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The purpose of this study was to identify the level of responsibility of rural people and the factors under-
pinning their environmental behaviors. Protection motivation theory was used to explain the problem. 
The survey method and questionnaire were used to collect data. The statistical population was rural 
people of Mazandaran province where 536 people were selected as the statistical sample using multi-
stage cluster sampling. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability, and formal validity 
and construct validity were used to measure validity. Tau B. Kendall correlation, T-test with independent 
data, and multivariate regression analysis were used to analyze the data. The findings show that villag-
ers reported a moderate level of environmentally responsible behavior. Responsible behaviors in terms 
of age, gender, marital status, education, and employment were not significant. The tendency to do 
environmental behavior, efficacy and perceived severity of risk were the most important explanatory 
factors. In the present study, coping assessment elements (efficacy) had a greater impact on responsible 
environmental behavior than elements of threat assessment (perceived severity risk).
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Extended Abstract

1. Introduction

nvironmental sustainability is one of 
the most important problems and ques-
tions of the human conscience in the 
present century. This has been the case 
for rural areas as well as changes in 

natural infrastructure and ecosystem pollution which are 

among the recent transformations in rural society. The 
spread of consumerism, the influx of some polluting re-
sources into the countryside, and the change in the way of 
life of many villagers have polluted and threaten the rural 
environment. Researchers offer a variety of solutions to 
environmental problems, most of which are technologi-
cal, but today, due to the high cost of these solutions, they 
are interested in changing people's lifestyles and behav-
ioral solutions. There are various theories in environ-
mental sociology to explain environmentally responsible 
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behavior. In this study, Protection Motivation Theory 
(PMT) provides a suitable framework for explaining the 
topic. Protection motivation theory is a social cognition 
model that requires the individual to have a protective and 
care-based behavior. According to this theory, four factors 
predict one's intention to commit to a particular behavior: 
the perceived severity of a threat, the perceived vulner-
ability of a threat, the perceived effectiveness of a preven-
tive behavior, and self-efficacy. These four factors can be 
classified into two general factors: A. Threat assessment. 
B. Coping assessment.

2. Methodology

In terms of methodological logic, the research method in 
this study is survey and cross-sectional. The unit of analy-
sis in this study is rural resident. The statistical population 
of this study is all residents of rural areas of Mazandaran 
province in 2019. Using multi-stage cluster sampling, the 
province was divided into three clusters: Eastern, Central, 
and Western. Three cities were selected from each cluster. 
Two districts were selected from each city and one rural 
district from each county. Five villages were randomly 
selected from each rural district. In total, 30 villages were 
surveyed in this study. Using the Cochran formula, the 
real sample size was determined 536 to ensure more reli-
ability and eliminate possible defects in completing the 
questionnaires. Formal and structural validity were used 
in this study. To assess the reliability of the questionnaire, 
Cronbach's alpha coefficient was used to ensure that re-
spondents' perceptions of questions were identical.

3. Results 

• The average environmentally responsible behavior of 
the rural community in Mazandaran province was report-
ed at an average level (3.25 of 5).

• The tendency for responsible environmental behavior 
was reported at a moderate level (3.46 of 5).

• Nearly 61 percent of villagers assessed the severity of 
environmental hazards at a moderate level. The mean per-
ceived risk intensity was 3.82.

• The average perceived vulnerability severity is 3.60 of 
5. In particular, the rural community considers water pol-
lution as a concern.

• 70% of villagers feel relative self-efficacy in address-
ing environmental issues in their village. The mean per-
ceived self-efficacy was 3.76 of 5.

• On average, 70% of villagers believe that environmen-
tal change will be a future consequence. In other words, 
the mean of efficacy was 3.85 of 5.

• The mean of the estimated cost of trying to solve envi-
ronmental problems in the village was 3.25 of 5.

To identify the factors influencing the environmentally 
responsible behaviors of the surveyed villagers, multi-
variate regression analysis and a step-by-step model were 
used. The correlation coefficient of the stepwise regres-
sion model of independent variables for explaining re-
sponsible environmental behavior is 0.44. According to 
the coefficient of determination, 0.19% of the variation 
of the dependent variable can be explained by three vari-
ables. The tendency to environmental behavior (Beta= 
0/28), efficacy (Beta= 0/17), the severity of the perceived 
risk (Beta=0/14).

4. Discussion 

Analysis of social factors affecting environmental re-
sponsible behaviors in this research revealed that the 
tendency to perform environmental behavior, efficacy, 
and the severity of the perceived risk were the most im-
portant explanatory factors. Tezval et al. (2016) came to 
the same conclusion. Tezval et al. (2016), Azadi et al. (2017), 
Janmaimool (2017), and Janmaimool & Denpaiboon (2016) 
found that responsible environmental behaviors were ex-
plained by efficacy and the severity of the perceived risk. 
PakMehr et al. (2018) found that intention to protect oneself 
(0.54), efficacy (0.37), and perceived risk intensity (0.11) 
had the greatest impact on farmers' coping behavior. In 
the present study, the tendency to perform environmental 
behavior (0.28), efficacy (0.17), and perceived risk inten-
sity (0.14) had an effect on environmentally responsible 
behavior. 

5. Conclusion 

Nowadays, many people have access to a wealth of in-
formation about the natural environment that is unprec-
edented in human history. Providing any kind of knowl-
edge that helps people to learn is more likely to lead to 
cognition, and therefore their knowledge and understand-
ing of the natural environment will increase. Based on 
what they have learned, they may even make changes in 
their lifestyle to "treat nature kindly" and thus protect the 
environment. Such behaviors are more necessary to pre-
vent environmental damage.
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هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان مسئوالنه بودن روستاییان نسبت به رفتارهای محیط زیستی و شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر 
آن بود. برای تبیین این مسئله از چهارچوب نظری انگیزه حفاظت استفاده شد. از نظر روش شناسی، از روش پیمایش و پرسشنامه برای 
گردآوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را روستائیان استان مازندران تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 
چندمرحله ای 536 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از ضریب آلفا کرونباخ برای ارزیابی پایایی و اعتبار صوری و اعتبار سازه برای 
سنجش روایی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی روستائیان در سطح متوسط است. افراد 
موردبررسی از نظر این رفتارهای مسئوالنه برحسب سن، جنس و تأهل، مدت اقامت در روستا، تحصیالت و اشتغال، تفاوتی با هم نداشتند. 
همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که خودکارآمدی و شدت خطر درک شده، بیشترین تأثیر را روی رفتار مسئوالنه محیط زیستی داشتند. 
با توجه به چهارچوب نظری تحقیق- انگیزه حفاظت- می توان نتیجه گرفت که عناصر ارزیابی مقابله )خودکارآمدی( بیش از عناصر ارزیابی  

تهدید )شدت خطر درک شده( روی رفتار مسئوالنه محیط زیستی تأثیر داشتند.

