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 171-191، صص 1041جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال یازدهم، شمارۀ چهل و دوم، تابستان 

 مقاله پژوهشی
 

 زیستمحیطمل مؤثر بر افزایش تمایل زنان روستایی نسبت به حفاظت از اعوتبیین 

 (آبادآباد خرمحسن روستای :)مطالعه موردی 
 

 . انیا ،یخوزس ان، ملاثان یعی  منابع طب یدانشگاه علوم کشا رز ،یی  توسعه ر س ا ی  آموزش کشا رز جیت   یدک   یدانشجو -1یزدیحامد ا 

 . انیا ،یخوزس ان، ملاثان یعی  منابع طب یدانشگاه علوم کشا رز ی  آموزش کشا رز جیاس اد گ  ه ت   -پوریخس   بهمن

 . انیا ،یخوزس ان، ملاثان یعی  منابع طب یدانشگاه علوم کشا رز ،یی  توسعه ر س ا ی  آموزش کشا رز جیت   یدک   آموخ هدانش -یممبن یسوار آمنه

 

 3/9/1044: تصویب تاریخ         10/8/1044تاریخ بازنگری:         3/7/1044: دریافت تاریخ

 چکیده 

افزایش  .اس  سوم ۀانسان هزار هایمشغولیدل   نگ انی ت ینمهم از یکی زیس م یط مشکلات   مسائل

 یهازهیرغب    انگ جادیا   زیسرر م یطبا اصررول حاات  از  یف اد در سررطوم مخ لا اج ماعتمایل ا

   زیسرر م یطاز  حاات  در توجهیقابل سررهم بسرریار مهم اسرر . زنانحاات  از آن  یدا طلبانه ب ا

 سب ن ر س ایی زنان تمایل افزایش ب  مؤث  عوامل ب رسی مطالعه این از هدفدارند.  طبیعی منابع مدی ی 

ها آ ری دادهجمع این پژ هش از ل اظ هدف کارب دی   از نظ  ن وه. سرر ا زیسرر م یط از حاات  به

آباد خ م شرره سرر انآباد در پیمایشرری اسرر . جامعه آماری این پژ هش زنان ر سرر ای حسررن -توصرریای

(184=N ) نا  ب آ رد شررد که با هدف  118مورگان حجم نمونه  جسرری   گکه ب  اسرراج جد ل  اسرر

آ ری ابزار جمعگی ی تصرررادفی سررراده بود. ر ش نمونه. نا  ارتقا یاف  121افزایش دق  حجم نمونه تا 

 گ  ه علمیهیئ  آن توسرط اعاای  م  وایی سراخ ه بوده که ر ایی صروری  م قق ، پ سرشرنامههاداده

رسی   ب ای ب تأیید گ دید دانشرگاه علوم کشا رزی   منابع طبیعی خوزس ان  کشرا رزی آموزش   ت  یج
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ی نشرران سرراخ ارلات مدل معاد  ت لیلتجزیه. ن ایج پایایی از ضرر یآ آلاای ک  نباا اسرر ااده شررد دییتأ  

م غی های مؤث  ب   یطی   پاداش مهای زیسرر م یطی، آگاهیپذی ی زیسرر ، م غی های مسررئولی ندداد

 ی م غ یی اتدرصد از تغ 84 توانس ند درنهای باشند   این م غی ها مثب    مس قیم می صورتبهتمایل زنان 

  د.نکن ینیبیشپرا  زیس م یطتمایل زنان ر س ایی به حاات  از 

 .آبادحسنر س ای ، زیس م یطتمایل، زنان ر س ایی، حاات  از : هاواژهکلید

 مقدمه  -1

. شودنمی تلقی ملی مشکل یا سازمان   صنایع مشکل تنها دیگ  که اس  ی زمانید آن آلایش   زیسر م یط ب ث

 از اشین زیس یم یط مشکلات   موانع دیگ  کهطوریبه ؛اسر  ر ب   زیسر یم یط هایب  ان با دنیا حاضر  حال در

   نگ انی ت ینمهم از یکی زیسررر م یط مشرررکلات   مسرررائل ر ازاین .نیسررر  جهانی  شیموردپذ توسرررعه

 خود م یطینامناسآ زیس  رف ارهای از ناشی مسائل این از بسیاری الب ه که اس  سروم ۀانسران هزار هایمشرغولیدل

 ادامه زیس م یط تعادل خوردن هم ب  ر ند چنانچه که اس  آن پژ هش اصلی مسئله (.2411، 1کلاکن ) هاسر انسران

  ف هگ ق ار خط    تهدید مع ض در هم را ا  موجودی  انسرران، بلکه زندگی امنی    آرامش تنهانه ت دید بد ن یابد،

 قشررارا در زیسرر م یط از حاات ی ب ا المللیبین   ملی عزم نیازمند لذا ک د، خواهد نابود را بشرر  حیات   بالاخ ه

آشرنا ساخ ن اف اد در سطوم مخ لا  (.1190سر مدی   معصرومی ف د، شرود )می احسراج شیازپشیب جامعه مخ لا

ئله تواند مسرریحاات  از آن م یدا طلبانه ب ا یهازهیرغب    انگ جادیا   زیسرر م یطبا اصررول حاات  از  یاج ماع

 (.1191رماانی قوام آبادی، ) حل کند شهیهم یبار   ب ا کی را زیس م یط ی  آلودگ آیتخ 

 آب بعمنا کاهش زیسرر ی، تنوع بین رف ن از مانند ایعمده م یطیزیسرر  هایچالش با ر سرر اهای ای ان ط فی، از

