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چکیده
،رشد جمعیت و آلودگی حاصل از فعالیتهای آنها و تغییرات اقلیمی قرن اخیر
 به.نگرانیها را در مورد حفظ محیطزیست برای نسل آینده بیشتر کرده است
طوری که امروزه در بیشتر دنیا ترویج دانش و نگرش زیستمحیطی یکی از
 توسعه این تفکر در.گرایشهای مهم فکری و راهبردهای سیاسی است
سازمانهای مردم نهاد مثل شرکتهای دانش بنیان نیز در صدر قرار دارد؛
 سنجش دانش و نگرش محیطزیستی کارکنان،بنابراین هدف اصلی این پژوهش
.شرکتهای دانش بنیان کشاورزی و رابطه آن با عوامل سیاسی ـ اجتماعی بود
-این تحقیق از روش توصیفی ـ همبستگی است که از نظر ماهیت از نوع پژوهش
 جامعه آماری این تحقیق را کارکنان و مدیران.های کمّی محسوب میشود
 تعداد.شرکتهای دانش بنیان کشاورزی استان کرمانشاه و همدان تشکیل دادند
. نفر بود175 این افراد بر اساس آخرین آمار مراکز رشد استان کرمانشاه و همدان
برای تعیین جامعه نمونه از روش تمامشماری استفاده شد که در این پژوهش
 ابزار اصلی تحقیق در مرحله میدانی. نفر در پژوهش شرکت نمودند175 تعداد
 سؤاالت بخش اول را: سؤاالت پرسشنامه شامل سه بخش بود.پرسشنامه بود
 بخش دوم را مقیاس برای،ویژگیهای دموگرافیکی کارکنان تشکیل دادند
-سنجش میزان دانش و بخش سوم را مقیاسی برای سنجش نگرش زیست
 شاخصها و مقولههای موردنظر برای.محیطی کارکنان و مدیران تشکیل داد
 پس از. مبنای کار قرار گرفتNEP سنجش نگرش زیستمحیطی از مقیاس
 محاسبات آماری (توصیفی و استنباطی) با استفاده از،طی فرآیند داده پردازی
- سیاست، نتایج تحقیق نشان میدهد. انجام شدAmos22  وSPSS15 برنامه
 عضویت در، رسانه، پایبندی خانواده به حفظ محیطزیست،گذاریهای دولتی
- تحصیالت و آموزش موجب تغییر در نگرش افراد به محیطزیست می،NGO
.گردد
واژههای کلیدی
، سیاستگذاری دولتی، نگرش، دانش،شرکتهای دانش بنیان کشاورزی
.محیطزیست

Abstract
Population growth and pollution resulting from their activities
and climate changes of the last century, has increased concerns
about preserving the environment for future generation so that
nowadays environmental knowledge and attitude improvement
is one of the major intellectual trends and political strategies in
most countries of the world. Development of this critical
thinking has the first rank in NGOs such as the knowledgebased companies. The main objective of this study was to
assess the environmental knowledge and attitude of staffs in
agricultural knowledge-based companies and its relation with
socio- political factors.This research is a descriptivecorrelational one and it’s a quantitative research in terms of its
nature. The statistical population were Kermanshah 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 survey, 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 indicators 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 (descriptive and inferential)
using the SPSS15, Amos22 softwares 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.
Key words
Agricultural Knowledge-Based
Companies,Kknowledge,Attitudes,Government Policy
Making, Environment

________________________
izadi.nasim@yahoo.com : رایانامه-* نویسنده مسئول
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مقدمه

تا چه حد باعث تغییر در نگرش محیطزیستی آنان میشود .در این

امروزه فاجعه محیطزیستی عالوه بر آنکه آرامش و امنیت را از

زمینه تحقیقات بسیاری انجامشده که نتایج بعضی از آنها در ادامه

زندگی انسان میرباید ،موجودیت بشر را نیز تهدید میکند؛ به

بیان میگردد.

همین دلیل در محافل علمی و سیاسی بحث محیطزیستی از
جدیترین موضوعات به شمار میآید (.)Vellaei, 2005
اکنون مسائل محیطزیستی به قدری دامنه پیداکردهاند ،که

کسب آگاهی محیطزیستی نخستین گام در راه پایداری است و
اساساً شرط بقای آینده بشریت آگاهی محیطزیستی ،توانایی فهم
اصول شناخت محیطزیست و زندگی کردن بر پایه آنهاست

