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مقدمه
منظور بهکشاورزي بخش با افزایش فشار جهانی بر روي 

نیز در حال افزایش زیستیمحیطهاي نگرانی،تهیه غذا
Hynes(است  & Wilson, طالعات مختلف نتایج م).2016

هاي بشر نسبت به مسائل آگاهی،دهندنشان می
از قبیل آلودگی آب، کاهش تنوع زیستی و زیستیمحیط

نسبت هاآندر حال افزایش است که در رفتار یزاینبابیا
بنابراین اقدامات .گذاردمیتأثیرزیست به محیط

شبرد اهداف یها و پبراي کاهش این بحرانزیستیمحیط
& Milfont(رسدپایدار ضروري به نظر میتوسعه

Schultz, 2016; De Groot & Steg, یکی از )2010
نیاز به زیستیمحیطهاي هایی که در رابطه با آلودگیحوزه

تولید، مصرف و تجارت محصوالت غذایی است. تغییر دارد 
عامل اصلی مسائل و عنوانبهتولید محصوالت کشاورزي 

Paulاند (شناسایی شدهتیزیسمحیطهاي بحران &

Rana, 2012; Tanner & Kast, مختلف مطالعات).2003
زیستیمحیطهاي دهند که آگاهی افراد از نگرانینشان می

Bleda(در سطح باالیی قرار دارد & Valente, 2009;

Bonini & Oppenheim, 2008; Dunlap, 2008;

Vermeir & Verbeke, بسیاري از اگرچه امروزه . )2006
دانند، اما بر اساس زیست میمردم خود را طرفدار محیط

رفتارهاي مثبت در جهت حفظ ،هاي مثبت خودنگرش
که رسد به نظر می،در واقعدهند.زیست انجام نمیمحیط

هاي مردم به نگرشاز درصد 10حدود تنها در 
,Englis & Phillips(کنند خود عمل میزیستیمحیط

در جهان امروز، در حقیقت زیستیمحیطن بحرا). 2013
طلبد و حلی اخالقی را مییک بحران اخالقی است و راه

کننده تالش براي دستیابی به اصولی اخالقی که تنظیم
اي زیست باشد، امر تازهي دخالت بشر در محیطنحوه

بوده موضوع همواره متوجه این مشکالت زیادينیست و 
). رفتارهاي بشر در رابطه 1390است (محبوبی و رمضانی، 

ي اصول و ضوابط وسیلهزیست و طبیعت باید بهبا محیط
گرایانه نسبت به این موضوعات هدایت شوند و اخالقی واقع

ي بین انسان (جامعه) و محیط (طبیعت) باید رابطه
). 1390موردبازنگري مجدد قرار گیرد (افشاري و همکاران،

ایر ابعاد مهم حفاظت از توجه به بعد اخالقی در کنار س
توان بیانگر اهمیت توجه به بعد زیست را میمحیط

زیست در کنار بعد افزاري حفاظت از محیطنرم
افزاري و فنی دانست زیرا سوابق نشان داده است که سخت

هاي روزافزون اند از نابوديهاي فنی نتوانستهحلراه
ها بدانند زیست جلوگیري کنند؛ بنابراین باید انسانمحیط

تنها به دلیل منافع انسان، بلکه زیست طبیعی، نهکه محیط
و باید به دلیل ماهیت خویش از ارزش برخوردار است

). 1394همکاران،و زاده حفظ و نگهداري شود (منتی
ناشی از رفتارهاي زیستیمحیطبسیاري از مسائل 

زیست است. این رفتارها ها با محیطي انسانغیرمسئوالنه
هاي ویژه ارزشعوامل مختلف، بهتأثیریز تحت ن

Molina(کنند، بروز زیستیمحیط et al., 2013( .
هاي اساسی گیري، شامل جهتزیستیمحیطهاي ارزش

بینی وي دهنده جهانزیست، نشانمحیطيفرد در زمینه
هاي توان ارزشدر برابر جهان طبیعی است. پس می

فرد هاآنت که به کمک را معیارهایی دانسزیستیمحیط
زیست را یابند اهمیت محیطیا گروه یا جامعه امکان می

).1393ارزیابی کنند (صالحی و حمایت خواه جهرمی، 
براي درك و توسعه رفتارهاي سازگار با 

یک گذارند مییرتأثو عواملی که بر آن زیستمحیط
تا از طریق چارچوب یا مدل نظري مدون مورد نیاز است 

صورت بهزیستیمحیطبر رفتارهاي مؤثروامل آن ع
تبیین رفتار يدر زمینهمند مورد مطالعه قرار گیرند.نظام
نظران و محققان مختلف متعددي توسط صاحبهايمدل

نظریه رفتار هاآنینترمهمارائه شده است که از 
,Theory of Planned Behavior(شدهیزيربرنامه TPB(

,Ajzenزن (جارائه شده توسط آ ي       ، نظریه)1991
Norm(هنجار ـ کنش Activation Model, NAM ( ارائه

,Schwartzشده توسط شوارتز ( ي      و نظریه) 1977
-Values-Beliefs(استرنهنجار- باور–ارزش 

Norms,VBN (اي در که هر کدام از جایگاه ویژهباشندمی
استرن و . رندبرخوردارفتاريپردازيمباحث نظریه

Sternهمکاران ( et al., ي نظریهسه ) با ترکیب 1999
Valueها (ارزش Theory پارادایم جدید اکولوژیکی ،(

)New Ecological Paradigm, NEP (مدل و
ـ هنجار باورتئوري ارزش ـ ،)NAMهنجار ـ کنش (

)VBNارائه زیستیمحیطرفتارهاي ي) را در زمینه
در این تحقیق با . )1393زاده و همکاران، (منتیاندکرده

استفاده از این سه مدل و بررسی مطالعات صورت گرفته 
چارچوب مفهومی تحقیق شکل گرفت ،هدر این زمین

).1نگاره(
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هدف کلی این ،با توجه به چارچوب مفهومی تحقیق
رفتار بر رويزیستیمحیطهايسازهتأثیرسی تحقیق برر

ملک بخش مرکزي شهرستان باغروستاییانزیستیمحیط
تشکیل اصلی چارچوب مفهومی از شش متغیر باشد.می

شود:پرداخته میهاآنبررسی به شده است که در ذیل 
): مفهوم Environmental Ethics(زیستیمحیطاخالق 
هاي اخیر مورد توجه محققان در دههزیستیمحیطاخالق 

است. به عرصه کشاورزي قرار گرفتهصوصخبهمختلف 
که هنوز اجماع کلی بر این مفهوم وجود ندارد. با طوري

زیستیمحیطاند که اخالق عقیدهاین حال، همه بر این
اي از اخالق کاربردي است که اشاره به رابطه انسان شاخه

). 1394زاده و همکاران، زیست دارد (منتیمحیطبا 
گسترده در مدل کنش ـ هنجار ورطبههنجارهاي شخصی 

)NAMشوارتز ()Schwartz, ) ارائه شده است و سپس 1997
,Sternتوسط استرن ( در مدل ارزش ـ باورـ هنجار )2000

)VBN) مورد توجه قرار گرفته است. شوارتز (Schwartz,

توانند بر روي ) معتقد است هنجارهاي شخصی می1997
داشته باشند. در مدل بسزاییتأثیررفتارهاي اجتماعی 

NAM حس تعهد اخالقی تلقی عنوانبه، هنجارهاي شخصی
مطابق با نظام ارزشی شخص عمل شوند که در آنمی
شود. در واقع، هنجارهاي شخصی شکل درونی شده می

قبول هنجارهاي اجتماعی هستند که راه مطلوب و قابل

Hynesکنند (زندگی کردن را توصیف می & Wilson,

هاي مختلفی در رابطه با اخالق ها و دیدگاه). نظریه2016
ارد که در این تحقیق نظریه وجود دزیستیمحیط

) مدنظر Virtue Ethics Theoryگرایی اخالقی (فضیلت
Al-Aidarosاآلیداروس و همکاران (. قرار گرفتنویسندگان

et al., ) معتقدند این نظریه درست یا نادرست بودن 2013
خاصی یاتخصوصها و میمات را بر اساس ویژگیاعمال و تص

نماید. در واقع، ه هر کسی باید دنبال کند مشخص میک
دارد که چه تأکیدگرایی اخالقی بر این نکته نظریه فضیلت

سازد تا اینکه چه هایی یک فرد را مطلوب و خوب میویژگی
هیبرالین دهد. چیزي یک عمل خوب را شکل می

)Heberleinهاي نگرشعنوانبهي شخصی را ) هنجارها
هنجارهاي کند که ازمیاخالقی درونی شده قوي تعریف 

زاده و همکاران، شوند (منتیمشترك اجتماعی مشتق می
Davis؛ 1394 et al., ) 1395قلی (صالحی و امام). 2002

یافتند که هنجارهاي در تحقیقی به این نتیجه دست
بر ارتباط بین فردي و جمعی تأثیري مثبت و مستقیم

اي که گونهزیست دارند بهنگرش و رفتار حامی محیط
زیست در شرایط هاي حامی محیطتوان ادعا کرد نگرشمی

زیستیمحیطو موقعیتی که هنجارهاي فردي و جمعی 
در شود.زیست تبدیل میبیشتر باشد به رفتار حامی محیط
تنددریاف) 1391و1394تحقیقی منتی زاده و همکاران (
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زیستیمحیطکه بین هنجارهاي اخالقی با نگرش 
وجود داشت.داريهمبستگی معنیکشاورزان

