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محیطی دامداران عضو های زیستمحیطی با رفتارها و اخالق زیستها، نگرشرابطه ارزش
 های مرتعداری در شهرستان گنبدکاووستعاونی
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محیطی ها و اخالق زیستها، نگرشرابطه ارزش .1400.، ا ،آورندو  ا ،یسروستان یعابد .،رم  ،یمحبوبم.،  ،انیسنگن
. تعاون و کشاورزی های مرتعداری در شهرستان گنبدکاووسمحیطی دامداران عضو تعاونیهای زیستبا رفتار

10(38 :)1-37. 
 

 چکیده
 ضوع دامداران محیطیزیست هایرفتار با محیطیزیست اخالق و هانگرش ها،شارز رابطه بررسیباهدف  تحقیق این
 با بودند. عضو تعاونی دامداران از نفر 644 آماری، جامعه. شد انجام گنبدکاووس شهرستان در داریمرتع هایتعاونی
 برای. شدند انتخاب ایبقهط تصادفی گیرینمونه شیوه به آنان از نفر 240 تعداد مورگان و کرجسی جدول از استفاده

 استفاده با نآ پایایی و متخصصان نظر با پرسشنامه ظاهری و محتوایی روایی. شد استفاده نامهپرسش از اطالعات آوریجمع
سیون های مقایسه میانگین، همبستگی و رگرآزمون از استفاده با هاداده لیوتحلهی. تجزشد تائید کرونباخ آلفای ضریب از

 قاخال مؤلفه خصوص در تحصیالت سطحبرحسب  پاسخگویان مختلف هایگروه بین داد نشان نتایج .شد انجام
 خصوص در دوم، شغل اساس بر محیطی،زیست ارزش مؤلفه خصوص در دامداری، سابقه اساس بر محیطی،زیست
 هایمؤلفه خصوص در آموزشی هایدوره در شرکت دفعات اساس بر و محیطیزیست رفتار و اخالق نگرش، هایمؤلفه

 اخالق ش،نگر متغیرهای بین داد، نشان همبستگی آزمون نتایج. دارد وجود داریمعنی تفاوت محیطیزیست رفتار و ارزش
یری تأثمحیطی های زیست، ارزشدرمجموع .دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه محیطیزیست رفتار و محیطیزیست

اهمیت بیشتری در بروز این  محیطیزیستو نگرش مناسب ن ندارد اما اخالق دامدارا محیطیزیست رفتاربروز بر 
 رند.دا در دامدارانفتار ر
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 مقدمه
سان و سایر موتخریب محیط ت بر جودازیست چنان ابعاد وسیعی یافته است که حیات ان

 مربوطزیست و مسائل است. اهمیت بحث در مورد محیط کره خاکی را به مخـاطره انداختـه
شر امروزی بدون دگرگونی در تفكر و رفتار خویش هرگـــــز ست که ب ر قاد با آن تا حدی ا

(. کشور ایران 1398)فرضی و فرخیان،  حلی بیابدنخواهد بود برای مشكالت ناشی از آن راه
آبی، آدودگی هوا و مســائل محیطی بســیاری چون آدودگی آو و بحران ک یســتبا مســائل ز

ها روبه رو ها و تخریب جنگلزایی، خشــش شــدن تا وریزگردها، فرســایش خاو و بیابان
محیطی را رعایت دهد که ما پایداری زیســتگونه مســائل نشــان میشــده اســت، وجود ای 

نه محیطنمی ـــت ایراکنی  و در ای  زمی مان حفا ت زیس ـــاز ـــت )س نابودی اس به  ن رو 
 (.1394زیست، محیط
 ادیاقتص و اجتماعی توسعه تقویت برای بادقوه نهادیعنوان بهها اخیر، تعاونی هایدهه در

 از تحفا  از زمی ، مناسب استفاده در توانندمیاند چراکه قرارگرفته موردتوجه فقر کاهش و
ـــعهتو جهیدرنت آو منابع مدیریت و حفا ت ار،پاید بیوتكنودوژی کویرزدایی، ها،جنگل  س
 از تهگذشــ موفق، برداریهای بهرهنظام از یكی عنوانها بهتعاونی به باشــند. توجه مؤثر پایدار

ــالمت ــت،محیط س ردد گ افراد مادكیت و حفظ وریبهره افزایش تودید، موجب تواندمی زیس
ی محیطل خوبی برای حل مسائل زیستها پتانسیتعاونی درواقع(. 1394)حاجی و همكاران، 

 هاهای مردمی خودجوش، با هدایت و حمایت دودتتشكل عنوانبهو  دارندهیپاو حفظ منابع 
ــت ــادی، اجتماعی و زیس ــترو اقتص قانونمند و با  طوربهمحیطی در جهت رفع نیازهای مش

شكیل می ری، آموزش ها وجود همكاری و همیاروح تعاونی ازآنجاکهشوند. ضوابط خاص ت
ستو یادگیری فعادیت صادی، اجتماعی و زی شترو اقت سی در های م سا ست، نقش ا محیطی ا

ــت. ــعه پایدار خواهند داش در  مؤثرمردم بدون آگاهی  زم قادر به اقدام عملی  ازآنجاکه توس
شده و در جهت مصادح و ها که از سوی مردم تشكیلزیست نخواهند بود، تعاونیزمینه محیط

زاده آیند )متنیهای ایجاد ای  آگاهی به شمار میتری  کانونباشند، مناسبها فعال مینمنافع آ
ـــت که متودیان1391و زمانی،  ـــد، ای  بدان معنا نیس  به توجه از امر (. باوجود آنچه گفته ش
ــعه منظر ها ازتعاونی ــتمحیط با ارتباط در هاآن نقش و پایدار توس ه بمانند، چراک غافل زیس
شان مطادعات برخی نتایج ست داده ن ستمحیط کردن آدوده واحدها نیز در ای  که ا   سهی زی

 (.1395هستند )مهدی زاده و همكاران، 
ه و منابع پای حفظمحیطی، های منابع طبیعی برای حل مسائل زیستامروزه نقش تعاونی

حیطی مخالق زیستها و انگرش ها،دستیابی به توسعه پایدار انكارناپذیر است و اهمیت ارزش
ها های که ای  سازگونهشده است، بهدر بروز رفتار مسئو نه در حفا ت از منابع نیز مشخص

پایدار، به شمار  توسعه برداران در حفا ت از منابع وبهره مشارکت برای اصلی ابزارهای از
 طبیعی منابع تری مه  از یكی بی ، مراتع(. درای 1395روند )کرمی دهكردی و همكاران، می
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 و کشاورزی همچون دیگری هایفعادیت اصلی زیربنای شوند کهمی محسوو کشوری هر
 نیز عمرات انكارناپذیر است. عرصه آن پایداری و حفظ برای تالش هستند؛ بنابرای  دامداری

 معیشت تأمی  روند کهمی به شمار اقتصادی منابع تری مه  از و چندگانه منابع از یكی عنوانبه
است.  هوابست آن به غیرمستقی  و مستقی  طوربه دامداران و کشاورزان از توجهیقابل جمعیت
 و وخاوآو حفظ همچون دیگری کارکردهای و فواید علوفه، تأمی  بر عالوه مراتع برای

 تنظی  ،صنعتی و دارویی گیاهان تودید جامعه، موردنیاز پروتئی  تأمی  اکوسیست ، پایداری
 دیگر،عبارتیبه است؛ ذکرشده طبیعت گردی آدودگی، مهار فرسایش، از وگیریجل آو، چرخه
مراتع  (.1394کند )کریمی و کرمی دهكردی، می ایفا بشر زندگی در حیاتی نقشی عرصه ای 

به خود  را مساحت کشوردرصد کل  55 حدود میلیون هكتار، 90سطحی معادل  باایران 
برداشت میلیون ت  علوفه خشش قابل 22 ر حدودضحا در حال ای  مراتع. انداختصاص داده

 دهد که ارزشنشان میها ارزیابی. آن مجاز است نیمی از حدود برداری ازکرده که بهره تودید
درصد ای  میزان مربوط به تودید علوفه  25 د ر است که 232یش هكتار مرتع در سال معادل 

 شایان توجه است که از کل مراتع است.محیطی های زیستزشار درصد آن مربوط به 75و 
عالوه بر ای ، هرساده  .است شدهیبندمراتع خوو درجه جزء میلیون هكتار 9/3ایران فقط 
تودیدات  هبشود که های مرتعی و کشاورزی به بیابان تبدیل میمیلیون هكتار زمی  2/20بیش از 

ی رویهبرداری بیاعمال و بهره. سازدمیلیارد د ر ضرر اقتصادی وارد می 26کشاورزی به میزان 
انسان از مراتع در اغلب موارد، تأثیر بیشتری در تخریب و نابودی پوشش گیاهی داشته است 

سبب شده که عوامل مساعد طبیعی نیز نتواند مفید واقع شوند.  های نامناسب انسانو دخادت
قدامات ا ،مناسب یهاحلباید راه و تری  مسئله استتأثیر انسان در نابودی مراتع عمده رو یازا

حسام نژاد ) تر برای جلوگیری از تخریب و نابودی بیشتر مراتع، ارائه گرددمؤثر و عملی ،مفید
(. ای  در حادی است که زندگی روستایی و عشایری در مراتع مبتنی بر تعامل 1394رستمی، 

و  ی و رفتار روستاییانمحیطنزدیش با طبیعت است و در بسیاری موارد نوع نگرش زیست
 گذارد.زیست میعشایر دامدار تأثیر معناداری بر محیط

 با روزههمه روند ای  و است داشته طبیعی جهان با پایداری و مداوم تعامل پیوسته بشر
 یپاخاو ةکر بر بشر که زمانی است. از بوده همراه آن منابع تخریب و طبیعت از تقاضا افزایش
 درش با اما است، بوده برقرار جهان طبیعت و او بی  پایداری و مداوم تعامل است گذاشته

 شدن صنعتی یسوبه را انسان که جدید علمی کشفیات و اختراعات جمعیت و دستیابی به
 تاس همراه آن منابع تخریب و طبیعت از تقاضا افزایش باروزه همه روند ای  کرد،می رهنمون

 حس و طبیعی منابع از وریبهره و هاانسان ریناپذیریس ایاشته .(1393، زاده  یکر)صادحی و 
 نابعم برای روزافزون تهدیدی بزرگ تودیدکنندگان و دارانسرمایه یطلبافزون و سودجویی

 داناندیشمن از بسیاریموردتوجه  زیستمحیطمسئله  بنابرای ؛ گرددمی محسوو طبیعی
 اکثر یریشه که اندباور رسیده ای  به اننظرصاحببرخی از  دیگر، طرف است. ازقرارگرفته 
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 دند،آنان معتق از بسیاری همچنی  .گرددوجود آمده به انسان برمی محیطی بهزیست مشكالت
ی ریارگکبهتوانند با های انسانی است، نمیمحیطی که ناشی از فعادیتزیست مشكالت تمام

است. اهمیت ای  موضوع تاحدی  ازیموردنفناوری صرف حل شوند و تغییرات در رفتار انسان 
ی علوم زیستی از علوم محیطی و فیزیكی به سمت علوم رفتاری در حال وسوسمتاست که 

یطی در محهای زیستدارند که بحرانطور صریح بیان میتغییر است. برخی از محققان نیز به
طلبد. افول یی اخالقی را محلراهجهان امروز در حقیقت یش بحران ارزشی و اخالقی است و 

محیطی های زیستهای اخالقی یكی از علل افزایش بحرانارزش ازجملههای انسانی و ارزش
ی پیشنهادی برای حل ای  مشكالت، ارتقاء اخالق در بی  هاحلراهاست، بنابرای ، یكی از 

 زیست ارتباط تنگاتنگ دارند )دهقان و همكاران،افرادی است که با محیط ژهیوبهافراد و 
1398). 
 

