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چکیده
هدف این پژوهش بررسی وضعیت آگاهی شهروندان شهرستان زنجان باا ااششهاا زیساتمحیطی و تحلیا راهاارهاا نهادینهسااز
رفتارها صحیح زیستمحیطی بود .جامعه آمار این تحقیق توصیفی -همبستگی را کارشناسان شاغ در اداره ک محیط زیست و منابع
طبیعی استان زنجان تشای دادند ( .) N=130حجم نمونه با استفاده از فرماو کاوکران بارآورد گردیاد ( )n =60و باا اساتفاده از روش
نمونهگیر طبقه ا تصادفی انتخاب شدند .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن از طریق نظرات اعضا هیأتعلمی تأییاد شاد.
پایایی پرسشنامه از طریق آزمون راهنما و محاسبه ضریب آشفا کرونباخ  0/78تا  0/81تعیین شد .دادهها با اساتفاده از نرمافازار SPSS
نسخه  20تجزیهوتحلی شد .نتایج تحقیق نشان داد که ازنظر کارشناسان بیشترین میزان آشنایی شاهروندان باه ترتیاب باا ااششهاا
آشودگی هوا ،آشودگی حاص از استفاده از خودروها فرسوده و وسای و ظروف غیرقاب بازیافت در طبیعت بود و کمترین آگاهی در زمینه
اهمیت حفظ الیه اوزون ،کاهش آبها زیرزمینی و وضعیت میزان فرسایش خاك در ایران و تأثیرات آن داشتند .همچنین میزان آگااهی
کلی شهروندان در سطح نزدیک به کم است و حدود  51/7درصد از پاسخگویان سطح آگاهی شهروندان را نسابت باه ااششهاا محایط
زیست خیلی ضعیف بیان کردند .با استفاده از تحلی عاملی تحلی راهاارها نهادینهساز رفتارها صحیح زیستمحیطی در هفت عام
آموزش طبقات مختلف جامعه ،توسعهسازمانی و بهبود سیاستگذار ها ،قانونگذار معقو و تبلیغات ،توانمندساز کارکنان سازمانها
مربوطه ،عوام انگیزشی ،راهبردها جدید فرهنگساز و مشارکتها نهادهاا مارتبط خالصاه شادند .ایان هفات عاما درمجماو
توانستند  74/14درصد از واریانس ک متغیرها را تبیین کنند.
کلمات کلیدي :محیطزیست ،ااششها زیستمحیطی ،نهادینهساز  ،اخالق زیستمحیطی ،رفتار ،آگاهی.
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Abstract
The purpose of this study was analyzing citizen's awareness of environmental challenges and
strategies for institutionalization of environmental correct behaviors in Zanjan city. The population of
this descriptive – correlation study consists of experts who work in the Departments of Environment
and Natural Resources in Zanjan (N= 130). The volume of sample size was estimated using Cochran's
formula (n=60). Samples were selected using stratified random sampling method. The questionnaire
used for collecting data. The validity of questionnaire was confirmed by the comments of academic
members. The reliability was determined by pilot test and calculating Cronbach alpha coefficient
(0.78-0.81). Data were analyzed by using SPSS version 20 software. The descriptive results of the
study showed that the most citizens' awareness of environmental challenges are: Air pollution,
pollution from the use of old cars and containers cannot be recycled. Lowest citizens' awareness of
environmental challenges are: The importance of protecting the ozone layer, the reduction of
groundwater and soil erosion and its influence. Also the overall awareness of citizens in the near-low
and 51.7 percent of respondents stated that citizens' awareness of the environmental challenges is too
weak. Using exploratory factor analysis strategies for institutionalization of environmental true
behaviors were summarized into seven factors including: education in all of parts of society,
organizational development and improvement of policy, empowering employees the relevant
organizations, motivation, new strategies, culture and contributions related institutions. These factors
explained 74.14% of strategies for institutionalization of environmental correct behavior.
Key Words: Environment, Environmental Challenges, Institutionalization, Environmental Ethics,
Behavior, Awareness.
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مقدمه
در قرن بیستم ،هامساو باا رشاد اقتصااد در دنیاا ،مشااالت

