل 
نمي شود، بلکه شامل استفاده از خدمات، فعالیت ها و عقاید نیز 
است (Hawkins et al., 2010:6). به عبارت دیگر رفتار مصرف کننده 
شامل مجموعه ای از فرآیند های روانی و فیزیکی است که پیش 
 (Peter & Olson & از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد
این گونه مطرح  نیز نظر خود را  (Grunert, 1999: 110. سالمون 

کرد که رفتار مصرف کننده با هدف ارضای نیازها و خواسته های 
اشخاص و گروه های مختلف به بررسی فرایندهای مؤثر در زمان 
انتخاب، خرید و استفاده از محصول ها، خدمات، ایده ها و تجربه ها 

 .(Solomon, 1995: 5) می پردازد

فرد  نگرش های  و  ارزش ها  باورها،  تأثیر  تحت  انسان  رفتار 
منظور  به   (Abedi Sarvestani, Shahvali, 2009:125) دارد  قرار 
تغییر بعضی از رفتارها یا اصالح آن، نیاز به تغییر نگرش فرد 
است (Kajbaf, et al., 2009: 102). نگرش ها معلول عواملی چون 
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 (Parsa, تجربه شخصی، آموزش، اطالعات و نوع شخصیت است
(264 :2004. هدف از ایجاد نگرش زیست محیطی، کمک به افراد 

با  ارتباط  در  احساسات  و  ارزش ها  از  مجموعه ای  کسب  برای 
محیط زیست و ایجاد انگیزه برای فعالیت در اخالق سبز و حمایت 
از آن است. پیامد تغییر نگرش، تغییر در نوع سازگاری، سمبل ها، 
 .(Shakibazadeh, 2007: 18) ارزش ها و الگوهای مصرفی فرد است
افراد محرک هایی را می پذیرند، بعد از پردازش تبدیل به نگرش 
می کنند که روی عواطف و شناخت ما تأثیر می گذارد و در قالب 

.(Solyman Puoromran, 2014: 5) رفتار بروز می یابد

 

در تحقیق حاضر به کمک مدل عمومی مدیریت استراتژیک 
مبتنی بر پارادایم تجویزی سعی در ارائه استراتژی های مطلوب 
روستایی  خانوارهای  مصرف  الگوی  با  ارتباط  در  سبز  اخالق 
داریم.«در این پارادایم نحوه شکل گیری استراتژی به اندازه خود 
استراتژی  شکل گیری  مراحل  و  می شود  تلقی  مهم  استراتژی 
گام به گام تعریف شده است« (Moradi, 2011: 33) در این مطالعه 
پس از طرح چشم انداز در بیان مسئله تحقیق )دورنمای مطلوب 
روستایی  خانوارهای  مصرف  رفتار  در  سبز  اخالق  تقویت  که 
است(، از ابزارهای تحلیل محیطی استفاده شد. بررسی محیط 
داخلی به کمک ماتریس IFE و بررسی محیط خارجی به کمک 
ماتریس EFE انجام پذیرفت. در ادامه از ابزار SWOT جهت تعیین 
استراتژی کانونی در زمینه موضوع مورد بررسی استفاده شد و 
 QSPM اولویت بندی استراتژی های مطلوب به کمک ماتریس
صورت گرفت و در نهایت برای هر یک از راهبردهای منتخب 
سیاست های اجرایی مناسب پیشنهاد گردید )تصویر شماره 1(.

روش شناسی تحقیق
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از جنبه هدف کاربردی است، 
جمع آوری اطالعات ترکیبی از روش های میدانی و اسنادی بوده 
است. به کمک مطالعات گسترده اسنادی و انجام مصاحبه های 
داخلی  و ضعف های  قوت ها  و دهیاران  با صاحب نظران  متعدد 
ابزار  و فرصت ها و تهدیدهای خارجی شناسایی گردید. پایایی 
تحقیق به کمک ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. 
این ضریب برای 18 نقطه قوت و فرصت )به عنوان مزیت( معادل 
)به عنوان محدودیت  تهدید  و  نقطه ضعف  برای 12  و   0/731
رفتار مصرف کننده  زمینه  تنگنای پیش روی اخالق سبز در  و 
روستایی( معادل 0/694 به دست آمد همچنین ضریب آلفای 
که  آمد  دست  به   0/778 تحقیق  پرسشنامه  کلی  کرونباخ 

نشان دهنده پایایی مطلوب ابزار تحقیق است.