افراد بر روي نگرشزیستیمحیط): اخالق H1فرضیه اول (
دارد.تأثیرهاآنزیستیمحیط
): Environmental Values(زیسـتی محـیط هـاي  ارزش

هــا ارزشنظــران و محققــان معتقدنــدبســیاري از صــاحب
هاي بنیادي و یا اصول راهنمـا قلمـداد   گیريجهتعنوانبه
شـوند کـه   گرفته میبه کاراي شالودهعنوانبهشوند که یم

هاي فردي را سازماندهی و رفتارهاي فـردي  باورها و نگرش
Leeرا هــدایت کننــد ( et al., شــین و همکــاران ). 2014

)Shin et al.,2017 ند خود به این نتیجه رسـید ) در مطالعه
بـوم  هاي زیستبر روي ارزشانسان دوستانههايکه ارزش
داريمعنـی تـأثیر بوم هاي زیستهستند و ارزشتأثیرگذار

لی افراد مورد مطالعه داشتند.زیستیمحیطبر روي نگرش
ــاران ( Leeو همکـ et al., ــار) 2014 ــل رفتـ در تحلیـ

نشـان دادنـد کـه    یکـره جنـوب  شـهروندان  زیسـتی محیط
دوستانه تـأثیر مسـتقیم و مثبتـی بـر رفتـار      نوعهايارزش

ــیط ــتمح ــه دارزیس ــترن،   د.گرایان ــه اس ــا نظری ــابق ب مط
بـوم  اصـلی زیسـت  مؤلفـه از سـه  زیستیمحیطهاي ارزش

)Biosphericدوسـتانه ( )، انسانAltruistic  و خودخواهانـه (
)Egustic (   تشکیل شـده اسـت)Bronfman et al.,2015(.

ی ممکن اسـت افـراد را بـه انجـام     گیري ارزشهر سه جهت
دوستانه هاي انسانترغیب نمایند. ارزشزیستیمحیطامور 

گیرنـد. در بعـد   هاي خودخواهانه قـرار مـی  در مقابل ارزش
شـود کـه در   مـی تأکیـد هـایی  بوم بیشـتر بـر ارزش  زیست

دوستانه در بعد انسان.باشندزیست میراستاي حفظ محیط
شـود و  فردي ترجیح داده مییا اجتماعی، منافع جمعی بر
هاي درك شده دیگران اسـتوار  بیشتر بر روي مزایا و هزینه

کنند کـه تصـمیمات   ها وقتی بروز میگونه ارزشاست. این
سود و زیـان جامعـه اتخـاذ شـوند.     بر اساسزیستیمحیط

ــات م ــایج مطالع ــه  نت ــت س ــف نشــان داده اس ــهختل مؤلف
ــت ــت  جه ــی (زیس ــري ارزش ــان گی ــوم، انس ــب تانه و دوس

تواننـد بـا همـدیگر    قابل تـوجهی مـی  طوربهخودخواهانه) 
,Biswas & Royرابطه داشته باشند ( 2015; Aertsens et

al., 2009; De Groot & Steg, 2008; Hughner et al.,

2007; Schultz, Kim). کـیم و همکـاران (  2001 et al.,

هـاي انسـان دوسـتانه بـر روي    مثبت ارزشتأثیر) به 2015
De Grootج (راند. دي گروت و اسـت اشاره کردهبومیستز

& Streg, هـاي  کننـد تـا زمـانی کـه ارزش    ) بیان می2008

هاي افراد را در رابطه با منافع شخصـی  خودخواهانه نگرانی
ــاآن ــرددر برگه ــأثیر،ی ــن ارزش ت ــی ای ــر روي  منف ــا ب ه

نتــایج بــوم را در پــی خواهــد داشــت.هــاي زیســتارزش
هـاي خودخواهانـه   دهنـد ارزش ختلف نشان میمطالعات م

ــاً  ــأثیرغالب ــاي   ت ــت و رفتاره ــرش، نی ــر روي نگ ــی ب منف
اجتمــاعی هــايکــه ارزشدر حــالیدارنــدزیســتیمحــیط
بوم رابطه مثبتی بـا ایـن متغیرهـا    دوستانه) و زیست(انسان

ــد ( ,Milfont & Gouveiaدارن 2006; Honkanen &

Verplanken, 2004; Garling et al., 2003; Nordlund
& Garvill, 2002; Joireman et al., 2001; Cameron et
al., 1998; Joireman et al., 1997; Van Vugt et

al.,1995; Stern & Dietz, در مـــــدل             ).1994
ــرش      ــار (ارزش ـ نگ Value-Attitude-Behaviorـ رفت

model  ) هـومر و کاهلـه (Homer & Kahle, ان ) بیـ 1988
هـا نقـش اساسـی    گیـري نگـرش  ها در شکلاند ارزشکرده

شوند. عالوه بر ایـن  اي میدارند که منجر به رفتارهاي ویژه
,Schwartzدر مدل هنجار ـ کنش شوارتز (  ) بر ایـن  1977

ونـی کـه   هـاي در شده است که افراد مطابق با ارزشتأکید
ت کننـد. در بسـیاري از مطالعـا   دارند با دیگران رفتـار مـی  

یـري نگـرش و   گهـا بـر شـکل   ارزشتأثیرصورت گرفته به 
,Chryssohoidis & Krystallis(رفتـار ارائـه شـده اسـت     

2005; Wedel et al., 1998; Kamakura & Mazzon,

1991; Homer & Kahle, بنــابراین فرضــیه دوم )؛ 1988
: )H2(فرضـیه دوم  شـود: مـی ذیـل بیـان  صورتبهتحقیق 

افراد زیستیمحیطبر روي نگرش ستیزیمحیطهاي ارزش
دارند.تأثیر

): Environmental Attitude(زیستیمحیطنگرش
از احساسات، تمایالت، ايمجموعهزیستیمحیطنگرش 
یک فرد نسبت به یک پدیده یا رخداد هايقضاوتعقاید و 

).1391(صالحی و امام قلی، در زندگی استزیستیمحیط
فرد یشناختروانتمایل تیزیسمحیطبرخی محققان 

اند بیان کردهزیستیمحیطنسبت به ارزیابی مسائل 
)Milfont & Duckitt, 2010; Milfont, مفهوم ). 2009
ریزي شده، وابسته بودن رکزي و اصلی نظریه رفتار برنامهم

عقاید و تأثیررفتار انسان به نگرش است که نگرش تحت 
تواند به یک نیت گرش میها قرار گرفته است. این نارزش

یا قصد براي عمل منجر شود. اگر این نیت در سطح باالیی 
باشد و شخص قادر به انجام آن باشد سپس این رفتار بروز 

,Ajzenپیدا خواهد کرد ( 1991; Ajzen & Fishbein,

Truga). تروگا و همکاران (2005 et al., ) معتقدند 2010
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بنابراین ،را تبیین نمایدتواند رفتارنمیییتنهابهنگرش 
کنند هنجار اخالقی به هنجارهاي اخالقی را پیشنهاد می

را هاآناین نکته اشاره دارد که چگونه دیدگاه مردم رفتار 
تواند فرد را در وضعیت ویژه و دهد که این میشکل می

قرار دهد. از طرفی دیگر هنسال و تأثیرمشخص تحت 
Hansla(همکاران  et al, هاي زشبر این باورند ار)2008

هاي انند از طریق نگرش بر روي نگرانیتومیزیستیمحیط
Bijaniبیژنی و همکاران (باشند. تأثیرگذارزیستیمحیط

et al., اي نشان دادند که نگرش نسبت ) در مطالعه2017
بینی کننده قوي براي پیش،به حفاظت از خاك

اك بود و همچنین هاي افراد در مورد حفاظت از خنگرانی
متغیر نگرانی نسبت به حفاظت خاك بر روي رفتار 

براین با بنا؛ داشتتأثیرحفاظت از خاك افراد مورد مطالعه 
گونه فرض کرد هنجارهاي توان اینتوجه به آنچه ذکر شد می

تأثیرگذارافراد بر نگرشزیستیمحیطهاي اخالقی و ارزش
زیستیمحیطرش هستند (فرضیه اول و دوم تحقیق) و نگ

زیستمحیطدر رابطه با هاآنهاي افراد نیز بر روي نگرانی
).1نگاره (گذارد (فرضیه سوم تحقیق) میتأثیر

افراد بر روي زیستیمحیط): نگرش H3فرضیه سوم (
دارد.تأثیرهاآنزیستیمحیطنگرانی 

): به Environmental Concerns(زیستیمحیطنگرانی 
و تالش براي زیستیمحیطدم از مسائل میزان آگاهی مر

,Dunlap & Jonesاشاره دارد (هاآنحل  از برخی ). 2002
در خصوص نگرانی افرادرا زیستیمحیطنگرانی، محققان

شمارندبرمیزیستمسائل و موضوعات پیرامون محیط
هاي طور کلی نگرانیبه.)1393(اسحاقی و همکاران، 

با نگرش و زیستیمحیطهاي رزشدر رابطه ازیستیمحیط
دارند ییبسزاتأثیرزیستیمحیطرفتارهاي هاآنتبع به
)Diaz-Rainy & Tzavara, 2012; Englis & Phillips,

2013; Tarkiainen & Sundqvist, ). از طرفی دیگر 2009
نتایج برخی مطالعات انجام شده از قبیل بمبرگ و موسر 

)Bamberg & Moser, آن است نگرانیحاکی از)2007
را زیستیمحیطگاهی اوقات رفتارهاي زیستیمحیط
بنابراین، درك چگونگی هماهنگ ؛ کندبینی نمیپیش

