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 چکیده
 .است ستیز طیمح منظر از  شهر تیریمد در دیجدی نگرش اکوشهر مفهوم

 متقابل واکنش و کنش ازمندین اکوشهر گانهجدهیه  هاشاخص  سازادهیپ
  هاشاخص از شهروندانی آگاه سنجش .است  شهر تیریدم و شهروندان
  حداکثر تیموفق با طرح نیا  اجرا تا کندیم کمک  شهر رانیمد به اکوشهر،
نخستین  عنوان به را شش هیناح تهران، شهر کی منطقه  شهردار .شود انجام

ی آگاه حاضر پژوهش .است کرده انتخاب طرح اکوشهرناحیه و مبنا  اجرا  
ی آلودگ هوا،ی آلودگ سبز،  فضا شاخص شش  برا را برده نام هیناح شهروندان

 381 کردن پر کمک بهی بررس نیا .است آزموده  انرژ و آب پسماند، ،یصوت
بر اساس نظر کارشناسان، پرسشنامه  و انجام شد  حضور صورت به پرسشنامه

دارا  روایی مناسب و پایایی آن از طریق ضریب آلفا  کرونباخ محاسبه شد که 
  آمار آزمون 5 تعداد( بود. 87/0دارا  پایایی مناسبی )آلفا  کرونباخ برابر با 

، ویتنیمن آلفا  کرونباخ، شامل  شده گرفته کار به  آمار  هاآزمون .شد انجام
 نشانی بررس جینتا .بودون خطی یوالیس، همبستگی اسپیرمن و رگرسکالکروس
 خصوص در تهران کی منطقه شش هیناح شهروندانی آگاه زانیم که داد

 مورد در و بود قبول قابل حد درها  صوتی و هوا آب و آلودگی  هاشاخص
 بر نیهمچن. بود قبول قابل ریغ فضا  سبز، پسماند و انرژ  در حد  هاشاخص
 ریمتغ  رو سطح درآمد مستقل ریمتغخطی چند متغیره،  ونیرگرس آزمون اساس
سطح  مستقل ریمتغ و دار داشتتأثیر معنی یستیز طیمحی آگاه وابسته

 تاًینهادار  نداشت. محیط زیستی تأثیر معنیی آگاه وابسته ریمتغ  رو تحصیالت
 کی منطقه شش هیناح شهروندانی آموزش  ازهاین ستیل چک کاری خروج
 .دیگرد آماده اکوشهر  ساز ادهیپ  برا تهران

نیازسنجی آموزشی، آگاهی سنجی، اکوشهر، ناحیه شش :های کلیدیواژه
 منطقه یک شهر تهران.

Abstract 
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. 

Keywords: Educational Need Assessment, Awareness 

Survey, Eco-City, District 6 Region1 of Tehran. 
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مقدمه
ها شدیدترین بحران از یکی ایران محیط زیستی ها بحران

معضالت عمدۀ بخش شده است. شناخته جهان در محیط زیستی
 فرهنگی ضعف و الزم آگاهی فقدان در موجود، ریشه محیط زیستی

نوعی مشکل واقع در و دارد، طبیعت و انسان ارتباط در زمینه
برا  المللیبین و عزم ملی نیازمند لذا شود.می محسوب فرهنگی
مختلف اقشار سطح در زیست از محیط حفاظت فرهنگ تقویت
همین . از(Shobeiri and Meibody, 2013) است جامعه
ها آموزه اصالح گرو در زیست محیط بحران اصالح روند رو

به ها نسبتانسان حساسیت و دانش نگرش، در تغییر و انسان
در محیط آموزش باشد.خود می پیرامون محیط و خود سرنوشت
-می برخوردار خاصی اهمیت از زیست، بر محیط بشر تأثیر با رابطه

در راستا  درجامعه آگاهی ایجاد برا  ابزار بهترین و همواره باشد
محیط  ها جنبه عموم درمورد دانش و توجه حساسیت، افزایش
(.Shobeiri and Abdollahi, 2008است ) بوده زیستی
شهرها به مهاجرت و شهرنشینی فزاینده از سو  دیگر، روند      
بنیان شدید افت و شهرها زیست محیط کیفیت افت باعث متعاقباً

منظور به کارا اقدام عدم صورت در است. شده ها  اکولوژیکی
ها سوخت از استفاده روند ادامه و اکولوژیکی فرایندها  بهبود
و هوایی و آب تغییرات به منجر بشر ناپایدار ها فعالیت فسیلی،
از جدید  به بعد پرداختن لزوم شود.می انرژ  عظیم ها چالش
نگهدار  و مدیریت هدف با محیط زیستی بعد عنوان تحت توسعه
فناور  و رشد ساختارها  تحوالت و به دهیجهت و طبیعی منابع
احساس پیش از بیش ها،نسل همه مند رضایت و نیازها تامین و
میان تعادل به طبیعت از بردارانهحالت بهره از تغییر شود.می

پایدار توسعه اهداف از طبیعی، اکوسیستم و انسانی اکوسیستم
.باشدمحیط زیستی می

آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی آب، تخریب باغات و فضا      
توانند به عنوان برخی از پیامدها  بی توجهی انسان سبز می

شهرنشین نسبت به محیط زیست مطرح باشند. این مسائل توسط 
اندیشمندان و حتی عوام مورد بحث قرار گرفته است برا  ممانعت 

پذیر تربیت هایی، باید شهروندانی مسئولیتاز بروز چنین تخریب
نمود و این کار از مسیر ارتقاء دانش، نگرش، رفتار و به طور کلی 

 (.Hungerford & Volk, 1990) سواد محیط زیستی میسر است.

که است توسعه مختلف ابعاد میان توازن و ادلتع حالت پایدار توسعه     
است. انسان زندگی کیفی به شرایط بخشیدن بهبود آن هدف

از مناسب بردار بهره به منظور شهر  پایدار توسعه به دستیابی
و اجتماع انسان، میان متوازن و متعادل رابطه ایجاد منابع و

باشد می شهر توسعه  مدیران و ریزانبرنامه نهایی هدف طبیعت،
(Maleki and Daman Bagh, 2013).  توسعه پایدار در

ترین مقیاس است که در ا ترین و پایهمقیاس محله یکی از مهم
گردد که یابد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشهرساز  اهمیت می

اند شهرساز  ها ها و ایدهمحالت به بهترین شکل محل تجلی نظریه
 (.Afsharnia, 2013کنند )عینیت تبدیل میکه آنجا را به 

ها  اخیر مفهومی جدید تحت عنوان اکوشهر مطرح در سال     
 در ملل سازمان توسط بار اولین اکوسیستمی شده است. البته مفهوم

( Richard Registerشد. ریچارد رجیستر ) مطرح 1971 سال
نویسندگانی بود که به تعریف واژه   اولین از یکی 1971در سال 
با که است شهر  اکوسیتی"پرداخت.   (Eco-Cityاکوشهر )
آن در مردمی باشد، شده طراحی آن محیطی به تأثیرات توجه
برا  نیاز مورد انرژ  رساندن حداقل به دغدغه که باشند ساکن
 متان اکسیدکربن،د  هوا آلودگی گرما، خروجی و ضایعات آب غذا،

