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  صفحه 128  تعداد صفحات:                                                    1396بهمن   3تاریخ دفاع: 

شناسی ترین موضوعات جامعهمحیطی و عوامل مؤثر بر آنها از مهمچکیده: بررسی نوع نگرش، اخالق و رفتار زیست

محیطی کشاورزان بررسی نحوي تأثیر عوامل مؤثر بر نگرش، اخالق و رفتار زیست زیست است. پژوهش حاضر بهمحیط

کودهاي شیمیایی، دامی، سموم شیمیایی و رعایت  هاي کشاورزان در مقابل مصارفشهرستان اردبیل شامل (واکنش

هاي کارنس و سالمت محصول کشاورزي تولیدي، استفاده از کشاورزي نوین و مدیریت تلفیقی آفات و امراض و دوره

پردازد. نوع می 1396هاي ارتباطی در سال آوري بقایاي گیاهی و سموم و دفع آنها) و کانالهاي هرز و نحوه جمععلف

نفر از کشاورزان شهرستان اردبیل با روش  137نامه از پیمایشی بوده و اطالعات موردنیاز با ابزار پرسش پژوهش

استفاده شد.   spssافزار وتحلیل آماري و معادالت ساختاري از نرمآوري گردید. براي تجزیهاي جمعگیري خوشهنمونه

ردبیلی تائید گردید و اعتبار سنجی با استفاده از روش آلفاي علمی دانشگاه محقق انامه توسط اعضاي هیئتروایی پرسش

  به دست آمد. 96/74نامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ به میزان کرونباخ بررسی گردید. پایایی پرسش

محیطی و محیطی دانش زیستمحیطی اخالق زیستمحیطی با رفتار زیستنتایج نشان داد که بین نگرش زیست 

محیطی با نگرش شود. همچنین همبستگی مثبتی بین رفتار زیستاي ارتباطی همبستگی مثبتی دیده میهکانال

محیطی و درآمد غیر کشاورزي و افراد تحت تکفل فعلی و مصرف محیطی و اخالق زیستمحیطی، دانش زیستزیست

شده و با تعداد قطعات بت مشاهدهمحیطی با رفتار نگرش و دانش رابطه مثشود؛ بین اخالق زیستکود دامی دیده می

عامل و با  4و  )=613/0KMOمحیطی با (شود. نگرش زیستمحیطی رابطه منفی دیده میزمین با اخالق زیست

درصد  20/53با اکتساب  4عامل  4) و =622/0KMOمحیطی با (درصد از کل واریانس، اخالق زیست 20/53اکتساب 

درصد از کل واریانس را به خود  71/52عامل و با اکتساب  5) و =613/0KMO(محیطی با از واریانس رفتار زیست

و میزان تأثیر متغیر  456/0محیطی معادل محیطی بر روي رفتار زیستدهد. میزان تأثیر متغیر دانش زیستاختصاص می

یر کشاورزي بر روي رفتار و میزان تأثیر متغیر درآمد غ 125/0محیطی معادل استعمال کودهاي دامی بر روي رفتار زیست

و  971/0محیطی معادل محیطی بر روي اخالق زیستاست. میزان تأثیر متغیر نگرش زیست 184/0محیطی معادل زیست

  است. 456/0محیطی معادل محیطی بر روي نگرش زیستهاي زیستمیزان تأثیر متغیر کانال

  محیطی، کشاورزان، شهرستان اردبیل.تار زیستمحیطی و رفمحیطی، اخالق زیستها:  نگرش زیستکلیدواژه
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 مقدمه:- 1-1

اي مورد زیست برنامهمیالدي براي اولین بار توجه محیط 1972در اجالس استکهلم در ژوئن سال 

زیست و منابع ریزي در جهت حفظ و حراست از محیطامضاء نظر قرار گرفت و شالوده آن اساس برنامه

طور بهصورت مستقیم ریخته شد و در اصول چهارم، هشتم و پانزدهم بیانیه اجالس مذکور طبیعی به

وحش و ریزي در جهت حفاظت از منابع طبیعی، حفظ حیاتغیرمستقیم، ضرورت و اهمیت برنامه

زیست مورد تر منابع و بهبود محیطزیستگاه آن، توسعه اقتصادي ـ اجتماعی، دستیابی به مدیریت منطقی

قتضیات خاص ). افراد هر اجتماعی برحسب شرایط و م1392،همکارانتأکید قرار گرفت (صالحی مقدم 

، همکارانزیست دارند (فرهمند و اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی خود برخورد متفاوتی نسبت به محیط

در  1390میلیون نفر جمعیت کل کشور، در سال  28)، 1392). بر پایه اطالعات مرکز آمار ایران (1392

تر زندگی در نگاهی کلیروستاها ساکن بودند که عمدتاً معیشت آنان وابسته به بخش کشاورزي است. 

