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چكيده
زمينه و هدف :آموزش های محیط زیستی در مورد منابع انرژی از بهترین روش ها در افزایش کیفیت محیط زیستت شتهری متی باشت .
تحقیق حاضر با ه ف تعیین تاثیر آگاهی و آموزش های محیط زیستی در اصالح الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و رابطه آن با ستن
و جنس شهرون ان انجام گرفته است.
روش بررسی :تحقیق حاضر در پاییز سال  6931انجام گرفته است .روش تحقیق توصتیفی – پیمایشتی و جامعته آمتاری متورد مطالعته
شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران بودن  .تع اد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  933نفر محاسبه ش  .روش نمونته گیتری تصتادفی و
روش جمع آوری اطالعات نیز پرسشنامه بود .تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS
نسخه  22انجام گرفت.
يافته ها :میانگین نمره دانش محیط زیستی شهرون ان این منطقه  4/26از  5نمره به دست آم و بیتانگر آن استت کته آنهتا از نگترش و
عملکرد محیط زیستی متوسط به باال برخوردارهستن  .تفاوت معنی داری بین دانش  ،نگرش و عملکرد محیط زیستی زنان و متردان ایتن
منطقه مشاه ه نش  .در حالی که متغیر سن تاثیر معنی داری بر میزان دانش  ،نگرش و عملکرد محیط زیستی شهرون ان منطقه  1نشتان
داد.
بحث و نتيجه گيری :بین دانش و رفتار محیط زیستی و نگرش و رفتار محیط زیستی شهرون ان منطقه  1رابطه وجود دارد .لذا پیشتنهاد
می گردد جهت اصالح نگرش و رفتار محیط زیستی شهرون ان این منطقه از شیوه های آموزشی مناسب استفاده گردد.

واژه های کليدی :آگاهی های محیط زیستی ،آموزش محیط زیست ،اصالح الگوی مصرف ،انرژی خانگی.

 -6دانشجوی کارشناسی ارش  ،گروه محیط زیست ،واح رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
 -2استادیار گروه محیط زیست ،واح رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران( * .مسوول مکاتبات).
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Abstract
Background and Objective: Environmental education on energy resources is one of the best methods
to improve the quality of the urban environment. Present study carried out to investigate the effect of
environmental awareness and education on optimization of energy consumption pattern on household
sector and its relationship with age and gender of the citizens.
Method: The present study was conducted in the fall of 2017. This study was the descriptive-survey
method. The statistical population was the citizens of District 6 of Tehran Municipality. The sample
size was calculated 390 people using Cochran's formula. The sampling method was randomized and
data collection method was questionnaires. Research data processed using SPSS statistical software
version 22, where analytical and descriptive statistics were analyzed.
Findings: The average score of environmental knowledge of the citizens of Tehran Municipality No.
6 was 4.21 (out of 5). So, the studied samples have a moderate to high environmental attitude and
behavior. There was no significant difference between environmental knowledge, attitudes and
behavior of men and women in this region while the age variable showed a significant effect on the
level of environmental knowledge, attitudes and behavior of citizens of Region 6.
Discussion and Conclusions: There is a significant relationship between environmental knowledge
and behavior and environmental attitudes and behavior. It is recommended to perform effective
regional education methods for improving the attitude and environmental behavior of the residents of
this region.
Keywords: Environmental Awareness, Environmental Education, Optimization of Consumption
Pattern, Household Energy
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مقدمه
انرژی ارزشمن ترین سرمایه و زیربنتای تمت ن نتوین بشتری و

بنابر این برای کاهش اثرات تخریبی این رفتتار ،کستب ستواد و

میراث ما برای نسلهای آین ه به شتمار متی رود .رونت مصترف

دانش زیست محیطتی امتری الزم و ضتروری تلقتی متی شتود.

انرژی در کشورهای در حال توسعه نشتان متی دهت کته رشت

برنامههای آگاه سازی و آمتوزش در زمینته پیامت های زیستت

جمعیت ،توسعه فنی ،اقت ار سیاسی ،استقالل ملی و شتکوفایی

محیطی نامناسب اتالف انرژی و راهکارهای اصالح الگوی انرژی

فرهنگی رابطه مستقیمی با مصرف انرژی دارد ( .)6در حالی که

یکی از بهترین شیوه ها و مقرون به صرفه ترین روش هتا بترای

افزایش مصرف انرژی ،محت ود بتودن منتابع طبیعتی  ،افتزایش

اصالح الگوی مصرف انرژی می باشت  ،زیترا بتا فتر

ایتن کته

گازهای گلخانه ای و گرم ش ن زمین  ،باعث گردی ه است ،بشر

رفتارهای مصرف انرژی مردم ،تابع انگیزه های عقالنی است ،در

تالش خود را جهت خارج ش ن از بن بستهای موجود در زمینه

صورت داشتن آگاهی در مواردی کته قت رت انتختاا دارنت  ،از

انرژی و محیط زیست آغاز نمای  .از آن جا که در ضتمن تولیت

الگوی صحیح مصرف پیروی می کنن  .همچنین موفقیت برنامه

انرژی الکتریکی نیز مقادیر زیادی ستوخت فستیلی بته مصترف

های آموزشی در ایتن زمینته ،نیازمنت ایجتاد تغییتر در ستطح

رسی ه و آالین ه های متع دی تولی می گتردد ،اصتالح الگتوی

آگاهی محیط زیستی ،باورهتا  ،اعتقتادات  ،نگترش هتا جهتت

مصرف در زمینه سوخت های فسیلی و برق می توان بتا حفت

فرهنگ سازی و نهادینه کردن الگوی مناسب مصترف و جلتب

ذخایر طبیعی و کاهش آالین ه های محیط زیستی ،گامی بزرگ

مشارکت مردم است که توجه به انجام تحقیقات برای هتر گونته

در جهت توسعه پای ار در بخش انرژی باشت  .آن ننتان کته در

طراحی محتوای آموزشی بتا توجته بته تفاوتهتای موجتود بتین

سیاست های کلی انرژی نیز ،م یریت مصرف با تأکی بر اجرای

طبقات مختل گروه های ه ف را ضروری می سازد (.)5

سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف ،همراه با برنامه ریزی برای

تاکنون متغیرهای مختلفی درتبیین عوامل متؤثر بتر رفتارهتای

ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولی  ،مطترح گردیت ه استت

محیط زیستی بررسی ش ه استت  .از جملته مطالعتات انجتام

( .)2لذا پترداختن بته موضتو بهینته ستازی مصترف انترژی را

یافته در این زمینه می توان بته تحقیقتی کته در قتاهره مصتر

بایستی در اولویت های پژوهشی قرار داده و بهترین شیوه بترای

توسط  Riceدر سال  2331انجام یافته است اشاره نمتود(.)7

دست یابی به آن را در بختش هتای مختلت ختانگی ،تجتاری،

ایشان بیان کرده ان  ،افرادی که فعالیت های طرف ارانته محتیط

صنعت و ...به کتار گیتری  .از آن جتا کته استتفاده نادرستت از

زیستی انجام داده ان  ،لزوما زن نبتوده و جتنس فتاکتور تتاثیر

وسائل مصرف کنن ه انرژی دلیل اصلی اتالف انرژی در کشور ما

گذاری در این عملکردها نبوده استت .در حتالی کته  Dalenو

است ،با ایجاد فرهنگ صحیح مصرف و خصوصا افزایش آگتاهی

 Bentدر سال  2366طتی پژوهشتی دریافتته انت کته زنتان و

مردم و اصالح الگوی مصرف در جامعه  ،می توان به حفت ایتن

مردان رفتارهای متفاوت محیط زیستی داشتته ان کته ناشتی از

ذخایر حیاتی کمک نمود (.)9

عواملی همچون تفاوت در دغ غه ها و نگرانی ها و نگرش هتای

یکی از زمینه هایی که امروزه در م یریت مصترف انترژی متورد

متفاوت آنها نسبت به محیط زیست متی باشت ( .)8در مطالعته

توجه کارشناسان قرار گرفته است ،بحتث آمتوزش متی باشت . .