 مبانی نظری تحقیق
 محیطیهای زیستارزش
 زیستمحیط با هاانسان یرفتارهای غیرمسئو نه از ناشی محیطیزیست مسائل از بسیاری
ـــت ـــتارزش ژهیوبه مختلف، عوامل تأثیر تحت رفتارها نیز ای . اس  زبرو محیطی،های زیس

زیست محیط ینهیدرزم ی فرداساس هایگیریجهت شامل محیطی،زیست هایکنند. ارزشمی
نده نشــــان و هانده هان برابر وی در بینیج های ارزش توانمی پس. اســــت طبیعی ج

ــت ــت معیارهایی را محیطیزیس  یابندمی امكان جامعه یا گروه فرد یا هاآن کمش به که دانس
 یكی منزدهبه (. نظــــام ارزشی1397کنند )نعیمی و همكاران،  را ارزیابی زیستمحیط اهمیت

ـــت رفتار کننده ییتع عوامل از ـــگران مرکز محیطی هموارهزیس ـــت.  بوده توجه پژوهش اس
شــوند، می یســازمفهوم افراد زندگی در اســاســی راهنمایمثابه بهپایدارند و  نســبتاً هاارزش

نهبه تاریهایریگجهت به هاارزش که یاگو ـــكل افراد ی رف ند. ارزشمی ش ـــ  را هابخش
ــتانداردهای ــول از که کنندتلقی می زندگی مه  اس ــی زندگی در کنندهتیهدا اص ــخص  ما ش

 رفتار و هانگرش کننده ییتع و کنندمی عمل شده یدهسازماننظـــامی  و همچـــون هـــستند
 .ددارنعهده به را افراد درونی هایانگیزه از بسیاری به دهیشكل ها مسئودیتهـــستند. ارزش

دربردارنده شــبكه  که هســتند هایینظام تأثیر خرده تحت یاگســترده طوربه افراد هایارزش
 بیرونی نظامواسـطه به همسـایگان و دیگران اسـت و کمتر خانواده، از یاواسـطه با اجتماعی

ـــــأثیرمی بســط ســیاســی هایســازمان و هارســانه مانند  رفتارهای بر هاارزش یابند. تـ
ـــست شابه هایارزش هرگز گفت باید اما است، محیطی انكارناپذیرزیـ  ار رفتار انواع تمام م

ست یا دهندقرار نمی تأثیر تحت سان وهیش به را کار ای ک  د  رکلی،طودهند. بهنمی انجام یك
 یطیمحزیست محیطی با رفتارهایزیست هایارزش میانرابطه  نهیزم درشده انجام تحقیقات
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 عاعادشتحت او را رفتار موضوعی هر در فرد گذاریارزش نوع که استوارند فرض بر ای  افراد
 (.1393زاده، دهد )صادحی و کری می قرار

 اما کنند،می ایفا جامع سطح محیطی دررفتارهای زیست دهیشكل در مهمی نقش هاارزش
 نقـش هباید ب آن کنار در و نیست رفتار کنندهتیهدا متغیر ارزش یگانه کـه داشت توجه باید

 درو و موضوع از افراد آگاهی و دانش افراد، نگرش وقعیتی،م همچون عوامل متغیرهایی
 متغیرهای و عوامل رفتار، به دهیشكل فرآیند در که است کرد، بدیهی توجه آن اهمیت
 و فرهنگی بسترهای و هازمینه موقعیتی، عوامل نظیر مختلفی عوامل .انددخیل بـسیاری
 در همگی موضوع، به افراد ویكردر و نگرش دانش، های اجتماعی شدن،شیوه اجتماعی،

-یچیدگیپ بیشتر درو سمت به حرکت همی  ددیل خاص تأثیرگذارند، به رفتاری گیریشكل

یم قرار تحت تأثیر را خاصی رفتار که شخصیتی عوامل و هازمینه ها،نگرش ها،های ارزش
-زیستهای در زمینه ارزش شدهانجاممطادعات (. 2003 و همكاران، بار) است ضروری دهند

(، در 1395غزادی و بیژنی ) که یا ازجملهی به همراه داشته است توجهجادبمحیطی نتایج 
 به بتنس ی کشاورزانطیمحستیزمحیطی در تحلیل رفتار های ارزشی زیستبررسی نگرش

ای افراد هبینی کننده قوی برای نگرانیدادند نگرش نسبت به حفا ت، پیش نشانخاو حفا ت
-(، در تحقیقی نتیجه گرفت ارزشHedlund, 2011است. همچنی ، هددوند ) فا تموردحدر 

 Shin etکنند و شی  و همكاران )محیطی ایفا مییی در ارتباط با مسائل زیستبسزاها، نقش 

al., 2017 بر روی ارزش انسان دوستانههای ارزش که( در مطادعه خود به ای  نتیجه رسیدند-

داری بر روی نگرش بوم تأثیر معنیهای زیستر هستند و ارزشگذابوم تأثیرهای زیست
( در مطادعه خود دریافت بی  Chen, 2020محیطی افراد دارند. در ای  راستا، چ  )زیست
-داری وجود دارد و ارزشمحیطی رابطه مثبت و معنیها، باورها، هنجارها و رفتار زیستارزش

یدار است. محیطی پاخوبی برای رفتار مسئو نه زیست بینی کنندهها، هنجارها و اعتقادات پیش
 با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرضیه محوری ای  بخش به شرح زیر است:

1H : دارد. وجود رابطه محیطی دامدارانرفتار زیست و محیطیهای زیستارزش بی 
 محیطیهای زیستنگرش
ــتچادش ــأمن دارای غادباً محیطیهای زیس  غلط هاینگرش به و فرهنگی بوده و فكری ش
ا ب انســان رفتار نحوه زیســت،محیط از برای حفا ت جهیدرنتگردد. برمی طبیعت از انســان
سبت به  و طبیعت سان ن ستلزم تغییر نگرش ان روش زندگی وی باید تغییر یابد که ای  امر م

ـاظ مفهومی به معنگرش به (. 1396طبیعت است )ندردو و شمس،  ـهدح ـای مجموع ای از ن
هـــای یش فرد نســـبت به یـــش پدیده یا رخداد عقایـــد و قواوت ت،الاحساســـات، تمای

های خاص برای آمادگی و (1390قلی، ؛ امامAl-Aidaros, 2013) حیطی در زندگیمزیســـت
، درواقع(. 1395نژاد و همكاران، )نصــرتی شــودزیســت را شــامل میت به محیطبرفتار نســ

زیســت و محیطد ت رفتاری فرد در مورالای از باورها و تمایمجموعهمحیطی تنگرش زیســ
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ــا محیط ها یا مسائلفعادیت ت سا محیطیی زیستزیست و داشت  نگرانی و دغدغهمرتبط بـ
ها، در ارتباط با رابطه عنوان نظامی از گرایشمحیطی، بههای زیستنگرش (.1396حجـازی، )

که  های مرجعی هستندکننده رفتارهای حفا تی یا چارچووعیی زیست، تمحیط بی  انسان و
(. 1386همكاران،  سروستانی و )عابدی شودها استفاده میزیست از آنهنگام تعامل با محیط
جب تار تغییر نگرش مو جب تغییر رف تار فردی مو تار فردی و تغییر رف روهی گ تغییر رف

ــوقای  ت (.1394دهكردی، )کریمی و کرمی گرددمی ــمت به جامعه یافت  غییر موجب س  س

که ادبته ای  تأثیر  ( Adomssent, 2012؛Bradley et al., 1999شـــود )می محیطی پایداری
 ایجاد ابتدا نیازمند در زیست،محیط با ارتباط در رفتاری به تغییرات همیشگی نیست. دستیابی

 بیشتری محیطیزیست ثبتم نگرش که است. افرادی آن به نسبت افراد نگرش تغییر مثبت در

ست  رفتارهای دارند احتما ً شتری گرایانه محیطزی شان می از بی  ,Halpennyدهند )خود ن

ست هایدرو نگرش (، بنابرای ،2010 صلی هدف محیطیزی سیاری ا شگران ب  در از پژوه

 (.1391محیطی است )حقیقتیان و همكاران،زیست رفتارهای زمینه
 شدهانجاممطادعات زیادی در داخل و خارج از کشور محیطی زیست هاینگرشدر زمینه 

محیطی بر نگرش زیست مؤثر(، در بررسی عوامل 1391زاده و زمانی )متنیعنوان نمونه است، به
های کشاورزی شهرستان شیراز دریافتند کشاورزان عوو تعاونی عوو ریغکشاورزان عوو و 

 دادند نشان تحقیقی ( در1392و قائمی اصل ) زیست دارند. صادحیتری به محیطنگرش مثبت
 آموزش اما دارد، مثبت تأثیر زیستمحیط از حفا ت رفتار ایجاد در محیطیزیست نوی  نگرش

اده و زهمچنی  متنی .ندارد محیطیزیست رفتار بروز در چندانی تأثیر محیطیزیست دانش و
ند ادان دمحیطی کشاورزان نشیستی رفتار زابیمدل (، در تحقیقی با عنوان 1394همكاران )

-سئودیتم هایشان،ها از نتایج مور فعادیتمثبتی بر میزان آگاهی آن محیطی آثارنگرش زیست

-زیست و پایبندی به هنجارهای اخالقی زیستدر قبال حفظ محیطه پذیری و احساس و یف

در بررسی رابطه (، Tuncay et al., 2015رد. در ای  راستا، تونسای و همكاران )محیطی دا
بی  ای   داریمحیطی دریافتند همبستگی مثبت و معنیمحیطی و نگرش زیستاخالق زیست