در مورد هاآنهاي کردن اقدامات مردم با نگرانی
است. مرور ادبیات تحقیق نشان زیست ضروريمحیط

به نظرو طبیعت زیستمحیطی افراد به دهد که نگرانمی
بینی کننده قصد ی از متغیرهاي اصلی پیشرسد یکمی
,Biswas & Roy(افراد باشدزیستیمحیطتارهاي رف

2015; Yin et al., 2010; Aertsens et al., 2009; Steg

& Vlek, 2009; Squires et al., بنابراین فرضیه )؛2001
تواند بیان شود:میصورتینبدچهارم تحقیق 
افراد بر روي قصد زیستییطمحنگرانی ):H4فرضیه چهارم (

دارد.تأثیرهاآنزیستیمحیطرفتارهاي 
Environmental(زیستیمحیطنیت یا قصد رفتارهاي 

Intentionبین و آجزن (): در نظریه فیشFishbein &

Ajzen, کننده بهترین تعیین،) قصدهاي رفتاري1975
,Li & Caiاند (مستقیم رفتار واقعی بیان شده 2012; Vaske

& Donnelly, در سطح). اگر نیت یا قصد رفتاري 1999
باالیی باشد و شخص قادر به انجام آن باشد سپس رفتار بروز 

,Ajzenپیدا خواهد کرد ( 1991; Ajzen & Fishbein, ؛ )2005
شود:ذیل بیان میصورتبهبنابراین فرضیه پنجم تحقیق 

اد بر افرزیستیمحیط): قصد رفتارهاي H5فرضیه پنجم (
دارد.تأثیرهاآنزیستیمحیطرفتار 

Pro-environmental(محیطیرفتارهاي زیست

Behavior) استرن :(Stern, ) معتقد است رفتار 2000
ان دسترسی مثبت بر روي میزتأثیرعنوانبهزیستیمحیط

زیست است و یا توسعه رفتارهاي مواد یا انرژي در محیط
ساختار و پویایی باشد که میزیستیمحیطمثبت 

) را تغییر دهد. Biosphereبوم (اکوسیستم یا زیست
هايکنشاز ايمجموعهزیستیمحیطمسئوالنه رفتارهاي

است که در یک طیف زیستمحیطافراد جامعه نسبت به 
خاص براي هايآمادگیوسیع از احساسات، تمایالت و 

. افراد هرگیرددر برمیرا زیستمحیطرفتار نسبت به 
برحسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی و ايجامعه

دارند. این زیستمحیطفرهنگی برخورد متفاوتی نسبت به 
برخوردها و رفتارها ممکن است کامالً منفی و مخالف 

و یا برعکس، کامالً مثبت و موافق زیستمحیط
طیف ).1391(پور و سعادت یار، باشدزیستمحیط

زیست هت حفظ محیطاي از اقدامات در جگسترده
باتوان از رفتار سازگار ن عبارت میجاي ایباشد و بهمی

زیست، رفتار سبز، رفتار محیططبیعت، رفتار طرفدار 
Miller(زیست نیز استفاده کرد دوستدار محیط et al.,

زیست را حفظ کند و یا تأثیرات . هر اقدامی که محیط)2015
زیست را کاهش یطهاي انسانی نسبت به محمنفی فعالیت

دهد مانند مصرف صحیح آب و برق، استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی، بازیافت و یا استفاده مجدد از زباله و ظروف 

Caruana)پالستیکی و غیره  et al., 2014).
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,Chenچن ( رفتار اي نشان دادند کیفیتدر مطالعه) 2015
ها، تحت تأثیر ارزششدتبهزیستیمحیطحفاظت

بود؛ ، هنجارهاي شخصی و نگرش فرد پذیريولیتمسئ
مرتبط با يهاارزشيسوبهافراديریگجهتاي که گونهبه

ووظیفهاکولوژیکی، احساسبینیجهان،بومتزیسحفظ
وزیست و اطالعحفظ محیطقبالپذیري درمسئولیت

رويبرهایشانفعالیتمنفیومثبتاثراتازافرادآگاهی
مجموع داراي تأثیر قابل توجهی بر ردزیستمحیط

رعایت اصول اخالقی در برخورد با به هاآنبیشتر پایبندي
اند شاید طالعات دیگر نشان دادهبرخی مبود.زیست طیمح

ایجاب کنند تا افراد زیستیمحیطبسیاري از رفتارهاي 
& Nordlundهاي خودخواهانه خود را محدود سازند (گرایش

Garvill, 2002; Thogersen & Olander, 2002; Stern,

Wang(همکارانووانگتحقیقی در ). 2000 et al., ) به 2014
درك، يرفتارقصدجملهازیعواملاین نتیجه رسیدند 

،زیستیمحیطهايارزش،زیستیمحیطتیولئمسجه،ینت
ویطیمحستیزيهاتیحساس،ي درك شدهرفتارکنترل
مصرفيرفتارهابرمؤثرعوامل ینترمهمي، انهیزمعوامل

از دست آمده هبنتایجبودند. ،روستاییان مورد مطالعهداریپا
,Lopez & Arangoو آرانگو (لوپزتحقیق  حاکی از آن ) 2008

دوستانه، و نوعزیستیمحیطهاي بین متغیرهاي ارزشبود 
رابطه زیستیمحیطهنجار شخصی و نگرش با رفتارهاي 

Deگروت و استج (ديوجود داشت. داريیمعنمثبت و

Groot & Steg, بوم در هاي زیست) معتقدند ارزش2008
تأثیرافراد نسبت به حفاظت از آب مقایسه با ارزش

داري معنیطوربهگذارند. همچنین رفتار حفاظت از آب می
) در 1394زاده و همکاران (ولیشود. تبیین می،توسط نیت

هايارزشسه گروه کشاورزان با تحقیقی نشان دادند میان
و خودخواهانه از لحاظ رفتار مشارکت دوستانهنوعکره، زیست

داري وجود دارد و در حفاظت منابع آب سطحی تفاوت معنی
کره و خودخواهانه به ترتیب داراي هاي زیستافراد با نگرش

بیشترین و کمترین میانگین رفتار مشارکتی بودند. همچنین 
ق هنجارهاي مشارکتی داراي بیشترین اثر بر در این تحقی

در ) 1393زاده و همکاران (رفتار مشارکتی بودند. منتی
دوستانهنوعهايارزشمتغیرهايکهتحقیقی نشان دادند

نقش مهمی در هنجارهاي اخالقیوجامعه)(طرفدار
رحمانی و طالبی .داشتندزارعان محیطییستزرفتارهاي 

اي نشان دادند نگرانیطالعه) در م1395بریجانی (
معناداري بر قصد خرید محصوالت با تأثیرزیستیمحیط

زیست توسط افراد مورد مطالعه بندي دوستدار محیطبسته
Khaolaخاوال و همکاران (دارد.  et al., نشان دادند ) 2014

خرید سبز افراد رابطه و قصد زیستیمحیطبین نگرانی 
نین این محققان نشان دادند بین داري وجود دارد. همچمعنی

رابطه مثبت و هاآنهاي رانیافراد و نگزیستیمحیطنگرش 
,Jain & Kaurجین و کائور (داري وجود دارد.معنی 2004 (

یک متغیر اصلی و عنوانبهزیستیمحیطمعتقدند نگرانی 
باشد. برخی گیري افراد (قصد رفتاري) میصمیمبر تتأثیرگذار

زیست دهند وقتی افراد نسبت به محیطن میمطالعات نشا
خود بروز کنند رفتارهایی که از هستند قصد میخیلی نگران

,Follows & Jobber(زیست باشد دهند سازگار با محیطمی

2000; Nath et al.,2013 سگوین و همکاران .()Seguin et

al.,1998 در تحقیق خود دریافتند متغیر نگرانی (
بسزایی بر روي نیت و انگیزش تأثیرتواند میزیستیمحیط

مسائل بتواننداي رفتار کنند که گونهبهداشته باشد تاافراد
را کاهش دهند.زیستیمحیط
پژوهشروش 

هدف نظرازکهتحقیق حاضر داراي ماهیت کمی است
ها و از نظر نحوه گردآوري دادهتحقیقات کاربرديجزو 

معلولی - از نوع علیی ـ همبستگتوصیفیجزو تحقیقات
سرپرستانشاملتحقیقآماريجامعهرود. میبه شمار

ملک بودند باغشهرستانمرکزيخانوار روستاهاي بخش
)3005N=.(جدول کرجسی و ازاستفادهبانمونهحجم

بانمونهافرادو)=341n(شدهنفر محاسبه341مورگان 
تناسبیايطبقهتصادفیگیرينمونهروشازاستفاده

طبقات مورد مطالعه و فراوانی گرفتندقرارمطالعهمورد
روستاهاي مورد مطالعه در ها و دهستانبه تفکیکهاآن

ها در ابزار گردآوري داده.نشان داده شده است1جدول 
هاي پرسشنامه بود که از هفت بخش مشخصه،این تحقیق

هاي مرتبط با اي پاسخگویان و پرسشفردي و حرفه
هاي ، ارزشزیستیمحیطجش متغیرهاي اخالق سن

رفتاري، رفتار ، قصد نگرانی، نگرش، زیستیمحیط
). براي سنجش 2(جدول تشکیل شد زیستیمحیط

از مطالعات ،زیستیمحیطهاي متغیرهاي اخالق و ارزش
Bronfman)برونفمن و همکاران  et al. ، منتی زاده (2015