اعما بلندمدت سیاستها زیستمحیطی تحقاق مییاباد .در

زیستمحیطی فراوانی ازجمله ورود ماواد خطرنااك و مضار باه

آمادهساااز سیاسااتها زیسااتمحیطی ،مشااارکت و آگاااهی

طبیعت ،آسیب به منابع طبیعی موجود ،تخریب الیه ازن و غیره

نسبت به مسای زیستمحیطی بسیار مهم و ضرور است (.)7

بروز نمود ( .)1زندگی انسان وابسته به محایط زیسات طبیعای

اندیشمندان و متخصصان محیط زیست راهح این مسأشه را

است و از طرفی دیگر ،انسان بهسرعت در حا تخریاب محایط

درجهت تعاد بخشی بین بوم سامانهها ،اشگوها نظم اقتصاد

است .شرکتها کسبوکار به شا غاشب ساازمان اجتمااعی،

و اجتماعی بهمنظور دستیابی به توسعه پایدار بیان کردند و

باعث بدتر شدن وضعیت محیط زیست طبیعی شده اسات (.)2

محور این موضو را انسان دانستند .بهگونها که در بیانیه ریو

مشاالت زیستمحیطی را بایاد باهطور عماده باه اثار فعاشیات

سا  1992کنفرانس مل متحد درباره محیط زیست و توسعه

انسانها در سیستمها طبیعی نسبت داد (.)3

نیز انسان را موضو اصلی هرگونه توسعه اعالم کردند (.)1

در ایران نیز ،رشد جمعیت و فقدان سیاستگذار ها و ارزیاابی

در حوزه محیط زیست نیز هماون دیگر حوزههاا اجتمااعی،

عملاردها و فعاشیتها گوناگون شهر بر اساس برنامه جامعه

آموزش بهعنوان راهی در جهات پیشاگیر از باروز بسایار از

و کالن ملی (آمایش سرزمین) از عواملی به شامار مایرود کاه

معضالت به شما میآید .ازآنجاکه آموزش بهعنوان اساسایترین

حفظ محیط زیست و کیفیت بهداشات انساان را درخطار قارار

راه تحقق توسعه انسانی است با توجاه باه اینکاه آموزشهاا

داده است ( .)4از طرفی عدم توجاه باه محایط زیسات توساط

زیستمحیطی در صورتی مؤثر واقع خواهد شد که بتواند مداوم
تربیتهاا

شهروندان سابب باه هام خاوردن تاوازن و تعاما موجاود در

باشد ( .)8آموزش و تعلیم عام مهمی در خصاو

طبیعت شده و تخریب محیط زیست را به همره خواهاد داشات

انسانها اخالق مدار در تعام با محیط زیسات و شاا گیر

( .)5ایران نیز با انوا مشاالت زیستمحیطی روبهرو است .زباشه

خو و منش اجتماعی نسبت به محیط زیسات اسات .در کا

یای از مهمترین دغدغههایی است کاه در اثار ساه انگار در

باید گفت که افزایش آگاهی راهی بارا گاام نهاادن در مسایر

دفع آنان آسیبهایی جد به محیط وارد میشود .در ایران در-

پایدار محیط زیست است ()5؛ بناابراین بارا حفاظ محایط

حدود  40هزار تن زباشه توشیاد میشاود کاه حادود  90درصاد

زیست توجه به توسعه انسانی بر توسعه ماشی و اقتصااد مقادم

موادموجود در زباشهها قاب بازیافت است .عالوه بر این مشاالت

است.

دیگر نیز ازجمله افزایش د اکسید کربن در جو ،افزایش دما،

دانش بهمنزشه یک ضرورت برا انجام صحیح و موفق فعاشیتها

افزایش زباشهها صنعتی و شهر  ،کاهش اکسیژن ،آشودگی هوا،

و ابزار برا غلبه بر ناآگاهی یا اطالعات غلط و ازجمله عوام

کاهش جنگ ها ،تخریب مراتع ،کاهش تناو زیساتی ،تخریاب

پیشبینی کننده دغدغه و رفتار زیستمحیطی افاراد اسات(.)9

الیه ازن ،باال آمدن آب دریاها ،تهی شدن منابع طبیعای ،تغییار

دانش معموالً بهعنوان پیششرط ضارور بارا رفتاار فارد در

اشگاااو آب و هاااوایی و کمباااود هاااوا پااااك از مشااااالت

حفظ محیط زیست دیده میشود .تاأثیرات مختلاف داناش بار

زیستمحیطی در ایران است (.)6

رفتار حفاظت ،دانش مربوط به عم و دانش اثربخشای کاه اثار

توجه به مسای محیط زیست در بحث توسعه پایدار بهاین دشی

مستقیم بر عملارد دارد ،است ( )11( Tao .)10آموزش محیط

است که ازیکطرف در سا ها اخیر ،کیفیات محایط زیسات

زیست تالشی برا تعام با شهروند جهانی از راهها جدیاد

درنتیجه فعاشیتها انسانی تقلی پیاداکرده و از طارف دیگار،

برا تفار و عم برا محیط زیست و کمک به افزایش ساواد-

مقابله با تخریب محیط زیست و کاهش منابع طبیعای تنهاا باا

مردم در زمینه محیط زیست است .آموزش محیط زیست دارا
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نجفلو هماار

هدف تغییرات شناختی ،عاطفی و دانشی ،مشارکت و مهاارت و

منظور از رفتارها زیستمحیطی مناسب ،کلیه کنشها افراد

رفتار فراگیر است.

