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  چکیده

تاثیر آبادغرب را ارزیابی کنیم و وسطه شهر اسالمآموزان دوره دوم متپذیری دانشمحیطی و مسئولیتدر این پژوهش قصد داریم میزان آگاهی زیست
گیری شطرنجی و برای برای انتخاب مدارس از روش نمونهمحیطی آنها بسنجیم. را بر رفتارهای زیست ای و خانوادهعوامل اجتماعی و متغیرهای زمینه

های آوری و با استفاده از آزمونا استفاده از پرسشنامه خودساخته جمعهای مورد نیاز بداده .گیری تصادفی استفاده شدآموزان از روش نمونهانتخاب دانش
-محیطی، رفتار زیستدهد که بین میزان آگاهی زیستمستقل و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می tاسمیرنوف،  کولموگروف

پذیری محیطی و مسئولیتمحیطی، آگاهی زیسترفتار زیست د ندارد. همچنیناوت معناداری وجوآموزان دختر و پسر تفپذیری دانشمحیطی و مسئولیت
-محیطی، رفتار زیستآگاهی زیست ای ندارد. بعالوهآموزان با سطح تحصیالت و شغل والدین، درآمد ماهانه خانوار و نوع منزل مسکونی رابطهدانش

  بود.آموزان از سطح متوسطی برخوردار پذیری دانشمحیطی و مسئولیت

  یکلیدکلمات 
 ."دانش آموزان"، "محیط زیست"، "عوامل اجتماعی"، "متغیرهای خانواده"
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Abstract  

In this research, we intend to evaluate the environmental awareness and responsibility of high school 

secondary school students in Islamabad and evaluate the impact of social factors and underlying and 

family variables on their environmental behaviors. A random sampling method was used to select 

schools and a random sampling method was used to select students. Data were collected using self-

made questionnaire and analyzed using Kolmogorov-Smirnov tests, independent t-test and one-way 

analysis of variance. The results of the research show that there is no significant difference between 

environmental awareness, environmental behavior and responsibility of girls and boys. Environmental 

behavior, environmental awareness and accountability of students are not related to the level of 

education and occupation of parents, the monthly income of the household and the type of residential 

home. In addition, environmental awareness, environmental behavior, and accountability of students 

were modest. 
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  مقدمه -8
قرن اخیر، محیط زیست در معرض  در خالل دو قرن گذشته به ویژه نیم

خشکسالی، از  تهدیدهای بسیار جدی قرار گرفته است. به عنوان مثال
ها، ها و مراتع، گسترش بیابانبین رفتن فضای سبز، تخریب جنگل

افزایش میزان گاز کربنیک موجود در هوا و افزایش حرارت زمین، 
مانند، ش از حد از پالستیک که در چرخه طبیعت باقی میاستفاده بی

-های عفونی، کاهش ذخایر آبزیان، افت سفرهافزایش سرطان و بیماری

هاو غیره از جمله مشکالت و های آب زیرزمینی، آلودگی شدید هوا و آب
مسائلی هستند که به عنوان مهمترین موضوع و معضل جهانی در قرن 

های شدید معرض بحران ز آنجا که ایران نیز دراند و ااخیر مطرح شده
های خاصی ریزیاین زمینه برنامه محیطی قرار دارد الزم است درزیست

های طرح و اجرای برنامه ،های زیست محیطیانجام گیرد. لذا آگاهی
ایران در حال باشند. آموزشی زیست محیطی ازضروریات عصر حاضر می

یار جدی روبروست. وضعیت محیط محیطی بسحاضر با مشکالت زیست
-زیست در ایران بسیار اسفناک است و در معرض خطر نابودی کامل می

باشد. نبود مدیریت، اقدامات ناشیانه و بدون کارشناسی مسئوالن و افراد 
بدون تخصص باعث شده که در کشور ما آب، خاک، هوا، پوشش 

ایران، اولین بطوریکه ها، مراتع و منابع ژنتیکی نابود شوند. گیاهی، جنگل
(. 1392باشد )بیات و همکاران، می کننده خاک در جهان  کشور تخریب

ایران تنها کشوریست که صددرصد کل کشور دچار کم آبی ست و 
. اثرات ناشی از بحران آب در کند های تجدیدپذیر را مصرف می آب

-های مختلف از جمله محیط زیست به صورت تدریجی ظاهر میبخش

گذارد. به همین دلیل کمبود آب اثرات منفی از خود به جای می شود و
تبدیل به یک چالش و یا بحران شده است )شریعتمداری، انصاری مقدم، 

شناسان ایجاد انواع آلودگی از قبیل آلودگی هوا، آب و (. محیط1391
ها و همچنین تخریب خاک و خاک و تجمع مواد زاید و آلوده کننده

مسبب دگرگونی محیط زیست و برهم خوردن تعادل در  را زداییجنگل
در کنار . (Alexander et al, 1999) دانندها مینظام اکوسیستم
کفایتی مسئوالن، خود مردم نیز به صورت خواسته یا بی عدم مدیریت و

باشند. به عنوان ناخواسته در حال آسیب رساندن به محیط زیست می
ر غیر مجاز، استفاده بیش از حد از ها، شکامثال قطع درختان جنگل

های تجزیه ناپذیر مراتع، آلوده کردن آب و زمین و خاک، رها کردن زباله
علت این عوامل ناآگاهی،  در طبیعت و غیره. در بسیاری از موارد

 )ادهمیست ناپذیری افراد، فقر فرهنگی و نبود اخالق اجتماعیمسئولیت
-محیطی مرز سیاسی نمیمسائل زیستکه از آنجایی (.1392 اکبرزاده، و

های مدت مشکالت و بحران شناسد، بنابراین درک پیامدهای بلند
ها، ط به آن در زندگی انسانمحیطی در جهان و موضوعات مربوزیست

در مورد محیط  باعث شده است طی نیم قرن گذشته اهمیت بحث
در  .(Budak, 2005) محیطی افزایش یابدزیست و مسائل زیست

-حلی برای مسائل و مشکالت زیستها در پی یافتن راهتیجه انسانن

محیطی برآمدند، یکی از راهکارهای اجتناب از آسیب رساندن به محیط 
ها به سمت و سوی زیست و جلوگیری از تخریب آن، تغییر رفتار انسان

(. پژوهشگران 1397اصل، ابعاد طبیعت گرایانه است )صالحی و قائمی
گر بر مشکالت محیط زیستی غلبه نشود، دیگر مکانی برای امعتقدند که 

فر و همکاران، های آتی وجود نخواهد داشت )خوشسکونت نسل
های گسترده محیط زیستی زمانی ظهور کرد که (، اما عدم تعادل1379

انسان مغرورانه خود را مالک مطلق محیط زیست دانست و با همین 
مام اجزا محیط زیست دست زد. پیامد های نابخردانه در تتصور به دخالت

ای همچون آلودگی آب، های گستردهاین رفتار، امروزه به شکل بحران
هوا، خاک، گرمایش جهانی، رشد انفجاری شهرها و سایر موارد بروز 

رغم آگاهی و ها علی(. بسیاری از انسان1391کرده است )ذوالفقاری، 
ای غیرمسوالنه خود ادامه نگرانی از تخریب محیط، همچنان به رفتاره

 زندگی سطح ارتقاء و حیات (. بقای1392دهند )بدری گرگری، می

 آگاه زیست محیط با خود از رابطه انسان تا نمایدمی ایجاب انسان

 و حفاظت برای را الزم ایهدیدگاه و هاارزش و کند درک را آن شده،
 مشکالت حل برای جمعی و فردی بطور و بپروراند خود در آن بهبود

