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 چکیده
 رفتارهاي .است زيستمحیط به بیشتر خسارت از جلوگیري هايهرا از يکي زيستمحیط از هاآن حفاظت و حمايت و هاانسان رفتار تغییر

 رفتار کنندهتبیین عوامل بررسي هدف با حاضر همبستگي توصیفي قیتحق که بوده متعددي عوامل تاثیر تحت خود نیز زيستيمحیط

 از ينظرسنج با آن ييوار که بود يبخش 4 ياپرسشنامه بر مشتمل قیتحق ابزار گرفت. صورت يکشاورز انيهنرجو زيستيمحیط
 .شد حاصل مختلف هايبخش يبرا 8/0 از باالتر کرونباخ يآلفا بيضر محاسبه و هنرجو 30 با يمقدمات بررسي انجام با و تايید متخصصان

 جدول نايمب بر که نفر( 187) دادندمي تشکیل 1334 سال در زنجان استان يکشاورز يهاهنرستان انيهنرجو همه را تحقیق آماري جامعه
 با هاداده تحلیل شدند. بررسي و گزينش نفر 131 متناسب، تصادفي ايطبقه گیرينمونه روش از استفاده با و مورگان و کرجسي گیرينمونه

 نهنرجويا بیشتر حمايتي رفتار سطح که داد نشان نتايج .گرفت صورت 20SPSS افزارنرم وسیلهبه استنباطي و توصیفي آمارهاي از استفاده
 زيستمحیط از حمايت رفتار که داد نشان همبستگي نتايج .است متوسط سطح در زيستمحیط از حفاظت خصوص در درصد( 8/14)

 داريمعني و مثبت ارتباط زيستمحیط درباره مجله و کتاب مطالعه معدل، ،پدر تحصیالت سطح ،زيستيمحیط نگرش و دانش با هنرجويان
 رفتار واريانس از درصد 2/14 مجموع در هنرجويان زيستيمحیط دانش و نگرش متغیر دو که داد نشان نیز رگرسیوني تحلیل نتايج .دارد

  کنند.مي تبیین را هنرجويان
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 سرآغاز

 است داده قرار بشر اختیار در را خود پايانبي منابع همواره زمین
 و منابع از بیشتر برداريبهره منظور به زمان مرور به انسان ولي

 از نادرست استفاده هرگونه به مجاز را خود زمین در موجود ذخاير

 آلودگي و طبیعي منابع تخريب جز اينتیجه کار اين و نموده آن
 ساير و هاانسان خود سالمتي افتادن خطر به نهايت در و وهواآب

 و باصره ؛1931 رحمتي،) است نداشته زمین روي جانداران

 (.Shaikh Godarzi et al., 2012 ؛1332 زاده،محمدي

 ها،آب آلودگي قبیل از مشکالتي طبیعت، از نادرست هاياستفاده
 ديابت، عصبي، هايبیماري و سوءتغذيه ،وخاکآب فرسايش
 مشکالت و جنیني هايبیماري و هانارسايي تنفسي، هايبیماري

 داشته دنبال به زيستمحیط کیفیت کاهش نتیجه در را ژنتیکي
 ,Andersson et al., 2014; Hashemi & Damalas) است

2010; Gün & Kan, 2009; Saka & Sahinturk, 2013.) 
 و انسان هايفعالیت بین مستقیم رابطه وجود اثبات به توجه با

  ,.Rhead et al., 2015; Yildiz et al) زيستمحیط تغییرات

 رفتارهاي که شکلي به زيستيمحیط رفتار مسأله امروزه ،(2011

 ترينهمم از ،باشد زيستمحیط بر منفي آثار کمترين داراي انسان
 ؛Burton., 2014) است جهان سطح در بحث مورد لمساي

 قابل اعمال به زيستيمحیط رفتار .(1330 اکبرزاده، و دهميا

 از زيستمحیط با مواجهه در فرد که شودمي گفته ايمشاهده
 زيستمحیط موافق يا مخالف توانندمي و دهدمي نشان خود

 فروتن، و نواح Kollmus & Agyeman, 2002;) باشند

 شده مشخص زمینه اين در گرفته صورت مطالعات در .(1330
 زيستمحیط خصوص در افراد رفتار بر متعددي عوامل که است
 و زيستمحیط به نسبت نگرش و دانش که گذارندمي تاثیر

 (تأهل وضعیت و جنس درآمد،) شناختي جمعیت متغیرهاي برخي
 (.1331 ان،همکار و صالحي) هستند عوامل اين جمله از

 زيستيمحیط هايچالش و مشکالت که است شده مشخص

 از انسان غلط يهانگرش به و داشته يفرهنگ و يفکر منشأ
 ;Kilbourne et al., 2001) گرددبرمي اشزندگي محیط

Hussey & Eagan., 2007; Vicente-Molina et al., 

 چگونگي بر اثرگذاري طريق از انسان فکر طرز رايز (.2013
 در و است زيستمحیط با انسان رفتار نوع کنندهتعیین وي، رفتار

 تغییر بايد که چیزي اولین ،زيستمحیط ظحف راستاي در نتیجه
 Deng et) است زيستمحیط به نسبت انسان نگرش کند پیدا

al., 2006.) از میزاني از است عبارت زيستيمحیط نگرش 

 از فرد رزشیابيا وسیلهبه که زيستمحیط به نسبت عاليق
 شودمي ابراز تمايل عدم يا تمايل از درجاتي با زيستمحیط