جامعه نسبت به محیط زیست است که در یک طیاف وسایع از

حرکت بهسو جهانی پایدارتر ،نیازمند دگرگونیها اجتمااعی

احساسات ،تمایالت و آمادگیها برا رفتاار نسابت باه محایط

بنیاااد اساات و اماااان دارد تنهااا از طریااق فراینااد یااادگیر

زیست گفته میشود (.)15

اجتماعی صورت گیرد و در همین راستا از سا  1992یعنی در

نهادینه ساز نیز ،فرایند است کاه زمیناه و شارایط را بارا

دستور کار  21اجالس زمین تاکنون تالشها توساط جامعاه-

ایجاد تغییرات رفتار مطلوب در افراد جامعه ایجااد میکناد و

بین اشمللی در جهت آموزش بارا توساعه پایادار بارا حفاظ-

سبب ثبات ،عمومیت و استمرار در رفتار خواهد شد .طی فرایند

محیطزیست صورت گرفته است .اما آموزش بهتنهایی نمیتواند

نهادینهساز تعامالت غیررسمی شا رسمی به خود گرفتاه و

مستمر ثمار واقاع شاود .توجاه باه دگرگونیهاا اجتمااعی و

قواعد ضمنی تعامالت اجتماعی به مجموعها از قوانین صریح و

سیاستی ،تغییر سبک زندگی افاراد ،توانمناد کاردن و تشاویق

روشن تبدی میشود .نهادینهساز دارا ساه رکان شاناختی

آنها به مشارکت در طراحی توسعه پایدار و تأما انتقادگرایاناه

(حوزه باورها و گرایشهاا) و هنجاار (ارزشهاا و هنجارهاا) و

در کنار آماوزش نیااز اسات ( .)12افازایش آگااهی عماومی از

تنظیماای (قااوانین و مقااررات و قواعااد تنظیمکننااده رفتارهااا

محیط زیست یک روش باشقوه پرداختن به حفظ محیط زیسات

اجتماااعی) اساات .اثاار نهادینهساااز ایاان اساات کااه موضااو

است (.)3

نهادینه شده از ثباات کاافی برخاوردار خواهاد باود و در میاان

برا طراحی روشها بومی و راهبردها حفظ محیط زیسات

روابطمردمی هم بهعنوان یک قاعده تلقای خواهاد شاد و دارا

نیاز به تحلی وضعیت پایه اسات .درواقاع شناساایی و بررسای

ضمانت فرهنگی خواهد بود که مردم آن را درك خواهند کرد و

محیطها فیزیای ،مسای قانونی ،سیاسی ،اقتصاد  ،اجتماعی

به آن عم خواهد شد و در سازمانها برا نهادینهسااز بایاد

و سازمانی ازجمله موارد است که باید در ابتادا ماورد تحلیا

محیطی ایجاد گردد که رفتارها یا اعما افراد به شا مانادگار

قرار بگیرد ( .)13شناسایی وضعیت آگاهی و دانش شاهروندان و

بر اساس اصو و سیاستها و ارزشها سازمانی تنظیم گردد و

حرکت درست با توجه به شناخت کام  ،میتواند راهاارهایی را

درصورت ایجاد انین تغییراتی گفته میشود (.)16

برا حفظ محیط زیست پیش رو جامعه قرار دهد.

تحقیقات مختلفای در زمیناه آگااهی زیساتمحیطی در میاان

باا بررساای وضاعیت نهادهااا مختلااف متاوشی محاایط زیساات

اقشار مختلف جامعه صورت گرفتهشده اسات .بیژنای و حیااتی،

مشخصشده که در ایران نهادها مختلف دوشتای ،غیردوشتای و

نگااارش کشااااورزان را در ماااورد موضاااوعات زیساااتمحیطی

خصوصی که در زمینه حفظ ،نگهدار و بهرهباردار از محایط

خودخواهانااه دانسااته و نتااایج تحقیقااات و نشااان داده کااه

زیست فعا هستند ،غاشباً با مشااالتی ازجملاه کمباود نیارو

کشاورزان حساسیت الزم را به مسای زیستمحیطی و تخریاب

انسانی ماهر و کاهش منابع ماشی مواجه هستند ( .)13اینکمبود

محیط زیست ندارند ( .)17در تحقیقی دیگر با موضو بررسی

نیاارو انسااانی و موانااع ماااشی ،اماار آمااوزش را دشااوارتر و بااا

رابطه میان رفتار زیساتمحیطی و داناش زیساتمحیطی در

ااششها مواجه میسازد .از طرفی با توجه به اینکاه موضاو

بین دانش آموزان دبیرستان مناطق شماشی ایاران نتاایج نشاان

محیط زیست موضوعی همگانی اسات کاه نیازمناد مشاارکت-

داد کااه افااراد موردبررساای از دانااش زیسااتمحیطی پااایینی

عمومی طیف وسعی از جامعه نیز است ( ،)14به نظار میرساد

برخاوردار بودنااد ،درحاشیکااه رفتارهاا زیسااتمحیطی نساابتاً

فرهنگساااز در حااوزه حفااظ محیطزیساات و نهادینهساااز

مناسبی از خود نشان دادناد( .)9صااشحی و پاازکینژاد نیاز ،در

رفتارها صحیحی زیستمحیطی راهاار منطقی است.

ارزیابی سطح دانش زیستمحیطی نشان داد کاه ساطح داناش
زیستمحیطی دانشجویان نسبتاً باال است (.)18
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در زمیناه نهادینهسااز رفتارهاا صااحیح در میاان ماردم بااا

هدف کلی ایان پاژوهش ،بررسای وضاعیت آگااهی شاهروندان

موضوعات مختلفای ملا رعایات ترافیاک ،حفاظات از محایط

شهرسااتان زنجااان از ااششهااا زیسااتمحیطی و تحلیاا

زیست و غیره تحقیقات مختلفی انجام گرفته است .نتاایج ایان-

راهاارها نهادینهساز رفتارها صحیح زیساتمحیطی باود.

تحقیقات راهاارهاا مختلفای بارا نهادینهسااز رفتارهاا

اهداف تخصصی آن نیز به شرح زیر است:

صحیح نشان داده است .تقویت رابطه انسان شهر باا طبیعات

 .1توصیف ویژگیها فرد حرفها پاسخگویان،

مل ایجاد فضاها طبیعی کواک در منااطق مختلاف شاهر

 .2بررسی وضعیت آگاهی شهروندان شهرستان زنجان از

(موزههااا ،پاركهااا و حیاااتوحش) و مشااارکت مردماای در
فعاشیتها زیستمحیطی نمادین (روز درختاار و  ،)...تهیه و

ااششها زیستمحیطی و
 .3تحلی راهاارها نهادینهسااز رفتارهاا صاحیح
زیستمحیطی.

توزیع محصوالت فرهنگی در زمینه محیط زیسات (مطبوعاات،
نشریات ادوار و ترویجای) ،جاذب و همااار مساووشیتها

مواد و روشها

اجتماااعی عمااومی (مشااارکت و تسااهیم هزینااهها ،احتاارام بااه

این پژوهش ازنظر ماهیت دادهها ،از ناو کمای ،ازنظار هادف،

قوانین) ،وسای ارتباطجمعی (برنامهها رادیویی و تلویزیونی)،

کاربرد  ،ازنظر مح انجام ،میدانی و ازنظر شیوه تحلی دادهها

پررنگ کردن اعتقادات دینی و ملی (استفاده از مساجد و حفاظ

توصیفی همبستگی است .محدوده ماانی موردمطاشعاه تحقیاق

باورهااا و اعتقااادات اصاای ) ،اسااتفاده از نهادهااا مختلااف

شهر زنجان است.

