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 محیطی با اخالق زیست  و رابطه آن محیطی سواد زیست سنجش  
 

 ی سروستان ی، دکتر احمد عابد*ی، دکتر محمدرضا محبوبیزدی یمجد هیحان

 . ، ایرانگروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 ( 99/ 29/2، تاریخ پذیرش:98/ 12/ 28 تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

برداری هر چه بیشتتر گسترش دانش و توانایی بشر برای تصاحب و بهره
ستو و از دیرتر ستو نررانتی از اتمتاب منتابع از محیط و منابع آن از یک

ها و فرایندهای حیاتی کتره زمتی   و برهم خوردن تعادل چرخه  1طبیعی
ذار و اثرگتهتای  زیست  و اام محققان را بیش از گذشته متوجه محیط

تحلیت  و تبیتی  مستا     شناستانجامعته(.  1  )اثرپذیر آن ساخته است
اجتمتاای  یهاح و راه یشناخترا نیازمند مطالعات جامعه  محیطییس ز
برای رویارویی   شناسانجامعه  اجتماای  یهاح راهجمله    . از(2دانند )یم 

ی و همکتار  3  مشتارک 2زیست  و توستعهبا مشکالت مربوط به محیط
های زندگی مردب شیوهدر دگرگونی   به ابارت دیرر  ای  گروه (3)  اس 
کته  یازیست  بر روی کره (.4) کنندرا پیشنهاد میهای رفتاری ح و راه

انتوا   ضتوسط انسان  در معر یدشدهتول هاییندهبه ال  حجم زیاد آال
 ناسب ای نام تتتتتتتواسطه رفتارهکه به اییتتتتتتهینهتهدیدهاس  و هز

 
 
 

 
 4محیطییست   تبیتی  رفتتار زشوندیبر جوامع تحمی  م   محیطییس ز

در یتک تعریتک کلتی   .(5)مهم بدل ساخته است   یاافراد را به مسئله
 گیاهتان   ای اس  از آب  هوا  خاک  نور خورشید زیس  مجمواهمحیط

ط جان که با یکتدیرر در ارتبتاجانوران  اقلیم و دیرر اوام  جاندار و بی
شترایط زیستتی را بترای موجتودات زنتده   طور مستقیممتقاب  بوده و به

 حاصت  زمتانی زیست محیط بهبود  .(6) نمایندازجمله انسان فراهم می
 الزمه. مرتبط باشند باهم انسان 5فرهنری و طبیعی محیط  که  شد  خواهد
 یتک  اقشتار  تمامی  در  6محیطیزیس   اخالق  وجود  هدفی   چنی   تحقق
 محتیط  بته  نستب   بشر  آلایده  رفتار  محیطیزیس   اخالق.  اس   جامعه
 . (7اس  ) فرهنری و اجتماای  محیط طبیعی  محیط اام از خود  زندگی

 اکثتتر مشتتکالت یشتت کتته ر انتتدیدهبتتاور رستت یتت نظران بتته اصتتاحب
  (.8) گرددبه وجود آمده به انسان برمی  محیطیزیس 

 
 

 چکیده

اتدب در صتورت . ردکننتده در حااتت  از طبیعت  و منتابع تولیتد دامحیطی در کشاورزی نقتش تعیی وجه به سواد و اخالق زیس تزمینه:  
 پژوهش حاضر با هدف سنجشمحیط زیس  وارد شود. به ناپذیری صدمات جبرانرود   انتظار میمحیطیسواد زیس برخورداری کشاورزان از  

 .شدانجابحیدریه ترب  شهرستان  کشاورزان بی  در محیطیزیس   اخالق با آن  رابطه و محیطیزیس  سواد
شهرستتان بختش مرکتزی  کشتاورز 3000شتام  تمتامی آمتاری معته جااست . تری از نتو  همبستیای توصتحاضر  پژوهش    شرو  روش:
ای انتختاب شتدند. ابتزار ادفی چندمرحلتهگیری تصبه روش نمونهو نار از آنان با استااده از فرمول کوکران   250که تعداد  بودند  یدریه  حترب 
هتای توصتیای )فراوانتی  درصتد  میتانری   توسط آمتاره SPSS-19 افزار نرب با آمده اطالاات بدس . اطالاات پرسشنامه بود یآورجمع

 قرار گرف .تحلی  مورد و استنباطی )رگرسیون( انحراف معیار و همبستری( 
ستواد  بتی  همچنتی در وضعی  مطلوب قرار دارد.  پاسخرویانمحیطی اخالق زیس نررش و رفتار   دانش  نشان دادنتایج تحقیق   :هایافته
همچنتی  . دار وجتود داردرابطته مثبت  و معنتی محیطیدانش  نررش و رفتار و اخالق زیس آن یعنی  هایمؤلاهو هر یک از   محیطیزیس 

-بینتی اختالق زیست درصد توانایی پتیش 33محیطی و رفتار زیس درصد    21محیطی  درصد  نررش زیس   12محیطی حدود  دانش زیس 
 .محیطی را دارند

آنتان رابطته  محیطیدانش  نررش و رفتار و اخالق زیس آن یعنی  هایمؤلاهو هر یک از   نورزاکشا  محیطیسواد زیس   بی   :گیرینتیجه
  بهبتود نرترش و افزایش ستط  دانتشمحیطی کشاورزان  توجه به دار وجود دارد  در نتیجه برای بهبود و ارتقای اخالق زیس مثب  و معنی

 .های مناسب  ضروری اس ها و انریزهدر نظر گرفت  مشوقتقوی  رفتار زیس  محیطی آنان از طریق آموزش و 
 
   کشاورزانمحیطییس ز  سواد محیطییس زاخالق  : واژگانلیدک

 mahboobi47@gmail.comنشانی الکترونیکی:    نویسندۀ مسئول:
 

mailto:mahboobi47@gmail.com
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هتای کته بحران  نتدداریتان میب  ی طور صتربته  یتزاز محققتان ن  یبرخ
و  8یبحتتران ارزشتت یتتک یقتت حق در جهتتان امتتروز  در 7محیطیزیستت 
توجته  یتدراستتا  با  ی در ا   (9طلبد )می  یحلی اخالقاس  و راه  یاخالق

