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مؤلفههای اثرگذار بر آگاه 
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 -1دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان و هنرآموز هنرستان شهید باهنر زنجان
 -3استادیار گروه ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان

چکیده

حفاظت از محیطزیست تحت تأثیر سطح آگاهی افراد بوده و خود آگاهی زیستمحیطی نیز متأثر از عاملهای بسیاری

است .با توجه به نقش مهم هنرجویان کشاورزی به عنوان یکی از کنشگران مهم در آینده بخش کشاورزی و منابع طبیعی،

ی هنرجویان كشاورزی دربارهی محیطزیست و مؤلفههای اثرگذار بر آن
این تحقیق علی -ارتباطی با هدف سنجش سطح آگاه 
صورت گرفت .ابزار تحقیق ،پرسشنامهای دوبخشی بود که روایی آن با نظرسنجی از متخصصان تایید و با انجام بررسی مقدماتی
با  30هنرجو و محاسبه ضریب پایایی تتا ( )Ө=0/8برای شاخص سنجش آگاهی زیستمحیطی ،پایایی آن بهدست آمد.

جامعهی آماری تحقیق را  187تن هنرجویان هنرستانهای کشاورزی استان زنجان در سال  1394تشكیلدادند كه بر مبنای
جدول نمونهگیری كرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی متناسب 135 ،تن گزینش و بررسی

شدند .نتایج نشان دادند که سطح آگاهی زیستمحیطی بیشتر هنرجویان ( 66/7درصد) باال بود .تحلیل همبستگی نشان داد
که آگاهی زیستمحیطی هنرجویان با معدل ،سطح تحصیالت پدر ،بررسی كتاب ،مجله و تماشای برنامههای تلویزیونی درباره

محیطزیست ارتباط مثبت و معنیداری دارد .نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد كه دو متغیر تماشای برنامههای
تلویزیونی درباره محیطزیست و محل سكونت هنرجویان در مجموع  66/6درصد از احتمال قرار گرفتن هنرجویان در گروه با

آگاهی زیاد زیست محیطی را برآورد می کنند.

ن کشاورزی
نمایه واژگان :آگاهی زیستمحیطی ،هنرجویان كشاورزی ،هنرستا 

نویسندهی مسئول :زهرا هوشمندان مقدم فرد
رایانامهHooshmand@Znu.ac.ir : :

دریافت 95/3/4 :پذیرش95/05/26 :
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مقدمه

 .)2010گامبـرون و سـویتزكی نیـز آگاهـی زیسـتمحیطی

توسـعهی اقتصـادی در بسـیاری از نقـاط جهـان ،منجـر به

را توانایـی فـرد در درك و ارزیابـی تأثیرگـذاری جامعـه بـر

طبیعـت در همـهی جنبههـای آن از آبوخـاک گرفتـه تـا هـوا

ایـن آگاهـی در قالـب درك مسـایل مربـوط بـه محیطزیسـت و

تخریـب محیطزیسـت شـده اسـت و ایـن امـر موجب شـده كه
و در نهایـت خـود انسـان و دیگـر جانـداران روی كـره زمیـن
همـواره آسـیب دیـده و چالشهـای زیـادی دامنگیـر آن

شـود؛ چالشهایـی ماننـد فرسـایش آبوخـاک ،شـیوع آفـات

و بیماریهـای گیاهـی جدیـد ،سـوءتغذیه و بیماریهای دیگر
در انسـان ،كاهـش كیفیت مـواد غذایی ،جریـان رو به انقراض
بعضـی از گونههـای جانـوری ناشـی از آلودگـی محیطزیسـت
بـه مـواد شـیمیایی از جملـه آفتکشهـا و نیـز آمـار بیـش از

 200هـزار مـورد مرگومیـر در سـال ناشـی از مسـمومیت حاد
مـواد شـیمیایی در جمعیـت انسـانی تنهـا شـاخصهایی از

عمـق فاجعـه زیسـتمحیطی و انسـانی اسـتفاده نامناسـب از

محیطزیسـت هسـتند (هاشـمی و دامـاالس2010،؛ كیانـی
و همـكاران2007 ،؛ عنایتـی1382 ،؛ اندرسـون.)2014 ،
اهمیـت ایـن موضوع تا حدی اسـت كه سـال  2005تا  2014از

سـوی سـازمان ملـل متحد ،بـه عنوان دهـهی آموزش توسـعه
پایـدار نامگـذاری شـده اسـت (یونسـكو.)2009 ،

بومسـازگان (اكوسیسـتم) تعریـف میكننـد ،بـه صورتـی كـه

منشـأ بـه وجود آمـدن آنهـا و پیامدهای ناشـی از آن مسـایل

جلوهگـر میشـود (صالحـی .)2008 ،آنگونـه كـه كایـزر و

همـکاران ( ،)1999نیـز پیشـتر بیـان كردهانـد کـه افـرادی
كـه آگاهیهـای بیشـتری راجـع بـه محیـط زیسـت دارنـد،

حساسـیت بیشـتری نیـز نسـبت بـه محیطزیسـت اطـراف
خـود دارنـد .پـس بهاحتمالزیـاد ایـن افـراد دارای نگـرش

مثبتتـری بـه محیطزیسـت هسـتند ،و رفتارهـای آنـان در
جهـت حفـظ محیـط خواهـد بـود.

بـا توجـه بـه اهمیـت تأثیـر آگاهیهـای زیسـتمحیطی

بـر چگونگـی رفتارهـای افـراد در قبـال محیطزیسـت خـود،

پژوهشهـای بسـیاری در ایـن زمینـه صـورت گرفته اسـت .از
جمله نتایج بررسـی هوشـمندان مقدم فرد و شـمس (،)1394

در زمینـهی شناسـایی عاملهـای مؤثـر بـر نگـرش آمـوزگاران
ابتدایـی شـهر زنجـان در گنجانـدن آموزشهـای كشـاورزی و

محیطزیسـت در برنامههـای درسـی نشـان دادنـد كـه بیشـتر

بنابراین ،ضرورت دارد كه انسانها در رفتارهای زیست

آمـوزگاران ( 78/4درصـد) ،دارای نگـرش مسـاعدی در

جهت حفظ سالمت محیطزیست و جلوگیری از آلوده كردن

برنامههای آموزشـی هسـتند و آموزگاران با تجربه پیشـین كار

محیطی خود تجدیدنظر كنند ،بهگونهایکه این رفتارها در
آن جهت یابند تا بتوان از بروز چالشهای بیشتر در آینده

پیشگیری به عمل آورد (رهید و همكاران2015 ،؛ برتون،
 .)2014البته رفتاری كه افراد در قبال محیطزیست دارند،
خود تحت تأثیر عاملهای بسیاری است كه بنابر بررسیهای

مختلف آگاهی زیستمحیطی یکی از عاملهای اثرگذار بر
رفتارهای افراد در قبال محیطزیست و جهتدهی به این

رفتارها در رسیدن به اهداف توسعه پایدار میباشد (ییلدیز
و همكاران2011 ،؛ تسكین2009 ،؛ خواجهشاهكویی و

همكاران .)1394 ،به عبارت دیگر ،میتوان گفت كه آگاهی
زیستمحیطی كلید حل بسیاری از چالشهای مربوط به

محیطزیست (بار )2003 ،و نخستین گام در جهت پایداری

زمینـهی گنجانـدن موضوعهای كشـاورزی و محیطزیسـت در

كشـاورزی نگـرش مسـاعدتری در مقایسـه با آمـوزگاران بدون

تجربـه كار كشـاورزی داشـتند و پیشـینهی تدریـس در روسـتا
رابطـهی مثبـت و معنـیدار با نگرش زیسـتمحیطی داشـته و

در مقابـل سـن ،پیشـینهی تدریـس كل و سـطح تحصیلات با
نگـرش موردبحـث رابطـهی معنـیداری نداشـتند.

