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چکیده
 مدیریت خانه و تربیت نسلهای آتی تاثیر تاملبرانگیزی در حفاظتتت و متتدیریت، با دارا بودن نقش موثر در خرید،زنان بهعنوان نیمی از جمعیت جامعه
 پژوهش حاضر با هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت ت و روش.محیطزیست برعهده دارند و این مطالعه در راستای پرداختن به این مهم شکل گرفته است
 نفر بتتهعنوان جامعتته400 ، براساس فرمول کوکران. جامعه آماری پژوهش زنان ساکن شهر زنجان است. پیمایشی انجام شده است-بهصورت توصیفی
 نمونتتهگیری بهصتتورت یراحتمتتالی در دستتترس و در جمت آوری دادههتتای تحقیت ق از دو روش کتابخانتتهای و میتتدانی بابت زار،آماری پژوهش انتخاب
 در تجزیه و. روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت.پرسشنامه) استفاده شده است
 یافتههای پژوهش نشان میدهد ارتقاء سطح تحصت یلی افتتراد. اسمیرنوف و تحلیل واریانس تکعاملی استفاده شد-تحلیل دادهها از آزمون کولموگروف
 مسائل محیطزیستی را با،باعث بهبود سطح دانش محیطزیست خواهد شد و مناطقی از شهر که از نظر سطح رفاه و درآمد در وضعیت بهتری قرار دارند
 میتوان بیان کرد تقسیمبندی مناطق شهری متفاوت از تقسیمبندی براساس آگتتاهی و ستتطح دانتتش محیطزیستتتی افتتراد.دقت بیشتری دنبال میکنند
.مناطق است و این امر پیگیری مسائل محیطزیستی و آموزشهای مردمی را با معضل مواجه میکند
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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.
Keywords
Environment, Knowledge, Attitude, Behavior, Women.
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 -1مقدمه
در دهههای اخیر با افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی جوام  ،مباحتتث
محیطزیستی در بطن چالشهای جوام قرار گرفته است .افزایش سطح
رفاه نیز توجه بیشتر ساکنان به مسائل محیطزیستی را ستتبم میشتتود
که در نتیجه آن افزایش نگرانی و آگاهیهای عمومی نسبت به سالمت
و حفاظت از محیطزیست شکل گرفته و باعث میشود مصرفکنندگان
در خریدهای خود مسائل زیستمحیطی را بیش از پتتیش متتدنظر قتترار
دهند بنخعی و خیری .)1391 ،این نگاه باعث افزایش انتظار جامعتته از
مسئوالن در پیگیری مطالبات محیطزیستی و ارتقتتاء ستتطح بهداشتتت،
محیطزیست و آیندهنگری در جامعه خواهد شد .گستردگی و پیچیتتدگی
مسائل زیستمحیطی از یک سو و هزینهبر بودن روشهتتا و ابزارهتتای
مدیریت این معضالت از سوی دیگر باعتتث شتتده استتت بهرهگیتتری از
مشارکتهای مردمی بهعنوان بهترین و موثرترین گزینه مطتترب باشتتد.
مطالعات فراوانی بتته ارزیتتابی مشتتارکتهای مردمتتی در حتتل مستتائل
شهری و زیستمحیطی متمرکز شده است بیزدی و همکتتاران1391 ،؛
قاسمی سیانی و کالنتتتری خلیلآبتتاد1390 ،؛ میبتتودی و کریمزادگتتان،
1391؛ محمدحسینی و همکاران .)1394 ،این در حالی است که نیمتتی
از جمعیت هر جامعه را زنان تشتتکیل میدهنتتد و بتتا توجتته بتته ارتبتتا
مستقیم با مردان و کودکان ،مسئولیت تربیت نسلهای آینده و مدیریت
امور خانواده باعث شتتده استتت ایتتن گتتروه بتتهعنوان متتوثرترین گتتروه
اجتماعی بشمار آید .در دهه اخیر تالشهای فراوانی در زمینه شتتناخت
بهتر این نقش و استفاده از پتانسیلهای بالقوه این گروه در ارتقاء سطح
فرهنگ جامعه ،سالمسازی و حفظ محیطزیست به نحو مناسم صورت
گرفته است .بسیاری از محققان در حوزههای مختلتتب بتتر ایتتن اعتقتتاد
هستند که زنان سرمایه بزرگی برای پایتتداری و صتتیانت محیطزیستتت
هستند و دستور کار  21ب ،)Agenda 21به عنوان معتبرترین دستتتور
کار جهانی برای صیانت از ستتالمت و حفاظتتت محیطزیستتت ،زنتتان را
بهعنوان گروه اصلی در این الگو معرفتتی میکنتتد برحمتتانی و مجیت دی
خامنه1388 ،؛  .)Hellyer, 1971نقش خانوادگی و اجتماعی ،نفتتو
کالم ،انضبا اخالقی و معنوی نسبی زنتتان عامتتل مهمتتی در پیشتتبرد
اهداف بزرگ با توان اثرگذاری الزم بر جوام به حساب میآید و از آن
به عنوان نوعی راهبری الهامبخش یاد میشود .زنان عامل اصلی انتقال
فرهنگ و سواد زیستمحیطی به نستتلهای آینتتده هستتتند و چنانچتته
فرهنتتگ زیستتتمحیطی در متتادران نهادینتته شتتود ،بتته گونتتهای کتته
قانونمندی اکوسیستم را درک کنند ،به خوبی میتوانند این مفاهیم را به
فرزندان خود انتقال دهند .هویت مصرفی انسان و نقش زنان در خرید و
مصرف ،از دیگر عوامل قابل تامل در تغییرات منفی به ستتمت تخریتتم
محیطزیست جهان است .بخش قابلتوجهی از مطالعات و پژوهشهای
این حوزه به ارزیابی تاثیر آموزش بتتر بهبتتود رفتتتار و عملکتترد افتتراد و
راهکارهای ارتقاء جوام با تکیه بر نقش زنان متمرکتتز شت ده استتت .در
یکی از مطالعات اخیر در زمینه نقش زنان در حفاظت از محیطزیست در
شتتهر تهتتران مشتتخُ شتتد باعتتد ختتانوار و تاهتتل ،تتتاثیری بتتر دانتتش
محیطزیستی ندارد اما سن و تحصیالت رابطه معناداری دارند .همچنین
شرکت در دورههای آموزشی -ترویجی و ارتباطات اجتمتتاعی میتوانتتد
باعث افزایش سطح آگتتاهی زیستتت محیطتتی در زنتتان شتتود بشمست ی
پاپکیاده و شبیری .)1398 ،شبکههای اجتماعی از قبیل تلگرام و نقتتش

