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 سرآغاز
 که است مواجه جمعیت درش نام به بزرگی مشکل با امروز جهان
 جمعیت این غذای مینتا و غذاست کمبود آن پیامدهای از یکی

 جمعیت زایشاف شود.می مربوط کشاورزی بخش به رشد به رو
 شیمیایی، کودهای مانند شیمیایی هاینهاده تا است شده سبب
 برای خطرزا عوامل سایر و هورمونی هایفرآورده ،سموم انواع

 بخش به رویهبی و نشده کنترل صورت به زیستمحیط
 رشد به رو تقاضای به بتواند بخش این تا شوند وارد کشاورزی

 محصوالت افزایش به نیاز آن، بر فزون دهد. پاسخ غذایی مواد
 فقر کاهش و داخلی تقاضای برای چه کشورها در کشاورزی

 نیروی ترینقوی عنوان به صادرات منظور به چه و غذایی
 کشاورزی در شیمیایی هاینهاده از رویهبی هاستفاد در محرکه

 عوامل مهمترین از یکی تواندمی این که شودمی محسوب
 ( ;Yazgan & Tanik, 2005باشد سالمتی کنندهتهدید

(Ibitayo, 2006; Udeigwe et al., 2015. از رویهبی استفاده 
 سالمتی تهدید بر عالوه کشاورزی، هایفعالیت در هانهاده این

 فرسایش ها،جنگل نابودی اوزون، الیه تخریب آب، آلودگی بشر،
 گازهای افزایش اثر در زمین حرارت درجه افزایش و خاک شدید

 ( ;Satoh & Hosokawa, 2000 دارد دنبال به نیز را ایگلخانه

Malek Saeidi et al., 2009). وانعن به برنج ،میان این در 
 شده محسوب نجها رد کشاورزی محصوالت مهمترین از یکی

 این دهد،می تشکیل را دنیا جمعیت ددرص 43 اصلی غذای که
 در را رنف میلیارد دو حدود برای نیاز ردمو کالری سوم دو صولمح

 نفر میلیارد 7 از یشب جهان نیکنو جمعیت .کندمی مینتا آسیا
 .رسید خواهد نفر میلیارد 1 دودح به 2303 سال تا که بوده

 0 میزان به ساله هر برنج برای تقاضا هک رودیم رانتظا بنابراین،
 از رتاهک میلیون 163 از بیش اکنون هم یابد. افزایش درصد
 هاتحقیق طرفی از دارد. صاصاخت برنج کشت به دنیا اراضی
 قابل هایزمین از رتاهک ونمیلی 13-05 ساالنه که دهدمی نشان
 درصد 13 که ینا به توجه با رود.یم بین از دنیا در برنج کشت

 درصد 13 میزان همین به و آسیاست قاره در جهان ایشالیزاره
 نای تولید بنابراین، شودمی مصرف قاره این در تولیدی برنج

 نتیجه در است. ربرخوردا ایژهوی اهمیت از ارهق این در صولحم
 در باال غذایی امنیت داشتن با است ربراب برنج تولید افزایش
 حد از بیش آلودگی همچنین و آسیا عهتوس الح در جوامع
 برای شیمیایی هاینهاده فراوان استفاده از ناشی زیستمحیط

 منابع ناپایداری سبب تواندمی که است محصول این وسیع کشت
 این در . (FAO, 2013) شود قاره این در آن سوء آثار و محیطی

 تولید هایقطب ترینمهم از یکی عنوان به مازندران نتاسا میان،
 برنج درصد 44 میانگین طور به ساالنه ،رانای کشور در برنج

 علت به اخیر دهه چند در سویی، از نماید.می مینتا را کشور
 از تولیدی منابع از حفاظت به توجه عدم و برنج مداوم کشت
 تخریب زمینه در متعددی مسایل شاهد ،شالیکاران سوی
 ویژه به کودها زیاد رفمص ایم.بوده نتااس این در زیستمحیط

 و یزیرزمین هایآب ویژه به هاآب آلودگی امکان و ازته کودهای
 سالمتی آشامیدنی، آب منابع به هاترکیب این ورود موادری، در

 رو بسیاری خطرات با را آبزیان ویژه به جانوران سایر و هاانسان
 ،یزن شیمیایی سموم از اندازه از بیش استفاده .است نموده رو به

 طبیعی، دشمنان نابودی ،حاد مسمومیت چون زیانباری اثرات
 ثیرتا کاهش مقاوم، هایتآف به ضعیف هایتآف تبدیل

 هایزیستگاه و جانوری هایگونه رفتن بین از و هاکشآفت
 ,.Daryaie et al) است داشته همراه هب را نتااس این طبیعی

 (کود و سموم) هاینهاده از رویهبی استفاده ،بنابراین .(2014
 تهدید نتیجه در و خاک و آب آلودگی به منجر که میایییش

 غذایی امنیت تهدید و خاک و آب سالمت انسان، سالمت
 این در مطلوب مدیریت لزوم شود،می (تولید کیفیت و )کمیت

 شالیکاران خود مشارکت با فرآیندها این اصالح طریق از را حوزه
 رتارف و نگرش ،نوعی به باید دیگر عبارت هب د.دهمی نشان

 بررسی مورد شیمیایی هاینهاده از استفاده مورد در شالیکاران
 سوء آثار کاهش یا اصالح بتواند نهایت در که گیرد قرار

 .(Aghasafari et al., 2015) باشد داشته بر در را یزیستمحیط
 بررسی و مطالعه» داردمی بیان که اصل این به توجه با ،سویی از

 با و بوده ضروری آنان اجتماعی رتارف درک برای افراد نگرش
 و هدایت را آنها عمل و رتارف توانمی آن از یافتن آگاهی
 ریزیبرنامه در گام اولین ،(Karimi, 2000) «نمود بینیپیش
 هاینهاده رویهبی مصرف از ناشی هایخطر کاهش برای