خواجه شاهكویی و همكاران ( ،)1394در بررسی عاملهای

مؤثر بر آگاهیهای زیستمحیطی روستاییان دهستان

جاغرق شهرستان بینالود به این نتایج دست یافتند كه
میزان آگاهیهای روستاییان از امور زیستمحیطی پیرامون
خود در حد متوسطی میباشد .از سویی مشخص شد كه

بین سن ،تحصیالت ،بررسی كتاب ،روزنامه و مجله ،میزان

و بقای آینده انسان و جانداران دیگر است (فریتیوف.)1386 ،

درآمد ساالنه و شركت در دورههای آموزشی-ترویجی با سطح

اسـت كـه افـراد دربـاره اهمیـت محیطزیسـت در زندگیشـان

وجود دارد .محمدیان و بخشنده ( ،)1393در تحقیقی بیان

آگاهـی زیسـتمحیطی شـامل میزانـی از اطالعات عمومی

دارنـد (صالحـی و امـام قلـی1391 ،؛ لئونیـدو و همـكاران،
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زیستمحیطی دارد .پژوهش فرهمند و همكاران (،)1393

نگـرش و رفتارهـای زیسـتمحیطی مؤثرنـد .كاروالومافـا و

فردگرایی ،رضایت از زندگی و رفتارهای زیستمحیطی

رشـتههای علـوم طبیعـی نسـبت بـه دانشـجویان رشـتههای

هم نشان داد که بین متغیرهای سن ،آگاهی زیستمحیطی،
رابطه معنیداری وجود دارد .پژوهش صالحی و پازوكی
نژاد ( ،)1392در ارزیابی دانش زیستمحیطی دانشجویان
دانشگاههای دولتی مازندران ،نشان داد كه سطح دانش

زیستمحیطی دانشجویان بهنسبت باال است ،ولی میزان این
دانش بر حسب نوع دانشكده و جنس متفاوت است .افزون

بر این ،یافتههای دیگر تحقیق نشان داد كه بین طرز تلقی

خانواده از محیطزیست ،منابع اطالعاتی (تلویزیون) و پایگاه

اجتماعی و اقتصادی دانشجویان رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .منتی زاده و زمانی ( ،)1391در بررسی سازههای

مؤثر بر نگرش زیستمحیطی کشاورزان شیراز برای حفظ
منابع آبوخاک دریافتند که دانش زیستمحیطی بیشترین

تأثیر را بر نگرش زیستمحیطی دارد.

همـكاران ( ،)2011در تحقیـق خـود دریافتند كه دانشـجویان
علـوم انسـانی و ریاضـی آگاهـی بیشـتری نسـبت بـه مسـائل

محیطزیسـتی داشـتند .مودا و همكاران ( ،)2010در بررسـی
آگاهـی محیطزیسـتی و نگـرش دانشـجویان ایرانـی شـاغل به
تحصیـل در دانشـگاههای مالـزی بـه ایـن نتایـج دسـت یافتند
كـه آگاهیهـای محیطزیسـتی دانشـجویان در حـد متوسـط

بو د .

تحلیـل گـروه سـنی نیـز نشـاندهندهی وجـود تفـاوت در

آگاهی زیسـتمحیطی دانشـجویان بـود .همچنین ،رسـانهها

تأثیـر مثبتـی بر سـطح آگاهی محیطزیسـتی بین دانشـجویان

داشـتند .تكسـوز و همـكاران ( ،)2010در بررسـی میـزان
سـواد زیسـتمحیطی دانشـجویان دانشـكده شـیمی در دو
دوره پیـش و پـس از آموزشهـای زیسـتمحیطی بـه ایـن

یافتههـای تحقیـق صالحـی و امامقلـی ( )1391نیـز در

نتیجـه رسـیدند كـه تفـاوت معنـیداری در میـزان آگاهیهای

مناطـق شـهری و روسـتایی شهرسـتان سـنندج) گویـای آن

دارد .پژوهـش كـوز و همـكاران ( ،)2011بـه منظـور بررسـی

بررسـی رابطـه آگاهـی و رفتارهـای زیسـتمحیطی (بررسـی
بـود كـه آگاهـی زیسـتمحیطی افـراد مـورد بررسـی پاییـن

بـوده و بیـن آگاهـی زیسـتمحیطی بـا محـل سـكونت ،تاهـل
و سـن رابطـه مثبـت و معنـیداری وجـود دارد .بررسـیهای

حمیدیـان و حمیدیـان ( ،)1390نشـان داد سـطح مناسـبی
از دانـش زیسـتمحیطی در بیـن دانشـجویان وجـود
نـدارد .مولینـا و همـكاران ( ،)2013در پژوهشـی بـا عنـوان

دانـش زیسـتمحیطی و دیگـر عاملهـای مؤثـر بـر رفتـار

طرفـدار محیطزیسـت ،پژوهشـی را در میـان دانشـجویان
دانشـگاههای كشـورهایی بـا شـرایط اقتصـادی مختلـف انجام

دادنـد .نتایـج نشـان داد كـه جنسـیت ،انگیزههـا و نگـرش

بـر رفتـار زیسـتمحیطی دانشـجویان اثرگـذار هسـتند.
یافتههـای بررسـیهای دیگـر نشـان داد ه اسـت كه جنسـیت،

سـن و پایـگاه اقتصادی-اجتماعـی منبـع تفـاوت در نگـرش
زیسـتمحیطی هسـتند .عزیـز و همـكاران ( ،)2012در

ارزیابـی دانـش و نگـرش دانشـجویان در زمینـهی پایـداری به
ایـن نتیجـه رسـیدند كـه دانـش زیسـتمحیطی دانشـجویان

بـا رفتـار زیسـتمحیطی آنـان ،رابطـه معنـیداری دارد.

یافتههـای پژوهـش مدریـس اوغلـو و آلتانلار ( ،)2011در

تركیـه نشـان داد كـه دانشـكده ،محـل سـكونت و جنـس در

زیسـتمحیطی آنـان در دو دوره پیش و پـس از آموزش وجود
میزان آگاهی زیسـتمحیطی دانشـجویان در تركیه نشـان داد
كـه آگاهـی نسـبت بـه محیطزیسـت بـر حسـب نـوع دانشـكده

و جنسـیت متفـاوت اسـت .اوگـوز و کاواس ( ،)2010نیـز در

بررسـی آگاهیهـای زیسـتمحیطی دانشـجویان در تركیـه
ی دانشـجویان در سـطح
بـه ایـن نتایـج دسـت یافتنـد كـه آگاه 

محـدودی قـرار داشـته و ارتباطـی بیـن ایـن میـزان از آگاهـی
بـا سـطح تحصیلات والدیـن دانشـجویان وجـود نداشـت.

