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دهچکی
هاي آنها و تغییرات اقلیمی قرن اخیر، رشد جمعیت و آلودگی حاصل از فعالیت

براي نسل آینده بیشتر کرده است. به  زیستیطمحها را در مورد حفظ نگرانی
محیطی یکی از امروزه در بیشتر دنیا ترویج دانش و نگرش زیست که يطور

ین تفکر درهاي مهم فکري و راهبردهاي سیاسی است. توسعه اگرایش
؛ نیز در صدر قرار دارد یاندانش بنهاي مردم نهاد مثل شرکت يهاسازمان

کارکنان  زیستیمحیطسنجش دانش و نگرش هدف اصلی این پژوهش، بنابراین 
 کشاورزي و رابطه آن با عوامل سیاسی ـ اجتماعی بود. یاندانش بنهاي شرکت

-نظر ماهیت از نوع پژوهشروش توصیفی ـ همبستگی است که از این تحقیق از 
. جامعه آماري این تحقیق را کارکنان و مدیران شودهاي کمی محسوب می

کشاورزي استان کرمانشاه و همدان تشکیل دادند. تعداد  انیدانش بنهاي شرکت
بود. نفر  175آخرین آمار مراکز رشد استان کرمانشاه و همدان  بر اساساین افراد 

شماري استفاده شد که در این پژوهش از روش تمامبراي تعیین جامعه نمونه 
نفر در پژوهش شرکت نمودند. ابزار اصلی تحقیق در مرحله میدانی  175تعداد 

پرسشنامه بود. سؤاالت پرسشنامه شامل سه بخش بود: سؤاالت بخش اول را 
هاي دموگرافیکی کارکنان تشکیل دادند، بخش دوم را مقیاس براي ویژگی

-نش و بخش سوم را مقیاسی براي سنجش نگرش زیستسنجش میزان دا
براي  موردنظرهاي ها و مقولهمحیطی کارکنان و مدیران تشکیل داد. شاخص

پس از  کار قرار گرفت.ي مبنا NEP محیطی از مقیاسسنجش نگرش زیست
پردازي، محاسبات آماري (توصیفی و استنباطی) با استفاده از  طی فرآیند داده

-دهد، سیاستنتایج تحقیق نشان میانجام شد.  Amos22و  SPSS15 برنامه
در ، رسانه، عضویت زیستیطمحهاي دولتی، پایبندي خانواده به حفظ گذاري

NGO می زیستیطمح، تحصیالت و آموزش موجب تغییر در نگرش افراد به-
 گردد.

 هاي کلیديواژه
لتی، گذاري دوکشاورزي، دانش، نگرش، سیاست یاندانش بنهاي شرکت 

.زیستیطمح

Abstract 
Population growth and pollution resulting from their activi-
ties and climate changes of the last century, has increased 
concerns about preserving the environment for future genera-
tion so that nowadays environmental knowledge and attitude 
improvement is one of the major intellectual trends and polit-
ical strategies in most countries of the world. Development of 
this critical thinking has the first rank in NGOs such as the 
knowledge-based companies. The main objective of this 
study was to assess the environmental knowledge and atti-
tude of staffs in agricultural knowledge-based companies and 
its relation with socio- political factors.This research is a de-
scriptive- correlational one and it’s a quantitative research in 
terms of its nature. The statistical population were Kerman-
shah and Hamadan knowledge-based companies staffs and 
managers. According to latest statistics of growth centers the 
number of people was 175 in Kermanshah and Hamadan. 
The census method was used for determining the sample size 
in this study, 175 people participated in the study. In a sur-
vey, instrument of the research was a questionnaire. The 
questionnaire contained three parts: the first part were staffs 
demographic questions, Part II was an scale formed for 
measuring the knowledge of staffs and managers and Part III 
was related to their environmental attitude.The related indica-
tors and categories for assessing the environmental attitude 
from NEP scale were selected as the basis of the project. 
After the process of data processing, statistical analysis (de-
scriptive and inferential) using the SPSS15, Amos22 soft-
wares was done. The results show that government policy 
makings, family commitment to protecting the environment, 
media, being a member of the NGO, education and training 
lead to changes in people's attitude to the environment. 

Keywords 
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زیستی و رابطه آن با ... موحدي و همکاران، برآورد میزان دانش و نگرش محیط  

 مقدمه
 از را امنیت و آرامش آنکه بر عالوه زیستی محیط فاجعه امروزه
 به ؛کند یم تهدید نیز را بشر ، موجودیترباید یم انسان زندگی
 از زیستی محیطبحث  سیاسی و علمی لمحاف در دلیل همین

 ).Vellaei, 2005(آید  یم شمار به موضوعات ترین يجد
 که ،اند یداکردهپ دامنه قدري به زیستی محیطمسائل  اکنون 
 مفهوم و شود ینم ختم فنی موضوعات به دیگر آنها قلمرو

 فرهنگ ). مردمAzhdari, 2003(اند  یافته عمیقی اجتماعی
 زیستن فرهنگ و زیستی محیطامکانات  طبیعی، منابع از استفاده
درونی  را آن یا اند یاموختهن را محیط با زیستی باهم همراه
 همین ). بهAdhami & Akbarzadeh, 2011( اند نکرده
 روند بررسی و زیست یطمح وضعیت از آگاهی داشتن دلیل

 هاي سال طی جهانی مجامع موردتوجه موضوع به آن تغییرات
 زیست محیط وضعیت از صحیح درك و است هشد بدل اخیر
 يها برنامه ارائه و مدیریت نحوه در الزم تغییرات تعیین براي

 Sotodeh andدارد ( مهمی بسیار نقش مدیریتی
Pourasghar Sangachin,2010(. 

 مسائل از محلی مردمان به رسانی آگاهی مسیر در
 از يا مجموعه شامل انسانی رفتار خود، پیرامون زیستی محیط

 ،ها نگرش ،ها فرهنگ از که است انسان یافته بروز رفتارهاي
 وراثت علم و قهر ترغیب، ارتباط، اخالقیات، ،ها ارزش احساسات،

 منظر از توماس ).Smith et al., 2012( پذیرد یم تأثیر
 تدریجی چرخش عاطفیِ و یشناخت روان تأثیرات ،یشناس جامعه
 در بنیادي تغییرات از ناشی را طبیعی محیطی به ها انسان نگرش
 علمی مدرن بینی جهان افزایش و جامعه اجتماعی سازمان

 آگاهی و دانش گسترش و ). ایجادSotan, 2012( داند می
 بر فائق آمدن براي مطلوب راهکارهاي از یکی ،زیستی محیط
 زیستی محیط پایدار توسعه به دستیابی و زیستی محیط يها چالش

عوامل  ثیرتأ بررسی حاضر درصدد مقاله .شود یم محسوب
 هاي شرکتکارکنان  زیستی محیط نگرش بر مؤثر دموگرافیکی

 اصلی تحقیق هاي پرسش اساس براین است. دانش بنیان بوده
کارکنان  زیستی محیط نگرششود:  یم مطرح گونه ینا

 تا و زیست محیط از مسائلی چه خصوص در بیشتر هاي شرکت
کارکنان  و فرهنگی جتماعیا هاي یژگیو است؟ میزان چه

 در نگرش تغییر باعث حد چه تا موردمطالعه هاي شرکت
بسیاري  زمینه تحقیقات . در اینشود یم آنان زیستی محیط
 گردد.بیان می که نتایج بعضی از آنها در ادامه شده انجام

