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  چکیده

 تیریدر حفاظتتت و متتد یزیبرانگتامل ریتاث یآت یهانسل تیخانه و ترب تیریمد د،یجامعه، با دارا بودن نقش موثر در خر تیاز جمع یمیعنوان نزنان به
ت و روش یتت و به لحاظ ماه یمهم شکل گرفته است. پژوهش حاضر با هدف کاربرد نیپرداختن به ا یتامطالعه در راس نیبرعهده دارند و ا ستیزطیحم
عنوان جامعتته نفر بتته 400انجام شده است. جامعه آماری پژوهش زنان ساکن شهر زنجان است. براساس فرمول کوکران،  یشیمایپ -صورت توصیفیبه
 زارای و میتتدانی بابتت از دو روش کتابخانتته قیتت هتتای تحقآوری دادهدر دستتترس و در جمتت  یلتمتتاراحیصتتورت  گیری بهپژوهش انتخاب، نمونتته یرآما

و  هیزقرار گرفت. در تج دییو تا یکرونباخ مورد بررس یآلفا قیآن از طر ییایمحتوا و پا یینامه به روش رواپرسش ییاست. روانامه( استفاده شده پرسش
افتتراد  یلیسطح تحصتت  ءارتقا دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیاستفاده شد.  یعاملتک انسیوار لیو تحل رنوفیسما -ها از آزمون کولموگروفداده لیتحل

را با  یستیزطیقرار دارند، مسائل مح یبهتر تیاز شهر که از نظر سطح رفاه و درآمد در وضع یشد و مناطقخواهد  ستیزطیباعث بهبود سطح دانش مح
افتتراد  یستتتیزطیو ستتطح دانتتش مح یبراساس آگتتاه یبندمیمتفاوت از تقس یمناطق شهر یبندمیکرد تقس انیب توانیم. کنندیدنبال م یشتریدقت ب

   .کندیرا با معضل مواجه م یمردم یهاو آموزش یستیزطیمسائل مح یریگیامر پ نیمناطق است و ا
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Abstract  

Representing 50 percent of the total population of the society, women play an important role in house 

management and economies, as well as training future generations. They also have a valuable 

contribution and positive impact on environmental conservation and management. Accordingly, this 

study has been designed to address this issue. This research with an applied goal has a group 

descriptive- survey methodology. Zanjan’s female population is selected as the statistical population 

of this study which was conducted. According to the Cochran formula, 400 women selected as 

representatives of the whole population. Nonprobability-convenience sampling was conducted and 

both library and field methods (questionnaire tool) were applied. The questionnaire was validated and 

certified using content validity and its reliability estimated by Cronbach's alpha. Data analysis of the 

research was done by applying Kolmogorov-Smirnov test and one-way variance analysis (ANOVA). 

The results revealed that improvements in the level of education of individuals would lead to an 

increase in environmental knowledge and conception of the society, i. e. regions with higher welfare 

and income levels more accurately follow the environmental issues. It can be argued that urban limits 

and span areas do not necessarily coincide with the levels of environmental knowledge of people 

posing a challenge on the way of environmental issues and popular training goals. 
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  مقدمه -1
عیت و توسعه اقتصادی جوام ، مباحتتث های اخیر با افزایش جمدر دهه
های جوام  قرار گرفته است. افزایش سطح زیستی در بطن چالشمحیط

شتتود زیستی را ستتبم میرفاه نیز توجه بیشتر ساکنان به مسائل محیط
های عمومی نسبت به سالمت که در نتیجه آن افزایش نگرانی و آگاهی

کنندگان شود مصرفزیست شکل گرفته و باعث میت از محیطو حفاظ
محیطی را بیش از پتتیش متتدنظر قتترار در خریدهای خود مسائل زیست

این نگاه باعث افزایش انتظار جامعتته از   (.1391 ،یریو خ ینخعدهند ب
زیستی و ارتقتتاء ستتطح بهداشتتت، مسئوالن در پیگیری مطالبات محیط

جامعه خواهد شد. گستردگی و پیچیتتدگی  نگری درزیست و آیندهمحیط
هتتا و ابزارهتتای بر بودن روشمحیطی از یک سو و هزینهمسائل زیست

گیتتری از مدیریت این معضالت از سوی دیگر باعتتث شتتده استتت بهره
عنوان بهترین و موثرترین گزینه مطتترب باشتتد. های مردمی بهمشارکت

در حتتل مستتائل  های مردمتتی مطالعات فراوانی بتته ارزیتتابی مشتتارکت
؛ 1391و همکتتاران،  یزدیب کز شده استمحیطی متمرشهری و زیست

 زادگتتان،میو کر یبتتودی؛ م1390 آبتتاد،لیخل یو کالنتتتر یانیس یقاسم
این در حالی است که نیمتتی  (.1394و همکاران،  ینی؛ محمدحس1391

دهنتتد و بتتا توجتته بتته ارتبتتا  از جمعیت هر جامعه را زنان تشتتکیل می
های آینده و مدیریت ا مردان و کودکان، مسئولیت تربیت نسلمستقیم ب

 عنوان متتوثرترین گتتروهامور خانواده باعث شتتده استتت ایتتن گتتروه بتته
های فراوانی در زمینه شتتناخت اجتماعی بشمار آید. در دهه اخیر تالش

های بالقوه این گروه در ارتقاء سطح بهتر این نقش و استفاده از پتانسیل
مناسم صورت زیست به نحو سازی و حفظ محیط، سالمفرهنگ جامعه

