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 چکیده 

روش  بتود. بته ایتن من تور از های شهرهای استتان یتزدیشهردار ي کارکنانطيمح ستیز رفتار و نگرش ،يآگاه زانيمبررسي  ،پژوهش حاضرهدف 
گيری های شهرهای استان یزد بود که با استتفاده از روش نمونتههمبستگي استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان شهرداری -توصيفي

تكميتل های نگرش، آگاهي و رفتتار زیستت محيطتي را نفر زن( از این افراد انتخاب شدند و پرسشنامه 68نفر مرد و  208نفر ) 276 ایتصادفي خوشه
نتتاب   انجتام شتد. ای، رگرسيون چندگانه، آزمون تي مستقل و تحليل واریانس یكراهتهنمونهها با استفاده از آزمون تي تكکردند. تجزیه و تحليل داده

تحليتل  .استت بتاتتر متوستط ازهتا ي آنطتيمح ستتیزو رفتتار  نگرشاما  است متوسط کارکنان يطيمح ستیز يآگاه زانيمپژوهش نشان داد که 
عتووه بتر ایتن ميتزان . هستند محيطيزیست رفتار برای داریمعنيمثبت و  بينپيش محيطي، زیست آگاهي و نگرش متغير دو هر نشان داد ونيرگرس

تر، تحصيوت کارکنان با نگرش زیست محيطي آنان رابطه داشت اما با آگاهي و رفتار زیست محيطي ارتباطي نداشت. کارکنان دارای تحصتيوت بيشت
سال سابقه  10-20تری داشتند. ميزان سابقه خدمت کارکنان نيز با رفتار زیست محيطي آنان رابطه داشت و کارکنان دارای محيطي مثبتنگرش زیست

 خدمت رفتار زیست محيطي باتتری داشتند. 
  یكلمات كلید

   . "کارکنان شهرداری"و  "سابقه خدمت"، "وتميزان تحصي"، "يطيمح ستیز رفتار" ،"يطيمح ستیز نگرش" ،"يطيمح ستیز يآگاه"
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Abstract  
 

The purpose of this study was to investigate the environmental knowledge, attitude and behavior of 

municipal employees. In this descriptive-correlational study, 276 employees (208 males and 68 

females) were selected from Yazd city municipality staff using probability sampling method and 

completed researcher-made questionnaires of attitude, awareness and environmental behavior. Data 

analysis using one-sample t-test, multiple regression, independent sample t-test and one-way analysis 

of variance revealed that employees' environmental awareness was lower than average but their 

attitude and environmental behavior were higher than average. Regression analysis showed that both 

attitude and environmental awareness were positive and significant predictors of environmental 

behavior. In addition, the level of education of employees was related to their environmental attitudes 

but was not related to environmental awareness or behavior. The more educated employees had a 

more positive environmental attitude. Employees' job experience was also correlated with their 

environmental behavior and employees with 10-20 years of job experience had higher environmental 

behavior.  
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 مقدمه  -1

 یدهایتهد معرض در يالمللنيب و يمل سطح در ستیز طيمح امروزه
 و يعموم  يبس ازمندين معضوت نیا با مواجهه رونیا از. است یجد
 ريتأث که يطيمحستیز یهاآموزش نقش انيم نیا در. است یجد عزم

 یسازنهيزم. است مؤثر اريبس دارد، مخاطبان در زهيانگ جادیا بر فراوان
 يمتعال اهداف به لين یبرا هدفمند یهاآموزش ارائه جهت

 در. است مرتبط یهادستگاه یيسوهم و توش مستلزم ي،طيمحستیز
 و آموزش ،يطيمحستیز مشكوت با مقابله متعدد یهاروش نيب

 ضرورت که هاستروش نیمؤثرتر و نیتریاديبن از يكی یسازفرهنگ
 قرار ديتأک مورد رانيگميتصم و متخصصان یسو از مكرر طوربه آن

 اقدامات نیتريعلم و نیتريتخصص آن بدون و است گرفته
 و زادهيتق انيگارچيس) ماند خواهند توانکم ای ميعق زين يطيمحستیز

ی اهميت محيط هاست بشر متوجهاگر چه مدت (.1392 همكاران،
ت (، اما امروزه، تهدیدا1384زیست در زندگي خود شده است )فيروزی، 
های وجدان انسان قرن بيست زیست محيطي در مرکز مهمترین پرسش

ها افكار عمومي جهان را به طرز نگران و یكم قرار دارد. این پرسش
ای به خود معطوف کرده و حساسيت شدیدی نسبت به محيط کننده

 زیست در سطح جهاني به وجود آورده است. بروز مسائل و مشكوت

 زیست محيط آیا شده است که پرسش این طرح موجب محيطي زیست

 این بر روز هر بياورد؟ دوام انسان فعلي رفتار ادامه تواند در برابرمي

منابع  مصرف به گذشته همانند تواننمي شود که مي افزوده  آگاهي
سطح  در محيطي زیست تنگناهای هاینشانه و داد ادامه جهان طبيعي
حفظ (. 1386دیگران، است)عابدی سروستاني و  شده آشكار جهان

طبيعت، توش برای بهبود کيفيت محيط زیست و رهيافت اکولوژیك 
 بودهای متعلق به قرن نوزدهم )زیست بوم شناختي( به زندگي، اندیشه

 توسعه یافتهکه مدتهای مدید تنها برای نخبگان روشنفكر کشورهای 
انگذاران های بنيها، از جمله اندیشه. این قبيل اندیشهستمطرح بوده ا

در ایاتت متحده امریكا، مختص یك گروه از  1اوليه انجمن اوادابن
ند دنخبگان بود که زیر فشار سهمگين صنعتي شدن به زانو درآمده بو

تعامل اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم،  (.159: 1384، 2)کاستلز
 اصليی دغدغه، های مختلفمحيط زیست و پایداری در عرصه ،توسعه

های پایاني قرن در دههو  بوده است ثر کشورهای در حال توسعهاک
مدیریت منابع  ،ریزیهای جلب مشارکت مردم در برنامهبيستم، روش

های اجتماعي، سياسي و طبيعي و مدیریت محيط زیست، تحت دگرگوني
(، 1383آبادی، )خاتون ای شده استاقتصادی دستخوش تغييرات عمده

» نویسد: مي« عصر اطوعات»کتاب مشهورش  به طوری که کاستلز در
اروپایيان خود را  3/2درصد امریكایيان و بيش از  80، 1990در دهه 

روند  در واقع، (.147: 1384 ،)کاستلز «انددانستهطرفدار محيط زیست مي
کشورهای پيشرفته صنعتي بيانگر این واقعيت  اکثر های گذشته دردهه

های محيط رشناسان  و نيز مدیران عرصهاست که کارگزاران دولتي، کا
اند )خاتون آبادی، زیست و منابع طبيعي به رهيافتي تازه روی آورده

ها و قوانين متعددی برای حفظ برنامه این رهيافت تازه شامل: (.1383
طبيعت، ارتقای کيفيت زندگي و نهایتاً نجات کره زمين در بلند مدت و 

با  (.1388،)صالحياست وتاه مدت نجات نسل کنوني ساکنان آن در ک
 به قوت خود همچنان يمحيط زیست قسمت اع م مسائلاین وجود، 

                                                           
1 .Audubbon Association 

2 . Castells 

 امتروزه کته معتقدند يطيمحستیز حققانم .ستمانده ا باقي
 را انسان يزنتدگ یاکتننده نتگران طرز به يطيمحستیز یهابحران
 کره رد موجودات ریستا و انتسان اتيح که یحد تتا کترده، دیتهد
 یهابحران و داتیتهد از يبرخ. است انداخته مخاطره به را يخاک
 جنگل اوزن، هیت شدن نتازک هتوا، و آب راتييتغ رين  يطيمحستیز
 بتات ت،يجتمع تادیازد ،(1994 ،3فيردکل و بتنتون) غتذا بحران ،یيزدا

