تحلیل ساختاری نقش مؤلفههای آموزشی ـترویجی و روانشناختی بر
رفتار زیستمحیطی گندم کاران شهرستان بوکان
یادگار مؤمن پور

دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس

حسن صدیقی

1

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس

شهالچوبچیان

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
با توجه به اثر آموزشهای مناسب در تغییر آگاهیها و نگرش افراد نسبت به حفظ محیطزیست ،رفتارهای سازگار افراد با
یـترویجی و روانشناختی بر رفتار
محیطزیست دور از انتظار نمیباشد .هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر سازههای آموزش 
زیستمحیطی گندمکاران شهرستان بوکان میباشد .برای دستیابی به این هدف ،در این پژوهش از فن پیمایش که از روشهای
توصیفی میباشد ،استفاده شد .جامعه آماری پژوهش  5473نفر از گندمکاران شهرستان بوکان بودند که با استفاده از روش
نمونهگیری ساده تصادفی با انتساب متناسب و با استفاده از جدول نمونهگیری کرجسی و مورگان 357 ،نفر نمونهگیری شدند.
ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود .روايي محتوایی پرسشنامه با کسب نظر متخصصان و صاحبنظران بررسي شد و اصالحات
الزم صورت گرفت؛ همچنین روایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی ( )CRبه دست آمد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،روایی،
پایایی و برازش متغیرهای پنهان پژوهش را تأیید کرد .مقدار ضريب آلفاي کرونباخ براي بخشهاي مختلف پرسشنامه باالتر
از  0/70محاسبه شد به این معنی که بخشهاي مختلف پرسشنامه از پايايي مناسبي برخوردار است .بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرمافزارهای  SPSSWin22و  8.80 LISREاستفاده شد .نتایج نشان داد
که خودشناسی و نگرشهای زیستمحیطی مؤلفههای اصلی سازه روانشناختی در زمینه رفتار زیستمحیطی میباشد .همچنین
سازههای آموزشیـترویجی و روانشناختی تأثیر مثبت و معنیداری بر رفتار زیستمحیطی داشتند و در مجموع  41درصد از کل
واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.
یـترویجی ،عامل روانشناختی
واژههای کلیدی :رفتار زیستمحیطی ،گندمکاران ،عامل آموزش 

1ـ نویسنده مسئول مکاتباتsadigh_h@modares.ac.ir ،
فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال دهم  /شماره  / 4زمستان  / 95پیاپی 36

23

م کاران شهرستان بوکان
تحلیل ساختاری نقش مؤلفههای آموزشی ـترویجی و روانشناختی بر رفتار زیستمحیطی گند 

