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 چکیده

 
ر دزیست به چنان حجمی رسیده است که بشر امروزي بدون دگرگونی ابعاد تخریب محیط

یابد. حلی بمحیطی خود، راهنخواهد بود براي مشکالت زیستتفکر و رفتار خویش هرگز قادر 
ارد. ط زیست داي در حفاظت از محیکنندهبرخورد با منابع پایه، نقش تعیینرفتار روستاییان در 

 یانمحیطی روستایعاد نوآوري و نگرش بر رفتار زیستاین پژوهش با هدف تحلیل اثرات اب
 برابر انجام شد. حجم جامعه 1391در سال  ي حفاظتیهادر ارتباط با فناوري استان اردبیل

 250. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه در استان اردبیل بودخانوار روستایی  109679
 ویمایش پها گردآوري شد. این تحقیق توصیفی به شیوه خانوار انتخاب و اطالعات الزم از آن

وزش و آم ه به وسیله اساتید گروه ترویجبا ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. روایی پرسشنام
خ رونباککشاورزي دانشگاه تهران و پایایی آن از طریق انجام مطالعه راهنما، آزمون آلفاي 

تحلیل ها افتهیانجام شد.   SPSSها با استفاده از نرم افزارهاي تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده
 ،مچنینه. داشتندمحیطی متوسط رو به پایینی نشان داد که اکثر روستاییان رفتار زیستلجیت 

ی و سازگاري، رویت پذیري، آزمون پذیري، مزیت نسب" شامل: نوآوريپذیرش از بین ابعاد 
پذیري، پیچیدگی و نگرش ، به ترتیب سازگاري، رویتمحیطیو نگرش زیست "پیچیدگی

 .داشتندمحیطی بر بروز رفتار زیست محیطی روستاییان تاثیر زیست
 

 هاي حفاظتی، نوآوريرفتار زیست محیطی، نگرش، فناوريهاي کلیدي: ژهوا
 

 مقدمه
 اطراف در که است مواردي تمام شامل زیست محیط

یا به  انسان ی که توسطزیست محیط به و دارد قرار ما
شود. می تقسیمدر اطراف ما وجود دارد،  طبیعی صورت

 املش و بوده فراگیر موضوع یک زیست محیط ،بنابراین

 روابط فرهنگ، اقتصاد، ساخت، انسان منابع طبیعی،منابع

 سالم زیستمحیط در شود.می سیاسی نظام و اجتماعی

 قرار یکدیگر با اکولوژیکی تعادل در درگیر، عوامل تمام

 تعادل زدن هم برتوان را می زیست محیط تخریب دارند.
 طبیعی محیط هاي در تعادل این .اکولوژیکی دانست

 نهفته خدادادي صورت به هوا و خاك و آب مثل زمین،

 ظرفیت از خارج و رویه بی تصرف و دخل با انسان است.

 محیط تخریب باعث و زده برهم را آن محیط، تحمل

 هايدغدغه جمله از .)Akbarirad, 2013شود (می زیست
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 درحال کشورهاي بیشتر در گذشته قرن ربع همیشگی

یست) و (پایداري تعامل (توسعه) و (محیط ز توسعه
 ,Aghili et alاست ( بوده مختلف هايعرصه توسعه) در

 بیستم، قرن پایانی هايدهه در همین راستا، در. )2009
 مدیریت و ریزيبرنامه در مردم مشارکت جلب هايروش
-دگرگونی تحت زیست، محیط مدیریت و طبیعی منابع
 تغییرات دستخوش اقتصادي، و سیاسی اجتماعی، هاي

 کشورهاي در گذشته هايدهه روند است. شده ايهعمد

 کارگزاران که است واقعیت این بیانگر صنعتی پیشرفته

 زیست محیط هايعرصه مدیران نیز و کارشناسان دولتی،

 آورده اند روي تازه رهیافتی به طبیعی منابع و

)Khatonabadi, 2004و انسان به ، تازه رهیافت این ) در 
 حافظ اصلی عوامل و عناصر از یکی انعنو به او رفتارهاي

 زیستمحیط کیفیت تقویت عامل و محیطیزیست منافع

عامل اصلی در شکل گیري  .گردید مبذول خاص توجه
مخاطرات زیست محیطی انسان است. افراد هر اجتماعی 
بر حسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی، فرهنگی و 

زیست شخصیتی خود، برخورد متفاوتی نسبت به محیط 
دارند. این رفتارها ممکن است مثبت و مسئوالنه باشند 
یا برعکس، منفی و مخالف محیط زیست. به همین دلیل 

هاي اخیر، نحوه برخوردها و رفتارهاي انسان با در دهه
 & Navahطبیعت مورد توجه قرار گرفته است (

Erotankia, 2011.( 
 عنوان به بینی، جهان یا محیطی زیست باورهاي

 و انسان بین رابطه درباره باورها و هاگرایش از مینظا

 یا حفاظتی رفتارهاي کننده تعیین زیست، محیط

 محیط با تعامل هنگام که هستند مرجعی هاي چارچوب

 توان می رابطه این در شود.می استفاده آنها از زیست

 محیط وارد که است چیزي اولین ما فکر طرز که گفت

 اجزاي گذاريارزش نگیچگو دهیشکل با و شودمی

-می تعیین را آن با ما رفتار چگونگی بوم، زیست مختلف
 به زیادي حد تا زیست محیط با ما رفتار لذا، نوع کند.

 که این است. وابسته آن با خود رابطه از ما درك چگونگی

 کنندهتعیین قائلیم، ارزش زیست محیط براي چگونه ما

-می چگونه زمین بر را خود عملکرد و نقش که است این
 دیگران، با منابع این گذاردن اشتراك به براي و بینیم

 ;Abedisarvestani et al, 2007کنیم (می رفتار چگونه

Salehi, 2008 .( در طی چند سال اخیر، با توجه به

افزایش فشارهاي زیست محیطی و مشکالت به وجود 
)، عالقه رو به Hargreaves, 2011( آمده در زندگی

محیطی وجود ش در بررسی اجزاي رفتار زیستفزایا
داشته است، آگاهی روبه رشد از این که اعمال انسان، 

باشد، تصویب عنصر مهمی در تخریب محیط زیستی می
ل وابسته به ی). بسیاري از مساTanner,1999( شده است

زیستی امروز به طور مستقیم یا غیر مستقیم محیط
باشد. در زندگی ینتیجه رفتارهاي روزمره انسان م

باشند هایی روبه رو  میامروزه، اشخاص مکررا با انتخاب
که تصمیماتشان نتایج مثبتی را براي خود آنها و نتایج 

زیست به دنبال دارد و یا نتایج منفی را براي محیط
منفی را که براي آنها دارد، نتایج مثبتی را براي محیط 

). Nordlund & Gorvill,2002زیست به همراه دارد (
Zsoka )2005( محیطی معتقد است که رفتار زیست

بدین معنا است که فرد خود را پاي بند محیط زیست 
-احساس کند و در زندگی روزمره نیز رفتاري زیست

رفتار زیست محیطی را  ،محیطی داشته باشد. در کل
-هاي محیطتوان به رفتارهایی اشاره کرد که آسیبمی