محیطی و رفتار های زیستی نگرانی(، در مطادعهJekria, 2016دو متغیر وجود دارد و جكریا )
و  ومحیطی با نگرش ارتباط مثبتی دارند. همچنی  کاسادهای زیستبازیافت دریافتند نگرانی

ت زیسمحیطحامیان بی  رفتار  تحقیقی دریافتنددر (، Casaló and Escario, 2018اسكاریو )
 ها با بررسی تأثیرآن. عالوه بر ای ، ها ارتباط قوی وجود داردآن محیطیزیست هاینگرش با

 ، نشان دادند تحصیالت و س  ارتباطمحیطیزیستبر رفتار  های اقتصادی اجتماعیویژگی
بی  باورهای (، نشان داد 1390های نواح و فروت  کیا ). یافتهدارند محیطیزیستبا رفتار مثبتی 
یطی محقصد انجام رفتار و رفتار زیست، محیطیهای زیستنگرش، باورهای هنجاری، رفتاری

وجود دارد. با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرضیه رابطه مثبت و معنادار 
 ش به شرح زیر است:محوری ای  بخ
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2H : دارد. وجود رابطه محیطی دامدارانرفتار زیست و محیطیهای زیستنگرش بی 
 محیطیاخالق زیست

 ریغعاد   با هاانسان برخورد محیطی که بهزیست شده است که اخالقامروزه مشخص 
 اب مختارخود و آگاه انسانی عوامل رابطه پردازد و چگونگیغیرانسانی می عناصر وانسان 
با  انسان (، بر رفتار1393دهد )دبیری، را مدنظر قرار می زیستمحیط در موجود چیزهای
های متمایز از عرف و عادت و رفتارهای ای از ارزشاخالق، مجموعهاست.  مؤثرطبیعت 

آن، رفتار است )محبوبی  و گستره گرددیبازمبرآمده از طبیعت انسانی است. اخالق به اراده 
برداری و حفظ محیطی، اخالق استفاده، تخصیص، بهره( و اخالق زیست1398اران، و همك

در  های موجودمنابع است و به بررسی چگونگی رابطه عوامل انسانی آگاه و خودمختار با چیز
 ی استدکننده اصومحیطی، تعیی اخالق زیست (.1398زیست است )دهقان و همكاران، محیط

موانعی درونی در آحاد جامعه در مقابل انجام  با طبیعت حاک  است وکه بر روابط بی  انسان 
که سایر موجودات نیز حق زندگی،  سازدکارهای نادرست ایجاد نموده و انسان را متقاعد می

-زیستاصلی اخالق  نقش (.1394، مندی از وجود رادارند )منتی زاده و همكارانهرآزادی و به

 ،نابرای ب. آحاد جامعه برای رفتار نسبت به طبیعت است قی در، ایجاد موانع درونی اخالمحیطی
 انسان ارکننده برای رفتعامل تأثیرگذار و تعیی بوده و محیطی مؤثر رفتارهای زیستبر اخالق 

 (.1396باغ، )ملكی و دام  زیست استو همچنی  عامل مهمی در حفظ محیط
 بینینقش مه  آن در پیش دهندهشاننمحیطی، اخالق زیستدر زمینه  شدهانجام مطادعات
( در تحقیقی 1387ی )شاه ودعابدی سروستانی و  که یا ازجملهمحیطی است، رفتار زیست
تواند به ترویج محیطی میاخالق زیست واند هنجاری محیطیمشكالت زیستنشان دادند 

(، 1390انی )در ای  راستا، محبوبی و رمو مناسب با طبیعت کمش نماید. رفتارهای هنجاری
 بی  دارمعنی مثبت و محیطی روستاییان استان گلستان دریافتند رابطهدر بررسی اخالق زیست

  دار بیخانواده و رابطه منفی و معنی اعوای تعداد خانواده و باسواد اعوای تعداد متغیرهای
 محیطیزیست اخالق از برخورداری با میزان آموزشی هایدوره در شرکت دام و میزان تعداد
 محیطیزیست اخالق میزان ( با سنجش1395نژاد و همكاران )همچنی ، بدراق .دارد وجود

 سابقه  ،س کالده دریافتند بی  شهرستان در ارگانیش کشاورزی پذیرش راستای در کشاورزان
-رابطه معنی محیطیزیست بااخالق کشاورزی خدمات و هانهاده به دسترسی و کشاورزان کار

( با بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و 1395در ای  راستا، غیاثی و همكاران ) .اردد دار وجود
محیطی با بعد خانوار، وسعت اراضی محیطی کشاورزان دریافتند اخالق زیستاخالق زیست

در تحقیقی نشان  (،1398و سابقه کشاورزی رابطه عكس دارد. همچنی ، محبوبی و همكاران )
داری بی  اخالق حفا ت از منابع با مشارکت در حفظ منابع طبیعی دادند رابطه مثبت و معنی

وجود دارد. با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرضیه محوری ای  بخش به شرح 
 زیر است:
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3H : دارد. وجود رابطه محیطی دامدارانرفتار زیست و محیطیاخالق زیست بی 
 محیطیزیست رفتار

ــامل مج ــانی ش ــت که از فرهنگ هیافت ای از رفتارهای بروزموعهرفتار انس ــان اس ها، انس
سات، ارزشنگرش سا  ردپذیها، اخالقیات، ارتباط، ترغیب، قهر و عل  وراثت تأثیر میها، اح

(Smith et al., 2012). ست رفتار سبت جامعه افراد هایکنش از ایمجموعه محیطی،زی  به ن
ست زیستمحیط ـــه ا  برای را خاص هایآمادگی و تمایالت سات،احسا از وسیع طیفی کـ
سبت رفتار ستمحیط به ن سدی) شودمی شامل زی ست که 1397 محرابی، و ا (. رفتار عملی ا

شامل می وا را  تد افبر محیطی که در آن اتفاق می شود، وقوع یش رفتارحرکت در زمان و ف
شت ) ست1396واحدی، اثر خواهد دا ضح و محیط(. ازدحاظ مفهومی، رفتار زی ی به اعمال وا

سخ به محیطقابل سط فرد و در پا شاره دارد که تو شاهده ا ست انجام میم شود )مهدوی و زی
 (.1398همكاران، 
 تأثیر آن بر که عواملی و زیست و حفظ منابعسازگاربامحیط رفتارهای توسعه و درو برای

 بر مؤثر عوامل نطریق آ از تا اســت موردنیاز مدون نظری مدل یا یش چارچوو گذارندمی

برای ای   گیرند. قرار موردمطادعه مندصــورت نظامبه محیطی و حفظ منابعزیســت رفتارهای
 و نظرانصاحب توسط متعددی هایرفتار مدل تبیی  یدهد درزمینهها نشان میمنظور بررسی

 شــدههشــده ارائریزیرفتار برنامه نظریه هاآن تری مه  که اســت شــدهمختلف ارائه محققان

سط شوارتز شدهارائهکنش،  -هنجار ، نظریه1آجزن تو سط  هنجار  -باور -ارزش نظریه و 2تو
سترن شندمی 3ا  برخوردارند رفتاری پردازینظریه مباحث در ایویژه جایگاه از کدام هر که با

 تواند ازشـــده، رفتار فرد می یزیرهرفتار برنام نظریهبر اســـاس  (.1397)نعیمی و همكاران، 
 شده تحت تأثیر قرار گیرد اجتماعی و کنترل رفتاری درو طریق نگرش شخصی، هنجارهای

(Chatelain et al., 2018در ای  نظریه، رفتار .) دهد.می روی عوامل از ایزنجیره پی در 

 متغیر دو تابع و خود متأثر نیت، و قصد اما است؛ آن انجام نیت و قصد رفتار، قبلی بروز حلقۀ

 (. 1395است )میرفردی،  ذهنی رفتار و هنجار به نگرش دیگر
ای هزیســت، مســئلتوان گفت، برخورد مناســب و منطقی با محیطبا توجه به ای  نظریه می

 ر اساسبمحیطی افراد عموماً رفتار زیست گریدانیببهیابد، است که به رفتار انسان ارتباط می
نه تغییر در رفتارهای پایدار، مســـتلزم گیرد و هرگوهای آنان شـــكل میها و نگرشاندیشـــه

تدایی در نگرش كاران، تغییرات اب هدوی و هم كاران، 1398ها اســـت )م یان و هم ؛ حقیقت
ـــ کنش نظریه در دهگسترطور به شخصی یهار(. هنجا1391 است.  شدهارائهتز ارشو رهنجا ـ
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ــــفتر انیگرد با نددار که نیدرو یهاباارزش مطابق ادفرا که شــودمی تأکیدای  نظریه  در  راـ
  (.1397)نعیمی و همكاران، کنند می

سترن فرض می -باور -ارزش نظریه در ست رفتارهای و شود که نیاتهنجار ا  محیطیزی
شود. در یم تعیی  است، هنجار -نظریه باور بر مبتنی که شخصی هنجارهای با مستقی  طوربه

 و محیطی مرتبط شده استعمومی زیست ینیبجهانای  تئوری، آگاهی از پیامدها نیز به یش 
 به مســتقی  طوربه همگی گرایانهو بومدوســتانه نوع خودخواهانه، ارزشــی هایگیریجهت
ـــت بینیجهان ند. همچنی ، مرتبط محیطیزیس ـــت تد ل هس ـــ ـــترن اس ندمی اس  ای  که ک
شی هایگیریجهت ست همه ممك  ارز ست رفتارهای و هانیت به ا ش مرتبط محیطیزی د نبا

شینه، (. 1396)محمدی و همكاران،  سی مبانی نظری و پی چهارچوو مفهومی با توجه به برر
  (. 1است )شكل  ارائهقابلپژوهش، 

 
  

 2                           H      

                 

                                                                                             1H 
   
                                       

        چهارچوب مفهومی پژوهش -1شکل 
 

 شناسی تحقیقروش
 عوو تعاونی دامدارانای  پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن شامل کلیه  
برداری عشایری، روستایی، نظام بهره 4از نفر  644تعداد  داری در شهرستان گنبدکاووس بهمرتع

سامان  17های کرد، ترکم  و فارس در عشایری در قادب قوم -مهاجر روستایی و مهاجر روستایی
به روش ها و نمونه نفر تعیی  شد 240حج  نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان،  بودند. عرفی
امه بود که ار تحقیق پرسشنابز ند.انتخاو شدبا انتساو در هر سامانه  ایطبقهگیری تصادفی نمونه
ها، اخالق نگرش ها،اعوا و ارزیابی ارزشهای فردی و اقتصادی ی در زمینه ویژگیسؤا تشامل 