قلمرو آنها دیگر به موضوعات فنی ختم نمیشود و مفهوم

( .)Salehi, 2010استرن و همکاران معتقدند که پایه اجتماعی

اجتماعی عمیقی یافتهاند ( .)Azhdari, 2003مردم فرهنگ

محیطزیستی میتواند در راه آزمودن ارزشهای محیطزیستی به

استفاده از منابع طبیعی ،امکانات محیطزیستی و فرهنگ زیستن

کار آید .افرادی که آمادگی بیشتری برای تغییر دارند ،دگر دوست

همراه باهم زیستی با محیط را نیاموختهاند یا آن را درونی نکردهاند

هستند و احساس نزدیکی با طبیعت میکنند ،بهاحتمالزیاد

( .)Adhami & Akbarzadeh, 2011به همین دلیل داشتن

رفتارهای محافظت از محیط بیشتری از خود نشان میدهند

آگاهی از وضعیت محیطزیست و بررسی روند تغییرات آن به

( .)Barr,2007کالنتری و همکاران در پژوهشی به این نتیجه

موضوع موردتوجه مجامع جهانی طی سالهای اخیر بدل شده

رسیدند که بین زنان و مردان ،نوع شغل و درآمد با رفتار

است و درك صحیح از وضعیت محیطزیست برای تعیین تغییرات

محیطزیستی تفاوت معناداری وجود دارد ( Kalantari et al.,

الزم در نحوه مدیریت و ارائه برنامههای مدیریتی نقش بسیار

 .)2007آن و همکاران در پژوهشی که در کشور کره در مورد

مهمی دارد ( Sotodeh and Pourasghar Sangachin,

رفتار خرید محصوالت طرفدار محیطزیست انجام دادند ،در مدلی

.)2010

ساختاری عوامل دخیل در بروز این رفتار را هنجارهای اجتماعی،

در مسیر آگاهی رسانی به مردمان محلی از مسائل

روابط اجتماعی ،هنجارهای شخصی ،آگاهی از مشکالت

محیطزیستی پیرامون خود ،رفتار انسانی شامل مجموعهای از

محیطزیستی و عزتنفس برشمردند (.)Ann et al., 2012

رفتارهای بروز یافته انسان است که از فرهنگها ،نگرشها،

کالنتری و اسدی در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه

احساسات ،ارزشها ،اخالقیات ،ارتباط ،ترغیب ،قهر و علم وراثت

ساکنان شهر تهران مسائل محیطزیستی در مقایسه با مسائل

تأثیر میپذیرد ( .)Smith et al., 2012توماس از منظر

اجتماعی و اقتصادی اهمیت چندانی ندارند و میزان اطالعات با

جامعهشناسی ،تأثیرات روانشناختی و عاطفیِ چرخش تدریجی

نگرش محیطزیستی رابطه قوی دارد ( Kalantari and Asadi,

نگرش انسانها به محیطی طبیعی را ناشی از تغییرات بنیادی در

 .)2010آکومولیف دریافت که نگرش دانشجویان نسبت به

سازمان اجتماعی جامعه و افزایش جهانبینی مدرن علمی میداند

محیطزیست و مشکالت مربوط به آن مطلوب نیست ،همچنین

( .)Sotan, 2012ایجاد و گسترش دانش و آگاهی محیطزیستی،

این محقق دریافت که جنسیت و سطح آموزش والدین ،نوع

یکی از راهکارهای مطلوب برای فائق آمدن بر چالشهای

مؤسسه آموزشی تأثیری بر آگاهی و نگرش زیستمحیطی

محیطزیستی و دستیابی به توسعه پایدار محیطزیستی محسوب

دانشجویان نداشته است ( .)Akomolafe, 2011تکسوز نیز به

میشود .مقاله حاضر درصدد بررسی تأثیر عوامل دموگرافیکی مؤثر

بررسی میزان دانش ،نگرش و رفتارهای محیطزیستی  60نفر از

بر نگرش محیطزیستی کارکنان شرکتهای دانش بنیان بوده

دانشجویان در دوره قبل از آموزش و بعد از آموزش زیستمحیطی

است .براین اساس پرسشهای اصلی تحقیق اینگونه مطرح

پرداخت ،نتایج حاصل از تحقیق مذکور حاکی از تفاوتهای معنی-

میشود :نگرش محیطزیستی کارکنان شرکتهای بیشتر در

دار در دانش ،نگرش و رفتار زیستمحیطی دانشجویان بود

خصوص چه مسائلی از محیطزیست و تا چه میزان است؟

( .)Teksoz, 2010کوز ( )2011توصیه نمود که آموزش زیست-

ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی کارکنان شرکتهای موردمطالعه

محیطی مهمترین روش برای آموزش دانشجویان در شناسایی و
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مقابله با مشکالت زیستمحیطی در ترکیه میباشد .آگوز

رسیدند که عوامل فرهنگی نقش تعیینکنندهای در رفتارهای افراد

معتقداست که میزان دانش محیطزیستی دانشجویان با میزان

جامعه دارند و رفتارهای محیطزیستی تكتك افراد برگرفته از این

تحصیالت والدین دانشجویان ارتباطی نداشته (.)Oguz, 2010

عامل مهم است .افزون بر این ،مطالعات متعددی نیز به این

بوداك پی برد که نگرش و رفتارهای زیستمحیطی بر حسب

واقعیت پی بردهاند که بسیاری از مدیران و مالکان  SMEها

جنسیت و محل سکونت دانشجویان متفاوت بود ( Budak,

جهت کاهش اثرات منفی زیستمحیطی خود را ملزم و متعهد

 .)2005صالحی در بررسی خود پیرامون دانش و رفتارهای

نمیدانند .بسیاری از آنها معتقدند که تأثیر شرکتهای آنها بر

زیستمحیطی  751نفر از دانشآموزان مقطع دبیرستان دریافت

محیطزیست کم بوده و اغلب نیز دلیلی برای متعهد شدن در

که دانش زیستمحیطی دانشآموزان پایین است و رابطه معنی-

اقدامات زیستمحیطی نمیبینند .به عالوه اغلب این مدیران و

داری بین سطح تحصیالت و دانش زیستمحیطی وجود نداشته

مالکان بر این باورند که دولتهای محلی و ملی باید مشکالت

است ( .)Salehi, 2010محقق دریافت که آموزش زیست-

زیستمحیطی را حل نمایند (2008; Parker et al, 2009

محیطی در نظام آموزش ایران به صورت انتزاعی است و آموزش
انتزاعی بیشتر به درك معلومات کلی منجر میشود برای شکل-

.)Blum, 2008; Bradford & Fraser,
آموزشها از طریق رسانههای ملی و  NGOها تعهد به

گیری رفتار نیاز به آموزش عینی میباشد .صالحی و همکارانش

موضوعات زیستمحیطی در جوامع و زمینههای ملی به وجود

بررسی دیگری با عنوان نگرش و رفتارهای زیستمحیطی

میآورد .نتایج مطالعه بالستر و همکارانش حاکی از این بود که

دانشجویان دانشگاههای دولتی استان مازندران دریافتند که

آموزش زیستمحیطی مؤلفهای اساسی و ضروری جهت رفتار

میانگین نگرش و رفتارهای زیستمحیطی دانشجویان دانشگاه-

زیستمحیطی بوده و آموزشهای رسمی بهتنهایی در راستای

های شمال نسبتاً پایین بوده است و طول سالهای تحصیل در

چنین رفتاری کافی نمیباشند ( Cloquell-Ballester et al.,

دانشگاه تأثیری بر رفتار و نگرش زیستمحیطی دانشجویان

 .)2008بنا بر نتایج تحقیقات متعدد آموزش فاکتوری کلیدی در

نداشته است (.)Salehi et al.,2011

سیستم مدیریت زیستمحیطی بوده که از طریق اصالح و تغییر

عالوه بر این ،نتیجه تحقیق اخیر نشان داده که نگرش و

نگرش مدیران عمل میکند .افزون بر این ،آموزش برای توسعه

رفتارهای زیستمحیطی دانشجویان بر حسب جنسیت و محل

دانش و مهارتها نهتنها در زمینه پیادهسازی ،انجام و پذیرش

سکونت ،واریانس متفاوتی داشته است .مدیران تجارتهای

رویکردهای زیستمحیطی اهمیت دارد ،بلکه جهت عملکرد مداوم

کوچك نگرشهای زیستمحیطی قوی دارند ،اما در عمل سطح

نیز دارای اهمیت است ( ;Balzarova & Castka, 2008

اجرای رویکردهای زیستمحیطی آنها کم بوده ( Gadenne,

Sammalisto & Brorson, 2008; Sarkis et al.,
 .)2010تورگلرا و گارسیا معتقدند که مؤلفههای همچون جنسیت،

 )2009است .رشیدی ( )2011به این نتیجه دست یافتند که

سن ،آموزش ،محل اقامت ،خانواده و ایدئولوژی سیاسی میتوانند

آموزش محیطزیستی و انطباق الگوی مصرف جامعه با موازین

در نگرش نسبت به محیطزیست نقش مثبت داشته باشند

عقلی و منطقی در راستای منابع ملی تنها از طریق نهادهای

( .)Torglera & García-Valinasb, 2007حقیقتیان و

رسمی میسر نیست ،بلکه وسایل ارتباط جمعی نیز میبایست به

همکاران به این نتیجه رسیدند که بین رفتارهای اجتماعی

عنوان مکمل نهادهای رسمی آموزش در زمینه مسائل

محیطزیستی پارس جنوبی با شبکههای مشارکت مدنی،

محیطزیستی عمل کنند .گراوندی ( )2011به این نتیجه رسید که

هنجارهای اجتماعی و اعتماد اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود

