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 محیطی کشاورزانهای آموزشی نظام ترویج و آموزش کشاورزی بر رفتار زیستثیر روشأت

 
 3ملکی مژده و 2دمیرچی، میلاد جودی*1یی صافی سیسیح

 4911مهر  41تاریخ پذیرش:   4911مرداد 41تاریخ دریافت: 
 

 چکيده

ای در مراكتز تییيیتا  زيستت بته طتور گستتردههای حفاظتت از میتي وری و پايداری بسياری از فناوریدر حال حاضر، اگرچه بهره

ها ندارند و دليل اين امر، آن استت شمار زيادی از كشاورزان اطلاع و دانش كافی را از اين فناوریكشاورزی به اثبا  رسيده است، ولی هنوز 

های ختارجی استتا ايتن پت وهش بتا های مديريتی، دانش و نيروی انسانی میلی با نهادهها مستلزم جايگزينی مهار كه اين گونه فناوری

انجام گرفتا  كشاورزان یطيمیستيز یرفتارها بر یجيترو-یآموزش یهاروشقالب در  یكشاورز آموزش و جيترو نظام ريثأت ليتیلهدف 

كشتاورزان  ،پ وهش نيا آماری جامعهانجام گرفتا  یشيمايپ است كه با روش ایبطهرا-یعلّ و یفيتوص هایپ وهش نوع ازحاضر،  پ وهش

ا برای تعيين حجم نمونه از جدول مورگتان استتفاده شتدا (N=8844منطیه سيس واقع در شهرستان شبستر استان آذربايجان شرقی بودند )

 استفاده با ونفر افزايش يافت  061اين تعداد به ، پاسخهای بیكشاورز تعيين شد، كه برای كاهش خطا و پوشش پرسشنامه 051حجم نمونه 

استادان نظر  شنامه بود كه روايی آن با استفاده از، پرسپ وهشهای ابزار گردآوری داده .گرفتند قرار مطالعه مورد تصادفی یگيرنمونه روش از

ها از برای تیليل داده شدا تأييدآلفای كرونباخ  پيش آزمون و ضريبو پايايی متغيرها با استفاده از  دانشگاه تهران ترويج و آموزش كشاورزی

و « هتای گروهتیروش»دار اثر معنتی تأييدبرای  های ميدانی، شواهد كافیبر اساس دادهسازی معادلا  ساختاری استفاده شدا تکنيک مدل

دانتش »و « تترويج انفترادی»دار متغيرهتای اثتر معنتی همچنتين وجتود داشتتا« میيطتیرفتتار زيستت»بتر « میيطتینگرش زيست»

هتای هتای فتردی، گروهتی و انبتوهی در برنامتهتلفيق روش شدا بر اساس نتايج حاصله، تأييد« میيطینگرش زيست»بر « میيطیزيست

های آموزشتی در منابع آموزشی و روش افزايیتواند صور  گيرد، تا امکان همترويجی، می -های آموزشیروش تأثيرترويجی، برای افزايش 

 يک بستر هماهنگ و منسجم فراهم شودا
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 مقدمه      

 میيطتی زيستت چالش يک عنوان به هوايی و آب تغييرا 

 رفتارهتای از مختلفی اصلاحی اقداما  به يکم، نياز و بيست قرن

 بترای رفتارهتا ايتنا دارد دولتت و كتار و كسب زمينه در انسانی

 ادبيتا  بررسی حال، اين باا شودمی استفاده پيشگيری يا ارتیای

 پايداری یهاشاخص و عملکرد سطح در ايران كه دهدمی نشان

(ا و 0030سنگجويی، است )روانبخش پايين بسيار میيطیزيست

 جامعهشناسی زهحودر  علمی فعاليت ههد رچها گذشتاز  پس

يستمیيطی ز دعملکر ،جهانی شاخص سساا بر ،يستز میي 

پله سیوط نستبت  06 كشور با 000 درميان 0105ايران در سال 

ر گرفتته استت جهتان قترا 008ميلادی در رتبته  0101به سال 

 گذشتته، دهته چنتد در (ا0036جهرمی و همکاران، خواه)حمايت

 میي  و انسان سلامت بر آن نامطلوب اثرا  علت به هوا آلودگی

 نگرانی يک به تبديل (زمين كره شدن گرم و ازن تخليه) زيست

و  0؛ هتافمن0105و همکتاران،  0استت )چتن شتده المللتی بين

 كيفيتت تخريتب آب، كمبود از ناشی مشکلا  ا(0108همکاران، 

 آب،-ختا  شتوری هتا،رودخانته و هتادرياچه شدن خشک آب،

 میيطی دلايل كافی زيست تخريب و كشاورزی تلفا  ريزگردها،

 میيطتی،زيستت بهداشتی، هایحيطه در برای ادغام اين مسايل

ستاز، را فراهم نموده است )ستاعت اجتماعی و سياسی اقتصادی،

هتا در حتوزه رفتتاری تتايج اكرتر پت وهش(ا با توجه بته ن0034

 میيطتی،زيستت هتایبیران دلايل ترين عمده از زيست،میي 

 نادرست رفتارهای و میيطیدانش زيست كمبودآگاهی و يا نبود

؛ 0108شاهکويی و همکاران، )خواجه است زمينه اين در هاانسان

؛ 0101؛ ستتتوده و پوراصغرستتنگاچين، 0108رضتتايی و شتتبيری، 

مشتتکلا   یدگتتيچيحتتل پاز ستويی ديگتر،  (ا0040رد، رادفو

 گونتته نبتتوده تنيتا كته هرگتز  قبتتلاً یفعلت یطتيمیستتيز
                                                                                           
0- Chen 
0- Hoffmann 

 یآن نمتتود كته مفهتوم آمتوزش فعلت ازمنتدي، جوامتع را ناست

 تکيآمتوزش،  ترايد، زنعتوض كنت ستتيز ت يرا در متورد می

آمتتوزش   و استتفاده درستتت از آن، چتته بتتا ستتيصنعتت ن

و  0)بتری ستتين عيخدمت به صنا یبرا جز ،پ وهشچه  ،یشتغل

 نميا یبطهرا حاضر عصردر  كه ینیو (ا به0100همکتتتتاران، 

در  صلیا عموضو بهمیيطتتتی زيستتتت رفتاو ر شنگردانتتتش، 

 جتماعیا نشناسیو روا يستز میي  جامعهشناسی یهشهاوپ 

 سمت دمیشو گفته كه یحد تا ؛ستا هشد تبديل يستز میي 

 معلو سمت به فيزيکیو  طبيعی معلواز  يستیز معلو یسوو 

 تنهتتا بتتا  مشکال ينا حلو  ستا لنتیاو ا تغيير لحادر  ریفتار

پتذير امکان يافته دبهبو علمییهاروش يا بهتر یهاوریفنا شدر

 یبطهدر را نظر تجديدو  هاننساا رفتادر ر ا تغيير بلکه نبتتتوده،

جهرمتتی و ختتواه)حمايتتت ستا زنيا ردمو يستز میي  و ننساا

در اين زمينه بايتد (ا 0031؛ میبوبی و رمضانی، 0036همکاران، 

 از ایمجموعته شتامل انستان به اين امر اشاره شتود كته رفتتار

 احساستا ، ها،نگرش ها،فرهنگ تأثير تیت كه است رفتارهايی

 شتناختی، جامعته لیاظ ازا دارند قرار ارتباطا  و اخلاق ها،ارزش

 انستانی هاینگرش در تدريجی تغييرا  احساسی و روانی اثرا 

 دنيتای بيشتر شيوع و رواب  اجتماعی در اساسی تغييرا  از ناشی

(ا در فرآيند تغييتر رفتتاری در 0114، 8است )ساتون مدرن علمی

 بايتد فترد دانش ابتدا، درا دارد وجود تغييرا  سطح جامعه، چهار

 نگترش در تغييتر وجتبم دانتش در تغييتر ،(آمتوزش) كند تغيير

 تغييتر بته تواند منجرمی خود نوبه به نگرش، در تغيير و شودمی

 بتر نگترش شتودا تغييتر گروهی رفتار تغيير سپس و فردی رفتار

گتذارد متی تتأثير نيز (سازمانی و اجتماعی) گروهی و فردی رفتار

 (ا در ايتن خصتوب بايتد گفتت بتا0030سنگجويی، )روانبخش

و فنی  مسائل، جتدا از میيطی يستز ايلتتمستتر شتدن عميق

                                                                                           
0- Berry 
8- Sutton 
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دانش، نگرش و رفتار فردی، بايد به تغييتر رفتتار  همچنين تغيير