 ،یتكنولوژ شرفتيپ ،مردم یتقاضا شیافتزا و يزندگ سطح رفتن
 دارانهیسرما توسط يعيطب طيمح از ياصول ريغ و انهیجوبهره هاستفاد

 ،(2010 ،يصتالح) انسان مسئوتنه ريغ یهاکنش ،(1382 ،4کتامونر)
 مصرف، كباری داتيتتول از استتفاده منازل، در یانرژ از هیرويبت استتفاده
 مواد دفع ها،کش آفت انواع از استفاده ،يشخص هينقل لیوسا از استفاده

 به زباله نتكردن كيتتفك و یآورجتمع و يربهداشتيغ روش به دیزا
 طرز بته را جتهان يعتموم افتكار( 1380 بتارو، بته) افتیباز من ور
 به نسبت یدیشد تيحساس و کرده معطوف خود به یاکننده نگران
 تواندينم کس چيه. است آورده وجود به يجهان سطح در ستیز طيمح
 يخاک کره یرو بر کننده آلوده مواد شیتدايپ که کند مطرح ار ادعا نیا
. است انسان اراده از مستقل و يعيطب یهايدگرگون يبرخ جهينت ما

 شیهاتيفعال جهينت در انسان یرفتارها و نگرش ،افكار در که ياشتباهات
 استت يختسارات ياصل یهاعلت از يكی آمده، وجود به نيزم یرو بر
 .است دهیگرد آن متحمل ستیز طيمح که

 ینظر چارچوب 
های اصلي در پرداختن ن ریه اجتماعي قرن بيستم به یكي از موضوع

های اجتماعي و رواني و نيز محيطي بوده محيط زیست، توجه به هزینه
که همچون پيامد چيرگي فني جامعه بر محيط طبيعي نمود پيدا کرده 

-پایگاه، ارزش و نگرشهای درباره ها پرسشاست. همچنين این ن ریه

معتقد است  5هاگس (.133: 2007های محيطي طرح کرده است )بری، 
 1970جامعه شناسي محيط زیست از سال های  ،که به لحاظ تاریخي

که به عنوان یك حوزه درسي مستقل ظهور کرد از دو مرحله گذر کرده 
اند که از است. در مرحله اول جامعه شناسان محيط زیست توش کرده

ای از عوامل نزدیك و مرتبط به هم یك عامل کليدی را ميان مجموعه
د را تعيين کنند. در وشکه موجب بحران مداوم از فروسایي و تخریب مي

مرحله دوم و اخيراً تغيير قابل موح ه ای به سوی کشف موثرترین 
 گس،فرایندهای اصوح و بهبود زیست محيطي صورت گرفته است )ها

گفته هانيگان وقتي علل تخریب گسترده محيط زیست را (. بنا به 2006
 :در ن ر بگيریم دو دیدگاه اصلي وجود دارد

تبيين زیست بومي که در مدل کاتون و دانلپ کارکرد زیست  .1
 .محيطي رقابتي تجسم یافته است

-تبيين سياسي، همانگونه که در مفهوم کار یكنواخت توليد  .2
 .(مانمي شود )هیافت  -شده توسط آلن اسكانيبرگ مطرح

ن ریه کار  1980اند که در سال های باتل و دیگران مشاهده کرده
یكنواخت توليد ارائه شده توسط اسكانيبرگ، گولد و وینبرگ و 

( ارائه شده توسط 6NEPهمراهانشان و نيز پارادایم زیست بومي جدید )
دانلپ و کاتون اساساً تنها مدعيان قابل توجه برای تفوق ن ری در 

                                                           
3  .  Benton and Redclift 

4  .  Commoner 

5  .  Hughes 

6 . New environmental paradigm 
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اند که تا امروز هم موثر باقي صه جامعه شناسي محيط زیست بودهعر
جنبش  (.2008، به نقل از صالحي 2003مانده اند )باتل و دیگران 

بهار "ظهور کرده بود با کتاب  1960زیست محيطي جدید که در دهه 
خوش درخشيد. کارسون یك نویسنده زیست  2راشل کارسون "1خاموش

هار خاموش توجه همگان را به تخریب حيات محيطي بود که با تاليف ب
برانگيخت. کارسون در کتاب بهار  3وحش به وسيله آفت کش د.د.ت

های طبيعي کند که هر گاه فهم و شناخت ما از ن امخاموش مطرح مي
تواند خسارات جدی به محيط زیست وارد های ما ميکامل نباشد، فعاليت

در جهت توسعه و بهتر کردن های پرداخت که کند. وی به نقد فناوری
-شرایط زندگي انساني تبدیل به تهدیدات ناگواری برای زندگي انسان با

ا نمایان کرد )درسنر، ها ربيني نشده این نوع فناوریشد و نتای  پيش
گيرد که کنترل طبيعت کارسون از این کتاب نتيجه مي(. 45: 1384

 4عصر نئاندرتال شناسي و بينشآميز که زائيده زیستعملي خشونت
 باشد.شد، طبيعت فقط برای راحتي انسان مياست؛ زماني که تصور مي
در  1960های زیست محيطي، به اواخر دهه به وجود آمدن آگاهي

ها منحصراً، مختص گردد که این آگاهيکشورهای غربي برمي
های زیست محيطي در سطح کشورهای غربي بود، اما افزایش آگاهي

گردد، زماني که جنگ سرد به پایان برمي 1980ر دهه جهان به اواخ
رسيده و مشكوت زیست محيطي، تهدید جدید جهاني برای حيات 
انسان بود. از جمله این مشكوتي که منجر به افزایش آگاهي در سطح 

، بر فراز 1985جهاني شد شامل کشف حفره بزرگ تیه اوزن در سال 
شود که کلروفلوئورو يدا ميقطب جنوب و هر روزه شواهد بيشتری پ

ها و فضاهای زیر ؛ یعني مواد شيميایي به کار رفته در یخچال5هاکربن
- 6ای چرنوبيلزميني، مسئول این عمل هستند و در نهایت فاجعه هسته

، بود 1986در سال  -که تعشعشات رادیواکتيو را در اروپا منتشر کرد
بيني رفتار انسان رای پيشاز جمله متغيرهای مهم ب (.69: 1384)درسنر، 

نسبت به محيط زیست، ميزان آگاهي و شناخت فرد درباره مسائل 
عنوان یك ضرورت مهم برای زیست محيطي است. آگاهي و شناخت به

شود )فردوسي و همكاران، ها قلمداد ميانجام موفقيت آميز فعاليت
د توان(. اگرچه آگاهي و شناخت زیست محيطي هميشه نمي254؛ 1386

تواند تاثير مستقيم و مثبتي بر مكانيسم رفتار داشته باشد، اما مي
های دیگری را تقویت کند که باعث تسهيل و تغيير در رفتار مكانيسم

-ای از سيستمتوان گونهها را مينگرش (.2004شوند )فریچ و همكاران، 

ها را به طور ذاتي آماده های پيچيده و من م عقيدتي دانست که انسان
نماید و تمامي ابعاد رفتار بشر را های رفتاری خاص ميانجام واکنش

چنان که در ذهن تداعي دهد. براین اساس نگرش آنتحت تاثير قرار مي
کند، امری ساده نيست، بلكه امری پيچيده و بر رفتارها تاثير پيدا مي

گذارد. همه ما دارای نگرش نسبت به خود، دیگران و محيط خود مي
هایي که در يم که ما را برای انجام کنش و واکنش به روشباشمي