آن در حتتل معضتتالت محیطزیستتتی در میتتان ستته منطقتته آمتتوزش و
پرورش تهران و با شرکت  340معلم بهعنوان نمونه آماری مورد مطالعه
قرار گرفته است .نتایج این پتتژوهش بیتتانگر وجتتود رابطتتهای مثبتتت و
معنادار بین میزان مشارکت و فعالیت معلمتتان در استتتفاده از تلگتترام و
فرهنگ محیطزیستی افراد استتت بشتتبیری .)1396 ،ارزیتتابی دانتتش و
عملکرد زیست محیطی زنان در جامعه روستایی ایالم نشان داد ستتطح
تحصیالت و میزان استفاده از رادیو و تلویزیون تتتاثیر بستتزایی در رفت
نیازهای آموزشی این افراد داشته است و این گروه در همتته زمینتتههای
محیطزیستی نیازمند آموزش هستتتند بواحتتدی و همکتتاران .)1395 ،در
پژوهشی دیگر ،ارزیابی میتتزان تاثیرگتتذاری آمتتوزش محیطزیستتت بتتر
دانشآموزان دختتتر در اصتتفهان نشتتان داد کتته ده جلستته آمتتوزش 75
دقیقهای بهطرز قابل تتتوجهی بتتر رفتتتار و ارزشگتتذاری دانشآمتتوزان
میتواند تاثیرگذار باشد بشیرانی بیدآبادی و همکاران .)1394 ،صدقآمیز
ب )1394در مطالعهای به رابطه سواد زیستتتمحیطی و اصتتالب الگتتوی
مصرف آب بمطالعه موردی دبیران مقط متوسطه ناحیتته یتتک شتتیراز)
پرداخته شد .جامعه آماری ایتتن پتتژوهش شتتامل کلیتته معلمتتان مقطت
متوسطه ناحیه یک شیراز ب 980نفر) بود .جهت سنجش سطح دانتتش و
نگرش زیستمحیطی معلمتتان از پرستتشنامه استتتفاده شتتد بصتتالحی
عمتتران و آقتتا محمتتدی .)1387 ،نتتتایج تحقیتتق نشتتان داد کتته ستتواد
زیستمحیطی قادر به اصالب الگوی مصرف آب است .متغیرهای سواد
و دانش زیستمحیطی ،نگرش زیستمحیطی ،سن و تحصیالت رابطه
معناداری با اصالب الگوی مصرف آب دارند .هرچنتتد بتتین متغییرهتتای
جنس ،وضعیت تأهل و سابقه کاری با اصالب الگوی مصرف آب رابطه
معناداری مشاهد نشد .همچنین مشاهده شد که بین معلمان زن و متترد
از دانش و نگرش زیستمحیطی تفتتاوتی وجتتود نتتدارد .تتتاثیر آمتتوزش
محیطزیست بر ارتقای دانتتش ،نگتترش و مهتتارت در میتتان  60نفتتر از
معلمان مقط ابتدایی ناحیه  12تهران براستتاس ابتتزار پرستتشنامه نیتتز
بیانگر وجود تفاوتی معنادار قبل و بعد از آموزش بر ارتقاء دانش ،نگرش
و مهارت زیستمحیطی این افراد بود بزمانی مقدم و ستتعیدی.)1392 ،
در مطالعهای دیگر ،بشلمزاری و سعادتی )1389 ،به نقش محوری زنان،
ابزاری برای حفاظت از محیطزیست در جهت نیتتل بتته اهتتداف توستتعه
پایدار پرداخته شد .در این مطالعه به پیش درآمدی بتتر مفتتاهیم توستتعه
پایدار ،به جایگاه و نقش زنان در جهت حفظ محیطزیستتت بتته عنتتوان
کلیدی اساسی در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار پرداخته و در پایان
راهکارهایی در جهت دستیابی به ایتتن مهتتم پیشتتنهاد شتتده استتت .در
مطالعهای با عنوان عوامل موثر بر مشارکت زنان در حفظ محیطزیست
شهری با تاکید بر نگرش اکوفمینیستتتی 100 ،نفتتر از زنتتان ستتاکن در
مناطق  6و  8شهرداری شهر تهران بهصورت تصادفی بهعنوان جامعتته
آمتتاری انتختتاب شتتدهاند .نتتتایج ایتتن پتتژوهش نشتتان داد علتتیر م
فعالیتهای روزمتترهی ایتتن گتتروه و ارتبتتا مستتتقیم بتتا محیطزیستتت
شهری ،زمینههای این دیدگاه بستتیار ضتتعیب و زنتتان ایتتن دو منطقتته
مشارکت چندانی در حفظ محتتیط بستتتر زنتتدگی ختتود ندارنتتد .بررستتی
عوامتتل متتوثر بتتر افتتزایش میتتزان مشتتارکت زیستتتمحیطی زنتتان و
شتتاخُهایی از جملتته ستتن ،تحصتتیالت ،هزینتتههای ختتانوار ،متتدت
سکونت ،وضعیت مسکن ،نحوهی تصتترف مستتکن و  ...نیتتز نشتتان داد
میزان مشارکت زنان با سن ،تعداد فرزندان و ساعات اشتغال همبستگی
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براساس پژوهشهای صورتگرفته میتوان بتته نقتتش متتوثر و کلیتتدی
آموزشهای محیطزیستی و پتانسیلهای موجود در راستای ارتقاء رفتار
و عملکرد جامعه در حوزههای مختلب محیطزیستی اشاره داشتتت .امتتا
این سوال همچنان به قوت خود باقی است که سطح دانش و در پی آن
عملکرد محیطزیستی زنان در جامعه ما در چه وضعیتی قرار دارد؟ .برای
پاسخ به این پرسش ،در پژوهش حاضر بتترای نخستتتین بتتار ببراستتاس
بررسی نویسندگان مقاله) جامعه زنان شهر زنجان از ایتتن منظتتر متتورد
ارزیابی قرار گرفته است .شهر زنجان در ستتالهای اخیتتر در حوزههتتای
مختلب محیطزیستی باز قبیل تولیتتد و تفکیتتک پستتماند ،مصتترف آب،
حفاظت از جانداران ،آلودگی هوا و  )...با مشکالتی مواجه شده است که
عدم پیگیری سازمانهای موظب بر تشدید بحرانهای موجود دامن زده
است .با این رویکرد پژوهش حاضر به ارزیتتابی نستتبی وضت موجتتود و
عوامل موثر در بهبود این وضعیت پرداخته است.
 -2روش انجام تحقیق