از مطادعه  محیطی،زیست ارزش و های سنجش اخالقمحیطی آنان بود. گویهو رفتار زیست
(؛ نگرش 1395) نیبیژ و غزانی ( و1394) همكاران زاده و(، منتی2015برونفم  و همكاران )

 (،2017) همكاران و محیطی از مطادعه بیژنیزیست رفتار ( و2008دانلپ ) از مطادعه محیطی،زیست
 نژاد پازوکی و صادحی ( و1395) و شمس فرد مقدم هوشمندان (،2015برونفم  و همكاران )

یطی در محهای زیستگویه، نگرش 11محیطی در قادب های زیست( بود. ارزیابی ارزش1395)

 اخالق 
 

 

  نگرش
 

 

 رفتار 
 

 

 ارزش

 
 

3H 
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ای )کامالً گویه، از طریق طیف دیكرت پنج گزینه 9محیطی در قادب گویه، اخالق زیست 13قادب 
-ارزیابی رفتار زیست و( 1و کاماًل مخادف=  2، مخادف= 3، نظری ندارم=4، موافق= 5موافق= 

، 3، گاهی اوقات=4، اغلب= 5ای )همیشه= گویه، از طریق طیف پنج گزینه 23محیطی در قادب 
روایی پرسشنامه از سوی اساتید راهنما و مشاور و گروهی از ( انجام شد. 1و هرگز= 2= ندرتبه

ن با استفاده آمورد تأیید قرار گرفت و پایایی استان گلستان  اداره کل منابع و آبخیزداریکارشناسان 
 30 روی یش طرح مطادعه راهنمابر سنجش شد. به ای  منظور، محاسبه ضریب آدفای کرونباخاز 

های ارزش، نگرش، اخالق مقدار ای  ضریب برای گویه .انجام گرفتنمونه خارج از جامعه آماری 
(. متغیرهای 1بود )جدول  896/0و  806/0، 802/0، 711/0محیطی، به ترتیب و رفتار زیست

محیطی بود. محیطی و متغیر وابسته رفتار زیستزیستمستقل ارزش، نگرش و اخالق 
ها با توجه به سؤا ت و اهداف تحقیق و سطوح سنجش متغیرها، با استفاده از یل دادهوتحلتجزیه
های آمار توصیفی )میانگی ، واریانس، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و فراوانی( و با توجه روش

( و همبستگی Fهای آمار استنباطی چون مقایسه میانگی  )ها، روشبه نرمال بودن توزیع داده
 ، نگرش،ی ارزشهامؤدفه سهیبرای مقا Fاز آزمون  .بود SPSS آماری افزارنرمون( و به کمش )پیرس

  شد.استفاده پاسخگویان،  های مختلفدر بی  گروهمحیطی زیسترفتار  اخالق و
در  ها نرمال وکاربرد اصلی ضریب زمانی است که متغیرها از نوع پارامتری هستند، توزیع آن

 شدت که است یپارامتر آمار بر مبتنی روش یش پیرسون، سبی باشند. همبستگیای یا نسطح فاصله
 روابط همبستگی هایروش سایر مانند نیز روش دهد. ای می نشان را متغیر دو رابطه جهت و

 در ادعهموردمط متغیر هر دو اگر متغیر دو همبستگی بررسی در .گیردمی نظر دردو دوبه را متغیرها
 ضریب شود. ای یم استفاده پیرسون گشتاوری همبستگی ضریب از باشند ایصلهفا و نسبی مقیاس
است  -1 و+ 1 بی  آن مقدار کرده محاسبه را نسبی یا ایفاصله متغیر دو بی  همبستگی میزان

 (.1386)حبیبی، 
 ضرایب آلفای کرونباخ .1جدول 

 ضرایب آلفای کرونباخ تعداد گویه مقیاس هامؤلفه

 711/0 11 ترتیبی طیمحیارزش زیست
 802/0 13 ترتیبی محیطیزیست نگرش

 806/0 9 ترتیبی محیطیاخالق زیست
 896/0 23 ترتیبی محیطیرفتار زیست

 

 رستان،شه محدوده جغرافیایی تحقیق شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان بود. ای 
ازنظر  .است سكنه از دیخا آبادی 10 و سكنه دارای آبادی 167 و دهستان 6 و بخش دو دارای
مراتع  .است سال در مترمیلی 400تا  200 آن بارندگی میزان و ایمدیترانه اقلی  جزووهوا آو
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تان داشته و جزء مراتع قشالقی اس نیمه استپی قرارو شهرستان در شرایط آو و هوایی استپی 
 از سمت تان،ای  مراتع از سمت شمال به مرز جمهوری ترکمنس .شوندگلستان محسوو می

از سمت شرق به مراتع شهرستان کالده و  جنوو به حوزه منابع طبیعی آزادشهر و مینودشت،
های گونه و تپه و از سمت غرو به حوزه منابع طبیعی آق قال و آزادشهر محدود استمراوه

لمكی ، سلمكی سفید، سعلف شور، خارشتر، گل گندمآن اسپند، علف پشمكی، مختلف گیاهی 
 322سطح کل مراتع شهرستان (. 1399)محبوبی و همكاران، دسی و درمنه دشتی است دانه ع

نفر  1600. ای  شهرستان با استواحد دامی مجاز  191000هزار هكتار و پذیرای حدود 
سامان  59سامان عرفی ممیزی شده است که از ای  تعداد،  72بردار ذیحق در مراتع، دارای بهره

برداری داری دارای نظام بهرهطرح مرتع 9که از ای  تعداد،  استری داعرفی دارای طرح مرتع
 (.1397خانوار ذیحق است )مهدوی و همكاران،  180عشایری با  -عشایری یا روستایی

حل  و مراتع تخریب کاهش برای راه حلیش عنوان، به1371 سال از های مرتعداریتعاونی
-می ز تبدیل و مراتع حفظ زمینه در هاتعاونی ای  اند.یجادشدهداران امرتع اجتماعی مشكالت

 مانند انبیج هایفعادیت همچنی  و علوفه تودید یجهدرنت و به مراتع کشت غیرقابل و بایر های
 مرتعداری تعاونی 28اکنون . ه دارند فعادیت عسل و تهیه صنعتی و دارویی گیاهان تودید

هستند  مرتعداری هایتعاونی اتحادیه عوو اهآن از مورد 21 که باشندفعادیت می به مشغول
 .(1391)شهرکی و همكاران، 

 
 نتایج

نفر معادل  240درصد(، مرد ) 100نفر معادل  240) متأهلنتایج نشان داد همه پاسخگویان  
شغل  درصد( بود. 5/27نفر معادل  66درصد( و سطح تحصیالت بیشتر آنان ابتدایی ) 100
بردار مهاجر روستایی ( و اکثر آنان، بهرهدرصد 3/66نفر معادل  159آنان باغداری ) اکثردوم 

میانگی  داری بودند. ( و همگی دارای پروانه چرا و طرح مرتعدرصد 3/46نفر معادل  111)
نفر بود. میانگی   6سال و میانگی  تعداد افراد تحت تكفل آنان حدود  55س  پاسخگویان 
 32ال و میانگی  سابقه کار دامداری آنان بیش از س 9در تعاونی  پاسخگویانسابقه عوویت 

میلیون  13میلیون تومان از دامداری و بیش از  30طور میانگی  در طول سال بیش از سال و به
اند. همچنی  میانگی  سطح زیر کشت و کار کشاورزی و مرتع آنان از کشاورزی درآمد داشته

راس بود. همچنی  میانگی   114د دام آنان هكتار و میانگی  تعدا 38/6623و  86/6به ترتیب 
 (.2بار بوده است )جدول  10های آموزشی در دوره پاسخگویاندفعات شرکت 
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 های فردی و اقتصادی پاسخگویان. ویژگی2جدول 
 کمترین بیشترین انحراف معیار میانگین متغیر

 30 90 49/8 55 س  )سال(
 5 65 79/12 56/32 سابقه دامداری )سال(

 10 3 47/1 74/5 )نفر( تحت تكفل دامدار افراد ادتعد
 1 18 41/3 9 سابقه عوویت در تعاونی )سال(

 20 300 93/45 114 دام )راًس( تعداد
 0 35 04/6 86/6 تحت کشت و کار )هكتار( سطح اراضی

 800 13000 15/321 38/662 سطح مرتع در اختیار دامدار )هكتار(
 10 100 07/15 29/30 ن()توما دامداری سا نه درآمد
 0 70 02/12 64/13 کشاورزی )تومان( سا نه درآمد

 1 30 59/6 10 های آموزشیدفعات شرکت در دوره
 

ظر به ن"های گویهمحیطی پاسخگویان نشان داد های زیستنتایج حاصل از بررسی ارزش
نظر م  دامداران به "، "زیست و آبادانی آن بر دامداری اودویت داردم  محافظت از محیط

ت را زیسکش و غیره( محیطنباید با مصرف زیاد مواد شیمیایی )مثل کود شیمیایی، حشره
بقای انسان در وجود منابع ساد  است، پس حفا ت از آن قبل از هر اقدامی "و "کنند آدوده 

 (.3جدول )برخوردار بودند اهمیت بیشتر ها از نسبت به سایر گویه ،به ترتیب ،"واجب است

 

 محیطی پاسخگویانبندی ارزش زیست. اولویت3 جدول

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین هاگویه

زیست و به نظر م  محافظت از محیط
 1 121/0 55/0 52/4 آبادانی آن بر دامداری اودویت دارد.

به نظر م  دامداران نباید با مصرف زیاد 
کش و همواد شیمیایی )مثل کود، حشر

 زیست را آدوده کنند.غیره(  محیط
42/4 56/0 126/0 2 

بقای انسان در وجود منابع ساد  است، پس حفا ت 
 3 128/0 57/0 43/4 از آن قبل از هر اقدامی واجب است.

-به نظر م  نباید اجازه دهی  بیماری دام

هایمان به دام سایر دامداران انتقال یابد تا 
 آنان دچار مشكل شوند.

41/4 59/0 133/0 4 
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زیست حق همه مردم است، پس محیط
 5 138/0 61/0 39/4 نباید آن را با رفتارهای  تخریب کن .

