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مؤلفه های اثرگذار بر آگاهی  زیست محیطی هنرجویان کشاورزی زنجان

زهرا هوشمندان مقدم فرد 1، اسماعیل اخبار2 ، علی شمس3
1- دانشجوی دكتری ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه زنجان

2- دانش آموخته كارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان و هنرآموز هنرستان شهید باهنر زنجان
3- استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده
بسیاری  عامل های  از  متأثر  نیز  زیست محیطی  آگاهی  خود  و  بوده  افراد  آگاهی  سطح  تأثیر  تحت  محیط زیست  از  حفاظت 
از كنشگران مهم در آینده بخش كشاورزی و منابع طبیعی،  به عنوان یكی  به نقش مهم هنرجویان كشاورزی  با توجه  است. 
این تحقیق علی- ارتباطی با هدف سنجش سطح آگاهی  هنرجویان كشاورزی درباره ی محیط زیست و مؤلفه های اثرگذار بر آن 
صورت گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای دوبخشی بود كه روایی آن با نظرسنجی از متخصصان تایید و با انجام بررسی مقدماتی 
آمد.  به دست  آن  پایایی  زیست محیطی،  آگاهی  سنجش  شاخص  برای   )Ө=0/8( تتا  پایایی  ضریب  محاسبه  و  هنرجو   30 با 
جامعه ی آماری تحقیق را 187 تن هنرجویان هنرستان های كشاورزی استان زنجان در سال 1394 تشكیل  دادند كه بر مبنای 
از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب، 135 تن گزینش و بررسی  با استفاده  جدول نمونه گیری كرجسی و مورگان و 
شدند. نتایج نشان دادند كه سطح آگاهی زیست محیطی بیشتر هنرجویان )66/7 درصد( باال بود. تحلیل همبستگی نشان داد 
كه آگاهی زیست محیطی هنرجویان با معدل، سطح تحصیالت پدر، بررسی كتاب، مجله و تماشای برنامه های تلویزیونی درباره 
محیط زیست ارتباط مثبت و معنی داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد كه دو متغیر تماشای برنامه های 
تلویزیونی درباره محیط زیست و محل سكونت هنرجویان در مجموع 66/6 درصد از احتمال قرار گرفتن هنرجویان در گروه با 

آگاهی زیاد زیست محیطی را برآورد می كنند.

نمایه واژگان: آگاهی زیست محیطی، هنرجویان كشاورزی، هنرستان  كشاورزی
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مقدمه
توسـعه ی اقتصـادی در بسـیاری از نقـاط جهـان، منجـر به 
تخریـب محیط زیسـت شـده اسـت و ایـن امـر موجب شـده كه 
طبیعـت در همـه ی جنبه هـای آن از آب وخـاک گرفتـه تـا هـوا 
و در نهایـت خـود انسـان و دیگـر جانـداران روی كـره زمیـن 
آن  دامنگیـر  زیـادی  چالش هـای  و  دیـده  آسـیب  همـواره 
شـود؛ چالش هایـی ماننـد فرسـایش آب وخـاک، شـیوع آفـات 
و بیماری هـای گیاهـی جدیـد، سـوءتغذیه و بیماری های دیگر 
در انسـان، كاهـش كیفیت مـواد غذایی، جریـان رو به انقراض 
بعضـی از گونه هـای جانـوری ناشـی از آلودگـی محیط زیسـت 
بـه مـواد شـیمیایی از جملـه آفت كش هـا و نیـز آمـار بیـش از 
200 هـزار مـورد مرگ ومیـر در سـال ناشـی از مسـمومیت حاد 
از  شـاخص هایی  تنهـا  انسـانی  جمعیـت  در  شـیمیایی  مـواد 
عمـق فاجعـه زیسـت محیطی و انسـانی اسـتفاده نامناسـب از 
كیانـی  دامـاالس،2010؛  و  )هاشـمی  هسـتند  محیط زیسـت 
 .)2014 اندرسـون،  1382؛  عنایتـی،  2007؛  همـكاران،  و 
اهمیـت ایـن موضوع تا حدی اسـت كه سـال 2005 تا 2014 از 
سـوی سـازمان ملـل متحد، بـه عنوان دهـه ی آموزش توسـعه 

پایـدار نام گـذاری شـده اسـت )یونسـكو، 2009(.
زیست  رفتارهای  در  انسان ها  كه  دارد  ضرورت  بنابراین،   
در  رفتارها  این  به گونه ای كه  كنند،  تجدیدنظر  خود  محیطی 
از آلوده كردن  جهت حفظ سالمت محیط زیست و جلوگیری 
آینده  در  بیشتر  چالش های  بروز  از  بتوان  تا  یابند  جهت  آن 
برتون،  2015؛  همكاران،  و  )رهید  آورد  عمل  به  پیشگیری 
دارند،  محیط زیست  قبال  در  افراد  كه  رفتاری  البته   .)2014
خود تحت تأثیر عامل های بسیاری است كه بنابر بررسی های 
بر  اثرگذار  عامل های  از  یكی  زیست محیطی  آگاهی   مختلف 
این  به  جهت دهی  و  محیط زیست  قبال  در  افراد  رفتارهای 
)ییلدیز  می باشد  پایدار  توسعه  اهداف  به  رسیدن  در  رفتارها 
و  خواجه شاهكویی  2009؛  تسكین،  2011؛  همكاران،  و 
آگاهی  كه  گفت  می توان  دیگر،  عبارت  به   .)1394 همكاران، 
به  مربوط  چالش های  از  بسیاری  حل  كلید  زیست محیطی 
پایداری  جهت  در  گام  نخستین  و   )2003 )بار،  محیط زیست 
و بقای آینده انسان و جانداران دیگر است )فریتیوف، 1386(.
 آگاهـی زیسـت محیطی شـامل میزانـی از اطالعات عمومی 
اسـت كـه افـراد دربـاره اهمیـت محیط زیسـت در زندگی شـان 
همـكاران،  و  لئونیـدو  1391؛  قلـی،  امـام  و  )صالحـی  دارنـد 