معکوس و با سطح تحصیالت ،هزینه خانوار ،مدت سکونت ،وضتتعیت و
نحوه تصرف مسکن همبستگی مستقیم دارد برحمانی و مجیدی خامنه،
 .)1388تاثیر ناشی از آموزشهای کوتاه مدت از طریق مطالعه جتتزوات
آموزشی در بهبود نگرش افراد نسبت به محیطزیست و صرفه جویی در
مصرف انرژی موضوع پژوهشی است که در میان ستتاکنان منطقتته 22
شهرداری تهران انجام و تاثیر مثبت دورههای آموزشی کوتاه متتدت در
بحث نگرش محیطزیستتتی بتته اثبتتات رستتید بعبتتاسپور و همکتتاران،
 .)1382تتتاثیر آمتتوزش و آگاهیرستتانیهای محیطزیستتتی در میتتان
کارکنان در هنگکنگ موضوع یک پژوهش بینالمللی است که در طی
آن تاثیر آموزشها بر دانش ،نگرش و رفتار محیطزیستی کارکنان و نیز
ایجاد اعتماد و رضایتمندی افراد از نهاد کاری از دیگر دستاوردهای این
دورههتتای آموزشتتی بتترآورد شتتده استتت ب.)Law et al., 2017
همچنتتین ب )Onder & Kocaeren, 2015در مطالعتتهای بتته
تحلیل شتتناخت دانشتتجویان تربیتتت معلتتم از مستتائل محیطزیستتت و
خودکارآمدی از طریتتق پتتروژهای بتته نتتام ˮمحیطزیستتت و انتترژی بتتا
تحصیالت علمی حرفهای“ ،پرداختند .این مطالعه براساس پژوهشهای
کمّی پیش آزمون و پس آزمون با طراحی آزمون حفظ محیطزیست در
ترکیتته صتتورت پتتذیرفت .شتترکتکنندگان در ایتتن مطالعتته  37نفتتر از
دانشجویان تربیت معلم بودند کتته بتته طتتور هدفمنتتد از بتتین  286نفتتر
انتخاب شدند .دادهها از طریق پرسشنامه جم آوری و تجزیه و تحلیل
دادهها نشان داد که تفاوت معنیداری در پیش آزمتتون و پتتس آزمتتون
وجود دارد و بنابراین افزایش سطح دانش زیستمحیطی موجم بهبتتود
حفظ محیطزیست و باورهای خودکارآمدی میگردد .مطالعه و ارزیتتابی
دانش و نگرش متقاضیان تدریس در کشور ترکیه با جامعه آماری 323
نفتتری ب 171زن و  152متترد) نشتتان داد کتته اینترنتتت و تلویزیتتون در
آگاهیرستتانی حتتوزه محیطزیستتت نقتتش پررنتتگتری دارنتتد .دانتتش
محیطزیستی در ستتطح متوست ط ،نگتترش مثبتتت بتتاال و ستتطح پتتایین
رفتارهای زیستمحیطی در میان گروه مورد مطالعه از دیگر نتایج ایتتن
پژوهش بود ب.)Sadik & Sadik, 2014