بررسـی كالنتـری و همـكاران ( ،)2007بـا عنـوان عاملهـای

اجتماعـی اثرگـذار بـر رفتـار زیسـتمحیطی سـاكنان شـهری
در شـهر تهـران ،نشـان دادنـد ،متغیرهـای سـن ،جنـس،

درآمـد ،تحصیالت ،دانش پایهای از مسـائل زیسـتمحیطی،
نگرشهـای زیسـتمحیطی و احسـاس نگرانـی نسـبت بـه
محیـط بـر رفتـار زیسـتمحیطی آنـان تأثیـر معنـادار داشـته
ا ست .

هنرجویان هنرستانهای کشاورزی با توجه به ماهیت

رشتهای که تحصیل میکنند ،نقش مهمی در فعالیتهای
کشاورزی آتی خواهند داشت و نظر به پیوستگی بخش
کشاورزی با محیطزیست و منابع طبیعی شناخت وضعیت

كنونی آگاهیهای زیستمحیطی آنها و مؤلفههایی كه
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بر این آگاهیها تأثیر میگذارند ،دارای اهمیت زیادی

آموزشوپرورش استان زنجان  187هنرجو در هنرستانهای

ب با سطح آگاهیهای آنان و كمك به
آموزشهای مناس 

طبقهای تصادفی متناسب با حجم نمونه برای گزینش

است .چرا كه با دانستن این موضوع میتوان زمینه را برای

ایجاد بسترهای ایجاد و تقویت این آگاهیها فراهم كرد .از

سوی دیگر با توجه به اینکه هیچ پژوهشی در این زمینه در
هنرستانهای كشاورزی استان زنجان صورت نگرفته بود،
لذا این تحقیق با هدف شناخت سطح آگاهی زیستمحیطی
هنرجویان هنرستانهای كشاورزی استان زنجان و مؤلفههای

تبیینکننده آن انجام گرفت.

این استان مشغول به تحصیل بودند .از روش نمونهگیری

هنرجویان استفاده شد .بهطوریکه متناسب با حجم هر یك
از هنرستانها ،شمار هنرجویان موردنیاز مشخص و بررسی

شدند .در این تحقیق به منظور برآورد حجم نمونه از جدول
کرجسی و مورگان ( )1970با خطای پنج درصد استفاده شد
که بر این پایه حجم نمونه  135هنرجو برآورد شد .در جدول

 ،1چارچوب نمونهگیری آورده شده است.

جدول -1حجم جامعهی آماری و شمار نمونه بر پایه هنرستان
روششناسی

این تحقیق از لحاظ هدف ،كاربردی ،از نظر امكان كنترل

متغیرها شبهآزمایشی است و از نظر شیوه گردآوری دادهها
میدانی میباشد .ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری دادهها

پرسشنامه دوبخشی بود .قسمت اول ،مربوط به ویژگیهای

فردی هنرجویان و قسمت دوم شامل شاخص ترکیبی

سنجش آگاهی زیستمحیطی ( 17گویه) بود .پرسشها
با طیف سه سطحی درست ،نادرست و نمیدانم سنجیده

شد و در پرسشهایی که در اصل درست بودند ،به گزینه
درست امتیاز یک و به گزینهی دیگر امتیاز صفر داده شد .در

پرسشهای نادرست به گزینه نادرست امتیاز یک و به گزینهی
دیگر امتیاز صفر داده شد .پس از جمع كردن نمرههای هر

هنرجو در این  17پرسش و نسبتبندی از نمره  20به
هنرجویانی که نمرههای آنان کمتر از  10بود ،عنوان آگاهی
کم زیستمحیطی و به افرادی که نمره بیشتر از  10کسب کرده

بودند ،عنوان آگاهی زیاد زیستمحیطی اطالق شد.

حجم جامعه

حجم نمونه

نام هنرستان
هنرستان شهید باهنر زنجان

62

47

هنرستان امیرالمؤمنین صایین قلعه

20

هنرستان امام خمینی ابهر
مدرسه دخترانه بنت الهدا

75

53

30

20

187

15
135

دادههای گردآوری شده پس از پردازش در  Excelبا

نرمافزار  Spsswin21تحلیل شدند .برای تحلیل از آمار توصیفی

(میانگین ،انحراف معیار) و استنباطی (آزمونهای مقایسه

میانگین ،ضرایب همبستگی و رگرسیون لجستیک) استفاده

شد .دلیل استفاده از رگرسیون لجستیک به خاطر ماهیت
دوسطحی آگاهی زیستمحیطی دانشجویان بود.
یافته ها

بنابـر دسـتآوردهای آمـار توصیفـی مشـخص شـد کـه

رشـته تحصیلـی  14/8درصـد هنرجویـان امـور دام22/2 ،

برای طراحی شاخصهای باال از بررسیهای صورت گرفته

درصـد طراحـی فضـای سـبز 11/1 ،درصـد تعمیـر موتـور

و پیشنهادهای اعضای هیات علمی مرتبط در دانشگاه زنجان

زراعـی و باغـی 7/4 ،درصد پـرورش میوههای دانـهدار و 15/6

در این زمینه استفاده شد و روایی آن با استفاده از نظرسنجی

و نیز مربیان هنرستان كشاورزی شهید باهنر زنجان پس از
اصالح و بازنگری بهدست آمد .برای تعیین پایایی پرسشنامه

با بررسی مقدماتی 30 ،پرسشنامه بیرون از جامعه آماری

تکمیل و محاسبه ضریب پایایی تتا برابر با  0/80برای شاخص
سنجش آگاهی زیستمحیطی بهدست آمد .جامعهی

آماری شامل همهی هنرجویان هنرستانهای کشاورزی
استان زنجان در سال  1394بودند که برابر گزارش سازمان
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تراكتـور 14/8 ،درصـد كشـت گیاهـان دارویـی 14/1 ،درصـد
درصـد مكانیـك موتـور و تراكتـور بـود .از نظـر محـل زندگـی،

بیشـتر هنرجویـان سـاكن شـهر بودنـد ( 57/8درصـد) و سـایر
هنرجویـان ( 42/2درصـد) نیـز در روسـتا زندگـی میكردنـد.
اغلـب هنرجویـان ( 78/2درصـد) در خانوادههایـی بـا شـمار

 5نفـر و كمتـر زندگـی میکردنـد .سـطح تحصیلات پـدر اغلب

هنرجویـان ( 41/7درصد) و سـطح تحصیالت مـادر اغلب آنان
نیـز ( 42/9درصـد) در حـد خوانـدن و نوشـتن بـود .همچنیـن