(Hawcroft & Milfont., 2010.) به نسبت مثبت نگرش 

 زيستمحیط خصوص در افراد مسئوالنه رفتار با زيستمحیط
 يکي .(Eilam & Trop, 2012) است داريمعني ارتباط داراي

 آگاهي و دانش تواندمي افراد رفتار بر اثرگذار متغیرهاي از ديگر
 گیريشکل در مهم نقشي و باشد زيستمحیط خصوص در هاآن

 Larijani) نمايدمي فايا زيستمحیط به نسبت افراد رفتار

&Yashodhara, 2008; Budak et al., 2005; Taskin, 

 يعموم اطالعات از میزاني شامل زيستيمحیط دانش (.2009

 دارند شانيزندگ در ستيزطیمح تیاهم درباره افراد که است
 دانش با افراد که رسدمي نظر به (.1331 قلي،امام و صالحي)

 نسبت بیشتري حساسیت ،زيستيمحیط ليمسا به راجع ترشیب
 افراد نيا اديز احتمال به و داشته خود اطراف زيستمحیط به

 آنان يرفتارها و هستند زيستمحیط به تريمثبت نگرش يدارا

 خصوص در متعددي مطالعات بود. خواهد طیمح حفظ هتج در
 است. گرفته صورت آن بر مرتبط عوامل و زيستيمحیط رفتار
 عوامل زمینه در فرد، مقدم هوشمندان و شمس مطالعه نتايج

 در کشاورزي و يزيستمحیط هايآموزش تلفیق میزان با مرتبط
 جانزن شهر ابتدايي معلمان توسط مدرسه درسي هايبرنامه
 موضوعات زيادي میزان به معلمان اکثر که داد نشان

 تلفیق خود درسي هايبرنامه در را کشاورزي و يزيستمحیط
 کل روستا، در تدريس سابقه سن، نگرش، متغیرهاي و کنندمي

 تلفیق سطح با گذرانده آموزشي هايدوره تعداد و تدريس سابقه

 رابطه داراي برنامه در کشاورزي و يزيستمحیط موضوعات
 تلفیق سطح که داد نشان نتايج همچنین بودند. داريمعني

 حال در که معلماني در کشاورزي و يزيستمحیط موضوعات

 از بیشتر هستند کشاورزي هايفعالیت مشغول نحوي به حاضر
 .(1334 ،فرد مقدم هوشمندان و شمس) بود معلمان ساير

 زيستيمحیط رفتار بر تحلیلي عنوان با ايمطالعه در ،حقیقتیان

 میانگین که داد نشان آن بر مؤثر عوامل و اصفهان شهروندان
 و بود متوسط حد در اسخگويانپ زيستيمحیط از حمايتي رفتار
 ،زيستيمحیط دانش و نگرش ،داريدين متغیرهاي با هاآن رفتار

 متغیرهاي بین ولي داشت. داريمعني رابطه تحصیالت و درآمد
 نداشت وجود ايرابطه رفتار و أهلت جنسیت، سن،

 کردند بیان تحقیقي در بخشنده و محمديان .(1333،حقیقتیان)

 زيستيمحیط نگرش روي معناداري یرتأث زيستيمحیط دانش که
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 و فرهمند پژوهش نتايج .(1333 ،بخشنده و محمديان) دارد
 ،زيستيمحیط آگاهي سن، متغیرهاي بین داد نشان هم ،همکاران

 رابطه زيستيمحیط رفتارهاي و زندگي از رضايت ي،فردگراي
 هاييافته .(1333،همکاران و فرهمند) دارد وجود داريمعني

 گردشگران زيستيمحیط رفتار داد نشان صالحي، جعفر و فاضلي

 انگیزه ،زيستيمحیط هايارزش ،زيستيمحیط منافع درک با
 رابطه کهحالي در دارد، مستقیم رابطه فرهنگي تصور و فرهنگي
 زيستيمحیط رفتار و زيستيمحیط دانش میان معناداري

 و زادهمنتي .(1332 ،صالحي و فاضلي) نشد مشاهده گردشگران
 زيستيمحیط نگرش بر مؤثر يهاسازه بررسي در ،زماني

 دانش که دريافتند وخاکآب منابع حفظ براي شیراز کشاورزان

 دارد زيستيیطمح نگرش بر را یرتأث بیشترين زيستيمحیط
 نشان ،قليامام و صالحي تحقیق نتايج .(1331،زماني و زادهمنتي)

 بین و بوده پايین مطالعه مورد افراد زيستيمحیط آگاهي داد

 با زيستيمحیط آگاهي و سن سکونت، محل ،تأهل وضعیت
 و تحصیالت سطح بین و مثبت رابطه زيستيمحیط رفتارهاي
 و جنسیت بین و دارد وجود منفي رابطه زيستيمحیط رفتارهاي

 و صالحي) ندارد وجود ايرابطه محیطي رفتارهاي
 که داد نشان نیز، همکاران و صالحي پژوهش (.1331،قليامام

 وضعیت تحصیالت، متغیرهاي با زيستيمحیط رفتارهاي رابطه

 و زيستيمحیط هايارزش ،زيستيمحیط نگرش جنسیت، ،تأهل
 با زيستيمحیط رفتارهاي اما نیست، رمعنادا زيستيمحیط دانش

 صالحي) دارد مثبت همبستگي هافرصت و زيستيمحیط نگراني

 دانش عنوان با پژوهشي در همکاران و مولینا .(1331،همکاران و
 ،زيستمحیط طرفدار رفتار بر مؤثر عوامل ديگر و زيستيمحیط