کلیدواژه ها: 
رفتار محیط زیستی، 

خودکارآمدی، شدت خطر 
درک شده، پیمایش، استان 

مازندران

تاریخ دریافت: 18 فروردین 1399
تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1399

مقدمه

محیط زیست روستایی و عناصر تشکیل دهنده آن چون منابع 
طبیعی، آبی، خاکی، هوای سالم و غیره منابع ارزشمند هستند و از 
این رو، احساس مسئولیت و تعهد نسبت به سالم نگه داشتن آن ها 
برای همگان ضروری است (Rezvani, 1997) محیط زیست یکی از 
ابعاد حساس و آسیب پذیر روستاها است که نسبت به شهرها کمتر 
تحت تأثیر آالینده های مختلف قرار گرفته است، ولی اشاعه الگوی 
مصرف شهری، استفاده بي رویه از مواد شیمیایي در کشاورزي 
و هجوم بعضی منابع آالینده شهری به حریم روستاها )صنایع، 
کارخانه های بازیافت( و تغییر الگوی مصرف روستائیان، زمینه های 
تخریب محیط زیست در روستاها را ایجاد نموده است. وجود مناظر 
زیبا، گونه های گیاهی بی نظیر، طبیعت متنوع با کوه های مرتفع، 
نزدیکی به سواحل دریای خزر، تنوع زیستی متنوع در مناطق 
روستایی مازندران همگی نشان دهنده اهمیت این استان از نظر 
محیط زیست است. با این وصف، مناطق روستایی شهرستان های 
این استان از خطرات و تهدیدهای محیط زیستی در امان نمانده اند، 

به خصوص اینکه در طول سال و به ویژه ایام تعطیالت، آخر هفته یا 
تعطیالت نوروزی و تابستانی، مسافران زیادی به این مناطق وارد 
می شوند. عالوه بر گردشگران و مسافران، برخی از این مشکالت 
نیز به دلیل ناکارآمدی و عملکرد ناصحیح سیستم های پاسخگو 
ایجاد شده است (Salehi, 2008). مانند عدم مقابله با ساخت وساز 
دفع  سیستم های  توسعه نیافتگی  روستایی،  چشم اندازهای  در 
فاضالب روستایی، عوارض محیط زیستی صنایع تبدیلی و نداشتن 
تدابیر بهداشتی و مکان گزینی غلط دفع زباله و غیره که هر 
یک از این عوامل سبب شده است تا طبیعت مناطق روستایی 
مازندران آسیب جدی ببیند. البته در این زمینه، نمی توان از رفتار 
خود روستاییان نسبت به محیط زیست غافل شد. چرا که رفتار 
روستاییان نسبت به محیط زیست و طبیعت نیز در برخی موارد 
باعث بروز مشکالت محیط زیستی می شود. مثل استفاده بیش 
از حد از سموم و کودهای شیمیایی در فعالیت های کشاورزی، 
رهاسازی زباله در طبیعت روستا، دفع ناصحیح پسماندها، عدم 
رعایت اصول صحیح فنی کشت که باعث فرسایش خاک می شود،  

1- دانشیار، گروه علوم اجتماعی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

تحلیل رفتارهای محیط زیستی روستائیان بر اساس نظریه انگیزه حفاظت
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باعث  که  غیرمجاز  چاه های  حفر  زراعی،  اراضی  کاربری  تغییر 
پایین رفتن سطح سفره های آب های زیرزمینی می شود و.... در 
همه این موارد، عکس العمل های روستاییان نسبت به مشکالت 
محیط زیستی متفاوت است. به عنوان مثال، در زمینه، زباله ریزی 
در سطح روستا، برخی روستاییان به شدت عکس العمل نشان 
می دهند و مانع از شکل گیری یا استمرار مشکالت محیط زیستی 
می شوند. به عنوان مثال، می توان به عکس العمل روستاییان مناطق 
بابل در منطقه بندی پی اشاره کرد که در آنجا مردم حساسیت 
بیشتری نسبت به محیط زیست از خود نشان داده و مانع از زباله 
ریزی و تخلیه زباله شهری بابل در این مناطق روستایی گردیدند.