شماره  ،37تابستان 1395

نشـان داد کـه میانگیـن سـنی دانشـجویان مـورد بررسـی

زمینـهی میـزان اسـتفاده از اطالعـات محیطزیسـت از منابـع

نهایـی نمـرهی هنرجویـان  14/39بـا انحـراف معیـار 2/23

در زمینـه اسـتفاده از برنامههـا و موضوعهـای زیسـتمحیطی

( 91درصـد) اعلام كردنـد كـه تلفـن همـراه دارنـد ،نیـز در

و اینترنـت (بـه ترتیـب  63/7درصـد 87 ،درصـد 63 ،درصـد،

 16/57سـال بـا انحـراف معیـار  0/84سـال بـود .میانگیـن
بـود .در زمینـهی داشـتن تلفـن همـراه ،عمـدهی هنرجویـان
رابطـه بـا داشـتن رایانـه یـا تبلـت نیـز حـدود  70درصـد اعالم

كردنـد كـه رایانه یـا تبلت ندارنـد .برابر دادههای جـدول  ،2در

اطالعاتـی جمعـی مختلـف ،معلوم شـد كـه بیشـتر هنرجویان

از هـر شـش رسـانه تلویزیـون ،رادیـو ،كتـاب ،مجلـه ،روزنامه

 84/2درصـد 80/3 ،درصـد و  85/5درصـد از هنرجویـان)
اسـتفاده متوسـط بـه پایینـی داشـتند.

جدول -2توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برپایه میزان استفاده از منبع های اطالعاتی دربارهی محیطزیست ()n=135
منبع

هیچ

خیلی كم

بررسی كتاب درباره محیطزیست

13/3

3/7

بررسی روزنامه درباره محیطزیست

31/8

19/7

بررسی مجله درباره محیطزیست

27/8

گوش دادن به برنامههای محیطزیستی رادیویی

38/9

بررسی مطالب اینترنت درباره محیطزیست

21/7

دیدن برنامههای تلویزیونی درباره محیطزیست

15/6

كم

متوسط

14/1

32/6

14/4

14/4

23/3

13/5

12/2

21/4

8/1
32

15/6

12/1

خیلی زیاد

زیاد

19/3

17

19/5

6/9

9

14/5

8/4

4/6

6/5

7/7

7/6

24/4

12/1

20

20

16/3

گویههـای متغیـر وابسـته تحقیـق (آگاهی محیطزیسـتی)،

وابسـتگی همـهی موجودهـای زنـده (گیاهـان ،حیوانـات و

نشـان داد کـه بیشـتر هنرجویـان در زمینـه عامل اصلـی تولید

آب در بخش کشـاورزی بیشـتر هنرجویان (  67درصد) آگاهی

بـر پایـه درصـد فراوانـی افـراد دارای آگاهـی و بـدون آگاهـی

اکسـیژن و جـذب دیاکسـید کربـن هـوا توسـط جنگلهـا و

انسـان) دارای آگاهـی بودنـد ولـی در خصـوص میـزان مصرف

نداشـتند (جـدول .)3

جدول -3رتبه بندی گویههای آگاهی زیستمحیطی هنرجویان كشاورزی براساس درصد فراوانی ()n=135
دارای تفاضل دو بدون رتبه
آگاهی گروه
آگاهی

گویهها

جنگلها عامل اصلی تولید اکسیژن و جذب دیاکسید کربن هوا هستند.

همه موجودهای زنده (گیاهان ،حیوانات و انسان) به یکدیگر وابسته هستند.

87

74

13

1

72

44

28

3

81

یکی از عاملهای مهم خشک شدن دریاچهها و رودخانهها ،مصرف بیشازحد منبع های آبی است.

استفاده از کودها و آفتکشها یکی از عاملهای مهم در آلودگی آبهای سطحی ،زیرزمینی و خاک است.

71

کاغذ و شیشه قابل بازیافت بوده و با استفاده دوباره از کاغذ و مقوا میتوان از قطع درختان بیشتر جلوگیری کرد.

67

تخریب مراتع باعث افزایش توان تخریبی سیل و تشدید توفانهای گردوغبار میشود.

روزانه شماری از گونه گیاهی و حیوانی در جهان منقرض میشوند که شایعترین دلیل آن ،نابودی زیستگاه آنها توسط انسانهاست68 .
دو منبع طبیعی و تجدید پذیر نیرو که میتواند برای تولید برق استفاده شود ،انرژی خورشیدی و باد است.
دیاکسید کربن ،متان و بخارآب مهمترین گازهای گلخانهای هستند.

شخم زدن زمینهای شیبدار باعث افزایش فرسایش خاک شده و توان تخریبی سیل را افزایش میدهد.

ازن یکالیه محافظ در جو باالیی کره زمین است که ما را از اشعههای زیانبار و سرطانزای خورشید حفظ میکند.

گازهای گلخانهای ناشی از سوزاندن سوختهای فسیلی ،عامل اصلی در گرمایش جهانی و ذوب شدن یخهای قطبی است.
نفت و زغالسنگ جزو منبع های تجدید پذیرند اما درختان تجدید ناپذیرند*.

کمتر از  50درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود*.

36

32

34

65

30

35

60

20

66

32
20

59

18

50

0

57

مواد شیمیایی و کانیها بهطور عمده از راه آب وارد بدن انسان میشوند و ممکن است با تجمع در بدن به سطح خطرناکی برسند48 .
تهیه کمپوست از زباله ،نسبت به سوزاندن و دفن زبالهها ،روش مناسبی برای دفع زباله به شمار نمیرود* .

42

29
33

60

زیادشدن شمار دام و چراندن بیشازحد مرتع ،هیچ آسیبی به مرتع نمیزند*.

62

19

41
36

33

14
-4

34
40
40
41
43
50
52

-18

59

-34

67

-28

64

2
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17

طیف سنجش :درست ( -)1نمیدانم و نادرست (*( )0پرسشهای ستارهدار به صورت برعکس امتیازدهی شدند)
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آگاهـی هنرجویـان در زمینـهی محیطزیسـت بـا اسـتفاده

بـه محیطزیسـت و مسـائل مربـوط بـه آن بیشـتر بـود ،معـدل

همـهی گویههـا و بـا لحـاظ کـردن كمینـه ( )0و بیشـینه ()17

محیطزیسـت بررسـی میکردنـد و سـطح تحصیالت پدرشـان

از شـاخص ترکیبـی سـنجیده شـد و بـا جمـع کـردن نمرههای

نمرههـای کل شـاخص ،سـطح آگاهـی در دو سـطح کـم (کمتر
از متوسـط) و زیـاد (بیشـتر از متوسـط) دسـتهبندی شـدند

و مشـخص شـد کـه سـطح آگاهـی زیسـتمحیطی بیشـتر
هنرجویـان ( 66/7درصـد) در حـد زیـاد بـود و  33/3درصـد

هنرجویـان سـطح آگاهیهـای محیطزیستیشـان در حـد
پاییـن بـود.

باالتـری داشـتند ،مجلـ ه و كتابهـای بیشـتری راجـع بـه

نیـز باالتـر بود.

