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ABSTRACT
The main purpose of present study was to investigate the effects of valued-cultural orientations (fatalistic, individualistic, egalitarian, and hierarchical) and environmental concern on farmers' soil conservation
behavior. Present study is an applied research which was carried out though a cross-sectional survey.
The statistical population under the study was the villages of Miandoab County (N= 22750) from which
378 farmers were selected as a sample using Krejcie and Morgan sampling table. A multi-stage stratified
random sampling method was employed in order to select the samples. Research tool was a questionnaire which its validity confirmed by a panel of academic experts. A pilot test and Cronbach's alpha coefficients were used to examine the reliability of the questionnaire (0.73≤α≤0.91). The results revealed
that environmental concern towards soil conservation had significant positive effect on soil conservation
behavior of farmers. Moreover, egalitarian and hierarchical value orientations towards soil conservation
had also significant and positive effects on environmental concern towards soil conservation. However,
individualistic and fatalistic value orientations towards soil conservation had significant and negative effects on environmental concern towards soil conservation. The results revealed that independent variables within the framework could account for 42.5 % of variance change in dependent variable (soil
conservation behavior).
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S

Extended Abstract

1. Introduction
oil degradation is one of the most important negative impacts of agricultural
activities which poses a serious chal-

lenge to achieving agricultural sustainability. In other
words, due to soil erosion and reduction of soil nutrients,
the destruction of agricultural lands are of the most dominant obstacles to sustainable agriculture, sustainable food
security, and national security. Despite such issues, unfortunately, many countries including Iran have focused on
application of economic and technical tools to reduce vul-
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nerability and protect the lands. However, technical and
economic strategies alone cannot motivate farmers to develop soil conservation behaviors, thus it is necessary to
use human and behavioral motivation strategies as well.
One of the ways that can provide logical insights for the
successful design of soil conservation programs is to analyze the role and impact of cultural value orientations and
environmental concerns on soil conservation behavior of
farmers. To fill this gap, the main purpose of present study
was to investigate the effects of cultural value orientations
(fatalistic, individualistic, egalitarian, and hierarchical)
and environmental concern on farmers' soil conservation
behavior.

2. Methodology
Present study is an applied research which was carried out though a cross-sectional survey. The statistical
population under the study was the villages of Miandoab
County (N= 22750) from which 378 farmers were selected as a sample using Krejcie and Morgan sampling
table. A multi-stage stratified random sampling method
was employed in order to select the samples. Research
tool was a questionnaire which its validity has been confirmed by a panel of academic experts. A pilot test and
Cronbach's alpha coefficients were used to examine the
reliability of the questionnaire (0.73≤α≤0.91).

3. Results
The results revealed that environmental concern towards
soil conservation had significant positive effect on soil
conservation behavior of farmers. Moreover, egalitarian
and hierarchical value orientations towards soil conservation had also significant and positive effects on environmental concern towards soil conservation. However, individualistic and fatalistic value orientations towards soil
conservation had significant and negative effects on environmental concern towards soil conservation. Finally, independent variables within the framework could account
for 42.5 % of variance change in dependent variable (soil
conservation behavior). It should also be mentioned that
four cultural value orientation (individualistic, fatalistic,
egalitarian, and hierarchical) could also account for 56.2
% of variance in the variable environmental concerns towards soil conservation.

that other independent variables. This conclusion suggests that from the viewpoint of farmers, the existence
of egalitarian value orientation can more appropriately
lead them to being more concern for soil conservation
and consequently, favorable soil conservation behaviors.
In addition, hierarchical value orientation was the second
most powerful variable affecting environmental concerns
towards soil conservation which had a positive impact on
it. This conclusion means that farmers appreciate developing and enforcing laws and practices to protect soil resources. Besides, they believe that government laws and
legal mechanisms presented by scientists and decision
makers in Soil conservation area is beneficial to farmers.

5. Conclusion
Ii can be concluded that egalitarian and hierarchical
value orientations are two suitable and useful values for
increasing farmers' concerns about soil issues and thus
strengthening soil conservation behaviors among rural
farmers. It is also worth mentioning that environmental
concern towards soil conservation should mediate the effects of egalitarian and hierarchical value orientations on
soil conservation behavior.
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4. Discussion
Based on the results, not only did egalitarian value orientation towards soil conservation have a positive effect
on farmers' environmental concerns towards soil conservation, but also the severity of its impact was higher
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 -1دانشجوی دکتری ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 -2استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 -3استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.

تاریخ دریافت 24 :اردیبهشت 1398
تاریخ پذیرش 20 :آبان 1398

کلیدواژهها:

حفاظت خاک ،نگرانی
محیطزیستی ،کشاورزان،
شهرستان میاندوآب

هدف این مطالعه بررسی تأثیر جهتگیریهای ارزشی  -فرهنگی (تقدیرگرایانه ،فردگرایانه ،مساواتطلبانه و پایورمحورانه) و نگرانی
محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک بر رفتار حفاظت از خاک کشاورزان بود .جامعه آماری موردمطالعه کشاورزان روستاهای شهرستان
میاندوآب بودند ( )N = 22750که  378نفر از آنها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای انتخاب
نمونهها از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب استفاده شد .ابزار پژوهش پرسشنامهای بود که روایی آن با استفاده از
نظرات متخصصان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده یک مطالعه راهنما و ضرایب آلفای کرونباخ محقق گردید
( .)0/0≤ α ≤ 73/91نتایج نشان داد نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک اثر مثبت و معنیداری بر روی رفتار حفاظت خاک
داشت .افزون بر این ،جهتگیریهای ارزشی مساواتطلبانه و پایورمحورانه در زمینه حفاظت خاک دارای اثرات مثبت و معنیداری بر
نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک هستند .این در حالی بود که جهتگیریهای فردگرایانه و تقدیرگرایانه در زمینه حفاظت
خاک اثراتی منفی و معنیدار بر نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک داشتند .درنهایت متغیرهای مستقل موجود در چارچوب
پژوهش توانستند  42/5درصد از تغییرات متغیر وابسته رفتار حفاظت خاک را پیشبینی کنند.