 پایداري است راه در گام نخستین زیستی محیط آگاهی کسب
 توانایی ،زیستی محیط آگاهی ریتبش یندهآ بقاي شرط اساساً و

 آنهاست یهپا بر کردن یزندگ و زیست محیطشناخت  اصول فهم
)Salehi, 2010اجتماعی یهپا که معتقدند همکاران و ). استرن 

 به زیستی محیط يها ارزش آزمودن راه در تواند یم زیستی محیط
 دگر دوست دارند، تغییر براي آمادگی بیشتري که افرادي .آید کار

 یادز احتمال به ،کنند یم طبیعت با نزدیکی احساس و هستند
 دهند یم نشان خود از بیشتري محیط از محافظت رفتارهاي

)Barr,2007نتیجه این به پژوهشی در همکاران و ). کالنتري 
 رفتار با درآمد و شغل نوع مردان، و زنان بین که رسیدند
 ,.Kalantari et alدارد ( وجود معناداري تفاوت زیستی محیط
 مورد در کره در کشور که پژوهشی در همکاران و آن .)2007

 مدلی در دادند، انجام زیست محیط طرفدار محصوالت خرید رفتار
 اجتماعی، هنجارهاي را رفتار این بروز در دخیل ساختاري عوامل

 مشکالت از آگاهی شخصی، هنجارهاي اجتماعی، روابط
 ).Ann et al., 2012برشمردند ( نفس عزت و زیستی محیط

 دیدگاه از که رسیدند نتیجه این اسدي در تحقیقی به و کالنتري
 مسائل با مقایسه در زیستی محیط تهران مسائل شهر ساکنان

 با میزان اطالعات و ندارند چندانی اهمیت اقتصادي و اجتماعی
 Kalantari and( دارد قوي رابطه زیستی محیط نگرش

Asadi, 2010.(  دانشجویان  نگرش که دریافتآکومولیف
نیست،  مطلوب آن به مربوط مشکالت و زیست محیط به نسبت

 والدین، آموزش سطح و جنسیت که محقق دریافت این همچنین
 محیطیزیست و نگرش آگاهی بر تأثیري آموزشی مؤسسه نوع

 به تکسوز نیز). Akomolafe, 2011( است نداشته دانشجویان
 ازنفر  60 زیستی محیط رفتارهاي نگرش و دانش، میزان بررسی
-زیست آموزش از بعد و آموزش از قبل دوره در یاندانشجو
-تفاوت از حاکی تحقیق مذکور از حاصل پرداخت، نتایج محیطی

 محیطیزیست و رفتار نگرش دانش، در دار معنی هاي
نمود  توصیه )2011کوز (). Teksoz, 2010( بود دانشجویان

 آموزش براي روش ترینممه محیطی آموزش زیست که
 در محیطیبا مشکالت زیست مقابله و شناسایی در دانشجویان

 زیستی محیط دانش میزان معتقداست که آگوز باشد.می ترکیه
 دانشجویان ارتباطی والدین تحصیالت میزان دانشجویان با

 رفتارهاي و نگرش که برد بوداك پی ).Oguz, 2010نداشته (
 دانشجویان سکونت محل و یتجنس بر حسب محیطیزیست

پیرامون  خود بررسی در ). صالحیBudak, 2005بود ( متفاوت
 مقطع آموزاندانش از نفر 751 محیطیزیست رفتارهاي و دانش

 پایین آموزانمحیطی دانشزیست دانش که دریافت دبیرستان
-زیست دانش و تحصیالت سطح بین داري معنی رابطه و است

 دریافت ). محققSalehi, 2010ت (اس نداشته وجود محیطی
 صورت به آموزش ایران نظام در محیطی زیست آموزش که

 کلی معلومات درك تر بهیشب انتزاعی آموزش و است انتزاعی
-می عینی آموزش به نیاز رفتار گیري شکل شود برايمی منجر

 و نگرش عنوان با دیگري بررسی باشد. صالحی و همکارانش

۱۰۰ 



 1395 ستانزم دوم،، شماره پنجم و توسعه پایدار، سال زیست محیطفصلنامه آموزش 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 5, NO. 2, Winter 2017 

 دولتی استان هايدانشگاه دانشجویان محیطیزیست رفتارهاي
 محیطیزیست رفتارهاي و نگرش میانگین که دریافتند مازندران

 طول و است بوده نسبتاً پایین شمال هاي انشجویان دانشگاهد
-زیست نگرش و رفتار بر تأثیري دانشگاه در تحصیل هايسال

 ).Salehi et al.,2011نداشته است ( دانشجویان محیطی
 و نگرش که داده نشان اخیر تحقیق نتیجه این، بر هعالو     

 و محل جنسیت بر حسب دانشجویان محیطیزیست رفتارهاي
 هاياست. مدیران تجارت داشته متفاوتی واریانس سکونت،
 سطح عمل در اما دارند، قوي محیطیهاي زیستنگرش کوچک

 ,Gadenne(بوده  آنها کم محیطیزیست اجراي رویکردهاي
 که دست یافتند نتیجه این به )2011رشیدي (ست. ا )2009
 موازین با جامعه مصرف الگوي انطباق و زیستی محیط آموزش

 نهادهاي طریق از تنها ملی منابع راستاي در منطقی و عقلی
 به بایست یم نیز جمعی ارتباط وسایل بلکه نیست، میسر رسمی
 مسائل ینهزم در آموزش رسمی نهادهاي مکمل عنوان
 رسید نتیجه این به )2011گراوندي ( .کنند عمل زیستی محیط

 وجود و مردم مشارکت آموزشی،ي ها کالس برگزاري که
 زیست محیط حامی دولتیهاي  سازمان و محلی نهادهاي

 کاهش و روستا مردم آگاهی باال بردن به منجر توانند می
 )2011همکاران ( و ادهمی شوند. زیست محیط بر وارد صدمات

 در اي کننده یینتع نقش فرهنگی عوامل که رسیدند تیجهن این به
 تک تک زیستی محیط رفتارهاي و دارند جامعه افراد رفتارهاي

 مطالعات این، بر افزون .مهم است عامل این از برگرفته افراد
 و مدیران از بسیاري که اندپی برده این واقعیت به نیز متعددي
 محیطی خودیستز منفی اثرات جهت کاهش ها SMEمالکان 

 که تأثیر آنها معتقدند از دانند. بسیارينمی متعهد و ملزم را
 براي دلیلی نیز و اغلب بوده کم زیست محیط هاي آنها برشرکت
 عالوه اغلب بینند. بهنمی محیطیاقدامات زیست در شدن متعهد

 ملی و محلی هايدولت که این باورند بر مالکان و مدیران این
 ,.Parker et alنمایند ( حل را محیطیزیست مشکالت باید

2009 2008; Bradford & Fraser, Blum, 2008;.( 
 به تعهد ها NGOملی و  هايرسانه طریق از هاآموزش
 وجود به ملی هايزمینه و جوامع در محیطیزیست موضوعات

 که بود این از حاکی نتایج مطالعه بالستر و همکارانش .آورد یم
 رفتار جهت ضروري و اساسی ايمحیطی مؤلفهزیست آموزش

 در راستاي ییتنها به رسمی هايآموزش و بوده محیطی یستز
 ,.Cloquell-Ballester et alباشند (نمی کافی رفتاري چنین

 در فاکتوري کلیدي آموزش متعدد نتایج تحقیقات بنا بر). 2008
 رتغیی و اصالح طریق که از بوده محیطیزیست مدیریت سیستم
 توسعه براي این، آموزش بر کند. افزونمی عمل مدیران نگرش
 پذیرش و سازي، انجامپیاده زمینه در تنها نه هامهارت و دانش