(ساازمانها جوانااان ،ساازمانها محاایط زیسات) ،اقاادامات

جامعه موردمطاشعه شام کارشناسان شاغ در دو اداره محایط

آموزشی (برگزار کالسها و دورهها آموزشای و کارگاههاا

زیست و منابع طبیعی و آبخیزدار شهرستان زنجان بودند کاه

آموزشی و اردوها آموزشی و برگزار دورهها هماندیشی در

تعداد ک آنها  130نفر بود .حجم نمونه با اساتفاده از فرماو

محالت ،آموزش بیش از دبساتان و دانشآماوز و دانشاجویی،

کااوکران 601نفاار باارآورد گردیااد کااه بااا اسااتفاده از روش

افرایش سواد ،استفاده از باز ها آموزشی) و استفاده از منابع-

نمونهگیر طبقها تصادفی انتخااب شادند .هرکادام از ادارات

انرژ ها پایدار و تجدید پاذیر میسار میشاود (،19 ،11 ،13

بهعنوان یک طبقه در نظر گرفته شدند.

.)20 ،24 ،25 ،22 ،21

ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود .بخاش او باه-

شهر زنجان ،مرکز استان زنجان ازجمله شهرهایی است که باه-

بررسی ویژگیها فارد و حرفاها پاساخگویاان پرداختاه و

دشی افزایش روزافزون جمعیت و توسعه بیرویه شهر و مرکزیت

بخش دوم پرسشنامه به سنجش میازان آگااهی شاهروندان از

فعاشیتها صنعتی و کارخانها با مشاالت مختلاف ترافیاای،

ااششها زیساتمحیطی از طریاق  19گزیناه باا اساتفاده از

وجود صنایع مختلف و کارخانهها فاراوان و غیاره در معار

طیفشیارت شش سطحی سنجیده شده است .بخاش ساوم باه

انوا آشودگیهاا زیساتمحیطی ملا آشاودگی صاوتی و هاوا

سااانجش راهاارهاااا نهادینهسااااز رعایااات رفتارهاااا

روبهرو ( .)25بررسی آشودگیها در پژوهشها مختلف نشاان از

زیستمحیطی مناسب پرداخته است .در این بخش راهاارها در

در آشودگی هاوایی اسات

غاشب  22گویه با استفاده از طیف شیارت پنج سطحی سانجیده

آشودگیها باال این شهر بهخصو

( .)26نتایج تحقیقات پژوهشی در زمینه آشودگی صوتی اساتان-

شده است.

زنجان نشان داده است که آشودگی صوتی در استان زنجان باالتر
از حد مجاز است و مطابق اساتانداردها کشاور ایاران نیسات
(.)25

1-
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روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات اعضاا هیاأت علمای و

گویان بر اسااس نگارش آناان باه ساطح آگااهی شاهروندان از

کارشناسان صاحبنظر و پس از انجام اصالحات موردنظر آنهاا

ااششها زیستمحیطی ،در ایان روش در آغااز ،متغیرهاا

مورد تأیید قرار گرفت .برا تعیین پایایی ،آزمون راهنما باا 15

تعریفشده رفع اختالف مقیاس شده و مقیاسها انادازهگیر

نفر از کارشناسان در شهرستانها ابهر و خرمدره انجام گرفات

متغیرها یاساان شاده اسات .ساسس برابار فرماو زیار ،روش

و ضریب آشفا کرونباخ برا بخشهاا مختلاف پرساشناماه

فاصلها انحراف معیار از میاانگین ساطوح ساازوکار ()ISDM

محاسبه شد که مقدار آن بین  0/78تا  0/81بهدسات آماد کاه

آگاهی شهروندان از ااششهاا زیساتمحیطی مشاخص شاد

نشاندهنده پایایی موردقبو ابزار تحقیق بود.

(:)27
 A< Mean– Sdضعیف خیلی A =:

دادهها با استفاده از نرمافازار  SPSSنساخه  20تجزیاهوتحلی

: Mean – Sd <B <Meanضعیف = B

شد .برا تجزیهوتحلی دادهها از آمارهها توصیفی (میاانگین،

: Mean < C < Mean + Sdمتوسط = C

انحراف معیار ،ضریب تغییرات ،نما ،درصد و فراوانی) و آمارهها

: Mean + Sd < Dخوب = D

تحلی عاملی اکتشافی استفاده شاد .بارا طبقهبناد پاساخ-

جدول  -1بخشهاي مختلف پرسشنامه و مقدار آلفاي کرونباخ هریک از بخشهاي آن
گویهها

مقیاس سنجش

مقدار آلفايکرونباخ

بخش
نامه همراه

-

-

-

ااشش ها زیستمحیطی

19

طیف  6قسمتی شیارت

0/81

راهاارها نهادینهساز رعایت رفتارها صحیح زیستمحیطی

22

طیف  5قسمتی شیارت

0/78

ویژگیها جمعیتشناسی

6

-

اسمی و فاصلها

نتایج

سابقه کار و باسابقهترین فرد دارا  29سا ساابقه کاار اسات.

توصیف ویژگیهاي فردي و حرفهاي پاسخگویان

حاادود  60درصااد از پاسااخگویااان در اداره منااابع طبیعاای و

بر اساس نتایج حاص از پاژوهش ،میاانگین سانی کارشناساان

آبخیزدار و بقیه در اداره محیط زیست مشغو به کار هستند.