زیس  ممک  است  و محیط  یع طب  با  ایافراد هر جامعه   نمود که رابط
 طور کامتت بتته یتتاو  یو اخالقتت مستتئوالنه طور کامتت برختتوردی بتته

از سوی (. 10) دو باشد  ی ا  بی ینارفتاری ب  یا  یا غیراخالقی  النهسئویرم غ
 و فرهنری غنای رزشمندا توانایی یک انوانبه سواد از  دیرر  برخورداری

 ایجتاد بنابرای   اس  انسانی هایارزش رشد با زندگی توأب  ناپذیراجتناب
 نیتروی  وریبهره  افزایش  مستلزب  محیطیزیس   فرهنگ  ارتقاء  و  تحول
 9محیطیزیست   آموزش  اشااه  و  محیطیزیس   مسا    در زمین   انسانی

بتته ااتقتتاد امتتوب . از همتتی  رو (11باشتتد )می تتترابعتتاد گستتترده در
زیس  مشروط بته اصالح روند بحران محیطزیس    نظران محیطصاحب

های انسان و تغییر در نررش  بینش و دانش انسان نستب  اصالح آموزه
 . (12)   خود و محیط پیرامونش اس به سرنوش

انوان یتک یک وتیاه اصلی برای ما بته  10محیطیتوسعه سواد زیس  
های جامعه مانند خانه  ختانواده  مدرسته  بسیاری از بخش.  اس جامعه  
تواننتد نقتش ها میمند و رسانههای االقهکار  گروهمحلی  محیطجامعه

-س تعریک یونسکو  سواد زیس اسابر  اصلی را در ای  امر داشته باشند.
هتا ای همه مردب است  کته بترای آنای برمحیطی  آموزش املی پایه

کند تا بتوانند نیازهتای های مقدماتی را فراهم میو انریزه  دانش  مهارت
محیطی خود را برطرف نمایند و بته توستعه پایتدار کمتک کننتد  زیس 

ی  نیازمنتد آمتتوزش محیطتبنتابرای  بترای برختورداری از ستواد زیست 
همچون هر آمتوزش محیطی نیز  محیطی هستیم و آموزش زیس زیس 

)تعهتد اخالقتی و  )شتناخ (  نرترش دیرر  متضم  سه حیطته دانتش
 (.13محیطی( اس  )زیباشناختی( و مهارت )ام  به راهکارهای زیس 

محیطی  دارای سه جزء اساسی و مهم اس  که ای  سه جزء یس زسواد  
. نرتترش (15()14) از: دانتتش  نرتترش و رفتتتار )املکتترد( انتتدابارت

  باورهتتاپایتتداری از احساستتات   نستتبتاً  مجمواتته 11محیطییستت ز
زیس  جز ی از نظاب یطمحو  هاس گروههای رفتاری اشخاص و یآمادگ
و احساسات اس  و نررش  ریشه در نظاب ارزشی اشتخاص دارد.   باورها

بر اساس نو  ارزشی اس  کته   نررش افراد در مورد موضواات محیطی
(. دانتتش 16ایتت  اشتتخاص بتترای ختتود و دیرتتران قا تت  هستتتند )

شام  اطالاات فرد اس  در مورد معضتالت محیطتی    21محیطییس ز
فترد  آنچتهات در متورد در گسترش آن  معضالت و اطالات  مؤثراوام   

رفتتتار و  (17توانتتد بتترای بهبتتود ایتت  وضتتعی  انجتتاب دهتتد )یم 
ی از کتتنش افتتراد جامعتته نستتب  بتته امجمواتته  31محیطییستت ز

زیس  اس  که در یک طیتک وستیعی از احساستات  تمتایالت و یطمح
  محیطیاختالق زیست همچنتی     (.18های ختاص قترار دارد )یآمادگ

برداری و حاظ منتابع است  و در درجته بهره  اخالق استااده  تخصیص 
هتا و وب  جنر باول بر حاظ سالم  جهان طبیعی شام  آبزیان  زیس 

 (.8تنو  زیستی و در درجه دوب بر حاظ اناصر و انرژی متمرکتز است  )
فرهنگ  یجادو کمک به ا یکتوص   یطیمح یس از اهداف اخالق ز  یکی

مستتلزب  یفرهنرت  ی چنت  یجتاداس . ا  یطیمح  یس مسئوالنه از نظر ز

کمتک  یفرهنرت ی چنت یتداریاس  که به پا  ییهاییرشد دانش و توانا
بته اختالق  انرداخت  به موضو  آموزش و ستواد  االقمنتدبا پ  کند.یم 

 هتایی ها و اولوارزش  یکه دارا  یشهروندان  یجادتوانند به ایم   یطیمح
 (.19) کمتتک کننتتد  هستتتند یطتتیمح یستت ز یکپارچتتهو  کیتتدموکرات

متردب از مستا    یدهتد کته در درک و آگتاه ینشان مت  یرمطالعات اخ
 ییات آب و هتواییترکه انستان بتر تغ تییراتأث یژهبه و یطی ومح  یس ز

متردب    یطتیمح  یس سواد ز  کمیوجود دارد.    یاساس  یهایدارد  کاست
است   چترا کته  41یطتیمح  یس ز  یهایاس سجرای  امانعی بر سر راه  

 بر یاقاب  مالحظه یراتتأث  مردب یطیمحزیس   یو نرران یسط  آگاه
 یای ارتقاء ک یبرا  یاموم   یهایاس س  اجرایدر آنان  شارک و م  ی مات

  .(20) دارد  یس زیطمح
کشتتاورزان در متورد نظتتران ادراک و دانتتش ه ااتقاد برخی صتاحبب

البتتته در فضتای   تتوجهی قترار گرفتته استت .طبیع  اغلب مورد بتی
اجتماای که تقاضا برای غتذای ارزان مطترح است  بتترای کشتاورزان 

ای دوستانه بتا گونه  د بتهمشک  خواهد بود بترای انجتاب املیتات تولیت
ز اورزان ممکت  است  اکشت زیس  خود و اجزای آن رفتتار کننتد.محیط