 تلاش ه ج ،زیس م یط   ر سر ا ارتباط نزدیک به توجه با موضروع این اهمی  که هسر ند ر ر به م اتع تخ یآ  

 بناب این با؛ (1191جمینی   همکاران، اس  ) پوشیچشرمغی قابل کشرور م یطیزیسر   ضرعی    اصرلام بهبود ب ای

 در  یطیم ضعی  زیس  اصلام   بهبود ب ای تلاشی اسر  ق ار اگ  ،زیسر م یط   ر سر ا نزدیک ارتباط به توجه

 داد م یطی افزایشزیسرر  هایب  ان حل ب ای را ر سرر ایی مناطق ذیناعان توانایی باید گی د، صررورت کشررور یک

های اج ماعی   اق صرررادی در فعالی  انکاریغی قابلهای مهم   ام  زه زنان نقش (.2417، 2براری ینسرررکرا   هوسرررینو)

 04 چ اکه (.2418، 0د تا؛ 2411  همکاران،  1احمدپور) باشررندمیها در ر سرر ا ن گ  هیکی از مؤث ت یر سرر اها دارند   

ها صورت گ ف ه   همچنین توسط آن یدسر عیصرنادرصرد کار در زمینه  94های بخش کشرا رزی   درصرد فعالی 

                                                
1. Klöckner 

2. Boratyńska & Huseynov 

3  . Ahmadpour 

4  . Dutta 
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به (. 2411احمدپور   همکاران، ) انددر زمینه خدمات ر سررر ایی نیز از خود ب جا گذشررر ه توجهیقرابرلنقش فعرال   

 شنق نیز کشا رزی امور در   منزل از خارج در م دان د شاد ش خانه، امور مدی ی  ب  افز ن ر سر ایی، زنانعبارتی 

 زنان ، گیدعبارتبه   اس  م دان از بیش   ح ی کشا رزی، امور از بخشری در زنان نقش کشرورها، از ب خی در. دارند

 همه در هاآن کارک دن   دارند ایفعالانه همکاری کشا رزی، هایف آ رده ب داشر    داشر  کاشر ، م احل همه در

 (.1188 آبادی، قوام رماانی)اس   توجه شایان تولید م احل

 سرر یزیم یط   هنجارهای هانگ ش رف ارها، که یاف ند دسرر  ن یجه این به در ت قیقی (1194)م مدیان   خ ائی 

 زمینه در کننده زنان مصررر ف کهطوریبه دارد داریمعنی تاا ت هم با موردمطالعه کنندهمصررر ف م دان   زنران

 زنان دهدمی نشان شواهدهمچنین  اند.داده نشان خود از را یت قبولقابل هنجارهای   هانگ ش رف ارها، زیسر م یط

   زن خانوادگی   یتاریخ نقش دلیل به دارند؛ بناب این، آن با د سرر ی   طبیع  حاظ به بیشرر  ی تمایل طبیعی طوربه

 (.1199نیکخواه   همکاران، دارد ) ای یژه جایگاه زیسررر م یط مدی ی  در زن نقش ام  زه ا  های  تمایل ر حیه

 یحوزه در ت قیقات که معنا بدین. دارند ت یهمدلانه نگاه نگ ش   م یطیزیسررر  رف ارهای به نسرررب  زنران

 خود از بیشرر  ی م یطیزیسرر  هایدغدغه زنان که اندداده نشرران ی گذشرر هچند دهه در م یطیزیسرر  هایدغدغه

 دارند خانوارهایشان تأمین معیش  در توجهیقابل سهم ر س ایی زنان (.2411، 1مک ک ی سراندس   م   ) اندداده نشران

( 1197ابائی، بدهک دی   ک میدارند ) زیسرر م یط   طبیعی منابع تخ یآ یا حاظ مسرر قیمی ب  تأثی  خود نوبهبه  

 مدی ی    زیس م یطاز  حاات  در توجهیقابل سهم زنان دهد،می نیز نشرانحقوق مدافع زنان  ادبیات که طورهمان

 یمنابع طبیع ا لیه یهاکنندهاس ااده زنان که توسعهدرحال کشورهای در خصرو به (.2410، 2سرول) دارند طبیعی منابع

   زمین با نزدیک ارتباط ط یق از توانندمی که هس ند ر س ایی این زنان نیز، ر سر اها در .هسر ند( آب   جنگل زمین،)

 نیاز کنندهنیتأم   آینده نسررل به اح  ام زیسرر م یط از حاات  کنند که ت  یج را ف هنگ این طبیعی منابع دیگ 

 (.1191همکاران، خب ی   هاس  )آن

   یزیکیف علوم از باید م یطیزیسرر  حل مشررکلات ب ای که کنندمی بیاننیز  زیسرر م یط از ط فداران بسرریاری

بهبود   ایب بالایی پ انسرریل علوم این رسرردمی نظ  به نمود، زی ا ح ک  رف اری   اخلاقی علوم سررم  به اکولوژیکی

 حل ب ای یطی،م زیس  هایتکنولوژی تولید در پیش ف  تنها که اس  آن  اقعی ، باشند داش ه زیسر م یط شر ایط

 اب در ب خورد اخلاقی اصررول رعای    پایبندی عدم زمینه، این در راهکارهایی ارائه  جود با   نبوده ها کافیب  ان

 رف ار ازآنجاکه (.1191زاده   ک یمی گوغ ی، من یبمانند ) باقی لاین ل هنوز مشررکلات آن شررده باعث ،زیسرر م یط

 با انسرران رف ار   ب خورد نوع اخی  هایسررال در اسرر  م یطیزیسرر  مخاط ات گی یاصررلی شررکل عامل انسرران