که شهر  داردمی بیان ادامه باشند و در  داشته را آب لودگیآ و
اطرافش طبیعی محیط به نیاز حداقل طریق از را پایدار خودش

برد می بهره تجدیدپذیر انرژ  منابع از و کندمی تغذیه
(2006،Register) ها  مد نظر برا   عمدۀ معیارها و شاخص

مدیریت و  اصالح و بهساز  در شهرها  سبز عبارتند از:
ساز ؛  ریز ؛ توسعة پایدار شهر ؛ آموزش و فرهنگ برنامه
ها؛  رسانی؛ مدیریت انرژ ؛ مدیریت آلودگی عمومی و اطالع روابط

بازیافت و مدیریت پسماند؛ آب و فاضالب؛ ارزیابی و 
زیستی؛ بهداشت و سالمت شهر ؛ ایمنی و  استانداردساز ؛ تنوع

زیست؛  اقتصاد شهر  و محیط نقل؛ و خدمات رفاهی؛ ترافیک و حمل
ها  ها و حقوق شهروند ؛ پارک اطالعات، آمار و تحقیقات؛ مشارکت

 المللی. طبیعی؛ اکوتوریسم و گردشگر  بین و منابع
ترین مسائل طور کلی بر اساس اصول شهر سبز، یکی از مهمبه    

ها، بررسی میزان آشنایی شهروندان پیش رو در امر مدیریت شهر
باشد تا با شناسایی آن مدیریت ها  آن میبا شاخص یک ناحیه

تر  از ناحیه و منطقه مؤثرتر اعمال گردد و مدیران شناخت مناسب
ها  محیط زیستی تحت مدیریت پیدا کنند. اگر در مورد آگاهی

شهروندان ناحیه شش منطقه یک تهران بررسی انجام نشود ممکن 
ناحیه شش منطقه  یک، به است اقدامات مدیریتی که برا  هدایت 

گیرد از اثربخشی الزم و برخوردار نباشد. سمت ناحیه سبز انجام می
به همین منظور این تحقیق با هدف بررسی آگاهی سنجی مفاهیم 
محیط زیستی شهر سبز در ناحیه شش منطقه یک شهردار  تهران 

ها  فضا  سبز، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، در رابطه با شاخص
، مصرف آب و انرژ  انجام شد.پسماند
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 هامواد و روش
ها،  ا  و برا  پر کردن پرسشنامهاین تحقیق به روش پرسشنامه

صورت حضور ، با ارائه توضیحی متخصر در رابطه با موضوع و  به
 ها اقدام گردید. اهداف تحقیق، نسبت به تکمیل پرسشنامه

 منطقه مورد مطالعه
منطقه یک  ین نقطه تهران بزرگتر شهردار  منطقه یک در شمالی

شمال  از  ها  البرز قرار گرفته است. ها  جنوبی رشته کوه در دامنه
چمران )تا  بزرگراه شهید به جنوباز  ؛متر 1800ارتفاعات  به

شهید بابایی تا بلوار نیرو   ،دوراهی هتل آزاد ( و بزرگراه مدرس
جاده  شرق به از و اراضی اطراف رودخانه درکه به از غرب ،زمینی

شهردار  منطقه گردد. محدود می لشکرک و پارک جنگلی قوچک
باشد، مساحت منطقه  محله شهر  می 26 یک دارا  ده ناحیه و
کیلومترمربع و با احتساب حریم منطقه  64 بدون احتساب حریم

جمعیت منطقه بر اساس سرشمار  کلیومترمربع است و  210حدود 
ها  شهید محالتی و قائم و سایر  و با لحاظ الحاق شهرک 90سال 
و رشد جمعیت در حال حاضر بیش از  4ها  الحاقی از منطقه بخش
کیلومتر مربع و  7/3با وسعت  2شود. ناحیه  هزار نفر برآورد می 445

کیلومتر مربع بزرگترین ناحیه و محله منطقه یک  5/2محله ازگل با 
 و زیست محیط تادس کارشناسان ها  ارزیابی به توجه باباشند.  می

 برا  تهران شهر مختلف نواحی و مناطق توان از پایدار توسعه
 با یک منطقة شش ناحیة سبز، ناحیة پروژۀ گام نخستین اجرا 
 عنوان به اقتصاد  -اجتماعی و اکولوژیکی باال  پتانسیل به توجه

 .گردید انتخاب طرح این اجرا  مبنا  و ناحیه نخستین

 حجم نمونه
نفر  45000از آنجایی که جمعیت ناحیه شش منطقه یک شامل      

عدد تعیین شد.  381بود، بر اساس جدول مورگان تعداد پرسشنامه 
سپس روایی پرسشنامه بر اساس نظر نظر کارشناسان و پایایی آن با 
استفاده از ضریب آلفا  کرونباخ محاسبه شد و پرسشنامه دارا 

 بود(.  87/0کرونباخ برابر با  پایایی مناسبی بود )آلفا 

 روش آماری
ا  ها  بدست آمده از  این تحقیق از نوع رتبهبا توجه به اینکه داده

ها ها  غیرپارامتر  برا  تجزیه و تحلیل دادهبودند از آزمون
ها و آقایان از استفاده شد. برا  مقایسه آگاهی محیط زیستی خانم

شاغل مختلف، سنین مختلف و آزمون من ویتنی، مقایسه آن بین م

-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.

 نتایج
را  ها  آگاهی سنجی محیط زیستی بدر این مطالعه شاخص

ها  ها  مختلف، مشاغل، سطح تحصیالت و سطح درآمدجنسیت
-،کروسکالویتنیها  منمختلف به ترتیب با استفاده از آزمون

والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی مود تجزیه و 
 باشد:تحلیل قرار گرفتند و نتایج به شرح زیر می

 الف( فضای سبز

 . تأثیر جنسیت1

ها و آقایان نسبت نشان داد که آگاهی خانم ویتنیمننتایج آزمون 
ها دار  بود. بدین صورت که خانمبه فضا  سبز دارا  تفاوت معنی

از آکاهی بهتر  نسبت به آقایان در زمینه فضا  سبز برخوردار 
(. رتبه میانگین، مربوط به محاسبات آزمون من 1بودند )جدول 

-افزار انجام میباشد که نرمویتنی برا  مقایسه دو گروه داده می

 ا  است.دهد. چون آزمون از نوع رتبه

ویتنیآگاهی افراد در مورد فضا  سبز با استفاده از آزمون من .1جدول 
P-value رتبه میانگین جنسیت

0001/0 98/204 زن
 39/166 مرد

 . تأثیر سطح تحصیالت2

افراد در زمینه والیس نشان داد که آگاهی نتایج آزمون کروسکال
-9/0Pفضا  سبز تحت تأثیر سطح تحصیالت قرار نداشت )

value= همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسون .)
 (.2خطی ساده نیز مؤید نتایج فوق بود )جدول 