جلوگیری نماید  آنها بروز از همچنین و بردارد قدم زیست محیط
(. مشکالت محیط زیستی در گام نخست، 1386)بحرینی و مرقعی، 

بار، برای سالمت فردی انسان دارد و در گام بعدی توسعه پیامدهای زیان
دهد. به همین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او را تحت تاثیر قرار می

های عمومی در خصوص مخاطرات محیط زیست در حال گرانیدلیل، ن
جوامع انسانی با داشتن  .(Yildiz et al, 2011) افزایش است

-ها و نگرشهای فرهنگی مختلف، ارزشهای اجتماعی و ویژگیفعالیت

های متفاوتی نسبت به طبیعت و محیط زیست دارند )عابدی سروستانی، 
ها و محیطی در ارزشمشکالت زیست(. بسیاری بر این باورند که 1392

باورهای اجتماع ریشه دارد و به همین علت باید دانست افراد اجتماع 
کنند، چه شناختی نسبت به آن نسبت به محیط زیست چگونه فکر می

 دارند و تا چه اندازه، طبیعت و محیط زیست برایشان دغدغه است
(Stern, 2000) .سخت سوم، زارهه آغاز در امروز بشر تردید، بدون 

 مواهب با خود رفتار اصالح و تغییر و طبیعت با واقعی آشتی نیازمند

 و ضوابط وجود و هاآگاهی کسب مستلزم خود این که است الهی
محیطی در ابعاد انسانی و طبیعی است )حیدری، استانداردهای زیست

-اگرچه امروزه بسیاری از مردم خود را طرفدار محیط زیست می(. 1375

های مثبت خود، رفتارهای مثبت در جهت نند، اما بر اساس نگرشدا
 12رسد تنها واقع به نظر می دهند. درحفظ محیط زیست انجام نمی

 Englis) کنندهای محیط زیستی خود عمل میمردم به نگرش درصد

& Philips, 2013). کند روشی را محیطی ثابت میبحران زیست
تفاده از زیستگاه خود، زمین، برگزیده که انسان در سکنی گزیدن و اس

است، کامال ناقص و نسنجیده است. این مطمئنا اشتباه طبیعت نیست 
امروزه  .(Commoner, 1382) بلکه اشتباه از سوی انسان است

های محیطی به دگرگونی شیوهپژوهشگران برای حل معضالت زیست
ایی و شبیری، اند )رضهای رفتاری عالقمند شدهحلزندگی مردم و راه

محیطی، به مطالعه (. محققان جامعه شناسی زیست11: 1391الف 
محیطی پرداختند، نظیر متغیرهای عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای زیست

جمعیت شناختی )سن، جنس، طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت 
ها تاهل و تعداد فرزندان(، گرایش سیاسی، عملکرد زیست محیطی ملت

(. در قرن حاضر، رفتار 1398محیطی )اسدی و مهرابی، یستو آگاهی ز
ترین و تاثیرگذارترین عوامل در محیطی به منزله یکی از مهمزیست

محیطی قابل شناسان زیستمحیط زیست از سوی بسیاری از جامعه
دهد که آگاهی ( نشان می1391توجه قرار گرفته است. مطالعات قادری )

محیطی است. موثری در رفتار زیست و شناخت محیط زیست، متغیر
عالوه بر این، در عصر حاضر تاثیر رفتار انسانی بر منابع طبیعی و 
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 از بسیاری .(Sussman, 2011) ها فزونی یافته استاکوسیستم

 نحو به زیست، محیط طبیعی و منابع ارزش از آگاهی از پس هاانسان

 عمومی سازیآگاه واینر از کنند.جلوگیری می آن تخریب از ایشایسته

ضروری  امری زیست محیط اهمیت و درباره ارزش جامعه آموزشی و
(. مطمئنا برای حل مشکالت United Nations, 2002است )
ترین امور افزایش آگاهی و اطالعات است محیطی یکی از اساسیزیست

که این مهم مانند امور دیگر نیاز به آموزش دارد. اگر شهروندان از 
و  ترلکردشان بر محیط زیست آگاه باشند بسیار پسندیدهعواقب عم

 .(Boeve-de Pauw et al, 2011) تر رفتار خواهند کردمناسب
محیطی که ناشی از پژوهشگران بر این باورند که رفتار مسوالنه زیست

های مسوالنه در قبال محیط زیست باشد، یکی از عناصر کلیدی نگرش
ع مدرن و در حال توسعه است )یزد خواستی در فرایند توسعه پایدار جوام

بررسی  ای بهمطالعه هیچ اینکه به توجه با (.1397و همکاران، 
 بود نپرداخته آبادغربآموزان شهر اسالممحیطی دانشرفتارهای زیست

آموزان پذیری دانشبررسی آگاهی و مسئولیت با هدف تحقیق این لذا
خصوص مسائل محیط زیستی  آبادغرب دردوره دوم متوسطه شهر اسالم

آموزان و تاثیر متغیرهای خانواده بر رفتارهای زیست محیطی دانش
 .گرفت صورت

 مبانی نظری  -2
 هاهمؤلف است. این گانهسه هایمؤلفه دارای محیط زیستی فرهنگ

 رفتار و زیستیمحیط  مسئولیت احساس زیستی،محیط نگرش شامل
محیط  نگرش فۀ ابتدایی یعنیمؤل دو شود. هرچندیم زیستی حیطم

محیط  رفتار بر خود به نوبۀ محیط زیستی مسئولیت احساس و زیستی
 محیط زیستی فرهنگ مؤلفه، سه این ترکیب هستند، تأثیرگذار زیستی

 توجه مورد که مفاهیمی یکی دیگر از دهد. می نشان را جامعه یک
 فرد دانش است، گرفته قرار محیطزیست حوزه در اجتماعی روانشناسان

( 1999) 1کایسکر و همکاران .باشدمحیطی میمسائل زیست مورد در
 محیط مسائل مورد در بیشتری دانش که افرادی که کنندمیبیان 

 7آکوموالفترند. محیطزیست اطرافشان حساس به نسبت دارند، زیستی
رسد که برخورداری از سطح ( در تحقیق خود به این نتیجه می7211)

محیطی، شاخصی از آمادگی برای درک و دانش زیست باالی آگاهی
بهتر محیط زیست و توسعه فرهنگ حفظ محیط زیست و انتقال این 

دهند که باشد. مطالعات مختلف نشان میتر میفرهنگ به نسل جوان
های محیط زیستی در سطح باالیی قرار دارد آگاهی افراد از نگرانی

(Bleda & Valente, 2009)فزایش دانش زیست. معموال، ا-

محیطی، به تغییر نگرش افراد و به تبع آن به تغییر عملکرد آنها و در 
 ,Arcury) شودهای محیط زیستی منجر مینهایت تاثیر بر سیاست

ارزیابی "( با عنوان 1398نتایج پژوهش رمضانی و تحسینی )(.2008
دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه کردستان در خصوص 

نشان داد که بین میزان آگاهی، نگرش و رفتار  "زیست محیطی مسایل
زیست محیطی دانشجویان پسر و دختر تفاوت معناداری وجود داشت. در 
واقع در این مطالعه میزان آگاهی دانشجویان پسر نسبت به مسائل 

تر از میزان آگاهی دانشجویان دختر بود. همچنین زیست محیطی بیش
تری نسبت محیطی مسوالنهو عملکرد زیست دانشجویان پسر از نگرش