ناب این هدف اصلی این ب؛ (2417باری ینسکا   هوسینو، ) اسر  گ ف ه ق ار المللیمجامع بین توجه کانون در زیسر م یط

                                                
1  . Sundström & McCright 

2  . Sewell 
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ناسایی عوامل تا با ش اس  زیس م یط از حاات  به نسب  ر سر ایی زنان تمایل افزایش ب  مؤث  مقاله ب رسری عوامل

 .پ داخ  زیس م یط از حاات  ام  در انهیگ ا اقع هایریزیب نامه مؤث  ب  تمایل آنان به

    ماعیهای اجهزینه به توجه زیس ،به م یط بیس م ق ن اج ماعی نظ یه پ داخ ن در اصلی هایموضروع از یکی

 این نهمچنی. ک ده اسرر  پیدا نمود طبیعی م یط ب  جامعه فنی چی گی پیامد همچون بوده که م یطی نیز   ر انی

 پژ هشررگ ان ب خی (.2447، 1باری) اسرر  ک ده ط م م یطی هاینگ ش   ارزش پایگاه، درباره یهایپ سررش هانظ یه

 که دارند ود ج زیادی م غی های. کنند تبیین   را شرناسایی زیسر م یط حامی رف ارهای ب  مؤث  عوامل اندک ده تلاش

 ف ارهایر توسررعه   درك ب ای .کنندمی میلیا بی تشررویق زیسرر م یط در قبال مسررئولانه رف ارهای انجام به را اف اد

های تمایل ب  مؤث  عوامل ط یق آن از تا اسرر  نیاز مورد مد ن نظ ی مدل یا یک چارچوب زیسرر م یطحاات  از 

   شارز ،  آگاهی دانش نظی  م غی هایی  اقع در .گی ند ق ار موردمطالعه مندنظام صررورتبه زیسرر یم یط رف اری

 اسرر  رف ار هب تمایل این   دهندق ار می تأثی  ت   را م یطیزیسرر  رف ارهای به تمایل م یطی اب دازیسرر  نگ ش

ت قیقات  غالآ (2421  همکاران،  1هول ؛ 2411، 2لی-یان   یان-چی) گ ددمی م یطیزیسرر  رف ار انجام به منج  که

نوام اس  )  یطیمزیس   اقعی رف ارهای ب ای خوبی بسریار بینی کنندهپیش تمایلم غی   که اندداشر ه بیان انجام شرده

؛ 2444، 7چان   لو؛ 2441، 9چران؛ 2411، 1لی؛ 2411  همکراران،  0گ یوز ؛1191حجرازی   اسررر راقی، ؛ 1194کیرا،   ف  تن

 به انانسرر بودن تمایل رف اری  ابسرر ه شررده، ریزیب نامه رف ار نظ یه اصررلی   ماهوم م کزی(. 2421، 8امپیدی   امنج

 ب ای صدق تمایل یا یک به تواندمی نگ ش این ،اسر  گ ف ه ق ار ها  ارزش عقاید تأثی  ت   نگ ش که اسر  نگ ش

 پیدا ب  ز رف ار این سررپ  باشررد آن انجام به قادر شررخص   بالایی باشررد سررط  در تمایل این اگ . شررود منج  عمل

 صررلیا هایکننده بینییکی از پیش نگ ش که تائید ک دند مطالعات از بسرریاری. (2441، 9آجزن   فیشرربین) ک د خواهد

 ارزیابی افکار، اع قاد، ۀکنند بیان نگ ش، (.2421  همکاران، 11ت یهامجو؛ 2418، 14رضرری الدین    ای یاناتان) اسرر  تمایل

 بنامطلو یا مطلوب ارزیابی معنای به   بوده خا  نسررب اً چیزی یا با مکان ارتباط در ف د ناسرازگاری یا سرود ت جی  یا

 هنددانجام می م یطیزیس  مثب  پیامدهای با رف اری صرورتی در اف اد .(2417  همکاران، 12زنگ اسر  ) رف ار یک

                                                
1  . Barry 

2  . Qi-yan & Yan-li 

3. Holt  

4  . Greaves 

5  . Lee 

6  . Chan 

7  . Chan & Lau 

8. Empidi & Emang 

9  . Ajzen & Fishbein 

10  . Raziuddin & Vaithianathan 

11. Trihadmojo  

12. Zhang 
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   نندک حمای  گونهاین را هاآن داشرر ه   را عمل آن ان ظار هاآن از دیگ ان باشررند، داشرر ه رف ار آن به مثب  نگ ش که

از  حاات  در ت فعال مشررارک  (.2411کلاکن ، ) ببینند توانمند   قادر آن به تمایل   رف ار آن انجام ب ای را خودشرران

 ودش مشخص اخلاقی، ها   هنجارهایارزش مانند دیگ ی یشناخ ر ان م غی های از اسر ااده با تواندمی زیسر م یط

 ارزش نظام با مطابق ذاتی اخلاقی تعهد احسرراج عنوانبه اخلاقی هنجار (.2421ت یهامجو   همکاران، ؛ 2442، 1کیم)

 از که اس  در نی احسراسری ماهوم به  اقع در اخلاقی هنجارهای(. 2418  همکاران، 2مول اسر  ) شرده تع یا ف د

   م مدیانباشررند )  ی هایارزش با سررازگار که زاندیانگیب م را رف ارهایی   داردمی  ا به اقدامی را ف د اخلاقی نظ 

 به ینزدیک طوربهکه  اسرر  زیسرر م یط  از تهنجار اخلاقی نیز یکی از عوامل مؤث  ب  تمایل به حاا (.1194خ ائی، 