بدیهی است برخی از مشکالتی که عنوان شد پیامد رفتارهای 
انسانی در مناطق روستایی بوده و تنها تغییر در رفتار روستاییان 
می تواند این معضالت را کاهش دهد یا برطرف کند. در مورد 
مشکالت محیط زیستی که نتیجه رفتارهای غیرمسئوالنه هستند، 
شناخت وضعیت موجود رفتارهای محیط زیستی، ارزیابی تهدیدها 
با  تا  است  امری ضروری  آن،  با  مقابله  برای  انسانی  آمادگی  و 
شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر این نوع رفتارها، راهکارهای الزم 
برای توسعه رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی در بین مردم ارائه 
گردد. درک خطراتی که روستا را تهدید می کنند مانند خطرات 
ناشی از پسماندها، آلودگی رودخانه ها و تخریب منابع طبیعی و 
..... نحوه مقابله روستاییان با مشکالت محیط زیستی را تعیین 
می کند و تلقی روستاییان از میزان شدت تهدیدات محیط زیستی 
اهالی روستا و  از آسیب های جدی که متوجه  نمایی  می تواند 
اما صرفاً جدی  محل سکونتشان می شوند را به تصویر بکشد. 
تلقی کردن یک تهدید برای حل مشکالت محیط زیستی کافی 
نیست، زیرا در بسیاری از موارد، افراد تصمیم می گیرند که اقدامی 
جهت حل مشکالت محیط زیستی انجام دهند، اما تصور می کنند 
که این اقدام بی فایده است. نمونه چنین رفتاری را می توان در 
مورد مصرف آب دید. وقتی از مردم سؤال می شود که چرا میزان 
مصرف آب را کنترل نمی کنند، معموالً پاسخ می دهند که رفتار 
ما چه تأثیری دارد؟ به عبارت دیگر، در کنار درک خطر و آسیب 
هزینه های  برآورد  و  اثربخشی  خودکارآمدی،  مانند  عواملی  به 
مقابله با خطرات هم توجه داشت. لذا می توان گفت که روستاییان 
در قبال تصمیمات و اقدامات اثرگذار خود باید مسئولیت پذیر 
بوده و مالحظات اخالقی را رعایت کنند تا از طریق دستیابي به 
توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و مسئولیت پذیری محیطی 
با اهداف توسعه پایدار دست یابند. مسئولیت پذیری برای حفظ 
به  درصدد  آگاهانه  که  است  اقداماتی  مجموعه  محیط زیست 
حداقل رساندن تأثیرات منفی کنش های فردی بر جهان طبیعی 
 باشد )مثل به حداقل رساندن استفاده از مصرف انرژی و منابع، 
استفاده از مواد غیر سمی و کاهش تولید زباله(. بسیاری از افراد 
بگیرد.  کاری صورت  است  الزم  که  شده اند  متقاعد  پیشاپیش 
فقط به راهنمایی های عملی نیاز دارند که چه کاری انجام دهند 
(Sutten, 2013). به عبارت دیگر برای کاهش رد پای اکولوژیکی بر 

محیط زیست به انگیزه های حفاظت نیاز است. سؤال اساسی که 
در این پژوهش مطرح می شود این است که رفتار مردم در مناطق 
روستایی نسبت محیط زیست تا چه اندازه مسئوالنه است؟ نظریه 
انگیزه حفاظت تا چه اندازه می تواند مسئوالنه بودن روستاییان 

نسبت به محیط زیست را تبیین می کند؟

مروری بر ادبیات موضوع 

 )1975( راجرز1  حفاظت  انگیزه  نظریه  از  تحقیق،  این  در 
به عنوان چهارچوب نظری برای تبیین موضوع استفاده شده است. 
نظریه انگیزه حفاظت یک مدل شناخت اجتماعی است که فرد 
را به داشتن رفتاری حفاظتی و مبتنی بر مراقبت ملزم می کند. 
دو  که  می پردازد  افراد  کنش  پیامدهای  ارزیابی  به  نظریه  این 
دسته اند: تهدید و مقابله. زمانی که افراد پدیدهای را تهدیدکننده 
درک کنند، احساس خطر کرده و آن پدیده به دغدغه ای برای 
آن ها تبدیل می شود. میزان مقابله با آن ها متأثر از ویژگی های 
روان شناختی - اجتماعی شخص هست. به عنوان مثال، بوکارجووا 
و استگ2 )2014( رفتار رانندگان در هنگام رانندگی را با استفاده 
از نظریه انگیزه حفاظت تبیین کردند. آن ها دریافتند که شدت 
محیط زیست  روی  معمولی  خودروهای  از  ناشی  آسیب های 
بر تغییر رفتار آن ها تأثیر داشت، اما مهم ترین مانع استفاده از 

خودروهای برقی هزینه های مالی و اجتماعی بوده است. 

نظریه انگیزه حفاظت مجموعه گسترده ای از پیش بینی کننده ها 
را به کار می گیرد و مانند نظریه رفتار برنامه ریزی شده، هزینه های 
اقدام و جنبه های عمل جمعی )مانند اثربخشی( را لحاظ می کند. 
طبق این نظریه چهار عامل قصد و نیت فرد را برای تعهد داشتن 
به یک رفتار خاص پیش بینی می کنند: شدت ادراک شده یک 
تهدید، آسیب پذیری قابل تصور از یک تهدید، اثربخشی ادراک شده 
از یک رفتار پیشگیرانه و خودکارآمدی (Pourhaji et al., 2016). این 
چهار عامل را می توان در قالب دو عامل کلی الف- ارزیابی تهدید. 

.(Rainear & Christensen, 2017) ب- ارزیابی مقابله قرار داد

تصمیم  فرد  که  می شود  مطرح  وقتی  تهدید،  ارزیابی  الف- 
می گیرد در رفتارهای مخاطره آمیز شرکت کند. این تصمیم گیری 
به منابع اطالعاتی بستگی دارد که فرد به آن دسترسی دارد. 
این منابع تهدیدهای بالقوه، انتخاب های حفاظتی و دالیل مربوط 
به الزام یا عدم الزام به یک رفتار حفاظتی را توضیح می دهند. 
مبتنی بر اطالعاتی که فرد در طول زمان درباره تهدیدهای بالقوه 
و واکنش های حفاظتی به دست می آورد، فرد باید این اطالعات 
می تواند  اطالعات  این  آیا  که  تا مشخص شود  کند  ارزیابی  را 
 .(Clubb & Hinkle, 2015) او را در مقابله با تهدید توانمند کند؟
و  شدت  است:  اصلی  ساختار  دو  شامل  تهدید  ارزیابی  فرآیند 
آسیب پذیری. درواقع، ارزیابی تهدید شامل برداشت هایی است که 

1. Rogers
2. Bockarjova & Steg
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شخص در معرض خطر از تهدید و آسیب ناشی از آن دارد و به 
این باور می رسد که خطر موردنظر پیامدهای بسیاری برای او 
دارد. در جایی که آسیب پذیری و شدت یک تهدید درک شده 
باشد، فرد میزان قابل توجهی از تهدید شخصی را ممکن است 
تجربه کند. شدت میزان تماس با مخاطره به این معنی است که 
مثاًل مردم اثرات مسئله محیط زیستی را درک می کنند و می دانند 
که عواقب منفی جدی دارد. شدت همان ارزیابی شخص از تهدید 
مسئله است. در نهایت، مفهوم آسیب پذیری میزان باور مردم به 
در معرض خطر ابتال به اثرات منفی مسئله ای محیط زیستی است. 
مطابق این مفهوم، به نظر می رسد که فرآیند ترس باعث افزایش 
انگیزه های حفاظت می شود و در نتیجه، با افزایش درک شدت 
و آسیب پذیری از تهدید همراه است. لذا، شدت و آسیب پذیری 
 (Rainear &انگیزه حفاظت رابطه مثبت دارد با  از تهدید  ناشی 