مقدمه
منابع طبیعی هر جامعه ثروت آن جامعه محسوب میشود
که تنها به نسل حاضر تعلق نداشته ،بلکه میراثی است که
متعلق به آیندگان نیز میباشد .منابع طبیعی تجدیدشونده
گستردهترین منابع محیطزیست کره زمین محسوب میشوند
و به علت نقشی که در کنترل آبهای سطحی ،مبارزه با
آلودگی هوا ،مبارزه با فرسایش خاک و حفظ و تولید آن،
جلوگیری از آلودگی صوتی محیط ،تفرجگاه زندگی انسانها،
تعدیل آبوهوای یک منطقه ،تولید مواد داروئی و صنعتی و
تعادل زیستبومها دارند از عوامل پایه در فرآیند توسعه پایدار
بهحساب میآیند (آرایش و فرجاله حسینی .)1389 ،به همین
دلیل حفاظت احیاء و بهرهبرداری صحیح از این عرصهها وظایف
مشترک نهادهای بینالمللی دولتها ،سازمانهای غیردولتی،
تشکلهای محلی و دوست داران طبیعت قلمداد میگردد.
در حقیقت پایداری اکوسیستمهای مدیریت شده به
اعمال هدفمند انسانهای آگاه وابسته میباشد .ازاینرو با
توجه به روند تخریب محیطزیست و با تأکید بر این نکته که
محیطزیست طبیعی یکی از منابع پایه فعالیتهای توسعه در
کشور محسوب میشود ،لزوم حفاظت و پایداری این منابع
مشخص میگردد (ویسی و همکاران .)1389 ،جهان در
حالتی قرار دارد که متخصصان محیطزیست آن را حالت فشار
بیشازحد و سقوط مینامند (براون .)1387 ،تغییر ویژگیها و
مشخصههای مشکالت زیستمحیطی از سطح ملّی به سطح
جهانی ،از متمرکز به پراکنده ،از کوتاهمدت به بلندمدت و از
پیچیدگی کم به پیچیدگی زیاد ایجاب میکند که به جلب
مشارکت عمومی توجه بیشتر شود (عبدالهی .)1383 ،از سویی
دیگر در حالتی که تکنولوژی بسیاری از مسائل را حل میکند،
خود نیز مشکالت جدیدی به بار میآورد که برای حل آنان نیاز
به تخصصهای پیچیده و گرانتر است (براون.)1387 ،
تخریب محیطزیست زوال گونههای زیستی گیاهان و
جانوران ،فقر فزاینده منابع تجدیدشونده و دامنه گسترش
آلودگیهای زیستمحیطی ()2015 ,.Van Dijk et al
سالمت نسل حاضر و نسل آینده را به خطر انداخته است و
باال گرفتن تهدیدات زیستمحیطی (کاهش منابع طبیعی،
افزایش جمعیت ،آلودگی و افزایش اثرات گلخانهای) باعث
تخریب هرچه بیشتر اکوسیستم و منابع طبیعی شده است
( .)2014 ,.Kil et alکاهش و از بین رفتن منابع طبیعی
یکی از مهمترین نگرانیهای زمان ما است .جامعه در حال
استفاده بیشازحد از منابع محدود خود آنهم در چندین حوزه
میباشد ( .)2015 ,.Rommel et alجوامع از طریق کاهش
خدمات اکوسیستم ،کاهش تولید غذا ،افزایش آسیبپذیری در
مقابل مخاطرات طبیعی تحت تأثیر قرار میگیرند (Mialhe
 .)2012 ,.et alابعاد و ژرفای فاجعه ناشی از عدم دانش و
آگاهی و انحراف رفتار و کردار بشر در قبال محیطزیست روبه
زوال است بسیاری از تهدیدات زیستمحیطی ،تخریب منابع
و آلوده سازی محیطزیست ،پیامدهای رفتار انسانی میباشد
( .)2014 ,Takahashi & Selfaابعاد تخریب محیطزیست
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به چنان حجمی رسیده است که بشر امروزی بدون تحول
در تفکر و رفتار خویش هرگز قادر نخواهد بود برای مشکالت
زیستمحیطی خود راهحلی بیابد .بررسی رفتار انسان با
محیطزیست برای سیاستگذاران و محققان که راهحلهایی را
برای مسائل زیستمحیطی جستجو میکنند حائز اهمیت است
( .)2003 ,.Clark et alهمه ما نیک میدانیم که کشاورزی و
محیطزیست دوروی یک سکه میباشند و اين دو ارتباط نزدیکی
باهم دارند بهطوریکه فعالیتهای کشاورزی بر اغلب منابع
طبیعی جهان مانند زمین ،آب شیرین و گوناگونی زیستی تأثیر
دارد (موسوی .)1387 ،اکنون تأثیر فعالیتهای کشاورزی بر
منابع طبیعی بهطور گستردهای شناخته شده است (Darradi
 .)2012 ,.et alامروزه مشخص شده است که اشکال متمرکز
کشاورزی با مصرف بیشازحد کودهای مغذی و آفتکشها
موجب خسارت زیستمحیطی فراوانی نظیر فرسایش خاک،
آلودگی آبها و زوال بوم زیستهای طبیعی ،از بین رفتن
منابع طبیعی با سرعت بیشتر و کاهش تنوع زیستی شده است
( .)2015 ,.Van Dijk et alهمچنین تشدید کشاورزی و
بهرهبرداری بیشازحد از زمینهای کشاورزی باعث تهی شدن
این منابع و آلودگیهای زیستمحیطی شده است (Berre et
.)2014 ,.al
راهحل واقعی کاستن از مشکالت و مسائل محیطزیست
را باید در کنشها و فعالیتهای انسانی و رفتارهای مرتبط به
آن جستجو کرد ( )2014 ,.Zhang et alبهطوریکه یکی
از چالشهای زیستمحیطی جهانی شامل کاهش تأثیرات
منفی زیستمحیطی بهوسیله تحریک رفتار افراد میباشد
( .)2007 ,.Hunecke et alرفتار انسان نقش مهمی در
سالمت محیطزیست توسط فعالیتهای فردی و جمعی و
میزان فشار بر محیطزیست ایفا میکند .بقاء طوالنیمدت
جامعه انسانی نیازمند اتخاذ رفتارهای فردی و سیاستهای
سازمانی سازگار با پایداری محیطزیست است .باوجود اهمیت
فعالیتهای انسان در تضمین آیندهای پایدار ،هنوز تفاوتهای
فردی زیادی در مورد نگرانیهای زیستمحیطی مردم و
رفتارهای سازگار با محیطزیست وجود دارد (.)2014 ,Hirsh
ازاینرو یکی از ابعاد موردمطالعه زندگی انسان معاصر
رفتار زیستمحیطی و مؤلفههای تأثیرگذار بر آن است که با
بررسی و شناسایی این سازهها میتوان گام مؤثری در راستای
حفظ محیطزیست و توسعه پایدار برداشت .یکی از راهکارهای
اجتناب از آسیب رساندن به محیطزیست و جلوگیری از
تخریب آن ،تغییر رفتار انسانها به سمتوسوی طبیعتگرایانه
است ( .)2014 ,.Zint et alکنش و واکنش میان انسان و
محیط را فقط در صورتی میتوان درک نمود که رفتار انسان
با محیط و ادراک وی از آن را در نظر بگیریم .اگر بخواهیم
کنش و واکنش میان انسان و محیط را تجزیهوتحلیل نماییم،
باید از مدلهای سیستمهای اقتصادی اجتماعی و مدلهای
سیستمهای طبیعی کمک بگیریم .بهعبارتدیگر با توجه
بهضرورت اقدامات زیستمحیطی برای مقابله با مشکالت
آلودگی و ترویج توسعه پایدار (،)2013 ,Paillé & Boiral
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همچنین لزوم یک رویکرد میانرشتهای جهت تبیین رابطه
میان انسان و محیطزیست (ذوالفقاری ،)1391،موفقیت در
برنامههای حفاظت منابع طبیعی و استفاده بهینه از آن نیازمند
شناخت ابعاد گوناگون رفتارهای انسانی میباشد (نوری و
همکاران.)1393 ،
مشکالت زیستمحیطی اغلب ریشه در جنبههایی از رفتار
انسان دارد .تخریب محیطزیست و کاهش منابع طبیعی به
تولید و بهکارگیری روشهای سنتی در کشاورزی نسبت
دادهشده است .روشهای جایگزین و زیست محیط گرایانه
برای کاهش از دست رفتن تنوع زیستی ،شوری زمین و
فرسایش خاک توسعه پیدا کرده است .در استفاده از این
روشها کشاورزان نیازمند تغییر شیوههای کشاورزی در
زمینه ابهام و عدم قطعیت هستند؛ که شامل تنوع آبوهوایی،
خشکسالی ،ترویج کشاورزی ،تغییر بازار جهانی و فشار مالی
است .فشارهایی برای تغییر روشهای کشاورزی وجود دارد،
هرچند تاکنون عوامل مؤثر بر تغییر روشهای مدیریت زمین
کشاورزان کمتر شناخته شدهاند (,Price & Leviston
 .)2014تصمیمگیری در مورد استفاده از زمین تحت تأثیر
جنبههای فنی تولید کشاورزی ،ریسکپذیری ،ویژگیهای
ساختاری مزرعه ،ویژگیهای اجتماعی و تأثیرات روانی
مانند باورها ،نگرشها ،ارزشها و اهداف ،نقش مهمی در
تصمیمگیری کشاورزان دارند (.)2015 ,.Howley et al
موفقیت در برنامههای حفاظت منابع طبیعی و استفاده بهینه
از آن نیازمند شناخت ابعاد گوناگون رفتارهای انسانی است
(نوری و همکاران.)1393 ،
آموزش محیطزیست عبارت است از شناسایی ارزشها
و توضیح مفاهیم بهمنظور ایجاد مهارتها و گرایشهای
موردنیاز برای درک و شناخت وابستگیهای میان انسان،
فرهنگ و محیطزیست که فعالیتهایی اعم از تصمیمگیری
و خودالقایی قوانین رفتاری مرتبط باکیفیت محیطزیست را
نیز شامل میشود ( .)2008 ,Dudleyبهعبارتدیگر هدف
از آموزشهای محیطزیستی عبارت است از افزایش سطح
آگاهیهای عمومی در مورد مسئله محیطزیست و ارائه
راهحلهای احتمالی و ایجاد پایهای برای مشارکت آگاهانه
و فعاالنه کل اعضای جامعه در محافظت از محیطزیست و
استفاده محتاطانه و عاقالنه از منابع طبیعی (رضوانی و
همکاران .)1392 ،عوامل روانشناختی مختلفی در شکلدهی
تفاوتهای رفتاری افراد مؤثر هستند .افراد با دانش و آگاهی
بیشتر از مسائل زیستمحیطی احتمال بیشتری به انجام
اقدامات زیستمحیطی دارند ( .)1990 ,Arcuryهدف اصلی
از آموزشهای زیستمحیطی کمک به افراد برای توسعه نگرش
مثبت و رفتارهای صحیح و مناسب نسبت به محیطزیست
بهمنظور باال بردن آگاهیهای زیستمحیطی میباشد (Uzun
 .)2012 ,& Kelesبرنامههای آموزشی زیستمحیطی تأثیر
بسزایی بر رفتار زیستمحیطی شرکتکنندگان ،سبب درک
روشنی از روابط بین دانش زیستمحیطی ،نگرش و مهمتر از
همه رفتار میشود (.)2010 ,Duerden & Witt