• محدوده مورد مطالعه
مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی و نقش زنان در حفاظتتت از
محیطزیست در جامعه شهری زنجان انجام شده است .به دلیت ل نقتتش
حائز اهمیت زنان در ختتانواده و متتدیریت ختتانوار ،نتتتایج ایت ن پتتژوهش
میتواند در راستای فرهنگسازی و ارتقاء ستتطح محیطزیستتت منطقتته
مورد مطالعه مورد استفاده قرار گیرد .نتتوع تحقیتتق در پتتژوهش حاضتتر
براساس هتتدف ،از نتتوع کتتاربردی و از آنجتتایی کتته بتترای جمت آوری
دادههای پژوهش به اعضای جامعه آماری مراجعه میشود ،این مطالعه
بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری
پژوهش شامل گروهی منتخم از زنان ستتاکن شتتهر زنجتتان میباشتتد.
شهر زنجان ،مرکز استان زنجان و در منطقتته شتتمال رب کشتتور قتترار
گرفته است بشکل  .)1بر طبق آخرین آمار رسمی سال  1395این شهر
دارای جمعیتی معادل  521302نفر است که از این تعداد  263140نفتتر
ب 50/48درصد) مرد و  258162نفر ب 49/52درصد) زن هستند بمرکتتز
آمار ایران.)1398 ،

شکل  -1معرفی منطقه مورد مطالعه
• روش نمونه بردای
با توجه به محدود بودن جامعه از فرمول کوکران برابطه  )1برای تعیتین ستایز
جامعه آماری استفاده شد.
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رابطه 1
بهطوریکه:
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 :nحجتتم نمونتته :N ،حجتتم جمعیتتت آمتتاری؛  :zمتغیتتر نرمتتال واحتتد
استاندارد؛  :pنسبتی از جمعیت دارای صفت معین؛  :qنسبتی از جمعیت
فاقد صفت معین؛  :dمقدار اشتباه مجاز یا درصد خطا .نمونه منتخم با
حجم  400نفر و روش نمونهگیری بهصورت نمونهگیری یراحتمالی در
دسترس میباشد .جهت بررستتی جنبتتههای مختلتتب تئتتوری و نظتتری
تحقیق ،ادبیات و پیشینه تحقیق از روش مطالعه کتابخانتتهای ببررست ی
اسناد و متون کتابخانهای) استفاده گردید .از روش مطالعه میدانی شامل
توزی پرسشنامه جهت جم آوری دادههتتای پتتژوهش بتترای تجزیتته و
تحلیل آماری فرضیهها بهرهگیری شده است.

همه موارد باالتر از  0/8و بیانگر کم بتتودن انحتتراف در پاستتخها و بتته
بیانی پایایی پرسشنامه است.
جدول  -2مقادیر آلفای کرونباخ برحسب متغیرهای پژوهش

متغیرهای مورد بررسی ضریم آلفای کرونباخ
0/876
دانش زیستمحیطی
0/836
نگرش زیستمحیطی
0/848
عملکرد زیستمحیطی
در ادامه از روشهای آمار توصت یفی در تنظت یم دادههتتا ،جتتداول توزیت
فراوانی و محاسبه شتتاخُهای تمرکتتز و پراکنتتدگی استتتفاده شتتد .در
راستای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از تکنیکهای آمار استنباطی تحلیل
واریانس تک عاملی استفاده شده است .برای این منظور نرمافزار آماری
 SPSS 20مورد استفاده قرار گرفته است .پیش از انجام آزمونهتتای
آماری از آزمون توصیفی کولموگروف -استتمیرنوف در بررست ی الگتتوی
توزی دادهها استفاده شد.