 37/7سا بوده که حداق آن  28سا و حداکلر آن  55ساا

ازنظر تفایک رشاته تحصایلی تقریبااً نیمای از کارشناساان در

است .غاشب پاسخگویان ( )65%مرد هساتند و فقاط  35درصاد

رشته کشاورز و منابع طبیعی و بقیه از رشتهها دیگر فاار -

آنان پاسخگویان را زنان تشای میدهند .میانگین سابقه کار در

تحصی شدهاند .حدود  88درصد از افراد دارا سطح تحصیالت

افراد حدود 13/1سا است که کمسابقهترین فرد دارا  4سا

کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند (جدو .)2

جدول  -2توزیع فراوانی ویژگیهاي فردي و حرفهاي پاسخگویان ()n =60
متغیر
جنسیت
مح اشتغا
رشته تحصیلی

فراوانی

درصد معتبر

سطوح
مرد

39

65

زن

21

35

اداره محیط زیست

24

40

اداره منابع طبیعی

36

60

علوم پایه

7

11/9

کشاورز و منابع طبیعی

30

50/8

فنی مهندسی

10

20/3

نما
مرد
اداره منابع طبیعی
کشاورز و منابع طبیعی
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ادامه جدول  -2توزیع فراوانی ویژگیهاي فردي و حرفهاي پاسخگویان ()n =60
متغیر

سطوح

سطح
تحصیالت

فراوانی

درصد معتبر

علوم انسانی

10

16/9

کاردانی

5

8/5

کارشناسی

27

45/8

کارشناسی ارشد

25

42/4

دکتر

2

3/4

آگاهی شهروندان از چالشهاي زیستمحیطی

نما

کارشناسی

ظروف غیرقاب بازیافت در طبیعت بود .ااششهایی کاه ازنظار
آنها کمتارین میازان

میزان آشنایی شهروندان با ااششها زیستمحیطی از دیدگاه

کارشناسان آگاهی شهروندان در خصو

کارشناسان از طریق  19گزینه با استفاده از طیف شیارت شش-

میباشند ،اهمیت حفظ الیه اوزون ،کاهش آبها زیرزمینی و

سطحی سنجیده شد .نتایج در جدو  3آمده است .اناناه در

وضعیت میزان فرسایش خاك در ایاران و تاأثیرات آن بودناد.

جدو نیز قاب مشاهده است .ازنظر کارشناسان بیشترین میزان

همچنین میزان آگاهی کلی شهروندان در سطح نزدیک باه کام

آشنایی در شهروندان به ترتیب در زمینه میازان آشاودگی هاوا،

است.

آشودگی حاص از استفاده از خودروهاا فرساوده و وساای و
جدول  -3میزان آگاهی شهروندان از چالشهاي زیستمحیطی ()n =60
انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

3/38

1/06

0/32

1

آشودگی حاص از استفاده از خودروها فرسوده

3/46

1/14

0/33

2

وسای و ظروف غیرقاب بازیافت در طبیعت

2/95

1/02

0/35

3

تأثیر سموم و دفع آفات مورداستفاده در کشاورز

3/27

1/25

0/38

4

اهمیت حفظ محیط زیست

3/20

1/25

0/39

5

وضعیت قطع بیرویه درختان

3/00

1/21

0/41

6

اهمیت حفظ گونهها زیستی

2/88

1/18

0/41

7

شزوم مسووشیتپذیر در قبا محیط زیست

2/97

1/24

0/42

8

اهمیت تفایک زباشهها

2/7

1/16

0/42

9

میزان آشودگی آبوهوا ناشی از فعاشیتها صنعتی

3/08

1/33

0/43

10

اهمیت دفع سیستم فاضالب و آبها سطحی

2/86

1/24

0/44

11

میزان بیابانزایی

2/53

1/12

0/44

12

شزوم حفظ کاربر اراضی کشاورز و عدم تبدی آن به دیگر کاربر ها

2/51

1/09

0/44

13

تأثیر ارا بیشازحد دام بر مراتع

3/02

1/35

0/45

14

وضعیت مشاالت زیستمحیطی موجود

2/92

1/30

0/45

15

خسارات حاصله از سوختها فسیلی

2/58

1/14

0/45

16

وضعیت میزان فرسایش خاك در ایران و تأثیرات آن

2/32

1/13

0/49

17

کاهش آبها زیرزمینی

2/92

1/51

0/52

18

موارد
میزان آشودگی هوا

میانگین ⃰

رتبه
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ادامه جدول  -3میزان آگاهی شهروندان از چالشهاي زیستمحیطی ()n =60
انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

اهمیت الیه اوزون

2/73

1/51

0/55

19

ک

2/88

0/91

0/32

-

میانگین ⃰

موارد

رتبه

* :1هیچ :2 ،خیلی کم:3 ،کم :4 ،متوسط :5 ،زیاد :6 ،خیلی زیاد.
نتایج حاص از طبقهبند پاسخگویان بر اساس نگرش آنان باه

ااششها محیط زیست خیلای ضاعیف 31/7 ،درصاد نیاز ،در

سطح آگاهی شهروندان از ااششها زیستمحیطی ،با استفاده

وضعیت متوسط و فقط  16/6درصد از پاسخگویان سطح آگاهی

از روش فاصلها انحراف معیار از میانگین ،نشان داد که حادود

شهروندان را نسبت به ااششها محیط زیست در سطح خوب

 51/7درصد از پاسخگویان سطح آگاهی شهروندان را نسبت باه

بیان کردهاند.

جدول  -4جدول توزیع فراوانی متغیر پاسخگویان بر اساس نگرش آنان به سطح آگاهی شهروندان از چالشهاي
زیستمحیطی ()n =60
طبقات

فراوانی درصد فراوانی فراوانی انباشته

خیلی ضعیف

31

51/7

51/7

ضعیف

0

0

51/7

متوسط

24

31/7

83/3

خوب

10

16/6

100

 .3-3راهکارهاي نهادینهسازي رعایت رفتارهاي صححیح

رعایت رفتارها صحیح زیستمحیطی به ترتیب اماان استفاده

زیستمحیطی

از منابع انرژ ها پایدار و تجدید پذیر باهدف جلوگیر از باه

راهاارها نهادینهساز رعایت رفتارها صحیح زیستمحیطی

پایااان رساایدن منااابع طبیعاای ،ماادیریت قااو و الیااق در

در شهروندان از دیدگاه کارشناسان از طریق  22گزینه بااستفاده

سازمانها مربوط به محایط زیسات و پاداشهاا مناساب و

از طیف شیارت پنج ساطحی سانجیده شاد .نتاایج موجاود در

تشویقها برا شهروندانی که مباانی محایط زیسات را رعایات

جدو  5نشان داده است که مهمترین راهاارها نهادینهساز

میکنند ،است.