محیطزیست روستایی ایران با چالشهای متعددی ازجمله
جمعیت (نوریپور و نوری ،)1391 ،مسکن ،استقرار صنایع،
استقرار واحدهای عمده تولید و توزیع کاال ،آلودگی هوا ،شرایط
زیستمحیطی نامناسب ،کمبود امکانات و تأسیسات جمعآوری
و تصفیه پسماندها ،افزایش استفاده از کودهای شیمیایی و
سموم کشاورزی ،افزایش فرسایش خاک ،کاهش پوشش
گیاهی ،خالی شدن سفرههای زیرزمینی و ...روبرو هستند
که این مسائل ضرورت بازنگری در سیاستگذاریهای بخش
کشاورزی را گوشزد میکند (ملکآبادی و همکاران.)1393 ،
قسمت اعظم پول ،منابع و انرژی و خالقیت بشر امروز صرف
رفع مشکالتی میشود که خود با دست خود ایجاد کرده است.
راه برونرفت از این مشکالت پیچیده و به هم وابسته که برخی
آن را به بحران بحرانها تشبیه کردهاند ،تغییر طرز تفکر است
(فیلر .)1387 ،تغییری که هم برای مسئوالن و سیاستگذاران
بخش کشاورزی و هم برای کشاورزان و روستاییان ضروری
است .بخش کشاورزی نقش حیاتی در اقتصاد ملّی ایران دارد و
لزوم توجه هرچه بیشتر به بخش کشاورزی و استفاده مناسب
از منابع آبوخاک امری ضروری و مهم میباشد.
جمعیت روستایی در کل و کشاورزان بهطور ویژه نقش
مهمی را در حفظ محیطزیست بازی میکنند؛ بنابراین عوامل
تأثیرگذار بر رفتار این کشاورزان نسبت به محیطزیست مطمئناً
میتواند در تالش آنها برای تغییر جهت بهسوی اعمال
پایدارتر نسبت به محیطزیست مؤثر باشد (موسوی.)1387 ،
رواج ساختار سنتی کشاورزی در استان ،جمعیت باالی
کشاورزان بیسواد و انجام اعمال غیر پایدار کشاورزی توسط
کشاورزان فشار فزایندهای بر روی محیطزیست وارد آوردهاند.
به نظر میرسد اعمال کشاورزی در این استان تأثیرات زیادی
بر روی محیطزیست طبیعی منطقه داشته است؛ بهطوریکه
میزان مصرف بیرویه آفتکشها ،کودهای شیمیایی ،استفاده
بیرویه از منابع آبی جهت آبیاری و پایین آمدن آبهای
زیرزمینی ،محیطزیست این استان و بهتبع شهرستان بوکان
را دچار تخریب کرده است .کشاورزان این استان از طریق
فعالیتهای غیر پایدار کشاورزی و عدم دانش کافی صدمات
بسیاری را بر محیطزیست وارد کردهاند در این راستا کشاورزان
با بهکارگیری شیوههای صحیح کشاورزی میتوانند در حفظ
پایداری محیطزیست گام مهم و تأثیرگذاری بردارند .اعمال
تناوب زراعی ،استفاده مناسب از کودهای شیمایی ،مدیریت
تلفیقی آفات ،مدیریت حفاظت خاک ،آب و غیره ازجمله
اعمالی هستند که کشاورزان عالوه بر افزایش میزان بهرهوری،
شرایط مناسبی را جهت کشاورزی زیستمحیطی و حفظ
محیطزیست استان ایجاد نماید .در این راستا جهت نیل به این
اهداف ،توجه به رفتار کشاورزان با محیطزیست اطراف آنها
نقش کلیدی را ایفا میکند.
عبدالهی ( )1383در مطالعهای به بررسی شناخت
آگاهیها ،نگرشها و رفتارهای زیستمحیطی مردم شهر
اصفهان پرداخته است .نتایج نشان داد آگاهیهای افراد نسبت
به محیطزیست یکسان نیست .آگاهی زیستمحیطی و نگرش
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زیستمحیطی زنان و مردان تفاوت معنیداری نداشت ولی رفتار زیستمحیطی مردان و زنان تفاوت داشت که مردان نسبت به
زنان رفتار زیستمحیطی مطلوبتری داشتند .سن ،سطح تحصیالت ،پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی ،محل تولد و نزدیکی با طبیعت
نیز با آگاهی ،نگرش و رفتار زیستمحیطی رابطه معناداری داشت .احمدوند و نوریپور ( )1389در پژوهشی با عنوان نگرشهای
زیستمحیطی دانشجویان کشاورزی دانشگاه یاسوج :تحلیل جنسیتی نشان دادند نگرش زیستمحیطی در میان دانشجویان
کشاورزی در حد متوسطی میباشد .فزون بر آن ،دانشجویان موردمطالعه ،استعداد باالیی برای فراگیری آموزشهای محیطزیست
دارند؛ بنابراین ،اگرچه در حال حاضر گذراندن درس مبانی کشاورزی پایدار برای دانشجویان رشتههای کشاورزی الزامی است
لیکن به نظر میرسد از بهینگی کافی برخوردار نبوده است .فاضلی و جعفرصالحی ( )1392به بررسی شکاف نگرش ،دانش و
رفتارهای زیستمحیطی گردشگران پرداختند که نتایج آن بر همبستگی بین رفتارهای زیستمحیطی گردشگران با ارزشهای
زیستمحیطی ،درک منافع زیستمحیطی ،تصور فرهنگی و انگیزه فرهنگی رابطه مستقیم و معناداری دارد .نتایج پژوهش
ضیاءپور و همکاران ( )1391نشان داد که رفتارهای مردم در استان کرمانشاه نسبت به محیطزیست مسئوالنه است و بین دانش
زیستمحیطی و رفتار نسبت به محیطزیست ارتباط معنیداری وجود نداشت .همچنین رفتارهای زیستمحیطی در مناطق
روستایی مسئوالنهتر از مناطق شهری ،در میان افراد مسن مسئوالنهتر از افراد جوان ،در میان متأهالن مسئوالنهتر از مجردان و
در میان زنان مسئوالنهتر از مردان بود )2014( Takahashi & Selfa .در پژوهش خود تحت عنوان پیشبینی رفتار زیست
محیطگرایانه در جوامع روستایی آمریکا دریافتند که نگرشهای زیستمحیطی و تعلق مکانی قویترین متغیرهایی هستند که بر
رفتار زیستمحیطی تأثیر میگذارند درحالیکه رضایت اجتماعی ازجمله رضایت از خدمات و رهبری اجتماعی عوامل تأثیرگذار
مهمی نبودند.
نتایج پژوهش  )2014( .kill et alحاکی از این است که نگرش زیستمحیطی انگیزه و رفتار مسئوالنه زیستمحیطی
را تحت تأثیر قرار میدهد .تجزیهوتحلیل بیشتر نشان میدهد که انگیزه بهعنوان متغیر میانجی عمل میکند .همچنین حفظ
جنبههای طبیعی محیط و افزایش آگاهی در مورد محیط طبیعی از طریق برنامههای آموزشی صورت میپذیردOndersteian .
 )2003( .et alدر تحقیقی با عنوان شناسایی ویژگیهای کشاورزان و مزرعه ،استراتژی توضیح تغییرات در محیطزیست ،مدیریت
زیستمحیطی و اقتصادی عملکرد مزرعه با تحلیل معادله ساختاری نشان داد که عامل اصلی و تأثیرگذار بر رفتار زیستمحیطی
آموزش است .کشاورزانی که بیشتر در کالسهای آموزشی شرکت کرده بودند در تصمیمگیری برای مقابله با اعمال و فعالیتهایی
که بر محیطزیست فشار وارد میکند بهتر عمل میکنند و در مدیریت صحیح عملیات کشاورزی موفقترند .نتایج پژوهش ()2014
 Otto & Kaiserنشان داد که دانش یکی از تأثیرگذارترین مؤلفه بر عملکرد زیستمحیطی افراد است.
همانطور که پیشتر آمد بسیاری از تهدیدات زیستمحیطی ،تخریب منابع ،آلودهسازی محیط پیامد رفتار انسانی است .تنها
تغییر در رفتار انسانها میتواند این مشکالت زیستمحیطی را کاهش دهد .همچنین برای بروز رفتارهای زیستمحیطی از سوی
زارعان مؤلفههای متعددی میتوانند تأثیرگذار باشند که در این پژوهش مؤلفههای روانشناختی و آموزشیـترویجی موردبررسی
قرارگرفت ه است .با توجه به چارچوب نظري تحقيق ،فرضیههای اصلي تحقيق به شکل ذيل صورتبندی ميشود؛ سازههای
آموزشیـترویجی و روانشناختی بر رفتار زیستمحیطی تأثیر مثبت و معنیداری دارند( .نگاره .)1
نگاره  .1مدل مفهومی پژوهش :عاملهای مؤثر بر پایداری رفتار زیستمحیطی