                                                           
1
 Kaiscr et al 

2
 Akomolafe 

به دانشجویان دختر برخوردار بودند. در این تحقیق نتایج آمار توصیفی 
محیطی در اولویت آخر نشان داد که مشکالت مربوط به مسائل زیست

دهد دانشجویان کمتر به مسائل دانشجویان قرار دارد که نشان می
اقتصادی مورد توجه  محیط زیست توجه دارند و بیشتر مشکالت

( در ترکیه با بررسی میزان آگاهی 7211) 3کوس و همکاران آنهاست.
محیطی دانشجویان دریافتند که حساسیت نسبت به محیط زیست زیست

محیطی بر حسب جنسیت و نوع دانشکده محل تحصیل و آگاهی زیست
محیطی متفاوت است و افرادی که از سواد، آگاهی و حساسیت زیست

محیطی دار بودند، توانستند به بهترین نحو با مشکالت زیستبرخور
مقابله نمایند. با این حال آکومولوفا در پژوهش خود نشان داد که 

ها در فرایند آگاهی از آموزان و تحصیالت والدین آنجنسیت دانش
( نشان داد که بر 1395محیط زیست عامل مهمی نیست.  شبیری )

های آموزان و رابطه سبکنسیت دانشاساس بررسی همبستگی میان ج
گونه ارتباط معنادار میان آنها تفکر با نگرش و رفتار محیط زیستی، هیچ

( نیز حاکی از آن 1391مشاهده نشد. نتایج تحقیق صالحی و همکاران )
است که رابطه رفتارهای محیط زیستی با متغیرهای جنسیت،تحصیالت، 

های محیط زیستی و دانش وضعیت تاهل، نگرش محیط زیستی، ارزش
( 1396محیط زیستی معنادار نیست. نتایج تحقیق میرفردی و همکاران )

نشان داد که رفتارهای محیط زیستی در شهر اهواز در حد متوسط است. 
پذیری و میزان استفاده از همچنین بین متغیرهای مستقل مسئولیت

ی معنادار و مثبت اها و متغیر وابسته رفتارهای محیط زیستی رابطهرسانه
وجود دارد. بین متغیرهای سن، جنسیت و وضعیت تاهل و رفتارهای 

های محیط زیستی رابطه و تفاوت معناداری مشاهده نگردید.یافته
تحلیل جامعه شناختی "(  با عنوان 1395پژوهش احمدیان و حقیقتیان )

محیطی شهروندان شهر نقش عوامل فرهنگی بر رفتارهای زیست
محیطی دهد که میانگین رفتارهای زیستنشان می "کرمانشاه

های شهروندان متوسط به باالست و بین متغیرهای ارزش، باور و آگاهی
محیطی رابطه معناداری وجود دارد در زیست محیطی با رفتار زیست

-حالیکه متغیر تحصیالت با آن رابطه نداشت. همچنین رفتارهای زیست

-های سنی متفاوت است. یافتهروهمحیطی بر حسب جنسیت، تاهل و گ

 ارزیابی میزان"( با عنوان 1397های تحقیق امینی و همکاران )
نشان داد که میانگین  "پذیری دانشجویان دانشگاه کاشانمسئولیت
پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان باالتر از حد متوسط است. مسئولیت

تفاوت معنادار پذیری دانشجویان بر حسب جنسیت، بین میزان مسئولیت
وجود ندارد، اما این تفاوت بر حسب رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی 

نفر از  717محیطی ( آگاهی زیست7212) 1معنادار است. اُگوز و همکاران
ای، ریزی شهری و منطقههای معماری، برنامهدانشجویان دانشکده

علی  مهندسی محیط زیست را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد
رغم اینکه بسیاری از دانشجویان، واحدهای درسی زیادی را در رابطه با 

محیطی محدود شان از مسائل زیستگذرانند، اما آگاهیمحیط زیست می
تر از سطح مورد انتظار است. عالوه بر این، شان پایینپذیریو مسئولیت

نداشت. این میزان دانش با میزان تحصیالت والدین دانشجویان ارتباطی 
(، هیچ ارتباطی بین دانش و نگرش 1396در تحقیق ندرلو شمس )

محیطی دانشجویان با تحصیالت والدین آنها و تعداد افراد خانوار زیست

                                                           
3
 Kose et al 

4
 Oguz et al 
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( نیز گویای 1395پور و همکاران )به دست نیامد. نتایج پژوهش علوی
این است که تحصیالت دانشگاهی والدین نقش موثری در دانش 

محیطی رو برای افزایش دانش زیستزان ندارد. از اینآموعمومی دانش
های تحصیل کرده نیز آموزش داد. آموزان، باید به خانوادهعالوه بر دانش

( نشان دادند که بین متغیر مستقل 7212میردامادی و باقری ورکانه )
آموزان به محیط تحصیالت والدین با متغیر وابسته میزان آگاهی دانش

( با مطالعه آگاهی و 1993) 1اداری وجود دارد. فونگزیست رابطه معن
محیطی در بین مدارس ابتدایی تایوان بیان داشته های زیستفعالیت

-ها و فعالیتداری بر آگاهیاست که سطح تحصیالت والدین تاثیر معنی

که والدینی که آموزان دارد. بطوریمحیطی والدین و دانشهای زیست
-های زیستشتند فرزندان آنان از نگرانیسطح تحصیالت باالتری دا

( در تحقیق 1377محیطی بیشتری نیز برخوردار بودند.  استوارکردشولی )
خود نشان داد بین میانگین نمره آگاهی افراد با نوع متفاوت شغل پدر، 

هایی که تفاوت در آنها تفاوت معناداری وجود دارد. برای تعیین گروه
استفاده شده است. نتایج این آزمون  LSDشود از آزمون مشاهده می

آموزانی که پدر آنان دارای شغل نظامی هستند دهد بین دانشنشان می
الدین و میمندی شود. فلکها تفاوت معناداری مشاهده میبا سایر گروه

( در تحقیق خود نشان دادند که بین متغیرهای جنسیت، سن، 1396)
های ور، استفاده از شبکهمحیطی، سبک زندگی سالمت محآگاهی زیست

محیطی گرایی با رفتارهای زیستاجتماعی، سرمایه فرهنگی و قانون
-رابطه معنادار مشاهده شد و زنان نسبت به مردان رفتارهای زیست

تری داشتند. اما بین درآمد و بعد نهادینه شده سرمایه محیطی مسئوالنه
د. با این حال محیطی رابطه معنادار نبوفرهنگی با رفتارهای زیست

محیطی مسئوالنه در شهر یزد مربوط باالترین میانگین رفتارهای زیست
ها با درآمد متوسط بود. نتایج تحقیق کیاسری و لنگرودی به خانواده

( نیز حاکی از آن است که بین متغیر درآمد، سابقه و ویژگی شغلی 1398)
اری وجود با متغیر مشارکت در حفاظت از محیط زیست همبستگی معناد

( در پژوهش خود بیان کردند که بین 1396الدین )ندارد. میمندی و فلک
محیطی و درآمد خانواده تفاوت وجود دارد. میانگین رفتارهای زیست

آباد مربوط به درآمدهای بطوری که باالترین میانگین برای شهر خرم
رآمد باشد. نکته قابل توجه آن است که افرادی که باالترین دمتوسط می

 ای از خود نشان ندادند.محیطی مسئوالنهرا داشتند رفتارهای زیست
( گویای این است که بین 1393نتایج تحقیق صالحی و پازوکی نژاد )

محیطی دانشجویان دانشگاه مازندران بر اساس محل نگرش زیست
سکونت تفاوت معناداری وجود نداشت در حالیکه بین محل سکونت و 