جدول  -5راهکارهاي نهادینهسازي رفتارهاي صحیح زیستمحیطی در شهروندان ()n =60
انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

4/19

0/77

0/18

1

مدیریت قو و الیق در سازمانها مربوط به محیط زیست

4/22

0/81

0/19

2

وجود دوره بازنگر و ایجاد تغییرات در روشها فرهنگساز

4/05

0/81

0/20

3

مقرونبهصرفه بودن فعاشیتها حفاظت زیستمحیطی

4/00

0/82

0/20

4

راهکار
اماان استفاده از منابع انرژ ها پایدار و تجدید پذیر باهدف جلوگیر از به پایان
رسیدن منابع طبیعی

میانگین

رتبه
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ادامه جدول  -5راهکارهاي نهادینهسازي رفتارهاي صحیح زیستمحیطی در شهروندان ()n =60
انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

3/97

0/83

0/20

5

3/96

0/82

0/20

6

4/07

0/86

0/21

7

4/07

0/88

0/21

8

3/95

0/84

0/21

9

4/07

0/9

0/22

10

استفاده از ظرفیتها تبلیغ در سطح شهر

4/05

0/81

0/22

11

گنجاندن مباحث مرتبط با حفظ محیط زیست در دروس مدارس

3/98

0/90

0/22

12

قانونمند شغلی در کارکنان سازمانها مرتبط

3/84

0/88

0/22

13

4/07

0/96

0/23

14

وضع قوانین سختگیرانه و بازدارنده در سطح جامعه در میان شهروندان

4/03

0/99

0/24

15

حمایت از طرف تمام سطوح مدیریت فعاشیتها حفاظت زیستمحیطی

3/97

0/96

0/24

16

3/91

0/96

0/24

17

استفاده از رسانهها اشاترونیای و مجاز برا فراگیر شهروندان

3/90

0/99

0/25

18

اضافه کردن واحدها درسی زیستمحیطی در دانشگاه

3/78

0/98

0/25

19

افزایش حقوق کارکنان سازمانها مرتبط با محیط زیست

3/77

0/95

0/25

20

گسترش رشتهها مرتبط با محیط زیست در دانشگاهها

3/75

0/95

0/25

21

استفاده از رسانهها اشاترونیای و مجاز برا فراگیر شهروندان

3/90

0/99

0/25

22

میانگین

راهکار
جهتدهی به عالیق عمومی یا سیاستها عمومی در راستا حفاظت از محیط
زیست
پاداشها مناسب و تشویقها برا شهروندانی که مبانی محیط زیست را رعایت
میکنند
همخوانی سیاستها و قوانین در حیطه محیط زیست با تمام افراد و سازمانها
تقویت رابطه انسان شهر با طبیعت مل ایجاد فضاها سبز کواک در بیشتر
نقاط شهر
تأمین نیازها اساسی شهروندان
توسعه و بهبود سازمانی در سازمانها مربوطه در رابطه با فعاشیتها حفاظت از
محیط زیست

هماار سازمانها و مراکز مختلف بین سازمانها اجرایی و قانونگذار و
متوشیتان امور فرهنگی و آموزشی

نظارت و ارزشیابی مستمر از عملارد سازمانها دوشتی در خصو

محیط زیست

رتبه

* :1خیلی کم :2 ،کم :3 ،متوسط :4 ،زیاد :5 ،خیلی زیاد.
برا طبقهبند این  22مورد در عام ها محدودتر باا هادف

 KMOبرابر  0/73بود که در حد خاوب بارا تحلیا عااملی

کشف عام هاا راهاارهاا نهادینهسااز  ،از تحلیا عااملی

تفسیر میگردد .مقدار آزمون بارتلت  1147/23بود که در سطح

اکتشافی استفاده شد .جهت مناسب بودن دادهها بارا تحلیا

 1درصد معنیدار است (جدو )6؛ بنابراین دادهها بارا انجاام

عاملی از ضریب  KMOو آزمون بارتلت اساتفاده شاد .مقادار

تحلی عاملی مناسب بودند.
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جدول  -6مقدار  ،KMOضریب بارتلت و سطح
معنیداري
KMO

بارتلت

0/73

1147/23

سطح معنیدار
0/00

نجفلو هماار

سهم هر عام از ک واریانس متغیرها است و هرااه مقادار آن
بزرگتر باشد ،نشاندهنده اهمیات و تاأثیر بایشتار آن عاما
است .مقدار ویژه بیانگر سهم هر عام از ک واریانس متغیرهاا
است و هر اه مقدار آن بزرگتر باشاد ،نشااندهنده اهمیات و
تأثیر بیشتر آن عام اسات .ساهم هرکادام از ایان عواما در

برا تعیین تعداد عوام  ،بر اساس مالك کیسار عما شاد .در

جدو  7مشخصشاده اسات .هماانطور کاه جادو  7نشاان

این مالك مقدار ویژه  1مبنا تعیین تعداد عام ها است (.)27

میدهااد آمااوزش طبقااات مختلااف جامعااه باایشتاارین سااهم

در جدو  7تعداد عوام استخراجشده همراه با مقدار ویژه هر-

( )15/84و عام مشارکتها نهادها مرتبط کمتارین ساهم

یک از آنها ،درصد واریانس هریک از عواما و درصاد تجمعای

( )6/96را در تبیین واریانس ک متغیرها دارند .درمجمو هفت

واریانس عوام آمده است .بارا بااال باردن تفسایر گویاهها

عام ا مااذکور توانسااتهاند بااا  75/19درصااد از ک ا واریااانس

مرتبط با رفتارها زیستمحیطی از روش اارخش واریمااکس

راهاارها نهادینهسااز رفتارهاا

استفاده شد و درمجمو تعداد  7عام بر اساس مقادیر ویاژه و

تبیین نمایند.