• روش اجرای پژوهش
پس از تعیین اهداف و حوزهها ،با توجه به متغیرها ،پرسشنامه طراحی
شد .سوالهای پرسشنامه در دو گروه سوالهای عمومی بشامل منطقه
شهری ،تعداد فرزند ،سن ،تحصیالت ،وضعیت تاهل و اشتغال) و اصلی
شتتامل  36ستتوال ببراستتاس ستته متغیت ر دانتتش ،نگتترش و عملکتترد
زیستمحیطی) تتتدوین شتتده استتت بجتتدول  .)1پاستتخ بتته ستتوالهای
پرسشنامه براساس طیب لیکرت صورت گرفته استتت؛ بهگونتتهای کتته
برای امتیازدهی به پاسخها از حد پایین تا حد باال نمتتره داده میشتتود.
طبق این طیب ،امتیازدهی در بخش ارزیت ابی دانتتش بتترای پاستتخهای
نمیدانم ،نادرستتت و درستتت بتته ترتیت م  2 ،1و 3؛ در بختتش ارزیت ابی
نگرش برای پاسخهای کامالً مخالب ،مخالب ،نمیدانم ،موافق و کامالً
موافق به ترتیت م  4 ،3 ،2 ،1و  5و در بختتش ارزیت ابی عملکتترد بتترای
پاسخهای اصالً ،بهندرت ،بعضی اوقات ،معموالً و همیشه به ترتیت م ،1
 4 ،3 ،2و  5در نظر گرفته شده است.

 -3نتایج
براساس نمونه آماری  400نفری که از زنان شهر زنجان انتخاب شتتده
بودند ،تعداد  140نفر ب 34/9درصد) در منطقتته یت ک 118 ،نفتتر ب29/4
درصد) در منطقه دو و  142نفر ب 35/7درصد) در منطقتته ستته شتتهری
سکونت داشتهاند .از این مجموعه 28/4 ،درصد مجتترد و  71/6درصتتد
افراد متاهل هستند .همچنین  30/4درصد شا ل و  69/6درصد باقی را
افراد خانهدار تشکیل میدهند .الگوی توزی از نقطتتهنظر تعتتداد فرزنتتد،
سن و سطح تحصیالت در شکل  2نمایش داده شده استتت .در بختتش
بعدی پژوهش به توصیب و ارزیابی متغیرهای اصتتلی پتتژوهش شتتامل
دانش ،نگرش و عملکرد زیستمحیطی جامعه آماری منتخم پرداختتته
شده است .در بخش ارزیابی دانش زیستمحیطی ،تعتتداد  10ستتوال در
حوزههای مختلب محیطزیست مورد پرسش قرار گرفته است .با توجتته
به جدول  ،3میانگین نمره متغیر دانتتش زیستتتمحیطی از نظتتر پاستتخ
دهندگان برابر  ،2/536انحراف معیار معتتادل  0/350و واریت انس برابتتر
 0/123بدست آمتتده استتت .کمتتترین نمتتره در بختتش ارزیت ابی دانتتش
زیستمحیطی معادل  1/10و بیشتتترین نمتتره معتتادل  3/10میباشتتد.
کمترین سطح اطالعات بپاسخ نمیدانم) بهترتیم در حوزه پسماندهای
خطرناک بمثال باطری) ،اهمیت الیه اازن و کیفیت ت آب منطقتته متتورد
مطالعتته بهچشتتم میختتورد .بتتاالترین ستتطح اطالعتتات و دانتتش
زیستمحیطی بهترتیم در حوزههتتای اهمیت ت درختتتان و جنگلهتتا در
تصفیه هوا ،بحران کمبود آب در کشور ،پیامدهای منفی ناشت ی از ستتوء
مدیریت پسماندها ،امکان بازیافتتت کا تتذ ،فرونشستتت زمت ین ناشت ی از
استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی و آلودگی آب توسط ترکیبات نفتی
مشاهده میشود .دیدگاه لطی که در این مطالعتته اکثریت ت افتتراد ب87
درصد) با آن مواجه بودهاند ،آفرینش گیاهان و حیوانات در راستای رفاه
و بهرهمندی انسانها است که این دیدگاه لط میتواند زمینه تخریت م
و آسیم رساندن به گیاهتتان و جتتانوران را در پت ی داشتتته باشتتد .بتترای
ارزیابی نگرش زیستمحیطی تعداد  13پرستتش محیطزیستتتی مطتترب
شده است و میانگین نمره این متغیر  ،2/831انحتتراف معیت ار  0/330و

جدول  -1سوالهای پرسشنامه برحسب متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش تعداد سوال شماره سوال
 1تا 10
10
دانش زیستمحیطی
 11تا 23
13
نگرش زیستمحیطی
 24تا 36
13
عملکرد زیستمحیطی
در راستای تعیین روایی ب )Validityپرسشنامه از روش روایی محتوا
ب )Content Validityاستتتفاده شتتده استتت .بتتدین صتتورت کتته
پرسشنامه ابتدا به تعدادی از صاحمنظران و اساتید حوزه محیطزیست
تحویل و در مورد سوالها و فرضیهها نظرخواهی و با انجام اصتتالحات
الزم به اتفاق پرسشنامه تایید شد .در تعیین پایتتایی ب)Reliability
پرستتتشنامه از ضتتتریم آلفتتتای کرونبتتتاخ ب Cornbrash’s
 )Coefficient Alphaاستفاده شده است که بر این استتاس ابتتتدا
واریانس نمرات هر سوال و واریانس کل آزمتتون محاستتبه و ست س از
فرمول  2برای محاسبه ضریم استفاده میشود.
رابطه 2