دیگری که  Abdul-Wahabو  Abdoنتتای آن را در ستال

بررسی مطالعات پژوهشگران( )4،5،1نشان می ده که آگتاهی

 2363منتشر کردن ( ،)3جهت ارزیابی آگاهی زیست محیطتی

و شناخت محیط زیست ،متغیر مؤثری در رفتار زیست محیطتی

عموم مردم عمان و تمایل آنها برای حفاظت از محیط زیست در

است .از آن جا که همواره فعالیت هتای مخترا انستان ته یت

سلطان نشین عمتان تحقیقتی انجتام داده و بته بررستی نقتش

ج ی برای اکوسیست ها و منابع طبیعی می باشت و در عصتر

عوامل جمعیت شناختی (جنس ،ستن و ستطح تحصتیالت) در

حاضر تأثیر رفتار انسانی بر محیط زیست افتزایش یافتته استت،

تعیتتین آگتتاهی محتتیط زیستتت و رفتارهتتای محتتیط زیستتتی
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نصراله زاده و همكار

پرداختن  .نتای آن ها نشان داد که سطح تحصیالت مردهتا در

ان  ،در دسترس بودن نیروی انستانی تحصتیل کترده و آمتوزش

زمینه مسائل زیست محیطی بیشتتر از زنتان بتوده و همچنتین

دی ه برای اجرای موفقیت آمیتز هتر برنامته در جهتت استتفاده

نگرانی های محیط زیستی و تمایل به رفتارهای محیط زیستتی

پای ار از منابع انرژی تج ی ناپذیر ،از اهمیتت زیتادی برختوردار

بیشتری نسبت به زنان داشته انت  .همچنتین پاست دهنت گان

است .به این ترتیب نقش دانشگاهها در تربیتت نیتروی انستانی

جوان و تحصیلکرده نسبت به افراد مسن تر و دارای تحصتیالت

آموزش دی ه و کارآم در زمینه های مختل انرژی بسیار مهت

کمتر آگاهی و نگرانی های محیط زیستی بیشتری داشته ان  .در

و اساسی ارزیابی می شود .همچنین نتای تحقیتق دیگتری کته

مطالعه دیگری  Liefländerو  )63( Bognerبا تاکی بر این

توسط شعاعی در سال  ،6936انجتام یافتته استت( ،)64نشتان

که اجرای برنامه های آموزش محیط زیستی بتا هت ف افتزایش

دهن ه آن بوده است که سطح آگاهی زنان خانه دار از روشهای

نگرش های زیست محیطی نیازمن اطالعات از قبیل تفاوت سن

صحیح مصرف گاز خانگی در پخت و پز پس از آموزش ،افزایش

و جنس ،جهت اطمینان از طراحتی مناستب آنهتا دارد ،ضتمن

می یاب و به تبع آن سطح مصرف گاز خانگی نیز به شکل معنی

انجام تحقیقی که در سال  2364در کشور آلمان با اجرای یتک

داری کاهش می یاب  .همچنین نتای این پتژوهش بیتانگر ایتن

برنامه نهتار روزه آموزشتی بترای دانتش آمتوزان  3-63و -69

است که روش آموزش گروهی تأثیر بیشتری بتر ستطح آگتاهی

66ساله انجام دادن  ،نتیجه گرفتن  ،دانش آموزان کت ستن تتر

نسبت به آموزش فردی دارد .با توجه به مطالب یاد ش ه ،از آن

نگرش محیط زبستی مثبت تتری داشتته انت  .در حتالی کته در

جا که پارامترهای مختلفتی نظیتر نتو روش آمتوزش و میتزان

مورد جنس تفاوتی مشاه ه نکردن  .لذا پیشنهاد نمودن  ،توسعه

آگاهی متغیرهتای فرهنگتی ،اقتصتادی و اجتمتاعی بتر میتزان

دهن گان برنامه های آموزشی بای در نظتر داشتته باشتن کته

آگاهی های محیط زیستی در شهرون ان و جلب مشارکت آن ها

آموزش تاثیر بیشتری بر نگرش هتای محتیط زیستت کودکتان

در زمینه حفاظت از محیط زیست و مشارکت در اصالح الگتوی

دارد .محققان دیگری نیز در سال  2368در کشور برزیل طتی

مصرف منابع موثر است ،تحقیق حاضر با هت ف تعیتین تتاثیر

پژوهشی به تجزیه و تحلیل اثربخشی برنامه های آموزش زیست

آگاهی و آموزش های محیط زیستی در اصتالح الگتوی مصترف

محیطی بر روی تقویت نگرش و دانش زیستت محیطتی دانتش

انرژی در بخش خانگی و رابطه آن با ستن و جتنس شتهرون ان

آموزان دوره هشت و نه آمتوزش همگتانی پرداختته و نتیجته

انجام گرفته است.

گیری نمودن  ،نگرش محیط زیستی شرکت کنن گان نسبت بته
محیط زیست بهبود یافتته استت ،در حتالی کته جتنس و پایته

مواد و روش ها

تحصیلی تاثیری بر نگرش محیط زیستی دانش آمتوزان ن اشتته

منطقه مورد مطالعه (منطقه  1شهرداری تهران)