 انجام پایدار، رزیکشاو به دستیابی و کشاورزان سوی از شیمیایی
 کشاورزان رهایتارف و نگرش دانش، بررسی مورد در یهایتحقیق
 است کشاورزی در استفاده مورد شیمیایی هاینهاده درباره

Velten et al., 2015; Ahnstrom et al., 2009; Koh &) 

(Jeyaratnam, 1996 ،بتواند که هاییپژوهش انجام بنابراین 
 مورد در را شالیکاران، اخص طور به کشاورزان، رتارف و نگرش
 به کمک منظور به دهد، قرار بررسی مورد هانهاده این مصرف
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 بسیار زیست،محیط هایریزیبرنامه در کارشناسان و ریزانبرنامه
 حاضر پژوهش ،بنابراین بود. خواهد کارگشا و بوده اهمیت زحای
 در یشیمیای هاینهاده مصرف رتارف و نگرش بررسی پی در نیز

 در .است مازندران نتااس در شمالی سوادکوه نتاشهرس شالیکاران
 نگرش که است، روهروب لهمسا این با حاضر پژوهش نهایت
 رتارف و شیمیایی هاینهاده مصرف به شالیکاران زیستیمحیط
 است. چگونه هانهاده این از استفاده در آنها زیستیمحیط

 منفی، یا مثبت هایارزشیابی از بادوامی نظام توانمی را نگرش
 به نسبت مخالف یا موافق عمل به تمایل و عاطفی هایاحساس

 همین به .(Karimi, 2000) کرد تعریف اجتماعی موضوع یک
 به نسبت سوگیری نوعی توانمی را زیستیمحیط نگرش ترتیب،
 رتارف مستعد را فرد که دانست آن از بخشی یا زیستمحیط
 مبنای که است این در نگرش اهمیت اید.نممی آن با مطابق

 (Bord et است زیستیمحیط رهایتارف ،بروز شرطپیش و رتارف

(al., 2000. دو به را زیستیمحیط هاینگرش کلی حالت در 
 و عام زیستیمحیط نگرش اول گروه کرد: تقسیم نتوامی هگرو

 این بر اعتقاد اول گروه در خاص. زیستیمحیط نگرش دوم گروه
 هاینگرش زیستمحیط مختلف اجزای به تنسب افراد که است

 کلی وضعیت باید افراد نگرش بررسی در بنابراین، دارند متفاوتی
 این بر اعتقاد دوم، گروه در داد. قرار بررسی مورد را زیستمحیط
 بیشتر خاص موضوع یک به سبتن افراد نگرش که است
 است زمال علمی ایهبررسی در نتیجه در است کنندهتبیین

 گیرد قرار توجه مورد خاص هایجنبه به نسبت افراد نگرش
(Maleki et al., 2014). با را نگرش توانمی سویی از 

 نظرمد است، زیر شرح به که کلینبرگ نظر از نگرش هایویژگی
 :(Sharafoaldin, 1998) داد قرار

 رقرا فرد شناختیجهان میدان در که چیزی هر یعنی موضوع: .1
 تشکیل را او شخصی نگرش موضوع تواندمی باشد داشته
 و ایگلخانه گازهای یا ترافیک خاص موضوع مانند دهد

 فرد در آیا» که شرح این به .زیستمحیط حفاظت کلی موضوع

  «دارد؟ وجود زیستمحیط موضوع به نسبت نگرشی نظر،مورد

 نگرش موضوع با مخالفت یا و موافقت یعنی گیری:جهت .2

 نگرش موضوع با مخالفت یا موافقت درجه شدت: .0

 سطحی تواندمی که نگرش یاجزا ترکیب نوع ترکیب: نوع .4
 (ساده«هستم زیستمحیط طرفدار من» حرف حد )در باشد
 آوریجمع برای مردمی هایتشکل حرکت یا شخصی رتا)رف

 از دیگران به )آموزش پیچیده عمیق ن(تاکوهس از زباله
 ،یافته( سازمان هایحرکت طریق

 مختلف هاینگرش یکدیگر: با مختلف هاینگرش هماهنگی .5
 دهندمی جهت را کلی رتارف و گذارندمی ثیرتا هم روی بر

  اند.ناهماهنگ زمانی و هماهنگ گاه هانگرش طورهمین
 طور به و کلینبرگ نگاه از نگرش هایویژگی به توجه با ،بنابراین
 نگرش «هماهنگی» و «موضوع» هایویژگی به توجه با اخص،

 ایرابطه توانمی هیبرلین نگاه از هانگرش بندیتقسیم یهنظر و
 افراد در آن به خاص نگرش و زیستیمحیط عام نگرش بین

 بر عام نگرش که کرد فرض توانمی بهتر عبارت به شد. متصور
 است. ثروم افراد در زیستیمحیط خاص نگرش

 هاییکُنش و هااقدم از ایمجموعه ،زیستیمحیط رتارف قابلم در
 این عمده دهد.می انجام زیستمحیط مقابل در انسان که است

 مورد زیستمحیط از محافظت یا حامی رهایتارف با رهاتارف
 تا افراد که است این سوال دیگر، بیان به گیرند.می قرار مقایسه

 انجام را زیستمحیط از حفاظت با سازگار رهایتارف اندازه چه
 انجام معنی به توانمی را زیستمحیط حامی رهایتارف دهند.می
 حفظ به که دانست افراد روزمره زندگی در رهاییتارف

 البته کنند.می کمک آن اکولوژیکی تعادل ابقای و زیستمحیط
 زیستمحیط حامی رهایتارف که الوس این به پاسخ در کاوش
 نشان ادزی احتمال به کند،می معین را آن کسی چه و چیست
 هایارزش به توجه با رهاتارف قبیل این که داد خواهد
 از پیچیده ترکیب یک که شوندمی تعریف زیستیمحیط
 است معنوی و شخصی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هایارزش

 (Mappin کندمی تغییر مختلف هایموقعیت در و زمان طی که

(& Johnson, 2005. بر رتارف بینیپیش هایدشواری وجود با 
 داریمعنی رابطه زیادی، هایتحقیق و هاهمطالع ها،نگرش اساس