اهداف تحقیق
هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر سازههای آموزشی ـترویجی و روانشناختی بر رفتار زیستمحیطی گندمکاران شهرستان
بوکان میباشد.
روش پژوهش
ایـن تحقیـق دارای ماهیـت کمـی بـوده و ازنظر هـدف جـزء تحقیقهـای کاربـردی بـه شـمار مـیرود و از نوع تحقيقات
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علّيـ ارتباطي است که بـا ابزار پرسشـنامه و بـا مصاحبـه حضـوری انجـام شـد .جامعه آماری تحقیق شامل همه گندمکاران
شهرستان بوکان بودند ()N =5473؛ که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  357نفر تعیین شد .بهمنظور انتخاب نمونه
از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب استفاده گردید .ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری دادهها و اطالعات
پرسشنامهای متشکل از سه بخش بود که بر پایه هدف و فرضیههای پژوهش طراحی شد .در بخش اول برای سنجش متغیر وابسته
که دارای سه مؤلفه بود از گویههای مقاله  ،)2015( .Yazdanpanah et alعزیزی خالخیلی و همکاران ( )1390و تعدادی از
ال تا کام ً
گویههای (حسنپور )1393 ،استفاده گردید و در قالب طیف لیکرت (اص ً
ال موافقم) از پاسخگویان پرسیده شد .بخش دوم
پژوهش نیز شامل متغیرهای مستقل تحقیق (که شامل عوامل آموزشیـترویجی و روانشناختی) بودند که در قالب طیف لیکرت
ال مخالفم تا کام ً
پنج سطحی (کام ً
ال موافقم) استفاده شد .بخش سوم پرسشنامه شامل عوامل جمعیتشناختی پاسخگويان بود
که از  12متغير (سن ،جنس ،محل سکونت ،تعداد اعضای خانواده ،سطح تحصيالت ،نوع سکونت در روستا ،سابقه کار کشاورزی،
موقعیت مزرعه ،درآمد ماهیانه ،سطح کل اراضی ،تعداد قطعات اراضی ،نوع مالکیت بر زمین) ،برای سنجش آن استفاده گردید
(جدول .)1
جدول  .1بخشهای اصلی پرسشنامه به همراه تعداد گویهها و مقیاس سنجش
بخش
رفتار زیستمحیطی

روانشناختی
آموزشیـترویجی

زیر بخش (نماد)

تعداد گویه

مدیریت آب ()BW

4

مدیریت خاک ()BS

3

مدیریت تلفیقی آفات ()BA

3

نگرش ()Att

4

خودشناسی ()Sel

4

Ed-Ex

6

مقیاس سنجش
ال= 0تا کام ً
طیف لیکرت شش سطحی (اص ً
ال موافقم=)5

ال مخالفم= 1تا کام ً
طیف لیکرت پنج سطحی (کام ً
ال
موافقم=)5

روشهای آماری مورداستفاده در این پژوهش تحلیل همبستگی با استفاده از نرمافزار  SPSS22و مدلسازی معادلههای
ساختاری با استفاده از نرمافزار  LISREL8.80بودند .مدليابي معادله ساختاري يک رويکرد جامع براي آزمون فرضيههايي
درباره روابط متغيرهاي مشاهده شده و مکنون است .از طريق اين رويکرد ميتوان قابلقبول بودن مدلهاي نظري را در جامعه
خاص با استفاده از دادههاي همبستگي و غیرآزمایشی ،آزمون نمود .يکي از قویترین و مناسبترين روشهاي تجزیهوتحلیل در
تحقيقات علوم رفتاري و علوم اجتماعي و مباحث سازمان و مديريت تجزیهوتحلیل چند متغيره است .تجزیهوتحلیل چند متغيره
به يک سري روشهاي تجزیهوتحلیل اطالق ميشود که ويژگي اصلي آنها ،تجزیهوتحلیل همزمان چند متغير مستقل با چند
متغير وابسته است .چون ماهيت اين گونه موضوعات ،چند متغيره بوده و نميتوان آنها را با شيوه دو متغيري (که هر بار تنها يک
متغير مستقل با يک متغير وابسته در نظر گرفته ميشود) حل نمود( .حسنزاده و مداح .)1387 ،مدل معادالت ساختاري
شامل دو مرحله برآورد و ارائه مدل اندازهگیری و مدل ساختاري است .در قالب مدل اندازهگیری مشخص ميشود که چگونه
متغيرهاي مکنون برحسب متغيرهاي آشکار موردسنجش قرار ميگيرند .براي اين منظور بار عاملي هر نشانگر بر روي مکنون
موردنظر برآورد و با استفاده از مقدار نسبت بحراني ،سطح معنیداری آن مورد تحليل قرار ميگيرد .از مدل اندازهگيري براي
آزمون برازش مدل و همچنين تعيين روايي سازهاي ابزار تحقيق (شامل روايي همگرا ،تشخيصي) استفاده ميشود Schumacer
 .) )2004 ,& Lomaxدر این مرحله از مقدار  tو روایی سازه ( )AVEبرای بررسی روایی و از پایایی ترکیبی ( )CRو همچنین
ضریب آلفای کرونباخ ( )αبرای بررسی پایایی ابزار اندازهگیری استفاده میشود .چنانچه مقدار  tدر سطح یک درصد یا پنج درصد
معنیدار باشد ،مقدار  AVEباالتر از  CR ،0/5باالتر از  0/6و ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  0/7بوده و روایی و پایی ابزار تحقیق
مناسب و قابلقبول میباشد (هومن.)1393 ،
روایـی ظاهـری و محتوایـی پرسشـنامه بـا نظـر متخصصان مـورد تائید قـرار گرفـت .بـرای تعییـن پایایـی پرسشهای
پرسشـنامه ،آزمـون پیشآهنـگ در محـدودهی همسـان جامعـهی آمـاری (در تعدادی از روستاهای شهرستان مجاور (مهاباد)
در بیـن  30تـن) انجـام شـد کـه بـا توجـه بـه نتایـج آزمـون آلفـای کرونبـاخ ( 0/70بـرای رفتار زیستمحیطی و  0/89و
 0/74بـه ترتیـب بـرای سازههای روانشاختی و آموزشیّـترویجی) میتـوان گفـت ابـزار تحقیـق پایایـی مطلوبـی داشـته اسـت.
دومين مرحله در برآورد مدل ،پس از برآورد مدل اندازهگیری ،ارائه مدل ساختاري يا آزمون معنيداري ضرايب مسير فرض
شده در مدل تحقيق و واريانس تشريح شده يا ضريب تبيیني است .از مدل نيز افزون بر بررسي و آزمون نيکويي برازش مدل
تحقيق ،برای تعيين ميزان واريانس تبيين شده توسط هر يک از متغيرهاي مستقل تحقيق در قالب فرضيات تحقيق نیز استفاده
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ميشود ( .)2010 ,Byrneبرای برازندگی مدل نهایی از شاخصهای کایاسـکویر ( ،)ᵡ2شـاخص برازندگـی ( )GFIشـاخص
نرمنشـده برازندگـی ( ،)NNFIشـاخص برازندگـی فزآینـده ( ،)IFIشـاخص برازندگـی تطبیقـی ( ،)CFIریشـه میانگیـن
مجـذور خطـای تقریـب ( )RMSEAو شـاخص میانگیـن مجـذور باقیماندههـا ( )RMRبـرای ارزیابـی برازندگـی مـدل
اندازهگیـری و سـاختاری پژوهـش اسـتفاده میشـود (کالنتری .)1392 ،با توجه بـه اینکه آسـتانه (معیـار) دقیقی بـرای
این شـاخصها وجود نـدارد ،دستور کار کلـی زیـر در ادبیـات مطـرح شـده اسـت :اگـر مقـدار  ᵡ2معنـیدار نباشـد ،مقـدار
شـاخصهای  GFI،NNFI، IFIو  CFIباالتـر از  0/9باشـند ،مقـدار  RMSEAکمتـر از  0/8و مقـدار  RMRکمتـر از 0/1
باشـد ،بـرازش مـدل مناسـب و قابلقبول اسـت (هومن.)1393 ،
یافتهها