است( .)66در همین راستا الهیجانیان و عباسی در ستال 6935

منطقه  1شهرداری تهران با مساحتی معادل  26/2کیلومتر

( )62در مقاله ای بتا عنتوان آمتوزش مصترف بهینته انترژی در

مربع  ،ح ود  % 9/2از سطح شهر تهران را در بر می گیرد که از

م ارس دوره ابت ایی (درمقطع نهارم و پنج ) اظهار نموده انت

این نظر در رتبه سیزده مناطق شهر تهران قرار دارد .منطقه 1

که وضعیت آموزشی مصرف بهینه انترژی در آمتوزش وپترورش

به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوزه مرکزی شهر تهران واقع

دوره ابت ایی ازنظر برنامه درسی و محتوای آموزشی کتتاا هتای

است .این منطقه از شمال به منطقه  ،9از شرق به منطقه  ،7از

درسی بسیار نامناسب است .در ت ریس از منابع آموزشی مرتبط

جنوا به مناطق  66 ،63و  62و از غرا به منطقه  2منتهی

با محیط زیست خیلی ک استتفاده متی شتود .وضتعیت آمتوزش

می گردد .منطقه  1از نظر رده بن ی تراک بنای مسکونی در

مصرف بهینه انرژی خیلی ک و یا اصال هیچ بوده است .ختادمی

رتبه اول شهر تهران قرار دارد .ح ود  %95این منطقه مسکونی،

زار و همکاران در سال  )69( 6932نیتز طتی مطالعته ای در

بیش از  %93اداری ،تجاری ،آموزشی و ح ود  %93به شبکه

مورد نقش آموزش در توسعه انرژی های تج ی پذیر ذکر کترده

های حمل و نقل اختصاص دارد .منطقه  1به عنوان یکی از پر

بررسی تاثير آگاهی و آموزش های محيط زيستی در اصالح الگوی مصرف ....
تراک ترین مناطق شهری تهران ،با مح ودیت های بی شماری
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اطالعات از ابزار پرسشنامه های دو گزینه ای بلی و خیر و 5
لیکرت استفاده گردی  .از آن جا که نرخ تراک

در زمینه توسعه شهری رو به روست ،نرا که با بیش از % 38

گزینه ای طی

فضای ساخته ش ه ،عمال جایی برای گسترش ن ارد و به همین

جمعیت و میزان مصرف انرژی در بخش میانی شهر تهران به

دلیل توسعه عمودی (ارتفاعی) در آن بسیار مورد توجه قرار

میانگین آماری موجود در شهر نزدیک تر می باش  ،کل

گرفته است .در حال حاضر بیشترین تع اد ساختمان های  1تا

شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران ( 225233نفر) به عنوان

 63طبقه در این منطقه قرار دارن ( .)65عوامل فوق ،باعث ایجاد

جامعه آماری انتخاا ش ه و تع اد نمونه نیز با توجه به جمعیت

حساسیت خاص م یریت شهری نسبت به مقوله تراک در

شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران و به کارگیری فرمول

منطقه  1ش ه است  .تراک مسکونی این منطقه  %75بوده که

کوکران با سطح خطای  989 ،% 5نفر محاسبه گردی  .جهت

باالتر از میانگین تراک شهر تهران است .نسبت جمعیت نیز در

بازگشت تع اد مناسب پرسشنامه 533 ،پرسشنامه توزیع گردی

هر کیلومتر مربع از آن برابر با  63246/893نفر است که از این

و  933پرسشنامه کامل دریافت ش ه مورد تحلیل قرار گرفت.

نظر رتبه دوازده را به خود اختصاص داده است .این منطقه با

نمونه های آماری به شکل تصادفی از بین مردان و زنان و گروه

جمعیت  225233نفر %2/86 ،جمعیت شهر را در خود جای

های سنی متفاوت انتخاا ش  .پرسشنامه های تحقیق از نو

داده و از این نظر در رتبه نوزده قرار دارد .البته در طول روز،

محقق ساخته بوده و با مطالعه و بررسی منابع مرتبط با موضو

رق جمعیت در این منطقه به یک میلیون نفر ه می رس .

تحقیق و مشورت با اساتی محیط زیست سواالت پرسشنامه

میانگین اعضای خانواده در این منطقه نسبت به مناطق دیگر

تهیه ش  .روایی آن نیز با استفاده از نظر اساتی و متخصصان

تهران ،پایین تر و اغلب خانوارها ک جمعیت هستن  .در بین

محیط زیست و پایایی با استفاده از روش آلفای کرنباخ تایی

مناطق  22گانه تهران منطقه  1با  %39/6جمعیت با سواد،

گردی  .ویژگی ابزارهای تحقیق به قرار ج ول 6می باش  .از آن

بیش ترین میزان با سوادی داراست و از این حیث ،سرآم سایر

جا که آلفای کرونباخ باالتر از  3/7نشانگر پایایی قابل قبولی

مناطق به شمار می رود .مساحت منطقه به  1ناحیه و  64محله

است .بنابراین با توجه به مقادیر پایایی به دست آم ه از

تقسی ش ه و بیش از  % 93ساختمان های دولتی و خصوصی

متغیرهای پژوهش ،بیانگر مطلوبیت پای اری و همسانی درونی

را درخود جای داده است(.)61

پرسشنامه های تحقیق می باش  .الزم به ذکر است پرسشنامه
های دو گزینه ای بلی (نمره  )2و خیر (نمره  )6تنظی ش ه و

روش تحقيق

گزینه های مورد بررسی در طی

تحقیق حاضر در پاییز سال  6931انجام گرفته است .روش

موافق  – 4:نظری ن ارم – 9:مخالف  – 2:کامال مخالف  -6 :در

انجام تحقیق از نظر ماهیت توصیفی -تحلیلی و بر اساس نحوه

نظر گرفته ش ه است .در ادامه برای تخمین میزان آگاهی

جمع آوری داده ها از انوا تحقیقات پیمایشی است .به طوری

محیط زیستی از آن جا که دانش محیط زیستی عبارت است از

که ضمن به کارگیری داده ها و اطالعات الزم و تحلیل یافته ها،

اطالعات عملی که افراد درباره محیط زیست ،بوم شناشی کره

وضعیت آگاهی های محیط زیستی شهرون ان منطقه 1

زمین و تاثیر کنش های انسانی بر روی محیط زیست و بوم

شهرداری تهران بررسی و تاثیر آن بر رفتار اصالح الگوی مصرف

دارن  ،لذا از روی پاس هایی که شهرون ان منطقه  1شهرداری

انرژی در بخش خانگی و رابطه آن با سن و جنس شهرون ان را

تهران به سواالت مربوطه داده ان  ،میانگین نمرات کسب ش ه

تعیین گردی  .از نظر ویژگی داده ها نیز کیفی می باش  .بطوری

در سواالت مربوط به این بخش محاسبه ش ه و نتای

بازه بین

که داده ها و اطالعات الزم با بکارگیری پرسشنامه و نظر سنجی

 6تا  5بر اساس تقسیمات به نمایش در آم ه در ج ول  2به 7

از شهرون ان منطقه فوق جمع آوری و با استفاده از شیوه های
آماری مناسب روابط بین متغیرها بررسی ش  .جهت گرد آوری

لیکرت :کامال موافق -5:
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قسمت تقسی گردی ه و سطح آگاهی و دانش محیط زیستی

داده ها کیفی هستن  ،نیازی به بررسی نرمال بودن داده ها

عمومی بر اساس آن تعیین ش ه است.

ن اشته و از تکنیک های آزمون های آماری ناپارامتریک استفاده

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آم ه در طول تحقیق،

ش  .به طوری که آزمون های ویلکاکسون و آزمون کروسکال-

ضمن بکارگیری نرم افزاز  SPSSنسخه  22از تکنیک های آمار

والیس ،به ترتیب برای بررسی اثر تفاوت اثر جنس و سن بر

توصیفی و آمار استنباطی استفاده ش  .همچنین از آن جا که

متغیرهای وابسته تحقیق استفاده ش .