همبسـتگی مثبـت و معنـیداری نیـز در سـطح یـك درصد

ی زیسـتمحیطی هنرجویـان بـا دیـدن
بیـن سـطح آگاهـ 
برنامههـای تلویزیونی درباره محیطزیسـت مشـاهده شـد ،كه

نشـان میدهـد هنرجویانـی كـه برنامههـای بیشـتری راجع به

محیطزیسـت در تلویزیون تماشـا میكنند ،اطالعات و آگاهی

بـرای بررسـی ارتبـاط متغیرهـای مـورد بررسـی بـا آگاهـی

بیشـتری نیـز راجـع بـه محیطزیسـت دارنـد .بیـن متغیرهای

نتیجـه نشـان داد که بیـن متغیرهای معدل ،سـطح تحصیالت

دادن بـه برنامههـای رادیویـی دربـاره محیطزیسـت ،بررسـی

ب همبسـتگی اسپیرمن استفاده شد و
زیسـتمحیطی از ضری 
پـدر ،بررسـی كتـاب دربـاره محیطزیسـت و بررسـی مجلـه
دربـاره محیطزیسـت بـا آگاهـی زیسـتمحیطی هنرجویـان،

در سـطح پنـج درصـد رابطـهی مثبـت و معنـیداری وجـود
داشـت .بـه عبـارت دیگـر ،هنرجویانـی کـه آگاهـی آنهـا راجع

سـن ،سـطح تحصیلات مـادر ،سـطح درآمـد خانـوار ،گـوش
روزنامـه دربـاره محیـط زیسـت و بررسـی مطالـب اینترنـت
ی زیسـتمحیطی هنرجویـان،
دربـاره محیطزیسـت بـا آگاهـ 

همبسـتگی معنـیداری مشـاهده نشـد.

جدول -4ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش و آگاهی زیستمحیطی هنرجویان
متغیر

R

p

دیدن برنامههای تلویزیونی درباره محیطزیست

0/711

**0/000

بررسی مجله درباره محیطزیست

0/220

*0/010

سطح تحصیالت پدر

0/353

*0/010

معدل

0/213

*0/013

بررسی كتاب درباره محیطزیست

0/200

*0/020

استفاده از برنامههای محیطزیستی رادیویی

0/005

0/953 ns

بررسی روزنامه درباره محیطزیست

0/138

0/114 ns

سن

0/051

0/558 ns

سطح درآمد خانوار

0/169

ns

0/770

بررسی مطالب اینترنت درباره محیطزیست

0/107

0/215 ns

سطح تحصیالت مادر

0/222

0/052 ns

**معناداری در سطح  1درصد * ،معناداری در سطح  5درصد n.s ،عدم معناداری

مقایسـه سـطح آگاهیهای زیسـتمحیطی بین هنرجویان

هنرجویـان هفـت رشـته تحصیلـی امـور دام ،طراحـی فضـای

تفـاوت معنـیداری از ایـن نظر بیـن این دو گـروه از هنرجویان

باغـی ،پـرورش میوههای دانـهدار و مكانیك موتـور و تراكتور با

شهری و روستایی با استفاده از آزمون من ویتنی نشان داد كه
وجـود دارد ،بهگونـهایکـه هنرجویـان روسـتایی آگاهیهـای
زیسـتمحیطی بیشـتری نسـبت بـه هنرجویـان شـهری دارند

( .)U =1261 ,p=0/01مقایسـه آگاهی زیسـتمحیطی در بین
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سـبز ،تعمیـر موتور تراكتور ،كشـت گیاهـان دارویـی ،زراعی و
اسـتفاده از آزمون كروسـكال والیس ()X =5/454,P=0/487
2

نشـان داد كـه بیـن هنرجویـان هفـت رشـته یـاد شـده ،از نظـر
سـطح آگاهی زیسـتمحیطی تفـاوت معنیداری وجـود ندارد
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یـا به عبـارت بهتر گرایـش تحصیلـی تاثیری در آگاهی زیسـت
محیطی هنرجویـان ندارد.

بـه دلیـل دووجهـی بـودن متغیـر آگاهـی زیسـتمحیطی

در ایـن تحقیـق و بـه منظـور بررسـی تأثیـر متغیرهـای مـورد
بررسـی بـر آگاهـی زیسـتمحیطی از رگرسـیون لجسـتیک

اسـتفاده شـد .بـا اسـتفاده از میانگیـن نمـرهی آگاهـی
زیسـتمحیطی ،هنرجویـان در دو گـروه باالتـر از میانگیـن

جـدول -5وضعیـت طبقهبنـدی هنرجویـان بـا آگاهـی
زیسـتمحیطی زیـاد و كـم بنـا بـر نتایـج رگرسـیونی
آگاهی

زیستمحیطی
كم

زیاد

آگاهـی كـم و  66/7درصـد دیگـر در گـروه آگاهـی زیـاد قـرار

گرفتنـد .پـس از وارد کـردن متغیرهـا در مـدل ،بررسـی نتایج
نشـان میدهـد کـه مـدل رگرسـیونی بـا توجـه بـه مقـدار کای

اسـکویر ( )71/3و معنـیداری بـا اطمینـان  99درصـد دارای
بـرازش نیکویـی اسـت .آمـاره ضریـب تبییـن نـاگل کـرک

حـدود  0/666و کاکـس و اسـنل در حـدود  0/482اسـت.

كم

زیاد

طبقهبندی

39

6

86/7

3

درصد کل

(آگاهـی زیسـتمحیطی زیـاد) و کمتـر از میانگیـن (آگاهـی

زیسـتمحیطی كـم) تقسـیم شـدند کـه  33/3درصـد در گـروه

پیشبینی

درصد صحت

96/6

84

93/2

تماشـای برنامههـای تلویزیونـی دربـاره محیطزیسـت و محل
سـكونت در معادلـه باقـی ماندنـد و نتیجـهی نهایـی ارزیابـی
تـوان كلـی ایـن متغیرهـا در قـرار دادن هنرجویـان بـا آگاهـی

زیسـتمحیطی زیـاد و كـم در گروههـای درسـت در جـدول
 ،5نشـان میدهـد کـه مـدل بهدسـتآمده توانسـته اسـت بـه
میـزان  93/2درصـد ،طبقـهی هنرجویـان را بهصورت درسـت

بهعبارتیدیگـر تابـع اسـتخراج شـده توانسـته در حـدود 66/6

پیشبینـی كنـد .بهطوریکـه برابـر یافتههـای جـدول بـاال ،از

زیسـت محیطـی بـاال را بـرآورد کنـد .توان تشـخیص مـدل در

و از بیـن هنرجویـان بـا آگاهی زیسـتمحیطی زیاد تنهـا  3نفر

درصـد از احتمـال قـرار گرفتـن هنرجویـان در گـروه آگاهـی
جـدول  ،5آمـده اسـت.