 ریتارف هایقصد مختلف انواع و زیستیمحیط نگرش بین
 شده( اهدهمش رتارف هم و شدهگزارش رتارف )هم زیستیمحیط
 در هانگرش اگر که معتقدند پژوهشگران زا بسیاری اند.یافته

 به توانندمی ،شوند سازیهوممف درستی به مناسب هایمقیاس
 (& Dunlap مثال عنوان به کنند. کمک افراد رتارف بینیپیش

(Van Liere, 1987; Kaiser et al., 1999 نگرش 
 رتارف بینیپیش برای قوی عامل یک عنوان به را زیستیمحیط

 میان، این در .(Maleki et al., 2014) کردند معرفی اکولوژیکی
 (Danlap et کار به که حوزه این در هاهالعمط نخستین از یکی

(al., 1978 و هاپارادایم درباره مفاهیمی است، مبتنی 
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 بینیجهان آنها، استدالل به بنا .است گوناگون هایبینیجهان
 از یکی عنوان به ،اکولوژیکی نوین پاردایم یا مریکاآ بر مسلط
 عامل یک عنوان به و زیستیمحیط نگرش هایمقیاس ترینمهم
 همکارانش و دانلپ .است اکولوژیکی رتارف بینیپیش برای قوی

 هاییچالش گرایی،زیستمحیط ظهور با همزمان که دریافتند
 طبیعت به نسبت اروپا و امریکا در ویژه به مردم هایدیدگاه برای

 در آنها سازیمفهوم است. آمده وجود هب آن با سانان رابطه و
 حول ،نامیدندمی اکولوژیکی نوین یمپارادا که یچیز مورد

 وجود طبیعت، تعادل ریختن بهم در انسان توانایی درباره عقایدی
 برای انسان حق و انسانی جوامع رشد برای هاییمحدودیت
 آنها، .(Maleki et al., 2014) بود متمرکز طبیعت در حکمرانی

 و دنکرد مرور گرفته انجام 1171 و 1161 بین که را، مطالعه 21
 برخی با خود، زیستی(محیط عام )نگرش اصلی مقیاس کنار در

 محل ،شغل ،تحصیل درآمد، ،اجتماعی طبقه سن، مانند متغیرها
 برخورد نیز جنس و سیاسی ایدئولوژی سیاسی، گرایش سکونت،

 و رتکرده تحصیل تر،جوان افراد که گرفتند نتیجه و اندداشته
 افراد تا دارند زیستمحیط درباره بیشتری دغدغه ترلیبرال
-Mokhtari) کارتر محافظه و سوادترکم تر،مسن

Malekabadi, 2014). متعددی هایپیمایش ،تاراس این در 
 اما ،است گرفته صورت همکارانش و دانلپ مقیاس براساس
 انجام حاضر پژوهش موضوع زمینه در ،مقیاس این با پژوهشی

 :شودمی اشاره آنها دیکتریننز از برخی به ناچار به است. نگرفته
(Dorandish et al., 2018) بررسی عنوان با پژوهشی در 

 زعفران مزارع در شیمیایی کودهای مصرف بر اثرگذار عوامل
 نگرش متغیر دو که رسیدند نتیجه این به گناباد نتاشهرس

 عوامل به نسبت آگاهی و پایدار کشاورزی به نسبت کارانزعفران
 استفاده احتمال بر داریمعنی و منفی اثر دعملکر دهندهکاهش

 درآمد متغیرهای که حالی در .دارد شیمیایی کود از کشاورزان
 و مثبت اثر کشاورزی بیمه و تحصیالت سطح سن، کشاورزان،

 کشاورزان توسط شیمیایی کود از استفاده احتمال بر داریمعنی
 .دارند

 بر ثروم املعو عنوان با (Mohtashami, 2018) پژوهش یجتان
 در زعفران زراعت در نیتروژنه کودهای مجاز حد از بیش مصرف
 سن متغیرهای مثبت ارتباط که داد نشان حیدریهتربت نتاشهرس
 بودن دارا و آبیاری دفعات مزرعه، اندازه کشاورز، سن مزرعه،

 میان منفی ارتباط و نیتروژنه کود مصرف سطح با غیرزراعی شغل
 حیوانی، کود مصرف میزان ت،تحصیال سطح متغیرهای

 مصرف سطح با تجربه و نیتروژنه کود قیمت خاک، حاصلخیزی
  .است مشهود نیتروژنه کود

(Barghi et al., 2017) آثار ارزیابی عنوان با ایمطالعه در 
 هایتاروس در هاتاروس زیستمحیط بر کشاورزی شیمیایی سموم
 اثرگذاری ینب که رسیدند نتیجه این به دشتزرین نتاشهرس
 ضریب براساس زیست،محیط هایآلودگی و شیمیایی سموم

 و مستقیم هرابط درصد 11 اطمینان سطح در پیرسون همبستگی
 ری،تاساخ هایهمعادل یجتان هپای بر همچنین .دارد وجود معناداری

 در .است شده یزیستمحیط هایآلودگی سبب شیمیایی سموم
 است اثرگذار سموم از صحیح فادهاست بر ترویج، متغیر زمینه این

 گریزیریسک بر معناداری ثیرتا کشاورزی نیمتخصص و
 فرضیه همچنین .دارند شیمیایی سموم از استفاده در کشاورزان

 ییدتا اقتصادی خطرهای بر سموم خارجی واردات ثیرگذاریتا
 ارز و شوندمی وارد کشور به شیمیایی سموم بیشتر زیرا شد؛

 شود.می خارج سودمند هایزمینه یگرد از آنها خارجی
(Maleki et al., 2014) نوین پارادایم رابطه پژوهشی، در 

 نتیجه این به و نمودند بررسی را آب مصرف رتارف و اکولوژیکی
 نیز و اکولوژیکی نوین پارادایم با آب مصرف رتارف که رسیدند
 عوامل میان از همچنین ارد.د رابطه آب مصرف به نسبت نگرش

 نداشته آب مصرف رتارف در ثیریتا درآمد و سن شناختی،معیتج
 است.