دامداران حق ندارند برای افزایش تودید 
شخصی خود مراتع را گوشت و منافع

 تخریب کنند.
34/4 63/0 145/0 6 

منابع راهی برای حل مشكالت م  و 
 7 506/0 11/1 19/2 است. امرسیدن به منافع شخصی

افزایش تودیدات دامی )گوشت، شیر و 
غیره( و کسب درآمد از دامداری برای م  

 زیست است.تر از محیطمه 
13/2 08/1 507/0 8 

ها اشرف مخلوقات هستند، بنابرای  چون انسان
های تر از حفظ گونهها مه توجه به انسان

 گیاهی و جانوری دیگر است.
28/2 18/1 517/0 9 

ای  حق دامدار است که فقط به دام و مرتع 
دیگران به او  خود توجه کند و دام و مراتع

 ارتباطی نداشته باشد.
14/2 12/1 523/0 10 

توان  به در شرایط اقتصادی امروز م  نمی
 11 527/0 23/1 33/2 زیست یا منافع جمعی فكر کن .محیط

 های تحقیقتهمأخذ: یاف      5تا  1میانگی  از * 
 محیطی پاسخگویانهای زیستبندی نگرش. اولویت4 جدول 

ضریب  انحراف معیار *میانگین هاگویه
 رتبه تغییرات

ها دارند، ودی هنوز ای که انسانرغ  توانایی ویژهعلی
 1 111/0 52/0 65/4 باید به قوانی  طبیعت احترام بگذارند.

 2 121/0 57/0 7/4 زندگی کردن دارند. گیاهان و جانوران همانند انسان حق

ابتكار و خالقیت انسان تومی  خواهد کرد که کره 
 3 188/0 82/0 35/4 زمی  قابل زندگی باشد.

های درست استفاده از منابع متنوع بر روی ما باید روش
 4 198/0 87/0 39/4 کره زمی  را بیاموزی .

اند توزمی  نمیای هستی  که کره ما در حال رسیدن به مرحله
 5 267/0 8/0 99/2 بیشتر از ای  نیازهای جمعیت را برآورده سازد.

ی ااگر وضعیت به همی  منوال ادامه پیدا کند در آینده
محیطی را زیستنزدیش ما یش فاجعه بزرگ محیط

 تجربه خواهی  کرد.
47/3 02/1 288/0 6 
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ز امحیطی که بشر با آن مواجه است بیش بحران زیست
 7 301/0 93/0 08/3 اندازه گسترش پیدا کرده است.

 8 346/0 1 89/2 کنند.زیست سوء استفاده میحد از محیطازها بیشانسان
کره زمی  شبیه یش سفینه فوایی است که منابع و 

 9 359/0 05/1 92/2 فوای آن محدود است.

-تعادل طبیعت بسیار حساس بوده به سرعت به ه  می

 10 363/0 09/1 3 خورد.

دخادت انسان در طبیعت اغلب نتایج فاجعه باری به 
 11 378/0 18/1 12/3 همراه دارد.

انسان برای ای  خلق شده است که بر سایر موجودات 
 12 411/0 09/1 65/2 حكومت کند.

طبیعی را طبق نیازهای ها حق دارند که محیطانسان
 13 43/0 05/1 44/2 کاری کنند.خودشان دست

  های تحقیقمأخذ: یافته      5تا  1یانگی  از م* 
 

  رغعلی" یهاگویهمحیطی پاسخگویان نشان داد های زیستنتایج حاصل از بررسی نگرش
هان و گیا"، " بگذارندانی  طبیعت احترام ها دارند، ودی هنوز باید به قوای که انسانتوانایی ویژه

ابتكار و خالقیت انسان تومی  خواهد کرد که "و  "دارند جانوران همانند انسان حق زندگی کردن 
 ر بودندبرخوردااز اهمیت بیشتری ها از به ترتیب نسبت به سایر گویه " باشدکره زمی  قابل زندگی 

  (.4)جدول 
ای اگر در اثر چر"ی هاگویهمحیطی پاسخگویان نشان داد تنتایج حاصل از بررسی اخالق زیس

ها از ها و پروانهها، کرمی  در مراتع، موجودات زنده مرتع مثل حشرات، زنبورها، مورچههازیاد دام
ارد آن است دام را وکن  اگر علوفه مرتع تازه سبز شده سعی می"، "کن  بی  بروند، احساس گناه می

وجه به با ت ،" شودو نمو به گیاهان داده شود و از تخریب مرتع جلوگیری نكن  تا فرصت رشد 
-های آموزشی شرکت داشتند از اخالق و رفتار زیستبار در دوره 10مقادیر میانگی ، افرادی که بیشتر از 

ام اگر به خاطر مصرف زیاد آو توسط م ، همسایه" (.7محیطی مساعدتر و بیشتری برخوردارند )جدول 
 آینده برای را اختیارم در موجود آو می کن  تالش"و  " دان ئول میدچار کمبود آو شود خود را مس

 (.5ها اهمیت بیشتری برخوردار بودند )جدول ، به ترتیب نسبت سایر گویه"کن   حفظ
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 محیطی پاسخگویانبندی اخالق زیست. اولویت5 جدول 

انحراف  *میانگین هاگویه
 معیار

ضریب 
 رتبه تغییرات

ی  در مراتع، موجودات زنده مرتع مثل حشرات، هااگر در اثر چرای زیاد دام
 1 149/0 58/0 88/3 کن .بی  بروند، احساس گناه میها از ها و پروانهها، کرمزنبورها، مورچه

کن  اگر علوفه مرتع تازه سبز شده است دام را وارد آن نكن  تا سعی می
 2 154/0 6/0 88/3 فرصت رشد و نمو به گیاهان داده شود و از تخریب مرتع جلوگیری شود.

د ام دچار کمبود آو شواگر به خاطر مصرف زیاد آو توسط م ، همسایه
 3 157/0 61/0 88/3 دان .خود را مسئول می

 3 157/0 61/0 88/3 کن  آو موجود در اختیارم را برای آینده حفظ کن .تالش می

های دامی مثل کنندگان به خاطر مصرف فرآوردهاگر سالمتی مصرف
 4 159/0 62/0 88/3 پذیرم.به خطر بیفتد، مسئودیت آن را می گوشت، شیر و غیره

ایمان و هد با چرای زیاد دام فشار زیادی را بر مراتع وارد کنی  زیرا بچهما نبای
 4 159/0 62/0 88/3 های آینده ه  حق دارند از ای  مراتع استفاده کنند.نسل

خواه  به قیمت فشار بیشتر از عملكردم در پرورش دام راضی هست  و نمی
 5 219/0 85/0 88/3 های مرتعی، عملكرد دامی خود را افزایش ده .و تخریب زمی 

-های دامهمیشه تالش می کن  از داروهای شیمیایی برای مبارزه با بیماری

 6 278/0 08/1 88/3 های  استفاده کن 

چرای هر چه بیشتر دام در مرتع، تودید و درآمدم را بیشتر کن  با سعی می
 7 314/0 22/1 88/3 کن .

 های تحقیقمأخذ: یافته     5تا  1میانگی  از * 
 

 محیطی پاسخگویانبندی رفتار زیست. اولویت6 جدول
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین هاگویه

 1 088/0 42/0 76/4 کارم.ی خود درخت میدر فوای اطراف خانه

 2 106/0 49/0 62/4 کن .جویی میدر مصرف آو منزل صرفه

جویی در مصرف انرژی اقدامات مرتبط با صرفه
های اضافی، استفاده )همچون خاموش کردن  مپ

از دباس گرم در منزل در مواقع سرد سال و غیره( را 
 ده .انجام می

45/4 51/0 114/0 3 

برای تقویت مرتع و سرسبزی آن تا حد امكان از 
ه بکودهای سبز )یونجه، شبدر( و کودهای حیوانی 

 جای کودهای شیمیایی استفاده کن .
27/4 52/0 121/0 4 
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ام برای رشد و نمو بهتر برای بهبود محیط زندگی
 5 125/0 56/0 45/4 کن .های گیاهی بومی تالش میگونه

 جویی و استفاده بهینه از آو به کشتبرای صرفه
 6 125/0 54/0 3/4 ن .کی دارند اقدام مینیاز آبی کمتر کهی یهاعلوفه

های بهداشتی برای دفع فاضالو خانگی از روش
 6 125/0 55/0 37/4 کن .استفاده می

زیست دور های خود را در محیطهیچگاه زباده
-معها را جنریخته و یا اگر در جایی زباده ببین ، آن

 کن .آوری می
34/4 55/0 126/0 7 

برای حفظ و تقویت بافت خاو مرتع، قرق را 
های خود را تا رویش کامل مجدد  دام رعایت کرده و

 برم.گیاهان به چرا نمی
29/4 55/0 128/0 8 

های بهداشتی جهت دفع ضایعات و پسماند از روش
 9 128/0 55/0 28/4 کن .دامی )فوو ت،  شه و غیره( استفاده می

حل  زیست ومنظور حفا ت از محیطبا سایر افراد به
 10 13/0 56/0 3/4 کن .محیطی همكاری میمسائل زیست

کن  از های دامی، سعی میبرای مبارزه با بیماری
های طبیعی و غیرشیمیایی استفاده کن  و روش

 استفاده از داروهای شیمیایی را به حداقل برسان .

34/4 59/0 135/0 11 

نژادهای دامی بومی را به ددیل سازگاری بیشتر با 
 12 138/0 61/0 41/4 ده .محیط، خوراو کمتر و غیره پرورش می

برای تقویت مرتع خود از کودهای شیمیایی استفاده 
 13 138/0 6/0 34/4 کن .نمی

بازیافت و استفاده مجدد از مواد زائد و ضایعات مانند 
 14 138/0 61/0 4/4 ده .های پالستیكی را انجام میها و بطریکیسه

ا هبقایای گیاهی کشاورزی خورده نشده توسط دام
سوزان  بلكه آن را با خاو مخلوط )پس چر( را نمی

 کن .می
36/4 61/0 139/0 15 

-زیست، آغل و محل نگهداری دامبرای حفظ محیط

 16 14/0 61/0 35/4 کن .ها را مرتب تمیز می

های مختلف، از نژادهای دامی برای پرورش دام
ه ای ک  و مقاوم به بیماری استفادسبش با نیاز علوفه

 کن .می
32/4 62/0 143/0 17 

 18 144/0 62/0 29/4 .کن رویه دام در مرتع جلوگیری میم  از چرای بی
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محیطی با دیگران صحبت درباره موضوعات زیست
 ها انتقالکن  اطالعات خود را به آنکرده و تالش می

 ده .
23/4 69/0 163/0 19 

برای افزایش تودید مرتع و سرسبزی آن، خودم 
 20 171/0 7/0 08/4 کن .ه بذرپاشی در مرتع اقدام میشخصاً ب

