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 زیسـتی کننده نگرش و رفتار محـیط بررسی عوامل تبیین پژوهش، این هدف

 از منظـور  این براي. بود شیراز مطهري شهید هنرستان کشاورزي هنرجویان

ــزار و پیمــایش روش . شــد اســتفاده هــا داده گــردآوري بــراي پرسشــنامه اب

 تعدادي و همکاران و دانلپ پرسشنامه حاوي آزمون پارادایم اکولوژیکی نوین

 توسط متخصصان پرسشنامه ظاهري و محتوایی بود. روایی بسته و باز سؤال

 پرسشـنامه، مطالعـه   پایـایی  تأیید جهت. گرفت قرار تأیید مورد کارشناسان و

 مختلـف  هـاي  بخـش  براي آن کرونباخآلفاي  مقدار که گرفت صورت راهنما

 هنرجویـان  کلیـه  شـامل موردمطالعه  جامعه. آمد دست به 83/0 تا 61/0 بین

 شـهید  کشـاورزي  هنرسـتان  در دیپلم مقطع در کشاورزي مختلف هايرشته

 تعداد پژوهش انجام زمان در. بودند 92-93 تحصیلی سال در شیراز مطهري

 نفر 98 کشاورزي مختلف هاي رشته در سوم و دوم هايدر کالس هنرجویان

 بـا  آنهـا  نفر 80 تعداد مورگان و کرجسی جدول اساس بر میان این از که بود

عنـوان   بـه تصادفی با انتساب متناسـب   ايگیري طبقهنمونه روش از استفاده

ــه ــایج. شــدند انتخــاب نمون ــژوهش نت ــار نگــرش وجــود از حــاکی پ  و رفت

 منـابع  بـا  تماس طرفی از. بود هنرجویان بین در نسبتاً مطلوبی زیستیمحیط

 فـزون . داشـت  قرار پایینی حد در هنرجویان ستیز طیمحاطالعاتی مرتبط با 

 سال و دوم سال هنرجویان زیستیمحیط نگرش در داري معنی تفاوت آن، بر

نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد هنجارهـاي گـروه    .نگردید مشاهده سوم

ــم      ــودن مه ــاورز ب ــد کش ــات و فرزن ــه اطالع ــی ب ــع، دسترس ــرینمرج  ت

  زیستی هنرجویان هستند.هاي نگرش محیطکنندهتبیین

 هنرجویان ،زیستیمحیط نگرش ،زیستیرفتار محیط :يدیکل يها واژه

  .کشاورزي هنرستان ،کشاورزي

Abstract: 
The aim of this study was to investigate the determinants 
of environmental attitude and behaviour of students at 
Shahid Motahari agricultural vocational school of 
Shiraz. For this purpose, survey method was used and 
the data collection was done using a questionnaire which 
was validated by a group of experts and the reliability as 
measured by Cronbach’s alpha were 0.61 to 0.83 for 
various sectors. The population consisted of all the 
students in Shahid Motahari agricultural vocational 
school in the 92-93 school year. Based on Krejcie and 
Morgan's table of sample size, 80 students were selected 
through simple random sampling methodology. Findings 
revealed that, second and third year students have 
positive attitude and behaviour and environmental 
factors were in high average and student's access to 
resources of information are at a low level. Moreover, a 
significant difference in environmental attitudes of 
students in the second and third year was not observed. 
Other results showed that urban students than rural 
students believe that the crisis is in the environment and 
students, who showed interest in environmental issues, 
had a better attitude towards the environment. 
Regression model indicated that the reference group 
attitude and access to resources of information, and 
being farmers' offspring were as important variables in 
predicting the environmental attitudes of students. 

Keywords: Environmental Attitudes, Environmental 
Bahaviour, Agricultural Students, Agricultural 
Vocational School. 
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  مقدمه

ــاهی محــیط  ــش و آگ ــی از ایجــاد و گســترش دان زیســتی یک

ــالش    ــر چ ــدن ب ــائق آم ــراي ف ــوب ب ــاي مطل ــاي  راهکاره ه

زیسـتی و دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار کشـاورزي اسـت         محیط

)Salehi & Pazokinejad, 2014( .بسـیاري از   کـه   ازآنجا

سـازي محـیط   زیستی، تخریب منابع و آلودههاي محیط تخریب

ی جامعه سازي عمومی و آموزش نتیجه فعالیت انسانی است، آگاه

زیست براي ادامه حیات بشـر   در رابطه با ارزش و اهمیت محیط

 & Zamani-Moghadam( گــرددامــر مهــم تلقــی مــی

Saedi, 2015( هـاي   هنرسـتان  کـه  یآنجـائ . با این مقدمه از

هستند که وظیفه  وپرورش آموزشکشاورزي از مراکز وابسته به 

تربیــت تکنســین و نیــروي کــاردان و کــارگر مــاهر در بخــش 

ی کـه داراي  آموختگـان  دانشدارند، تربیت  بر عهدهکشاورزي را 

هـاي کشـاورزي    زیسـت در فعالیـت  هاي همسو با محیط نگرش

ی از تـوجه  قابـل نماید. فزون بر این، بخـش   باشند، ضروري می

ـ درنها هاي کشـاورزي  آموختگان هنرستاندانش کشـاورزان   تی

 آنهـا بنابراین، مطالعه نگرش و دیدگاه  .آینده جامعه خواهند بود

زیست و تبیین آن بسیار الزم و ضروري به نظـر   در مورد محیط

  رسد. می

 بـراي  يا نـه یزم شیپ و روانشناسی مفاهیم از یکی نگرش 

 مفهـوم  یـک  عنـوان  بـه  آن را 1جاسـپار  .است رفتار به رسیدن

 تواند می نگرش کند. می تعریف اجتماعی نشناسیدر روا کلیدي

 چگونگی در یک فعالیت به نسبت منفی یا خنثی مثبت، آمادگی

 .(Asunta, 2003)باشـد   معـین  موقعیـت  یـک  بـه  رسیدن

داري و  زیستی یعنی رفتارهایی که در نگـه  رفتار محیط ازآنجاکه

هاي مرتبط با  زیست نقش دارند، نتیجه نگرشحفاظت از محیط

زیست و تغییرات جو جهـانی و دیگـر پیامـدهاي     تخریب محیط

کند به مؤلفه نگـرش   هاي بشر است، ضرورت ایجاب می فعالیت

توجه بیشـتري معطـوف    زیستی است، ساز رفتار محیط  که زمینه

ــردد  ــع. (Hartig et al., 2001)گ ــرش درواق ــاي نگ   ه

اي از عقایـد و احساسـات یـک شـخص     زیستی مجموعهمحیط

زیست اسـت  هاي مرتبط با محیط موضوعات و فعالیت نسبت به

ی بـدون بعـد دیـده    دوقطبـ صورت یک سازه  سنتی به طور بهو 

صـورت یـک سـازه     زیستی همچنین بـه شود. نگرش محیط می

محـور نیـز مشـاهده    هـاي ارزش  گیري ي مرتبط با جهتچندبعد

                                                      
1. Jaspars 

محـور و   شود که در برخی مطالعات داراي دو بعد زیست بوم  می

و در برخـی   (Thompson & Barton,1994)محور     سانان

محـور و زیسـت بـوم    محور، انسان چند بعد خود دربردارندهدیگر 

 Hensela et al., 2008. Schultz ;2004 ( محور اسـت  

et al.,(. زیسـتی  هـاي محـیط   زیست و نگـرش  در حوزه محیط

هاي بسیاري صورت گرفته کـه بـه مطالعـه     مطالعات و پژوهش

هاي متفاوتی در سراسر دنیـا   زیستی اقشار و گروه نگرش محیط

اند. در اینجـا بـه بررسـی برخـی از آنهـا کـه در مراکـز         پرداخته

شـود. در   ، پرداختـه مـی  شـده  انجـام آموزشی کشورهاي مختلف 

-هاي محیط ) نگرشChan, 2005( ،کنگ هنگدبیرستانی در 

هـاي او نشـان داد    آموز را بررسی کرد. یافتـه  دانش 992زیستی 

زیست محـور بودنـد و   هایشان محیط شدت در فعالیت به آنهاکه 

ترین منابع اطالعـاتی خـود    مهم عنوان بهتلویزیون و مدرسه را 

 ,Larijani & Yeshodhara( گریدمعرفی نمودند. از سوي 

ا بـا  معلم دبسـتان در هنـد ر   500زیستی  نگرش محیط )2008

معلم دبستان در ایران مقایسه کردند  500زیستی  نگرش محیط

هـاي آموزشـی حفاظـت     هاي آنان نشان داد بایـد دوره  که یافته

زیست براي معلمان و دانش آموزان برگزار گردد. از طرف محیط

) به بررسی و مقایسه نگـرش  2006( 2دیگر، شبیري و پراهاالدا

سـطه در ایـران و هنـد    زیستی دانش آموزان مـدارس متو  محیط

دبیرستان شهرهاي تهـران   103از  آموز دانش 991پرداختند که 

مـورد   3زیسـتی دانلـپ  و میسور با ابزار مقیـاس نگـرش محـیط   

ـ ارزیابی قرار گرفتند که نتایج نشان داد تفـاوت   ی و گروهـ  نیب

آمـوزان  زیستی دانـش داري در نگرش محیط گروهی معنی درون

 آنهـا دوستان با توجـه بـه جنسـیت    مدارس متوسطه ایران و هن

زیسـتی بـاالتري از پسـران    وجود دارد و دختران نگرش محـیط 

خصوصـی و دولتـی    ازنظـر دارند. همچنین نوع مدیریت مدرسه 

-توانـد بـر نگـرش محـیط     اي است که می سازه عنوان بهبودن 

ها نگرش یک گـروه   زیستی آنان تأثیر گذارد. در برخی پژوهش

 Ugulu et، نظیر پژوهشـی کـه (  ه استقرارگرفت موردمطالعه

al., 2013(  وي در مطالعه بررسـی  داده استدر ترکیه انجام .