هایی همه شهروندان جامعه با کشاورزي پیوند دارد؛ محصوالت مصرفی همه شهروندان از گیاهان و دام

زیست در رفتار نمایند. کلید حفاظت مؤثر از محیطشود که کشاورزان و دامداران تولید میتهیه می

محیطی پی برد، زیرا اخالق بر نگرش زیستتوان به اهمیت اخالق ریشه دارد، آنگاه بهتر می هاانسان

است؛ آموزش راهی براي ایجاد دانش، درك، مهارت، توانایی و آگاهی در میان افراد و  تأثیرگذارافراد 

).در ایران بنا به 1392، همکارانهاي مختلف اجتماعی نسبت به هر موضوعی است (شبیري و گروه

انون اساسی و برنامه توسعه و حفاظت از ق 50زیست، اصل اهمیت موضوع حفاظت از محیط
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زیست الزم و ملزوم یکدیگرند، همگی تأکید بر جلوگیري از اختالالت زیست محیط شهري و حیطم

و اصالحیه  28/3/1353زیست (مصوب روستایی دارند؛ عالوه بر آن، قانون حفاظت و بهسازي محیط

زیست و جلوگیري از ماده و چندین تبصره، راهکارهایی را براي کنترل محیط 21) در 24/8/1371

زیست دانسته است (رستگار و یب آن ارائه داده است و این مهم را از وظایف سازمان حفاظت محیطتخر

هاي ناپایدار روستاییان فقیر از منابع محیطی برداريزیست ناشی از بهره). تخریب محیط1390عزیزي، 

رویۀ دام، تغییر یهاي مختلفی مانند استفاده از منابع طبیعی هیزم براي سوخت، چراي باست که به شکل

حاصلخیزي زمین و برداشت  شیمیایی برايکاربري اراضی جنگلی و مرتعی به مسکونی، استفاده از کود 

نیا و شود (شریفیهاي جاري را موجب میویژه آبزیست و بهبیشتر محصول که آلودگی محیط

درصد  90ود درصد جمعیت کل کشوري و در حد 23). جمعیت روستانشین حدود 1390حاجیلویی،

زیست و منابع طبیعی از گونه اقدام براي حفاظت محیطهاي طبیعی کشور را در اختیاردارند. ازاینعرصه

ها، عمدتاً از طریق زدایی، کنترل فرسایش خاك، جلوگیري از تخریب مراتع و حتی جنگلطریق بیابان

آمیز خواهد بود، (بیات و هاي توسعه روستایی موفقیتتوجه به روستاها و در چهارچوب برنامه

  ).1390،همکاران

ایران ازنظر حجم فرسایش خاك در میان کشورهاي منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه دوم را دارد. 

 8درصد فرسایش طبیعی و  20نیم میلیارد تن فرض شود، معادل واگر رقم تلفات ساالنه کشور دو تا د

درصدي ایران از  1/1دهد. با توجه به سهم یران روي میدرصد مقدار شستشوي خاك در مقیاس جهانی در ا

و و بیات  1387، و همکارانتأمل است (شفیعی بسیار قابل این مقدار هاي دنیامساحت خشکی

ازحد از منابع آب کشاورزي هاي نامناسب و بیشبرداريدر ایران به علت بهره ).1390،همکاران

جود دارد که نیل به اهداف مدیریت منابع آبی را با چالش آب کشاورزي و تأمینهاي جدي در محدودیت
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وري و بازده آب آبیاري کشاورزي به کمبود ترین دالیل پائین بودن راندمان و بهرهمواجه کرده است. از مهم

کارگیري به يدرزمینهدانش فنی، نگرش و مهارت کشاورزان و در کل عدم آموزش و ترویج کشاورزان 

نویس قانون ). در پیش1387،همکارانیریت کشاورزي اشاره نمود (شاهرودي و هاي درست مدشیوه

) میلیون هکتار ازنظر مقدار 88وخاك خیز داري کشور بیش از نیمی مساحت ایران معادل (حفاظت آب

گذاري ). فرسایش خاك و رسوب1387،و همکارانفرسایش در هکتار داراي حالت بحرانی است (شفیعی 

ها و مسبب انسداد و پر شدن رسوب در مخازن پشت سدها است. اشکال اصلی در آبراههیکی از معضالت 

برداري شناسی، وضیعت بهرهو شدت فرسایش خاك تابعی از عوامل متعددي مانند اقلیم، توپوگرافی، زمین

). رفتار 1387 همکارانضیعت رواناب سطحی هست (شفیعی و واز اراضی، نوع و درصد پوشش گیاهی 

زیست حفاظت زیست است که در آن کنش گر حداقل اگر محیطمحیطی، رفتار مثبت در برابر محیطزیست

زیست یکی از مسائل مهم در رساند. تبیین رفتارهاي افراد در قبال محیطکند حداقل به آن آسیبی نمینمی

کاربردي بسیاري نیز اي نظري، اهمیت محیطی است که به دالیل متعدد عالوه بر مسائلهشناسی زیستجامعه

محیطی بر ارتقاي برخی رفتارهاي مناسب زیست تأثیرزیست، دارد. ضرورت اجتناب از آلودگی محیط

