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چکیده

Abstract

.مفهوم اکوشهر نگرشی جدید در مدیریت شهر از منظر محیط زیست است
پیادهساز شاخصها هیجدهگانه اکوشهر نیازمند کنش و واکنش متقابل
 سنجش آگاهی شهروندان از شاخصها.شهروندان و مدیریت شهر است
 به مدیران شهر کمک میکند تا اجرا این طرح با موفقیت حداکثر،اکوشهر
 ناحیه شش را به عنوان نخستین، شهردار منطقه یک شهر تهران.انجام شود
 پژوهش حاضر آگاهی.ناحیه و مبنا اجرا طرح اکوشهر انتخاب کرده است
 آلودگی، آلودگی هوا،شهروندان ناحیه نام برده را برا شش شاخص فضا سبز
381  این بررسی به کمک پر کردن. آب و انرژ آزموده است، پسماند،صوتی
 پرسشنامه،پرسشنامه به صورت حضور انجام شد و بر اساس نظر کارشناسان
دارا روایی مناسب و پایایی آن از طریق ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد که
 آزمون آمار5  تعداد.) بود0/87 دارا پایایی مناسبی (آلفا کرونباخ برابر با
، منویتنی، آزمونها آمار به کار گرفته شده شامل آلفا کرونباخ.انجام شد
 نتایج بررسی نشان. همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی بود،کروسکالوالیس
داد که میزان آگاهی شهروندان ناحیه شش منطقه یک تهران در خصوص
شاخصها آب و آلودگیها صوتی و هوا در حد قابل قبول بود و در مورد
 همچنین بر. پسماند و انرژ در حد غیر قابل قبول بود،شاخصها فضا سبز
 متغیر مستقل سطح درآمد رو متغیر،اساس آزمون رگرسیون خطی چند متغیره
وابسته آگاهی محیط زیستی تأثیر معنیدار داشت و متغیر مستقل سطح
ً نهایتا.تحصیالت رو متغیر وابسته آگاهی محیط زیستی تأثیر معنیدار نداشت
خروجی کار چک لیست نیازها آموزشی شهروندان ناحیه شش منطقه یک
.تهران برا پیاده ساز اکوشهر آماده گردید

Eco-city is a new attitude in urban management in sake of
environment. Implementation of eighteen indicators of
eco-city requires for mutual interaction between citizens
and urban management. Measurement of citizens’
awareness from eco-city indicators assists the urban
managers to implement plan successfully. Region 1 of
Tehran has selected District 6 as the first area for
implementation of eco city. The present research has
tested citizens’ awareness at area 6 for six indicators of
green space, air pollution, noise pollution, waste, water
and energy. This study has been conducted through
filling 381 questionnaires, that each one has been found
with a suitable validity based on experts’ view and also
has been found with a suitable reliability calculated via
Cronbach's Coefficient Alpha(0.87). The used statistical
tests include Cronbach's Alpha, MannWhitney,
KruskalWallis one-way analysis of variance, Spearman
correlation and linear regression. Results of study
indicated that extent of citizens’ awareness at this District
has been at an acceptable level concerning indicators of
water, noise pollution and air pollution and has been at an
unacceptable level concerning indicators of green space,
waste and energy. Further, with regard to multivariate
linear regression test, it was perceived that independent
variable of income level had a significant effect on
dependant variable of environmental awareness, yet
independent variable of education level had no significant
effect on dependant variable of environmental awareness.
Ultimately, output of the checklist for educational needs
of citizens in area 6 of district one of Tehran was
prepared for implementation of eco-city plan.
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طبیعت ،هدف نهایی برنامهریزان و مدیران توسعه شهر میباشد
( .)Maleki and Daman Bagh, 2013توسعه پایدار در
مقیاس محله یکی از مهمترین و پایها ترین مقیاس است که در
شهرساز اهمیت مییابد .اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میگردد که
محالت به بهترین شکل محل تجلی نظریهها و ایدهها شهرساز اند
که آنجا را به عینیت تبدیل میکنند (.)Afsharnia, 2013
در سالها اخیر مفهومی جدید تحت عنوان اکوشهر مطرح
شده است .البته مفهوم اکوسیستمی اولین بار توسط سازمان ملل در
سال  1971مطرح شد .ریچارد رجیستر ()Richard Register
در سال  1971یکی از اولین نویسندگانی بود که به تعریف واژه
اکوشهر ( )Eco-Cityپرداخت" .اکوسیتی شهر است که با
توجه به تأثیرات محیطی آن طراحی شده باشد ،مردمی در آن
ساکن باشند که دغدغه به حداقل رساندن انرژ مورد نیاز برا
غذا ،آب و ضایعات خروجی گرما ،آلودگی هوا د اکسیدکربن ،متان
و آلودگی آب را داشته باشند و در ادامه بیان میدارد که شهر
پایدار خودش را از طریق حداقل نیاز به محیط طبیعی اطرافش
تغذیه میکند و از منابع انرژ تجدیدپذیر بهره میبرد
( )Register،2006عمدۀ معیارها و شاخصها مد نظر برا
اصالح و بهساز در شهرها سبز عبارتند از :مدیریت و
برنامهریز ؛ توسعة پایدار شهر ؛ آموزش و فرهنگساز ؛
روابطعمومی و اطالعرسانی؛ مدیریت انرژ ؛ مدیریت آلودگیها؛
بازیافت و مدیریت پسماند؛ آب و فاضالب؛ ارزیابی و
استانداردساز ؛ تنوعزیستی؛ بهداشت و سالمت شهر ؛ ایمنی و
خدمات رفاهی؛ ترافیک و حملونقل؛ اقتصاد شهر و محیطزیست؛
اطالعات ،آمار و تحقیقات؛ مشارکتها و حقوق شهروند ؛ پارکها
و منابعطبیعی؛ اکوتوریسم و گردشگر بینالمللی.
بهطور کلی بر اساس اصول شهر سبز ،یکی از مهمترین مسائل
پیش رو در امر مدیریت شهرها ،بررسی میزان آشنایی شهروندان
یک ناحیه با شاخصها آن میباشد تا با شناسایی آن مدیریت
مؤثرتر اعمال گردد و مدیران شناخت مناسبتر از ناحیه و منطقه
تحت مدیریت پیدا کنند .اگر در مورد آگاهیها محیط زیستی
شهروندان ناحیه شش منطقه یک تهران بررسی انجام نشود ممکن
است اقدامات مدیریتی که برا هدایت ناحیه شش منطقه یک ،به
سمت ناحیه سبز انجام میگیرد از اثربخشی الزم و برخوردار نباشد.
به همین منظور این تحقیق با هدف بررسی آگاهی سنجی مفاهیم
محیط زیستی شهر سبز در ناحیه شش منطقه یک شهردار تهران
در رابطه با شاخصها فضا سبز ،آلودگی هوا ،آلودگی صوتی،
پسماند ،مصرف آب و انرژ انجام شد.