طی محیصورت داوطلبانه برای حل مسائل زیستبه
 21 172/0 72/0 17/4 کن .کمش مادی می

ا محیطی ببین ، آن راگر در جایی یش مشكل زیست
 22 251/0 95/0 77/3 ده .ربط اطالع میها و نهادهای ذیحتماً به سازمان

 های تحقیقمأخذ: یافته     5تا  1 میانگی  از*
 

ای م  حاضرم در فو"ی هاگویهمحیطی پاسخگویان نشان داد نتایج حاصل از بررسی رفتار زیست
و  "کن  جویی کن  در مصرف آو در منزل صرفهتالش می م "، "بكارم ی خود درخت اطراف خانه

های اضافی، استفاده جویی در مصرف انرژی )همچون خاموش کردن  مپم  اقدامات مرتبط با صرفه"
ا از هبه ترتیب نسبت به سایر گویه "ده  از دباس گرم در منزل در مواقع سرد سال و غیره( را انجام می

 (.6ودند )جدول اهمیت بیشتری برخوردار ب

صوص در خ سطح تحصیالتپاسخگویان بر حسب مختلف های بی  گروهنشان داد نتایج 
. با توجه به مقادیر میانگی  افراد با داری وجود داردتفاوت معنیمحیطی اخالق زیستمؤدفه 

ری محیطی بیشتهای اخالق زیستسطح تحصیالت دیپل  و بیشتر از دیپل  از خصیصه
بر اساس سابقه دامداری، در خصوص مؤدفه پاسخگویان مختلف های گروهی  برخوردارند. ب

داری وجود دارد. با توجه به مقادیر میانگی ، افرادی که محیطی تفاوت معنیزیستارزش 
 محیطی اعتقاد بیشتری دارند.های زیستسال سابقه دامداری دارند به ارزش 40با تر از 

 هایدر خصوص مؤدفهدوم به جز دامداری،  شغلس های پاسخگویان بر اسابی  گروه
، . با توجه به مقادیر میانگی داری وجود داردتفاوت معنیمحیطی زیستو رفتار ، اخالق نگرش

محیطی مساعدتر و بیشتری برخوردارند اما ها و رفتار زیستافراد با شغل کشاورزی از نگرش
 همچنی ، بی م کارمند بیشتر است. با شغل دو محیطی نزد گروههای اخالق زیستخصیصه
های آموزشی در خصوص بر اساس دفعات شرکت در دورهپاسخگویان مختلف های گروه
 داری وجود دارد.محیطی تفاوت معنیهای ارزش و رفتار زیستمؤدفه
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 محیطی پاسخگویان بر حسبنتایج مقایسه ارزش، نگرش، اخالق و رفتار زیست .7جدول 
 (Fآزمون ) یاقتصاد متغیرهای فردی و

 متغیر

 محیطیزیست رفتار محیطیزیست اخالق محیطیزیست نگرش محیطیزیست ارزش

میانگی *  

F 
(sig) 

میانگی 
* 

F 
(sig) 

میانگی 
* 

F (sig) 

میانگی 
* 

F (sig) 

سطح تحصیالت
 

        

 86/0 28/4 08/4 62/3 95/0 52/3 56/1 32/3 سوادبی
 (484/0) 35/4 (003/0) ** 67/3 (433/0) 45/3 (186/0) 50/3 ابتدایی
  31/4  75/3  38/3  36/3 راهنمایی
  28/4  86/3  32/3  48/3 دیپل 

بیشتر از 
  41/4  86/3  47/3  40/3 دیپل 

سابقه 
         دامداری

 64/1 32/4 86/1 80/3 091/0 42/3 55/4 36/3 سال 30 -1
31- 40 

 (124/0) 30/4 (157/0) 70/3 (913/0) 42/3 (011/0)* 37/3 سال

 40با تر از 
  41/4  70/3  46/3  58/3 سال

         شغل دوم
 91/3 29/4 20/4 01/4 73/2 15/3 34/1 57/3 کارمند
 (009/0)** 74/4 (006/0)** 87/3 (044/0)* 68/3 (261/0) 56/3 کشاوری
  32/4  68/3  47/3  43/3 باغداری
  29/4  77/3  32/3  33/3 آزاد

دفعات شرکت 
های در دوره

 آموزشی
        

 32/5 21/4 91/1 66/3 38/0 39/3 39/3 28/3 بار 5 -1
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 های تحقیقمأخذ: یافته    درصد  1داری در سطح معنی**درصد  5داری در سطح معنی* 

 
حیطی ممحیطی و رفتار زیست، نگرش و اخالق زیستنتایج همبستگی بی  متغیرهای ارزش

محیطی متغیرهای نگرش و اخالق زیستبی  پاسخگویان با استفاده از آزمون پیرسون نشان داد 
 (.8وجود دارد )جدول داری معنیو رابطه مثبت  محیطی پاسخگویانو رفتار زیست

 

 همبستگی آزموننتایج  .8جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته   درصد  1داری در سطح معنی**

 
 

   
   

 
 
 

 و نگرش با رفتار قاخالرابطه  -2شکل 

 
 

 

 (005/0)** 32/4 (150/0) 73/3 (680/0) 43/3 (035/0)* 45/3 بار 10 -6
 10بیشتر از 
  41/4  76/3  46/3  46/3 بار

 متغیر
 محیطیزیست رفتار

 sig مقدار آزمون
 116/0 102/0 محیطیارزش زیست

 000/0 281/0** محیطیزیستنگرش 
 000/0 /365** محیطیاخالق زیست

 نگرش

 

 اخالق

 

 رفتار ارزش
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 گیری و نتیجه بحث
غییر نگرش است که ای  امر مستلزم ت با طبیعت انسان رفتار مستلزم تغییر نحوه زیست،محیط حفظ

فتارهای ر از ناشی محیطیزیست مسائل از انسان نسبت به طبیعت است؛ از سوی دیگر بسیاری
-ای زیستهارزش ژهیوبه مختلف، عوامل یرتأث تحت است که زیستمحیط با هاانسان یغیرمسئو نه

است  نسانا کننده برای رفتارعامل تأثیرگذار و تعیی محیطی زیستاخالق ، حال یدرع است؛ محیطی
محیطی ها و اخالق زیستها، نگرشارزش، رو یازااست. محیطی مؤثر رفتارهای زیستبر و 

را زیست، بسیار مه  و ضروری است، زیت و محیطۀ ارتباط مستقی  آنان با طبیعواسطبه، دارانمرتع
ازد، سهای افزایش ناپایداری اکودوژیكی را فراه  میمحیطی در بلندمدت زمینههای زیستعدم آگاهی

-های زیستمحیطی با رفتارها و اخالق زیستها، نگرشارزش تأثیربر ای  اساس، هدف ای  مطادعه 

 در شهرستان گنبدکاووس بود. داریرتعممحیطی در بی  دامداران عوو تعاونی 
-برخورداری از متغیرهای ارزش، نگرش و اخالق زیست ازنظربیشتر پاسخگویان  نتایج نشان داد

 محیطی در سطح با تر از خوومتغیر رفتار زیست ازنظرمحیطی در سطح با تر از حد متوسط و 
در دامداران و پتانسیل موجود آنان  محیطیهای زیستقرار دارند. ای  نتیجه بیانگر وجود خصیصه

(. نتایج مقایسه میانگی  1390محیطی است )محبوبی و رموانی، برای بروز رفتار مسئو نه زیست
شتری محیطی بیهای اخالق زیستبا افزایش سطح تحصیالت، پاسخگویان از خصیصهنشان داد، 

ری اخالق گیایش آگاهی افراد و شكلتوان به تأثیر تحصیالت در افزای  نتیجه را میبرخوردارند. 
 زیستمحیط هـب نسبت نیانگر دیجاا به منجر گاهیآیش افزمحیطی در آنان نسبت داد. درواقع، ازیست

ست ا ریفتار قصد نهما ی ا کهشود و تالش برای حل آن می زیستیمحیط و درو مسائل ادفرا در
 (. 1397)عباسی و همكاران، 

 نسبت یزن بیشتری حساسیت دارند، زیستمحیط در مورد بیشتری آگاهی که رود افرادیانتظار می
 دارای زیاداحتمالافراد به (، درنتیجه، ای 1399داشته باشند )آزادخانی،  اطراف خـود زیستمحیط بـه

ای   .بود خواهد محیط حفظ جهـت در آنان رفتارهای هستند و زیستمحیط به تریمثبت نگرش
تحصیالت  دادند تحقیق خود نشان ( همخوانی دارد که در1390محبوبی و رموانی ) هاینتیجه با یافته

ای ههمچنی  با افزایش سابقه دامداری پاسخگویان به ارزش .محیطی دارداخالق زیست مثبت بر تأثیر
ار ها با تأثیر در افكار و احساسات افراد موجبات تغییر رفتمحیطی اعتقاد بیشتری دارند. ارزشزیست

محیطی و راهنمای های زیستگیری نگرشسازند، مبنایی برای شكلمحیطی را فراه  مییستز
 (. 1399محیطی هستند )فرمانی و همكاران، رفتارهای زیست

-و بهره زیستتر دامدار با طبیعت و محیطافزایش سابقه دامداری، به معنای وجود ارتباط طو نی

جه ارزش قائل شدن برای آن است. شكی نیست، برخورداری مندی از خدمات آن )چرای دام( و درنتی
محیطی، زمانی خوو است عنوان یش راهنمای رفتار زیستمحیطی، بههای زیستدامداران از ارزش

زیست با توجه به سودرسانی و رفع نیاز )مثل چرای دام در که تنها محدود به ارزش ابزاری محیط
است، نیز مدنظر آنان  ارزش نفسه دارایکه فیزیست و ای طبیعت( نباشد، بلكه ارزش ذاتی محیط
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ارند محیطی مساعدتر و بیشتری برخوردها و رفتار زیستقرار گیرد. افراد با شغل کشاورزی از نگرش
کارمند بیشتر است. افراد با شغل کشاورزی، ارتباط  محیطی نزد گروههای اخالق زیستخصیصهاما 

ت زیست دارند و با توجه به منفعت و سودرسانی دائمی طبیعو محیطبیشتر و مستمرتری با طبیعت 
، محیطیهای مطلوو زیستاز نگرشرود در صورت برخورداری زیست به آنان، انتظار میو محیط
 ند. ده نشان خود است، از طبیعی منابع و زیستمحیط حفظ با همسو که نیز بهتری رفتارهای

زیست ازنظر میزان و استمرار کمتر است و به نظر طبیعت و محیطدر مورد گروه کارمند، ارتباط با 
از  ایمجموعهگیری ساز شكلرجوع کاری زمینهرسد تحصیالت، تجارو و تعامل آنان با ارباومی