همبستگی و رابطه بین آگاهی افراد در زمینه فضا  سبز و سطح . 2جدول 

 تحصیالت
r R2 P-value آزمون

52/0 - 11/0 همبستگی اسپیرمنضریب 

013/0 28/0 - (Enterرگرسیون )

 . تأثیر سن افراد3

والیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه نتایج آزمون کروسکال
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فضا  سبز تحت تأثیر سن افراد قرار گرفت. بدین صورت که 

ساله( و کمترین آن 23و  22افراد جوانتر )سن در بیشترین آگاهی 

ساله( بود. البته الزم به ذکر  55و  54، 42تر )افراد مسن مربوط به
است که این تفاوت مطلق نبود و برخی موارد از نظم خاصی تبعیت 

 (.3کرد )جدول نمی

تأثیر سن بر آگاهی افراد در زمینه فضا  سبز با استفاده از آزمون . 3جدول 

 کروسکال والیس

dfP-valueمتغیر

000/0 33 سن

 تأثیر شغل افراد. 4

-طور معنینتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل به

دار  آگاهی افراد نسبت به فضا  سبر را تحت تأثیر قرار داد 
(. بدین صورت که بهترین آگاهی مربوط به دانشجویان و 9)جدول 

(.5و  4کمترین آن مربوط به افراد بیکار بود )جدول 

بر آگاهی افراد در زمینه فضا  سبز با استفاده از آزمون تأثیر شغل . 4جدول 

 کروسکال والیس

dfP-valueمتغیر

000/0 7 سن

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

 والیسکروسکال

رتبه میانگین شغل

14/227خانه دار

72/87بیکار

03/209دانشجو

44/166خصوصی کارمند بخش

32/196کارمند دولتی

51/171کارمند نیمه دولتی

74/171آزاد

62/191بازنشسته

 . تأثیر درآمد ماهیانه5

والیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه نتایج آزمون کروسکال
-000/0Pفضا  سبز تحت تأثیر سطح درآمد آنها قرار داشت )

value= همبستگی اسپیرمن و رگرسون (. همچنین نتایج ضریب
 (.6خطی ساده نیز مؤید نتایج فوق بود )جدول 

 رابطه بین درآمد ماهیانه و اگاهی در زمینه فضا  سبز .6جدول 

r R2 P-value آزمون

000/0 - 22/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

10/0 000/0 - (Enterرگرسیون )

رابطه یا مدل رگرسیونی بین درآمد ماهیانه و آگاهی در زمینه فضا 
به عبارت دیگر،  Y= 0.2X+bسبز به صورت زیر بود: 

 در این رابطه: 36/5)درآمد ماهیانه(+  2/0آگاهی = 
  Y ،آگاهی در زمینه فضا  سبز :X ،درآمد ماهیانه :b عرض از :

مبدم است.

 ب( آلودگی هوا
 . تأثیر جنسیت1

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

-تأثیر جنسیت بر آگاهی افراد در آلودگی هوا با استفاده از آزمون من. 7جدول 

 ویتنی

dfP-valueمتغیر

23/0 1 سن

 . تأثیر سطح تحصیالت2

والیس، سطح تحصیالت تأثیر کروسکال بر اساس نتایج آزمون
دار  بر رو  سطح آگاهی افراد راجع به آلودگی هوا داشته معنی

لیسانس و است. بدین صورت که افراد با تحصیالت باالتر فوق
دکتر  از آگاهی بهتر  نسبت به افراد با تحصیالت کمتر )زیردیپلم 

 (. 1و دیپلم( داشتند )شکل 

 زمینه آلودگی هوا آگاهی افراد در .1شکل 

همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد که 
دار  بین سطح تحصیالت و اگاهی در زمینه همبستگی معنی

آلودگی هوا وجود داشت. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که 
دار  بین سطح تحصیالت و آگاهی در زمینه آلودگی رابطه معنی

(.8هوا وجود داشت )جدول 
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 همبستگی و رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی هوا و سطح تحصیالت. 8جدول 

r R2 P-value آزمون

043/0 - 46/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

23/0 000/0 - (Enterرگرسیون )

 . تأثیر سن افراد3

والیس نشان داد که سطح آگاهی افراد در نتایج آزمون کروسکال
زمینه آلودگی هوا یا یکدیگر تفاوت ها  سنی مختلف در گروه
دار  داشت. به رغم اینکه این اختالف از روند خاصی تبعیت معنی
ساله دارا  سطح آگاهی  50تا  40کرد، اما افراد با رنج سنی نمی

 (.9بیشتر  بودند )جدول 

تأثیر سن بر آگاهی افراد در زمینه آلودگی هوا با استفاده از آزمون . 9جدول 

 والیسکروسکال 

dfP-valueمتغیر

000/0 33 سن

 .  تأثیر شغل افراد4

-نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل بطور معنی

دار  آگاهی افراد نسبت به آلودگی هوا را تحت تأثیر قرار داد 
(. بدین صورت که بهترین آگاهی مربوط به افراد 10)جدول 

(.11افراد بیکار بود )جدول بازنشسته  و کمترین آن مربوط به 

تأثیر شغل بر آگاهی افراد در زمینه آلودگی هوا با استفاده از آزمون . 10جدول 

 کروسکال والیس

dfP-valueمتغیر

000/0 7 سن

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

 والیسکروسکال

رتبه میانگین شغل

69/223خانه دار

50/145بیکار

24/177دانشجو

02/218کارمند بخش خصوصی

34/135کارمند دولتی

07/194کارمند نیمه دولتی

77/174آزاد

25/335بازنشسته

 . تأثیر درآمد ماهیانه5

والیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه آلودگی نتایج آزمون کروسکال
( =009/0P-valueدرآمد آنها قرار داشت ) هوا تحت تأثیر سطح

(. بدین صورت که بیشترین آن مربوط به پردرآمدترین افراد 2)شکل 
درآمدترین افراد میلیون تومان( و کمترین آن مربوط به کم 3)بیشتر از 
(.12هزار تومان ( بود )جدول  700)کمتر از 

فاده از آزمون سطح آگاهی فراد در زمینه آلودگی هوا با است. 12جدول 

 والیسکروسکال

درآمد ماهیانه رتبه میانگین

66/98 هزار تومان  700کمتر از  

30/154 هزار1300هزار تا 700 

51/172 هزار 1900هزار تا  1300 

90/197 هزار2500هزار تا  1900 

59/246 میلیون 3هزار تا  2500 

92/255 میلیون 3بیشتر از  

همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده همچنین نتایج ضریب 
دار  بین سطح درآمد و نیز نشان داد که همبستگی و رابطه معنی

 (.13آگاهی در زمینه آلودگی هوا وجود داشت )جدول 

رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی صوتی و سطح درآمد با استفاده . 13جدول 

 از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده

r R2 P-value ونآزم

000/0 - 29/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

14/0 000/0 - (Enterرگرسیون )

رابطه یا مدل رگرسیونی بین درامد ماهیانه و آگاهی در زمینه 
به عبارت   Y= 0.7X+bآلودگی هوا به صورت زیر بود: 

 ( در این رابطه:05/3)درآمد ماهیانه(+  7/0دیگر، )آگاهی = 
Y ،آگاهی در زمینه فضا  سبز :X ،درآمد ماهیانه :b عرض از :

 مبدم است.