محیطی آگاه باشند اما املیات کشاورزی خود را بخشی از مسا   زیس 
-بیننتد و بنابرای  نیاز به تغییر چیزی را احساس نمیایت  مستئله نمتی

زی گتاهی اوقتات محیطی کشتاورمسا   و مشکالت زیس .  (21)  کنند
ریزی های کشاورزان و برنامهو گاهی در اثر فعالی   نتیجه شرایط طبیعی

کشاورزی با مشتکالتی  گیرد. امروزه خاکرس  کارشناسان شک  میناد
رو است . همچون شوری  فرسایش  کاهش حاصلخیزی و آلودگی روبته

. ای  اندگیری داشتهمنابع آبی نیز در معرض آلودگی بوده و کاهش چشم
ی و یا به ال  سالخشکتواند ناشی از مسا   طبیعی چون مشکالت می

هتا باشتد. بترداری از آنهای نادرست  زاراتان در بهرهرفتارها و فعالی 
های طبیعتی رفتارهای نادرس  کشاورزان بااث از بتی  رفتت  سترمایه

های بعدی به ای  منابع ختدادادی وخاک شده و دسترسی نس مانند آب
محیطی نقش کشاورزان در کاهش مشتکالت زیست دهد. اهش میرا ک
ها در قلمرو ملی بترای اس ؛ زیرا بخش زیادی از زمی   توجه  موردیار  بس

ن است  کته در صتورت کشتاورزاهای کشاورزی در اختیار انجاب فعالی 
محیطی بته لحتاد دانتش  نرترش و رفتتار  ستبب نداشت  سواد زیس 

ند شوکیای  زمی  و محیط میبه  ذیری  ناپمحیطی جبرانصدمات زیس 

 مورداستتاادهرزان رفتار مطلوبی با منتابع طبیعتی در صورتی کشاو (.22)
های بعتدی را توانند رفاه و آستایش ختود و نست خود داشته باشند  می

محیطی مستلزب یس زیرغمحیطی و  فراهم نمایند. فهم رفتارهای زیس 
تواننتد تارهاس . ای  اوام  میگیری ای  رفتعیی  اوام  مؤثر بر شک 

خصیتی  اجتماای و اقتصادی فرد بوده و یا شهای  ناشی از برخی ویژگی
 ینکتهبته ا  یت با انا  (.23نتیجه فشارها یا اوام  جبری بیرونی باشند )

تعامت   زیست محیط بتا انستانی  هتایگروه  یرکشاورزان نسب  بته ستا
میتتزان ستتواد   لتتذا شتتناخ دارنتتد یشتتتریب یارتر و کتتنش بستتمستتتقیم
بتر ایت  دو  تتأثیر    ی لبه د  -محیطی آناناخالق زیس محیطی و  زیس 
هتا و مشتکالت کاهش بحران  یا  یشافزا  در پی آن؛و    -کشاورزانرفتار  
  (.22) برخوردار اس  یاریبس اهمی  محیطی اززیس 
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تعهتد   ینتوادارای    ییانروستتا  نشان داده است (  24)ها  برخی پژوهش
 اند افرادهنشان داد( 25)هستند و برخی   یس زیطمححاظ   یبرا  یاخالق

محیط سواد ولیک  دارند زیس محیطنسب  به  و موافق مثب  نررشی

( 26)دیرتر نتتایج  .باشتدمی کم رفتاری و شناختی نظر از آنان زیستی
 اجتمتاای  متغیرهتای احستاس مستئولی   اختالق نشان دهنده تأثیر

 رفتارهتای و زیس محیط حاظ دینی بر و سنتی هایارزش و آموزش

سط  دانش  اندهنشان داد (27)(18) محققان دیرر .هستند زیستیمحیط
رفتتار  بتامحیطی کشاورزان روستایی در سط  متوسط و و آگاهی زیس 

( 28) برخی محققتان مستقیمی دارد. ارتباط معنادار وآنان   محیطیزیس 
متخصصتان و   محیطیبررسی میزان آگاهی  دانش و نرترش زیست   با

ها  دانش آموزان دبیرستتانی دبیران دبیرستانمحیطی  کارشناسان زیس 
  زمینت هتا درتااوت معناداری بی  ایت  گروه  ندها نشان دادو والدی  آن

 کتهیطوروجتود دارد؛ به  محیطیسطوح آگاهی  دانش و نررش زیست 
بوده و در ها دارای باالتری  امتیاز  زیس  در تماب جنبهکارشناسان محیط

سط  آگاهی و نررش را داشته و دانش آموزان   تری والدی  پایی   مقاب 
ها قترار گرفتنتد. سایر گروه  تر ازمحیطی پایی دانش زیس    زمین  نیز در

  محیطینشان داد دانتش  نرترش و دغدغته زیست (  29)تحقیق دیرر  
االوه باشتتد. بتتهمحیطی معلمتتان میبینتتی کننتتده رفتتتار زیستت پیش

محیطی سواد زیست   بر  سط  تحصیالت  و  غیرهایی همچون جنسی مت
اختالق نشتان داد ( 30)محققتان دیرتر پتژوهش    ها اثرگتذار است .آن

ارایته آمتوزش  یاخالقت  یمحتوا  با  یادیتواند ارتباط زمحیطی میزیس 
معلمتان نشتان داد    یتهدر ترک(  31)  تحقیتق دیرتری  باشتد.  شده داشته

برختوردار نیستتند ولتی   یست زیطمحت  مینتهدر ز  یدانش کاف  از  ییابتدا
 یهتایافتههمچنی   .دارند یطیمحیس نسب  به مسا   ز  مثبتی  نررش

-یطآموزش محت  ی بدار  یارتباط معنهنده  نشان د  (32)  دیرریپژوهش  
-یست و ستواد ز  یطیمحزیس خالق  یطی  امحزیس و اخالق    یس ز

توجته بته  ابت. بودیطی محیس و سواد ز  یس زیطو آموزش مح  یطیمح
محیطی و سنجش سط  سواد زیس هدف  ای  تحقیق با  آنچه گاته شد  

یدریه حترب دانش  نررش و رفتار در بی  کشاورزان آن یعنی    هایمؤلاه
  محیطی آنان انجاب شد.و رابطه آن با اخالق زیس 