د برسانند و باعث باال بردن منافع زیست را به کمترین ح
). Steg & Vlek, 2009( و مزایاي محیط زیست شوند

ه داد که مورد توان تعریف واحدي ارایبراي نگرش نمی
پذیرش همه کسانی باشد که به شناخت و بررسی آن 

پردازد. این امر تا حد زیادي نتیجه گستردگی مفهوم می
ختلف میدان هاي منگرش است که به تعبیر و تعریف

هاي نظري پژوهندگان به دهد و بازتابی از دیدگاهمی
 ;Kaiser,et al, 1999; Milfont, 2007( آیدشمار می

Milfont & Duckitt, 2010 به اعتقاد .(et al  

Bergevoet )2004 نگرش، به عنوان یک گرایش جهت (
العمل نشان دادن به طور مطلوب یا نامطلوب عکس

، شخص، سازمان یا اتفاق تعریف نسبت به یک موضوع
نگرش، ) et al  Willock )1999شده است. بنابر نظر

توسط اعتقاداتی که براي شخص برجسته است یا 
شود و در این میان، به اهمیت دارد تشخیص داده می

نگرش به سادگی به  )Allen et al )2003اعتقاد 
ارزشیابی یک شخص از هر موضوع روانشناسی اشاره 

 ).Karami & Mansoorabadi,2007( دارد
 منابع و آب کشاورزي کمیسیون گزارش اساس بر

 در خاك فرسایش میزان اسالمی، شوراي مجلس طبیعی
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، شاخص جهانی) برابر (سه سال در تن میلیارد 2 ایران
هزار  9/26 بر بالغ کشور هايجنگل تخریب میانگین

 خیلی و فقیر مراتع میزان همچنین، و سالهکتار در 

 حالی در ،بوده برابر 5/3گذشته  سال 30 در کشور فقیر

است.  شده نصف و قابل استفاده خوب مراتع میزان که
 به منجر گیاهی پوشش رفتن بین از و مراتع تخریب

 در ویرانگر هاي سیل وقوع و خاك فرسایش افزایش

 Administration rules of theاست ( شده اخیر سالهاي

Islamic Consultative Assembly, 2009.(  استان
اردبیل از ادوار گذشته به علت داشتن مراتع غنی و 
سرسبز به عنوان یکی از مناطق مهم دامداري و 

درصد از  60 شود. حدوددامپروري کشور محسوب می
ها و مراتع طبیعی پوشانده و مساحت استان را جنگل
هکتار تخمین زده  1077000مساحت کل آن حدود 

 1015000حت مراتع استان اردبیل معادل شود. مسامی
درصد از سطح مراتع کشور را به خود  3/1هکتار، 

درصد از مساحت  8/56 اختصاص داده است و معادل
مساحت  ،. همچنیناستان را نیز در بر گرفته است

کیلومتر  13963هاي مرزي هاي آبخیز رودخانهحوزه
 باشددرصد مساحت استان می 78/77معادل  ،مربع

)Forests, Range and Watershed Management 

Organization of Iran, 2012 .( با توجه به اهمیت
است امروزه مشخص شده  موضوع تخریب محیط زیست،

هاي روستاییان باعث هاي مختلف فعالیتکه شکل
ی از قبیل فرسایش خاك، خسارات زیست محیطی فراوان

ه کودهاي هاي زیرزمینی و سطحی به وسیلآلودگی آب
 هاي طبیعی وها، زوال زیست بوممغذي یا آفت کش

حداکثر تالش  عمدتاً کاهش تنوع ژنتیکی شده است.
وري کشاورزان معطوف به حداکثر تولید، سود و بهره

است و کمترین توجه را به بعد زیست محیطی تولید 
). OECD, 2001؛ Nemati & Ghorbani, 2012دارند (

محیطی هاي زیستبحران آلودگی همین دلیل، امروزه به
به چالش و موضوع جهانی تبدیل شده است 

)Kupusovic et al, 2007 این در حالی است که تولید .(
هاي مبتنی بر کشاورزي پایدار تضمین کننده رفاه نسل

کنونی و آتی، نیازمند همسویی بین رفتار اقتصادي و 
ست زیزیست محیطی و عدم تنزیل منابع تولید و محیط

هاي به سمت حال از یک سوي و مدیریت مطلوب نهاده

-زیست از سوي دیگر باعث حفظ محیطآالینده محیط
شود. در واقع سازگاري با محیط زیست، زیست می

هاي تولیدي در سطوح کالن شرط هرگونه فعالیتپیش
در شرایط فعلی توفیق . )OECD, 2001شود (تلقی می

هاي عه نوآورياشا تشکیالت سازمانی محیط زیست در
وري هرچه بیشتر ست و بهرهزیحفاظت از محیط

هاي حفاظتی براي کشورهاي در حال توسعه، فعالیت
نیازمند وجود نوعی نگرش واقع گرایانه و در عین حال 
کل نگر و سیستمی به عوامل تاثیر گذار بر رفتار زیست 
محیطی در پذیرش نوآوري هاي حفاظتی است که این 

 دنبال آن است. مطالعه به
ها و ) روشLawrence Vancly )1996 & به اعتقاد

هاي حفاظتی و محیطی شامل آن دسته از نوآوري
ه آنها کاربرد ایهایی هستند که هدف از ارنوآوري
هایی براي بهبود مدیریت ها و رهیافتها، روشتکنیک

باشد. وري مزرعه میزمین، فراتر از افزایش صرف بهره
در واقع فرآیندي است که تحت تاثیر  گیريتصمیم

هاي غیر منطقی و ذهنی (هنجاري): مانند عوامل جنبه
پذیرش . گیردی مرتبط با رفتار انسان قرار میینامر

نیازمند یک انگیزه ذهنی مناسب است که بر احساسات 
بعضی  ،گذار است. بنابراینو روحیات روستاییان تاثیر

پذیرند، حتی ی را نمیهاي حفاظتروستاییان اصالً روش
پذیرش یک نوع  اگر از لحاظ اقتصادي عملی باشد.

گیري است. هنگامی که روستایی تصمیم فرایند تصمیم
-می گیرد در ابتدا سرمایه هاي حفاظتیبه آزمون روش

دهد. وقتی دریافت که رضایت و گذاري اندکی انجام می
یج باشد یا وجود دارد، به تدرتوانایی آن را دارا می

-هاي حفاظتی افزایش میانواع روش گذاري درسرمایه
و این باید سرانجام منجر به سنجش عملیات به  یابد

 است کهن مفهومی اطالعات پذیرش صورت عملی شود.