منطقه مورد مطالعه، بخش مرکزی شهرستان خواف است که 
در فاصله 260 کیلومتری از مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد. 
این بخش شامل دهستان های نشتیفان و میان خواف است و دارای 
23 روستای باالی 20 خانوار در سال 1390 بوده است که از این 
بین 5 روستا به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب و در هر 
یک 15 پرسشنامه خبرگان محلی )دهیاران و اعضای شوراهای 
اسالمی، معلمین بومی ساکن در روستا، افراد تحصیل کرده بومی 

و ...( تکمیل گردید )جدول شماره 1(. 

Moradi, 2011: 33 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر1. مدل عمومی مدیریت استراتژیک مبتنی بر پارادایم تجویزی. مأخذ
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جدول 1. روستاهای مورد بررسی در بخش مرکزی شهرستان خواف استان خراسان رضوی.

تعداد مطلع محلیخانوار*جمعیت*روستادهستان

نشتیفان
40310315محمدآباد

2546515رزان

میان خواف

239952415مهرآباد

146336115خرگرد

104526615تیزاب

5564131975جمع

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                      Statistical Center of Iran, (2011) General Population and Housing Census :مأخذ*

یافته ها
در این مطالعه ماتریس تحلیلی سوات در 5 مرحله به ترتیب 

زیر دنبال و اجرا می شود. 

)IFE( و داخلی )EFE( مرحله اول: ارزیابی عوامل خارجی 

با  ارتباط  عوامل خارجی و داخلی در زمینه اخالق سبز در 
رفتار مصرف کنندگان روستایی پس از انجام مطالعات اکتشافی و 
مصاحبه با خبرگان، نخبگان و مطلعین محلی و تحصیل کرده های 
بومی، شناسایی و در ماتریس ارزیابی قرار گرفت )جدول شماره  
2 و جدول شماره 3( مشاهده می شود تعداد 11 قوت داخلی 
در برابر 8 ضعف  داخلی و تعداد 7 فرصت خارجی در برابر 4 
تهدید خارجی شناسایی گردید و میانگین نظرات پاسخگویان به 
هر عامل در ستون وزن نقطه ای قرار گرفت. در ادامه به عوامل 
فهرست شده، به کمک روش شانون به هر یک از عوامل، وزن 
فرصت  و  عالی  قوت  به  سپس  شد.  داده  اختصاص  استاندارد 
استثنایی: رتبه 4، به فرصت و قوت معمولی: رتبه 3، به موانع 
و ضعف معمولی: رتبه 2 و به موانع جدی و ضعف بحرانی: رتبه 
1 اختصاص داده شد. در ادامه وزن هر عامل از عوامل خارجی 
و داخلی در رتبه مربوط به همان عامل ضرب گردید، تا امتیاز 
وزنی هر یک از عوامل به دست آید، درنهایت مجموع امتیاز نهایی 

عوامل خارجی و داخلی محاسبه گردید.

از  بهینه  »استفاده   S5 مؤلفه  داخلی  عوامل  ماتریس  طبق 
مواد اولیه موجود در طبیعت براي رفع نیازهاي روزمره )گیاهان 
دارویي موجود در طبیعت به جاي داروهاي شیمیایي و ...(« با 
امتیاز 234/ 0به عنوان مهم ترین نقطه قوت و پس از آن مؤلفه 
S11 »صرفه جویي خانوارهاي روستایي در مصرف منابع انرژي 
از طریق استفاده کمتر از لوازم گرمایشي و کاهش دماي وسایل 
گرمایشي و استفاده بیشتر از البسه در فصل سرد و .. « با امتیاز 
نهایی 0/228 قرار دارد. همچنین مؤلفه S10 »تولید کم ضایعات 
تولیدي به دلیل بازیافت حداکثري مواد« با امتیاز نهایی 0/130 به 
عنوان کم اهمیت ترین نقطه قوت در زمینه اخالق سبز در ارتباط 

با رفتار مصرف کنندگان روستایی مطرح است. 