((Daryaie et al., 2014 نگرش بر ثروم عوامل پژوهشی، در 
 را مازندران نتااس در برنج پایدار کشت به نسبت شالیکاران

 سطح متغیرهای بین رسیدند نتیجه این به و نمودند بررسی
 هایکانال و یجیترو -آموزشی عوامل به دسترسی تحصیالت،

 میزان ها،نهاده به دسترسی خانوادگی، کار نیروی تعداد ارتباطی،
 متغیر با مرجع گروه هاینظر به گذاشتن ارزش و دریافتی وام

 وجود دارمعنی و مثبت ارتباط برنج پایدار کشت به نسبت نگرش
 غیرکشاورزی، درآمد سن، متغیرهای بین همچنین .دارد

 نسبت نگرش یرمتغ با برنج کشت تجربه و مدیریتی هایویژگی
 دارد. وجود داریمعنی و منفی رابطه برنج پایدار کشت به

(Golzardi et al., 2011) نگرش بررسی عنوان با پژوهشی در 
 کاربرد به نسبت کرج مرکزی بخش کشاورزان رتارف و

 میزان و نگرش که رسیدند نتیجه این به ،شیمیایی هایکشعلف
 رتارف بر دارمعنی و مثبت مستقیم، ثیرتا گویانپاسخ تحصیالت
 سن، متغیرهای و داشته هاکشعلف از استفاده در کشاورزان

 محل تا زمین فاصله زراعی، زمین مساحت تحصیالت، میزان
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 از استفاده به نسبت نگرش بر ثیرتا طریق از کار سابقه و سکونت
 از دهاستفا در کشاورزان رتارف در تغییر سبب هاکشعلف
 .شودمی هاکشعلف

(Abu samah et al., 2012) که دادند نشان پژوهشی در 
 ولی است مساعد پایدار کشاورزی به مالزی کشاورزان نگرش
 محل منطقه سواد، سن، نظر از مختلف کشاورزان نگرش

 .داشتند دارمعنی اختالف یکدیگر با سکونت
(Sadati et al., 2010) نتاشهرس نشالیکارا روی بر پژوهشی 

 و سن بین داد نشان یجتان که دادند انجام مازندران نتااس در بابل
 و منفی رابطه ارگانیک کشاورزی نگرش با کشاورزی کار تجربه
 با ارگانیک کشاورزی نگرش بین همچنین دارد. وجود داریمعنی

 یهاکالس در مشارکت سواد، سطح درآمد، قبیل از متغیرهایی
 و ارگانیک کشاورزی خاص نمایشی مزارع از بازدید و ترویجی
 اطالعات به دسترسی منظور به ترویجی هایتماس از استفاده

 داریمعنی و مثبت رابطه ارگانیک، کشاورزی پیرامون نیاز مورد
 .دارد وجود
 دو بررسی به نیاز زیستیمحیط رتارف بررسی و دهیشکل برای

 رشنگ و عام زیستیمحیط نگرش شامل ینگرش مقیاس
 میان از که این به نظر .آنهاست بین ارتباط و خاص زیستیمحیط
 هاینهاده مصرف رتارف دهیشکل بر ثروم مختلف عوامل

 اکولوژیکی نوین پارادایم یا زیستیمحیط نگرش نقش شیمیایی،
 حاضر تحقیق در ،. بنابرایناست موضوع با همگام و برجسته

 زیستیمحیط رتافر دهیشکل در عام نگرش عنوان به آن نقش
 در نمحققی سایر کیدتا به توجه با همچنین .شودمی استفاده

 هاینهاده مصرف به خاص نگرش مورد در شده ذکر هایهمطالع
 نگرش نیز شیمیایی هاینهاده صرفم به نگرش لفهوم شیمیایی،

 به دهد.می تشکیل چارچوب این در را خاص زیستیمحیط
 پژوهش موضوع و نظری چوبرچا این مطابق تردقیق عبارت
 بین که این اول نمود: مطرح اساسی فرضیه سه وانتمی حاضر

 در شیمیایی هاینهاده مصرف رتارف و اکولوژیکی یننو پارادایم
 به نسبت خاص نگرش بین دوم، دارد. وجود رابطه شالیکاران

 شیمیایی هاینهاده مصرف رتارف و شیمیایی هاینهاده مصرف
 و یاکولوژیک نوین پارادایم بین نهایت در و رددا وجود رابطه

 وجود رابطه شیمیایی هاینهاده مصرف به نسبت خاص نگرش
 شده ذکر چارچوب به توجه با نیز را پژوهش نظری مدل .دارد
 نمود. ارایه (1) شکل مانند توانمی

 
 پژوهش نظری مدل :(1) شکل

 

  هاروش و مواد
 از و کاربردی هایحقیقت نوع از هدف اساس بر حاضر پژوهش

 جامعه است. پیمایشی نوع از و توصیفی ها،داده گردآوری حیث
 نتاشهرس ییتاروس نواحی شالیکاران را حاضر پژوهش آماری

 53 در شالیکار 1503 آنها تعداد که دادند تشکیل شمالی سوادکوه
 037 عدادت مورگان و کرجیسی جدول اساس بر که بود تاروس

 از استفاده با که شدند انتخاب آماری هاینمونه نعنوا به شالیکار
 به تاروس 15 تعداد متناسب انتساب با ایطبقه گیرینمونه روش

 برای همچنین .شد آوریجمع هاداده و انتخاب تصادفی صورت
 ایگزینه 5 لیکرت طیف با ایپرسشنامه از هاداده گردآوری

 پارادایم التاوس شامل: قسمت چهار بر مشتمل که شد استفاده
 مصرف به نگرش االتوس ،عام( )نگرش اکولوژیکی نوین
 مصرف رتارف االتوس خاص(، ش)نگر شیمیایی هاینهاده
 به جمعیتی. هایویژگی به مربوط االتوس و شیمیایی هاینهاده