مقدمه
بحرانها محیط زیستی ایران یکی از شدیدترین بحرانها
محیط زیستی در جهان شناخته شده است .بخش عمدۀ معضالت
محیط زیستی موجود ،ریشه در فقدان آگاهی الزم و ضعف فرهنگی
در زمینه ارتباط انسان و طبیعت دارد ،و در واقع نوعی مشکل
فرهنگی محسوب میشود .لذا نیازمند عزم ملی و بینالمللی برا
تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح اقشار مختلف
جامعه است ( .)Shobeiri and Meibody, 2013از همین
رو اصالح روند بحران محیط زیست در گرو اصالح آموزهها
انسان و تغییر در نگرش ،دانش و حساسیت انسانها نسبت به
سرنوشت خود و محیط پیرامون خود میباشد .آموزش محیط در
رابطه با تأثیر بشر بر محیط زیست ،از اهمیت خاصی برخوردار می-
باشد و همواره بهترین ابزار برا ایجاد آگاهی درجامعه در راستا
افزایش حساسیت ،توجه و دانش عموم درمورد جنبهها محیط
زیستی بوده است (.)Shobeiri and Abdollahi, 2008
از سو دیگر ،روند فزاینده شهرنشینی و مهاجرت به شهرها
متعاقباً باعث افت کیفیت محیط زیست شهرها و افت شدید بنیان
ها اکولوژیکی شده است .در صورت عدم اقدام کارا به منظور
بهبود فرایندها اکولوژیکی و ادامه روند استفاده از سوختها
فسیلی ،فعالیتها ناپایدار بشر منجر به تغییرات آب و هوایی و
چالشها عظیم انرژ میشود .لزوم پرداختن به بعد جدید از
توسعه تحت عنوان بعد محیط زیستی با هدف مدیریت و نگهدار
منابع طبیعی و جهتدهی به تحوالت و ساختارها رشد و فناور
و تامین نیازها و رضایتمند همه نسلها ،بیش از پیش احساس
میشود .تغییر از حالت بهرهبردارانه از طبیعت به تعادل میان
اکوسیستم انسانی و اکوسیستم طبیعی ،از اهداف توسعه پایدار
محیط زیستی میباشد.
آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،آلودگی آب ،تخریب باغات و فضا
سبز میتوانند به عنوان برخی از پیامدها بی توجهی انسان
شهرنشین نسبت به محیط زیست مطرح باشند .این مسائل توسط
اندیشمندان و حتی عوام مورد بحث قرار گرفته است برا ممانعت
از بروز چنین تخریبهایی ،باید شهروندانی مسئولیتپذیر تربیت
نمود و این کار از مسیر ارتقاء دانش ،نگرش ،رفتار و به طور کلی
سواد محیط زیستی میسر است.)Hungerford & Volk, 1990( .
توسعه پایدار حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه است که
هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است.
دستیابی به توسعه پایدار شهر به منظور بهرهبردار مناسب از
منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان ،اجتماع و
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مواد و روشها
این تحقیق به روش پرسشنامها و برا پر کردن پرسشنامهها،
بهصورت حضور  ،با ارائه توضیحی متخصر در رابطه با موضوع و
اهداف تحقیق ،نسبت به تکمیل پرسشنامهها اقدام گردید.

سطح درآمدها و سطح تحصیالت مختلف از آزمون کروسکال-
والیس ،و ارتباط بین سطح تحصیالت و سطح درآمد با آگاهی
محیط زیستی افراد با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و
رگرسیون خطی انجام شد.

منطقه مورد مطالعه
شهردار منطقه یک در شمالیترین نقطه تهران بزرگ منطقه یک
در دامنهها جنوبی رشته کوهها البرز قرار گرفته است .از شمال
به ارتفاعات  1800متر؛ از جنوب به بزرگراه شهید چمران (تا
دوراهی هتل آزاد ) و بزرگراه مدرس ،شهید بابایی تا بلوار نیرو
زمینی ،از غرب به اراضی اطراف رودخانه درکه و از شرق به جاده
لشکرک و پارک جنگلی قوچک محدود میگردد .شهردار منطقه
یک دارا ده ناحیه و  26محله شهر میباشد ،مساحت منطقه
بدون احتساب حریم  64کیلومترمربع و با احتساب حریم منطقه
حدود  210کلیومترمربع است و جمعیت منطقه بر اساس سرشمار
سال  90و با لحاظ الحاق شهرکها شهید محالتی و قائم و سایر
بخشها الحاقی از منطقه  4و رشد جمعیت در حال حاضر بیش از
 445هزار نفر برآورد میشود .ناحیه  2با وسعت  3/7کیلومتر مربع و
محله ازگل با  2/5کیلومتر مربع بزرگترین ناحیه و محله منطقه یک
میباشند .با توجه به ارزیابیها کارشناسان ستاد محیطزیست و
توسعه پایدار از توان مناطق و نواحی مختلف شهر تهران برا
اجرا نخستین گام پروژۀ ناحیة سبز ،ناحیة شش منطقة یک با
توجه به پتانسیل باال اکولوژیکی و اجتماعی -اقتصاد بهعنوان
نخستین ناحیه و مبنا اجرا این طرح انتخاب گردید.