آمـوز دبیرسـتانی نشـان داد     دانـش  350زیسـتی  نگرش محـیط 

آموزان تحت تأثیر چهار زیر مقیـاس  زیستی دانشنگرش محیط

 مورداســتفاده، نگــرش در 4زیســتیهــاي محــیط شــامل آگــاهی

                                                      
2. Shobeiri & Prahallada 
3. TEAS 
4. Environmental Awareness 
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هـاي   و رفتـار و آگـاهی   2بازیافت مـواد  ، نگرش در مورد1مجدد

است. در حـوزه مطالعـات داخـل کشـور در ایـن       3زیستی محیط

) به تدوین الگوي مدیریتی توسعه پایـدار  2003( 4راستا حیدري

زیست براي نسل جوان کشور پرداخت و به ایـن   آموزش محیط

زیسـت در بـین    که دغدغه حفاظـت از محـیط   افتی دستنتایج 

) بـه مطالعـه   2003( 5جوانان بسیار کمرنگ است. باقري ورکانه

آموزان دوره متوسطه شهر تهران از  میزان آگاهی و عالقه دانش

زیست و حفاظت آن پرداخت که نتایج حـاکی از آن بـود    محیط

که بین متغیرهاي مستقل سن، تحصیالت پدر و مادر، اسـتفاده  

زیسـتی  ها و مقاالت محیط هاي رادیویی، مطالعه کتاب برنامه از

زیست رابطه آموزان به محیط با متغیر وابسته میزان عالقه دانش

) در پژوهشی 2010( 6داري وجود دارد. جوکار و میردامادي معنی

هاي شهرستان شیراز  نفر از دانش آموزان دبیرستان 334دیدگاه 

زیسـت را سـنجیدند کـه بـین     در ارتباط بـا حفاظـت از محـیط   

زیستی، میـزان عالقـه   هاي میزان آگاهی از مسائل محیط متغیر

زیسـتی   هاي داوطلبانه محیط زیست، شرکت در فعالیتبه محیط

زیست از مـدارس بـا متغیـر دیـدگاه      و بازدید کارشناسان محیط

داري  زیست رابطـه مثبـت و معنـی   آموزان پیرامون محیطدانش

) در پژوهشـی کیفـی   2003( 7یکلهودشتی وجود داشت. سلیمان

توجـه بـه    ازلحـاظ به تحلیل محتواي کتب درسی دوره ابتدایی 

کنـد بـا توجـه بـه      زیست پرداخته و عنوان میموضوعات محیط

هـاي   میزان دروس، صفحات، کلمات و تصاویر موجود در کتاب

صفحه، فقط  3199درس و از  45درس، فقط  512این دوره، از 

تصـویر بـه مسـائل     424تصـویر فقـط    3332ز صفحه و ا 814

 8زیستی اختصاص دارد. صالحی عمـران و آقـا محمـدي    محیط

سنجی به بررسـی دانـش، نگـرش و     ) در مطالعه نگرش2008(

محیطی معلمان دوره ابتدایی استان مازندران هاي زیست  مهارت

درصد از معلمـان دوره ابتـدایی نگـرش     69دریافت که بیش از 

زیسـت دارنـد و دانـش     یا موافق نسبت به محـیط  کامالً موافق

زیستی متوسط ارزیابی شد. استوار و  معلمان در رفتارهاي محیط

                                                      
1. Attitudes Towards Recovery 
2. Attitudes Towards Recycling 
3. Environmental Consciousness and Behaviour 
4. Heidari 
5. Bagheri Werkaneh 
6. Jokar & Mirdamadi 
7. Suleimani Kalhoudshati 
8. Salehi Omran & Aghamohammadi 

ــاران ــرش   )2014( 9همکـ ــر روي نگـ ــود بـ ــژوهش خـ در پـ

نفر از دانـش آمـوزان راهنمـایی و متوسـطه      189زیستی  محیط

تـرین   زیستی را مهم مدارس جزیره کیش، دانش عمومی محیط

اي را بـراي   زیستی عنوان و برنامـه  گرش محیطعامل مؤثر بر ن

  ارتقاي این نگرش ارائه نمودند.

هاي متعـددي در داخـل و    در سطح دانشگاهی نیز پژوهش 

دهد جنسیت در نگـرش   خارج کشور صورت گرفته که نشان می

تونسـر و  زیستی بسیار اثرگذار است. مطالعـه   و رفتارهاي محیط

ترنـد.   ه توسعه پایدار حساسداد دختران نسبت ب نشان همکاران 

نیــز نشــان داد تفــاوت  مانزانــال و همکــاران-فرنانــدزمطالعــه 

داري بین دانشجویان پسر و دختر از نظر رفتار حفاظـت از   معنی

هـا چنـین    زیسـت وجـود دارد. از مـرور پیشـینه نگاشـته      محیط

هاي محیطـی   شود که براي سنجش نگرش و رفتار برداشت می

 ;Dunlap & Van Liere,1987له (جممحققان مختلفی از 

Buttel, 1979; Olson et al., 1984; Armstrong 
and Impara,1991; Stern and et al.,1993; Fiallo 
et al.,1994; Ayodeji, 2010; Dunlap et al.,2000; 
Grafton et al., 2003; Salehi Omran & 

Aghamohammadi, 2008(تعدادي دیگر بـه مطالعـه    ؛ و

زیسـتی نظیـر متغیرهـاي     محـیط  گذار بر رفتارهـاي  تأثیر عوامل

شناختی (سن، جنس، طبقه اجتمـاعی، محـل سـکونت،     جمعیت

هـاي   وضعیت تأهل، تعداد فرزنـدان و سـن فرزنـدان)، گـرایش    

هـاي   هـا و آگـاهی   سیاسی، ایدئولوژي سیاسـی، عملکـرد ملـت   

 اند. در این میـان، از عوامـل   زیستی و عقاید دینی پرداخته محیط

تـوان بـه    محیطـی دانـش آمـوزان مـی    مؤثر در نگرش زیسـت 

 سـن،  زیسـتی، جنسـیت،   دسترسی به منـابع اطالعـاتی محـیط   

 دانـش  و هنجارهـاي فـردي   اجتمـاعی،  اقتصـادي  موقعیـت 

زیستی و تأثیر والدین، نگرش و هنجارهاي گـروه مرجـع    محیط

  اشاره کرد.

ي شود کـه بـرا   ها چنین استنباط می از مرور پیشینه نگاشته

هـاي   محیطـی از ابزارهـا و سـنجه   هاي زیسـت  سنجش نگرش

هـاي مبتنـی بـر پـارادایم      شود کـه آزمـون   مختلفی استفاده می

کاربرد بیشتري داشـته اسـت. دسترسـی بـه      10اکولوژیکی نوین

تواند بر روي نگـرش   هایی است که می منابع اطالعاتی، از سازه

ی، سـطح  هـاي شخصـیت   و در نهایت رفتار تأثیر داشته و ویژگی

                                                      
9. Ostowar et al. 
10. New Ecological Paradigm 
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هاي گروه مرجع (رهبـران افکـار و اجتمـاعی) و     خانواده، هنجار

هـاي   کننده ها و تعیین بینی کننده هاي اخالقی فرد از پیش هنجار

باشـد. چـارچوب مفهـومی     زیستی فرد می نگرش و رفتار محیط

) جهت این پـژوهش در نظـر گرفتـه    1شکل ( صورت بهتحقیق 

 کننده نگرشعوامل تبیین بنابراین، هدف این مقاله بررسی؛ شد

زیستی در بـین هنرجویـان ورودي (سـال دوم) و    و رفتار محیط

کـه   سال سوم) هنرستان کشاورزي اسـت (هنرجویان سال آخر 

  :کند یماهداف ویژه زیر را دنبال 

زیسـتی دو   هـا و رفتارهـاي محـیط    بررسی و مقایسه نگرش -1

 گروه هنرجویان با تأکید بر سال ورودي.

هـاي مختلـف    هاي محیطی رشـته  و مقایسه نگرش بررسی -2

 هنرستان کشاورزي.