های مختلتتب بتتر ایتتن اعتقتتاد گرفته است. بسیاری از محققان در حوزه
زیستتت هستند که زنان سرمایه بزرگی برای پایتتداری و صتتیانت محیط

(، به عنوان معتبرترین دستتتور Agenda 21ب 21هستند و دستور کار 
زیستتت، زنتتان را فاظتتت محیطکار جهانی برای صیانت از ستتالمت و ح

 یدیتت و مج یرحمتتانب کنتتدوه اصلی در این الگو معرفتتی میعنوان گربه
خانوادگی و اجتماعی، نفتتو   نقش (.Hellyer, 1971؛ 1388خامنه، 

کالم، انضبا  اخالقی و معنوی نسبی زنتتان عامتتل مهمتتی در پیشتتبرد 
د و از آن آیاهداف بزرگ با توان اثرگذاری الزم بر جوام  به حساب می

شود. زنان عامل اصلی انتقال بخش یاد میمبه عنوان نوعی راهبری الها
های آینتتده هستتتند و چنانچتته محیطی به نستتلفرهنگ و سواد زیست

ای کتته محیطی در متتادران نهادینتته شتتود، بتته گونتتهفرهنتتگ زیستتت
توانند این مفاهیم را به قانونمندی اکوسیستم را درک کنند، به خوبی می

ان و نقش زنان در خرید و هویت مصرفی انس دان خود انتقال دهند.فرزن
مصرف، از دیگر عوامل قابل تامل در تغییرات منفی به ستتمت تخریتتم 

های توجهی از مطالعات و پژوهشزیست جهان است. بخش قابلمحیط
این حوزه به ارزیابی تاثیر آموزش بتتر بهبتتود رفتتتار و عملکتترد افتتراد و 

ده استتت. در جوام  با تکیه بر نقش زنان متمرکتتز شتت  راهکارهای ارتقاء
زیست در یکی از مطالعات اخیر در زمینه نقش زنان در حفاظت از محیط

شتتهر تهتتران مشتتخُ شتتد باعتتد ختتانوار و تاهتتل، تتتاثیری بتتر دانتتش 
زیستی ندارد اما سن و تحصیالت رابطه معناداری دارند. همچنین محیط

توانتتد و ارتباطات اجتمتتاعی می ترویجی -های آموزشیشرکت در دوره
 یشمستت فزایش سطح آگتتاهی زیستتت محیطتتی در زنتتان شتتود بباعث ا

های اجتماعی از قبیل تلگرام و نقتتش (. شبکه1398 ،یریو شب ادهیپاپک

زیستتتی در میتتان ستته منطقتته آمتتوزش و آن در حتتل معضتتالت محیط
عه عنوان نمونه آماری مورد مطالمعلم به  340پرورش تهران و با شرکت 

ای مثبتتت و بیتتانگر وجتتود رابطتتهقرار گرفته است. نتایج این پتتژوهش 
معنادار بین میزان مشارکت و فعالیت معلمتتان در استتتفاده از تلگتترام و 

(. ارزیتتابی دانتتش و 1396 ،یریشتتبزیستی افراد استتت بفرهنگ محیط
عملکرد زیست محیطی زنان در جامعه روستایی ایالم نشان داد ستتطح 

ر بستتزایی در رفتت  ان استفاده از رادیو و تلویزیون تتتاثیتحصیالت و میز
های نیازهای آموزشی این افراد داشته است و این گروه در همتته زمینتته

(. در 1395و همکتتاران،  یواحتتدمحیطزیستی نیازمند آموزش هستتتند ب
زیستتت بتتر پژوهشی دیگر، ارزیابی میتتزان تاثیرگتتذاری آمتتوزش محیط

 75نشتتان داد کتته ده جلستته آمتتوزش آموزان دختتتر در اصتتفهان دانش
آمتتوزان گتتذاری دانشطرز قابل تتتوجهی بتتر رفتتتار و ارزشای بهدقیقه
آمیز (. صدق1394و همکاران،    یدآبادیب یرانیشتواند تاثیرگذار باشد بمی
محیطی و اصتتالب الگتتوی ای به رابطه سواد زیستتتدر مطالعه (1394ب

ه ناحیتته یتتک شتتیراز( مصرف آب بمطالعه موردی دبیران مقط  متوسط
آماری ایتتن پتتژوهش شتتامل کلیتته معلمتتان مقطتت   پرداخته شد. جامعه

نفر( بود. جهت سنجش سطح دانتتش و  980متوسطه ناحیه یک شیراز ب
 یصتتالحنامه استتتفاده شتتد بمحیطی معلمتتان از پرستتشنگرش زیست

(. نتتتایج تحقیتتق نشتتان داد کتته ستتواد 1387 ی،عمتتران و آقتتا محمتتد
ی سواد به اصالب الگوی مصرف آب است. متغیرهامحیطی قادر زیست

محیطی، سن و تحصیالت رابطه محیطی، نگرش زیستو دانش زیست
معناداری با اصالب الگوی مصرف آب دارند. هرچنتتد بتتین متغییرهتتای 

اصالب الگوی مصرف آب رابطه جنس، وضعیت تأهل و سابقه کاری با 
ن معلمان زن و متترد معناداری مشاهد نشد. همچنین مشاهده شد که بی

محیطی تفتتاوتی وجتتود نتتدارد. تتتاثیر آمتتوزش ستاز دانش و نگرش زی
نفتتر از  60زیست بر ارتقای دانتتش، نگتترش و مهتتارت در میتتان محیط

نامه نیتتز تهران براستتاس ابتتزار پرستتش 12معلمان مقط  ابتدایی ناحیه 
نگرش بیانگر وجود تفاوتی معنادار قبل و بعد از آموزش بر ارتقاء دانش، 