عملکرد  جهت بلکه دارد، اهمیت محیطیزیست رویکردهاي
 ,Balzarova & Castka(است  اهمیت داراي نیز مداوم

2008; Sammalisto & Brorson, 2008; Sarkis et 
al., 2010.( هاي همچون تورگلرا و گارسیا معتقدند که مؤلفه

سن، آموزش، محل اقامت، خانواده و ایدئولوژي سیاسی  جنسیت،
نقش مثبت داشته  زیست محیطنگرش نسبت به  در توانندمی

. )Torglera & García-Valinasb, 2007( باشند
 ايبین رفتاره که رسیدند نتیجه این همکاران به و حقیقتیان
 مشارکت يها شبکه با جنوبی پارس زیستی محیط اجتماعی

 معناداري رابطه آنان اجتماعی اعتماد و نجارهاي اجتماعی مدنی،
در  .)Haghighatian et al., 2011دارد ( وجود

)McCright & Xiao, 2007( افزایش سطح  است آمده
 زیست محیط پذیري نسبت بهافزایش مسئولیت تحصیالت باعث

 آلودگی تولید در دولت سهم که دارد آن از حکایت نتایج شود.می
 هايبخش عملکرد با بررسی نتیجه این .است توجه قابل بسیار

 عمومی، و تجاري کشاورزي، صنعت، شامل اقتصادي مختلف
 بررسی توصیف نیز رویکرد قالب در هانیروگاه و ونقل حمل

 وصیخص بخش در سرمایه تشکیل و آلودگی حجم میان ارتباط
آمد  دست به اقتصادسنجی، هايبا کمک روش دولتی و
)Moradhaseli, 2008(محیطیزیست منحنی . فرضیه 

 بین معکوس U شکل به ايرابطه از حاکی) EKC(کوزنتس، 
 امام و صالحی .)2009( است سرانه درآمد و زیست محیط آلودگی

 با سن و تأهل سکونت، محل چون عواملی بین که دریافتند قلی
 دارد وجود رابطه زیستی محیط رفتار و زیستی محیط هاي یگاهآ
)Salehi& Emamgholi, 2011 شده یانب). در تحقیقات، 

تحصیالت، میزان اطالعات و سطح  ، میزاننفس عزتجنسیت، 
عنوان ه و ایدئولوژي سیاسی ب آموزش والدین، محل سکونت

از اند.  شده یانبمحیطی زیست عوامل مؤثر بر دانش و نگرش
هاي ملی و عوامل آموزش، رسانه ند کهطرفی تحقیقات نشان داد

در باال بردن دانش و نگرش  توانند نقش مؤثريفرهنگی می
تأثیر بعضی از  باشند. شاید محیطی افراد جامعه داشتهزیست

نظر برسد و حتی احتماالً  عوامل بدیهی و بعضی غیرممکن به
به آنها پرداخته نشده مطالعات  عوامل دیگري هستند که در این
نظري به شرح زیر مبناي کار  است. براي انجام پژوهش مبانی

 در بحث توسعه زیست محیط مسائل به توجه است. قرارگرفته
 اخیر، هايسال در طرف یک از که است دلیل این به پایدار

 یداکردهپ تقلیل هاي انسانی فعالیت یجهدرنت زیست محیط کیفیت
 منابع کاهش و زیست محیط تخریب با لهمقاب دیگر، طرف از و

 محیطی تحققزیست هايسیاست اعمال بلندمدت با تنها طبیعی
و  مشارکت محیطی،زیست هاي سیاست سازيآماده در یابد.می

 است مهم بسیار محیطی زیست مسائل به نسبت آگاهی

۱۰۱ 
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)Yildiz, 2011(. چهار که دهد یم نشان یرزسی مطالعات 
 باید فرد دانش یزچ هر از پیش و دارد وجود فرد در تغییر سطح
 نگرش تغییر موجب دانش در تغییر). آموزش( کند پیدا تغییر

 رفتار تغییر سپس و فردي رفتار تغییر نگرش، تغییر و شود یم
 در فرد نگرش تغییر ترتیب بدین .دارد دنبال به را گروهی
تغییر  .دارد نیاز بیشتري زمان به وي فردي دانش تغییر با مقایسه

 گروهی رفتار بر یتدرنها و وي رفتار بر تواند یم فرد نگرش در
 با مقابله ).Salehi, 2012بگذارد ( تأثیر) سازمانی و اجتماعی(

 محیطیزیست چالش عنوان به و هوا آب تغییر بارزیان تأثیرات
 انسانی رفتارهاي اصالح مستلزم و یافته وسیعی گستره ،21قرن 
 هادولت و هابنگاه شهروندان جامعه رانکنشگ وسیعی از طیف
 هستند پیشگیرانه یا ترویجی، و تشویقی یا رفتارها این است.

)Ryan & Spash, 2010متوسط و کوچک هاي). شرکت 
هاي بنگاه اعم از متوسط و کوچک هايبنگاه کلیه یرندهدربرگ

-ویژگی علت به که بوده بازرگانی و خدماتی صنعتی، کشاورزي،
 چون يفرد منحصربهکارکردهاي  داراي خود خاص هاي

 و ايحاشیه مناطق توسعه جامعه، در ثروت توزیع زایی،اشتغال
 باشندمی تربزرگ هايبنگاه یازموردن نیروي انسانی تربیت

)Radfar, 2008 .(هاي شرکتعلم و فناوري و  يها پارك 
عنوان مراکزي جهت پر کردن ه بنیان مستقر در آنها ب دانش

و مراکز تحقیقاتی با واحدهاي اجرایی و  ها دانشگاه بین شکاف
 با حال این ). باSolaimani, 2012( کنند می صنعت فعالیت

آنها مؤید  بر روي شدهانجام مطالعات کارکردهایی چنین وجود
 تحت شدت به را زیست محیط ها،بنگاه این که است موضوع این

 60 ها مسئول تولیدآن امروزه طوري که دهند بهمی قرار تأثیر
 هايآلودگی انواع از همه درصد 70 و کربن اکسید يد از درصد
 ;& Hussey؛Parker et al., 2009( محیطی هستند زیست

Eagan, 2007؛Gadenne et al., 2009 .(افزون بر این 
 خود را در SMEو  یاندانش بن هاي شرکتمالکان  بسیاري از
کنند، خود القا می زیست محیطمنفی و ضرري که به  مقابل آثار

 .)Fraser & Bradford, 2008دانند (نمی مسئول را
 این مدیران و مالکان میان در زیستی محیطموزش کمبود آ

 آموزش رو ینازا بوده تأثیرگذار يفاکتورها ازجمله ها شرکت دست
 واست  مهم بسیار زیستی محیط موضوعات خصوص در آنها به

 مدیران مالکان به آموزشی يها هبرنام خصوص در تا است الزم
 اصالح موجب آموزش چراکه شود اتخاذ جدي تصمیمی برده نام
 افزایش موجبات از و شده زیستی محیط يها نگرش تغییر و

 نیز را زیستی محیط پایداري یردر مس نهادن گام و بوده آگاهی
پی بردن به این امر  ).Sarkis et al.2010,(شود  یم موجب

 هاي شرکتخصوص مالکان و کارکنان ه ها بانسان که چرا
رفتار  چنین ینااطراف خود  زیست محیط با SME و یاندانش بن