هـا و در نهایـت رفتـار    ی کننـده نگـرش  نیب شیپتبیین مدل  -3

 زیستی هنرجویان. محیط

هاي محیطی منطبق  تبیین راهکارهایی جهت بهبود نگرش -4

  هاي کشاورزي زیست هنرجویان هنرستان بر محیط

  

  
  چارچوب مفهومی پژوهش .1شکل 

Fig 1. Conceptual framework of the study 

  

  شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضر در هنرستان کشاورزي شهید مطهـري شـیراز و   

آمـوختگی (سـال    در بین هنرجویان سال دوم و در حـال دانـش  

هاي کشاورزي از مراکـز آموزشـی    گرفت. هنرستان سوم) انجام

وپرورش هستند که با هدف تربیت تکنسین و  وابسته به آموزش

نیروي کار ماهر و کاردان کشاورزي پا به عرصـه نهـاده اسـت.    

پـس از طـی مقـاطع ابتـدایی و راهنمـایی       مند عالقهفراگیران 

هـا شـده و تحـت تعلـیم      (هنرجو) وارد ایـن هنرسـتان   عنوان به

 هاي فرديویژگی

Personal characteristics 
 هنجارهاي فرد .1

Personal norms 
ــه .2 ــدعالق ــایل   يمن ــه مس ب

 ستیزطیمح

Interest in environmental 
issues 

 هاي آموزشیویژگی

Educational characteristics 
معدل .1  

Grade Point Average 

تحصیلی گرایش .2  

Field of study 
به رشته تحصیلی يمندعالقه .3  

Interest in field study 
تحصیالت والدین .4  

Parents’ level of education 
 

 دسترسی به منابع اطالعاتی

Access to information 

 نگرش گروه مرجع

Attitude of reference 
group 

 هاي خانوادگیویژگی

Family characteristics 
 بودن فرزند کشاورز .1

Farmers' offspring 

 بعد خانوار .2

Family number 
 سابقه فعالیت کشاورزي .3

Agricultural experience 
 محل سکونت .4

Habitat 

 ط زیستینگــــرش مـــحـــیــــ

Environmental attitude 
Balance تعادل در طبیعت  ،Limited to growth محدودیت در رشد، 

Anthropocentric يمحورانسان  Ecocentric يمحیط محور، 
 Ecocrisis عتیطببحران در 

 
 

 سال ورودي

Year of 
entrance 

 سال خروجی

Year of 
leaving 

 

 زیستیرفتار محیط

Environmental behaviour 
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گیرنـد. آمـوزش کشـاورزي     هنرآموزان (آموزشـگران) قـرار مـی   

اي، عامل مهمی در تربیت  ي از آموزش حرفها رشاخهیز عنوان به

بـراي توسـعه بخـش     ازیـ موردننیروي انسانی مـاهر و کارآمـد   

. هنرستان (Arsalanbad, 1991)رود  کشاورزي به شمار می

سـال  باریک در اسـتان فـارس در    کشاورزي شهید مطهري آب 

ــش  1362 ــت دان ــد و در تربی ــپلم  تأســیس گردی آموختگــان دی

اخیـر در    سـاله  یسـ هاي مختلف در بـیش از   کشاورزي در رشته

استان فارس نقشی به سزا داشته است. ایـن مطالعـه بـه روش    

تحقیق پیمایشی صورت گرفت. این آموزشـگاه تنهـا هنرسـتان    

ز، در کیلـومتري از شـیرا   22کشاورزي شهر شیراز و در فاصـله  

شـامل   موردمطالعـه جاده شیراز تخت جمشید قرار دارد. جامعـه  

هاي مختلـف کشـاورزي    جویان سال دوم و سوم رشته کلیه هنر

در مقطع دیپلم در هنرستان کشاورزي شهید مطهري شـیراز در  

بودنـد. در زمـان انجـام پـژوهش تعـداد       92-93سال تحصیلی 

مختلــف  هــايهــاي دوم و ســوم در رشــته هنرجویـان در ســال 

نفـر آنهـا بـر اسـاس      80نفر بود که از این میان  98کشاورزي 

 عنـوان  بـه ) 1970جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (

اي تصـادفی سـاده بـا    گیري طبقه نمونه برآورد و با روش نمونه

انتساب متناسـب توزیـع شـدند. بـراي گـردآوري اطالعـات از       

محتوایی آن توسـط  پرسشنامه استفاده شد که روایی ظاهري و 

نظران، اساتید و کارشناسان تأییـد گردیـد. جهـت تأییـد     صاحب

دانشـجو در مرکـز    20نامـه، مطالعـه راهنمـا بـا      پایایی پرسـش 

باریک شـیراز صـورت گرفـت کـه مقـدار      آموزش کشاورزي آب

حاصـل   83/0تـا   61/0هاي مختلف بـین  آلفاي کرونباخ بخش

 لهیوسـ  بـه رجویـان  زیستی هن شد. در این پژوهش نگرش محیط

ــپ و همکــاران  پرســش ــوین دانل ــوژیکی ن ــارادایم اکول ــه پ نام

(Dunlap et al., 2000)  سنجیده شد. این پرسشنامه حاوي

اي که هـر   سؤال در قالب مقیاس لیکرت با طیف پنج گزینه 15

 1زیسـتی  نگرش محیط گانه پنجسه سؤال آن بعد خاصی از ابعاد 

تعـادل انسـان و    کـه  2رش تعادلیدارد؛ بعد اول نگ موردتوجهرا 

دانـد. بعـد دوم    طبیعت را ضامن بقا و سالمت کـره خـاکی مـی   

هـا و   که بر محدود نمـودن خواسـته   3نگرش محدودیت در رشد

زیسـتی را   محـیط  مسـائل  حـل  راه عنـوان  بههاي بشري  فعالیت

                                                      
1. Environmental Attitudes 
2. Attitudes Balance 
3. Limit to Growth 

به معنـی تفـوق انسـان بـر      4يمحور انسانسنجد؛ بعد سوم  می

، بعـد  پـردازد  یمـ طبیعت و ارجحیت دیدگاه انسان بـر طبیعـت   

ي محـور  انسـان کـه بـرخالف نگـرش     5چهارم محیط محـوري 

ـ دهـد و اظهـار دارد انسـان     ارجحیت را به محیط مـی  ی از جزئ

این، تسلط جزء بر کل محـال اسـت و بعـد     طبیعت است و بنابر

دارد که بر ایـن باورنـد    عتقادا 6پنجم بر وجود بحران در طبیعت

زیسـتی   هاي محیطکه طبیعت بسیار ناپایدار شده است و بحران

کنـد. در پرسشـنامه دنلـپ بـاالترین نمـره       زمین را تهدید مـی 

و کمترین  75پاسخگو که نشان از محیط محور بودن وي دارد، 

گرایی است. بدیهی است ایـن   است که حاکی از انسان 15نمره 

هنده دو سوي یک طیـف بـا نمـرات مختلـف در     د نمرات نشان

 & Ahmadvand ( طــول آن قـــرار خواهنــد گرفـــت  

Nooripoor, 2012(.  

هـاي   زیستی هنرجویان نیز یکی دیگر از متغیـر رفتار محیط

زیسـتی   وابسته بود که با استفاده از چندین سؤال رفتـار محـیط  

ایـد؟ آیـا در   درختـی کاشـته   تـاکنون سنجیده شـده اسـت (آیـا    

کنید؟ آیا بـه پـرورش گـل و    هاي خود را رها می تفریحات زباله

 حـال  تابـه پردازید؟ آیا  آب دادن به درختان و مراقبت از آنان می

صـورت  اید؟). پاسخ ایـن سـؤاالت بـه    نقشی روي درختان کنده

بود که پس از لحاظ بار معکوس  ام انجام ندادهام و یا انجام داده

-نمرات انجام، نمـره رفتـار محـیط   و نهایتاً جمع  سؤاالتبرخی 

هاي مستقل پژوهش نیـز   آمد. متغیر به دستآموز زیستی دانش

شامل محل سکونت، سـطح تحصـیالت والـدین، مشـارکت در     

زیستی، نگرش گروه مرجع (رهبران افکار) به  هاي محیط تشکل

هاي فـرد، فرزنـد کشـاورز بـودن، داشـتن       زیست، هنجارمحیط

ــد   ــاورزي، مع ــار کش ــابقه ک ــهل، س ــد عالق ــائل  من ــه مس ي ب

که با  استزیستی، بعد خانوار و رشته تحصیلی هنرجویان  محیط

ها پـس از  برداري گردید. داده مختلف از هنرجویان داده سؤاالت

قرار  لیوتحل هیتجزمورد  SPSS افزار نرمگردآوري با استفاده از 

هـا، آزمـون    ي میـانگین هاي فراوانی، مقایسـه  گرفتند. از آزمون

ها روسکال والیس و تحلیل رگرسیون چند متغیره و دیگر آمارهک

  ها استفاده شد. براي تحلیل و تفسیر داده

  

                                                      
4. Anthropocentric 
5. Eco Centric 
6. Eco-Crisis 
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  هاي پژوهشیافته

  موردمطالعههاي هنرجویان  الف) ویژگی

 43نفـر سـال دوم و    37 موردمطالعهدر این پژوهش هنرجویان 

هایی کـه معمـوالً در بـین     نفر سال سوم بودند. برخی از ویژگی

گـردد، وضـعیت جمعیـت     آمـوزان بررسـی و مقایسـه مـی    دانش

تـوان بـه    هـا مـی  ترین این خصیصه شناختی آنان است. از مهم

 بـا  تمـاس  خـانواده،  افـراد  تعداد سن، بعد خانوار، مواردي شامل

اشـاره داشـت    سـکونت  محـل  زیسـتی و محیط اطالعاتی منابع

). در ارتباط با متغیر مستقل سن نتایج بیانگر میـانگین  1(جدول 

در هنرجویـان   53/17در هنرجویـان سـال دوم و    44/16سنی 

محل سکونت، از مجموع هنرجویان  در خصوصسال سوم بود. 