 دیگر ايزاویه از را آن و داشت آن به نو نگاهی توانمی که

 مناسبی شروع نوآوري پذیرش مدل داد. قرار بررسی مورد

 تصمیمات که همانگونه .است مفهوم این شگستر براي

 و درنگ بی صورت به نوآوري، رد یا و پذیرش به مربوط
استفاده از  به مربوط تصمیمات گیرد؛نمی شکل آنی

 و عوامل از ايمجموعه تأثیر تحت هم هاي حفاظتیروش
-تصمیم فرایند هافعالیت این واقع در است. هافعالیت
 است شیء یا عمل ایده، رينوآو .دهندمی شکل را گیري
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تلقی  جدید پذیرش واحد دیگر یا و فرد یک توسط که
 Tomas Simin ،همچنین). Rogers, 2003شود (می

& Jankovic )2014( تولید جدید روش نوآوري را یک 
 از جدیدي انواع تولید و کشف شده، شناخته محصوالت
داند. می تولید جدید ترکیب معرفی و محصوالت

rShoemake Rogers &)1971( ١نسبی مزیت، 

 ٥و رویت پذیري ٤، آزمون پذیري٣، پیچیدگی٢سازگاري

 نوآوري پذیرش بر که دانندمی هاییویژگی ترینمهم از را

 معرفی به بحث این شدن ترروشن منظور به هستند. مؤثر

میزان درك فرد از  مزیت نسبی:پردازیم: فوق می اجزاء
خواهد هایی است که مییدهوري نسبت به اآبهتر بودن نو

د. درجه مزیت نسبی اغلب در سوددهی جانشین آن شو
شود. ماهیت ه جایگاه بیان مییاقتصادي و در ایجاد و ارا

نوآوري تا حد زیادي تعیین کننده نوع خاص مزیت 
نسبی (همچون اقتصادي، اجتماعی و موارد مشابه) است 

 ,Bulte (باشد. ز اهمیت مییکه براي پذیرندگان حا
2000; Takada & Jain, 1991; Gupta & Rogers, 
1991;Morrison, Roberts & Von Hippel, 2000; 

Straub, 2009( .:برداشت فرد  عبارت از میزان سازگاري
هاي هاي موجود، تجربهاز هماهنگی نوآوري با تجربه

تواند با نوآوري می. گذشته و نیازهاي گیرنده است
فرهنگی، اجتماعی، با عقایدي که  هاياعتقادات و ارزش

قبال ابراز شده است و با نیازهاي افراد براي نوآوري 
 & Rogers, 2003; Gupta)سازگار یا ناسازگار باشد

Rogers, 1991; Straub, 2009).. :عبارت  پیچیدگی
است از میزان درك فرد از دشواري یادگیري و بکاربردن 

د که در آن فهم ت. به درجه اي اطالق می شونوآوري اس
 ,Rogers) رسد(و استفاده از نوآوري دشوار به نظر می

2003; Gupta & Rogers, 1991; Straub, 2009.  آزمون
عبارتست از امکان بررسی و آزمون نوآوري در  پذیري:

 & Rogers, 2003; Gupta) سطحی محدود است

Rogers, 1991; Straub, 2009).. میزان  :پذیري رویت
 بودن نتایج نوآوري، براي دیگران است قابل رویت

                                                                                  
1. Relative advantage 
2. Compatibility 
3. Complexity 
4. Trialability 
5. Observability 

)(Rogers, 2003; Gupta & Rogers, 1991; Straub, 

2009. 
 و روستایی مناطق در هانوآوري اشاعه فرآیند درك
 تحلیل و تجزیه موردمختلف  محققان توسط کشاورزي

 Cikic & Petrovic, 2013; Tomasقرار گرفته است (

Simin & Jankovic, 2014.(  محققان مختلف  ،نهمچنی
کنند، تاثیر عوامل گوناگونی را بر روي رفتار بررسی می

در راستاي بررسی نگرش و رفتار زیست محیطی در 
هاي مختلف، مطالعاتی در سراسر دنیا صورت میان گروه

هاي متفاوتی در گرفته است. در هر کدام از آنها، سازه
به نظر گرفته شده است که نتایج مختلفی از هر کدام 

دست آمده است که به بررسی تعدادي از این مطالعات 
در پژوهشی با  )et al. Hini )1995 شود.پرداخته می

عنوان پیوند بین نگرش زیست محیطی و رفتار بر این 
تواند در رفتار معتقد هستند که یکی از عواملی که می

زیست محیطی تاثیر بسیار زیاد و مهمی داشته باشد، 
ل و مشکالت یو رفتار در مورد مسا پیوند بین نگرش

 )et al    Barnett)2000مطالعه زیست محیطی است.
 و پیسیسی می آرکانزاس، کشاورزان که است داده نشان

 نسبت بیمه نوآوري پذیرش به محدودي گرایش لوئیزیانا

 نیز آن علت. دارند آمریکا مناطق سایر کشاورزان به

 اجرایی ریزي طرح در ضعف و نوآوري باالي هزینه

در  )et al   Shiferaw)2009. است شده ذکر هانوآوري
و پذیرش مدیریت پژوهشی با عنوان سازگارسازي 

پا، بر طبیعی در بخش کشاورزي خردهنوآوري هاي منابع
هاي حفاظتی از سوي کشاورزان تاکید پذیرش روش

ها، ها، زیرساختکنند و بر موضوعاتی چون سیاستمی
هاي فردي و ها، ویژگیدمات، بازار، نوآوريها، خارگان

-حرفه اي و شرایط محیط زیست در پذیرش انواع روش
 et al  .اندهاي جدید حفاظتی را مورد توجه قرار داده

Wauters )2010(  براي تعیین عوامل موثر بر پذیرش
(مثل محصوالت  هاي کنترل فرسایش خاكفعالیت

پوششی) در ورزي و نوارهاي پوششی، حداقل خاك
ترین عامل، نگرش نسبت به بلژیک، نشان داند که مهم

فعالیت حفاظت خاك بود. نیت رفتاري، نگرش و 
ها نسبت به هنجارهاي ذهنی پذیرندگان این فعالیت

 et al  Reimerداري متفاوت بود.نپذیرندگان، بطور معنی

 نگرش بعدي چند اي با عنوان ماهیتدر مطالعه )2012(
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 مفاهیم: (ایندیانا در کشاورزان میان در محیطی زیست
، به این نتیجه رسیدند )هاي حفاظتیروش پذیرش براي

پذیرش که فاکتورهاي زیادي نگرش کشاورزان را براي 
دهند از جمله: هاي حفاظتی تحت تاثیر قرار میروش

کشاورزانی که به محیط زیست خارج از مزرعه توجه 
کنند، ر استفاده میکنند از روش هاي حفاظتی بیشتمی

کشاورزانی که به کشاورزي به عنوان فعالیت اقتصادي 
هاي حفاظتی بی پردازند نسبت به پذیرش روشمی

توجه هستند، کشاورزانی که در قبال حفاظت از محیط 
کنند به دنبال استفاده از زیست احساس مسئولیت می

 et alهر روش حفاظتی براي حفظ محیط زیست هستند.