 طوره ب نفر 03 از آهنگپیش مطالعه یک پایایی تعیین منظور
 جدول طبق کرونباخ آلفای ضریب کمک به و شد انجام تصادفی

 بر عالوه نیز پرسشنامه )اعتبار( روایی گرفت. قرار ییدتا مورد (1)
 از خبرگان(، و اساتید )نظر محتوایی و صوری روش از استفاده
 به نیز همگرا اعتبار کمک به و یییدتا عاملی تحلیل طریق
 است شده انجام حاصله یجتان به بیشتر اطمینان حصول منظور

 بخش در حاضر مقاله گیریاندازه مدل رسیبر قسمت در که
 .است شده آورده هایافته

 



 0911، بهار و تابستان 01، شماره 01زیست، سال های محیطپژوهش  011

 کرونباخ آلفای ضریب (:1) جدول
 وضعیت آلفا ضریب میزان گویه تعداد مؤلفه ردیف

 پایایی ییدتا 711/3 15 اکولوژیکی نوین پارادایم 1

 پایایی ییدتا 136/3 5 شیمیایی هاینهاده مصرف به نگرش 2

 پایایی ییدتا 121/3 4 شیمیایی هایهادهن مصرف رتارف 0
 

 متغیرها عملیاتی و نظری تعاریف
  (2) جدول قالب در پژوهش متغیرهای عملیاتی و نظری فیتعار

 شوند:می آورده

 
 پژوهش متغیرهای عملیاتی و نظری تعاریف (:2) جدول

 عملیاتی تعریف نظری تعریف مولفه

یم
ادا

پار
 

ین
نو

 
کی

وژی
کول

ا
 

 یا خوشایند هایاساحس مجموعه
 هایویژگی مورد در ناخوشایند

 با مرتبط لیمسا یا فیزیکی محیط
 ,.Manzanal et al) است آن

2007) 

 شد گرفته بهره همکاران و دانلپ محیطی نوین پارادایم آزمون از متغیر این کردن عملیاتی و سنجش برای
(Dunlap et al., 2000). موافقم خیلی زا ایگزینه 5 طیف با یکرتل قالب در یهگو 15 حاوی آزمون این 

  سنجد.می را متغیر این یپنجگانه ابعاد از خاصی بعد ،گویه سه هر آن در که است مخالفم خیلی تا
 و انسان تعادل بعد این گویند.می گراییتعادل آن به که است طبیعت به عادلیت نگرش به مربوط اول بُعد

 بر دیدگاه ینا در سنجد.می را رشد در محدودیت دوم بُعد .داندمی اکیخ کره سالمت و بقا ضامن را طبیعت
 بُعد شود.می نگریسته یزیستمحیط لمسای حل راه عنوان به بشری هایفعالیت و هاخواسته نمودن محدود

 هب گراییانسان شود.می یاد نیز گراییانسان عنوان به آن از که دارد رهاشا محوری انسان نگرش به سوم
 دارد ارجحیت خود پیرامون طبیعت بر انسان دیدگاه این در دیگر عبارت به است. طبیعت بر انسان تفوق معنی

 آن به که است حوریم محیط به مربوط چهارم بُعد اند.شده آفریده انسان به خدمت برای ردیگ موجودات و
 این در است. لقای محیط برای ار ارجحیت گراییانسان نگرش برخالف نگرش این یند.گومی گراییمحیط
 وجود بر پنجم بُعد است. محال کل بر جزء تسلط بنابراین و شودمی محسوب طبیعت از یجزی انسان اهدیدگ

 و بوده ناپایدار بسیار یعتطب دیدگاه این در است. معروف محیطی بحران به که است معتقد طبیعت در بحران
 (Ahmadvand and Nooripour, 2011) کنندمی تهدید را زمین یزیستمحیط هایبحران
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 Kaiser et al., ) (1999نظر از

 برای زیستیمحیط نگرش نوع دو
 مورد اکولوژیکی رتارف بینیپیش

 نگرش .1 گیردمی قرار ستفادها
 نوع این که زیستمحیط به نسبت
 اشاره زیستیمحیط دغدغه به نگرش

 رتارف به نسبت نگرش. 2 دارد
 نگرش حاضر تحقیق در لوژیکی.اکو

 نسبت )نگرش خاص تیزیسمحیط
 شیمیایی( هاینهاده مصرف به

 .است مدنظر

 زیر قرار به هاگویه که شد سنجیده پیشین هایتحقیق از استناد ساخته ققمح مقیاس یک با ملفه این
 :هستند

 خیر. یا دارد اقعیتو ایران در شیمیایی هاینهاده مصرف بحران آیا .1
 .کنم استفاده توانممی بخواهم طور هر و شودمی یافت وفور به شیمیایی هاینهاده .2
 کنم.می کمک زیستیطمح حفظ به شیمیایی هاینهاده مصرف کاهش با کنممی فکر من .0

 عضو شود تشکیل شیمیایی هاینهاده مصرف کاهش محور با زیستیطمح حفظ یتاراس در تشکلی اگر .4
 کنم.می کمک و شودمی

 کنم.می مسئولیت احساس آینده هاینسل برای زیستیمحیط منابع حفظ رد .5
 شد. استفاده زیاد خیلی تا کم خیلی از 5-1 لیکرت طیف از امتیازدهی برای که

 رتارف
ف
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 افراد رهایتارف به زیستیمحیط رتارف
 که شهر و کار محل خانه، محیط در
 زیستیمحیط هایمالحظ به توجه با
 شودمی انجام زیستیمحیط نیت با و

 Karimi, ) (2010شودمی گفته

 پیشین هایحقیقت از استناد به ساخته محقق گویه 4 از شیمیایی هاینهاده مصرف رتارف مقیاس ساخت رایب
 شد: زیراستفاده قرار به