در میان نقاط ضعف مؤلفه های W1 »کمرنگ  شدن اخالق 
سبز در نسل جوان« و W5 »ترجیح منافع آني بر منافع آتي در 
بهره برداری از محیط« با امتیاز نهایی 0/103 مهم ترین ضعف های 
پیش روی اخالق سبز در ارتباط با رفتار مصرف کنندگان روستایی 
شناسایی شدند. همچنین مؤلفه W3 »عدم وجود انجمن هاي 
سبز و گروه هاي حامی محیط زیست روستایي براي ترغیب رعایت 
اخالق سبز در الگوي مصرف« به عنوان کم اهمیت ترین نقطه 
ضعف با امتیاز 0/047 در ماتریس داخلی مطرح است. با توجه به 
اینکه در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مجموع امتیاز نهایی قوت 
2/02 بیشتر از مجموع امتیاز نهایی ضعف 0/619 است، لذا نقاط 
قوت بر ضعف غلبه دارد. جدول شماره 3 ماتریس عوامل خارجی 

را نشان می دهد.  

 O5 طبق نظرات پاسخگویان و محاسبات انجام شده، مؤلفه
»وجود قوانین و مقرراتي که تا حدودي اخالق سبز را تقویت 
مي کند )من جمله قانون شکار ممنوع در روستاهاي موردنظر، 
درمان  و  مریض  دام هاي  نگهداري  براي  مکاني  اختصاص  
مقوله هاي  به  نسبت  دهیاري  وظایف  شرح  در  تأکید  و  آن ها، 
زیست محیطی(« با امتیاز نهایی 0/399 مهم ترین فرصت و پس 
)من جمله  بین المللي  سازمان هاي  »حمایت   O7 مؤلفه آن،  از 
بانک جهانی، فائو و ...( از اخالق سبز« با امتیاز نهایی 0/396 در 
رده دوم و مؤلفه O2 »برگزاري کنفرانس هاي مختلف پیرامون 
اخالق سبز طي سال های اخیر« با امتیاز نهایی 0/338 در انتهای 
فرصت ها قرار دارد. در میان تهدیدها مؤلفه T2 »عدم دسترسي 
به اینترنت و منابع اطالعاتي روستاییان در زمینه تقویت اخالق 
سبز و ...« با امتیاز نهایی 0/173 مهم ترین تهدید در زمینه اخالق 
سبز بر رفتار مصرف کنندگان روستایی محسوب می شود. با توجه 
به اینکه در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مجموع امتیاز نهایی 
فرصت 2/342 بیشتر از مجموع امتیاز نهایی تهدید 0/519 است، 

در این ماتریس نقاط فرصت بر تهدید غلبه دارد. 
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 مرحله دوم: تطبیق و تعیین استراتژی ها

در اجرای استراتژی های SO با استفاده از نقاط قوت داخلی 
می توان از فرصت های خارجی حداکثر بهره برداری را نمود. هر 
سازمان عالقه مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته 
و  فرصت ها  از  داخلی  قوت های  از  بهره گیری  با  بتواند  تا  باشد 
 (Falsolyman, بنماید  را  استفاده  حداکثر  خارجی  رویدادهای 
(Sadeghi, 2013: 150 در اجرای استراتژی های ST تالش می شود 

با استفاده از نقاط قوت داخلی از تأثیر منفی تهدیدهای خارجی 
کاسته شود. هدف از استراتژی های WO این است که سازمان از 
مزیت هایی که در فرصت ها نهفته است، در جهت جبران نقاط 
فرصت های  سازمان،  از  خارج  در  گاهی  نماید.  استفاده  ضعف 
بسیار مناسبی وجود دارد، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف 

از  هدف  نماید.  بهره برداری  فرصت ها  این  از  نمی تواند  داخلی 
اجرای استراتژی های WT کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز 
از تهدیدهای محیط خارجی است )جدول شماره 4(. سازمانی 
وضعیت  باشد،  متمرکز  قسمت  این  در  عواملش  بیشترین  که 
مناسبی نداشته و در موضع مخاطره آمیزی قرار خواهد گرفت 

.(Falsolyman, Sadeghi, 2013: 152)

الزم به ذکر است در ماتریس SWOT هدف این نیست که 
بهترین راهبردها مشخص گردد، بلکه هدف تعیین راهبردهای 
 SWOT قابل اجرا است. بنابراین همه راهبردهایی که در ماتریس

ارائه می گردند، انتخاب و اجرا نخواهند شد.