زیسـت محیطی  آگاهـی  نیـز  سـویتزكی  و  گامبـرون   .)2010
بـر  جامعـه  تأثیرگـذاری  ارزیابـی  و  درك  در  فـرد  توانایـی  را 
كـه  صورتـی  بـه  می كننـد،  تعریـف  )اكوسیسـتم(  بوم سـازگان 
ایـن آگاهـی در قالـب درك مسـایل مربـوط بـه محیط زیسـت و 
منشـأ بـه وجود آمـدن آن هـا و پیامدهای ناشـی از آن مسـایل 
و  كایـزر  كـه  آن گونـه   .)2008 )صالحـی،  می شـود  جلوه گـر 
افـرادی  كـه  كرده انـد  بیـان  پیشـتر  نیـز   ،)1999( همـكاران 
دارنـد،  زیسـت  محیـط  بـه  راجـع  بیشـتری  آگاهی هـای  كـه 
اطـراف  محیط زیسـت  بـه  نسـبت  نیـز  بیشـتری  حساسـیت 
نگـرش  دارای  افـراد  ایـن  به احتمال زیـاد  پـس  دارنـد.  خـود 
آنـان در  رفتارهـای  و  بـه محیط زیسـت هسـتند،  مثبت تـری 

جهـت حفـظ محیـط خواهـد بـود.
زیسـت محیطی  آگاهی هـای  تأثیـر  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
بـر چگونگـی رفتارهـای افـراد در قبـال محیط زیسـت خـود، 
پژوهش هـای بسـیاری در ایـن زمینـه صـورت گرفته اسـت. از 
جمله نتایج بررسـی هوشـمندان مقدم فرد و شـمس )1394(، 
در زمینـه ی شناسـایی عامل هـای مؤثـر بـر نگـرش آمـوزگاران 
ابتدایـی شـهر زنجـان در گنجانـدن آموزش هـای كشـاورزی و 
محیط زیسـت در برنامه هـای درسـی نشـان دادنـد كـه بیشـتر 
در  مسـاعدی  نگـرش  دارای  درصـد(،   78/4( آمـوزگاران 
زمینـه ی گنجانـدن موضوع های كشـاورزی و محیط زیسـت در 
برنامه های آموزشـی هسـتند و آموزگاران با تجربه پیشـین كار 
كشـاورزی نگـرش مسـاعدتری در مقایسـه با آمـوزگاران بدون 
تجربـه كار كشـاورزی داشـتند و پیشـینه ی تدریـس در روسـتا 
رابطـه ی مثبـت و معنـی دار با نگرش زیسـت محیطی داشـته و 
در مقابـل سـن، پیشـینه ی تدریـس كل و سـطح تحصیـالت با 

نگـرش موردبحـث رابطـه ی معنـی داری نداشـتند.
خواجه شاهكویی و همكاران )1394(، در بررسی عامل های 
دهستان  روستاییان  زیست محیطی  آگاهی های  بر  مؤثر 
كه  یافتند  دست  نتایج  این  به  بینالود  شهرستان  جاغرق 
میزان آگاهی های روستاییان از امور زیست محیطی پیرامون 
كه  شد  مشخص  سویی  از  می باشد.  متوسطی  حد  در  خود 
و مجله، میزان  روزنامه  كتاب،  بررسی  بین سن، تحصیالت، 
درآمد ساالنه و شركت در دوره های آموزشی-ترویجی با سطح 
آگاهی های زیست محیطی آنان همبستگی مثبت و معنی داری 
بیان  وجود دارد. محمدیان و بخشنده )1393(، در تحقیقی 
نگرش  روی  معناداری  تأثیر  زیست محیطی  دانش  كه  كردند 
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 ،)1393( همكاران  و  فرهمند  پژوهش  دارد.  زیست محیطی 
هم نشان داد كه بین متغیرهای سن، آگاهی زیست محیطی، 
زیست محیطی  رفتارهای  و  زندگی  از  رضایت  فردگرایی، 
پازوكی  و  صالحی  پژوهش  دارد.  وجود  معنی داری  رابطه 
دانشجویان  زیست محیطی  دانش  ارزیابی  در   ،)1392( نژاد 
دانش  سطح  كه  داد  نشان  مازندران،  دولتی  دانشگاه های 
زیست محیطی دانشجویان به نسبت باال است، ولی میزان این 
افزون  است.  متفاوت  و جنس  دانشكده  نوع  بر حسب  دانش 
تلقی  طرز  بین  كه  داد  نشان  تحقیق  دیگر  یافته های  این،  بر 
خانواده از محیط زیست، منابع اطالعاتی )تلویزیون( و پایگاه 
معنی داری  و  مثبت  رابطه  دانشجویان  اقتصادی  و  اجتماعی 
وجود دارد. منتی زاده و زمانی )1391(، در بررسی سازه های 
حفظ  برای  شیراز  كشاورزان  زیست محیطی  نگرش  بر  مؤثر 
بیشترین  زیست محیطی  دانش  كه  دریافتند  آب وخاک  منابع 

تأثیر را بر نگرش زیست محیطی دارد.
در  نیـز   )1391( امامقلـی  و  صالحـی  تحقیـق  یافته هـای 
بررسـی رابطـه آگاهـی و رفتارهـای زیسـت محیطی )بررسـی 
مناطـق شـهری و روسـتایی شهرسـتان سـنندج( گویـای آن 
پاییـن  بررسـی  مـورد  افـراد  زیسـت محیطی  آگاهـی  كـه  بـود 
بـوده و بیـن آگاهـی زیسـت محیطی بـا محـل سـكونت، تاهـل 
و سـن رابطـه مثبـت و معنـی داری وجـود دارد. بررسـی های 
حمیدیـان و حمیدیـان )1390(، نشـان داد سـطح مناسـبی 
وجـود  دانشـجویان  بیـن  در  زیسـت محیطی  دانـش  از 
بـا عنـوان  نـدارد. مولینـا و همـكاران )2013(، در پژوهشـی 
رفتـار  بـر  مؤثـر  عامل هـای  دیگـر  و  زیسـت محیطی  دانـش 
دانشـجویان  میـان  در  را  پژوهشـی  محیط زیسـت،  طرفـدار 
دانشـگاه های كشـورهایی بـا شـرایط اقتصـادی مختلـف انجام 
نگـرش  و  انگیزه هـا  جنسـیت،  كـه  داد  نشـان  نتایـج  دادنـد. 
هسـتند.  اثرگـذار  دانشـجویان  زیسـت محیطی  رفتـار  بـر 
یافته هـای بررسـی های دیگـر نشـان داده  اسـت كه جنسـیت، 
نگـرش  در  تفـاوت  منبـع  اقتصادی-اجتماعـی  پایـگاه  و  سـن 
در   ،)2012( همـكاران  و  عزیـز  هسـتند.  زیسـت محیطی 
ارزیابـی دانـش و نگـرش دانشـجویان در زمینـه ی پایـداری به 
ایـن نتیجـه رسـیدند كـه دانـش زیسـت محیطی دانشـجویان 
دارد.  معنـی داری  رابطـه  آنـان،  زیسـت محیطی  رفتـار  بـا 
در   ،)2011( آلتانـالر  و  اوغلـو  مدریـس  پژوهـش  یافته هـای 
تركیـه نشـان داد كـه دانشـكده، محـل سـكونت و جنـس در 