هاي مهم به کمک در پیش گرفتن کیفیت زندگی در اماکنی نظیر شهرها، ضرورت کاهش برخی آالینده

چنین ارتباط هاي مصرف با الهام از این رفتارهاي مناسب و هممحیطی مناسب و تغییر شیوهرفتارهاي زیست

طی و حوزه مصرف انرژي، نمونه مواردي هستند که تبیین رفتار محیبسیار مهم میان رفتارهاي زیست

 متحد، درباره ملل سازمان ). در دومین اجالس1385،همکاراناند (کالهی و محیطی را مهم ساختهزیست

 در ریودوژانیرو برزیل)، ضمن تائید مجدد بیانیه 1992 ژوئن تا چهاردهم (سوم و توسعه زیستمحیط

در  در استکهلم)، 1992 ژوئن 16( زیستي محیطمتحد درزمینه ملل سازمان المللیبین اجالس ناولی رسمی

زیست و الزم و ملزم یکدیگرند گوید: صلح، توسعه و حفاظت از محیطصراحت چنین میبیانیه به 25اصل 
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یطی فراوانی به وجود آمده مح، مشکالت زیستهاانسان). به خاطر رفتارهاي نادرست 1،2007رائو -(کریشنا

است، این امر باعث شده، دانشمندان تالش کنند تا با علومی همچون روانشناسی، درصدد بهبود رفتار بوم 

  ).2004، 2برآیند (میل فونت و داکیت هاانسانزیستی 

زیست آموزش محیطی کشاورزان در حفظ محیطبر نگرش و رفتار زیست تأثیرگذارترین عوامل از مهم

زیست در رابطه با محیط اجتماعی، توسعه و محیطی است. هدف نهایی حفاظت محیطبالطبع دانش زیست و

محیطی در سطوح مختلف محیطی در سطح جامعه و نیز تقویت فرهنگ زیستهاي زیستافزایش آگاهی

ی، دفع مواد زائد به هاي شیمیایرویه نهادهبرداران به دلیل استفاده بیاجرایی هست؛ امروزه کشاورزان و بهره

هاي شیمیایی، رفتارهاي مخربی را آوري و تفکیک نکردن، ضایعات باقیمانده نهادهروش غیربهداشتی، جمع

  اند.زیست به وجود آوردهبر محیط محیط

  له:مسابیان  -1-1

هاي جوامع محیطی، از شاخصزیست وتو جه ویژه به مسائل زیستنگاه مسئوالنه نسبت به محیط

ها و نیز محیطی در بیشتر حوزهتوسعه رویکردهاي مسئوالنه زیستبوده البته در جوامع درحال 21در قرن 

نظران در حوزه هرحال صاحبرسید. بهتر به نظر میرنگتالش براي عملکرد مسئوالنه، در این جهت کم

د گرم شدن محیطی متنوعی که امروزه با آن مواجه هستیم هماننزیست معتقدند مشکالت زیستمحیط

وهوایی آلودگی هوا کمبود آب کاهش منابع طبیعی و نابودي تنوع اکوسیستمی در تدریجی و تغییرات آب

ازحد مستمر و با شتاب و ). استفاده بیش3،2012جهان ریشه در رفتار بشري دارند (نیک را ملی و محمد

هاي دائمی متأسفانه تالشزیست بشري بوده، تخریب منابع طبیعی تهدیدي جدي براي انسان و محیط

محیطی و دانش در مورد هاي زیستمحیطی به افزایش در نگرانیات تغییر رفتار زیستموفقی درجه

                                                             
1- Rao  
2- Milfont & Duckitt  

Nikramli & Mohammad 3-  
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پذیرد. هاي آینده صورت نمیتوسعه انجام براي نسلمحیطی درحالاثرات و عواقب ناشی از زوال زیست

ل، مانند اجتماعی و جمعیت شناختی یا دهد که ارتباط بین عوامنتایج مطالعات موردبررسی نشان می

زیست زیستی بر رفتار سازگاربامحیطهاي محیطنگرانی تأثیرمحیطی، هاي زیستعوامل روانی و نگرانی

طورکلی، عوامل مؤثر بر رفتار، دانش، منبع کنترل درونی (باورهاي کنترل مثبت)، ضعیف هستند. به

  سالمت شخصی است.مسئولیت شخصی و تهدید به

)، بر این باورند که رفتار 1391، کیانی پور و نیکبخت (ضیا پور)، 1391صالحی و امام قلی ( 

اند که باشند و به این نتیجه رسیدهزیست میمحیطی که ناشی از نگرش مسئوالنه در قبال محیطزیست

 آنهامحیطی زیستتر افزودن دانش انسان درباره زیست محیط وسایل پیرامون آن منجر به رفتار مسئوالنه

کند. در کشورهاي مختلف تخریب زیست محیط از طریق شیوه زندگی به معنی عدم نگرانی را فراهم می

رغم آگاهی و نگرانی از تخریب محیط علی هاانساننسبت به محیط زندگی نیست، بلکه بسیاري از 