که مبتنی )1395(یغزانی و بیژن) و 1394و همکاران (
در این هنجار بودند استفاده شد.باور ـ ـبر نظریه ارزش 

پارادایم جدید اکولوژیکی از،براي سنجش نگرش،پژوهش
)New Ecological Paradigm: NEP ارائه شده توسط (
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,Dunlapدانالپ - استفاده شد. براي تدوین پرسش)(2008

ز پژوهش بیژنی و ازیستیمحیطنگرانیهاي متغیر نگرانی یا 
Bijani)همکاران  et al. استفاده شد. براي تدوین (2017

از مطالعه حجازي و اسحاقی زیستیمحیطهاي نیت گویه
) استفاده شد که مبتنی بر نظریه رفتار 1393(

زیستیمحیطهاي رفتار شده انجام شده بود. گویهریزيبرنامه
و يکشاورزیرغبه دو مؤلفه رفتارهاي ،پس از مرور ادبیات

بندي شدند؛ در این بخش از رفتارهاي کشاورزي دسته
Bijani(مطالعات بیژنی و همکاران et al. برونفمن و )،2017

Bronfman)همکاران  et al. ، هوشمندان مقدم فرد و (2015
) استفاده 1395) و صالحی و پازوکی نژاد (1395شمس (

شد.
ان و متخصصـان در  با نظـر کارشناسـ  پرسشنامه روایی صوري 

بـراي  . قـرار گرفـت  تأییـد ورد موضوع مورد پژوهش ميزمینه

نفـر خـارج از   30تعیین پایایی ابزار تحقیق، مطالعـه راهنمـا (  
نمونه اصلی) انجام گرفت که مقـدار آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه     

هاي اصلی پرسشـنامه در حـد مناسـب بـود     شده براي مقیاس
افزارهـاي  از طریـق نـرم  هاي گـردآوري شـده  داده). 2(جدول 

SPSS وAMOS20   تجزیه و تحلیل شدند. همچنـین، الزم بـه
فراوانـی توصـیف بـراي ذکر است که در بخش آمار توصـیفی،  

متغیرهـاي ازیـک هربارابطهدرمورد مطالعهافرادهايپاسخ
(ISDM)میــانگینازمعیــارانحــراففاصــلهروشاز،تحقیــق

Gangadharappaشــد (اســتفاده et al., ایــنطبــق. )2007
مورداسـتفاده لیکـرت طیفبهتوجهباافرادهايپاسخ،فرمول

ذیــل صــورتبــهو بــاال بــر حســب ســطوح پــایین، متوســط
:شدبنديدسته

مشخصات جامعه و نمونه آماري مورد مطالعه به تفکیک طبقات و نحوه تخصیص نمونه-1جدول 
نمونهتعداد خانوارنام روستادهستاننهنموتعداد خانوارنام روستادهستان

رود زرد

8510پیرموسی

منگشت

688دره تنگار

9211درب ابوالعباس253ابله
536زیرراه

تخت کبود 
25829نرگسی

30835چیدن
48755ابولعباس

1008115جمع36842جمع

قلعه تل

587کلتندرسفلی

هپرو

314ونیبک
556سرمورد809چشمه شیرین

849بدم آ344چاشنیدان
374سرپوشیده495کان گنجشکی
8610دورتو424اشگفت زرد

9712جولر13116لران
495ارزو33838بارانگرد

24228پسکره222گالبوندان علیا
19421دره نی

87599جمع75485جمع
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ها و مقدار آلفاي کرونباخپرسشنامه به همراه تعداد گویههاي مختلفخشب-2جدول 

و بحثها یافته
شناختی پاسخگویانهاي جمعیتتوصیف ویژگی

میانگین سنی ،آمدهدستهاي بهبر اساس یافته
5/69،سال بود. به لحاظ جنس21/46دهندگان پاسخ

د مطالعه مرد و ) از سرپرستان خانوار مورنفر237درصد (
) زن بودند. در رابطه با سطح سواد نفر28درصد (5/30

3/22نشان داد که آمدهدستبهنتایج ،سرپرستان خانوار
نفر) ابتدایی، 82درصد (24سواد، نفر) بی76درصد (

نفر) 109درصد (32نفر) راهنمایی و 74درصد (7/21
کثریت سطح سواد دیپلم و باالتر داشتند. شغل اصلی ا

6/7نفر) کشاورزي، 203درصد، 5/59دهندگان (پاسخ
نفر) دامداري، 32درصد (4/9نفر) باغداري، 26درصد (

نفر) در سایر 49نفر) کارمند و مابقی (31درصد (1/9
برداري سرپرستان خانوار مشاغل فعالیت داشتند. نوع بهره

صورتبهنفر) 227درصد (4/79هاي کشاورزي از زمین
1/2اي و اجارهصورتبهنفر) 53درصد (5/18صی، شخ

نفر) 53درصد (7/15مشاع بود. صورتبهنفر) 6درصد (
هاي آموزشی مربوط به ر دورهدهندگان داز پاسخ

نفر) 284درصد (3/84بودند و زیست شرکت کردهمحیط
اظ تعدادشرکت نکرده بودند. به لحهادر این دوره

دهندگان شرکت که پاسخزیستییطمحهاي آموزشی دوره
1/37نفر) در یک دوره، 17درصد (6/48،کرده بودند

نفر) در 5د (درص3/14نفر) در دو دوره و فقط 13درصد (
بودند.سه دوره شرکت کرده

پاسخگویانزیستیمحیطهاي رفتارهاي بندي گویهاولویت
يکشاورزیرغبعد)الف

12در قالب زیستیمحیطزي در این تحقیق رفتار غیر کشاور
دست آمده نشان داد هنتایج بگویه مورد سنجش قرار گرفت.

فضاي اطراف خانه خود درخت من حاضرم در "گویهکه
دربارهمن"گویه ودر اولویت اول 83/4با میانگین"بکارم.

تالشوکردهصحبتدیگرانبازیستیمحیطموضوعات
با میانگین "دهم.انتقالهاآنبهراخوداطالعاتکنممی
).3جدول (در اولویت آخر قرار گرفتند47/3

ب) بعد کشاورزي
هاي کشاورزي آمده در بعد رفتاردستهاي بهبر اساس یافته

براي بهتر شدن بافت و افزایش "، گویه زیستیمحیط
حاصلخیزي خاك، بقوالت (مثل باقال، لوبیا، شبدر و یونجه) 

در زمین "باالترین اولویت و گویه 53/4نیانگیمبا "کارممی
با "کنمشیمیایی استفاده میکودهايکشاورزي و باغ خود از

).4جدول ترین اولویت را دارند (پایین59/3میانگین 
پاسخگویانزیستیمحیطهاي هاي نیتبندي گویهاولویت

زیستیمحیطهاي نیت یا قصد بندي گویهدر رابطه با اولویت
قصد دارم "نتایج تحقیق نشان داد گویه ،پاسخگویانازنظر

زیست تغییر ام را در جهت حفاظت از محیطشیوه زندگی
قصد دارم از کودهاي "و گویه 28/4با میانگین "دهم

زیست مناسب است استفاده که براي محیطزیستیمحیط
اولویت آخر را به خود اختصاص دادند 03/4با میانگین "کنم

.)5جدول (

مقدار آلفاي کرونباخمقیاس سنجشهاتعداد گویهبخشریزبخش
-هاي اسمی و نسبیبر اساس مقیاس7-شناختیجمعیتهاي ویژگی

زیستیمحیطاخالق
4یطلبمنفعت

ت 
کر

ف لی
طی

5
حی

سط
م=

خالف
الً م

کام
)

1
م= 

وافق
الً م

کام
تا 

5(

713/0
3756/0پذیريمسئولیت
4765/0نگريآینده

زیستیمحیطهايارزش
4737/0بومزیست

3721/0دوستانهنوع
4760/0خودخواهانه

13769/0-زیستیمحیطنگرش
9817/0-زیستیمحیطنگرانی

4854/0-قصد (نیت) رفتاري

12909/0کشاورزيزیستیمحیطرفتارهاي 
12865/0يکشاورزریغ
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)=341n(پاسخگویان زیستیمحیطرفتارهاي يکشاورزیرغبعدهاي بندي گویهاولویت-3جدول 
اولویتانحراف معیار*میانگینگویه

83/443/11من حاضرم در فضاي اطراف خانه خود درخت بکارم.
73/434/12کنم.جوییصرفهمنزلآب درمصرفدرکنممیتالشمن
راهاآنببینم،زبالهدرجاییاگریاونریختهدورزیستمحیطدرراخودهايزبالهگاههیچمن

60/428/13کنم.میآوريجمع

اضافی،هايالمپکردنخاموشهمچون(انرژيمصرفدرجوییصرفهبامرتبطاقداماتمن
59/420/14دهم.میانجامرا) غیرهوسالسردمواقعدرمنزلدرگرملباسازاستفاده

هايبطريوهاکیسهمانندضایعاتوزائدموادازمجدداستفادهوبازیافتبهزیاديتوجهمن
43/434/15دارم.پالستیکی

21/424/16کنم.هاي بومی تالش میمن براي بهبود شرایط محیطی محلی براي رشد و نمو بهتر گونه

17/446/17کنم.خانگی استفاده میفاضالبدفعبرايبهداشتیهايمن از روش
زیستیمحیطمسائلحلوزیستمحیطازحفاظتمنظوربهافرادسایربادارمتمایلمن

80/348/18کنم.همکاري

زیستیمحیطمسائلحلوزیستمحیطازحفاظتمنظوربهافرادسایربادارمتمایلمن
67/331/19کنم.همکاري

