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Today’s world faces two major crises including environmental pollution due to fossil fuels and the reduc-
tion of these fuels, so energy supply through renewable energies has been considered a sustainable 
solution. The purpose of this study was to assess factors affecting the tendency to use biofuels among 
villagers. Heads of households in rural areas in Chavarzagh district, Tarom township, Zanjan province 
formed the statistical population of the study (N=2742). The sample size was estimated using the Co-
chrane formula (n=161) and samples were selected using multi-stage cluster sampling method. The de-
scriptive and correlational research method was used in this study. The validity of the questionnaire was 
approved by a panel of related faculty members. Cronbach's alpha coefficient was used to confirm the 
reliability of the questionnaire (0.70-0.83). Data was analyzed using SPSS 21. Regression analysis showed 
that risk, attitudes towards biofuels, self-efficacy, training, eliminating subsidies for fossil fuels and en-
couraging the use of biofuels, increasing public awareness about the benefits of biofuels and perceived 
barriers explained 40.6 percent of the variation of villagers’ tendency to use biofuels.
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Extended Abstract

1. Introduction

nergy is an important component 
of modern life, it is also essential for 
growth and development. Also, prog-
ress in socio-economic development 
depends on energy use. Approximately 

80% of greenhouse gases (GHG) emission comes from 

production and consumption of energy and fossil fuels 
contribute to about 90% of total global CO2 emission. 
Recognizing the need for the energy transition, many 
countries, including developed, developing and transition 
economies, have settled ambitious targets to develop al-
ternative energy sources. Renewable energy sources will 
be alternative to fossil fuel energy sources which will en-
able the satisfaction of growing energy demand without 
greenhouse gas emission. Biofuel is one of the most avail-
able renewable energy sources, which also has a limited 
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impact on the environment. This source has the potential 
to satisfy growing energy demand which includes de-
mand for electricity and liquid fuel. It can also contribute 
to agricultural and rural development as well as economic 
growth.

The process of biofuel production involves several 
stakeholders including government and policymakers, 
farmers, agricultural researchers, advisors and consum-
ers. All of these stakeholders play important roles in de-
veloping and extending technological innovations con-
nected with biofuel deployment.

Due to the introduction of solar water heaters by Natu-
ral Resources and Watershed Administration of Zanjan 
province as an alternative to the use of firewood and fossil 
fuels in the region since 2014, at present, this technology 
has been accepted and used by 86, families. In this regard, 
this study sought to assess the willingness of villagers in 
the Chavarzagh District of Tarom Township to use renew-
able energy and to investigate the factors affecting their 
willingness to use fuel energy. The results of this research 
can be used in the planning and implementation of renew-
able energy projects in different rural areas.

2. Methodology

This study is an applied research in which descriptive 
and correlational research method was used. The popu-
lation of this study consisted of heads of households in 
rural areas in Chavarzagh district, Tarom township, Za-
njan province (N=2742). The sample size was estimated 
using the Cochrane formula (n=161) and samples were 
selected using multi-stage cluster sampling method. Data 
for this study were collected using a structured question-
naire. The face and context validity of the questionnaire 
was confirmed by a panel of experts. Pre-test and calcu-
lating Cronbach's alpha coefficients were used to measure 
reliability (0.70-0.83). 

3. Results 

The results showed that 59.6% of respondents do not 
use biofuels to provide the energy they need, while 40.4% 
of them use biofuels as a new technology in their homes. 
However, 90.7% of people who did not use biofuels were 
willing to use this new technology in their homes in the 
near future, and only 9.3% of them were reluctant to use 
biofuels in the future.

The results of correlation analysis showed that there is a 
significant positive relationship between the tendency of 
villagers to use biofuels with the variables of perceived 

benefits, perceived barriers, perceived risk probability, 
perceived risk intensity, education, self-efficacy, general 
view of bioenergy and attitude towards bioenergy. 

The results of linear regression by stepwise method 
showed that the seven variables including risk, attitudes 
towards biofuels, self-efficacy, education, eliminating 
fossil fuel subsidies and encouraging the use of biofuels, 
raising public awareness about the benefits of biofuels 
and perceived barriers explained a total of 40.6% of the 
changes in the dependent variable (the tendency of villag-
ers to use biofuels). 

4. Discussion 

The results showed that more than 90 percent of the re-
spondents tended to use biofuels. This result is consistent 
with the results of Hast et al. (2015), Yousefi et al. (2014), 
Afrakhteh et al. (2014), Azizi and Faryadi (2012) and Atai et al. 

(2011). This finding indicates the tendency of the majority 
of villagers in the region to use biofuels.

The results of correlation analysis of villagers’ tendency 
to use biofuels with other variables showed that between 
villagers' tendency to use biofuels with the variables of 
perceived benefits, perceived barriers, perceived risk 
probability, perceived risk intensity, education, view of 
bioenergy and attitudes toward bioenergies were directly 
related. This finding is consistent with the results of Mo-

hammadi and Sabouri (2015), Hosseini et al. (2012), Bakhtiari 

et al. (2017), Host et al. (2015), Yazdanpanah et al. (2015) and 
Bang et al. (2000). Therefore, it is suggested to holding 
training workshops and distribute extension publications 
to increase the knowledge and awareness of villagers 
about the benefits of biofuels and the harms of fossil fuels.

5. Conclusion 

Given that the villagers’ tendency to use a technology 
is the most important element in the development of that 
technology, the findings of this study indicate that the 
field is favorable for the development of the use of bio-
fuels. In this regard, visiting villages that successfully use 
bioenergy is recommended to facilitate the attitude of vil-
lagers towards the use of biofuels and reduce their fears 
and uncertainties. By increasing public knowledge and 
strengthening the positive attitude of villagers towards 
biofuels, as well as their various advantages and dangers 
of using fossil fuels, it is possible to increase the desire of 
villagers to use biofuels and thus expand the acceptance 
of using these fuels. It is therefore suggested to increase 
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people's knowledge and information about the benefits of 
using biofuels through mass media.
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با توجه به اینکه جهان امروز با دو بحران بزرگ آلودگی زیست محیطی در اثر استفاده از سوخت های فسیلی و کاهش میزان آن ها روبه رو 
است، تأمین انرژی از طریق انرژی های تجدید پذیر به عنوان راه حلی پایدار موردتوجه واقع شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل 
مؤثر بر تمایل به استفاده از سوخت های زیستی در میان روستاییان است. جامعه آماری پژوهش، سرپرستان خانوار در مناطق روستایی 
دهستان چورزق در شهرستان طارم بودند )N= 2742(. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 161 نفر برآورد گردید و نمونه ها با استفاده 
از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن 
با استفاده از پانل اعضای هیئت علمی و پس از انجام اصالحات مورد نظر تأیید شد. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آزمون راهنما و 
محاسبه ضریب کرونباخ آلفا استفاده شد که مقدار آن برای بخش سنجش تمایل روستاییان به استفاده از سوخت های زیستی، 0/81 به 
دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباط با استفاده از نرم افزار SPSSwin21 انجام شد. نتایج تحلیل عوامل مؤثر 
بر تمایل روستاییان نسبت به استفاده از سوخت های زیستی با استفاده از رگرسیون خطی به روش گام به گام نشان داد هفت متغیر شامل 
احتمال خطر، نگرش به سوخت های زیستی، خودکارآمدی، آموزش، حذف یارانه سوخت های فسیلی و تشویق استفاده از سوخت های 
زیستی، افزایش آگاهی عمومی درباره مزایای سوخت های زیستی و موانع درک شده بر متغیر وابسته تأثیرگذار هستند و 40/6 درصد از 

آن را تبیین می کنند.