یافتههای توصیفی

نتايج پژوهش مشخص نمود که ميانگين سن گندمکاران  35/44سال با انحراف معيار  11/03بود .همچنین گروه سنی کمتر
از  30سال بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص دادهاند .ازلحاظ جنسیت نشان داد که اکثریت پاسخگویان مرد  284نفر
( )79/6درصد و زنان  73نفر ( )20/4درصد از پاسخگویان را شامل شدهاند .همچنین یافتههای تحقیق نشان داد که از 357
نفر پاسخگو؛  225نفر ( 71/8درصد) در روستا 35 ،نفر ( 9/6درصد) در شهر و  67نفر ( 18/6درصد) در شهر و روستا زندگی
میکنند .بررسی پاسخهای داده شده به متغیر سابقه کار کشاورزی نشان داد که ميانگين سابقه فعالیت گندمکاران  14/36سال با
انحراف معيار  9/08بود .بر اساس يافتههاي تحقيق ،بيشترين فراواني  31/9( 114درصد) متعلق به گندمکارانی بود که از مدرک
تحصيلي دیپلم برخوردار بودند و طبقه باالتر از کارشناسی با فراوانی  3/1( 11درصد) دارای کمترین فراوانی بودند .بر اساس
نتایج بهدستآمده از توزیع فراوانی ،نوع مالکیت بهصورت شخصی دارای بیشترین فراوانی  77/6( 277درصد) و مالکیت اجارهای
نیز دارای فراوانی  20/2( 72درصد) را شامل میشدند .نتایج تجزیهوتحلیل حاصل از دادهها در مورد متغیر درآمد نشان داد که
کشاورزان گندمکار ،دارای درآمد ماهیانهای با میانگین حدود  1میلیون تومان و انحراف معیار  648/84بودند.
جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
2

متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

رفتار زیستمحیطی

3/35

0/726

1

عامل روانشناختی

3/50

0/525

**0/427

1

عامل آموزشیـترویجی

3/32

0/628

**0/466

**0/342

3

1

**معنیدار در سطح  1درصد و * معنیدار در سطح  5درصد

یافتههای استنباطی

ضرایب همبستگی بین متغیرها

پیـش از اسـتفاده از مـدلسـازی معادلههـای سـاختاری بـا نرمافـزار لیـزرل ،رابطـه بیـن متغیرهـای تشکیلدهنده مـدل
بـا یکدیگـر ارزیابـی شـدند .در این بخش به بررسی و مطالعه روابط بین متغیرهای عوامل روانشناختی و آموزشیـترویجی
در مورد رفتار زیستمحیطی و ضرایب همبستگی متغیرها و سطح معنیداری آنها محاسبه شد و با توجه به مقیاس متغیرها
بهمنظور سنجش رابطه بین آنها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید .نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنیدار بین متغیرهای
ی میباشد.
یـترویجی ( )r =0/63با رفتار زیستمحیط 
عامل روانشناختی ( )r =0/43و عامل آموزش 
مدل اندازهگیری سازههای نهفته مـدل
در ایـن پژوهـش بـه منظـور ارزیابـی مـدل اندازهگیـری سازههای نهفته مـدل از تحلیـل عاملـی تاییـدی ( )CFAاسـتفاده
شـد .با توجه به نتایج پژوهش ،تمامی متغیرها دارای بار عاملی (ضرایب استاندارد) بزرگتر از  0/5بودند .مـدل اندازهگیـری
متغیرهای نهفتـه پژوهـش بـا نمایـش بارهـای عاملـی اسـتاندارد شـده ،بارهـای معنـیداری بـه همـراه شـاخصهای برازندگی
مقـدار  tو شـاخصهای روایـی و پایایـی متغیرهـای نهفتـه (سـازهها) مـدل در جـدول  3آمدهانـد .همچنين براي هر سازه
شاخص پايايي ترکيبي ( )CRبراي اندازهگيري روايي سازهها محاسبه شد .براي تعيين پايايي در اين تحقيق از روش پايايي مرکب
( )CRاستفاده شد که ضرايب آن براي سازههايي که مقدار  CRآنها باالتر از  0/6باشد ،پايايي قابل قبولي را نشان ميدهد و هر
چه اين مقدار به يک نزديکتر شود ،پايايي آن بيشتراست ،لذا استفاده از دو شاخص فوق به همراه بررسي معنيداري بارهاي عاملي
براي تأييد مناسبت نشانگرهاي سازهها استفاده شد .براي بررسي تناسب و برازش مدل که به بررسي پذيرش يا رد مدل ميپردازد،
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بيشترين تأکيد بر شاخصهاي برازش  CFIو  RMSEAاست که کمترين حساسيت را نسبت به اندازۀ نمونه دارند و مقدارشان
به ترتيب بايد بيشتر از  0/9و کمتر از  0/08باشد .شاخصهاي ,GFI, NNFI, IFI NFIنيز جزء شاخصهاي مستقل از تعداد
نمونه هستند و مقدارشان بايد بيشتر از  0/9باشد (هومن.)1393 ،
جدول  .3نتايج ميزان انطباق مدل اندازه گيري با شاخص هاي برازش
شاخص برازش

معيار پيشنهاد شده

نتايج در پژوهش

کایاسکور /درجه آزادی (کایاسکور نسبی)

کوچکتر از 3

2/45

شاخص برازندگي تطبيقي ()CFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/97

شاخص ميزان انطباق ()GFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/93

شاخص نرم شده برازندگی ()NFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/95

شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/97

شاخص برازندگي فزاينده ()IFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/97