مقدمه
یکی از مهمترین اثرات منفی فعالیتهای کشاورزی از بین رفتن
و تخریب خاک است که حصول پایداری کشاورزی را با چالش
جدی روبهرو ساخته است ) .(Willy et al., 2014بهعبارتیدیگر،
زوال و نابودی اراضی کشاورزی به دلیل فرسایش خاک و کاهش
عناصر مغذی خاک از مهمترین موانع و محدودکنندههای
دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی ،امنیت غذایی پایدار و امنیت
ملی کشورها محسوب میشوند (Willy et al., 2014; Abbasian et
) .al., 2017کاهش کیفیت خاک نهفقط به دلیل اینکه به کاهش
بازده منجر میشود ،بلکه به دلیل اینکه ارتباط درهمتنیدهای
با تنوع و فقر روستایی دارد ،یک موضوع بحثبرانگیز محسوب
میشود .ادبیات بینالمللی حاکی از آن است که  70- 80درصد
فرسایش شدید
از اراضی به کشاورزی اختصاص داده شدهاند که
ِ
تا متوسط در آنها در حال وقوع است ).(Jara-Rojas et al., 2013
یدهد که ساالنه سطح وسیعی ( 6تا 7
بررسیها نشان م 

میلیون هکتار) از زمینها به دلیل فرسایش خاک تخریب
میشوند ) .(Mahboobi & Sepehrara, 2013این در حالی است که
مطابق آمار انجمن علوم خاک ایران در سال (Iran Soil 1392
) Science Association, 2018میزان فرسایش خاک ایران ،سه برابر
متوسط قاره آسیا است و رتبه نخست فرسایش خاک را در میان
کشورهای درحالتوسعه و جهان دارد ) .(Rouhani, 2013همین
عامل نیز باعث شده است تا ایران بهعنوان یک کشور آسیبپذیر
ازنظر فرسایش و تخریب منابع خاکی محسوب شود (Agheli-e
) .kohneshari & Sadeghi, 2005یکی از استانهایی که بهشدت
در معرض تخریب و فرسایش خاک است ،استان آذربایجان غربی
است .حدود  50درصد اراضی این استان در معرض فرسایش خاک
شدید هستند .آمارها نشان میدهد که متوسط فرسایش خاک در
ایران نزدیک به  16تن در هکتار طی یک سال است که این رقم
نگرانکننده در برخی از استانها چون آذربایجان غربی به بیش
از  30تن در سال میرسد ).(Iran Soil Science Association, 2018
همچنین ،الزم به ذکر است که میزان فرسایش خاک در بخش
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جنوبی استان آذربایجان غربی مانند شهرستانهای میاندوآب که
دارای زمینهای کشاورزی حاصلخیزی هستند ،بیشتر از سایر
مناطق استان است (Agricultural Jihad Organization of West
).Azerbaijan Province, 2018
باوجود چنین مسائلی ،متأسفانه بسیاری از کشورها ازجمله
ایران برای کاهش آسیبپذیری و حفاظت از خاک ،سیاستها
توسعهای خود را بر استفاده از ابزارهای اقتصادی و فنی متمرکز
کردهاند ) (Valizadeh et al., 2016aو بهکارگیری فعالیتهای
حفاظتی در بین کشاورزان بسیار کم بوده است (Willy et al.,
) .2014; Yazdanpanah et al., 2015استفاده از استراتژیهای
اقتصادی در برخی از موارد حتی به تخریب بیشتر منابع
طبیعی ازجمله خاک ،پوشش گیاهی و جنگلها منجر شده
است ) .(Vignola et al., 2010این گفتهها حاکی از آن است که
استراتژیهای فنی و اقتصادی صرف ،بهتنهایی قادر به انگیزش
کشاورزان نسبت به بروز رفتارهای حفاظت خاک نیستند (Ives
) & Kendal, 2014و الزم است از استراتژیهای انگیزشی انسانی
و رفتاری نیز استفاده شود ) .(Yazdanpanah et al., 2015در این
راستا ،یکی از شیوههایی که میتواند در ارائه بینشهای منطقی
برای طراحی موفقتر برنامههای حفاظت خاک مؤثر باشد ،تحلیل
نقش و تأثیر جهتگیریهای فرهنگی و نگرانی محیطزیستی بر
رفتار حفاظت خاک کشاورزان است ).(Vignola et al., 2010
جهتگیریهای ارزشی