کلیدواژه ها: 
سوخت زیستی، انرژی 

تجدیدپذیر، مناطق 
روستایی، شهرستان طارم

تاریخ دریافت: 17 بهمن 1398
تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1399

مقدمه

است  بشر  زندگی  اولیه  و  اساسی  نیاز های  از  یکی  انرژی 
(Barimani & Naghadeyan, 2014) که برای توسعه اقتصادی و رفاه 

اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی و امنیت جامعه ضروری است 
یکی  انرژی  درواقع   .(Aksakal, 2007; Yaznapanah et al., 2015)

از مهم ترین نهاده های توسعه و از عوامل اصلی تولید است که 
پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی در مقیاس وسیع با استفاده 
گسترش  با   .(Mobini Dehkordi,2010) است  شده  میسر  آن  از 
دسترسی به خدمات انرژی های تجدیدپذیر می توان به کاهش 

فقر و توسعه روستایی کمک کرد.

حال با افزایش جمعیت و پیشرفت روزافزون صنعت، عرضه 
 (Khoosh و تقاضای انرژی هم به طور مستمر افزایش یافته است

.Akhlagh et al., 2005)

امروزه کشورها از منابع گوناگونی برای تأمین انرژی موردنیاز 
انرژی های تجدیدناپذیر و سوخت های  خود بهره می گیرند که 
فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی به عنوان بیشترین 
میزان انرژی مورداستفاده جهت تأمین انرژی موردنیاز هستند 
سوخت ها،  این  از  استفاده  افزایش  ترتیب  بدین   .(IPCC, 2007)

سبب انتشار آالینده های گازی ازجمله کربن دی اکسید گردیده 
که مشکالت و آلودگی های زیست  محیطی گوناگونی به دنبال 
 (Khan Mohammadi & Mehrvan, 2019; Deing & است  داشته 
(Soumany, 2010. با توجه به روند روبه رشد مصرف ساالنه انرژی 

به  و  داشت  خواهد  دنبال  به  را  فسیلی  منابع  اتمام  روزی  که 
همراه آلودگی های زیست محیطی اهمیت جایگزینی سوخت های 
فسیلی در کشورهای اعم از توسعه یافته و درحال توسعه افزایش 
محدود  ذخایر  با  حال   .(Adeli Gilani et al., 2014) است  یافته 
انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی و 
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بررسی تمایل روستاییان به استفاده از سوخت های زیستی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان طارم
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مشکالت ناشی از آالیندگی سوخت های فسیلی، اتالف انرژی، 
هزینه های تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه انتقال و نظایر آن، 
دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود که این موجب 
جایگزینی انرژی های  تجدیدپذیر به عنوان راهکار اصلی در دیگر 
کشورها شده است (Mokhtari et al., 2019)، به گونه ای که موجب 
گردیده تا سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش انرژی، حرکت به 
سمت سوخت های پاک را در رأس برنامه های خود قرار دهند 
(Amin Salehi & Abdoli, 2009). استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر 

فسیلی  سوخت های  به  اتکا  کاهش  برای  پاک  انرژی  به عنوان 
(Bhoyar  & Baharat, 2013) و حل مشکالت ناشی از آالیندگی 

آن ها (Foung et al., 2010)، راه حلی پایدار برای رفع نیاز نسل های 
آتی در حوزه انرژی به شمار می رود که با کاهش انتشار گاز های 
کربنیک و توسعه سامانه های انرژی کم هزینه و پایدار، حرکت به 

 .(Farzin et al., 2014) سمت توسعه پایدار را ممکن می کند

افزایش  به  توجه  با  سال 1395،  در  ایران  آمار  مرکز  طبق 
جمعیت شهرنشینی )74/0 درصد( و کاهش جمعیت روستایی 
)25/9 درصد( به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها به منظور 
ایجاد  و  یافتن شغل  رفاهی،   - معیشتی  امکانات  به  دسترسی 
جوامع  پراکندگی   (Shamsuddini & Georgian, 2010) درآمد 
روستایی، کوهستانی و صعب العبور بودن برخی روستاها، هزینه بر 
بودن اتصال آن ها به مراکز شهری و شبکه سرتاسری انرژی و از 
سوی دیگر با وجود نقش مهم روستا ها در امنیت غذایی جامعه 
و پیشرفت توسعه کشور )به عنوان جوامع تولید کننده محصوالت 
کشاورزی، دامی و باغی( اهمیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

بر همگان روشن شده است.

روش هاي گوناگوني برای استفاده از انرژی خورشیدی وجود 
دارد، اما گرم کردن آب با استفاده از آن شاید به عنوان آسان ترین 
 .(Azizi & Faryadi, 2012) و اقتصادي ترین روش هاي موجود است
در  به ویژه  عمومي،  اماکن  و  منازل  در  معموالً  گرم،  آب  تولید 
مناطقی که گاز رسانی و سایر فراورده های نفتی به آنجا توجیه 
اقتصادی ندارد و همچنین از سایر مشکالت عدیده سوخت رساني 
رنج می برند، کاربرد فراواني دارد (Afrakhteh et al., 2014). اینک 
به  انرژی خورشیدی  از  استفاده  روستایی،  مناطق  در  به تازگی 
کمک آبگرمکن خورشیدی رواج یافته است. بنابراین با استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر به صورت محلی و غیر نیروگاهی به وسیله 
آبگرمکن خورشیدی جهت تولید آب گرم؛ عالوه بر اینکه روستاها 
به منابع انرژی پایدار و مطمئن دست پیدا می کنند، مشکالت 
انرژی،  ازجمله کمبود  نواحی دو ردست  در  افراد ساکن  متعدد 
امکانات بهداشتی، اشتغال و ... را به نحو مطلوبی حل کرده و رفاه 

.(Alizadeh Touli et al., 2014) نسبی را به وجود می آورد

استان زنجان در مناطق جغرافیایی کوهستانی قرار گرفته است 
به دلیل این شرایط توپوگرافی برخی از روستاهای این استان 
در موقعیت جغرافیایی دورافتاده کوهستانی )صعب العبور( واقع 