صرفاً  ). در حوزه زیست محیط2010( 4دهند، پرکینززندگی خود به رفتارهاي غیرمسئوالنه خود ادامه می

محیطی، ارزش زیست وسایل مرتبط با آن و یا فقدان نگرش زیستفقدان آگاهی نسبت به محیط

منجر به رفتار غیرمسئوالنه همواره زیست محیطی و نگرش مثبت نسبت به حفظ محیطزیست

ترسی اکثریت مردم در ). چراکه دس7،2002آگمیان و 6، کلموس5،1999شود (بلیکمحیطی نمیزیست

هاي دیداري شنیداري و الکترونیکی و پوشش روزافزون مسائل جوامع جهانی به انواع رسانه

محیطی ها باعث شده تا افراد نسبت به مشکالت زیستمحیطی و پیامدهاي آن توسط این رسانهزیست

داري در رابطه فزایش رابطه معنیابراز نگرانی کنند. ا آنهاتر بوده و حتی نسبت به پیامدهاي خطرناك آگاه

                                                             
1-Perkins  
2-Blakie  
3-Kullumus 
4-Agyeman 
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هاي ). دیدگاه9و سامر 2006 8ثورنتونبا این نوع رفتارها در مطالعات تجربی اخیر گزارش نشده است (

محور گرایی شدید با که جهان را انساناي از انساناخالقی حفاظت زیست محیط، شامل طیف گسترده

گرایی ضعیف نسبت به سایر موجودات ارزش اند تا انساندانسته و صرفاً ارزش ذاتی براي انسان قائل

گرایی ا، نظریات مختلفی مثل نسبیگیرند. در این راستذاتی بیشتري براي انسان قائل هستند را در برمی

شده که هرکدام به اخالق، سودمندگرایی، خود گرایی، وظیفه گرایی، فرمان الهی و فضیلت گرایی، ارائه

زیست هستند (منتی زاده دنبال ارائه معیاري براي سنجش رفتارهاي اخالقی و غیراخالقی در حوزه محیط

  ).1394،همکارانو 

 :ضرورت و اهمیت تحقیق -1-2

محیطی در شهرستان اردبیل ازلحاظ تقسیمات کشوري که مرکز وجود مشکالت و مسائل زیست

محیطی در این منطقه است. ترین شهر استان، حاکی از اهمیت انجام مطالعات زیستاستان و پرجمعیت

هاي زیست در رابطه با محیط روستایی و شهري، توسعه و افزایش آگاهیحفاظت و نگهداري از محیط

محیطی و اجتماعی در سطوح مختلف محیطی در سطح جامعه و نیز تقویت بعد فرهنگ زیستیستز

اجرایی و جلب ایجاد انگیزه و مشارکت کشاورزان و روستائیان هست، اغلب متخصصان حفاظت از 

صورت محلی انجام داد هایی تأکیددارند که بتوان مدیریت منابع طبیعی را بهمنابع طبیعی بر سیاست

). انسان بالطبع در طول دوران وامدار طبیعت بوده و از زمانی که مشکالت 1394ابدي سروستانی،(ع

زیست و منابع محیطی در کشورهاي صنعتی ظاهر شد، کشورها نیاز به حفظ و حراست از محیطزیست

اي از چیدهگردد، رفتار متأثر از مجموعه پیبازمی 1960طبیعی پرداختند، شروع این جریان به اوایل دهه 

محیطی از عوامل است، اما بخش زیادي از رفتار، با نگرش به محیط و اطالعات فردي است. رفتار زیست

                                                             
 1-Thorentone  

2-Sammer  
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محیطی ناشی صورت زیستهنجارهاي شخصی مثل احساس تعهد یا وظیفه اخالقی براي عمل کردن به

هاي فردي ی، ارزشمحیطشوند که شرایط زیستشود، این هنجارهاي شخصی با این اعتقاد فعال میمی

  ).1392 همکارانکنند (منتی زاده و را تهدید می

محیطی زیست، عدم آگاهی مردم نسبت به مسائل زیستاز علل اصلی تخریب و آلودگی محیط 

توان امیدي به بهبود زیست، نمیي حفاظت از محیطهاي مردم درزمینهبوده و بدون افزایش سطح آگاهی

هاي مردم باعث تغییر نگاه ایشان نسبت به ایجاد آگاهی در میان تودهمحیطی داشت، وضعیت زیست

محیطی در مقاطع تحصیلی هاي زیستگردد، آموزشزیست میبا محیط آنهازیست و بهبود رابطه محیط

زیست بازي جهت حفاظت از محیط آنهاتواند نقش مهمی در بسیج افکار عمومی و آمادگی مختلف می

هایی زیستی، یکسره پیامد رفتارهاي برخاسته از اندیشههاي محیطبحران ).1391بادي،آکند (رمضانی قوام

زارها، آلودگی آب، خاك، هوا و کاهش منابع طبیعی در کنار از ها و سبزههمانند، از میان بردن جنگل