ارزشها (جهتگیریهای ارزشی) از ارتباط بین محیط و متن
فرهنگی جامعه به وجود آمدهاند .درواقع ،ارزشها راهی برای نگاه
به جهان و ارتباط با آن هستند و به همین دلیل در رفتاری
که انسان در قبال طبیعت (بهعنوان بخشی از جهان زیستیاش)
انجام میدهد ،تأثیر دارند ) .(Fazeli & Jafar-Salehi, 2013درواقع،
ارزشها ساختارهای تابآور و اساسی هستند که مستقل از
موقعیتهای ویژه عمل میکنند .همچنین ،ارزشها فیلترهایی
محسوب میشوند که منجر به پذیرش یا پیگیری اطالعات
بهصورت انتخابی در افراد میشود .بر این اساس ،ارزشها افراد را
در راستای شکلگیری باورها در زمینه عواقبی که برای خودشان،
افراد دیگر و حتی طبیعت و گونههای مختلف (جانوری و گیاهی)
1
دارد ،تحت تأثیر قرار میدهند ) .(Stern & Dietz, 1994تامسون
( )2008در مقاله خود با عنوان «ساماندهی و نابسامانی :یک
نظریه پویا و غیرخطی در زمینه ظهور سازمانی و پیامدهای آن»،
چهار روش سازمانی را برای عموم جوامع مطرح میسازد که ریشه
در جهتگیریهای ارزشی افراد دارند و بهعبارتیدیگر بازتابی از
ارزشهای افراد در قبال منابع موجود در جامعه هستند .این
جهتگیریهای ارزشی شامل شبکههای خودمحور (فردمحوری/

گرایی 2که در آن افراد به دنبال افزایش منافع فردی هستند)،
گروههای رتبهبندی شده و مرتبط (پایورمحوری/ساالری 3که
مبنای ایجاد سازههای بزرگ مانند سدها و کانالها است)،
گروههای مرتبط و بدون رتبهبندی (مساواتطلبی 4که مبنای
ایجاد و اداره قناتها در طول قرون باستان بوده است) و نیروهای
بیرونی/ماورایی (تقدیرگرایی 5که در آن افراد اعتقادی به اثربخشی
فعالیتها و رفتارهای خود در کاهش مشکالت موجود در طبیعت
ندارند) هستند.
جهتگیری ارزشی فردگرا در زمینه حفاظت خاک اشاره به
این موضوع دارد که افراد ابعاد مختلف حفاظت خاک را بر اساس
شخص خودشان موردتوجه قرار میدهند & (Ives
تأثیرات آن بر
ِ
) .Kendal, 2014در این راستا ،اگر هزینههای شخصی حفاظت
خاک از طرف کشاورز خیلی زیاد درک شود ،در این صورت او
چندان عالقهای در راستای حفاظت خاک از خود نشان نخواهد
داد و حتی ممکن است با آن مخالفت کند .پایورمحوری نیز اشاره
به بروکراسی و طی گامبهگام روندهای قانونی و مدیریتی در زمینه
حفاظت و مدیریت منابع خاک دارد ) .(Seifi, 2016بهعبارتیدیگر،
این افراد بهنوعی سلسلهمراتب در زمینه قوانین و مقررات مدیریت
منابع خاک معتقدند .کشاورزان/افراد مساواتطلب دارای اصول
اخالقی شدید هستند و همیشه میخواهند مطمئن شوند که
هرکسی سهم خود از منابع را دریافت کرده است (Yazdanpanah
) .et al., 2014در مقابل ،کشاورزان /افراد تقدیرگرا قدرت انتخاب
محدودی دارند )(Thompson, 2008؛ زیرا بیشتر وابسته و تحت
تأثیر نیروها و هنجارهای خارجی در زمینه مسائل و مشکالت
(مث ً
ال مسائل مربوط به فرسایش خاک) هستند.
نگرانی محیطزیستی

افزون بر نقش مهمی که جهتگیریهای ارزشی بر روی رفتار
حفاظت خاک میتوانند داشته باشند ،متخصصان در سالهای
اخیر به این نتیجه رسیدهاند که رابطه میان جهتگیریهای
ارزشی و رفتار حفاظت خاک توسط متغیر مهمی به نام نگرانی
محیطزیستی میانجیگری میشود .بهعنوانمثال ،کالموس
و ایجمن )2002( 6عاملهای مؤثر بر رفتار محیطزیستی
از قبیل رفتار حفاظت خاک را در قالب یک چهارچوبی ارائه
دادهاند که در این چهارچوب ،ارزشهای زیستمحیطی
(بهعنوانمثال جهتگیریهای تقدیرگرایانه ،فردگرایانه و مواردی
از این قبیل) هرچند میتوانند بهصورت مستقیم نیز بر رفتارهای
محیطزیستگرایانه (مث ً
ال رفتار حفاظت خاک) تأثیر بگذارند؛ ولی
این پژوهشگران با تحلیل چهارچوبهای نظری و الگوها مشخص

1. Thompson
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کردند که استفاده از متغیر میانجی مانند نگرانی محیطزیستی
میتواند چهارچوب منطقیتری از فرآیند بروز رفتار را ارائه دهد.
متغیر نگرانی محیطزیستی نسبت به حفاظت خاک بهصورت
«میزان حساسیت و دغدغه فکری کشاورزان برای حفاظت از
خاک» تعریف میشود ).(Ghazani & Bijani, 2016