 زیستیمحیط خطر کم سموم از ستفادها .1
  سموم شده توصیه و معقول مصرف .2
 شیمیایی کودهای کنار در زیستی کودهای از استفاده .0

 ارگانیک سموم از استفاده .4
 شد. استفاده زیاد خیلی تا کم خیلی از 5-1 لیکرت طیف از امتیازدهی برای که
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 حداقل روش و ریتاساخ هایمعادل یابیمدل از هشپژو این در
 استفاده مدل برازندگی و هاهفرضی آزمون برای جزیی، مربعات

 جزیی مربعات حداقل ایمرحله دو روش از همچنین، .است شده
 دادها تحلیل برای  (Hulland, 1999) توسط شده پیشنهاد
 اسالپی یابیمدل است بهتر داد پیشنهاد او است. شده استفاده

 از گیریاندازه مدل مرحله، اولین در شود. انجام مرحله دو در
 بررسی یییدتا عاملی تحلیل و پایایی و روایی هایتحلیل طریق

 مسیر برآورد وسیله به ریتاساخ مدل مرحله، دومین در و شود
 شود بررسی مدل برازش هایشاخص تعیین و متغیرها بین

(Martinson, 1995). دو همزمان اسالپی تردقیق عبارت به 
 که گیری(اندازه )مدل بیرونی مدل نماید.می بررسی را مدل

 و کندمی بررسی را پنهان متغیرهای با رآشکا متغیرهای ارتباط
 اب پنهان متغیرهای ارتباط که ری(،تاساخ )مدل درونی مدل

 .(Wenwu, 2010) کندمی یگیراندازه را دیگر پنهان متغیرهای
 افزارنرم تحت هاالند رویکرد از نیز پژوهش این در ،ینبنابرا

smart pls شد. گرفته بهره  
 

 هایافته

 توصیفی هاییافته
 آوریجمع کامل پرسشنامه 211 تعداد آماری نمونه 037 میان از

 برای شد. نظرصرف اطالعات در نقص دلیل به بقیه از و شد
  شد. گیریبهره شده آوریجمع تعداد از تحلیل و تجزیه

 22/15 که دهدمی نشان آماری هاینمونه بررسی از حاصل یجتان
 را آماری هاینمونه از نفر 241 یعنی گویانپاسخ از درصد

 از نفر 40 یعنی گویانپاسخ از درصد 71/14 و مرد شالیکاران
 نشان این دهند.می تشکیل زن شالیکاران را آماری هاینمونه

 هاینهاده از کنندگاناستفاده بالطبع و مالکان بیشتر هک دهدمی
 دهندگانپاسخ سنی میانگین دهند.می تشکیل مردان را ییشیمیا

 پژوهش در کنندگانشرکت باالی سن از نشان که بوده 2/47 نیز

 دارای شالیکاران درصد 40 همچنین و است. بوده حاضر
 تحصیالت دارای آنها از درصد 0/04 و دیپلم زیر تحصیالت

 کارشناسی التتحصی نیز آنها درصد 5/11 و دیپلم فوق و دیپلم
 افراد را شالیکاران اعظم بخش داردمی بیان که اندداشته باالتر و
 را بودند باتجربه و ترمسن افراد بیشتر که کمتر تتحصیال با

 دهد.می تشکیل

 

 گیریاندازه مدل هاییافته
 هاالند، رویه طبق گیریاندازه قسمت در دلم ارزیابی منظور به

 اعتبار) همگرا اعتبار از پایایی و روایی بررسی منظور به ابتدا
 با سازه هر هایشاخص که شودمی بر اصل این به همگرا

 پایایی هایآزمون شامل (باشند داشته یاهمیان همبستگی یکدیگر
 استفاده )روایی( شده اقتباس واریانس میانگین و )پایایی( مرکب

 شده اقتباس واریانس میانگین و 1/3 از باالتر کبمر پایایی شد.
 یک همبستگی و همگرا اعتبار برای الزم شرط دو 5/3 از باالتر
 .(Cheng, 2009; Becker & Ismail, 2016) هستند سازه

 را شده اقتباس واریانس نمیانگی و مرکب پایایی میان (0) جدول
  .ستا باالیی همگرایی اعتبار از حاکی که دهدمی نشان
 هایسازه کنندهبیان هاگویه آیا که این شدن مشخص برای حال

 که است شده استفاده یتایید عاملی تحلیل از هستند، موردنظر
 با شوند.می آورده (2) شکل در متغیر هر با متناظر عاملی بارهای

 اعتبار از 5/3 بزرگتر عاملی بارهای الکر، و فورنل معیار به توجه
 بابنابراین،  . (Fornell & Larcker, 1981) برخوردارند الزم
 عاملی بارهای دارای مدل هایسازه تمامی که این به توجه

 اعتبار از و داده نشان را باالیی همبستگی هستند 5/3 از بزرگتر
 برخوردارند. قبولی قابل

 
 

 گیریاندازه مدل به مربوط یجتان (:3) جدول

 سازه
 بار میانگین

 عاملی
 مرکب پایایی

 واریانس میانگین

 شده اقتباس
 726/3 101/3 566/3 اکولوژیکی نوین پارادایم

 617/3 136/3 732/3 شیمیایی هاینهاده مصرف به نگرش

 511/3 154/3 115/3 شیمیایی هاینهاده مصرف رتارف
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 متغیرها عاملی بارهای :(2) شکل

 

 ریتاساخ معادالت بخش هاییافته

 لمد برازش کلی هایشاخص
 شده گرفته نظر در یجزی مربعات حداقل روش برای کلی معیار
 مدل و درونی مدل نسبی، مطلق، شاخص چهار به که است

 هایشاخص نسبی، و مطلق هایشاخص شوند.می تقسیم بیرونی
 در قضاوت بر مبتنی استنباطی که معنا بدین ند؛اکیفی و توصیفی

 هایشاخص ندارد. دوجو آنها هایارزش از آماری معناداری مورد
 ند.اتوصیفی هایشاخص دو، هر مطلق، و نسبی برازش نیکویی