ی و... هاي فردي و اجتماعهاي واالي الهی، معنوي و اخالقی و افزایش انواع بزهکاريدست رفتن ارزش

ترین ابزارها، آموزش ). یکی از مهم1390هاست (فتحعلی،همه از پیامدهاي ناخوشایند نوع نگرش

زیست است که با تأثیرگذاري بر فرهنگ جوامع و درواقع با بسترسازي الزم، شرایط حصول نتیجه محیط

زیست بوده و ترین شیوه در حفاظت محیطمحیطی بنیاديآورد، درواقع، آموزش زیسترا فراهم می

ها و اجراي ساختاري است که ترین و بهترین شیوه ارائه مطالب و نحوه فعالیتهدف آن یافتن مناسب

  ).1392،همکارانمحیطی در سطح جامعه است (شبیري و هاي زیستساز ارتقاء آگاهیزمینه

  :فرضیات تحقیق- 1-4

  داري وجود دارد.رابطه معنیمحیطی کشاورزان شهرستان اردبیل . بین نگرش و رفتار زیست1 
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محیطـی کشـاورزان   هاي فردي، اقتصادي، اجتماعی، نظام زراعی و رفتار حفاظـت زیسـت  . بین ویژگی2

 داري وجود دارد.رابطه معنی

  ي معناداري وجود دارد.محیطی کشاورزان شهرستان اردبیل، رابطه. بین رفتار و اخالق زیست3

بشر نسبت به محـیط   ایده آلمحیطی رفتار محیطی کشاورزان، اخالق زیست. بین دانش و رفتار زیست4

  .داري وجود داردي معنیزندگی خود اعم از محیط طبیعی، محیط اجتماعی و فرهنگی است، رابطه

  اهداف تحقیق: -1-4-1

محیطـی شـامل   منظور بررسی نحوي تأثیرگـذاري دانـش و نگـرش و اخـالق زیسـت     پژوهش حاضر به 

هـاي  هایی که کشاورزان در مقابل مصارف کودهـاي شـیمیایی، دامـی، سـموم شـیمیایی و دوره     (واکنش

کارنس و سالمت محصول کشاورزي تولیدي، استفاده از کشـاورزي نـوین و مـدیریت تلفیقـی آفـات و      

) در آنهـا آوري بقایاي گیاهی و سموم ودفع هاي کشاورزان در قبال جمعاکنشوهاي هرز فامراض و عل

  .پردازدمی بین کشاورزان کشت آبی

  محدوده تحقیق: - 4-2- 1 

مرکزي و  بخش(پوالد لو، تمرین، بخش هايکشاورزان شاغل در چهار بخش خدمات کشاورزي  

  باشند.می شهرستان اردبیل خشکه رود)

  محدوده زمانی:-3- 1-4 

  می باشد 1395-1396هاي زراعی زمانی این تحقیق بین سال جمع آوري محدوده

  :جغرافیایی–محدوده مکانی  -4- 1-4 

  شود.معرفی محدوده مکانی و جغرافیایی منطقه موردتحقیق در فصل سوم ارائه می
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  محتوایی:- محدوده موضوعی -5- 4- 1

زیست کشاورزي بوده، این تحقیق این تحقیق در چهارچوب مدیریت منابع و حفاظت از محیط

 آنهابر روي  تأثیرگذارمحیطی و عوامل هاي کشاورزان را در خصوص نگرش، رفتار و اخالق زیستدیدگاه

  دهد.را در منطقه موردنظر موردمطالعه قرار می

  هاي تحقیق:محدودیت -5 - 1-4

دهنده هزینه ي موردمطالعه و بالطبع کشاورزان پاسخازلحاظ پراکنش باالي روستاها در منطقهین تحقیق  ا 

دهنده از سواد کم و سن باالیی دهد. اکثراً کشاورزان پاسخو زمان بسیار باالیی را به خود اختصاص می

رآمد و میزان واقعی گویی به مسائل مالی و میزان دنامه غالباً از پاسخگویی به پرسشدارند، در پاسخ

کودهاي نیترات آمونیوم جواب درستی را دریافت ننموده با مشکل مواجه شده و در این خصوص با 

  .هایی مواجه هستیممحدودیت
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  :فصل دوم
  

مبانی نظري مرور ادبیات 

  پژوهش
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  مقدمه: - 2-1

کننده روند تبدیل زمین زراعی (محصوالت زراعی و افزایش جمعیت و صنعتی شدن از عوامل تسریع

هاي مسکونی و صنعتی است. درختی، کشت تناوبی، تبدیل جنگل به زمین زراعی و چراي دام) به کاربري

و بهبود  هابیماريي اصالح نباتات، آبیاري، کنترل آفات و هاي چشمگیري که درزمینهباوجود پیشرفت

کننده در ترین فاکتور تعیینشده است، هنوز اقلیم و خاك مهموضعیت خاك و اخیراً بیوتکنولوژي حاصل

فرسایش خاك، استخراج مواد  تأثیرکند. کشاورزي است؛ این موضوع اهمیت حفاظت از این منابع را بیان می