 (.1369کند )کولتنر، مي های ما شكل گرفته، آمادهباورها و نگرش
 به بيني زیست محيطي، جهان یا محيطي ها و باورهای زیستنگرش

 و انسان بين در ارتباط با رابطه باورها، و ها گرایش از ن امي عنوان

                                                           
1  . Silent Spring 

2  . Rashel Carson 

3 . D.D.T 

4 . Neanderthal 

5 . Chlorofluoro Carbons 

6  . Chernoby 

 مرجعي هاییا چارچوب حفاظتي رفتارهای ندهکن تعيين زیست، محيط

 این در شود. استفاده مي آنها از زیست محيط با تعامل هنگام که هستند

 محيط وارد است که چيزی اولين ما فكر طرز که گفت توان مي رابطه

 مختلف زیست اجزای گذاری ارزش چگونگي دهيشكل با و شود مي

 با ما نوع رفتار لذا، کند.مي تعيين را آن با ما رفتار چگونگي بومي،

آن  با خود رابطه از ما درک چگونگي به زیادی حد تا زیست محيط
 تعيين قائليم، ارزش زیست محيط برای چگونه ما که است. این وابسته

 و بينيممي چگونه زمين بر را خود عملكرد و نقش که است کننده این
کنيم  مي رفتار گونهچ دیگران، با منابع این گذاردن به اشتراک برای

 (.1386)عابدی سروستاني و دیگران، 

 پیشینه پژوهش -1
 تیحما( نشان دادند 1395) و همكاران يزداندر راستای این پژوهش ی

 ستیز فرهنگ تیتقو موجب يطيمح ستیز اقدامات از ارشد تیریمد
نتای  بررسي . شوديم رانیا در يصنعت یوکارها کسب در يطيمح

که بيش از نيمي از کارکنان  بيانگر این است (1394ن)و همكارا پاشاپور
شهرداری نگرشي کامو موافق یا موافق نسبت به رفتارهای مناسب 

 دانش کارکنان درباره رفتارهای زیست محيطيو  زیست محيطي دارند
( نشان دادند 1398و رمضاني) پوررحمانمتوسط روبه بات بوده است . 

نش و آگاهي زیست محيطي باتیي زنان در این منطقه از سطح دا
برخوردارند اما به خوبي منشا مشكوت زیست محيطي را نمي شناسند. 

بيانگر رابطه ی مثبت و  (1396ی و همكاران)حجازنتای  پژوهش 
معنادار چهار مولفه ی دانش محيط زیستي، ادراک محيط زیستي، 

 فر و همكاراننگرش محيط زیستي و نيت محيط زیستي بود. خوش
ی خود نشان دادند برای تروی  و توسعة رفتارهای  ( در مطالعه1389)

زیست،  محيط از مسؤوتنه نسبت به محيط زیست در راستای حفاظت
یابد. خوشفر و  طبيعت تغيير زندگي انسانها در روش و رفتار نحوه باید

ی اجتماعي، همبستگي مثبت و ( نشان دادند سرمایه1388همكاران )
رهای مسؤوتنه نسبت به محيط زیست داشته است. نتای  قوی با رفتا
نشان داد که متغير نگرش زیست  (1395)و همكاران زاده عباسپژوهش 

محيطي به صورت غيرمستقيم بر رفتار مسئوتنه زیست محيطي تاثير 
 7دارد و متغير دلبستگي بر رفتار زیست محيطي موثر است. ميفساد

که جوانان در مورد محيط زیست ( در بررسي خود نشان داد 2011)
محلي، نسبت به محيط زیست جهاني دانش بيشتری دارند و نگرش 
کلي آنان به محيط زیست به شدت مثبت است. با این حال اقدامات 

و همكاران  8مثبت کمي نسبت به محيط زیست انجام مي دهند. راکزن
ه ( به بررسي اشكال مختلف دانش زیست محيطي، نگرش مردم ب2012)

طبيعت و عوامل تاثيرگذار بر رفتار محيط زیستي پرداختند. نتای  نشان 
دهنده رابطه معنادار دانش و نگرش با رفتار محيط زیستي بود. نتای  

( بيانگر این واقعيت است که افرادی 1999پژوهش کایرز و همكاران )
که دانش بيشتری در مسائل زیست محيطي دارند، نسبت به محيط و 

گردند، لذا به احتمال بيشتر این افراد دارای تر ميحساس مسائل آن
باشند و به رفتارهای نگرش مثبت نسبت به محيط زیست نيز مي

( در 1998پردازند. ویدگرن )مسئوتنه نسبت به محيط زیست مي
 "پارادایم جدید زیست محيط و هنجارهای شخصي"ای با عنوان مطالعه

                                                           
7 . Mifsud 

8 . Roczen 
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شخصي )احساس گناه و خجالت( و به بررسي اهميت نسبي معيارهای 
آگاهي از پيامدهای زیست محيطي با رفتارهای مسئوتنه زیست 
محيطي در مقياس پارادایم جدید زیست محيطي پرداخته است. در این 

شده که متغير مطالعه دو عامل متفاوت به عنوان متغيير وابسته بررسي 
گر ميزان گرایش وابسته اصلي رفتار مسئوتنه زیست محيطي و متغير دی

به رفتارهای زیست محيطي است. نمونه آماری این پژوهش، جمعيت 
های بزرگترین سازمان -سال سوئدی عضو انجمن زیست محيطي بزرگ

و طرفداران محيط زیست هستند. نتای  حاکي از آن  -محيطي سوئد
های مسئوتنه زیست محيطي در است که بين احساس گناه و رفتار

اهي از پيامدها زیست محيطي ارتباط قوی وجود دارد که مقایسه با آگ
ها این ارتباط در بين اعضای انجمن در حد کمتر بود. همچنين، یافته

دهد که بين احساس خجالت و رفتارهای زیست محيطي نشان مي
ای وجود نداشته است. عووه بر این، بين متغييرهای تعدیل کننده رابطه

فتارهای مثبت محيطي و تمایل رفتاری سن، جنسيت و تحصيوت با ر
 "ای تحت عنوان ( در مطالعه1978لير )دانلپ و ون ای وجود ندارد.رابطه

گيری و نتای  اوليه پارادایم جدید زیست محيطي: یك وسيله اندازه
در مقياسي از سواتتي چند بعدی در مورد نگرش به  "پيشنهاد شده

و رفتارهای زیست محيطي  محيط زیست به بررسي ارتباط بين نگرش
اند. این مقياس به پارادایم جدید محيط زیستي معروف است. پرداخته

ها و رفتارهای لير نشان داد که بين نگرشنتای  مطالعات دانلپ و ون
 داری وجود دارد.مسئوتنه نسبت به محيط زیست رابطه مثبت معني

ای ذیل اقدام هبر مبنای شواهد فوق در این پژوهش به بررسي فرضيه
 شد: 
های ميزان آگاهي، نگرش و رفتار زیست محيطي کارکنان شهرداری-1

 استان یزد در سطح باتیي است. 
های استان یزد آگاهي و نگرش زیست محيطي کارکنان شهرداری -2

 دار رفتار زیست محيطي است.بين معنيپيش
ت محيطي بين کارکنان زن و مرد از ن ر آگاهي، نگرش و رفتار زیس-3

 تفاوت وجود دارد. 
های استان یزد با آگاهي، نگرش و سابقه خدمت کارکنان شهرداری -4

 رفتار زیست محيطي آنان رابطه دارد. 
های استان یزد با آگاهي، نگرش ميزان تحصيوت کارکنان شهرداری-5

 و رفتار زیست محيطي آنان رابطه دارد. 