 .Christensen, 2017)

ب- ارزیابی مقابله: ارزیابی مقابله به این معنی است که به نظر 
فرد، آیا اقدامات عماًل مؤثر خواهند بود؟ این فرآیند شامل دو 
ساختار اصلی است: مسئولیت پذیری و اثربخشی. مسئولیت پذیری 
خودکارآمدی درک شده از توصیه به رفتاری است. اثربخشی تمام 
فرآیندهای تغییر نگرشی از طریق تغییر انتظارات فردی و کارایی 

 .(Janmainmool, 2017) فردی است

تحقیق بندورا3 و همکاران )1981( نشان داد که تغییر در 
رفتار و انتظارات اثربخشی همبستگی مثبتی با همدیگر دارند و 
تغییرات در انتظارات اثربخشی به واسطه تغییرات رفتاری است. 
کالب و هینکل 4 )2015( بیان می کنند در حالی که فرایند 
ارزیابی تهدید به فرد امکان می دهد تا مخاطرات بالقوه تهدید 
تا  قادر می سازد  را  فرد  انطباقی  واکنش  فرایند  برآورد کند،  را 
واکنش های احتمالی مناسب برای حفاظت یک فرد از تهدید را 
بسنجد. فرد ابتدا برآورد می کند که آیا این عمل حفاظتی مناسب 
بتواند عمل  است  او ممکن  آیا  اینکه  و  )خودکارآمدی(  هست 
حفاظتی انتخاب شده را به گونه ای به کار بگیرد که در پیشگیری 
از تهدید مؤثر واقع شود )اثربخشی شخصی(. سپس او هزینه های 
مادی یا اجتماعی اعمال یک واکنش حفاظتی را در نظر می گیرد 
مشخص  فرد  عوامل  این  ارزیابی  اساس  بر  اقدام(.  )هزینه های 
از  پیشگیری  در  پیشنهادی  حفاظتی  واکنش  که  کرد  خواهد 

تهدید به لحاظ اجتماعی و محیطی اثرگذار است یا خیر. 

به عنوان  مختلفی  تحقیقات  در  حفاظت  انگیزه  نظریه 
چهارچوب نظری استفاده شده است ازجمله: تزوال5 و همکاران 
پوست  سرطان  کننده  حفاظت  رفتارهای  بررسی  با   )2016(
با  ایالم دریافتند که رفتار حفاظتی  از کشاورزان در  نفر   284
ادراک شده،  مسائل  شدت  ادراک شده،  آسیب پذیری  سازه های 

3. Bandura
4. Hinkle & Clubb
5. Tezval

خودکارآمدی و اثربخشی همبستگی مثبت داشته است. رفتار 
حفاظتی کشاورزان برای مقابله با سرطان پوست با خودکارآمدی 
اقدام  هزینه های  با  و  داشت  مثبت  همبستگی  اثربخشی  و 
همبستگی منفی داشت. آزادی و همکاران )2017( نیز دریافتند 
هزینه اقدام و خودکارآمدی بیشترین تأثیر را روی رفتار سازگاری 
کشاورزان داشته است و آسیب پذیری و شدت خطر درک شده با 
رفتار سازگاری کشاورزان همبستگی مثبت داشته است. بابیکی 
و سیبائر6 )2019( با استفاده از نظریه انگیزه حفاظت تمایل به 
حفاظت در برابر سیالب را در اتریش بررسی کردند. یافته ها نشان 
داد که بین انگیزه حفاظت و ارزیابی تهدید رابطه وجود نداشت 
و خودکارآمدی قوی ترین رابطه را با انگیزه حفاظت داشت. چن7 
)2020( از نظریه انگیزه حفاظت برای سنجش میزان حمایت 
از سیاست های کاهش تغییر آب وهوا در مناطق روستایی تایوان 
استفاده کرد. بر اساس نتایج مدلسازی ساختاری، ارزیابی تهدید 
0/35 و ارزیابی مقابله 0/56 با انگیزه حفاظت همبستگی داشتند. 
کاهش  سیاست های  از  حمایت  با   0/65 نیز  حفاظت  انگیزه 
بار  داشت.  مثبت  همبستگی  آب وهوا  تغییر  منفی  پیامدهای 
عاملی اثربخشی و خودکارآمدی به ترتیب 0/84 و 0/79 بود، 
در حالی که شدت تهدید درک شده و شدت آسیب درک شده 
به ترتیب 0/65 و 0/52 بار عاملی داشتند. پاکمهر و همکاران 
سازگاری  رفتار  بر  مؤثر  محدودیت های  بررسی  به   )2018(
کشاورزان با کمیابی آب در شهرستان شوشتر پرداختند. نتایج 
پژوهش نشان داد خطر درک شده و خودکارآمدی رابطه مثبت 
با حفاظت از خود داشته است. مدل انگیزه حفاظت توانسته بود 
35 درصد تغییرپذیری رفتار سازگاری کشاورزان با کمیابی آب 
را تبیین کند. تأثیر حفاظت از خود بر سازگاری )0/54(، شدت 
خطر درک شده )0/11( خودکارآمدی )0/27( و دانش مقابله 
)0/06( روی سازگاری کشاورزان با کمیابی آب تأثیر داشته اند. 
همچنین، کشاورز و کریمی )2016( در استان فارس نشان دادند 
با رفتارهای  اقدام رابطه معنی داری  اثربخشی و هزینه های  که 
حفاظتی کشاورزان در زمان خشکسالی داشته است. جانمایمول 
و دنپایبون8 )2016( مطالعه ای در باب ارزیابی تعیین کننده های 
مشارکت روستاییان در رفتارهای مدیریت پسماند را انجام دادند. 
آن ها دریافتند که رفتار حفاظتی به وسیله خودکارآمدی، هویت 
مکانی و ارزش های محیط زیستی پیش بینی شده است. صالحی 
)2008( و ضیاءپور و همکاران )2012( در بررسی رفتارهای 
محیط زیستی مناطق روستایی و شهری کرمانشاه دریافتند که 
رفتارهای محیط زیستی در مناطق روستایی نسبت به مناطق 
شهری مسئوالنه بود و این رفتارها برحسب سن، جنس، تأهل 
تفاوت معنی دار داشت به طوری که سالمندان، متأهل ها و زنان 
 )2018( امامقلی  بررسی  در  اما  بودند  کرده  عمل  مسئوالنه 