نتایج
در این مطالعه شاخصها آگاهی سنجی محیط زیستی برا
جنسیتها مختلف ،مشاغل ،سطح تحصیالت و سطح درآمدها
مختلف به ترتیب با استفاده از آزمونها منویتنی،کروسکال-
والیس ،ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی مود تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند و نتایج به شرح زیر میباشد:
الف) فضای سبز
 .1تأثیر جنسیت

نتایج آزمون منویتنی نشان داد که آگاهی خانمها و آقایان نسبت
به فضا سبز دارا تفاوت معنیدار بود .بدین صورت که خانمها
از آکاهی بهتر نسبت به آقایان در زمینه فضا سبز برخوردار
بودند (جدول  .)1رتبه میانگین ،مربوط به محاسبات آزمون من
ویتنی برا مقایسه دو گروه داده میباشد که نرمافزار انجام می-
دهد .چون آزمون از نوع رتبها است.
جدول  .1آگاهی افراد در مورد فضا سبز با استفاده از آزمون منویتنی
P-value
رتبه میانگین
جنسیت
0/0001
204/98
زن
166/39
مرد

 .2تأثیر سطح تحصیالت

حجم نمونه
از آنجایی که جمعیت ناحیه شش منطقه یک شامل  45000نفر
بود ،بر اساس جدول مورگان تعداد پرسشنامه  381عدد تعیین شد.
سپس روایی پرسشنامه بر اساس نظر نظر کارشناسان و پایایی آن با
استفاده از ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد و پرسشنامه دارا
پایایی مناسبی بود (آلفا کرونباخ برابر با  0/87بود).

نتایج آزمون کروسکالوالیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه
فضا سبز تحت تأثیر سطح تحصیالت قرار نداشت (P-0/9
= .)valueهمچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسون
خطی ساده نیز مؤید نتایج فوق بود (جدول .)2
جدول  .2همبستگی و رابطه بین آگاهی افراد در زمینه فضا سبز و سطح
تحصیالت
P-value
R2
r
آزمون
0/52
0/11
ضریب همبستگی اسپیرمن
0/28
0/013
رگرسیون ()Enter

روش آماری
با توجه به اینکه دادهها بدست آمده از این تحقیق از نوع رتبها
بودند از آزمونها غیرپارامتر برا تجزیه و تحلیل دادهها
استفاده شد .برا مقایسه آگاهی محیط زیستی خانمها و آقایان از
آزمون من ویتنی ،مقایسه آن بین مشاغل مختلف ،سنین مختلف و

 .3تأثیر سن افراد

نتایج آزمون کروسکالوالیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه
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فضا سبز تحت تأثیر سن افراد قرار گرفت .بدین صورت که
بیشترین آگاهی در افراد جوانتر (سن  22و 23ساله) و کمترین آن
مربوط به افراد مسنتر ( 54 ،42و  55ساله) بود .البته الزم به ذکر
است که این تفاوت مطلق نبود و برخی موارد از نظم خاصی تبعیت
نمیکرد (جدول .)3

جدول  .6رابطه بین درآمد ماهیانه و اگاهی در زمینه فضا سبز
P-value
R2
r
آزمون
ضریب همبستگی اسپیرمن
رگرسیون ()Enter

سن

0/000

 .4تأثیر شغل افراد

ب) آلودگی هوا

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل بهطور معنی-
دار آگاهی افراد نسبت به فضا سبر را تحت تأثیر قرار داد
(جدول  .)9بدین صورت که بهترین آگاهی مربوط به دانشجویان و
کمترین آن مربوط به افراد بیکار بود (جدول  4و .)5

 .1تأثیر جنسیت

بر اساس نتایج آزمون منویتنی جنسیت تأثیر معنادار
آگاهی افراد در زمینه آلودگی هوا نداشت (جدول .)7

سن

بر رو

جدول  .7تأثیر جنسیت بر آگاهی افراد در آلودگی هوا با استفاده از آزمون من-
ویتنی
P-value
df
متغیر

جدول  .4تأثیر شغل بر آگاهی افراد در زمینه فضا سبز با استفاده از آزمون
کروسکال والیس
P-value
df
متغیر
7

0/10

رابطه یا مدل رگرسیونی بین درآمد ماهیانه و آگاهی در زمینه فضا
سبز به صورت زیر بود Y= 0.2X+b :به عبارت دیگر،
آگاهی = ( 0/2درآمد ماهیانه) 5/36 +در این رابطه:
 :Yآگاهی در زمینه فضا سبز :X ،درآمد ماهیانه :b ،عرض از
مبدم است.

جدول  .3تأثیر سن بر آگاهی افراد در زمینه فضا سبز با استفاده از آزمون
کروسکال والیس
P-value
df
متغیر
33

0/22
-

0/000
0/000

سن

0/23

1

0/000

 .2تأثیر سطح تحصیالت

بر اساس نتایج آزمون کروسکالوالیس ،سطح تحصیالت تأثیر
معنیدار بر رو سطح آگاهی افراد راجع به آلودگی هوا داشته
است .بدین صورت که افراد با تحصیالت باالتر فوقلیسانس و
دکتر از آگاهی بهتر نسبت به افراد با تحصیالت کمتر (زیردیپلم
و دیپلم) داشتند (شکل .)1

جدول  .5میانگین رتبه آگاهی افراد در زمینه فضا سبز با استفاده از آزمون
کروسکالوالیس
خانه دار

227/14

بیکار

87/72

دانشجو

209/03

کارمند بخش خصوصی

166/44

کارمند دولتی

196/32

کارمند نیمه دولتی

171/51

آزاد

171/74

بازنشسته

191/62

250
200
150
100
50
0
دکتری

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

سیکل و
پایینتر

سطح تحصیالت

شکل  .1آگاهی افراد در زمینه آلودگی هوا

 .5تأثیر درآمد ماهیانه

همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد که
همبستگی معنیدار بین سطح تحصیالت و اگاهی در زمینه
آلودگی هوا وجود داشت .نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که
رابطه معنیدار بین سطح تحصیالت و آگاهی در زمینه آلودگی
هوا وجود داشت (جدول .)8

نتایج آزمون کروسکالوالیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه
فضا سبز تحت تأثیر سطح درآمد آنها قرار داشت (P-0/000
= .)valueهمچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسون
خطی ساده نیز مؤید نتایج فوق بود (جدول .)6
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جدول  .8همبستگی و رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی هوا و سطح تحصیالت
P-value
R2
r
آزمون
ضریب همبستگی اسپیرمن
رگرسیون ()Enter

0/46
-

0/23

 .5تأثیر درآمد ماهیانه

نتایج آزمون کروسکالوالیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه آلودگی
هوا تحت تأثیر سطح درآمد آنها قرار داشت ()P-value=0/009
(شکل  .)2بدین صورت که بیشترین آن مربوط به پردرآمدترین افراد
(بیشتر از  3میلیون تومان) و کمترین آن مربوط به کمدرآمدترین افراد
(کمتر از  700هزار تومان ) بود (جدول .)12