(. 1392 ،یدیمقدم و ستتع یزمانود بمحیطی این افراد بو مهارت زیست
( به نقش محوری زنان، 1389ی،  و سعادت  یشلمزارای دیگر، بدر مطالعه

زیست در جهت نیتتل بتته اهتتداف توستتعه ابزاری برای حفاظت از محیط
پایدار پرداخته شد. در این مطالعه به پیش درآمدی بتتر مفتتاهیم توستتعه 

زیستتت بتته عنتتوان یطبه جایگاه و نقش زنان در جهت حفظ مح پایدار،
کلیدی اساسی در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار پرداخته و در پایان 
راهکارهایی در جهت دستیابی به ایتتن مهتتم پیشتتنهاد شتتده استتت. در 

زیست ای با عنوان عوامل موثر بر مشارکت زنان در حفظ محیطمطالعه
در نفتتر از زنتتان ستتاکن  100اکوفمینیستتتی،  شهری با تاکید بر نگرش

عنوان جامعتته صورت تصادفی بهشهرداری شهر تهران به 8و  6مناطق 
ر م اند. نتتتایج ایتتن پتتژوهش نشتتان داد علتتیآمتتاری انتختتاب شتتده

زیستتت ی ایتتن گتتروه و ارتبتتا  مستتتقیم بتتا محیطهای روزمتترهفعالیت
ایتتن دو منطقتته های این دیدگاه بستتیار ضتتعیب و زنتتان شهری، زمینه

حتتیط بستتتر زنتتدگی ختتود ندارنتتد. بررستتی مشارکت چندانی در حفظ م
محیطی زنتتان و عوامتتل متتوثر بتتر افتتزایش میتتزان مشتتارکت زیستتت

های ختتانوار، متتدت هایی از جملتته ستتن، تحصتتیالت، هزینتتهشتتاخُ
داد  ی تصتترف مستتکن و ... نیتتز نشتتانسکونت، وضعیت مسکن، نحوه
همبستگی اد فرزندان و ساعات اشتغال میزان مشارکت زنان با سن، تعد
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عکوس و با سطح تحصیالت، هزینه خانوار، مدت سکونت، وضتتعیت و م
خامنه،  یدیو مج یرحماننحوه تصرف مسکن همبستگی مستقیم دارد ب

های کوتاه مدت از طریق مطالعه جتتزوات (. تاثیر ناشی از آموزش1388
و صرفه جویی در زیست آموزشی در بهبود نگرش افراد نسبت به محیط

 22هشی است که در میان ستتاکنان منطقتته مصرف انرژی موضوع پژو 
های آموزشی کوتاه متتدت در شهرداری تهران انجام و تاثیر مثبت دوره

پور و همکتتاران، عبتتاسزیستتتی بتته اثبتتات رستتید ببحث نگرش محیط
زیستتتی در میتتان های محیطرستتانیو آگاهی تتتاثیر آمتتوزش (.1382

ت که در طی المللی اسکنگ موضوع یک پژوهش بیننگکارکنان در ه
زیستی کارکنان و نیز ها بر دانش، نگرش و رفتار محیطآن تاثیر آموزش

ایجاد اعتماد و رضایتمندی افراد از نهاد کاری از دیگر دستاوردهای این 
(. Law et al., 2017هتتای آموزشتتی بتترآورد شتتده استتت بدوره

ای بتته ( در مطالعتتهOnder & Kocaeren, 2015همچنتتین ب
زیستتت و نشتتجویان تربیتتت معلتتم از مستتائل محیطتحلیل شتتناخت دا

زیستتت و انتترژی بتتا محیطˮای بتته نتتام خودکارآمدی از طریتتق پتتروژه
های پرداختند. این مطالعه براساس پژوهش ،ای“تحصیالت علمی حرفه

زیست در کمّی پیش آزمون و پس آزمون با طراحی آزمون حفظ محیط
نفتتر از  37طالعتته کنندگان در ایتتن مصتتورت پتتذیرفت. شتترکت ترکیتته

نفتتر  286دانشجویان تربیت معلم بودند کتته بتته طتتور هدفمنتتد از بتتین 
آوری و تجزیه و تحلیل نامه جم ها از طریق پرسشانتخاب شدند. داده

داری در پیش آزمتتون و پتتس آزمتتون ها نشان داد که تفاوت معنیداده
د محیطی موجم بهبتتوفزایش سطح دانش زیستوجود دارد و بنابراین ا

گردد. مطالعه و ارزیتتابی زیست و باورهای خودکارآمدی میحفظ محیط
 323دانش و نگرش متقاضیان تدریس در کشور ترکیه با جامعه آماری 

متترد( نشتتان داد کتته اینترنتتت و تلویزیتتون در  152زن و  171نفتتری ب
دارنتتد. دانتتش  تریپررنتتگزیستتت نقتتش رستتانی حتتوزه محیطآگاهی
ط، نگتترش مثبتتت بتتاال و ستتطح پتتایین زیستی در ستتطح متوستت محیط

محیطی در میان گروه مورد مطالعه از دیگر نتایج ایتتن رفتارهای زیست
 (.Sadik & Sadik, 2014پژوهش بود ب

توان بتته نقتتش متتوثر و کلیتتدی گرفته میهای صورتبراساس پژوهش
د در راستای ارتقاء رفتار های موجوزیستی و پتانسیلهای محیطآموزش

زیستی اشاره داشتتت. امتتا های مختلب محیطامعه در حوزهو عملکرد ج
این سوال همچنان به قوت خود باقی است که سطح دانش و در پی آن 