.)IFE1(جدول 2. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

وزن عوامل داخلی سیستم
نقطه ای

وزن 
امتیاز رتبهاستاندارد

نهایی

 )Strenght( نقاط قوت

.S1 ترجیح خانوارهاي روستایي به استفاده از وسایل قابل بازیافت )عدم تمایل به استفاده از ظروف یکبار مصرف و 
2/680/06040/202استفاده از ظروف شیشه ای و...(

S2.2/640/04930/149 مذموم دانستن ضرر به محیط طبیعي در استفاده از طبیعت

S3.3/10/05830/175 پایبندي به باورهاي دیني و لزوم احترام به طبیعت )تقدس محیطزیست به دلیل یگانگي آن با خداوند(

S4.30/05640/226 داشتن روحیه قناعت )صرفه جویي در مصرف منابع( و مذموم بودن مصرف گرایي در فرهنگ روستائیان

.S5 استفاده بهینه از مواد اولیه موجود در طبیعت براي رفع نیازهاي روزمره )گیاهان دارویي موجود در طبیعت به جاي 
3/10/58540/234داروهاي شیمیایي و ...(

S6.2/760/05240/208 داشتن مسئولیت هاي اخالقي نسبت به محیط )عدم تخریب محیط زیست در استفاده از طبیعت(

.S7 داشتن رفتارهاي حمایتگر از محیط زیست و احترام به محیط )مثل توجه به حفظ گونه های گیاهي و حیواني در 
2/960/05530/167حال انقراض و ...(

S8.2/540/04830/144 باور به عدالت بین نسلي در بهره برداری از منابع و تعهد به نسل آتي

S9.2/780/05230/157 آلوده نکردن محیط زیست با تولید کمتر زباله

S10.2/30/04330/130 تولید کم ضایعات به دلیل بازیافت حداکثري مواد مصرفی

S11.3/020/05740/228 صرفه جویی خانوارهاي روستایي در مصرف منابع انرژي برق، نفت و ... 

 )W
eakness( نقاط ضعف

W1.2/720/03220/103کمرنگ شدن مقوله اخالق سبز در نسل جوان

W2.2/920/03410/055 عدم تمایل به پرداخت هزینه های زیست محیطی

W3.2/50/02910/047 عدم وجود انجمن هاي سبز و گروه هاي حامی محیط زیست روستایي براي ترغیب اخالق سبز در الگوي مصرف

W4.3/10/03710/058 آگاهي پائین روستائیان در مورد اثر مخرب شوینده ها بر محیط 

W5.2/720/03210/103 ترجیح منافع آني بر منافع آتي در بهره برداری از محیط

W6.2/840/03310/053 مسئولیت اخالقي پائین در تولید محصوالت کشاورزي سالم

W7.2/620/03120/098 پررنگ نبودن رفتار سبز در منطقه و عدم توجه کافي به آن

W8.2/660/03220/100 عدم تشویق مردم در زمینه اخالق سبز و مصرف سبز

2/64-1-مجموع ماتریس داخلی
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1395                                                                                                                                          

1. Internal Factor Evaluation (IFE).
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پاییز 1397 . دوره 9. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

.)EFE1(جدول 3. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

وزن عوامل خارجی سیستم
نقطه ای

وزن 
امتیاز نهاییرتبهاستاندارد

)O
pportunities( نقاط فرصت

O12/60/08340/334. توجه گسترده محافل علمي به اخالق سبز و لزوم به کارگیري آن در الگوهاي مصرف

O22/720/08730/262. برگزاري کنفرانس هاي مختلف پیرامون اخالق سبز طي سال های اخیر

O32/860/09230/027. انجام پژوهش های متعدد با موضوع اخالق سبز

O42/90/09330/279. برگزاري کالس های آموزشي از سوي متولیان در مورد بازیافت )تولید کمپوست و ...(

O53/10/09940/399. وجود قوانین و مقرراتي که تا حدودي اخالق سبز را تقویت می کند

O63/060/09840/393. اشاعه و ترویج دانش بومي از طریق رسانه ملي

O73/080/09940/396. حمایت سازمان هاي بین المللي )بانک جهاني، فائو  و ...( از اخالق سبز

)Threats( نقاط تهدید

T12/640/08410/084. افزایش رو به رشد تبلیغات و گسترش مصرف گرایي در رسانه ها

T22/70/08620/173. عدم دسترسي به اینترنت و منابع اطالعاتي روستاییان در زمینه تقویت اخالق سبز و ...