شده اند که به سبب دور بودن از نواحی مرکز استان و در دسترس 
قبیل  از  فراوانی  مشکالت  دارای  مناسب  ارتباطی  راه  نبودن 
کمبود شغل، درآمد پایین، کمبود خدمات بهداشتی و آموزشی 
و ... هستند. شهرستان طارم یکی از شهرستان های استان زنجان 
است که در شمال استان واقع گردیده است. این شهرستان دارای 
ناهمواری های جغرافیایی بسیاری بوده که به دنبال آن مشکالتی 
را در برخی مناطق به وجود آورده است. برخی از این روستاهای 
دورافتاده به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن دارای مشکالتی 
بسیاری از قبیل کمبود اشتغال غیرکشاورزی، بهره وری پایین 
کشاورزی درنتیجه درآمد پایین برای تأمین خدمات اجتماعی )از 
قبیل امکانات بهداشتی، آموزشی و ....( هستند. از طرفی به دلیل 
موقعیت جغرافیایی کوهستانی، عدم دسترسی به راه ارتباطی 
مناسب، مشکالت ناشی از حمل ونقل مواد سوختی و عدم صرفه 
اقتصادی، امکان دسترسی آسان به سوخت های فسیلی برای اهالی 
این روستاها فراهم نیست. مساحت اراضی ملی دهستان چورزق 
در طارم بالغ بر 6 هزار و 174 هکتار است که پوشش اغلب این 
منطقه به صورت جنگلی بوده که شامل درختانی همچون ارس، 
بنه، سیاه تلو، افرا، زرشک، گالبی وحشی، انار وحشی و پله خور 
است.گزارش های مبتنی بر بازدیدهای به عمل آمده از این روستا 
توسط اداره کل منابع طبیعی استان زنجان نشان دهنده استفاده 
بی رویه اهالی از درختان جنگل برای سوخت خانگی باألخص گرم 
کردن آب بود که دلیل این امر صعب العبور بودن جاده روستایی، 
وضعیت نامناسب اقتصادی اهالی روستا بود. از این رو و با توجه 
به موقعیت جغرافیایی مناسب منطقه ضروری بود تا در جهت 
اقدام به جایگزینی  از قطع بی رویه درختان جنگل،  جلوگیری 
 (Azizi آبگرمکن های خورشیدی به جای آبگرمکن های هیزمی شود

.et al., 2017)

مشکل کمبود انرژی برای رفع مشکالتی از قبیل گرمایشی 
و  بهداشت  برای  گرم  آب  تأمین  و  پخت وپز  سرد،  فصول  در 
نظافت افراد روستایی هم وجود دارد که به ناچار روستاییان را به 
 (Report on natural استفاده بی رویه از درختان جنگلی کرده است
عوامل  این  ترتیب  بدین   .resources of Zajan Province, 2014)

دست به دست هم داده تا به استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
از طریق ارائه تکنولوژی آبگرمکن خورشیدی در این منطقه روی 
آورده شود. با توجه به معرفی آبگرمکن خورشیدی از سوی اداره 
کل منابع طبیعی استان زنجان به عنوان جایگزینی برای استفاده 
از هیزم و انرژی های فسیلی در منطقه از سال 1393 و مساعد 
بودن استفاده از این تکنولوژی به لحاظ فنی، در حال حاضر این 
تکنولوژی توسط 86 خانوار موردپذیرش و استفاده قرار گرفته 

است. 

از  استفاده  به  گرایش  زمینه  در  محدودی  داخلی  مطالعات 
زمینه  سوخت های زیستی صورت گرفته است که تحقیق در 
تمایل روستاییان به استفاده از این سوخت ها و راهکارهای توسعه 

»زهرا عزیزی و همکاران. بررسی تمایل روستاییان به استفاده از سوخت های زیستی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان طارم«
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استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را ضروری می سازد. در این راستا 
این پژوهش به دنبال سنجش تمایل روستاییان دهستان چورزق 
به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و بررسی عوامل مؤثر بر تمایل 
آن ها به استفاده از انرژی های سوختی بود که نتایج آن می تواند 
در برنامه ریزی صحیح و اجرای دقیق پروژه های استفاده از منابع 
انرژی تجدیدپذیر در مناطق روستایی مختلف مورداستفاده قرار 

بگیرد.

مروری بر ادبیات موضوع

امروزه انرژي یکی از مشکالت اساسی تمامی کشورهاي جهان 
 (Bavafa, 2011; Tealaei, به خصوص کشورهاي درحال توسعه است
(2011. کشور های پیشرفته صنعتی و درحال توسعه با دو مشکل 

نگران کننده آلودگی محیط زیست و کاهش منابع انرژی رو به رو 
هستند که دلیل آن تأمین انرژی موردنیاز از منابع غیرقابل تجدید 
سوخت های فسیلی است. کشور های درحال توسعه برای توسعه 
اقتصادی و پیشرفت جوامع خود به انواع منابع انرژی نیاز دارند 
ولی با روند افزایش سطح مصرف انرژی در جهان،  دیگر نمی تواند 
به منابع انرژی موجود متکی باشد (Behrouz, 2014). لذا با توجه 
به نیاز مناطق روستایی به انرژي، اثرات مخرب زیست محیطی 
ناشی از سوخت هاي فسیلی، مشکالت ناشی از حمل ونقل مواد  
سوختی، تأمین سوخت اقتصادی برای نقاط روستایی دور افتاده 
به جای استفاده از منابع طبیعی مانند جنگل ها، ضرورت سالم 
نگه داشتن محیط زیست،کاهش آلودگی هوا و از همه مهم تر گرم 
شدن کره زمین ناشی از انتشار گاز های گلخانه ای و مشکالت 
ناشی از این آلودگی ها بر سالمتی انسان، لزوم توجه به تأمین 
انرژي از منابع انرژي محلی و استفاده بهینه از منابع انرژی دیگر 
روزبه روز  فسیلی،  به جای سوخت های  تجدیدپذیر  انرژی  مانند 

.(Tealaei, 2011; Yousefi et al., 2014) بیشتر شده است

منظور از انرژی تجدید پذیر نوعی از انرژی است که برخالف 
دیگر انرژی ها مانند انرژی حاصل از سوخت های فسیلی قابلیت 
بازگشت مجدد به طبیعت را دارند. انرژی های تجدیدپذیر، اساساً 
با طبیعت سازگار بوده و آلودگی ندارند و چون قابلیت تجدید 
ویژگی های  ازجمله  ندارد.  وجود  آن ها  برای  محدودیتی  دارند، 
دیگر آن پراکندگی و گستردگی انرژی های تجدیدپذیر در تمام 
جهان  توجه  که  است  پایین تر  فناوری سطح  به  نیاز  و  جهان 
به ویژه کشورهای درحال توسعه را بیشتر به خود جلب کرده است 