، حاضر نمادر زمیيطتی گروهی نيز توجه نمود و مسايل زيستت

ند دار اعیتتتتتتجتما هتتتتتتيشو ر نداجتماعیا يافتهممفهو عميیاً

 (ا0030سنگجويی، )روانبخش

مسئوليت حفظ آن میي  زيست متعلق به نسل آينده است و 

برای آحاد جامعه به خصوب قشر كشتاورز امتری ضتروری بته 

در حتال  (ا0036جهرمتی و همکتاران، خواهرود )حمايتشمار می

هتتای وری و پايتتداری بستتياری از فنتتاوریحاضتتر، اگرچتته بهتتره

ای در مراكتز تییيیتا  زيست به طور گستتردهحفاظت از میي 

هنتوز شتمار زيتادی از كشاورزی به اثبتا  رستيده استت، ولتی 

ها ندارند و دليتل كشاورزان اطلاع و دانش كافی را از اين فناوری

هتا مستتلزم جتايگزينی اين امر، آن است كه اين گونته فنتاوری

هتای های مديريتی، دانش و نيروی انسانی میلی با نهادهمهار 

(ا در اين راستا بايتد توجته 0040خارجی است )باقری و صيامی، 

ثر ؤه بخش ترويج كشاورزی به عنوان حلیه ارتباطی متای بوي ه

بين مراكز تییيیتا  كشتاورزی و كشتاورزان شتود )شتهبازی و 

آموزش دانش فنی و فراهم ترويج كشاورزی با (ا 0041حجاران، 

توستعه زيربنای  كشاورزان، برایها كاربرد مهار  نمودن شراي 

 (ا0044كند )ميرگتوهر و موحدمیمتدی، فراهم میكشاورزی را 

های تییيیاتی به كشاورزان از ترويج كشاورزی برای انتیال يافته

هتای ترويجی يعنی آموزش انبوهی يا رسانه-های آموزشیروش

های گروهی و فردی يا چهتره بته چهتره استتفاده جمعی، روش

ها، مجلتا ، راديتو و روزنامه(ا 0045 پور،زمانی و تبرائیكند )می

هتای جمعتی هسستتند كته ترين رسانهاناز ارز تلويزيون معمولاً

هتا را بته تعتداد بستيار زيتادی از افتراد برستانندا توانند پيتاممی

تترين هتای گروهتی از متتداولهتا و بیت ها، نمايشسخنرانی

 (ا0045 پتور،زمتانی و تبرائتیهای آموزش گروهی هستند )روش

تترين روش آمتوزش تماس فردی كشاورز و مترو  نيتز متتداول

(ا از آنجتتايی كتته 0041استتت )شتتهبازی و حجتتاران،  انفتترادی

هتای لتازم در كشاورزان يکی از اقشار مهم برای كسب آمتوزش

ستازی خصوب حفظ و پايداری میي  زيست و ترويج و فرهنگ

روند، به عنوان جامعته آمتاری پت هش آن در جامعه به شمار می

انتخاب شدندا اين پ وهش در پی پاسخگويی به اين سوال است 

 یرفتارهتتا بتتر یجتتيترو-یآموزشتت یهتتاروش تتتأثير»ه كتت

سعی دارد تا با شتناخت « چگونه است؟ كشاورزان یطيمیستيز

 یطتيمیستتيز یرفتارهتا بر مؤثر یجيترو-یآموزش یهاروش

را شناستتايی و  هتاروشگتذاری ايتتن تأثير، چگتتونگی كشتاورزان

 هدف كلی گذاری آنها ارائه كنداتأثيرپيشنهاداتی در جهت بهبود 

نظام تترويج و آمتوزش كشتاورزی در  تأثير ليتیلاين پ وهش، 

 یطتيمیستتيز یرفتارهتا بر یجيترو-یآموزش یهاروشقالب 

های هدف كلی، هدف در راستای دستيابی به اينبودا  كشاورزان

 :اختصاصی زير تبيين شدند

 دانتش، بتا یجيترو-یآموزش یهاروش یهمبستگبررسی  -

 كشاورزان یطيمیستيز رفتار  و نگرش

هتتای روشرابطتته  یبررستت یبتترايکپارچتته  یارائتته متتدل -

 میيطی كشاورزان ترويجی با رفتار زيست -آموزشی

( در بررسی ختود 0036در خصوب پيشنه پ وهش، شبيری )

لمتان عمشاركت م وفاده استن ابين ميزبه اين امر اشاره دارد كه 

بطته ار آنهتامیيطی  نگ زيستهفرو م گراجتماعی تلادر شبکه 

نيتز  (0030)و بخشنده  انيمیمداردا  جود دو یرادنیعمو مربت 

 تتأثير یطتمیيستتيز دانتش هكردنتد كت انيتب بررسی خوددر 

فرهمنتد و  بررستی ادارد یطتمیيستتينگترش ز بر یداریمعن

 یستن، آگتاه یرهايمتغ نيهم نشان داد كه ب (0030)همکاران 

-ستتيز یارهاو رفت یاز زندگ تيرضا ،يیفردگرا ،یطمیيستيز

( 0030شبيری و همکتارن ) اوجود دارد دارییرابطه معن یطمیي

تماشتای  زانيتم نيبتدر پ وهش خود به اين يافته رسيدند كته 

، نگترشستواد، ( و ستطح ونيتزيبر تلو دي)تأك یهای جمعرسانه

ج ينتتای معلمتان رابطته وجتود داردا طيمی ستيز دانش و رفتار
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-زهيانگ ت،ينشان داد كه جنس (0100ن )و همکارا 0نايمولبررسی 

ا اثرگتذار هستتند انيدانشجو یطمیيستيها و نگرش بر رفتار ز

هتا نشان داد كه رسانه( 0030)و همکاران  0رادنيام قيتیی جينتا

میيطتتی   و نگتترش زيستتت یبتتر ستتطح آگتتاه یمربتتت تتتأثير

 بتين (0030) یو جعفرصالی یفاضلا در بررسی دارند انيدانشجو

تصتور  ،یطتمیيستتزي منتافع ها،با ارزش ،یطيمیستيرفتار ز

 وجتتود داشتتت یداریرابطتته معنتت یفرهنگتت زهيتتو انگ یرهنگتتف

 یداریرابطته معنت ،یطمیيستيدانش و رفتار ز انيم كهیدرحال

 امشاهده نشد

خود اشاره به ايتن امتر  یدر بررس (0030) یو زمان زادهیمنت

بتر نگترش را  تتأثير نيشتتريب ی طتمیيستتيزكه دانش دارند 

 (0030) یقلو امام یصالی قيتیی هایافتها يداردمیيطی زيست

میيطتی زيست یمیيطی  با رفتارهازيست یآگاه نيب دادنشان 

 در پت وهش (0030) انيو زرند یسيوا اردمسئولانه رابطه وجود د

 یهایو آگاه لا يسطح تیص نيكه ب دنديرس جهينت نيبه اخود 

و  ايتتكفتتروتنا وجتتود دارد یداریمیيطتتی  رابطتته معنتتزيستتت

 ريتدو متغ نيبت نتد كتهافتيدست  جينتااين به ( 0031) همکاران

 یبتتا آگتتاه میيطتتیزيستتت یهتتااستتتفاده از رستتانه زانيتتم

میيطتی نوع نگترش زيستت ريدو متغو همچنين  میيطیزيست

 یمیيطتتی دانتتش آمتتوزان همبستتتگزيستتت یختتانواده و آگتتاه

نشان  (0043)و همکاران  يیبادكو قيتییوجود داردا  یداریمعن

 یهتتاآمتتوزش تيتتافتتراد بتته اهم درصتتد 31 از شيبتت دهتتدیمتت

و همکتاران  0زريكتا اانتدكترده ديتكأمیيطی در متدارس تزيست

 یشتتريب هتاییكه آگتاه افرادی اشاره بر اين امر دارند (0333)