ی آنها تفاوت وجود داشت. نتایج پژوهش تارانت و محیطعملکرد زیست
گو در نگرش و رفتار های پاسخگیاثر ویژ"( با عنوان 1998) 7کردل

نشان داد که جنسیت، محل سکونت،  "محیطیعمومی زیست
معناداری  محیطی رابطهتحصیالت، درآمد و سن افراد با رفتارهای زیست

ارزیابی تاثیر "( با عنوان 1397)زاده دارد.نتایج تحقیقات خبیری و الهی
نشان  "پذیری دانشجویانالگوهای آموزشی بر سطح دانش و مسئولیت

پذیری در دانشجویان مهندسی عمران داد که سطح دانش و مسئولیت
اند از نصف باالتر که درس محیط زیست را در دوره کارشناسی گذرانده

محیطی دانشجویان ( نیز دانش زیست1397نژاد )است. صالحی و پازکی

                                                           
1
 Fong 

2
 Tarrant & Cordell 

های های دولتی مازندران را مورد ارزیابی قرار دادند. یافتهدانشگاه
محیطی ها نشان داد که سطح دانش زیستتوصیفی تحقیق آن

( آگاهی، 1391دانشجویان نسبتا باالست.علوی مقدم و همکاران )
نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر را در خصوص 

مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که مشکالت  محیط زیست
مربوط به محیط زیست در اولویت آخر دانشجویان قرار دارد و همچنین 

باشد. با توجه % می 52میزان اطالعات دانشجویان در این زمینه کمتر از 
به نتایج تحقیق پیشنهاد کردند تا یک برنامه جامع و کامل به منظور 

های ریزی درسی دانشگاهفرهنگ محیط زیست در برنامه ایگاهارتقای ج
تحلیلی "( تحقیقی با عنوان 1391همتی و شبیری ) کشور تدوین گردد.

در شهر شیراز به انجام  "های ارتقای فرهنگ محیط زیستیبر مولفه
رساندند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که دانش، هنجارهای 

هروندان شهر شیراز در سطح پایینی اجتماعی و آموزش محیط زیستی ش
ی خانواده هاقرار دارند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و ارزیابی مولفه

باشد. مروری بر آموزان میمحیطی دانشموثر بر رفتارهای زیست
-محیطی دانشدهد سطح آگاهی زیستهای یاد شده نشان میپژوهش

یرهای تاثیرگذار بر پذیری آنها از جمله متغلیتآموزان و میزان مسئو
ای مانند باشند. همچنین متغیرهای زمینهمحیطی میرفتارهای زیست

جنسیت، سطح تحصیالت والدین، شغل والدین، نوع خانه مسکونی و 
ای باشند. از آنجایی که تاکنون مطالعهدرآمد خانوار نیز از عوامل موثر می

و نگرفته، از این ر آبادغرب صورتاسالم در شهر در ارتباط با این موضوع
آموزان دوره دوم محیطی دانشزیست این پژوهش با هدف ارزیابی رفتار

متوسطه این شهرستان و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است. بر اساس 
 شوند: هدف و مساله اصلی پژوهش فرضیات زیر مطرح می

    پذیری محیطی، رفتار زیست محیطی و مسئولیتبین آگاهی زیست- 

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. دانش 

     پذیری محیطی و مسئولیتمحیطی، رفتار زیستبین آگاهی زیست- 

 آموزان با سطح تحصیالت مادر آنها تفاوت معناداری وجود دارد.دانش  

    پذیری محیطی، رفتار زیست محیطی و مسئولیتبین آگاهی زیست- 

 طح تحصیالت پدر آنها تفاوت معناداری وجود دارد.آموزان با سدانش  

پذیری محیطی، رفتار زیست محیطی و مسئولیتآگاهی زیست بین- 

 آموزان با شغل پدر آنها تفاوت معناداری وجود دارد.دانش

پذیری محیطی، رفتار زیست محیطی و مسئولیتبین آگاهی زیست- 
آنها تفاوت معناداری وجود آموزان با میزان درآمد ماهانه خانواده دانش
 دارد.

پذیری محیطی و مسئولیتمحیطی، رفتار زیستبین آگاهی زیست- 

 آموزان با نوع منزل مسکونی آنها تفاوت معناداری وجود دارد.دانش

آموزان دوره دوم متوسطه شهر محیطی دانشسطح آگاهی زیست- 

 باشد.آباد غرب متوسط میاسالم

آموزان دوره دوم متوسطه شهر یطی دانشمحمیزان رفتار زیست- 

 باشد. آباد غرب متوسط میاسالم

آباد آموزان دوره دوم متوسطه شهر اسالمپذیری دانشمیزان مسئولیت- 
 باشد.غرب متوسط می
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  روش انجام تحقیق -9

روش ایننن تحقیننق پیمایشننی اسننت و جهننت گننردآوری اطالعننات از   
آمنوزان  ماری این پژوهش، داننش پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آ

  98-97آبادغرب در سال تحصیلی دوره دوم متوسطه در شهر اسالم
 نفر برآورد شده است که از این تعداد  1788باشد. حجم جامعه آماری می

باشنند. تعنداد مندارس دوره دوم    نفر پسنر منی   7678نفر دختر و  7752
فاده از نموننه گینری   باشد که با استمدرسه می 71متوسطه در این شهر 

مدرسه در نقاط مختلف شهر انتخاب شد. حجم نمونه نینز   11شطرنجی 

نفنر محاسنبه شند کنه بنرای       356درصند   5با روش کوکران با خطای 
 362اطمینان بیشتر تعداد بیشنتری پرسشننامه توزینع شند و در نهاینت      

 ههای آماری با استفاده از روش نمونن آوری گردید. نمونهپرسشنامه جمع
هنا از ننرم افنزار    دست آمده اسنت. بنرای تحلینل داده   گیری تصادفی به

SPSS های توصیفی و استنباطی استفاده شد. چنارچوب نموننه   و آماره
توزیع جنسیت جمعیت مورد مطالعنه   آورده شده است. 1گیری در جدول 

شنود  نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده منی  7در جدول نیز 
 باشند.درصد آنها پسر می 13گویان دختر و درصد پاسخ 58

 یریگچارچوب نمونه: 8 جدول

  دختران پسران حجم کل

  حجم جامعه حجم نمونه حجم جامعه حجم نمونه جامعه نمونه

 تعداد مدارس متوسطه دوم 88 5 89 6 21 88

 آموزانتعداد دانش 2253 236 2621 851 1111 963
 

 مورد مطالعهنمونه  تیجنس عیتوز: 2 جدول

 جمعیت جنسیت فراوانی درصد درصد تجمعی

 مدارس متوسطه دوم دختر 236 51 51

 پسر 851 19 833

  کل 963 833 

 

باشد. نحوه ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته می
باشد سواالت باز و بسته و سواالت پرسشنامه به دو صورت می

ای لیکرت )خیلی کم، کم، ینهگز 5گیری سواالت در طیف اندازه
 دسته تقسیم  5متوسط، زیاد، خیلی زیاد(. سواالت پرسشنامه به 

 

محیطی، شوند: دموگرافیک، عوامل اقتصادی، رفتارهای زیستمی 
. نحوه سواالت پرسشنامه به پذیریمسئولیت محیطی،آگاهی زیست