 قرار یک و صفر عدد بین بازه در هاشاخص این از کدام هر
 باشند، بیشتر 5/3 از و ترنزدیک یک به چه هر و گیرندمی

 چهار این طورکلی، به دارند. مدل کامل و خوب برازش از حکایت
 از مطلق شاخص کنند.می برازش را مدل کلی کیفیت شاخص

 بردمی بهره خطاها نسبت از نسبی شاخص و خطاها قدرمطلق
(Sarstedt et al 2019; Zhang, 2009). نشان (4) جدول 

 که دارند قرار یک تا 5/3 فاصل حد در هاشاخص مقادیر دهدمی
 .است حاضر ژوهشپ مدل برازش نیکویی از حاکی

  که اعتبار یـبررس از مدل اعتبار یا کیفیت یـبررس برای همچنین

 اعتبار بررسی شاخص و اشتراک اعتبار بررسی شاخص شامل
 کیفیت اشتراک، شاخص شد. استفاده ،است افزونگی یا حشو
 به که نیز حشو شاخص سنجد.می را بلوک هر گیریاندازه مدل

 مدل گرفتن نظر در با گویند،می نیز گیسر-استون 2Q آن
 زاددرون بلوک هر برای را ریتاساخ مدل یتکیف گیری،اندازه

 کیفیت نشانگر شاخص این مثبت مقادیر .کندمی گیریاندازه
موارد  .است ریتاساخ و گیریاندازه مدل قبول قابل و مناسب

 شودمی مشاهده که طورهمان. است مشهود (0)مذکور در شکل 
 .است صفر از بزرگتر و مثبت هاشاخص

 

 )مطلق، مدل برازش هایاخصش وضعیت (:4) جدول

 بیرونی( مدل و درونی مدل نسبی،

 شاخص مقدار شاخص
 765/3 مطلق شاخص

 101/3 نسبی شاخص

 623/3 بیرونی مدل شاخص

 711/3 درونی مدل شاخص
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 حشو و اشتراک شاخص مقادیر :(3) شکل

 

 مورد در اشتراک شاخص که آیدمی بر (5) جدول از همچنین
 شاخص همچنین و 071/3 مقدار اکولوژیکی نوین مپارادای متغیر
 عدد این که دهدمی نشان را مقدار همین آن با اظرمتن حشو
 مولفه این مطلوب عتبارا از حاکی که است صفر از بزرگتر و مثبت

 مصرف به نگرش متغیر مورد رد همچنین .است مدل در
 نشان را 532/3 و 053/3 ترتیب به اعداد این شیمیایی هاینهاده

 نهایت در .شودمی ییدتا نیز مدل در مولفه این اعتبار که دهدمی
 اشتراک شاخص با نیز شیمیایی هاینهاده مصرف رتارف متغیر
 در مولفه این اعتبار از حاکی نیز 752/3 حشو شاخص و 652/3
 از پژوهش مدل لفهوم سه مجموع در دارد. شده برازش مدل
 .شوندمی ییدتا مذکور، صشاخ دو به توجه با اعتبار لحاظ

 
  (CV Red) حشو شاخص و (CV Com) اشتراک هایشاخص :(5) جدول

 CV Com CV Red متغیر

 071/3 071/3 اکولوژیکی نوین پارادایم

 532/3 053/3 شیمیایی هاینهاده مصرف به نگرش

 752/3 652/3 شیمیایی هاینهاده مصرف رتارف
 

 هافرضیه آزمون

 مدل عناصر بین t آماره دهندهنشان (4) شکل طبق مدل خروجی
 خارج مقدار این اگر ن،یمحقق اکثر عقیده به است. پژوهش اصلی

 این ثیرتا که معناست بدان این باشد گرفته قرار ± 16/1 دامنه از

 به .شودمی ییدتا درصد 15 اطمینان سطح در یکدیگر بر عناصر
 توجه اب بنابراین، .شوندمی ییدتا پژوهش هایفرضیه بهتر عبارت

 فرضیه سه هر ،دهدمی نشان را هافرضیه آزمون که (4) شکل به
  .شوندمی ییدتا حاضر وهشژپ

 به مربوط ایجنت و پژوهش اول فرضیه به توجه با بهتر عبارت به
 مصرف رتارف و اکولوژیکی نوین پارادایم بین فرضیه، این آزمون

 دارد. وجود معناداری رابطه شالیکاران در شیمیایی هایادهنه

 خاص نگرش بین ،نیز دوم فرضیه یجتان به توجه با همچنین
 هاینهاده مصرف رتارف و شیمیایی هاینهاده مصرف به نسبت

 بین نهایت در و دارد وجود معناداری رابطه شالیکاران در شیمیایی
 مصرف به نسبت صخا نگرش و اکولوژیکی نوین پارادایم

 یجتان دارد. وجود معناداری رابطه نیز شیمیایی هاینهاده
 است. مشهود (6) جدول در پژوهش هایفرضیه
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 عناصر بین t مقادیر :(4) شکل

 
 هافرضیه آزمون یجتان (:6) جدول

 فرضیه نتیجه تی آماره فرضیه
 ییدتا 113/15  شیمیایی هاینهاده مصرف رتارف ← اکولوژیکی نوین پارادایم

 ییدتا 565/4 شیمیایی هاینهاده مصرف رتارف ← شیمیایی هایدهنها مصرف به نگرش

 ییدتا 556/215 شیمیایی هاینهاده مصرف به نگرش ← اکولوژیکی نوین پارادایم
 

  گیرینتیجه و بحث
 دو بین که داد نشان نیز تحقیق هایفرضیه آزمون مربوط یجتان

 هاینهاده مصرف رتارف و اکولوژیکی یننو پارادایم متغیر
 زمینه این در که دارد وجود داریمعنی رابطه شیمیایی

(Ghaderi, 2015) رتارف بر موثر اجتماعی عوامل بررسی در 
 بین که رسیدند نتیجه این به مریوان نتاشهرس در زیستیمحیط