های متمایز از عرف و عادت و رفتارهای برآمده از طبیعت انسانی )اخالق( در آنان باشد. ارزش
تار اند از اخالق و رفهای آموزشی بیشتری شرکت کردهانی که در دورههمچنی ، آن دسته از پاسخگوی

 حیطیمزیست اخالق به زیستمحیط حفظ محیطی مساعدتر و بیشتری برخوردارند. برایزیست
 حساسیت با و کرده شناسایی را طبیعت و انسان بی  تغییر حال در و پیچیده نیاز است که ارتباطات

 هنگفر ایجاد و رفتار باهدف تغییر هاییآموزش با ارائه اخالقی، چنی پدیداری . دهد پاسخ آن به
 و محیطی، ضم  ایجاد توانایی دروزیست پذیر است. از سوی دیگر، آموزشامكان زیستمحیط

 رفتار تغییر محرو موتور و مودد بخش و عاملآگاهی زیست،طبیعت و محیط روی جامعه ارزیابی اثر
 نیا واست )آرامشی محیطیرفتار زیست درنهایت محیطی وهای زیستنیاز دغدغهبوده و پیش
 ( است که در1392صادحی و قائمی اصل )های ای  بخش، مغایر با یافتههای (. یافته1399همكاران، 

 حیطیمزیست رفتار بروز در چندانی تأثیر محیطیزیست دانش و آموزش دادند تحقیق خود نشان
 .ندارد

وجود  رابطه محیطی پاسخگویانمحیطی و رفتار زیستو اخالق زیست متغیرهای نگرشبی  
های یش فرد نسبت به عقاید و قواوت ت،الای از احساسات، تمایبه معنای مجموعهنگرش  .دارد

-یطت به محببرای رفتار نسوی های خاص آمادگی و حیطی در زندگیمیش پدیده یا رخداد زیسـت

ت از  حفاو  محیطیزیست های مشارکتی در توسعهفعادیتبرای مهمی انگیزشی  ، عاملزیست
 تمایل (. درواقع1391)صادحی و امام قلی،  است رفتار کنندهتری  تعیی مه بوده و زیست محیط

 زیستیمحیط مسائل به نسبت شودمی باعث( زیستیمحیط شنگر) زیستمحیط حفظ به ادفرا هنیذ
 تصمی  یابد یشافزا زیستیمحیطمسائل  نسبت ادفرا شنگر رقد چه هرحال، درعی شوند.  سحسا
همچنی  اخالق  .شودبیشتر می زیستمحیط حفظ ایبر( ریفتار قصد) ریکا منجاا ایبر ادفرا گرفت 
ب رساندن منظور ممانعت از آسیمحیطی، با تعیی  اصول و معیارها، بر روابط انسان با طبیعت بهزیست

های درونی اخالقی، به دنبال تصحیح ست. ای  اصول بازدارندهبه طبیعت و حفا ت از آن، حاک  ا
مسئو نه  تارهایرف بیشتر بروز محیطیزیست رفتار نادرست انسان با طبیعت هستند، درنتیجه اخالق

 هاییافته با بخش ای  های(. یافته1393افراد را به دنبال دارد )نبوی و شهریاری،  در محیطیزیست
 .دارد (، همخوانی2015) Tuncay et al ( و2016) Jekria ،(1391) کیا فروت  و نواح
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  پیشنهادها
 هایهای فرهنگی و آموزهمحیطی دامداران، توجه به برنامههای زیستباهدف تقویت ارزش -

متخصصان دانشگاهی  های مذکور همكاریدر طراحی و اجرای برنامهدینی مورد توصیه است. 
 .های جمعی ضروری استهای مسئول و رسانهنهادها و سازمانو حوزه و 

ه باید دربرگیرنده اعوای خانواد محیطیهای آموزشی زیستدورهباهدف اثربخشی بیشتر،  -
تمام اعوای  بیشتر کترمشاویژه کودکان، نوجوانان و زنان نیز باشد تا ه  زمینه دامداران به

محیطی در راستای ئو نه زیسته  رفتارهای مس زیست فراه  آمده ودر حفظ محیط ادهخانو
 .شكل گیرد ننازیست در آحفظ منابع طبیعی و محیط

یطی محهای آموزشی بر بروز رفتارهای زیستبا توجه به تأثیر مثبت مشارکت در دوره -
ارائه  رسانی مناسب وها، با اطالعشود عالوه بر توجه بیشتر به برگزاری دورهدامداران، توصیه می

های آموزشی و تداوم بروز رفتارهای م، زمینه مشارکت هر چه بیشتر آنان در دورههای  زمشوق
 محیطی فراه  شود.مسئو نه زیست

و یشتر سابقه دامداری ببا توجه به برخورداری بیشتر دامداران با سطح تحصیالت با تر و  -
الق، نگرش و محیطی )اخهای مؤثر بر رفتار زیستاز خصیصهدارای شغل دوم )کش کارمند( 

زیست از های حفظ محیطشود در طراحی و اجرای برنامهمحیطی(، توصیه میارزش زیست
 ها بیشتر استفاده شودمشارکت ای  گروه

 امداران واز د زیستمحیط حامی هایاستفاده بیشتر از  رفیت تعاونی دامداران با ایجاد تشكل -
 محیطی و اقدامزیست نگرش محیطی، بهبودیستهای زها، باهدف درونی کردن ارزشآن از حمایت
آوری زباده از مرتع، زیست )مثل جمعمحیط حفظ جهت محیطی( آنان در)رفتار زیست عملی

 .پذیرد انجام کاری و غیره(،بذرپاشی، نهال
 ان مواجهآن از برخی با نیز تحقیق ای  که است مواجه هاییمحدودیت با علمی تحقیق هر انجام

 هاداده کندی فرآیند گردآوری: از اندعبارت حاضر پژوهش هایمحدودیت از برخی .است بوده
تكمیل پرسشنامه.  ها درتعاونی اعوای از برخی همكاری عدم ویروس کرونا و شیوع علت به

داری مرتع تعاونی هایشرکت خاص در زمانی مقطع یش در پژوهش همچنی  ازآنجاکه ای 
ای هبرای پژوهش .کندمی دارخدشه را آن پذیریتعمی  ه است،شدشهرستان گنبدکاووس انجام

أثیر سواد محیطی و همچنی  تتأثیر نیت و نگرانی زیستآتی مرتبط با ای  تحقیق عناوینی چون 
 محیطی دامداران مورد پیشنهاد است.محیطی بر رفتارهای زیستزیست

 
 قدردانی و تشکر

 ادی نبوده است.ای  پژوهش تحقیق با حمایت مادی هیچ نه
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 منابع
 آگاهی، سطح میزان بر محیطیزیست آموزش (. تأثیر1399نیا، پ.، شبیری، م.، و  ریجانی، م. )آرامشی

. (دنا کرهزیست گاهذخیره: موردمطادعه) زیستی تنوع از حفا ت در محلی جوامع رفتار و نگرش
 .116-103(، 3)23زیست، فصلنامه علوم و تكنودوژی محیط

: یمورد مطادعه) پایدار اکوتوریس  ایجاد در محیطیزیست شناخت و آگاهی (. نقش1399خانی، پ. )آزاد
 .98-83(، 1)1زیست، . فصلنامه پایداری، توسعه و محیط(ایالم شهرستان

محیطی و اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست ایزمینه عوامل بررسی (.1397) م. محرابی،و  م.، اسدی،
  .132 -118 ،(15) 8 نامه فرهنگی هرمزگان،پژوهش .باسشهروندان بندرع

تان اس: ه موردیزیستی؛ مطادعرفتارهای محیطبار  اجتماعی یهبررسی تأثیر سرما(. 1390) قلی، ل.امام
 .مازندران ، دانشگاهعلوم اجتماعی رشدکارشناسی ا هنامکردستان، پایان

 اخالق میزان (. سنجش1395م. ) خداداد، ز.، و چی،چاور نژاد ح.، حیدری زاده،موسی ا.، نژاد، بدراق
 اندهست گندمكاران: موردی مطادعه ارگانیش کشاورزی پذیرش راستای در کشاورزان محیطیزیست
بیعی، ط منابع و کشاورزی علوم توسعه مسیر در سراسری کنگره کالده. دومی  شهرستان در کنگور
 ، گرگان، گلستان. 13965اردیبهشت  22

 تودید هایتعاونی پایدار توسعۀ بر تأثیرگذار (. عوامل1394.، چیذری، م.، و چوبچیان، ش. )حاجی، ل
 .117-91(، 15)4ها. تعاون و کشاورزی، تعاونی اعوای دیدگاه از نقده کشاورزی شهرستان

 مدیر.پارس ادكترونیش . تهران: نشرSPSS(. آموزش 1386حبیبی، آ. )
(. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار 1396ر.، حسینی، س. م.، و رضایی، ع. ا. ) حجازی، س. ی.، کرمی دارابخانی،

 .30-17: 1زیستی استان تهران. محیط شناسی، های مردم نهاد محیطزیستی اعوای سازمانمحیط
(. بررسی مرتع و مشكالت آن در ایران و ارائه راهكارها و پیشنهادات. کنفرانس 1394حسام نژاد رستمی، م. )

 ، کوهدشت، درستان. 1394فروردی   26زیست و توسعه روستایی، اورزی پایدار، محیطملی کش

محیطی بر زیست اجتماعی رفتارهای (. تأثیر1391حقیقتیان، م.، پورافكاری، ن.، و جعفری نیا، غ.ر. )
 .152-135(، 1)5مطادعات توسعه اجتماعی ایران.  .اجتماعی توسعۀ
 ی. ق : پژوهشكده باقرادعلوم.(. اخالق کاربرد1393دبیری، ا. )
محیطی پیش بینی اخالق زیست (.1398ص. ) صادحی،و  و.،یزدانبخش، ج.، کرمی، ف.، دهقان، 

 .60-56 ،(4) 14 فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، محیطی،ها و هنجارهای زیستبراساس ارزش
. 1394دی  8 رمز قرار گرفت.(. هوای تهران بار دیگر در وضعیت ق1394زیست. )سازمان حفا ت محیط

 http://www.tabnak.ir/fa/tag قابل بازیابی در:

 هایشرکت موفقیت بر مؤثر فردی (. عوامل1391شهرکی، م.ر.، بارانی، ح.، و عابدی سروستانی، ا. )
 .51-38(، 9)23، کشاورزی تعاون و گلستان. در استان مرتعداری تعاونی