 انجام تحقیق روش -3
 همبستگي نوع از يفيتوص موضوع، تيماه به توجه با پژوهش نیا طرح
شامل کارکنان شهرداری شهرهای استان  پژوهش نیا آماری ةجامع .بود

 ( بهاباد و بافق خاتم، ابرکوه، بافق، بد،يم اردکان، تفت، زد،ی)یزد شامل
 276 با برابر نمونه حجم ایگيری تصادفي خوشهبا شيوه نمونه باشد.مي
محقق ساخته بود  پرسشنامه ها داده یآور جمع ابزار انتخاب گردید. نفر

گویه برای نگرش  20گویه برای آگاهي زیست محيطي،  19که شامل 
گویه برای رفتار زیست محيطي بود. روایي  19زیست محيطي 

ها با استفاده از ها با استفاده از روایي محتوایي و پایایي آنپرسشنامه
قرار گرفت. مقدار ضریب آلفای ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسي 

و زیست محيطي به های آگاهي، نگرش و رفتار کرونباخ برای پرسشنامه
ها با استفاده از بود. تجزیه و تحليل داده 75/0و  79/0، 54/0ترتيب، 

فنون آمار توصيفي )شامل فراواني و درصد و ميانگين و انحراف 
ای، همبستگي نهنمواستاندارد( و استنباطي )شامل آزمون تي تك

پيرسون، رگرسيون چندگانه، آزمون تي مستقل و تحليل واریانس 
 راهه( انجام شد. یك

 های توصیفی پژوهشیافته -4
فراواني و درصد کارکنان را بر اساس جنسيت آنان نشان  1جدول 

( 36/75شود، اکثر کارکنان )دهد. همانگونه که در جدول موح ه ميمي
 اند. مرد بوده

 

 فراوانی، درصد و درصد تراكمی كاركنان بر اساس جنسیت: 1 ولجد

 F P C.P جنسيت

 75/36 75/36 208 مرد

 100 24/64 68 زن

  100 276 کل

F ،فراوانی =P =  ،درصدC.P درصد تراكمی = 
 

فراواني و درصد کارکنان را بر اساس رشته تحصيلي آنان نشان  2جدول 
درصد کارکنان  74/21شود، ح ه ميدهد. همانگونه که در جدول مومي

 64/24حسابداری،  درصد در رشته 49/14های فني مهندسي، در رشته
درصد در  35/4درصد در رشته حقوق و  25/7درصد در رشته مدیریت، 

 اند. رشته کشاورزی تحصيل کرده
 

فراوانی، درصد و درصد تراكمی كاركنان بر اساس رشته : 2 جدول

 تحصیلی

 F P C.P ليرشته تحصي

 30 21/74 60 فني مهندسي

 50 14/49 40 حسابداری

 84 24/64 68 مدیریت

 94 7/25 20 حقوق

 100 4/35 12 کشاورزی

  27/54 76 نامشخص

  100 276 کل
 

فراواني و درصد کارکنان را بر اساس گروه سني آنان نشان  3جدول 
درصد کارکنان  58/40شود، دهد. همانگونه که در جدول موح ه ميمي

سال و  45تا  35درصد بين سنين  38/46سال،  35دارای سن کمتر از 
 اند. سال بوده 55تا  45درصد بين سنين  04/13
 

 فراوانی، درصد و درصد تراكمی كاركنان بر اساس گروه سنی: 3 جدول

 F P C.P گروه سني

 40/58 40/58 112 سال 35کمتر از 

 86/96 46/38 128 سال 45تا  35

 100 13/04 36 سال 55تا  45

  100 276 کل

 
فراواني و درصد کارکنان را بر اساس ميزان تحصيوت آنان  4جدول 

درصد  45/1شود، دهد. همانگونه که در جدول موح ه مينشان مي
درصد دارای تحصيوت  84/18کارکنان دارای تحصيوت زیر دیپلم، 

درصد دارای  33/33شناسي و درصد دارای تحصيوت کار 38/46دیپلم، 
 اند. تحصيوت کارشناسي ارشد بوده
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فراوانی، درصد و درصد تراكمی كاركنان بر اساس میزان : 4 جدول

 تحصیالت

 F P C.P ميزان تحصيوت

 1/45 1/45 4 زیر دیپلم

 20/29 18/84 52 دیپلم

 66/67 46/38 128 کارشناسي

 100 33/33 92 کارشناسي ارشد

  100 276 کل
 

فراواني و درصد کارکنان را بر اساس ميزان سابقه خدمت آنان  5جدول 
درصد  33/33شود، دهد. همانگونه که در جدول موح ه مينشان مي

درصد دارای  58/40سال،  10کارکنان دارای سابقه خدمت کمتر از 
تا  20درصد دارای سابقه خدمت  19/23سال،  19تا  10سابقه خدمت 

 اند.سال به بات بوده 30درصد دارای سابقه خدمت  9/2سال و  29
 

فراوانی، درصد و درصد تراكمی كاركنان بر اساس میزان سابقه : 5 جدول

 خدمت

 F P C.P ميزان سابقه خدمت

 33/33 33/33 92 سال 10کمتر از 

 73/91 40/58 112 سال 19تا  10

 97/10 23/19 64 سال 29تا  20

 100 2/90 8 سال به بات 30

  100 276 کل
 

ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای نگرش، آگاهي و رفتار  6جدول 
زیست محيطي کارکنان شهرداری های شهرهای استان یزد را نشان 

شود، ميانگين نگرش زیست دهد. همانگونه که در جدول موح ه ميمي
و  23/61، ميانگين ميزان آگاهي کارکنان، 46/74محيطي کارکنان، 

 است. 78/8ميانگين رفتار زیست محيطي کارکنان، 
 

آگاهی و  : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای نگرش،6 شماره جدول

 رفتار زیست محیطی

x متغير ̅ SD N 

 276 8/46 74/46 نگرش زیست محيطي

 276 6/03 61/23 آگاهي زیست محيطي

 276 2/55 8/78 رفتار زیست محيطي

x̅ ،میانگین =SD =  ،انحراف استانداردN تعداد = 
 

 یافته های استنباطی: -5

بررسی فرضیه اول پژوهش:  میزان آگاهی، نگرش و رفتاار 

زیست محیطی كاركنان شهرداری های شاهرهای اساتان 

 یزد درسطح باالیی است.
ای استفاده نمونهبه من ور بررسي فرضيه اول پژوهش از آزمون تي تك

ين هر یك از متغيرهای آگاهي، نگرش و شد. بدین صورت که ميانگ
رفتار زیست محيطي با متوسط نمره آن متغير مقایسه شد. جهت 

های هر متغير در نمره حد وسط هر محاسبه متوسط نمره، تعداد گویه
گویه ضرب شد. با توجه به اینكه پرسشنامه آگاهي به صورت صفر و 

انتخاب شد. در  به عنوان حد وسط 5/0یك نمره گذاری شده بود، عدد 

های نگرش و رفتار زیست محيطي که به صورت طيف مورد پرسشنامه
به عنوان حد وسط هر گویه انتخاب و در  3سطحي بودند، عدد  5ليكرت 

نتای   7ها ضرب شد تا متوسط نمره به دست آید. جدول تعداد گویه
ست ای برای ارزیابي ميزان آگاهي، نگرش و رفتار زینمونهآزمون تي تك

 دهد.  های شهرهای یزد را نشان ميمحيطي کارکنان شهرداری
 

ای برای ارزیابی میزان آگاهی، نگرش نمونه: نتایج آزمون تی تك7جدول 

 محیطی كاركنانو رفتار زیست
 

x̅  ،میانگین =SD  ،انحراف استاندارد =TV  ،حد متوسط =T ،مقدار تی =

DF ی آزادی، = درجهP داری= سطح معنی 
 

مطابق با نتای  موجود در جدول فوق، ميانگين آگاهي زیست محيطي 
داری از متوسط است که به طور معني 78/8کارکنان شهرداری یزد، 

تر است. ميانگين نگرش زیست محيطي کارکنان شهرداری یزد، پایين
داری از متوسط باتتر است. ميانگين رفتار است که به طور معني 46/74

است که به طور  23/61ارکنان شهرداری یزد، زیست محيطي ک
داری از متوسط باتتر است. بنابراین فرضيه اول پژوهش در زمينه معني

نگرش و رفتار زیست محيطي تأیيد شد اما در مورد آگاهي زیست 
 محيطي تأیيد نشد. 