 

 روش
آمتاری شتام  معته جا همبستتری بتود. -توصتیای نو  از پژوهش ای 

یدریته بودنتد کته حترب بخش مرکزی شهرستان    کشاورز  3000تمامی  
ناتتر از آنتتان بتتا استتتااده از فرمتتول کتتوکران و بتته روش  250تعتتداد 
 هتتاییژگیوای انتختتاب شتتدند. گیری تصتتادفی چندمرحلتتهنمونتته
با میانری  سنی آنان بود: بیشتر  صورتی بدشناختی پاسخرویان جمعی 

درصد(   74)   متأه درصد(  6/29)  سال  40-31سال  در گروه سنی    43
 6/31)  دارای تحصتیالت دوره راهنمتایی   درصتد(  6/55)  وستتاساک  ر

 2/41) ستال ستتابقه فعالیت  در شتغ  کشتتاورزی 10درصتد(  کمتتر از 
تر از بیشدارای    درصد(   8/42)  در ماه  میلیون درآمد  10تا  1(  بی   درصد

   .درصد( 2/43)  هکتار زمی  زراای 2
هتای شام  ویژگتیهای مختلک آن  و بخش  دابزار تحقیق پرسشنامه بو

متغیتتر ستتواد فتتردی و اقتصتتادی پاستتخرویان و ستتواالتی در متتورد 
زیستت   ی دانتتش  نرتترش و رفتتتارشتتام  ستته مؤلاتته)محیطی زیستت 
-سواالت مربوط به دانش زیست  بود.  محیطیزیس   اخالقو    محیطی(

محیطی سواالت نررش زیس برای طراحی    .محیطی  محقق ساخته بود
-برای طراحی سواالت رفتار زیست و  (33) یرپ و ون الدنالمقیاس   از

( استتااده 34)استااده شده توسط اقیلی و همکتاران مقیاس  محیطی از  
مقیتاس ستنجش محیطتی از شد. برای طراحی سواالت اختالق زیست 

( استتااده شتد. در نتیجته 35اابدی سروستانی )  اخالق زیس  محیطی
  ستؤال 16محیطی بتا زیست   نررش لؤاس 20با  محیطی  زیس   دانش

ستؤال   20محیطی بتا  و اخالق زیست   سؤال  24با    محیطیرفتار زیس 
روایی پرسشتنامه از ستوی استتادان تترویج و .  مورد بررسی قرار گرفتند

آموزش کشاورزی دانشراه الوب کشاورزی و منابع طبیعی گرگتان تاییتد 
ناتر  30روی  راهنما بتر شد. پایایی پرسشنامه با انجاب یک طرح مطالعه

در یک جامعه مشابه با جامعه مورد مطالعه کته ختارا از نمونته آمتاری 
بودند تعیی  شد که ضتریب آلاتای کرونبتار بترای بترای متغیتر ستواد 

  بته ترتیتب؛ (ی دانش  نرترش و رفتتارشام  سه مؤلاه)محیطی  زیس 
ه و دشتمحاسبه  72/0محیطی   یس ز  و برای اخالق  80/0   66/0   64/0

 SPSS-19 افزار نرب با آمده اطالاات بدس تأیید قرار گرف . مورد 
های توصیای )فراوانتی  درصتد  میتانری   انحتراف معیتار و توسط آماره

 مورد تحلی  قرار گرف .رگرسیون( همبستری( و استنباطی )

 

 هایافته
سنجش میتزان دانتش های مربوط به    اطالاات توصیای گویه1جدول  
-و اولویت   میتانری دهد. با توجه به مقادیر  را نشان می  یمحیطزیس 

تتری  مهم یمیاییشت یستموب و کودهتا"هتای گذاری انجاب شده  گویه

 یبترا"   "مزار  اس   یکنزد  یهاها و چشمهآب رودخانه  یاام  آلودگ

استتااده از "و    "یمکن  یری مد  یقها را دقآن  یدها و مراتع باحاظ جنر 

در  "است  یتوسط کشاورزان ضرور  یپاشسم  دستکش و ماسک هنراب

ورود کتود ازتته "های های اول تا سوب قرار دارند. همچنی  گویهاولوی 

 یتاناز م "  "شتودیآب م  گندیتدگی و  هتابه رودخانه بااث رشتد جلبک

طور متوستط به"و  "شودیجنر  و مرتع م  یشترب  یببااث تخر  بزها  داب
 یتازستال زمتان ن 700 یشتاورزخاک ک متریسانت یکهر   ی تشک  یبرا

 .های انتهایی قرار دارنددر اولوی  "اس 
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 محیطی های مربوط به سنجش میزان دانش زیستبندی گویه اولویت  :1جدول 
 رتبه  انحراف معیار میانگین گویه 

 1 1/438 4/17 مزار  اس .  یک نزد  یهاها و چشمه آب رودخانه  ی تری  اام  آلودگ مهم  یمیاییش یسموب و کودها 

 2 1/483 4/16 . یمکن  یری مد  یقها را دقآن  ید ها و مراتع باحاظ جنر   یبرا

 3 1/518 4/13 اس .  یتوسط کشاورزان ضرور  یپاشاستااده از دستکش و ماسک هنراب سم 

 4 1/575 4/05 .اندازدی سالم  انسان را به خطر م یای و ص  ی سبز یاریآب ی برافاضالب استااده از آب 

 5 1/575 4/02 .شودی م ی  بااث نشس  زم ی کشاورز های چاه   یادحار ز

 6 1/565 4/02 . یممطمئ  دف  کن یی سم را درجا  ی قوط یا بهتر اس  ترف  ی بعد از مصرف سموب کشاورز

 7 1/586 00/4 .کنند ی آلوده م یشتر روستا را ب  یط هستند و مح یاف باز یرقاب غ  ینیوب( نسب  به کاغذ و تروف آلومیک)پالست   یلوننا

 8 1/591 3/88 روستا  اس .  های دف  زباله ی مح  برا ی  بهتر یخشک رس   های ی زم

 9 1/654 3/81 .شودی ان در هوا م  یش کرب  و افزا اکسید ی قطع درختان بااث کاهش جذب د 