 زیستمحیط حفظ در شهروندان رتارف و اکولوژیکی نوین پارادایم
 پژوهش نتیجه با نتیجه این که دارد وجود داریمعنی رابطه
 نیز (Maleki et al., 2014) همچنین دارد. همخوانی نیز حاضر

 رتارف و اکولوژیکی نوین پارادایم متغیر دو بین خود پژوهش در
 با متناظر فرضیه با که یافتند داریمعنی رابطه آب مصرف
 یجتان با نتیجه، این همچنین دارد. همخوانی حاضر پژوهش
 نیز و زلزنی و شولتز همکاران، و دانلپ مانند محققانی تحقیق

 که داد نشان نیمحقق این تحقیق یجتان دارد. همخوانی واتسن
 رتارف و محیطی نوین پارادایم بین معناداری و مثبت رابطه
 (& Danlap, 1978; Zelezny دارد وجود یزیستمحیط

(Schultz, 1999; Watson, 2005. بدین رابطه، ینا واقع در 
 باالتری نوین پارادایم نمره شالیکاران چه هر که است یمعن

 رتارف نیز میزان همان به د،کنن کسب زیستمحیط به نسبت
 در شیمیایی هاینهاده مصرف قبال در تریمناسب یزیستمحیط
 را خود رتارف زمینه این در و داشت خواهند کشاورزی اراضی
 که محیطی ینیبجهان بهتر عبارت به و پارادایم نوع به نسبت
 کنند.می تنظیم دارند،

 به نگرش متغیر دو بین که بود آن از حاکی هایافته همچنین
 از شیمیایی هاینهاده مصرف رتافر و شیمیایی هاینهاده مصرف

 زمینه این در دارد. وجود داریمعنی رابطه شالیکاران سوی
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(Shams et al., 2015) نگرش سنجش عنوان با پژوهشی در 
 ارتباط و پایدار کشاورزی به نسبت اسدآباد نتاشهرس رزانکشاو

 نتیجه این به آنها، توسط شیمیایی هاینهاده مصرف میزان با آن
 مصرف و پایدار کشاورزی به کشاورزان نگرش بین که رسیدند

 با نتیجه این که یافتند داریمعنی رابطه کشاورزی هاینهاده
 همچنین ارد.د همخوانی حاضر هشپژو متناظر فرضیه

(Golzardi et al., 2011) پرابطه خود پژوهش در نیز 
 از استفاده در کشاورزان رتارف و نگرش بین داریمعنی

 متناظر فرضیه با نیز نتیجه این که یافتند شیمیایی هایکشفعل
 ( ,.Maleki et al همچنین دارد. همخوانی حاضر پژوهش با

 یافتند داریمعنی رابطه رمتغی دو بین خود وهشپژ در نیز 2014)
 این در دارد. همخوانی نیز حاضر پژوهش با متناظر فرضیه با که

 تر،مثبت شیمیایی هاینهاده مصرف به نگرش چه هر رابطه
 باشد مساعدتر هانهاده مصرف به شالیکاران نگاه در و ترقوی

 قبال در نیز شیمیایی هاینهاده مصرف به آنها رتارف بالطبع
 فرضیه نتیجه به توجه با و بود خواهد مساعدتر ستزیمحیط
 نگرش با شالیکاران که نمود استنباط گونه این وانتمی حاضر

 داد. خواهند بروز خود از کنترلی رهایتارف مساعدتر،
 عام نگرش بین که دهدمی نشان حاضر پژوهش هاییافته

 رابطه مصرف( به )نگرش خاص نگرش و )پارادایم( زیستیمحیط
 بررسی در نیز کلینبرگ مینهز این در دارد. وجود دارینیعم

 تردقیق عبارت به نمود. اشاره مقوله این به نگرش هایویژگی
 و ترقوی زیستمحیط مقوله به کشاورزان عام نگرش چه هر

 به نگرش همان که آنها خاص نگرش روی بر باشد، ترمثبت

 با رانشالیکا اقعو در بود. خواهد ترثروم باشد، هانهاده مصرف
 مصرف به نگرش دارای قوی، زیستیمحیط نوین پارادایم داشتن

  .هستند شالیکاران سایر به نسبت تریقوی
 هایسازمان گزارش طبق شیمیایی هاینهاده از استفاده وضعیت
 نیز و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مانند مرتبط
 از استفاده هشکا و اصالح نیازمند کشاورزی جهاد وزارت

 و نگرش وضعیت شناسایی زمینه این در قدم اولین و آنهاست
 سازوکارهای ایجاد آن تبع به و کشاورزان زیستیمحیط رتارف

 نیز حاضر پژوهش بنابراین، .است کنترلی راهکارهای و آموزشی
 که شودمی پیشنهاد زمینه این در پرداخت. مقوله این بررسی به

 با منطقه کشاورزی و زیستحیطم بخش ربطیذ مسئولین
 به زیستیمحیط هایآموزش موضوع با هاییکارگاه برگزاری

 و عیطبیمنابع و زیستمحیط از حفاظت هایموضوع نحوی
 آموزش شالیکاران به را شیمیایی هاینهاده از استفاده سوء اثرات
 هاینهاده مصرف قبال در مناسبی و قوی نگرشی تا دهند

 کنترل بتوان آن موجب به که آید وجوده ب یکارانشال در شیمیایی
 هاکارگاه این در همچنین .آورد وجوده ب را مصرف سازماندهی و

 و اکولوژیکی نوین پارادایم پیرامون بحث به اخص طور به
 ،رشد در محدودیت ،گراییتعادل شامل آن هایلفهوم

 شکل جهت ،طبیعت در بحران و محوری محیط ،محوریانسان
 هایپیام تدوین با شالیکاران در زیستیمحیط عام نگرش نداد

 فرضیه نتیجه به توجه با بتوان تا شود پرداخته آنها برای ساده
 در را شیمیایی هاینهاده مصرف به نگرش زمینه، این رد متناظر

 آورند. وجوده ب آنها
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