 Swaim )2014( و نیت اي با عنوان تأثیراتدر مطالعه 
زیست نشان محیط به پایداري نسبت آموز دانش رفتار

ترین تاثیر را بر رفتار آموزان قويدادند که نگرش دانش
هنجارهاي ذهنی  ،همچنین .پایداري محیط زیست دارد

هاي باشد. پژوهشهم بر نیت بروز رفتار نیز موثر می
 et al.. پذیرش نوآوري رخ داده استگوناگونی در زمینه 

Eder )2015(  در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که
از میان عوامل مختلفی که بر پذیرش فناوري تاثیر دارد، 

مزیت نسبی از اهمیت باالیی برخوردار است.  
Rajabbeigi & Faridi )2012(  در پژوهش خود به این

وثر در پذیرش ویژگی نوآوري منتیجه رسیدند که پنج 
شامل: مزیت نسبی، سازگاري، پیچیدگی، آزمون  نوآوري

پذیري و رویت پذیري از عوامل موثر در پذیرش نوآوري 
هستند همچنین، سازگاري و پیچیدگی تاثیر باالیی در 

) Mohammadi & Amiri )2013پذیرش نوآوري دارند. 
اي به این نتیجه رسیدند که از بین ابعاد در مطالعه

 پذیرشپذیري در ش فناوري، مزیت نسبی و رویتپذیر

هاي دولتی از اهمیت در سازمان اطالعات فناوري نوآوري
اي در مطالعه )Rostami )2012 باالیی برخوردار هستند.

نقش عوامل موثر بر پذیرش و به کارگیري با عنوان 
فناوري اطالعات و ارتباطات در بین جوانان روستایی بر 

انجام داد به این نتیجه  نوآوري راجرزاساس نظریه نشر 
از بین ابعاد پذیرش فناوري، سازگاري در رسید که 

 )Rogers )2003 پذیرش فناوري اهمیت باالیی دارد.
) 1هاي ممتاز را برگزیده است. جدول(برخی از پژوهش

 ها را نشان می دهد.این پژوهش

 
 )Rogers, 2003ري (هاي انجام گرفته در زمینه پذیرش نوآوپژوهش -1 جدول

 ویژگی نوآوري موثر در پذیرش نوآوري جامعه آماري محقق
 مزیت نسبی، سازگاري، پیچیدگی کشاورز پنسیلوانیا 229 )1960کولین (

 آزمون پذیري، مزیت نسبی کشاورز پنسیلوانیا 229 ) 1966فلیگل و کولین (
 مزیت نسبی، پیچیدگی کشاورز سوئدي 1845 )1966پترینی (

 مزیت نسبی، پیچیدگی، آزمون پذیري، رویت پذیري کشاورز کانادایی 130 )1966ین (سا
 مزیت نسبی کشاورز پنسیلوانیا 80 )1967کولین و فلیگل (

 مزیت نسبی، رویت پذیري کشاورز هندي 387 )1968فلیگل (
 مزیت نسبی، رویت پذیري شرکت هاي زغال سنگ )1961مانسفیلد (

 مزیت نسبی، سازگاري، پیچیدگی، رویت پذیري لم ابتدایی کانادامع 383 )1973کلینن (
 سازگاري، پیچیدگی، رویت پذیري معلم آمریکا 209 )1974هان (

 مزیت نسبی، سازگاري، پیچیدگی، رویت پذیري، آزمون پذیري معلم 100 )1977هالووي (
 پیچیدگی نفر از پرسنل مدرسه 100 ) 1978آالن و ولف (

 
 کشور در طبیعی منابع تخریب کنونی روند به توجه با

 متوجه زمینه این در که مشکالتی و اردبیل  استان و

 با تخریب سرعت است، شده و آیندگان حاضر نسل

 برداريبهره و توسعه حفظ، احیاء، زمینه در که اقداماتی

 .نیست مقایسه قابل شود، می انجام طبیعی منابع

نگرش زیست آوري و لزوم توجه به ابعاد نو ،بنابراین
فناوري پذیرش محیطی در بروز رفتار زیست محیطی (

از اهمیت قابل توجهی  هاي حفاظتی) توسط روستاییان
صورت ی پژوهش بهمومدل مفهبنابراین، برخوردار است. 

 ). 1گیرد (شکل زیر شکل می
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 ) مدل مفهومی پژوهش1شکل(
 

 پژوهش روش
 درجه و میزانهدف، کاربردي،  ظلحا از حاضر تحقیق

 گردآوري نحوة نظر از توصیفی، و غیرآزمایشی کنترل،

-یافته تعمیم قابلیت لحاظ به ،ایتنه در و میدانی ها،داده

 این آماري شود. جامعهمی محسوب پیمایشی نوع از ها،

استان یی روستاي خانوارها سرپرستان تمامی را تحقیق
 اساس بر. دهدیم لیتشک خانوار) 109679اردبیل (

خانوار 250 حدود نمونه حجم ،کوکران فرمول
 روش از نمونه، حجم برآورد از پس. دیگرد برآورد ١
ي ریگنمونهي برا متناسب انتساب باي اطبقهي ریگنمونه

ي خانوارها تعداد. شد استفاده هادادهي آورجمع و
 با متناسب و دیگرد مشخص شهرستان هریی روستا

                                                                                  
1.   

 حجم و شهرستان هر در موجودیی روستا رخانوا درصد
 مشخص شهرستان هری انتخاب نمونه تعداد نمونه،

 تعداد ازی تصادف صورت به سپس). 2(جدول .دیگرد
 مورد شهرستان هر شده مشخص انییروستا خانوار

 .شد افتیدر هاآن از الزم اطالعات و گرفت قرار مصاحبه
 

 
 ه آماري مورد مطالعه). حجم جامعه آماري و حجم نمون2جدول (

 درصد نمونه فراوانی نمونه تعداد اعضاي خانوار شهرستان ردیف
 6/23 59 26179 اردبیل 1
 4/6 16 6956 بیله سوار 2
 4/14 36 15976 پارس آباد 3
 10 25 11478 خلخال 4
 8/4 12 4369 کوثر 5
 8/10 27 11997 گرمی 6
 18 45 20371 مشکین شهر 7
 2/7 18 8373 نمین 8
 8/4 12 3980 نیر 9
 100 250 109679 جمع کل 

  
 
 

 سازگاري
 مزیت نسبی
 رویت پذیري
 آزمون پذیري

 پیچیدگی

 ابعاد نوآوري

نگرش زیست 
 محیطی

رفتار زیست 
 محیطی
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 بود پرسشنامه تحقیق این در هاداده گردآوري ابزار

 نظر در با و مختلف هايپژوهش و منابع بررسی با که

 بود. این شده تدوین تحقیق سواالت و اهداف گرفتن

 و فردي هايمشخصه بخش چهار شامل پرسشنامه

 3شامل: سازگاري ابعاد نوآوري اي پاسخگویان، حرفه
ن گویه، آزمو 4گویه، رویت پذیري  6گویه، مزیت نسبی 

(بر مبناي طیف گویه  4گویه و پیچیدگی  5پذیري 
-)، نگرش زیست5لیکرت، از هیچ= صفر تا خیلی زیاد= 

(بر مبناي طیف لیکرت، از هیچ= صفر گویه  18محیطی 
 رتباط بادر ا ) و رفتار زیست محیطی5تا خیلی زیاد= 

(بر مبناي طیف لیکرت،  گویه 26فناوري هاي حفاظتی 
ایی براي تعیین رو ) بود.5از هیچ= صفر تا خیلی زیاد= 