زیستی زنان در جامعه ما در چه وضعیتی قرار دارد؟. برای عملکرد محیط
ببراستتاس  پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر بتترای نخستتتین بتتار

معه زنان شهر زنجان از ایتتن منظتتر متتورد نویسندگان مقاله( جا بررسی
هتتای های اخیتتر در حوزهارزیابی قرار گرفته است. شهر زنجان در ستتال

زیستی باز قبیل تولیتتد و تفکیتتک پستتماند، مصتترف آب، مختلب محیط
حفاظت از جانداران، آلودگی هوا و ...( با مشکالتی مواجه شده است که 

های موجود دامن زده بحرانهای موظب بر تشدید دم پیگیری سازمانع
است. با این رویکرد پژوهش حاضر به ارزیتتابی نستتبی وضتت  موجتتود و 

 عوامل موثر در بهبود این وضعیت پرداخته است.

   روش انجام تحقیق -2

   مطالعه مورد محدوده •

ز و نقش زنان در حفاظتتت ا یسطح آگاه یمطالعه حاضر با هدف بررس
نقتتش  لیتت به دل ت.ام شده اسزنجان انج یدر جامعه شهر ستیزطیمح

پتتژوهش  نیتت ختتانوار، نتتتایج ا تیریزنان در ختتانواده و متتد تیحائز اهم
منطقتته  ستتتیزطیو ارتقاء ستتطح مح یسازفرهنگ یدر راستا تواندیم

. نتتوع تحقیتتق در پتتژوهش حاضتتر ردیقرار گ دهمورد مطالعه مورد استفا
 یرآو جمتت  یکتته بتترا ییکتتاربردی و از آنجتتا براساس هتتدف، از نتتوع

مطالعه  نیا شود،یمراجعه م یجامعه آمار یپژوهش به اعضا یهاداده
است. جامعه آماری  یشیمایپ -بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی

. باشتتدیم زنجتتانمنتخم از زنان ستتاکن شتتهر  یپژوهش شامل گروه
 رب کشتتور قتترار الشهر زنجان، مرکز استان زنجان و در منطقتته شتتم

شهر  نیا 1395سال  یآمار رسم نیبر طبق آخر (.1گرفته است بشکل 
نفتتر  263140تعداد  نینفر است که از ا 521302معادل  یتیجمع یدارا
مرکتتز درصد( زن هستند ب 52/49نفر ب 258162درصد( مرد و  48/50ب

 .(1398آمار ایران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   منطقه مورد مطالعه یمعرف -1 شکل

   بردای ونهمن روش •

 زی( برای تعیتین ستا1 رابطهامعه از فرمول کوکران ببا توجه به محدود بودن ج
 استفاده شد. یجامعه آمار
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n ،حجتتم نمونتته :N حجتتم جمعیتتت آمتتاری؛ :z متغیتتر نرمتتال واحتتد :
جمعیت  تی از: نسبq: نسبتی از جمعیت دارای صفت معین؛ pاستاندارد؛ 

نمونه منتخم با  اشتباه مجاز یا درصد خطا. : مقدارdفاقد صفت معین؛ 
در  یراحتمالیگیری  صورت نمونهگیری بهنفر و روش نمونه 400حجم 

های مختلتتب تئتتوری و نظتتری . جهت بررستتی جنبتتهباشدیدسترس م
 یای ببررستت ادبیات و پیشینه تحقیق از روش مطالعه کتابخانتته ق،یتحق
 ملد. از روش مطالعه میدانی شا( استفاده گردییامتون کتابخانه اد و اسن

هتتای پتتژوهش بتترای تجزیتته و آوری دادهنامه جهت جم توزی  پرسش
 گیری شده است.ها بهرهتحلیل آماری فرضیه

 

 روش اجرای پژوهش •

 یطراح نامهها، با توجه به متغیرها، پرسشپس از تعیین اهداف و حوزه
بشامل منطقه  یعموم  یهانامه در دو گروه سوالپرسش  یهاشد. سوال

 یتاهل و اشتغال( و اصل تیوضع الت،یتعداد فرزند، سن، تحص  ،یشهر
دانتتش، نگتترش و عملکتترد  ریتت ببراستتاس ستته متغ ستتوال 36شتتامل 

 یهابتته ستتوال (. پاستتخ1استتت بجتتدول  شتتده نی( تتتدو یطیمحستیز
کتته  یاگونتتهبه صورت گرفته استتت؛ کرتیل بینامه براساس طپرسش

. شتتودیتا حد باال نمتتره داده م نییها از حد پاسخبه پا یازدهیامت یبرا
 یهاپاستتخ یدانتتش بتترا یابیتت در بخش ارز یازدهیامت ب،یط نیطبق ا

 یابیتت ؛ در بختتش ارز3و  2، 1 میتت نادرستتت و درستتت بتته ترت دانم،ینم
امالً موافق و ک دانم،یکامالً مخالب، مخالب، نم یهاپاسخ ینگرش برا

 یعملکتترد بتترا یابیتت و در بختتش ارز 5و  4، 3، 2، 1 میتت ق به ترتمواف
، 1 میتت به ترت شهیاوقات، معموالً و هم یندرت، بعض اصالً، به یهاپاسخ

 در نظر گرفته شده است. 5و  4، 3، 2

 پژوهش یرهاینامه برحسب متغپرسش یهاسوال -1جدول 

 شماره سوال تعداد سوال  متغیرهای پژوهش

 10تا  1 10 یطیمحیستدانش ز

 23تا  11 13 طیمحینگرش زیست 

 36تا  24 13 محیطیعملکرد زیست

نامه از روش روایی محتوا ( پرسشValidityدر راستای تعیین روایی ب
( استتتفاده شتتده استتت. بتتدین صتتورت کتته Content Validityب

