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 چكيده 

پيشرفت روزافزون جوامع، معناي مشاركت را به تمامي 

در اين پژوهش . هاي زندگي اجتماعي بسط داده است عرصه

تحليلي و  –سعي شده به شكل ميداني و با رويكرد توصيفي

هميت مشاركت روشن ساختن ابر مبناي پرسشنامه، ضمن 

هاي غيردولتي زيست محيطي در عرصه آموزش  سازمان

ها را در تحقق  محيط زيست كشور، ميزان موفقيت اين سازمان

جامعه آماري اين پژوهش را اعضاي . اين امر نمايان سازد

هاي  هاي غيردولتي زيست محيطي، مسئوالن سازمان سازمان

هر مشهد غيردولتي زيست محيطي و نيز افراد صاحب نظر ش

افزار  ها از نرم براي تجزيه و تحليل داده. دهند تشكيل مي

SPSS ها در دو سطح توصيفي و  استفاده شده است و داده

گيري گرديد  در مجموع نتيجه. استنباطي تجزيه و تحليل شدند

ها بخش مهمي از بدنه سازمان حفاظت محيط  كه اين سازمان

به منظور بهره زيست در امر آموزش محيط زيست هستند و 

هاي غيردولتي به منظور پيش برد  گيري بهتر از توان سازمان

آموزش محيط زيست در سطح كشور، الزم است نگاه به 

آموزش محيط زيست همراه با برنامه ريزي صحيح در سطح 

  .  كالن اجرايي و قانوني صورت گيرد

هاي  آموزش محيط زيست، مشاركت، سازمان: گانكليد واژ

 مشهدكالنشهر زيست محيطي، غيردولتي 
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Abstract  
The ever increasing development of society has extended 
the meaning of participation to all areas of social life. This 
is a field study that uses a Survey research plan. The 
community contributing statistics to this research  
includes members and managers of nongovernmental 
environmental organizations, and also authorities of the 
City of Mashhad. SPSS software has been used for data 
analysis, and these data are analyzed in two levels of 
descriptive and inferential statistics. It was concluded that 
these organizations are an important part of the national 
effort to protect the environment. In environmental 
education, and in order to achieve better usage of the 
abilities of nongovernmental organizations to elevate the 
teaching of the environment in the nation, it is necessary 
that evaluating the teaching of the environment is 
conducted with correct programming at the upper 
executive and legal levels. 
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  مقدمه 
پيشرفت روزافزون جوامع، معناي مشاركت را به تمامي 