 10 1/598 3/70 کمپوس  ناب دارد.  یاهیو گ ی مواد زا د دام یدن حاص  از پوس  یعیکود طب 

 11 1/67 3/62 بوده اس   یراخ  ی هاخاک در سال   یش فرسا  یشو مراتع ال  افزا  یاهیت  پوشش گف ری بو از   یبتخر

 12 1/661 3/58 اس . یکشاورز هایی  غلط اام  شور شدن زم یاری آب

 13 1/624 3/52 برساند.  یبآس ی به محصوالت کشاورز تواند ی م  ی در سط  زم ازن وجود گاز 

و به   ی کاهش مصرف سموب در کشاورز یبرا یتر( روش مناسب یولوژیکفات)مبارزه به با آ مبارز یعی طب  یهااستااده از روش 
 . اس  زیس یط به مح یبحداق  رساندن آس

3/50 1/768 14 

 15 1/79 3/39 .شودی م زیس  یط به مح یبهوا و آس یبعد از برداش  محصول بااث آلودگ  یاهیگ  یایسوزاندن بقا

 16 1/711 3/38 .کنند ی م یری جلوگ ی  درجه حرارت کره زم یش کرب  و متان از افزا اکسید ی مث  د یاگلخانه گازهای  جذب با  هاجنر  

 17 1/742 3/34 تناوب اس .  ی و ادب راا ی  در زم یاهان گ  یکش  متوال  زایی یابان تری  اام  بمهم 

 18 1/546 3/14 .شودی آب م  گندیدگی   و  هاورود کود ازته به رودخانه بااث رشد جلبک 

 19 1/808 2/90 شودی جنر  و مرتع م یشتر ب یب بااث تخر  بز ها داب  یان از م

 20 500/1 2/60 اس .  یاز سال زمان ن  700 یخاک کشاورز  متری سانت  یک هر   ی تشک ی طور متوسط برابه

 
محیطی  های مربوط به نررش زیس   اطالاات توصیای گویه2جدول  

اولوی   انری  با توجه به مقادیر میدهد.  را نشان می گذاری و با توجه به 

-درس  اس  که انسان توانایی"انجاب شده  پاسخرویان مواردی چون  

طبیع    قوانی   از  باید  باز  اما  دارد  خاصی  تماب  "   "کند  پیروی های 

زمی    کره  روی  حیوانات  و  دارند  اندازهبهگیاهان  حیات  حق     "انسان 

جه   ادامه  و  حاظ  برای  انسان" ای   در  خود   طبیع   با  باید  انبقای 

اند. از نظر آنان مواردی  را در باالتری  اولوی  قرار داده  "باشد  هماهنگ

اند در خود جای  توما داریم به حداکثر جمعیتی که کره زمی  می"چون  

می نزدیک  را  یچ هانسان  "   "شویمدهد  زمی   سکون   یرقاب  غوق  
داده و دیرر  در حال حاضر بشر صنع  را زیاد گسترش "و  "نخواهد کرد

 .ردتری  اولوی  قرار دارا در پایی   "همه گسترش را نداردی ازمی  توان 

 محیطیهای مربوط به سنجش نگرش زیست بندی گویه اولویت  : 2جدول
 رتبه  انحراف معیار  میانگین گویه 

 1 1/127 3/94 های خاصی دارد اما باز باید از قوانی  طبیع  پیروی کند.درس  اس  که انسان توانایی

 2 1/099 3/93 انسان حق حیات دارند. اندازهبهتماب گیاهان و حیوانات روی کره زمی  

 3 1/134 3/82 .باشد  هماهنگ طبیع  با باید  بقای خود در ای  جهان ادامه و حاظ برای انسان

 4 1/184 3/79 کنیم. ستاادهاقاب را  هاآندارای منابع طبیعی فراوانی اس  فقط ما باید یاد بریریم چرونه  زمی 

 5 1/257 3/73 محیطی روبرو خواهیم بود.صورت از طبیع  استااده کنیم با یک فاجعه زیس ها به همی  اگر ما انسان

 6 1/135 3/70 کنند.زیس  استااده میها به روش بسیار بدی از محیطانسان

 7 1/078 3/69 آید.و بالخیزی به بار می بارفاجعهشوند اغلب پیامدهای ها مزاحم طبیع  میکه انسانیهنرام

 8 1/32 3/66 .ی کند و تغییر دهد کاردس خواهد خود هر طور می مطابق نیازهای را زیس  طبیعیمحیط  دارد  حق  انسان

 9 1/22 3/58 که حاکم بر طبیع  باشند. اند شدهخلقها برای ای  انسان

 10 1/152 3/51 ریزد.ی به هم میراحتبهس اس  و نظم و تعادل طبیع  بسیار تریک و حسا

 11 1/183 3/48 .دهد  و استااده قرار برداریبهره مورد را هاآن انسان کهاند شدهخلق ای  فقط برای حیوانات و گیاهان

 12 1/209 3/46 کنند.ازحد بزرگ مییشبزیس  را های محیطزیس  مشکالت و بحرانیطمحمتخصصان 

 13 1/184 3/42 .اس  محدود آن فضای و منابع که اس  کشتی یک مث  زمی  کره

 14 1/132 3/28 شویم.تواند در خود جای دهد نزدیک میما داریم به حداکثر جمعیتی که کره زمی  می

 15 1/167 3/25 سکون  نخواهد کرد.یرقاب غوق  زمی  را یچهانسان 

 16 1/198 3/14 همه گسترش را نداردی او دیرر زمی  توان در حال حاضر بشر صنع  را زیاد گسترش داده 
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محیطتی را های مربوط به رفتار زیس   اطالاات توصیای گویه3جدول  
گتذاری دهد. با توجه به مقادیر میانری  و با توجته بته اولویت نشان می

اگر در منزل المپ اضافی روش  "پاسخرویان مواردی چون انجاب شده   

بته شتکار حیوانات)پرنتدگان و وحتوش( "  "کنمخاموش می  باشد آن را

-متی  استااده  هنرامی  لباسشویی  ماشی   در منزل از"  و"کنماقداب نمی

را در بتاالتری   "باشتد شتده جمتع کثیتک لباس  کافیاندازه  به  که  کنیم

 تعتداد  کتنممتی  ستعی"ز نظر آنان مواردی چتون  اند. ااولوی  قرار داده

 موذی حیوانات با مبارزه برای"   "کنم  کمتر  را  بگیرمی  دوش  که  دفعاتی
-شیمیایی قوی استااده متی در منزل و مزراه مث  موش فقط از سموب