بـر پایـه تحلیـل رگرسـیون لجسـتیک ،مشـخص شـد از

متغیرهـای مسـتقلی کـه دارای رابطـه معنـی دار بـا متغیـر
آگاهـی زیسـتمحیطی بودنـد ،بـه ترتیـب متغیرهـای میـزان

بیـن هنرجویـان بـا آگاهـی زیسـتمحیطی ضعیـف تنهـا  6نفر
بهاشـتباه گروهبندیشـدهاند .پـس از اطمینـان از معنـیداری

مـدل ،مقادیـر ضریبهـای رگرسـیونی ( )Bمربـوط بـه دو

متغیـر تأثیرگـذار در جـدول  ،6آمـده اسـت كـه معنـیداری
آنهـا از طریـق آمـاره والـد ( )Waldبهدسـتآمده اسـت.

جدول -6متغیرهای تأثیرگذار بر آگاهی زیستمحیطی هنرجویان کشاورزی
متغیرهای پیشبینی كننده

B

.S.E

Wald

.Sig

(Exp. (B

تماشای برنامههای تلویزیونی

1/993

0/377

27/88

0/000

7/34

درباره محیطزیست

محل سكونت

1/601

0/781

بـر پایـه آمـاره والـد در جـدول  ،8دو متغیـر تماشـای

برنامههـای تلویزیونـی دربـاره محیطزیسـت و محـل سـكونت

در تشـخیص وضعیـت آگاهـی زیسـتمحیطی هنرجویـان

تاثیرگذارنـد .بر پایه آماره نسـبت بخت ،بـا یک واحد تغییر در
میـزان تماشـای برنامههـای تلویزیونـی درباره محیطزیسـت،

احتمـال قـرار گرفتـن در گروه بـا آگاهی بـاال  7/34برابر بیشـتر
میشـود و همینطـور در زمینـه محـل سـكونت نیـز نتایـج

4/20

0/20

0/040

نشـان میدهـد که سـطح آگاهـی هنرجویـان روسـتایی  5برابر

بیشـتر از هنرجویـان شـهری میباشـد.
بحث و نتیجه گیری

ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی وضعیـت آگاهـی

زیسـتمحیطی

هنرجویـان

هنرسـتانهای

كشـاورزی

اسـتان زنجـان انجـام گرفـت .بررسـی آگاهـی زیسـتمحیطی
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مولفه های اثرگذار بر آگاهی ...

هنرجویـان نشـان داد كـه حـدود  68درصـد از آنـان

در صداوسـیما در ایـن زمینـه تهیـه و پخـش شـود .امـروزه

نتیجـه بـا نتیجـه پژوهـش صالحـی و پازوكـی نـژاد (،)1392

رسـانهها و شـبکههای اجتماعـی بـا تلفـن همـراه صـورت

آگاهیهایشـان در زمینـه محیطزیسـت در حـد زیاد بـود .این
همخوانـی داشـت ولـی بـا یافتههـای حمیدیـان و حمیدیـان

( ،)1390مـودا و همـكاران ( )2010و اوگـوز و کاواس ()2010

مبنـی بـر پاییـن بـودن و یـا نامناسـب بـودن دانـش و آگاهـی

زیسـتمحیطی افـراد مـورد بررسـی ،همخوانـی نداشـت .در
واقـع بـا توجـه بـه ف ّناوریهایی كه امروزه در دسـترس اسـت و
انواعـی از رسـانههای جمعـی و ارتباطـی كه وجـود دارند افراد

راجـع بـه موضوعهـای مختلـف آگاهـی كسـب میكننـد ،ایـن
ی بیشـتر افـراد مورد بررسـی
نتیجـه نیـز محتمـل بود كـه آگاه 

راجـع بـه محیطزیسـت بـاال باشـد.

در سـطح کشـور اسـتفاده زیـادی از اینترنـت و بهویـژه
مـی گیـرد و بـا توجـه بـه اینكـه اغلـب هنرجویـان (حـدود 90
درصـد) اعلام كردنـد كـه دارای گوشـی تلفـن همراه هسـتند،

پیشـنهاد میشـود بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از تلفـن همـراه

و كسـب اطالعـات مناسـب و متناسـب بـا سـن و تحصیلات
هنرجویـان مسـئولین هنرسـتان بـا ایجاد گـروه یـا کانالهایی

در شـبکههای اجتماعـی ماننـد تلگـرام اقـدام کـرده و بـا ارایـه
اطالعـات ضروری مطالـب سـودمند و آموزنده محیطزیسـتی

را نیـز در آن بـه اشـتراك بگذارنـد.

از دیگـر نتایـج تحقیـق ایـن بـود كـه بیـن سـطح تحصیالت

چـرا كـه امـروزه بـا توجـه بـه بحرانهـای متعـدد

ی زیسـتمحیطی هنرجویـان رابطـه مثبـت و
پـدر و آگاهـ 

در زمینـه تهیـه برنامههـای تلویزیونـی و رادیویـی و چـاپ

و کاواس ( ،)2010مبنـی بـر تأثیـر مثبـت سـطح تحصیلات

زیسـتمحیطی دولتهـا نیـز سـرمایهگذاریهای گسـتردهای
مطالبـی دراینبـاره در كتابهـا ،روزنامههـا و مجلههـا
میكننـد .اگـر اینترنـت را نیـز بـه ایـن ف ّناوریهـا بیفزاییـم

گسـتره ارائـه آموزشهـای زیسـتمحیطی كـه منجـر بـه
افزایـش آگاهیهـای افـراد دربـاره محیطزیسـت خـود

میشـود ،افزایـش مییابـد .در بعضـی از پژوهشهـا از جملـه
بررسـیهای صالحـی و پا ُزکـی نـژاد ( ،)1392علـوی مقـدم و
دلبـری ( ،)1388خواجه شـاهكویی و همـكاران ( )1393و مودا

و همـكاران ( ،)2010اهمیـت رسـانههای جمعـی بـر افزایـش
ی و دانـش محیطزیسـتی افـراد نشـان داده شـده اسـت
آگاهـ 
بـه ایـن صـورت كـه در همگـی ایـن بررسـیها رابطـه مثبـت و

معنـاداری بیـن بررسـی كتـاب ،مجلـه و روزنامـه و تماشـای
برنامههـای تلویزیونـی بـا افزایـش آگاهـی زیسـتمحیطی

مشـاهده شـده اسـت.

معنـاداری مشـاهده شـد كـه ایـن یافتـه با نتایـج بررسـی اوگوز
والدیـن بـر دانـش زیسـتمحیطی دانشـجویان ،همخوانـی
دارد و نمایانگـر اهمیـت نقـش والدیـن در افزایـش آگاهـی
زیسـتمحیطی هنرجویـان اسـت .بنابرایـن ،الزم اسـت
افـزون بـر آمـوزش هنرجویـان ،والدیـن آنـان را نیـز نسـبت

بـه مسـائل محیطزیسـتی آگاه كـرد .بـرای ایـن كار میتـوان

در نشسـتهای مشـاورهای كـه بهطـور دورهای و منظـم بیـن

مسـئوالن و مربیـان هنرسـتان و اولیـای هنرجویـان برگـزار
میشـود ،مطالبـی را نیـز در بـاب اهمیـت محیطزیسـت و

قـدر دانسـتن آن بـا اولیـای هنرجویـان در میـان گذاشـت

تـا بدینوسـیله موجبـات افزایـش آگاهیهـای آنـان دربـاره
محیطزیسـت را فراهـم آورد.