0/043
0/000

 .3تأثیر سن افراد

نتایج آزمون کروسکالوالیس نشان داد که سطح آگاهی افراد در
گروهها سنی مختلف در زمینه آلودگی هوا یا یکدیگر تفاوت
معنیدار داشت .به رغم اینکه این اختالف از روند خاصی تبعیت
نمیکرد ،اما افراد با رنج سنی  40تا  50ساله دارا سطح آگاهی
بیشتر بودند (جدول .)9

جدول  .12سطح آگاهی فراد در زمینه آلودگی هوا با استفاده از آزمون
کروسکالوالیس

جدول  .9تأثیر سن بر آگاهی افراد در زمینه آلودگی هوا با استفاده از آزمون
کروسکال والیس
P-value
df
متغیر
33

سن

0/000

درآمد ماهیانه

رتبه میانگین

کمتر از  700هزار تومان

98/66

 700هزار تا1300هزار

154/30

 1300هزار تا  1900هزار

172/51

 1900هزار تا 2500هزار

197/90

 2500هزار تا  3میلیون

246/59

بیشتر از  3میلیون

255/92

 .4تأثیر شغل افراد

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل بطور معنی-
دار آگاهی افراد نسبت به آلودگی هوا را تحت تأثیر قرار داد
(جدول  .)10بدین صورت که بهترین آگاهی مربوط به افراد
بازنشسته و کمترین آن مربوط به افراد بیکار بود (جدول .)11

همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده
نیز نشان داد که همبستگی و رابطه معنیدار بین سطح درآمد و
آگاهی در زمینه آلودگی هوا وجود داشت (جدول .)13
جدول  .13رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی صوتی و سطح درآمد با استفاده
از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده
P-value
R2
r
آزمون

جدول  .10تأثیر شغل بر آگاهی افراد در زمینه آلودگی هوا با استفاده از آزمون
کروسکال والیس
P-value
df
متغیر
7

سن

0/000

جدول  .11میانگین رتبه آگاهی افراد در زمینه آلودگی هوا با استفاده از آزمون
کروسکالوالیس
شغل

رتبه میانگین

خانه دار

223/69

بیکار

145/50

دانشجو

177/24

کارمند بخش خصوصی

218/02

کارمند دولتی

135/34

کارمند نیمه دولتی

194/07

آزاد

174/77

بازنشسته

335/25

رگرسیون ()Enter

-

0/14

0/000

رابطه یا مدل رگرسیونی بین درامد ماهیانه و آگاهی در زمینه
آلودگی هوا به صورت زیر بود Y= 0.7X+b :به عبارت
دیگر( ،آگاهی = ( 0/ 7درآمد ماهیانه) ) 3/05 +در این رابطه:
 :Yآگاهی در زمینه فضا سبز :X ،درآمد ماهیانه :b ،عرض از
مبدم است.
ج) آلودگی صوتی
 .1تأثیر جنسیت

نتایج آزمون منویتنی نشان داد که آگاهی خانمها و آقایان نسبت به
آلودگی صوتی دارا تفاوت معنیدار بود .بدین صورت که خانمها
دارا آکاهی بهتر نسبت به آقایان در این زمینه بودند (جدول .)14
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-

0/000

Archive of SID

مساعدی و همکاران  ،نیازسنجی آموزشی شاخصهای برگزیده اکوشهر (مورد مطالعه :شهروندان ناحیه شش منطقه یک شهرداری تهران)

جدول  .14آگاهی افراد در مورد آلودگی صوتی با استفاده از آزمون منویتنی
P-value
رتبه میانگین
جنسیت
زن
مرد

207/43
162/68

جدول  .18میانگین رتبه آگاهی افراد در زمینه آلودگی صوتی با استفاده از
آزمون کروسکالوالیس
رتبه میانگین
شغل
240/61
خانه دار
150/17
بیکار

0/0001

 .2تأثیر سطح تحصیالت

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه
آلودگی صوتی تحت تأثیر سطح تحصیالت قرار نداشت
( .) P-value=0/58همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن
و رگرسون خطی ساده نیز مؤید نتایج فوق بود (جدول .)15
جدول  .15همبستگی و رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی صوتی و سطح
تحصیالت
P-value
R2
r
آزمون
ضریب همبستگی
اسپیرمن
رگرسیون ()Enter

0/065

-

0/88

-

0/002

0/91

دانشجو

213/65

کارمند بخش خصوصی

148/81

کارمند دولتی

161/90

کارمند نیمه دولتی

170/16

آزاد

176/20

بازنشسته

176/50

 .5تأثیر درآمد ماهیانه

نتایج آزمون کروسکالوالیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه
آلودگی صوتی تحت تأثیر سطح درآمد آنها قرار داشت (P-0/000
= .)valueبدین صورت که کمترین آن مربوط به افراد با درآمد
کمتر از  700هزارتومان و بیشترین آن مربوط به درآمد 2/500
میلیون تومان تا  3میلیون تومان بود (جدول .)19

 .3تأثیر سن افراد
جدول  .19سطح آگاهی افراد در زمینه آلودگی صوتی با استفاده از آزمون
کروسکالوالیس

نتایج آزمون کروسکالوالیس نشان داد که سطح آگاهی افراد در
گروهها سنی مختلف در زمینه آلودگی صوتی یا یکدیگر تفاوت
معنیدار داشت .البته این اختالف از روند خاصی تبعیت نمیکرد
(جدول .)16

درآمد ماهیانه
کمتر از  700هزار توان
 700هزار تا1300هزار
 1300هزار تا  1900هزار
 1900هزار تا 2500هزار
 2500هزار تا  3میلیون
بیشتر از  3میلیون

جدول  .16تأثیر سن بر آگاهی افراد در زمینه آلودگی صوتی با استفاده از آزمون
کروسکال والیس
P-value
df
متغیر
سن

33

0/000

از طرف دیگر ،نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی
ساده نشان داد که رابطه معنیدار بین سطح درآمد و آگاهی در
زمینه آلودگی صوتی وجود نداشت (.)20

 .4تأثیر شغل افراد

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل بطور معنی-
دار آگاهی افراد نسبت به آلودگی صوتی را تحت تأثیر قرار داد
(جدول  .)17بدین صورت که بهترین آگاهی مربوط به افراد خانهدار
و کمترین آن مربوط به افراد بیکار بود (جدول .)18

جدول  .20همبستگی و رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی صوتی و سطح درآمد
P-value
R2
r
آزمون
ضریب همبستگی اسپیرمن
رگرسیون ()Enter

جدول  .17تأثیر شغل بر آگاهی افراد در زمینه آلودگی صوتی با استفاده از
آزمون کروسکال والیس
P-value
df
متغیر
شغل