و  كاروالومافـا  مؤثرنـد.  زیسـت محیطی  رفتارهـای  و  نگـرش 
همـكاران )2011(، در تحقیـق خـود دریافتند كه دانشـجویان 
رشـته های علـوم طبیعـی نسـبت بـه دانشـجویان رشـته های 
بـه مسـائل  انسـانی و ریاضـی آگاهـی بیشـتری نسـبت  علـوم 
محیط زیسـتی داشـتند. مودا و همكاران )2010(، در بررسـی 
آگاهـی محیط زیسـتی و نگـرش دانشـجویان ایرانـی شـاغل به 
تحصیـل در دانشـگاه های مالـزی بـه ایـن نتایـج دسـت یافتند 
آگاهی هـای محیط زیسـتی دانشـجویان در حـد متوسـط  كـه 

. د بو
تحلیـل گـروه سـنی نیـز نشـان دهنده ی وجـود تفـاوت در 
آگاهی زیسـت محیطی دانشـجویان بـود. هم چنین، رسـانه ها 
تأثیـر مثبتـی بر سـطح آگاهی محیط زیسـتی بین دانشـجویان 
میـزان  بررسـی  در   ،)2010( همـكاران  و  تكسـوز  داشـتند. 
دو  در  شـیمی  دانشـكده  دانشـجویان  زیسـت محیطی  سـواد 
ایـن  بـه  زیسـت محیطی  آموزش هـای  از  پـس  و  پیـش  دوره 
نتیجـه رسـیدند كـه تفـاوت معنـی داری در میـزان آگاهی های 
زیسـت محیطی آنـان در دو دوره پیش و پـس از آموزش وجود 
دارد. پژوهـش كـوز و همـكاران )2011(، بـه منظـور بررسـی 
میزان آگاهی زیسـت محیطی دانشـجویان در تركیه نشـان داد 
كـه آگاهـی نسـبت بـه محیط زیسـت بـر حسـب نـوع دانشـكده 
و جنسـیت متفـاوت اسـت. اوگـوز و كاواس )2010(، نیـز در 
تركیـه  در  دانشـجویان  زیسـت محیطی  آگاهی هـای  بررسـی 
بـه ایـن نتایـج دسـت یافتنـد كـه آگاهی  دانشـجویان در سـطح 
محـدودی قـرار داشـته و ارتباطـی بیـن ایـن میـزان از آگاهـی 
نداشـت.  وجـود  دانشـجویان  والدیـن  تحصیـالت  سـطح  بـا 
بررسـی كالنتـری و همـكاران )2007(، بـا عنـوان عامل هـای 
اجتماعـی اثرگـذار بـر رفتـار زیسـت محیطی سـاكنان شـهری 
جنـس،  سـن،  متغیرهـای  دادنـد،  نشـان  تهـران،  شـهر  در 
درآمـد، تحصیالت، دانش پایه ای از مسـائل زیسـت محیطی، 
بـه  نسـبت  نگرانـی  احسـاس  و  زیسـت محیطی  نگرش هـای 
محیـط بـر رفتـار زیسـت محیطی آنـان تأثیـر معنـادار داشـته 

 . ست ا
ماهیت  به  توجه  با  كشاورزی  هنرستان های  هنرجویان 
فعالیت های  در  مهمی  نقش  می كنند،  تحصیل  كه  رشته ای 
بخش  پیوستگی  به  نظر  و  داشت  خواهند  آتی  كشاورزی 
وضعیت  شناخت  طبیعی  منابع  و  محیط زیست  با  كشاورزی 
كه  مؤلفه هایی  و  آن ها  زیست محیطی  آگاهی های  كنونی 
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زیادی  اهمیت  دارای  می گذارند،  تأثیر  آگاهی ها  این  بر 
برای  را  زمینه  می توان  موضوع  این  دانستن  با  كه  چرا  است. 
به  كمك  و  آنان  آگاهی های  سطح  با  مناسب   آموزش های 
از  كرد.  فراهم  آگاهی ها  این  تقویت  و  ایجاد  بسترهای  ایجاد 
با توجه به این كه هیچ پژوهشی در این زمینه در  سوی دیگر 
بود،  نگرفته  صورت  زنجان  استان  كشاورزی  هنرستان های 
لذا این تحقیق با هدف شناخت سطح آگاهی زیست محیطی 
هنرجویان هنرستان های كشاورزی استان زنجان و مؤلفه های 

تبیین كننده آن انجام گرفت.

 روش شناسی
   این تحقیق از لحاظ هدف، كاربردی، از نظر امكان كنترل 
داده ها  گرد آوری  شیوه  نظر  از  و  است  شبه آزمایشی  متغیرها 
داده ها  گرد آوری  برای  پژوهش  اصلی  ابزار  می باشد.  میدانی 
به ویژگی های  اول، مربوط  بود. قسمت  پرسشنامه دوبخشی 
تركیبی  شاخص  شامل  دوم  قسمت  و  هنرجویان  فردی 
پرسش ها  بود.  گویه(   17( زیست محیطی  آگاهی  سنجش 
سنجیده  نمی دانم  و  نادرست  درست،  سطحی  سه  طیف  با 
گزینه  به  بودند،  درست  اصل  در  كه  پرسش هایی  در  و  شد 
درست امتیاز یک و به گزینه ی دیگر امتیاز صفر داده شد. در 
پرسش های نادرست به گزینه نادرست امتیاز یک و به گزینه ی 
هر  نمره های  كردن  جمع  از  پس  شد.  داده  صفر  امتیاز  دیگر 
به   20 نمره  از  نسبت بندی  و  پرسش   17 این  در  هنرجو 
آگاهی  عنوان  بود،   10 از  كمتر  آنان  نمره های  كه  هنرجویانی 
كم زیست محیطی و به افرادی كه نمره بیشتر از 10 كسب كرده 