نستبت بته  زيتن یشتتريب تيدارند، حساست ستزي يراجع به می

نگترش  یافراد دارا نيا اديپس به احتمال ز دارندا ستتزي يمی

آنان در جهت حفتظ  یو رفتارها بوده ستتيز يبه می تریمربت

                                                                                           
0 - Molina 

0 - Aminrad 

0 - Kaiser 

 كته داد نشتان (0036) شيتآرابررستی ا بود خواهد زيست يمی

 كارشناستان با ارتباط برقراری كارشناسان، علمی رتبه متغيرهای

 از تفادهاست بتر یمربت اثر دارای جمعی ارتباط هایرسانه و ترويج

 متغيتر واريانس درصد 50 متغيرها اين و هستند تراريخته گياهان

 ختود، یبررس در( 0034) همکاران و یگل كردندا تبيين را وابسته

 تخصتص و مهتار  ختدما ، مركتز تيتفيك ،یانبوه یهارسانه

 از ديتبازد و یاجتمتاع یهتاشبکه و یمیل ینهادها كارشناسان،

-یآموزشت یهتاعامتل نيمهمتر را یآموزش یهاكلاس و مزارع

 نيتا در كته كردنتد ذكر یكشاورز آب تيريمد بر مؤثر یجيترو

 خود به را ینييتب انسيوار درصد نيشتريب یانبوه یهارسانه ن،يب

 ادادند اختصاب

( نشتان داد از ميتان 0034سيار و همکتاران )بررسی زليخائی

را  تتأثيرهای جمعی بيشترين ترويجی، رسانه-های آموزشیروش

زاده و همکاران بر مديريت پايدار آب كشاورزی داردا مطالعه ولی

 بتا كشتاورزان گتروه سته بتين كته داد( نشتان داد كته 0038)

 لیاظ از خودخواهانه و دوستانهنوع كره،زيست یارزش هاینگرش

 دارییمعنت تفاو  سطیی، آب منابع حفاظت در مشاركت رفتار

 بته خودخواهانته و كترهيستتز یهانگرش با افراد و دارد وجود

 .بودنتد مشاركتی رفتار ميانگين كمترين و بيشترين دارای ترتيب

كته استتفاده از  ( نشتان داد0031راد و نعيمتی )بررسی پزشتکی

های ارتباط جمعی )راديو و تلويزيون( از بيشترين اهميت و رسانه

استفاده از مزارع و باغتا  نمونته از كمتترين اهميتت در زمينته 

گيری گياهان تراريختته برخوردارنتدا همچنتين همبستتگی بکار

داری بين ارتباط با كارشناسان ترويج، استفاده از رسانه های معنی

ارتباط جمعی )راديتو و تلويزيتون(، مرتبته علمتی متخصصتان و 

رزاقتی از بررستی  متغير بکارگيری گياهان تراريخته وجتود داردا

رويج كشتاورزی بتا ( اين نتيجه حاصل شد كه تت0044) بورخانی

هتای تتوجيهی بترای هتای ضتروری و كلتاسبرگزاری آموزش

افتزايش  زمينه را برای ،كشاورزان و برقراری ارتباط با كشاورزان

هتا يتا رفتارهتای سطح دانش، آگاهی مخاطبان و اصلاح نگترش

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87&queryWr=%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87&queryWr=%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87&queryWr=%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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آنتتان در جهتتت پتتذيرش كشتتت گياهتتان تراريختتته و تغييتتر 

كرمتی و علتی اكنتديافته و توسعه بيوتکنولوژی فراهم میژنتيک

 ( در بررسی خود به اين امر اشاره دارنتد، كته از0044همکاران )

 بيوتکنولتوژی نمونته رعمتزا از بازديتد آموزشی، هایروش ميان

 بتا تماسا باشدمی تکنولوژی اين پذيرش در تأثير بالاترين دارای

 های بعدیرده در كشاورزی مروجين با ارتباط و پيشرو كشاورزان

 ضتريب در كه اين است از حاكی استنباطی آمار نتايج دارندا قرار

 پتذيرش بتا بررستی ايتن آموزشتی هتایهمه روش همبستگی،

 ادارند مربت و دارمعنی رابطه ،بيوتکنولوژی

و  كه دانش يیانجا ازبرای طراحی مدل مفهومی بايد گفت، 

 زيستتمیتي  یبه دفعا  توس  میییتان حتوزه رفتتار نگرش

 یگذارتأثيربه  توانی(ا مپيشينه پ وهشكار گرفته شده است )هب

بردا دانش، مشتمل  یپ زيستحفظ میي  نديدر فرآ ريمتغدو  نيا

استت كته  زهحو کياطلاعا  مربوط به  یاز تمام یابر مجموعه

 عتاملی عنتوان و گاهاً به شودیم رهيدر حافظه بلند مد  فرد ذخ

 شتودمی گرفته كاربه هافرد با نگرش ینظام ارزش ونديدر جهت پ

و همکتاران،  0)قاستمی قرار دهد تأثيررفتار را تیت  تواندیكه م

نتامطلوب  ايتمطلوب  یابياشاره به درجه ارز زيو نگرش ن (0100

 (ا0330، 0)آيتزن ختاب دارد ءیشت ايتموضوع  ،فرد درباره رفتار

 گتذاردمتی تتأثيررفتار فترد نگرش بر  قيسطح دانش فرد از طر

؛ سورگو 0104و همکاران،  8؛ قوچانی0104و همکاران،  0)عبدالله

دانتش بتر  تتأثير (ا0116، 6؛ هان0113، 5و آمبروژيک دولينسک

نگرش بتر رفتتار  تأثيرزيستی و ليه رفتار میي نگرش در مدل او

متدل پتذيرش فنتاوری زيستتی، نيز در مدل اوليه رفتتار میتي 

ريتزی شتده تئوری تجزيه شده رفتتار برنامته(، 0343، 4)ديويس

                                                                                           
0- Ghasemi 
0- Ajzen 
0 - Abdullah 

8 - Ghoochani 

5- Sorgo & Ambrozic-Dolinsek 
6- Han 

4- Davis 

 (ا0330)آيتزن، ريزی شده ( مدل رفتار برنامه0335، 4)تيلور و تاد

ضوح قابتل به و( 0341، 3)فيشبين و آيزن تئوری كنش عیلايیو 

 باشدا مشاهده می

  اتتتتمطالعدر  یتتتتساسا یاتتتته ضرتتتتف پيشاز  یکتتتي

  کالتتتمشاز  ریياتتتبس هتتتك تتتتسا نتتتيا ،تتتتيسزي تتتمی

در  افتراد اهیتگآ دانش و يشازتفا اتب انوتمیترا  میيطیيستز

(ا 0113، 01)صتتالیی درتتتك فرتتتبرط تتتتيسزي تتتمی ردوتتتم

ب دانتش و ترين ابزارهتای كستهای آموزشی يکی از مهمروش

زيست افراد در خصوب برخورد با میي  رونداآگاهی به شمار می

ثر از أدهنتد كته متتنيز رفتار مسئولانه و يا غيرمسئولانه نشان می

گرايتی زيستتی آنتان )عمتلدار میتي معنتی هتایانواع نگرش

گرايتی زيستی، رفتار غيرفعالانه در فضای عمومی و میتي میي 

زيستتی اثتر میتي كه بر مستايل  باشددر فضای خصوصی( می

 یهتادانتش نظتامثر از دانش )أها نيز متشدارند و خود اين نگر

 یهتاتيتدانتش مزی، ستتيز يدانش عمتل میتی، ستيز يمی

( افتراد 0118و همکتاران، 00ی(  )فريتکستتيز يمیت یرفتارها

توان گفت هريتک از مفتاهيم دانتش، نگترش و باشد، كه میمی

پذيرنتد ی كه به صور  خطی از همتديگر متیتأثيررفتار جدا از 

نیش (ا 0034باشند )رادان، های آموزشی نيز میروش تأثيرتیت 

گيری و تغيير نگرش افراد است های بين فردی، شکلاصلی كانا

ای در تغيير دانش افراد های جمعی نیش عمدههای رسانهو كانال

هتای روش (ا0045 پتور،زمتانی و تبرائتی ؛0110، 00دارند )راجرز

توانند افزايش دانش، تغيير نگرش و تغيير رفتار را گروهی نيز می

 پتور،زمانی و تبرائی)در يک برنامه ترويجی به همراه داشه باشند 

ترويجی بر رفتتار كشتاورزان و -های آموزشیروش تأثير (ا0045

ستيار و ، زليختائی(0036) شيآراتییيیا  تجربی  كارشناسان در

                                                                                           
4- Taylor & Todd 
3- Fishbein & Ajzen 
01 - Salehi 

00- Frick 
00 - Rogers 
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رستتمی و (، عباستی0034، گلتی و همکتاران )(0034همکاران )

راد و (، پزشتتکی0031(، جايتتدری و همکتتاران )0035همکتتاران )

 یبورختان یرزاقت، (0044) همکاران و یكرمیعل(، 0031نعيمی )

 كار گرفته شده استانيز به( 0041و میدسی ) (0044)