صاحیح زیساتمحیطی را

نیز معیار عام پیشین استخراج گردیدند .مقادار ویاژه بیاانگر
جدول  -7عوامل استخراجشده همراه با مقادیر ویژه و واریانس تبیین شده بعد از چرخش
مقدار

درصد

واریانس

ویژه

واریانس

تجمعی

آموزش طبقات مختلف جامعه

3/17

15/84

15/84

توسعهسازمانی و بهبود سیاستگذار ها

2/74

13/74

29/59

معقو و تبلیغات

2/09

10/45

40/04

توانمندساز کارکنان سازمانها مربوطه

2/05

10/27

50/32

عوام انگیزشی

1/97

9/85

60/17

راهبردها جدید فرهنگساز

1/40

7/00

67/17

مشارکتها نهادها مرتبط

1/39

6/96

74/14

عوامل

قانونگذار

شکل  -1نمودار سنگریزه (اسکري) براي استخراج عاملها
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شا  1که نمودار سنگریزه برا اساتخراج عاما راهاارهاا

مقدار بار عاملی بهدستآمده از ماتریس دوران یافته آورده شده

نهادینهساز رفتارها صحیح زیستمحیطی است ،استخراج 7

است .تحلی عاملی اکتشافی  20راهاار نهادینهساز رفتارها

عام را نیز تأیید میکند .نتایج اارخش عام هاا در جادو 8

صحیح زیستمحیطی را در هفت عام خالصه کرد.

آمده است .در این جدو متغیرها مربوط به هریک از عوام و
جدول  -8متغیرهاي مربوط به هریک از عوامل و مقدار بار عاملی بهدستآمده از ماتریس دوران یافته
نام عامل

آموزش طبقات مختلف جامعه

بار

متغیرها

عاملی

گسترش رشتهها مرتبط با محیط زیست در دانشگاهها

0/81

گنجاندن مباحث مرتبط با حفظ محیط زیست در دروس مدارس

0/79

اضافه کردن واحدها درسی زیستمحیطی در دانشگاه

0/78

استفاده از رسانهها اشاترونیای و مجاز برا فراگیر شهروندان

0/73

توسعه و بهبود سازمانی در سازمانها مربوطه در رابطه با فعاشیتها حفاظت از
محیط زیست
توسعهسازمانی و بهبود
سیاستگذار ها

نظارت و ارزشیابی مستمر از عملارد سازمانها دوشتی در خصو

محیط زیست

جهتدهی به عالیق عمومی یا سیاستها عمومی در راستا حفاظت از محیط زیست
همخوانی سیاستها و قوانین در حیطه محیط زیست با تمام افراد و سازمانها

0/72

شهر

قانونگذار

توانمندساز کارکنان سازمانها
مربوطه

عوام انگیزشی

راهبردها جدید فرهنگساز
مشارکتها نهادها مرتبط

0/61
0/52

تقویت رابطه انسان شهر با طبیعت مل ایجاد فضاها سبز کواک در بیشتر نقاط

معقو و تبلیغات

0/54

0/78

وضع قوانین سختگیرانه و بازدارنده در سطح جامعه در میان شهروندان

0/72

مدیریت قو و الیق در سازمانها مربوط به محیط زیست

0/68

مقرونبهصرفه بودن فعاشیتها حفاظت زیستمحیطی

0/63

استفاده از ظرفیتها تبلیغ در سطح شهر

0/56

قانونمند شغلی در کارکنان سازمانها مرتبط

0/77

حمایت از طرف تمام سطوح مدیریت فعاشیتها حفاظت زیستمحیطی

0/71

تأمین نیازها اساسی شهروندان

0/54

پاداشها مناسب و تشویقها برا شهروندانی که مبانی محیط زیست را رعایت
میکنند

0/83

افزایش حقوق کارکنان سازمانها مرتبط با محیط زیست

0/61

وجود دوره بازنگر و ایجاد تغییرات در روشها فرهنگساز

0/92

هماار سازمانها و مراکز مختلف بین سازمانها اجرایی و قانونگذار و متوشیان امور
فرهنگی و آموزشی

0/84
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شکل  -2عوامل راهکارهاي نهادینهسازي رفتارهاي صحیح زیستمحیطی
بحث ،نتیجهگیري و پیشنهادات
در طو تاریخ در اقدامات توسعهگرایانه انسان تناقضات فراوانای

میتوان نتیجهگیر کرد که شهروندان بیشتار باا ااششهاا

به اشم میخورد .از یکسو تالشها فراوانی توساط جواماع-

زیستمحیطی آشنایی دارند که اثرات آنان را در زندگی روزماره

بشر برا فراهم کردن رفاه و آسایش صاورت میگیارد و از-

خود بهطور ملموس حس میکنند و در خصو

ااششهایی که

سو دیگر با اتالف منابع طبیعی بقا بشر را با خطار مواجاه

برایشان قاب شمس نیست ،آگاهی اندانی ندارناد .ایان موضاو

میکند .دشی این امر را میتوان در ناآگاهی جامعه از اهمیات و

شزوم توجه به اطال رسانی به شاهروندان در حیطاه ااششهاا

ااششها زیستمحیطی دانست .به ایان منظاور ایان تحقیاق

زیسااتمحیطی کااه در سااطح وساایع و جهااانی نگاارانکننااده

باهدف بررسی وضعیت آشنایی شهروندان شهرستان زنجاان باا

هستند ،اما بهطور ملموس توسط افراد درك نمیشود ،را نشاان

ااششها زیستمحیطی و تحلیا راهاارهاا نهادینهسااز

میدهد .آشنا کردن شهروندان با مشاالتی که میتواناد اثارات

رفتارها صحیح زیستمحیطی انجام شد.