T32/740/08810/088. کم توجهي متولیان نسبت به مقوله اخالق سبز و الگوي مصرف سبز

T42/680/08620/172. تأکید بیشتر مسئولین و نهادهاي غیردولتي بر رفتار سبز تا اخالق سبز

2/86-1-مجموع ماتریس خارجی

فصلنامه پژوهش های روستایی  مأخذ: یافته های تحقیق 1395                                                                                                                               

1. External Factor Evaluation (EFE).

.SWOT جدول 4. استراتژی های چهارگانه ارائه شده در ماتریس

ترکیب عوامل مورد نظرراهبردردیفاستراتژی

رقابتی/

تهاجمی

SO

SO1حمایت عملي از  انجمن های حامی محیط زیست  S7O5 ,O7

SO2تدوین برنامه هایی جهت نهادینه کردن اخالق سبزS9 ,S1O4 ,O2

SO3گنجاندن مفاهیم مربوط به اخالق سبز در کتب درسی دانش آموزانS5 ,S10 ,S9O3 ,O1

SO4تقویت نگرش همزیستی با محیط به جاي سلطه بر محیط در بین مسئولین و روستائیانS7 ,S6O5

SO5   حمایت گسترده مالي، فني و تکنیکي از دانش بومي در زمینه مصرفS7 ,S5O7 ,O6

S9 ,S5T4تقویت دانش زیست محیطی به منظور تقویت رفتارهاي زیست محیطیST1 تنوع

بازنگری

WO1ترغیب روستاییان به تشکیل انجمن هاي سبز روستایيO3 ,O2W3

WO2حمایت مالي و عملي دولت از  انجمنهاي حمایت از محیط زیستO5 ,O7W2

WO3ترویج و تبلیغ اخالق سبز از طرق مختلف ,O4 ,O3 ,O2
O7,O5W3 ,W1

WO4ایجاد شبکه گسترده اطالعات اخالق سبز در سطح کشور و فراهم آوردن زمینه دسترسي به آن براي همهO6 ,O5W4

WO5تهیه بسته های آموزشي در مورد اخالق سبز )فیلم، کتاب، مجله و ...( و رسانه ای کردن آنO4 ,O3 ,O1W7 ,W4

تدافعی
WT1تقویت دانش زیستمحیطي به منظور تقویت رفتارهاي زیست محیطیT4W4

WT2ایجاد شبکه گسترده اطالعات اخالق سبز در سطح کشور و فراهم آوردن زمینه دسترسي به آن براي همهT2 ,T1W4
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: مأخذ: یافته های تحقیق، 1395                                                                                                                       
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مرحله سوم: تشکیل ماتریس داخلی و خارجی)IE1( و 
اولویت های اجرایی

ماتریس استراتژی ها و اولویت های اجرایی دارای دو بعد اصلی 
و نه خانه است. جمع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل داخلی بر روی 
محور Xها و جمع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل خارجی بر روی 
محور Yها نمایش داده شده است. نقطه تالقی جمع امتیازهای 
عوامل خارجی و داخلی بر روی محور Xها و Yها، تعیین کننده 
اولویت های  و  استراتژی ها  ماتریس  در  بخش  این  موقعیت 
اجرایی است. با توجه به امتیاز نهایی در ماتریس ارزیابی عوامل 
 )EFE( 2/64 و در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )IFE( داخلی
2/86، استراتژی منتخب در سلول )V( نمودار قرارگرفته است. 
ماتریس ترسیم شده در این پژوهش با توجه به یافته های موجود 

»راهبردهای تهاجمی« را مشخص می کند )تصویر شماره 2(. 

با توجه به امتیاز نهایی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و 
خارجی می توان نتیجه گرفت که تقویت اخالق سبز در ارتباط 
با رفتار مصرف کنندگان روستایی دارای نقاط قوت و فرصت های 

نسبتاً زیادی است. 