جدول  -1ويژگی ابزارهای تحقيق
Table 1. Characteristics of research tools

رديف

ابزار تحقيق

تعداد گويه ها تعداد گزينه ها نوع گزينه ها آلفا کرونباخ اطالعات مورد ارزيابی

6

پرسشنامه بسته

66

2

بلی و خیر

3/737

مصرف انرژی

2

پرسشنامه بسته

63

5

لیکرت

3/712

دانش محیط زیستی

9

پرسشنامه بسته

65

5

لیکرت

3/757

نگرش محیط زیستی

4

پرسشنامه بسته

65

5

لیکرت

3/824

عملکرد محیط زیستی

جدول -2تقسيم بندی دامنه تغييرات شاخص دانش محيط زيستی
Table 2. Division of the scope of changes in the environmental knowledge index

رديف

سطح دانش محيط زيستی عمومی

امتياز

6

خیلی زیاد

4/94-5

2

زیاد

9/17-4/99

9

نسبتا زیاد

9/36 –9/11

4

متوسط

9

5

نسبتا ضعی

2/99 –2/33

1

ضعی

6/11-2/92

7

خیلی ضعی

6-6/15

يافته ها
نتايج متغيرهای جمعيت شناختی

 ،93-68بین  53-93و باالی  53تقسی ش ه ان که فراوانی و

در بین  933نفر مورد بررسی 689 ،نفر ( )%41/3مرد و 237

درص نسبی آتها بین پاسخگویان در ج ول  9به نمایش

نفر ( )%59/6زن بودن  .از نظر سن به  4دسته زیر  68سال ،بین

گذاشته ش ه است.
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جدول -3فراوانی متغيرهای جمعيت شناسی در آزمودنی ها
Table 3. Frequency of demographic variables in subjects

رديف متغير متغير جنس فراوانی مطلق  %نسبی
6

2

مرد

689

41/3

زن

237

59/6

زیر 68سال

24

1/2

سن 68-93

39

29/8

سن 93-53

296

53/2

باالی 53سال

42

63/8

جنس

سن

جمع
933

933

نتايج اطالعات مصرف انرژی
دریافتی از سازمانهای متبو "  ،و کمترین

جهت نظرسنجی از شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران

و گاز ) در قبو

پیرامون بحث مصرف انرژی  66سوال در قالب پرسش های

میانگین  6/11با انحراف معیار  3/47به سوال  " 5تاثیرتصاع ی

دوگزینه ای مطرح گردی که بر اساس نتای آن (ج ول ،)4

بودن قیمت حاملهای انرژی بر صرفه جویی در مصرف آن"

بیشترین میانگین  6/82با انحراف معیار  3/98در ارتباط با

اختصاص داشت.

سوال یک این بخش " توجه به میزان مصرف انرژی (آا و برق

جدول -4نتايج آمار توصيفی سئواالت مرتبط با اطالعات مصرف انرژی
Table 4. Descriptive statistics results of questions related to energy data

سوال ها ميانگين

خطای استاندارد
از ميانگين

ميانه

نما

انحراف معيار

واريانس تجمعی%

6

6/8296

3/36395

6/6713

6/33

3/98233

3/641

9882

2

6/8659

3/36317

6/6841

6/33

3/98848

3/656

86/5

9

6/1132

3/32985

6/9938

6/33

3/47633

3/222

11/3

4

6/7984

3/32228

6/2165

6/33

3/44334

3/634

79/8

5

6/1165

3/32933

6/9985

6/33

3/47973

3/224

11/2

1

6/1329

3/32943

6/9377

6/33

3/41269

3/264

13/2

7

6/7333

3/32929

6/9333

6/33

3/45885

3/266

73/3

8

6/7132

3/32691

6/2938

6/33

3/42687

3/678

71/3

3

6/7416

3/32237

6/2598

6/33

3/49577

3/633

74/1

63

6/7282

3/32213

6/2713

6/33

3/44835

3/236

72/9

66

6/7713

3/32666

6/2296

6/33

3/46184

3/674

77/7

نتايج متغير دانش محيط زيستی
جهت بررسی سطح دانش محیط زیستی شهرون ان منطقه 1

لیکرت تهیه ش ه است.سوال های  6تا  4و  8و  63در ارتباط

شهرداری تهران  63سوال در قالب پرسش های  5گزینه ای

با تخمین آگاهی زیست محیط عمومی و اطالعات عمومی آنها
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نسبت به منابع انرژی و بقیه سوال های این بخش در ارتباط با

در منطقه و عوامل موثر بر ارتقای آن ( سوال های  7-5و -3

نظرات شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران در مورد وضعیت

 )68نیز نشان می ده (ج ول  :)5سوال  " 1ارتقای دانش

آموزش محیط زیستی در منطقه و عوامل موثر بر ارتقای آن می

محیط زیست و اصالح الگوی مصرف انرژی رابطه مستقی با ه

باش  .با توجه به ج ول  5در سوال  " 6محیط زیست شامل

دارن  ".با  %44/1بیشترین درص کامال موافق و پس از آن

طبیعت و فضای اطراف ما است % 55/3 ".و در سوال  " 2آنچه

سوال " 69برگزاری دوره های آموزشی محیط زیستی ،باعث

ما می سازی نیز شامل محیط زیست ما است ، % 41/2 ".در

ارتقای سواد محیط زیستی مرتبط با نحوه تامین انرژی جهت

سوال  "9افرادی که پیرامون ما زن گی می کنن نیز بخشی از

منازل و ...می گردد ".با  % 43/3قرار گرفته است .سوال "68

محیط زیست ما هستن  % 55/4 ".و سوال  " 4عامل اصلی

من این دانش را دارم و آگاه هست که روشنایی و سرمایش و

ایجاد مونواکسی کربن در کشور وسایل حمل و نقل است".

گرمایش محیط زن گی

مطابق ضوابط و استان اردها ی الزم

 % 99/6سوال  " 8میزان منابع اولیه و سوختهای فسیلی

می باش ".نیز با  ، %27/7کمترین درص کامال موافق را به خود

مح ود بوده و با مصرف بی رویه اثرات زیانباری به محیط

اختصاص داده است .همچنین با توجه به ج ول  5بیشترین

زیست وارد می شود %43/8 ".و در سوال  " 63مایحتاج زن گی

درص تجمعی مثبت به ترتیب در سوال های 69 )%71/2( 62

ما و مخصوصا تامین انرژی در منازل از محیط زیست تامین می

و  64مشترک( )%74/1سپس  5و  7مشترک( )%79/6قرار

کامال درست داده ان  .به طوری که

گرفته ان  .سوال های  )%13/3(68و  )%13/8( 66کمترین

شود"  % 98/5پاس

میانگین  %44/3پاسخگویان به  1سوال مربوط به این بخش

درص تجمعی مثبت را به خود اختصاص داده ان .