  همکاران،  1لاز ن-آقویلار) اندرف ه بکار م یطیرف ار زیسرر  مطالعات در بارها   اندشررده م تبط م یطیرف ار زیسرر 

 انجام عدم یا انجام ب ای اخلاقی احسرراج تعهد عنوانبه اخلاقی هنجارهای(. 2419، 1شررین   هانث ؛ 2411، 0ا پ؛ 2411

 هایدهه (.2414، 9اسرر ج   دی گ  ت) شرروندمی منج  زیسرر م یط حامی رف ارهای به که خا  هسرر ند اقداماتی

 از ب خ رف ار ادبیات   اس  بوده جهان س تاس  در م یطیزیس  هایآگاهی میزان در چشمگی  رشرد شراهد گذشر ه

   گاهیآ که دهندمی ت قیقات نشرران از یبسرریار علا هبه دهد،می رف ارتمایل به    دانش میان مثب  یک رابطه  جود

؛ (2449، 7بارب    همکاران) دارد رابطه مصرر ف کننده رف اریهای از تمایل یبسرریار با مسرر قیماً م یطیزیسرر  دانش

 در مهمی نقش م یطیزیسررر  هایآگاهیم یطی اسررر . های زیسررر یکی دیگ  از م غی های مهم آگاهیبناب این 

   مشررکلات از   کندمی هموار جوامع را یتوسررعه مسرری  هاآگاهی این. دارد جامعه اف اد یر زم ه هایفعالی 

 تمایل تأثی گذار ب  مسرر قیماً اطلاعات   هادر  اقع آگاهی (.2411، 8کومار) کاهدمی  جود آمده به م یطی هاینارسررایی

 نگ ش، مانند رف ارهای آگاهانه ب  هم   غی ارادی های اکنش   هاعادت ناآگاهانه مانند رف ارهای ب  هم   اسررر 

 جوامع ضرر  ری   اسرراسرری  تایا از یکیبناب این ؛ (2441، 9لئوگ یگوری   دای ) گذاردمی تأثی  خود ادراکی   تمایل

 اس  اف اد میان در هاارزش دادن ق ار توجه مورد آگاهی   سرط  ب دن بالا ،زیسر م یطحاات  از  به دسر یابی ب ای

   (.2414، 14گول )

                                                
1. Kim 

2. Møller  

3  . Aguilar‐Luzón 

4  . Opp 

5. Shin & Hancer 

6  . Steg & De Groot 

7  . Barber 

8  . Kumar 

9  . Gregory & Di leo 

10  . Güler 
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 به اش منج . پاداسررر پاداش یا مزایا  زیسررر م یط  از تبینی کننده تمایل به حاام غی هایی پیشیکی دیگ  از 

در  اقع  (.2412  همکاران،  1 ان ) شررودمی ناخواسرر ه رف ار یک حاظ یا افزایش ب ای بی  نی یا ذاتی انگیزه ه گونه

لذا  ،(2410، 2بوکارجوا   اسرر ج) کنندمی ارزیابی دیدته ف آیند ب  اسرراج را خود فعلی رف ار هایپاداش یا مزایا اف اد

 باشند. زیس م یطتوانند عامل مؤث ی در تهدیدات ناشی از ها   مزایا میپاداش

 یطی میکی دیگ  از م غی هایی اسر  که ب  تمایل   رف ارهای زیس نیز پذی ی یا احسراج مسرئولی  مسرئولی 

 دح چه تا که دارد ف د شخصی احسراج به اشرارهپذی ی (. م غی  مسرئولی 1189 اکب زاده،   ادهمیمؤث  اسر  )اف اد 

 ب ب ا در اف اد تعهد یا  تیاه احساج پذی ی نشانهمسئولی  (.2410  ها، 1پاركاسر  ) خود رف اری مسرئول پیامدهای

 به  نسررب ت مسررئولانه رف ار باشررد ت بیش پذی یچه مسررئولی  که ه  کندمی اشرراره هاینز. اسرر  زیسرر م یط

 پایدار ارهایرف    پذی یمسئولی  اس  لازم م یطیمسرائل زیس  به پاسر  ب ای بناب این،؛ دارد  جود زیسر م یط

 بسرریار  زیسررم یط با م تبط مسررائل درباره اف اد نگ شافزایش  هدف، این به رسرریدن ب ای که یابد افزایش اف اد در

 1 شرررکلبا توجه به مطالآ ذک  شرررده چارچوب ماهومی ت قیق در  (.2411  همکاران، 0کارپود انیابد )می اهمی 

 شده اس .  ارائه
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب مفهومی تحقیق -1شکل 

 

                                                
1  . Vance 

2  . Bockarjova & Steg 

3. Park & Ha 

4. Karpudewan  

تمایل به حاات  از 

 زیس م یط

 نگ ش

 پذی یمسئولی 

 م یطیهای زیس آگاهی

 هنجار اخلاقی

 پاداش 
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 مواد و روش -1

 موردمطالعه یمنطقه -1-1

 آباد مخکمالوند، ر سر ایی از توابع بخش م کزی شه س ان  آبادحسرنمنطقه مطالعاتی پژ هش پیش ر ، ر سر ای 

 در دهس ان ده پی  جنوبیکه اسراج سر شماری م کز آمار ای ان جمعی  این ر س ا  در اسر ان ل سر ان ای ان اسر . ب 

لازم به ذک  اسررر  ب  اسررراج این  .بوده اسررر  خانوار 104در قالآ نا   082، جمعی  آن 1191ق ار دارد در سرررال 

 ی هواآب .(1191م کز ملی آمار، ) نا  زن هسرر ند 211نا  م د   تعداد  207نا  ر سرر ا تعداد  082اری از سرر شررم