2
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بهطوریکه:
واریانس ستتوال iاام و
 :αضریم آلفای کرونباخ؛  :kتعداد سوالها؛
 :sx2واریانس کل آزمون است .براساس جتتدول  ،2مقتتادیر ضتتریم در
:si2
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در ارزیابی عملکرد زیستمحیطی جامعه زنان شهر زنجان 13 ،پرستتش
مورد بررسی و میانگین نمره عملکرد زیست محیطی پاستتخ دهنتتدگان
برابر  ،3/041انحراف معیار  0/602و واریانس برابر  0/363بوده استتت.
کمترین نمره مربو به متغیت ر عملکتترد زیستتتمحیطی از نظتتر پاستتخ
دهنتتدگان معتتادل  1/50و بیشتتترین نمتتره معتتادل  4/25بت وده استتت.
باالترین سطح همگرایتتی در میت ان پاستتخهای ایت ن بختتش در بختتش
رهاسازی زبالهها در محیط و طبیعی دیده میشود کتته نزدیت ک بتته 60
درصد افراد از این عمل خودداری میکنند .از میان سوالهای مرتبط با
حوزه آب ،از قبیل هدررفت آب در هنگام مسواک زدن و استفاده از آب
در حد نیاز ،تقریباً بخش قابل توجهی از جامعه آماری مورد مطالعتته بتته
مسئله اهمیت آب توجه دارند .در زمینه مصرف بهینه برق نیت ز بت یش از
نیمی از جامعه توجه کافی به این مسئله دارنتتد .استتتفاده از لباسهتتای
گرم به جای وسایل گرمایشی و امتناع از دریافت پاکتهای پالستیکی
در زمان خرید در زمره مواردی است که حدود  30درصد افتتراد جامعتته
مورد مطالعه در آن مشارکت دارند .بخش قابلتوجهی از افراد جامعه در
مورد پاککنندههای سازگار بتتا محیطزیستتت بمثتتل جتتوش شت یرین و
سرکه) فاقد اطالعات کتتافی و در نهایت ت متتواردی از قبیت ل تتتذکر بت ه
فرزندان در زمینه استفاده بهینه کا ذ و عدم آسیم رساندن به درختتتان
تنها به برخی مواق محدود میشود.

واریانس برابر  0/109حاصل شده است .کمترین نمره مربو به متغیت ر
ارزیابی نگرش زیستمحیطی از نظر پاستتخ دهنتتدگان معتتادل  1/92و
بیشترین نمره معادل  3/92بوده است .از میت ان ستتواالت مطتترب شتتده
باالترین سطح نگرش زیستمحیطی صحیح بتته ترتیت م در حوزههتتای
اهمیت خشک شت دن رودخانتتهها و تاالبهتتای کشتتور ب 90/5درصتتد)،
مسئولیت حفاظت از محیطزیست توسط نسل حاضر ب 90درصد) ،قایت ل
شدن حق زیست و بهرهمندی از طبیعت برای همه گیاهتتان و جتتانوران
ب 88/8درصد) ،حفاظت از حیوانات وحشی و درنده علیت ر م آست یمهای
احتمالی به انسانها ب 88درصد) ،شتترکت در طتترب تفکیت ک پستتماند از
مبداء و همکاری با شهرداری ب 86/8درصد) و نقش خودروهتتا و نقتتُ
فنی آنها در آلودگی هوای شهرها ب 81/1درصد) مشاهده شتتده استتت.
باالترین سطح بیطرفی در میان پرسشهای مورد بررسی بتتهترتیم در
زمینه تاثیرات محیطزیستی ناشی از احداث سدهای بزرگ ب 27درصتتد)
و لزوم تطبیقپذیری با محیطزیست ب 20درصد) دیده میشود .دیت دگاه
افراد بهصورت انسان اشرف مخلوقتتات و حتتق تصتتمیمگیری پیرامتتون
دیگر موجودات زنده ب 40/6درصد) و مخالفت با کنترل جمعیت ت ب38/9
درصد) بیشترین نگرش منفی در حوزههای محیطزیستی در جامعه مورد
مطالعه را تشکیل میدهد.

شکل  -2توزیع فراوانی فرزند ،سن و تحصیالت پاسخ دهندگان
جدول  -3آمار توصیفی متغیرهای زیستمحیطی پژوهش

کمترین بیشترین میانگین
نام متغیر
2/536
3/10
1/10
دانش زیستمحیطی
2/831
3/92
نگرش زیستمحیطی 1/92
3/306
4/23
عملکرد زیستمحیطی 1/92
از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن دادهها
استفاده شد .آماره به دست آمده از این آزمون در سطح معنی داری
 p ≤ 0/05معنیدار بود؛ بنابراین دادههای پژوهش نرمال و در تحلیل
دادههای پژوهش از آزمونهای آماری پارامتریک استفاده شده است
بجدول .)4