ت زیسمحیط نظران و اساتید حوزهنامه ابتدا به تعدادی از صاحمپرسش
ا نظرخواهی و با انجام اصتتالحات هها و فرضیهتحویل و در مورد سوال
( Reliabilityنامه تایید شد. در تعیین پایتتایی بالزم به اتفاق پرسش

 Cornbrash’sنامه از ضتتتریم آلفتتتای کرونبتتتاخ بپرستتتش

Coefficient Alpha استفاده شده است که بر این استتاس ابتتتدا )
ریانس کل آزمتتون محاستتبه و ستت س از واریانس نمرات هر سوال و وا

 شود.برای محاسبه ضریم استفاده می 2ل فرمو
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α ضریم آلفای کرونباخ؛ :k2ها؛ : تعداد سوال
isواریانس ستتوال :i  اام و

2
xs مقتتادیر ضتتریم در 2: واریانس کل آزمون است. براساس جتتدول ،

ها و بتته پاستتخو بیانگر کم بتتودن انحتتراف در  8/0از  همه موارد باالتر
 نامه است.بیانی پایایی پرسش

 پژوهش یرهایکرونباخ برحسب متغ یآلفا ریمقاد -2جدول 

 ضریم آلفای کرونباخ  متغیرهای مورد بررسی 

 876/0 محیطیدانش زیست

 836/0 محیطینگرش زیست

 848/0 محیطیعملکرد زیست 

  یتت ل توزهتتا، جتتداو داده میدر تنظتت  یفیآمار توصتت  یهادر ادامه از روش
استتتفاده شتتد. در  یهای تمرکتتز و پراکنتتدگو محاسبه شتتاخُ یفراوان
 لیتحل یآمار استنباط یهاکیاز تکن زیها نداده لیو تحل هیتجز یراستا
 یافزار آمارمنظور نرم نیا یاستفاده شده است. برا یتک عامل انسیوار

SPSS 20 یهتتااز انجام آزمون شیر گرفته است. پمورد استفاده قرا 
 یالگتتو یدر بررستت  رنوفیاستتم -کولموگروف یفیاز آزمون توص یآمار
 ها استفاده شد.داده  یتوز

 

 نتایج  -3
که از زنان شهر زنجان انتخاب شتتده  ینفر 400 یبراساس نمونه آمار

 4/29نفتتر ب 118 ک،یتت درصد( در منطقتته  9/34نفر ب 140بودند، تعداد 
 یر منطقتته ستته شتتهردرصد( د 7/35ب نفر 142در منطقه دو و درصد( 

درصتتد  6/71درصد مجتترد و  4/28مجموعه،  نیاند. از اسکونت داشته
را  یدرصد باق 6/69درصد شا ل و  4/30 نیمچنافراد متاهل هستند. ه

نظر تعتتداد فرزنتتد، از نقطتته  یتوز ی. الگودهندیم لیدار تشکافراد خانه
 داده شده استتت. در بختتش شینما 2 شکلر د التیسن و سطح تحص 

پتتژوهش شتتامل  یاصتتل یرهایمتغ یابیو ارز بیپژوهش به توص یبعد
منتخم پرداختتته  یارجامعه آم یطیمحستیدانش، نگرش و عملکرد ز

ستتوال در  10تعتتداد  ،یطیمحستیدانش ز یابیدر بخش ارز شده است.
با توجتته  مورد پرسش قرار گرفته است. ستیزطیمختلب مح یهاحوزه

از نظتتر پاستتخ  یطیمحستتتیدانتتش ز رینمره متغ نیانگی، م3به جدول 
برابتتر  انسیتت و وار 350/0معتتادل  اری، انحراف مع536/2دهندگان برابر 

دانتتش  یابیتت در بختتش ارز نمتتره نیبدست آمتتده استتت. کمتتتر 123/0
. باشتتدیم 10/3نمتتره معتتادل  نیشتتتریو ب 10/1معادل  یطیمحستیز

 یپسماندها در حوزه میترت( بهدانمیسطح اطالعات بپاسخ نم نیکمتر
آب منطقتته متتورد  تیتت فیاازن و ک هیال تی(، اهمیخطرناک بمثال باطر

ستتطح اطالعتتات و دانتتش  نی. بتتاالترختتوردیچشتتم ممطالعتته به
هتتا در درختتتان و جنگل تیتت اهم یهتتادر حوزه میترتبه یطیمحستیز

از ستتوء  یناشتت  یمنف یامدهایور، پهوا، بحران کمبود آب در کش هیتصف
از  یناشتت  نیکا تتذ، فرونشستتت زمتت  افتتتیپسماندها، امکان باز تیریمد

 ینفت باتیآب توسط ترک یو آلودگ ینیرزمیز یهااز آب هیرو یاستفاده ب
 87افتتراد ب تیتت مطالعتته اکثر نیکه در ا ی لط دگاهی. دشودیمشاهده م

رفاه  یدر راستا واناتیو ح اهانیگ نشیاند، آفردرصد( با آن مواجه بوده
 میتت تخر نهیزم تواندی لط م دگاهید نیها است که اانسان یمندو بهره
 یداشتتته باشتتد. بتترا یو جتتانوران را در پتت  اهتتانیرساندن به گ میو آس
مطتترب  یستتتیزطیپرستتش مح 13تعداد  یطیمحستینگرش ز یابیارز