ی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و جهت تعیین پایای
(روستاییان  پرسشنامه خارج از نمونه 30نیز تعداد 

مورد مطالعه تکمیل شد و ضریب آلفاي  شهرستان کرج)
)، 3هاي مذکور  محاسبه شد(جدولخ براي بخشکرونبا

 از و با توجه به مقادیر آن  نشان داد که وسیله تحقیق
ر آوري اطالعات برخورداقابلیت قابل قبولی براي جمع

بندي روستاییان مورد مطالعه به منظور طبقه .است
براساس میزان بروز رفتار زیست محیطی از تفاوت 

یر به صورت ز )ISDMمعیار ( انحراف معیار از میانگین یا
  ):Gangadharappa et al., 2007( استفاده شد

 A<mean- Sd :کم
 mean- Sd<B<mean+ Sd :متوسط
 C>mean+ Sd :زیاد

هاي در ارتباط با فناورينمره رفتار زیست محیطی 
ونه به دو سطح با بر اساس میانگین آن در نم حفاظتی

پردازي منظور دادهرفتار مساعد و نامساعد تفکیک شد. به
اي استفاده شد. از روش رگرسیون لجستیک دو جمله

هاي انجام رگرسیون خطی مانند وجود رابطه پیش شرط
خطی بین متغیر هاي مستقل و وابسته، همسانی 

هاي مستقل، توزیع متغیر وابسته و متغیر 1واریانس
ها یا خطاي اندازه گیري یماندهباقمتغیر وابسته و نرمال 

مدل، در رگرسیون لجستیک وجود ندارد. در این نوع از 
باشد یم ))/p)-1pکه نسبت  2رگرسیون از نسبت برتري

                                                                                  
1. Homoscedastic 
2. odds 

دست آوردن مدل لجیت از شود و براي بهیماستفاده 
مدل عمومی  ،این رابطه باید از آن لگاریتم گرفت. لذا

 ,Agresti( به شکل زیر خواهد بود رگرسیون لجستیک

نسخه  SPSS. به منظور داده پردازي از نرم افزار )2012
 استفاده شد. 22

Ln (p/ (1-p) = Intercept + b1×X1 + b2×X2 + ... 
+ bK × Xk 

 
 تحقیق هايمقیاس براي کرونباخ آلفاي ضریب). 3ل(جدو

 کرونباخي آلفا مقدار ها هیگو فیرد
 87/0 یرفتار زیست محیط 1
 83/0 نگرش زیست محیطی 2
 82/0 مزیت نسبی 3
 76/0 سازگاري 4
 75/0 پیچیدگی 5
 75/0 آزمون پذیري 6
 77/0 رویت پذیري 7

 

 نتایج و بحث
 : اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهویژگی

درصد پاسخگویان  4/94، طبق نتایج به دست آمده
مونه درصد از جمعیت ن 6/5مورد مطالعه را مردان و 

. متوسط سن ادنددآماري این تحقیق را زنان تشکیل می
. بیشترین بودسال  17/46روستاییان مورد تحقیق 

سال است که  50تا  30فراوانی مربوط به گروه سنی 
. داشتنددرصد از پاسخگویان در این طبقه قرار  4/50

 87ترین پاسخگو مسن سال و 20ترین پاسخگو جوان
 223هاي پژوهش نشان داد که . یافتهسال سن داشت

پاسخگویان این  )%8/10نفر ( 27) متاهل و %2/89نفر (
ند. از مجموع افرادي که مورد مطالعه تحقیق مجرد بود

-قرار گرفتند، بیشترین فراوانی مربوط به خانوارهایی می
نفر و کمتر است و  5باشد که تعداد اعضاي خانوار آنها 

نفر و بیشتر  10رهایی با کمترین فراوانی مربوط به خانوا
 88/39سال سکونت در روستا  د. متوسطباشجمعیت می

 50تا  30. بیشترین فراوانی مربوط به گروه سال بود
درصد از پاسخگویان در این طبقه  4/42که  بودسال 
. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح داشتندقرار 

ط به مربو فراوانیسواد حاکی از آن است که بیشترین 
مربوط به  ،) و کمتریندرصد 8/18(بود سطح ابتدایی 

 6/77نفر ( 194. بود) درصد 4/8سطح دبیرستان (
 6و درصد) از پاسخگویان داراي شغل اصلی کشاورزي 

 .بوداندداراي شغل آزاد درصد)  4/2نفر (
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میزان نگرش زیست محیطی روستاییان و اولویت بندي 
 هاي تبیین کننده آن: گویه

) آورده شده است، به 4طور که در جدول (همان
هاي تبیین کننده نگرش منظور اولویت بندي گویه

زیست محیطی از آماره ضریب تغییرات استفاده گردید 
که نتایج حاصل از این آماره بیانگر آن است که، گویه 

ها و دفع نامناسب فاضالب موجب آلودگی رودخانه"
، 17/0غییرات با ضریب ت "شودهاي زیرزمینی میآب

فراوانی و زیادي منابع طبیعی به "اولویت اول و گویه 
با ضریب تغییرات  "شودقدري است که هرگز تمام نمی

 اولویت آخر را به خود اختصاص دادند. 35/0

 

 هاي تبیین کننده نگرش زیست محیطی). اولویت بندي گویه4جدول(

 گویه ها
میانگین 
 رتبه اي

انحراف 
 معیار

ضریب 
 راتتغیی

 اولویت

 1 17/0 74/0 15/4 هاي زیرزمینی می شود.دفع نامناسب فاضالب موجب آلودگی رودخانه ها و آب
 2 18/0 77/0 12/4 دفن و جمع آوري اصولی زباله ها باعث حفاظت از محیط زیست می شود.

 3 19/0 77/0 93/3 تخریب محیط زیست موجب محدودیت در فعالیت هاي ما می شود.
 4 21/0 83/0 90/3 یست شامل طبیعت و فضاي اطراف ما است.محیط ز

هایی از کشاورزي است که سازگار با طبیعت هر موفقیت کشاورزي در آینده در گرو بکارگیري روش
 منطقه باشد.

82/3 83/0 22/0 5 

 5 22/0 86/0 86/3 هر روستایی در قبال مسائل و مشکالت به وجود آمده براي محیط زیست مسئول است.
 5 22/0 87/0 85/3 نیاز هاي زندگی ما از محیط زیست برآورده می شود.

 8 23/0 90/0 94/3 براي آماده سازي زمین بهتر است استفاده از ماشین آالت کشاورزي تاحد امکان افزایش یابد.
 8 23/0 87/0 76/3 روش هاي جدید حفاظتی می توانند مشکالت محیط زیست را حل کنند.

 10 24/0 88/0 68/3 عالیت ها در زندگی امروزي براي محیط زیست مضر است.بیشتر ف
اي کشت شوند که توانایی تولید آنها در درازمدت حفظ شود، حتی اگر این به مزارع باید به شیوه

 معناي تولید کمتر و سود کمتر باشد.
86/3 95/0 24/0 10 

 10 24/0 95/0 96/3 با توجه به حقوق نسل هاي آینده انجام شود. بهره برداري از منابع طبیعی و اراضی کشاورزي باید
 10 24/0 94/0 92/3 دفع مناسب فضوالت حیوانی باعث کاهش بیماري ها و خسارت به محیط زیست می شود.