 با کشورهايي هايدانشگاه دانشجويان میان در را ايمطالعه
 جنسیت، که داد نشان نتايج دادند. انجام مختلف اقتصادي شرايط
 Molina) هستند اثرگذار دانشجويان رفتار بر نگرش و هاانگیزه

et al., 2013). تعیین منظور به پژوهشي در ،همکاران و واترز 
 در خاک فرسايش کنترل هايفعالیت پذيرش بر مؤثر عوامل
 بر تأثیرگذار عامل ترينممه که رسیدند نتیجه اين به بلژيك

 از حفاظت فعالیت به نگرش حفاظتي، هايفعالیت اين دادن انجام
 در ،همکاران و کالنتري .(Wauters et al., 2010) بود خاک

 زيستيمحیط رفتار بر اثرگذار اجتماعي عوامل عنوان با ايمطالعه

 سن، متغیرهاي که ندداد نشان تهران، شهر در شهري ساکنان
 لمساي از ايپايه دانش تحصیالت، درآمد، ،جنسیت
 نسبت نگراني احساس و زيستيمحیط هاينگرش ،زيستيمحیط

 است داشته معنادار تأثیر هاآن زيستيمحیط رفتار بر محیط به
(Kalantari et al., 2007).  

 ماهیت به توجه با تحصیل به شاغل کشاورزي هنرجويان

 هايفعالیت در هميم نقش ،کنندمي تحصیل که ايرشته
 کشاورزي بخش پیوستگي به نظر داشت. خواهند آتي کشاورزي

 رفتارهاي فعلي وضعیت شناخت طبیعيمنابع و زيستمحیط با

 اهمیت از هاآن رفتار بر اثرگذار عوامل و هاآن زيستيمحیط
 اين در ايمطالعه هیچ کهاين به توجه با بود. برخوردار زيادي

 نگرفته صورت زنجان استان کشاورزي ايههنرستان در خصوص
 نگرش و دانش شناخت هدف با تحقیق اين بنابراين، .بود

 و زنجان استان کشاورزي هايهنرستان هنرجويان زيستيمحیط

  شد. انجام هاآن زيستيمحیط رفتار بر هاآن تأثیر
 

 هاروش و مواد
 کنترل امکان نظر از کاربردي، هدف، لحاظ از تحقیق نيا

 .بود میداني هاداده آوريجمع شیوه نظر از و يشيرآزمایغ غیرهامت
 و بوده مقطعي تك پژوهش اين زماني، محدوده به توجه با

 گردآوري (1334 )بهمن زماني مقطع يك در اطالعات و هاداده

 چهار پرسشنامه هاداده آوريجمع براي پژوهش اصلي ابزار .شدند
 ،هنرجويان فردي هايگيژوي به مربوط اول، قسمت .بود بخشي
 زيستيمحیط نگرش سنجش يبیترک شاخص شامل دوم قسمت

 دانش سنجش ترکیبي شاخص شامل سوم قسمت گويه(، 20)
 ترکیبي شاخص شامل چهارم قسمت و گويه( 17) زيستيمحیط

 طراحي براي .بود گويه( 11) زيستيمحیط رفتار سنجش

 زمینه نيا در گرفته صورتهاي همطالع از فوق هايشاخص
 پیشنهادهاي و نظرها از استفاده با آن روايي و دش استفاده

 مربیان نیز و زنجان دانشگاه در مرتبط علمي هیأت ياعضا
 بازنگري و اصالح از پس زنجان باهنر شهید کشاورزي هنرستان

 ،يمقدمات بررسي با پرسشنامه ييايپا نییتع يبرا آمد. دست به

 ضريب محاسبه و لیتکم آماري جامعه از بیرون پرسشنامه 30
 حاصل ترکیبي هايشاخص يبرا 87/0 از تربزرگ کرونباخ آلفاي

 يکشاورز يهاهنرستان انيهنرجو همه شامل يآمار جامعه .شد

 سازمان گزارش طبق که بود 1334 سال در زنجان استان
 نيا يهاهنرستان در هنرجو 187 زنجان استان پرورش و آموزش
 ايطبقه يریگنمونه روش از بودند. لیتحص هب مشغول استان

 استفاده انيهنرجو گزينش يبرا نمونه حجم با متناسب تصادفي
 شمار ،هاهنرستان از يك هر حجم با متناسب کهيطوربه شد.
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 نيا در شدند. واقع بررسي مورد و مشخص ازیموردن انيهنرجو
 گانمور و يکرجس جدول از نمونه حجم برآورد منظور به قیتحق

(Krejcie & Morgan, 1970) استفاده درصد پنج يخطا با 
 جدول در شد. برآورد هنرجو 131 نمونه حجم پايه نيا بر که شد

 است. شده آورده يریگنمونه چارچوب (1)
 

 مورد يهانمونه شمار و يریگنمونه چارچوب (:1) جدول

 بررسي

 نمونه حجم جامعه هنرستان نام

 انزنج باهنر دیشه هنرستان
 ابهر ينیخم امام هنرستان

62 

71 

47 
13 

 قلعه نيیصا نیرالمؤمنیام هنرستان

 الهدا بنت دخترانه مدرسه
20 
30 

11 
20 

 131 187 کل

 توصیفي هايآماره از و شدند لیتحل 20SPSS افزارنرم با هاداده
 .شد استفاده هاهیفرض آزمون براي مرتبط ياستنباط و

 

 تحقیق يهاافتهي
 تحصیلي رشته که شد مشخص توصیفي آمار نتايج اساس بر
 فضاي طراحي درصد 2/22 دام، امور هنرجويان درصد 8/14