نفـر   21درصد) و  8/73نفر در روستا ( 59نفر)،  80موردمطالعه (

کنند. بعد خانوار هنرجویان نیز  درصد) زندگی می 3/26در شهر (

ــه ــه ب ــه  ا گون ــود ک ــان (  22ي ب ــر از هنرجوی ــد)  5/27نف درص

درصـد)   60نفـر (  48هاي خود را از سه تا چهـار نفـره،    خانواده

درصـد)   10نفـر (  8هاي خود را پـنج تـا هفـت نفـره و      خانواده

ـ  نفره عنوان کـرده  12تا  8هاي خود را بین  خانواده د. در کـل  ان

و انحراف معیـار   3/5میانگین بعد خانوار در هنرجویان سال دوم 

 63/1و انحـراف معیـار    5/5و در هنرجویان کالس سوم،  60/1

نفر خـود را   38، موردمطالعهآمد. از مجموع هنرجویان  به دست

زیستی در هنرستان خود معرفی نمودند. هاي محیط عضو تشکل

 کـه  دیـ گردهنرستان تشـکیل  این تشکل توسط واحد پرورشی 

شود و ایـن   را شامل می موردمطالعهدرصد کل هنرجویان  5/47

 صـورت  بـه زیسـتی  افراد میزان فعالیت خود را در تشکل محـیط 

درصـد)   5/17نفر متوسط ( 14از کل)، درصد 10هشت نفر کم (

درصـد)   5) و چهار نفر خیلی زیـاد ( درصد 8/13نفر زیاد ( 11و 

ي بـه رشـته، سـه نفـر     منـد  عالقـه صوص عنوان نمودند. در خ

 5/7(نفر کـم   6درصد)،  8/3ي خود را به رشته هیچ (مند عالقه

 5/22نفـر زیـاد (   18درصـد)،   5/27نفـر متوسـط (   22درصد)، 

درصد) اظهار نمودند. از تعـداد   5/2درصد) و دو نفر خیلی زیاد (

درصـد) خــود را   85نفـر (  68، موردمطالعـه نفـر هنرجویـان    80

درصد) خـود را   15نفر ( 12زیستی و به مسائل محیط مند عالقه

داننـد. از   زیستی کشـاورزي مـی   به مسائل محیط مند عالقهغیر 

درصـد) فرزنـد    8/83نفـر (  67 موردمطالعـه مجموع هنرجویان 

درصد) شـغل پدرشـان غیـر     3/16نفر ( 13کشاورز بودند و تنها 

 5/82ز هنرجویان (نفر ا 66کشاورزي بود. از سوي دیگر، تعداد 

نفر  14درصد) عنوان کردند که سابقه فعالیت کشاورزي دارند و 

  درصد) داراي سابقه فعالیت کشاورزي نبودند. 5/17(

از عوامـل بسـیار    زیستی دسترسی به منابع اطالعاتی محیط

زیستی دانش آموزان و دانشـجویان   مهم در تبیین نگرش محیط

مقایسه میـانگین تمـاس   گردد. در این پژوهش به  محسوب می

ها نشـان   دو گروه هنرجویان سال دوم و سوم اقدام گردید. یافته

و انحـراف معیـار    70/2داد این متغیر در سال دوم بـا میـانگین   

و انحـراف   92/2و هنرجویان کالس سـوم بـا میـانگین     02/1

، موردمطالعـه است. در نهایت از مجموع هنرجویـان   33/1معیار 

 20نفـر (  16) رشته کشت گیاهان دارویی، درصد 3/16نفر ( 13

درصـد) رشـته    30نفـر (  24درصد) رشته پرورش صنعتی گاو و 

درصـد)   7/13نفر ( 11تعمیر موتور تراکتور از شاخه کاردانش و 

هـاي  درصد) رشته ماشـین  10نفر ( 8رشته امور زراعی و باغی، 

درصد) رشته صنایع غذایی از شاخه فنـی   10نفر ( 8کشاورزي، 

تا بیشـینه   00/8اي بودند. معدل هنرجویان نیز از کمینه  حرفهو 

  متغیر بود. 85/18

  زیستی هنرجویان ب) نگرش محیط

زیستی در هنرجویـان حـاکی از آن   میانگین نمره نگرش محیط

 12/46از نگرش متوسطی برخوردارند ( موردمطالعهبود که افراد 

 ییدوتـا هـاي  ن). از آزمون مقایسه میانگی76/4با انحراف معیار 

)T-test  زیسـتی   هـاي محـیط   ) براي مقایسه و تحلیـل نگـرش

) میـانگین  1هنرجویان سال دوم و سوم استفاده گردید. جدول (

بـا انحـراف معیـار     97/45(نگرش کل هنرجویان کـالس دوم  

بـا   25/46() و میانگین نگرش هنرجویـان کـالس سـوم    65/5

-Tه بـه آزمـون   دهد. بـا توجـ  ) را نشان می65/4انحراف معیار 

test زیستی هنرجویان کالس  به لحاظ میانگین، نگرش محیط

ــدارد (  ــاداري ن ــاوت معن ــوم تف  ).t=-10/7و  p=81/0دوم و س

زیستی در بین هنرجویان سال  هاي محیط ، نگرشگرید عبارت به

دامنـه  (دوم و سوم یکسان است و از نگرش محیطی متوسـطی  

  ).1برخوردارند (جدول  )75تا  15

گرایی در هنرجویـان سـال دوم    ) تعادل1ابق با جدول (مط 

ـ معبا انحـراف   02/9داراي میانگین  و در هنرجویـان   012/2 اری

-Tبود. نتایج آزمـون   60/2 اریمعبا انحراف  09/9کالس سوم، 

test ي عدم تفاوت معنادار بـه لحـاظ متغیـر تعـادل     کننده انیب 

 -12/0و  =90/0p(گرایی در دو گروه سـال دوم و سـوم نبـود    

=t.( با انحراف معیار  35/9گرایی در هنرجویان سال دوم  محیط
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ـ معبا انحراف  27/9سوم و در هنرجویان کالس  91/1  72/2 اری

 ، هنرجویان سال دوم و سـوم T-testبود که با توجه به آزمون 

 )t=13/0و  =89/0p(داري گرایــی تفــاوت معنــااز نظــر محــیط

در هنرجویـان سـال دوم داراي میـانگین     گرایـی  انسان .نداشتند

و در هنرجویــان ســال ســوم،  92/1 اریــمعبــا انحــراف  18/10

آمـد کـه بـا توجـه بـه       به دسـت  77/2با انحراف معیار  41/10

گرایـی نیـز بـین     دهـد در بعـد انسـان    نشان می T-testآزمون 

داري وجــود نــدارد هنرجویــان ســال دوم و ســوم تفــاوت معنــا

)67/0p=  42/0و-=t.(   همچنین میانگین نمـره درك بحـران 

در  و 18/1با انحراف معیار  81/9محیطی هنرجویان سال دوم، 

ـ معبا انحـراف   23/9سوم هنرجویان کالس  بـود کـه    10/2 اری

نشان از باورمند بودن آنان به بحران و تهدید در طبیعت اسـت.  

ی در طـ یبحران مح، نگرش به درك T-testبا توجه به آزمون 

=  29/1و  p=19/0ویان سال دوم و سوم یکسـان اسـت (  هنرج

t(.    ،میانگین نگرش محدودیت رشد در هنرجویـان کـالس دوم

 23/8و در هنرجویان کالس سوم،  84/1 اریمعبا انحراف  59/7

بیانگر عـدم   T-testبود که نتایج آزمون  09/2 اریمعبا انحراف 

 p=15/0(تفاوت معنادار میان هنرجویان کالس دوم و سوم بود 

، هنرجویـان سـال دوم و سـوم در    گرید عبارت به). t= -43/1 و

  زیستی داراي شرایط یکسانی بودند. نگرش محیط گانه پنجابعاد 
  

  هاي دوم و سوم هنرستان کشاورزي هاي هنرجویان سال مقایسه برخی ویژگی .1جدول 

Tabel 1. Comparing some variables between the second and third years students 

  
 )n=37سال دوم (

Second year (n=37)  

 )n=43سال سوم (

Third year (n=43)  
  

 ها ویژگی

Variables  

 میانگین

Mean  

 انحراف معیار

SD  

 میانگین

Mean  

 انحراف معیار

SD  

 tآماره 

t-value 

 سطح معناداري

Sig.  