 14 25/0 97/0 78/3 تولید کمتر و بلندمدت بهتر از تولید زیاد ولی کوتاه مدت است.
 15 27/0 02/1 77/3 شان باشد.به حداکثر رساندن تولید و سود بیشتر مزارع هدف اساسی کشاورزي باید

کشاورزان آگاهانه و به خاطر سودجویی بیشتر در کوتاه مدت، از نهاده هاي کشاورزي به طور بی رویه 
 کنند.استفاده می

56/3 06/1 29/0 16 

 17 30/0 05/1 39/3 وضعیت محیط زیست در آینده بهتر خواهد شد.
 18 35/0 10/1 10/3 فراوانی و زیادي منابع طبیعی به قدري است که هرگز تمام نمی شود.

 5زیاد= ، خیلی4، زیاد= 3، متوسط= 2، کم= 1کم= ، خیلی0مقیاس: هیچ= 
 

منظور بررسی نگرش زیست محیطی توسط به
 18روستاییان مورد مطالعه پس از جمع جبري امتیاز 

روش فاصله انحراف معیار از دهنده آن از گویه تشکیل

استفاده شد. نتایج حاصل از  (ISDM)میانگین یا معیار 
 ) آمده است.5این بخش در جدول (

 

 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب نگرش زیست محیطی ).5(جدول
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی نگرش زیست محیطی

 6/11 6/11 29 نامطلوب
 4/80 8/68 172 مطلوب نسبتا

 100 6/19 49 مطلوب
  100 250 مجموع

 72نما:  35/68میانگین:          471/8انحراف معیار:  38کمینه:  90بیشینه: 
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درصد از  8/68) 5طبق داده هاي حاصل از جدول (

افراد مورد مطالعه داراي نگرش زیست محیطی نسبتا 
گرش زیست درصد از آنها داراي ن 6/19مطلوب و 

 محیطی مطلوبی هستند.
 در ارتباط میزان بروز رفتار زیست محیطی روستاییان

 هايبندي گویهو اولویت با فناوري هاي حفاظتی 
 تشکیل دهنده آن:

) آورده شده است، به 6طور که در جدول (همان
هاي تبیین کننده رفتار زیست بندي گویهمنظور اولویت

 اده گردید.محیطی از ضریب تغییرات استف
 

 
 در ارتباط با فناوري هاي حفاظتی ). اولویت بندي گویه هاي تبیین کننده رفتار زیست محیطی6جدول (

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین رتبه اي گویه ها
 1 45/0 44/1 17/3 استفاده از کود دامی

 2 57/0 59/1 75/2 همکاري در به تعادل رساندن تعداد دام در مراتع
 2 57/0 63/1 84/2 کاشت درخت در اطراف خانه

 4 59/0 56/1 63/2 باقی گذاري کاه و کلش در زمین
 5 60/0 66/1 77/2 همکاري در کنترل و اطفاي حریق در جنگل

 6 63/0 68/1 65/2 تسطیع اراضی
 6 63/0 69/1 68/2 آیش زمین زراعی

 8 65/0 59/1 42/2 استفاده از ارقام به نژادي
 9 66/0 72/1 60/2 تناوب زراعی

 10 67/0 71/1 48/2 مرزبندي زمین
 11 68/0 57/1 29/2 شخم حداقل

 12 69/0 62/1 33/2 شخم خالف شیب
 12 69/0 65/1 40/2 یکپارچگی اراضی

 14 70/0 77/1 50/2 همکاري در خروج دام از جنگل
 15 75/0 60/1 11/2 کشت مخلوط

 16 76/0 69/1 21/2 نهالکاري در شیب
 17 83/0 63/1 96/1 ایجاد پرچین در اطراف زمین

 18 86/0 67/1 94/1 کود پاشی در مراتع
 18 86/0 69/1 95/1 کشت گیاهان بقوالت(باقال، لوبیا، شبدر و یونجه)

 20 87/0 69/1 96/1 کاشت گیاهان پوششی
 21 89/0 64/1 84/1 کشت نواري

 21 89/0 78/1 98/1 رانی و قطره اي)استفاده از آبیاري تحت فشار(با
 23 90/0 80/1 2 قرق مرتع

 24 92/0 70/1 84/1 حفاظت اراضی حاشیه رود
 25 94/0 71/1 81/1 بذرپاشی در مراتع

 26 96/0 71/1 78/1 ایجاد بادشکن
 5زیاد= ، خیلی4، زیاد= 3، متوسط= 2، کم= 1کم= ، خیلی0مقیاس: هیچ= 

 
) مشاهده 6شده در جدول (ه یبراساس نتایج ارا

شود که روستاییان مورد مطالعه رفتارهاي زیست می
 «مانند  در ارتباط با فناوري هاي حفاظتیمحیطی 

همکاري در به تعادل رساندن «، » استفاده از کود دامی
» کاشت درخت در اطراف خانه«و » تعداد دام در مراتع

ها آنگیرند، این در حالی است که تر بکار میرا بیش
 و »  ایجاد بادشکن «هاي حفاظتی مانند روش

گیرند. عالوه بر تر بکار میرا کم» بذرپاشی در مراتع «
محیطی منظور بررسی میزان بروز رفتار زیستاین، به

توسط روستاییان مورد مطالعه پس از جمع جبري امتیاز 
دهنده آن از روش فاصله انحراف معیار گویه تشکیل 26

استفاده شد. نتایج حاصل  (ISDM)یا معیار  از میانگین
 ) آمده است.7از این بخش در جدول (
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 ). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رفتار زیست7جدول(
 هاي حفاظتیدر ارتباط با فناوري محیطی

رفتار زیست 
 محیطی

درصد  درصد فراوانی فراوانی
فراوانی 
 تجمعی

 8/34 8/34 87 پایین

 76 2/41 103 متوسط
 100 24 60 باال

  100 250 مجموع
بیشینه: 

122 
کمینه: 

5 
       805/29انحراف معیار: 

 87/59میانگین: 
 15نما: 

 
شود که ) مشاهده می5هاي جدول (براساس یافته

ست درصد) روستاییان مورد مطالعه رفتار زی 76اکثریت (
در حد  در ارتباط با فناوري هاي حفاظتیمحیطی 
ز درصد) ا 24دهند و فقط (پایینی را انجام میمتوسط و 

 دهند.  محیطی را در حد باال انجام میها رفتار زیستآن
تحلیل اثرات ابعاد نوآوري و نگرش بر رفتار زیست 

 هاي حفاظتی: محیطی روستاییان در ارتباط با فناوري
به این منظور از آزمون لجیت دو وجهی استفاده شد. 