اي و غیره بر زدایی، تشدید گازهاي گلخانهگلزایی، جنها، بیابانها، آلودگی آبها و آبغذایی، شوري خاك

هاي حمایت از زیست است. بنابراین تدوین سیاستزیست از خسارات عمده کشاورزي بر محیطمحیط

محیطی و پیشرفت در جهت کشاورزي پایدار، نیازمند در منظور کاهش اثرات منفی زیستمنابع کشاورزي به

توسعه و طبقه مرفه کشورهاي قشر محروم کشورهاي درحال نظر گرفتن عواملی است که نحوه برخورد

زیست ریزي اصولی سطح محیطکند. عدم آگاهی کشاورزان و فقدان برنامهدیگر را با منابع طبیعی تعیین می

محیطی درخطر نابودي قرارگرفته است. از واسطه تخریب کمی و کیفی، منابع زیستیافته و بهشدیداً کاهش

زیست، دانش، نگرش و رفتار کشاورزان است. وجود بر حفاظت از محیط تأثیرگذارل ترین و عاممهم

شود سطح آگاهی کشاورزان نسبت به مسائل زیست باعث میاطالعات درست در مورد محیط

زیست را رقم بزند تر با محیطتوان برخورد صحیحمحیطی، بیشتر شود؛ و هم میزیست

  یک سري مفاهیم اساسی و کلیدي بنا شده  و براي درك بهتر موضوع تحقیق حاضر براساس ).1390(فاضلی،
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  شوند:ي تعاریف عملیاتی از این مفاهیم و متغیرها پرداخته میبه ارائه

  محیطی:رفتار زیست-1- 2-1

زیست است که هاي افراد جامعه نسبت به محیطاي از کنشمحیطی مسئوالنه مجموعهرفتارهاي زیست 

زیست است هاي خاص براي رفتار نسبت به محیطدر یک طیف وسیع از احساسات تمایالت و آمادگی

ک رفتار شود، وقوع ی). رفتار عملی است که حرکت در زمان و فضا را شامل می1392 ،همکاران(فرهمند و 

طور اي قانونمند بوده یعنی که وقوع رفتار بهافتد اثر خواهد داشت. رفتار پدیدهبر محیطی که در آن اتفاق می

  ).1384گیرد است (سعادتی،رویدادهاي محیطی قرار می تأثیرمند تحت نظام

دست انسان شده به رفتاري که آگاهانه به دنبال کاهش اثر منفی کنش فرد برجهان طبیعی و ساخته 

رفتارهاي  .(ازجمله کاهش مصرف انرژي و منابع، استفاده از مواد غیر سمی، کاهش تولید مواد زائد) باشد

زیست است که در یک هاي افراد جامعه نسبت به محیطاي از کنشمحیطی مسئوالنه مجموعهزیست

را شامل  زیستطهاي خاص براي رفتار نسبت به محیطیف وسیع از احساسات تمایالت و آمادگی

زیست و جلوگیري از ). از راهکارهاي اجتناب از آسیب به محیط1392،همکارانشود (فرهمند و می

گرایانه است. این در حالی است که دستیابی وسوي ابعاد طبیعتبه سمت هاانسانتخریب آن، تغییر رفتار 

ایجاد تغییر در نگرش افراد نسبت به به تغییرات رفتاري در ارتباط با موضوعی خاص، در ابتدا نیازمند 

محیطی هدف اساسی و اولیه محققان در دستیابی به هاي زیستهمان موضوع است؛ بنابراین درك نگرش

محیطی است (حقیقتیان و ي رفتارهاي زیستهاي جدید در راستاي کمک به تحقیقات درزمینهبینش

فردي و ساختاري، براي تبیین رفتار طورکلی در دو سطح ). سه دسته عوامل به1391 همکاران

  ها، باورها، آگاهی). عوامل فردي (ارزش )1اند از: رود. این سه دسته عبارتمحیطی به کار میزیست

  عوامل موقعیتی (امکانات، کنترل اجتماعی، هزینه مادي). )2
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کنش فردي و...) است و  تأثیرشهروندي، اعتقاد به  تأثیر) عوامل اجتماعی و سیاسی (سرمایه اجتماعی، 3

  بندي کرد.هاي عینی و ذهنی تقسیمتوان در دو گروه تبیینسه دسته فوق را می

  و شوندمیرا شامل ها و ادراك فردي هاي نگرشی، ارزشی، آگاهیویژگی :هاي ذهنیتبیین 

هایی عی یا هزینهمحیطی، کنترل اجتماشرایط عینی نظیر امکانات انجام رفتار زیست تأثیر :هاي عینیتبیین

، مبنایی براي تبیین رفتار هاستآنمحیطی مجبور به پرداختن را که فرد براي انجام رفتار زیست

زیست، ارزیابی رفتار و عملکرد مردم محیطی قرار داده و مؤثرترین گام جهات حفظ محیطزیست