کمی  راهبردهای  ماتریس  تهیه  چهارم:  مرحله 
استراتژیک )QSPM( )مرحله تصمیم گیری(

تصمیم گیری در مورد استراتژی های مناسب و قابل قبول، از 
طریق تجزیه وتحلیل علمی و قضاوت شهودی صورت می گیرد و 
با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی)QSPM2( امتیاز 
نهایی هر راهبرد مشخص می شود. در اجرای ماتریس برنامه ریزی 
راهبردی کمی از تجزیه وتحلیل های مرحله اول و نتیجه حاصل از 
مقایسه عوامل داخلی و خارجی در مرحله دوم استفاده می شود تا 
به وسیله آن شیوه های عینی راهبردهای قابل اجرا مشخص شوند. 
با استفاده از این ماتریس می توان به صورت عینی راهبردهای 
گوناگون را که در زمره بهترین راهبردها هستند، مشخص نمود 
(Ebrahimzadeh, Agassizadeh: 2006: 130) در واقع این تکنیک 

مشخص می کند که کدام یک از مؤلفه های استراتژیک انتخاب 
شده، امکان پذیرند. این تکنیک نیز مانند اکثر تکنیک ها و ابزارها 
نیازمند یک قضاوت خوب، خبرگی و آگاهی است. این ماتریس 
برای ارزیابی امکان پذیری راهکارهای پیشنهادی در مواجهه با 
شرایط محیطی و وضع موجود است. روش کار به این صورت 
است که در مرحله اول فرصت ها و تهدیدات خارجی و قوت ها 
و ضعف های داخلی را در ستون سمت راست QSPM فهرست 
 IFE و  EFE ماتریس های از  باید مستقیماً  اطالعات  این  کرده، 
موفقیت  بحرانی  عامل  هر  برای  دوم  مرحله  در  شوند.  حاصل 
)داخلی و خارجی( امتیازی در نظر گرفته می شود و در ستون 
دوم در برابر عوامل بحرانی موفقیت قرار داده می شوند. در مرحله 

1. Internal- External (IE) Matrix.
2. Quantitative Strategic Planning Matrix.

سوم با در نظر گرفتن مرحله دوم فرموله کردن، یعنی مرحله 
تلفیق و ترکیب، استراتژی های شدنی و قابل اجرا در نظر گرفته 
می شود و آن ها را در ردیف باالی ماتریس QSPM قرار می دهند. 
در مرحله چهارم امتیازهای جذابیت AS تعیین می شود و آن ها 
را به صورت مقادیر عددی که نشان دهنده جذابیت نسبی هر 
استراتژی می باشند، تعریف می کنند. امتیاز جذابیت با در نظر 
سؤال  این  طرح  و  موفقیت  و  بحرانی  عوامل  هم زمان  گرفتن 
حاصل می شود که »آیا این عامل در انتخاب استراتژی مذکور اثر 
می گذارد؟« پاسخ داده شده اگر مثبت باشد در یک کالس بندی 
بین عدم جذابیت تا بسیار جذاب از امتیاز 1 تا 4 قرار می گیرد. 
در مرحله پنجم جمع امتیازهای جذابیت را به دست آورده، این 
کار با ضرب امتیاز هر عامل در امتیاز جذابیت در هر ردیف حاصل 
می شود و نشان دهنده جذابیت نسبی آن استراتژی است )جدول 
شماره 5(. امتیاز باالتر به معنای جذابیت بیشتر آن استراتژی 

.(Falsolyman, Sadeghi, 2013: 153) است

مرحله پنجم: پیشنهاد سیاست های اجرایی

بر اساس جدول شماره 5 در بین استراتژی های تهاجمی ارائه 
شده، اولویت اول با »حمایت گسترده مالي، فني و تکنیکي از 
دانش بومي در زمینه مصرف« است، چرا که همسو با اخالق سبز 
است که بر اساس ماتریس QSPM باالترین امتیاز یعنی 1/0452 
را کسب نموده است. »الزم به ذکر است که دانش بومی فقط فنی 
نیست، بلکه طیفی از ارزش ها، آرزوها و اولویت های روستائیان را 
در برمی گیرد. این دانش ایستا نبوده و درگذر زمان شکل گرفته 
 (Azkia. »و تکامل می یابد و در درون اقتصاد سیاسی ریشه دارد
مفاهیم  »گنجاندن  استراتژی های   & Emani, 2008: 277-278)