ت  از م کز شه  بوده   با دارد تا حد دی خنک آبادخ مکیلوم   تا شره س ان  14تا  8ای حد د مذکور که فاصرله منطقه

غل شخیزت ین نقاط اس ان دانس . حاصرل ازجملهتوان آن را توجه به م صرولات م نوع   با کیای  زراعی   باغی می

. لیکن با توجه به نزدیک بودن به شرره    دسرر  سی به اسر اکث ی  اف اد سراکن در این منطقه کشرا رزی   دامداری 

ای هشود. م دم منطقه با گویشامکانات م اا ت گسر  ش ف ا انی از نظ  صرنایع   صرنوف در ن ر سر ا مشاهده نمی

های باغداری در منطقه ر نق داشرر ه   علا ه ب  تولیدات کشررا رزی، کنند. فعالی ی   لکی صرر ب  میآبادخ مل ی 

دهسرر ان ده پی جنوبی   موقعی   آید.به شررمار می موردمطالعههای منطقه از  یژگی نوازچشررمسرر سرربزی   طبیع  

 آ رده شده اس . 2شکل شماره در  آبادحسنر س ای 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبادحسندهستان ده پیرجنوبی و موقعیت روستای  -1 شکل
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 روش پژوهش -1-1

 از  قیقت این همچنین،. اس  کارب دی ت قیقات نوع هدف، از مبنای ب  ت قیقات بندیتقسریم در حاضر  پژ هش

 رد را نظ  مورد م غی های کلیه چ اکه گ ددم سررروب می میدانی ت قیقات نوع از نیز کن  ل درجه   ل اظ میزان

 نوع از نیز اطلاعات آ ریجمع ن وه ل اظ از .اسرر  داده ق ار یموردب رسرر زنان ر سرر ایی دیدگاه فعلی از  ضررعی 

که  اس ( N=184) آبادخ م شه س اندر  آبادی حسنجامعه آماری این پژ هش زنان ر س ا .اسر  پیمایشری ت قیقات

 121نا  ب آ رد شررد که با هدف افزایش دق  حجم نمونه تا  118ب  اسرراج جد ل ک جسرری   مورگان حجم نمونه 

ها داده گ دآ ری ابزارگی ی تصررادفی سرراده بود. ر ش نمونهانجام گ ف .  1198این پژ هش در سررال  .نا  ارتقا یاف 

های ف دی   بخش د م شامل نخس  شامل  یژگیم شرکل از د  بخش کلی اسر  بخش  سراخ ه م قق پ سرشرنامه

گویه(، پاداش  9نگ ش )سرازه شامل  9، هاهای م بوط به چهارچوب ماهومی پژ هش اسر  که در بخش سرازهسرازه

گویه(  8گویه(   تمایل ) 1پذی ی )گویه(، مسررئولی  0م یطی )های زیسرر گویه(، آگاهی 9گویه(، هنجار اخلاقی ) 1)

، "کم"، "خیلی کم"ام یازی شررامل  1 لیک ت ایدرجه پنج طیا مبنای ب  مدل ماهومی م غی  شررش هایگویه بود. همه

 اعاررای از را تنی چند پ سررشررنامه م  وایی   صرروری اع بار. شرردند سررنجیده "خیلی زیاد"  "زیاد"، "م وسررط"

گ  ه ت  یج   آموزش کشررا رزی  علمیهیئ )شررش نا  از اعاررای  کشررا رزی آموزش   ت  یج گ  ه علمیهیئ 

ه پیش از پایایی پ سرشنامه ط احی شد دییتأ منظوربهک دند.  تأیید دانشرگاه علوم کشرا رزی   منابع طبیعی خوزسر ان(

خارج از نمونه ای که پ سررشررنامه 14در مقیاج گسرر  ده، از یک ب رسرری پیش آزمون  هادادهآ ری گ د  ر د به م حله

جد ل ه در طور کبه دس  آمده ب ای آن، همان ض یآ آلاای ک  نبااتوزیع شد، اس ااده شد   ن ایج   اصرلی ب رسی 

شرود، گویای قابل قبول بودن پایایی پ سشنامه ب ای انجام ت قیق بوده اس . ب ای توصیا نمونه آماری مشراهده می 1

اس ااده شد   ب ای ب رسی رابطه SPSS (v20) با کمک ن م افزار   میانگین( )ف ا انی، درصد ف ا انی  از آمار توصریای

زنان به  تمایل ب  مؤث  هایب ای ب رسرری عامل درنهای اسرر ااده شررد    پی سررونبین م غی ها از ضرر یآ همبسرر گی 

 اس ااده شد. AMOS(V20) ت لیل مسی  با کمک ن م افزار 1های ساخ اری، از مدل معادلهزیس م یطاز  حاات 
 

 ها و ضریب آلفا در آزمون آلفا کرونباخ برای متغیرهای تحقیقتعداد گویه -1 جدول
 ضریب آلفا هاتعداد گویه متغیرها ضریب آلفا هاتعداد گویه متغیرها

 74/4 0 آگاهی 92/4 9 نگ ش
 80/4 1 پذی یمسئولی  84/4 1 پاداش

 94/4 8 تمایل 87/4 9 هنجاراخلاقی

 .شد اس ااده(( 1) زیاد خیلی تا( 1) کم خیلی) ام یازی پنج لیک ت طیا از هاگویه همه سنجش جه * 

 های پژ هشمنبع: یاف ه

                                                
1. Structural Equation Model 
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 نتایج و بحث -3

 اجتماعی زنان روستایی و فردی هایویژگی -3-1

درصررد( از  2/70نا  ) 94نشرران داد انی پاسررخگویان ب  حسررآ  ضررعی  تأهل در آمار توصرریای توزیع ف ا 