 کشت درصد 8/14 تراکتور، موتور تعمیر درصد 1/11 سبز،
 پرورش درصد 4/7 باغي، و زراعي درصد 1/14 دارويي، گیاهان

 از بود. تراکتور و موتور مکانیك درصد 6/11 و داردانه هايمیوه
 با داشتند سکونت شهر در که هنرجوياني زندگي، محل نظر

 داده اختصاص خود به را هنرجويان بخش بیشترين درصد، 8/17

 زندگي روستا در نیز درصد( 2/42) هنرجويان بقیه و بودند
 تعداد با هاييخانواده در درصد( 2/78) هنرجويان بیشتر کردند.مي

 بیشتر پدر یالتتحص سطح .کردندمي زندگي کمتر و نفر 1
 نیز آنان بیشتر مادر تحصیالت سطح و درصد( 7/41) هنرجويان

 نشان همچنین نتايج بود. نوشتن و خواندن حد در (درصد 3/42)

 انحراف با سال 17/16 مطالعه مورد دانشجويان سني میانگین داد
 انحراف با 33/14 هنرجويان معدل میانگین بود. سال 84/0 معیار
 از يزيستمحیط اطالعات دريافت میزان زمینه در .بود 23/2 معیار

 زمینه در هنرجويان بیشتر که شد مشخص جمعي هايرسانه
 رسانه چهار هر از زيستيمحیط موضوعات و هابرنامه از استفاده

 درصد، 87 درصد، 7/63 ترتیب )به مجله و کتاب راديو، تلويزيون،

 پايیني به توسطم استفاده هنرجويان( از درصد 2/84 و درصد 63
 از استفاده با زيستمحیط خصوص در هنرجويان دانش .داشتند

 اين نمرات جبري جمع از پس و شد سنجیده ترکیبي شاخص

 )جدول داد نشان نتايج و شد مجدد کدبندي سطح سه در دانش
 4/84) هنرجويان اکثريت زيستيمحیط دانش سطح که (2

 بود. باال به متوسط درصد(

ها آن دانش مانند نیززيست محیط خصوص در نهنرجويا نگرش
 داد نشان نتايج و شد سنجیده ترکیبي شاخص از استفاده با

 3/61) هنرجويانزيستي بیشتر محیط نگرش که (3 )جدول

 از درصد 3/33 و بودهنه مساعد و نه نامساعد( ) نظربي درصد(
زيست محیط به نسبت مساعدينا نگرش مطالعه، مورد افراد
د.داشتن

 
  زيستيمحیط دانش برحسب پاسخگويان فراواني توزيع (:2) جدول

 تجمعي درصد فراواني درصد فراواني دانش سطح
 6/11 6/11 21 کم

 1/18 43 18 متوسط

 100 1/41 16 زياد

 
  زيستيمحیط نگرش برحسب پاسخگويان فراواني توزيع (:3) جدول

 تجمعي درصد فراواني درصد فراواني نگرش سطح
 8/0 8/0 1 مساعد

 7/66 3/61 83 نظربي

 100 3/33 41 نامساعد



 231  ن زنجانرفتار محیط زیستي هنرجویان کشاورزی استا کنندهنییتببررسي عوامل 

 

 ،زيستيمحیط رفتار يعني تحقیق وابسته متغیر با رابطه در
 (4 )جدول میانگین اساس بر آن با مرتبط هايگويه بندياولويت
 و زدن مسواک موقع آب شیر بستن در هنرجويان داد، نشان

 بهتري رفتار خانه و مدرسه در زباله سطل در هازباله انداختن
 زيستمحیط مورد در کتاب يا روزنامه مطالعه زمینه در ليو دارند

 صورت در زيستيمحیط تشکل يك در عضويت نیز و اينترنت در

 بود. ترنامناسب موارد بقیه به نسبت رفتارشان شناخت و اطالع

 رفتار زمینه در پاسخگويان از يك هرهاي امتیاز بنديجمع با
زيست حمايت از محیط رفتار سطح سه تعیین وزيستي طمحی

 بیش که شد مشخص( 1) جدول اساس بر)کم، متوسط و زياد(، 

حمايتي متوسطي از  رفتاردرصد(  8/14) هنرجويان از نیمي از
به صورت زيادي  نیز درصد 7/40 وزيست برخوردار بودند محیط

 دادند.زيست را انجام ميرفتارهاي حمايتي مرتبط با محیط

  

  کشاورزي هنرجويان زيستيمحیط رفتار يهاهيگو بنديرتبه (:4) جدول

 میانگین هاگويه
 انحراف

 معیار
 رتبه

 1 44/1 63/3 زدن مسواک موقع آب شیر بستن

 2 18/1 16/3  خانه و مدرسه در زباله سطل در زباله و آشغال انداختن

 3 33/1 11/3  طبیعت در هاآن مشاهده صورت در آشغال سطل در هازباله انداختن و آوريجمع

 4 60/1 11/3  اتاق ترک عقمو در هاالمپ کردن خاموش

 1 43/1 10/3 (ييدستشو و استحمام زمان )در آن ندادن هدر و آب از نهیبه استفاده

 6 34/1 48/3  مسافرت نیح و گردش محل ترک هنگام در هازباله آوريجمع

 7 23/1 48/3  هاآن به بیآس عدم و هاآن از ينگهدار و مسافرت موقع در ...( و مراتع درختان، سبز، ي)فضا طبیعت به بودن حساس

 8 14/1 33/3 (اچهيدر به فاضالب و زباله شدن ختهير جنگل، يسوزآتش لیقب )از مشاهده صورت در زيستيمحیط مشکالت گزارش