برگزاری کالسهای آموزشی ،مشارکت مردم و وجود نهادهای

دارد ( .)Haghighatian et al., 2011در ( & McCright

محلی و سازمانهای دولتی حامی محیطزیست میتوانند منجر به

 )Xiao, 2007آمده است افزایش سطح تحصیالت باعث

باال بردن آگاهی مردم روستا و کاهش صدمات وارد بر

افزایش مسئولیتپذیری نسبت به محیطزیست میشود .نتایج

محیطزیست شوند .ادهمی و همکاران ( )2011به این نتیجه
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حکایت از آن دارد که سهم دولت در تولید آلودگی بسیار قابلتوجه

رفتار گروهی (اجتماعی و سازمانی) تأثیر بگذارد ( Salehi,

است .این نتیجه با بررسی عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی

 .)2012مقابله با تأثیرات زیانبار تغییر آب و هوا به عنوان چالش

شامل صنعت ،کشاورزی ،تجاری و عمومی ،حملونقل و نیروگاهها

زیستمحیطی قرن  ،21گستره وسیعی یافته و مستلزم اصالح

در قالب رویکرد توصیف نیز بررسی ارتباط میان حجم آلودگی و

رفتارهای انسانی طیف وسیعی از کنشگران جامعه شهروندان

تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و دولتی با کمك روشهای

بنگاهها و دولتها است .این رفتارها یا تشویقی و ترویجی ،یا

اقتصادسنجی ،به دست آمد ( .)Moradhaseli, 2008فرضیه

پیشگیرانه هستند ( .)Ryan & Spash, 2010شرکتهای

منحنی زیستمحیطی کوزنتس )EKC( ،حاکی از رابطهای به

کوچك و متوسط دربرگیرنده کلیه بنگاههای کوچك و متوسط

شکل  Uمعکوس بین آلودگی محیطزیست و درآمد سرانه است

اعم از بنگاههای کشاورزی ،صنعتی ،خدماتی و بازرگانی بوده که

( .)2009صالحی و امام قلی دریافتند که بین عواملی چون محل

به علت ویژگیهای خاص خود دارای کارکردهای منحصربهفردی

سکونت ،تأهل و سن با آگاهیهای محیطزیستی و رفتار

چون اشتغالزایی ،توزیع ثروت در جامعه ،توسعه مناطق حاشیهای

محیطزیستی رابطه وجود دارد ( Salehi& Emamgholi,

و تربیت نیروی انسانی موردنیاز بنگاههای بزرگتر میباشند

 .)2011در تحقیقات بیانشده ،جنسیت ،عزتنفس ،میزان

( .)Radfar, 2008پاركهای علم و فناوری و شرکتهای دانش

تحصیالت ،میزان اطالعات و سطح آموزش والدین ،محل سکونت

بنیان مستقر در آنها به عنوان مراکزی جهت پر کردن شکاف بین

و ایدئولوژی سیاسی به عنوان عوامل مؤثر بر دانش و نگرش

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با واحدهای اجرایی و صنعت فعالیت

زیستمحیطی بیانشدهاند .از طرفی تحقیقات نشان دادند که

میکنند ( .)Solaimani, 2012با این حال با وجود چنین

آموزش ،رسانههای ملی و عوامل فرهنگی میتوانند نقش مؤثری

کارکردهایی مطالعات انجامشده بر روی آنها مؤید این موضوع

در باال بردن دانش و نگرش زیستمحیطی افراد جامعه داشته

است که این بنگاهها ،محیطزیست را بهشدت تحت تأثیر قرار می-

باشند .شاید تأثیر بعضی از عوامل بدیهی و بعضی غیرممکن به

دهند به طوری که امروزه آنها مسئول تولید  60درصد از

نظر برسد و حتی احتماالً عوامل دیگری هستند که در این

دیاکسید کربن و  70درصد از همه انواع آلودگیهای زیست-

مطالعات به آنها پرداخته نشده است .برای انجام پژوهش مبانی

محیطی هستند (Parker et al., 2009؛ ;& Hussey

نظری به شرح زیر مبنای کار قرارگرفته است .توجه به مسائل

Eagan, 2007؛ .)Gadenne et al., 2009افزون بر این

محیطزیست در بحث توسعه پایدار به این دلیل است که از

بسیاری از مالکان شرکتهای دانش بنیان و  SMEخود را در

یكطرف در سالهای اخیر ،کیفیت محیطزیست درنتیجه فعالیت-

مقابل آثار منفی و ضرری که به محیطزیست القا میکنند ،خود را

های انسانی تقلیل پیداکرده و از طرف دیگر ،مقابله با تخریب

مسئول نمیدانند (.)Fraser & Bradford, 2008

محیطزیست و کاهش منابع طبیعی تنها با اعمال بلندمدت

کمبود آموزش محیطزیستی در میان مالکان و مدیران این

سیاستهای زیستمحیطی تحقق مییابد .در آمادهسازی سیاست-

دست شرکتها ازجمله فاکتورهای تأثیرگذار بوده ازاینرو آموزش

های زیستمحیطی ،مشارکت و آگاهی نسبت به مسائل زیست-

به آنها در خصوص موضوعات محیطزیستی بسیار مهم است و

محیطی بسیار مهم است ( .)Yildiz, 2011مطالعات سی یرز

الزم است تا در خصوص برنامههای آموزشی به مالکان و مدیران

نشان میدهند که چهار سطح تغییر در فرد وجود دارد و پیش از

نامبرده تصمیمی جدی اتخاذ شود چراکه آموزش موجب اصالح و

هر چیز دانش فرد باید تغییر پیدا کند (آموزش) .تغییر در دانش

تغییر نگرشهای محیطزیستی شده و از موجبات افزایش آگاهی

موجب تغییر نگرش میشود و تغییر نگرش ،تغییر رفتار فردی و

بوده و گام نهادن در مسیر پایداری محیطزیستی را نیز موجب

سپس تغییر رفتار گروهی را به دنبال دارد .بدین ترتیب تغییر

میشود ( .)Sarkis et al.,2010پی بردن به این امر که چرا

نگرش فرد در مقایسه با تغییر دانش فردی وی به زمان بیشتری

انسانها به خصوص مالکان و کارکنان شرکتهای دانش بنیان و

نیاز دارد .تغییر در نگرش فرد میتواند بر رفتار وی و درنهایت بر

 SMEبا محیطزیست اطراف خود اینچنین رفتار میکنند
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ضروری و مهم و بااهمیت میباشد گام اساسی و مهم برای