 شوند:های زير مطرح میبا توجه به بی  فوق فرضيه 

1H :اثتتر  میيطتتیدانتتش زيستتتبتتر  وهتتیهتتای گرروش

 داردا یداریمعن

2H :یداریاثر معن میيطیدانش زيستبر  های جمعیرسانه 

 داردا

3H: یداریاثتر معنت میيطیترويج انفرادی بر نگرش زيست 

 دارد 

4H :اثتتر  میيطتتیهتتای گروهتتی بتتر نگتترش زيستتتروش

 داردا یداریمعن

5H :ر اثت میيطتیدانش زيست میيطی بتر نگترش زيستت

 داردا یداریمعن

6H :یداریاثر معن میيطیبر رفتار زيست های گروهیروش 

 داردا

7H :اثتر  میيطتیمیيطتی بتر رفتتار زيستتنگرش زيستت

 داردا یداریمعن

هتای باشدا ستازهقابل مشاهده می 0همان طور كه در شکل 

میيطتی طبتق متدل اوليته رفتتار دانش، نگرش و رفتار زيستت

گذارنتدا ستازه می تأثيرالی خطی بر هم میيطی در يک توزيست

میيطی و همچنين ترويج های جمعی بر سازه دانش زيسترسانه

های گذاشته و سازه روش تأثيرمیيطی انفرادی بر نگرش زيست

گروهی نيز بر سه سازه مدل اوليه رفتار زيست میيطی )دانتش، 

 دانگذارمی تأثيرمیيطی( نگرش و رفتار زيست

 

 
 چوب مفهومی پ وهشچار .6 شکل

 

 هامواد و روش

 ایبطتهرا-یعلّت و یفيتوص هایپ وهش نوع از پ وهشاين 

در  پت وهش حاضتر انجتام گرفتتا یشتيمايپ است كه بتا روش

 استان آذربايجان شترقی شهرستان شبستر منطیه سيس واقع در

شتامل  ايتن منطیته، 0034ستال  آمتارشده استتا طبتق  انجام

 كشاورز 8844تعداد  اكنون ست و همنفر ا 6650جمعيتی معادل 

بته شتغل  ايتن منطیته در)به عنتوان جامعته آمتاری پت وهش( 

)متديريت  به فعاليت هستندی مشغول و دامپرور ت، زراعیباغدار



 283      محیطی کشاورزانهای آموزشی نظام ترویج و آموزش کشاورزی بر رفتار زیستتأثیر روش 

با استفاده از اين تعداد،  (ا0034جهادكشاورزی شهرستان شبستر، 

 شتدندآماری انتخاب  نمونهعنوان  نفر به 051از جدول مورگان، 

اين تعتداد ، پاسخهای بیرای كاهش خطا و پوشش پرسشنامهبو 

 ریيتگنمونته روش از استتفاده بتا ونفر افتزايش يافتت  061به 

 هتاداده آوری جمع اصلی ابزار اگرفتند قرار مطالعه مورد یتصادف

بختش  4در  پت وهش پرسشنامة .بود پرسشنامه پ وهش، اين در

، نگرش میيطیزيست دانش اجتماعی،-فردی هایوي گی شامل

هتای میيطی، ترويج انفترادی، روشمیيطی، رفتار زيستزيست

 (ا پرسشتنامه در0تنظيم شد )جدول  های جمعیگروهی و رسانه

 كاملتاً»تتا « مختالفم كاملتاً» ليکتر  پتنج ستطیی طيف قالب

و نگترش  میيطتیزيست های دانش)در خصوب گويه« موافیم

در متتورد « )دخيلتتی زيتتا»تتتا « خيلتتی كتتم»میيطتتی( و زيستتت

های جمعتی های گروهی و رسانهترويج انفرادی، روشهای گويه

 یابيتارز یبترا میيطی( مورد ستنجش واقتع شتداو رفتار زيست

 دانشتگاه استتادان ینظرها از پرسشنامهمیتوايی  يیروا اي اعتبار

ابتزار  يیايتپا و شتد استتفاده تهتران ترويج و آموزش كشاورزی

بته صتور   آزمتون آلفای كرونباخ بهاز طريق میاس گيریاندازه

پاستخگويان )انتختاب  از نفتر 01آزمتون بتر استاس نظتر پيش

 جدولكه در  ،تامين گرديد (یاصل نمونه درتصادفی و عدم لیاظ 

  ارائه شده استا 0

 

 آنها سنجش هایمتغيرها و گويه .6جدول 

 گويه متغير
ضريب آلفای 

 كرونباخ

 ترويج انفرادی

 مروجان كشاورزیميزان ارتباط با 

46/1 

 ميزان ارتباط با كشاورزان پيشرو

 ميزان ارتباط با كارشناسان كشاورزی

 ميزان تماس با رهبران میلی

 ميزان مراجعه به اداره ترويج

 ميزان مکالمه تلفنی با مروجان و كارشناسان كشاورزی

 میلی( با مروجان و كارشناسان كشاورزی هایميزان تماس غيررسمی )بازار، خيابان،  مراسم و جشن

 ميزان مراجعه مروجان به كشاورزان

 یگروه یهاروش

 ترويجی -های آموزشیدر دوره ميزان شركت

44/1 

 های غيررسمیميزان شركت در بی 

 هاميزان شركت در سخنرانی

 های بی  تخصصی )پانل و سمينار(ميزان شركت در جلسه

 هاهای پرسش و پاسخت در جلسهميزان شرك

 ميزان شركت در بازديد از مزارع نمونه

های مناطق ديگر )گردش های اجتماعی مانند تعاونیميزان شركت در بازديد از ايستگاه تییيیا  كشاورزی يا تشکل
 صیرايی(

های جديد كشاورزی )نمايشميزان شركت در جلسا  آموزشی گام به گام نیوه استفاده از يک وسيله يا تکنيک 
 ای(طريیه

 های ادوا  كشاورزی، بذور و مواد آموزشی)روز مزرعه(ميزان شركت در بازديدهای گروهی از نمايشگاه

های ترغيبی نمايش عملکرد نوعی نهاده يا روش جديد و میايسه ان با روش سنتی ميزان شركت در جلسه
 ای(های نتيجه)نمايش

 های آموزشیدر كارگاهميزان شركت 

 

 آنها سنجش هایمتغيرها و گويه .6جدول ادامه 
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 گويه متغير
ضريب آلفای 

 كرونباخ

 یجمع یهارسانه

 های تلويزيونیميزان مشاهده برنامه

 

 های راديويیميزان توجه به برنامه

 پ وهشی -های علمیميزان مطالعه مجله

 ميزان توجه به پوسترها

 های آموزشی شاهده فيلمميزان م

 هارسانميزان استفاده از پيام

 های اينترنتیميزان استفاده از سايت

 های دايم و موقتميزان شركت در نمايشگاه

 ميزان مطالعه بروشورهای ترويجی

 سازیهای با میتوای آگاهميزان توجه به پيامک

دانش 
 میيطیزيست

 اشودخا  می ن موجب فرسايشدر جهت شيب زمي زدن شخم

45/1 

 اشودموجب فرسايش خا  می استتتفادة بتتيش از حتتد از ادوا  كشتتاورزی

ها و ها، درياچههای مورد استفاده در فرآيندهای كشاورزی در چشمهها و حشره كشتخليه كود اضافی، آفت كش
 شودادرياها موجب آلودگی آب می

 اشودمی زيستمیي  تخريتب باعت  مراتتع بته دام رويتةبی ورود

 های زيرزمينی با دفع نادرست تركيبا  خانگی وجود دارداامکان آلودگی آب

 داردا تأثيرنوع خا  و میدار آبی عبوری از آن در ميزان آلودگی خا  

نگرش 
 میيطیزيست

 

 شوندای آن میباع  ايجاد اختلال در روند طبيع ،در طبيعت یدستکاربا ها انسان

40/1 

 هايی استفاده شود كه عدم آسيب آن به میي  زيست ثابت شده استادر بخش كشاورزی بايد از فناوری

 ااست یقوبه اندازه كافی  مدرنهای فناوری ا تأثير با میابله یبرا عتيطب تعادل

 خواهد دادای رخ طيمی ستيز بزرگ فاجعه کي ابد،ي ادامهبه همين صور   زيچ همه اگر

 ااست دهند مبالغه شدهكه آن را به اعمال بشريت نسبت می "یطيمی ستيز بیران" در مورد

 زيست نيز اجازه بیاء دهنداها بايد به ساير موجودا  زنده میي انسان

 میيطیرفتار زيست

 زيست دفع مناسب فاضلاب منزل جهت آسيب كمتر به میي 

40/1 

 زيستهای حفظ میي انه در طرحميزان مشاركت فعال

 زيستهای آموزشی حفظ میي ميزان شركت در دوره

 های خانگی و فضولا  دامآوری مناسب زبالهجمع

 زيستصرف هزينه و زمان برای حفظ میي 

 زيستهای حفظ میي ميزان همکاری با سازمان

 هدررفتن آبهای نوين آبياری برای جلوگيری از استفاده از روش

 زيست جهت آسيب كمتر به میي  هااستفاده از سموم و كودهای آلی و كمپوست

 زيست های زراعی جهت آسيب كمتر به میي استفاده از روش

 میيطیپيروی از قوانين زيست

 