 از حفا ت رفتارهای و محیطیزیست آموزش رابطه (. بررسی1392صادحی، ص.، و قائمی اصل، ز. )
 آموزش علمی . فصلنامه(بابل شهر دخترانه هایدبیرستان آموزان دانش: موردمطادعه) زیستمحیط
 .79-67(، 3)1پایدار،  توسعه و زیستمحیط

http://www.tabnak.ir/fa/tag)%20%20تاریخ
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ی محیطزیست رفتار محیطی برزیست هایارزش تأثیر (. بررسی1393س. ) زاده،صادحی، ص.، و کری 
 .76-61(، 2)5ایران،  اجتماعی . مسائل(ارومیه شهری مناطق مطادعۀ)

 به نستاییارو یشاگر بر مؤثر فرهنگی -جتماعیا ملاعو تحلیل(. 1395. )ز اد،کینژزوپا و ،.ص ،صادحی
 ییزربرنامه و هشوپژ فصلنامه(. بابلسر نشهرستا یستاهارو: ردیمطادعه مو) ارپاید ورزیکشا
 .82-67(، 13) 5 ،ستاییرو
 مطادعه)زیستمحیطی،  رفتارهای و نگرش و فرهنگی سرمایه(. 1391. )ل امام قلی، و ،.ص ،صادحی

 .120-91(، 28) 8 ارتباطات، و فرهنگی مطادعات ایرانی انجم  فصلنامه(. کردستان استان: موردی
 محیطیزیست اخالق هایدیدگاه و (. ماهیت1386ا.، شاه ودی، م.، و محقق داماد، م. )عابدی سروستانی، 

 .72-59(، 1-2)2اسالمی. اخالق در علوم و فناوری،  دیدگاه بر تاکید با
محیطی، های پژوهش در اخالق زیستضرورت و ویژگی .(1387) م. شاه ودی،و  .،عابدی سروستانی، ا

 .61-56، (4و  3)3ناوری، فصلنامه اخالق در علوم و ف

 اب سبز محصو ت خرید برای کنندهمصرف قصد (. بررسی1397عباسی، ع.، یدادلهی، ش.، و بیگی، ج. )
یقات محیطی. تحقزیست دانش و محیطیزیست هاینگرانی شده،ریزیبرنامه رفتار ازنظریۀ استفاده

 .130-111(، 4)8بازاریابی نوی ، 
 طمحیمحیطی در تحلیل رفتار زیستهای ارزشی زیست(. کاربرد نگرش1395. )م ،بیژنی.، و ا ع، غزانی

موردمطادعه: کشاورزان شادیكار بخش مرکزی شهرستان ، منظور حفا ت از خاوگرایانه کشاورزان به
 .91 -81(، 1)47، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. ساری

محیطی کشاورزان. (. سرمایه اجتماعی و اخالق زیست1395غیاثی، ع.ر.، سارانی، و.، و پاریاو، ج. )
 .11 -1 (،4)11مجله اخالق در علوم و فنـاوری، 

محیطی کارکنان صنایع. اخالق در علوم و فناوری، (. اخالق زیست1398فرضی، ن.، و فرخیان، ف. )
14(3 ،)43-48. 

 بر محیطیزیست اطالعات و بهتجر تأثیر (. بررسی1399فرمانی، م.، غفاری، م.، و زندی نسب، م. )
ت، زیسزیست. فصلنامه علوم و تكنودوژی محیطمحیط به آگاه کنندگانمصرف رفتار و نگرش

22(11 ،)31-46. 
 کشت تحت مراتع در اکوسیستمی خدمات و سازگاری (. مدیریت1393قرنجیش، ا.، و ثمری، ا. )

مایش ملی . ه(چپرقویمه روستای س،گنبدکاوو شهرستان گلستان، استان موردی مطادعه)آتریپلكس 
 دانشگاه گنبدکاووس، استان گلستان. ،1393فروردی   28توسعه پرورش شتر ایران، 

برداران روستایی نسبت (. دیدگاه بهره1395کرمی دهكردی، ا.، کریمی، و.، بادسار، م.، و آقاجانلو، خ. )
مراتع در شهرستان ماهنشان استان  ها پیرامون حفا ت ازهای مرتعداری بر دانش آنبه تأثیر طرح

 .167-151(، 2) 12زنجان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 

های مرتعداری: مطادعه (. عدم تعادل دام و مرتع و تاثیر طرح1394و کرمی دهكردی، ا. ) کریمی، و.،
 .26-11(، 1) 10 مرتع، پژوهشی علمی نشریۀ .موردی: شهرستان ماهنشان

محیطی زیست واکاوی هنجارهای اخالقی(. 1394) .غالمرضایی، سغ م.، و زمانی، .، زاده، میتنم
کشاورزی ایران،  مجله علوم ترویج و آموزش .کشاورزان: موردمطادعه کشاورزان شهرستان شیراز

11(2 ،)49-65. 
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رعان عوو محیطی زا(. بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر نگرش زیست1391) غ م.زمانی، .، و زاده، میتنم
 .62-43(، 4)1، تعاون و کشاورزی غیرعوو تعاونی های کشاورزی شهرستان شیراز.

مجله  زیستی روستاییان در استان گلستان.(. سنجش اخالق محیط1390محبوبی، م.، و رموانی، ن. )
 .67 -58 (،3)6اخالق در علوم و فنـاوری، 

(. واکاوی علل عدم مشارکت مرتعداران 1399د، م. )محبوبی، م. ر.، شهرکی، م. ر.، آورند، آ و شرافتمندرا
زارهای ک  بازده به مراتع مصنوعی در استان گلستان. گزارش طرح پژوهشی با شناسه در تبدیل دی 

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.16-393-97
الق و مشارکت در حفظ منابع خ(. ا1398غ. ح. ) زاده،عبداهلل ح.، و بارانی، م.، دریجانی، م.، محبوبی،
 .25-19 ،(1) 14 فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، .طبیعی

 شهرستان رفتاری باغداران تمایالت (. بررسی1396پناه، م. )محمدی، ز.، محمدزاده، س.، و یزدان
-رنامههنجار استرن. پژوهش و ب -باور -ارزش از تئوری استفاده آو با از حفا ت به نسبت دشتستان

 .156-143(، 2) 6ریزی روستایی، 
 ،دیدگاه شهروندان از زیستیمحیط فرهنگ و اخالق مفاهی  واکاوی (.1396) ص. دام  باغ،س.، و ملكی، 

  .58-41 ،(23) 6 محیطی، مطادعات و جغرافیا فصلنامه .آباد غروموردپژوهی: شهر اسالم
محیطی عشایر پیش و تحلیل رفتار زیست (.1398وند، ر.، و مهاجر، ر. )مهدوی، د.، علیجانی علیجان

 ریزیموردی: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری. برنامه مطادعهپس از اجرای طرح جایكا، 
 .108 -83(، 4)9فوایی جغرافیا، 

(. بررسی تطبیقی انسجام 1397ر. ) ،غفوری .ر.، وم ،, شهرکی.ا ،عابدی سروستانی.، خ.س ،مهدوی
مجله  .داری استان گلستانهای مرتععوو تعاونی ریبرداران عوو و غدر بی  بهرهای اجتماعی: مطادعه

 .120 -112(، 1)12، مرتع
 محیطیزیست پاسخگویی بر مؤثر (. عوامل1395نیا، ز. )مهدی زاده، ح.، طاهرپور، و.، و معتمدی

 .88-65(، 20)5، کشاورزی استان ایالم. تعاون و کشاورزی تودید تعاونی هایشرکت
 بردارانبهره دیدگاه از مراتع مشكالت یابی(. ریشه1395میردیلمی، ز.، سپهری، ع.، و بارانی، ح. )

 .99-79(، 1)2داری، . نشریه علمی مرتع(ایران شرق شمال مراتع: موردی یمطادعه)

 رتارف با اجتماعی مسئودیت احساس و اجتماعی -اقتصادی پایگاه رابطه بررسی (.1395) .ا ،میرفردی
 5 پایدار، توسعه و زیستمحیط آموزش .(ممسنی نورآباد ساکنان: موردمطادعه) زیستیمحیط

(1)، 101-114.  
 .83-69(، 2)12زیست، زیست. انسان و محیطمحیط و اخالق (. دی ،1393نبوی، ع.ح.، و شهریاری، م. )

 هزیستی؛ مطادعتی رفتار محیطشناخجامعه تبیی (. 1395)و دیهول، م.  ،سراج زاده، ح. ،نصرتی نژاد، ف.
 .18-1ص  ،1جغرافیایی، ش محیط  پایدار توسعه هفصلنام. شهروندان تهرانی :مورردی

زیستی دانشجویان دانشگاه زنجان. علوم (. بررسی دانش و نگرش محیط1396ندردو، س.، و شمس، ع. )
 .558-545(: 4) 19زیست، و تكنودوژی محیط

زیستی تأثیرگذار بر رفتار های محیط(. تحلیل سازه1397وسی پور، و. )نعیمی، ا.، رضایی، ر.، و م
ملش استان خوزستان. علوم ترویج و آموزش زیست روستاییان شهرستان باغحفا ت از محیط
 .22-1(: 1) 14کشاورزی ایران، 
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ی، محیط(. بررسی رابطه بی  کنش عقالنی و رفتارهای زیست1390نواح، ع ر.، و فروت  کیا، ش. )
 .78-68، 51زیست، محیط مهندسی و علوم فصلنامه موردمطادعه: جامعه شهری اندیمشش.

کشاورزان  بی  در محیطیزیست رفتار و اخالق نگرش، بر مؤثر عوامل (. بررسی1396واحدی، ن. )
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the impact of environmental values, 

attitudes and ethics with environmental behaviors of ranchers’ members of 
rangeland cooperatives in Gonbad Kavous. The statistical population was 644 
ranchers’ members of rangeland cooperatives. Using Krejcie and Morgan table, 
240 of them were selected by stratified random sampling. A questionnaire was 
used to collect information. The content and appearance validity of the 
questionnaire were confirmed by experts, and its reliability was confirmed using 
Cronbach's alpha method. Data were analyzed using mean comparison, 
correlation and regression tests. The results of the mean comparison test showed 
that there is a significant difference between different groups of respondents 
according to the level of education regarding the component of environmental 
ethics, based on the history of animal husbandry, regarding the component of 
environmental value, based on the second job, regarding the components of 
attitude, ethics and environmental behavior, and based on the frequency of 
participation in training courses on value components and environmental 
behavior. The results of correlation test showed that there is a positive and 
significant relationship between the variables of attitude, and environmental 
ethics, and the environmental behavior of the respondents. In general, 
environmental values do not affect the occurrence of ecological behavior of 
ranchers, but appropriate environmental ethics and attitudes are more important 
in the occurrence of ecological behavior of ranchers. 
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