زیست  روستتا یطمحبا شورا و دهیتار بترای نظافت  و حاتظ  "و    "کنم

 وی  قرار دارد.تری  اولرا در پایی   "کنمهمکاری می

 محیطیفتار زیستهای مربوط به سنجش ربندی گویه اولویت  :3جدول 
 رتبه  انحراف معیار  میانگین گویه 

 1 1/115 4/14 کنم.اگر در منزل المپ اضافی روش  باشد آن را خاموش می

 2 1/348 4/07 کنم.)پرندگان و وحوش( اقداب نمی به شکار حیوانات

 3 1/183 4/04 .باشد  شده عجم کثیک لباس کافیاندازه به که کنیممی استااده هنرامی لباسشویی ماشی  منزل ازدر 

 4 1/211 4/01 .کنممی خاموش را گرمایی باشند وسای  گرب نیس  الزب که هاییاتاق در محیط منزل در

 5 1/277 3/94 گذارب.دا م باز نمی را آب شیر زدن وضو گرفت  و مسواک هنراب

 6 1/482 2/94 .ریزبمنزل می باغچه در کودانوان به را آشپزخانه هایزباله

 7 1/38 3/90 ریزب.زباله خانری را در محیط طبیعی روستا مث  رودخانه  فضای سبز  دش  و.. نمی

 8 1/372 3/90 کنم.کنم و آن را دف  میها و تروف سم را در طبیع  رها نمیقوطی

رویه داب رای بیهای مرتعی  شخم در جه  شیب  چاز املیاتی که بااث تخریب و فرسایش خاک شود)مث  کندن بوته
 کنم.و..( پرهیز می

3/88 1/182 9 

 10 1/196 3/86 .داربمی نره پایی  اس  ممک  که جایی تا را خانه گرمایی وسای  حرارت درجه

طبیع   خطر کمتری برای که کنممی )بیولوژیک( و یا از سمومی استااده مبارزه طبیعی  آفات ازدر مزراه برای مبارزه با  
 .باشد  داشته زیس یطمحو 

3/84 1/201 11 

 12 1/292 3/82 (ترشی و مربا نرهداری برای )مثالً کنممی مجدد استااده ایشیشه هایبطری و تروف از

 13 1/179 3/77 .کنممی جلوگیری آب دادن هدر از و گیربمی دوش فقط سریع خیلی کردن حماب مواقع در

 14 1/28 3/76 (شیشه کردن پاک یا و یادداش  نوشت  برایمثالً ) کنممی مجدد استااده باطله کاغذهای در منزل از

 15 1/303 3/74 کنم.استااده میکنم یا برای تغذیه داب یرخاک میزسوزانم و آن را با شخم کاه و کلش را در مزراه نمی

 16 1/253 3/73 کنم.اگر موقعیتی پیش آید که حیوان زخمی در طبیع  ببینم برای مداوای آن درنگ نمی

 17 1/117 3/72 .بپوشیم بیشتری گرب لباس کنیممی کنیم سعی را زودتر روش  گرمایی که وسای ی ا یجابه سرما فص  در

 18 1/254 3/66 کنم.زیس  توصیه میخانواده و سایر کشاورزان و اه  مح ( را به حاظ محیط)افراد  دیرران

یدشده بدون استااده یا حداق  استااده از سموب و تول)محصول  ارگانیک باشد  که کنممی استااده هاییسبزی  و  هامیوه  از
 .(کودهای شیمیایی

3/65 1/316 19 

 20 1/299 3/59 ی یا بارانی(.اقطره)مث  آبیاری  کنم که آب کمتری هدر رودمزراه استااده میهایی برای آبیاری از روش

 21 1/406 3/59 کنم.ستااده میبرای آبیاری مزراه ا زا د از فاضالب و آب 

 22 1/278 3/50 .کنم کمتر را گیربمی دوش که دفعاتی تعداد کنممی سعی

 23 1/303 3/48 کنم.زیس  روستا همکاری مییطمحبا شورا و دهیار برای نظاف  و حاظ 

 24 1/318 3/48 کنم. اده میشیمیایی قوی استا در منزل و مزراه مث  موش فقط از سموب موذی حیوانات با مبارزه برای

 
گویه4جدول   توصیای  اطالاات  اخالق    سنجش  به  مربوط  های 
میزیس  نشان  را  اولوی محیطی  و  میانری   مقادیر  به  با توجه  -دهد. 

گویه شده   انجاب  خداوند "های  گذاری  مخلوق  آن  اجزای  و  طبیع  

آنی  ازاهستند    به  باید  گذاش  رو  احتراب  در  "   "ها  حاظ  انسان  برابر 
اس محیط مسئول  استااده  "و    "زیس   و  اس   الهی  امان   طبیع  

  و های اول تا سوب  در اولوی   "در امان  الهی اس یان  خنادرس  از آن  

زیس آلودگی"  هایگویه رفاه  های  برای  باید  که  اس   بهایی  محیطی 

بپردازیم اقتصادی روبه "   "خود  مشک   با  منابع اگر  از  ناچاریم    رو شویم 

بهره کنیمبردطبیعی  بیشتری    ی   مث  س  یعیطب  یایوقو  بال"و    "اری 

های  در اولوی   "اس   زیس ها به محیطانسان  یبآس  یجهطوفان و... نت
 .انتهایی قرار دارند

 محیطیهای مربوط به سنجش اخالق زیستبندی گویه اولویت  : 4جدول 
 رتبه  انحراف معیار  میانگین گویه 

 1 1/059 4/14 ها احتراب گذاش .باید به آن روی ازامخلوق خداوند هستند  طبیع  و اجزای آن 