خطرناکی بر کیفیات زنادگی ایفاا میکناد وشای آناان آگااهی

نتایج نشان داد که ازنظر کارشناسان بیشترین میزان آشانایی

اندانی با این ااششها ندارند ،نشان از ضرورت پرداختن به امر

در شهروندان به ترتیب در زمینه میزان آشودگی هاوا ،آشاودگی

آموزش است.

حاص از اساتفاده از خودروهاا فرساوده و وساای و ظاروف

با استفاده از تحلیا عااملی تحلیا راهاارهاا نهادینهسااز

بازیافات در طبیعاات باود .ااششهاایی کاه ازنظاار

رفتارهااا صااحیح زیسااتمحیطی در هفاات عاماا آمااوزش

غیرقابا

آنها کمتارین میازان

طبقاتمختلف جامعه ،توسعهسازمانی و بهبود سیاستگذار ها،

میباشند ،اهمیت حفظ الیه اوزون ،کاهش آبها زیرزمینی و

قانونگاااذار معقاااو و تبلیغاااات ،توانمندسااااز کارکناااان

وضعیت میزان فرسایش خااك در ایاران و تاأثیرات آن بودناد.

سااازمانها مربوطااه ،عوام ا انگیزشاای ،راهبردهااا جدیااد

همچنین میزان آگاهی کلی شهروندان در سطح نزدیک باه کام

فرهنگساز و مشارکتها نهادها مرتبط خالصه شدند .این

اساات و حاادود  51/7درصااد از پاسااخگویااان سااطح آگاااهی

هفت عام درمجمو توانستند  74/14درصاد از واریاانس کا

شهروندان را نسبت به ااششها محیط زیست خیلای ضاعیف

متغیرها را تبیین کنند.

قاارار دارنااد .ایاان یافتااهها بااا نتااایج صاااشحی ( ، )9بیژناای و

اوشین عام که توانست بایشتارین میازان ( 15/84درصاد) از

حیاتی( ،)17همسو و با نتایج هارون( )3ناهمسو بود .اینگونه

واریااانس کاا راهاارهااا نهادینهساااز رفتارهااا صااحیح

کارشناسان آگاهی شهروندان در خصو
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زیستمحیطی را تبیین کناد ،عاما آماوزش طبقاات مختلاف

برنامه ریزان و متوشیاان محایط زیسات در جامعاه بایاد باه

جامعه بود که با نتایج تحقیقات احمد و عابدین زاده ( )20و

آموزش توجه بیشتر داشته باشند ،ایان آماوزش بایاد در

غالمسور و همااران ( )22همسویی داشت .درواقع میتوان بیاان

سطوح مادارس ،دانشاگاهها و اساتفاده از اناوا رساانهها و

کرد که مهمترین عام بارا نهادینهسااز رفتارهاا صاحیح

فضاها مجاز و  ...باشد.

زیسااتمحیطی در میااان شااهروندان همااان آمااوزش اساات.
توسعهسازمانی و بهبود سیاستگذار ها عاما دومای باود کاه

 3ایجاااد انگیاازش در میااان شااهروندان و اسااتفاده از سیسااتم
پاداشدهی باید به تقویت رفتارها مناسب پرداخت.

توانست  13/74درصد از واریانس ک راهاارها نهادینهسااز

 .4با توجه به کاهش ذخایر سوختها فسایلی برناماهریزان و

رفتارها صحیح زیستمحیطی را تبیین کند .این عام بهدشی

مسووالن باید در اوشویتها خود ترویج و توسعه استفاده از

ماهیاات پاانج گویااه خااود کااه در زمینااه توسعهسااازمانی و

انرژ تجدید پذیر را قرار دهند.

سیاستگذار نام گرفت .درواقع باید گفت کاه سیاساتگذار
در جامعه بعد از آموزش مهمترین عام

در نهادینهساز رفتار

صحیح زیستمحیطی است .عام سوم که قانونگذار معقاو
و تبلیغات است ،که با نتایج تحقیقاات احماد و عابادین زاده
( )20و غالمساور و هماااران ( )22هامساویی داشات .عاما
اهارم نیز توانمندساز کارکناان ساازمانها مربوطاه باود و
عوام انگیزشی پنجمین عام بود که با نتایج تحقیقات هاارون
( )13همسو بود.
ششمین عام که به دشی ماهیت گو هایش راهبردها جدید
فرهنگساز نامگذار شد نیز ،با نتاایج تحقیقاات احماد و
عابدین زاده ( ، )20هارون ( )3و غالمسور و همااران ( )22هم
سویی داشت .مشارکتها نهادها مرتبط که هفتمین عاما
بود با نتایج تحقیقات تیلیایدو ( )23همراستا بود .میتوان با-
توجه به مطاشب فوق پیشنهاد داد که:
 .1در آموزشهاااا زیساااتمحیطی بایاااد بااار ااششهاااا
زیستمحیطی که برا شهروندان ناملموس اسات و آگااهی
تمرکز کرد .بسیار از مشاالت مل آشاودگی هاوا مساایلی
هستند که شهروندان درك باالیی در این زمینه دارا هساتند
اما مسای دیگر مل کاهش آبها زیرزمینای باه دشیا
عاادم درك و شمااس مشااا باارا شااهروندان دور ازنظاار
باقیمانده است.
 .2آمااوزش مهمتاارین عاماا در توسااعه بهبااود آگاهیهااا و
نهادینهساز رعایت رفتارها زیستمحیطی است ،بناابراین
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