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 چكيده 

اجتماعي  -هاي جمعيتي به مطالعه نقش ويژگياين مقاله 

آموزان شگيري اخالق زيست محيطي دان خانواده در شكل

اين تحقيق از نوع توصيفي، . پردازد مي) فرزندان خانواده(

تحليلي و پيمايشي بوده جامعه آماري آن شامل كليه 

ان ابهر در سال تحصيلي آموزان دوره متوسطه شهرست دانش

نفر بوده كه با توجه  4467تعداد افراد جامعه . باشد مي 91- 92

وان نمونه به صورت نفر از آنان به عن 360به جدول مورگان 

. اند اي انتخاب شده اي دو مرحله ادفي و با روش خوشهتص

ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل دو بخش 

اخالق زيست «و » وادهاجتماعي خان - هاي جمعيتي ويژگي«

بوده كه روايي صوري آن با مشورت » آموزانمحيطي دانش

تي و محيط زيست جمعي از استادان و كارشناسان علوم تربي

نفر از  30س از تكميل توسط تأمين و پايايي آن پ

تأييد  771/0آموزان، با ضريب آلفاي كرونباخ برابر  دانش

ها  نتايج به دست آمده از پرسشنامه در تحليل. گرديده است

: مشخص شد كه هيچيك از متغيرهاي مورد بررسي شامل

ت شغلي تعداد فرزندان خانواده، تحصيالت والدين، وضعي

والدين، وضعيت مالكيت منزل مسكوني و وضعيت مهاجرت 

داري با سطح اخالق زيست محيطي خانواده، رابطه معني 

    .آموزان ندارددانش

جمعيت، اخالق زيست محيطي، خانواده، دوره  :گانكليد واژ
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Abstract  
In this study, the effects of socio-demographic 
characteristics of the family on the students’ environmental 
ethics (children of the families) were assessed. In this 
descriptive study, all the high school students 1391-92 of 
Abhar, Zanjan were recruited. The population included 
4467 persons, and based on the Morgan’s table, 360 
persons were randomly selected using two-step cluster 
method. The research instrument was a structured 
questionnaire consisting two parts "socio-demographic 
characteristics of the family" and "environmental ethics of 
the students." Validity of the questionnaire was assessed by 
a group of consulting professors and specialists of 
environmental education, and the reliability was pretested 
among 30 students, and was finally approved with the 
Cronbach's alpha coefficient 0.771. Analyzing the results 
of the questionnaires, none of the variables including: 
number of children, parental educations, parental 
occupations, real estate or rental houses, and being 
emigrants or citizens had a significant relationship with the 
level of environmental ethics of the students. 
 
Keywords: Population, environmental ethics, family, high 
school 
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  مقدمه 