اطالعربطذينهادهايوهاسازمانبهحتماًراآنببینم،زیستیمحیطشکلمیکدرجاییاگر
58/339/110دهم.می

54/357/111کنم.مالیکمکزیستیمحیطمسائلحلبرايداوطلبانهصورتبهحاضرممن
بهراخوداطالعاتکنممیتالشوکردهصحبتدیگرانبازیستیمحیطموضوعاتدربارهمن

47/340/112دهم.انتقالهاآن
: کامالً موافقم5: موافقم، 4: نظري ندارم، 3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1*

)=341n(پاسخگویانزیستیمحیطرفتارهاي بعد کشاورزي هايبندي گویهاولویت-4جدول 
اولویتانحراف معیار*میانگینگویه

53/454/11کارم.اك، بقوالت (مثل باقال، لوبیا، شبدر و یونجه) میبراي بهتر شدن بافت و افزایش حاصلخیزي خ
45/456/12کنم.استفادهشیمیاییکودهايجايبهحیوانیوسبزکودهايازامکانحدتاکنممیسعی
وايقطرهآبیاريهمچوننوینهايفناوريازمزرعه،سطحدرآبمنابعازبهینهاستفادهبراي

35/438/13کنم.میتفادهاسبارانی

30/406/14گذارم.براي حفظ و تقویت بافت خاك مزرعه، زمین کشاورزي خود را آیش می
19/421/15کنم.جهت دفع پسماند و ضایعات کشاورزي استفاده میبهداشتیهايروشاز

مصرفمیزانوردهکاستفادهبیولوژیکهايروشازگیاهی،هايبیماريوآفاتبامبارزهبراي
13/440/16رسانم.میحداقلبهراشیمیاییسموم

09/433/17کنم.میمخلوطخاكدرراهاآنمزرعه،سطحدرگیاهیبقایايسوزاندنجايبه
03/420/18کنم.میاستفادهخشکیبهمقاوموکمآبینیازبابذرهايرقمازمختلف،محصوالتکاشتبراي

997/310/19کنم.کشاورزي استفاده میمحصوالتکشتجهتبومیامارقاز
994/347/110کنم.رویه دام در مراتع جلوگیري میمن از چراي بی

81/324/111کنم.حفاظتی استفاده میورزيخاكهايروشبراي حفظ حاصلخیزي خاك از
59/329/112کنم.میشیمیایی استفاده کودهايدر زمین کشاورزي و باغ خود از

: کامالً موافقم5: موافقم، 4: نظري ندارم، 3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1**
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)=341n(پاسخگویانزیستیمحیطهاينیتهايبندي گویهاولویت-5جدول 
اولویتانحراف معیار*میانگینگویه

28/411/11دهم.زیست تغییر ام را در جهت حفاظت از محیطقصد دارم شیوه زندگی
هاي جدید حفاظتی (شخم حداقل، کاشت محصوالت متنوع و استفاده از قصد دارم از روش

23/435/12استفاده کنم.)بقایاي گیاهی سال گذشته جهت کشت

09/430/13زیست برگزار شود، قصد دارم شرکت کنم.اي براي حفظ و نگهداري محیطاگر برنامه
03/457/14زیست مناسب است استفاده کنم.که براي محیطزیستیمحیطي قصد دارم از کودها

: کامالً موافقم5: موافقم، 4: نظري ندارم، 3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1*

پاسخگویانزیستیمحیطنگرانیهاي بندي گویهاولویت
ازنظر شود مشاهده می6طور که در جدول همان

برخورد انسـان بـا طبیعـت هحواگر ن"گویه ،پاسخگویان
با "زیست دچار فاجعه خواهد شدنشود، محیطاصـالح 
هستمایننگران"در اولویت اول و گویه 17/4میانگین 

خاك شوريباعثام،مزرعهدرشیمیاییکودازاستفادهکه
در اولویت آخر قرار دارند.70/31با میانگین "شود

پاسخگویانزیستیحیطمهاي نگرش بندي گویهاولویت
ی زیستمحیطهاي نگرش بندي گویهدر رابطه با اولویت

گیاهان و "گویه نتایج تحقیق نشان داد ،ازنظر پاسخگویان
با میانگین "جانوران همانند انسان حق زندگی کردن دارند

دارند که محیط ها حقانسان"در اولویت اول و گویه 29/4
در "کاري کننددستطبیعی را طبق نیازهاي خودشان

).7جدول اولویت آخر قرار گرفت (
ازنظر زیستیمحیطهايهاي ارزشبندي گویهاولویت

پاسخگویان
بوم، شامل ابعاد زیستزیستیمحیطارزش ،در این تحقیق

گویه ،بومباشد. در بعد زیستدوستانه و خودمصرفی مینوع
شیمیایی به نظر من نباید با مصرف زیاد کود"

اولویت اول 11/4با میانگین "زیست را آلوده کنیمیطمح
کشاورزان حق ندارند به خاطر افزایش محصول "و گویه 

96/3با میانگین "زیست کننداقدام به تخریب محیط
،دوستانهاولویت آخر را به خود اختصاص دادند. در بعد نوع

زیست حق همه مردم است، پس نباید آن را محیط"گویه 
باالترین 12/4با میانگین "رهایم تخریب کنمبا رفتا

ها اشرف مخلوقات هستند، چون انسان"اولویت و گویه 
هاي گیاهی تر از حفظ گونهها مهمبنابراین توجه به انسان

ترین اولویت پایین49/2با میانگین "و جانوري دیگر است
زیست حق محیط"گویه ،را داشتند. در بعد خودمصرفی

ت، پس نباید آن را با رفتارهایم تخریب همه مردم اس
افزایش "باالترین اولویت و گویه 75/2با میانگین "کنم

"زیست استتر از محیطمحصول و درآمد براي من، مهم
ترین اولویت را به خود اختصاص پایین49/2با میانگین 

).8جدول دادند (
ازنظـر  زیسـتی محـیط هـاي اخـالق   بندي گویـه اولویت

انپاسخگوی
با استفاده از سه بعد زیستیمحیطاخالق ،در این مطالعه

نگري مورد بررسی پذیري و آیندهطلبی، مسئولیتمنفعت
ام از عملکرد زراعی"طلبی، گویه قرار گرفت. در بعد منفعت

خواهم به قیمت فشار بیشتر و تخریب راضی هستم و نمی
13/3ن با میانگی"ام، عملکرد را افزایش دهمزمین زراعی

کنم با مصرف هر چه سعی می"از باالترین اولویت و گویه 
با "بیشتر کودهاي شیمیایی، تولید و درآمدم را بیشتر کنم

ترین اولویت برخوردار بودند. در بعد از پایین05/2میانگین 
اگر به خاطر مصرف زیاد آب "گویه ،پذیريمسئولیت

مسئول ام کم شود، خود راتوسط من، آب چاه همسایه
اگر سالمتی "گویه و82/3با میانگین "دانممی

ام به کنندگان به خاطر مصرف محصوالت کشاورزيمصرف
47/3با میانگین "پذیرمخطر بیفتد، مسئولیت آن را می

ترین اولویت را دارا بودند.به ترتیب باالترین و پایین
نگري، پاسخگویان با هر دو گویه همچنین در بعد آینده

کنم آب موجود در چاه آب خود را براي آینده ش میتال"
ما نباید با استفاده از "و گویه 04/4با میانگین"حفظ کنم

کودها و سموم شیمیایی، فشار زیادي بر خاك زراعی 
خواهند از این هاي آینده میهایمان و نسلبیاوریم زیرا بچه

ول و هاي ااولویت89/3با میانگین "ها استفاده کنندزمین
).9دوم را به خود اختصاص دادند (جدول 
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)=341n(یستیزمحیطنگرانیهاي بندي گویهاولویت-6جدول 
اولویتانحراف معیار*میانگینگویه

17/489/01زیست دچار فاجعه خواهد شد.نشود، محیطبرخورد انسـان بـا طبیعـت اصـالح هاگر نحو
11/494/02شود.زیست میمحیطعـث تخریـبدام بـه مراتـع باهرویـورود بی

05/409/13کند.کنار مزارع همواره من را نگران میدرزبالهوجود
05/487/04نگرانی است.انسان از طبیعـت باعـثهرویسوءاستفاده بی

99/374/05.استکنندهنگرانبسیاربرایمخاك منطقهحاصلخیزيرفتنبینازوزیادورزيخاكعملیات
98/382/06شود.موجب فرسایش خاك میازحد از ادوات کشاورزيبیشاستفاده

رامحیطمصرف زیادباتاپرسممیراآنمصرفمیزانسموم،ازاستفادهازقبلموارداکثردر
.نکنمآلوده

96/392/07

سالمتوزیستمحیطنگرانادیگر مرتوسط زارعانمزارعکُلَشوکاهآتش زدناوقاتبیشتردر
.کندمیمردم

92/393/08

70/316/19.خاك شودشوريباعثام،مزرعهدرشیمیاییکودازاستفادهکههستمایننگران
55/352/0میانگین کل

: کامالً موافقم5: موافقم، 4: نظري ندارم، 3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1*

)=341n(پاسخگویانزیستیمحیطهاي نگرش گویهبندياولویت-7جدول 
اولویتانحراف معیار*میانگینگویه

29/410/11گیاهان و جانوران همانند انسان حق زندگی کردن دارند.
18/486/02ها دارند، ولی هنوز باید به قوانین طبیعت احترام بگذارند.اي که انسانهاي ویژهرغم تواناییعلی

اي نزدیک ما یک فاجعه بزرگ یت به همین منوال ادامه پیدا کند در آیندهاگر وضع
14/497/03را تجربه خواهیم کرد.زیستیمحیط

97/321/14هاي درست استفاده از منابع طبیعی متنوع بر روي زمین را بیاموزیم.ما باید روش
79/303/15.دخالت انسان در طبیعت اغلب نتایج فاجعه باري به همراه دارد

75/388/06خورد.سرعت به هم میتعادل طبیعت بسیار حساس بوده به
74/397/07کره زمین شبیه یک سفینه فضایی است که منابع و فضاي آن محدود است.