 3 64/1 32/3  تنيپر اي نوشتن يبرا کاغذ طرف دو هر از استفاده

 10 44/1 13/3  گردش و مسافرت زمان در خود با ايزبالهکیسه همیشگي داشتن همراه

 11 48/1 13/3  ليوسا ديخر موقع زيستيمحیط استانداردهاي به توجه

 12 13/1 14/3  يانرژ مصرف در ييجوصرفه خصوص در انيآشنا و دوستان با صحبت

 13 60/1 32/2 ...( و يدرختکار ،يروادهیپ شهر، يسازپاک )مانند زمان داشتن صورت در يزيستمحیط هايبرنامه در شرکت

 14 62/1 83/2  ستيزطیمح به مربوط اخبار و موضوعات پیگیري

 11 61/1 88/2  ستيزطیمح خصوص در ندگانينما و نیمسئول يهاصحبت و شعارها به دقت

 16 63/1 82/2 هاآن نو خريداري تا استفادهقابل يکیپالست ظروف از مجدد استفاده به ترجیح 

 17 72/1 73/2 خشك( و تر يها)زباله گريهمد از (ييغذا مواد ك،یپالست کاغذ، لیقب )از خوابگاه اي خانه مختلف يهازباله تفکیك

 18 62/1 63/2  کتاب اي روزنامه نترنت،يا در زيستيمحیط موضوعات مطالعه

 13 13/1 66/2 شناخت و اطالع صورت در زيستيیطمح تشکل يك در عضويت
5زياد=خیلي تا 0هرگز= استفاده: مورد طیف  

 

  زيستمحیط از حمايت رفتار برحسب پاسخگويان فراواني توزيع (:5) جدول

 تجمعي درصد فراواني درصد فراواني حمايتي رفتار نوع
 4/4 4/4 6 کم

 3/13 8/14 74 متوسط

 100 7/40 11 زياد
        

 زيستيمحیط رفتار با مطالعه مورد متغیرهاي ارتباط بررسي براي
 که داد نشان نتايج و (6 )جدول شد استفاده همبستگي ضرايب از

 و دانش و زيستمحیط درباره کتاب مطالعه متغیرهاي بین

 درصد يك سطح در هنرجويان، رفتار با زيستيمحیط نگرش
 افزايش با ديگر، عبارت به .تداش وجود داريمعني و مثبت رابطه

 ،زيستمحیط به راجع کتاب بیشتر مطالعه و نگرش بهبود دانش،
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 زيستمحیط با رابطه در تريمطلوب و بهتر رفتار هنرجويان
 نشان خود از بیشتري يزيستمحیط دوستدار رفتارهاي و داشته

 درصد پنج سطح در نیز داريمعني و مثبت همبستگي .دادندمي
 درباره مجله مطالعه و معدل پدر، تحصیالت سطح بین

 به ،شد مشاهده هنرجويان زيستيمحیط رفتار با زيستمحیط

 از پدرشان که هنرجويانيزيستي محیط رفتار ديگر، عبارتي

 نیز و داشته باالتري معدل ،ندبود برخوردار بیشتري تحصیالت
 بهتر کردندمي مطالعه زيستمحیط زمینه در بیشتري مجالت

 مادر، تحصیالت سطح خانواده، اعضاي تعداد متغیرهاي بین .ودب
 به دادن گوش و زيستمحیط درباره تلويزيوني هايبرنامه ديدن
 زيستيمحیط رفتار با زيستمحیط درباره راديويي هايبرنامه

  .نشد مشاهده داريمعني همبستگي هنرجويان،
 

 هنرجويان زيستيمحیط تاررف و پژوهش متغیرهاي همبستگي ماتريس (:6) جدول

 داريمعني سطح ضريب نوع همبستگي متغیر

 000/0** پیرسون 621/0 يزيستمحیط دانش

 000/0** پیرسون 711/0 يزيستمحیط نگرش

 030/0* اسپیرمن 183/0 پدر تحصیالت سطح

 010/0* پیرسون 221/0 معدل

 000/0** اسپیرمن 321/0 زيستمحیط درباره کتاب مطالعه

 028/0* اسپیرمن 130/0 زيستمحیط درباره مجله مطالعه

  ns 102/0 پیرسون 148/0 خانواده اعضاي تعداد

  ns 141/0 اسپیرمن 128/0 مادر تحصیالت سطح

  ns 161/0 اسپیرمن 010/0 زيستمحیط درباره تلويزيوني هايبرنامه ديدن

  ns 761/0 اسپیرمن 026/0 زيستمحیط درباره راديويي هايبرنامه به دادن گوش

 معناداري عدم n.s درصد، 1 سطح در معناداري * درصد، 1 سطح در **معناداري

 

 درآمدي هايگروه نظر از هنرجويان زيستيمحیط رفتار مقايسه
 والیس کروسکال آزمون طريق از زياد، و متوسط کم،

(=0.357 P =2.061,2X) دارمعني آزمون اين که داد نشان نیز 
 درآمد سطح با هنرجويان بینزيستي محیط رفتار نظر از و ستنی

 مقايسه همچنین، ندارد. وجود داريمعني تفاوت ،خانواده متفاوت

 امور تحصیلي رشته هفت هنرجويان بین در زيستيمحیط رفتار
 گیاهان کشت تراکتور، موتور تعمیر سبز، فضاي طراحي دام،