7

0/1
-

0/032

0/38
0/42

د) پسماند
 .1تأثیر جنسیت

0/000

بر اساس نتایج آزمون منویتنی جنسیت تأثیر معنادار
21

www.SID.ir

رتبه میانگین
138/50
180/56
212/14
181/47
239/90
128/63

بر رو

Archive of SID

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره دوم ،زمستان 1394
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 4, NO.2, Winter 2016

آگاهی افراد در زمینه پسماند نداشت (.)P-value=0/58

جدول  .23تأثیر شغل بر آگاهی افراد در زمینه پسماند با استفاده از آزمون
کروسکال والیس
P-value
df
متغیر

 .2تأثیر سطح تحصیالت

نتایج آزمون کروسکالوالیس نشان داد که سطح تحصیالت تأثیر معنی-
دار بر رو آگاهی افراد در زمینه پسماند داشت .اما این تفاوت از روند
خاصی تبعیت نمیکرد (( )P-value=0/002شکل .)2

شغل

100
50
0
دکتری

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

شغل
خانه دار

رتبه میانگین
193/31

بیکار

271/56

دانشجو

247/70

کارمند بخش خصوصی

146/87

کارمند دولتی

177

کارمند نیمه دولتی

153/98

آزاد

168/56

بازنشسته

320/50

آگاهی در زمینه پسماند

150

سیکل و پایینتر

سطح تحصیالت

شکل  .2تأثیر سطح تحصیالت بر آگاهی افراد در زمینه پسماند

از طرفی ،نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده
نشان داد که رابطه معنیدار بین سطح تحصیالت و آگاهی در
زمینه پسماند وجود نداشت (.)21

 .5تأثیر درآمد ماهیانه

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که سطح درآمد تأثیر
معنی دار بر رو آگاهی افراد در زمینه پسماند نداشت
(.)P-value=0/23
همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی
ساده نشان داد که رابطه معنیدار بین سطح تحصیالت و آگاهی
در زمینه پسماند وجود نداشت (.)25

جدول  .21رابطه بین آگاهی در زمینه پسماند و سطح درآمد با استفاده از
ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده.
P-value
R2
r
آزمون
ضریب همبستگی اسپیرمن
رگرسیون ()Enter

0/08
-

0/03

0/58
0/89

 .3تأثیر سن افراد

جدول  .25رابطه بین آگاهی در زمینه پسماند و سطح درآمد با استفاده از
ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده
P-value
R2
r
آزمون

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که سن به طور معنیدار
آگاهی افراد نسبت به پسماند را تحت تأثیر قرار داد .اما تفاوت
آگاهی بین گروهها سنی مختلف از روند خاصی تبعیت نمی کرد
(جدول .)22

ضریب همبستگی اسپیرمن
رگرسیون ()Enter

سن

0/08
-

0/03

0/08
0/21

هـ) آب

جدول  .22تأثیر سن بر آگاهی افراد در زمینه پسماند با استفاده از آزمون
کروسکال والیس
P-value
df
متغیر
33

7

جدول  .24میانگین رتبه آگاهی افراد در زمینه پسماند با استفاده از آزمون
کروسکالوالیس

250
200

0/000

 .1تأثیر جنسیت

نتایج آزمون منویتنی نشان داد که آگاهی خانمها و آقایان نسبت به
اهمیت آب دارا تفاوت معنیدار بود .بدین صورت که آقایان دارا
آگاهی بهتر نسبت به خانمها در این زمینه بودند (جدول .)26

0/000

 .4تأثیر شغل افراد

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل بطور
معنی دار آگاهی افراد نسبت به پسماند را تحت تأثیر قرار داد
(جدول  .)23بدین صورت که بهترین آگاهی مربوط به افراد
بازنشسته و کمترین آن مربوط به کارمندان دولتی بود (جدول .)24

جدول  .26آگاهی افراد در مورد اهمیت آب با استفاده از آزمون منویتنی
P-value
رتبه میانگین
جنسیت
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جدول  .29تأثیر شغل بر آگاهی افراد در زمینه اهمیت آب با استفاده از آزمون
کروسکال والیس
P-value
df
متغیر

 .2تأثیر سطح تحصیالت

بر اساس نتایج آزمون کروسکالوالیس ،سطح تحصیالت تأثیر
معنیدار بر رو سطح آگاهی افراد راجع به آب داشت .بدین-
صورت که افراد با تحصیالت باالتر فوقلیسانس و دکتر از آگاهی
بهتر نسبت به افراد با تحصیالت کمتر (زیردیپلم و دیپلم) داشتند
(شکل .)3

شغل

100
50

آگاهی در زمینه اهمیت آب

200
150

0
دکتری

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

سیکل و
پایینتر

سطح تحصیالت

شکل  .3تأثیر سطح تحصیالت بر رو آگاهی افراد در زمینه اهمیت آب

از طرفی نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده
نشان داد که رابطه معنیدار بین سطح تحصیالت و آگاهی افراد
در زمینه اهمیت آب وجود نداشت (جدول .)27

ضریب همبستگی اسپیرمن
رگرسیون ()Enter

0/23
-

0/063
0/081

بیکار

202

دانشجو

161/38

کارمند بخش خصوصی

159/92

کارمند دولتی

213/47

کارمند نیمه دولتی

183/77

آزاد

197/06

بازنشسته

332/25

جدول  .31سطح آگاهی فراد در زمینه اهمیت آب با استفاده از آزمون
کروسکالوالیس
درآمد ماهیانه
کمتر از  700هزار توان
 700هزار تا1300هزار
 1300هزار تا  1900هزار
 1900هزار تا 2500هزار
 2500هزار تا  3میلیون
بیشتر از  3میلیون

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که سن بطور معنیدار
آگاهی افراد نسبت به اهمیت آب را تحت تأثیر قرار داد .به طوریکه
در افراد مسنتر آگاهی راجع به اهمیت آب بیشتر بود (جدول .)28
جدول  .28تأثیر سن بر آگاهی در زمینه اهمیت آب با استفاده از آزمون
کروسکال والیس
P-value
df
متغیر
33

رتبه میانگین
193/55
183/52
183/53
177/85
196/02
263/56

همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده
نشان داد که رابطه معنیدار بین سطح درامد و آگاهی در زمینه
آلودگی صوتی وجود داشت (.)32