درصررد(  1/17نا  ) 22درصررد( مج د بودند   توزیع ف ا انی سررن نشرران داد  8/21نا  ) 11   م أهلپاسررخگویان 

درصرد( پاسخگویان بالای  7/19نا  ) 21سرال    04-21درصرد( بین  8/91نا  ) 84سرال،  21ت  از پاسرخگویان پایین

 21/ 8نا  ) 12درصررد( خانه دار،  2/10نا  ) 99رصررد( از پاسررخگویان کارمند، د 1/7نا  ) 9سررال سررن داشرر ند.  04

نا   21درصد( دارای شغل کشا رزی بودند. همچنین  1/12نا  ) 19   )غی  م تبط به کشرا رزی( آزادشرغل درصرد( 

درصد(  1/17نا  ) 22دیپلم،  دارای سرواد خواندن   نوشر ن تا کم  درصرد(  1/12نا  ) 90سرواد، درصرد( بی 1/18)

درصد( دارای ت صیلات فوق لیسان   7/1نا  ) 2درصد( لیسان     4/1نا  ) 9درصرد( فوق دیپلم،  4/1نا  ) 9دیپلم،

   بالات  بودند. 

 پژوهش متغیرهای بین همبستگی -3-1

 2جد ل ه گونه کن اسرر ااده شررد. همانب رسرری رابطه بین م غی های ت قیق، از آزمون همبسرر گی پی سررو منظوربه

 یاخلاق(، هنجار P<،91/4=r 441/4پاداش )(، P<،94/4=r 441/4) با م غی های نگ ش تمرایلدهرد، م غی  نشررران می

(441/4 P<،72/4=r ،)آگاهی (441/4 P<،19/4=r ،)   ی یپذمسررئولی (441/4 P<،79/4=rرابطه مثب    معنی ) داری

 ب ای   اش هد زیسر م یطحاات  از  به مثب  نگ ش زنان ر سر ایی چه ه  گا  توانمی ن ایج این تاسری  دردارد. 

د را یک کار اخلاقی   پسندیده بدانن زیسر م یطحاات  از همچنین پاداش دریاف  کنند    زیسر م یطحاات  از 

  پذی  باشند   در حااتبالا باشد   از همه مهم   مسئولی  زیس م یط  آگاهی   دانش آنان در راسر ای حاات  از 

 خواهند داش .  زیس م یطحاات  از  ب ای نیز بیش  ی خود را مسئول بدانند تمایل زیس م یطاز 

 

 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق -1 جدول
 تمایل پذیریمسئولیت آگاهی هنجار اخلاقی پاداش نگرش متغیرها

      1 نگرش

     1 11/4** پاداش

    1 19/4** 90/4** هنجار اخلاقی

   1 70/4** 08/4** 81/4** آگاهی

  1 41/4** 17/4** 11/4** 19/4** پذیریمسئولیت

 1 79/4** 19/4** 72/4** 19/4** 94/4** تمایل

  دار استدرصد معنی 1در سطح **درصد معنی دار است.                         1در سطح *

 های پژ هشمنبع: یاف ه
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  زیستمحیطبه حفاظت از  زنان روستایی تمایلعوامل مؤثر بر  تبیین -3-3

ا سرراخ اری ب لاتاز مدل معاد زیسرر م یطهای مؤث  ب  تمایل زنان ر سرر ایی به حاات  از ب ای ب رسرری عامل

  مسرری  عامل  1اسرر ااده شررد. آزمون ت لیل مسرری  شررامل ب آ رد تناسررآ مدل 24نسررخه اسرر ااده از ن م افزار اموج 

باشد: م بع کای در مدل نباید معنادار باشد. همچنین تق یآ ریشه اسر  که نیازمند شر ایطی به ش م زی  می 2مشر  ك

 ماهومی پژ هش لمد ی بین م غی ها دربدین منظور در آغاز رابطه باشرررد. 48/4باید بین صرررا  تا  1میانگین م بع خطا

 ومیمدل ماهب رسرری شررد   آنگاه با م اتآ بالا، کای اسررکور، درجه آزادی   تق یآ ریشرره میانگین م بع خطا ب ای 

 گزارش شده اس .  0گزارش شده اس . اث های علّی کل   مس قیم در جد ل  1جد ل م اسبه شد که در 
 

 برازش هایشاخص با ساختاری مدل انطباق میزان نتایج -3 جدول
 RMSEA CMIN/DF شاخص

 1> 1/4> آس انه پذی ش

 778/1 474/4 مقدار

 های پژ هشمنبع: یاف ه
 

همان نسررب   یا آزادی، ۀدرج به شررده هنجار به اسررکوئ  گ دد، کایمی مشرراهده (1) جد ل در که گونههمان

CMIN تاسی  خوب باشد، بسیار 1 تا 2 به نزدیک اگ    مناسآ باشرد، 1 تا صرا  ۀم د د در اگ  نیز آزادی درجه به 

 بسیار خوب  ضعی  از که اسر  778/1ضر یآ،  این مقدار مطالعه این در(. 2412، 0رجبی   کارجوکسرمائی) شرودیم

 ب ازش مذکور مدل که نمود گونه ب داشرر  این مذکور هایشرراخص مجموع از توانمی لذا. حکای  دارد مدل، ب ای

، 81/4ب اب   1تطبیقی ب ازش دیگ ی، مانند شاخص مهم هایشراخص همچنین. اسر  داشر ه های مطالعهداده با خوبی