و اشتغالزایی برای  644نفر در استان ،نقش بسیار مهمی در

سنجش این مهم؛ سنجش نگرشهای زیستمحیطی و دانش

توسعه ملی داشته است و توانسته مقام دوم را در بین شرکتهای

آنان نسبت به محیطزیست است ،نگرش زیستمحیطی عبارت

دانش بنیان موفق کشور کسب نماید (.)Tasnim news, 2016

است از ادراکات روانی که به وسیله ارزیابی از محیطزیست با

همچنین مرکز رشد و شرکتهای دانش بنیان در استان کرمانشاه

درجاتی از عالقه و یا عدم عالقه و تمایل همراه است ( Yildiz,

از سال  1384تأسیس شده و از نخستین و فعالترین مراکز

 .)2011در عرصه نوین جهانی ،اساس ثروت و اقتدار کشورها

فناوری کشور است .در این استان  188شرکت دانش بنیان وجود

مبتنی بر دانش است .در سند چشمانداز توسعه ایران نیز دانش

دارد که افراد زیادی را مشغول به کار کرده است .ازآنجاکه در قرن

بنیانی همه حرکتها ،زیربنا فرض شده است و توجه به دانش در

بیست و یکم اساس فعالیتهای کشاورزی ،پایداری و حفاظت

تمامی جوامع جایگاهی راهبردی یافته است ( Solaimani,

محیطزیست است؛ شرکتهای دانش بنیان کشاورزی با هدف

 .)2012دانش ،پیششرط اساسی برای رفتار محسوب میشود در

ارتقا دانش کشاورزی و دستیابی به توسعه پایدار ایجادشدهاند؛

حقیقت دانش زیستمحیطی در نقش تعیینکننده آن در تفکرات،

بنابراین یکی از اصول مهم آنها در راستای این هدف توجه به

ارزشها و رفتارهای افراد میباشد ( & Sammalisto

حفظ محیطزیست است و کارکنان آنها باید در این زمینه توجیه

.)Brorson, 2008

گردند و دانش و دیدگاه آنها در راستای حفظ محیطزیست باشد؛

دانش محیطزیستی و داشتن دیدگاه محیطزیستی یکی از

بنابراین با توجه به پیشرو بودن این استانها در راهاندازی و

پیشنیازهای دستیابی به توسعه پایدار است .در این پژوهش به

بهرهبرداری از شرکتهای دانش بنیان کشاورزی ،الزم است به

بررسی دانش محیطزیستی شرکتهای دانش بنیان کشاورزی

بررسی دیدگاه محیطزیستی کارکنان آنها پرداخته شود تا بتوان در

پرداخته شده است .شرکتهای دانش بنیان حلقه واسطه بین ایده

جهت تقویت و بهبود عملکرد آنها گام برداشت .با توجه مبانی

و فناوری هستند که میتوانند ایدهها را در مسیر رسیدن به فناوری

نظری و مطالعات صورت گرفته این پژوهش پس از سنجش

هدایت کنند .تأسیس شرکتهای دانش بنیان در پاركهای علم و

میزان دانش و نگرش محیطزیستی افراد ،به دنبال سنجش ارتباط

فناوری به منظور تجاری ساختن ایدهها در کشور در راستای عملی

مؤلفههایی مثل سیاستگذاریهای دولتی ،پایبندی خانواده به

شدن تبدیل نوآوریها به فناوری صورت گرفته است .این

حفظ محیطزیست ،رسانه ،عضویت در  ،NGOتحصیالت و

شرکتها در استان همدان با فروش  84میلیارد تومان محصوالت

آموزش با دانش و نگرش محیطزیستی افراد است.

سیاستگذاریهای

رسانه

دولتی

پایبندی خانواده به حفظ
محیطزیست

نگرش محيط زیستی

تحصیالت

عضویت در NGO

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش
101

آموزش
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روششناسی پژوهش
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمّی محسوب
میشود و از نظر هدف از نوع کاربردی است .در این تحقیق از
روش توصیفی همبستگی استفاده شد .جامعه آماری این تحقیق را

جدول  .1آلفای کرونباخ گویههای پرسشنامه
شاخص

تعداد

آلفای کرونباخ

سؤاالت
نگرش زیستمحیطی

15

0/88

کارکنان و مدیران شرکتهای دانش بنیان استان کرمانشاه و
همدان تشکیل دادند .تعداد این افراد بر اساس آخرین آمار مراکز

دانش زیستمحیطی

11

0/86

رشد استان کرمانشاه و همدان (خرداد  75 )1394شرکت بود .برای
تعیین جامعه نمونه از روش تمامشماری استفاده شد که در این
پژوهش تعداد  175نفر در پژوهش شرکت کردند.
شرکتهای دانش بنیان در چهار بخش کشاورزی ،دامپروری،
خدمات کشاورزی و مشاورهای دستهبندیشده بودند .ابزار اصلی
تحقیق در مرحله میدانی پرسشنامه بود .سؤاالت پرسشنامه شامل
سه بخش بود :سؤاالت بخش اول را ویژگیهای فردی ،حرفهای و
دموگرافیکی کارکنان تشکیل دادند ،بخش دوم را مقیاس برای
سنجش میزان دانش و بخش سوم را مقیاسی برای سنجش
نگرش زیستمحیطی کارکنان تشکیل داد .برای سنجش دانش
زیستمحیطی ،پرسشنامه ( He )2011مبنای کار قرار گرفت.
شاخصها و مقولههای موردنظر برای سنجش نگرش زیست-
محیطی از مقیاس 1NEPبهره بردند و به منظور اطمینان از روایی
ظاهری و محتوایی پرسشنامه ،برخی از مدیران سازمانهای
کشاورزی استان کرمانشاه و اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی
سینا ،پس از مطالعه عمیق سؤاالت و گویههای پرسشنامه نظرات
اصالحی خود را اعالم کردند که پس از مصاحبه حضوری با این
افراد و بحث و بررسی در مورد دیدگاههای مطرحشده ،اصالحات
ضروری انجام شد .به منظور برآورد پایایی 2پرسشنامه از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد .برای این منظور ،تعداد  30نسخه از

در کل  175پرسشنامه کامل و بدون نقص تکمیل شد .پس از
تکمیل دادهها عملیات کدگذاری ،استخراج اطالعات و انتقال آنها بر
روی رایانه صورت پذیرفت .پس از طی فرآیند دادهپردازی ،محاسبات
آماری (توصیفی و استنباطی) با استفاده از برنامه  SPSS15و
 Amosانجام شد.
اطالعات و دادهها
جدول  2معرف میزان تحصیالت کارکنان شرکتهای دانش بنیان
است .همانطور که در جدول مالحظه میگردد ،در بررسی سطح
تحصیالت پاسخدهندگان  %74/28دارای تحصیالت لیسانس،
 %21/14دارای تحصیالت فوقلیسانس و  %4/5دارای تحصیالت
دکتری میباشند %72 .از پاسخدهندگان در کالس آموزش در
زمینه حفظ محیطزیست شرکت نکردهاند و  %28در این نوع از
کالسها شرکت داشتهاند .تنها  %18درصد از جامعه موردمطالعه،
عضو  NGOهایی بودند که در زمینه محیطزیست فعالیت می-
کنند و  %82عضو این سازمانها نمیباشند.
جدول  .2توزیع فراوانی سطح تحصیالت
تحصیالت

فراوانی

درصد

پرسشنامه توسط بخشی از جامعه آماری تحقیق تکمیل شد و پس
از دادهپردازی ،ضریب آلفای کرونباخ برای گویهها و سؤالهای
اشارهشده محاسبه شد.