پاس کامال درست داده ان  .همچنین نتای مرتبط با نظرات
شهرون ان این منطقه در مورد وضعیت آموزش محیط زیستی
جدول  -1نتايج آمار توصيفی سواالت مرتبط با متغير دانش محيط زيستی شهروندان
Table 5. Descriptive statistics of questions related to citizen's environmental knowledge variable

سوال ها ميانگين خطای استاندارد از ميانگين

ميانه

نما

انحراف معيار واريانس تجمعی%

6

4/5416

3/32136

6/33 6/4431

3/56974

3/214

33/2

2

4/4296

3/32346

2/33 6/5551

3/58374

3/997

33/2

9

4/5937

3/32755

6/33 6/4517

3/54439

3/231

37/7

4

9/8713

3/35447

2/33 6/3457

6/37511

6/657

31/3

5

9/3371

3/35933

2/33 6/3219

6/31495

6/699

33/2

1

4/3333

3/35833

6/33 6/7113

6/61534

6/957

39/8

7

9/3814

3/35973

6/33 6/8423

6/3163

6/621

31/2

8

9/3132

3/35727

6/33 6/8635

6/69634

6/273

35/4

3

9/8132

3/35964

2/33 6/3778

6/34394

6/636

37/7

63

9/7841

3/35554

2/33 2/3185

6/33174

6/239

31/2

66

9/5165

3/31634

2/33 2/2187

6/22963

6/431

39/6

62

9/3377

3/35869

2/33 6/8485

6/64836

6/968

34/1
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69

9/3713

3/35171

6/33 6/8346

6/62335

6/257

35/4

64

4/3333

3/35463

6/33 6/8644

6/31891

6/646

31/2

65

9/8841

3/35535

6/33 6/3498

6/38726

6/682

31/3

61

9/8329

3/31343

6/33 6/8434

6/63282

6/429

35/4

67

4/3377

3/35628

2/33 6/8933

6/36274

6/321

31/3

68

9/5116

3/31593

2/33 2/2533

6/23699

6/118

33/3

63

9/3165

3/35964

6/33 6/8131

6/34345

6/636

38/5

نتايج متغيرنگرش محيط زيستی
با بررسی نتای آماری در ارتباط با نگرش محیط زیستی(ج ول

 %39/6قرار گرفته است .سوال های  " 1ع م ارائه آموزش

 ،)1مشخص می شود که شهرون ان منطقه  1تهران عموما

مباحث محیط زیستی در بخش انرژی از مهمترین مشکالت

نگرش محیط زیستی مثبتی داشته ان  .به طوری که درص

نبود فرهنگ محیط زیست در کشور میباش  ".و  "62ت وین

تجمعی مثبت مشاه ه ش ه در آنها بیش از  % 76/5می باش .

استراتژی با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی ،توسعه اجتماعی و

آن ننان که سوال  " 66مشکل اصلی معضالت محیط زیستی

اقتصادی هر منطقه در اصالح الگوی مصرف نقش اساسی دارد".

و مصرف بی رویه در کشور نبود الگوی بهینه مصرف مخصوصا

به طور مشترک هر ک ام با درص تجمعی مثبت  % 81/2قرار

در بخش انرژی می باش  ".با  %39/8بیشترین درص مثبت و

گرفته ان .

پس از آن سوال  " 5وسایل ارتباط جمعی و مخصوصا تلویزیون
نقش اساسی در تغییر نگرش فرهنگ در جامعه را دارن  ".با
جدول  -1نتايج آمار توصيفی سئواالت مرتبط با متغيرنگرش محيط زيست
Table 6 Descriptive statistics results. Questions related to the changing environment

تجمعی%

انحراف معيار

واريانس

6

9/6937

3/35987

6/33 6/1723

6/31939

6/692

34/1

2

4/6841

3/34497

2/33 6/1357

3/87123

3/718

37/7

9

9/3598

3/35263

2/33 6/8788

6/39313

6/312

31/2

4

4/6329

3/34351

6/33 6/1443

3/37811

3/358

37/7

5

4/2329

3/39833

2/33 6/1286

3/77331

3/539

38/5

1

4/6132

3/34367

2/33 6/1131

3/37633

3/349

31/3

7

4/3416

3/35725

6/33 6/7298

6/69352

6/278

39/6

8

4/6659

3/35913

6/33 6/1887

6/35841

6/623

35/4

3

9/8165

3/35161

2/33 6/3412

6/63362

6/293

34/1

63

4/6984

3/34518

2/33 6/7496

3/33234

3/864

31/3

66

4/6132

3/34891

6/33 6/1783

3/35537

3/362

37/7

62

4/6132

3/35659

6/33 6/1568

6/36712

6/391

35/4

69

9/3713

3/35745

2/33 6/7346

6/69419

6/287

39/6

سوال ها ميانگين خطای استاندارد از ميانگين

ميانه

نما
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64

4/3293

3/35576

6/33 6/7147

6/63362

6/263

34/1

65

4/3333

3/35224

6/33 6/8498

6/39619

6/314

31/2

نتايج متغيرعملكرد محيط زيستی
آماری در ارتباط با عملکرد محیط زیستی

باش  .آن ننان که سوال  " 2مصرف بهینه انرژی توسط هر

(ج ول ،)7مشخص می شود که شهرون ان منطقه  1تهران

یک از شهرون ان باعث تقسی انرژی در کل کشور خواه ش و

عموما عملکرد محیط زیستی مثبتی داشته ان  .به طوری که

همه مردم کشور از این نعمت برخوردار خواهن ش  ".با 84/1

درص تجمعی مثبت مشاه ه ش ه در آنها بیش از  %73/8می

 %بیشترین درص مثبت را به خود اختصاص داده است.

بر اساس نتای

جدول  -7آماره های توزيع مرکزی و پراکندگی سئواالت مرتبط با متغير عملكرد محيط زيست
Table 7. Central distribution statistics and dispersion of questions related to the variable of environmental
performance

سوال ها ميانگين خطای استاندارد از ميانگين

ميانه

نما

انحراف معيار واريانس  %تجمعی

6

9/7659

3/31343

2/33 2/3599

6/63275

6/429

33/8

2

4/6293

3/34743

2/33 6/7914

3/39777

3/873

31/3

9

9/3165

3/35749

6/33 6/8333

6/69426

6/281

35/4

4

4/6713

3/34418

6/33 6/7639

3/88221

3/778

38/5

5

9/3598

3/34825

2/33 6/3276

3/35289

3/338

39/3

1

9/3165

3/35733

2/33 6/8682

6/62793

6/276

39/8

7

4/6132

3/34382

2/33 6/7547

3/83123

3/153

33/2

8

9/3937

3/35372

2/33 6/8663

6/67344

6/936

32/9

3

4/6713

3/35234

6/33 6/1422

6/32719

6/351

39/4

63

4/6713

3/35627

6/33 6/1533

6/36256

6/325

31/2

66

4/3132

3/35983

6/33 6/7959

6/31248

6/623

31/2

62

4/3937

3/35587

6/33 6/7579

6/63949

6/268

39/8

69

4/3598

3/35291

2/33 6/7142

6/39931

6/313

35/4

64

9/8841

3/31682

6/33 6/8542

6/22381

6/436

33/3

65

9/8984

3/31945

6/33 6/8763

6/25933

6/573

36/5

نتايج اثر متغيرجنس بر پاسخ شهروندان
در ج ول  8نتای آزمون ویلکاکسون جهت آزمون اثر تفاوت