میانگین مجذور پسمانده استاندارد شده ()SRMR

کوچکتر از 0/08

0/052

شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب ()RMSEA

کوچکتر يا مساوي 0/08

0/064

بـا توجـه بـه مقـدار گزارششده شـاخصهای برازندگـی (نگاره )3دیـده میشـود کـه دادههـا ازلحاظ آمـاری با سـاختار
عاملـی و زیربنـای نظـری متغیرهـای پنهـان پژوهش سـازگاری دارنـد و ایـن بیانگـر همسـو بـودن نشـانگرها بـا سـازههای
نظـری پژوهش اسـت .با توجـه به نتایج ارائهشده در جـدول  ،3دیـده میشـود کـه مقـدار  tهمـهی ضریبهـای مسـیر بیـن
نشـانگرها و متغیرهـای پنهـان پژوهـش باالتـر از  1/96میباشـند و شـاخصهای  αو  CRبـرای همـهی ایـن متغیرهـا مقـدار
بـاال و مناسـبی دارنـد .بنابرایـن ،میتـوان اظهـار کـرد کـه همـهی نشـانگرهای گزینـش شـده بـرای سـنجش متغیرهـای
نهفتـه (سـازهها) پژوهـش بهدرستی گزینـش شـدهاند و روایـی و پایایـی آنها نیـز مـورد تائید اسـت .پـس از تائید روایـی
(اعتبـار) ،پایایـی (اعتمـاد) و بـرازش مـدل اندازهگیـری متغیرهـای پنهـان پژوهـش توسـط تحلیـل عاملـی تأییدی ()CFA
بهمنظور آزمـون فرضیههـای پژوهـش از روش مـدل معادلههای سـاختاری در قالب اندازهگیری بخش ساختاری مدل اسـتفاده
شـد.
نگاره  .2تحلیل عاملی تأییدی عوامل روانشناختی و آموزشیـترویجی
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برآورد مدل ساختاری پژوهش
یکی از معیارهای الزم برای برآورد مدل اندازهگیری مقدار عددی آماره کایاسکور تقسیم بر درجه آزادی است که مقدار آن
بایستی کمتر از سه باشد که در خصوص رفتار زیستمحیطی گندمکاران شهرستان بوکان این عدد برابر  2/53است .شاخص GFI
مقدار نسبي واريانسها و کوواريانسها را به گونه مشترک از طريق مدل ارزيابي ميکند .دامنه تغييرات  GFIبين صفر و يک ميباشد.
مقدار  GFIبايد برابر يا بزرگتر از  ۰/۹۰باشد .شاخص برازندگي ديگر  AGFIيا همان مقدار تعدیلیافته شاخص  GFIبراي
درجه آزادي ميباشد .اين مشخصه معادل با کاربرد ميانگين مجذورات بهجای مجموع مجذورات در صورت و مخرج ()GFI -۱
است .مقدار اين شاخص نيز بين صفر و يک ميباشد RMSEA .اين شاخص ريشة ميانگين مجذورات تقريب ميباشد که
براي مدلهاي خوب برابر  0/05يا کمتر است .مدلهايي که  RMSEAآنها  0/1باشد برازش ضعيفي دارند .این شاخص ریشه
میانگین مجذورات باقیمانده میباشد که برای مدلهای خوب برابر  0/05یا کمتر است (کالنتری.)1392 ،
آزمون مجذور کاي (خي دو) اين فرضيه را که مدل موردنظر هماهنگ با الگوي هم پراشی بين متغيرهاي مشاهدهشده است
را ميآزمايد .کميت خي دو بسيار به حجم نمونه وابسته ميباشد و نمونه بزرگ کميت خي دو را بيش از آنچه بتوان آن را بهغلط
بودن مدل نسبت داد ،افزايش ميدهد .شاخص ( NFIکه شاخص بنتلرـبونت هم ناميده میشود) براي مقادير باالي ۰/۹۰
قابلقبول و نشانه برازندگي مدل است .شاخص  CFIبزرگتر از  ۰/۹۰قابلقبول و نشانه برازندگي مدل است .اين شاخص از طريق
مقايسه يک مدل بهاصطالح مستقل که در آن بين متغيرها با مدل پيشنهادي موردنظر هيچ رابطهاي نيست ،مقدار بهبود را نيز
ميآزمايد .شاخص  CFIازلحاظ معنا مانند  NFIاست با اين تفاوت که براي حجم گروه نمونه جريمه ميدهد (هومن.)1393 ،
بر اساس نتایج این پژوهش ،شاخصهای برازش تطبیقی ،میزان انطباق ،برازش نرمال ،برازش غیرنرمال و شاخص تصحیح شده
میزان انطباق باالتر از مقدار معیار  0/9است .میزان انحراف معیار تقریب برای برآورد مدل اندازهگیری برابر  0/053بوده و مقدار
آماره باقیمانده میانگین ریشه مربعات نیز  0/066بود .درواقع میتوان گفت متغیرهای پژوهش شامل عوامل روانشناختی و ترویجی
و آموزشی در مورد رفتار زیستمحیطی مدل قابلقبولی را برای تبیین پایداری رفتار زیستمحیطی گندمکاران ارایه می دهند.
جدول  .4خالصه اطالعات مدلهای اندازهگیری متغیرهای پنهان پژوهش
سازههای نهفته

نشانگر

نوع متغیر

 Bw1ترمیم و الیروبی کانالهای قدیمی
 Bw2استفاده از روشهای آبیاری تحت فشار
 Bw3استفاده از کانالهای سیمانی و یا لولهای
 Bw4نظارت دقیق به آبیاری
رفتار
زیستمحیطی

روانشناختی

30

 Bs1کاشت گیاهان خانواده بقوالت در تناوب با گندم
 Bs2شخم عمود بر شیب زمین
 Bs3استفاده از آیش در برنامه زراعی

وابسته

ضریب
استاندارد شده

t

0/85

-

0/93

**22/41

 Ba1از بذور بوجاری و ضدعفونی شده
 Ba2استفاده از روشهای مکانیکی برای کنترل علفهای هرز
 Ba3استفاده از شخم پاییزه

0/85

 At1اجرای عملیات حفاظتی در کاهش مشکالت زیستمحیطی
تأثیری ندارد

0/67

ـ

 At2در بهرهبرداری از اراضی کشاورزی باید به حقوق نسلهای
آینده توجه کرد

0/66

**10/88

 At3هدف از کشاورزی تنها کسب بیشترین سود نیست بلکه
سالمت زیستمحیطی نیز مهم است

0/66

**10/86

0/59

**9/76

 Se1خودم را بهعنوان یک فرد حامی محیطزیست میبینم

0/67

**11/01

 Se2درگیر شدن در فعالیتهای حفاظت از محیطزیست ،بخش
مهمی از رفتار من است

0/74

**11/94

 Se3خودم را بهعنوان فردی که در مورد مسائل زیستمحیطی
نگران است میبینم

0/62

**10/27

 Se4من فردی هستم که از محیطزیست حفاظت میکنم

0/59

**9/85

 At4برخی بیماریها و آفات بدون استفاده از سموم شیمیایی
قابل کنترل اند
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0/85

م کاران شهرستان بوکان
تحلیل ساختاری نقش مؤلفههای آموزشی ـترویجی و روانشناختی بر رفتار زیستمحیطی گند 

ترویجی
ـ آموزشی

 Ex1ترویج محصوالت سازگار با شرایط آبوهوایی منطقه منجر
به افزایش تولید کشاورزان و کاهش آسیب به محیطزیست
میشود

0/74

ـ

 Ex2برگزاری کالسهای آموزشی روشهای حفاظتی نوین
کشاورزی در حفظ تعادل طبیعی منطقه مؤثر است

0/73

**12/67

 Ex3فعالیتهای ترویجی در راستای ارتقاء دانش و آگاهی
کشاورزان درباره شیوههای کشاورزی نوین است

0/70

**12/24

0/67

**11/61

 Ex5وجود نشریات ترویجی مرتبط با حفاظت از محیطزیست
سبب افزایش آگاهی مردم در مورد فواید حفاظت از محیطزیست
میشود

0/60

**10/42

 Ex6پخش برنامههای رادیو  -تلویزیونی مرتبط با روشهای
کشاورزی حفاظتی سبب افزایش عالقه برای استفاده من از این
روشها میشود