 )و بالتاتر از آن( بتود، 4/1 برابتر آلفتا میادير اينکه به توجه با

 جهتت ستنجش لتازم دقتت ی،گيترنتدازها ابزار كه گرديد اثبا 

ی مورد نظر را داردا از ضريب همبستگی پيرستون بترای متغيرها

 20SPSSافتزار بررسی همبستگی بين متغيرهای پ وهش بتا نترم

بترای  24AMOSافتزار انجام گرديد و از معادلا  ساختاری با نرم

 یهتاروشبه منظور تعيين رواب  علی ميتان ، هاسازی دادهمدل

 یطتيمیستتيز یرفتارهادانش، نگرش و  بر یجيترو-یشآموز

 استفاده شدا كشاورزان

 و بحث نتايج

ترویجی با دانش، نگررش و  -های آموزشیروش همبستگی
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 محیطی کشاورزانرفتار زیست

مفهتومی  چتارچوب یرهتايمتغ نيب رابطه یبررس منظور به 

استتفاده گرديتدا نتتايج  رستونيپ یهمبستتگ سيمتاتر ،پ وهش

نشان داد كه همبستگی مربتی بتين پتنج متغيتر  0ق جدول مطاب

 دانتش»، «یطتيمی ستتيز نگترش»، «یطتيمی ستيز رفتار»

وجتود « یجمع یهارسانه»و « یانفراد جيترو»، «یطيمیستيز

بتا ديگتر « هتای گروهتیروش»(، ولی متغيتر > p 10/1دارد  )

 متغيرها همبستگی معنی داری نداردا

 

 مبستگی بين متغيرهاماتريس ضرايب ه. 2جدول 

 
 رفتار

 محيطیزيست

 نگرش

 محيطیزيست

دانش 

 محيطیزيست

ترويج 

 انفرادی

های رسانه

 جمعی

های روش

 گروهی

رفتار زيست 
 میيطی

0      

نگرش زيست 
 میيطی

**880/1 0     

دانش 
 میيطیزيست

**846/1 **800/1 0    

   0 036/1** 884/1** 040/1** ترويج انفرادی
  0 808/1** 868/1** 510/1** 880/1** های جمعیرسانه
 0 -105/1 100/1 -140/1 105/1 -100/1 های گروهیروش

 درصد 5دار در سطح درصد، * معنی 0دار در سطح ** معنی

 

ترویجی بر رفترار -های آموزشیروش تأثیر مدل ساختاری
 محیطی کشاورزان زیست

ک مدلستازی ( از طريق تکني0مدل مفهومی پ وهش )شکل 

بترآورد شتد، كته متدل  24Amosمعادلا  ساختاری در نرم افزار 

ارئه شده استتا  0آن در قالب شکل  برازش نيکويیساختاری  و 

 استاس بتر ستاختاری، متدل بترازش نيکتويی خصتوب در

 ,CMIN/DF, RMR, AGFI, CFI) برازنتدگی هتایشاخص

GFI, RMSEA)،  با  ابود قبولی قابل برازش نيکويی دارایمدل

 ینسب اندازه کكه ي (GFI) برازندگی شاخصتوجه به اين مدل، 

 استت متدل توست  شده نييتب یهاانسيكوورا  و هاانسيوار از

میاسبه گرديتد و قابتل پتذيرش استتا  30/1 الگو حاضر، برای

 31/1مستير ی الگتو برای نيز (CFI)برازندگی تطبيیی  شاخص

را نظير ستاير ( 0033، 0)جورسکوگ و سوربوم مطلوب بوده و حد

(ا مطابق متدل 0)شکل  های برازندگی تامين نموده استشاخص

« رفتتار زيستت میيطتی» (2R)ساختاری، میدار ضريب تعيتين 
                                                                                           
0- Jöreskog & Sörbom 

درصتد واريتانس  آن توست  دو ستازه  88حاكی از آن است كه 

تبيتين شتده « هتای گروهتیروش»و « میيطینگرش زيست»

و « ای گروهیهروش»، «میيطیدانش زيست»های استا سازه

را « میيطینگرش زيست»درصد واريانس  84« ترويج انفرادی»

هتای رستانه»هتای همچنين قابل ذكر است، سازه اتبيين نمودند

 00« های گروهتیروش»و  β)=  503/1 و> p  10/1)« جمعی

  كنندامی بينیپيشرا  «میيطیدانش زيست» تغييرا  از درصد

رايب استاندارد مورد فرضيا  پ هش بر اساس ض 0در جدول

فرضتيه ايتن  4از بتين  آزمون قرار گرفتنتد و مشتاهده شتد كته

اندا از نکتا  بتارز ايتن قرار گرفته تأييدفرضيه مورد  5پ وهش، 

بتر « هتای گروهتیروش»داری معنتی تتأثيرتوان به جدول، می

 اشاره داشتا«  میيطیرفتار زيست»

 
 
 



 

 
 استاندارد( ضرايب)محيطی كشاورزان ترويجی بر رفتارهای زيست -زشیهای آموروش تأثيرمدل مسير  .2 شکل

 

 همکتاران و یگلتهتای از نتتايج بررستی اين يافته با بخش

( 0044) رزاقی بورخانی ( و0044كرمی و همکاران )علی ،(0034)

( غيرهمستتو 0031راد و نعيمتتی )همستتو و بتتا بررستتی پزشتتکی

های گروهی با عضتويت افتراد در رسد روشباشدا به نظر میمی

هتای اجتمتاعی، موجبتتا  افتزايش تعاملتتا  هتا و گتتروهتشتکل

هتای انتیآنان شده و ايتن امتر نگر اجتماعی و سرمايه اجتماعی

افراد را در خصوب میي  زيست به عنوان يک میتي  زنتدگی 

تترويج »نشتان داد كته  هاكندا همچنين يافتهمشتر  بيشتر می

« میيطتینگترش زيستت»داری بتر مربت و معنیاثر « انفرادی

، (0036) شيتآراهتايی از نتتايج بررستی داردا اين يافته با بخش

( 0044همکتتاران )كرمتتی و علتتیو  ( 0034) همکتتاران و یگلتت

رستتد تمتتاس انفتترادی مرجتتان و همختتوانی داردا بتته نظتتر متتی

زيستت و بالتای میتي  توانتد ارزشكارشناسان با كشاورزان می

نياز اصلی رفتتار حفاظت از آن را برای كشاورزان )به عنوان پيش

 میيطی صیيح( مشخص نمايدازيست

ری بتر دااثر مربت و معنی« های جمعیرسانه»ها، طبق يافته

هتايی از دارنتدا ايتن يافتته بتا بختش« میيطتیدانش زيستت»

و  0رادنيام(، 0030ن )ا، شبيری و همکار(0036) شيآرامطالعا  

سيار و زليخائی( 0031) و همکاران ايكفروتن( و 0100)همکاران 

راد و نعيمتی ، پزشکی(0034) همکاران و یگل، (0034همکاران )

رسد در جهت تیويت بعد دانشی به نظر می همسو استا (0031)

هتتای هتتای جمعتتی ماننتتد برنامتتهكشتتاورزان استتتفاده از رستتانه

های ها، پيامکرسانهای آموزشی، پيامفيلم تلويزيونی و راديويی،

هتای دايتم و موقتت، های اينترنتی، نمايشگاهتلفن همراه، سايت

پ وهشتی و پوستترها  -هتای علمتیمجله بروشورهای ترويجی،

اثتر « میيطتیدانش زيستت»ها، طبق يافتهواهد بودا راهگشا خ

داردا اين يافته با « میيطینگرش زيست»داری بر مربت و معنی

(، شتبيری و 0030)و بخشتنده  انيمیمتد هايی از بررسیبخش

و  ايتتكفتتروتن(، 0030) یو زمتتان زادهیمنتتت(، 0030همکتتارن )

                                                                                           
0 - Aminrad 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87&queryWr=%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87&queryWr=%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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اردا ( مطابیتتت د0333)و همکتتاران  زريكتتا( و 0031) همکتتاران