بیــن آگاهــی زیســتمحیطی هنرجویــان شــهری و

روســتایی تفــاوت معن ـیداری بــود كــه همســو بــا یافتههــای

در ایـن پژوهـش نیـز چنیـن نتیجـهای بهدسـت آمـد،

مدریــس اوغلــو و آلتانــار ( )2011و صالحــی و امامقلــی

بیـن بررسـی كتـاب و بررسـی مجلـه دربـاره محیطزیسـت بـا

در مقایســه بــا هنرجویــان شــهری ،شــاید بــه ایــن دلیــل

بهگونهایکـه مشـخص شـد رابطـهی مثبـت و معنـیداری

آگاهـی زیسـتمحیطی هنرجویـان وجـود دارد .همچنیـن
رابطـه مثبتـی بیـن تماشـای برنامههـای تلویزیونـی راجـع بـه

ی زیسـتمحیطی هنرجویـان وجـود
محیطزیسـت بـا آگاهـ 
داشـت كـه یافتههـای بررسـیهای پیشـین را تأییـد میكـرد.

بـا توجـه بـه اثرگـذاری گسـتردهای كـه برنامههـای تلویزیونـی
دارنـد ،الزم اسـت كـه برنامههـای جـذاب و آموزنـدهای
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( )1391بــود .بیشــتر بــودن آگاهــی هنرجویــان روســتایی
اســت كــه هنرجویــان روســتایی از نزدیــک بــا طبیعــت و

کشــاورزی در ارتباطانــد و تجربیــات بیشــتری در ایــن زمینــه

دارنــد کــه بــا تلفیــق ایــن تجربههــا بــا موضوعهایــی کــه در

هنرســتان میخواننــد و نیــز در رســانههای دیگــر در زمینــه
محیطزیســت کســب میکننــد زمینــه شــکلگیری ســطحی
از آگاهــی زیســتمحیطی در آنهــا فراهــم میشــود.
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بنابرایــن نتیجــه و بــا توجــه بــه اهمیــت باالیــی كــه آگاهــی

مســتندهای جــذاب راجــع بــه محیطزیســت اختصــاص یابــد

دارد ،الزم اســت كــه زمینههــای الزم بــرای هنرجویــان

یكــی از كالسهــا جمــع شــده و بــه صــورت گروهــی فیلمــی را

زیســتمحیطی روی نحــوه انجــام فعالیتهــای كشــاورزی

شــهری نیــز بهماننــد هنرجویــان روســتایی بــه منظــور
افزایــش آگاهــیزیسـتمحیطی آنــان فراهــم شــود .زیــرا چــه
هنرجویــان روســتایی و چــه هنرجویــان شــهری بــه عنــوان
كشــاورزان و کارشناســان آینــده ،نقــش مهمــی در ســامتی

محیطزیســت ایفــا خواهنــد كــرد .در تحلیــل رگرســیونی نیــز

مشــخص شــد كــه تماشــای برنامههــای تلویزیونــی دربــاره

بهگونهایکــه هنرجویــان در یــك مــكان ماننــد نمازخانــه و یــا

ببیننــد و پــس از پایــان یافتــن آن فیلــم بــا حضــور یــك مربــی
یــا یكــی از مســئوالن هنرســتان دربــاره آن بحــث كــرده و

نظرهــای خــود را اعــام كننــد .چــرا كــه تماشــای فیلــم همــراه
بــا بحــث گروهــی بــه عنــوان یكــی از روشهــای آموزشــی

تأثیــر مناســبی در افزایــش دانــش و آگاهیهــای افــراد دارد.
برگــزاری مســابقههایی در زمینــه تهیــه فیلمهــای كوتــاه

محیطزیســت و محــل ســكونت در مجمــوع توانســتند 66/6

بــا عنوانهــای محیطزیســت و كشــاورزی پایــدار ضمــن

بــا توجــه بــه اهمیتــی كــه تماشــای برنامههــای تلویزیونــی

دانشهــای زیســتمحیطی را بــرای هنرجویــان فراهــم

درصــد از واریانــس آگاهــی زیســتمحیطی را تبییــن كننــد.
در افزایــش آگاهــی زیســتمحیطی هنرجویــان دارد ،شــاید

الزم باشــد كــه چنــد ســاعت در هفتــه بــه نمایــش فیلمهــا و

داشــتن جذابیــت بــرای هنرجویــان ،موجبــات آگاهی و كســب

خواهــد آورد.

منبعها

حمیدیان ،ع .و حمیدیان ،ا .)1390( .لزوم توجه به آموزش محیطزیست در دانشگاه ،اولین همایش ملی آموزش در

ایران  .1404تهران ،پژوهشکده سیاستگذاری علم ،فناوری و صنعت.

خواجه شاهکوهی ،ع ،.نجفی کانی ،ع .و; وصال ،ز .)1394( .بررسی عوامل مؤثر بر آگاهیهای زیستمحیطی روستاییان

(بررسی موردی :دهستان جاغرق در شهرستان بینالود) .پژوهش و برنامهریزی روستایی.85-95 ،)1(4 .

صالحی عمران ،ا .و آقامحمدی ،ع .)1387( .بررسی دانش ،نگرش و مهارتهای زیستمحیطی معلمان آموزش دوره

ابتدایی استان مازندران .تعلیم و تربیت.91-117 ،95 .

صالحی ،ص و امام قلی ،ل .)1391( .بررسی تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیستمحیطی (بررسی مناطق شهری و

روستایی شهرستان سنندج) .مجله مسائل اجتماعی ایران.121-147 ،)1(3 .

صالحی ،ص .و پا ُزکی نژاد ،ز .)1392( .محیطزیست در آموزش عالی :ارزیابی دانش زیستمحیطی دانشجویان

دانشگاههای دولتی مازندران .مطالعات برنامهریزی آموزشی.199-221،)4( 2 .

صالحی ،ص ،.قدمی ،م .و همتی گویمی ،ز .)1391( .بررسی رفتارهای محیطزیستی در بین گردشگران ساحلی (بررسی

موردی :گردشگران ساحلی شهر بوشهر در ایام نوروز) .مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری.35-58 ،)1(1 .

علوی مقدم ،م .و دلبری ،ا .)1388( .ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع كارشناسی از موضوع مدیریت مواد زائد

جامد در محیطزیست  .فناوری آموزش.314 309- ،)4(3 .

عنایتی ،ا ( .)1382اثرات سوء باقیمانده آفتکشها بر سالمت محیطزیست و انسان و راههای مدیریت آن .ششمین

همایش كشوری بهداشت محیط .مازندران .ایران.

فرهمند ،م ،.شكوهیفر ،ك .و سیارخلج ،ح .)1393( .بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیستمحیطی (مورد

بررسی :شهروندان شهر یزد) .مطالعات جامعهشناختی شهری.109-141 ،)10(4 .