هاي اخير به عنوان تهديـدي  يكي از مسايلي كه به ويژه در دهه

وامـع بشـري محسـوب    عليه پايداري محيط زيسـت و رفـاه ج  

رويه جمعيت در جوامع است كه توسط برخي شده، رشد بي مي

كشـي  كارشناسان علـت اصـلي تخريـب محـيط زيسـت، بهـره      

هـاي اجتمـاعي   هاي اقتصادي و نـاامني نامعقول از منابع، بحران

هـاي  ديگري از كارشناسـان، چـالش   قلمداد شده است؛ اما عده

شد جمعيـت، بلكـه تـابعي از    پيش گفته را نه مستقالً ناشي از ر

دانند؛ به طـوري كـه   نوع رفتار و زندگي آحاد جامعه بشري مي

روش زندگي ناپايدار در يك جامعه كم جمعيت، ممكن اسـت  

بيش از روش زندگي پايدار در يك جامعـه پرجمعيـت بتوانـد    

هـاي محـيط زيسـت، اقتصـاد و     ها و بحـران باعث بروز چالش

گونگي مديريت مقوله جمعيت، به همين علت، چ. اجتماع شود

انگيز در جوامع توسعه يافته و به تبع آن همواره از مسايل بحث

هـاي مختلفـي نيـز در ايـن     جوامع در حال توسعه بوده و برنامه

 .طه طراحي، اجرا و بررسي شده استراب

يـك  (هاي ساماندهي جمعيتـي در دو نوبـت    در كشور ما برنامه

المي و نوبت ديگر از پـس از  نوبت پيش از پيروزي انقالب اس

به مورد اجرا گذاشته شده كه به خصوص ) پايان جنگ تحميلي

دور دوم اجراي اين برنامه به دليل شـرايط خـاص اجتمـاعي و    

ي      اقتصادي و همچنين اعتماد مردم بـه دولتمـردان، از نظـر كمـ

  . پيشرفت چشمگيري داشته است

بـه اجـرا    1368هاي جمعيتي كشـور از سـال   دور دوم سياست

هاي موفق تحديـد   درآمد و به داليل مختلف به يكي از سياست

مواليد در كشورهاي پرجمعيت در حال توسـعه تبـديل شـد و    

شده نيز پيش افتاد و توانست ميزان باروري  حتي از هدف تعيين

كل زنان را بـه سـرعت كـاهش دهـد و در يـك دوره كمتـر از       

بـه   1365ده در سـال  فرزند زنده متولدش 4/6ساله، آن را از 20

 برســـاند 1385فرزنـــد زنـــده متولدشـــده در ســـال     9/1

)Zanjani,2000.( ــي ــر، نگران ــايي را در خصــوص همــين ام ه

وضعيت هرم جمعيتي و پير شـدن جمعيـت كشـور بـه دنبـال      

داشته، تاجايي كه با توصيه كارشناسـان و موافقـت دولتمـردان،    

ــه ج   ــك رويكــرد و برنام ــتانه اجــراي ي ــد كشــورمان درآس دي

يكـي از اهـداف مهـم    . ساماندهي جمعيتي قـرار گرفتـه اسـت   

هـاي جمعيتـي، متعـادل نمـودن جمعيـت هـر كشـور بـا         برنامه

امكانات و منابع زيستي آن كشور در جهت رسيدن بـه توسـعه   

پايدار و فراهم آوردن شرايط زندگي مطلوب براي تمامي مردم 

 )و تنظـيم جمعيـت  (هاي كنتـرل  باشد و در اين رابطه برنامهمي

هاي عملكرد مـديريت زيسـت محيطـي    خانواده يكي از بازتاب

ــا پيامــدهاي زيســت  ). J.Barrow,2001(اســت  ــذا آشــنايي ب ل

محيطي ناشي از به كارگيري رويكردهاي مختلف جمعيتـي، بـه   

هـاي آتـي   ريـزي  منظور اصالح و بهبود اين رويكردها در برنامه

ــرورت دارد رابطــه  اســتا در تحقيــق حاضــر،  در ايــن ر. ض

ها با سطح اخالق زيسـت  هاي جمعيت شناختي خانواده ويژگي

  . ها، بررسي شده استمحيطي فرزندان آن

  

  مباني نظري تحقيق

در خصوص ارتباط مقوله جمعيت با كيفيت محيط زيست، 

در ميان . نظرهاي متنوعي از سوي انديشمندان ارائه شده است

معيت بيشتر، با يك اي با اين توجيه كه جدانشمندان غربي عده

رابطه كامالً خطي، نياز به مصرف منابع بيشتر دارد و منابع زمين 

نيز روزي به پايان خواهد رسيد، خواهان كاهش سريع جمعيت 

اي ديگر نيز با بيان اين مطلب كه جمعيت عده. اندجهان بوده

هاي بيشتري براي پيشرفت تر و انرژيجديدبيشتر، فكرهاي 

اند كه پيشرفت اهد نمود، چنين استدالل نمودهجوامع فراهم خو

اشي از رشد جمعيت تكنولوژي، خواهد توانست تبعات منفي ن

 اي ديگر،نهايتاً از سوي عده ).J.Barrow,2001( را از بين ببرد

تري در اين زمينه ارائه شد كه طبق آن مقدار الگوي جامع

واهد به سه عامل بستگي خ ]و يا كيفيت محيط زيست[آلودگي 

كند تعداد جمعيت، مقدار منبعي كه هر فرد استفاده مي: داشت

 ).Miler,2001(و آلودگي حاصله از استفاده هر واحد از منبع 

نظر علماي مسلمان نيز در برخي نكات در  بنديجمعدر يك 

: عبارتند از خصوص ارتباط مقوله جمعيت با كيفيت حيات 

ورت مديريت صحيح كه در ص[درباره توان حياتي خاك، ) الف

كم و بيش،  ]تواند تأمين كننده نياز جمعيت بيشتري باشد،مي

اي از عامل فقر در پاره) ب. ها از هماهنگي برخوردارندديدگاه

١۴ 
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ها و ثروت كشورها را بيشتر در سرشكن نامناسب توانائي