 ج( آلودگی صوتی
 . تأثیر جنسیت1

ها و آقایان نسبت به نشان داد که آگاهی خانم ویتنینتایج آزمون من
ها دار  بود. بدین صورت که خانمآلودگی صوتی دارا  تفاوت معنی

 (.14)جدول  این زمینه بودند  دارا  آکاهی بهتر  نسبت به آقایان در
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ویتنیآگاهی افراد در مورد آلودگی صوتی با استفاده از آزمون من. 14جدول 

P-value رتبه میانگین جنسیت

0001/0 43/207 زن

 68/162 مرد

 . تأثیر سطح تحصیالت2

والیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه نتایج آزمون کروسکال
تأثیر سطح تحصیالت قرار نداشت آلودگی صوتی تحت 

(58/0P-value= همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن .)
 (.15و رگرسون خطی ساده نیز مؤید نتایج فوق بود )جدول 

همبستگی و رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی صوتی و سطح . 15جدول 

 تحصیالت

r R2 P-value آزمون

ضریب همبستگی 
اسپیرمن

065/0 - 88/0

002/0 91/0 - (Enterرگرسیون )

 . تأثیر سن افراد3

والیس نشان داد که سطح آگاهی افراد در نتایج آزمون کروسکال
ها  سنی مختلف در زمینه آلودگی صوتی یا یکدیگر تفاوت گروه
کرد دار  داشت. البته این اختالف از روند خاصی تبعیت نمیمعنی

(.16)جدول 

آگاهی افراد در زمینه آلودگی صوتی با استفاده از آزمون تأثیر سن بر . 16جدول 

 کروسکال والیس

dfP-valueمتغیر

000/0 33 سن

 . تأثیر شغل افراد4

-نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل بطور معنی

دار  آگاهی افراد نسبت به آلودگی صوتی را تحت تأثیر قرار داد 
دار بهترین آگاهی مربوط به افراد خانه (. بدین صورت که17)جدول 

(.18و کمترین آن مربوط به افراد بیکار بود )جدول 

تأثیر شغل بر آگاهی افراد در زمینه آلودگی صوتی با استفاده از . 17جدول 

 آزمون کروسکال والیس

dfP-valueمتغیر

000/0 7 شغل

میانگین رتبه آگاهی افراد در زمینه آلودگی صوتی با استفاده از  .18جدول 

 والیسآزمون کروسکال
رتبه میانگین شغل

61/240خانه دار
17/150بیکار

65/213دانشجو

81/148کارمند بخش خصوصی

90/161کارمند دولتی

16/170کارمند نیمه دولتی

20/176آزاد

50/176بازنشسته

 درآمد ماهیانه . تأثیر5

والیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه نتایج آزمون کروسکال
-000/0Pآلودگی صوتی تحت تأثیر سطح درآمد آنها قرار داشت )

value= بدین صورت که کمترین آن مربوط به افراد با درآمد .)
 500/2هزارتومان و بیشترین آن مربوط به درآمد  700کمتر از 

 .(19میلیون تومان بود )جدول  3 میلیون تومان تا

فراد در زمینه آلودگی صوتی با استفاده از آزمون اسطح آگاهی  .19جدول 

 والیسکروسکال

درآمد ماهیانه رتبه میانگین

50/138 هزار توان  700کمتر از  
56/180 هزار1300هزار تا 700 
14/212 هزار 1900هزار تا  1300 
47/181 هزار2500هزار تا  1900 
90/239 میلیون 3هزار تا  2500 
63/128 میلیون 3بیشتر از  

از طرف دیگر، نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی 
مد و آگاهی در آدار  بین سطح درساده نشان داد که رابطه معنی

 (.20زمینه آلودگی صوتی وجود نداشت )

 همبستگی و رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی صوتی و سطح درآمد .20جدول 

r R2 P-value آزمون

38/0 - 1/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

032/0 42/0 - (Enterرگرسیون )

 د( پسماند
 . تأثیر جنسیت1

ویتنی جنسیت تأثیر معنادار  بر رو بر اساس نتایج آزمون من
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(.=58/0P-valueنداشت )آگاهی افراد در زمینه پسماند 

 . تأثیر سطح تحصیالت2

-والیس نشان داد که سطح تحصیالت تأثیر معنینتایج آزمون کروسکال

دار  بر رو  آگاهی افراد در زمینه پسماند داشت. اما این تفاوت از روند 
 (.2( )شکل =002/0P-valueکرد )خاصی تبعیت نمی

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

ون خطی ساده یاز طرفی، نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرس
دار  بین سطح تحصیالت و آگاهی در نشان داد که رابطه معنی
 (.21زمینه پسماند وجود نداشت )

رابطه بین آگاهی در زمینه پسماند و سطح درآمد با استفاده از  .21جدول 

 ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده.

r R2 P-value آزمون

58/0 - 08/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

03/0 89/0 - (Enterرگرسیون )

. تأثیر سن افراد3

دار  طور معنیه نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که سن ب
آگاهی افراد نسبت به پسماند را تحت تأثیر قرار داد. اما تفاوت 

ها  سنی مختلف از روند خاصی تبعیت نمی کرد آگاهی بین گروه
(.22)جدول 

تأثیر سن بر آگاهی افراد در زمینه پسماند با استفاده از آزمون  .22جدول 

 کروسکال والیس

df P-value متغیر

 000/0 33 سن

 شغل افراد . تأثیر4

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل بطور 
 دار  آگاهی افراد نسبت به پسماند را تحت تأثیر قرار دادمعنی

(. بدین صورت که بهترین آگاهی مربوط به افراد 23)جدول 
(.24بازنشسته و کمترین آن مربوط به کارمندان دولتی بود )جدول 

تأثیر شغل بر آگاهی افراد در زمینه پسماند با استفاده از آزمون  .23جدول 

 کروسکال والیس
df P-value متغیر

000/0 7 شغل

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

 والیسکروسکال

رتبه میانگین شغل
31/193خانه دار

56/271بیکار

70/247دانشجو

87/146کارمند بخش خصوصی

 177کارمند دولتی

98/153کارمند نیمه دولتی

56/168آزاد

50/320بازنشسته

 . تأثیر درآمد ماهیانه5

والیس نشان داد که سطح درآمد تأثیر نتایج آزمون کروسکال
دار  بر رو  آگاهی افراد در زمینه پسماند نداشت معنی
(23/0P-value=.) 