انحراف معیار
0/350
0/330
0/419

واریانس
0/123
0/109
0/176

جدول  -4آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و بررسی نرمالیت
دادهها ()N=400

آماره  K-Sمتغیرها
سطح معنیداری
0/495
0/831
دانش زیستمحیطی
0/562
0/789
نگرش زیستمحیطی
0/081
1/267
عملکرد زیستمحیطی
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در خصوص دانش زیستمحیطی ،اختالف بین تمام گروهها معنادار و با
افزایش سطح سواد ،دانش زیستمحیطی افزایش مییابد .در خصوص
نگرش زیستمحیطی اختالفها معنادار نبوده و همچنین در عملکرد
زیستمحیطی اختالف بین گروهها وجود دارد اما تغییرات بر حسم
تحصیالت یکسان نمیباشد .در مجموع میتوان با اطمینان  95درصد
اظهار کرد افزایش سطح تحصیالت منجر به بهبود دانش زیستمحیطی
افراد میشود.

در راستای ارزیابی ارتبا میان سطح تحصیلی و دانش زیستمحیطی
افراد در حوزه محیطزیست ،از آزمون تحلیل واریانس تک عاملی
ب )ANOVAاستفاده و فرضیههای آماری بهصورت زیر بیان شد:
H 0 : 1 =  2 =  3 =  4 =  5

حداقل یکی از میانگینها برابر نیست H 1 :
فرض  H1بیان میکند میانگین نمره پاسخهای مربو به پنج گروه
تحصیلی پاسخدهندگان ببیسواد ،زیر دی لم ،دی لم ،لیسانس ،فوق
لیسانس و باالتر) در مورد دانش محیطزیستی مساوی یکدیگر نیست و
فرضیه  H0میانگینهای فوق را مساوی فرض میکند.

در گام بعدی سطح درآمد و رفاه شهری در برابر مسائل محیطزیستی
مورد ارزیابی قرار گرفته است .آزمون تحلیل واریانس تک عاملی
ب )ANOVAبا فرضهای زیر مورد بررسی قرار گرفت.

عامل مورد بررسی

F

p

دانش زیستمحیطی

51/784

0/000

نگرش زیستمحیطی

3/869

0/004

H 0 : 1 =  2 =  3

عملکرد زیستمحیطی

22/394

0/000

حداقل یکی از میانگین ها برابر نیست H 1 :

جدول  -5آزمون تحلیل واریانس تکعاملی ،ارزیابی نظرات

فرض  H1بر نابرابری گروههای شهری بمناطق  2 ،1و  )3در زمینه
عملکرد محیطزیستی و فرض  H0بر برابری میانگینهای فوق تاکید
دارد .برای بررسی نوع اختالف بین گروههای تحصیلی مختلب از آزمون
تعقیبی توکی استفاده شده است.

پاسخدهندگان با توجه به تحصیالت

عامل مورد
بررسی
دانش
زیستمحیطی

نگرش
زیستمحیطی

عملکرد
زیستمحیطی

نمره گروه بیسواد
منهای سایر گروههای
تحصیلی
زیر دی لم
دی لم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
زیر دی لم
دی لم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
زیر دی لم
دی لم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

اختالف
میانگین

p

-0/226
-0/508
-0/634
-0/643
0/176
0/157
0/198
0/309
1/054
1/723
1/592
1/800

0/001
0/000
0/000
0/000
0/063
0/059
0/062
0/085
0/000
0/000
0/000
0/000

جدول  -7آزمون تحلیل واریانس تکعاملی در ارزیابی نظرات
پاسخ دهندگان با توجه به منطقه شهری

عامل مورد بررسی
دانش زیستمحیطی
نگرش زیستمحیطی
عملکرد زیستمحیطی

F
0/674
0/262
3/048

p
0/510
0/770
0/049

میانگین نمره پاسخدهندگان مورد آزمون در خصوص دانش و نگرش
زیستمحیطی با توجه به منطقه شهری در سطح  p ≤ 0/05فاقد تفاوت
معنیدار ،اما میانگین نمره عملکرد زیستمحیطی با توجه به منطقه
شهری در سطح  p ≤ 0/05دارای تفاوت معنیداری است.
جدول  -8آزمون تعقیبی توکی در ارزیابی تحلیل واریانس
برحسب منطقه شهری

p

اختالف
نمره منطقه اول منهای
عامل مورد
میانگین
سایر مناطق شهری
بررسی
0/049
0/856
منطقه دوم
عملکرد
زیستمحیطی
0/045
1/056
منطقه سوم
طبق یافتههای حاصل از آزمون تعقیبی توکی ،در خصوص عملکرد
زیستمحیطی ،اختالف بین افراد پاسخدهنده در مناطق مختلب شهری
معنادار و عملکرد زیستمحیطی افراد منطقه اول از مناطق دوم و سوم
بهتر است .از نظر سطح رفاه و درآمد منطقه اول باالتر و منطقه سه