به ) ج. اند تا زيادي مردم و ساكنان آن كشورهاجهاني دانسته

 تر به ديده ترديد نگريسته شده استنظريه مالتوس، بيش

)Rahbari,2006.( شود غالب انديشمندان  همچنان كه ديده مي

به نوعي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه در كنار افزايش يا 

ها در قبال محيط زيست كاهش تعداد نفوس، نوع رفتار انسان

اي در تأمين رفاه و بهبود كيفيت زندگي نيز نقش تعيين كننده

نان دارد؛ لذا شايسته است در كنار مقوله ساماندهي جمعيت آ

در جهت ارتقاي سطح اخالق زيست محيطي جامعه نيز تالش 

  . نمود

گرچه در خصوص بررسي نگرش و رفتار زيست محيطي 

هاي هاي اخير، آثار و پژوهشها به خصوص در سالانسان

 متنوعي منتشر شده است؛ اما شمار آثاري كه به طور خاص

باشند، كمتر است؛ چه » اخالق زيست محيطي«داراي عنوان 

اينكه بررسي مقوله اخالق زيست محيطي عالوه بر اشراف بر 

هاي روحي و علوم زيستي و بوم شناسي، نيازمند شناخت جنبه

باشد؛ بنابراين مي) به عنوان موضوع علم اخالق(معنوي انسان 

اي است تهاخالق زيست محيطي يك بحث بين رش: بايد گفت

كه عالوه بر ارتباط با علوم زيستي و بوم شناسي، با علومي 

همچون علوم ديني، فلسفه، روانشناسي، اخالق سنتي، جامعه 

شناسي، اقتصاد و حتي صنعت و علوم سياسي نيز مرتبط 

ست كه بتوان آن را با ا تر از آنلذا اين مقوله گسترده. باشد مي

  . دكررشته علمي بررسي  هاي خاص حاكم بر يك يا چندروش

از به عنوان يك انديشمند از مغرب زمين، پس  جان بنسون

طرح مقدماتي از علم اخالق و ارتباط آن با محيط زيست، 

گويي به نوعي تالش دارد كه خود را از پيچيدگي پيش گفته 

هاي رها كند و اخالق زيست محيطي را بيشتر معطوف به جنبه

 و اخالق به افراد: نويسديد؛ او ميغير انساني آن قلمداد نما

ها به عنوان فاعالن و مفعوالن اعمال، يعني عمل كنندگان گروه

توجه اخالق به . شود، مربوط استو آنچه عمل بر آن وارد مي

طور سنتي بر انسان به عنوان فاعل و مفعول هر عمل، متمركز 

ين ها نمايانگر تحوالت اخير در ابسياري از گزارش. بوده است

زمينه است و حكايت از بسط و گسترش اين توجه طي 

مراحلي، ابتدا به حيوان غير انسان، سپس موجودات زنده در 

هايي نظير جمعيت، جوامع گياهي، كل و بعد به مجموعه

بسط موضوع . ها داردها، جويبارها، و كوهها، درياچهاكوسيستم

ل بوده تر از قبتر و مشكل آفريندر هر مرحله غير معمول

ها نيز بخشي از محيط زيست فرد محسوب ساير انسان...است 

آيا اين بدان معني است كه اخالق محيط زيست، . شوند مي

شود؟ اگر چنين باشد اخالق توجه به انسان را نيز شامل مي

توان از اخالق به مفهوم متداولش اخالق محيط زيست را نمي

اي از اخالق كه به اما به لحاظ عملي تشخيص شاخه. تميز داد

درستي و نادرستي برخورد ما با عالم غير انسان بپردازد مناسبتر 

اخالق محيط زيست نه فقط به محيط طبيعي بلكه به . است

كه انسان، چگونه  ]معني[محيط شهري نيز توجه دارد؛ به اين 

به لحاظ فيزيكي، ذهني و روحي تحت تأثير طراحي و مصالح 

كند، چيدمان شهري، ن زندگي يا كار ميهايي كه در آساختمان

  .)Benson,2003(گيرد تأمين خدمات عمومي و غيره قرار مي
  

  محيطي مي به دو پرسش اساسي اخالق زيستاسال پاسخ اخالق) 1(جدول 

  چه چيزي به طور ذاتي ارزشمند است؟

  خدا محوري
) كل هستي(تمامي مخلوقات زنده و غير زنده 

مين دليل داراي ارزش و مخلوق خداوندند و به ه
  .باشندشايسته توجهات اخالقي مي

  شود يك عمل، درست يا نادرست محسوب شود؟چه چيزي باعث مي

  خدا شناسي
پي بردن به صفات و دستورات الهي براي ارتباط با 

  .زيست بوم

)Sarvestani,2012(  
  

ولي و سيد مصطفي محقق احمد عابدي سروستاني، منصور شاه

گيري از مباني اخالق اسالمي، پس از ذكر سه ز با بهرهداماد ني

سطح از نوع رابطه انسان با محيط زيست بر مبناي ارزش ذاتي 

اي كه به خودي خود داراي ارزش است و ارزش مقوله(

شامل ) شود،هاي ديگر نيز در ارتباط با آن تعريف مي مقوله

انسان محوري، زيست محوري و زيست بوم محوري كه هم 

باشند، به ذكر سطح چهارمي از ارزش مداري در رايج مي كنونا

پردازند كه در  مي» خدامحوري«اخالق زيست محيطي با عنوان 

١۵ 
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آن ارزش ذاتي  مختص خداوند باريتعالي است و ارزش ساير 

  .)Sarvestani,2012( .رابطه قابل تعريف است ات در اينمخلوق

يعني » ليفه الهيخ«هم آنان با ذكر اين نكته كه طرح مسئله 

هستي در قرآن كريم  حاكميت انسان از طرف خدا بر عالم

بودن اخالق اسالمي در رابطه » انسان محور«ممكن است شائبه 

با محيط زيست را به دنبال داشته باشد و خطر تخريب طبيعت 

بار با توجيه ديني ايجاد كند، تصريح و محيط زيست را اين

ي انسان در زمين و اعطاي عنوان الهحقيقت خليفه: كنند كهمي

بايد در كنار ساير تعاليم قرآني در اشرف مخلوقات به انسان مي

بر زمين حكم  ]از سوي خدا[اي كه خليفه. نظر گرفته شود

راند؛ بلكه هاي خود فرمان نميراند، مطابق اميال و خواسته مي

ساني بنابراين از نظر قرآن، ان... كند مطابق احكام الهي عمل مي

شايسته مقام خالفت خداوندي بر روي زمين است كه از 

 با ساير اجزاء هستي منحرف نگردد عدالت در رفتار
)Sarvestani,2012(.  