ون خطی یضریب همبستگی اسپیرمن و رگرس همچنین نتایج
دار  بین سطح تحصیالت و آگاهی ساده نشان داد که رابطه معنی
(.25در زمینه پسماند وجود نداشت )

رابطه بین آگاهی در زمینه پسماند و سطح درآمد با استفاده از  .25جدول 

 ستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی سادهضریب همب

r R2 P-value آزمون

08/0 - 08/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

03/0 21/0 - (Enterرگرسیون )

 ( آبهـ
 . تأثیر جنسیت1

ها و آقایان نسبت به نشان داد که آگاهی خانم ویتنینتایج آزمون من
صورت که آقایان دارا  دار  بود. بدین اهمیت آب دارا  تفاوت معنی

 (.26بودند )جدول ها در این زمینه اهی بهتر  نسبت به خانمآگ

ویتنیآگاهی افراد در مورد اهمیت آب با استفاده از آزمون من .26جدول 

P-value رتبه میانگین جنسیت

02/0 65/181 زن

 46/207 مرد
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 . تأثیر سطح تحصیالت2

والیس، سطح تحصیالت تأثیر بر اساس نتایج آزمون کروسکال
-به آب داشت. بدیندار  بر رو  سطح آگاهی افراد راجع معنی

لیسانس و دکتر  از آگاهی صورت که افراد با تحصیالت باالتر فوق
بهتر  نسبت به افراد با تحصیالت کمتر )زیردیپلم و دیپلم( داشتند 

(. 3)شکل 

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

خطی ساده  از طرفی نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون
الت و آگاهی افراد یدار  بین سطح تحصنشان داد که رابطه معنی

(.27در زمینه اهمیت آب وجود نداشت )جدول 

همبستگی و رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی هوا و سطح تحصیالت .27جدول 

r R2 P-value آزمون

063/0 - 23/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

1/0 081/0 - (Enterرگرسیون )

 . تأثیر سن افراد3

دار  نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که سن بطور معنی
طوریکه ه آگاهی افراد نسبت به اهمیت آب را تحت تأثیر قرار داد. ب

 (.28تر آگاهی راجع به اهمیت آب بیشتر بود )جدول در افراد مسن

تأثیر سن بر آگاهی در زمینه اهمیت آب با استفاده از آزمون  .28جدول 

 کروسکال والیس

df P-value متغیر

 000/0 33 سن

 . تأثیر شغل افراد4

-نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل بطور معنی

دار  آگاهی افراد نسبت به اهمیت آب را تحت تأثیر قرار داد 
که بهترین آگاهی مربوط به افراد (. بدین صورت 29)جدول 

(.30بازنشسته بود )جدول 

تأثیر شغل بر آگاهی افراد در زمینه اهمیت آب با استفاده از آزمون  .29جدول 

 کروسکال والیس

dfP-valueمتغیر

002/0 7 شغل

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

 والیسآزمون کروسکال

رتبه میانگین شغل

26/209خانه دار

202بیکار

38/161دانشجو

92/159کارمند بخش خصوصی

47/213کارمند دولتی

77/183کارمند نیمه دولتی

06/197آزاد

25/332بازنشسته

 .  تأثیر درآمد ماهیانه5

والیس نشان داد که آگاهی افراد در نتایج آزمون کروسکال
اهمیت آب تحت تأثیر سطح درآمد آنها قرار داشت زمینه 

(004/0P-value= بدین صورت که بیشترین آن مربوط به .)
 (31میلیون تومان( بود )جدول  3درآمد افراد پردرآمد )بیش از 

سطح آگاهی فراد در زمینه اهمیت آب با استفاده از آزمون  .31جدول 

 والیسکروسکال
درآمد ماهیانه رتبه میانگین

55/193 هزار توان  700کمتر از  
52/183 هزار1300هزار تا 700 
53/183 هزار 1900هزار تا  1300 
85/177 هزار2500هزار تا  1900 
02/196 میلیون 3هزار تا  2500 
56/263 میلیون 3بیشتر از  

همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده 
دار  بین سطح درامد و آگاهی در زمینه نشان داد که رابطه معنی

(.32آلودگی صوتی وجود داشت )
رابطه بین آگاهی در زمینه آلودگی صوتی و سطح درآمد با استفاده  .32جدول 

 از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده.

r R2 P-value آزمون

 04/0 - 25/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

12/0 013/0 - (Enterرگرسیون )
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رابطه یا مدل رگرسیونی بین درآمد ماهیانه و آگاهی در زمینه اهمیت 
به عبارت دیگر،   Y= 0.21X+3.8آب به صورت زیر بود: 

 ( در این رابطه: 8/3)درآمد ماهیانه(+  21/0)آگاهی = 
Y ،آگاهی در زمینه اهمیت آب :X ،درآمد ماهیانه :b عرض از :

مبدم است.

 ( انرژیو
 جنسیت. تأثیر 1

جنسیت تأثیر معنادار  بر رو  ویتنیبر اساس نتایج آزمون من
 (.=09/0P-valueآگاهی افراد در زمینه انرژ  نداشت )

 تأثیر سطح تحصیالت .2

والیس، سطح تحصیالت تأثیر بر اساس نتایج آزمون کروسکال
داشته است.  انرژ دار  بر رو  سطح آگاهی افراد راجع به معنی

که افراد با تحصیالت سیکل و پایینتر آگاهی آگاهی بدین صورت 
(. ضمن 4کمتر  نسبت به افراد با تحصیالت باالتر داشتند )شکل 

کرد )شکل ها از روند خاصی تبعیت نمیاینکه تفاوت بین سایر گروه
(. نتایج ضریب همبستگی اسپرمن و رگرسیون خطی نیز حاکی از 4

تحصیالت و آگاهی در  دار  بین سطحاین بود که رابطه معنی
(.33زمینه اهمیت انرژ  وجود نداشت )جدول 

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

رابطه بین آگاهی در زمینه اهمیت انرژ  و سطح تحصیالت با  .33جدول 

 استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده.

r R2 P-value آزمون

75/0 - 11/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

05/0 82/0 - (Enterرگرسیون )

 . تأثیر سن افراد3

دار  نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که سن بطور معنی
آگاهی افراد نسبت به اهمیت انرژ  را تحت تأثیر قرار داد. البته این 

 (.34کرد )جدول تفاوت از روند خاصی تبعیت نمی

تأثیر سن بر آگاهی افراد در زمینه اهمیت انرژ  با استفاده از آزمون  .34جدول 

 کروسکال والیس

dfP-valueمتغیر

006/0 7 سن

 . تأثیر شغل افراد4

-نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع شغل بطور معنی

دار  آگاهی افراد نسبت به اهمیت انرژ  را تحت تأثیر قرار داد 
(. بدین صورت که بهترین آگاهی مربوط به افراد 35)جدول 

(.36بازنشسته و خانه دار بود )جدول 

تأثیر شغل بر آگاهی افراد در زمینه اهمیت انرژ  با استفاده از  .35جدول 

 آزمون کروسکال والیس

dfP-valueمتغیر

008/0 7 شغل

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

 والیسآزمون کروسکال

 رتبه میانگین شغل
43/229خانه دار

03/158بیکار

15/179دانشجو

19/178کارمند بخش خصوصی

33/175کارمند دولتی

05/193کارمند نیمه دولتی

95/167آزاد
12/215بازنشسته

 درآمد ماهیانه . تأثیر5

والیس نشان داد که آگاهی افراد در زمینه نتایج آزمون کروسکال
اهمیت انرژ  تحت تأثیر سطح درآمد آنها قرار داشت 

(000/0P-value= 37( )جدول.) 