« میيطتینگرش زيست»تیليل الگوی علی پ وهش نشان داد، 

« میيطتیرفتتار زيستت»بينتی قدرتمندترين متغير جهت پتيش

فرهمنتد و همکتاران هايی از مطالعتا  استا اين يافته با بخش

(، 0100ن )و همکتارا نايمول(، 0030(، شبيری و همکارن )0030)

خصتتوب ايتتن  در ( همستتويی داردا0333)و همکتتاران  زريكتتاو 

شتايد نگترش مطلتوب يافته، بايد به اين نکته نيز اشاره شود كه 

میيطی، انتظار رفتار مطلوب را در پی دارد، ولی در زندگی زيست

ها به رفتار منجر نشده و هنجتار شتکنی و روزمره، هميشه ارزش

ها به وضوح در جامعه قابل مشتاهده استت، زيرپا گذاشتن ارزش

هتا در كردن ارزشگردد درونیيشنهاد میبرای حل اين مشکل، پ

فرد در مرتبه اول به وستيله تربيتت در درون نهتاد ختانواده و در 

مرتبه دوم به وسيله مراكز آموزش رستمی و در مرتبته ستوم بته 

)نظتام آمتوزش غيتر « نظام ترويج و آموزش كشتاورزی»وسيله 

 رسمی مختص بزرگسالان( صور  گيردا 

 قيتییهای فرضيه ی هاآزمون جينتا .0جدول 

 هاروابط ميان سازه 

 اثرات مستقيم

 )ضرايب استاندارد(
 

آزمون 

 هافرضيه
 tآماره  ضرايب مسير

سطح معنی 

 داری
R 2 

1H 850/1 450/1 150/1 میيطیدانش زيست   گروهیهایروش 
00/1 

 رد

2H تأييد 116/1 461/0 503/1 میيطیدانش زيست   های جمعیرسانه 

3H 113/1 538/0 000/1 میيطینگرش زيست   ترويج انفرادی 

84/1 

 تأييد

4H رد 063/1 044/0 010/1 میيطینگرش زيست   های گروهیروش 

5H تأييد 100/1 510/0 001/1 میيطیزيستنگرش   میيطیزيست دانش 

6H 186/1 334/0 080/1 میيطیرفتار زيست  های گروهیروش 
88/1 

 تأييد

7H تأييد 104/1 008/0 000/1 میيطیرفتار زيست میيطینگرش زيست 

 

   گيرینتيجه

نظام تترويج و آمتوزش كشتاورزی در  تأثيردر اين پ وهش، 

 یرفتارهتادانش، نگرش و  بر یجيترو-یآموزش یهاروشقالب 

در ايتن متورد مطالعته قترار گرفتتا  كشتاورزان یطتيمیستيز

بترای  مترين اقتدامهمشت كه خصوب، بايد به اين امر اشاره دا

ارتیتای  ،كشتور در حتال حاضتر میيطتیزيستت معضتلا رفع 

 بتا كته ايتن امتر نيتز تنهتا ،فرهنگ عمومی در اين زمينه است

حاصتتل خواهتتد شتتدا ستتطوح  زيستتت در همتتهآمتتوزش میتتي 

كشاورزان به عنتوان يکتی از مهمتترين اقشتار در جهتت حفتظ 

وزش كشتاورزی بته باشند كه نظام ترويج و آمتزيست میمیي 

تواند عنوان يک مکتب آموزش غيررسمی مختص بزرگسالان می

ستازی، ايجتاد در كنار نظام آموزش رسمی كشور در جهت آگتاه

میيطتی ايتن قشتر گتام انگيزه و در نتيجه رفتار مطلوب زيست

بتر توانتد های پ وهش حاضر، به لیاظ نظتری متیيافته برداردا

 ی نيزكاربردبيفزايد و به لیاظ  نهيزم نيموجود در ا ا يادب یغنا

 یريتتگميدر تصتتم ،انتتهيگراميتصتتم یريتتگبتتا توجتته بتته جهتتت

زيستت و تتترويج میتي حتوزه  زانيتترو برنامته گتذاراناستتيس

 ارديمورد استفاده قرار گ كشاورزی

از آنجايی كه نگرش مربت به های حاضر، با توجه به يافته -

میيطی مناسب است ستنياز رفتار زيزيست به عنوان پيشمیي 

میيطتتی مناستتب نيتتز دانتتش و پتتيش نيتتاز نگتترش زيستتت

رستد رابطته خطتی دانتش، به نظر متیمیيطی بالا است، زيست

میيطتی كشتاورزان بستيار نگرش و رفتار در زمينه رفتار زيستت

نگترش زيستت »گتذاری تأثيرمهم باشد و همچنين با توجه بته 

ويتت نگترش ، در جهتت تی«میيطتیرفتار زيست»بر « میيطی

و تیويتت « ترويج انفرادی»زيست میيطی كشاورزان استفاده از 
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دار دانش بتر نگترش( بتا معنی تأثيردانش كشاورزان )با توجه به 

 تتأثيرشود، كته بترای افتزايش پيشنهاد می« های جمعیرسانه»

توانتتد بتتا تلفيتتق ترويجتتی، ايتتن امتتر متتی-هتتای آموزشتتیروش

هتای ترويجتی برنامته های فتردی، گروهتی و انبتوهی درروش

هتای منتابع آموزشتی و روش افزايتیصور  گيرد، تا امکان هتم

 آموزشی در يک بستر هماهنگ و منسجم فراهم شودا

هتای جمعتی صتور  ادانه بر میتوای رسانهبايد نگاهی نیّ -

تتر و ها با نگاهی علمتیگيرد و اصلاحاتی اساسی در میتوای آن

ور در حتال حاضتر بته میيطتی كشتتر به معضلا  زيستتدقيق

كتاربرد بتيش زيست در نتيجته خصوب در زمينه آلودگی میي 

 روغتن ايجاد دود، ريختن گازوئيل و)های كشاورزی ماشين ازحد

(، نابودی جانتداران ميکروستکوپی موجتود در ختا  و در نتيجه

شيميايی و نيتز میتاوم شتدن  ها و ساير موادكشو علف سموم و

، رابر سموم و نتابودی حشترا  مفيتدب آفا  و امراض گياهی در

، مستاله تخريتب لايته اوزوندفع نامناسب فاضلاب، آلودگی هوا، 

ريزگردها )در نتيجه برهم زدن تعادل اكوسيستم و از بتين بتردن 

تغييتر هتا، تنوع اكوسيستم(، فشار بيش از حد بر مراتع و چراگتاه

هتای بته كتاربری هتاتع و جنگتلاكشاورزی، مر اراضیكاربری 

 هتایفرسايش خا  و قليايی يتا استيدی شتدن ختا  ،ختلفم

حاصلخيز، بیران آب، ايجاد صنايع بدون توجته بته پارامترهتای 

ها، مشکلا  زيستت میيطی و از همه مهمتر سوء مديريتزيست

، كته تهيته و وجود آورده استته میيطی را در مناطق مختلف ب

یيطتی، مهای زيستتتدوين مستندا  تلويزيونی در مورد بیران

ديده، ارسال كيد بر مناطق آسيبأترويجی با ت-های آموزشیفيلم

ستازی و هشتدار دهنتده، ايجتاد هتای بتا میتتوای آگتاهپيامک

رسان با میتتوای آمتوزش اصتول حفتظ میتي  های پيامكانال

هتتای اينترنتتتی در ايتتن زمينتته، توزيتتع زيستتت، ايجتتاد ستتايت

میيطی منطیته كيد بر خطرا  زيستأبروشورهای تک برگی با ت

مورد نظر و در نهايت طراحی پوسترهای هشتداردهنده در زمينته 

زيست و های نادرست زراعی و غيرزراعی بر میي خطرا  روش

های اصلی منتهی به نواحی نصب آن در ميادين روستايی و جاده

 شوداروستايی پيشنهاد می

 -هتتای آموزشتتیبايتتد زمينتته حضتتور كشتتاورزان در دوره -

ای، هتتای طريیتتههتتای آموزشتتی، نمتتايشارگتتاهترويجتتی، ك

، هتاجلسا  پرستش و پاستخها، ، سخنرانیایهای نتيجهنمايش

هتای غيررستمی، ، بی جلسا  بی  تخصصی )پانل و سمينار(

گتردش صتیرايی بتا ارائته و  روز مزرعته، بازديد از مزارع نمونه

های آموزشی ها و دورهها و افزايش كيفيت آموزشی كلاسمشوق

جلسا ، ايجاد تناسب میتوای آموزشی بتا نيازهتای آموزشتی و 

ايجاد اعتماد بته مروجتان و كارشناستان كشتاورزی، ، كشاورزان

ها و در نهايتت افتزايش مشتاركت افزايش تجهيزا  و زيرساخت

هتای آموزشتی( هريزی، اجرا و ارزشيابی دوركشاورزان )در برنامه

های اجرايتی ر طرحايجاد شودا همچنين افزايش مشاركت آنها د

زيست به صور  ناخودآگاه حس تعلق میتي  زيستت بته میي 

نيتاز توانتد پتششان را ايجاد نموده و اين امر متیآنها و فرزندان

زيستت را در حركت در جهت يادگيری در خصوب حفظ میتي 

شود، در زمينته میتتوای همچنين پيشنهاد می ها فراهم كنداآن

سموم و كودهای گی استفاده از های آموزش گروهی، چگونروش

هتا، متديريت تلفيیتی آفتا  )در جهتت كتاهش آلی و كمپوست

، عوامل از بتين برنتده ختا  ها(كشها و علفكشمصرف آفت

زايتی، شورشتدن، تغييتر فرسايش، آلودگی، غرقابی شدن، بيابان)