بودند، عنوان آگاهی زیاد زیست محیطی اطالق شد. 
برای طراحی شاخص های باال از بررسی  های صورت گرفته 
در این زمینه استفاده شد و روایی آن با استفاده از نظرسنجی 
و پیشنهادهای اعضای هیات  علمی مرتبط در دانشگاه زنجان 
از  پس  زنجان  باهنر  شهید  كشاورزی  هنرستان  مربیان  نیز  و 
اصالح و بازنگری به دست آمد. برای تعیین پایایی پرسشنامه 
آماری  جامعه  از  بیرون  پرسشنامه   30 مقدماتی،  بررسی  با 
تكمیل و محاسبه ضریب پایایی تتا برابر با 0/80 برای شاخص  
جامعه ی  آمد.  به دست  زیست محیطی  آگاهی  سنجش 
كشاورزی  هنرستان های  هنرجویان  همه ی  شامل  آماری 
سازمان  گزارش  برابر  كه  بودند   1394 سال  در  زنجان  استان 

آموزش وپرورش استان زنجان 187 هنرجو در هنرستان های 
نمونه گیری  روش  از  بودند.  تحصیل  به  مشغول  استان  این 
گزینش  برای  نمونه  حجم  با  متناسب  تصادفی  طبقه ای 
هنرجویان استفاده شد. به طوری كه متناسب با حجم هر یك 
از هنرستان ها، شمار هنرجویان موردنیاز مشخص و بررسی 
شدند. در این تحقیق به منظور برآورد حجم نمونه از جدول 
كرجسی و مورگان )1970( با خطای پنج درصد استفاده شد 
كه بر این پایه حجم نمونه 135 هنرجو برآورد شد. در جدول 

1، چارچوب نمونه گیری آورده شده است.

با   Excel در  پردازش  از  پس  شده  گرد آوری  داده های 
نرم افزار Spsswin21 تحلیل شدند. برای تحلیل از آمار توصیفی 
مقایسه  )آزمون های  استنباطی  و  معیار(  انحراف  )میانگین، 
میانگین، ضرایب همبستگی و رگرسیون لجستیک( استفاده 
ماهیت  خاطر  به  لجستیک  رگرسیون  از  استفاده  دلیل  شد. 

دوسطحی آگاهی زیست محیطی دانشجویان بود.

یافته ها
كـه  شـد  مشـخص  توصیفـی  آمـار  دسـت آوردهای  بنابـر 
 22/2 دام،  امـور  هنرجویـان  درصـد   14/8 تحصیلـی  رشـته 
موتـور  تعمیـر  درصـد   11/1 سـبز،  فضـای  طراحـی  درصـد 
تراكتـور، 14/8 درصـد كشـت گیاهـان دارویـی، 14/1 درصـد 
زراعـی و باغـی، 7/4 درصد پـرورش میوه های دانـه دار و 15/6 
درصـد مكانیـك موتـور و تراكتـور بـود. از نظـر محـل زندگـی، 
بیشـتر هنرجویـان سـاكن شـهر بودنـد )57/8 درصـد( و سـایر 
هنرجویـان )42/2 درصـد( نیـز در روسـتا زندگـی می كردنـد. 
بـا شـمار  اغلـب هنرجویـان )78/2 درصـد( در خانواده هایـی 
5 نفـر و كمتـر زندگـی می كردنـد. سـطح تحصیـالت پـدر اغلب 
هنرجویـان )41/7 درصد( و سـطح تحصیالت مـادر اغلب آنان 
نیـز )42/9 درصـد( در حـد خوانـدن و نوشـتن بـود. هم چنیـن 

جدول1-  حجم جامعه ی آماری و شمار نمونه بر پایه هنرستان

نام هنرستان

هنرستان شهید باهنر زنجان
هنرستان امام خمینی ابهر

هنرستان امیرالمؤمنین صایین قلعه
مدرسه دخترانه بنت الهدا

حجم نمونه                   

47
53
15
20

135

حجم جامعه                   

62
75
20
30

187

مولفه های اثرگذار بر آگاهی  ...
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شماره 37، تابستان 1395

بررسـی  مـورد  دانشـجویان  سـنی  میانگیـن  كـه  داد  نشـان 
میانگیـن  بـود.  سـال   0/84 معیـار  انحـراف  بـا  سـال   16/57
 2/23 معیـار  انحـراف  بـا   14/39 هنرجویـان  نمـره ی  نهایـی 
بـود. در زمینـه ی داشـتن تلفـن همـراه، عمـده ی هنرجویـان 
در  نیـز  دارنـد،  همـراه  تلفـن  كـه  كردنـد  اعـالم  درصـد(   91(
رابطـه بـا داشـتن رایانـه یـا تبلـت نیـز حـدود 70 درصـد اعالم 
كردنـد كـه رایانه یـا تبلت ندارنـد. برابر داده های جـدول 2، در 

زمینـه ی میـزان اسـتفاده از اطالعـات محیط زیسـت از منابـع 
اطالعاتـی جمعـی مختلـف، معلوم شـد كـه بیشـتر هنرجویان 
در زمینـه اسـتفاده از برنامه هـا و موضوع هـای زیسـت محیطی 
از هـر شـش رسـانه تلویزیـون، رادیـو، كتـاب، مجلـه، روزنامه 
و اینترنـت )بـه ترتیـب 63/7 درصـد، 87 درصـد، 63 درصـد، 
هنرجویـان(  از  درصـد   85/5 و  درصـد   80/3 درصـد،   84/2

اسـتفاده متوسـط بـه پایینـی داشـتند.