6. Babcicky & Seebauer
7. Chen
8. Janmaimool & Denpaiboon
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اینطور نبود. نظریه انگیزه حفاظت در مناطق مختلفی )کشورهای 
و روستایی(  مناطق شهری  یا در  یا درحال توسعه  توسعه یافته 
مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. آنچه در اینجا باعث تمایز و 
مقایسه می شود متفاوت بودن تحقیق ازنظر بعد زمانی و مکانی 
است که در آن ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و نگرش مردم 
نسبت به محیط زیست نقشی تعیین کننده خواهند داشت. در این 
تحقیق، تجربه زیسته محقق و نتیجه مشورت با همکاران گروه 
جغرافیا، محیط زیست و نیز علوم اجتماعی حاکی از آن است 
که روستاهای شرق مازندران به خاطر نزدیکی به مرکز استان 
از ویژگی های جامعه شهرنشینی )عدم تعلق مکانی، فردگرایی، 
عدم ارتباط با طبیعت و...( برخوردار است و مناطق روستایی غرب 
استان نیز به خاطر گردشگری بودن منطقه، از ویژگی های مقصد 
و.......(  زباله  آلودگی، مخزن  )تخریب محیط زیست،  بودن  سفر 
برخوردار است. در دو سر این طیف، مناطق روستایی میانی قرار 
دارند که نه آنچنان تحت تأثیر شدید فعالیت های مدرن شهری 
قرار گرفتند و نه چندان بکر و دست نخورده باقی مانده اند. در 
واقع، توان مالی مردم و نیز شرایط فرهنگی روستاییان در این 
منطقه میانی به گونه ای است که به نظر می رسد امکان حفاظت 
کلی  اطالعات  دارد.  وجود  هم  هنوز  آن ها  برای  محیط زیست 
این است که در سه محدوده مختلف جغرافیایی،  بر  و فرضی 
ازنظر رفتارهای محیط زیستی در بین روستاییان، سه وضعیت 
متفاوت وجود دارد. نتایج این تحقیق می تواند تصویر و شناختی 
رفتارهای  و وضعیت  با محیط زیست  رابطه روستاییان  از  اولیه 
محیط زیستی را با استفاده از نظریه انگیزه حفاظت ایجاد نماید 

که تاکنون وجود نداشته است.

فرضیه ها

فرضیه اول: به نظر می رسد بین شدت خطر درک شده و رفتار 
مسئوالنه محیط زیستی رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه دوم: به نظر می رسد بین شدت آسیب پذیری درک شده 
و رفتار مسئوالنه محیط زیستی رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه سوم: به نظر می رسد بین اثربخشی شخصی  و رفتار 
مسئوالنه محیط زیستی رابطه معنی دار وجود دارد.

رفتار  و  خودکارآمدی  بین  می رسد  نظر  به  چهارم:  فرضیه 
مسئوالنه محیط زیستی رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه پنجم: به نظر می رسد بین هزینه های اقدام  و رفتار 
مسئوالنه محیط زیستی رابطه معنی دار وجود دارد. 

روش شناسی تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش است و از پرسشنامه 
محقق ساخته برای گرداوری داده ها استفاده شد. جامعه آماري 
در  مازندران  استان  روستایی  مناطق  ساکنان  حاضر  پژوهش 

سال 1398 هستند )جدول شماره 1(. در این تحقیق، از روش 
روستا   30 شد.  استفاده  چندمرحله ای  خوشه ای  نمونه گیری 
نظر  به  توجه  با  شدند.  انتخاب  مرحله  این  در  نمونه  به عنوان 
محققان بومی و تجربیات قبلی آن ها که معتقد بودند، میزان عدم 
پاسخگویی به پرسشنامه در مناطق روستایی معموالً 40 درصد 
است، بر این اساس برای جلوگیری از کاهش تعداد نمونه ها، به 
میزان 40 درصد به تعداد نمونه ها افزوده شد و در نتیجه، به جای 
400 نمونه )بر مبنای فرمول کوکران(، از 560 نفر خواسته شد تا 
به تکمیل پرسشنامه ها اقدام نمایند. پس از جمع آوری اطالعات 
و تکمیل پرسشنامه ها، تعداد 536 نفر به صورت کامل همکاری 
کردند و در نتیجه، همین تعداد نمونه، به عنوان نمونه نهایی تلقی 
شدند. پاسخگویان تحقیق حاضر را افراد حاضر در هر خانوار که 

باالی 18 سال سن داشتند تشکیل می دادند.

در این پژوهش از اعتبار صوری و سازه استفاده شده است، 
به این صورت که ابزار اندازه گیری )پرسشنامه(، توسط 5 نفر از 
اساتید و صاحب نظران در رشته های جامعه شناسی و محیط زیست 
)دانشگاه مازندران( و منابع طبیعی )دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی ساری( مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از رفع ایرادها، 
پرسشنامه نهایی تهیه و تکمیل شد. سؤاالت مربوط به هریک از 
متغیرهای فوق، در جدول شماره 2 و در قسمت مربوطه مشخص 
شده است. همچنین از اعتبار سازه  استفاده شد تا مشخص شود 
که نتایج به دست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه گیری تا چه حد با 

نظریه موردنظر تناسب دارد. 