  بررسی فرضیه دوم پژوهش: آگاهی و نگارش زیسات

باین پیشهای اساتان یازد محیطی كاركناان شاهرداری

 دار رفتار زیست محیطی است.معنی
ز رگرسيون چندگانته  ا به من ور بررسي فرضيه دوم پژوهش 

ا ورود همزمان استفاده شد. جدول  ایتن  8ب ز  ا نتای  حاصتل 
ا نتای  موجود در جتدول تحليل را نشان مي  8دهد. مطابق ب

بتين هر دو متغيتر نگترش و آگتاهي زیستت محيطتي، پيش
ر برای رفتار زیستداری مثبت و معني محيطي هستند. مقتدا

ز  ا رد نگتترش زیستتت محيطتتي کمتتي بيشتتتر  اندا ضتتریب استتت
درصتد  13بتين آگاهي زیست محيطي است. متغيرهای پيش
ریانس رفتار زیست محيطي را تبيين مي ز وا نتابراین ا کنند. ب

 .   شودفرضيه دوم پژوهش تأیيد مي
ر زیست محیطی از روی بینی رفتا: رگرسیون چندگانه برای پیش8جدول 

 آگاهی و نگرش زیست محیطی
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B ، ضریب غیر استاندارد=ß  ، ضریب استاندارد =R  ،مقدار آر مدل =

R2  ،درصد واریانس تبیین شده =T  مقدار تی و =P .سطح معناداری = 

  بررسی فرضیه سوم پژوهش: بین كاركنان زن و مرد از

اوت وجاود نظر آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطای تفا

 دارد. 
ز آزمون تي مستتقل  ا به من ور بررسي فرضيه سوم پژوهش 

ا جتدول  این تحليل مطابق ب تای   ز  9استفاده شد. ن ا حتاکي 
ز ن تر ميتزان آگتاهي  ا آن بود که بين کارکنتان زن و مترد 

رد و ميزان آگاهي زیست محيطي تفاوت معني داری وجود دا
ایتن حتال بتين ک ا  ارکنتان زن و کارکنان زن بيشتر است. ب

ز ن ر نگرش و رفتار زیست محيطي تفاوت معني ا داری مرد 
نتابراین فرضتيه ستوم پتژوهش در خصتوص  وجود نداشت. ب
ما در مورد نگرش و رفتتار  ا آگاهي زیست محيطي تأیيد شد 

 زیست محيطي تأیيد نشد. 
: آزمون تی مستقل برای مقایسه كاركنان زن و مرد از نظر 9جدول 

 محیطیرفتار زیستآگاهی، نگرش و 

 

  بررسی فرضیه چهارم پژوهش: سابقه خدمت كاركنان

های استان یزد با آگاهی، نگرش و رفتار زیسات شهرداری

 محیطی آنان رابطه دارد. 
ینكته  ا ا توجه به  به من ور بررسي فرضيه چهارم پژوهش و ب
ز ن ر سابقه خدمت بته چهتار گتروه تقستيم شتده ا  کارکنان 

ز تحليل وا ا  10 راهه استفاده شتد. جتدولریانس یكبودند، 
رد نمرات آگاهي زیست اندا انحراف است محيطي را ميانگين و 

 دهد. بر اساس سابقه خدمت کارکنان نشان مي
 

: میانگین و انحراف استاندارد میزان آگاهی زیست محیطی به 10جدول

 تفکیك سابقه خدمت

 N Mean Std. Deviation سابقه خدمت
 2/68 8/57 92 سال 10کمتر از 

 2/60 8/82 112 سال 20تا  10بين 

 2/09 9/06 64 سال 30تا  20بين 

 3/74 8/50 8 سال به بات 30

 2/55 8/78 276 کل

 
راهتته بتترای بررستتي رابطتته نتتتای  تحليتتل واریتتانس یك 11جتتدول 

دهتتد. محيطي را نشتتان ميستتابقه ختتدمت و ميتتزان آگتتاهي زیستتت
ل فتوق، بتين ستابقه ختدمت و ميتزان مطابق با نتای  موجتود در جتدو

 داری وجود ندارد. آگاهي زیست محيطي رابطه معني

 

 

 
راهه برای بررسی رابطه سابقه خدمت و : تحلیل واریانس یك11جدول

 آگاهی زیست محیطی كاركنان

منبع 
 واریانس

SS Df MS F P 

 0/67 0/52 3/39 3 10/17 بين گروهي

درون 
 گروهي

1780/79 272 6/55   

    275 1790/96 کل

SS  ،مجموع مجذورات =DF =   ی آزادی،درجه MS  میانگین =

 داری.= سطح معنی P= مقدار اف و  Fمربعات، 

رد نمتترات نگتترش  12جتتدول  اندا انحتتراف استتت ميتتانگين و 
محيطي را بر استاس ستابقه ختدمت کارکنتان نشتان زیست
 دهد. مي

 

زیست محیطی به تفکیك  میانگین و انحراف استاندارد نگرش 12جدول

 سابقه خدمت

 Mean Std. Deviation N سابقه خدمت
 74/53 92 7/78 سال 10کمتر از 

 74/54 112 8/22 سال 20تا  10بين 

 74/35 64 9/83 سال 30تا  20بين 

 73/50 8 9/09 سال به بات 30

 74/46 276 8/46 کل

 
رابطتته  راهتته بتترای بررستتينتتتای  تحليتتل واریتتانس یك 13جتتدول 

دهتتد. محيطي را نشتتان ميستتابقه ختتدمت و ميتتزان آگتتاهي زیستتت
مطابق با نتای  موجود در جتدول فتوق، بتين ستابقه ختدمت و نگترش 

 داری وجود ندارد. زیست محيطي رابطه معني

 
راهه برای بررسی رابطه سابقه خدمت و : تحلیل واریانس یك13جدول 

 نگرش زیست محیطی كاركنان

 SS Df MS F P منبع واریانس

 0/99 0/04 3/10 3 9/29 بين گروهي

   72/32 272 19672/36 درون گروهي

    275 19681/65 کل

 
رد نمتترات رفتتتار  14جتتدول  اندا انحتتراف استتت ميتتانگين و 
محيطي را بر استاس ستابقه ختدمت کارکنتان نشتان زیست
 دهد. مي

تفکیك : میانگین و انحراف استاندارد رفتار زیست محیطی به 14جدول

 سابقه خدمت

 Mean Std. Deviation N سابقه خدمت
 59/76 92 4/78 سال 10کمتر از 

 62/01 112 6/78 سال 20تا  10بين 

 61/97 64 5/56 سال 30تا  20بين 
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 61/50 8 9/09 سال به بات 30

 61/23 276 6/03 کل
 

راهتته بتترای بررستتي رابطتته نتتتای  تحليتتل واریتتانس یك 15جتتدول 
دهتتد. مطتتابق بتتا محيطي را نشتتان ميمت و رفتتتار زیستتتستتابقه ختتد