 سن

Age  
16.44 0.60  17.53  10.73  -7.10  

** 0.001  

 تعداد افراد خانوار

Family number  
5.30  1.60  5.50  1.63  -0.46  0.71  

 معدل

Grade Point Average  
14.44  1.75  14.37  2.44  0.152  0.88  

  زیستی نگرش محیط

Environmental attitude 
45.97  5.65  46.25  4.65  0.81  0.81  

 ییگرا تعادل

Balance  
9.02  2.01  9.09  2.60  -0.12 0.90  

 ییگرا طیمح

Ecocentric  
9.35  1.91  9.37  2.72  0.13  0.89  

 ییگرا انسان

Anthropocentric  
10.18  1.92  10.41  2.77  -0.42  0.67  

 درك بحران محیطی

Ecocrisis  
9.81  1.83  9.23  2.10  1.29  0.19  

 رشد محدودیت در

Limited to growth  
7.59  1.84  8.23  2.09  -1.43 0.15  

 دسترسی به منابع اطالعاتی

Access to information  
2.70  1.02  2.92  1.33  -0.83  0.12  

و دسترسی به  15-3یی و درك بحران محیطی و محدودیت در رشد گرا انسانیی و گرا طیمحیی، گرا تعادل، 75- 15زیستی کل  دامنه امتیاز براي نگرش محیط

  5-1منابع اطالعاتی 

  P≤0.05ي دار یمعنسطح *

  

هـاي   زیسـتی و برخـی سـازه    ج) رابطه نگرش محیط

  مؤثر بر آن

ـ )، نتـایج  2مطابق بـا جـدول (    و  p=04/0ارتبـاط معنـادار (   نیمب

22/0r=( ي بـه مسـائل   منـد  عالقـه زیسـتی و   بین نگرش محیط
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است. بدین معنـا کـه هنرجویـانی کـه بـه مسـائل       زیستی  محیط

تـري نسـبت بـه     مندند، داراي نگرش مناسـب  زیست عالقه محیط

 زیستی و محیط نگرش زیست هستند. از سوي دیگر، رابطهمحیط

 معنادار رابطه وجود عدم سابقه کار کشاورزي هنرجویان نیز بیانگر

 61/0داشتن سابقه فعالیت کشاورزي و نمـره نگـرش بـود (    میان

p=  058/0وr=(.   یکی دیگر از عوامل مؤثر بر نگـرش زیسـت -

 وجـود  عدم دهنده مرجع بود که نتایج نشان گروه نگرش محیطی،

از  ).=r- 144/0و  =20/0p(بـود   مورد دو این میان معنادار رابطه

رابطـه  فرد  يهنجارها محیطی وزیست نگرش سوي دیگر، رابطه

در خصـوص رابطـه نگـرش    ). =05/0pو  =64/0r(نداد  نشان را

بود، این حاکی  رابطهدهنده وجود  زیستی و بعد خانوار نشان محیط

زیستی  از این است که هرچه بعد خانوار بیشتر باشد نگرش محیط

ــایین ــره پ ــري اســت  داراي نم ــه ).=r- 28/0و  =01/0p(ت  رابط

موردسنجش خانواده نیز  تحصیالت سطح و زیستی محیط نگرش

دهنده وجود رابطه معنادار میان این دو نمـی  نشان که گرفت قرار

  ).=103/0rو  =36/0p(باشد  
  

 موردمطالعهآموزان هاي دانشبرخی ویژگی زیستی و رابطه نگرش محیط .2جدول 

Table2. Correlation between environmental attitude and study variables 

 متغیرها

Variables  

 ضریب همبستگی

Correlation 
coefficient  

 سطح معناداري

Sig. 

 اطالعاتی منابع به دسترسی

 Access to information  
0.203  0.073  

 زیستی محیط مسائل به يمند عالقه

Interest in environmental issues  
0.22  *0.04  

 سابقه کار کشاورزي

Agricultural experience  
0.085  0.61  

 مرجع گروه نگرش

Reference group attitude 
-0.144  0.20  

 فرد هنجارهاي

Personal norm  
0.64  0.05  

 خانواده (بعد خانوار) افراد تعداد

Family number  
-0.28  *0.01  

 فرزند کشاورز بودن

Farmers' offspring 
0.06  0.56  

 والدین تحصیالت سطح

Parents’ level of education  
0.103  0.36  

  P≤0.05ي دار یمعنسطح  *
  

هـاي  در برخی گروه زیستی د) مقایسه نگرش محیط

  هنرجویان

ــکال   ــون کروس ــرش  از آزم ــه نگ ــراي مقایس ــیس ب ــاي  وال ه

روسـتایی  زیستی هنرجویان سـال دوم و سـوم شـهري و     محیط

داري در  ) تفاوت معنی3بهره گرفته شد. مطابق با نتایج جدول (

گرایـی، انسـان   جویان در ابعاد تعـادل، محـیط  هنر  میانگین نمره

گرایی وجود ندارد، اما در بعد درك بحران محیطی ایـن تفـاوت    

آزمـون تعقیبـی نیـز جهـت نمایـان       ).=001/0p(معنادار است 

کند که  نتایج بیان می گردید، اخذها  روهتر تفاوت گ ساختن دقیق

هاي دوم و سـوم بـیش از هنرجویـان     هنرجویان شهري کالس

  زیست بودند.روستایی قائل به بحران در محیط

ـ  زیستی در  ه) مقایسه نگرش محیط ی لیرشـته تحص

هاي  زیستی هنرجویان در رشته هاي محیط جهت مقایسه نگرش

دارویی، پرورش صنعتی گاو،  (کشت گیاهان موردمطالعهمختلف 

هاي کشاورزي  تعمیر موتور تراکتور، امور زراعی و باغی، ماشین

کـه   بهره گرفته شدو صنایع غذایی) از آزمون کروسکال والیس 

زیسـتی   هاي محیط داري میان نگرشتفاوت معنا مشخص نمود

امـا  )؛ =17/0p(هنرجویان با رشته تحصیلی مختلف وجود ندارد 

هـاي معنـاداري دیـده     ها و ابعاد تفاوت برخی از ویژگیدر میان، 

رابطـه معنـا   )=03/0p(درك بحـران محیطـی    بعدشود. در  می

ها بیشتر قائـل بـه    داري وجود دارد به این معنی که برخی رشته

ی هستند. با انجام آزمون تعقیبی مشخص گردیـد  طیبحران مح

ـ  که هنرجویان رشته ماشین ل بـه درك  هاي کشاورزي کمتر قائ
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ــیط  ــران در مح ــار     بح ــر، رفت ــرف دیگ ــتند. از ط ــت هس زیس

هـاي مختلـف داراي تفـاوت     زیستی در هنرجویان رشـته  محیط

آزمـون تعقیبـی    اخـذ که با  طوري، به)=01/0p(معناداري است 

زیستی هنرجویان رشته صنایع  مشخص گردید نمره رفتار محیط

  ها کمتر است. غذایی از بقیه رشته

  

 زیستی، دسترسی به منابع اطالعاتی و رفتار با توجه به سال تحصیل و محل سکونت محیط مقایسه نگرش .3جدول 

Table3. Comparing environmental attitude, access to information and behaviour of students 

 ها ویژگی

Variables  

 )n=37(سال دوم 

Second year (n=37)  

 )n=43سال سوم (

Third year (n=43)  
    

  
  شهري

Townspeople  

  روستایی

Villager  

  شهري

Townspeople 

  روستایی

Villager 

 کاي اسکور

Chi-
Square 

سطح 

 معناداري

Sig.  

  زیستی نگرش محیط

 Environmental attitude  
48.30  36.15  47.82  39.22  3.28  0.35  

  ییگرا تعادل

Balance  
45.20  38.26  34.50  42.98  1.79  0.61  

  ییگرا طیمح

 Ecocentric  
41.35  41.54  14.49  36.39  2.63  0.45  

  ییگرا انسان

 Anthropocentric  
43.05  36.19  44.73  41.89  1.56  0.66  

  درك بحران محیطی

 Ecocrisis  
57.20  38.20  51.59  33.41  11.33  0.001* 

  محدودیت رشد

Limited to growth  
43.55  33.30  39.09  46.11  4.79  0.18  

  دسترسی به منابع اطالعاتی

 Access to information  
40.25  37.09  50.45  38.74  3.04  0.38  

به  و دسترسی 15-3بحران محیطی و محدودیت در رشد درك و  ییگرا و انسان ییگرا طیو مح ییگرا ، تعادل75- 15زیستی کل  دامنه امتیاز براي نگرش محیط

  1- 5و رفتار  1-5منابع اطالعاتی 

  P≤0.05 يدار یسطح معن*

 زیستی در رشته تحصیلی و ابعاد نگرش محیط ها یژگیومقایسه برخی  .4جدول 

Table4. Comparing some characterstics and dimensions of environmental attitude in field studies  

 ها/رشته ویژگی

Variables/ 
Fields  

گیاهان  کشت

 )n=13دارویی (

Planting 
medical plants 

  امور زراعی

)11=n( 

Crop 
affairs  

  پرورش گاو

)16=n(  

Cattle 
breeding 

  تعمیر موتور تراکتور

)24=n(  

Repair of 
tractor engines  

هاي  ماشین

 )n=8کشاورزي (

Agricultural 
machinery 

صنایع غذایی 

)8=n( 

Food 
sciences  

کاس 

 اسکور

Chi-
square 

سطح 

 معناداري

Sig.  