آزمون ویلکاکسون عالوه بر تعیین جهت تغییرات ،میزان

متغیر جنس بر پاس شهرون ان به سواالت تحقیق به نمایش

تغییرات مشخص میشود .برای تحلیل نتیجه آزمون در صورتی

در آم ه است .این آزمون برای ارزیابی همانن ی دو نمونه

که (  Asymp.Sig.(2-tailedاز  3/35کونکتر باش با

وابسته با داده های کیفی در مقیاس رتبه ای به کار می رود .در

احتمال  % 35تفاوت معنی داری بین دو نمونه وجود دارد.
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جدول -1نتايج آزمون ويلكاکسون بررسی اثر جنس بر روی متغيرهای تحقيق
Table 8. Wilcoxon Test Results. The effect of gender on research variables

رديف

سواالت پرسشنامه

)Asymp. Sig. (2-tailed

6

اطالعات مصرف انرژی

3/33ns

2

دانش محیط زیستی

3/43 ns

9

نگرش محیط زیستی

3/32 ns

4

عملکرد محیط زیستی

3/73 ns

جنس

ميانگين رتبه

مرد

634/32

زن

631/33

مرد

631/39

زن

685/36

مرد

635/32

زن

635/71

مرد

635/31

زن

634/33

** عالمت  nsدر ج ول فوق به معنی ع م معنی داری تفاوت بین متغیرها در سطح معنی داری 3/35می باش .

نتايج اثر متغيرسن بر پاسخ شهروندان
در ج ول  3نتای آزمون کروسکال والتیس جهتت بررستی اثتر

گردد ،نشان دهن ه آن است که تفتاوت معنتی داری در ستطح

تفاوت سنی بر روی متغیرهتای پتژوهش بته نمتایش در آمت ه

معنی داری 3/35و احتمال  % 35بین سن نمونه های تحقیق و

است .به طوری که اگر  Asymp.Sigکمتتر از  3/35محاستبه

متغیرهای تحقیق وجود دارد.

جدول  -7نتايج آزمون کروسكال واليس بررسی اثرسن بر روی متغيرهای تحقيق
Table 9. Results from Kruskal-Wallis test. Effects on research variables

رديف

سواالت پرسشنامه

)Asymp. Sig. (2-tailed

Chi-Square

df

6

اطالعات مصرف انرژی

3/363

3/39

9

2

دانش محیط زیستی

3/343

7/46

9

9

نگرش محیط زیستی

3/353

5/81

9

4

عملکرد محیط زیستی

3/397

8/32

9

نتايج آزمون ضريب همبستگی و رگرسيون تاثير دانش

بحث و نتيجه گيری

محيط زيستی و تاثير نگرش محيط زيستی بر رفتار

اطالعات در زمينه انرژی

محيط زيستی

با بررسی نتای به دست آم ه (ج ول  )4و جمع بن ی و تجزیه

بر اساس نتای آزمون همبستگی در سطح معنی داری 3/35

و تحلیل های انجام گرفته ،مشخص می گردد که بخش اعظمی

تاثیر دانش و نگرش محیط زیستی بر رفتار محیط زیستی

از شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران ( )%82/9نسبت به

قرار

صادر ش ه

شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران مورد تایی

میزان انرژی مصرفی به نمایش در آم ه در قبو

گرفت( .)Sig =3/333همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن 27

توسط سازمانها و ادارات مربوطه حساس بوده و آن را با میزان

 %محاسبه گردی .

مصرف دوره های پیشین ( )%86/5مقایسه کرده و تمایل دارن
با راهکارهای ک هزینه و ساده ای همچون استفاده از پرده های
نازک یا کنار زدن پرده ها به جای استفاده از روشنایی المپ
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نصراله زاده و همكار

درروز ( )%77/7یا استفاده از سیست هوشمن روشنایی با

میانگین دانش محیط زیستی آنها در کلیه گروه های مورد

استفاده از المپ های با توان پایین در راهرو و راه پله ها (72/9

بررسی در مح وه زیاد قرار گرفته است ( .)4همچنین بر اساس

 )%نسبت به صرفه جویی در میزان انرژی اق ام نماین  .به طوری

نتای این بخش ( ج ول  )5مشخص می گردد که به نظر

انرژی و مقایسه آن با

بیشتر شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران ارتقای دانش محیط

که نسبت به قیمت موجود در قبو

مصرف انرژی( )%79/8حساس می باشن  .همچنین بر تاثیر

زیستی و اصالح الگوی مصرف انرژی رابطه مستقی با ه

رسانه های جمعی در مورد ارتقای آموزش و آگاهیهای محیط

داشته ،افزایش آگاهیها ،آموزشها و کالس های محیط زیستی

زیستی در بحث اصالح الگوی مصرف انرژی ( )%74/1تاکی

مرتبط با بحث انرژی باعث بهبود و بهینه ش ن الگوی مصرف

داشته ان  .در تایی مطالب فوق سمواتی و همکاران در سال

انرژی شهرون ان میگردد و برگزاری دوره ها به تفکیک جنس و

 6932نیز در مطالعه ای در این زمینه بر نقش باال نگه اشتن

رده سنی شهرون ان ،اثر بخشی بیشتری خواه داشت .بیشتر

قیمت انرژی ،آموزش مصرف انرژی به افراد از طریق رسانه های

آنها اظهار داشته ان در زمینه استان اردها و ضوابط مربوط به

ارتباط جمعی و توسعه فرهنگ عامه مردم در جهت مصرف

انرژی مناسب نظیر روشنایی و سرمایش و گرمایش محیط

کمتر و بهینه به عنوان راهکارهایی تاثیرگذار برای صرفه جویی

زن گی خود اگاهی الزم را ن ارن و آگاهی های الزم در ارتباط

در مصرف انرژی اشاره نموده ان (.)67

با نحوه استفاده از انرژی به صورت بهینه توسط دستگاههای

دانش محيط زيستی

مختل

به شهرون ان این منطقه داده نش ه است .در این راستا

محققان دیگرنیز اذعان داشته ان آگاهی های محیط زیستی می

با توجه به ج ول 5بیشترین میانگین کسب ش ه  4/54مربوط

بایست به گونه ای در جامعه انتشار یابن که معضالت محیط

به سوال  " 6محیط زیست شامل طبیعت و فضای اطراف ما

زیست  ،همواره نگرانی های عمومی را برانگیزد .ه ف از آموزش

است ".با انحراف معیار 3/56و کمترین آن  9/87مربوط به

محیط زیستی ،تربیت شهرون انی آگاه است که با دانش و

سوال  " 4عامل اصلی ایجاد مونواکسی کربن در کشور وسایل

عملکرد شان ،برای حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست

حمل و نقل است ".با انحراف معیار 6/37می باش  .به طوری که

اق ام کنن ( .)3 ،8 ،4لذا برای تروی

توصیه های م یریت

میانگین کسب ش ه توسط شهرون ان نسبت به سوالهای این

مصرف در زمینه انرژی ،الزم است الگوی مصرفی مشترکان

بخش(سواالت عمومی دانش محیط زیستی)  4/26بر اساس

شامل :وضعیت آگاهی و نگرش و رفتار مصرفی آنان مورد

تقسیمات انجام ش ه در ج ول  2در مح وده زیاد می باش  .لذا

مطالعه قرار گیرد و با درک شرایط عینی مصرف کنن گان،

شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران از دانش عمومی محیط

راهکار و برنامه های مناسب ت وین و ارائه شود (.)63

زیستی خوبی برخوردار می باشن  .در این زمینه مطالعاتی
توسط سایر محققان در مناطق دیگر کشور صورت گرفته است.