73/317/18کنند.استفاده میزیست سوءازحد از محیطها بیشانسان
70/313/19ازاندازه گسترش پیداکرده است.است بیشزیستی که بشر با آن مواجه بحران محیط

32/318/110ابتکار و خالقیت انسان تضمین خواهد کرد که زمین قابل زندگی باشد.
تواند بیشتر از این نیازهاي جمعیت اي هستیم که کره زمین نمیما در حال رسیدن به مرحله

18/328/111را برآورده سازد.

85/252/112شده است که بر سایر موجودات حکومت کند.خلقانسان براي این 
30/218/113کاري کنند.دارند که محیط طبیعی را طبق نیازهاي خودشان دستها حقانسان

: کامالً موافقم5: موافقم، 4: نظري ندارم، 3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1*
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)=341n(ازنظر پاسخگویانهامؤلفهبه تفکیک زیستیمحیطهايارزشهايبندي گویهاولویت- 8جدول 
اولویتانحراف معیار*میانگینگویه

زیست
بوم

11/407/11زیست را آلوده کنیم.شیمیایی محیطبه نظر من نباید با مصرف زیاد کود
00/483/02زیست و آبادانی آن بر کشاورزي اولویت دارد.به نظر من محافظت از محیط

بقاي انسان در وجود منابع طبیعی سالم است، پس حفاظت از آن قبل از هر اقدامی واجب 
98/395/03است.

96/392/04زیست کنند.کشاورزان حق ندارند به خاطر افزایش محصول اقدام به تخریب محیط

نوع
دوستانه

12/482/01یب کنم.زیست حق همه مردم است، پس نباید آن را با رفتارهایم تخرمحیط
مان به دیگر مزارع انتقال یابد تا کشاورزان دیگر به نظر من نباید اجازه دهیم آلودگی مزرعه

07/486/02دچار مشکل شوند.

هاي تر از حفظ گونهها مهمها اشرف مخلوقات هستند، بنابراین توجه به انسانچون انسان
49/224/13گیاهی و جانوري دیگر است.

خودمصرفی

75/206/11ام است.منابع طبیعی راهی براي حل مشکالت من و رسیدن به منافع شخصی
73/297/02زیست یا منافع جمعی فکر کنم.توانم به محیطدر شرایط اقتصادي امروز من نمی

45/210/13.این حق کشاورز است که فقط به مزرعه خود توجه کند و بقیه مزارع به او ارتباطی ندارد
35/210/14زیست است.تر از محیطافزایش محصول و درآمد براي من، مهم

: کامالً موافقم5: موافقم، 4: نظري ندارم، 3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1*

)=341n(نظر پاسخگویان ازهامؤلفهبه تفکیک زیستیمحیطهاي اخالق بندي گویهاولویت-9جدول 
اولویتانحراف معیار*انگینمیگویه

منفعت
طلبی

ام، خواهم به قیمت فشار بیشتر و تخریب زمین زراعیام راضی هستم و نمیاز عملکرد زراعی
13/318/11عملکرد را افزایش دهم.

50/201/12کنم از سموم شیمیایی (براي مبارزه با آفات) استفاده کنم.همیشه تالش می
تر براي کشت بعدي آماده ام را هرچه سریعسوزاندن کاه و کلش، زمین کشاورزيکنم با سعی می

41/203/13کنم.

05/292/04کنم با مصرف هر چه بیشتر کودهاي شیمیایی، تولید و درآمدم را بیشتر کنم.سعی می

مسئولیت
پذیري

82/390/01دانم.خود را مسئول میام کم شود،اگر به خاطر مصرف زیاد آب توسط من، آب چاه همسایه
هاي شیمیایی و یا سوزاندن کاه و کلش، موجودات مزرعه کشاگر در اثر استفاده از سموم علف

80/305/12کنم.ها) از بین بروند، احساس گناه میها و پروانهها، کرم(مثل حشرات، زنبورها، مورچه

ام به خطر بیفتد، مسئولیت آن را محصوالت کشاورزيکنندگان به خاطر مصرف اگر سالمتی مصرف
پذیرم.می

47/307/13

آینده
نگري

04/488/01کنم آب موجود در چاه آب خود را براي آینده حفظ کنم.تالش می
هایمان ما نباید با استفاده از کودها و سموم شیمیایی، فشار زیادي بر خاك زراعی بیاوریم زیرا بچه

89/305/12ها استفاده کنند.خواهند از این زمیناي آینده میهو نسل

: کامالً موافقم5: موافقم، 4: نظري ندارم، 3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1*
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بر اساس مورد مطالعهزیستیمحیطمتغیرهايتوصیف 
ISDMشاخص 

بر اساس شاخص پاسخگویانبندي نتایج حاصل از گروه
معیار از میانگین در سطوح باال، متوسط و تفاوت انحراف 

در جدول متغیرهاي مورد مطالعه تحقیقپایین به لحاظ 
نتایج نشانطور که نشان داده شده است. همان10
هايمؤلفهبیشتر پاسخگویان مورد مطالعه از نظر ،دهدمی

متوسطیسطح در زیستیمحیطها و نگرش، ارزشاخالق
متغیرهاي نگرانی، قصد و رفتارهاي گرفتند و از نظرقرار 

دست هبودند. میانگین بخوبی داراي وضعیت زیستیمحیط
نشان زیستیمحیطاخالق هايمؤلفهآمده در رابطه با 

نگري با میانگین آیندهمؤلفهدهد از نظر پاسخگویان می
طلبی با میانگین منفعتمؤلفهباالترین اولویت و در 96/3
دست آمده هقرار گرفت. میانگین بدر اولویت آخر52/2

دهد از مینشانزیستیمحیطهاي ارزشهايمؤلفهبراي 
باالترین 01/4با میانگین بومیستزبعد ،نظر پاسخگویان

ترین پایین57/2اولویت و بعد خودخواهانه با میانگین 
زاده و که با مطالعه ولیاختصاص دادنداولویت را به خود 

جانسون و همکاران مطابقت دارد.) 1394همکاران (
)Jansson et al., در واقع، در این رابطه معتقدند )2010

بیشتر زیستیمحیطهاي بوم و اجتماعی ارزشابعاد زیست

زیست هستند. در در راستاي سود رساندن به محیط
هاي خودخواهانه بر منافع فردي صورتی که در ارزش

ه این تحقیق نشان ین اساس یافتابنابر؛ شودمیتأکید
گرایش بیشتر دهد که سرپرستان خانوار مورد مطالعه می
دارند که دي دوستانه بوم و انسانهاي زیستارزشبه

,De Groot & Stegگروت و استج ( غزانی و و)2010
نیز در تحقیق خود به این نتیجه دست )1395(یژنیب

تیزیسمحیطمیانگین متغیرهاي نگرش و نگرانی یافتند.
آمد که با توجه به شاخص دست به55/3و 32/3به ترتیب 

ISDMاسحاقی گیرند. قرار میباال و متوسطهاي در سطح
ند یافت) در پژوهشی به این نتیجه دست1394و همکاران (

باالیی زیستیمحیطینگرانکه اکثر روستاییان داراي 
زیست را درك هستند و مخاطرات از بین رفتن محیط

پاسخگویان زیستیمحیطقصد رفتارهاي میانگین . اندکرده
میانگین گیرد.قرار میمتوسطمحاسبه شد که در 16/4

شان پاسخگویان نزیستیمحیطرفتارهاي هايمؤلفه
زیست رفتارهاي کشاورزي سازگار با محیطاز نظر دهد می

يکشاورزیرغارهاي در اولویت اول و رفت16/4با میانگین 
در اولویت دوم )06/4(میانگین زیستحیطسازگار با م

).10قرار داشت (جدول 

ISDMبندي بر اساس طبقهتحقیقزیستیمحیطهايسازهسطوح مختلف بر اساسپاسخگویانتوزیع فراوانی -10جدول 

انحراف میانگینادـــــزیطــوســمتینـــایــــپمؤلفهمتغیر
معیار درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

اخالق
635/1823268465/1352/276/0یطلبمنفعت
436/1224973494/1470/383/0پذیريمسئولیت
394/112587/75449/1296/382/0نگريآینده

هاارزش
324/92558/74548/1501/465/0بومزیست

308/82728/79394/1156/373/0دوستانهنوع
507/142346/68577/1657/281/0خودخواهانه

481/142599/75341032/355/0-نگرش
112/3157461737/5055/352/0-نگرانی

112/31471/431837/5316/412/1-قصد (نیت) رفتاري

71/21468/421881/5512/493/0کشاورزيرفتار
71/21314/382035/5906/497/0يکشاورزریغ
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سرپرستان بر رفتارزیستیمحیطهاي سازهتحلیل اثرات
خانوار مورد مطالعه

معلولی بین متغیرهاي تحقیق -آزمون رابطه علیمنظوربه
سازي معادالت ساختاري استفاده شد. در از تکنیک مدل

اقع مدل در وکه ساختاريمدل، براي برآورد زمینهاین 
مستقل و روابط علی بین متغیرهايکلی تحقیق بوده و 

دهد، ابتدا جمع جبري را نشان میتحقیقوابسته
متغیرهاي آشکار هر یک از متغیرهاي مکنون (پنهان) 

یرغکشاورزي و زیستیمحیطتحقیق شامل رفتارهاي 
نگرانی، ، زیستیمحیطقصد انجام رفتارهاي ، يکشاورز

زیستیمحیطهاي و ارزشخالقینگرش، هنجارهاي ا
و سپس به برآورد مدل و بررسی برازش و محاسبه شد

برازش در خصوصهاي تحقیق پرداخته شد. آزمون فرضیه
هاي تحقیق نشان داد که نیکویی مدل ساختاري، یافته

اسکویر از مدل برآورد شده بر اساس شاخص کايهرچند
سایر بر اساسیی مناسبی برخوردار نیست، امابرازش نیکو

قبولی بود ازندگی، داراي برازش نیکویی قابلهاي برشاخص
که مدل ساختاري برآورده شده استذکریانشا). 2نگاره(

در همان مرحله اول از برازش مناسبی برخوردار بوده و 
دو ،پیداست2نگاره طور که از هماننیاز به اصالح نداشت. 