 زیستی نگرش محیط

Environmental 
attitude  

48.18  47.55  39.16  32.50  27.93  34.64  7.61  0.17  

 ییگرا تعادل

Balance  
43.55  27.50  36.59  34.08  51.07  47.86  7.98  0.15  

 ییگرا طیمح

Ecocentric  
41.23  53.40  38.63  33.83  26.64  34.14  8.28  0.14  

 ییگرا انسان

Anthropocentric  
41.95  34.90  45.22  33.08  47.93  26.64  7.06  0.14  

 درك بحران محیطی

Ecocrisis  
 38.59a  46.10a  43.25a  a 38.44  b 13.21  36.79a  11.90  0.03*  
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 محدودیت در رشد

Limited to 
growth  

42.59  48.00  34.06  37.60  29.00  35.86  4.50  0.47  

دسترسی به منابع 

 اطالعاتی

Access to 
information  

42.86  46.45  35.63  34.25  38.64  30.29  4.20  0.52  

  زیستی محیط رفتار

Environmental 
bahaviour  

48.55a  35.05a  47.00a  34.81a  29.50a  18.00b  14.00  0.01*  

مندي به عالقه

 زیست محیط

Interest in 
environmental 

issues  

40.59  44.00  41.66  31.50  44.00  33.29  10.80  0.055  

و دسترسی به  15-3بحران محیطی و محدودیت در رشد درك گرایی و  گرایی و انسان گرایی و محیط ، تعادل75- 15زیستی کل  دامنه امتیاز براي نگرش محیط

  1 -5 زیستی محیط و رفتار 1-5 محیطیزیست منابع اطالعاتی

  P≤0.0 يدار یسطح معن*

  زیستی آنان ي هنرجویان هنرستان کشاورزي بر نگرش محیطها یژگیونتایج رگرسیون اثر . 5جدول 

Table 3. The determinants of environmental attitude of students 

 ها ویژگی

Variables  

 غیراستاندارد Bضریب 

Unstandardized 
coefficients B  

 (استاندارد) Bضریب 

Standardized 
coefficients β  

P سطح معناداري 

Sig. 

 *سکونتمحل 

Habitat  
1.74  0.16  0.20  

 *سال تحصیل

Academic year 
1.63  0.17  0.33  

 گرایش تحصیلی

Field of study 
-1.85  -0.19  0.17  

 قه به رشتهالع

Interest in field study  
0.55  0.30  *0.02  

 *فرزند کشاورز

Farmers' offspring  
4.21  0.30  0.06  

 به منابع اطالعاتیدسترسی 

Access to information  
1.40  0.36  *0.02  

 زیست به محیط يمند عالقه

Interest in environmental issues  
2.06  0.14  0.36  

 نگرش گروه مرجع

Attitude of refrence group  
-1.80  -0.33  *0.02  

 هنجارهاي فرد

Personal norm  
-0.29  -0.03  0.80  

 سن

Age  
-0.30  -0.05  0.75  

 بعد خانوار

Family number  
-0.01  -0.001  0.97  

 عدد ثابت

Constant  
44.06  -  *0.007  

  =.024/0Sigي مدل دار یمعنو سطح  =324/0R2ضریب تعیین 

  و در دو سطح صفر و یک بوده است.  )Dumy variableمجازي ( صورت به*متغیر  
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 زیستی آنان بر رفتار محیطهاي هنرجویان هنرستان کشاورزي  رگرسیون ویژگی. 6جدول 

Table6. The determinants of environmental behavour of students  

 ها ویژگی

Variables  

 غیراستاندارد Bضریب 

Unstandardized 
coefficients B  

 (استاندارد) Bضریب 

Standardized 
coefficients β  

P  
 سطح معناداري

Sig. 

 *سکونتمحل 

Habitat    
-0.54  -0.20  0.17  

 *سال تحصیل

Academic year  
0.94  0.41  *0.04  

 معدل 

Grade Point Average  
0.17  0.33  *0.01  

 گرایش تحصیلی

Field of study  
-1.34  -0.54  *0.001  

 عالقه به رشته

Interest in field study  
0.39  0.42  *0.004  

 *فرزند کشاورز

Farmers' offspring  
-0.59  -0.17  0.24  

 عضویت در تشکل* 

Being member of NGOs  
0.28  0.12  0.34  

 دسترسی به منابع اطالعاتی

Access to information  
-0.13  -0.14  0.39  

 زیست به محیط يمند عالقه

Interest in environmental issues  
1.12  0.33  0.055  

 نگرش گروه مرجع

Refrence group attitude  
0.16  0.12  0.46  

 فردهنجارهاي 

Personal norm  
0.52  0.22  0.11  

 تحصیالت والدین 

Parents’ education level  
0.18  0.14  0.35  

 سن

Age  
-0.32  -0.23  0.23  

 بعد خانوار

Family number  
0.02  0.02  0.84  

 زیستی نگرش محیط

 Environmental attitude  
0.01  0.03  0.80  

 عدد ثابت

Constant  
4.14  -  0.37  

 =.009/0Sig مدل معناداري سطح و =R2 513/0ضریب تعیین 

  و در دو سطح صفر و یک بوده است. )Dumy variable( يمجاز صورت به* متغیر 
  

زیسـتی  هـاي محـیط   نگرش نشده ینیب شیپو) مدل 

  جویان در هنرستان کشاورزيهنر

و مؤثر بر  نشده ینیب شیپهاي  شناسایی عوامل و سازه منظور به 

زیسـتی هنرجویـان در هنرسـتان کشـاورزي      هاي محیط نگرش

شهید مطهري شیراز از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. 

هـایی اسـت کـه بـراي      تـرین مـدل   این مدل یکـی از مطلـوب  

و برآورد احتمال یک واقعه مناسب است. پیش از  لیوتحل هیتجز

ها نشـان  ایش شدند. بررسیهاي اخذ رگرسیون پشرطآن، پیش

خطی در بین متغیرهاي مستقل تحقیق وجود ندارد و داد اثر هم
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 713/0براي تمامی متغیرهاي مستقل بیش از  1شاخص تلرانس

هـاي   ، بر اساس مدل رگرسیون چند متغیـره، متغیـر  آنگاهاست. 

ی (فنــی یــا لیتحصــ شیگــرامحــل ســکونت، ســال تحصــیل، 

فرزنـد کشـاورز بـودن، عضـویت در     کاردانش)، عالقه به رشته، 

 زیستی، دسترسی به منابع اطالعاتی، هنجـار  هاي محیط تشکل

زیست، نگرش گـروه مرجـع،    ي به محیطمند عالقههاي جامعه، 

هـاي مـؤثر در    سـازه  عنـوان  بهخانوار  بعدهاي فرد، سن،  هنجار

زیستی وارد مدل گردیدند. معادله رگرسیون  تبیین نگرش محیط

دار شـد. از ایـن میـان متغیـر      معنی 02/0در سطح =F 26/2با 

و متغیر دسترسـی بـه منـابع اطالعـاتی      هنجارهاي گروه مرجع

کشاورز بودن توانستند در مدل رگرسیونی فرزند  زیستی و محیط

آمـوزان سـهم   زیستی دانش مانده و در تبیین نگرش محیطباقی

ـ ) =324/0R2درصـد (  4/32 درمجموعداشته باشند.  رات از تغیی

زیسـتی هنرجویـان هنرسـتان کشـاورزي      هاي محیط در نگرش

شود. در این میـان بـا توجـه بـه     می توسط این سه متغیر تبیین

، دسترسی به منـابع اطالعـاتی   استانداردشدهضرایب رگرسیونی 

تـري در مقایسـه بـا دو    ) اهمیت افـزون β=36/0زیست (محیط

  متغیر دیگر داشته است.