توان چنين از آنچه در باب اخالق زيست محيطي بيان شد مي

نتيجه گرفت كه اخالق زيست محيطي به معناي صحيح كلمه، 

ت؛ چرا كه نه علم از علم اخالق نيس» ايشاخه«در واقع 

دهد كه خارج از هايي را مورد بحث قرار مياخالق، حيطه

اي فراتر از گستره محيط زيست باشد و نه محيط زيست گستره

اخالق دارد؟ اگر اخالق را به بررسي خوبي و بدي افعال انسان 

در رابطه با هر نوع مفعول و محيط زيست را به معناي فضاي 

ها نيز كه ديگر انسان(در اينجا انسان پيراموني موجود زنده و 

معني كنيم، آنگاه اذعان خواهيم نمود كه ) در آن حضور دارند،

ها جزء محيط زيست هستند و هم نوع رفتار با هم ديگر انسان

. عوالم غير انساني در چارچوب علم اخالق قابل بررسي است

و  هاي اخالقبنابراين با دوري از تعاريف سنتي و محدود واژه

اخالق زيست محيطي همان اخالق : محيط زيست، بايد گفت

از نظر » اخالق زيست محيطي« است؛  لهذا بكار بردن واژه

بايد كه به ادبي نوعي حشو خواهد بود و با رعايت ايجاز مي

جاي به كار بردن واژه اخالق زيست محيطي به ذكر واژه 

فعالً  شوداما براستي آنچه موجب مي. اخالق بسنده نمائيم

نتوانيم با قاطعيت و صراحت چنين عمل كنيم، عدم شناخت 

دقيق اهميت و جايگاه هر دو واژه اخالق و محيط زيست در 

ميان عامه و حتي برخي نخبگان است كه وقتي واژه محيط 

ها در آن فراموش شده و وقتي زيست ذكر شود، جايگاه انسان

انساني در آن  سخن از اخالق به ميان آيد، جايگاه عوالم غير

  .شودناديده گرفته مي

يكي از بهترين مقاطع سني براي بررسي وضعيت اخالق 

زيست محيطي و نيازسنجي و تصميم گيري در مورد آن سن 

باشد، چرا كه مي) دوران تحصيل در مقطع متوسطه(نوجواني 

 Mirdamadiet(با مروري بر آثار منتشر شده در اين خصوص 

al,2010( ،)Hajhoseyni et al,2010( ،)Mousapur,2011(  و

)Safi,2009( توان نتيجه گرفتمي:  

ساز نوجواني و ورود به سن حساس و سرنوشت) الف 

احساس نياز به كسب آزادي بيشتر، حق انتخاب و مشاركت در 

هاي اجتماعي، زمينه سرنوشت و نيز آمادگي همكاري با گروه

ير مناسب مناسبي را براي آغاز و پيگيري صحيح و تأث

هاي آموزشي محيط زيست دوستانه در اين قشر فراهم  برنامه

  .كندمي

فرصت انتخاب رشته تحصيلي و ابراز تمايل به احراز ) ب 

هاي شغلي، در ميان دانش آموزان دوره متوسطه، زمينه موقعيت

هاي حفظ و بهسازي محيط زيست ويژه هر آموزش مهارت

. به وجود خواهد آوردرشته تحصيلي و هر موقعيت شغلي را 

  با توجه به ارتباط مقوله طبيعت و محيط زيست با اكثر ) ج

هاي درسي آموزشي و نيز اهداف مطالب و سرفصل) يا تمامي(

هاي آموزش محيط آموزشي دوره متوسطه، اضافه شدن برنامه

هاي عملي، بازديدهاي زيست به خصوص به صورت فعاليت

د هم كيفيت و جذابيت توانعلمي و گردش در طبيعت، مي

هاي آموزشي در سطح مدارس متوسطه را باالبرد تمامي برنامه

ها و آموزان با فرصتو هم از ابتدا زمينه آشنايي دانش

هاي محيطي و راهكارهاي مقابله با بحرانتهديدهاي زيست

  .  محيطي در سطوح محلي تا جهاني را فراهم آوردزيست

  اهداف پژوهش

 -يهاي جمعيتـ ، بررسي رابطه ويژگيژوهشپهدف اصلي اين 

 خانواده با سطح اخالق زيسـت محيطـي در خـانواده    اجتماعي

١۶ 
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باشد و هـدف فرعـي آن، كسـب اطالعـات در     آموزان ميدانش

آمـوزان  خصوص سطح اخالق زيست محيطي در خانواده دانش

  . است جامعه آماري

  روش، ابزار و جامعه آماري پژوهش

پيمايشـي بـه كمـك    تحليلي و –يفي به روش توص پژوهشاين 

نتايج بدست آمده .است انجام شدهنامه پژوهشگر ساخته پرسش

تجريـه و تحليـل شـده و     SPSSبـا نـرم افـزار    ها نامهاز پرسش

ها به كمك آن مـورد آزمـون قـرار گرفتـه شـده      صحت فرضيه

آمـوزان دوره  جامعه آماري پـژوهش شـامل كليـه دانـش    . است

تعداد . باشدمي 91-92در سال تحصيلي متوسطه شهرستان ابهر 

 360نفر بوده كه با توجه به جدول مورگـان   4467افراد جامعه 

نفر از آنان به عنـوان نمونـه بـه صـورت تصـادفي و بـا روش       

ابزار پژوهش، پرسشـنامه  . اي انتخاب شدنداي دو مرحلهخوشه

هاي جمعيت شناختي ويژگي«پژوهشگر ساخته شامل دو بخش 

بوده كه روايي » آموزاناخالق زيست محيطي دانش«و » خانواده

ــان      ــتادان و كارشناس ــي از اس ــورت جمع ــا مش ــوري آن ب ص

هاي علوم تربيتي و محيط زيست در سطح اسـتان تـأمين    حوزه

آمـوزان،  نفر از دانش 30شده و پايايي آن پس از تكميل توسط 

  . تأييد گرديد 771/0با ضريب آلفاي كرونباخ برابر 

  

  اجتماعي خانواده -هاي جمعيت مدل تحليلي ويژگي) 1(شكل 

  

  

  آموزانهاي اخالق زيست محيطي دانشمدل تحليلي مؤلفه) 2(شكل 

نـوع منـزل مسـكوني،    : متغيرهاي مسـتقل پـژوهش عبارتنـد از   

وضعيت مهاجرت، تحصيالت والدين، وضعيت اشتغال والـدين  

هـاي  ويژگـي «و تعداد فرزندان  كه در اين پژوهش بـه عنـوان   

. )1شـكل  ( انددر نظر گرفته شده» خانواده اجتماعي -جمعيت 

اخـالق زيسـت   «متغير وابسته در اين تحقيق عبـارت اسـت از   

هـاي  مشـاركت . 1: كه در چهار موضـوع » آموزانمحيطي دانش

. 3مصـرف بهينـه منـابع    . 2اجتماعي براي حفظ محيط زيسـت  

بـراي  . انـد طبيعت دوستي تنظيم شده. 4جلوگيري از آلودگي و 

ضـعيف، متوسـط و   «هر پرسش نيز سـه گزينـه در سـه سـطح     

، تا با الگويي مشـابه  )2شكل ( در نظر گرفته شده است» خوب

  .طيف ليكرت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

  