 2 0/995 4/12 زیس  مسئول اس .انسان در برابر حاظ محیط

 3 0/976 4/12 الهی اس . درامان یان خطبیع  امان  الهی اس  و استااده نادرس  از آن  

 4 1/189 4/02 خداوند اس .حاات  از موجودات خواس  
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 5 1/086 4/02 شوند.مند میزیس  شاید امروز به چشم نیاید ولی در آینده فرزندانمان از آن بهرهمنافع حاظ محیط

 6 1/055 3/99 ای که با دوستان خود دارد.زیس  داشته باشد  مث  رابطهای با محیطانسان باید رابطه دوستانه

 7 1/147 3/97 ها شود.جب آسیب به سایر انسانزیس  طوری برخورد کند که مومحیطانسان نباید با 

 8 1/099 3/97 های باد  خورشید و... استااده کند.محیط باید از انرژی کنندهآلودههای فسیلی ی استااده از انرژیجابهبشر 

 9 1/076 3/95 نداشته باشد.زیس  را حاظ کند  هرچند ای  کار برایش سودی انسان باید محیط

 10 1/243 3/87 ها مایدند.جانداران محافظ  کنیم مخصوصاً جاندارانی که برای انسان ما باید از

 11 1/088 3/87 زیس  را حاظ کنیم حتی اگر مجبور شویم برای حاظ آن از سرمایه شخصی خرا کنیم.باید محیط

 12 1/227 3/86 ای نداریم.ای  مورد وتیاهزیس  وتیاه دول  اس  و ما در حاظ محیط

 13 1/082 3/83 زیس  شده اس .ها بااث آسیب به محیطگرا شدن انسانصنعتی شدن و مصرف

 14 1/266 3/81 ها حاکم مطلق زمی  باشیم و هر کار بخواهیم با محیط زندگی خود بکنیم.خداوند اراده کرده ما انسان

 15 1/075 3/77   را مشخص کنند.توانند رابطه انسان با طبیعدینی به بهتری  وجه میها و دستورات آموزه

 16 1/16 3/69 اش باشد.زیس  را حاظ کرد که سود اقتصادی حاظ آن بیشتر از هزینهفقط هنرامی باید محیط

 17 1/223 3/62 بینیم.دیرر میزیس  خسارت بزنیم نتیجه آن را در جای ها در مح  خودمان به محیطاگر ما انسان

 18 1/249 3/51 ایی اس  که باید برای رفاه خود بپردازیم.محیطی بههای زیس آلودگی

 19 1/197 3/42 برداری بیشتری کنیم.رو شویم ناچاریم از منابع طبیعی بهرهاگر با مشک  اقتصادی روبه

 20 400/1 21/3 اس . زیس ها به محیطانسان یبآس یجهطوفان و... نت ی  مث  س یعیطب یایوقو  بال

 
ه ضریب  جدول  نتایج  در  می  5مبستری  سواد    بی   دهدنشان 

از    پاسخرویان  محیطیزیس  یک  هر  یعنی    یهامؤلاهو  دانش   آن 
و رفتار و  رابطه    محیطیزیس    اخالق و    نررش  وجود معنی مثب   داری 

 . دارد
خطی    تحلی نتایج   اخالق    6  جدول در  رگرسیون  مالک  متغیر  برای 
تواناییزیس  بیانرر  زیس   درصدی  12  حدود  محیطی  محیطی   دانش 

زیس   21 نررش  و  درصدی  زیس   33محیطی  رفتار  محیطی  درصدی 
 . اس محیطی در پیش بینی اخالق زیس 

و  محیطی سواد زیست  نتایج آزمون همبستگی  :5جدول 

 اخالق زیست محیطیبا آن  هایمؤلفه
 داریسطح معنی ضریب همبستگی  متغیر

 0/ 000 **0/336 محیطی دانش زیس  

 0/ 000 **0/379 محیطی س  نررش زی 
 0/ 000 **0/443 محیطی رفتار زیس  
 0/ 000 **0/509 محیطی سواد زیس 

 

 

 محیطیق زیستبرای متغیر مالک اخالبه روش همزمان رگرسیون خطی خالصه نتایج : 6جدول 
 Beta t Sig انحراف خطا B بینپیش هایمتغیر

 045/0 946/1 117/0 047/0 092/0 محیطیدانش زیس 

 001/0 363/3 213/0 060/0 203/0 محیطینررش زیس 

 001/0 241/5 331/0 054/0 281/0 محیطیرفتار زیس 

 

 بحث
 هایمؤلاتهمحیطی و سنجش سط  سواد زیس هدف    اضر بحاپژوهش  
یدریته و رابطته حترب دانش  نررش و رفتار در بی  کشاورزان  آن یعنی  

با توجه به نتتایج بته دست  د.  محیطی آنان انجاب شآن با اخالق زیس 
محیطی محیطی  دانش و رفتار زیس سواد زیس   هایمؤلاهاز بی   آمده  

نرترش  مؤلاتهتری قرار دارند ولی در بی  کشاورزان در وضعی  مطلوب
محیطتی همچنی  اخالق زیست   محیطی وضعی  متوسطی دارد.زیس 
ختی از مطالعتات . ای  نتیجه با نتایج بررددر وضعی  مطلوب قرار دانیز  

از آن جتتا کتته نرتترش همختتوانی دارد. ( 31)و  (18()25()24)پیشتتی  
های رفتاری افراد ستروکار یآمادگو    باورهامحیطی  با احساسات   یس ز

در فترد بترای حاتظ  15تعهد اخالقتیگیری نوای  ساز شک و زمینهدارد  
زیس  اس   در واقع مقدب بر دانتش و رفتتار است  و در صتورت محیط

توان انتظار داش  محیطی در فرد اس  که میود نررش مثب  زیس وج
محیطی در فرد شک  گیرد و سپس انریزه تقوی  و تکمی  دانش زیس 

محیطی نیز از وی سر زند. از ای  رو ضروری است  ام  یا رفتار زیس 
تقویت     کشتاورزانمحیطتی بته  های ترویجی زیست از طریق آموزش

   . مدنظر قرار گیردر آنان محیطی دنررش مثب  زیس 
 محیطیستواد زیست   بتی   دارمثب  و معنتیتحقیق بیانرر رابطه  نتایج  