باشد گام اساسی و مهم بااهمیت می ضروري و مهم و کنندمی
محیطی و هاي زیستسنجش نگرش سنجش این مهم؛ براي
محیطی است، نگرش زیست زیست محیط آنان نسبت به دانش
روانی که به وسیله ارزیابی از  ادراکاتاست از  عبارت
عدم عالقه و تمایل همراه  درجاتی از عالقه و یا با زیست محیط
جهانی، اساس ثروت و  در عرصه نوین ).Yildiz, 2011است (

توسعه  انداز چشم مبتنی بر دانش است. در سند اقتدار کشورها
و  شده است ، زیربنا فرضها حرکتبنیانی همه  ایران نیز دانش

یافته است  تمامی جوامع جایگاهی راهبردي توجه به دانش در
)Solaimani, 2012رفتار  شرط اساسی براي). دانش، پیش

 محیطی در نقشحقیقت دانش زیست شود درمحسوب می
 باشدها و رفتارهاي افراد میارزش کننده آن در تفکرات،تعیین

)Sammalisto & Brorson, 2008.( 
 یکی از زیستی محیطو داشتن دیدگاه  یزیست محیطدانش  

 دستیابی به توسعه پایدار است. در این پژوهش به نیازهاي یشپ
 دانش بنیان کشاورزي هاي شرکت زیستی محیطبررسی دانش 

حلقه واسطه بین دانش بنیان  هاي شرکتپرداخته شده است. 
ها را در مسیر رسیدن به  توانند ایده هستند که می يفناور ایده و

دانش بنیان در  هاي شرکتسیس تأ. هدایت کنندي ناورف
ها در  فناوري به منظور تجاري ساختن ایده هاي علم و پارك
صورت  يفناورها به  شدن تبدیل نوآوري عملی در راستاي کشور

میلیارد  84در استان همدان با فروش  هااین شرکت .گرفته است
استان، نقش  نفر در 644براي  ییزا اشتغال تومان محصوالت و

ملی داشته است و توانسته مقام دوم را در  بسیار مهمی در توسعه
بنیان موفق کشور کسب نماید  دانش هاي شرکتبین 

)Tasnim news, 2016 هاي شرکت). همچنین مرکز رشد و 
تأسیس شده و از  1384از سال  دانش بنیان در استان کرمانشاه

است. در این استان کشور  مراکز فناوري ینتر فعالنخستین و 
ه افراد زیادي را مشغول ب شرکت دانش بنیان وجود دارد که 188

-یکم اساس فعالیت در قرن بیست و ازآنجاکهکار کرده است. 
 ؛استزیست  محیطهاي کشاورزي، پایداري و حفاظت 

کشاورزي  کشاورزي با هدف ارتقا دانش دانش بنیان هاي شرکت
اصول  بنابراین یکی از؛ اند دشدهیجااو دستیابی به توسعه پایدار 

 استزیست  محیطمهم آنها در راستاي این هدف توجه به حفظ 
دیدگاه  و کارکنان آنها باید در این زمینه توجیه گردند و دانش و

 با توجه به براینابن؛ زیست باشدآنها در راستاي حفظ محیط
از  برداري بهرهو  اندازي راهدر  ها استانپیشرو بودن این 

دانش بنیان کشاورزي، الزم است به بررسی دیدگاه هاي  رکتش
کارکنان آنها پرداخته شود تا بتوان در جهت تقویت زیستی  محیط

آنها گام برداشت. با توجه مبانی نظري و  و بهبود عملکرد
این پژوهش پس از سنجش میزان دانش  مطالعات صورت گرفته

۱۰۲ 
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 هایی مؤلفهتباط افراد، به دنبال سنجش ار زیستی محیطو نگرش 
دولتی، پایبندي خانواده به حفظ  هاي گذاري سیاستمثل 

، تحصیالت و آموزش NGOدر ، رسانه، عضویت زیست محیط
 .استافراد  زیستی محیطبا دانش و نگرش 

 

 

 
 

چارچوب مفهومی پژوهش. 1شکل 

 ی پژوهششناس روش
هاي کمی محسوب این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهش 

. در این تحقیق از از نظر هدف از نوع کاربردي استو  شود می
روش توصیفی همبستگی استفاده شد. جامعه آماري این تحقیق را 

استان کرمانشاه و  دانش بنیان هاي شرکتکارکنان و مدیران 
آخرین آمار مراکز  بر اساسهمدان تشکیل دادند. تعداد این افراد 

بود. براي  شرکت 75) 1394نشاه و همدان (خرداد رشد استان کرما
شماري استفاده شد که در این تعیین جامعه نمونه از روش تمام

 .نفر در پژوهش شرکت کردند 175تعداد پژوهش 
 دانش بنیان در چهار بخش کشاورزي، دامپروري، هاي شرکت      

 بودند. ابزار اصلی شده يبند دسته يا مشاورهخدمات کشاورزي و 
 تحقیق در مرحله میدانی پرسشنامه بود. سؤاالت پرسشنامه شامل

 اي وهاي فردي، حرفهسؤاالت بخش اول را ویژگی بخش بود: سه
 دموگرافیکی کارکنان تشکیل دادند، بخش دوم را مقیاس براي
سنجش میزان دانش و بخش سوم را مقیاسی براي سنجش 

جش دانش محیطی کارکنان تشکیل داد. براي سنزیست نگرش
مبناي کار قرار گرفت.  He) 2011( محیطی، پرسشنامهزیست

-براي سنجش نگرش زیست موردنظرهاي و مقوله هاشاخص
منظور اطمینان از روایی  به بهره بردند و 1NEPمحیطی از مقیاس

هاي  سازمانمدیران  محتوایی پرسشنامه، برخی ازظاهري و 
 یبوعلمی دانشگاه و اعضاي هیأت عل کشاورزي استان کرمانشاه

هاي پرسشنامه نظرات  عمیق سؤاالت و گویه مطالعه، پس از نایس

1. revised version of New Environmental Paradigm

حضوري با این  مصاحبهاصالحی خود را اعالم کردند که پس از 
، اصالحات شده مطرحهاي  دیدگاه افراد و بحث و بررسی در مورد

پرسشنامه از روش  2پایاییضروري انجام شد. به منظور برآورد 
نسخه از  30اخ استفاده شد. براي این منظور، تعداد آلفاي کرونب

پرسشنامه توسط بخشی از جامعه آماري تحقیق تکمیل شد و پس 
 يها سؤالها و  پردازي، ضریب آلفاي کرونباخ براي گویه  از داده

 محاسبه شد. شده اشاره

 هاي پرسشنامه آلفاي کرونباخ گویه .1جدول 

از  پسپرسشنامه کامل و بدون نقص تکمیل شد.  175در کل      
 آنهاانتقال  اري، استخراج اطالعات وعملیات کدگذ هادادهتکمیل 

 پردازي، داده یندا. پس از طی فرصورت پذیرفتبرروي رایانه 
 برنامهاستفاده از  ی) بامحاسبات آماري (توصیفی و استنباط

SPSS15 و Amos شد. انجام 

2. Reliability

 آلفاي کرونباخ تعداد سؤاالت شاخص
-نگرش زیست

 محیطی
15 88/0 

-دانش زیست
 محیطی

11 86/0 

پایبندي خانواده به حفظ 
زیستمحیط  

NGOعضویت در   تحصیالت

هاي گذاريسیاست
تیدول  

 رسانه

 آموزش

نگرش محیط 
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 هااطالعات و داده
 انیدانش بن هاي شرکتمعرف میزان تحصیالت کارکنان  2جدول 
بررسی سطح  گردد، دردر جدول مالحظه می طور که همان. است