رويته، گترد و غبتار، آتتش ستوزی و چرای بتی، هاكاربری زمين

عوامتتل آلتتوده كننتتده ختتا  )كودهتتای  (،هتتای صتتنعتیفعاليتتت

های ها و فرآوردهها، فاضلاب، شويندهكششيميايی، پسماند، آفت

ای )برای میابله بتا مشتکلا  بیتران آب و نفتی(، كشت گلخانه

نابودی خا (، مديريت پستماند و متديريت فاضتلاب، اهميتت و 

 ،مهندستتی ژنتيتتک، كشتتاورزی ارگانيتتک ارزش تنتتوع زيستتتی،

هتای مشاركت فعالانه در طرحين آبياری و همچنين های نوروش

 زيست گنجانده شوداحفاظت از میي 

تترويج »از آنجايی كه در جهت تغيير نگترش كشتاورزان  -
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گتذاری تأثير« هتای جمعتیرستانه»مستتیيم و  تتأثير« انفرادی

غيرمستیيم )از طريق دانش بر نگترش( را دارنتدا در ايتن راستتا 

هتای انفترادی ان افتزايش تمتاسبرای تغييتر نگترش كشتاورز

كشاورزان با مروجان، كارشناسان كشاورزی، كشتاورزان پيشترو، 

توانتد بتا شود كه ايتن امتر ابتتدا متیرهبران میلی پيشنهاد می

مراجعه مروجان به خانه و مزرعه كشاورزان و افتزايش مکالمتا  

های غيررسمی مروجتان بتا كشتاورزان )در بتازار، تلفنی و تماس

های میلی( و در ادامه با ايجاد انگيتزه در مراسم و جشن خيابان،

ای های مشتاورهكشاورزان برای مراجعه به اداره ترويج و سازمان

كشاورزی و ديگر كنشگران صور  گيتردا ذكتر ايتن نکتته نيتز 

ضروری است كه تغيير سطیی انگيزه كشاورزان و ايجاد نگرش 

گرچه فترد ختود را  شودمربت در آنها هميشه به رفتار منجر نمی

هتا و بستتر دانتد و ارزشدوستدار و حتامی میتي  زيستت متی

های مطلوب شتده استت، ولتی در اجتماعی موجب انتیال ارزش

میيطتی  از ختود  ای به انجام رفتارهای زيستتعمل فرد علاقه

دهد كه اين امر ناكارآمتدی تغييتر نگترش را در تغييتر بروز نمی

نمايتد كته بترای حتل ايتن ثبا  میرفتار در بسياری از شراي  ا

هتا در كنتار ها و انگيزهمساله، الزاما  قانونی و تیميلی و مشوق

تواند راهگشا باشد كه اين امتر بتا اتختاذ های آموزشی، میروش

گتذار ميستر خواهتد های راهبردی توس  نهادهای قانونسياست

  بودا

 حاضر پ وهش و است مواجه يیهاتيمیدود با یپ وهش هر

 متغيرهتای نکتهيا بته توجته بتاا ستين یمسترن قائده نيا از زين

، كارشناستان علمتی رتبتهتیصيلا  كشاورزان،  رينظ زين یگريد

-ستتزي منتافع میيطتی،هتای زيستتارزش ی،از زندگ تيرضا

 به توانستندیم غيرهو  یفرهنگ زهيو انگ یرهنگتصور ف ،یطمیي

 قرار طی كشاورزانمیيگذار بر رفتار زيستتأثيرمتغيرهای  عنوان

 شيافتزا بتر یمبنت یشناختروش تيمیدود ليدل به یول رند،يگ

 متغيرها و تمركز اين پ وهش بتر یگستردگ ليدل به تناقض نرخ

 امکتانهای آموزشی نظتام تترويج و آمتوزش كشتاورزی، روش

 استت ممکتن رو نيا ازا دينگرد فراهم متغيرها ريسا یريكارگبه

 قرار یشناختروش تيمیدود نيا يرتأث تیت آمده دست به جينتا

 یهانظام یآت یا يتیی در شودیم شنهاديپ نيبنابراا باشند داشته

 در استتفاده متورد برخی متغيرهای از ییيتلف یمبنا بر یكشاورز

 جينتتا و گردنتد بندیمتغيرها موجود اولويت ريسا و پ وهش نيا

 قترار ريتفست و ستهيمیا مورد حاضر مطالعه جينتا با مطالعا  آن

 ارديگ

 

 منابع

 بتر متؤثر ترويجی-آموزشی عوامل بررسیا 0036ا با م ش،يآرا

(ا ايلتام استتان: متوردی مطالعه) تراريخته گياهان از استفاده

 :(8) 5 توستتعه، و كشتاورزی متتديريت المللتیبتتين فصتلنامه

 ا  060-054

 یبررستتا 0043ا ش م،يابتتراه پتتورا  م پتتور،یهتتادا ا ،يیبتتادكو

 رستتانيدب میطتع آموزگتاران یطيمیستيز یهآگا تيوضع

 ایاسلام آزاد دانشگاه: تهران ،یآگاه یارتیا روش و تهران

ارتیاء ترويج كشاورزیا سوانسون،  ا0040باقری، ا و صيامی،  ا 

 ا بنتز، را و سوفرانکو، اا اردبيل: انتشارا  باغ انديشهاب

 تت زشتیآمو عوامتل ررسیا ب0031راد، غا را و نعيمی، اا پزشکی

 نظتتر از تراريختتته گياهتتان بکتتارگيری بتتر متتؤثر ترويجتتی

 ا0-3(: 0)05ا اقتصاد و توسعه كشاورزیا متخصصان

 ،ادا و بتان،ا كشتاورزی تترويجا 0045ا ا پور، زمانی وا م تبرائی،

 امشهد ،فردوسی دانشگاه انتشارا ا ا هاوكينز،

ا 0031میمتتدی، ایا و حستتينی، سا ما جايتتدری، را سا ملتتک

 بهينه مصرف مديريت ترويجی -آموزشی راهکارهای بررسی

ا ايلام استان گندمکاران بين در خشکسالی با میابله برای آب

 ا0-00(: 8)8، كشاورزی آموزش و ترويج پ وهشهای
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ا 0030كتتانی،ا عا اا و وصتتال، زا شتتاهکويی،ا عا نجفتتیخواجتته

 ؛ روسيتاييا میيطيیزيست هایآگاهی بر مؤثر عوامل بررسی

ا بينتالود( شهرستتان در جتاغرق )دهستتانمتوردی  عتهمطال

 8مشتهدا  فردوسی روستايی، دانشگاه ريزیبرنامه و پ وهش

  ا36-45(:0)

ما  و قربتانی، پا، دانتش، فا، ارشتاد، جهرمتی، ما،ختواهحمايت

 نگترش دانش، مناسبا  باب در شناختی جامعه ا تأملی0036

 انشتتگاهد دانشتتجويان مطالعتته) میيطیزيستتت رفتارهتتای و

 ا5-06(: 0)4ايران،  اجتماعی ا مسائل(تهران

 فنتاوری از استفاده ميزان ا رابطة0030ما  شبيری، ما، و رضايی،

ستواد  بتا )اينترنتت بتر تأكيتد بتا( ارتباطتا  و اطلاعتا 

(: 8)00زيستت،  میتي  و انستان میيطی دانشجويانازيست

 ا54-81

 ختته،يترار اهتانيگ یريبکارگ جيتروا 0044ا ف ،یبورخان یرزاق

 شيهمتتاا داريتتپا یكشتتاورز توستتعه یبتترا متتؤثر یراهبتترد

 صتص استفند، 00 كرمانشتاه،ا یوتکنولوژيب و غذا یامنطیه

 ا40-64

 حتداد ترجمه پايدار، توسعه هایشاخص ا0040دا  .يان رادفورد،

 حفاظت سازمان انتشارا  :تهران ن اد، میرم ناصر و تهرانی

 .زيست میي 

 -یاقتصتتاد یرهتتايمتغ نيبتت رابطتته ستتیبرر ا0034رادان، فا 

 یطتيمیزيستت تتأثيرا  بتا یجمعت یها رسانه واجتماعی 

  يمیت آموزش مجله(ا متزوتسان كارمندان: یمورد مطالعه)