یافته ها

میانگین سنی پاسخگویان 29/43 سال است. از 536 نفر افراد 
موردمطالعه، 245 نفر یعنی45/7 درصد مرد و 271 نفر از آن ها 
یعنی50/6 درصد زن هستند. بیشتر افراد پاسخگو در خانواده 
4 نفری زندگی می کنند که تقریباً 35 درصد نمونه آماری را 
تشکیل می دهند. 119 نفر )30 درصد( از پاسخگویان بین 11 
تا 20 سال در روستای موردبررسی سکونت داشتند. 180 نفر 
از پاسخگویان )36/3 درصد( دارای تحصیالت کارشناسی به باال 
و 132 نفر )26/6 درصد( دارای مدرک دیپلم هستند. 276 نفر 
نفر )32 درصد( مجرد  پاسخگویان متأهل و 158  )56درصد( 
هستند. ازنظر وضع درآمد، 189 نفر )40/4 درصد( دارای یک تا 
دو میلیون تومان درآمد ماهانه و 113 نفر یا )24/1درصد( دارای 
دو تا سه میلیون تومان درآمد ماهانه هستند. ازنظر اشتغال، 147 
نفر )31/2 درصد( دارای شغل آزاد و 87 نفر یا 18/5 درصد نیز 
کشاورز و 65 نفر یا 12/1 درصد نیز نوع شغل خود را مشخص 

نکردند. 
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جدول 1. نام روستاها بر حسب حجم نمونه.

حجم نمونهنام روستاحجم نمونهنام روستا

25کرجی25کالرئیس
15کالدیزین17بهبگ
13علیاستار20مالکال
18سفلی ستار15کادو

19قاتمبه15کالگوهر
21وابک16خشکدره
17سفلی موزیکنی15قراکال
18دیوکال16کچب

14کالرستم18چمازکتی
18افراپل18قادیکال
19سرقلعه16کردمیر

17ارست17مالخواست
15وامازو24کادکار

17محله سراج17پایان قلعه
23لمراسک18تیردانش

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  

جدول 2. اعتبار سازه مؤلفه های متغیر وابسته و مستقل.

بار عاملیگویه هامتغیرها

تی
یس

ط ز
حی

ر م
رفتا

ام 
انج

به 
ل 

مای
0/80قصد دارم در آینده، المپ های کم مصرف بخرم.ت

0/77قصد دارم در آینده، زباله ها را تفکیک کنم.
0/69قصد دارم در آینده، از کودهای حیوانی به جای کود شیمایی استفاده کنم.
0/62قصد دارم در آینده، عضو یکی از انجمن های حفاظت محیط زیست شوم.

0/54قصد دارم در آینده، از پنل های خورشیدی برای روشنایی و آبگرمکن استفاده کنم.
قصد دارم در آینده، برای فعالیت های مربوط به محیط زیست روستا، کمک مالی نمایم.

0/68
 ضریب آلفا= 0/76    میانگین =     3/46     انحراف معیار = 1/08

رفتار مسئوالنه محیط زیستی

0/68المپ اتاق هایی که استفاده نمی کنم را خاموش می کنم. 
0/67وقتی از وسایل برقی استفاده نمی کنم، آن ها را از پریز می کشم.
0/74درجه آبگرمکن را زماني که از آن استفاده نمی شود، کم مي کنم.

0/68در سرما به جاي زیاد کردن گرمای اتاق، از لباس گرم استفاده می کنم.
0/49لباس هایي که استفاده نمي کنیم را به دیگران می دهم.
0/41از کود حیوانی به جای کود شیمایی استفاده مي کنم.

0/63زباله های خشک و تر را از هم جدا مي کنم.
0/60مواظب درختان اطراف هستم.

0/67در تمیز کردن رودخانه کمک مي کنم.
ضریب آلفا= 0/78      میانگین =   3/25     انحراف معیار = 0/93
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ادامه جدول 2. اعتبار سازه مؤلفه های متغیر وابسته و مستقل.

بار عاملیگویه هامتغیرها

ک شده
شدت خطر در

0/59تا چه اندازه، آلودگی زباله ها بر اهالی روستا تأثیر می گذارد؟
0/56تا چه اندازه، آلودگی آب بر سالمت اهالی روستا تأثیر می گذارد؟

0/39تا چه اندازه، مصرف بی رویه برق، بر روی اهالی روستا تأثیر می گذارد.
0/57تا چه اندازه، قطع درختان بر روی اهالی روستا تأثیر می گذارد؟
0/38تا چه اندازه، شکار بی رویه بر روی اهالی روستا تأثیر می گذارد؟
0/41تا چه اندازه، تخریب رودخانه امنیت روستا را به خطر می اندازد؟

ضریب آلفا = 0/78         میانگین =   3/82      انحراف معیار = 0/68 

ک شده
شدت آسیب پذیری در

0/45زباله های اینجا روی سالمتی من و اطرافیانم تأثیر گذاشته است.
0/43مشکالت مربوط به آب )کمبود و آلودگی و..( روی کشاورزی ما تأثیر گذاشته است.

0/40مصرف بی رویه برق، باعث خاموشی و قطع برق منزل ما هم شده است.
0/53قطع درختان باعث شده تا هنگام بارش، سیل جاری شود و وسایل و زندگی ما را به هم بریزد.

0/43تخریب رودخانه ها باعث شده تا هنگام بارش، سیل جاری شود و وسایل و زندگی ما را به هم بریزد.
ضریب آلفا = 0/69        میانگین =   3/60      انحراف معیار = 0/82

اثربخشی پاسخ

0/72اگر مشکل پسماند در اینجا وجود داشته باشد، تا چه حد می توانید آن را حل کنید؟ 
0/64تا چه حد می توانید به حل مشکل آب کمک کنید؟

0/40تا چه حد می توانید در حل مشکل آلودگی محیط زیست نقش داشته باشید؟.
0/57من هم می توانم در حفظ درختان نقش داشته باشم.

0/62من می توانم  در بهداشت و تمیزی روستا  نقش داشته باشم.
0/40اگر کسی قصد تغییر کاربری زمین داشته باشه، من نمی توانم جلویش را بگیرم.-

ضریب آلفا = 0/74       میانگین =   3/85     انحراف معیار = 0/57

خودکارآمدی

0/38فکر می کنید، محافظت از درختان، چقدر باعث جلوگیری از خراب شدن محیط زیست روستا می شود؟
0/54فکر می کنید با  صرف جویی در مصرف آب، تا چه حد مشکل آب برطرف می شود؟

0/43فکر می کنید با تفکیک زباله ها، تا چه حد، مشکل زباله ها برطرف می شود؟
0/41فکر می کنید صرفه جویی در مصرف برق، تا چه حد می تواند به حل مشکالت برق کمک کند؟
0/45فکر می کنید با استفاده نکردن از کود شیمیایی، تا چه حد مشکل بهداشت روستا حل می شود؟

0/41فکر می کنید حفر چاه غیرمجاز، چقدر باعث تخریب سفره آب زیرزمینی تأثیر دارد؟
ضریب آلفا = 0/68      میانگین =   3/76     انحراف معیار = 1/85

هزینه پاسخ

0/46اگر شکار غیرمجاز را اطالع بدم، برایم پیامد منفی دارد.
0/51اگر قطع درخت را اطالع بدم، برایم پیامد منفی دارد.