مروری بر ادبیات موضوع
علیرغم اهمیت فزاینده جهتگیریهای ارزشی و نگرانی
محیطزیستی پژوهشهای بسیار کمی در زمینه تأثیر آنها بر
رفتارهای حفاظتی کشاورزان انجام شده است .ازجمله معدود
مطالعات انجامشده در زمینه تأثیر جهتگیریهای ارزشی بر
رفتارهای حفاظت خاک کشاورزان میتوان به مطالعه غزانی
و بیژنی ) (Ghazani & Bijani, 2016اشاره کرد .این پژوهشگران
تأثیر جهتگیریهای ارزشی خودخواهانه ،نوعدوستانه و
تگرایانه در زمینه حفاظت
زیستکرهمحور را بر رفتار محیطزیس 
از خاک موردبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که میان
کشاورزان با جهتگیریهای ارزشی خودخواهانه ،نوعدوستانی و
زیستکرهمحور ازلحاظ رفتار زیستمحیطی در زمینه حفاظت
از خاک تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج این مطالعه نشان
داد که کشاورزان زیستکرهمحور دارای مطلوبترین رفتار
محیطزیستگرایانه در زمینه حفاظت از خاک و کشاورزان با
جهتگیریهای خودخواهانه دارای نامطلوبترین نوع رفتار
بودند .نتایج پژوهش بیژنی و حیاتی ( )2013که در میان
کشاورزان پایاب سد درودزن استان فارس انجام گرفت ،نشان
داد که افراد با نگرشهای ارزشی زیستکره محور رفتار تضاد
(رفتار تضاد آب عبارت است از رفتاری که افراد در مناقشات
آبی با یکدیگر نشان میدهند) آب کمتری از خود نشان دادند.
همچنین ،افراد با دیدگاه ارزشی محیطزیستی خودخواهانه ،رفتار
تضاد آب باالتری را نسبت به دو گروه زیستکره و نوعدوستانه از
خود نشان میدهند.
یزدانپناه و همکاران ( )2012در پژوهشی با بهکارگیری
نظریه فرهنگی در واکاوی نگرش و فعالیتهای حفاظت از منابع
آب ،عوامل مؤثر در فعالیت حفاظتی در رابطه با آب را موردبررسی
قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد که پاسخگویان موردنظر
دارای هر چهار اسطوره طبیعت (فانی ،مقاوم ،سازگار و
غیرقابلپیشبینی) هستند و همبستگی مثبت و معنیداری بین
اسطورههای طبیعت و سوگیریهای فرهنگی با رفتار حفاظت
آب وجود دارد .همچنین نتایج همبستگی در این پژوهش نشان
داد که متغیر اسطوره طبیعت غیرقابلپیشبینی با متغیرهای
مسئولیتپذیری در رابطه با حفاظت آب و نگرش حفاظتی نسبت
به آب رابطه منفی و معنیداری دارد.
یزدانپناه و همکاران ( )2014در مطالعه دیگری چهار
جهتگیری ارزشی  -فرهنگی فردگرایی ،مساواتطلبی،

تقدیرگرایی و پایورمحوری را برای پیشبینی رفتار حفاظت آب
موردبررسی قرار دادند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که
کشاورزان با جهتگیریهای ارزشی مساواتطلبانه دارای تمایل و
رفتار حفاظت آب مطلوبتری نسبت به سایر کشاورزان هستند.
کشاورزان با جهتگیریهای ارزشی فردگرایانه و تقدیرگرایانه
دارای نیات و رفتارهای حفاظت آب مطلوبی نبودند.
بیژنی و همکاران ( )2017در مطالعهای تأثیر نگرش و
فشارهای اجتماعی بر نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت
خاک و رفتار حفاظت خاک کشاورزان را در شهرستان ساری
موردبررسی قرار دادند .نتایج حاصل از تحلیل اثرات متغیرهای
مستقل بر روی متغیر «رفتار حفاظت از خاک» و «نگرانی در
زمینه حفاظت از خاک» حاکی از آن بود که در میان متغیرهای
تأثیرگذار بر این دو متغیر ،متغیر «نگرش نسبت به حفاظت از
خاک» دارای بیشترین توانایی در پیشبینی «نگرانی در زمینه
حفاظت از خاک» و متغیر «فشارهای اجتماعی در زمینه حفاظت
از خاک» دارای بیشترین توانایی در پیشبینی «رفتار حفاظت از
خاک» کشاورزان است.
با توجه به پیشینه نظری و تجربی عنوانشده در باال و بهمنظور
دستیابی به هدف کلی پژوهش حاضر که بررسی تأثیر متغیرهای
«جهتگیریهای ارزشی -فرهنگی» و «نگرانی محیطزیستی
در زمینه حفاظت خاک» بر رفتار حفاظت خاک کشاورزان بود؛
چهار جهتگیری ارزشی  -فرهنگی فردگرایی ،مساواتطلبی،
تقدیرگرایی و پایورمحوری بهعنوان پیشبینیکننده غیرمستقیم
رفتار حفاظت خاک در نظر گرفته شدند که متغیر نگرانی
محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک بهعنوان متغیر میانجی
این چهار جهتگیری ارزشی با رفتار حفاظت خاک عمل میکرد
(تصویر شماره .)1