نگرش محيط زيستی

به طوری که ایزدی و همکاران در سال  6932به منظور

با توجه به اطالعات من رج در ج ول  1مشخص می گردد که

دستیابی به میزان آگاهی و تعیین سطح حساسیت در مورد

ح اقل نمره های کسب ش ه در بین سواالت این بخش 9/69

مسائل محیط زیستی و نیز امکان سنجی افزایش نقش

که مربوط به سوال  "6علت مصرف بی رویه انرژی در کشور به

روستاییان در زمینة مشارکت در برنامه ریزی های محیط

علت فراوانی منابع در گذشته در کشور می باش که این فرهنگ

زیستی ،اق ام به انجام مطالعه در میان اهالی روستاهای منطقة

به ما انتقال یافته است ".می باش  .بنابراین شهرون ان این

جی شهر اصفهان نموده و نتای آنها نشان داد ه است که دانش

منطقه نگرش محیط زیستی مثبت متوسط به باال را دارا

آموزان ،وال ین و آموزگاران در روستاهای مطالعه ش ه ،دارای

هستن  .سوال  "5وسایل ارتباط جمعی و مخصوصا تلویزیون

سطح مناسبی از دانش زیست محیطی هستن  .به طوری که

نقش اساسی در تغییر نگرش فرهنگ در جامعه را دارن  ".با

بررسی تاثير آگاهی و آموزش های محيط زيستی در اصالح الگوی مصرف ....
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میانگین 4/23و انحراف معیار 3 /77بیشترین مقادیر میانگین را

رفتارهای زیست محیطی شهراصفهان در سال  6936انجام

دارا می باشن  .بنابر این در مجمو شهرون ان منطقه 1

دادن و نتای تحقیق حاکی از آن بوده است که رفتار زیست

شهرداری تهران از نگرش محیط زیستی متوسط به باال

محیطی شهرون ان اصفهانی نسبت به دهه قبل رفتار هایی

برخوردار بوده و ع م الگوی بهینه مصرف را عامل مهمی در

مسووالنه تر ش ه است .ارتباط افراد با طبیعت مهمترین عامل

مصرف بی رویه منابع طبیعی خصوصا انرژی دانسته و نقش

پیش بینی کنن ه رفتار زیست محیطی از بین دیگر عوامل مورد

تلویزیون در فرهنگ سازی و تغییر نگرش مردم نسبت به

بررسی است(.)23

مباحث محیط زیستی مه تلقی کرده و به نقش آموزش در این

اثر جنس بر متغيرهای تحقيق

زمینه تاکی داشته ان  .در الگوهای اخیر برای ان ازه گیری

با توجه به ج ول (  )8که نتای اثر جنس بر متغیرهای تحقیق

بر این است که دانش از واقعیت های خاص،

( دانش  ،نگرش و عملکرد محیط زیستی) را نشان می ده  ،از

نگرش به آنها را متأثر می سازد .آن ننان که در صورتی که

آنجایی که در کلیه موارد (  Asymp.Sig.(2-tailedاز

افراد قانع نشون که عوامل خاصی در نابودی محیط نقش دارن ،

3/35بزرگتر می باش  ،تفاوت معنی داری بین متغیرها وجود

آنها نگرش منفی به آن نخواهن داشت و دانش انسان به محیط،

ن اشته و با احتمال  % 35نشان دهن ه ع م تاثیر جنس بر پاس

نو نگرش وی به محیط را متأثر می سازد ( .)68همچنین

های شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران و متغیرهای تحقیق

پژوهشی که در سال  6983توسط صالحی در سه استان

بوده است .در این زمینه نتای محققان مختل  ،تفاوت داشته

گیالن ،مازن ران و گلستان انجام یافته است نیز رابطه معنی

است .به طوری که در مبحث جامعه شناسی محیط زیست،

داری را بین نگرش ج ی به محیط زیست و مصرف انرژی نشان

محققین در ص د تبیین تفاوت نگرش های محیط زیستی در

نگرش ،فر

داده است (.)63

بین زنان و مردان نظریه های مختل

عملكرد محيط زيستی

معروف ترین آنها نظریه اکوفمینیس است که بر اساس آن

با توجه ج ول  7مشخص می گردد که ح اقل نمره های

فرضیه ای مطرح می شود که بین نگرش زیست محیطی زنان و

کسب ش ه در بین سواالت این بخش  9/76که مربوط به سوال

مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .این در حالی است که

 "6آگاهیها و آموزشهای الزم در زمینه نحوه استفاده بهینه از

نتای پژوهش حاضر تفاوت معنی داری در دانش  ،نگرش و

روشنایی ،لوازم برقی خانگی و میزان سرمایش و گرمایش را به

عملکرد زنان و مردان در شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران را

دست آورده ام ".با انحراف معیار  6/63می باش  .بنابراین

نشان ن اد .نتای تحقیق حاضر با نتای برخی از محققان دیگر

شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران از عملکرد محیط زیستی

همخوانی دارد .آن ننان که صالحی و قاسمی اصل که تحقیقی

متوسط به باال برخوردار بوده و از آن جا که مصرف بهینه انرژی

را در شهر ارومیه انجام داده ان نیز تفاوت معنی داری بین

توسط هر یک از شهرون ان باعث خواه ش  ،همه مردم کشور

جنس و نگرش محیط زیستی مردان و زنان ب ست نیاورده

از این نعمت برخوردار گردن  ،حاضر هستن در استفاده بهینه از

ان ( .)1همچنین  Riceبر اساس نتای تحقیقی که در قاهره

انرژی مشارکت جسته و در اجرای راهکارهایی همچون استفاده

انجام داده است ،بیان کرده است ،افرادی که فعالیت های

از نور طبیعی در روز ،استفاده از ماشین لباسشویی در وضعیت

طرف ارانه محیط زیستی انجام داده ان لزوما زن نبوده و جنس

پر و  ...در تغییر الگوی مصرف انرژی سهی باشن  .آگاهی از

فاکتور تاثیر گذاری در این عملکردها نبوده است( .)7همچنین

میزان شناخت و نگرش عموم مردم به محیط زیست  ،زمینة

در این زمینه مختاری و همکاران اظهار داشته ان  ،رفتار

تأثیرگذاری بر عملکرد آنها را فراه می سازد( .)4در این زمینه

شهرون ان در برخورد با محیط زیست اطرافشان عامل مهمی در

جمعی از محققان مطالعه ای بر روی تحلیل و بازشناسی

کاهش مخاطرات محیط زیستی در حیات شهری است .آنها در

را ارایه کرده ان که
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تحقیقی به سنجش تأثیر برخی متغیرها از جمله دانش محیط