نتتای  موجتود در جتدول فتوق، بتتين ستابقه ختدمت و نگترش زیستتت 
 داری وجود دارد. محيطي رابطه معني

راهه برای بررسی رابطه سابقه خدمت و تحلیل واریانس یك 15جدول

 رفتار زیست محیطی كاركنان

منبع 
 واریانس

SS Df MS F P 

 0/04 2/83 101/09 3 303/26 بين گروهي

درون 
 گروهي

9709/82 272 35/70   

    275 10013/07 کل
 

به من ور بررسي این مطلتب کته تفتاوت بتين رفتتار زیستت محيطتي 
دقيقتتاً بتتين کتتدام گتتروه از کارکنتتان استتت، از آزمتتون تعقيبتتي تتتوکي 

حتتاکي از آن بتتود کتته 16استتتفاده شتتد. نتتتای  مطتتابق بتتا جتتدول 
رفتتتار  هتتا کمتتتر از ده ستتال بتتود،بقه ختتدمت آنکارکنتتاني کتته ستتا

زیست محيطتي کمتتری در مقایسته بتا کارکنتان دارای ده تتا بيستت 
داری ستتال ستتابقه ختتدمت بودنتتد. بتتين ستتایر کارکنتتان تفتتاوت معنتتي

 وجود نداشت. 
 

: نتایج آزمون تعقیبی توكی برای مقایسه كاركنان دارای 16جدول 

 زیست محیطیسنوات خدمت متفاوت از نظر رفتار 

 

 MD S.E P سابقه خدمت

کمتر از 
 سال 10

 0/04 0/84 -2/25* سال 10-20

 0/11 0/97 2/21- سال 20-30

 0/86 2/20 1/74- سال به بات 30

10-20 
 سال

 1 0/94 0/05 سال 20-30

 1 2/19 0/51 سال به بات 30 

20-30 
 سال

 1 2/24 0/47 سال به بات 30

 

 05/0معناداری در سطح *

بنابراین فرضيه چهارم پژوهش در ابعاد آگاهي و نگرش زیست محيطي 
 تأیيد نشد اما در بعد رفتار زیست محيطي تأیيد شد. 

  بررسای فرضایه پانجم پاژوهش: میازان تحصاایالت

های استان یزد با آگاهی، نگرش و رفتار كاركنان شهرداری

 زیست محیطی آنان رابطه دارد. 
انحتترا 17جتتدول  رد نمتترات آگتتاهي ميتتانگين و  اندا ف استتت
محيطي را بر اساس ميزان تحصيوت کارکنان نشتان زیست
 دهد. مي

میانگین و انحراف استاندارد آگاهی زیست محیطی به تفکیك  :17جدول 

 میزان تحصیالت

تميزان تحصيو  Mean Std. Deviation N 
 9/36 56 2/79 دیپلم یا کمتر

 8/69 128 2/43 کارشناسي

 8/57 92 2/55 ارشدکارشناسي 

 8/78 276 2/55 کل

راهتته بتترای بررستتي رابطتته نتتتای  تحليتتل واریتتانس یك 18جتتدول 
دهتتتد. محيطي را نشتتتان ميميتتتزان تحصتتتيوت و آگتتتاهي زیستتتت

مطابق بتا نتتای  موجتود در جتدول، بتين ميتزان تحصتيوت و آگتاهي 
 داری وجود دارند. زیست محيطي رابطه معني

 

راهه برای بررسی رابطه میزان تحصیالت س یك: تحلیل واریان18جدول

 و آگاهی زیست محیطی كاركنان

سمنبع واریان  SS Df MS F P 

 0/16 1/85 12 2 23/99 بين گروهي

   6/47 273 1766/97 درون گروهي

    275 1790/96 کل

 
رد نمتترات نگتترش  19جتتدول  اندا انحتتراف استتت ميتتانگين و 
وت کارکنان نشتان محيطي را بر اساس ميزان تحصيزیست
 دهد. مي

: میانگین و انحراف استاندارد نگرش زیست محیطی به تفکیك 19جدول

 میزان تحصیالت

تميزان تحصيو  Mean Std. Deviation N 

 71/30 56 5/49 دیپلم یا کمتر

 74/25 128 7/45 کارشناسي

 76/68 92 10/46 کارشناسي ارشد

 74/46 276 8/46 کل

 
راهتته بتترای بررستتي رابطتته حليتتل واریتتانس یكنتتتای  ت 20جتتدول 

دهتتتد. محيطي را نشتتتان ميميتتتزان تحصتتتيوت و نگتتترش زیستتتت
مطابق با نتتای  موجتود در جتدول، بتين ميتزان تحصتيوت و نگترش 

 داری وجود دارد. زیست محيطي رابطه معني
 

راهه برای بررسی رابطه میزان تحصیالت : تحلیل واریانس یك20جدول

 یطی كاركنانو نگرش زیست مح

منبع 
 واریانس

SS Df MS F P 

بين 
 گروهي

1019 2 509/50 7/45 0/001 

درون 
 گروهي

18662/64 273 68/36   

    275 19681/65 کل

 
هتای زیستت به من تور بررستي ایتن مطلتب کته تفتاوت بتين نگرش

محيطي دقيقتاً بتين کتدام گتروه از کارکنتان استت، از آزمتون تعقيبتي 
حتاکي از آن بتود کته  21نتتای  مطتابق بتا جتدولتوکي استفاده شتد. 
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هتا کارشناستي ارشتد بتود، نگترش کارکناني که ميتزان تحصتيوت آن
تری نستتتبت بتته کارکنتتاني کتته ميتتتزان زیستتت محيطتتي مثبتتت

هتا دیتپلم یتا کمتتر بتود، داشتتند. بتين ستایر کارکنتان تحصيوت آن
 داری وجود نداشت. تفاوت معني

 
توكی برای مقایسه كاركنان دارای  نتایج آزمون تعقیبی 21جدول 

 تحصیالت متفاوت از نظر نگرش زیست محیطی

 MD S.E P ميزان تحصيوت

دیپلم یا 
 کمتر

 0/07 1/32 -2/96* کارشناسي

کارشناسي 
 ارشد

-5/38* 1/40 0/0001 

 کارشناسي
کارشناسي 
 ارشد

-2/42 1/13 0/08 

رد نمتترات رفتتتار 22جتتدول  اندا انحتتراف استتت  ميتتانگين و 
محيطي را بر اساس ميزان تحصيوت کارکنان نشتان زیست
 دهد. مي

: میانگین و انحراف استاندارد رفتار زیست محیطی به تفکیك 22جدول

 میزان تحصیالت

تميزان تحصيو  Mean Std. Deviation N 

 62/53 56 3/56 دیپلم یا کمتر

 61/20 128 6/55 کارشناسي

 60/49 92 6/40 کارشناسي ارشد

 61/23 276 6/03 کل

 
راهتته بتترای بررستتي رابطتته نتتتای  تحليتتل واریتتانس یك 23جتتدول 

دهتتد. مطتتابق محيطي را نشتتان ميميتتزان تحصتتيوت و رفتتتار زیستتت
بتتا نتتتای  موجتتود در جتتدول، بتتين ميتتزان تحصتتيوت و رفتتتار زیستتت 

 داری وجود ندارد. محيطي رابطه معني
 

ی رابطه میزان تحصیالت راهه برای بررستحلیل واریانس یك: 23جدول

 و رفتار زیست محیطی كاركنان

 SS Df MS F P منبع واریانس

 0/14 2 72/33 2 144/67 بين گروهي

   36/15 273 9868/41 درون گروهي

    275 10013/07 کل
 

پنجم پژوهش در رابطه با نگرش زیست محيطي تأیيد بنابراین فرضيه 
 . يطي تأیيد نشدشد و در مورد آگاهي و رفتار زیست مح