روششناسی تحقیق
این مطالعه از نوع پژوهشهای کاربردی و توصیفی -همبستگی
است که با استفاده از فن پیمایش انجام گرفت .جامعه آماری
موردمطالعه را کشاورزان روستاهای شهرستان میاندوآب تشکیل
میدادند ( .)N= 22750دو دلیل عمده برای انتخاب این
شهرستان بهعنوان منطقه موردمطالعه وجود داشت .نخست اینکه
بر اساس گزارشهای سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
میزان فرسایش خاک در اراضی این شهرستان نسبت به سایر
مناطق بیشتر بود و دلیل دوم این بود که بر اساس مراجعات اولیه
نویسندگان به سازمان جهاد کشاورزی ،موضوع این پژوهش یکی
ن مذکور بود .حجم نمونه بر اساس
از اولویتهای پژوهشی سازما 
7
جدول نمونهگيري کرجسی و مورگان ( )1970به تعداد 378
نفر برآورد گردید .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای با انتساب متناسب استفاده شد .دلیل استفاده از روش
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نمونهگیری طبقهای این بود که متغیر تعداد جمعیت کشاورز
در نقاط مختلف منطقه موردمطالعه متفاوت بود .لذا با استفاده
از این روش نمونهگیری ،حجم نمونه متناسب با حجم طبقات
توزیع گردید تا نتایج پژوهش معرف کل جامعه باشند .مراحل
نمونهگیری به این صورت بود که در مرحله اول این شهرستان
بر اساس تقسیمات کشوری به تعدادی دهستان تقسیم شدند
(شهرستان میاندوآب دارای  11دهستان) .از هرکدام از این
دهستانها هم دو روستا بهصورت تصادفی انتخاب شدند .درنهایت،
نمونه بهصورت تصادفی و متناسب با حجم از میان کشاورزان هر
یک از این روستاها انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند
(جدول شماره  .)1ابزار مطالعه پرسشنامهای بود که روایی آن با
استفاده از پانلی از متخصصان دانشگاه تربیت مدرس مورد تأیید
قرار گرفت .برای تعیین پایایی ابزار مطالعه نیز از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده گردید .برای این منظور ،یک مطالعه راهنما در
میان کشاورزان شهرستان نقده ،که شامل  30کشاورز بود ،انجام
گرفت .جدول شماره  2نمایانگر متغیرهای اصلی و نیز میزان
ضرایب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف ابزار پژوهش است.
بعد از انجام مطالعه راهنما و انجام تغییرات و اصالحات موردنیاز در
ابزار پژوهش ،پرسشنامه برای مرحله پیمایش اصلی آماده گردید.

متغیر وابست ه موردمطالعه در این پژوهش رفتار حفاظت از خاک
بود که به رفتارهایی که کشاورزان در راستای حفاظت خاک در
مزرعه/زمین کشاورزی خود انجام میدهند ،اشاره دارد .این متغیر
با استفاده از شش گویه موردسنجش قرار گرفت که گویههای آن
از مطالعه غزانی و بیژنی ( )2016اقتباس گردید .متغیر رفتار
حفاظت خاک با استفاده از طیف لیکرت پنج سطحی ( :1خیلی
کم :2 ،کم :3 ،متوسط :4 ،زیاد و  :5خیلی زیاد) موردسنجش قرار
گرفت .متغیرهای مستقل اصلی موردمطالعه نیز عبارتاند بود از
جهتگیریهای ارزشی فردگرایانه ،مساواتطلبانه ،تقدیرگرایانه،
پایورمحورانه و نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک که
تعاریف مفهومی آنها در قسمت مقدمه مورد تشریح قرار گرفت.
اما برای عملیاتی کردن این متغیرها به ترتیب از  4 ،5 ،5و  5و
 4گویه استفاده شد که برخی از این گویهها محققساخته بودند
و برخی نیز از مطالعات سیفی و همکاران ( ،)2018بیژنی و
همکاران ( )2017و یزدانپناه و همکاران ( )2014اقتباس
شدند .گویههای همه این متغیرها با استفاده از طیف لیکرت پنج
سطحی (:1کام ً
ال مخالفم :2 ،مخالفم :3 ،نظری ندارم :4 ،موافقم و
 :5کام ً
ال موافقم) موردسنجش قرار گرفتند.

تصویر  .1چارچوب مفهومی پژوهش .منبع :یافتههای تحقیق1397 ،
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جدول  .1حجم نمونه بر اساس طبقات مختلف جامعه موردبررسی.
ردیف

دهستان

1

زرینهرود جنوبی

3

زرینهرود

2

جامعه

زرینهرود شمالی

4
6

2294

مرحمتآباد شمالی

8

1768

مرحمتآباد میانی

9

1272

باروق

10

2260

آجرلوی غربی

11

3149

50

2931

مرحمتآباد جنوبی

7

2214

2302

مکریان شمالی

657

آجرلوی شرقی

966

جمع کل

نمونه
35

3937

مرحمتآباد

5

روستاییان

23750

منبعAgricultural Jihad Organization of West Azerbaijan Province, 2018 :

63
37
47
36
28
20
37

10
15
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جدول  .2گویههای مورداستفاده برای سنجش متغیرها و مقادیر آلفای کرونباخ.
گویهها

منبع

جهتگیری فردگرایانه ()α = 0/73
1

منابع خاک برای حل مشکالت من و رسیدن به منافعم است.

2

در شرایط اقتصادی امروز من نمیتوانم به حقوق محیطزیست یا منافع جمعی در حوزه خاک فکر کنم.

3

افزایش محصول و درآمد من ،مهمتر از حفاظت خاک است.

4

با توجه به اینکه انسان اشرف مخلوقات است ،سایر گونهها جانوری و گیاهی حقی در استفاده از منابع خاک ندارند.

5

استفاده یا عدم استفاده از فعالیتهای حفاظت از خاک در مزرعهام یک امر شخصی است و نظر/منافع دیگران را در آن دخیل نمیسازم.
جهتگیری تقدیرگرایانه ()α = 0/86

1

تالش برای مدیریت و حفاظت خاک به شکست منجر میشود.

2

انسان نمیتواند تغییراتی که در وضعیت خاک اتفاق میافتد را کنترل کند.

3

وضعیت منابع خاک غیرقابلپیشبینی توسط ابزارهای ساختهشده به دست بشر است.

4

انسان هیچ قدرتی برای مدیرت خاک ندارد و این کار فقط از عهده خداوند برمیآید.
نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک ()α = 0/78

1

نگران این هستم که استفاده از کود شیمیایی در زمینم ،باعث شوری خاک شود.