در زیستیمحیطهايمتغیر هنجارهاي اخالقی و ارزش
به ؛زیستیمحیطدرصد از واریانس نگرش27حدود 

نگرانیدرصد از واریانس 49همین ترتیب متغیر نگرش
درصد از واریانس قصد 45نگرانیمتغیر ،زیستیمحیط

و در نهایت، قصد انجام زیستیمحیطانجام رفتارهاي 
درصد از واریانس 76در حدود زیستیمحیطرفتارهاي 

که با نتایج اندرا تبیین کردهزیستیمحیطرفتارهاي متغیر
آباد و همکاران فیضرحیمیتوسط مطالعات صورت گرفته

,Chenچن ()،1395( Wang)، وانگ و همکاران (2015 et

al., ,Lopez & Arangoو آرانگو (لوپز، )2014 2008(
رفتارهاي هايمؤلفهدر رابطه با همخوانی دارد.

نشان 2گارهآمده در نبه دستتایج ن،زیستیمحیط
و رفتارهاي کشاورزي يکشاورزیرغدهد رفتارهاي می

درصد از 34و48مورد مطالعه به ترتیب روستاییان
اند این را تبیین نمودهزیستیمحیطتغییرات رفتارهاي
يدر زمینهروستاییاندهد رفتارهاي نتیجه نشان می

اي در تبیین دهسهم عم،شاورزيکهاي غیرفعالیت
).2نگارهداشته است (هاآنزیستیمحیطرفتارهاي 

مدل ساختاري تحقیق- 2نگاره 
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فرضیات تحقیقنتایج آزمونبررسی
دهند نشان می3دست آمده در جدولهطور نتایج بهمان

اثر مثبت و زیستیمحیطهاي و ارزشدو متغیر اخالق
براین دارند بنازیستیمحیطداري بر روي نگرش معنی

این .گیردقرار میتأییدفرضیه اول و دوم تحقیق مورد 
Shinشین و همکاران (یافته با نتایج تحقیقات  et

al.,2017صالحی و 1394و همکاران (زاده)، منتی ،(
ود رابطه وجدارد. در واقع، ) همخوانی1395قلی (امام

زیستیمحیطها و نگرش ارزشبین داري مثبت و معنی
هاي اجتماعی (انسان دوستانه) و ارزشتأثیرهد دنشان می

هاي خودخواهانه نسبت به ارزشبوم بر این رابطه زیست
هايمؤلفهبیشتر بوده است. مقادیر ضرایب مسیر 

دهد که نشان می2نگارهدر زیستیمحیطهاي ارزش
تأثیرهاي خودخواهانه (خودمصرفی) کمترین ارزش

) و 74/0دوستانه (انسان) را در مقایسه با ابعاد63/0(
زیستیمحیطهاي ) را در تبیین ارزش72/0بوم (زیست

قرار تأییداین نتیجه در بسیاري از تحقیقات مورد داشتند.
,Milfont & Gouveiaگرفته است ( 2006; Honkanen &

Verplanken, 2004; Garling et al., نتایج .)2003
زیستیمحیطرش دهد که متغیر نگدست آمده نشان میهب

را دارد زیستیمحیطنگرانی داري بر روياثر مثبت و معنی
مطابق با نتیجه تحقیق ؛ که)3فرضیه سوم) (جدول تأیید(

Bijaniبیژنی و همکاران ( et al., خاوال و همکاران ؛ )2017
)Khaola et al., Kollmusو کولموس و آگیمان ()2014

& Agyeman, ه ایل ذهنی افراد ب) است. در واقع تم2002
شود ) باعث میزیستیمحیطزیست (نگرش حفظ محیط

حساس شوند و نگرانی زیستیمحیطنسبت به مسائل 
به همین خاطر ؛افزایش یابدزیستمحیطدر رابطه با هاآن

,Dunlap & Jonesکه دانالپ و جونز (طورهمان 2002 (
مسائلاند هر چه قدر نگرش افراد نسبت بیان داشته

نیز براي حفظ هاآننگرانیافزایش یابد زیستیمحیط
یابدزیست و رفع مسائل و مشکالت آن افزایش میمحیط

افراد براي انجام کاري گرفتنیمتصمکه این منجر به 
شود. نتایج زیست می) براي حفظ محیطقصد رفتاري(

متغیر نگرانی دهد نشان می2جدول تحقیق در 
داري بر روي قصد انجام و معنیمثبتتأثیرزیستیمحیط

فرضیه چهارم تحقیق) تأییددارد (زیستیمحیطرفتارهاي 
، رحمانی و طالبی بریجانیکه این نتیجه در مطالعات (

,Biswas & Roy؛ )1395( 2015; Khaola et al., 2014;

Nath et al.,2013; Yin et al., 2010; Aertsens et al.,
2009; Steg & Vlek, 2009; Jain & Kaur, 2004;

Squires et al., 2001; Jobber, قرار تأییدمورد ) 2000
,Steg & Vlekاستج و ولک (گرفته است.  ) نیز بیان 2009

نگران استزیستیمحیطکنند فردي که داراي نگرش می
زیست بوده و قصد دارد طوري رفتار کند تا به محیط
هاي گرانیاي وارد نکند. در واقع نصدمهزیستمحیط
در رابطه بین نگرش و قصد رفتاري زیستیمحیط

تأثیرفرضیه پنجم تحقیق در رابطه با . هستندتأثیرگذار
قرار تأییدبود که مورد بر روي رفتارزیستیمحیطقصد 
مطابق با نتایج تحقیقات صورت گرفته این یافتهگرفت.

Wangتوسط وانگ و همکاران ( et al., )، لی و کاي 2014
)Li & Cai, Fishbein(بین و آجزنفیششند. با) می2012

& Ajzen, ریزي شده بیان در نظریه رفتار برنامه) 1975
بر تعیین مؤثراند که قصدهاي رفتاري بهترین عامل کرده
.)11جدول (باشدمستقیم میطوربهرفتار 

ساس مدل ساختاريبر اهاي تحقیق در خصوص آزمون فرضیهدست آمدهبهنتایج - 11جدول

مقادیر فرضیه تحقیق
غیراستاندارد

خطاي 
استاندارد

ضرایب رگرسیونی 
tمقدار استاندارد

سطح 
نتیجه آزمونداريمعنی

1فرضیهتأیید338/0057/0303/0875/5001/0نگرشاخالق
2فرضیهتأیید304/0050/0373/0067/6001/0نگرشهاارزش

3فرضیهتأیید581/0064/0698/0078/9001/0نگرانینگرش
4فرضیهتأیید446/0050/0671/0832/8001/0قصدنگرانی
5فرضیهتأیید700/0050/0873/0039/14001/0رفتارقصد
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گیري و پیشنهادهانتیجه
زیسـتی محـیط این تحقیـق بـا هـدف بررسـی متغیرهـاي      

روسـتاییان زیسـت  محـیط بـر رفتـار حفاظـت از   تأثیرگذار
بـا توجـه بـه متعـدد بـودن      ملک انجام شـد.  شهرستان باغ

هاآن، انتخاب همه هاآنو اهمیت زیستیمحیطمتغیرهاي 
را محققان، هموارهجهت ترسیم چارچوب مفهومی تحقیق

نماید بنابراین در این تحقیق سـعی  میبا محدودیت مواجه 
قرار بگیرند کـه  متغیرهایی در چارچوب مفهومیشدبر آن

برخـوردار  تـري از پشـتوانه علمـی و قـوي   هاآنروابط بین 
نظـران قـرار   باشند و بیشتر مورد توجه محققـان و صـاحب  

مـدل سـاختاري   د اهاي پژوهش نشـان د یافتهگرفته است. 
دسـت آمـده   ههاي برازش بتحقیق بر اساس مقادیر شاخص

توان نتیجه یبنابراین م؛ از برازش قابل قبولی برخوردار بود
دست آمده بر اساس ادبیات نظري و پیشینه هگرفت مدل ب

هـاي موجـود انطبـاق    تجربی بوده و نتـایج آن بـا واقعیـت   
هاي میدانی گـردآوري شـده   بنابراین از طریق داده؛داشت

توجـه بـه نتـایج مـدل     مورد حمایت قرار گرفته اسـت. بـا   
ساختاري مشخص شـد هنجارهـاي اخالقـی اثـر مثبـت و      