.(Behrouz, 2014)

نگرش  و  روستاییان  تمایل  رفتار  درباره  متفاوتی  نظریه های 
روستاییان  جهت استفاده و انجام کاری چون استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر وجود دارد. ازجمله آن ها می توان از مدل های پذیرش 
تئوری  مدل های  این  برد.  نام  رفتار  روان شناسی  تئوری های 
برنامه ریزی شده،  رفتار   نظریه  رفتاری  مدل  سه  شامل  رفتاری 
اعتقاد بهداشتی و شناخت اجتماعی است. یکی از معمول ترین 

سال  در  که  است  شده  برنامه ریزی  رفتار  تئوری  نظریه ها  این 
1987 توسط فیشبن و آجزن مطرح شد. این نظریه وقوع انجام 
یک رفتار ویژه را پیش بینی می کند؛ به شرط این که فرد قصد 
انجام آن را داشته باشد (Ajzen, 1991). درواقع TRA یک مدل 
روان شناختی اجتماعی است که ادعا می کند؛ رفتار واقعی یک 
فرد در انجام یک عمل خاص به طور مستقیم هدایت می شود 
(Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen, 1991). نگرش نسبت به رفتار 

اشاره به »درجه ارزیابی مطلوب یا ارزیابی نامطلوب فرد در رفتار 
موردنظر دارد« (Fishbein & Ajzen, 1975) یا »ارزشیابي مثبت یا 
منفي در مورد انجام یک رفتار است« که از دو زیر سازه باورهاي 
رفتاري و ارزیابي نتایج رفتار که باعث حصول نگرش نسبت به 

.(Sharma & Romas, 2008) رفتار مي شود، تشکیل شده است

البته تئوری مدل اعتقاد بهداشتی یا مدل اعتقاد سالمتی یکی 
از قدیمی ترین نظریه ها است که به صورت گسترده در روان شناسی 
سالمت ازجمله در این تحقیق مورداستفاده قرار گرفته است. این 
نظریه توسط ایروین روسنتاک و کالوگوس در سال1950 توسعه 

.(Strecher & Rosenstock, 1997; Jones et al., 2015) یافت

مدل اعتقاد بهداشتی بیشتر بر جلوگیری از بیماری متمرکز 
است و بر اساس تئوری رفتار روانی ساخته شده و بر این مسئله 
تأکید دارد که رفتار انسان متکی بر دو متغیر عمده است: 1( 
ارزش که توسط فرد بر روی هدف و نتیجه کار گذارده می شود 
به هدف درصورتی که  احتمال رسیدن  از  فرد  و 2( پیش بینی 
آن رفتار را انجام داده باشد. درواقع می توان گفت این مدل از 
با تصمیم گیری های فردی در  نظریه های روان شناختی مرتبط 
مورد رفتارهای بهداشتی است (Pinto et al., 2006). به عبارتی دیگر 
مدل اعتقاد بهداشتی )HBM( یک ارزش و امید عمومی است. 
به طورکلی امید؛ اشاره به اعتقاد در مورد اینکه چگونه یک فرد 
می تواند یک کار یا فعالیت را انجام دهد، دارد. ارزش؛ اشاره به 
اینکه انگیزه و یا دالیل برای انجام آن کار یا فعالیت است، دارد 

 .(Eccles and Wigfield., 2008)

اصلی:  جزء  دو  اساس  بر  بهداشتی  تصمیمات  به طورکلی 
احساس خطر )ادراک تهدید( و ارزیابی رفتاری است که به چهار 
زیرمجموعه یا عقاید روان شناختی تقسیم می شود: حساسیت 
درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده و موانع درک شده 
 (Bouglar et al., 2010; Pinto et al., 2006; Simsekoglu & است 
 Lajunen, 2008; Godein & kok, 1996; Glanz et al., 2002; Orji et

(al., 2012. احساس خطر اشاره به حساسیت درک شده به بیماری 

بیماری دارد، درحالی که  از  ناشی  از عواقب  و شدت درک شده 
ارزیابی رفتاری مربوط به منافع و موانع پیش روی اجرای رفتار 

.(Vassallo et al., 2009) است
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حساسیت درک شده1

اعتقاد فرد به اینکه تا چه میزان آسیب پذیر و در معرض خطر 
 (Godin & kok, است؟  نامطلوب(  )شرایط  بیماري  یک  به  ابتال 
(Glanz et al., 2002 ;1996 درواقع اشاره به درک خطر قرار گرفتن 

یک وضعیت سالمتی جدی در بیماری دارد یا خطر قرار گرفتن 
.(Bakhteiyary et al., 2017 ) در شرایط نامطلوب جدی دارد

شدت درک شده2

درک اینکه بیماري تا چه اندازه وخیم و جدي است یا شرایط 
نامطلوب تا چه اندازه جدی است. ارزشیابی فرد نسبت به خطرات 
 (Godin & تا چه میزان است؟ )و عواقب بیماري )شرایط نامطلوب
(kok, 1996; Glanz et al., 2002 درواقع اشاره به شدت درک ناشی 

از تصور عواقب قرار گرفتن یک وضعیت سالمتی جدی در بیماری 
.(Bakhteiyary et al., 2017) را دارد

منافع درک شده3

پس از طی مراحل قبلی فرد سود و منفعت خویش را در رفتار 
پیشگیری کننده می یابد و به دنبال رفتاري می رود که امکان پذیر 
 (Godin & kok, 1996; Glanz et و همچنین سودمند و مؤثر باشد
انجام  از  مزایای سود حاصل  به درک  اشاره  (al., 2002. درواقع 

.(Bakhteiyary et al., 2017) رفتارهای خاص دارد
موانع درک شده4

است  ممکن  بهداشتی  رفتار  یک  بالقوه  و  منفی  جنبه هاي 
به عنوان مانعی براي اتخاذ یک رفتار بهداشتی عمل نماید، در 
اینجا فرد ابتدا تجزیه وتحلیل می کند که انجام رفتار بهداشتی تا 
چه میزان به سود وي است؟ آیا ارزش دارد که این هزینه براي 
آن پرداخته شود و یا وقت خود را براي آن در نظر بگیرد؟ اگر کفه 
مربوط به منافع سنگین تر باشد، فرد خودبه خود حرکت می کند، 
 (Godin موانع را مرتفع می کند و اقدام بهداشتی را انجام می دهد
(kok, 1996; Glanz et al., 2002 & درواقع اشاره به درک هزینه و 

 (Bakhteiyary et مشکالت حاصل از انجام رفتارهای خاص دارد
.al., 2017)

نتایج بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه های استفاده از 
سوخت های زیستی نشان می دهد که مطالعات کمتری به صورت 
مستقیم به سنجش میزان تمایل استفاده از سوخت های زیستی 
و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. در این مطالعات عوامل دارای 
رابطه معنی دار بر میزان تمایل استفاده از سوخت های زیستی 
نشان می دهند مطالعه  نتایج  این  شناسایی شده اند. همچنین 

1. Perceived sensitivity
2. Perceived severity 
3. Perceived benefits
4. Perceived barriers

اندکی در زمینه شناسایی و تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر 
از سوخت های زیستی  استفاده  به  تمایل روستاییان نسبت  بر 
انجام شده است. لذا این تحقیق سعی دارد با تعیین میزان تمایل 
به استفاده از سوخت های زیستی توسط روستاییان و شناسایی 
عوامل مؤثر در راستای استفاده از آن، به توسعه و ترویج استفاده 
از سوخت های زیستی در مناطق روستایی باوجود شرایط سخت 
زندگی از لحاظ دسترسی به انرژی ها )انرژی فسیلی ازجمله گاز، 

نفت و ...( و عوامل انتقال آن توسط افراد روستایی کمک کند.