  هاي پژوهشيافته

، به شوندگان پرسش خانواده اجتماعي -هاي جمعيتي ويژگي

  :ترتيب زير بوده است

نفر پسر و  205 آموز نمونه انتخاب شده،  دانش 360از كل  -

پايه نفر در  130از اين تعداد، . اندنفر دختر بوده 155

سوم نفر در پايه  107دوم و نفر در پايه  123تحصيلي اول، 

  .اند بودهدبيرستان 

آموزان، هاي دانشدرصد خانواده 1/6، از نظر تعداد فرزندان -

درصد  25دو فرزند، درصد داراي  6/45داراي يك فرزند، 

١٧ 
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درصد داراي چهار فرزند و بيشتر  2/22داراي سه فرزند و 

  .اند بوده

درصد زير ديپلم و  5/72آموزان ، سطح تحصيالت پدر دانش -

درصد فوق  8/5درصد فوق ديپلم و ليسانس و  8/20ديپلم، 

تحصيالت مادر سطح همچنين  .بوده استليسانس و دكتري 

درصد  3/18زير ديپلم و ديپلم،  درصد 5/77 دانش آموزان،

 درصد فوق ليسانس و دكتري  1/3فوق ديپلم و ليسانس و 

  .بوده است

درصد در مشاغل صنعتي،  8/12، شغل پدر دانش آموزاننوع  -

درصد در مشاغل  7/6درصد در مشاغل خدماتي و  3/78

مادر دانش درصد  2/82همچنين، . بوده استكشاورزي 

  .باشنددرصد شاغل مي 4/14و  دار بودهخانهآموزان، 

هاي درصد خانواده 2/79 ،وضعيت مهاجرتاز نظر  -

  .اند بودهدرصد مهاجر  8/20آموزان ، غير مهاجر و  دانش

دهندگان درصد از پاسخ 86.9 ،نوع منزل مسكونينظر از  -

مسكن درصد از آنها  8.1ملكي بوده و  مسكنداراي 

  .اند داشتهاستيجاري 

  

  آموزانهاي دانشع تعداد فرزندان خانوادهتوزي) 3(شكل 

بر  آموزاندانش وضعيت سطح اخالق زيست محيطي

هاي اجتماعي براي حفظ مشاركت. 1: هاي اساس مؤلفه

جلوگيري از آلودگي . 3مصرف بهينه منابع . 2محيط زيست 

  :به شرح زير استطبيعت دوستي . 4و 

 ستبراي حفظ محيط زيهاي اجتماعي از نظر مشاركت -

درصد به طور ميانگين در حد خوب  23فقط حدود 

در واقع تمايل پاسخها با كمي چولگي مثبت . هستند

  ).4شكل (به سمت متوسط و ضعيف است ) 061/0(

  

هاي مولفه مشاركت اجتماعي توزيع فراواني ارزش) 4(شكل 

  آموزان دانش

حدود  مصرف بهينه منابع براي حفظ محيط زيستاز نظر  -

در واقع تمايل . به طور ميانگين در حد خوب هستنددرصد  93

به سمت خوب است ) -419/0(پاسخها داراي چولگي منفي 

  ).5شكل (

  

هاي مولفه مصرف بهينه منابع در بين توزيع فراواني ارزش) 5(شكل 

  آموزان دانش

١٨ 
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 براي حفظ محيط زيست از نظر جلوگيري از آلودگي ها -

در واقع . در حد خوب هستنددرصد به طور ميانگين  65حدود 

به سمت خوب ) -284/0(تمايل پاسخها داراي چولگي منفي 

  ).6شكل (است 

  

هاي مولفه جلوگيري از آلودگي در توزيع فراواني ارزش) 7(شكل 

  آموزان بين دانش

 84حدود  طبيعت دوستي براي حفظ محيط زيستاز نظر  -

تمايل  در واقع. درصد به طور ميانگين در حد خوب هستند

به سمت خوب است ) -453/0(پاسخها داراي چولگي منفي 

  ).7شكل (

  

هاي مولفه طبيعت دوستي در بين توزيع فراواني ارزش) 7(شكل 

  آموزان دانش

وضعيت سطح اخالق زيست  در مجموع چهار مولفه فوق، -

پرسش مربوطبه  27 و بر اساسمحيطي در جامعه مورد مطالعه 

موجود كه هريك داراي سه گزينه سطح اخالق زيست محيطي 

) به ترتيب 3و  2، 1با اعداد  و (ضعيف، متوسط و خوب 

. درصد به طور ميانگين در حد خوب هستند 82 حدود، بودند

به ) -066/0(در واقع تمايل پاسخها داراي كمي چولگي منفي 

  ).8شكل (سمت خوب است 

  