آمده است. 3صورت مختصر در جدول 

 خالصه پرسشنامه:  9 جدول

 دسته سواالت نوع و تعداد سواالت هاویهگ

 دموگرافیک جنسیت، سطح تحصیالت پدر و مادر سواالت باز و بسته

 عوامل اقتصادی نوع خانه مسکونی، درآمد خانوار، شغل سرپرست خانوار سواالت باز و بسته

 محیطیرفتارهای زیست سوال 1 ای لیکرتگزینه 5طیف 

 محیطیآگاهی زیست لسوا 81 ای لیکرتگزینه 5طیف 

 پذیریمسئولیت سوال 82 ای لیکرتگزینه 5طیف 

 
به منظور بررسی روایی پرسشنامه، فنرم نهنایی پرسشننامه در اختینار     
اساتید و خبرگان متخصص در حوزه تحقیق قرار گرفنت و بنا اعمنال    
 میانگین نظر ایشان پرسشنامه نهایی تنظیم گردید و اطمینان حاصنل 

  ه از روایی قابل قبولی برخوردار است. پایاییشد که پرسشنام

 
 و  آموزدانش 32نیز با انجام مطالعات مقدماتی بر روی  پرسشنامه

ها و کل پرسشنامه بررسی شد. میزان محاسبه آلفای کرونباخ شاخص
آورده شده است. همانگونه که  1ها در جدول آلفای کرونباخ شاخص

ی الزم برخوردار است.  شود، پرسشنامه از پایایمشاهده می
 پرسشنامه ییایپا یبررس:  1 جدول

هاتعداد گویه میزان پایایی  معیارها 

15/3  محیطیرفتار زیست 1 

32/3  محیطیآگاهی زیست 81 

12/3  پذیریمسئولیت 82 

39/3  کل پرسشنامه 91 

 نتایج توصیفی   
سال قرار  11-19در این پژوهش تمام افراد مورد مطالعه در رده سنی 

باشند که آموزان دوره دوم متوسطه میدارند. افراد مورد مطالعه دانش
-آموزان پسر میدانش ،درصد 13آموزان دختر و دانش درصد آنها 58

  اند.مدرسه در نقاط مختلف شهر به تصادف انتخاب شده 11باشند و از 

 

باشد. آموزان میبیانگر سطح تحصیالت مادر دانش 5جدول 
. مدرک تحصیلی درصد آنها دبیرستان و دیپلم است 5/37حصیالت ت

درصد در مرتبه دوم از فراوانی قرار دارد. در عین  3/73دانشگاهی با 
 باشند.آموزان بیسواد میدرصد از مادر دانش 7/9حال فقط 
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 آموزان مورد مطالعهمادر دانش التیسطح تحص عیتوز:  5 جدول

 متغیر ابعاد نیفراوا درصد فراوانی تجمعی

  بیسواد 99 2/3 2/3
 

 تحصیالت مادر
 ابتدایی 51 1/85 25

 راهنمایی و سیکل 63 2/83 2/11

 دبیرستان و دیپلم 881 5/92 1/16

 دانشگاهی 11 9/29 833

 
باشد. همانگوننه کنه   آموزان میبیانگر تحصیالت پدر دانش 6جدول 

 دانشگاهی دارند. درصد آنها تحصیالت  7/31شود مشاهده می

 
درصند در مرتبنه دوم از فراواننی     75تحصیالت دیپلم و دبیرستان با 

درصنننند از آنهننننا بیسننننواد هسننننتند.  3/7قننننرار دارد. فقننننط 
 آموزان مورد مطالعهشپدر دان التیسطح تحص عیتوز: 6 جدول

 متغیر ابعاد فراوانی درصد فراوانی تجمعی

9/1  9/1   بیسواد 93 
 

 تحصیالت پدر
1/23  5/82  ابتدایی  15 

1/13  راهنمایی و سیکل 12 23 

1/65  دبیرستان و دیپلم 33 25 

833 2/91  دانشگاهی 829 
 

نمایش داده  8توزیع نوع خانه مسکونی جمعیت مورد مطالعه در جدول 
آموزان شود تقریبا نیمی از دانششده است. همانگونه که مالحظه می

-های تککنند. خانهار زندگی میدهای حیاطمورد مطالعه در خانه

  درصد در مرتبه 15و  8/16واحدی بدون حیاط و آپارتمان به ترتیب با 

 

درصد  نگیرند. از سوی دیگر، کمتریدوم و سوم فراوانی قرار می
 7/1های ویالیی سکونت دارند. تنها جمعیت مورد مطالعه در خانه

ز موارد ذکر هایی غیر اآموزان مورد مطالعه در سکونتگاهدرصد از دانش
 شده سکونت داشتند. 

 مورد مطالعه تیجمع ینوع خانه مسکون عیتوز: 1 جدول

 نوع خانه فراوانی درصد فراوانی تجمعی

 آپارتمان 51 85 85

1/65  دارحیاط 819 1/53 

8/13  ویالیی 11 9/89 

1/35  واحدی بدون حیاطتک 63 1/86 

 سایر موارد 85 2/1 833
 

آموزان مورد مطالعه توزیع میزان درآمد ماهیانه خانواده دانش 7جدول 
 ها از دهد اکثر خانوادهدهد. همانگونه که نتایج نشان میرا نشان می

 5/8میلیون برخوردارند. تنها  3تا  7میلیون و  7تا  1درآمد متوسط 
 

 

میلیون تومان دارند. در حالیکه  1ها درآمدی بیشتر درصد خانواده
نشان  باشد. بنابراین نتایجمیلیون می 1درصد آنها کمتر از  5/18درآمد 

داد که افراد مورد مطالعه اکثرا از درآمد مناسبی برخوردارند. 

 آموزان مورد مطالعهشخانواده دان انهیدرآمد ماه زانیم عیتوز: 1 جدول

 های درآمدیگروه فراوانی درصد فراوانی تجمعی

5/81  میلیون 8متر از ک            69 5/81 

5/52  میلیون 2تا  8 826 95 

 میلیون 9تا  2 33 5/21 13

5/32  میلیون 1تا  9 15 5/82 

 میلیون 1بیشتر از             21 5/1 833

 
 35نمایش داده شده است. پدر  9آموزان در جدول نوع شغل پدر دانش

  درصد آنها فرهنگی می 75آموزان شغل آزاد دارند و درصد از دانش

 
 7/1باشند. در عین حال کمترین درصد مربوط به مشاغل نظامی با 

باشد.درصد می
 آموزان مورد مطالعهشغل پدر دانش عیتوز: 3 جدول

 شغل پدر فراوانی درصد فراوانی تجمعی

 فرهنگی 33 25 25

1/15  1/23  دولتی 15 

53 2/1  نظامی 85 

 آزاد 826 95 15

 سایر موارد 51 85 833
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آمنده اسنت.    12های مربوط به متغیرهنای تحقینق در جندول    آماره
آموزان دوره دوم متوسطه شنهر  شود دانشهمانگونه که مشاهده می

محیطی بناالیی برخوردارنند و مینزان    آبادغرب از آگاهی زیستاسالم

در مقابنل رفتنار    پذیری آنهنا در سنطح بناالیی قنرار دارد.    مسئولیت
باشننند.   محیطنننی آنهنننا در در سنننطح متوسنننط منننی   زیسنننت

 قیتحق یرهایمتغ یآمار یهاشاخص: 83 جدول

 متغیر حداقل و حداکثر نمره میانگین خطای معیار میانگین انحراف معیار

13/5  56/3  31/22  96-1  محیطیرفتار زیست 

11/83  36/8  93/15  13-83  محیطیآگاهی زیست 

61/1  15/3  32/91  56-86  پذیریمسئولیت 

 