0/000

 .4تأثیر شغل افراد

جدول  .32رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی صوتی و سطح درآمد با استفاده
از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده.
P-value
R2
r
آزمون

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل بطور معنی-
دار آگاهی افراد نسبت به اهمیت آب را تحت تأثیر قرار داد
(جدول  .)29بدین صورت که بهترین آگاهی مربوط به افراد
بازنشسته بود (جدول .)30

ضریب همبستگی اسپیرمن
رگرسیون ()Enter
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خانه دار

209/26

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که آگاهی افراد در
زمینه اهمیت آب تحت تأثیر سطح درآمد آنها قرار داشت
(  .) P-value=0/004بدین صورت که بیشترین آن مربوط به
درآمد افراد پردرآمد (بیش از  3میلیون تومان) بود (جدول )31

 .3تأثیر سن افراد

سن

شغل

رتبه میانگین

 .5تأثیر درآمد ماهیانه

جدول  .27همبستگی و رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی هوا و سطح تحصیالت
P-value
R2
r
آزمون
0/1

7

جدول  .30میانگین رتبه آگاهی افراد در زمینه اهمیت آب با استفاده از
آزمون کروسکالوالیس

300
250

0/002

0/25
-

0/12

0/04
0/013
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رابطه یا مدل رگرسیونی بین درآمد ماهیانه و آگاهی در زمینه اهمیت
آب به صورت زیر بود Y= 0.21X+3.8 :به عبارت دیگر،
(آگاهی = ( 0/21درآمد ماهیانه) )3/8 +در این رابطه:
 :Yآگاهی در زمینه اهمیت آب :X ،درآمد ماهیانه :b ،عرض از
مبدم است.

جدول  .34تأثیر سن بر آگاهی افراد در زمینه اهمیت انرژ با استفاده از آزمون
کروسکال والیس
P-value
df
متغیر
سن

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل بطور معنی-
دار آگاهی افراد نسبت به اهمیت انرژ را تحت تأثیر قرار داد
(جدول  .)35بدین صورت که بهترین آگاهی مربوط به افراد
بازنشسته و خانه دار بود (جدول .)36

 .1تأثیر جنسیت

بر رو

جدول  .35تأثیر شغل بر آگاهی افراد در زمینه اهمیت انرژ با استفاده از
آزمون کروسکال والیس
P-value
df
متغیر

 .2تأثیر سطح تحصیالت

بر اساس نتایج آزمون کروسکالوالیس ،سطح تحصیالت تأثیر
معنیدار بر رو سطح آگاهی افراد راجع به انرژ داشته است.
بدین صورت که افراد با تحصیالت سیکل و پایینتر آگاهی آگاهی
کمتر نسبت به افراد با تحصیالت باالتر داشتند (شکل  .)4ضمن
اینکه تفاوت بین سایر گروهها از روند خاصی تبعیت نمیکرد (شکل
 .)4نتایج ضریب همبستگی اسپرمن و رگرسیون خطی نیز حاکی از
این بود که رابطه معنیدار بین سطح تحصیالت و آگاهی در
زمینه اهمیت انرژ وجود نداشت (جدول .)33

شغل

100
50

آگاهی در زمینه اهمیت انرژی

150

0
دکتری

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

جدول  .33رابطه بین آگاهی در زمینه اهمیت انرژ و سطح تحصیالت با
استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده.
P-value
R2
r
آزمون

دانشجو

179/15

کارمند بخش خصوصی

178/19

کارمند دولتی

175/33

کارمند نیمه دولتی

193/05

آزاد
بازنشسته

167/95
215/12

جدول  .37سطح آگاهی فراد در زمینه اهمیت انرژ با استفاده از آزمون
کروسکالوالیس

0/75
0/82

 .3تأثیر سن افراد

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که سن بطور معنیدار
آگاهی افراد نسبت به اهمیت انرژ را تحت تأثیر قرار داد .البته این
تفاوت از روند خاصی تبعیت نمیکرد (جدول .)34
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بیکار

158/03

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه
اهمیت انرژ تحت تأثیر سطح درآمد آنها قرار داشت
(( )P-value=0/000جدول .)37

شکل  .4مقایسه تأثیر سطح تحصیالت بر آگاهی در زمینه اهمیت انرژ

ضریب همبستگی اسپیرمن
رگرسیون ()Enter

شغل
خانه دار

رتبه میانگین
229/43

 .5تأثیر درآمد ماهیانه

سطح تحصیالت

0/11
-

7

سیکل و
پایینتر

0/05

0/008

جدول  .36میانگین رتبه آگاهی افراد در زمینه اهمیت انرژ با استفاده از
آزمون کروسکالوالیس

250
200

7

 .4تأثیر شغل افراد

و) انرژی
بر اساس نتایج آزمون منویتنی جنسیت تأثیر معنادار
آگاهی افراد در زمینه انرژ نداشت (.)P-value=0/09

0/006

درآمد ماهیانه
کمتر از  700هزار توان
 700هزار تا1300هزار

رتبه میانگین
166/71
193/46

 1300هزار تا  1900هزار

160/67

 1900هزار تا 2500هزار

194/93

 2500هزار تا  3میلیون

253

بیشتر از  3میلیون

191/95
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مساعدی و همکاران  ،نیازسنجی آموزشی شاخصهای برگزیده اکوشهر (مورد مطالعه :شهروندان ناحیه شش منطقه یک شهرداری تهران)

همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده
نیز نشان داد که رابطه معنیدار بین سطح درآمد و آگاهی در
زمینه اهمیت انرژ وجود داشت (جدول .)38

افراد پردرآمدتر دارا آگاهی بهتر در این زمینه داشتند .محققان
دیگر نیز در تحقیقات مشابه به نتایج تقریباً مشابهی دست یافتند.
بهطور که عزیز و همکاران ( )1391به بررسی وضعیت رویکرد
محیط زیستی زنان خانهدار پرداختند و نتایج آنها حاکی از میزان
باال عالقهمند  ،میزان کم مسئولیتپذیر و انطباق کم
رفتارها محیط زیستی زنان خانهدار با اصهول محیط زیستی بود.
کریم زاده )1389( ،نشان داد که جنسیت ،سن ،درآمد ،طبقه
اقتصاد  ،اجتماعی و تحصیالت عوامل تأثیرگذار در رفتار محیط
زیستی نبودهاند ،در مقابل هر چه افراد ،سطح دانش محیط زیستی
باالتر داشته باشند ،به همان میزان نگرشها همسوتر با
محیط زیست خواهند داشت و بین دانش محیط زیستی و نگرش
محیط زیستی رابطه مثبتی وجود دارد.