0/40تفکیک زباله، کار پرزحمتی است.
0/41مصرف بهینه برق، کار سختی است.

0/43اگر ساخت وساز غیرمجاز را اطالع بدم، برایم گران تمام می شود.
0/35اگر از کود شیمیایی استفاده نکنیم، محصول و درآمد کم می شود.

ضریب آلفا =0/73       میانگین =   3/28     انحراف معیار = 0/65
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رفتارهای  و  زمینه ای  متغیرهای  بین  تفاوت های  مقایسه  الف( 
محیط زیستی

شدند  سنجش  فاصله ای  سطح  در  که  زمینه ای  متغیرهای 
عبارت بودند از سن، تعداد اعضای خانوار، مدت اقامت در روستا 
با سطح  کولموگروف-اسمیرنوف  آزمون  مقدار  درآمد.  و سطح 
معنی داری بزرگ تر از 0/05 یعنی 0/09 بود، لذا توزیع آن نرمال 
بوده و مناسب ترین آزمون برای بررسی رابطه، آزمون همبستگی 

تائوبی کندال است. 

با توجه به یافته های جدول شماره 3 می توان گفت که بین 
متغیرهای سن، تعداد اعضای خانوار، مدت اقامت و درآمد با رفتار 

محیط زیستی مسئوالنه رابطه معنی دار وجود ندارد.

مقایسه  برای  مستقل  داده های  با  تی  آزمون  از  همچنین 
تفاوت های رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی برحسب وضع تأهل 
و جنس استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون تی )مقدار آزمون 
تفاوت معنی داری  =0/107- و سطح معنی داری =0/18( هیچ 
در رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی برحسب جنس دیده نشد. 
همچنین رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی برحسب وضع تأهل نیز 
متفاوت نبود )مقدار آزمون=0/510- و سطح معنی داری=0/67(. 

همچنین طبق نتایج آزمون فیشر تفاوت معنی داری بین گروه های 
شغلی )مقدار آزمون = 0/79 و سطح معنی داری= 0/59( و سطح 
تحصیالت )مقدار آزمون = 1/58 و سطح معنی داری= 0/11( در 

میزان رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی دیده نشد. 

ب( تحلیل چند متغیره 

جدول شماره 4، مدل رگرسیونی گام به گام متغیرهای مستقل 
را برای تبیین رفتار مسئوالنه محیط زیستی نشان می دهد.

ضریب همبستگی مدل گام به گام رگرسیون متغیرهای مستقل 
برابر است.  با 0/44  برای تبیین رفتار مسئوالنه محیط زیستی 
مطابق با ضریب تعیین،0/19 درصد تغییرات متغیر وابسته با 3 
بر آن دارد که مدل  متغیر قابل تبیین است. نسبت F داللت 
رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی برای تبیین متغیر وابسته است. 
به عبارت دیگر، متغیرهای تحقیق قادرند که تغییرات متغیر وابسته 
را توضیح دهند. در صورت کنترل تأثیرات متغیرهای مستقل، 
است.  برابر   1/64 با  محیط زیستی  مسئوالنه  رفتار  پایه  مقدار 
جدول شماره 5، نشان دهنده ضرایب تأثیر مدل نهایی رگرسیون 
رفتار مسئوالنه محیط زیستی  تبیین کننده  متغیرهای مستقل 

است.

جدول 3. مقایسه میزان رفتارهای محیط زیستی پاسخگویان بر حسب  متغیرهای زمینه ای.

سطح معنی داریمقدار آزمونمتغیرها

0/020/42سن
0/060/06-تعداد اعضای خانوار

0/030/35مدت اقامت 
0/050/13-درآمد
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جدول 4. مدل رگرسیونی گام به گام تبیین رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی.

دوربین واتسونمقدار آزمون Fضریب تعیینضریب همبستگیمدل

30/440/1936/701/64گام
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جدول 5. ضرایب تأثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهای مستقل تبیین کننده.

ضریب VIFضریب تولرانسمعنی داریضریب Tضریب بتامتغیرها

--13/958/070/00مقدار ثابت

0/286/050/000/841/19تمایل به رفتار

0/173/870/000/861/16خودکارآمدی

0/142/960/0030/741/35شدت خطر درک شده
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بر اساس ترتیب تأثیرگذاری و اهمیت متغیرهای مستقل، تمایل 
به انجام رفتار محیط زیستی، بیشترین تأثیر را بر رفتار مسئوالنه 
نیز  محیط زیستی دارد. خودکارآمدی و شدت خطر درک شده 
به لحاظ مقدار تأثیر در رتبه های بعدی قرار می گیرند. ضریب 
تولرانس نیز بین 0 و 1 قرار دارد و به مقدار 1 نزدیک تر است، لذا 
میزان هم خطی بین متغیرهای تبیین کننده کمتر است. مقدار 
VIF یا عامل تورم واریانس نیز از 2 کمتر باشد، میزان همخطی 

کمتری بین متغیرهای پیش بینی کننده وجود دارد. 