)n=135( جدول2-  توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برپایه میزان استفاده از منبع های اطالعاتی درباره ی محیط زیست

منبع  

بررسی كتاب درباره محیط زیست
بررسی مجله درباره محیط زیست

بررسی روزنامه درباره محیط زیست
گوش دادن به برنامه های محیط زیستی رادیویی
دیدن برنامه های تلویزیونی درباره محیط زیست

بررسی مطالب اینترنت درباره محیط زیست

هیچ 

13/3
27/8
31/8
38/9
15/6
21/7

کم

14/1
13/5
14/4
21/4
15/6
12/1

خیلی کم

3/7
23/3
19/7
12/2
8/1
32

متوسط

32/6
19/5
14/4
14/5
24/4

20

زیاد

17
6/9
7/6
8/4
20
6/5

خیلی زیاد

19/3
9

12/1
4/6

16/3
7/7

گویه هـای متغیـر وابسـته تحقیـق )آگاهی محیط زیسـتی(، 
بـر پایـه درصـد فراوانـی افـراد دارای آگاهـی و بـدون آگاهـی 
نشـان داد كـه بیشـتر هنرجویـان در زمینـه عامل اصلـی تولید 
و  جنگل هـا  توسـط  هـوا  كربـن  دی اكسـید  جـذب  و  اكسـیژن 

و  حیوانـات  )گیاهـان،  زنـده  موجودهـای  همـه ی  وابسـتگی 
انسـان( دارای آگاهـی بودنـد ولـی در خصـوص میـزان مصرف 
آب در بخش كشـاورزی بیشـتر هنرجویان ) 67 درصد( آگاهی 

نداشـتند )جـدول 3(.

)n=135(  جدول3-  رتبه بندی گویه های آگاهی زیست محیطی هنرجویان كشاورزی براساس درصد فراوانی

گویه ها  

جنگل ها عامل اصلی تولید اكسیژن و جذب دی اكسید كربن هوا هستند.
همه موجودهای زنده )گیاهان، حیوانات و انسان( به یكدیگر وابسته هستند.

یكی از عامل های مهم خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها، مصرف بیش ازحد منبع های آبی است.
استفاده از كودها و آفت كش ها یكی از عامل های مهم در آلودگی آب های سطحی، زیرزمینی و خاک است.

روزانه شماری از گونه گیاهی و حیوانی در جهان منقرض می شوند كه شایع ترین دلیل آن، نابودی زیستگاه آن ها توسط انسان هاست.
كاغذ و شیشه قابل بازیافت بوده و با استفاده دوباره از كاغذ و مقوا می توان از قطع درختان بیشتر جلوگیری كرد.

دو منبع طبیعی و تجدید پذیر نیرو كه می تواند برای تولید برق استفاده شود، انرژی خورشیدی و باد است.
تخریب مراتع باعث افزایش توان تخریبی سیل و تشدید توفان های گردوغبار می شود.

دی اكسید كربن، متان و بخارآب مهم ترین گازهای گلخانه ای هستند.
زیادشدن شمار دام و چراندن بیش ازحد مرتع، هیچ آسیبی به مرتع نمی زند.*

شخم زدن زمین های شیب دار باعث افزایش فرسایش خاک شده و توان تخریبی سیل را افزایش می دهد.
ازن یک الیه محافظ در جو باالیی كره زمین است كه ما را از اشعه های زیانبار و سرطان زای خورشید حفظ می كند.

گازهای گلخانه ای ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی، عامل اصلی در گرمایش جهانی و ذوب شدن یخ های قطبی است.
مواد شیمیایی و كانی ها به طور عمده از راه آب وارد بدن انسان می شوند و ممكن است با تجمع در بدن به سطح خطرناكی برسند.

نفت و زغال سنگ جزو منبع های تجدید پذیرند اما درختان تجدید ناپذیرند.*
تهیه كمپوست از زباله، نسبت به سوزاندن و دفن زباله ها، روش مناسبی برای دفع زباله به شمار نمی رود. *

كمتر از 50 درصد آب كشور در بخش كشاورزی مصرف می شود.*

دارای
 آگاهی 

87
81
72
71
68
67
66
65
60
60
59
57
50
48
41
36
33

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

بدون 
آگاهی

13
19
28
29
32
33
34
35
40
40
41
43
50
52
59
64
67

طیف سنجش: درست )1(- نمی دانم و نادرست )0( )*پرسش های ستاره دار به صورت برعكس امتیازدهی شدند(

تفاضل دو 
گروه 

74
62
44
42
36
34
32
30
20
20
18
14
0
-4

-18
-28
-34
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آگاهـی هنرجویـان در زمینـه ی محیط زیسـت بـا اسـتفاده 
از شـاخص تركیبـی سـنجیده شـد و بـا جمـع كـردن نمره های 
همـه ی گویه هـا و بـا لحـاظ كـردن كمینـه )0( و بیشـینه )17( 
نمره هـای كل شـاخص، سـطح آگاهـی در دو سـطح كـم )كمتر 
شـدند  دسـته بندی  متوسـط(  از  )بیشـتر  زیـاد  و  متوسـط(  از 
بیشـتر  زیسـت محیطی  آگاهـی  سـطح  كـه  شـد  مشـخص  و 
بـود و 33/3 درصـد  زیـاد  هنرجویـان )66/7 درصـد( در حـد 
حـد  در  محیط زیستی شـان  آگاهی هـای  سـطح  هنرجویـان 

پاییـن بـود.
 بـرای بررسـی ارتبـاط متغیرهـای مـورد بررسـی بـا آگاهـی 
زیسـت محیطی از ضریب  همبسـتگی اسپیرمن استفاده شد  و 
نتیجـه نشـان داد كه بیـن متغیرهای معدل، سـطح تحصیالت 
مجلـه  بررسـی  و  محیط زیسـت  دربـاره  كتـاب  بررسـی  پـدر، 
دربـاره محیط زیسـت بـا آگاهـی زیسـت محیطی هنرجویـان، 
وجـود  معنـی داری  و  مثبـت  رابطـه ی  درصـد  پنـج  سـطح  در 
داشـت. بـه عبـارت دیگـر، هنرجویانـی كـه آگاهـی  آنهـا راجع 

بـه محیط زیسـت و مسـائل مربـوط بـه آن بیشـتر بـود، معـدل 
بـه  راجـع  بیشـتری  كتاب هـای  و  مجلـه   داشـتند،  باالتـری 
محیط زیسـت بررسـی می كردنـد و سـطح تحصیالت پدرشـان 

نیـز باالتـر بود. 
 همبسـتگی مثبـت و معنـی داری نیـز در سـطح یـك درصد 
دیـدن  بـا  هنرجویـان  زیسـت محیطی  آگاهـی   سـطح  بیـن 
برنامه هـای تلویزیونی درباره محیط زیسـت مشـاهده شـد، كه 
نشـان می دهـد هنرجویانـی كـه برنامه هـای بیشـتری راجع به 
محیط زیسـت در تلویزیون تماشـا می كنند، اطالعات و آگاهی 
بیشـتری نیـز راجـع بـه محیط زیسـت دارنـد. بیـن متغیرهای 
سـن، سـطح تحصیـالت مـادر، سـطح درآمـد خانـوار، گـوش 
دادن بـه برنامه هـای رادیویـی دربـاره محیط زیسـت، بررسـی 
اینترنـت  مطالـب  بررسـی  و  زیسـت  محیـط  دربـاره  روزنامـه 
دربـاره محیط زیسـت بـا آگاهـی  زیسـت محیطی هنرجویـان، 

همبسـتگی معنـی داری مشـاهده نشـد.