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

 والیسکروسکال

درآمد ماهیانه رتبه میانگین
71/166 هزار توان  700کمتر از  

46/193 هزار1300هزار تا 700 

67/160 هزار 1900هزار تا  1300 

93/194 هزار2500هزار تا  1900 

میلیون 3هزار تا  2500 253

95/191 میلیون 3بیشتر از  
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همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده 
دار  بین سطح درآمد و آگاهی در نیز نشان داد که رابطه معنی

 (.38زمینه اهمیت انرژ  وجود داشت )جدول 

رابطه بین آگاهی در زمینه اهمیت انرژ  و سطح درآمد با استفاده از  .38جدول 

 ستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی سادهضریب همب

r R2 P-value آزمون

01/0 - 27/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

14/0 01/0 - (Enterرگرسیون )

رابطه یا مدل رگرسیونی بین درامد ماهیانه و آگاهی در زمینه 
اهمیت انرژ  به صورت زیر بود: 

Y= 0.17X+4.14 ،به عبارت دیگر
 ( در این رابطه: 14/4)درآمد ماهیانه(+  17/0)آگاهی =  

Y ،آگاهی در زمینه فضا  سبز :X ،درآمد ماهیانه :b عرض از :
مبدم است.

 گیرینتیجهبحث و 
در این پژوهش به بررسی تأثیر، سن، شغل، سطح تحصیالت و 
سطح درآمد بر رو  آگاهی سنجی افراد در زمینه مسائل محیط 

 باشد:طور کلی نتایج به شرح زیر میزیستی پرداخته شد. به
از جمله  نتایج این تحقیق این بود گه فاکتورها  اقتصاد  و 

سنجی محیط زیستی افراد رو  آگاهیاجتماعی تأثیرات متفاوتی بر 
( حاکی از آن بود که 1390)ترکی  و غفار همچنین نتایج داشتند. 

مشارکت زنان و بین عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد  و میزان 
(2010شود. آینی و لیلی )دختران روستایی رابطه معنادار  دیده می

دبستانی در  در پژوهشی، میزان دانش محیط زیستی مربیان پیش
داد که  کشور مالز  را بررسی کردند و نتایج بدست آمده نشان

نگرانی آنها از مشکالت اجتماعی بسیار بیشتر از مسائل و مشکالت 
بیان داشتند که  (1391ی است. یزد  و همکاران )محیط زیست

عوامل اقتصاد ، اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر آگاهی محیط 
باشند. البته نتایج به تفکیک به صورت زیر توضیح زیستی افراد می
 داده شده است:

نتایج نشان داد که سطح تحصیالت بر خالف  . فضای سبز:1
آگاهی افراد در زمینه فضا  سبز دار  بر رو  انتظار تأثیر معنی

ها بطور نبود. همچنین آگاهی در زمینه اهمیت فضا  سبز در خانم
دار  بیشتر از آگاهی مردها بود. از طرفی افراد  که از لحاظ معنی

تر بودند و دانشجویان دارا  آگاهی مناسبتر  و افراد سنی جوان
د. همچنین بیکار دارا  آگاهی کمتر  در زمینه فضا  سبز بودن

افراد پردرآمدتر دارا  آگاهی بهتر  در این زمینه داشتند. محققان 
دیگر  نیز در تحقیقات مشابه به نتایج تقریباً مشابهی دست یافتند. 

وضعیت رویکرد بررسی  ( به1391و همکاران ) عزیز که طور به
از میزان  پرداختند و نتایج آنها حاکی دارمحیط زیستی زنان خانه

پذیر  و انطباق کم مند ، میزان کم مسئولیتباال  عالقه
بود. دار با اصهول محیط زیستی رفتارها  محیط زیستی زنان خانه

( نشان داد که جنسیت، سن، درآمد، طبقه 1389کریم زاده، )
اقتصاد ، اجتماعی و تحصیالت عوامل تأثیرگذار  در رفتار محیط 

بل هر چه افراد، سطح دانش محیط زیستی اند، در مقازیستی نبوده
ها  همسوتر  با باالتر  داشته باشند، به همان میزان نگرش
زیستی و نگرش  محیط زیست خواهند داشت و بین دانش محیط

 مثبتی وجود دارد. محیط زیستی رابطه

دست آمده از این تحقیق، بر اساس نتایج به . آلودگی هوا:2
دار  ها و آقایان تفاوت معنیوا بین خانمآگاهی در زمینه آلودگی ه

نداشت، افراد دارا  تحصیالت باالتر آگاهی بهتر  نسبت به افراد 
با تحصیالت پایین )سیکل و پایینتر( درباره آلودگی هوا داشتند. 

( به بررسی رابطه بین دانش محیط 1386فردوسی و همکاران )
پرداخته، نتایج ها با رفتارها  محافظت از محیط زیستی و نگرش

این مطالعه نشان داد دانشجویانی که واحدهایی در زمینه محیط 
اند، حفاظت بیشتر  از محیط زیست در مقایسه با زیست گذرانده

دهند.اند نشان میدانشجویانی که واحدهایی در این زمینه نگذرانده
همچنین در این تحقیق در بین مشاغل مختلف، بهترین آگاهی 

راد بازنشسته و کمترین مربوط به افراد بیکار )بدون مربوط به اف
دار  بین سطح شغل( بود. ضمن اینکه همبستگی و رابطه معنی

درآمد و آگاهی درباره آلودگی هوا وجود داشت. بدین صورت که 
درآمدتر تر  نسبت به افراد کمافراد با درآمد بیشتر آگاهی مناسب

زمینه بررسی میزان آگاهی ( در 1383پور و شکرو  )داشتند. هاد 
دار  و آموزگار  اعالم داشتند که محیط زیستی دو شغل خانه

آگاهی محیط زیستی آموزگاران بهتر از افراد خانه دار بود و مشکل 
باشد و از عوامل اطالعی و ناآگاهی میاساسی محیط زیست، بی

و  توان جنس، سواد، سن، تقویت انگیزه را نام بردموثر بر آگاهی می
ها  محیط زیستی در جامعه و ضعف میزان در آن به لزوم آموزش