2

آتش زدن کاه و کلش زمین توسط کشاورزان مرا نسبت به سالمت و کیفیت خاک نگران میکند

3

در اکثر موارد قبل از استفاده از سموم میزان مصرف آن را میپرسم تا با مصرف زیاد محیط را آلوده نکنم.

4

عملیات خاکورزی زیاد در هنگام کاشت و از بین رفتن حاصلخیزی خاک منطقه برایم بسیار نگرانکننده است.
جهتگیری پایورمحورانه ()α = 0/91

1

رعایت مقررات باعث خواهد شد تا خاک سالم بماند.

2

اگر قوانین مشخصی وجود داشته باشد ،منابع خاک بهخوبی مدیریت و حفاظت خواهند شد.

3

دولت و دانشمندان باید در زمینه حفاظت و مدیریت خاک تصمی مگیری کنند.

4

مناسبترین راه برای مدیریت و حفاظت خاک ،توجه به اصول توسعه پایدار است.

5

کشاورزان باید از مقررات و قوانین حفاظت خاک آگاهی داشته و آنها را منشور فعالیتهای خود قرار دهند.

)(Bijani et al.,2017

)(Seifi et al., 2018
)( Seifi et al., 2018

محققساخته
)(Bijani et al., 2017

)(Bijani et al., 2017

)( Seifi et al., 2018
)( Seifi et al., 2018

محققساخته
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ادامه جدول  .2گویههای مورداستفاده برای سنجش متغیرها و مقادیر آلفای کرونباخ.
گویهها

منبع

جهتگیری مساواتطلبانه ()α =0/83

)(Seifi et al., 2018

1

همه کشاورزان به یک اندازه حق و سهم بهرهبرداری از خاک را دارند.

محققساخته

2

در صورت استفاده و بهرهکشی بیشتر انسان از خاک ،وضعیت منابع خاکی ناپایدار خواهد شد.

)(Seifi et al., 2018

3

حفظ منابع خاکی باعث خواهد شد تا آیندگان نیز از آن بهره الزم را ببرند.

محققساخته

4

موجودات زنده نیز سهمی در استفاده از منابع خاک دارند.

محققساخته

5

خاک بستر رشد بسیاری از گیاهان و نباتات است و بنابراین باید در حفظ آن کوشا باشیم.

)(Seifi et al., 2018

رفتار حفاظت از خاک ()α =0/89

)(Ghazani & Bijani, 2016

1

استفاده از کود آلی برای تقویت و بهبود خاک زراعی

2

استفاده از آزمایش آبوخاک و توصیههای کارشناسان

3

استفاده از شخم حفاظتی

4

استفاده از تناوب زراعی

5

استفاده از شخم عمود

6

استفاده از ادوات خاکورزی حداقل

)(Ghazani & Bijani, 2016

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

زمینه حفاظت از خاک دارند.

یافتهها
یافتههای توصیفی

یافتههای مربوط به آمار توصیفی مطالعه نشان داد که حدود
شش درصد از پاسخگویان زن و  94درصد از آنها مرد هستند
و میانگین سنی پاسخگویان موردمطالعه  42/15سال است.
میانگین تعداد سالهای تحصیل حدود شش سال بود .یافتهها
نشان داد که  67درصد از پاسخگویان مالک زمینی بودند که در
آن کشاورزی میکردند و  33درصد از آنان نیز در زمین اجارهای
مشغول کشاورزی بودند 71 .درصد از کشاورزان زمین کشاورزی
خود را بهصورت غرقابی 17 ،درصد بهصورت بارانی و  12درصد
نیز بهصورت قطرهای آبیاری مینمودند.
روابط همبستگی میان متغیرهای پژوهش

برای بررسی رابطه همبستگی میان متغیرهای پژوهش از
همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول شماره  .)3یافتهها
حاکی از آن بود که متغیرهای جهتگیری مساواتطلبانه
نسبت به حفاظت خاک (r=0/675؛  )p<0/01و جهتگیری
پایورمحورانه نسبت به حفاظت خاک (r=0/637؛  )p<0/01دارای
همبستگی مثبت و معنیداری با نگرانی محیطزیستی کشاورزان
در زمینه حفاظت خاک هستند .این یافته به معنای آن است
کشاورزانی که در زمینه استفاده و بهرهبرداری از منابع خاک قائل
به جهتگیریهای مساواتطلبانه هستند ،نگرانی بیشتری در
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دو متغیر جهتگیری فردگرایانه نسبت به حفاظت خاک
(r= -0/505؛  )p<0/01و جهتگیری تقدیرگرایانه نسبت به حفظ
و مدیریت خاک (r= -0/311؛  )p<0/01دارای همبستگیهای
منفی و معنیداری با نگرانی محیطزیستی کشاورزان در زمینه
حفاظت خاک بودند .این یافته نشان میدهد هرچقدر میزان
جهتگیریهای فردگرایانه و تقدیرگرایانه نسبت به حفاظت
خاک در میان کشاورزان و روستاییان منطقه موردمطالعه بیشتر
باشد ،نگرانی آنها نسبت به حفاظت از خاک کمتر خواهد شد
و برعکس.
اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر روی رفتار حفاظت خاک و
نگرانی محیطزیستی