ط زيست در هاي مولفه هاي حفظ محيتوزيع فراواني ارزش) 8(شكل 

  آموزان بين دانش

با  يارتباط سطح اخالق زيست محيطوابستگي و تحليل در 

دانش آموزان با  اجتماعي خانواده –هاي جمعيتي  ويژگي

استفاده از آزمون كاي اسكور و ضرايب همبستگي اسپيرمن 

  :نتايج زير بدست آمده است) 3و  2جداول (

ي خانواده و متغييرهاي وضعيت شغلي پدر، وضعيت مهاجرت -

وضعيت محل سكونت از نظر مالكيت با سطح اخالق زيست 

  .محيطي دانش آموزان مي توانند مرتبط باشند

متغييرهاي جنسيت و پايه تحصيلي با سطح اخالق زيست  -

  .محيطي دانش آموزان ارتباط دارند

متغييرهاي وضعيت شغلي مادر، سطح تحصيالت پدر و  -

ندان ارتباطي را با اخالق زيست مادر، شغل مادر و تعداد فرز

  .محيطي دانش آموزان نشان ندادند

ارتباط متغييرهاي اين پژوهش با مولفه ها و تك تك  -

هاي پرسشنامه اخالق زيست محيطي وضعيت بهتري را  گويه

  .دهد نشان مي

١٩ 
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اجتماعي و  –هاي جمعيتي  استقالل يا همبستگي بين ويژگي )2(جدول 

  با آزمون كاي اسكورسطح اخالق زيست محيطي 

 Value df Sig.(2-sided) 

 291. 25 28.372 جنس
 079. 50 64.715 پايه تحصيلي

 483. 50 49.754 تحصيالت پدر

 812. 50 41.049 تحصيالت مادر

 003. 225 288.824 شغل پدر

 886. 100 83.313 شغل مادر

 542. 75 73.061 تعداد فرزند

 002. 75 114.281 مهاجرت

 042. 25 38.405 مسكن

هاي جمعيتي  بين ويژگي) اسپيرمن(آزمون ضرايب همبستگي )3(جدول 

  اجتماعي و سطح اخالق زيست محيطي –

  

  گيري يجهبحث و نت

توان گفت كه سطح مي نمودارهاي ارائه شده،با توجه به 

آموزان باالتر از حد وسط اخالق زيست محيطي اكثر دانش

مصرف بهينه ويژه در مورد مولفه هاي  اين موضوع به. باشد مي

  .شاخص تر است جلوگيري از آلودگي و طبيعت دوستي ،منابع

عمده مواردي كه در اين پژوهش به عنوان متغير مستقل 

ها با اخالق رابطه آن) خانواده اجتماعي -يهاي جمعيتويژگي(

آموزان مورد آزمون قرار گرفت، مواردي زيست محيطي دانش

هاي آموزشي مربوط به برنامه مّلي كنترل پيام بودند كه در

جمعيت در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد به عنوان راه 

آل، بهبود وضعيت آموزش كارهاي دستيابي به يك زندگي ايده

و پرورش كودكان، توسعه اقتصادي و فرهنگي و بهبود 

وضعيت زيست محيطي جامعه مورد توجه قرار گرفته بودند؛ 

موزان جامعه هدف اين پژوهش نيز متولدين اوايل يا آدانش

ها كه در اواخر دهه اواسط دهه هفتاد بوده و قطعاً والدين آن

شصت و اوايل دهه هفتاد زندگي مشترك خود را آغاز 

هاي آموزشي پيش گفته، اند، به عنوان مخاطبان پيام نموده

هريك به فراخور اعتقادات و شرايط خويش، رويكردي در 

اند كه در شرايط فعلي خانواده آنان ها اتخاذ نمودهال اين پيامقب

هاي كه برخي از اين شرايط، در اين پژوهش به عنوان ويژگي(

متجّلي ) خانواده مورد بررسي قرار گرفته، اجتماعي - جمعتي 

  .    است

افزايش اشتياق به ادامه تحصيل جوانان و تشويق حضور بيشتر 

مشخصاً با پذيرش شغل و فعاليت (زنان در عرصه اجتماع 

  افزايش سن ازدواج را به دنبال داشته و نتيجه آن ) اقتصادي

با توجه به مالحظات بهداشتي و گسترش خدمات رايگان (

مشخصاً به (ها كاهش تعداد فرزندان خانواده) تنظيم خانواده

ميل به داشتن يك زندگي . بوده است) تعداد يك يا دو فرزند

ر نتيجه باال رفتن توقعات ناشي از افزايش مرّفه نيز، د

تحصيالت نسل جوان و اشتغال بانوان و نيز بهبود وضعيت 

ها، آنان را به داشتن مسكن بهتر و يا مهاجرت اقتصادي خانواده

  .به مراكز جمعيتي و شهرهايي با امكانات بيشتر سوق داده است

در خصوص رابطه بين سطح اخالق زيست محيطي و تعداد 

همانگونه كه رودي فهيمي با درج تصاويري  ،رزندان خانوادهف

هاي تبليغاتي دور جديد برنامه كنترل جمعيت در ايران از پيام

اعالم داشته است، در ) اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد(

ساز بهبود ها، كاهش جمعيت يكي از عوامل زمينهاين پيام

 شده استمي ها قلمدادفرزندان خانواده» سطح آموزش«

)Roudi-Fahimi,2002(. توان ارتقاي سطح بديهي است كه مي

هاي مهم  آگاهي، نگرش و رفتار زيست محيطي را يكي از جلوه

نتايج اين . ها دانستبهبود سطح آموزش فرزندان خانواده

دهد كه كاهش يا افزايش تعداد فرزندان، پژوهش نشان مي

 Value Asy. Std. Error Sig.  