با عنوان بررسي  و همکاران )2019( در مطالعه ای  یعقوبی 
دانش و نگرش کارشناسان جهاد کشاورزي استان زنجان در زمینه 
گسترش استفاده از سوخت های زیستی نشان دادند متغیرهای 
اثربخشی نتیجه، درک موانع و منافع درک شده توانستند به طور 
معنی داری 38 درصد از تغییرات هنجارهای شخصی کارشناسان 
کشاورزی زنجان را پیش بینی کنند. هنجار شخصی کارشناسان 
نیز 35 درصد از تغییرات متغیر تمایل کارشناسان به استفاده از 

سوخت های زیستی را تبیین کرد.

بررسی  ایران:  در  انرژی  انتقال  مدیریت  عنوان  با  مطالعه ای 
از  تجدیدپذیر  منابع  از  استفاده  به  تمایل  و  عمومی  پذیرش 
طریق مدل اجتماعی - روان شناختی، در بین دانشجویان ایرانی 
در دانشگاه های اصفهان و مرکز ایران نشان داد که هنجارهای 
مهمی  عوامل  درک شده  رفتاری  کنترل  و  نگرش ها  اخالقی، 
هستند که بر قابلیت استفاده و پذیرش عمومی از RES تأثیر 
نقش  فردی  و هویت  هنجارهای ذهنی  درحالی که  می گذارند، 

 .(Yazdanpanah et al., 2015) مهمی ایفا نمی کنند

نتایج مطالعه ای با عنوان »قصد استفاده از سوخت های زیستی 
در کشاورزی حرفه ای در ایران« نشان داد که اعتقادات عمومی، 
منافع درک شده، شدت درک شده، خودکارآمدی و نشانه به عمل 
عوامل تعیین کننده قصد حرفه ای نسبت به استفاده از سوخت 
زیستی هستند. نتیجه نشان داد که باورهای عمومی بزرگ ترین 
 .(Bakhtiyari et al., 2017) پیش بینی از تمایل و قصد عمل بودند

پژوهشی با عنوان »نگرش مصرف کنندگان نسبت به انرژی 
جنوبی(«  آفریقای  در  اپیت  )شانگ های  چین  در  تجدیدپذیر 
تجدید پذیر  انرژی  یک سیستم  خرید  به  تمایل  که  داد  نشان 
درآمد  تأثیر سن،  تحت  آب گرمکن خورشیدی(  )به عنوان مثال 
)جهت پرداخت هزینه خرید(، نگرش مساعد در مورد پتانسیل 
انرژی تجدید پذیر، صرفه جویی در انرژی و امنیت انرژی دالیل 
زیست محیطی، قیمت های پایین تر سیستم انرژی سبز، یارانه های 
دولتی و کمپین های اطالعاتی و تبلیغات هستند که از عوامل 
انرژی های تجدیدپذیر  انگیزه خرید سیستم های سبز  مؤثر در 
است. همچنین نشان دادند که قیمت باالی سیستم انرژی سبز 
و مسائل مربوط به تجهیزات فنی )عملیات، تعمیر و نگهداری( 
 (Hast اغلب به عنوان موانعی برای خرید انرژی سبز دیده می شود
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.et al., 2015)

تحقیقی با هدف بررسی دانش و نگرش دانش آموزان دانشگاه 
در مورد بیو انرژی جنگلی )زیست توده( در چین نشان داد، که 
در تمایل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر عواملی چون: دریافت 
طریق  از  زیست توده  و  تجدیدپذیر  انرژی های  درباره  اطالعات 
شبکه های  و  اطالعات  کانال های  تحصیل،  آموزش وپرورش، 
رسانه های دیگر مؤثر است که با افزایش آگاهی از نحوه مصرف 
انرژی های تجدیدپذیر و فکر کردن درباره زندگی مردم به سمت 

.(Qu et al., 2011) استفاده از این انرژی ها قدم برداشته می شود

نتایج مطالعه ای با هدف بررسی تمایل مصرف کننده به استفاده 
از بخش های الکترونیک »سبز« در خانوارهای کالیفرنیا نشان داد، 
بیشتر پاسخ دهندگان تمایل به پرداخت تنها یک حق بیمه یک 
درصد برای نوآوری سبز هستند. عواملی ازجمله سن، درآمد، 
آموزش وپرورش، اعتقادات در مورد نقش دولت برای بهبود کیفیت 
محیط زیست و همچنین نگرش و رفتارهای زیست محیطی بر 
است  مؤثر  سبز  بیمه  پرداخت حق  بر  مصرف کنندگان  تمایل 

 .(Rosas-Flores et al., 2016)

به منظور تبیین و تشریح بهتر موضوع پژوهش، با استفاده از 
متغیرهای استخراج شده از تحقیقات پیشین و اجزای مدل های 

تئوری رفتاری شامل سه مدل رفتاری نظریه رفتار  برنامه ریزی شده، 
اعتقاد بهداشتی و شناخت اجتماعی چارچوب مفهومی پژوهش 
تدوین گردید. مدل پذیرش تصویر شماره 1، چهارچوب مفهومی 
تحقیق را نشان می دهد که با استفاده از تحقیقات پیشین تدوین 

شده است.