محیط زیست به همین دلیل نحوه برخوردها و رفتارهای انسان

زیستی ،نگرش محیط زیستی ،ارتباط افراد با طبیعت ،سن،

با طبیعت مورد مطالعه واقع ش ه است .در تایی نتای تحقیق

جنس ،وضعیت تاهل ،موقعیت اجتماعی /اقتصادی بر رفتار

حاضر در تحقیقی که توسط نواح و فروتن سال  6936در شهر

محیط زیستی شهرون ان پرداخته و نتای آنها نشان داده است

ان یمشک انجام گرفته است( )26بین سن و رفتار محیط

که رفتار محیط زیستی شهرون ان اصفهانی نسبت به دهه قبل

زیستی رابطه وجود داشته است .به طوری که افراد جوان و

رفتارهایی مسئوالنه تر ش ه است .همچنین ارتباط افراد با

میان سال نسبت به افراد سالخورده رفتار محیط زیستی بهتری

طبیعت مهمترین عامل پیش بینی کنن ه رفتار محیط زیستی

از خود نشان داده ان  .تحقیقات دیگری نیز با عنوان پیون سن

از بین دیگر عوامل مورد بررسی است .افراد مسن و زنان

و جنس با جهان بینی و رفتار مسئوالنه در قبال محیط زیست و

رفتارهایی مانن تفکیک زباله واستفاده از حمل و نقل دوست ار

تحقیق با عنوان جهان بینی محیط زیستی و رفتارهای مسئوالنه

محیط زیست را بیشتر از مردان انجام میدهن  .موقعیت

محیط زیستی وجود رابطه بین سن و رفتار محیط زیستی را

اجتماعی /اقتصادی پیش بینی کنن ه استفاده افراد از حمل و

تایی کرده ان (.)26 ،22

نقل دوست ار محیط زیست و خری محیط زیستی است که
البته رابطه اول منفی است ،ب ین گونه که افراد با موقعیت
اجتماعی /اقتصادی باالتر کمتر از حمل و نقل دوست ار محیط

تاثير دانش و نگرش محيط زيستی بر رفتار محيط
زيستی

زیست استفاده میکنن  .زنان از حمل و نقل دوست ار محیط

با توجه به نتای آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون تاثیر

زیست بیشتر استفاده میکنن و در زمینه تفکیک زباله از مب أ

متغیر نگرش زیست محیطی بر رفتار محیط زیستی در سطح

نیز رفتار مطلوا تری دارن  ،لذا می توان تاثیر دین در ساختار

معنی داری  3/35مورد تایی قرار گرفت (.)Sig =3/333

اجتماعی کشور و ع م تفاوت بین آموزه های دینی محیط

همچنین تاثیر متغیر مستقل دانش محیط زیستی که همزمان

زیستی اسالم بین زن و مرد در کشور را موثر در ع م تفاوت

با نگرش محیط زیستی وارد عمل می گردد در سطح معنی

جنس بر متغیرهای محیط زیستی تحقیق دانست(.)23

داری  3/35مورد تایی قرار گرفت ( .)Sig =3/333لذا بر اساس

اثر سن بر متغيرهای تحقيق

نتای تحقیق حاضر بین دانش محیط زیستی و رفتار محیط

با توجه به ج ول  3که نتای اثر سن بر متغیرهای تحقیق

زیستی و نگرش محیط زیستی و رفتار محیط زیستی رابطه

(دانش ،نگرش و عملکرد محیط زیستی) را نشان می ده  ،از

وجود دارد .اگرنه این رابطه با توجه به ضریب همبستگی

آن جا که در کلیه موارد  Asymp.Sigاز 3/35کونکتر می

محاسبه ش ه ( )%27ضعی

می باش  .به این معنی که بخشی

باش در مجمو نتیجه گیری می شود بین میانگین رتبه ای

از رفتار محیط زیستی شهرون ان منطقه  1شهرداری تهران

اکثر سواالتی که در برآورد میزان دانش محیط زیستی ،نگرش و

تحت تاثیر دانش و نگرش محیط زیستی آنها می باش ( )%27

عملکرد محیط زیستی مطرح گردی ه است و سن پاسخگویان از

و بقیه مربوطه به عوامل تاثیر گذار دیگر می باش  .نتای صالحی

نظر آماری در سطح معنی داری 3/35و احتمال  % 35رابطه

و قائمی اصل در مطالعه بر روی رابطه آموزش زیست محیط و

معنی داری وجود داشته و نشان دهن ه ارتباط بین سن

رفتار حفاظت محیط زیست دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه

شهرون ان منطقه  1و دانش ،نگرش و عملکرد محیط زیستی

شهر بابل رابطه معنی داری را نشان ن اده است ( )1به طوری

آنها می باش  .افراد هر اجتماعی بر حسب شرایط و مقتضیات

که که در تناقض با نتای تحقیق حاضر است .در حالی که

خاص اجتماعی ،فرهنگی و شخصیتی خود برخورد متفاوتی

قادری و همکاران در مطالعه بر روی شهرون ان شهر مریوان

نسبت به محیط زیست دارن  .این رفتارها ممکن است ،مثبت،

رابطه معنی داری بین نگرش نوین محیط زیستی ،دانش محیط

محیط گرایانه و مسئوالنه باشن یا برعکس ،منفی و مخال

زیستی و رفتار بازیافت زباله به دست آورده ان ( .)29آن ننان
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 در بیان علت این. که نتای تحقیق حاضر را تایی می نمای
 نظیر مطالعه،تحقیق

تفاوت ها می توان به روش های مختل

،تاثیر دانش عینی محیط زیستی یا دانش انتزاعی محیط زیستی
 نهارنوا مرجع آن و، محتویات دانش8همچنین منبع دانش
) در63(  به طوری که صالحی.نگونگی انتقال آن اشاره نمود
) اظهار6333( Holzer وSchahn مطالعات

بررسی نتای

 تفاوت آشکاری بین نتای دانش انتزاعی و عینی،داشته است
 آن ننان که دانش انتزاعی هیچ تاثیری بر.مشاه ه ش ه است
 در حالی که دانش عینی،رفتار محیط زیستی ن شته است
 همچنین مراحل کسب دانش شامل.تاثیرگذار بوده است
 فهمی ن و به یاد آوردن، ارزیابی امور مطلوا،دریافت اطالعات
 به طوری.در فعال سازی رفتار محیط زیستی نقش مهمی دارد
 نحوه انتقال،که به همان ان ازه که محتوی دانش اهمیت دارد
 لذا پیشنهاد می.آن نیز در تغییر عملکرد و رفتار موثر است
 نسبت به تغییر محتوای کتب درسی اق ام گردد و در این،شود
 درک و عالیق مخاطبین در نظر، نگرش،تغییرات میزان شناخت
، همچنین جهت آموزش مباحث محیط زیستی.گرفته شود
.مجموعه ای از روش های تئوری و عملی به کار گرفته شود
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