جدول4-  ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش و آگاهی زیست محیطی  هنرجویان

متغیر  

دیدن برنامه های تلویزیونی درباره محیط زیست
بررسی مجله درباره محیط زیست

سطح تحصیالت پدر
معدل

بررسی كتاب درباره محیط زیست
استفاده از برنامه های محیط زیستی رادیویی

بررسی روزنامه درباره محیط زیست
سن

سطح درآمد خانوار
بررسی مطالب اینترنت درباره محیط زیست

سطح تحصیالت مادر

 R

0/711
0/220
0/353
0/213
0/200
0/005
0/138
0/051
0/169
0/107
0/222

p

0/000**
0/010*
0/010*
0/013*
0/020*
0/953 ns

0/114 ns

0/558 ns

0/770 ns

0/215 ns

0/052 ns

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

مقایسـه سـطح آگاهی های زیسـت محیطی بین هنرجویان 
شهری و روستایی با استفاده از آزمون من ویتنی نشان داد كه 
تفـاوت معنـی داری از ایـن نظر بیـن این دو گـروه از هنرجویان 
وجـود دارد، به گونـه ای  كـه هنرجویـان روسـتایی آگاهی هـای 
زیسـت محیطی بیشـتری نسـبت بـه هنرجویـان شـهری دارند 
)U =1261  ,p=0/01(. مقایسـه آگاهی زیسـت محیطی در بین 

هنرجویـان هفـت رشـته تحصیلـی امـور دام، طراحـی فضـای 
سـبز، تعمیـر موتور تراكتور، كشـت گیاهـان دارویـی، زراعی و 
باغـی، پـرورش میوه های دانـه دار و مكانیك موتـور و تراكتور با 
 )X2 =5/454,P=0/487( اسـتفاده از آزمون كروسـكال والیس
نشـان داد كـه بیـن هنرجویـان هفـت رشـته یـاد شـده، از نظـر 
سـطح آگاهی زیسـت محیطی تفـاوت معنی داری وجـود ندارد 

مولفه های اثرگذار بر آگاهی  ...
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یـا به عبـارت بهتر گرایـش تحصیلـی تاثیری در آگاهی زیسـت 
محیطی هنرجویـان ندارد.

زیسـت محیطی  آگاهـی  متغیـر  بـودن  دلیـل دووجهـی  بـه 
در ایـن تحقیـق و بـه منظـور بررسـی تأثیـر متغیرهـای مـورد 
لجسـتیک  رگرسـیون  از  زیسـت محیطی  آگاهـی  بـر  بررسـی 
آگاهـی  نمـره ی  میانگیـن  از  اسـتفاده  بـا  شـد.  اسـتفاده 
میانگیـن  از  باالتـر  گـروه  دو  در  هنرجویـان  زیسـت محیطی، 
)آگاهـی  میانگیـن  از  كمتـر  و  زیـاد(  زیسـت محیطی  )آگاهـی 
زیسـت محیطی كـم( تقسـیم شـدند كـه 33/3 درصـد در گـروه 
قـرار  زیـاد  آگاهـی  گـروه  كـم و 66/7 درصـد دیگـر در  آگاهـی 
گرفتنـد. پـس از وارد كـردن متغیرهـا در مـدل، بررسـی نتایج 
نشـان می دهـد كـه مـدل رگرسـیونی بـا توجـه بـه مقـدار كای 
اسـكویر )71/3( و معنـی داری بـا اطمینـان 99 درصـد دارای 
كـرک  نـاگل  تبییـن  ضریـب  آمـاره  اسـت.  نیكویـی  بـرازش 
اسـت.   0/482 حـدود  در  اسـنل  و  كاكـس  و   0/666 حـدود 
به عبارتی دیگـر تابـع اسـتخراج شـده توانسـته در حـدود 66/6 
آگاهـی  گـروه  در  گرفتـن هنرجویـان  قـرار  احتمـال  از  درصـد 
زیسـت محیطـی بـاال را بـرآورد كنـد. توان تشـخیص مـدل در 

جـدول 5، آمـده اسـت.
از  شـد  مشـخص  لجسـتیک،  رگرسـیون  تحلیـل  پایـه  بـر 
متغیـر  بـا  دار  معنـی  رابطـه  دارای  كـه  مسـتقلی  متغیرهـای 
آگاهـی زیسـت محیطی بودنـد، بـه ترتیـب متغیرهـای میـزان 

تماشـای برنامه هـای تلویزیونـی دربـاره محیط زیسـت و محل 
سـكونت در معادلـه باقـی ماندنـد و نتیجـه ی نهایـی ارزیابـی 
تـوان كلـی ایـن متغیرهـا در قـرار دادن هنرجویـان بـا آگاهـی 
جـدول  در  درسـت  گروه هـای  در  كـم  و  زیـاد  زیسـت محیطی 
5،  نشـان می دهـد كـه مـدل به دسـت آمده توانسـته اسـت بـه 
میـزان 93/2 درصـد، طبقـه ی هنرجویـان را به صورت درسـت 
پیش بینـی كنـد. به طوری كـه برابـر یافته هـای جـدول بـاال، از 
بیـن هنرجویـان بـا آگاهـی زیسـت محیطی ضعیـف تنهـا 6 نفر 
و از بیـن هنرجویـان بـا آگاهی زیسـت محیطی زیاد تنهـا 3 نفر 
به اشـتباه گروه بندی شـده اند. پـس از اطمینـان از معنـی داری 
دو  بـه  مربـوط   )B( رگرسـیونی  ضریب هـای  مقادیـر  مـدل، 
معنـی داری  كـه  اسـت  آمـده   ،6 تأثیرگـذار در جـدول  متغیـر 

آن هـا از طریـق آمـاره والـد )Wald( به دسـت آمده اسـت.