داشتند روستاییانزیستیمحیطداري بر روي نگرش نیمع
توان نتیجـه گرفـت   بنابراین می؛ فرضیه اول تحقیق)تأیید(

حفاظـت از  يافـزار نـرم که جنبه زیستیمحیطبعد اخالق
حفاظـت از  سـایر ابعـاد  کنـار دراسـت بایـد  زیستمحیط
مورد توجه قرار گیرد و از آنجایی که اخالق و زیستمحیط

هــاآنتـأثیر یشــتر جنبـه ذهنــی دارنـد بنــابراین   نگـرش ب 
مشـاهده  روسـتاییان زیسـتی محـیط تواند در رفتارهاي می

دار بـین ایـن دو   از طرفی دیگر وجـود رابطـه معنـی   گردد. 
جـویی در  ی کـه بـه صـرفه   روسـتاییان دهد متغیر نشان می

اعتقاد دارند و خـود را در برابـر   زیستیمحیطمصرف منابع 
کننـدگان و سـایر موجـودات زنـده     فحفظ سـالمتی مصـر  

دانند و در مصرف منابع طبیعـی بـه فکـر حـق     مسئول می
هـاي آینـده از ایـن منـابع هسـتند بنـابراین       استفاده نسل

زیست مساعدتر خواهد بود.ها نسبت به محیطنگرش
تـأثیر زیسـتی محـیط هـاي ارزشنتایج تحقیق نشان داد کـه  

تأییـد (داشـتند ییانروستاداري بر روي نگرش مثبت و معنی
وم از بـ دوسـتانه و زیسـت  اي نـوع هارزش.فرضیه دوم تحقیق)

برخـوردار  زیسـتی محـیط هاي بیشترین سهم در تبیین ارزش
در بــین مثبــت گیرهــاي ارزشــیکــه حــاکی از جهــتبودنــد 

بـر روي  خـود  د. ایـن دهنرا نشان میمورد مطالعهروستاییان
نتـایج  مثبت داشته باشـد.  تأثیرنیز هاآنزیستیمحیطنگرش 

نگـرش تحقیق در رابطه بـا فرضـیه سـوم تحقیـق نشـان داد     
داري بـر روي  مثبـت و معنـی  تـأثیر روستاییانزیستیمحیط
فرضـیه  تأییـد داشـته باشـد (  هـا آنزیستیمحیطهاي نگرانی

دهـد نگـرش مثبتـی کـه در بـین      سوم). این نتیجه نشان می
زیسـت  طالعه نسبت بـه حفاظـت از محـیط   مورد مروستاییان

هاي خود نسبت بـه مسـائل   باعث شده است آگاهیوجود دارد 
افـزایش دهنـد کـه افـزایش     راپیرامـون خـود  زیسـتی محیط
زیسـت در  جر به ایجاد نگرانی نسـبت بـه محـیط   منآگاهی

را درك نمـوده  زیستیمحیطبنابراین مسائل .شودافراد می
تالش نمایند که مشکالتحل آنبراي گیرند و تصمیم می

مثبت تأثیراین همان قصد رفتاري است که در این تحقیق 
مـورد  روستاییانبر قصد رفتاري زیستیمحیطهاي نگرانی

قصـد رفتـاري نیـز    .فرضیه چهار)تأییدشد (تأییدمطالعه 
ریزي شده منجر به بـروز رفتـار   مطابق با نظریه رفتار برنامه

حقیق نیـز ایـن موضـوع ثابـت     شود که در این تمناسب می
طـور کلـی در قالـب یـک     بـه فرضـیه پـنجم).   تأییـد شد (
توان بیان داشت هنجارهـاي اخالقـی  گیري کلی مینتیجه

ــت ــده(مســئولیتمثب ــذیري و آین ــري)پ ــاي و ارزشنگ ه
بوم باعث ایجـاد نگـرش   و زیستدوستانهنوعزیستیمحیط

شـود  مثبـت باعـث مـی   شوند که نگرشمثبت در افراد می
و همـواره  همهـم تلقـی شـد   هـا آنافراد براي زیستمحیط
آسیب نزنند زیستمحیطاین را داشته باشند که به نگرانی

بنـابراین  .کننـد محافظـت تواننـد از آن  و تا جایی که مـی 
انجـام  کـه کارهـایی )زیستیمحیطگیرند (نیت تصمیم می

زیست و بهبود کیفیت آن دهند در راستاي حفظ محیطمی
دست آمده پیشنهادهاي ذیل ارائه هبا توجه به نتایج ب.باشد
شوند:می

ــزاري دوره- ــه   برگ ــف در رابط ــی مختل ــاي آموزش ــا ه ب
زیسـتی محـیط هـاي  آگـاهی شـود  باعث مـی زیستمحیط

را از روستاییانها باید افزایش یابد. در این دورهروستاییان
ــی   ــدهاي منف ــالقپیام ــتاخ ــی و ارزشمنفع ــاي طلب ه

را بــه ســمت هنجارهــاي هــاآنمطلــع نمــود و خودمحــور
ــت و ارزش  ــی مثب ــوع اخالق ــاي ن ــتدار  ه ــتانه و دوس دوس

زیست سوق داد.محیط
باعـث  زیسـتی محـیط وجود نگرش مساعد نسبت به مسائل - 

زیسـت  همـواره نگـران حفـظ محـیط    روسـتاییان شود که می
هـاي  برگـزاري کارگـاه  ،نگرشتقویت این نوعمنظوربهباشند. 

ــه آمو ــی در زمین ــيزش ــا   نح ــب ب ــاط مناس ــراري ارتب وه برق
تواند مفید باشد.زیست میمحیط
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کلی با توجه به اینکه متغیرهاي مورد مطالعه در طوربه-
تهیه و تدوین این تحقیق بیشتر جنبه فرهنگی دارند.

و اجراي آن در قالب زیستمحیطهاي مرتبط با برنامه
هاي جمعی و انبوهی هرسانهاي روستایی از طریق برنامه

مهمی در بهبود وضعیت هر یک از تأثیرتواند می
و در نهایت بروز رفتارهاي سازگار زیستیمحیطمتغیرهاي 

داشته باشد.روستاییاندر بین زیستمحیطبا 
طور که نتایج توصیفی تحقیق نشان داد گرایش همان-

هاي ورد مطالعه به سمت ارزشمروستاییانبیشتر 
گیري باعث ایجاد نگرش مثبت و این جهتوم بود بزیست

بنابراین؛ شودزیست میدر ارتباط با محیطهاآندر 
گونه باورها و و اشاعه اینتقویتشودپیشنهاد می

بایستی از طرف نهادها و زیستیمحیطهاي ارزش
هاي جمعی مورد توجه قرار هاي آموزشی و رسانهسازمان

باید زیستمحیطحفاظت از که با توجه به اینگیرد.
توسط آحاد جامعه و مسئوالن یک امر مهم و حیاتی تلقی 
شود بنابراین این امر به مشارکت جمعی بین مسئوالن و 

ربط از هاي ذيمردم جامعه نیاز دارد. در این راستا سازمان
جهاد زیست، شهرداري، منابع طبیعی و قبیل محیط

د با همکاري و واننتملک میشهرستان باغيکشاورز

و حفظ يسازپاكهاي مشارکتی را جهت همفکري برنامه
زیست تدوین و اجرا نمایند.محیط

پذیري فرد بیشتري که هر اندازه مسئولیتبا توجه به این-
مدارتري تر و اخالقباشد به همان میزان رفتار مسئوالنه

خواهد داشت بنابراین پیشنهاد زیستنسبت به محیط
حس روستاییاناختیار به طریق تفویضشود ازمی

پذیري را در آنان افزایش داد چرا که این امر مسئولیت
کنند شود افراد به محیطی که در آن زندگی میمنجر می

بهتري بروز زیستیمحیطحس تعلق داشته و رفتارهاي 
عبارتی دیگر فراهم کردن فضا براي ابراز هویت دهند. به

هاي غیردولتی فعال در حوزه افراد در قالب سازمان
روستاییانتواند فرصت مناسبی باشد تا زیست میمحیط

را بر زیستیمحیطسازي عمومی از مسائل هم نقش آگاه
ناظر بر عملکرد دولت در امور ینوعبهعهده داشته و هم 

زیست باشند.مربوط به محیط
آن تأثیرو روستاییانزیستیمحیطنظر به اهمیت دانش -
پیشنهاد ،زیستر ایجاد نگرش مثبت نسبت به محیطد

کنار سایر هاي آتی مطالعهاین متغیر نیز درتأثیرشود می
مورد بررسی قرار گیرد.متغیرها 
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Abstract
The purpose of this study was to analyze environmental factors affecting environmental conservation behavior
of villagers. The research method was descriptive-correlational, which was carried out using survey technique.
The statistical population consisted of rural households in central region of Baghmalek township located at
Khuzestan Province (N=3005) that 341 heads of rural households were selected using Krejcie and Morgan.
Sampling method was proportional stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire
which its Face and content validity were confirmed by a panel of experts. The reliability of the scales was
approved with Cronbach's alpha coefficient. Data was analyzed using Structural Equation Modeling multivariate
technique by AMOS and SPSS. Descriptive results showed that among six variables, three variables (including
enviornmental ethics, values and attitudes) were at avrage level and three other variables (including
enviornmental concern, intention and behvior) were at high level. The results of structural equation modeling
showed that the mentioned variables had significant effect on behavior so that these variables explained about 76
percent of the variability of environmental conservation behavior.
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