زیســتی  رفتــار محــیط کننــده ینــیب شیپــز) مــدل 

  هنرجویان در هنرستان کشاورزي

کننـده و مـؤثر    بینیهاي پیش در جهت شناسایی عوامل و سازه 

زیستی هنرجویـان از مـدل رگرسـیون چنـد      هاي محیطبر رفتار

خطـی  کارگیري رگرسیون، اثر هممتغیره استفاده شد. پیش از به

ج نشان داد ی قرار گرفت که نتایموردبررسدر متغیرهاي مستقل 

بخش کوچکی از متغیرهاي مستقل توسط یکدیگر پوشش داده 

 641/0شوند و شاخص تلرانس براي تمـامی آنهـا بـیش از    می

هاي محل سکونت، سال تحصیل، معدل، از آن، متغیراست. پس

بــودن، عضــویت در  رشـته، عالقــه بــه رشــته، فرزنـد کشــاورز  

 عاتی، هنجـار زیستی، دسترسی به منابع اطال هاي محیط تشکل

زیست، نگرش گـروه مرجـع،    ي به محیطمند عالقههاي جامعه، 

هــاي فــرد، تحصــیالت والــدین، ســن، ســابقه فعالیــت   هنجــار

هاي مـؤثر در تبیـین رفتـار     سازه عنوان بهخانوار،  بعدکشاورزي، 

 =60/2Fزیستی وارد مدل گردیدند. معادله رگرسیون بـا   محیط

هـاي  شد. از این میـان متغیـر  دار معنی =.009/0Sigدر سطح 

عالقــه بــه رشــته  تحصــیلی،، گــرایش ســال تحصــیل، معــدل

                                                      
1. Tolerance 

داشـته  زیستی  کشاورزي توانستند تأثیر معناداري بر رفتار محیط

 آموزان سهیم شـوند. زیستی دانش رفتار محیط نییتبو در  باشند

درصـد از تغییـران    50متغیرهاي مذکور قادر به تبیین بـیش از  

باشند. در این میان با توجـه بـه ضـرایب    ی میزیست رفتار محیط

) از اهمیـت  β= -54/0، گـرایش تحصـیلی (  استانداردشدهتغییر 

   بیشتري در مقایسه با دیگر متغیرهاي برخوردار است.

  

  گیري بحث و نتیجه

تواننـد و بایسـتی    وپرورش می مراکز آموزشی وابسته به آموزش

براي مواجهه شـدن  آموزان  سازي دانش نقش اساسی براي آماده

زیستی را داشـته باشـند. از طرفـی شناسـایی و      با مسائل محیط

زیستی دانش آموزان و  هاي محیط تبیین وضعیت موجود نگرش

هاي کشاورزي اولین گام در آمـوزش و تربیـت    هنرجویان رشته

هـاي ایـن    زیستی است. یافته آموختگانی با رویکرد محیط دانش

یطــی متوســط در میــان محپــژوهش حــاکی از نگــرش زیســت

امـا نتـایج توصـیفی ایـن      ،جویان هنرستان کشـاورزي بـود   هنر

ــان  ــژوهش نش ــت     پ ــراي دریاف ــان ب ــادگی هنرجوی ــده آم دهن

راستا بـا علـوم کشـاورزي اسـت.      زیستی هم هاي محیط آموزش

 ;Hadei, 2000( توســط شــده انجــامهمچنــین تحقیقــات 

Lashkari, 2002; Keywan Rad, 1995( د ده  نشان می

هـاي درسـی بـر دیـدگاه      که میزان مطالب آموزشـی در کتـاب  

  گذار است. آموزان تأثیر دانش

زیسـتی   هاي محیط  نتایج توصیفی حاکی از این است تشکل

زیسـت در حـد    آموزي در خصـوص محـیط   هاي دانش  و سازمان

قابل قبولی وجود ندارد و با توجه به اظهار عالقه دانش آمـوزان  

هـاي تشـکیل    وپرورش بسـتر و زمینـه   ششود آموز پیشنهاد می

آموزي را در این حوزه فراهم نماید. ایـن   هاي فعال دانش تشکل

) Jokar & Mirdamadi, 2010موضوع با نتایج پـژوهش ( 

منطبق است. تحلیل ضـریب همبسـتگی نشـان داد کـه میـان      

زیست و نگـرش   ي هنرجویان به مسائل محیطمند عالقهمیزان 

جــود دارد. در همــین راســتا تحقیقــات آنهــا رابطــه معنــاداري و

گـر    بیان Bagheri Werkaneh., 2003)توسط ( شده انجام

زیسـت بـر دیـدگاه و     آموزان به محیط آن است که عالقه دانش

 KaramiPour( يآباد شمسپور  نگرش آنان تأثیر دارد. کرمی

Shamsabadi, 2008(کشی ، یخ )Yakhkeshi, 2001 و (

ــه ( ــاقري ورکان ــه Bagheri Werkaneh, 2003ب ) نتیج
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زیستی بر  محیط مسائلآموزان از  گرفتند که میزان آگاهی دانش

اسـت.   رگـذار یتأثزیسـت   دیدگاه و نگرش آنان نسبت به محیط

زیست بـا انجـام و      ي هنرجویان به محیطمندساز عالقه، رو نیازا

ــی و      ــاظر طبیع ــه در من ــارج از مدرس ــاي خ ــزاري اردوه برگ

ــی و اردوگــاه ــا مســائل و   هــاي طبیع ــان ب آشناســازي هنرجوی

توانـد بسـیار مـؤثر باشـد.      زیستی از نزدیک می معضالت محیط

خانوار نیز داراي رابطـه معنـاداري بـا نگـرش      بعدفزون بر این، 

  جویان داشته است. زیستی هنر محیط

ــره نشــان داد کــه   ــد متغی ــایج حاصــل از رگرســیون چن نت

طالعـاتی و فرزنـد   هاي گروه مرجع و دسترسی به منابع ا هنجار

بنـابراین،  ؛ کشاورز بودن بر روي نگرش هنرجویان تـأثیر دارنـد  

نگرش معلمان، والدین و همکالسان تـأثیر مثبتـی را در تبیـین    

آموزان دارد و بایستی براي باال بردن نگرش ایـن   نگرش دانش

هایی اتخاذ شود کـه از   وپرورش برنامه گروه نیز از جانب آموزش

ها و جلسات با  ها و گردهمایی برگزاري سمینارتوان  می آن جمله

زیست را براي معلمان در نظر گرفت. استفاده از  محوریت محیط

هاي سـمعی بصـري    زیستی در کالس هاي آموزشی محیط فیلم

زیستی در هنرجویـان   هاي محیط افزایش میزان آگاهی منظور به

یی از سوي دیگـر مطالعـات پیشـین توسـط بـاقري      افزا دانشو 

ــه ور -Sang ( و (Bagheri Werkaneh, 2003)کانـ

Joon,1995(   بیــانگر ایــن اســت کــه اســتفاده از مجــالت و

آمـوزان تـأثیر دارد و    زیسـتی بـر دیـدگاه دانـش     نشریات محیط

 ;Hadei, 2000توســط ( شــده انجــامهمچنــین تحقیقــات 

Lashkari, 2002; Keywan Rad, 1995( دهد  نشان می

هاي درسی بر دیدگاه دانش  تابکه میزان مطالب آموزشی در ک

  آموزان تأثیرگذار است.

نتایج دیگر حاصل از رگرسیون چند متغیـره نشـان داد کـه    

ی و لیرشته تحصـ هاي معدل، گرایش تحصیلی، عالقه به  متغیر

زیستی هنرجویـان هنرسـتان    سال تحصیل بر روي رفتار محیط

بـه   مند عالقهآموزان  بنابراین، جذب دانش؛ کشاورزي تأثیر دارند

آمــوزان روســتایی و فرزنــدان  هــاي کشــاورزي و دانــش رشــته

تواند نقش مؤثري بر بروز رفتارهـاي   کشاورزان در هنرستان می

زیست داشته باشـد. نتـایج حاصـل از آزمـون      راستا با محیط هم

زیستی در بین  هاي محیط کروسکال والیس نشان داد که نگرش

اما در میان برخی از  ،ستهاي مختلف یکسان ا هنرجویان رشته

  شود. هاي معناداري دیده می ها و ابعاد تفاوت ویژگی

آمـوزان  زیسـتی در دانـش   بنابراین، جهت بهبود نگـرش محـیط  

  گردد:پیشنهاد می

هـاي   زیسـت و روش  محـیط «عنـوان  . یک واحـد درسـی بـا    1

هاي کشاورزي اضافه  دروس هنرجویان رشته در» حفاظت از آن

  گردد.

هـا و بروشـورهایی مـرتبط بـا       ه هنرسـتان بـا کتـاب   . کتابخان2

  زیستی تجهیز گردد. موضوعات محیط

زیسـتی در خصـوص    . مطالب علمی منطبق با مسائل محـیط 3

ها گنجانده  هاي درسی این گروه از رشته ها در کتاب این ویژگی

  شود.

هاي کشاورزي تشکیل زیستی در هنرستان هاي محیط. تشکل4

  .ه عضویت در آنها شوندتشویق ب و هنرجویان
 

 

References 
  

Ahmadwand, M., and Nooripour, M. 
(2012)."Comparative Analysis of 
Environmental Attitude of Agricultural 
Students of Yasouj University, Iran". 
Journal of Iranian Agricultural Extension 
and Education, 6(2).4-17. [in persian] 

Armstrong, J. B., and Impra, J. C. (1991). 
"The Impact of an environmental 
education program on knowledge and 
attitudes". Journal of Environmental 
Education, 22, 36-40. 