________________________
1. revised version of New Environmental Paradigm
2. Reliability

لیسانس

130

74/28

فوقلیسانس

37

21/14

دکتری

8

4/57

جمع

175

100
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جدول  ،4معرف رتبه نگرش کارکنان به حفظ محیطزیست است.
در این جدول  15گویه بیان گردیده که نشاندهنده نگرش و
سطح آن میباشد .همانطور که مشاهده میشود گویههای "
زمین یك کشتی بزرگ با منابع کم و بسیار محدود است"" ،
انسانها بهشدت در پی سوءاستفاده از محیطزیست هستند" و "
در زمینه بحران بزرگ "محیطزیستی " اغراق شده است" ،به
ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب نمودهاند .همچنین گویه "
زمانی که انسان در طبیعت دخالت میکند ،نتایج فاجعه باری پیش
میآید" با میانگین  3/55در آخرین رتبه جدول زیر قرار دارد.

جدول  .3توزیع فراوانی حیطه فعالیت شرکتها
حیطه فعالیت

فراوانی

درصد

کشاورزی

75

42/85

دامپروری

42

24

خدمات کشاورزی

40

22/85

مشاورهای

18

10/28

جمع

175

100

جدول  .4رتبهبندی نگرش کارکنان به حفظ محیطزیست

نگرش
زمین یك کشتی بزرگ با منابع کم و بسیار محدود است
انسانها بهشدت در پی سوءاستفاده از محیطزیست هستند
در زمینه بحران بزرگ "محیطزیستی" اغراق شده است
زمین دارای منابع طبیعی فراوان است ولی اگر بدانیم چطور آنها را توسعه دهیم
گیاهان و جانوران به همان اندازه حق زندگی دارند که ما انسانها داریم
ما در مرحلهای هستیم که دیگر زمین نمیتواند نیازهای بشر را تأمین کند
اگر اوضاع محیطزیست به این شکل پیش برود شاهد یك فاجعه محیطزیستی هستیم
از ابتدا مقرر بوده است که انسانها حاکم بر طبیعت باشند
انسانها حق دارند برای تأمین نیاز خود به طبیعت دستاندازی کنند
تعادل طبیعت بسیار مهم و حساس است و به راحتی به هم میخورد
تعادل طبیعت آنقدر قوی است که از پس تأثیرات دخالتهای جوامع مدرن و صنعتی برآید
انسان به رغم تواناییهای خاص هنوز هم مطیع قوانین طبیعت است
انسانها درنهایت بهاندازه کافی راجع به نحوه عملکرد در طبیعت یاد میگیرند تا بتوانند آن
را کنترل کنند
نبوغ انسان این تضمین را میدهد که انسان کاری نمیکند که زمین غیرقابلسکونت شود
زمانی که انسان در طبیعت دخالت میکند نتایج فاجعه باری پیش میآید.

جدول  ،5در ارتباط با دانش محیطزیستی ،نتایج بررسی
پاسخهای کارکنان نشان داد که بهطورکلی ،سطح دانش
محیطزیستی کارکنان شرکتهای دانش بنیان باال است.

میانگین
4/68
4/58
4/51
4/43
4/37
4/21
4/19
4/15
4/12
4/07
4/04
3/87
3/75
3/68
3/55

انحراف معیار
0/98
0/99
0/95
0/96
1/02
1/04
1/04
1/05
1/06
1/08
1/08
1/10
1/11
1/14
1/12

این جدول سطح دانش محیطزیستی کارکنان را بر حسب
هر مورد نشان میدهد.
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جدول  .5توزیع فراوانی دانش محیطزیستی
درصد پاسخ صحیح

دانش محیطزیستی
گاز دیاکسید کربن مهمترین عامل نازك شدن الیه اوزن است
صخرههای مرجانی و جنگلهای حارهای تنوع زیستی غنی دارند
الیه اوزون زمین را از تابش اشعه فرابنفش محافظت مینماید
ریز گردها و طوفان شن عامل اصلی آلودگی محیطزیست است
تخلیه فاضالبها در رودخانهها مهمترین عامل آلودگی آب است
دیاکسید کربن و متان و بخار آب مهمترین گازهای گلخانهای هستند

65/8
99/3
95/2
87/5
97/5
92/4

نفت مهمترین عامل آلودگی دریا و اقیانوسها است
باران اسیدی در مناطق صنعتی اتفاق میافتد
گاز متان در فعلوانفعاالت شیمیایی زبالهها به وجود میآید
معاهده بینالمللی تنوع زیستی برای حفظ تنوع زیستی در جهان است
بر اساس معاهده توکیو کشورها موظف به کاهش گازهای گلخانهای هستند برای کاهش گرمای زمین

94/3
91/3
90/4
89/7
96/2

نگرش
محیطزیست

58/87

10/45

51/25

10/50

3/56

دانش
محیطزیست

59/27

11/16

50/75

11/42

ضعیف (کمتر از )60
متوسط (بین  61تا )76
زیاد (باالتر از )76

75
65
35

42/85
3714
20

1/845

نگرش زیستمحیطی

فراوانی

درصد

وابسته

()n=74
sd m

()n=101
sd
m

داری

*0/016

جدول  .6توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب
نمره نگرش زیستمحیطی

متغیر

عضو

غیر عضو

t

معنی-

*0/023

جهت ترسیم وضعیت نگرش محیطزیستی کارکنان
موردمطالعه ،پس از جمع جبری گویهها بر اساس فاصله
انحراف معیار از میانگین یا معیار )ISDM( 1استفاده شد
(.)Gangadharappa, 2007
در سطح ضعیف = D‹M-1/2SD
در سطح متوسط= M-1/2SD≤D≤M+1/2SD
در سطح خوب = D›M+1/2SD

جدول  .7مقایسه میانگین کارکنان عضو و غیر عضو
سازمانهای مردم نهاد

نتایج گویای آن است که تفاوت معناداری بین میزان
نگرش و دانش محیطزیستی کارکنان وجود داشته است و
با توجه به برابری واریانسها (لون کمتر از  )0/05چون
میانگین مربوطه برای عضو بیشتر است ،لذا میتوان

همانطور که در جدول  6دیده میشود ،نتایج گویای آن
است که  42/85درصد از کارکنان شرکتهای دانش بنیان
دارای نگرش در حد ضعیف هستند و تنها  20درصد از
آنان دارای نگرش قوی (زیاد) میباشند .به منظور بررسی
تفاوت میانگین نگرش و دانش کارکنان شرکتهای دانش
بنیان بر حسب عضو و غیر عضو بودن در  NGOها که
در زمینه محیطزیست فعالیت دارند ،از آزمون  tاستفاده شد
که نتایج آن در جداول ذیل ارائهشده است.