بحث و نتیجه گیری

سؤال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود این است که 
رفتارهای محیط زیستی مردم روستا تا چه اندازه مسئوالنه است؟ 
اهالی  رفتار  بودن  مسئوالنه  اندازه  چه  تا  حفاظت  انگیزه  ابعاد 
روستا نسبت به محیط زیست را تبیین می کند؟ در این تحقیق، 
موضوع  تبیین  برای   )1975( راجرز  حفاظت  انگیزه  نظریه  از 
مسئوالنه  رفتار  میزان  تحقیق،  یافته های  طبق  شد.  استفاده 
محیط زیستی پاسخگویان در حد متوسط است )میانگین= 3/25 
از 5(. ضیاءپور و همکاران )2012( در کرمانشاه دریافتند که 
بین نگرش و رفتارهای محیط زیستی مسئوالنه رابطه معنی دار و 
مثبت )r =0/37( وجود دارد. در بررسی حاضر این رابطه مثبت 
اما ضعیف تر بود )r =0/25(. همچنین، در همین بررسی ضیاءپور 
و همکاران )2012( رفتارهای محیط زیستی در مناطق روستایی 
نسبت به مناطق شهری، افراد مسن، متأهالن و زنان، مسئوالنه  
رفتارهای مسئوالنه  بررسی حاضر  بوده است. در حالی که در 
رفتارهای  نبود. همچنین  تأهل متفاوت  برحسب سن، جنس، 
محیط زیستی برحسب تحصیالت و اشتغال متفاوت نبود که این 
نتیجه با نتیجه حاصل شده در بررسی صالحی )2008( همسو اما 

با نتیجه امامقلی )2018( همسویی نداشت. 

مسئوالنه  رفتار  بر  اقدام  هزینه های  حاضر  بررسی  در 
محیط زیستی تأثیری نداشتند. این یافته با یافته های به دست آمده 
توسط تزوال و همکاران )2016( و کشاورز و کریمی )2016( 
 )2018( همکاران  و  پاکمهر  و   )2017( همکاران  و  آزادی  و 
همسو نبود. لذا فرضیه پنجم تحقیق )بین هزینه های اقدام و رفتار 
مسئوالنه محیط زیستی رابطه معنی دار وجود دارد( تأیید نشد. در 
حالی که بابیکی و سیبائر )2019( دریافته بودند که  هزینه های 
اقدام بر رفتار مقابله تأثیر نداشت. همچنین تمایل به انجام رفتار 
محیط زیستی، خودکارآمدی و شدت خطر درک شده مهم ترین 
عوامل تبیین کننده بودند. در بررسی پاکمهر و همکاران )2018( 
و شدت   )0/37( )0/54(، خودکارآمدی  از خود  قصد حفاظت 
خطر درک شده )0/11( بیشترین تأثیر را روی رفتار مقابله ای 
کشاورزان داشتند. در بررسی حاضر تمایل به انجام رفتار )0/28(، 
خودکارآمدی )0/17( و شدت خطر درک شده )0/11( بر رفتار 
و  اول  فرضیه  بنابراین،  داشتند.  تأثیر  محیط زیستی  مسئوالنه 

فرضیه چهارم )مبنی بر وجود رابطه بین شدت خطر درک شده 
و خودکارآمدی با رفتار مسئوالنه محیط زیستی( تأیید می شود.  

شدت  آسیب درک شده و اثربخشی تأثیری بر رفتار مسئوالنه 
محیط زیستی نداشتند که این نتیجه با نتایج به دست آمده توسط 
همکاران  و  تزوال   ،)2019( سیبائر  و  بابیکی  مانند  محققانی 
بنابراین،  بود.  مغایر   )2016( کریمی  و  کشاورز  و   )2016(
فرضیه های دوم و سوم )وجود رابطه بین شدت آسیب درک شده 
و اثربخشی با رفتار مسئوالنه محیط زیستی( پذیرفته نشد. در 
از  بیش  )خودکارآمدی(  مقابله  ارزیابی  عناصر  حاضر،  بررسی 
عناصر ارزیابی تهدید )شدت خطر درک شده( روی رفتار مسئوالنه 
محیط زیستی تأثیر داشتند. جانمایمول )2017(، جانمایمول و 
دنپایبون )2016( و پاکمهر و همکاران )2018( نیز دریافتند 
که ارزیابی مقابله نسبت به ارزیابی تهدید بیشترین تأثیر را روی 

رفتار مسئوالنه محیط زیستی داشت. 

به  می تواند  خطر  شدت  درک  کنار  در  خودکارآمدی  وجود 
توانمندی جامعه روستایی در تقویت مسئولیت پذیری در برابر 
محیط زیست روستا کمک نماید. شدت خطر درک شده متغیر 
دیگری بود که رابطه نیرومند با رفتار مسئوالنه محیط زیستی 
داشت. خطر عامل یا مجموعه عوامل فشارزا و نگران کننده ای 
است که منشأ خارجی داشته و بخش ارزشمندی از سیستم را 
متأثر می کند. صالحی و پازوکی نژاد )2017( خطر متوجه منابع 
ارزشمند یک اجتماع است. منابع ارزشمند، بخشی از سیستم 
آسیب پذیرند که با در معرض قرار گرفتن در برابر خطر تهدید 
یک  فرهنگی  هویت  درآمد،  انسانی،  و سالمت  شده اند. حیات 
جامعه، تنوع زیستی، اکوسیستم های طبیعی مانند جنگل ها که 
بخش اعظمی از کربن تولیدی را جذب می کنند بخشی از این 
منابع ارزشمندند که محافظت از آن به آگاهی و مراقبت نیاز 
دارد. امروزه بسیاری از مردم هوشیار و آگاه به اطالعات فراوانی 
درباره محیط زیست دسترسی دارند که طی تاریخ بشر بی سابقه 
انتخاب  یادگیری  برای  افراد  که  دانشی  نوع  هر  آموزش  است. 
می کنند احتماالً بیش از گذشته موجب شناخت می شود و لذا 
دانش و شناختشان از محیط طبیعی افزایش خواهد یافت. بر 
اساس چیزهایی که آن ها یاد گرفته اند حتی ممکن است در سبک 
زندگی شان تغییراتی ایجاد کنند تا با مهربانی با طبیعت برخورد 

کنند و درنتیجه از محیط زیست محافظت کنند.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر از طرح »سنجش وضع مسئولیت پذیری جامعه 
روستایی نسبت به محیط زیست و ارتقاء آن« مستخرج شده است. 
این طرح از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 

به شماره 96016162 ثبت شده است.

»صادق صالحی. تحلیل رفتارهای محیط زیستی روستائیان بر اساس نظریه انگیزه حفاظت«
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