جدول  .38رابطه بین آگاهی در زمینه اهمیت انرژ و سطح درآمد با استفاده از
ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده
P-value
R2
r
آزمون
ضریب همبستگی اسپیرمن
رگرسیون ()Enter

0/27
-

0/14

0/01
0/01

رابطه یا مدل رگرسیونی بین درامد ماهیانه و آگاهی در زمینه
اهمیت انرژ به صورت زیر بود:
 Y= 0.17X+4.14به عبارت دیگر،
(آگاهی = ( 0/17درآمد ماهیانه) )4/14 +در این رابطه:
 :Yآگاهی در زمینه فضا سبز :X ،درآمد ماهیانه :b ،عرض از
مبدم است.

 .2آلودگی هوا :بر اساس نتایج بهدست آمده از این تحقیق،
آگاهی در زمینه آلودگی هوا بین خانمها و آقایان تفاوت معنیدار
نداشت ،افراد دارا تحصیالت باالتر آگاهی بهتر نسبت به افراد
با تحصیالت پایین (سیکل و پایینتر) درباره آلودگی هوا داشتند.
فردوسی و همکاران ( )1386به بررسی رابطه بین دانش محیط
زیستی و نگرشها با رفتارها محافظت از محیط پرداخته ،نتایج
این مطالعه نشان داد دانشجویانی که واحدهایی در زمینه محیط
زیست گذراندهاند ،حفاظت بیشتر از محیط زیست در مقایسه با
دانشجویانی که واحدهایی در این زمینه نگذراندهاند نشان میدهند.
همچنین در این تحقیق در بین مشاغل مختلف ،بهترین آگاهی
مربوط به افراد بازنشسته و کمترین مربوط به افراد بیکار (بدون
شغل) بود .ضمن اینکه همبستگی و رابطه معنیدار بین سطح
درآمد و آگاهی درباره آلودگی هوا وجود داشت .بدین صورت که
افراد با درآمد بیشتر آگاهی مناسبتر نسبت به افراد کمدرآمدتر
داشتند .هاد پور و شکرو ( )1383در زمینه بررسی میزان آگاهی
محیط زیستی دو شغل خانهدار و آموزگار اعالم داشتند که
آگاهی محیط زیستی آموزگاران بهتر از افراد خانه دار بود و مشکل
اساسی محیط زیست ،بیاطالعی و ناآگاهی میباشد و از عوامل
موثر بر آگاهی میتوان جنس ،سواد ،سن ،تقویت انگیزه را نام برد و
در آن به لزوم آموزشها محیط زیستی در جامعه و ضعف میزان
اطالعرسانی اشاره نموده است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی تأثیر ،سن ،شغل ،سطح تحصیالت و
سطح درآمد بر رو آگاهی سنجی افراد در زمینه مسائل محیط
زیستی پرداخته شد .بهطور کلی نتایج به شرح زیر میباشد:
از جمله نتایج این تحقیق این بود گه فاکتورها اقتصاد و
اجتماعی تأثیرات متفاوتی بر رو آگاهیسنجی محیط زیستی افراد
داشتند .همچنین نتایج غفار و ترکی ( )1390حاکی از آن بود که
بین عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصاد و میزان مشارکت زنان و
دختران روستایی رابطه معنادار دیده میشود .آینی و لیلی ()2010
در پژوهشی ،میزان دانش محیط زیستی مربیان پیشدبستانی در
کشور مالز را بررسی کردند و نتایج بدست آمده نشانداد که
نگرانی آنها از مشکالت اجتماعی بسیار بیشتر از مسائل و مشکالت
محیط زیستی است .یزد و همکاران ( )1391بیان داشتند که
عوامل اقتصاد  ،اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر آگاهی محیط
زیستی افراد میباشند .البته نتایج به تفکیک به صورت زیر توضیح
داده شده است:
 .1فضای سبز :نتایج نشان داد که سطح تحصیالت بر خالف
انتظار تأثیر معنیدار بر رو آگاهی افراد در زمینه فضا سبز
نبود .همچنین آگاهی در زمینه اهمیت فضا سبز در خانمها بطور
معنیدار بیشتر از آگاهی مردها بود .از طرفی افراد که از لحاظ
سنی جوانتر بودند و دانشجویان دارا آگاهی مناسبتر و افراد
بیکار دارا آگاهی کمتر در زمینه فضا سبز بودند .همچنین

 .3الودگی صوتی :نتایج نشان داد که خانمها دارا آگاهی
مناسبتر نسبت به آقایان درباره آلودگی صوتی داشتند .در این
مورد میتوان گفت که خانمها خانه دار به دلیل اینکه بیشتر وقت
خود را در خانه میگذرانند و با توجه به آرامش نسبی که برا
11
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کارها مختلف از جمله کودکان احتیاج دارند ،بیشتر با این مشکل
مواجه میشوند و به رفع این مشکل اهمیت بیشتر قائل میباشند.
در نتایجی مشابه الریجانی و یاشودهارا ( )2008بیان داشتند که
معلمان زن دارا نگرش محیط زیستی مطلوبتر در مقایسه با
معلمان مرد هستند .همچنین نتایج  )2010( Oghlouنشان داد
که زنان تمایل بیشتر برا انجام رفتار حامی محیط زیست در
محیطها تفریحی نسبت به مردان دارند .از طرفی در این تحقیق
بین سطح تحصیالت و آگاهی در زمینه آلودگی صوتی رابطه معنی-
دار وجود نداشت .ضمن اینکه از دیگر نتایج این مطالعه این بود
که بهترین آگاهی در بین مشاغل مربوط به خانمها خانهدار و
کمترین آن مربوط به افراد بیکار بود .همچنین رابطه معنیدار بین
سطح درآمد و آگاهی در زمینه آلودگی صوتی وجود داشت ،بدین
صورت که افراد پردرآمد از آگاهی بیشتر نسبت به افراد با درآمد
کم برخوردار بودند.