 بود. 81/4ب اب   7شاخص توک  لوی    72/4ب اب   9شده هنجار ب ازش شاخص

 یکی   شودمی گزارش اعشاری صورتبه( اسر  که RMSEAب آ رد ) خطای م بعات دیگ ، میانگین شراخص

 قابل شاخص این مورد در 48/4از  کم   تا مقادی  صا . آیدمی حسراب به مدل ب ازندگی ب آ رد های مع ب شراخص از

مقدار  جا این در (.2448  همکاران،  8هوپ ) باشررد مدل با ب ازندگی عالی اسرر  41/4تا  41/4قبول اسرر    اگ  بین 

RMSEA ،47/4 نبناب ای؛ باشدمی قابل قبول   خوب آمده، بسیار دس  به ب ازش مدل که اسر  این از حاکی   شرده 

                                                
1. Model fit 

2. Path Coefficients  

3. Root Mean Square Error of Approximation  

4  . Rajabi & Karjo Kasmaie 

5. CFI 

6. NFI 

7. TLI 

8  . Hooper 
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 دییتأ وردم فوق مدل   باشرردمی ب خوردار خوبی ب ازش از مدل که گ ف  توان ن یجهمی آمده بدسرر  ن ایج اسرراج ب 

   .گی دمی ق ار

ب رسی  ب ایماهومی مدل  م غی های اسر اندارد مسر قیم غی    مسر قیم اث ات اسر اندارد، کل اث ات میزان 0 جد ل

 قابل (1) شررکل   (0) جد ل در که طورهمان. دهدمی نشرران را زیسرر م یطتمایل به حاات  از م غی های مؤث  ب  

 441/4) م یطیهای زیسررر یآگاه ،(441/4P<،11/4=Beta) پرذی یمسرررئولیر  ی هرایم غ اسررر ، مشررراهرده

P<،21/4=Beta ) پاداش  (40/4 P<،11/4=Beta)، ز تمایل به حاات  ام غی   ب  داریی  معن یممثب ، مسررر ق ی تأث

دارد   پاداش  طیم یهای زیس آگاهی ت ی را نسب  به م غی قوی  یتأثپذی ی مسرئولی دارند که م غی   زیسر م یط

   .بینی نمایندرا پیش زیس م یطتمایل به حاات  از درصد از تغیی ات  84 در مجموع قادرندم غی   سهاین 

 

 در مدل مفهومی تحقیق ینیبیشپ یرهایمتغ یرتأث -0 جدول

 های پژ هشمنبع: یاف ه

  

 تمایل پذیریمسئولیت آگاهی هنجار اخلاقی پاداش نگرش متغیر

 کل استاندارد اثرات

 - 11/4 21/4 49/4 11/4 42/4 تمایل

 استاندارد مستقیم اثرات

 - 11/4 21/4 49/4 11/4 42/4 تمایل
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 بندیجمعبحث و  -0

. شرروندمی مندبه ه آن از غی مسرر قیم یا مسرر قیم صررورتبه   دارند زیسرر م یط با نزدیکی ارتباط همواره زنان

 ضررد ب   خط پ رف ارهای از بسریاری مسری  توانندمی زناندارند.  م یطیزیسر  هایفعالی  بسریاری در تأثی  بناب این،

ها، نیازها   اهمی  کار زنان چنان که باید شناخ ه نشده   در بسریاری از جوامع هنوز نقش. دهند تغیی  را زیسر م یط

هی توجاند، اما بیکوشرریده زیسرر م یطق ار نگ ف ه اسرر  به همین دلیل، ه  چند زنان همواره در حاظ  دییتأمورد 

اج ماعی نسررب  به زنان   نقش خلاق آنان در شرربکه نی  های اج ماعی   ف هنگی، مانع آن شررده که موفقی  مطلوبی 

 توان   نزنا موجود در هایپ انسرریل به وجهت باب ای شررکوفایی نی  ها   اسرر عدادهای این بخش از جمعی  پدید آید. 

هدف این . جسرر  به هاز آنان  زیسرر م یطحااط  از  هایب نامه   اهداف انجام جه  در توانمی آنان یبالقوه

مطالعه حاکی از  بوده ن ایج زیس م یط از حاات  به نسرب  ر سر ایی زنان تمایل افزایش ب  مؤث  عوامل مطالعه تبیین

 زیسررر م یطاز عوامل مؤث  ب  افزایش تمایل آنان ب ای حاات  از پذی ی زنان یکی آن اسررر  کره م غی  مسرررئولی 

نیز در مطالعات خود ( 2410پارك   ها، ؛ 2447هارلند   همکاران، ؛ 1189 اکب زاده،   ادهمیم ققین دیگ  )باشررد. می

یش   از پذی ی زنان ر س ایی   اینکه آنان ح ی بدر مقالات مخ لا به موضروع مسرئولی  به ن ایج مشرابه دسر  یاف ند.