زیست را در مواجهه با محیطدررسیدن به اصول اولیه زندگی پایدار است، یعنی مردم باید رفتار خویش 

طوري مورد ارزیابی قرار دهند تا به منش ثابت و اصول همزیستی با طبیعت دست پیدا کنند (محرم نژاد 

  ).1385و حیدري،

  محیطی:اخالق زیست -2- 2-1

کننده اصولی است که بر روابط بین انسان با طبیعت حاکم است و محیطی، تعییناخالق زیست

سازد موانعی درونی در آحاد جامعه در مقابل انجام کارهاي نادرست ایجاد نموده و انسان را متقاعد می

 ).1394 ارانهمکمندي از وجود رادارند (منتی زاده و که سایر موجودات نیز حق زندگی، آزادي و بهره

در روابط متقابلشان با طبیعت ارتباط  هاانسانمدت محیطی با تصمیمات بلندمدت و کوتاهزیست اخالق

گذاري در استفاده از اجزاي طبیعت است (منتی زاده، زمانی، کند و نوعی ارزشدارد بیان می

در تولید،  آنهاه رعایت شود کمحیطی به مجموعه رفتارهایی اطالق می). اخالق زیست1394غالمرضایی،

گردد، ضمن اینکه محیطی میمصرف و دیگر شئون زندگی منجر به کمترین ضایعات و صدمات زیست

  ).1368:61، به نقل از: عابدي سروستانی،1380سازد (پرتوي،اساس زندگی را با مشکل مواجه نمی
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  محیطی:نگرش زیست -2-1-3

زیست با درجاتی از عالقه یا وسیله ارزشیابی از محیطمحیطی شامل تمایالتی که بهنگرش زیست 

محیطی نیازمند شناسایی شود، اصالح و ارتقاي نگرش مردم در راستاي رفتار زیستعالقگی ابراز میبی

رزشیابی از وسیله ا). شامل تمایالتی که به1394،همکارانعوامل مؤثر بر آن است (معتمدي نیا و 

حال اصالح و ارتقاي نگرش مردم در شود، بااینعالقگی ابراز میزیست با درجاتی از عالقه یا بیمحیط

). 1394،همکارانمحیطی نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر آن است (معتمدي نیا و راستاي رفتار زیست

نگرش و دیدگاه مناسبی نسبت به مروجان کشاورزي از و باید  کننده رفتار استترین تعییننگرش مهم

محیطی برخوردار باشند تا در ارشاد و راهنمایی دیگران موفق عمل نمایند، اخالق زیست

 -هاي جدید کشاورزي). متخصصان و برنامه ریزان کشاورزي در طراحی برنامه1393(سروستانی،

توجه نمایند (موسوي و ، به پیچیدگی نگرش کشاورزان تأثیرگذارمحیطی در کنار سایر عوامل زیست

داند براي استقرار فردي، بنیادهاي محیطی را کوششی میهاي زیستجنبش 10). گیدنز1393،همکاران

زیست زمانی حاصل خواهد شد که محیط طبیعی اخالقی و امنیت هنجاري در زندگی مردم، بهبود محیط

  ).1393،ده کهانو محیط فرهنگی انسان باهم مرتبط باشند (عمرانی 

ناپذیر زندگی عنوان یک توانایی ارزشمندي غناي فرهنگی و اجتناببرخورداري از سواد و آموزش به 

هاي انسانی است، امروزه حیات روبه رشد جوامع با میزان سواد و دانش پیوند خورده توأم با رشد ارزش

نیروي انسانی وري محیطی مستلزم افزایش بهرهاست، بنابراین ایجاد تحول و ارتقاء فرهنگ زیست

تر است، فرصت محیطی در ابعاد گستردهمحیطی و اشاعه آموزش زیستسائل زیستي مدرزمینه

)1384.(  

 
                                                             

 Giddens 1- 
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  محیطی:دانش زیست -4- 2-1

شرط ضروري براي رفتار شخص بوده و دانش به عامل اصلی عنوان پیشعموماً دانش به

هاي پایه خواندن و نوشتن نیست. مهارتآمیز یک رفتار مدنظر است که البته فقط شامل موفقیت

محیطی ها نگرش زیستکردهدهد تحصیلشده در پنج کشور اتحادیه اروپا نشان میهاي انجامپژوهش

هاست. زنان بیش از مردان موافق رفتارهاي تري دارند و رفتارشان نیز متأثر از همین نگرشمناسب

محیطی را هاي زیستبه برچسب ها و توجهي زبالهمحیطی هستند و اعمالی نظیر جداسازمناسب زیست

محیطی موافق رفتارهاي زیست دهند؛ در کل مردم با اقدامات تنبیهی و تنظیمی براي ایجادبیشتر انجام می

محیطی مخالف هاي زیستهستند. افراد طبقه پایین بیش از بقیه طبقات اجتماعی با اعمال سیاست

مشارکت به افراد براي  زیست فرایندي است که اجازهآموزش محیط). 1392صالحی ( و هستند، فاضلی