برای بررسی اثرات متغیرهای مستقل بر روی رفتار حفاظت
خاک الزم است از نبود همخطی میان متغیرها اطمینان حاصل
شود .در این راستا ،قبل از انجام تحلیل مسیر ،دو شاخص
تولرانس 8و عامل تورم واریانس 9نیز موردبررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد که مقادیر عامل تورم واریانس کمتر از  10و مقادیر
تولرانس بیشتر از  0/2بودند .این نتایج نشان داد که همخطی
میان دادهها وجود ندارد و لذا دادهها برای انجام تحلیل مسیر و
محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم مناسب هستند.
8. Tolerance
)9. Variance Inflation Factor (VIF
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تحلیل اثرات جهتگیریهای ارزشی فرهنگی فردگرایانه،
مساواتطلبانه ،تقدیرگرایانه و پایورمحورانه بر نگرانی
محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک (جدول شماره  )4نشان
داد که هر سه جهتگیری فرهنگی موردبررسی در این پژوهش
اثرات معنیداری بر نگرانی محیطزیستی کشاورزان در زمینه
حفاظت خاک دارند .جهتگیریهای مساواتطلبانه (β=0/401؛
 )p<0/001و پایورمحورانه در زمینه حفاظت از خاک (β=0/303؛
 )p<0/001به ترتیب دارای بیشترین اثرات مثبت بر روی نگرانی
محیطزیستی کشاورزان در زمینه حفاظت خاک بودند .این در
حالی است که دو جهتگیری فردگرایانه (β= -0/136؛ /001
 )p<0و تقدیرگرایانه در زمینه حفاظت خاک (β= -0/092؛ /043
 )p<0تأثیر منفی بر نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک
بخش
داشتند .افزون بر موارد عنوانشده ،یافتههای حاصل از این ِ
تحلیلها حاکی از آن بود که چهار جهتگیری ارزشی ـ فرهنگی
مساواتطلبانه ،پایورمحورانه ،فردگرایانه و تقدیرگرایانه توانستند
 56/2درصد از تغییرات متغیر نگرانی محیطزیستی کشاورزان در

زمینه حفاظت خاک را پیشبینی کنند.
افزون بر نتایج عنوانشده در باال ،تحلیل اثر متغیر نگرانی
محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک بر روی رفتار حفاظت
خاک کشاورزان نیز مثبت و معنیدار بود (/001 β= -0/653
 .)p<0متغیر نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت از خاک
توانست  42/5درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کند
(تصویر شماره .)2
اثرات غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر روی رفتار حفاظت
خاک

نتایج حاصل از محاسبه اثرات کل متغیرهای مستقل بر
روی رفتار حفاظت خاک نیز نشان داد که متغیرهای نگرانی
محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک ،جهتگیری ارزشی
مساواتطلبانه و جهتگیری ارزشی پایورمحورانه دارای بیشترین
مقادیر اثرات کل هستند (جدول شماره .)5

جدول  .3همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش.
نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک

رفتار حفاظت خاک

جهتگیری ارزشی مساواتطلبانه

**0/675

ـ

جهتگیری ارزشی پایورمحورانه

0/637

ـ

جهتگیری ارزشی فردگرایانه

**-0/505

ـ

جهتگیری ارزشی تقدیرگرایانه

**-0/311

ـ

نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک

1

**0/653

**

* معنیداری در سطح پنج درصد خطا
** معنیداری در سطح یک درصد خطا
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منبع :یافتههای تحقیق1397 ،
جدول  .4محاسبه اثرات مستقیم بر روی دو متغیر رفتار حفاظت خاک و نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک.
اثرات

اثرات مستقیم بر روی نگرانی
محیطزیستی

اثرات مستقیم بر روی رفتار حفاظت
خاک

متغیرهای مستقل

B

Beta

t

Sig.t

مقدار ثابت

6/69

ــــــــ

5/18

0/001

جهتگیری ارزشی مساواتطلبانه

0/516

0/401

7/21

0/001

جهتگیری ارزشی پایورمحورانه

0/322

0/303

5/60

0/001

جهتگیری ارزشی فردگرایانه

-0/204

-0/136

-2/66

0/001

جهتگیری ارزشی تقدیرگرایانه

-0/139

-0/092

Sig. F = 0/001

F = 90

-2/03

0/043

R = 0/568

R = 0/754

مقدار ثابت

8/20

ــــــــ

9/61

0/001

نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک

0/998

0/653

15/43

0/001

Sig. F = 0/ 001

F =238/3

R2 Adj =0/425

R2 = 0/427

R = 0/653

= 0/562

Adj

R

2

2
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تصویر  .2الگوی تحلیل مسیر همراه با ضرایب مسیر .منبع :یافتههای تحقیق1397 ،
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جدول  .5تحلیل اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،علّی و غیرعلّی متغیرهای مؤثر بر رفتار حفاظت خاک.
ردیف