 گیری نتیجه -
 رفتتار و نگترش ،يآگتاه  زانيتم يبررست هتدف بتا حاضتر پتژوهش

 انجتام زدیت استتان یشتهرها یشتهردار کارکنتان  يطتيمح ستتیز

کتته ميتتانگين آگتتاهي زیستتت  داد نشتتان هتتای پتتژوهشیافتتته شتتد.
استتت کتته بتته طتتور  78/8محيطتتي کارکنتتان شتتهرداری یتتزد، 

براستتاس بيشتتتر مطالعتتات استتت. تر داری از متوستتط پتتایينمعنتتي
محيطي، هتتتای زیستتتتترین دتیتتتل بحرانگرفته، از عمتتتدهصتتتورت

زیستتت پيرامتتون و نبتتود یتتا کمبتتود آگتتاهي دربتتاری مستتائل محيط
 ایتن زمينته استت )خواجته شتاهكویي در هاانستان رفتارهای نادرستت

متترز ن ر از نوعشتتان، بيها، صتترف(. ایتتتن آستتيب1393، و هتتتمكاران
اند و عمومتتتاً پيتتتدایش یكتتتي، بتتتروز یتتتا تشتتتدید شتتتمولجهانو 

و  )ایتتزدی دارد هتتای دیگتتر را در ستتایر منتتاطق بتته همتتراهبحران
و  طبيعتتت (. ایتتن مستتئله نبتتودل تعتتادل پایتتدار در1392همكتتاران، 

آورد و نتتتسل بعتتد را درزمينتتة زیستتت را نيتتز بتته دنتتتبال متتتيمحيط
 متتنابع( بتتا مشتكل جتدی مواجته برداری ازتأمين نيازهایشان )بتتهره

ن ران، کتتاهش رونتتد ایتتن رو بتته اعتقتتاد بيشتتتر صتتاحب از ،کنتتدمي
هتتای انستتان و مشتتروط بتته افتتزایش آگاهي زیستتتبحتتران محيط

کتتتاهش رفتارهتتتای متتتتخرب و درنتتتتتيجة آن تتتتتغيير رفتارهتتتای 
را  او پيتتترامون ای استتت کتته سرنوشتتت انستتان و محتتيطناآگاهانتته
 يمتیکر (. در همتين راستتا1393نتد )رضتایي و شتبيری، کتتهدید مي

متتورد مطالعتته  افتتراد شتتتريب ختتود نشتتان داد کتته قيتتتحق در( 1382)
 تعتتداد يولتت دارنتتد طيمحتت ستتتیز هتتای يآگتتاه یريتتفرگ بتته لیتتتما

در  .باشتتند يمتت رابتتط نیتتا در نتتهیهز پرداختتت بتته حاضتتر یمعتتدود
يمت نشتاندر پتژوهش ختود  (2002)1همين زمينه ریتس و همكتاران

 بتته و نتتدارد وجتتود یارابطتته كيتتآکادم و يمحلتت دانتتش انيتتم ،دهتتد
 در و استتت تزم ستتتیزطيمح ةنتتيدرزم آمتتوزش ةارائتت ليتتدل نيهمتت
 طيمحت حفتظ بته ستتیزطيمح ةنتيدرزم یستازفرهنگ یريادگی واقع

 دربتتاره آمتتوزش مهتتم نیتتا بتته توجتته بتتا کنتتديمتت يانیشتتتا کتتتمك
 بتتا ستتاتنبزرگ و جتتوان نستتل یبتترا يطيمحستتتیز موضتتوعات

 کتردن ترعيوست یبترا ،یشتهردار کارکنتان بته نستبت تزم توجهبذل
 محاف تت دربتاره مستئوتنه، یرفتتار و نانهيبروشتن یادهيتعق شالوده

در  .استتت یضتترور آن يانستتان کامتتل بعتتد در ستتتیزطيمح بهبتتود و
زمينتته ی نگتترش زیستتت محيطتتي کارکنتتان شتتهرداری هتتای شتتهر 

ان داد کتته  ميتتانگين نگتترش زیستتت هتتای استتتان یتتزد نتتتای  نشتت
استتت کتته بتته طتتور  46/74محيطتتي کارکنتتان شتتهرداری یتتزد، 

تتتوان نتيجتته گرفتتت داری از متوستتط بتتاتتر استتت. بنتتابراین ميمعنتتي
محيطي کارکنتتان شتتهرداری یتتزد از متوستتط بتتاتتر نگتترش زیستتت

 و زاده عبتتتتاساستتتتت و مثبتتتتت استتتتت.  در همتتتتين راستتتتتا 
 ستتتیز نگتترش ريتتمتغ کتته داد اننشتت در تحقيقتتي( 1395)همكتتاران

 رفتتتار بتتر 224/0 ريمستت بیضتتر بتتا ميرمستتتقيغ صتتورت بتته يطتتيمح
 بتتا يمكتتان يدلبستتتگ ريتتمتغ و دارد ريتتتاث يطتتيمح ستتتیز مستتئوتنه

 يطرفت از. استت متوثر يطتيمح ستتیز رفتتار بتر  53/0 ريمس بیضر
 بتا يطتيمح ستتیز مستئوتنه نگترش بتر ريتتاث بتا يمكتان يدلبستگ
 ستتیز مستئوتنه رفتتار بتر ميرمستتقيغ طتور بته 68/0 ريمس بیضر
در زمينتته ی رفتارهتتای زیستتت محيطتتي  .استتت متتوثر يطتتيمح

کارکنتتان شتتهرداری هتتای شتتهر هتتای استتتان یتتزد نتتتای  نشتتان داد، 
 23/61ميتتانگين رفتتتار زیستتت محيطتتي کارکنتتان شتتهرداری یتتزد، 

داری از متوستتط بتتاتتر استتت. بنتتابراین استتت کتته بتته طتتور معنتتي
محيطي کارکنتان شتهرداری یتزد نتيجته گرفتت رفتتار زیستتتوان مي

از متوسط باتتر است و مثبتت استت. در زمينته ی رابطته بتين ميتزان 
های شتتهرهای محيطي کارکنتتان شتتهرداریآگتتاهي و نگتترش زیستتت

استان  یزد تحليل نتتای  حتاکي از آن بتود کته بتين آگتاهي و نگترش 
تان یتتزد رابطتته های شتهرهای استتمحيطي کارکنتتان شتتهرداریزیستت
 ستتتیرفتتتار ز و يآگتتاه زانيتتم نيبتتداری وجتتود نتتدارد ولتتيكن معنتتي

                                                           
1 . Reyes & et all 
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یکارکنتان شتهردار يطتيمح ستتیرفتتار ز و نگترش نيبتي و طيمح
 راستتتا نيهمتت در رابطتته وجتتود دارد. زدیتتاستتتان  یشتتهرها یهتتا
 از صتد در 82 کته دادنتد نشتان يپژوهشت در( 1391)لقمتان و يصالح
. باشتتنديمتت مستتئوتنه يطيمحستتتیز یرفتارهتتا یدارا متتورد افتتراد
 هیستترما یدارا مطالعتته متتورد افتتراد از درصتتد 71 حتتدود در ن،يهمچنتت
 يآگتتاه تيوضتتع وجتتود، نیتتا بتتا. هستتتند ادیتتز حتتد در يفرهنگتت

 متوستتط حتتد در استتتان در يطيمحستتتیز نگتترش و يطيمحستتتیز
نتای  حاصل از تحليل رگرستيون بيتانگر ایتن استت کته هتر دو  .است

داری بترای بتين معنتيو آگتاهي زیستت محيطتي، پيشمتغير نگترش 
محيطي هستتند. مقتدار ضتریب استتاندارد نگترش زیستت رفتار زیست