0/61

**10/60

 Ex4آموزشهای ترویجی سبب افزایش آگاهی از پیامدهای
روشهای نادرست کشاورزی شده است

مستقل

0/74

0/83

در خصوص برازش نیکویی مدل ساختاری ،یافتههای تحقیق نشان داد که مدل برآورد شده ،بعد از اصالحات پیشنهادی از نیکویی
برازش قابلقبولی برخوردار است (جدول .)5
جدول  .5نتايج ميزان انطباق مدل برازش یافته با شاخص هاي برازش
شاخص برازش

معيار پيشنهاد شده

نتايج در پژوهش

کایاسکور /درجه آزادی (کایاسکور نسبی)

کوچکتر از 3

2/53

شاخص برازندگي تطبيقي ()CFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/97

شاخص ميزان انطباق ()GFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/91

شاخص نرم شده برازندگی ()NFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/95

شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/96

شاخص برازندگي فزاينده ()IFI

بزرگتر يا مساوي 0/90

0/97

میانگین مجذور پسمانده استاندارد شده ()SRMR

کوچکتر از 0/08

0/053

شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب ()RMSEA

کوچکتر يا مساوي 0/08

0/066

با توجه به نتایج تحقیق دو سازه موردمطالعه در قالب مدل شامل عوامل روانشناختی و ترویجی و آموزشی در حدود  41درصد
از واریانس پایداری رفتار زیستمحیطی گندمکاران شهرستان بوکان را تبیین میکنند.
مـدل سـاختاری رابطـه بیـن متغیرهای پنهـان پژوهـش بـا نمایـش بارهـای عاملـی اسـتاندارد شـده و شـاخصهای
برازندگـی در (نـگاره  )3نشـان داده شـده اسـت.
نگاره  .3مدل ساختاری برازش یافته تحقیق
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افزون بر نتایج ارائه شده در باال ،خالصه نتایج بهدستآمده در خصوص آزمون فرضیههای تحقیق در جدول  6ارائه شده است.
همانگونه از نتایج پیداست هر دو فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته است ،بهنحویکه هر یک از دو ساز ه عوامل روانشناختی
و ترویجی و آموزشی اثر مثبت و معنیداری بر متغیر وابسته بر رفتار زیستمحیطی برخوردار بودند .همچنین بر اساس میزان
ضریب استاندارد که نشاندهنده شدت اثر میباشد ،مکنون سازه نهادی دارای بیشترین تأثیر در رفتار زیستمحیطی گندمکاران
شهرستان بوکان بود.
جدول  .6نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیههای تحقیق

ضرایب استاندارد شده (اثر مستقیم)

مقدار t

نتیجه آزمون

R2

فرضیه شماره یک

0/42

** 6/48

تائید فرضیه

0/41

فرضیه شماره دو

0/32

** 5/15

تائید فرضیه

** معنیداری در سطح  1درصد

بحث و نتیجهگیری
بهرهبرداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به صورتی یکجانبه و بیرویه بوده و هرگونه بهرهبرداری از این منابع بدون
رعایت جنبههای حفاظتی آن و تنها بر اساس تأمین منافع کوتاهمدت انجام میشده است (کوچکی و خیابانی .)1389 ،یکی از
جنبههای بهرهبرداری مطلوب از منابع طبیعی در ارتباط با فعالیتهای کشاورزی انسان است .ازاینرو ارائه و آموزش روشهای
مناسب جهت کاهش فشار انسان بر منابع طبیعی و بهرهبرداری مطلوب از آنها میتواند راهکاری مناسب و عملی در جهت
کاهش فشار انسان بر طبیعت و محیطزیست و همچنین بر پایداری منابع طبیعی و حفظ منابع برای نسلهای آینده باشد.
تولید محصوالت کشاورزی به مجموعهای عملیات زراعی بهویژه استفاده از سموم و کودهای شیمیایی وابسته است که عالوه بر
افزایش تولید به دلیل فشار بیشازحد به زمین موجب ایجاد استهالک باال در زمینهای کشاورزی و کاهش کیفیت ساختمان
خاک ،آلودگی آبوخاک و تهدید سالمت انسان را فراهم میآورد .نتیجه نهایی آن تهدید امنیت غذایی در آینده خواهد بود
( .)1998 ,Mannionبا شروع فعالیتهای کشاورزی ،اکوسیستمهای کشاورزی در سراسر جهان ،اکوسیستمهای طبیعی را
دگرگون کرده و جایگزین آنها شدهاند .تداوم فرآیند تبدیل اراضی برای فعالیتهای کشاورزی اثرات منفی و زیانباری بر تنوع
موجودات زنده و فرآیندهای اکولوژیکی که این چشماندازهای طبیعی را ساختهاند ،به همراه داشته است .اگرچه اشکال دیگر
سودجویی انسان از طبیعت در کاهش تنوع زیستی دخیل بوده است ولی فعالیت کشاورزی نقش عمدهای در تغییرات محیطی
در مقیاس زیست سپهر ایفا نموده و موجب تهدید سیستمهای حمایتی حیات در جهان میشود (گلیسمن .)1392 ،کشاورزی
رابطه فیزیکی و زیستمحیطی عمیقی با محیط اطراف خود برقرار میکند .آن نیز به این بستگی دارد که سرمایههای طبیعی
را بهعنوان منبع و مخزن ورود زباله قرار دهیم .تأثیرات زیانبار کشاورزی بر محیطزیست بهنوبه خود اثرات منفی اقتصادی و
اجتماعی را به بار خواهند آورد ( .)2015 ,.Merante et alبا توجه به اثرات منفی اقدامات کشاورزی بر محیطزیست انتخاب
معیارها و اصول پایداری قوی بهعنوان دستورالعملهای مطلق برای انطباق این فعالیتها با محیطزیست و مدیریت سرمایههای
طبیعی ضروری است.
هدف کلي اين پژوهش ،بررسي تأثير نقش عوامل روانشناختی و آموزشی ـترویجی بر رفتار زیستمحیطی گندمکاران بوده
است .درواقع سؤالي که اين تحقيق درصدد پاسخگويي به آن بود ،اين است که رفتار زیستمحیطی گندمکاران از چه ابعاد يا
یـترویجی چه تأثیری بر رفتار زیستمحیطی دارند .به اين
مؤلفههايي تشکيل شده است و همچنین عوامل روانشناختی و آموزش 
منظور ،ابعاد يا مؤلفههاي مؤثر بر رفتار زیستمحیطی با استفاده از تحليل عاملي تأييدي و در قالب مدل اندازهگيري شناسايي،
اندازهگيري و اعتباريابي شدند و درنهایت ،الگوي موردنظر تحقيق در خصوص روابط بين اين متغيرها با استفاده از مدل معادالت
ساختاري و در قالب نرمافزار ليزرل ترسيم شد.
یـترویجی بـا رفتار زیستمحیطی
تحلیـل نتایـج همبسـتگی نیز گویـای رابطه مثبـت و معنیدار عوامل روانشناختی و آموزش 
اسـت .با توجه به آن میتوان انتظار داشت که رفتار زیستمحیطی گندمکاران تقویت شود و با رفتارهای سازگار با محیطزیست
به روند کشاورزی خود ادامه دهند .از سویی ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازهگیری سازههای نهفته پژوهش ،یعنی عوامل
یـترویجی نشان داد که نشانگرهای انتخابی در پژوهش بهدرستی انتخاب شدهاند و بنا بر شاخصهای
روانشناختی و آموزش 
برازش ،دارای روایی و پایایی مناسبی بودند .با توجه به یافتههای تحقیق در بخش استنباطی و مدل ساختاري تحقيق ميتوان
گفت که رفتارهای زیستمحیطی گندمکاران شهرستان بوکان تا حد زیادی متأثر از عوامل روانشناختی و آموزشیـترویجی است
که بر اساس مقادیر شاخصهای برازندگی ،ساختار کلی مدل تحقیق مورد تائید است .همچنین ،نتایج کسبشده از برآورد مدل
ساختاری حاکی از آن بود که فرضیههای اصلی تحقیق مورد تائید قرار گرفته و هر دو از سازههای روانشناختی و آموزشیـترویجی
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اثر مثبت و معنیداری بر روی رفتار زیستمحیطی گندمکاران
شهرستان بوکان دارند ،بهنحویکه در مجموع  41درصد
از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند .بر اساس مقادیر
استاندارد شده ،سازه آموزشیـترویجی دارای بیشترین تأثیر
در رفتار زیستمحیطی بود .این نتایج با یافتههای پژوهشگرانی
مانند منتیزاده و زمانی ( )1391مطابقت دارد .همچنین سازه
روانشناختی ،تأثیر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته داشت که
با نتایج ،)2007( Bayard & Jolly ،)2014( .kill et al
حجازی و اسحاقی ( ،)1393کریمی ( )1389و Takahashi
 )2014( & Selfaمطابقت داشت.
پیشنهادها
به عنوان پیشنهاد نگرش زیستمحیطی که یکی از
بعدهای عامل روانشناختی بود در شکلگیری قصد و انجام
رفتار زیستمحیطی از سوی کشاورزان نقش بسزایی دارد.
این امر حاکی از اهمیت نقش نگرش افراد در سوق دادن
کشاورزان بهسوی انجام رفتارهای زیستمحیطی است .درواقع
با موردتوجه قرار دادن عوامل مؤثر بر نگرش افراد در راستای
حفظ محیطزیست میتوان انتظار داشت که سایر کشاورزان
نیز تحت تأثیر قرار گیرند .نتایج نشان داد که همبستگی مثبتی
یـترویجی با رفتار زیستمحیطی وجود دارد؛
بین عامل آموزش 
که نشاندهنده تطبیقپذیری باالی این کشاورزان با اوضاع
آموزشها و آگاهیهای زیستمحیطی میباشد و همچنین
بیانگر درک مناسب آنان از شرایط کنونی و آگاهی از پیامدهای
پیش روی است بر این اساس توصیه میگردد سازمانهای
مربوطه بخصوص بخش ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان
با شناسایی کشاورزان پیشرو و رهبران محلی و استفاده از
دانش آنان در تطبیق با شرایط طبیعی سبب انتقال آن به سایر
کشاورزان شوند.
منابع و مآخذ
 .1احمدوند ،م ،.و نوری پور ،م .)1389( .نگرشهای
زیستمحیطی دانشجویان کشاورزی دانشگاه یاسوج :تحلیل
جنسیتی .علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ،جلد  ،6شماره
 ،2صفحات  13ـ .1
 .2آرایش ،ب.ف و فرجاله حسینی ،ج .)1389( .تحليل
رگرسيوني عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در حفظ ،احيا ،توسعه
و بهرهبرداری منابع طبيعي تجدیدشونده از ديدگاه کارشناسان
منابع طبيعي استان ايالم .اقتصاد و توسعه كشاورزي ،جلد ،2
شماره  ،1صفحات  58ـ .49
 .3براون ،ل .)1387( .طرح امید ،آینده محیطزیست.
ترجمه حمید طراوتی ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 .4حجازی ،ی ،.و اسحاقی ،ر .)1393( .تبیین رفتار
زیستمحیطی روستاییان استانهای غرب کشور بر اساس
مدل رفتار برنامهریزیشده .اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،
دوره  ،45شماره  ،2صفحات  267ـ .257
 .5حسنپور ،ص .)1393( .بررسی چالشهای