 موتور مکانیك و داردانه يهامیوه پرورش باغي، و زراعي دارويي،

P 6,=2X = ) والیس کروسکال آزمون طريق از تراکتور و

 بین و نیست دارمعني آزمون اين که داد نشان نیز (0.423
 تفاوت زيستيمحیط رفتار نظر از شده، ياد رشته هفت هنرجويان

  ندارد. وجود داريمعني

 رفتار بر مختلف متغیرهاي تأثیر بررسي براي پژوهش نيا در
 )جدول شد استفاده چندگانه رگرسیون از هنرجويان زيستيمحیط

 يك سطح در رگرسیوني تحلیل ،F آماره مقدار به توجه با .(7
 مطالعه مورد مستقل متغیرهاي مجموعه از و بود دارمعني درصد

 گام دو در زيستيمحیط دانش و زيستيمحیط نگرش متغیر دو

 از درصد 2/14 متغیرها اين مجموع در و شدند معادله وارد
 .کردند تبیین را (زيستيمحیط رفتار) وابسته متغیر واريانس
 متغیر که دهدمي نشان شده استاندارد رگرسیون ضرايب بررسي

 و سهم زيستيمحیط دانش متغیر به نسبت زيستيمحیط نگرش
 واحد يك ازاي به و دارد وابسته متغیر تبیین در بیشتري نقش
 معیار انحراف در 131/0 اندازهبه متغیر اين معیار رافانح در تغییر

  د.شومي ايجاد تغییر (زيستيمحیط رفتار) وابسته متغیر
 

 زيستيمحیط رفتار میزان بر مستقل متغیرهاي تأثیر تبیین منظوربه گامبهگام رگرسیون (:7) جدول

 R مستقل متغیر
2

R B Beta t Sig 

 ns 238/0 181/1 - 310/8 - - ثابت مقدار

 000/0** 636/6 131/0 817/0 106/0 711/0  زيستيمحیط نگرش

 001/0** 382/3 268/0 038/1 142/0 738/0  زيستيمحیط دانش
79.08 F=     0.000 Sig=   62/1 واتسن: دوربین آماره 
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 گیرينتیجه و بحث
 دانش جمله از اثرگذار متغیرهاي تأثیر بررسي هدف با تحقیق اين

 هنرجويان زيستيمحیط رفتارهاي بر زيستيمحیط گرشن و
 رفتار بررسي گرفت. انجام زنجان استان کشاورزي هايهنرستان

 از درصد 40 حدود تنها که داد نشان هنرجويان زيستيمحیط
 و داشتند مطلوبي و مناسب رفتار خود، زيستمحیط قبال در آنان

 نتیجه اين بود. حمايتي متوسط حد در رفتارشان هنرجويان بیشتر

 کرده گزارش که بود همسو (،1333 ،حقیقتیان( پژوهش نتیجه با
 است. متوسط حد در اصفهان شهروندان زيستيمحیط رفتار بود

 هاييافته با راستاهم که داد نشان نیز همبستگي تحلیل نتايج

 و صالحي ؛1333 ،همکاران و فرهمند) تحقیقات از برخي
 & Kalantari et al., 2007 ؛1333 ن،حقیقتیا ؛1331 ،قليامام

Aziz et al., 2012)، رفتار با هنرجويان زيستيمحیط دانش 

 افزايش با ،رواين از دارد. داريمعني رابطه آنان، زيستيمحیط
 آنان رفتار ،زيست محیط به مربوط ليمسا از هنرجويان آگاهي

 زايشاف يعني امر اين و دش خواهد ترمطلوب زمینه اين در نیز

 و ايجاد آموزش با توانمي را يزيست محیط ليمسا به راجع دانش
 است الزم بنابراين، .(Vaughan et al., 2003) نمود تقويت

 راجع بیشتر مطالب گنجاندن در آموزشي ريزانبرنامه و مسئولین
 در زيستمحیط از حفاظت چگونگي و زيستمحیط اهمیت به

 اهتمام کشاورزي هنرستان حسط در درسي واحدهاي و هابرنامه

 به راجع اختیاري واحدهاي توانندمي اين، بر عالوه ورزند.
 بگیرند. نظر در هنرجويان براي يزيستمحیط موضوعات

 آشنايي براي درسي مطالب از استفاده کنار در همچنین،
 در نیز ديگري هايروش از يزيستمحیط ليمسا با هنرجويان

 مسابقات و هانمايش برگزاري لمي،ع اردوهاي و هاگردش قالب

 دادن شرکت کشاورزي، هايهنرستان در زيستمحیط زمینه در
 از بازديد و درختکاري روز مثل هاييمراسم در هنرجويان همه
 آشنايي زمینه قبیل، اين از هاييروش و طبیعي تاريخ هايموزه

 در زيستمحیط با را کشاورزي هنرجويان بهتر و بیشتر هرچه
 نمايند فراهم آنان يزيستمحیط اطالعات و دانش افزايش جهت

 جهت در تغییراتي آنان زيستيمحیط رفتارهاي در وسیلهبدين تا

 در که است ذکر به الزم البته شود. حاصل رفتارها اين بهبود
 ،همکاران و صالحي ؛1333 ،صالحي جعفر و فاضلي) تحقیقات

 با يزيستمحیط نشدا و آگاهي بین داريمعني رابطه (،1331

 و صالحي) مطالعاتي در .است نشده گزارش زيستيمحیط رفتار

 تأثیر و اهمیت (،1387 ،دلبري و مقدم علوي ؛1333،نژادپازکي
 افراد يزيستمحیط هايآگاهي افزايش بر جمعي هايرسانه