 های استنباطییافته 

های آمناری رابطنه بنین متغیرهنا     در این قسمت با استفاده از آزمون
شود که آیا متغیرهنای  شوند. در اولین مرحله مشخص میبررسی می

صنورت نرمنال بنودن     تحقیق دارای توزیع نرمال هستند ینا ننه. در  
هنای  در غیر اینصورت از آزمنون های پارامتریک و متغیرها، از آزمون

  کولموگروف شود.  برای این منظور آزمونناپارامتریک استفاده می

 
 بودن نرمال بیانگر صفر آزمون فرض این رود. دراسمیرنوف بکار می

باشد. نتنایج  می هاداده بودن نرمال عدم بیانگر مقابل فرض و هاداده
مایش داده شده اسنت.  ن 11مربوط به نرمال بودن متغیرها در جدول 

دست آمده تمامی متغیرها نرمال با توجه به مقادیر سطح معناداری به
 است.  25/2باشند زیرا سطح معناداری همه آنها بزرگتر از می

 رنوفیاسم-آزمون کولموگروف یخروج: 88 جدول

 متغییر مقدار آزمون کولموگروف اسمیرنوف سطح معناداری

 حیطیمرفتار زیست 611/3 135/3

 محیطیآگاهی زیست 611/3 135/3

 پذیریمسئولیت 651/3 118/3

 
محیطی، رفتار بین آگاهی زیست فرضیه اول عبارت است از اینکه

آموزان دختر و پسر تفاوت دانشپذیری زیست محیطی و مسئولیت
 tمعناداری وجود دارد. با توجه به نرمال بودن این متغیرها از آزمون 

شد. فرض صفر بیانگر این است که بین آگاهی  مستقل استفاده
آموزان پذیری دانشمحیطی و مسئولیتمحیطی، رفتار زیستزیست

 دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد و فرض مقابل بیانگر آن است 

 
دهد نشان می 17که تفاوت وجود دارد. نتایج بدست آمده در جدول 

است لذا فرض صفر  25/2 که سطح معناداری بدست آمده بزرگتر از
شود و در نتیجه بین میزان آگاهی درصد اطمینان پذیرفته می 95با 

آموزان پذیری دانشمحیطی و مسئولیتمحیطی، رفتار زیستزیست
معناداری وجود ندارد.دختر و پسر تفاوت 

 تیها برحسب جنسشاخص نیانگیم سهیآزمون مقا: 82جدول

sig df T متغیر گروه فراوانی میانگین انحراف معیار 

532/3  839 591/3-  11/83  13/11  محیطیآگاهی زیست دختر 236 

31/83  36/15  پسر 851 

592/3  839 626/3  53/5  21/29  یطمحیستیرفتار ز دختر 236 

31/5  51/22  پسر 851 

311/3  839 311/3-  16/1  2/91  پذیریمسئولیت دختر 236 

19/1  13/91  رپس 851 

محیطی، رفتار بین آگاهی زیست فرضیه دوم عبارت است از اینکه
آموزان با سطح تحصیالت دانشپذیری زیست محیطی و مسئولیت

مادر آنها تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررسی تفاوت آگاهی 
آموزان پذیری دانشمحیطی و مسئولیتمحیطی، رفتار زیستزیست

آبادغرب با توجه به تحصیالت مادر آنها مدوره دوم متوسطه شهر اسال
از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است. فرض صفر 
بیانگر این است که نمره میانگین متغیرها در سطوح مختلف 
تحصیالت مادر باهم برابر است و فرض مقابل بیانگر این است که 

. با توجه به ها باشدها مخالف دیگر میانگینحداقل یکی از میانگین
سطح معناداری بدست آمده برای  13نتایج بدست آمده در جدول 

 95است، بنابراین با  25/2محیطی بزرگتر از متغیر آگاهی زیست
شود. توان نتیجه گرفت که فرض صفر پذیرفته میدرصد اطمینان می

در نتیجه سطوح مختلف تحصیالت مادر تاثیر یکسانی بر روی آگاهی 
 آموزان دارد، لذا سطوح مختلف تحصیالت مادر از انشمحیطی دزیست

محیطی باهم تفاوت معناداری ندارند. چنانچه نظر متغیر آگاهی زیست
نفر با  713آموزان بیسواد، نفر از دانش 33گردد مادر مالحظه می

نفر با سطح تحصیالت  71سطح تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم و 
-ل، میانگین نمره آگاهی زیستدانشگاهی هستند. با توجه به جدو

-می 37/15اند آموزان با مادران بیسواد کسب کردهمحیطی که دانش

آموزانی که مادران آنها باشد و میانگین همین نمره برای دانش
تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم و یا تحصیالت دانشگاهی دارند به 

نها است. بنابراین تفاوت معناداری بین آ 62/15و  17/15ترتیب 
توان گفت می Fمشاهده نشده و همچنین با توجه به مقدار ناچیز 

 آموزان و سطح تحصیالت محیطی دانشای بین آگاهی زیسترابطه
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مادر آنان وجود ندارد. با استدالل مشابه درمورد سایر متغیرهای 
آموزان و محیطی دانشتوان گفت بین رفتار زیستتحقیق، می

ای وجود ندارد.طح تحصیالت مادر آنها رابطهپذیری آنها با سمسئولیت

 

 مادر التیو سطح تحص قیتحق یرهایمتغ نیب کطرفهی انسیوار لیتحل: 89جدول

Sig F متغیر سطح تحصیالت مادر فراوانی میانگین انحراف معیار 

 

316/3  

 

381/3  
31/89  91/15   بیسواد 99 

58/83 محیطیآگاهی زیست  81/15  پلمدیپلم و زیر دی 219 

65/88  63/15  دانشگاهی 11 

 

665/3  

 

 

133/3  

16/5  91/28   بیسواد 99 

63/5 محیطیرفتار زیست  33/22  دیپلم و زیر دیپلم 219 

83/6  11/29  دانشگاهی 11 

 

335/3  

 

833/3  
53/3  25/93   بیسواد 99 

 

 یرپذیتیمسئول
63/1  18/91  پلمید ریو ز پلمید 219 

13/1  11/91  دانشگاهی 11 
 

محیطی، رفتار بین آگاهی زیست فرضیه سوم عبارت است از اینکه
آموزان با سطح تحصیالت پدر دانشپذیری زیست محیطی و مسئولیت

آنها تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررسی تاثیر متغیر تحصیالت 
پدر بر روی متغیرهای تحقیق از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه 

شده است. فرض صفر بیانگر این است که نمره میانگین استفاده 
متغیرها در سطوح مختلف تحصیالت پدر باهم برابر است و فرض 

ها مخالف دیگر مقابل بیانگر این است که حداقل یکی از میانگین
سطح  11ها باشد. با مشاهده نتایج بدست آمده در جدول میانگین

محیطی بزرگتر از زیستمعناداری بدست آمده برای متغیر آگاهی 
توان نتیجه گرفت که درصد اطمینان می 95است، بنابراین با  25/2

شود. در نتیجه سطوح مختلف تحصیالت پدر فرض صفر پذیرفته می
آموزان دارد، لذا محیطی دانشتاثیر یکسانی بر روی آگاهی زیست

 محیطی باهم سطوح مختلف تحصیالت پدر از نظر آگاهی زیست

 

نفر از  32گردد پدر معناداری ندارند. چنانچه مالحظه میتفاوت 
نفر با سطح تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم و  728آموزان بیسواد، دانش
نفر سطح تحصیالت دانشگاهی هستند. با توجه به جدول،  173

آموزان با پدران بیسواد محیطی که دانشمیانگین نمره آگاهی زیست
-و میانگین همین نمره برای دانش باشدمی 79/17اند کسب کرده

آموزانی که پدران آنها تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم و یا تحصیالت 
است. بنابراین تفاوت  53/16و  78/11دانشگاهی دارند به ترتیب 

چندانی بین آنها مشاهده نشده و با توجه به آمار موجود در جدول 
ان و سطح آموزمحیطی دانشداری بین آگاهی زیستتفاوت معنی

تحصیالت پدر آنان وجود ندارد. با استدالل مشابه درمورد سایر 
آموزان محیطی دانشتوان گفت بین رفتار زیستمتغیرهای تحقیق، می

ای وجود پذیری آنها با سطح تحصیالت پدر آنها رابطهو مسئولیت
ندارد.