 022. 055. 127. جنس

 000. 053. 197.- پايه تحصيلي

 765. 055. 017. تحصيالت پدر

 648. 055. 026.- تحصيالت مادر

 848. 059. 011. شغل پدر

 915. 053. 006. شغل مادر

 245. 056. 065.- تعداد فرزند

 753. 056. 018. مهاجرت

 335. 059. 055. مسكن
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الق زيست محيطي داري با چگونگي وضعيت اخرابطه معني

هاي جمعيتي آنان ندارد؛ لذا بسيار مهم است كه در جهت گيري

در در آينده به مسئله بهبود سطح اخالق زيست محيطي و 

هاي زيست محيطي جامعه، به عنوان بهبود شاخص هنتيج

) ارتباط با آناما نه بي(موضوعي مستقل از كميت جمعيت 

جمعيت ) يا افزايش(ش توجه داشته و آن را نتيجه قهري كاه

اگر به دنبال اصالح ساختار جمعيتي كشورمان .  قلمداد ننمود

هاي هستيم و اين كار را باعث بهبود وضعيت زندگي نسل

ها را به داشتن فرزندان بيشتر يا كمتر دانيم و خانوادهآينده مي

هايي براي والدين نمائيم، بسيار الزم است فرصتتشويق مي

در خصوص مراحل رشد و روش درست تربيت قائل شويم تا 

فرزندانشان به مطالعه بپردازند و به مشاوره كافي دسترسي 

داشته باشند؛ آنان همچنين پس از تولد فرزندان بايد بتوانند 

 .اوقات بيشتري را با فرزندان خويش سپري كنند

در خصوص رابطه بين سطح اخالق زيست محيطي و 

لب منابع علمي و اظهار نظر آنچه از اغ ،تحصيالت والدين

آيد اينكه افزايش تحصيالت والدين و كارشناسان به دست مي

ورود آنان به تحصيالت عاليه، در تربيت صحيح فرزندان و 

اداره بهتر خانواده و جامعه، مفيد و مؤثر است؛ همين موضوع 

در اجراي دور جديد برنامه مّلي كنترل جمعيت مورد توجه 

؛ رزالين مك اون ه استن و مردم قرار گرفتمسؤالن، كارشناسا

تري بانوان تحصيلكرده فرزندان كمتر و سالم: معتقد است

دارند؛ وي هرچند ارتباط بين آموزش و توسعه پايدار را 

كند ليكن صراحتاً افزايش تحصيالت بانوان پيچيده معرفي مي

داند و را عامل بهبود وضعيت اجتماع و محيط زيست مي

هاي زندگي زنان آموزش براي تغيير و اصالح شيوه: نويسد مي

يك زن تحصيلكرده منزلت باالتري به دست . سودمند است

يك زن تحصيل كرده . كندآورده و احساس لياقت بيشتري مي

مايل است كه فرزندان كمتري داشته باشد و بدين ترتيب 

 ,Mckeown( اشتي بهتري براي آنان فراهم سازدمراقبت بهد

 آموزاندانش يردامادي و همكاران در بررسي آگاهيم .)2004

محيطزيست در مدارس متوسطه شهر تهران،  به نسبت

تحصيالت والدين را با بهبود وضعيت آگاهي زيست محيطي 

 Mirdamadi(اند  دار معرفي كردهآموزان داراي رابطه معنيدانش

et al, 2010(. ا دانشورر راد در بررسي ميزان عالقه و رفتا ام

آموزان و معلمان مقطع متوسطه شهر قم زيست محيطي دانش

 .)Daneshvar rad,2009(كند دار عنوان نمياين رابطه را معني

نمكين و همكاران نيز كه به بررسي شيوع مصرف سيگار و 

آموزان پسر دوره متوسطه شهر بيرجند نگرش و آگاهي دانش

اي كليدي و هبه عنوان يكي از جنبه(در مورد مضرات سيگار 

اند، در بيان نتايج پژوهش پرداخته) مهم اخالق زيست محيطي

دارند كه با افزايش سطح تحصيالت پدر و مادر، خود اعالم مي

جربه سيگار كشيدن افزايش نشان شيوع مصرف سيگار و ت

نتايج پژوهش حاضر، ارتباط  .)Namakin et al,2008( دهد مي

يالت والدين و بهبود داري را ميان افزايش سطح تحصمعني

دهد؛ لذا آموزان نشان نميوضعيت اخالق زيست محيطي دانش

بايد اذعان نمود كه نه نفس تحصيالت عاليه بلكه نوع نگرش 

پژوه به اينگونه تحصيالت و چگونگي مديريت آن در دانش

تواند پيامدهاي متفاوتي را در سطح فرهنگ فرد سطح كشور مي

  .باشدو جامعه به دنبال داشته 

در باب رابطه بين سطح اخالق زيست محيطي و شرايط شغلي 

رخي نويسندگان اشتغال به كشاورزي را باعث تعالي ب )والدين

. انداخالق و احترام بيشتر به محيط زيست دانسته

)Sarvestaniand Shahvali, 2009( و)Gurian, 2010(  در اين

حيطي داري ميان سطح اخالق زيست ممعني رابطهپژوهش 

فرزندان پدران شاغل در مشاغل صنعتي، كشاورزي و خدماتي 

؛ لذا به اگرچه مستقل از آن هم نبوده است به دست نيامده است

هاي هاي موجود در تمامي گروهتوان از ظرفيترسد مينظر مي

شغلي براي بهبود حس حفاظت از محيط زيست ميان كاركنان 

در . جست ن بهرهو انتقال اين حس به خانواده و فرزندا

خصوص رابطه اشتغال بانوان با بهبود وضعيت تربيت و 

افزايش سطح اخالق زيست محيطي فرزندانشان نيز نظرهاي 

. است انشمندان علوم اجتماعي ارائه شدهمتفاوتي از سوي د

يزداني، در بيان آثار مثبت اشتغال بانوان بر سالمت و تربيت 

و كسب دانش و  اشتغال زنان: نويسدفرزندانشان مي

ريزي و هاي برنامهارتقاء مهارت موجب ،هاي اجتماعي مهارت

هاي خود مديريتي و گردد و زمينهاداره خانواده توسط زنان مي

اشتغال زنان . هدداعتماد به نفس را در فرزندان پرورش مي
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شود پدران زمان بيشتري را به تربيت فرزندان خود موجب مي