% داراي تحصیالت لیسانس، 28/74دهندگان تحصیالت پاسخ
% داراي تحصیالت 5/4و  سانسیل فوق% داراي تحصیالت 14/21

دهندگان در کالس آموزش در % از پاسخ72 باشند.دکتري می
% در این نوع از 28اند و شرکت نکرده زیست محیطزمینه حفظ 

، موردمطالعه% درصد از جامعه 18اند. تنها ها شرکت داشتهکالس
کنند فعالیت می زیست محیطکه در زمینه  یی بودندهاNGOعضو 

 باشند.نمی ها سازمانن عضو ای %82و 

 فراوانی سطح تحصیالت عیتوز .2جدول 

 زیست محیط، معرف رتبه نگرش کارکنان به حفظ 4جدول      
نگرش  دهنده نشانگویه بیان گردیده که  15. در این جدول است

 "هاي گویهشود طور که مشاهده میباشد. همانو سطح آن می
 "، "است محدود بسیار و کم منابع با بزرگ کشتی یک زمین
 "و  "هستند زیست محیط از سوءاستفادهدر پی  شدت به ها انسان

به  ،"اغراق شده است " یستیز محیط"در زمینه بحران بزرگ 
 "اند. همچنین گویه هاي اول تا سوم را کسب نمودهترتیب رتبه

 پیش باري فاجعه نتایج ،کند یم دخالت طبیعت در انسان که زمانی
 در آخرین رتبه جدول زیر قرار دارد. 55/3با میانگین  "دیآ یم

 يها پاسخ بررسی ، نتایجزیستی محیط دانش با ارتباط در، 5جدول 
 زیستی محیط دانش سطح ،یطورکل به که داد نشان کارکنان

 سطح جدولاین  .است باال دانش بنیان هاي شرکتارکنان ک
 دهد. یم نشان دمور هر حسب بر را کارکنان زیستی محیط دانش

 زیست محیطبندي نگرش کارکنان به حفظ رتبه. 4جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت

 28/74 130 لیسانس

 14/21 37 سانسیل فوق

 57/4 8 دکتري

 100 175 جمع

 ها شرکتتوزیع فراوانی حیطه فعالیت . 3جدول 
 درصد فراوانی حیطه فعالیت

 85/42 75 کشاورزي

 24 42 يدامپرور

 85/22 40 خدمات کشاورزي

 28/10 18 اي مشاوره

 100 175 جمع

 انحراف معیار میانگین نگرش
 98/0 68/4 است محدود اریبس و کم منابع با بزرگ کشتی یک زمین
 99/0 58/4 هستند ستیز طیاز مح سوءاستفادهشدت در پی  به ها انسان

 95/0 51/4 است اغراق شده "زیستی محیط"در زمینه بحران بزرگ 
 96/0 43/4 زمین داراي منابع طبیعی فراوان است ولی اگر بدانیم چطور آنها را توسعه دهیم

 02/1 37/4 داریم ها انسانگیاهان و جانوران به همان اندازه حق زندگی دارند که ما 
 04/1 21/4 نیازهاي بشر را تأمین کند تواند ینمي هستیم که دیگر زمین ا مرحلهما در 

 04/1 19/4 هستیم زیستی محیط فاجعه یک شاهد برود پیش شکل این به زیست محیط اوضاع اگر
 05/1 15/4 حاکم بر طبیعت باشند ها انساناز ابتدا مقرر بوده است که 

 06/1 12/4 ي کنندانداز دستحق دارند براي تأمین نیاز خود به طبیعت  ها انسان
 08/1 07/4 خورد یمت و به راحتی به هم و حساس اس مهم اریبستعادل طبیعت 
 08/1 04/4 ي جوامع مدرن و صنعتی برآیدها دخالت راتیتأثقوي است که از پس  قدر آنتعادل طبیعت 
 10/1 87/3 ي خاص هنوز هم مطیع قوانین طبیعت استها ییتواناانسان به رغم 

 11/1 75/3 تا بتوانند آن را کنترل کنند رندیگ یمعت یاد کافی راجع به نحوه عملکرد در طبی اندازه به تیدرنها ها انسان
 14/1 68/3 شود سکونت رقابلیغکه زمین  کند ینمکه انسان کاري  دهد یمنبوغ انسان این تضمین را 

 12/1 55/3 .دیآ یم پیش باري فاجعه نتایج کند یم دخالت طبیعت در انسان که زمانی

۱۰٤ 
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 بررسی ، نتایجزیستی یطمح دانش با ارتباط در، 5جدول      
 دانش سطح ،یطورکل به که داد نشان کارکنان يها اسخپ

این  .است باال دانش بنیان هاي شرکتکارکنان  زیستی محیط

 مورد هر حسب بر را کارکنان زیستی محیط دانش سطح جدول
 دهد. یم نشان

 زیستی محیط دانش فراوانی توزیع. 5جدول 

 یحدرصد پاسخ صح زیستی محیطدانش 
 8/65 عامل نازك شدن الیه اوزن است نیتر مهمکربن  دیاکس يدگاز 

 3/99 تنوع زیستی غنی دارند يا حاره يها جنگلمرجانی و  يها صخره
 2/95 دینما یمالیه اوزون زمین را از تابش اشعه فرابنفش محافظت 

 5/87 است زیست محیطو طوفان شن عامل اصلی آلودگی  گردها زیر
 5/97 آب است یآلودگعامل  نیتر مهم ها رودخانهدر  ها البفاضتخلیه 

 4/92 هستند يا گلخانهگازهاي  نیتر مهم بخار آبکربن و متان و  دیاکس يد
 3/94 است ها انوسیاقعامل آلودگی دریا و  نیتر مهمنفت 

 3/91 افتد یمباران اسیدي در مناطق صنعتی اتفاق 
 4/90 دیآ یمبه وجود  ها زبالهی شیمیای وانفعاالت فعلگاز متان در 

 7/89 تنوع زیستی براي حفظ تنوع زیستی در جهان است یالملل نیبمعاهده 
 2/96 اي هستند براي کاهش گرماي زمینموظف به کاهش گازهاي گلخانه کشورها ویتوکمعاهده  بر اساس

کارکنان  زیستی محیطجهت ترسیم وضعیت نگرش     
فاصله انحراف  بر اساسها ع جبري گویه، پس از جمموردمطالعه

شد  استفاده )ISDM( 1معیار از میانگین یا معیار
)Gangadharappa, 2007.( 

 D‹M-1/2SDدر سطح ضعیف = 
 M-1/2SD≤D≤M+1/2SDدر سطح متوسط= 
 D›M+1/2SDدر سطح خوب = 

ها بر حسب نمره نگرش توزیع فراوانی و درصد آزمودنی .6جدول 
 محیطیزیست

 درصد فراوانی محیطیزیستنگرش 

 85/42 75 )60از تر ضعیف (کم
 3714 65 )76تا  61متوسط (بین 
 20 35 )76زیاد (باالتر از 

شود، نتایج گویاي آن است دیده می 6که در جدول  طورهمان    
داراي  دانش بنیان هاي شرکتکارکنان درصد از  85/42که 

از آنان داراي نگرش  درصد 20نگرش در حد ضعیف هستند و تنها 
نگرش و  به منظور بررسی تفاوت میانگین باشند.قوي (زیاد) می
عضو و غیر عضو  بر حسبدانش بنیان  هاي شرکتدانش کارکنان 

فعالیت دارند، از  زیست محیطها که در زمینه  NGOبودن در 
 است. شده ارائهاستفاده شد که نتایج آن در جداول ذیل  tآزمون 