 رابطه شد، مشخص نیز حاضر پژوهش در است. شده گزارش

 از گروهي عنوانبه) مجله و کتاب مطالعه بین داريمعني
 واقع در دارد. وجود زيستيمحیط رفتار با جمعي( هايرسانه
 غیردرسي و متفرقه آموزشي منابع عنوانبه مجالت و هاکتاب

 دنیاي مختلف ليمسا درباره افراد آگاهي روي زيادي تأثیر
 براي مجله و کتاب تهیه که اين به توجه با ولي دارند. يپیرامون

 دارند، نشريات اين که بااليي هزينه دلیل به جويانهنر خود

 فراهم منظور به است بهتر باشد، همراه مشکالتي با است ممکن
 و هاکتاب به هنرجويان ترراحت و بیشتر دسترسي نمودن

 مديران و ینمسئول ،زيستمحیط به راجع مناسب مجالت

 با اههنرستان کتابخانه تجهیز به نسبت کشاورزي هايهنرستان
 تا نمايند. اقدام زيستمحیط با مرتبط نشريات و مجالت ،هاکتاب
 تهیه هزينه تقبل بدون بتوانند مندعالقه هنرجويان وسیلهبدين

 ليمسا زمینه در مطالعه امکان فرصتي هر در مجله، و کتاب
 رفتمي نتظارا باشند. داشته را يزيستمحیط روز به و مختلف

 استفاده بیشتر راديويي، و تلويزيوني هايهبرنام از که هنرجوياني

 ولي دهند، نشان خود از بهتري زيستيمحیط رفتارهاي کنند،مي
 هايبرنامه از استفاده بین را داريمعني رابطه تحقیق نتايج

 زيستيمحیط رفتار با تلويزيوني هايبرنامه نیز و راديويي

 و لحيصا) مطالعات با نتیجه اين که نداد نشان هنرجويان
 نداشت. مطابقت (،1387 ،دلبري و مقدم علوي ؛1333،نژادپازکي

 توجه با هنرجويان که است اين شايد مسأله اين براي دلیل يك

 که اين يا کنندمي استفاده هارسانه اين از کمتر دارند که زماني به
 .اندنکرده مشاهده را خصوص اين در شده پخش هايبرنامه

 رفتار و زيستيمحیط نگرش بین ردامعني و مثبت رابطه
 بود. تحقیق نتايج ديگر از مطالعه مورد هنرجويان زيستيمحیط

 و شمس) تحقیقات هاييافته نتايج با همسو که نتیجه اين

 ,.Molina et al؛1333 حقیقتیان، ؛1334 ،فرد مقدم هوشمندان

2013; Wauters et al., 2010; Kalantari et al., 2007) 
 مثبتي و بهتر نگرش و ديدگاه که افرادي که دهديم نشان بود

 زيستمحیط و طبیعت قبال در دارند، زيستمحیط به نسبت
 جهت در بیشتري تالش و نموده عمل ترمسئوالنه خود اطراف
 ،همکاران و صالحي) تحقیق نتايج با يافته اين کنند.مي آن حفظ

 و زيستيطمحی نگرش بین ايرابطه ندبود کرده بیان که (،1331
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 بنابراين، نداشت. مطابقت ندارد، وجود زيستيمحیط رفتار
 رفتار گیريشکل در مهمي تأثیرات ،نگرش که است مشخص

 Eilam & Trop,2012; Vicente Molina et) دارد افراد

al.,2013). از نبايد که است کرده بیان نیکرسون که گونهآن 

 داشت نتظارا ندارند، اعتقادي زيستمحیط به که کساني
 باشد زيستمحیط سود به که دهند انجام رفتارهايي

(Nickerson, 2003). شد مشخص نیز ونيیرگرس تحلیل در 

 مجموع در يزيستمحیط نگرش و يزيستمحیط دانش که
 تبیین را زيستيمحیط رفتار واريانس از درصد 2/14 توانستند

 مشخص شده استاندارد رگرسیون ضرايب بررسي با ولي کنند،
 دانش متغیر به نسبت زيستيمحیط نگرش متغیر که شد

 .دارد وابسته متغیر تبیین در بیشتري نقش و سهم زيستيمحیط

 نگرش در تغییر لزوم و نگرش نقش به نیز ديگر هايپژوهش در
 است شده دیتأک زيستيمحیط رفتارهاي بهبود براي افراد

(Eilam & Trop, 2012; Bonnett, 2002; Hay, 2006). 

 راستاي در هنرجويان نگرش بهبود براي است الزم بنابراين،
 سازيپاک موضوع با اردوهايي ،زيستيمحیط رفتارهاي انجام

 روز مثل است تعطیل هنرستان که روزهايي در زيستمحیط

 محیط سازيپاک در کمك ضمن هنرجويان تا شود برگزار جمعه،
 و تمیز و سالم زيستمحیط ارزش و قدر خود، اطراف زندگي
 مثبتي نگرش نیز و کنند درک بیشتر را آلودگي هرگونه از عاري

 مسئوالن همچنین، شود. حاصل آنان در زيستمحیط به نسبت
 برپايي با امکان صورت در توانندمي هنرستان آموزشي

 در نويسيمقاله مسابقات يا و نقاشي نمايشگاه مثل هايينمايشگاه

 در هنرجويان برگزيده آثار معرفي و همربوط هايهنرستان داخل
 اهمیت بر بیشتر تا بگیرند نظر در را جوايزي ،زيستمحیط زمینه

 آن از اين بر عالوه شود. تأکید زندگي در زيستمحیط حفظ
 که هنرجوياني که شد مشخص تحقیق، نتايج مطابق که جايي
 ايرفتاره هنرجويان، ديگر با مقايسه در دارند باسوادتري پدران