بهکارگیری فناوری مدیریت تلفیقی آفات با رویکرد مدرسه در
مزرعه در بین باغداران شهرستان پاوه ،پایاننامه چاپ نشده
کارشناسی ارشد ،دانشگاه رازی.
 .6حسنزاده ،ر ،.و مداح ،م .)1387( .روشهاي آماري
در علوم رفتاري (آمار توصيفي و استنباطي) .تهران :انتشارات
ويرايش.
 .7ذوالفقاری ،ح .)1391( .مبانی محیطزیست.
کرمانشاه :انتشارات دانشگاه رازی.
 .8رضوانی ،م ،.نوجوان ،م ،.و رودسری ،ا.)1392( .
بررسی میزان تأثیر آموزشهای غیررسمی بر آگاهیهای
محیطزیستی تورگردانان طبیعتگردی (مطالعه موردی :استان
گیالن) .فصلنامه آموزش محیطزیست و توسعه پایدار ،سال ،2
شماره  ،1صفحات .39-59
 .9ضیاءپور ،آ ،.کیانیپور ،ن ،.و نیکبخت ،م.ر.)1391( .
تحلیل جامعهشناختی محیطزیست و رفتار افراد نسبت به
آن در مناطق روستایی و شهری استان کرمانشاه .آموزش
محیطزیست و توسعه پایدار ،سال  ،1شماره  ،2صفحات -67
.55
 .10عبدالهی ،ع .)1383( .بررسی شناخت آگاهیها،
نگرشها و رفتارهای زیستمحیطی مردم شهروندان اصفهان.
پایاننامه کارشناسی ارشد .اصفهان :دانشگاه اسالمی دهاقان.
 .11عزیزی خالخیلی ،ط ،.بخشی جهرمی ،آ ،.و بیژنی،
م .)1390( .رفتار حفاظت از خاک کشاورزان :نقش رسانههای
ارتباطی و اطالعرسانی .علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران،
جلد  ،7شماره  ،2صفحات .51-61
 .12فاضلی ،م ،.و جعفرصالحی ،س .)1392( .شکاف
نگرش ،دانش و رفتار زیستمحیطی گردشگران .فصلنامه علمی
پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگران ،سال  ،8شماره ،22
صفحات  137ـ .136
 .13فیلر ،جی .تی .)1387( .زیستن در محیطزیست.
ترجمه مجید مخدوم ،چاپ یازدهم ،تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران.
 .14کریمی ،ل .)1389( .بررسی عوامل جامعهشناختی
مؤثر بر رفتار زیستمحیطی (با تکیه بر مصرفی آب) شهروندان
زنجان .پایاننامه کارشناسی ارشد .تهران :دانشگاه پیامنور مرکز
پرند.
 .15کالنتری ،خ .)1392( .مدلسازي معادالت ساختاري
در تحقيقات اجتماعي اقتصادي ،انتشارات فرهنگ صبا.
 .16کوچکی ،ع ،.و خیابانی ،ح .)1389( .مبانی اکولوژیکی
کشاورزی ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 .17گلیسمن ،ا .)1392( .اگرواکولوژی .انتشارات دانشگاه
فردوسی مشهد ،مترجمین :نصیری محالتی ،مهدی ،کوچکی،
علیرضا ،رضوانی ،پرویز و بهشتی ،علیرضا .چاپ ششم.
 .18ملکآبادی ،ر ،.عبداللهی ،ع ،.و صادقی ،ح.ر.)1393( .
تحلیل و بازشناسی رفتارهای زیستمحیطی شهری (مطالعه
موردی شهرستان اصفهان) .مجله پژوهش و برنامهریزی
شهری ،سال  ،5شماره  ،18صفحات .20-1
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