حاور زنان   ض  رت مشارک  آنان در اشراره شده اس .  کنندیماحسراج مسرئولی   زیسر م یطدر قبال  م دان

 ی مسررئول که زنانیر خانه   مزرعه اهمی  زیادی دارد.   توسررعه پایدار به جه  نقش مدی ی ی د زیسرر م یطحاظ 

 شود  ارد  زیسم یط به کم  ی که صردمه دهند انجام رف ارهایی تا کنندمی سرعی پذی ند؛را می هایشرانفعالی  ن ایج

 ازهاند ه  اینکه به توجه هسرر ند. با م یطیشررانرف ارهای غی  زیسرر  مخ ب ن ایج مسررئول هاآن دانند کهمی زی ا

 زیس م یطاز  حاات  به مدارت ی نسب اخلاق   ت مسرئولانه رف ار میزان همان به بیشر   باشرد ف د پذی یمسرئولی 

 آنان در را پذی یح  مسررئولی  ر سرر اییزنان  به اخ یار تاویض ط یق از شررودپیشررنهاد می بناب این داشرر  خواهد

 رف ارهای   داشرر ه تعلق کنند ح می زندگی آن در که م یطی به اف اد شررودمی ام  منج  این چ اکه ؛داد افزایش

 .ب  ز دهند به  ی زیس یم یط

کای  ح زیسررر م یطت قیق از عامل مؤث  ب  افزایش تمایل زنان ر سررر ایی به حاات  که ن ایج مورد مهم دیگ  

ا نز،  ؛2441، ویلگ یگوری   دای ؛ 2449  همکاران،  بارب ؛ 2414گول ، ) گ یدم ققین کند موضررروع آگاهی اسررر . می

 ث ت ینؤم م یطیزیسررر  ب ای مشرررکلات .ک دندآن را تائید یز در مطالعات خود ن (2419، 1الیوت   یرانرگ ؛2412

 از حاات  ب  تمایل به آموزش زی ا باشررردمی زیسررر م یط حاات ی مسرررائل   آموزش آگاهی افزایش حل،راه

باشد. در آموزش زنان در این زمینه بسیار مهم می (2419الیوت   یانگ )  به گا ه  گذاردمی  یتأث بسریار زیسر م یط

تخ یآ    زیس یم یطهای با ب  ان م یطی در میان زنان ر سر ایی گامی اسراسی ب ای مقابلهزیسر های  اقع آگاهی

                                                
1. Elliott & Young 
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ریزان م بوطه بایسرر ی در این راسرر ا م خصررصرران آموزشرری   ب نامه. (2449  همکاران،  1ارد گانمنابع طبیعی اسرر  )

ها به ها   د رهق ار داده   تلاش کنند این ب نامه مورد ال اات ح ماًنان را های خود آب ای زنران ر سررر رایی در ب نرامره

ه ه آن را ب  لز م توجه ب زیس م یطای باشرد که ب واند بیشر  ین اث بخشری را داش ه   در ذهن مخاطبان دغدغه گونه

در های آموزشرری به ر ششررود از میان زنان ر سرر ایی دارای ت صرریلات دانشررگاهی   آشررنا  جود آ رد. پیشررنهاد می

ود با شهمبس گی   همدلی میان ر س اییان باعث می چ اکه ؛اس ااده شود ح ماًصرورت امکان یا در صرورت همکاری 

 خاط  حاررور در میان ر سرر اییان   ارتباطه که این اف اد باف اد نزدیک   آشررنا ارتباط به  ی ب ق ار کنند. ضررمن این

مؤث ت  از یک آموزشرگ  شره ی که تنها ب ای چند ساع  در کنار آنان اس  مثم  ثم   توانند بسریار بیشر    مدا م می

  اقع شود.

م غی   یسرر زم یطتمایل زنان ر سرر ایی به حاات  از افزایش یکی دیگ  از عوامل مؤث  ب  ن ایج مطالعه نشرران داد 

 ،زیسرر م یط از حاات  جه  در زنان تشررویق   انگیزه ایجاد منظوربه شررودمی پیشررنهاد لذاباشررد. پاداش می

 انزن کوچک ه چند هایفعالی  به مخ لا هایسهمیه اخ صا    شرناسرایی هایکارت ارائه با م بوطه هایسرازمان

 نانز ب ای م اا ت تسررهیلات    یژه ام یازات گ ف ن نظ  در با نیز   نهاده ارج زیسرر م یط از حاات  جه  در

 ار زیسرر م یط از حاات  ب ای آنان انگیزه افزایش   همکاری تدا م آنان، به خدمات ارائه در کنار همیارطبیع ،

م یطی زنان های زیسرر آگاهی ک د بیان توانیمت قیق  این هاییاف ه از ب گ ف ه کلی ن یجه یک عنوانبه .داشرر  ان ظار

 طیم یهای زیس ناآگاهی کهازآنجایی. کندمی ت غیآ   تشویق زیس م یطسرم  حاات  از  به را هاآن ر سر ایی 

 اخلاقی بنیادهای   هاارزش انهدام بشرر ، م یطیمشررکلات زیسرر  اسرراج   دارد اخلاقی هایهنجارشررکنی در ریشرره

 قاءارت   آگاهی سط  ب دن بالا با اسر  های اخلاقیارزش ک دن زنده ،زیسر م یط تخ یآ از جلوگی ی راه اسر   

   2آلپبا ر  نیز به درنهای  گام ب داشرر . پایدار توسررعه اهداف به نیل جه  درتوان می م یطیآموزش زیسرر 

 ف هنگ ارتقای سررط  جامعه، در آموزش م یطی،زیسرر  مشررکلات رفع   مسررائل حلراه ت ینمهم 2448همکاران، 

 م یطی،زیس  از آموزش هدف   اس  مناسرآ قوانین تد ین   زیسر م یطقبال  در مسرئولی  احسراج عمومی،

 آاز تخ ی جلوگی ی   حاات  ب ای عملک دشرران،   دانش با که با مسررئولی  اسرر    آگاه شرره  ندانی ت بی 

در  ها  آن لک دعم تغیی  اف اد، نگ ش تغیی  سرربآ زمینه این در افزایش دانش که دلیل این به. کنند اقدام زیسرر م یط

 شود. می م یطیزیس  هایسیاس  ب  تأثی  نهای 

  

                                                
1. Erdogan 

2. Alp 
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