 والدين نقش اهمیت دهند،مي نشان خود از بهتري زيستيمحیط
 الزم بنابراين، شود.مي نمايان زيستيمحیط رفتار گیريشکل در

 به نسبت نیز را آنان والدين هنرجويان، آموزش بر عالوه است

 براي داد. قرار آموزش تحت و نموده آگاه يزيستمحیط ليمسا
 منظم و ايدوره طوربه که اياورهمش جلسات در توانمي کار اين
 برگزار هنرجويان اولیاي و هنرستان مربیان و مسئوالن بین

 دانستن قدر ،زيستمحیط اهمیت باب در نیز را مطالبي شود،مي
 میان در هنرجويان اولیاي با خدادادي هاينعمت و طبیعت
 آنان مثبت نگرش و دانش افزايش موجبات وسیلهبدين تا گذاشت

 هايهنرستان هنرجويان آورد. فراهم زيستمحیط به نسبت را
 نقش کنند،مي تحصیل که ايرشته ماهیت به توجه با کشاورزي

 به نظر و داشت خواهند آتي کشاورزي هايفعالیت در مهمي

 شناخت طبیعي منابع و زيستمحیط با کشاورزي بخش پیوستگي
 بر که هاييهمؤلف و هاآن يزيستمحیط رفتارهاي کنوني وضعیت

 با که چرا است. زيادي اهمیت داراي گذارند،مي تأثیر رفتارها اين

 تقويت براي الزم ريزيبرنامه توانمي موضوع اين دانستن
 اين نتايج که داد افزايش را زيستمحیط از حمايتي رفتارهاي

  گیرد. قرار استفاده مورد تواندمي راستا اين در تحقیق

 
 منابع فهرست

 تهران(. 18 و 1 مناطق موردي )مطالعه تهران شهر زيست محیط حفظ بر مؤثر فرهنگي عوامل بررسي .1330ا. اکبرزاده، و ع. ،ادهمي
 .48-37 :1 جوانان، مطالعات شناسيجامعه فصلنامه

 محیط سالمت، يمل همايش سومین پايدار. توسعه جهت در محیطيزيست رفتار و نگرش آگاهي، .1332 م. زاده،محمدي و ن. باصره،

 .10-1 بندرعباس. واحد اسالمي آزاد دانشگاه .1332 اسفند اول و بهمن 30 پايدار. توسعه و زيست

 اي.منطقه و شهري هايپژوهش و مطالعات آن. بر مؤثر عوامل و اصفهان شهروندان محیطيزيست رفتار بر تحلیلي .1333 م. حقیقتیان،
6(23،) 144-133. 

  .23-11 (:1)3 توسعه، و زيست محیط راهکارها. و هاچالش ايران در زيستي محیط اثرات ارزيابي روند سيبرر .1331 ع. رحمتي،

 کشاورزي هايآموزش گنجاندن در زنجان شهر ابتدايي آموزگاران نگرش بر مؤثر هايعامل .1334 ز. فرد، مقدم هوشمندان و ع. شمس،
 10-42(:34)7 ،کشاورزي آموزش ديريتم پژوهش مجله درسي، هايبرنامه در زيستمحیط و
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 شهرستان روستايي و شهري مناطق مطالعه) زيستيمحیط رفتارهاي و آگاهي رابطه تجربي مطالعه .1331ل. قلي، امام و ص. صالحي،
  .121-147 (:1)3 ايران اجتماعي مسائل مجله سنندج(،

 مازندران. دولتي هايدانشگاه دانشجويان زيستيمحیط دانش رزيابيا عالي: آموزش در زيستمحیط .1333 ز. ،نژاد پازُکي و ص. ،صالحي

  .133-221 (:4) 2 آموزشي، ريزيبرنامه مطالعات

 گردشگران موردي: مطالعه :ساحلي گردشگران بین در زيستيمحیط رفتارهاي بررسي .1331 ز. گويمي، همتي و .م قدمي، .؛ص صالحي،
 .18-31 (:1)1 گردشگري، توسعه و ريزيبرنامه مجله نوروز. ايام در بوشهر شهر ساحلي

 .زيست محیط در جامد زايد مواد مديريت موضوع از کارشناسي مقطع دانشجويان آگاهي میزان ارزيابي .1387 ا. دلبري، و .م مقدم، علوي
  .314 -303 (:4)3 آموزش، فناوري

 مديريت مطالعات پژوهشي علمي فصلنامه گردشگران. محیطيزيست رفتار و دانش نگرش، شکاف .1332 س. جعفرصالحي، و م. فاضلي،
 .161-137 (:22)8 گردشگري،

 شهر شهروندان مطالعه: مورد محیطيزيست رفتارهاي بر مؤثر اجتماعي عوامل بررسي .1333 ح. سیارخلج، و ک فر،شکوهي .؛م فرهمند،
 .141-103 (:10)4 شهري، شناختيجامعه مطالعات يزد.

 مطالعات پژوهشي -علمي فصلنامه کنندگان.مصرف سبز خريد قصد و نگرش بر مؤثر عوامل بررسي .1333 ق. بخشنده، و .م محمديان،
 .68-33 (:71)23 مديريت،

 مديريت ژوهشپ .وخاکآب منابع حفظ براي شیراز کشاورزان محیطييستز نگرش بر مؤثر يهاسازه .1331 غ. زماني، و م. زاده،منتي
  .3-13 :20 .کشاورزي آموزش
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