  ینتتتامحيطتتي کمتتي بيشتتتر از آگتتاهي زیستتت محيطتتي استتت.  
کارکنتتان زن و متترد  نيبتتبيتتانگر ایتتن استتت کتته  حاضتتر قيتتتحق

های شتتهرهای استتتان یتتزد از ن تتر ميتتزان آگتتاهي زیستتت شتتهرداری
و  محيطتي زیستت نگترش ن ترفتاوت وجتود دارد ولتيكن از محيطي ت

های کارکنتتان زن و متترد شتتهرداری نيبتت رفتتتار زیستتت محيطتتي
 تفتتاوتشتتهرهای استتتان یتتزد از ن تتر نگتترش زیستتت محيطتتي 

نتای  حاصتتل از تحليتتل واریتتانس نشتتان داد .نتتدارد وجتتود داریمعنتتي
 استتتان شتتهرهای هایشتتهرداری کارکنتتان ستتنوات ختتدمت نيبتتکتته 
رابطتته  محيطيزیستتت نگتترش محيطي،ا ميتتزان آگتتاهي زیستتتبتت یتتزد

وجتتود نتتدارد ولتتيكن بتتين ستتابقه ختتدمت و نگتترش زیستتت محيطتتي 
داری وجتتود دارد.در زمينتته رابطتته بتتين تحصتتيوت و رابطتته معنتتي

متغيرهتتای پتتژوهش، تحليتتل واریتتانس بيتتانگر ایتتن استتت کتته بتتين 
ميتتزان تحصتتيوت بتتا آگتتاهي زیستتت محيطتتي و نگتترش زیستتت 

کارکنتتاني کتته ميتتزان  داری وجتتود دارنتتد ورابطتته معنتتي محيطتتي
هتتا کارشناستتي ارشتتد بتتود، نگتترش زیستتت محيطتتي تحصتتيوت آن

هتا دیتپلم یتا تری نسبت به کارکنتاني کته ميتزان تحصتيوت آنمثبت
بتتين ميتتزان تحصتتيوت و رفتتتار زیستتت  کمتتتر بتتود، داشتتتند ولتتيكن

 داری وجود ندارد. محيطي رابطه معني

 ژوهشپیشنهادهای پ 
های پژوهش نشان داد که ميزان آگاهي زیست محيطي کارکنان، یافته

کمتر از متوسط است. اما نگرش و رفتار زیست محيطي آنان مثبت و 
باتی متوسط است. عووه براین نگرش و آگاهي زیست محيطي هر دو 

داری داشتند هر چند بين با رفتار زیست محيطي رابطه مثبت و معني
داری وجود نداشت. ميزان زیست محيطي رابطه معني نگرش و آگاهي

آگاهي زیست محيطي کارکنان زن بيشتر از کارکنان مرد بود اما بين 
داری نگرش و رفتار زیست محيطي کارکنان زن و مرد تفاوت معني

وجود نداشت. سابقه خدمت کارکنان نيز با رفتار زیست محيطي ارتباط 
ان ارتباطي نداشت. کارکناني که داشت اما با نگرش و آگاهي کارکن

تری داشتند. سوابق خدمت باتتری داشتند، رفتار زیست محيطي مثبت
عووه براین ميزان تحصيوت کارکنان نيز با نگرش زیست محيطي آنان 
رابطه داشت و کارکناني که تحصيوت باتتری داشتند، از نگرش زیست 

بين ميزان تحصيوت و  تری برخوردار بودند. با این حالمحيطي مثبت
داری وجود نداشت. با توجه به آگاهي و رفتار زیست محيطي رابطه معني

 مرد کارکنان از بيشتر زن کارکنان محيطي زیست آگاهي ميزاناینكه 
های مختلف حقوقي رغم ایتنكه هنوز رسما و در عرصهعتلي زنتان .بود

 در حيات اجتماعي آنان و مشارکت شوندنمي و قانوني جدی گرفته
شان چندان پذیرفته ستياسي جتامعه به تناسب جمعيت و حضور آماری

تتعيين کتننده  خانوار نتقشي مصرف الگوی گيرینيست،در شكل
علم و  برمبتني وجهبه هيچ دارند.منتها ایفای این نقش محوری

 نيازها و آگاهي،دانش و بينش،نگرش صتحيح،اصتولي منطقي و براساس
وليكن جای  نيست پایدار مقتضيات پویایي اقتصاد خانواده و توسعه

اميدواری است که در بين زنان تحصيل کرده شهرداری نسبت مردان 
 آگاهي و نگرشاطوعات زیست محيطي بيشری دارند.با توجه به اینكه 

 و مثبت رابطه محيطي زیست رفتار با کارکنان شهرداری محيطي زیست
 قيوث ارتباط در امروزه يعموم آموزش اصل یتند مقولهداش داریمعني

 يدسترس بر حق و دانستن بر حق رين  یبشر حقوق گرید ميمفاه با
 جمله از محيطي آموزش زیست اصل. گردديم اطوعات،مطرح به آزادانه
يمت يتلق سالم ستیز طيمح بته لينت ياساس یهازميمكان و ابزارها
 لين يحقوق یهاشاخصه از يكی ،خودسالم تسیز طيمح بر حتق.گردد
 مشرکت اصل بستر در اصل نیا.دیآيم حساب به داریپا یتوسعه به

 شوديم گفته کته یطتور د؛بهیآيم شمار بته آن تزم متقدمه و يعموم
 داشتن يها،آگاهیساز ميتصم و هایريگ ميتصم در موثر مشارکت شرط

 محقق مهم نیا و است مربوطه امور در بودن دهی،ورزگرید انيب به و
 بتستر در آمتوزش وي رسان اطوع یمقوله که آن مگر گرددينم

و بدان عمل  شده ذیرفتهپ ،يمدن ینهادها ژهیو به جامعه، ینهادها

 .گردد
یابد. این  بایست تغييرطبيعت مي زندگي انسانها در روش و رفتار نحوه-

-ها نسبت به محيط زیست حاصل نميمهم بدون تغيير در شناخت انسان

های هدف را گردد. آموزش محيط زیست بحث کليدی است و اگر گروه
ای خود را به درستي های ملي و منطقهدرست شناسایي کنيم و اولویت

توان با حداقل هزینه، تحوتت بزرگي را از لحاظ نگرش و ، ميدریابيم
 . رفتار زیست محيطي افراد در جامعه ایجاد کرد

برای ایجاد شناخت و دانش زیست محيطي که از عوامل موثر بر  -
رفتارهای مسئوتنه زیست محيطي هستند، باید شناخت و دانش مردم 

های همگاني نسبت به محيط زیست ارتقا یابد. این امر از طریق آموزش
های آموزشي و با استفاده از وسایل ارتباط جمعي و برگزاری کوس

محيطي در شهرستان سنندج امكان پذیر است. لذا  های زیستهمایش
متوليان امر محيط زیست از جمله سازمان محيط زیست، شهرداری و 

-های مرتبط با امر محيط زیست در شهرستان سنندج ميسایر ارگان

های زیست های آموزشي و همایشتوانند اقدام به برگزاری کوس
 محيطي نمایند. 

 های پژوهشمحدودیت 
ها بود. حاضر نيز همانند هر پژوهشي دارای برخي محدودیتپژوهش 

همكاری نكردن بعضي از کارکنان به علت احساس عدم تاثير اینگونه 
های تحقيقات در روند زندگي فردی و جمعي آنها یكي از محدودیت

شد تا به برخي پژوهش بود. ثالثاً، عدم اطمينان کارکنان، موجب مي
 . هندسؤاتت، پاسخ صادقانه ند
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