نتیجه گرفت که گروه عضو در NGOاز نگرش و دانش
بیشتری نسبت به کارکنان غیر عضو نسبت به
محیطزیست برخوردار هستند .جدول  8نتایج بررسی
تفاوت دیدگاه کارکنان آموزشدیده و آموزش ندیده در
زمینه حفظ محیطزیست همانطور که مشاهده میشود،
تفاوت معناداری بین مؤلفههای دانش زیستمحیطی وجود
داشته است و با توجه به برابری واریانسها (آماره آزمون
لون کمتر از  )0/05چون میانگین مربوطه برای کارکنان

________________________
1. Interval of standard Deviation from Mean

آموزشدیده بیشتر است ،پس میتوان گفت کارکنانی که
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بیشتری نسبت به کارکنان آموزش ندیده برخوردار هستند.

در زمینه حفظ محیطزیست آموزشدیدهاند از دانش

جدول  .8مقایسه میانگین کارکنان آموزشدیده و آموزش ندیده در زمینه حفظ محیطزیست

متغیر وابسته

آموزشدیده

آموزش ندیده

()n=79

()n=96

m

m

sd

T

معنیداری

Sd

نگرش محیطزیست

0/806 11/50 57/25 11/29 53/35

0/052

دانش محیطزیست

3/845 10/42 51/02 10/26 58/85

0/011

* معنیداری در سطح  5درصد
در این پژوهش برای ارزیابی مدل اندازهگیری از شاخص-
های بـرازش مـدل انـدازهگیـری بهـره گرفتـه شـد .ایـن
شاخصها شامل؛ آمـاره کـایاسـکوئر ( ،)X2درجـه آزادی
( ،)dfشاخص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIشاخص نرم شده
برازندگی ( ،)NFIشاخص نرم شـده برازنـدگی (،)NNFI
شــاخص برازنــدگی ( ،)GFIشــاخص تعــدیل برازنــدگی
( ،)AGFIشاخص برازندگی فزاینده ( )IFIو شاخص جذر
برآورد خطای تقریب ( )RMSEAبودند که مقدار کمینه
موردقبول برای هر کدام از ایـن شـاخصهـا در جـدول 2
ارائهشده است .در این پـژوهش  6متغیـر آشـکار در بـین
کارکنان شرکتهای دانش بنیان استان کرمانشاه و همدان
تحلیل شد .با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،9میتوان
گفت که دادهها با مدل همخوان هستند و شـاخصهـای
ارائهشده ،نشاندهنده این موضوع اسـت کـه در مجمـوع
مدل ارائهشده مدل مناسبی است.
رسـانه

جدول  .9شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
شاخص برازش

قابلقبول

شده

χ2 / df

≤3

NFI

≥0/90

0/97

CFI

≥0/90

0/96

IFI

≥/90

0/98

RMSEA

≤0/08

0/03

دومین مرحله در برآورد مدل ،پس از آزمون نتایج
برازش مدل یا برآورد مدل اندازهگیری ،برآورد مدل
ساختاری یا آزمون معنیداری ضرایب مسیر فرض شده در
مدل پژوهش و واریانس تشریح شده یا ضریب تعیینی
است که به وسیله هر مسیر برآورد میگردد.
پایبندی خانواده

/123

0/35

/235
/167

0

0

سیاستگذاری دولتی

/225
0

نگرش به محیطزیست

/108
/142

0

سطح
*

2/76

0

/152

مقدار محاسبه-

0

تحصیالت

0

/021
0

آموزش

عضویت در NGO

شکل  .2مدل تحلیل مسیر تأثیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نگرش زیستمحیطی
105
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نمودار مسیر شکل  ،2نشاندهنده تأثیرهای مستقیم و
غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نگرش
محیطزیست است .بررسی رابطه متغیرهای مستقل در
نگاره باال نشان میدهد که بین متغیر مستقل میزان
استفاده از رسانه و میزان نگرش به محیطزیست در بین
کارکنان دانش بنیان رابطه مستقیم وجود دارد
(ß=0/167و  .)P=0/000ضمن آنکه این متغیر با
تأثیرگذاری بر پایبندی خانواده ( ß=0/123و )P=0/005
نیز بهطور غیرمستقیم بر میزان نگرش محیطزیست
کارکنان شرکتهای دانش بنیان تأثیر دارد .داشتن آموزش
نیز از دیگر متغیرهایی است که ارتباط مثبت و معنیداری
با میزان نگرش به محیطزیست در بین کارکنان دانش
بنیان رابطه مستقیم ( ß=0/108و  .)P=0/009داشتن
تحصیالت نیز از دیگر متغیرهایی است که ارتباط مثبت و
معنیداری با میزان نگرش به محیطزیست در بین
کارکنان دانش بنیان رابطه مستقیم (ß=0/152و
 )P=0/003دارد .در کنار این متغیرها عضویت در NGO

نیز متغیری است که ارتباط مثبت و معنیداری با میزان
نگرش به محیطزیست در بین کارکنان دانش بنیان رابطه
مستقیم ( ß=0/143و  )P=0/000دارد .پایبندی خانواده
به حفظ و حراست محیطزیست نیز از متغیرهای است که
رابطه مستقیم و معناداری با نگرش محیطزیست دارد
( ß=0/235و  .)P=0/001سیاستگذاریهای درست
دولتی در زمینه محیطزیست بهطور مستقیم ( ß=0/225و
 )P=0/003بر نگرش محیطزیست اثر مستقیم دارد ،این
متغیر افزون بر اثر مستقیم خود بر نگرش محیطزیست از
راه تأثیر بر پایبندی خانواده ( ß=0/35و  )P=0/004و
عضویت در  NGOها نیز ( ß=0/021و )P=0/001
اثرهای غیرمستقیم دیگری بر میزان نگرش محیطزیست
دارد .جدول  10نیز ،تأثیرهای مستقیم و غیرمستقیم
هریك از متغیرهای مستقل را به منظور تعیین تأثیر کل
متغیرهای یادشده بر متغیر وابسته نگرش محیطزیست
نشان میدهد.