فریتیوف ،ك .)1386( .پیوندهای پنهان :تلفیق گسترههای زیستشناختی و اجتماعی حیات در علم پایداری ،ترجمه:

محمد حریری اكبری ،نشر نی .تهران.

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

81

... مولفه های اثرگذار بر آگاهی

- فصلنامه علمی. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرفکنندگان.)1393( . ق، و بخشنده. م،محمدیان

.39-68 ،)75(23 .پژوهشی مطالعات مدیریت

 سازههای مؤثر بر نگرش زیستمحیطی کشاورزان شیراز برای حفظ منبع های.)1391( . غ، و زمانی. م،منتی زاده

.3-13 ،20 . پژوهش مدیریت آموزش كشاورزی.آبوخاک

 عاملهای مؤثر بر نگرش آموزگاران ابتدایی شهر زنجان در گنجاندن.)1394( . ع، و شمس. ز،هوشمندان مقدم فرد

.40-52 ،)7(34 ، پژوهش مدیریت آموزش كشاورزی.آموزشهای كشاورزی و محیطزیست در برنامههای درسی

Andersson, H., Tago, D., and Treich, N. (2014). Pesticides and health: A review of evidence on
health effects, valuation of risks, and benefit‐cost analysis. Preference Measurement in Health, 1-61.
Aziz, A. A., Sheikh, S. N. S., Yusof, K. M., Udin, A., and Yatim, J. M. (2012). Developing a
structural model of assessing students’ knowledge-attitudes towards sustainability. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 56, 513-522.
Barr, S. (2003), Strategies for Sustainability: Citizens and Responsible Environmental Behaviour,
Area, 35(3), 227-240.
Bostan Budak, D., Budak, F., Zaimo Lu, Z., Kekeç, S., & Yavuz Sucu, M. (2005). Behaviour and
attitudes of students towards environmental issues at Faculty of Agriculture, Turkey. Journal of Applied
sciences, 5(7), 1224-1227.
Burton, R. J. (2014). The influence of farmer demographic characteristics on environmental behaviour: A review. Journal of environmental management,135, 19-26.
Carvalho Maffia, A.M., Silvia, E. and Jacovine, L. A. G. (2011).Environment and Environmental
Awareness: How University Students Conceive and act, Biological Sciences, 33(2), 209-214
Hashemi, S. M. and Damalas, C. A. (2010). Farmers' perceptions of pesticide efficacy: reflections
on the importance of pest management practices adoption. Journal of Sustainable Agriculture, 35(1),
69-85.
Kairser, F., Wolfing, S and Fuhrer, U.(1999). Environmental attitude and ecological. Journal of
Environmental Psycholigy, 19(1),1-19.
Kalantari, K., Fami, H. S., Asadi, A., and Mohammadi, H. M. (2007). Investigating factors affecting environmental behavior of urban residents: A case study in Tehran City-Iran. American journal of
environmental sciences,3(2), 67-74.
Kiani GH and Liaghati H. (2007). Analyzing of economic conditions of transforming common
agriculture to organic farming with using the model of dynamic linear planning. Articles of second national congress of agro ecological knowledge, Iran, Gorgan: 2727-2737.
Köse, S., Gencer, A. S., Gezer, K., Erol, G. H. and Bilen, K. (2011). Investigation of undergraduate students’ environmental attitudes.International Electronic Journal of environmental education, 1(2),
1-12.
Larijani, M. and Yeshodhara, K. (2008). An empirical study of environmental attitude among higher primary school teachers of India and Iran. Journal of human ecology, 24(3), 195-200.
Leonidou, L. C., Leonidou, C. N. and Kvasova, O. (2010). Antecedents and outcomes of consumer
environmentally friendly attitudes and behaviour. Journal of Marketing Management, 26(13-14), 1319-

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

82

1395  تابستان،37 شماره

1344.
Muda, A., Abd Wahab, M., Harun, R., and Nawawi, M. (2010). Environmental awareness and attitude among Iranian students in Malaysian universities.Environment Asia, 3(1), 1-10.
Müderrisoglu, H. and Altanlar, A. (2011). Attitudes and behaviors of undergraduate students toward
environmental issues. International Journal of Environmental Science and Technology, 8(1), 159-168.
Oğuz, D., & Kavas, S. (2010). Environmental awareness of university students in Ankara, Turkey.
African Journal of Agricultural Research, 5(19), 2629-2636.
Rhead, R., Elliot, M., and Upham, P. (2015). Assessing the structure of UK environmental concern
and its association with pro-environmental behaviour.Journal of Environmental Psychology, 43, 175183.
Salehi, S. (2008). A Study of Factors Underpinning Environmental Attitudes and Behaviours, Phd
Dissertation. The University of Leeds.
Taskin, O. (2009). The environmental attitudes of Turkish senior high school students in the context of postmaterialism and the new environmental paradigm. International Journal of Science Education, 31(4), 481-502.
Teksoz, G., Sahin, E. and Ertepinar, H. (2010). A New Vision for Chemistry Education Students:
Environmental Education. International Journal of Environmental and Science Education, 5(2), 131149.
UNESCO. (2009). Final report: Intergovernmental conference on environmental education. Paris,
France: Author.
Vicente-Molina, M. A., Fernández-Sáinz, A. and Izagirre-Olaizola, J. (2013). Environmental
knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: comparison of university students from emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production, 61, 130-138.
Yildiz, N. D., Yilmaz, H. and Demir, M. (2011). Effects of personal characteristics on environmental awareness; a questionnaire survey with university campus people in a developing country, Turkey.
Scientific Research and Essays, 6(2), 332-340.

83

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

No:37, Summer 2016

Effective Factors on Environmental Awareness of Agricultural High School
Students in Zanjan, Iran
Z. Hooshmandan Moghaddam Fard1, Esmael Akhbar2, A. Shams3
1- PH.D Student of Agricultural extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran
2- MSc Graduate of Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran
And Teacher of Agricultural School of Bahonar in Zanjan Province
3- Assistant Professor, Department of Agricultural Extension, Commuincation, and Rural Development,
Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran

Abstract
Environment conservation by people is related to their awareness regarding environment and peoples’ awareness is affected by several factors. Agricultural high school students would play an important
role in the agriculture and natural resource sector in the future. The purpose of this cause- correlational
study was to investigate factors affecting high school student’s awareness toward environment. The
statistical population consisted of 187 agricultural high school students in Zanjan Province, from those
135 students were selected based on Krejcie and Morgan sampling table and applying randomized stratified sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire which its validity was
verified by a panel of experts. A pilot study was conducted to determine the reliability of the research
instrument and theta reliability coefficient was calculated (θ= 0.8). The finding revealed that majority of
students (66.7%) had a high level of awareness. there was a positive significant relationship between students’ awareness and their average grade point, education level of their father, extent of studying books,
magazine and watching TV programs regarding environment. Logistic regression analysis showed that
watching TV programs regarding environment and place of living explained 66.6 percent of probability
of the students’ awareness.
Index Terms: Environmental awareness, students, Agricultural high school
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