 پدر التیو سطح تحص قیتحق یرهایمتغ نیب کطرفهی انسیوار لیتحل: 81 جدول

Sig F متغیر سطح تحصیالت پدر فراوانی میانگین انحراف معیار 

 

511/3  

 

551/3  
88/83  23/12   بیسواد 93 

16/83 محیطیآگاهی زیست  11/11  دیپلم و زیر دیپلم 231 

81/88  59/16  دانشگاهی 829 

 

586/3  
 

661/3  

36/5  51/23   بیسواد 93 

52/5 محیطیرفتار زیست  85/29  دیپلم و زیر دیپلم 231 

88/6  86/29  دانشگاهی 829 

 

622/3  

 

111/3  
61/1  19/91   بیسواد 93 

 

 یرپذیتیمسئول
13/1  21/91  پلمید ریو ز پلمید 231 

62/1  32/93  دانشگاهی 829 

 
محیطنی، رفتنار   آگاهی زیسنت  فرضیه چهارم عبارتست از اینکه بین

آمنوزان بنا شنغل پندر آنهنا      دانشپذیری زیست محیطی و مسئولیت
تفاوت معناداری وجود دارد. فرض صفر بیانگر اینن اسنت کنه نمنره     
میانگین متغیرها در همه سطوح بناهم برابنر اسنت و فنرض مقابنل      

-ها مخالف دیگر میانگینبیانگر این است که حداقل یکی از میانگین

 ها باشد. همانگونه که از نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در 

 
-گردد رابطه معناداری بین شنغل پندر داننش   مشاهده می 15جدول 

آموزانی که آموزان و متغیرهای تحقیق وجود ندارد. با این حال دانش
شغل پندر آنهنا نظنامی اسنت از آگناهی زیسنت محیطنی بناالتری         

محیطی بهتری داشتند. همچنین میزان برخوردار بودند و رفتار زیست
آمنوزان بیشنتر بنود.      بنه سنایر داننش   پنذیری آنهنا نسنبت    مسئولیت
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 و شغل پدر قیتحق یرهایمتغ نیب کطرفهی انسیوار لیتحل: 85جدول

+ F متغیر شغل پدر فراوانی میانگین انحراف معیار 

 
 

619/3  

 
 

511/3 

39/88  31/11   فرهنگی 33 
 
 

 دانش و آگاهی

86/3  29/16  دولتی 15 

98/88  33/58  نظامی 85 

21/82  33/19  آزاد 826 

96/3  61/19  سایر موارد 51 

 
 

213/3  

 

 

13/8 

61/5  61/22   فرهنگی 33 
 
 

 یطیمحستیرفتار ز

61/5  81/29  دولتی 15 

51/9  53/98  نظامی 85 

32/6  28/29  آزاد 826 

56/1  63/28  سایر موارد 51 

 
 

655/3  

 
 

682/3  

81/1  99/93   فرهنگی 33 

 

 یرپذیتیمسئول
35/1  16/91  دولتی 15 

11/89  53/11  نظامی 85 

51/3  31/91  آزاد 826 

33/1  13/96  سایر موارد 51 

 
محیطی، رفتار بین آگاهی زیست فرضیه پنجم عبارتست از اینکه

آموزان با میزان درآمد ماهانه دانشپذیری زیست محیطی و مسئولیت
برای بررسی این فرضیه از  رد.خانواده آنها تفاوت معناداری وجود دا

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است. فرض صفر بیانگر 
این است که نمره میانگین متغیرها در همه سطوح باهم برابر است و 

  ها مخالففرض مقابل بیانگر این است که حداقل یکی از میانگین

 16در جدول ها باشد. با توجه به نتایج بدست آمده دیگر میانگین

 
محیطی و محیطی، رفتار زیستباالترین میانگین آگاهی زیست

آبادغرب به ترتیب مربوط به آموزان شهر اسالمپذیری دانشمسئولیت
میلیون است، اما  7تا  1میلیون و  1تا  3میلیون،  1درآمد بیشتر از 

دهد که با توجه به سطح معناداری تمامی های جدول نشان میداده
بیشتر است بین درآمد ماهانه خانوار و متغیرهای  25/2ها که از متغیر

 شود. تحقیق رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه رد می

 درآمد ماهانه خانوار زانیو م قیتحق یرهایمتغ نیب کطرفهی انسیوار لیتحل: 86 جدول

Sig F متغیر میزان درآمد فراوانی میانگین انحراف معیار 

 
 
 

111/3  

 
 
 

233/3  

38/89  68/19 میلیون 8کمتر از  69    
 
 

 محیطیآگاهی زیست

83/88  21/15 میلیون 2تا  8 826   

53/3  83/16 میلیون 9تا  2 33   

21/88  25/11 میلیون 1تا  9 15   

23/83  53/11 میلیون 1بیشتر از  21   

 
 

318/3  

 

 

839/3  

39/6  93/22 میلیون 8کمتر از  69    
 
 

 یطیحمستیرفتار ز

56/5  91/29 میلیون 2تا  8 826   

15/5  59/22 میلیون 9تا  2 33   

26/5  15/29 میلیون 1تا  9 15   

83/1  19/22 میلیون 1بیشتر از  21   

 
 
 

139/3  

 
 
 

515/3  

85/88  81/95 میلیون 8کمتر از  69    

 

 یرپذیتیمسئول
28/1  61/91 میلیون 2تا  8 826   

32/1  91/91 میلیون 9تا  2 33   

35/1  53/91 میلیون 1تا  9 15   

51/3  81/91 میلیون 1بیشتر از  21   
 

محیطی، رفتار بین آگاهی زیستفرضیه ششم عبارتست از اینکه 
آموزان با نوع منزل مسکونی دانشپذیری محیطی و مسئولیتزیست

مره آنها تفاوت معناداری وجود دارد. فرض صفر بیانگر این است که ن
میانگین متغیرها در همه سطوح باهم برابر است و فرض مقابل بیانگر 

ها باشد. ها مخالف دیگر میانگیناین است که حداقل یکی از میانگین
نشان داده شده است. با  18نتایج آزمون تحلیل واریانس در جدول 

توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده برای تمامی متغیرهای 
 توان نتیجه درصد می 95استّ با اطمینان  25/2ر از تحقیق بزرگت

 

شود. در نتیجه بین نوع منزل گرفت که فرض صفر پذیرفته می
مسکونی و متغیرهای تحقیق تفاوت معناداری وجود ندارد. همانگونه 

 هاینفر از افراد مورد مطالعه در خانه 111کنید که مالحظه می

های ویالیی نفر در خانه 777ط، های بدون حیاواحدیآپارتمانی و تک
هایی غیر از موارد ذکر شده زندگی نفر در سکونتگاه 71دار و و حیاط