و  330/0 اریتت مع، انحتتراف 831/2 ریمتغ نینمره ا نیانگیشده است و م
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 ریتت نمره مربو  به متغ نیاست. کمترحاصل شده  109/0برابر  انسیوار
و  92/1از نظر پاستتخ دهنتتدگان معتتادل  یطیمحستینگرش ز یابیارز
ستتواالت مطتترب شتتده  انیتت بوده است. از م 92/3نمره معادل  نیشتریب

 یهتتادر حوزه میتت بتته ترت حیصح یطیمحستیسطح نگرش ز نیباالتر
 درصتتد(، 5/90کشتتور ب یهتتاها و تاالبخانتتهرود دنخشک شتت  تیاهم

 لیتت درصد(، قا 90توسط نسل حاضر ب ستیزطیحفاظت از مح تیمسئول
و جتتانوران  اهتتانیهمه گ یبرا عتیاز طب یمندو بهره ستیشدن حق ز

 یهامیآستت  ر میتت و درنده عل یوحش واناتیدرصد(، حفاظت از ح 8/88ب
پستتماند از  کیتت تفکطتترب  ردرصد(، شتترکت د 88ها ببه انسان یاحتمال

درصد( و نقش خودروهتتا و نقتتُ  8/86ب یداربا شهر یمبداء و همکار
درصد( مشاهده شتتده استتت.  1/81شهرها ب یهوا یها در آلودگآن یفن

در  میترتبتته یمورد بررس یهاپرسش انیدر م یطرفیسطح ب نیباالتر
( صتتددر 27بزرگ ب یاز احداث سدها یناش یستیزطیمح راتیتاث نهیزم
 دگاهیتت . دشودیم دهید( ددرص 20ب ستیزطیبا مح یریپذقیلزوم تطبو 

 رامتتونیپ یریگمیصورت انسان اشرف مخلوقتتات و حتتق تصتتمافراد به
 9/38ب تیتت درصد( و مخالفت با کنترل جمع 6/40موجودات زنده ب گرید

در جامعه مورد   یستیزطیمح  یهادر حوزه ینگرش منف نیشتریدرصد( ب
 .   دهدیم لیکمطالعه را تش

پرستتش  13جامعه زنان شهر زنجان،  یطیمحستیعملکرد ز یابیارز در
پاستتخ دهنتتدگان  یطیمح ستینمره عملکرد ز نیانگیو م یمورد بررس

بوده استتت.  363/0برابر  انسیو وار 602/0 اری، انحراف مع041/3برابر 
از نظتتر پاستتخ  یطیمحستتتیعملکتترد ز ریتت نمره مربو  به متغ نیکمتر

وده استتت. بتت  25/4نمتتره معتتادل  نیشتتتریو ب 50/1عتتادل دهنتتدگان م
بختتش در بختتش  نیتت ا یهاپاستتخ انیتت در م یتتیسطح همگرا نیباالتر

 60بتته  کیتت کتته نزد شودیم دهید یعیو طب طیها در محزباله یرهاساز
مرتبط با  یهاسوال انی. از مکنندیم یعمل خوددار نیدرصد افراد از ا
گام مسواک زدن و استفاده از آب هدررفت آب در هن لیحوزه آب، از قب

مورد مطالعتته بتته  یاز جامعه آمار یبخش قابل توجه باًیتقر از،یدر حد ن
از  شیبتت  زیتت برق ن نهیمصرف به نهیآب توجه دارند. در زم تیمسئله اهم

 یهتتامسئله دارنتتد. استتتفاده از لباس نیبه ا یاز جامعه توجه کاف یمین
 یکیپالست یهاپاکت افتیز درو امتناع ا یشیگرما لیوسا یگرم به جا

درصد افتتراد جامعتته  30است که حدود  یدر زمره موارد دیدر زمان خر
از افراد جامعه در  یتوجهمورد مطالعه در آن مشارکت دارند. بخش قابل

و  نیریبمثتتل جتتوش شتت  ستتتیزطیسازگار  بتتا مح یهاکنندهمورد پاک
 هتتتذکر بتت  لیتت از قب یمتتوارد تیتت و در نها یسرکه( فاقد اطالعات کتتاف

رساندن به درختتتان  میکا ذ و عدم آس نهیهاستفاده ب نهیفرزندان در زم
 .شودیمواق  محدود م یتنها به برخ

 
پاسخ دهندگان التیتوزیع فراوانی فرزند، سن و تحص -2شکل 

 پژوهش یطیمحستیز یرهایمتغ یفیآمار توص -3جدول 

ر انحراف معیا میانگین  بیشترین کمترین نام متغیر   واریانس  

10/1 محیطیدانش زیست  10/3  536/2  350/0  123/0  

محیطینگرش زیست  92/1  92/3  831/2  330/0  109/0  

محیطیعملکرد زیست   92/1  23/4  306/3  419/0  176/0  

ها نرمال بودن داده  یجهت بررس  رنوفیاسم -از آزمون کولموگروف
  ی دار یح معنآزمون در سط ن یاستفاده شد. آماره به دست آمده از ا

05/0  ≤ p ل ی پژوهش نرمال و در تحل یها داده  ن یابرابود؛ بن دار یمعن  
استفاده شده است   کیپارامتر یآمار یهاپژوهش از آزمون یهاداده 

 (.4بجدول 

 

 

 