1. Interval of standard Deviation from Mean

فاوت معناداري بین میزان نگرش و نتایج گویاي آن است که ت     
کارکنان وجود داشته است و با توجه به برابري  زیستی محیطدانش 

) چون میانگین مربوطه براي عضو 05/0 کمتر از(لون  ها انسیوار
 NGO توان نتیجه گرفت که گروه عضو درتر است، لذا میبیش

 نسبت به تري نسبت به کارکنان غیر عضواز نگرش و دانش بیش
بررسی تفاوت دیدگاه  نتایج 8برخوردار هستند. جدول  زیست محیط

 زیست محیطدر زمینه حفظ  دهیآموزش نددیده و کارکنان آموزش
هاي شود، تفاوت معناداري بین مؤلفهطور که مشاهده میهمان

و با توجه به برابري  محیطی وجود داشته استدانش زیست
) چون میانگین مربوطه 05/0از تر لون کمآماره آزمون ها ( انسیوار

توان گفت می تر است، پسدیده بیشبراي کارکنان آموزش
از دانش  اند دهید آموزش زیست محیطحفظ  در زمینه کارکنانی که

 برخوردار هستند. دهیآموزش ندبیشتري نسبت به کارکنان 

یسه میانگین کارکنان عضو و غیر عضو مقا. 7جدول 
 مردم نهاد هاي سازمان

متغیر 
 وابسته

عضو 
)74n=( 

 عضو ریغ
)101n=( 

t معنی-
 داري

m sd m sd 

ش 
گر

ن
یط

مح
 

ست
زی

 

87/
58 

45/
10 

25/
51 

50/
10 

56/3 

*
01

6
/0 
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مح
 

ست
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27/
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 زیست محیطظ در زمینه حف دهیآموزش نددیده و مقایسه میانگین کارکنان آموزش. 8جدول 
 دیدهآموزش متغیر وابسته

)79n=( 
 دهیآموزش ند

)96n=( 
T يدار یمعن 

m sd m Sd 

 052/0 806/0 50/11 25/57 29/11 35/53 زیست محیطنگرش 

 011/0 845/3 42/10 02/51 26/10 85/58 زیست محیطدانش 

 درصد 5داري در سطح * معنی

 هـاي شاخص از گیرياندازه لمد ارزیابی پژوهش براي این در     
شـامل؛  هـا شد. ایـن شـاخص   گرفته بهره گیرياندازه مدل برازش

 برازنـدگی  )، شـاخص df)، درجـه آزادي ( X2اسـکوئر ( کـاي  آماره
 نـرم  )، شـاخص NFIبرازندگی ( نرم شده )، شاخصCFIتطبیقی (

 )، شـاخص GFIبرازنـدگی (  )، شـاخص NNFIبرازنـدگی (  شـده 
 و )IFI( ینـده فزا برازنـدگی  شـاخص  )،AGFIتعدیل برازنـدگی ( 

 مقـدار  کـه  ) بودندRMSEAتقریب ( خطاي جذر برآورد شاخص
 2 جـدول  در هـا شـاخص  ایـن  از هر کـدام  براي موردقبول کمینه

 کارکنـان  بـین  در آشـکار  متغیـر  6 پژوهش این است. در شده ارائه
 شـد. بـا   تحلیل کرمانشاه و همدان استان دانش بنیان هاي شرکت

 بـا  هـا کـه داده  گفت توان، می9 جدول در شده ارائه تایجن به توجه
 ایـن  دهنـده ، نشـان شده ارائه هايشاخص و هستند همخوان مدل

 .است مناسبی مدل شده ارائه مدل در مجموع که است موضوع

 هاي برازندگی مدل پژوهششاخص. 9جدول 
سطح  شاخص برازش

*قبول قابل
-مقدار محاسبه

 شده
2 / dfχ 3≤ 76/2 
NFI 90/0≥ 97/0 

CFI 90/0≥ 96/0 

IFI 90/≥ 98/0 

RMSEA 08/0≤ 03/0 

 دومین مرحله در برآورد مدل، پس از آزمون نتایج برازش مدل
 گیري، برآورد مدل ساختاري یا آزمون معنییا برآورد مدل اندازه

 یحتشرداري ضرایب مسیر فرض شده در مدل پژوهش و واریانس 
 .گرددهر مسیر برآورد می نی است که به وسیلهیا ضریب تعیی شده

 

 

 محیطینگرش زیست وابسته متغیر بر مستقل متغیرهاي یرمستقیمغ و مستقیم تأثیرهاي مسیر تحلیل مدل .2شکل 

پایبندي خانواده

گذاري دولتیسیاست

آموزش

NGO عضویت در تحصیالت

رسـانه

زیستنگرش به محیط

12
35/

021

142

108

167

235

225

152
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 مستقیم و تأثیرهاي دهندهنشان ،2شکل  مسیر نمودار     
 نگرش وابسته متغیر بر مستقل متغیرهاي یرمستقیمغ

 باال نگاره در مستقل متغیرهاي رابطه است. بررسی زیست محیط
 و استفاده از رسانه مستقل میزان متغیر بین که دهدنشان می

 رابطه دانش بنیانکارکنان  در بین زیست محیط نگرش به میزان
 این آنکه ). ضمن=000/0Pو =167/0ß( دارد وجود مستقیم

 )=005/0Pو =ß 123/0ه (پایبندي خانواد بر تأثیرگذاري با متغیر
کارکنان  زیست محیطمیزان نگرش  بر یرمستقیمغ طور بهنیز 

 دیگر نیز از تأثیر دارد. داشتن آموزش دانش بنیان هاي شرکت
نگرش  میزان با داريمعنی و مثبت که ارتباط است متغیرهایی

مستقیم  رابطه بنیان دانشکارکنان  در بین زیست محیطبه 
)108/0 ß= 009/0وP=.( دیگر از نیز تحصیالت داشتن 

نگرش  میزان با داريمعنی و که ارتباط مثبت است متغیرهایی
مستقیم  رابطه بنیان دانشکارکنان  در بین زیست محیطبه 

)152/0ß=003/0 وP=در متغیرها عضویت  ) دارد. در کنار این

NGO با میزان داريمعنی و مثبت که ارتباط نیز متغیري است 
 رابطه بنیان دانشدر بین کارکنان  زیست طمحینگرش به 

خانواده به حفظ  ) دارد. پایبندي=000/0Pو =ß 143/0مستقیم (
رابطه مستقیم  نیز از متغیرهاي است که زیست محیطو حراست 

 .)=001/0Pو =ß /235دارد ( زیست محیطو معناداري با نگرش 
 طور به زیست محیط درست دولتی در زمینه هاي گذاري سیاست

اثر  زیست محیط ) بر نگرش=003/0Pو  =ß 225/0مستقیم (
نگرش  بر خود مستقیم اثر بر متغیر افزون مستقیم دارد، این

 و=ß 35/0بر پایبندي خانواده ( راه تأثیر از زیست محیط
004/0P= و عضویت در (NGO ها ) 021/0نیز ß=و 
001/0P=( نگرش میزان بر دیگري غیرمستقیم اثرهاي 

 غیرمستقیم مستقیم و تأثیرهاي نیز، 10 جدول ارد.دزیست  محیط
 کل تعیین تأثیر منظور به را مستقل از متغیرهاي هریک