ها از نظر باید مناسبت داده در این ازمون نخست
هاي مستقل در دو سطح متغیر تمایزات قابل توجه متغیر

ها بررسی شود. در این رابطه وابسته براي تفکیک گروه
هاي کند آیا احتمالبررسی می 1آزمون هاسمر و لمشو

هاي مشاهده شده همخوانی پیش بین شده با احتمال
مقدار آن برابر دارد یا خیر. براي تابع به دست آمده 

و سطح معنی  7است که داراي درجه آزادي  06/12
بینی مبنی بر پیش نآ صفراست که فرض  098/0داري 

-توان نتیجهیم ،شود. لذایمهاي واقعی پذیرفته احتمال
گیري نمود بین مقادیر مشاهده شده با پیش بینی شده 
بر اساس این تابع هماهنگی الزم برقرار و نتایج قابل 

و  45/0برابر  2ناگل کرك  2R سیر است. مقدار شبهتف
به دست آمده است. این امر  28/0برابر  3کاکس و اسنل

درصد  28تواند یمدهد تابع استخراج شده یمنشان 
محیطی را با یک مدل تغییرات رخداد رفتار زیست

هاي اي و بر اساس ابعاد ویژگیلجستیک دو جمله
 نوآوري تبیین کند.

 
                                                                                  
1. Hosmer and Lemeshow test 
2. Nagelkerke R Square 
3. Cox & Snell R Square 

 
 به همراه آماره والدهاي حفاظتی در ارتباط با فناوري). ضرایب تابع لجیت رفتار زیست محیطی 8جدول (

 B S.E. Wald Sig. Exp. (B) متغیر هاي پیش بینی کننده
براي  95/0حدود اطمینان 

Exp. (B) 
 کران باال کران پایین

 165/1 922/0 036/1 552/0 354/0 060/0 036/0 مزیت نسبی

 522/1 027/1 250/1 026/0 939/4 100/0 223/0* گاريساز

 367/1 734/0 002/1 991/0 000/0 159/0 002/0 آزمون پذیري
 825/1 017/1 362/1 038/0 291/4 149/0 309/0* رویت پذیري

 459/1 996/0 205/1 055/0 680/3 097/0 187/0* پیچیدگی
 941/24 259/3 016/9 000/0 941/17 519/0 199/2** نگرش زیست محیطی(متغیر کنترل)

 --- --- --- 000/0 994/26 687/1 -765/8 مقدار ثابت تابع لجیت
 در سطح پنج درصد خطا *معنی داري در سطح یک درصد خطا و ** 

 

یی هامدلاین مقادیر مبنایی براي مقایسه با سایر 
شود. بر یمه یهاي پژوهشی ارااست که در سایر موقعیت

تابع لجیت برآورد شده داراي نرخ موفقیت  اساس نتایج
 80و درستی تفکیک تا  2/87بینی کلی برابر پیش

درصد است. در واقع بر مبناي شبیه سازي تابع به دست 

 250آمده با داده هاي موجود معلوم شد این تابع از 
نفر را به  218نمونه مورد مطالعه این توانایی را دارد که 

جدول بندي کند. بر اساس  درستی در طبقه خود رده
  توان تابع لجیت را به شرح زیر بیان نمود:یم)، 6(

                    )1X(223/0+76/8-  =p)-1Ln (p/ ( 
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)4X (199/2) +3X (187/0)+2X (309/0+  
 

 1Xاحتمال برتري رفتار زیست محیطی،  Pکه در آن 
با  برابر 3Xبرابر با رویت پذیري،  2Xبرابر با سازگاري، 

باشد. از یمنگرش زیست محیطی  4Xپیچیدگی و 
آنجائیکه مقدار بتا در تابع لجیت به تنهایی تفسیر 

شود که باید از تابع لگاریتم گرفت، لذا از ینم
 شودیماکسپوننشیال براي تفسیر ضرایب استفاده 

)Agresti, 2012(. 
ترین دست آمده مشخص شد مهمهبر اساس نتایج ب

در  در تفکیک سطوح رفتار زیست محیطی گذارمتغیر اثر
باشد ، متغیر سازگاري میهاي حفاظتیارتباط با فناوري

و مقدار  223/0براي آن برابر  Bکه مقدار ضریب 
نتایج نشان  ،باشد. لذامی 250/1اکسپوننشیال آن برابر 

هاي دهد یک واحد تغییر مثبت در سازگاري فناوريمی
ارهاي مساعد زیست تواند احتمال رفتحفاظتی می

برابر بزرگتر نماید به دیگر  250/1محیطی را به اندازه 
 250/1سخن شانس برتري احتمال موفقیت به اندازه 

مشخص شد متغیر  ،برابر افزایش خواهد یافت. همچنین
اکسپوننشیال و مقدار  B، 309/0پذیري با ضریب رویت
 گذار در تفکیک سطوح رفتاراثر ، متغیري362/1برابر 

-می هاي حفاظتیدر ارتباط با فناوريزیست محیطی 
دهد یک واحد تغییر مثبت در باشد. نتایج نشان می

تواند احتمال هاي حفاظتی میپذیري فناوريرویت
برابر  362/1محیطی را به اندازه رفتارهاي مساعد زیست

تر نماید به دیگر سخن شانس برتري احتمال بزرگ
رابر افزایش خواهد یافت. ب 362/1موفقیت به اندازه 

و مقدار  B  ،187/0متغیر پیچیدگی با ضریب
، و متغیر نگرش زیست 205/1اکسپوننشیال برابر 

اکسپوننشیال برابر و مقدار  B ،199/2محیطی با ضریب 
، متغیرهاي اثر گذار در تفکیک سطوح رفتار 016/9

زیست محیطی می باشد. به عبارت دیگر یک واحد تغییر 
ی فناوري هاي حفاظتی و نگرش پیچیدگمثبت در 

برابر می  199/2و  205/1محیطی به ترتیب زیست
توانند احتمال رفتارهاي مساعد زیست محیطی را باال 

 ببرند.
 نتیجه گیري و پیشنهادها

 خود پیرامون زیست محیط بر انسان تأثیر هرچند

 به آن، نابودي و تخریب اما دارد، او حیات قدمت به عمري

 ايگونه به جمعیت، سریع افزایش و صنعتی انقالب دنبال

 را انسان آوريفن و علم پیشرفت و یافت دتش خطرناك

 موجب و ساخته خویش مقهور را طبیعت تا ساخت قادر

با توجه  .گردد زیست محیط مستمر اما تدریجی، انهدام
هاي روستاییان باید اهمیت محیط زیست در فعالیتبه 

ر خصوص محیط زیست اصالح کرد رفتار روستاییان را د
 .حل دیگري وجود نداردهیچ راهتوان گفت که میو 

اگرچه در اصل بسیاري از مردم بر این باورند که باید از 
طبیعت و محیط زیست حفاظت شود، اما پیاده سازي و 

هایی از سوي آنان هاي حفاظتی با مقاومتانجام طرح
تحقیق حاضر ، با توجه به اهمیت موضوع شود.مواجه می

در خصوص تحلیل اثرات ابعاد نوآوري و نگرش بر رفتار 
هاي محیطی روستاییان در ارتباط با فناوريزیست

حفاظتی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از بین 
سازگاري، رویت پذیري، آزمون پذیري، "ابعاد نوآوري 