روش شناسی تحقیق

این تحقیق ازنظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی ازنظر امکان 
کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و ازنظر هدف از نوع کاربردی 
به شمار می آید. هم چنین ازنظر روش گردآوری داده های موردنیاز 
از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 
کلیه افراد روستایی دهستان چورزق، شهرستان طارم واقع در 
نتایج  آخرین  اساس  بر  آن ها  کل  تعداد  که  بود  زنجان  استان 
سرشماری سال 1394 کشوری، 2742 خانوار بود و سرپرستان 
با  نمونه  حجم  دادند.  تشکیل  را  تحقیق  آماری  جامعه  خانوار 
استفاده از فرمول کوکران5 161 برآورد گردید. نمونه ها با استفاده 

از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. 
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تشویق به عمل )آموزش(

دید کلی یا اعتقاد کلی

شدت درک شده

احتمال درک شده

منافع درک شده

موانع درک شده

خودکارآمدی

تمایل یا نیت

هنجارهای ذهنی
ویژگی های اقتصادی

نگرش

ویژگی های فردی
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ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی ابزار با استفاده 
از پانل اعضای هیئت علمی و لحاظ اصالحات موردنظر آن ها تأیید 
گردید. برای تعیین پایایی از پیش آزمون پرسشنامه توسط 30 نفر 
از افراد روستایی در روستاهای خارج از نمونه آماری در شهرستان 
برای بخش  سنجش  آلفا  استفاده شد و ضریب کرونباخ  طارم 
درک شده،  حساسیت  درک شده،  شدت  متغیرهای  و  نگرش 
منافع درک شده و موانع درک شده که با استفاده از طیف لیکرت 
پنج سطحی سنجیده شده بودند محاسبه گردید که مقدار این 
متغیرهای  برای  و   0/81 نگرش  سنجش  بخش   برای  ضریب 
شدت درک شده، حساسیت درک شده، منافع درک شده و موانع 
پایایی  بیانگر  که  آمد  دست  به   0/83 تا  بین0/70  درک شده 
از  استفاده  با  داده های جمع آوری شده  بود.  پرسشنامه  مناسب 
آمار  بخش  در  تحقیق  این  در  تحلیل شد.   SPSSwin21 نرم افزار 
توصیفی برای توصیف متغیرهای جمعیت شناختی از جدول های 
توزیع فراوانی، شاخص های گرایش مرکزی شامل میانگین، میانه، 
نما و آماره های پراکندگی نظیر انحراف معیار و ضریب تغییرات 
استفاده گردید و در بخش استنباطی نیز برای سنجش میزان 
تمایل به استفاده از سوخت های زیستی و مهم ترین عوامل مؤثر بر 
آن از روش های تحلیل همبستگی، رگرسیون چند متغیره خطی 

استفاده شد.

یافته ها

ویژگی های فردی

از  درصد   78/3 بود   43/81 حدود  در  افراد  سنی  میانگین 
پاسخگویان مرد و 21/7 درصد زن بودند که 3/1 درصد مجرد 
و 96/9 درصد آن ها متأهل بودند. همچنین میانگین بعد خانوار 
موردمطالعه  افراد  این  از  درصد   18/5 بود   4/32 پاسخگویان 
 10/3 راهنمایی،  درصد   17/8 ابتدایی،  درصد   49/3 بی سواد، 
بودند.  آن  از  باالتر  و  لیسانس  درصد   4/1 و  دبیرستان  درصد 
میانگین سابقه کار آن ها 16/73 سال با میانگین درآمد ساالنه 
11/95 میلیون تومان بود. همچنین یافته های حاصل از تحقیق 
نشان داد که میانگین میزان استفاده پاسخگویان از رسانه های 
ارتباط جمعی در هفته به ترتیب اهمیت شامل تلویزیون 17/28 
ساعت در هفته، اینترنت 3/13 ساعت در هفته و رادیو 1/95 
ساعت در هفته بود. 59/6 درصد پاسخگویان از سوخت زیستی 
جهت تأمین انرژی موردنیاز خود استفاده نمی کنند و در مقابل 
40/4 درصد از آن ها از سوخت زیستی به عنوان فناوری نوین در 
منازل استفاده می کنند. این در حالی است که 90/7 از افرادی 
که از سوخت زیستی استفاده نمی کنند، تمایل به استفاده از این 
فناوری نوین در منازل خود در آینده ای نزدیک داشتند و فقط 
9/3 درصد آن ها دارای نظر عدم تمایل به استفاده از سوخت های 
زیستی در آینده داشتند. سایر ویژگی های فردی پاسخگویان در 

جدول شماره 1 آمده است.

توزیع فراوانی نگرش روستاییان نسبت به تمایل استفاده از 
سوخت های زیستی

بر اساس اطالعات به دست آمده از جدول شماره 2 اکثریت 
گویه های مورداستفاده برای سنجش نگرش روستاییان نسبت 
از 3  باالتر  از سوخت های زیستی میانگینی  به تمایل استفاده 
در  »اگر  اول  گویه  همچنین 2  دارند.  را  متوسط  یعنی سطح 
و  تائید  مورد  کنم،  استفاده  تجدیدشونده  انرژی های  از  منزلم 
حمایت خانواده قرار می گیرم« و »به نظر من در ایران استفاده 
از انرژی های تجدید شونده در منازل کار باارزشی است.« دارای 

میانگینی باالتر از 4 یعنی در سطح خیلی خوب بودند.

به  نسبت  روستاییان  تمایل  بین  همبستگی  تحلیل  جهت 
ضریب  از  دیگر  متغیرهای  با  زیستی  سوخت های  از  استفاده 
همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج در جدول شماره 3 آورده 

شده است.

تمایل  بین  می دهد  نشان   3 شماره  جدول  که  همان طور 
روستاییان نسبت به استفاده از سوخت های زیستی با متغیرهای 
درک شده،  خطر  احتمال  درک شده،  موانع  درک شده،  منافع 
شدت خطر درک شده، آموزش، خودکارآمدی، دید کلی نسبت 
به انرژی های زیستی و نگرش نسبت به انرژی های زیستی در 
سطح یک درصد و با هنجار ذهنی در سطح 5 درصد ارتباط 
معنی دار مستقیمی وجود دارد. الزم به ذکر است با توجه به اینکه 
گویه های استفاده شده برای سنجش نگرش روستاییان با استفاده 
از سوخت های زیستی از طریق طیف لیکرت پنج سطحی سنجیده 
شده بودند، برای استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل 
کولموگروف-اسمیرنوف  آزمون  از  استفاده  با  رگرسیون خطی، 
نرمال بودن داده های مربوط به متغیر نگرش موردبررسی قرار 
گرفت. نتایج نشان داد مقدار z عدد 851 /0 و معنی داری0/61 

بود که نتایج نشانگر نرمال بودن توزیع داده ها بود.  

تمایل  با  تحقیق  متغیرهای  بین  علی  رابطه  بررسی  برای 
روستاییان نسبت به استفاده از سوخت های زیستی از رگرسیون 
چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. برای این منظور همه 
متغیرهایی که دارای همبستگی معنی دار با متغیر وابسته بودند 
در مدل وارد شدند. نتایج تحلیل نشان داد درنهایت مدل تا 7 گام 
پیش رفت و هفت متغیر وارد مدل شدند. نتایج در جدول شماره 

4 آورده شده است.