Arsalanbad, M. (1991). "Investment Output in 

Education for Villagers and Farmers". 
Sixth Scientific Seminar on Agricultural 
Promotion. Mashhad Ferdowsi University. 
[In Persian] 

Asunta, T. (2003). "Knowledge of 
environmental issues. Psychological and 
Social Research". Permission of social of 
faculty of education of University of 
Jyvaskyla in Auditorium S212. 

Ayodeji, I. (2010)."Exploring secondary 
school students understanding and 
practices of waste management in Ogun 
State Nigeria". International Journal of 



  ... کشاورزي هنرجویان هنرستانزیستی  و رفتار محیط نگرش کننده  عوامل تبیین :همکارانو  زارع                     66

 

Environmental & Science Education. 5(2), 
201-215. 

Bagheri Werkaneh, A. (2003). "Studying the 
level of knowledge and interest of high 
school students in Tehran from 
environmental protection". M.Sc. thesis of 
agricultural extension and education, 
Islamic Azad University, Science and 
Research Unit of Tehran. [In Persian] 

Budak, D. B., Budak., F., Zaimoglu, Z., 
Kekec, S., and Yavuz Sucu, M. (2005). 
“Behaviour and attitudes of students 
towards environmental issues at Faculty of 
Agriculture, Turkey”. Journal of Applied 
Sciences, 5(7), 1244-1227. 

Buttel, F. H. (1979). “Age and environmental 
concern: A Multivariate Analysis”. Youth 
and Society, 10(3), 237-255. 

Chan, K. K. W. (2005). “Environmental 
attitudes and Behaviour of secondary 
school student in Hong Kong”. The 
Environment, 16(4), 297-306. 

Dunlap, R. E., and Van Liere, K. D. 
(1978)."The New Environmental 
Paradigm: A proposed Measuring 
Instrument and Preliminary Result". 
Journal of Environmental Education. 9, 
10-19. 

Dunlap, R. E., Kent, D. V. L., Mertig, A., & 
Jonez, R. E. (2000)."Measuring 
Endorsment of the New Environmental 
Ecological Paradigm: A Revised NEP 
Scale". Journal of Social Issue, 56(3), 425-
422. 

Fernández-Manzanal, R., Rodríguez-Barreiro, 
L., & Carrasquer, J. (2007)."Evaluation of 
Environmental Attitudes: Analysis and 
results of a scale applied to university 
students". Journal of Scince Eduction, 
91(6): 988-1009. 

Fiallo, E. A., and Jacobson, S. K. (1994). 
"Local communities and protected areas: 
attitudes of rural residents toward 
conservation and machailla national park, 
Ecuador". Journal of Environmental 

Conservation, 22(3), 241-249. 

Fong, T. (1993). "Environmental awareness 
and action at elementary schools in 
Taiwan, the republic of China". Ph.D. 
Dissertation, Denver University. 

Grafton, R., Quentin, M., Knowles, B., and. 
Stephen, L. (2003)."Social capital and 
national environmental performance". 
Australian national university, Economics 
and Environment Network Working Paper, 
EEN0206, http://een.anu.edu.au/. 

Hadei, D. (2003). "Investigating the status of 
environmental education in the course and 
final drafts". M.Sc. thesis in Department of 
Natural Resources Engineering, Islamic 
Azad University, North Branch. [In 
Persian]. 

Hansla, A., Gamble, A., Juliusson, A., and 
Garling, T. (2008)."The relationships 
between awareness of consequences, 
environmental concern, and value 
orientations". Journal of Environmental 
Psychology, 28(1), 1-9. 

Hartig T., Kaiser, F., and Bowler, P. 
(2001)."Psychological restoration in nature 
as a positive motivation for ecological 
Behaviour". Journal of Environmental 
Behaviour, 33(4), 590–607. 

Heidari, A. (2003). "Developing a Sustainable 
Management Model for Environmental 
Education for the Younger Generation of 
the Country". M.Sc. thesis in 
Environmental Management, Islamic Azad 
University, Science and Research Branch 
of Tehran. [in persian]. 

Jokar, G., and Mirdamadi, S.M. (2010)."The 
Perception of Female High School 
Students in Shiraz about Protecting 
Environment". Journal of Agricultural 
Extension and Education Research, 3(1), 
1-13. [In Persian]. 

KaramiPour Shamsabadi, M. (2008)."Provide 
a theoretical framework on how to train the 
environment in the education system of the 
country". Ph.D. dissertation in 



  67                       1399بهار پیاپی سی و یکم، سال هشتم، شماره سوم،  ،زیست و توسعه پایدار آموزش محیطفصلنامه علمی 

  

Educational Management, Islamic Azad 
University, Science and Research Branch 
of Tehran. [in persian]. 

Keywan Rad, N. (1995)."Examining 
Environmental Teachings in High School 
Books". M.Sc. thesis in Natural Resources 
Engineering, Islamic Azad University, 
Science and Research Branch of Tehran. 
[In Persian]. 

Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). 
“Determining sample size for research 
activities”. Educational and Psychological 
Measurement, 30: 607-610. 

Larijani, M., and Yeshodhara, K. (2008)."An 
Empirical study of environmental attitude 
among higher primary school teacher of 
India and Iran". Journal of Human 
Ecology, 3,195-200. 

Lashkari, R. (2002). "Investigating the status 
of environmental education in high schools 
and development final drafts". M.Sc. thesis 
in Department of Natural Resources 
Engineering, Islamic Azad University, 
North Branch. [In Persian]. 

Olson, E. C., Bowman, M., and Roth. R. 
(1984)."Interpretation and non-farmal 
environmental education in natural 
resources management". Journal of 
Environmental education, 15, 6-10. 

Ostowar, S., Shahvali, M., and Samani, S. 
(2014)."Study of Environmental Attitudes 
of Secondary and Middle School Students 
in Kish Island Schools". Journal of 
Environmental Sciences and Technology, 
16(3), 75-91. [In Persian]. 

Salehi Omran, E., and Aghamohammadi, A. 
(2008). "Knowledge, Attitude and 
Environmental Skills Assessment of 
Primary School Teachers in Mazandaran 
Province". Journal of Education, 95, 91-
118. [In Persian]. 

Salehi, S., and Pazokinejad, Z. 
(2014)."Environment in Higher Education: 
Assessment of Environmental Knowledge’ 

Students in the State Universities of 
Mazandaran and Related Factors". Journal 
of Management System, 2(4), 199-220. [In 
Persian]. 

Sang-Joon, N. (1995). "Environmental 
education in primary and secondary 
schools in korea": Current developments 
and future agendas. Retrieved from 
http://www.informa world.com/ 

Schultz, P. W., Shriver, C., Tabanico, J. J., 
and Khazian, A. M. (2004). "Impilicit 
connections with nature". Journal of 
environmental Psychology, 24(1), 31-42. 

Shobeiri, S. M., and Prahallada, N. N. 
(2006)."A Comparative Study of 
Environmental Attitude among Students of 
Econdary School in Iran and 
India".Journal of Environmental Science 
and Technology, 8(3), 119 – 129. [In 
Persian]. 

Stern, P. C., Dietz, T., and Kalof, L. (1993). 
"Value orientations, gender, and 
environmental concern". Journal of 
Environment and Behaviour, 25(3), 322-
348. 

Suleimani Kalhoudshati, S. (2003). "The 
content analysis of elementary school 
textbooks in terms of attention to the 
environment in the academic year 2002-
2003". M.Sc. thesis in Management and 
Planning Organization, Mazandaran 
University. [In Persian]. 

Thompson, S.C.G., and Barton, M. A. (1994). 
"Eccentric and anthropocentric attitudes: 
toward the environment". Journal of 
environmental psychology, 14(2), 149-157. 

Tuncer, G., H. Ertepinar, C. Tekkaya and S. 
Sungur. (2005)."Environmental attitudes of 
young people in Turkey: effects of school 
type and gender". Journal of 
Environmental Education Research. 11(2), 
215–233. 

Ugulu, I., Sahin, M., and Baslar, S. (2013). 
“High school students’ environmental 



  ... کشاورزي هنرجویان هنرستانزیستی  و رفتار محیط نگرش کننده  عوامل تبیین :همکارانو  زارع                     68

 

attitude: Scale development and 
validation”. International Journal of 
Educational Science, 5(4), 415-425. 

Yakhkeshi, A. (2001). "Recognizing, 
protecting and improving the 
environment". Tehran. Agricultural Jihad 
Publishing. [In Persian]. 

Zamani Moghadam, A., and Saedi, M. (2015). 
"The effect of environmental education on 
teacher's knowledge, attitude and skills 
(Case study: primary school teachers 
district 12, Tehran)". Quarterly Journal of 
Environmental Education and Sustainable 
Development, 1(3), 19-30. [In Persian]. 

 

  