متغیرها

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

کل اثرات

1

جهتگیری ارزشی مساواتطلبانه

ـ

0/261

0/261

2

جهتگیری ارزشی پایورمحورانه

ـ

0/197

0/197

3

جهتگیری ارزشی فردگرایانه

ـ

-0/088

-0/088

4

جهتگیری ارزشی تقدیرگرایانه

ـ

0/060

0/060

5

نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک

0/653

ـ

0/653
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منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثرات جهتگیریهای ارزشی-
فرهنگی (مساواتطلبانه ،پایورمحورانه ،فردگرایانه و تقدیرگرایانه)
و نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک بر رفتار حفاظت
از خاک کشاورزان بود .نتایج نشان داد که جهتگیری ارزشی
مساواتطلبانه در زمینه حفاظت خاک نهتنها اثری مثبت بر روی
نگرانی محیطزیستی کشاورزان در زمینه حفاظت خاک داراست؛
بلکه شدت تأثیر آن از سایر متغیرها مستقل نیز بیشتر است .این
نتیجه بیانگر این است که از دیدگاه کشاورزان وجود جهتگیری
ارزشی مساواتطلبانه بهتر از سایر متغیرها میتواند نگرانی آنها
نسبت به حفاظت خاک و درنتیجه رفتارهای حفاظت خاک
مطلوب را در پی داشته باشد .نتایجی مشابه با چنین یافتههایی را
میتوان در میان یافتههای پژوهشگرانی از قبیل سیفی ()2016
و ولیزاده و همکاران ( )2016مشاهده کرد.
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جهتگیری ارزشی پایورمحورانه نیز دومین متغیر قدرتمند
اثرگذار بر نگرانی محیطزیستی در زمینه حفاظت خاک بود
که اثری مثبت بر آن داشت .این نتیجه نیز نشان میدهد که
کشاورزان به وجود و اجرای قوانین و سازوکارهای قانونی در
راستای حفاظت از منابع خاک اهمیت زیادی میدهند و بر
این عقیده هستند که قوانین دولتی و سازوکارهای ارائهشده
توسط دانشمندان و تصمیمگیران در زمینه حفاظت خاک به
نفع کشاورزان است .این نتایج با یافتههای یزدانپناه و همکاران
( )2014همسو است .میتوان استنباط کرد که جهتگیریهای
ارزشی مساواتطلبانه و پایورمحورانه دو ارزش و هنجار مثبت و
مفید برای افزایش نگرانی کشاورزان نسبت به مسائل خاک و
درنتیجه تقویت رفتارهای حفاظت از خاک در میان کشاورزان
روستایی هستند .در این راستا ،پیشنهاد میشود سازمان
جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و اداره جهاد کشاورزی

«ناصر ولیزاده و همکاران .تأثیر جهتگیریهای ارزشی ـ فرهنگی و نگرانی محیطزیستی بر رفتار حفاظت خاک کشاورزان»

زمستان  . 1398دوره  .10شماره 4

فصلنامهپژوهشهایروستایی

شهرستان میاندوآب که وظیفه تحول ،توسعه و ایجاد تغییرات
رفتاری در مناطق روستایی و کشاورزی را بر عهده دارند ،تمرکز
بیشتری بر روی ایجاد و نهادینهسازی جهتگیریهای ارزشی
مساواتطلبانه و پایورمحورانه داشته باشند.
نتایج حاصل از این پژوهش همچنین نشان دادند که دو
متغیر جهتگیریهای ارزشی فردگرایانه و تقدیرگرایانه در زمینه
حفاظت خاک اثرات منفی و معنیداری بر نگرانی کشاورزان
در زمینه حفاظت از خاک دارند .دلیل تأثیر منفی جهتگیری
فردگرایانه کشاورزان بر نگرانی آنها این است که کشاورزان فردگرا
حفاظت از خاک و بهکارگیری فعالیتهای حفاظت خاک را بیشتر
از منظر فردی و سود/منافع شخصی که ممکن است برایشان به
دنبال داشته باشد ،موردتوجه قرار میدهند .درنتیجه ممکن است
رفتارهایی انجام دهند که به نفع منافع عامه مردم و محیطزیست
نباشد .افزون بر این ،کشاورزان دارای جهتگیریهای ارزشی
تقدیرگرایانه نیز به این دلیل رفتارهای غیرحفاظتگرایانه در
زمینه منابع خاک کشاورزی انجام میدهند که خودشان را
افرادی منفعل در جهان هستی میدانند و احساس میکنند که
ط
هیچگونه قدرتی برای برنامهریزی و مدیریت بحرانهای محی 
زندگی خود (مانند تخریب منابع خاک) ندارند .یافتههایی مشابه
با یافتههای مربوط به همبستگی میان جهتگیری فردگرایانه
نسبت به حفاظت خاک و رفتار حفاظت خاک را میتوان در
میان یافتههای پژوهشگرانی مانند سیفی و همکاران (،)2018
ولیزاده و همکاران ( )2016و غزانی و بیژنی ( )2016مشاهده
کرد .در این راستا ،نهتنها در زمینه حل مشکل تخریب منابع
خاک اقدامی مؤثر انجام نمیدهند ،بلکه در بسیاری از موارد این
امر را وظیفه نیروهای خارجی مانند خداوند ،سازمانهای دولتی،
ساختارهای سیاسی ،قانونگذاری و برنامهریزی میدانند .در
راستای تقلیل اثر این جهتگیریهای ارزشی در جوامع کشاورزی
و نیز بهمنظور تبدیل چنین ارزشهایی به ارزشهای مطلوبتر
(مانند جهتگیری ارزشی مساواتطلبانه) ،پیشنهاد میشود تا
دورههای آموزشی در مناطق کشاورزی برگزار شود تا کشاورزان را
از مزایای توجه به منافع جمعی (بهجای منافع فردی) آگاه سازند.
همچنین در این دورههای آموزشی باید بر افزایش اعتمادبهنفس
و توانایی کشاورزان تقدیرگرا برای مدیریت بحران فرسایش و
تخریب خاک تمرکز زیادی صورت گیرد .این تمرکز میتواند
از طریق تشریح تجارب موفق اجرای اصول کشاورزی پایدار در
مناطق مختلف جهان انجام گیرد .این امر باعث خواهد شد که
کشاورزان این اعتمادبهنفس را به دست بیاورند که حقیقتاً اگر
بخواهند ،میتوانند سهمی در بهبود مسائل و مشکالت مربوط به
تخریب منابع خاک کشاورزی باشند.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.
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