رسانی اشاره نموده است.اطالع

ها دارا  آگاهی نتایج نشان داد که خانم: . الودگی صوتی3

تر  نسبت به آقایان درباره آلودگی صوتی داشتند. در این مناسب
شتر وقت ها  خانه دار به دلیل اینکه بیتوان گفت که خانممورد می

گذرانند و با توجه به آرامش نسبی که برا خود را در خانه می

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A+%D9%87%D8%B1%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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کارها  مختلف از جمله کودکان احتیاج دارند، بیشتر با این مشکل 
باشند. شوند و به رفع این مشکل اهمیت بیشتر  قائل میمواجه می

( بیان داشتند که 2008در نتایجی مشابه الریجانی و یاشودهارا )
تر  در مقایسه با  ارا  نگرش محیط زیستی مطلوبمعلمان زن د

نشان داد Oghlou (2010 )نتایج معلمان مرد هستند. همچنین 
که زنان تمایل بیشتر  برا  انجام رفتار حامی محیط زیست در 

از طرفی در این تحقیق ها  تفریحی نسبت به مردان دارند. محیط
-رابطه معنی بین سطح تحصیالت و آگاهی در زمینه آلودگی صوتی

دار  وجود نداشت. ضمن اینکه از دیگر نتایج این مطالعه این بود 
دار و ها  خانهکه بهترین آگاهی در بین مشاغل مربوط به خانم

دار  بین کمترین آن مربوط به افراد بیکار بود. همچنین رابطه معنی
بدین  در زمینه آلودگی صوتی وجود داشت، سطح درآمد و آگاهی

صورت که افراد پردرآمد از آگاهی بیشتر  نسبت به افراد با درآمد 
 کم برخوردار بودند.

دار  بین بر اساس نتایج این تحقیق تفاوت معنی . پسماند:4
ها و آقایان وجو نداشت. آگاهی در زمینه پسماند بین خانم

Vipinder (2010)  بیان داشتند که تفاوت معنادار  در رابطه با
سیت در زمینه آگاهی مسائل محیط زیستی وجود ندارد. همچنین جن

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 

ند. ضمن اینکه بین سطح درآمد و آگاهی را درباره پسماند داشت
دار  وجود نداشت. نتایج ویسی اگاهی در زمینه پسماند رابطه معنی

( نیز حاکی از این بود که مردم آگاهی مناسبی در 1391و زرندیان )
پور زمینه مسائل زیست محیطی از جمله پسماند نداشتند. کریمی

محیطی ( نیز عنوان کردند که سطح اگاهی زیست 1392زارعی )
ها  آموزشی را باشد البته دورهمردم در زیمنه پسماند مطلوب نمی

بعنوان عاملی مؤثر بر سطح آگاهی مردم معرفی کردند. اسرار  و 
( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند و عنوان کردند 1392رهبر  )

ها که به رغم پایین بودن سطح آگاهی محیط زیستی مردم، دوره
 ر معنادار نگرش زیست محیطی مردم شد.آموزشی باعث تغیی

نتایج این مطالعه نشان داد که مردها آگاهی بهتر  . آب: 5
دار  بین ها در زمینه اهمیت آب داشتند. رابطه معنینسبت به زن

طوریکه هسطح تحصیالت و آگاهی درباره مسئله آب وجود داشت. ب
افراد با افراد با تحصیالت باالتر از اگاهی باالتر  نسبت به 

تر از تر برخوردار بودند. ضمن اینکه افراد مسنتحصیالت پایین

تر برخوردار بودند. در بین آگاهی بیشتر  نسبت به افراد جوان
مشاغل نیز افراد بازنشسته از آگاهی باالتر  نسبت مسئله آب 

دار  بین سطح درآمد و آگاه برخوردار بودند. در نهایت رابطه معنی
طوریکه با افزایش سطح درآمد، هآب وجود داشت. ب درباره مسئله

آگاهی در زمینه مسئله آب هم افزایش یافت. از بررسی نتایج 
شود که توجه به مسئله آب تا حدود زیاد  نسبت به مشخص می

عوامل اقتصاد  و  ةطوریکه همهباشد. بسایر مسائل متفاوت می
هی در این مورد دار  بر رو  آگااجتماعی مورد بررسی بطور معنی

بودند. این امر حاکی از توجه بیشتر اجزا  مختلف جامعه به مسئله 
ها  آب است. الزم به ذکر است یکی دو سالی است که رسانه

رسانی و توجه بیشتر  در جمعی و مراکز مسئول و مرتبط اطالع
 اند.این زمینه معطوف کرده

نتایج این تحقیق نشان داد که آگاهی درباره مسئله  . انرژی:6
دار  وجود نداشت. ها و آقایان تفاوت معنیانرژ  بین خانم

دار  بر رو  آگاهی در همچنین سطح تحصیالت نیز تأثیر معنی
زمینه اهمیت انرژ  نداشت. در بین مشاغل نیز افراد بازنشسته 

زمینه داشتند. ضمن  بیشترین و خانه دار کمترین آگاهی را در این
اینکه بر اساس نتایج رگرسیونی با افزایش درآمد آگاهی در زمینه 

طور کلی از نتایج این مطالعه چنین ه مسئله آب نیز افزایش یافت. ب
آید که افراد  که در با شرایط اقتصاد  و اجتماعی مختلف بر می

تی اند از آگاهی محیط زیسدر این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته
( نیز به سنجش 1382مناسبی برخوردار نبودند. پورابراهیم و سرابی )

-میزان آگاهی زیست محیطی مدیران صنایع، هنرمندان، زنان خانه

ها پرداختند و بیان داشتند که میزان آگاهی  دار، آموزگاران و بازار 
زیست محیطی در بین افراد مورد مطالعه رضایت بخش نیست و 

اطالعی و  ایجاد معضالت زیست محیطی بی ترین عامل درمهم
ها  مناسب کاسته شود.  ناآگاهی مردم است، که بایستی با آموزش

در زمینه دلیل این امر، عنوان کردند که عدم احساس مسئوولیت 
ثیر را در ایجاد معضالت زیست محیطی دارد. أمسئولین بیشترین ت

ترین مهم اطالعی و ناآگاهی مردم همچنین بیان داشتند که بی
 باشد.عامل ایجاد و پیشرفت معضالت زیست محیطی می

نیا و ها  محققانی از جمله مصداقیطور کلی مشابه با یافتهبه    
( نتایج این تحقیق بیانگر این است که در زمینه 1386همکاران )

آگاهی محیط زیستی شهروندان در کشور ما توجه چندانی نشده 
ها  هوا و صوتی مردم از نه آب، آلودگیاست. به هر حال از در زمی

وضعیت مناسبتر  برخوردار بودند اما در زمینه فضا  سبز، پسماند 
تر  قرار داشت. در و انرژ  میزان آگاهی مردم در سطح پایین
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نهایت از جمله نتایج غیر قابل انتظار این تحقیق که متناقص با 
( 1386همکاران، نیا و نتایج برخی از محققان )از جمله: مصداقی

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 

 باشد.می
الذکر پیشنهادات زیر برا  ارتقا  آگاهی با توجه به نتایج فوق     

 گردد:محیط زیستی اکوشهر برا  اجرا توصیه می
پسماند  توجه به اینکه آگاهی مردم در زمینه فضا  سبز،با  –

تر  قرار داشت و با در نظر گرفتن و انرژ  در سطح پایین
شود در خصوص اهمیت این سه شاخص، پیشنهاد می

 مباحث آموزشی بیشتر از این مباحث استفاده شود.