 ا010-008 :(0)4 دار،يپا توسعه و ستيز

 داريتپا توسعه در رانيا تيوضع(ا 0030ا )م ، یسنگجوئروانبخش

-40 :(4) 8 ،توستعه و ستتيز  يمی مجلها یطيمی ستيز

 ا40

ا متدل 0034مهتديی،  ا و موحتدی، را سيار، لا نادریزليخائی

ترويجی متؤثر بتر متديريت پايتدار آب  -های آموزشیعامل

 ا06-00: 86كشاورزی از ديدگاه متخصصان آب استانا 

ا رانيتا آب منتابع تيريمتد یخيتار یبررسا 0034ساز، ما ساعت

 ا0-04 :(08) 0 ی،داريپا و توسعه ، ستيز  يمی

 هتایگتزارش بررسی ا0043فا  پوراصغرسنگاچين، و اا ستوده،

در ستال  عملکترد میتي  زيستت و پايتداری هتایشاخص

، توستعه میي  زيست و مجله ايرانا جايگاه و 0114-0115

 ا40-50(: 0)0

ا مرجتع تترويج كشتاورزیا 0041شهبازی، اا و حجاران، اا ، با 

 ن ترويج كشاورزیاسوانسون، با تهران: انتشارا  سازما

ا 0030ا ح ،یبتديم وا ا دم،اقهیكوا م ،یاللهفر ا ما س ،یريشب

 بتا( ونيزيتلو بر ديتأك با) یجمع یهارسانه از استفاده ارتباط

 یفنتاور مجلها معلمان ستيز  يمی آموزش سطح بردن بالا

 ا00-81 :(0)8 ،یآموزش علوم در ارتباطا  و اطلاعا 

 ،فرهنتگ در یاجتمتاع یهتاشبکه نیشا 0036ا ما س ،یريشب

 یمتورد مطالعته: معلمان یطيمیزيست اعتیادا  و هاارزش

 :(0) 6 دار،يتپا توستعه و ستتيز يمی آموزش مجلها تلگرام

 ا80-04

 وا ا ،یانصتارا ی ،یمیمتدا م ان،يتميرحا ا ،یاستدا خ ،یفيشر

 یهتایتعتاون در یاجتمتاع هيسرما تيوضعا 0031ا ا ،یطارف

 فصلنامها مرتب  عوامل و كوهدشت شهرستان يیروستا ديتول

 ا003 – 050 :(80) 00ا یاجتماع رفاه

 نيبت رابطه یتجرب مطالعها 0030 ال ، یقل امام وا س ، یصالی

 یمتورد مطالعه: یطيمیزيست رفتار میيطی وزيست یآگاه

 مستائل مجلتها ستنند  شتهر يیروستتا و یشهر مناطق در

 ا000-084(: 0)0ا رانيا یاجتماع

 آمتوزش در زيستت يمیا 0030ا ز ، ن اد یپازوك وا پ ،یلیصا

 یهتادانشگاه انيدانشجو یطيمیستيز دانش یابيارز: یعال

-000 :(8) 0 ،یآموزش یزيربرنامه مطالعا ا مازندران یدولت

 ا033

ا 0044ا حا زادهیمهتدا م ،یذريچا فا  ا  ،ینيحسا ا ،یكرمیعل

 یوتکنولتوژيب رشيپتذ زانيتم در یآموزش یهاروش گاهيجا
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 اكشاورزی آموزش و ترويج علوم كنگره سومينا یكشاورز

 ا 0035، ما شا زادهفيشتتر ، اا واحمتتدپور ی، عا اارستتتم یعباستت

 رامتونيپ یجتيترو یآموزشت هتایتيتفعال یاثربخش ليتیل

 معادلتا  یابيمتدل بتا توتونکار كشاورزان دانش سطح ارتیای

، رانيتا كشتاورزی عهتوس و اقتصاد یا يتیی مجلها ساختاری

 ا416-635(: 0)0

 و نگترش ،دانتش شتکافا 0030ا س ،یصالی جعفر ،ام یفاضل

-060 : 08 ، یگردشگر تيريمد مطالعا ا گردشگران رفتار

 ا004

 یبررستا 0030ا ح ،یخلجتیستارا   فرد، یشکوه ،ام فرهمند،

 مطالعتا ا یطتيمیزيست یرفتارها بر مؤثر یاجتماع عوامل

 ا0-00 :(01) 8 ، یشهر یشناس جامعه

ا 0031ا ا ،یدريتح وا زادهنيحستا   میمتدپور،ا ش ا،يتكفروتن

 یطتيمی دانتش شيافتزا در ختانواده و رستانه نیش یبررس

 نيپنجم(ا اهواز یدانشگاه شيپ انيدانشجو: یمورد مطالعه)

 دانشگاه تهران، ، ستيز  يمی یمهندس یتخصص كنفرانس

 استيز  يمی دانشکده تهران،

-یآموزشت یهتاعامتلا 0034ی، حا بلال ی، را وحدمو ی، گاگل

 ینيزم بيس ديتول در یكشاورز آب تيريمد بر مؤثر یجيترو

 ا0-01: 85ی، كشاورز آموزش تيريمد پ وهشا همدان

 اخلتتتاق ستتتنجشا  0031میبتتتوبی، ما را، و رمضتتتانی، نا 

گلستانا فصلنامه اخلتاق  استان در روستاييان میيطیزيست

 ا60-40(: 0)6در علوم و فناوری، 

 بتر متؤثر عوامل یبررس ا0030ا س ، بخشنده و ،ا م ، انيمیمد

 تيريمد مطالعا ا سبز كنندگان مصرف ديخر قصد و نگرش

 ا03-64 :(45) 00 ،وریبهره

 متؤثر عوامتل سهيمیا و یبررس ا0030ا غ ،یزمان وا م زاده،یمنت

 عضتو ريتغ افتراد و كشتاورزان یطتيمیزيستت نگترش بر

-60 :(8)0 ،یكشتاورز و تعاونا رازيش یشاورزك یهایتعاون

 ا 80

بنتدی بررسی و اولويتتا 0044ا میمدی، حميرگوهر، ما و موحد

رويکترد  نيازهای آموزشی و ترويجی كشاورزان با استتفاده از

ستتنجش اختلتتافی ستتطح دانتتش فنتتی و ميتتزان كتتاربرد آن 

 اهتای تهتران و اصتفهان()مطالعه موردی گندم كاران استان

 ا60-40(: 0)8لوم ترويج و آموزش كشاورزی ايران، مجله ع

هتتای هتتای متؤثر در بکتتارگيری روشا ستتازه0041میدستی،  ا 
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Abstract 

Although the efficiency and sustainability of many environmental protection technologies have been 

widely proved in agricultural research centers, many farmers still do not have enough information and 

knowledge about these technologies. This is due to the fact that such technologies require replacement 

of local management skills, knowledge and manpower with foreign inputs. The purpose of this study is 

to analyze the effects of agricultural extension and education system in the form of educational-

extension methods on farmers’ environmental behavior. The present report is for a descriptive and 

causal-relational research study that was conducted by using the survey method. The statistical 

population of this study consists of farmers in the Sis area located in the Shabestar district of East 

Azarbaijan province (N = 4487). The Morgan table was used to determine the sample size. The sample 

size was 350, which increased to 360 farmers to reduce error and also to compensate forunanswered 

questionnaire. Samples were chosen using the random sampling method. The data collection instrument 

was a questionnaire whose validity was confirmed using the opinion of professors of agricultural 

extension and education at the University of Tehran and the reliability of the variables was confirmed 

using a pretest and Cronbach's alpha coefficient. The structural equation modeling technique was 

applied to analyze the data. Based on the obtained information, there is sufficient evidence to confirmthe 

significant effect of "group methods" and "environmental attitude" on "environmental Behavior". The 

significant effect of "individual extension" and "environmental knowledge" on "environmental attitude" 

was also confirmed. The results indicate that  combination of individual, group and mass methods in 

extension programs can be used to increase the effectiveness of educational-extensional methods, to 

enable synergy of educational resources and educational methods in one harmonious and cohesive 

platform. 
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