جدول  -6آزمون تعقیبی توکی در ارزیابی تحلیل واریانس
برحسب تحصیالت

میانگین نمره پاسخدهندگان مورد آزمون در خصوص عوامل مورد
مطالعه با توجه به سطح تحصیالت در سطح  p ≤ 0/05دارای تفاوت
معنیداری میباشد .برای بررسی نوع اختالف بین گروههای تحصیلی
مختلب از آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید بجدول  .)6براساس نتایج
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میگردد نهادهای عمتتومی یربتتط و مستتئول در حتتوزه محیطزیستتت
همچون سازمان حفاظت محیطزیستتت ،شتتهرداری و دیگتتر متتوارد ،در
سیاستهای خود رویههای عملیت اتی متفتتاوتی بتترای منتتاطق مختلتتب
شهری در پیش گیرند تا میزان اثربخشی اقتتدامات میت دانی و عملیت اتی
افزایش یابد .مناطق مختلب شهری دارای رویکردهای مصرفی متفاوتی
و لذا جهت حفظ محیطزیست نیاز به برنامههای متفاوتی دارند.
نکتتته دیگتتری کتته در ایت ن پتتژوهش بتته چشتتم میختتورد ،تفتتاوت در
منطقهبندی شهری در برابر رفتارهای زیستمحیطی میباشتتد .ایت ن در
حالی است که اگر مسائل گسترده و جام تری در تقست یمبندی منتتاطق
شهری مدنظر قرار گیرد ،با توجتته بتته ویژگیهتتای متتوثر در رفتارهتتای
زیستتتمحیطی شتتهروندان تعیتتین اقتتدامات متتوثر و بهبتتود عملکتترد
زیستمحیطی از مسیر هموارتر و مناسمتری امکانپتتذیر خواهتتد بتتود.
یافتتتههای حاصتتل از ایت ن مطالعتته تاییدکننتتده پژوهشهتتای قبلت ی و
نشاندهنده اتفتتاقنظر پژوهشتتگران در راستتتای موضتتوع متتورد بحتتث
میباشد .کر این نکته الزم به نظر میرسد که کیفی بودن متغیرهتتای
تحقیق بدانش و عملکرد محیطزیست) ،بهعنوان یک محدودیت ،فرآیند
کمّیسازی و اظهارنظرهای قطعی و جام را با مشکل مواجتته میکنتتد.
ضمن اینکه ابزار پرستتشنامه بتتهعنوان راهکتتار جمت آوری و ستتنجش
رفتارهای مردمی به علتتت عتتدم امکتتان مصتتاحبههای عمیت ق و عتتدم
همکاری برخی افراد در تکمیل پرستتشنامه راهکتتار جتتام و ختتالی از
ایرادی نیست .در بسیاری از موارد پاسخهای درج شتتده در پرستتشنامه
متفاوت از عملکرد و رفتار واقعی افراد در زندگی میباشد و این مستتئله
دادههای پژوهش را با خطا و دور از واقعیت عینی جلوه خواهد داد.

پایینتر است و با اطمینان  95درصد میتوان بیان کرد مناطقی از شهر
که از نظر سطح رفاه و درآمد در وضعیت بهتری قرار دارند ،مسائل
محیطزیستی را با دقت بیشتری دنبال میکنند.
 -4نتیجهگیری
مسائل اجتماعی و محیطزیستی طی دهههای اخیر تبتتدیل بتته چتتالش
جوام و اصالب الگوی مصرفی جوام میتواند نقش مهمت ی در حفتتظ
محیطزیست ایفا نماید .طبیعی است که توجتته بتته مستتائل اجتمتتاعی و
زیستی میتواند در بلندمدت مزیتهای فراوانی برای جامعتته و آگتتاهی
مصرفکنندگان بهویژه زنان به همراه داشته باشد .بنابراین بهبود دانش،
نگرش و دقت عملکرد در قبال محیطزیست برای زنتتان را میتتتوان از
مبانی و لوازم داشتن جامعهای توسعهیافته به لحاظ حفظ محیطزیستتت
دانست .پژوهش حاضر در راستتتای ارزیت ابی ستتطح متغیرهتتای دانتتش،
ص یالت و
نگرش و عملکرد محیطزیست با توجه بتته ستتن ،ستتطح تح ت
مناطق شهری در شهر زنجان شکل گرفت .اصلیترین نتایج حاصتتل از
ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان در این پتتژوهش بیت انگر آن
است که ارتقاء سطح تحصیلی افراد باعث باال رفتن سطح دانش افتتراد
در زمینه محیطزیست خواهد شد .همچنین مناطقی از شهر که از نظتتر
سطح رفاه و درآمد در وضعیت بهتری قرار دارند ،مسائل محیطزیستتتی
را با دقت بیشتری دنبال میکنند .با توجه به دستاوردهای این پژوهش
توسعه مراکز آموزشی بهویژه در خصوص مستتائل عمتتومی و اجتمتتاعی
زنان همچون آموزش و مدیریت ختتانواده ،محیطزیستتت و  ...میتوانتتد
زمینه افزایش سطح دانش و بهبود رفتارهتتای محیطزیستتتی در جامعتته
باشد و سرمایهگذاریهای بلند متتدتی را میطلبتتد .همچنت ین پیشتتنهاد
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