آگاهی بیشتر نسبت به افراد جوانتر برخوردار بودند .در بین
مشاغل نیز افراد بازنشسته از آگاهی باالتر نسبت مسئله آب
برخوردار بودند .در نهایت رابطه معنیدار بین سطح درآمد و آگاه
درباره مسئله آب وجود داشت .بهطوریکه با افزایش سطح درآمد،
آگاهی در زمینه مسئله آب هم افزایش یافت .از بررسی نتایج
مشخص میشود که توجه به مسئله آب تا حدود زیاد نسبت به
سایر مسائل متفاوت میباشد .بهطوریکه همة عوامل اقتصاد و
اجتماعی مورد بررسی بطور معنیدار بر رو آگاهی در این مورد
بودند .این امر حاکی از توجه بیشتر اجزا مختلف جامعه به مسئله
آب است .الزم به ذکر است یکی دو سالی است که رسانهها
جمعی و مراکز مسئول و مرتبط اطالعرسانی و توجه بیشتر در
این زمینه معطوف کردهاند.
 .6انرژی :نتایج این تحقیق نشان داد که آگاهی درباره مسئله
انرژ بین خانمها و آقایان تفاوت معنیدار وجود نداشت.
همچنین سطح تحصیالت نیز تأثیر معنیدار بر رو آگاهی در
زمینه اهمیت انرژ نداشت .در بین مشاغل نیز افراد بازنشسته
بیشترین و خانه دار کمترین آگاهی را در این زمینه داشتند .ضمن
اینکه بر اساس نتایج رگرسیونی با افزایش درآمد آگاهی در زمینه
مسئله آب نیز افزایش یافت .به طور کلی از نتایج این مطالعه چنین
بر میآید که افراد که در با شرایط اقتصاد و اجتماعی مختلف
در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند از آگاهی محیط زیستی
مناسبی برخوردار نبودند .پورابراهیم و سرابی ( )1382نیز به سنجش
میزان آگاهی زیست محیطی مدیران صنایع ،هنرمندان ،زنان خانه-
دار ،آموزگاران و بازار ها پرداختند و بیان داشتند که میزان آگاهی
زیست محیطی در بین افراد مورد مطالعه رضایت بخش نیست و
مهمترین عامل در ایجاد معضالت زیست محیطی بیاطالعی و
ناآگاهی مردم است ،که بایستی با آموزشها مناسب کاسته شود.
در زمینه دلیل این امر ،عنوان کردند که عدم احساس مسئوولیت
مسئولین بیشترین تأثیر را در ایجاد معضالت زیست محیطی دارد.
همچنین بیان داشتند که بیاطالعی و ناآگاهی مردم مهمترین
عامل ایجاد و پیشرفت معضالت زیست محیطی میباشد.
بهطور کلی مشابه با یافتهها محققانی از جمله مصداقینیا و
همکاران ( )1386نتایج این تحقیق بیانگر این است که در زمینه
آگاهی محیط زیستی شهروندان در کشور ما توجه چندانی نشده
است .به هر حال از در زمینه آب ،آلودگیها هوا و صوتی مردم از
وضعیت مناسبتر برخوردار بودند اما در زمینه فضا سبز ،پسماند
و انرژ میزان آگاهی مردم در سطح پایینتر قرار داشت .در

 .4پسماند :بر اساس نتایج این تحقیق تفاوت معنیدار بین
آگاهی در زمینه پسماند بین خانمها و آقایان وجو نداشت.
 )2010( Vipinderبیان داشتند که تفاوت معنادار در رابطه با
جنسیت در زمینه آگاهی مسائل محیط زیستی وجود ندارد .همچنین
نتایج این مطالعه حاکی از این بود که رابطه معنی دار بین سطح
تحصیالت و آگاهی در زمینه پسماند وجود نداشت .در بین مشاغل
مختلف نیز افراد بازنشسته بیشترین و کارمندان دولتی کمترین
آگاهی را درباره پسماند داشتند .ضمن اینکه بین سطح درآمد و
اگاهی در زمینه پسماند رابطه معنیدار وجود نداشت .نتایج ویسی
و زرندیان ( )1391نیز حاکی از این بود که مردم آگاهی مناسبی در
زمینه مسائل زیست محیطی از جمله پسماند نداشتند .کریمیپور
زارعی ( )1392نیز عنوان کردند که سطح اگاهی زیست محیطی
مردم در زیمنه پسماند مطلوب نمیباشد البته دورهها آموزشی را
بعنوان عاملی مؤثر بر سطح آگاهی مردم معرفی کردند .اسرار و
رهبر ( )1392نیز به نتایج مشابهی دست یافتند و عنوان کردند
که به رغم پایین بودن سطح آگاهی محیط زیستی مردم ،دورهها
آموزشی باعث تغییر معنادار نگرش زیست محیطی مردم شد.
 .5آب :نتایج این مطالعه نشان داد که مردها آگاهی بهتر
نسبت به زنها در زمینه اهمیت آب داشتند .رابطه معنیدار بین
سطح تحصیالت و آگاهی درباره مسئله آب وجود داشت .بهطوریکه
افراد با تحصیالت باالتر از اگاهی باالتر نسبت به افراد با
تحصیالت پایینتر برخوردار بودند .ضمن اینکه افراد مسنتر از
10
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نهایت از جمله نتایج غیر قابل انتظار این تحقیق که متناقص با
نتایج برخی از محققان (از جمله :مصداقینیا و همکاران)1386 ،
بود ،عدم تأثیر یا تأثیر کم سطح تحصیالت بر رو آگاهی زیست
محیطی افراد بود که نیاز به تحقیق بیشتر در زمینه دلیل این امر
میباشد.
با توجه به نتایج فوقالذکر پیشنهادات زیر برا ارتقا آگاهی
محیط زیستی اکوشهر برا اجرا توصیه میگردد:
– با توجه به اینکه آگاهی مردم در زمینه فضا سبز ،پسماند
و انرژ در سطح پایینتر قرار داشت و با در نظر گرفتن
اهمیت این سه شاخص ،پیشنهاد میشود در خصوص
مباحث آموزشی بیشتر از این مباحث استفاده شود.
– با توجه با اینکه نتایج این تحقیق حاکی از عدم تأثیر سطح
تحصیالت بر رو آگاهی محیط زیستی بود ،دورهها
آموزش محیط زیست بدون در نظر گرفتن سطح
تحصیالت و به صورت عمومیتر برگزار شود.
– با توجه به اینکه نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر میزان
درآمد بر رو آگاهی محیط زیستی افراد بود ،لذا بودجه
مناسب تر برا آموزشها محیط زیستی در نظر گرفته
شود تا امکان برگزار این دورهها به صورت رایگان فراهم

–

–

–

–
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دانشگاهها و رسانهها جمعی اقدامات مدیریت شده و
مدونی در جهت آگاهی بخش مردم صورت گیرد.
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