از موهبت حضور مادران و پدران  اختصاص دهند و فرزندان

اشتغال، موجب اعتماد به نفس در . برخوردار شونده يكسان ب

هم او در تشريح آثار  .شودمادران و انتقال آن به فرزندان مي

حضور مادران در : نويسدمنفي مترتّب بر اشتغال بانوان مي

خارج از خانه، موجب سپردن فرزندان به مراكز نگهداري و يا 

بسياري از متخصصان در نقش اين  .گرددن كودك ميمربيا

هاي مادران ابراز مراكز در تربيت فرزندان و ايفاي مسؤليت

از محيط خانواده را  اغلشنمايند و غيبت مادران ترديد مي

 دانند موجب عوارض منفي در تربيت فرزندان مي

)Yazdani,2004(.  نمكين و همكاران نيز در بررسي شيوع

آموزان پسر دوره و نگرش و آگاهي دانش مصرف سيگار

به عنوان يكي از (متوسطه شهر بيرجند در مورد مضرات سيگار 

اند اعالم داشته) هاي كليدي و مهم اخالق زيست محيطيجنبه

آموزان داراي مادران شاغل، كه شيوع مصرف سيگار در دانش

الف دار بود و اين اختآموزان داراي مادران خانهبيشتر از دانش

در  .)Namakinandet al,2008(دار بود از نظر آماري معني

داري ميان سطح اخالق نتايج پژوهش حاضر تفاوت معني

زيست محيطي در ميان فرزندان مادران شاغل و فرزندان مادران 

است كه يك جامعه پويا و بديهي. دار مشاهده نشده استخانه

صص و مهارت و تواند و نبايد خود را از تخرو به رشد نمي

كفايت زنان محروم نمايد؛ به ويژه در عرصه تعليم و تربيت و 

مندي از هاي محيط زيست دوستانه، زنان با بهرهدر فعاليت

توانند بسيار مؤثرتر حس مادرانه و عواطف سرشار خويش مي

از مردان عمل كنند و راهبري تربيت نسل آينده و بهبود 

هاي آينده را به ت نسلوضعيت محيط زيست به عنوان امان

توجه داشت كه نقش  شايستگي برعهده بگيرند؛ ليكن بايد

ساز زنان در تربيت نسل آينده و بهبود  حساس و سرنوشت

هاي سطح پائين و وضعيت محيط زيست نبايد با برخي نقش

مشاغلي كه اصوالً لزومي به حضور زنان در آن مشاغل نيست، 

ه از حضور ارزشمند و معاوضه گردد و كانون گرم خانواد

متعالي مادر در زماني كه وي صرفاً براي كسب درآمد به منظور 

آن هم در مشاغلي كه با (تأمين نيازهاي اوليه اقتصادي خانواده 

در ) سازگاري ندارد، او روحيه و عواطف و جايگاه اجتماعي

برد، محروم گردد؛ بلكه مادران بايد خارج از خانه به سر مي

دغدغه از مشكالت اقتصادي خانواده به مديريت امور بتوانند بي

هاي خارج از منزل خانواده و تربيت فرزندان بپردازند و شغل

گيري از دانش و تخصص خويش در جايي كه را براي بهره

جامعه بدان نيازمند است و قدر نيروي متخصص را به خوبي 

مشاركت  داند و نيز به منظور استفاده بهينه از زمان فراغت ومي

در عرصه اجتماع، در حد ضرورت برعهده گيرند؛ تنها در اين 

اي براي بهبود جايگاه صورت است اشتغال بانوان، زمينه

اجتماعي و تقويت روحيه آنان و نتيجتاً بهبود وضعيت اخالق 

نسبت به فرزندان مادراني كه (زيست محيطي فرزندانشان 

اً براي تأمين شاغل نيستند يا شغل خارج از منزل را صرف

  .مؤثر باشد) اند،نيازهاي اوليه اقتصادي خانواده اختيار نموده

باالخره درباره رابطه سطح اخالق زيست محيطي با نوع 

در نتايج اين  گرچه،منزل مسكوني و وضعيت مهاجرتمالكيت 

 متغيرهاي مورد بررسيداري ميان ارتباط معني ،پژوهش

به نظر هم نبودند،  گرچه مستقل از آن مشاهده نشده است

بهبود شرايط منزل ) و يا شايسته است چنين باشد كه(رسد  مي

ها به مسكوني از استيجاري به ملكي و نيز مهاجرت خانواده

در آن شهرها شرايط ) الاقل به تشخيص خودشان(شهرهايي كه 

تري از نظر فرهنگي و اقتصادي خواهد داشت، به مطلوب

كمك كرده و فرصت و آمادگي  هاافزايش سطح رفاه خانواده

بيشتري براي توجه والدين به نيازهاي روحي، عاطفي و 

  .اخالقي فرزندانشان فراهم نمايد

  

  اريزسپاسگ

در اينجا الزم است از مديريت آموزش و پرورش شهرستان 

ابهر، مديران و مربيان مدارس متوسطه اين شهرستان و كليه 

نه خود در تكميل آموزان عزيزي كه با مشاركت مسؤالدانش

ه و دها، در انجام اين پژوهش همكاري نموپرسشنامه

از مشورت و اجراي پژوهش كارشناساني كه در تهيه پرسشنامه 

    .آنان استفاده شده است، تشكر و قدرداني نمائيم
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