هاي زندگي اجتماعي بسط داده است و مشاركت در  عرصه

جامعه باز بر اساس تصميمات شخصي آگاهانه و داوطلبانه 

امروزه جلوگيري از تخريب محيط زيست و . گيرد صورت مي

بسياري از  .ردتوجه به آن، بيش از هر زمان ديگر ضرورت دا

يافتن از ارزش منابع طبيعي و محيط  ها پس از آگاهي انسان

. كنند اي از تخريب آن جلوگيري مي زيست، به صورت شايسته

سازي عمومي و آموزشي جامعه در رابطه با  از اين رو آگاه

 ,UN( است امري ضروريارزش و اهميت محيط زيست 

2002.(  
گاه حكومت و طرز چارچوب حركت كالن هر كشوري، نوع ن

رفتار ملت با موضوعات و از جمله محيط زيست در ميثاق ملي 

. شود متجلي استكشورها كه به نام قانون اساسي شناخته مي

از اين نظر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با تخصيص 

يك اصل به حفاظت از محيط زيست، جزء پيشگامان توجه به 

همتر اينكه حفاظت از محيط اين موضوع حياتي است و از آن م

زيست يك وظيفه عمومي تلقي شده كه همگاني بودن آن را در 

ضمير خود نهفته دارد و نيز با توجه به اينكه آموزش يكي از 

هاي تأثيرگذار بر توسعه هر كشور است، بار مؤثرترين مولفه

ها و افراد جامعه،  مسئوليت آن بر دوش تك تك سازمان

 ,Karimi(غيردولتي نهاده شده است هاي دولتي و  ارگان

2003.(  
بسياري از اصول مترقي قانون اساسي كمتر مورد تفسير علمي 

سال پس از تصويب قانون اساسي به علت  16. اندواقع شده

، تنها يك "آموزش همگاني محيط زيست"تعريف  عدم وضوح

راه براي آموزش همگاني محيط زيست باز بود و آن اينكه 

ت محيط زيست بار اين مسئوليت را بر دوش سازمان حفاظ

مختلف  آموزش طبقاتداشت و خود بطور مستقيم در جهت 

منظور از آموزش همگاني، فراخوان . كرد اجتماعي اقدام مي

. محيط زيست بود بارهافزايي در همگاني براي يادگيري و دانش

شوراي حفاظت محيط زيست اين  1374تا اينكه مصوبه سال 

همگاني بودن  از منظوردود دانست و بيان كرد نظريه را مر

 .است ياددهي و يادگيري فرآيند دو هر آموزش

توان اين مصوبه را سرآغاز نقش مشاركت  اين مي بنابر

هاي غيردولتي در عرصه آموزش محيط زيست دانست  سازمان

)Ibid.(  

اول اينكه : آموزش همگاني محيط زيست داراي دو وجه است

ت و صنوف اجتماعي مخاطب آموزش محيط همه اقشار، طبقا

زيست هستند، و در ثاني، آموزش محيط زيست در حيطه 

صالحيت و توان يك نهاد مسئول حفاظت از محيط زيست 

ها و نهادهاي مسئول آموزش در  نيست؛ از اين رو، همه ارگان

هاي غيردولتي زيست محيطي كه با  كشور، خصوصاً سازمان

اند و آموزش محيط زيست در  رويكرد آموزشي تأسيس شده

ها وجود دارد در قبال آموزش محيط  زمينه فعاليت تخصصي آن

ها به عنوان بستري براي  اين سازمان. زيست مسئول هستند

جلب و هدايت مشاركت مردمي و نيز مجرايي براي نهادينه 

 .ساختن اين مشاركت، سهم بزرگي در اين زمينه دارند

كه در زمينه آموزش محيط  هاي تحسين برانگيزي موفقيت

زيست تاكنون در بسياري از نقاط جهان به دست آمده است، 

هاي غيردولتي بوده است  بيش از همه مرهون همين سازمان
)Turnock, 2004.(  

در  1349اولين سازمان غيردولتي زيست محيطي ايران در سال 

هاي روان تشكيل روستاي اشكذر يزد به منظور مقابله با شن

بعد از اجالس ريو و به  خورشيدي، 70از اواسط دهة . شد

شاهد رشد چشم گير  تبعيت از جنبش جهاني محيط زيست

 مايههاي غيردولتي زيست محيطي در ايران بودشمار تشكل
)Lahijanian et al, 2010.(  

هاي  نظام اجتماعي ايران پس از انقالب اسالمي بر اساس ارزش

هاي سازمان يافته  جلب فعاليتانسان گرايانة انقالب درصدد 

هاي  اگرچه بر حسب ضرورت. تشكيالت غيردولتي بوده است

هاي مذهبي، محلي و قومي  نظام اجتماعي و بر اساس ارزش

هاي  گيري و اعالم موجوديت سازمان مواردي از شكل

غيردولتي در ايران قابل مشاهده است، ولي ابهام در فرآيند 

سازمان يافته از نقش اين  ها، تحليل تكوين اين سازمان

هاي غيردولتي  ها و پيش بيني وضعيت فعاليت سازمان سازمان

 Abdollahy and( در ايران را با مشكل روبرو نموده است

Mohamadtaghi, 2006 .(  
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. محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش كالنشهر مشهد است