نشان زیست  محیطنگرش  وابسته متغیر بر یادشده متغیرهاي
 .دهدمی

 زیست محیطوابسته نگرش  متغیر بر مستقل متغیرهاي تأثیر کل و غیرمستقیمو  میاثر مستق .10جدول 
 رتبه اثر کل اثر نامستقیم اثر مستقیم قلمتغیر مست

 6 108/0 ----- 108/0 آموزش
 4 152/0 ----- 152/0 تحصیالت

 NGO 143/0 ---- 143/0 5در عضویت 
 3 196/0 029/0 167/0 رسانه

 2 235/0 ----- 235/0 پایبندي خانواده
 1 310/0 085/0 225/0 دولتی هاي گذاري سیاست

 وجود حاضر، پیشنهادي الگوي در زیربنایی فرض یک
 با يا واسطه رابطه .بود يا واسطه و غیرمستقیم مسیرهاي

 براي استرپ بوت نتایج .شد بوت استرپ بررسی روش از استفاده
 11 جدول درتوان  یم را پیشنهادي الگوي يا واسطه مسیر

 است، شده داده نشان 11 جدول در که همانطور .نمود مشاهده

 پایین و باال حدود اینکه دلیل به متغیرها بینغیرمستقیم  رابطه
متغیر عضویت  بنابراین؛ باشندمی معنادار ،گیرند یبرنم در را صفر

 و دانش زیستی محیطنگرش  بین بین رابطه در NGO در
 کنند.می نقش ایفاي میانجی عنوان متغیرهاي بهزیستی  محیط

 پیشنهادي الگوي اي واسطه مسیرهاي براي استرپ بوت نتایج .11 جدول
 باال حد پایین حد استاندارد خطاي سوگیري بوت مقدار مسیر

نگرش   عضویت 
 دانش           NGOدر

0851/0 875/0 0018/0 41/0 0215/0 1842/0 

۱۰۷ 
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 گیريبحث و نتیجه
 از را امنیت و آرامش آنکه بر عالوه زیستی محیط فاجعه امروزه
 به ؛کند یم تهدید نیز را بشر ، موجودیترباید یم انسان زندگی
 از زیستی محیطبحث  سیاسی و علمی محافل در دلیل همین

). Vellaei, 2005( یدآ یم شمار به موضوعات ترین يجد
قلمرو  که ،اند یداکردهپ دامنه قدري به زیستی محیطمسائل  اکنون

 اجتماعی مفهوم و شود ینم ختم فنی موضوعات به دیگر آنها
 از استفاده فرهنگ ). مردمAzhdari, 2003(اند  یافته عمیقی

 با همراه زیستن فرهنگ و زیستی محیطامکانات  طبیعی، منابع
 اند نکردهدرونی  را آن یا اند یاموختهن را محیط با یستیز هم

)Adhami & Akbarzadeh, 2011دلیل همین ). به 
 آن تغییرات روند بررسی و زیست محیط وضعیت از آگاهی داشتن

 شده بدل اخیر هاي سال طی جهانی مجامع موردتوجه عموضو به
 تعیین براي زیست محیط وضعیت از صحیح درك و است

نقش  مدیریتی يها برنامه ارائه و مدیریت نحوه در الزم تغییرات
 متغیر بین وهش گویاي آن است کهتایج پژن دارد. مهمی بسیار

 زیست محیطنگرش به  میزان و میزان استفاده از رسانه مستقل
دارد  وجود مستقیم رابطه دانش بنیانکارکنان  در بین

)167/0ß= 000/0 وP=تأثیرگذاري با متغیر این آنکه ). ضمن 
 طور به) نیز =005/0Pو =ß 123/0خانواده ( بر پایبندي
 هاي شرکتکارکنان  زیست محیطنگرش  میزان بر غیرمستقیم

 متغیرهایی دیگر نیز از تأثیر دارد. داشتن آموزش دانش بنیان
نگرش به  میزان با داريمعنی و مثبت که ارتباط است

و =ß 108/0(بنیان  دانشدر بین کارکنان  زیست محیط
009/0P=( است متغیرهایی دیگر از نیز التیداشتن تحص .دارد 
دانش بنیان، در بین کارکنان  زیست محیطنگرش به  میزان که با
در کنار این  .دارد )=003/0Pو  =ß 152/0مستقیم ( رابطه

 و مثبت که ارتباط نیز متغیري است NGOمتغیرها عضویت در 
در بین کارکنان  زیست محیطبا میزان نگرش به  داريمعنی

) دارد. =000/0Pو =ß 143/0مستقیم ( رابطه دانش بنیان
نیز از متغیرهاي  زیست محیطپایبندي خانواده به حفظ و حراست 

دارد  زیست محیطبا نگرش است که رابطه مستقیم و معناداري 
)0,235 ß= وP=0.001(. درست دولتی در  هاي گذاري یاستس

) بر =003/0Pو  =ß 225/0مستقیم ( طور به زیست محیطزمینه 
 اثر بر متغیر افزون اثر مستقیم دارد، این زیست محیطنگرش 
بر پایبندي  راه تأثیر از زیست محیطنگرش  بر خود مستقیم
نیز  ها NGO) و عضویت در =004/0Pو =ß 35/0( خانواده

)021/  ß= 001/0وP=میزان بر دیگري غیرمستقیم ). اثرهاي 
 & Torgleraپژوهش (با نتایج  ؛ کهدارد زیست محیط نگرش

García-Valiñasb )2007 ،(McCright &Xiao 
 Kose )،2011)، گراوندي (2011همکاران ( و )، ادهمی2007(

دولتی و پایبندي  هاي گذاري سیاست دارد. ) همسویی2011(
در تغییر نگرش نسبت به حفظ  ثیر راخانواده بیشترین تأ

 دانش بنیان دارد. در هاي شرکت در بین کارکنان زیست محیط
 کارکنان يها پاسخ بررسی نتایج ،زیستی محیط دانش با ارتباط
کارکنان  زیستی محیط دانش سطح ،یطورکل به که داد نشان

میانگین  یسهمقانتایج  است. باال دانش بنیان هاي شرکت
که در زمینه حفظ  ییها NGOعضو و غیر عضو در  يها گروه

کسانی که در  گویاي آن است که کنند میفعالیت  زیست محیط
و مردم نهاد عضو هستند از دانش  غیردولتی هاي سازماناین 

باالتر و نگرش باالتري نسبت به حفظ زیستی محیط
هاي  قابل کسانی که در کالسدر م برخوردارند زیست محیط

 از دانش باالتري اند نمودهشرکت  زیست محیطموزشی حفظ آ
)، 2011( Teksoz، Kose )2010( یجنتابرخوردارند که با 

 . یکاست) همسو 2011گراوندي ( )،2011همکاران ( و ادهمی
 -غیر مسیرهاي وجود حاضر، پیشنهادي الگوي زیربنایی فرض

بوت  روش از استفاده با اي واسطه رابطه بود، اي واسطه و مستقیم
 اي واسطهمسیر  براي استرپ بوت نتایج شد، استرپ بررسی

-همان .نمود مشاهده 11 جدول در توان یم را پیشنهادي الگوي
غیرمستقیم  رابطه است، شده داده نشان 11 جدول در که طور
 در را صفر پایین و باال حدود اینکه دلیل به متغیرها بین
 بوت آزمون نتایج آن، بر عالوه .باشند یم معنادار ،گیرند یبرنم

 >001/0Pسطح رابطه غیرمستقیم در  که داد نشان استرپ نیز
 بین رابطه در NGOدر متغیر عضویت  بنابراین است؛دار معنی
عنوان  به زیستی محیطدانش  و زیستی محیطنگرش  بین