جدول  .10اثر مستقیم و غیرمستقیم و تأثیر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نگرش محیطزیست
متغیر مستقل
آموزش
تحصیالت
عضویت در NGO
رسانه
پایبندی خانواده
سیاستگذاریهای دولتی

اثر مستقیم
0/108
0/152
0/143
0/167
0/235
0/225

یك فرض زیربنایی در الگوی پیشنهادی حاضر ،وجود
مسیرهای غیرمستقیم و واسطهای بود .رابطه واسطهای با
استفاده از روش بوت استرپ بررسی شد .نتایج بوت
استرپ برای مسیر واسطهای الگوی پیشنهادی را میتوان
در جدول  11مشاهده نمود .همانطور که در جدول 11

اثر نامستقیم
-----------0/029
----0/085

اثر کل
0/108
0/152
0/143
0/196
0/235
0/310

رتبه
6
4
5
3
2
1

نشان دادهشده است ،رابطه غیرمستقیم بین متغیرها به
دلیل اینکه حدود باال و پایین صفر را در برنمیگیرند،
معنادار میباشند؛ بنابراین متغیر عضویت در  NGOدر
بین رابطه بین نگرش محیطزیستی و دانش محیطزیستی
به عنوان متغیرهای میانجی ایفای نقش میکنند.

جدول  .11نتایج بوت استرپ برای مسیرهای واسطهای الگوی پیشنهادی
مسیر
نگرش
درNGO

مقدار
عضویت 0/0851
دانش

بوت

سوگیری

خطای استاندارد

حد پایین

حد باال

0/875

0/0018

0/41

0/0215

0/1842
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بحث و نتیجهگیری
امروزه فاجعه محیطزیستی عالوه بر آنکه آرامش و امنیت را از
زندگی انسان میرباید ،موجودیت بشر را نیز تهدید میکند؛ به
همین دلیل در محافل علمی و سیاسی بحث محیطزیستی از
جدیترین موضوعات به شمار میآید ( .)Vellaei, 2005اکنون
مسائل محیطزیستی به قدری دامنه پیداکردهاند ،که قلمرو آنها
دیگر به موضوعات فنی ختم نمیشود و مفهوم اجتماعی عمیقی
یافتهاند ( .)Azhdari, 2003مردم فرهنگ استفاده از منابع
طبیعی ،امکانات محیطزیستی و فرهنگ زیستن همراه با
همزیستی با محیط را نیاموختهاند یا آن را درونی نکردهاند
( .)Adhami & Akbarzadeh, 2011به همین دلیل داشتن
آگاهی از وضعیت محیطزیست و بررسی روند تغییرات آن به
موضوع موردتوجه مجامع جهانی طی سالهای اخیر بدل شده
است و درك صحیح از وضعیت محیطزیست برای تعیین تغییرات
الزم در نحوه مدیریت و ارائه برنامههای مدیریتی نقش بسیار
مهمی دارد .نتایج پژوهش گویای آن است که بین متغیر مستقل
میزان استفاده از رسانه و میزان نگرش به محیطزیست در بین
کارکنان دانش بنیان رابطه مستقیم وجود دارد ( ß=0/167و
 .)P=0/000ضمن آنکه این متغیر با تأثیرگذاری بر پایبندی
خانواده ( ß=0/123و  )P=0/005نیز بهطور غیرمستقیم بر میزان
نگرش محیطزیست کارکنان شرکتهای دانش بنیان تأثیر دارد.
داشتن آموزش نیز از دیگر متغیرهایی است که ارتباط مثبت و
معنیداری با میزان نگرش به محیطزیست در بین کارکنان دانش
بنیان ( ß=0/108و  )P=0/009دارد .داشتن تحصیالت نیز از
دیگر متغیرهایی است که با میزان نگرش به محیطزیست در بین
کارکنان دانش بنیان ،رابطه مستقیم ( ß=0/152و )P=0/003
دارد .در کنار این متغیرها عضویت در  NGOنیز متغیری است
که ارتباط مثبت و معنیداری با میزان نگرش به محیطزیست در
بین کارکنان دانش بنیان رابطه مستقیم ( ß=0/143و
 )P=0/000دارد .پایبندی خانواده به حفظ و حراست محیطزیست
نیز از متغیرهای است که رابطه مستقیم و معناداری با نگرش
محیطزیست دارد ( ß=0.235و  .)P=0.001سیاستگذاریهای
درست دولتی در زمینه محیطزیست بهطور مستقیم ( ß=0/225و
 )P=0/003بر نگرش محیطزیست اثر مستقیم دارد ،این متغیر
افزون بر اثر مستقیم خود بر نگرش محیطزیست از راه تأثیر بر
پایبندی خانواده ( ß=0/35و  )P=0/004و عضویت در NGO
ها نیز ( ß=0/021و  .)P=0/001اثرهای غیرمستقیم دیگری بر
میزان نگرش محیطزیست دارد؛ که با نتایج پژوهش ( Torglera
McCright &Xiao ،)2007( & García-Valiñasb
( ،)2007ادهمی و همکاران ( ،)2011گراوندی (Kose،)2011