آگاهـی  بـا  هنرجویـان  طبقه بنـدی  وضعیـت  جـدول5-  
رگرسـیونی نتایـج  بـر  بنـا  كـم  و  زیـاد  زیسـت محیطی 

آگاهی 
زیست محیطی

كم
زیاد

زیاد

6
84

درصد صحت 
طبقه بندی                   

86/7
96/6
93/2

کم                   

39
3

درصد كل

پیش بینی

جدول6-  متغیرهای تأثیرگذار بر آگاهی زیست محیطی هنرجویان كشاورزی 

متغیرهای پیش بینی کننده 

تماشای برنامه های تلویزیونی 
درباره محیط زیست

محل سكونت

B

1/993
1/601

 Wald

27/88
4/20

 .Sig

0/000
0/040

 Exp. (B)

7/34
0/20

.S.E

0/377
0/781

تماشـای  متغیـر  دو   ،8 جـدول  در  والـد  آمـاره  پایـه  بـر 
برنامه هـای تلویزیونـی دربـاره محیط زیسـت و محـل سـكونت 
هنرجویـان  زیسـت محیطی  آگاهـی  وضعیـت  تشـخیص  در 
تاثیرگذارنـد. بر پایه آماره نسـبت بخت، بـا یک واحد تغییر در 
میـزان تماشـای برنامه هـای تلویزیونـی درباره محیط زیسـت، 
احتمـال قـرار گرفتـن در گروه بـا آگاهی بـاال 7/34 برابر بیشـتر 
نتایـج  نیـز  سـكونت  محـل  زمینـه  در  همین طـور  و  می شـود 

نشـان می دهـد كه سـطح آگاهـی هنرجویـان روسـتایی 5 برابر 
بیشـتر از هنرجویـان شـهری می باشـد.

بحث و نتیجه گیری
آگاهـی  وضعیـت  بررسـی  هـدف  بـا  تحقیـق  ایـن   
كشـاورزی  هنرسـتان های  هنرجویـان  زیسـت محیطی 
اسـتان زنجـان انجـام گرفـت. بررسـی آگاهـی زیسـت محیطی 
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آنـان  از  درصـد   68 حـدود  كـه  داد  نشـان  هنرجویـان 
آگاهی هایشـان در زمینـه محیط زیسـت در حـد زیاد بـود. این 
بـا نتیجـه پژوهـش صالحـی و پازوكـی نـژاد )1392(،  نتیجـه 
همخوانـی داشـت ولـی بـا یافته هـای حمیدیـان و حمیدیـان 
)1390(، مـودا و همـكاران )2010( و اوگـوز و كاواس )2010( 
مبنـی بـر پاییـن بـودن و یـا نامناسـب بـودن دانـش و آگاهـی 
زیسـت محیطی افـراد مـورد بررسـی، هم خوانـی نداشـت. در 
واقـع بـا توجـه بـه فّناوری هایی كه امروزه در دسـترس اسـت و 
انواعـی از رسـانه های جمعـی و ارتباطـی كه وجـود دارند افراد 
راجـع بـه موضوع هـای مختلـف آگاهـی كسـب می كننـد، ایـن 
نتیجـه نیـز محتمـل بود كـه آگاهی  بیشـتر افـراد مورد بررسـی 

باشـد. بـاال  محیط زیسـت  بـه  راجـع 
متعـدد  بحران هـای  بـه  توجـه  بـا  امـروزه  كـه  چـرا 
زیسـت محیطی دولت هـا نیـز سـرمایه گذاری های گسـترده ای 
چـاپ  و  رادیویـی  و  تلویزیونـی  برنامه هـای  تهیـه  زمینـه  در 
مجله هـا  و  روزنامه هـا  كتاب هـا،  در  دراین بـاره  مطالبـی 
بیفزاییـم  فّناوری هـا  ایـن  بـه  نیـز  را  اینترنـت  اگـر  می كننـد. 
بـه  منجـر  كـه  زیسـت محیطی  آموزش هـای  ارائـه  گسـتره 
خـود  محیط زیسـت  دربـاره  افـراد  آگاهی هـای  افزایـش 
می شـود، افزایـش می یابـد. در بعضـی از پژوهش هـا از جملـه 
بررسـی های صالحـی و پاُزكـی نـژاد )1392(، علـوی مقـدم و 
دلبـری )1388(، خواجه شـاه كویی و همـكاران )1393( و مودا 
و همـكاران )2010(، اهمیـت رسـانه های جمعـی بـر افزایـش 
آگاهـی  و دانـش محیط زیسـتی افـراد نشـان داده شـده اسـت 
بـه ایـن صـورت كـه در همگـی ایـن بررسـی ها رابطـه مثبـت و 
معنـاداری بیـن بررسـی كتـاب، مجلـه و روزنامـه و تماشـای 
زیسـت محیطی  آگاهـی  افزایـش  بـا  تلویزیونـی  برنامه هـای 

اسـت. شـده  مشـاهده 
آمـد،  به دسـت  نتیجـه ای  چنیـن  نیـز  پژوهـش  ایـن  در 
معنـی داری  و  مثبـت  رابطـه ی  شـد  مشـخص  به گونه ای كـه 
بیـن بررسـی كتـاب و بررسـی مجلـه دربـاره محیط زیسـت بـا 
هم چنیـن  دارد.  وجـود  هنرجویـان  زیسـت محیطی  آگاهـی 
رابطـه مثبتـی بیـن تماشـای برنامه هـای تلویزیونـی راجـع بـه 
وجـود  هنرجویـان  زیسـت محیطی  آگاهـی   بـا  محیط زیسـت 
داشـت كـه یافته هـای بررسـی های پیشـین را تأییـد می كـرد. 
بـا توجـه بـه اثرگـذاری گسـترده ای كـه برنامه هـای تلویزیونـی 
آموزنـده ای  و  جـذاب  برنامه هـای  كـه  اسـت  الزم  دارنـد، 