با توجه با اینکه نتایج این تحقیق حاکی از عدم تأثیر سطح  –
ها  رو  آگاهی محیط زیستی بود، دوره تحصیالت بر

آموزش محیط زیست بدون در نظر گرفتن سطح 
 تر برگزار شود.تحصیالت و به صورت عمومی

با توجه به اینکه نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر میزان  –
درآمد بر رو  آگاهی محیط زیستی افراد بود، لذا بودجه 

نظر گرفته ها  محیط زیستی در مناسب تر  برا  آموزش
ها به صورت رایگان فراهم شود تا امکان برگزار  این دوره

 گردد.

با توجه به اینکه ناحیه شش منطقه یک تهران برا  اجرا   –
عنوان نخستین ناحیه و  نخستین گام پروژۀ ناحیة سبز، به 

مبنا  اجرا  این طرح انتخاب گردید. بنابراین این ناحیه 
ها در نظر گرفته ین فعالیتبه عنوان الگویی برا  ادامه ا

 شود و سپس به سایر مناطق و شهرها تعمیم داده شود.
با توجه به اینکه تاکنون در زمینه آگاهی سنجی محیط  –

زیستی توجه چندانی نشده است و نتایج قاطعی که تاکنون 
بتوان اظهار نظر قطعی کرد، وجود ندارد، در این زمینه 

 تحقیقات بیشتر  صورت گیرد.
جه به نتایج این تحقیق که به طور کلی حاکی از سطح با تو –

-نامطلوب آگاهی محیط زیستی در افراد مورد بررسی می

ایش زها  ترویجی و مدیریتی در جهت افباشد، فعالیت
 آگاهی افراد جامعه صورت پذیرد.

در جهت افزایش سطح آگاهی مردم در زمینه محیط  –
رش، زیست، نهادها  مختلف از جمله آموزش و پرو

ها  جمعی اقدامات مدیریت شده و ها و رسانهدانشگاه
 مدونی در جهت آگاهی بخش مردم صورت گیرد.

References 

Afsharnia, A. (2013). “Studying sustainability 

indicators of neighborhoods via eco-city 

approach (Case Study: Finn city of Isfahan)”. 

the International Conference on Civil 

Engineering and Architecture and sustainable 

urban development. Tabriz. Iran. 

Aini, M.S. & Laily, P. (2010). “Preparedness of 

Malaysian Pre-school Educators for 

Environmental Education”. Universiti Putra 

Malaysia Press. ISSN: 0128-7702. Pertanika J. 

Soc. Sci. & Hum. 18 (2).pp. 271 – 283. 

Azizi, V. Savari, M. Sadeghi, M. Yavari, Gh. 

“analysis of attitudes of boy high school students 

towards protection from environment”. Journal 

of Environmental Education and Sustainable 

Development. Vol. 1. No. 4. pp. 20-28 . 

Federal Register, United States Government 

Publishing Office. Register. June 28. (2006). 

Vol. 71. No. 124. 

Ferdowsi, S. Mortazavi, Sh. Rezvani, N. (2007). 

“The relationship between environmental 

knowledge of conservation practices from 

environment”. Journal of Human Sciences. 53. 

pp. 266-253. 

Hadipour, M. Poorebahim, Sh. (1998). “A study 

on environmental awareness of teachers in 

Tehran”. research plan, training and planning 

deputy. Environmental Protection Agency. 

Hadipour, M. Shekarvari, R. (2004). “Evaluation 

of environmental awareness and optimal 

environmental educational methods among 

housewives and teachers of primary schools in 

Arak”. Journal of Environment . 41. pp. 33-27 . 

Karimipour Zarei, A. Babaei Semiromi, F. Yousefi, 

H. (2013). “Effectiveness of environmental 

training in awareness of citizens in order to use 

polyethylene materials (Case Study: Municipality 

of Tehran District 9)”. Journal of Environmental 

Education and Sustainable Development. Vol. 

1. No. 4. pp. 68-58 . 

Maleki, S. Daman Bagh, S. (2013). “Evaluation 

of indices of urban sustainable development 

with an emphasis on social and physical 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjADahUKEwj9oaid2JTHAhVIp3IKHS9wCzM&url=http%3A%2F%2Fwww.gpo.gov%2Ffdsys%2Fpkg%2FFR-2006-06-28%2Fpdf%2F06-5846.pdf&ei=F3LDVb26KsjOygOv4K2YAw&usg=AFQjCNGv1yzZxnUDAKpS4rMuxYVtf2-UlA&sig2=jA1MVHgEKnb55ZQwtHwGwA


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

12 

indicators and urban services (Case study: 

eight regions of Ahvaz)”. studies on urban 

planning. pp.29-54. 

Mesdaghinia, R. Yunesian, M. Naseri, S. Jaffari, 

A. Moradi, Ali. Farahdost, F. Yaghoubi, L. 

(2007). “A Study on awareness of citizens in 

Tehran from environmental pollution and 

related health effects and determination of 

their information sources”. Journal of 

Lorestan University of Medical Sciences, 9, 1: 

13-3. 

Shobeiri, S.M. Meibuodi, H. (2013). “Evaluating 

environmental education in Iran and providing 

recommendations to improve the current 

situation”. the Journal of Environmental 

Science. 11 (1).pp. 130-119. 

Shobeiri, S.M. Abdullahi, S. (2009). “Concepts, 

theories and applications in environmental 

education”. Tehran: Payame Noor publication . 

Sloep, P. & Blowers, A. (1996). “Environmental 

problems as conflicts of interest”. Arnold, 

NY: Halsted Press. 

Vaisi, E. Zarandian, A. (2012). “Evaluation of 

awareness of citizens from environment (Case 

study : Trade and business leaders at District 

12 of Tehran )”. Journal of Environmental 

Education and Sustainable Development. Vol. 

1. No. 1. pp. 35-41. 

Yazdi, M. Sodagar, M. Delgoshaei, Y. Nasiri, R. 

(2012). “Identification of inhibiting and 

driving factors in public education and 

participation in the activities of Tehran 

Municipality”. Journal of Environmental 

Education and Sustainable Development. Vol. 

1. No. 1. pp. 43-57. 

Vipinder, N. (2010). “Environmental education 

awareness among school teachers”. The 

Enovironmentalist. Vol. 30. Issue. 2. pp 153-

162. 

 

 