اسمیرنوف و بررسی نرمالیت  -آزمون کولموگروف -4جدول 

 (N=400ها )داده

 متغیرها  K-Sآماره  داری سطح معنی 

 495/0 831/0 محیطیتدانش زیس

 562/0 789/0 محیطینگرش زیست

 081/0 267/1 محیطیعملکرد زیست 
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  ی طیمحستیو دانش ز یلیسطح تحص  انیارتبا  م ی ابیارز ی در راستا
  ی تک عامل انس یوار ل یاز آزمون تحل ست،یزط یافراد در حوزه مح

 صورت زیر بیان شد: های آماری به ( استفاده و فرضیه ANOVAب

H 0 : 54321  ====   

H 1  حداقل یکی از میانگین ها برابر نیس ت :
های مربو  به پنج گروه  میانگین نمره پاسخ  کندی م انیب 1Hفرض 
فوق   سانس،یل  لم،ید  لم،ید ریز سواد،ی دهندگان ببپاسخ  یلیتحص 

و  ستیمساوی یکدیگر ن یستیزط یو باالتر( در مورد دانش مح سانسیل
 .کندیفرض م های فوق را مساویمیانگین  0Hفرضیه 

 

ها معنادار و با  تمام گروه نیاختالف ب ،یطیمحستیدر خصوص دانش ز
. در خصوص  ابدیی م شیافزا یطیمحستیسطح سواد، دانش ز شیافزا

در عملکرد    نیها معنادار نبوده و همچناختالف  یطیحمستینگرش ز
بر حسم   رات ییها وجود دارد اما تغگروه  نیاختالف ب یطیمحستیز

درصد   95 نانیتوان با اطمی. در مجموع مباشدینم کسانی التیتحص 
  یطیمحستیمنجر به بهبود دانش ز التیسطح تحص  ش یاظهار کرد افزا

.شودی م افراد

 نظرات یابیعاملی، ارزتکلیل واریانس آزمون تح -5جدول 

 التیدهندگان با توجه به تحصپاسخ

 

 انسیوار لیتحل یابیدر ارز یتوک  یبیآزمون تعق -6جدول 

 التیبرحسب تحص

دهندگان مورد آزمون در خصوص عوامل مورد  میانگین نمره پاسخ 
دارای تفاوت   p ≥  05/0سطح  در التیمطالعه با توجه به سطح تحص 

  ی لیتحص  یهاگروه  نینوع اختالف ب یبررس یباشد. برای می دارمعنی
 جی(. براساس نتا6بجدول  دیاستفاده گرد یتوک یبیمختلب از آزمون تعق

 

 یستیزط یدر برابر مسائل مح یسطح درآمد و رفاه شهر یددر گام بع
  ی تک عامل انسیوار لیقرار گرفته است. آزمون تحل یابیمورد ارز

 قرار گرفت. یمورد بررس ریز یها( با فرضANOVAب

H 0 : 321  ==  

H 1  حداقل یکی از میانگین ها برابر نیست :

  ه ن ی( در زم3و  2، 1بمناطق  یشهر یهاگروه یربر نابراب 1Hفرض 
  د یفوق تاک یهان یانگیم یبر برابر 0Hو فرض  یستیزط یعملکرد مح

مختلب از آزمون   یلیتحص  یهاگروه  نینوع اختالف ب یبررس یدارد. برا
 استفاده شده است. یتوک یبیتعق

نظرات  یابیعاملی در ارزآزمون تحلیل واریانس تک -7جدول 

 یدگان با توجه به منطقه شهرپاسخ دهن

 F p ی عامل مورد بررس

 510/0 674/0 محیطیدانش زیست

 770/0 262/0 محیطینگرش زیست

 049/0 048/3 محیطیعملکرد زیست 

 

دهندگان مورد آزمون در خصوص دانش و نگرش میانگین نمره پاسخ 
فاقد تفاوت   p ≥  05/0در سطح  یبا توجه به منطقه شهر یطیمحستیز
با توجه به منطقه   یطیمحستینمره عملکرد ز نیانگی دار، اما معنیم

 داری است. دارای تفاوت معنی  p ≥  05/0در سطح   یشهر

 انسیوار لیتحل یابیدر ارز یتوک  یبیآزمون تعق -8جدول 

 یبرحسب منطقه شهر

عامل مورد  
 بررسی

نمره منطقه اول منهای  
 سایر مناطق شهری

اختالف  
 میانگین 

p 

عملکرد  
 محیطییستز

 049/0 856/0 منطقه دوم

 045/0 056/1 م منطقه سو

در خصوص عملکرد   ،یتوک یبیحاصل از آزمون تعق یهاافته یطبق 
  ی دهنده در مناطق مختلب شهرافراد پاسخ  نیاختالف ب ،یطیمحستیز

افراد منطقه اول از مناطق دوم و سوم   یطیمحست یمعنادار و عملکرد ز
 رفاه و درآمد منطقه اول باالتر و منطقه سه   بهتر است. از نظر سطح

 

 

 F p عامل مورد بررسی 

 000/0 784/51 محیطیدانش زیست

 004/0 869/3 محیطینگرش زیست

 000/0 394/22 محیطیعملکرد زیست 

عامل مورد 
 بررسی 

نمره گروه بیسواد  
های منهای سایر گروه
 تحصیلی

اختالف  
 میانگین

p 

دانش  
 محیطیزیست

 001/0 -226/0 زیر دی لم

 000/0 -508/0 دی لم

 000/0 -634/0 لیسانس

 000/0 -643/0 ر فوق لیسانس و باالت

نگرش  
 محیطیزیست

 063/0 176/0 زیر دی لم

 059/0 157/0 دی لم

 062/0 198/0 لیسانس

 085/0 309/0 فوق لیسانس و باالتر 

عملکرد 
 محیطیزیست

 000/0 054/1 زیر دی لم

 000/0 723/1 دی لم

 000/0 592/1 لیسانس

 000/0 800/1 وق لیسانس و باالتر ف
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از شهر  یکرد مناطق انیب توانیدرصد م 95 نانیاطم بااست و  ترن ییپا
قرار دارند، مسائل   یبهتر تیکه از نظر سطح رفاه و درآمد در وضع 