امـروزه  و پخـش شـود.  تهیـه  زمینـه  ایـن  در  در صداوسـیما 
به ویـژه  و  اینترنـت  از  زیـادی  اسـتفاده  كشـور  سـطح  در 
صـورت  همـراه  تلفـن  بـا  اجتماعـی  شـبكه های  و  رسـانه ها 
مـی گیـرد و بـا توجـه بـه اینكـه اغلـب هنرجویـان )حـدود 90 
درصـد( اعـالم كردنـد كـه دارای گوشـی تلفـن همراه هسـتند، 
پیشـنهاد می شـود بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از تلفـن همـراه 
و كسـب اطالعـات مناسـب و متناسـب بـا سـن و تحصیـالت 
هنرجویـان مسـئولین هنرسـتان بـا ایجاد گـروه یـا كانال هایی 
در شـبكه های اجتماعـی ماننـد تلگـرام اقـدام كـرده و بـا ارایـه 
اطالعـات ضروری مطالـب سـودمند و آموزنده محیط زیسـتی 

را نیـز در آن بـه اشـتراك بگذارنـد.
از دیگـر نتایـج تحقیـق ایـن بـود كـه بیـن سـطح تحصیالت 
و  مثبـت  رابطـه  هنرجویـان  زیسـت محیطی  آگاهـی   و  پـدر 
معنـاداری مشـاهده شـد كـه ایـن یافتـه با نتایـج بررسـی اوگوز 
بـر تأثیـر مثبـت سـطح تحصیـالت  و كاواس )2010(، مبنـی 
همخوانـی  دانشـجویان،  زیسـت محیطی  دانـش  بـر  والدیـن 
آگاهـی  افزایـش  در  والدیـن  نقـش  اهمیـت  نمایانگـر  و  دارد 
اسـت  الزم  بنابرایـن،  اسـت.  هنرجویـان  زیسـت محیطی 
نسـبت  نیـز  را  آنـان  والدیـن  آمـوزش هنرجویـان،  بـر  افـزون 
بـه مسـائل محیط زیسـتی آگاه كـرد. بـرای ایـن كار می تـوان 
در نشسـت های مشـاوره ای كـه به طـور دوره ای و منظـم بیـن 
برگـزار  هنرجویـان  اولیـای  و  هنرسـتان  مربیـان  و  مسـئوالن 
و  محیط زیسـت  اهمیـت  بـاب  در  نیـز  را  مطالبـی  می شـود، 
گذاشـت  میـان  در  هنرجویـان  اولیـای  بـا  آن  دانسـتن  قـدر 
دربـاره  آنـان  آگاهی هـای  افزایـش  موجبـات  بدین وسـیله  تـا 

آورد. فراهـم  را  محیط زیسـت 
و  شــهری  هنرجویــان  زیســت محیطی  آگاهــی   بیــن   
ــا یافته هــای  ــود كــه همســو ب روســتایی تفــاوت معنــی داری ب
امامقلــی  و  صالحــی  و   )2011( آلتانــالر  و  اوغلــو  مدریــس 
)1391( بــود. بیشــتر بــودن آگاهــی هنرجویــان روســتایی 
در مقایســه بــا هنرجویــان شــهری، شــاید بــه ایــن دلیــل 
اســت كــه هنرجویــان روســتایی از نزدیــک بــا طبیعــت و 
كشــاورزی در ارتباط انــد و تجربیــات بیشــتری در ایــن زمینــه 
ــه در  ــی ك ــا موضوع های ــا ب ــن تجربه ه ــق ای ــا تلفی ــه ب ــد ك دارن
ــه  ــر در زمین ــانه های دیگ ــز در رس ــد و نی ــتان می خوانن هنرس
ــطحی  ــكل گیری س ــه ش ــد زمین ــب می كنن ــت كس محیط زیس
می شــود.  فراهــم  آن هــا  در  زیســت محیطی  آگاهــی  از 
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ــی  ــه آگاه ــی ك ــت باالی ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه و ب ــن نتیج بنابرای
زیســت محیطی روی نحــوه انجــام فعالیت هــای كشــاورزی 
هنرجویــان  بــرای  الزم  زمینه هــای  كــه  اســت  الزم  دارد، 
منظــور  بــه  روســتایی  هنرجویــان  به ماننــد  نیــز  شــهری 
افزایــش آگاهــی  زیســت محیطی آنــان فراهــم شــود. زیــرا چــه 
ــوان  ــه عن ــهری ب ــان ش ــه هنرجوی ــتایی و چ ــان روس هنرجوی
ــالمتی  ــی در س ــش مهم ــده، نق ــان آین ــاورزان و كارشناس كش
محیط زیســت ایفــا خواهنــد كــرد. در تحلیــل رگرســیونی نیــز 
ــاره  ــی درب ــای تلویزیون ــای برنامه ه ــه تماش ــد ك ــخص ش مش
ــتند 66/6  ــوع توانس ــكونت در مجم ــل س ــت و مح محیط زیس
ــد.  ــن كنن ــت محیطی را تبیی ــی زیس ــس آگاه ــد از واریان درص
بــا توجــه بــه اهمیتــی كــه تماشــای برنامه هــای تلویزیونــی 
ــاید  ــان دارد، ش ــت محیطی هنرجوی ــی زیس ــش آگاه در افزای
ــا و  ــش فیلم ه ــه نمای ــه ب ــاعت در هفت ــد س ــه چن ــد ك الزم باش

مســتندهای جــذاب راجــع بــه محیط زیســت اختصــاص یابــد 
ــه و یــا  به گونه ای كــه هنرجویــان در یــك مــكان ماننــد نمازخان
یكــی از كالس هــا جمــع شــده و بــه صــورت گروهــی فیلمــی را 
ببیننــد و پــس از پایــان یافتــن آن فیلــم بــا حضــور یــك مربــی 
یــا یكــی از مســئوالن هنرســتان دربــاره آن بحــث كــرده و 
نظرهــای خــود را اعــالم كننــد. چــرا كــه تماشــای فیلــم همــراه 
بــا بحــث گروهــی بــه عنــوان یكــی از روش هــای آموزشــی 
تأثیــر مناســبی در افزایــش دانــش و آگاهی هــای افــراد دارد. 
كوتــاه  فیلم هــای  تهیــه  زمینــه  برگــزاری مســابقه هایی در 
ضمــن  پایــدار  كشــاورزی  و  محیط زیســت  عنوان هــای  بــا 
داشــتن جذابیــت بــرای هنرجویــان، موجبــات آگاهی و كســب 
فراهــم  هنرجویــان  بــرای  را  زیســت محیطی  دانش هــای 
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Abstract
   Environment conservation by people is related to their awareness regarding environment and peo-

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

Index Terms:  Environmental awareness, students, Agricultural high school
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