همان طور که داده های جدول شماره 4 نشان می دهد هفت 
متغیر احتمال خطر، نگرش به سوخت های زیستی، خودکارآمدی، 
استفاده  تشویق  و  فسیلی  سوخت های  یارانه  حذف  آموزش، 
مزایای  درباره  عمومی  آگاهی  افزایش  زیستی،  سوخت های  از 
سوخت های زیستی و موانع درک شده درمجموع 40/6 درصد 
از تغییرات متغیر وابسته یعنی تمایل روستاییان به استفاده از 

سوخت های زیستی را تبیین کردند.  
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جدول 1. توزیع فراوانی ویژگی های فردی پاسخگویان.

درصد تجمعیدرصدفراوانیمتغیر

سن

30-151811/211/2
40-315332/944/1
50-414930/474/5
60-512414/989/4
80-611710/6100

بعد خانوار
14024/824/8 تا 3
410867/191/9 تا 6
7138/1100 تا 10

سطح تحصیالت

3121/221/2بی سواد
684667/8پنجم ابتدایی

2617/885/6راهنمایی
1510/395/9دبیرستان

61/4100لیسانس و باالتر

سابقه کار

4332/332/3بدن سابقه
33224/156/4 تا 15
162619/575/9 تا 27
282518/894/7 تا 38

3875/3100 سال بیشتر

درآمد ساالنه

127/97/9بدون درآمد
9059/667/5پنجم ابتدایی

2013/384/1راهنمایی
1912/693/4دبیرستان

106/6100لیسانس و باالتر

استفاده از رادیو در هفته

8956/056/0عدم استفاده
0/45434/190/1 تا 5 ساعت 
5106/296/2 تا 10 ساعت 
63/7100بیشتر از 10ساعت

استفاده از تلویزیون در هفته

4226/126/1کمتر از 4 ساعت 
55836/062/1 تا 16 ساعت
174024/987/0 تا 30 ساعت

2113/0100بیشتر از 30 ساعت

استفاده از اینترنت در هفته

9862/862/8عدم استفاده
0/53321/20/84 ساعت

51383/392/3 تا 12 ساعت
127/7100بیشتر از 12 ساعت
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جدول 2. نگرش روستاییان نسبت به تمایل استفاده از سوخت های زیستی.

ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینگویه

4/080/840/21استفاده از انرژی های تجدیدشونده، استفاده کنم مورد تائید و حمایت خانواده قرار می گیرم.
4/060/810/20به نظر من در ایران استفاده از انرژی های تجدید شونده در منازل کار باارزشی است.

3/970/740/19من دوست دارم منزلی که با سوخت های تجدید شونده کار می کند، داشته باشم.
3/960/920/23من در آینده نزدیک از انرژی های تجدید شونده همچون آبگرمکن خورشیدی استفاده می کنم.

3/880/980/25من قادرم در منزلم از انرژی های تجدید شونده، همچون آبگرمکن خورشیدی استفاده کنم.
3/810/940/25تا چه اندازه معتقدید که  قادر به استفاده از انرژی های تجدیدشونده، همچون آبگرمکن خورشیدی هستید؟

در آینده نزدیک مردم روستا را تشویق به استفاده از انرژی های تجدید شونده، همچون آبگرمکن خورشیدی خواهم 
3/780/910/24نمود.

0/740/930/25تا چه اندازه مطمئنید که  قادر به استفاده از انرژی های تجدیدشونده، همچون آبگرمکن خورشیدی هستید ؟
3/720/840/23اگر در منزلم از انرژی های تجدیدشونده، استفاده کنم، مورد تائید دوستانم قرار می گیرم.

3/721/160/31به نظر من در ایران استفاده از انرژی های تجدید شونده در منازل عاقالنه است.

3/690/850/23به نظر من در ایران استفاده از انرژی های تجدید شونده در منازل منطقی است.
3/680/970/26استفاده از انرژی های تجدیدشونده، همچون آبگرمکن خورشیدی، کار ساده ای است

اگر در منزلم از انرژی های تجدید شونده، همچون آبگرمکن خورشیدی استفاده کنم ازنظر اخالقی کار بهتری انجام 
3/630/930/26داده ام.

3/620/820/23اگر در منزلم از انرژی های تجدید شونده، استفاده کنم ، توسط کارشناسان دولت تشویق می شوم.
3/490/930/27من دوست دارم ماشینی که با سوخت های تجدید شونده کار می کند، داشته باشم.

3/450/900/26اگر مردم را تشویق به استفاده از انرژی تجدید شونده کنم، فرد بهتری هستم.
3/340/860/26اگر در منزلم از انرژی های تجدید شونده، همچون آبگرمکن خورشیدی استفاده کنم، انسان بهتری هستم.

3/330/960/29با توجه به شرایط ایران، تالش بسیار زیادی الزم است تا بتوان کاربرد سوخت های تجدید شونده را مرسوم کرد.
3/110/880/28با توجه به شرایط ایران، خیلی سخت است که بتوان سوخت های تجدیدشونده را در ساختمان ها بکار برد.

2/251/270/56من دانش کامل و جامعی درباره انرژی های تجدید شونده یا نو دارم.

2/171/280/59من اطالعات کاملی درباره اکثر منابع انرژی های تجدید شونده دارم.
2/041/260/61من اطالعات کاملی درباره اکثر روش های تولید انرژی های تجدید شونده دارم.

3/480/950/29کل

توضیح طیف:1-کاماًل مخالفم،2- مخالفم، 3- نظری ندارم، 4- موافقم، 5- کاماًل موافقم
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جدول 3. تحلیل همبستگی بین تمایل روستاییان نسبت به استفاده از سوخت های زیستی با متغیرهای دیگر.

سطح معنی داری )sign(ضریب همبستگی پیرسون)r(متغیر مستقل

0/002**0/244منافع درک شده
0/000**0/075موانع درک شده

0/001**0/268احتمال خطر درک شده
0/000**0/303شدت خطر درک شده

0/002**0/241آموزش
0/000**0/404دید کلی نسبت به انرژی های زیستی
0/000**0/377نگرش نسبت به انرژی های زیستی

0/019*0/188هنجار ذهنی
0/009**0/210خودکارآمدی

0/0390/626-سن روستاییان
0/0060/937-تعداد افراد خانوار

0/0110/895-تحصیالت
0/0130/879سابقه کار

0/1230/133میزان درآمد )ساالنه(
0/0820/303میزان استفاده از رادیو )ساعت در هفته(

0/1420/073میزان استفاده از تلویزیون )ساعت در هفته(
0/0500/536-میزان استفاده از اینترنت )ساعت در هفته(

0/0540/513-تعداد سفر به شهر )در هر ماه(
0220/794/تعداد مراجعه به کارشناسان دولتی )در هر سال(
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جدول 4. ضرایب تعیین متغیرهای عوامل مؤثر بر تمایل روستاییان نسبت به استفاده از سوخت های زیستی.