و نگرش زیست محیطی بر  "مزیت نسبی و پیچیدگی
در ارتباط با  محیطی روستاییانر زیستبروز رفتا

هاي حفاظتی ، بعد سازگاري فناوريهاي حفاظتیفناوري
در از اهمیت باالتري در بروز رفتار زیست محیطی 

از نظر روستاییان  هاي حفاظتیارتباط با فناوري
هاي هرچه فناوري ،به عبارت دیگر .برخوردار است

از روستاییان، سازگاري با نیهاي حفاظتی داراي ویژگی
سازگاري با تجارب قبلی روستاییان و سازگاري با 
امکانات موجود روستاییان داشته باشد میزان پذیرش و 

ها توسط روستاییان بیشتر خواهد استفاده از این فناوري
، )Rajabbeigi & Faridi )2012که با نتایج  بود

Rostami )2012( و Rogers )2003( مطابقت دارد .
هاي حفاظتی بعد دیگري از ابعاد ري فناوريپذیرویت

در ارتباط  محیطینوآوري است که در بروز رفتار زیست
هایی که ویژگی .تاثیر دارد هاي حفاظتیبا فناوري

فناوري هاي حفاظتی باید داشته باشند تا روستاییان را 
هاي براي پذیرش آن ترغیب کنند شامل هرچه روش

زیست و میزان تولید حفاظتی در کاهش تخریب محیط 
که با  کنند، هستندنقش داشته باشد از آن استفاده می

 Rogers) و Mohammadi & Amiri)2013 نتایج 

هاي حفاظتی پیچیدگی فناوري. مطابقت دارد )2003(
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در ها و بروز رفتار زیست محیطی نیز در پذیرش نوآوري
هاي رد، فناورينقش دا هاي حفاظتیارتباط با فناوري

هاي نیاز به یادگیري آسان، اظتی که داراي ویژگیحف
نیاز به کسب مهارت، نیاز به تغییر کم در مزرعه در 

هاي حفاظتی داشته صورت اجرا و اجراي آسان روش
که  گیرندباشد از سوي روستاییان مورد استفاده قرار می

 Rogersو  )Rajabbeigi & Faridi )2012با نتایج 

گرش زیست محیطی یکی دیگر . نمطابقت دارد )2003(
 است.از عوامل تاثیر گذار در بروز رفتار زیست محیطی 

هرچه نگرش روستاییان در مورد محیط زیست از قبیل 
هایی موفقیت کشاورزي در آینده در گرو بکارگیري روش

از کشاورزي است که سازگار با طبیعت هر منطقه باشد، 
ایی تولید آنها اي کشت شوند که توانمزارع باید به شیوه

در درازمدت حفظ شود، حتی اگر این به معناي تولید 
بهره برداري از منابع طبیعی و  .کمتر و سود کمتر باشد

اراضی کشاورزي باید با توجه به حقوق نسل هاي آینده 
ل و مشکالت به یانجام شود و هر روستایی در قبال مسا

 وجود آمده براي محیط زیست مسئول است، باال باشد
 رفتار زیست محیطی مناسبی از خود نشان خواهند داد

 )et al. Wauters )2010( ،et al.  Reimer )2012 با نتایج
-اساس یافتهبر   .مطابقت دارد )et al.  Swaim )2014و 

 شود:هاي تحقیق پیشنهاد می
 با فناوري هاي حفاظتی سازگاري. براي رفع موانع 1

 مطلب توجه کرد که شرایط محیط روستایی باید به این
 از سوي منطقه براي هایی کهطرح و هابیشتر برنامه

جنگداري،  زمینه در ها و نهادهاي مسئولسازمان
ي دارا شوند،می انجام غیره و حراست حفاظت، مرتعداري،

بوده و  به پایین باال و از شده تعیین از پیش اهداف
 ماهیت سازگاري با نیازها، تجارب و امکانات موجود

ا هنامهشود براي تدوین بررو، پیشنهاد میندارند، از این
بع هاي حفاظت از مناهاي مرتبط با طرحبه ویژه برنامه

هاي خاص یتوطبیعی، به شرایط، نیازها، مسایل و اول
مناطق مختلف توجه شود، تنها در این صورت است 

ا ی رهاي حفاظتروستاییان تمایل براي استفاده از فناوري
 د داشت.خواهن
هاي عدم رویت پذیري فناوري رفع زمینه . در2

ها و شود از طریق روشحفاظتی، پیشنهاد می
 هاي ترویجی،کالس شکیلت سازوکارهایی همچون

هاي مختلف ها در زمینهها و همایشبرگزاري نمایشگاه
هاي آموزشی، محیطی و تشکیل کارگاهحفاظت زیست

 بروشورهاي و ریهنش پالکارد، پوستر، توزیع و تهیه

 هايبرنامه پخش و تهیه چاپی، مواد دیگر و ترویجی

 آموزشی، هايفیلم پخش و تدوین تلویزیونی، و رادیویی

 غیرهتوجیهی و  -آموزشی هايدوره و جلسات برگزاري
هاي بهبود آگاهی و اطالعات روستاییان از نتایج زمینه

 هاي حفاظتی را فراهم نمود. استفاده از فناوري
 هاي حفاظتی و. براي رفع موانع پیچیدگی فناوري3

حفاظت از محیط  علمی و بومی هايهمگرایی شیوه
 خبرگان حضور با هاي ترویجیکالس زیست به برگزاري

 براي هدف هايگروه جلب نظر و طبیعی منابع لیمسا

 بسیار تواندمی این زمینه در هاکالس این در شرکت

 جهت این همگرایی از ملزو ،رو این از باشد. حیاتی

 و هاي نوینهشیو و اطالعات اگر که شودمی احساس

 باشد، آنان بردارانبهره قبلی دانش راستاي در احیایی

رابطه  قدیم و جدید اطالعات بین توانندمی ترراحت
و  کسب به نسبت صورت این غیر در نمایند، برقرار

 .داد خواهند نشان مقاومت نوین دانش بکارگیري
در زمینه باال بردن نگرش زیست محیطی  .4

هاي ساخت برنامهشود به روستاییان پیشنهاد می
تلویزیونی مستند براي آشنایی با معضالت و خطرات 

ساخت موسیقی و ترانه با مضامین ، زیست محیطی
 همکاري و، و بزرگساالن محیطی ویژه کودکانزیست

 یر وتکث، صداوسیما هاي مختلفشبکه تعامل نزدیک با
اجراي و  محیطیتوزیع تولیدات هنري دیداري زیست

جشنواره ملی و منطقه اي فیلم، عکس، نقاشی، 
به صورت اختصاصی در مناطق غیره   کاریکاتور و
هاي اخالقی با تقویت آموزه ،همچنینروستایی. 

(مسئولیت پذیري، آینده نگري، خودداري از منفعت 
هاي طریق آموزشجویی) در روستاییان از طلبی و صرفه

توان انتظار داشت که نگرش مساعدتري مربوطه می
نسبت به حفظ محیط زیست در روستاییان ایجاد شده و 
تمایالت آنها را به سوي انجام رفتارهاي زیست محیطی 

  سوق داد.
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