مربوط به اخالق سبز در کتب درسی دانش آموزان«، »تدوین 
برنامه هایي جهت نهادینه کردن اخالق سبز« و »حمایت مالي 
و عملي دولت از انجمن هاي حمایت از محیط زیست« و »تقویت 
بین  در  بر محیط  به جاي سلطه  با محیط  نگرش هم زیستی 
مسئولین و روستائیان« به ترتیب با امتیازهای 0/990، 0/830، 
0/764 و0/623 در رتبه های بعدی یعنی 2 تا 5 قرار دارند. در 
ادامه سیاست های اجرایی پیشنهادی جهت تقویت اخالق سبز در 

زمینه مصرف روستائیان به شرح جدول شماره 6 ارائه می شود.
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر2. ماتریس استراتژی ها و اولویت های اجرایی

.1)QSPM( جدول 5. ماتریس ارزیابی راهبردهای تهاجمی بر اساس روش کمی استراتژیک

راهبرد 5 راهبرد 4 راهبرد 3 راهبرد 2 راهبرد 1
ضریب جمع عوامل کلیدي

نهایي SA جمع نهایي SA جمع نهایي SA جمع 
نهایي SA جمع نهایي SA

0/0506 S1

وت
ط ق

نقا

0/0498 S2

0/0585 S3

0/0566 S4

0/129 4 0/175 3 0/0585 S5

0,156 3 0/0521 S6

0/125 4 0/168 3 0/168 3 0/0559 S7

0/048 S8

0/157 3 0/157 3 0/0525 S9

0/130 3 0/130 3 0/0434 S10

0/057 S11

0/251 3 0/0837 O1

صت
 فر

اط
نق

0/263 3 0/0875 O2

0/299 3 0/276 3 0/092 O3

0/279 3 0/0933 O4

0/299 3 0/0997 O5

0/394 4 0/0985 O6

0/396 4 0/297 3 0/0991 O7

1/045 0/623 0/99 0/830 0/764 جمع جذابیت
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1395                                                                                                                                    

.Attractive Scores .نشان داده شده است )AS( 1. الزم به ذکر است ضریب جذابیت نسبی با
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بحث و نتیجه گیری
یافته های تحقیق نشان می دهد، بر اساس ماتریس تحلیلی 
SWOT »راهبردهای تهاجمی« راهبردهای مطلوبی در زمینه 
تقویت اخالق سبز خانوارهای روستایی در رابطه با رفتار مصرف 
است. در این زمینه پنج راهبرد شناسایی گردید که اولویت اول 
و مهم ترین آن ها بر اساس ماتریس QSPM »حمایت گسترده 
مالي، فني و تکنیکي از دانش بومي در زمینه مصرف« شناسایی 
نیست  هزینه-فایده  بر  مبتنی  بومی  دانش  که  آنجا  از  گردید. 
بلکه بر اصول اخالقی و فلسفه استوار است، به نظر می رسد این 
راهبرد، برای تقویت اخالق سبز خانوارهای روستایی در زمینه 
الگوی مصرف مطلوب باشد. در این زمینه می توان با اقداماتی 
همچون تالش جهت انطباق دانش بومی با دانش رسمی در زمینه 
مصرف سبز توسط محققین حوزه های مختلف، آموزش روش های 
اجرایی دانش غنی بومی مناطق مختلف در زمینه مصرف سبز 
به سایر مصرف کنندگان، شناسایی و ثبت و ضبط دانش بومی 
توجه  نواحی مختلف،  در  با مصرف سبز  ارتباط  در  روستائیان 

بیشتر برنامه ریزان و محققان توسعه روستایی به دانش بومی در 
ارتباط با اخالق زیست محیطی، ترغیب روستاییان در زمینه به 
اشتراک گذاشتن روش های بومی مصرف سبز به تقویت اخالق 

سبز در نواحی روستایی در ارتباط با الگوی مصرف پرداخت. 