دانتش  نرترش و رفتتار و آن یعنی    هایمؤلاهو هر یک از    اسخرویانپ
. ای  نتیجه بدان معناس  که با افزایش ستواد بودمحیطی  اخالق زیس 

ز افتزایش محیطی آنتان نیتاختالق زیست   محیطی پاستخرویانزیس 
-با افزایش ستط  دانتش زیست رود انتظار میبه ابارت دیرر    یابدمی

مساادتر شتده زیس   پاسخرویان  نررش آنان نسب  به محیطمحیطی  
  آنتان تتر شتدهمحتمت   محیطی از ستوی آنتانو بروز رفتارهای زیس 

ای  نتیجه بتا محیطی داشته باشند.  برخورداری بیشتری از اخالق زیس 
بتا توجته بته ایت   ( همختوانی دارد.32)خی از مطالعات پیشی   نتایج بر

محیطتی زش کشاورزان با محتوای مسا   زیس ریزی آمونتیجه  برنامه
محیطی آنان شده  نو  نرتاه و نرترش تواند بااث ارتقا دانش زیس می
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د. از ستوی دیرتر در کنتار را بهبود بخشآنان را نسب  به محیط زیس   
هتای تقویت  و تکترار رفتتار ها و انریتزه  مشوقآموزش  در نظر گرفت

در فرآینتتد تولیتتد محصتتوالت زیستت  محیطتتی مطلتتوب در کشتتاورزان 
 .نیز باید مورد توجته جتدی قترار گیتردشان کشاورزی و زندگی شخصی

تتری محیطی نقش مهمهمچنی  نتایج تحقیق نشان داد که رفتار زیس 
د. بتا ایت  حتال ایت  کشتاورزان دارمحیطی  اخالق زیس بینی  در پیش

اختالق بینتی  در پتیشتیجه بدان معنا نیس  که نقش دانش و نررش  ن
رفتتار  کشتاورزان فرامتوش شتود بلکته در کنتار تقویت محیطی  زیس 
به تقوی  دانتش و بهبتود نرترش محیطی کشاورزان  الزب اس   زیس 
  محیطی آنان توجه شود.زیس 

ن آن به یک محتدوده از جمله محدودی  های تحقیق حاضر محدود بود
بتود کته  یدریتهحترب بخش مرکزی شهرستتان   غرافیایی خاص یعنیج

تعمیم نتایج را محتدود متی ستازد. اتالوه بتر ایت  در مرحلته تکمیت  
 یت ا  تمایلی برای همکاری نداشتتند کته  کشاورزانپرسشنامه  برخی از  

  رفع شد. یقتحق ی آنان در مورد اهم یهمشک  با توج

 

 گیرینتیجه
ستتواد  هایاز بتتی  مؤلاتتهبتته طتتور کلتتی  نشتتان دادیج تحقیتتق نتتتا

قترار  محیطی  دانش و رفتار در بی  کشاورزان در وضعی  مطلوبزیس 
همچنتی   محیطی وضعی  متوسطی دارد.نررش زیس   دارند ولی مؤلاه
 بتی   محیطی کشاورزان نیز در وضعی  مطلوب قترار دارد.اخالق زیس 
دانتش  آن یعنتی  هایمؤلاهو هر یک از   نکشاورزا  محیطیسواد زیس 

آنتان رابطته مثبت  و   محیطیاخالق زیست همچنی   نررش و رفتار و  
محیطی دار وجود دارد  در نتیجه برای بهبود و ارتقای اخالق زیس معنی

   بهبود نرترش و تقویت  رفتتارافزایش سط  دانشکشاورزان  توجه به  
هتای ها و انریزه  مشوقدر نظر گرفتز طریق آموزش و  محیطی ازیس 

تتر رفتتار در نقش مهتمدر ای  حال با توجه به    .مناسب  ضروری اس 
  دانش و نررشدر مقایسه با    کشاورزانمحیطی  اخالق زیس بینی  پیش

 محیطتیرفتار زیست الزب اس  سازوکارهای الزب برای تکرار و تقوی   
   .مدنظر قرار گیرددر آنان 

ای انجتتاب شتده در حتتوزه روستتتایی و هتتدر مقایسته بتتا ستتایر پتژوهش
 انتد  وجته تمتایز محیطی پرداختهکشاورزی که به موضو  اخالق زیس 

دانتش    هایمؤلاهبا  )  یطیمحیس سواد زمطالعه همزمان     ای  پژوهش
و رابطته بتی   یطتیمحیست و اختالق ز  (یطیمحیس رفتار زنررش و  

 یهتایتهگور  هتای داخت  کشتوآنهاس . االوه بر ای  در تماب پژوهش
برگردان متون خارجی بوده است  کته بتا   یطیمحیس دانش زسنجش  

شرایط کشور و به ویژه بخش کشاورزی و روستتایی ستازگار نیست . در 
زیست  و المتی مترتبط بتا محتیطر اساس مطالعه متتون  ای  تحقیق ب

هتای متناستب بتا شترایط کشتاورزی و درک و فهتم کشتاورزی  گویته
 شک  گرف . محقق ساخته ای نهای  پرسشنامهکشاورزان طراحی و در 

 
 

 های اخالقیمالحظه
رضتای  روستتا یان در  جملته ازدر ای  پژوهش اصول اخالقی پژوهش  

 توجته مورد شدهیآورجمعو محرمانه بودن اطالاات   نامهپرسشتکمی   
 اس .   گرفته قرار

 

 هنام واژه
1. Natural resources  منابع طبیعی        

2. Development      توسعه                

3. Participation  مشارک                                                 

4. Environmental behavior   محیطی رفتار زیس                   

5. Cultural and natural Environment 

 محیط فرهنری و اجتماای  
6. Environmental ethics  محیطی  اخالق زیس 

7. Environmental Crisis محیطی های زیس  بحران 

8. Value crisis های اخالقی ارزش 

9. Environmental Education   محیطی آموزش زیس 

10. Environmental literacy  محیطی سواد زیس 

11. Environmental attitude   محیطی نررش زیس 

12. Environmental knowledge محیطی س  دانش زی 

13. Environmental behavior   محیطی رفتار زیس 

14. Environmental policy   محیطی سیاس  زیس 

15.Ethical commitment   تعهد اخالقی 
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