-فرهنگ رسدنظر میه کند. ب می نقش ایفاي میانجی متغیرهاي
جامعه به حفظ و نگهداري  سازي در خصوص پایبندي افراد

بوده و همراه با آموزش این  ، از ضروریات و الزاماتزیست محیط
سرلوحه آحاد جامعه زیست،  محیط، باید حفظ و صیانت از مسائل

فرهنگی معتقدند، جایگاه فرهنگ  مسائلقرار گیرد. متخصصان 
بوده و داراي باالترین در جامعه، جایگاهی ویژه و ممتاز 

توان یافت. آن نمی که بدیلی را براي يا گونه به، هاست ارزش
ناپذیري به جبران خأل و کمبود فرهنگ و مصادیق آن، لطمات

-مشکالت زیست و مسائلدر  معه وارد خواهد نمود، بنابراینجا
جست و با ارتقاء  محیطی نیز باید از ابزار ارزشمند فرهنگ بهره

محیطی عمومی جامعه، اهداف و مقاصد زیست سطح فرهنگ
 استفاده از آن در و میزان رسانه جامعه را ساماندهی نمود. تأثیر

مناسبت کسی پوشیده نیست، بنابراین، بی بر زیست محیط حفظ
تري در مورد بیش اي تالشنیست، اگر این ابزار قدرتمند رسانه

آمیز تخریب عهو نتایج فاج زیست محیطآشنایی و آموزش مردم با 
داشته باشد. استفاده از این وسیله فراگیر و  زیست محیط
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تواند در بازه زمانی کوتاه، میزان و سطح آشنایی پرمخاطب می
 افزایش داده و نیز عواقب و زیست محیطمردم را نسبت به 

 محیطی توسط انسان را در اثرپیامدهاي برهم زدن تعادل زیست
 با توجه به نتایج پژوهش نماید. تخریب آن به مخاطبین گوشزد

باال (در هر رشته و  تحصیالت داشتنشود که  یمپیشنهاد 
گردد تحصیلی) موجب تغییر در دانش و نگرش افراد می گرایش

میانگین سطح سواد باالتر نسبت به سایر افراد در حفظ  و افراد با
 کوشاتر هستند. زیست محیطاز  و نگهداري

کرده داراي نگاه هد، اکثر افراد تحصیلدتحقیقات نشان می     
و بینشی متفاوت نسبت به عوام جامعه بوده و همچنین عمق 

گردد که به صورت مقطعی و کوتاه مدت آنها موجب می نگرش
بنابراین ؛ تر باشندجامع ننگرند و معموالً داراي نگاهی مسائلبه 

کشاورزي از  دانش بنیان هاي شرکتگردد اعضاي  پیشنهاد می
انتخاب شوند که از نگرش و دانش  رتحصیالت باالت بین افراد با

و در راستاي پایداري  هستندمحیطی باالتري برخوردار  زیست
 محیطی گام بردارند. زیست

 (سمن) به صورت مردم نهاد هاي سازمانبا عنایت به اینکه، 
 هایی از مردم تشکیلخودجوش، داوطلبانه و حسب عالقه گروه

 هاي مشخص و شفافی در خصوصداراي اندیشهگردند که می
اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی،  مسائلمانند  مسائلبرخی از 

 ها با نگاهNGO در عضویتپس محیطی و ... هستند،  زیست
و بعضاً  زیست محیطقطع موجب حفظ  طور به، زیستی محیط
 ینهنهادهاي دولت جهت البته حمایت .آن خواهد شد توسعه
دهنده توسعه اجتماعی و که وجود آنها نشان ها نسازما این شدن

قطع در گسترش آنها تأثیرگذار بوده  طور به، استجوامع  سیاسی
؛ گیري و توسعه آنان خواهد شدشکل درروندتسریع  و موجب

بر دانش و  ها سازمانبنابراین با توجه به تأثیر عضویت در این 
 عضویت در شرایط گردد یمافراد پیشنهاد  زیستی محیط نگرش
مردم نهاد تسهیل گردد و تبلیغات گسترده جهت  هاي سازمان

 به مردم انجام شود تا بیشتر افراد بتوانند به ها سازمانمعرفی این 
 دست یابند و به عضویت آنها درآیند و در راستاي ها سازماناین 

 اهداف آنها فعالیت نمایند.
 که استزیست  محیطاز  حراست و حفظ به خانواده پایبندي

 دهنده وجود عزم و اراده از درون نهاد خانواده به عنواننشان
 مانند آموزش و یمسائلترین واحد اجتماعی بوده و کوچک

 اي که ایجاد و تقویتنماید. جامعهسازي را تداعی میفرهنگ
 کند، مسلماً موجبات ارتقاء وفرهنگ را از درون جامعه آغاز می

بایست ورد. بنابراین، آحاد جامعه میتعالی آن را فراهم خواهد آ
 دانسته و حفاظت از را متعهد و ملزم به آموزش افراد خانواده خود

 را وظیفه اجتماعی و اخالقی خود و اعضاء خانواده زیست محیط
 خود بدانند و این نگرش را از کودکی در خانواده به افراد بیاموزند.

 هايطریق رسانه هاي الزم ازآموزش شودبنابراین، توصیه می
 تا این نگرش از گوناگون ارائه گردد هاي سازمانجمعی و یا 

 زیست محیطرسد، به نظر می خانواده شروع به گسترش نماید.
 در خانواده و یدهد آموزشاي توسط افراد و توجه ویژه یتموردعنا

 جامعه قرار بگیرد و باال رفتن میزان سطح سواد و دانش افراد نیز
 باشد. زیست محیطشی براي حفظ خبر نویدبخ
 نیز زیست محیط زمینه در دولتی مناسب هاي گذاري سیاست

 زیست محیطبدیلی در حفظ و نگهداري از میراث کهن نقش بی
ها عزم و دولت که یهنگامرا به دنبال خواهد داشت. بدیهی است 

داشته باشند و رویکرد  زیست محیطاراده جدي در زمینه حفظ 
 اي نسبت به آن ترسیم نمایند، موجبات توسعهدهمناسب و سازن

را فراهم آورده و از تخریب و  "زیست محیطپایداري "تفکر 
گردد بنابراین توصیه می؛ نابودي آن جلوگیري خواهند نمود

 زیست محیطدولت بیشتر در راستاي حفظ  هاي گذاري سیاست
ن باشند توسط مسئولیکه در این راستا می هایی سیاستباشد و 

 و تشویق قرار گیرد و توسعه یابد. موردحمایت
داري بر ها نشان داد که آموزش تأثیر مثبت و معنییافته

شود دارد، بنابراین توصیه می محیطی افراددانش و نگرش زیست
عنوان یک بعد مهم که اثرات آن در ه در این زمینه بر آموزش ب

هاي متنوع زشآینده بسیار مشهود خواهد بود، تأکید گردد و آمو
به در شرایط زمانی و مکانی مختلف برگزار شود تا آحاد مردم 

-بتوانند از این آموزش دانش بنیان هاي شرکتاعضاي  خصوص
دولتی، پایبندي خانواده،  هاي گذاري سیاستمند شوند. ها بهره

، تحصیالت و آموزش در مقوله تغییر NGOدر رسانه، عضویت 
داراي اهمیت فراوانی  زیست حیطمدر دانش و نگرش افراد به 

گذاران و اندرکاران، سیاست، که امید است از سوي دستاست
و اهتمام  قرارگرفته مدنظرمحیطی کشور زیست مسائلمسئولین 

 اي نسبت به آن داشته باشند.ویژه
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