بررسی ها نشان می دهد مطالعات متعددی در ارتباط با نقش 
مثبت دانش بومی بر مقوله هایی همچون کشاورزی  پایدار )صادقلو 
و عزیزی دمیرچیلو، 2015(، بومی سازی توسعه روستایی )جمعه 
پور، 2014(، بهره برداری از مراتع )خلیقی و همکاران، 2006(، 
حفاظت از منابع آب وخاک )وزین و رکن الدین افتخاری، 2012( 
صورت گرفته و در همه آن ها بر ضرورت استفاده از دانش بومی به 
منظور تحقق پایداری و تداوم بقا تأکید گردیده است. در مطالعه 
حاضر نیز بر استفاده از دانش بومی جهت تقویت اخالق سبز در 
ارتباط با رفتار مصرفی خانوارهای روستایی، تأکید گردیده است، 
زیرا دانش بومی خرد تجربی انباشته تاریخی روستائیان است که 
حاصل قرن ها آزمون و خطا در محیط طبیعی است و از این رو با 

طبیعت سازگاری باالیی دارد.

جدول 6. سیاست های اجرایی جهت تقویت اخالق سبز در ارتباط با رفتار مصرف کنندگان روستایی.

QSPM سیاست های اجراییاولویت/ راهبرد/ امتیاز

اولویت اول: حمایت گسترده مالي، فني و 
تکنیکي از دانش بومي در زمینه مصرف 

امتیاز: 1/045

تالش جهت انطباق دانش بومی با دانش رسمی در زمینه مصرف سبز توسط محققین حوزه های مختلف

آموزش روش های اجرایی دانش غنی بومی مناطق مختلف در زمینه مصرف سبز به سایر مصرف کنندگان

شناسایی و ثبت و ضبط دانش بومی روستائیان در ارتباط با مصرف سبز در نواحی مختلف 

توجه بیشتر برنامه ریزان و محققان توسعه روستایی به دانش بومی در ارتباط با اخالق زیستی

ترغیب روستاییان در زمینه به اشتراک گذاشتن روش های بومی مصرف سبز 

اولویت دوم: گنجاندن مفاهیم مربوط به اخالق 
سبز در کتب درسی دانش آموزان

امتیاز: 0/99

گنجاندن مفاهیم اخالق سبز و ضرورت توجه به آن در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی

آموزش مفاهیم مصرف پایدار و همچنین تولید پایدار به دانش آموزان 

افزایش حساسیت های زیست محیطی دانش آموزان در مدارس با استفاده از روش های مشاهده و ....

اولویت سوم: تدوین برنامه هایي جهت نهادینه 
کردن اخالق سبز

امتیاز: 0/83

تهیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در زمینه افزایش حساسیت های زیست محیطی روستائیان در سطوح مختلف ملی، استانی 
و محلی

برگزاری کالس های آموزشی مختلف در زمینه مصرف بهینه، بازیافت، اخالق سبز و غیره به روستائیان

برگزاری کنفرانس های مختلف زیست محیطی در فضاهای روستایی

اولویت چهارم: حمایت عملي از انجمن های 
حامی محیط  زیست

امتیاز: 0/764

تسهیل شکل گیری انجمن های غیردولتی زیستمحیطی

بسترسازی جهت شکل گیری شبکه انجمن های زیستمحیطی داخل کشور

تشویق انجمن های حامی محیط زیست داخلی به برقراری ارتباط با انجمن های فعال بین المللی

اولویت پنجم: تقویت نگرش همزیستی 
با محیط به جاي سلطه بر محیط در بین 

مسئولین و روستائیان

امتیاز: 0/623

برگزاری دوره های آموزشی برای دهیاران جهت تقویت حساسیت های زیست محیطی آن ها

تشویق دهیاران به برگزاری نشست های دوره ای با روستائیان در زمینه مسائل اکولوژیکی مبتالبه روستا و یافتن راه حل های سازگار با محیط

دعوت از صاحب نظران جهت هم فکری با روستائیان در حل مسائل مختلف زیست محیطی روستا
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1395                                                                                                                                    
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نهایتاً برای داشتن محیطی پایدار، نیاز به داشتن و فراگیری 
نوعی از اخالق است که انسان را وادار به احترام به محیط زیست 
می نماید و منجر به بروز رفتارهای زیست محیطی سالم در طبیعت 
خواهد شد و امکان استفاده نسل های آینده از محیط زیست و 

منابع طبیعی آن را فراهم خواهد کرد. 

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچ گونه حامی مالی نداشته است.
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