کردند. همانگونه که گفتیم تفاوت چندانی بین نوع منزل مسکونی می
آموزانی که محل حال دانشو متغیرهای تحقیق وجود ندارد، با این

 محیطی و زیست سکونت آنها غیر از موارد ذکر شده بود آگاهی
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آموزان داشتند، به پذیری بیشتری نسبت به سایر دانشمسئولیت
بود. در مقابل  13و  19طوری که میانگین نمره آنها به ترتیب 

آموزانی که در آپارتمان و محیطی دانشمیانگین نمره رفتار زیست

( نسبت به 71/71کردند )واحدی بدون حیاط زندگی میمنازل تک
 آموزان بیشتر بود. سایر دانش

 

 یو نوع خانه مسکون قیتحق یرهایمتغ نیب کطرفهی انسیوار لیتحل: 81 جدول

Sig F متغیر نوع خانه مسکونی فراوانی میانگین انحراف معیار 

 

195/3  

 

933/3  
39/83  22/16 واحدی بدون حیاطآپارتمانی و تک 888    

-آگاهی زیست

 محیطی

88/88  11/11 یالییدار و وحیاط 221   

28/28  33/13  سایر موارد 28 

 

311/3  
 

698/2  

31/6  18/21 واحدی بدون حیاطآپارتمانی و تک 888    

-رفتار زیست

 محیطی
12/5  88/22 دار و ویالییحیاط 221   

51/9  53/21  سایر موارد 28 

 

655/3  

 

125/3  
81/1  98/91 واحدی بدون حیاطآپارتمانی و تک 888    

32/1 یرپذیتیمسئول  36/91 دار و ویالییحیاط 221   

98/88  33/19  سایر موارد 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آنها یطیمحستیز آگاهی حسب بر دهندگانپاسخ یفراوان عیتوز: 8نمودار 

 
-محیطی دانشفرضیه هفتم عبارتست از اینکه سطح آگاهی زیست

 باشد. نتایج آباد غرب متوسط میوم متوسطه شهر اسالمآموزان دوره د
( از آگاهی 5/58آموزان )کند که اکثریت دانشبیان می 17جدول 

 متوسطی در خصوص محیط زیست برخوردار هستند. 

 
 اآنه یطیمحستیز آگاهی سطح حسب بر آموزاندانش یفراوان عیتوز: 81 جدول

هاسایر آماره درصد  

 تجمعی

 محیطیآگاهی زیست فراوانی درصد معتبر

35/2میانگین:   2/83  2/83  پایین 63 

69/3یانگین: انحراف م  1/16  5/51  متوسط 231 

36/3خطای معیار میانگین:   833 9/29  باال 11 

 کل 963 833  
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آنها یطیحمستزی تاررف حسب بر دهندگانپاسخ یفراوان عیتوز: 2نمودار   
 

فرضیه هشتم عبارتست از اینکه میزان رفتار زیست محیطی 

دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اسالم آباد غرب متوسط 

بیان می کند که میزان رفتار زیست  91می باشد . نتایج جدول 

( در حد متوسط است .  3/33محیطی اکثریت دانش آموزان )  

آنها یطمحیستزی رفتار حسب بر آموزاندانش یفراوان عیتوز: 83 جدول

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 آنها یرپذیتمسئولی حسب بر دهندگانپاسخ یفراوان عیتوز: 9ودار نم

هاسایر آماره  محیطیرفتار زیست فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی 

32/2میانگین:   5/22  5/22  پایین 18 

66/3انحراف میانگین:   1/15  9/59  متوسط 832 

36/3خطای معیار میانگین:   833 2/21  باال 11 

 کل 963 833  
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آمنوزان  پذیری داننش فرضیه نهم عبارتست از اینکه میزان مسئولیت

 باشد. نتایج جدول آباد غرب متوسط میدوره دوم متوسطه شهر اسالم
آمنوزان  ننش پنذیری اکثرینت دا  کند که میزان مسئولیتبیان می 72

 باشد.( در حد متوسط می3/17)

 
آنها یرپذیتمسئولی حسب بر آموزاندانش یفراوان عیتوز: 23 جدول

 پذیریمسئولیت فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی هاسایر آماره

1/28 83/2میانگین:   1/28  پایین 11 

9/11 13 13/3انحراف میانگین:   متوسط 811 

 باال 831 93 833 31/3خطای معیار میانگین: 

 کل 963 833  
 

  یریگجهینت -1
-عوامل اجتماعی )آگاهی زیستپژوهش حاضر به بررسی اثرگذاری 

ای و خانواده )جنسیت، پذیری( و متغیرهای زمینهمحیطی و مسئولیت
تحصیالت والدین، نوع شغل پدر، درآمد ماهانه خانواده و نوع منزل 

آموزان دوره دوم متوسطه دانش یطیمحمسکونی( بر رفتارهای زیست
های پژوهش آبادغرب پرداخته است. همانطور که یافتهشهر اسالم
محیطی و محیطی، رفتار زیستبین میزان آگاهی زیستنشان داد 

آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. پذیری دانشمسئولیت
آرکوری، امینی  کایسکر و همکاران، آکوموالف،مطالعات افرادی چون 

اند. این نتیجه را تایید کردهو همکاران، میرفردی و همکاران و شبیری 
-فلکبا این حال تحقیقات رمضانی و تحسینی، کوس و همکاران، 

با نتایج این مطالعه مطابقت ندارد.  الدین و میمندی، تارانت و کردل
اهی دهد که بین آگنتایج تحلیل و بررسی تحصیالت والدین نشان می

آموزان با پذیری دانشمحیطی و مسئولیتمحیطی، رفتار زیستزیست
ای وجود ندارد که با نتایج سطح تحصیالت پدر و مادر آنها رابطه

پور و اُگوز و همکاران، ندرلو شمس، علویمطالعات کوس و همکاران، 
 میردامادی و باقری ورکانه، فونگباشد. تحقیقات همسو میهمکاران 
این مطالعه مطابقت ندارد. نتایج دیگری که در این تحقیق با نتایج 

محیطی، رفتار زیست آگاهی زیست بدست آمد این بود که بین
آموزان با شغل پدر، درآمد ماهانه دانشپذیری محیطی و مسئولیت

خانوار و نوع خانه مسکونی آنها تفاوت معناداری وجود ندارد. این 
و میمندی، کیاسری و لنگرودی  الدینفلکنتیجه با نتایج پژوهش 

-الدین در تحقیقی دیگر که در شهر خرممیمندی و فلکهمسو است. 

محیطی آباد انجام دادند بیان کردند که بین میانگین رفتارهای زیست
و درآمد خانواده تفاوت وجود دارد. نتایج پژوهش تارانت و کردل 

طه معناداری گویای این است که بین محل سکونت و درآمد افراد راب
وجود دارد. همچنین صالحی و پازوکی نژاد نیز نشان دادند بین محل 

محیطی تفاوت وجود دارد. این نتایج هیچکدام سکونت و رفتار زیست
نتیجه نهایی این با نتیجه بدست آمده در تحقیق ما مطابقت ندارد.  

محیطی، رفتار زیست پژوهش بیانگر این است که سطح آگاهی زیست
باشد آموزان در حد متوسط به باال میدانشپذیری ی و مسئولیتمحیط

باشد نژاد همسو میزاده، صالحی و پازوکیکه با نتایج خبیری و الهی
ولی نتایج بدست آمده در تحقیق علوی مقدم و همکاران، همتی و 

 شبیری با نتیجه پژوهش ما مطابقت ندارد. 
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