 .کنندیدنبال م  یشتریرا با دقت ب یستیزط یمح

 

  یریگجهینت -4
 بتته چتتالش لیتبتتد ریاخ یهادهه یط یستیزطیو مح یمسائل اجتماع

در حفتتظ  ینقش مهمتت  تواندیجوام  م یمصرف یالگوجوام  و اصالب 
و  یاست که توجتته بتته مستتائل اجتمتتاع یعی. طبدینما فایا ستیزطیمح
 یجامعتته و آگتتاه یبرا یفراوان یهاتیدر بلندمدت مز تواندیم یستیز

بهبود دانش،   نیبنابرازنان به همراه داشته باشد.  ژهیکنندگان بهومصرف
از  تتتوانیزنتتان را م یبرا ستیزطیل محنگرش و دقت عملکرد در قبا

 ستتتیزطیبه لحاظ حفظ مح افتهیتوسعه یاو لوازم داشتن جامعه یمبان
دانتتش،  یرهتتایستتطح متغ یابیتت ارز یدانست. پژوهش حاضر در راستتتا

و  التیبتته ستتن، ستتطح تحصتت  هبا توج ستیزطینگرش و عملکرد مح
حاصتتل از  نتایج نیتریدر شهر زنجان شکل گرفت. اصل یق شهرمناط

آن  انگریتت پتتژوهش ب نیدهندگان در اپاسخ یشناخت تیجمع یهایژگیو 
افراد باعث باال رفتن سطح دانش افتتراد  یلیاست که ارتقاء سطح تحص 

نظتتر  ازاز شهر که  یمناطق نیخواهد شد. همچن ستیزطیمح نهیدر زم
 یستتتیزطیقرار دارند، مسائل مح یبهتر تیوضعسطح رفاه و درآمد در 

پژوهش  نیا ی. با توجه به دستاوردهاکنندیدنبال م یشتریا دقت برا ب
 یو اجتمتتاع یدر خصوص مستتائل عمتتوم ژهیو به یتوسعه مراکز آموزش

 توانتتدیو ... م ستتتیزطیختتانواده، مح تیریزنان همچون آموزش و مد
در جامعتته  یستتتیزطیمح یرهتتاسطح دانش و بهبود رفتا شیفزاا نهیزم

 شتتنهادیپ نی. همچنتت طلبتتدیرا م یبلند متتدت یهایگذارهیباشد و سرما

 ستتتیزطیو مستتئول در حتتوزه مح ربتتطی  یعمتتوم ینهادها گرددیم
متتوارد، در  گتتریو د یشتتهردار ستتت،یزطیهمچون سازمان حفاظت مح

منتتاطق مختلتتب  یبتترا یفتتاوتمت یاتیتت عمل یهاهیخود رو  یهااستیس
 یاتیتت و عمل یدانیتت اقتتدامات م یاثربخش زانیتا م رندیگ شیدر پ یشهر
 یمتفاوت یمصرف یکردهایرو   یدارا ی. مناطق مختلب شهرابدی  شیافزا

 دارند. یمتفاوت یهابه برنامه ازین ستیزطیو لذا جهت حفظ مح

تفتتاوت در  ختتورد،یپتتژوهش بتته چشتتم م نیتت کتته در ا یگتترید نکتتته
در  نیتت . اباشتتدیم یطیمحستیز یهادر برابر رفتار یشهر یبندمنطقه

منتتاطق  یبندمیدر تقستت  یترر مسائل گسترده و جام است که اگ یحال
 یمتتوثر در رفتارهتتا یهتتایژگیبا توجتته بتته و  رد،یمدنظر قرار گ یشهر

اقتتدامات متتوثر و بهبتتود عملکتترد  نیتتیشتتهروندان تع یطیمحستتتیز
واهتتد بتتود. خ ریپتتذامکان یترهموارتر و مناسم ریاز مس یطیمحستیز
و  یقبلتت  یهتتاپژوهش ننتتدهدکییمطالعتته تا نیتت حاصتتل از ا یهاافتتتهی

موضتتوع متتورد بحتتث  ینظر پژوهشتتگران در راستتتادهنده اتفتتاقنشان
 یرهتتایمتغ دنبو یفیکه ک رسدینکته الزم به نظر م نی.  کر اباشدیم

 ندیفرآ ت،یمحدود کیعنوان (، بهستیزطیبدانش و عملکرد مح قیتحق
. کنتتدیو جام  را با مشکل مواجتته م یقطع یو اظهارنظرها یسازیکمّ

و ستتنجش  یآورعنوان راهکتتار جمتت نامه بتتهابزار پرستتش نکهیضمن ا
و عتتدم  قیتت عم یهابه علتتت عتتدم امکتتان مصتتاحبه یمردم یرفتارها
از  ینامه راهکتتار جتتام  و ختتالپرستتش لیافراد در تکم یبرخ یهمکار

نامه درج شتتده در پرستتش یهااسخاز موارد پ یاری. در بسستین یرادیا
مستتئله  نیو ا باشدیم یافراد در زندگ یو رفتار واقع متفاوت از عملکرد

 جلوه خواهد داد. ینیع تیپژوهش را با خطا و دور از واقع یهاداده
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