( )2011همسویی دارد .سیاستگذاریهای دولتی و پایبندی
خانواده بیشترین تأثیر را در تغییر نگرش نسبت به حفظ
محیطزیست در بین کارکنان شرکتهای دانش بنیان دارد .در
ارتباط با دانش محیطزیستی ،نتایج بررسی پاسخهای کارکنان
نشان داد که بهطورکلی ،سطح دانش محیطزیستی کارکنان
شرکتهای دانش بنیان باال است .نتایج مقایسه میانگین
گروههای عضو و غیر عضو در  NGOهایی که در زمینه حفظ
محیطزیست فعالیت میکنند گویای آن است که کسانی که در
این سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد عضو هستند از دانش
محیطزیستی باالتر و نگرش باالتری نسبت به حفظ محیطزیست
برخوردارند در مقابل کسانی که در کالسهای آموزشی حفظ
محیطزیست شرکت نمودهاند از دانش باالتری برخوردارند که با
نتایج ( ،)2011( Kose، Teksoz)2010ادهمی و همکاران
( ،)2011گراوندی ( )2011همسو است .یك فرض زیربنایی
الگوی پیشنهادی حاضر ،وجود مسیرهای غیر -مستقیم و
واسطهای بود ،رابطه واسطهای با استفاده از روش بوت استرپ
بررسی شد ،نتایج بوت استرپ برای مسیر واسطهای الگوی
پیشنهادی را میتوان در جدول  11مشاهده نمود .همانطور که
در جدول  11نشان دادهشده است ،رابطه غیرمستقیم بین متغیرها
به دلیل اینکه حدود باال و پایین صفر را در برنمیگیرند ،معنادار
میباشند .عالوه بر آن ،نتایج آزمون بوت استرپ نیز نشان داد که
رابطه غیرمستقیم در سطح  P<0/001معنیدار است؛ بنابراین
متغیر عضویت در  NGOدر بین رابطه بین نگرش محیطزیستی
و دانش محیطزیستی به عنوان متغیرهای میانجی ایفای نقش
میکند .به نظر میرسد فرهنگسازی در خصوص پایبندی افراد
جامعه به حفظ و نگهداری محیطزیست ،از ضروریات و الزامات
بوده و همراه با آموزش این مسائل ،باید حفظ و صیانت از
محیطزیست ،سرلوحه آحاد جامعه قرار گیرد .متخصصان مسائل
فرهنگی معتقدند ،جایگاه فرهنگ در جامعه ،جایگاهی ویژه و
ممتاز بوده و دارای باالترین ارزشهاست ،بهگونهای که بدیلی را
برای آن نمیتوان یافت .خأل و کمبود فرهنگ و مصادیق آن،
لطمات جبرانناپذیری به جامعه وارد خواهد نمود ،بنابراین در
مسائل و مشکالت زیستمحیطی نیز باید از ابزار ارزشمند
فرهنگ بهره جست و با ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه،
اهداف و مقاصد زیستمحیطی جامعه را ساماندهی نمود .تأثیر
رسانه و میزان استفاده از آن در حفظ محیطزیست بر کسی
پوشیده نیست ،بنابراین ،بیمناسبت نیست ،اگر این ابزار قدرتمند
رسانهای تالش بیشتری در مورد آشنایی و آموزش مردم با
محیطزیست و نتایج فاجعهآمیز تخریب محیطزیست داشته باشد.
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استفاده از این وسیله فراگیر و پرمخاطب میتواند در بازه زمانی
کوتاه ،میزان و سطح آشنایی مردم را نسبت به محیطزیست
افزایش داده و نیز عواقب و پیامدهای برهم زدن تعادل زیست-
محیطی توسط انسان را در اثر تخریب آن به مخاطبین گوشزد
نماید .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود که داشتن
تحصیالت باال (در هر رشته و گرایش تحصیلی) موجب تغییر در
دانش و نگرش افراد میگردد و افراد با میانگین سطح سواد باالتر
نسبت به سایر افراد در حفظ و نگهداری از محیطزیست کوشاتر
هستند.
تحقیقات نشان میدهد ،اکثر افراد تحصیلکرده دارای نگاه و
بینشی متفاوت نسبت به عوام جامعه بوده و همچنین عمق
نگرش آنها موجب میگردد که به صورت مقطعی و کوتاه مدت به
مسائل ننگرند و معموالً دارای نگاهی جامعتر باشند؛ بنابراین
پیشنهاد میگردد اعضای شرکتهای دانش بنیان کشاورزی از
بین افراد با تحصیالت باالتر انتخاب شوند که از نگرش و دانش
زیستمحیطی باالتری برخوردار هستند و در راستای پایداری
زیستمحیطی گام بردارند.
با عنایت به اینکه ،سازمانهای مردم نهاد (سمن) به صورت
خودجوش ،داوطلبانه و حسب عالقه گروههایی از مردم تشکیل
میگردند که دارای اندیشههای مشخص و شفافی در خصوص
برخی از مسائل مانند مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
زیستمحیطی و  ...هستند ،پس عضویت در NGOها با نگاه
محیطزیستی ،بهطور قطع موجب حفظ محیطزیست و بعضاً
توسعه آن خواهد شد .البته حمایتهای دولت جهت نهادینه شدن
این سازمانها که وجود آنها نشاندهنده توسعه اجتماعی و
سیاسی جوامع است ،بهطور قطع در گسترش آنها تأثیرگذار بوده و
موجب تسریع درروند شکلگیری و توسعه آنان خواهد شد؛
بنابراین با توجه به تأثیر عضویت در این سازمانها بر دانش و
نگرش محیطزیستی افراد پیشنهاد میگردد شرایط عضویت در
سازمانهای مردم نهاد تسهیل گردد و تبلیغات گسترده جهت
معرفی این سازمانها به مردم انجام شود تا بیشتر افراد بتوانند به
این سازمانها دست یابند و به عضویت آنها درآیند و در راستای
اهداف آنها فعالیت نمایند.
پایبندی خانواده به حفظ و حراست از محیطزیست است که
نشاندهنده وجود عزم و اراده از درون نهاد خانواده به عنوان
کوچكترین واحد اجتماعی بوده و مسائلی مانند آموزش و

فرهنگسازی را تداعی مینماید .جامعهای که ایجاد و تقویت
فرهنگ را از درون جامعه آغاز میکند ،مسلماً موجبات ارتقاء و
تعالی آن را فراهم خواهد آورد .بنابراین ،آحاد جامعه میبایست
خود را متعهد و ملزم به آموزش افراد خانواده دانسته و حفاظت از
محیطزیست را وظیفه اجتماعی و اخالقی خود و اعضاء خانواده
خود بدانند و این نگرش را از کودکی در خانواده به افراد بیاموزند.
بنابراین ،توصیه میشود آموزشهای الزم از طریق رسانههای
جمعی و یا سازمانهای گوناگون ارائه گردد تا این نگرش از
خانواده شروع به گسترش نماید .به نظر میرسد ،محیطزیست
موردعنایت و توجه ویژهای توسط افراد آموزشدیده در خانواده و
جامعه قرار بگیرد و باال رفتن میزان سطح سواد و دانش افراد نیز
خبر نویدبخشی برای حفظ محیطزیست باشد.
سیاستگذاریهای مناسب دولتی در زمینه محیطزیست نیز
نقش بیبدیلی در حفظ و نگهداری از میراث کهن محیطزیست را
به دنبال خواهد داشت .بدیهی است هنگامیکه دولتها عزم و
اراده جدی در زمینه حفظ محیطزیست داشته باشند و رویکرد
مناسب و سازندهای نسبت به آن ترسیم نمایند ،موجبات توسعه
تفکر "پایداری محیطزیست" را فراهم آورده و از تخریب و
نابودی آن جلوگیری خواهند نمود؛ بنابراین توصیه میگردد
سیاستگذاریهای دولت بیشتر در راستای حفظ محیطزیست
باشد و سیاستهایی که در این راستا میباشند توسط مسئولین
موردحمایت و تشویق قرار گیرد و توسعه یابد.
یافتهها نشان داد که آموزش تأثیر مثبت و معنیداری بر
دانش و نگرش زیستمحیطی افراد دارد ،بنابراین توصیه میشود
در این زمینه بر آموزش به عنوان یك بعد مهم که اثرات آن در
آینده بسیار مشهود خواهد بود ،تأکید گردد و آموزشهای متنوع
در شرایط زمانی و مکانی مختلف برگزار شود تا آحاد مردم به
خصوص اعضای شرکتهای دانش بنیان بتوانند از این آموزشها
بهرهمند شوند .سیاستگذاریهای دولتی ،پایبندی خانواده ،رسانه،
عضویت در  ،NGOتحصیالت و آموزش در مقوله تغییر در دانش
و نگرش افراد به محیطزیست دارای اهمیت فراوانی است ،که
امید است از سوی دستاندرکاران ،سیاستگذاران و مسئولین
مسائل زیستمحیطی کشور مدنظر قرارگرفته و اهتمام ویژهای
نسبت به آن داشته باشند.
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