BBetatSigمتغیر
آماره هم خطی

VIF          تلورانس

-3/110/00-0/33عدد ثابت
X10/1240/1251/510/040/7531/33- احتمال خطر

X20/1720/1391/830/060/9201/09- نگرش به سوخت های زیستی
X30/4090/4185/400/0000/6011/66- خودکارآمدی

X40/1020/1641/980/050/5711/75- آموزش
X5- حذف یارانه سوخت های فسیلی و تشویق 

0/1640/2393/110/0020/9221/08استفاده از سوخت های زیستی

X6- افزایش آگاهی عمومی درباره مزایای 
0/1310/1992/540/0120/9361/68سوخت های زیستی

X70/1880/1602/110/0370/9601/04- موانع درک شده
R=  0/662,     R2=  0/438,    Adjusted R2= 0/406 ,  F= 13/395 sig: 0/000 DW=48/2

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  

»زهرا عزیزی و همکاران. بررسی تمایل روستاییان به استفاده از سوخت های زیستی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان طارم«
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اینکه مقدار آماره دوربین- واتسون )DW( برای  با توجه به 
تمایل روستاییان به استفاده از سوخت های زیستی 2/48 بود 
که نشان دهنده نبودن همبستگی بین خطا ها است. همچنین، 
به اطمینان از عدم وجود هم خطی بین متغیرها، به استفاده از 
شاخص عامل تورم واریانس اقدام گردید. نتایج حاصل از مقدار 
عددی ضرایب VIF کوچک تر از 10 بوده و ازاین رو وجود هم 

خطی بین متغیرها دیده نشد.

با توجه به داده های جدول شماره 4 می توان معادله خطی 
حاصل از تحلیل رگرسیونی فوق را به شرح زیر نوشت:

Y /   / X / X / X
 / X / X / X / X

= + + + +
+ + +

1 2 3

4 5 6 7

0 33 0 125 0 139 0 418
0 164 0 239 0 199 0 160

نتایج به دست آمده نشان می دهد که هفت متغیر شامل احتمال 
آموزش،  خودکارآمدی،  زیستی،  سوخت های  به  نگرش  خطر، 
حذف یارانه سوخت های فسیلی و تشویق استفاده از سوخت های 
زیستی، افزایش آگاهی عمومی درباره مزایای سوخت های زیستی 
و 40/6  تأثیرگذار هستند  وابسته  متغیر  بر  موانع درک شده  و 

درصد از آن را تبیین می کنند.

بحث و نتیجه گیری 

نتایج نشان داد بیش از 90 درصد پاسخگویان به استفاده از 
سوخت های زیستی تمایل داشتند. این نتیجه با نتایج هاست6 
افراخته   ،)2014( همکاران  و  یوسفی   ،)2015( همکاران  و 
و  عتایی   ،)2012( فریادی  و  عزیزی   ،)2014( همکاران  و 
بنلی7  و   )2009( نایه دار  و  شادی طلب   ،)2011( همکاران 
)2016( هم راستا است. این یافته بیانگر تمایل اکثریت روستاییان 
منطقه به استفاده از سوخت های زیستی است. با عنایت به اینکه 
تمایل روستاییان به یک فناوری مهم ترین عنصر در توسعه آن 
است، این یافته نشانگر مساعد بودن زمینه برای توسعه استفاده از 

سوخت های زیستی است. 

نتایج تحلیل همبستگی تمایل روستاییان نسبت به استفاده 
از سوخت های زیستی با متغیرهای دیگر نشان داد، بین تمایل 
روستاییان نسبت به استفاده از سوخت های زیستی با متغیرهای 
منافع درک شده، موانع درک شده، احتمال خطر درک شده، شدت 
خطر درک شده، آموزش، دید کلی نسبت به انرژی های زیستی 
و  درصد  یک  در سطح  زیستی  انرژی های  به  نسبت  نگرش  و 
با هنجار ذهنی در سطح 5 درصد ارتباط معنی دار مستقیمی 
وجود داشت. این یافته با نتایج محمدی و صبوری )2016(، با 
معناداری متغیر منافع درک شده، حسینی و همکاران )2012( 
با معناداری متغیر دانش و اطالعات درباره سوخت های زیستی، 
منافع درک شده،  معناداری  با   )2017( همکاران  و  بختیاری 

6. Hast
7. Benli

هاست و همکاران )2015( با معناداری متغیر نگرش استفاده از 
سوخت های زیستی، یزدان پناه و همکاران )2015( با معناداری 
نگرش نسبت به استفاده از سوخت های زیستی، روساس فلورس8 
و همکاران )2016( با معناداری متغیر نگرش نسبت به استفاده 
از سوخت های زیستی، بنگ9 و همکاران )2000( با معناداری 
متغیر نگرش نسبت به استفاده از سوخت های زیستی هم راستا 
کارگاه های  برگزاری  با  که  می گردد  پیشنهاد  بنابراین  است. 
و  دانش  افزایش  به  نسبت  ترویجی  نشریات  توزیع  و  آموزشی 
آگاهی روستاییان درباره مزایای سوخت های زیستی و آسیب های 

سوخت های فسیلی اقدام شود. 

نتایج تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل روستاییان نسبت به استفاده 
از سوخت های زیستی نشان داد، متغیرهای احتمال خطر، نگرش 
یارانه  حذف  آموزش،  خودکارآمدی،  زیستی،  سوخت های  به 
از سوخت های زیستی،  استفاده  سوخت های فسیلی و تشویق 
افزایش آگاهی عمومی درباره مزایای سوخت های زیستی و موانع 
درک شده بر متغیر وابسته تأثیرگذار هستند. این یافته با هاست و 
همکاران )2015( و کئو10 و همکاران )2011( با متغیر نگرش 
نسبت به استفاده از سوخت های زیستی، بختیاری و همکاران 
)2016( هم راستا است. در این راستا برگزاری بازدید از روستاهایی 
که با موفقیت از انرژی زیستی استفاده می نمایند نسبت به مساعد 
و  از سوخت های زیستی  استفاده  به  نگرش روستاییان  نمودن 

کاهش واهمه و ابهامات آن ها توصیه می شود. 

روستاییان  مثبت  نگرش  تقویت  و  دانش عمومی  افزایش  با 
مختلف  جنبه های  همچنین  و  زیستی  سوخت های  به  نسبت 
مزیت آن و خطرات استفاده از سوخت های فسیلی می توان بر 
از سوخت های زیستی و  استفاده  به  افزایش تمایل روستاییان 
درنتیجه گسترش پذیرش استفاده از این سوخت ها اثر گذاشت. 
بنابراین پیشنهاد می شود دانش و اطالعات مردم در زمینه مزایای 
استفاده از سوخت های زیستی از طریق رسانه های ارتباط جمعی 

افزایش یابد. 

تشکر و قدردانی
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