دهد. درنتیجه، افراد درکی زیست میمحیطی، اقدام براي حل مسائل بهبود محیطکشف مسائل زیست

گیري آگاهانه و مسئول هاي الزم براي تصمیممحیطی و مهارتتر از مسائل زیستیافتهتر و توسعهعمیق

زیست و اند از: آگاهی و حساسیت به محیطزیست عبارتجزاي آموزش محیطآورند. ابه دست می

محیطی. آموزش، یک متغیر هاي زیستزیست و چالشمحیطی، دانش و درك از محیطهاي زیستچالش

محیطی به سطح باالي دانش محیطی بوده و فهم مسائل مدرن زیستهاي زیستکلیدي روي نگرش

محیطی باال با سطح باالي آموزش مرتبط است که دانش زیستطوريمحیطی نیاز داشته، بهزیست

  ).2007 همکاران(کالنتري و 

محیطی کشاورزان هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش، رفتار و اخالق زیست

هاي کشت و... همراه با در نظرگیري مشخصات فردي، اقتصادي، در مصارف کودها، سموم، ارقام، روش
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کاران) تحت نظر چهار زمینیایی و فردي، در بین کشاورزان (کشت آبی: گندم و سیباجتماعی، حرفه

  مرکز خدمات شهرستان اردبیل است.

  ها:پیشینه -2- 2 

  :منابع داخلی -1- 2-2 

شده نشان داد که استفاده از مجالت و نشریات هاي انجام)، با بررسی1382باقري ورکانه (

  .است تأثیرگذارزیست محیطی بر دیدگاه دانش آموزان در خصوص حفاظت از محیطزیست

محیطی و بررسی رابطه بین دانش زیست«پژوهش خود تحت عنوان  در)، 1384فردوسی و رضوانی ( 

زیست محیط يدرزمینهدانشجویانی که واحدهایی  ندنشان داد »هاي محافظت از محیطها با رفتارنگرش

 بااند (بهداشت محیط و جغرافیایی طبیعی) رفتارهاي محافظت از محیط بیشتري در مقایسه گذرانده

دهند. بین نگرش اند (روانشناسی و تاریخ) نشان میجویانی که واحدهایی در این زمینه نگذراندهدانش

بین نگرش محیط مداري و  . آمدبه دست  يمداري و رفتار محافظت از محیط، رابطۀ مثبت معنادارانسان

رفتار محافظت از محیط رابطۀ مثبت معنادار و رابطۀ منفی معنادار مشاهده شد که نشان داد که دانش 

بین نگرش شود. هاي محیطی به افزایش رفتارهاي محافظت از محیط منجر میشده از موضوعکسب

مدارانه و بین نگرش انسان آمدمدارانه و رفتارهاي محافظت از محیط مثبت رابطه معنادار به دست انسان

با رفتارهاي  نهاي معنادار به دست نیامد. بین نگرش محیط مداراتفاوتی نسبت به محیط رابطهبا بی

  دار منفی وجود داشت.ي معنادار مثبت و نسبت به محیط رابطه معنامحافظت از محیط رابطه

در  محیطیزیستنگرش  روي محیطی برو دانش زیست بررسی ارزش)، با 1384یسی (ومحمودي 

  محیطی، نقش عوامل مختلفی مانند عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهاي زیست«پژوهش خود تحت عنوان 
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Abstract: The study of the type of attitude, ethics and environmental behavior and the 

Factors affecting them is one of the most important issues in environmental sociology. 

The present study aimed to investigate the effect of factors affecting the attitudes, ethics 

and environmental behavior of farmers in Ardabil city (reaction of farmers against the use 

of chemical fertilizers, livestock, chemical pesticides, and the observation of the karens 

courses and the health of agricultural production, the use of modern agriculture and 

integrated pest management And diseases and weeds, and how to collect and dispose of 

herbal and pesticide residues) and communication channels in 1396.The research method 

was survey and the required information was collected using a questionnaire from 137 

farmers in Ardabil city using cluster sampling. Spss software was used for statistical 

analysis and structural equations. Validity of the questionnaire was verified by faculty 

members of Mohaghegh Ardabili University. Validation was done using  alpha method. 

The reliability of the questionnaire was obtained by Cronbach's alpha coefficient of 

74.97.The results showed that there is a positive correlation between environmental 

attitude and environmental behavior of environmental ethics and environmental 

communication channels. Also, there is a positive correlation between environmental 

behavior with environmental attitudes, environmental knowledge and environmental 

ethics and non-farm income and current subsistence farmers and use of manure. Between 

environmental ethics and behavioral attitudes and knowledge, a positive relationship was 

observed with the number of land plots with environmental ethics There is a negative 

relationship. Environmental attitudes with (0.05 KMO =0.05) and 4 factors and with the 

acquisition of 53.20% of the total variance, environmental ethics with (KMO =  0.622) 

and 4 factors with acquisition of 53.20% of the environmental variance (KMO =0.613) 

and 5 factors with acquisition of 52.71% of the total variance. 
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