هاي مقدس شيعيان، در برداشتن يكي از مكانمشهد به علت 

يكي از شهرهاي مهم ايران از نظر ارزش م مطهر رضوي،حر

هاي اقتصادي، تاريخي و مذهبي است كه ساالنه مردم زيادي 

هاي  آسيب). Meiboudi et al, 2011( كندرا به خود جذب مي

ويژه در كالنشهر مشهد با وجود اقشار  ناشي از عدم مشاركت به

آموزان،  انشمؤثر اجتماعي از قبيل كارمندان، دانشجويان، د

نمود بيشتري دارد و بررسي ابعاد ... زنان، جوانان، سالمندان و

هاي آموزش محيط زيست بسيار  اين مشاركت در برنامه

اين پژوهش تالش دارد تا با روشن ساختن  .ضروري است

شهر كالنهاي غيردولتي زيست محيطي  ابعاد مشاركت سازمان

فيق اين مشهد در عرصه آموزش محيط زيست، ميزان تو

  .ها را در قبال مشاركت در اين امر تبيين نمايد سازمان

  

  كليات
هاي كليدي مطرح شده در عنوان  در اينجا واژه :تعاريف: الف

شوند تا در حين بحث منظور از هر يك  اين پژوهش مطرح مي

  .ها مشخص باشد از آن

مشاركت، فعاليت داوطلبانه افراد براي تغيير خود  :مشاركت

بهبود خود، زندگي و محيط و در نهايت، افزايش خواسته، 

 هاي توسعه است ها و برنامه توانايي و عمل براي پاسخ به طرح
)FAO, 1990 .(   

ترين شيوه  آموزش محيط زيست، بنيادي :آموزش محيط زيست

در حفاظت از محيط زيست بوده كه به كودكان و بزرگساالن، 

ها و اجراي ساختاري  بهترين شيوه ارائه مطالب و نحوه فعاليت

آموزد تا از اين  محيطي را مي هاي زيست در زمينه ارتقاء آگاهي

طريق هر فرد جامعه، خود را از طريق احترام گذاشتن به 

 طبيعت، مسئول در حفظ و حمايت از محيط زيست بداند

)NAAEE, 2011.(  
تشكل غيردولتي زيست  :هاي غيردولتي زيست محيطي سازمان

ست عضو پذير، داوطلبانه و غير سودآور كه محيطي تشكلي ا

دولت و حكومت در امور آن دخالت ندارد و هدف اصلي آن 

هاي مرتبط با محيط فعاليت در زمينه محيط زيست و يا زمينه

  ).    Bahrainy and Yamani, 2000( زيست است

   يـهاي غيردولتلـهاي فعاليت تشكوهـها و شي زميـنه: ب

  :محيطي ايرانزيست 

هاي غيردولتي راهكار عمده و اصلي تشكل» آموزش و ترويج«

اول اينكه : اين امر دو علت دارد. زيست محيطي در ايران است

سطح آگاهي زيست محيطي در كشور ما بسيار پايين است كه 

دليل . اين موضوع، امري مشترك بين مردم و مسئوالن است

براي اين دوم جو سياسي حاكم است؛ از آنجا كه آزادي عمل 

ها وجود نداشته است، آنها در الك محافظه كاري فرو تشكل

رفته و حضور داشتن و فعاليت كردن را هرچند در سطح 

كوچك، به رويارويي با حكومت و عواقب بعدي آن ترجيح 

به عنوان مثال عامالن تخريب و آلودگي محيط  ).Ibid(اند داده

زرگ عمراني هستند هاي ب زيست در كشور اكثراً صنايع و پروژه

باشند و  كه اغلب وابسته به نهادهاي دولتي و حكومتي مي

ها را به خطر  تواند بقاي اين سازمان اعتراض جدي به آنها مي

  ).Abdollahy and Mohamadtaghi, 2006(اندازد 

هاي غيردولتي زيست محيطي در گذشته فعاليت  سازمان

اليت آنها، اي نداشتند و بيشتر زمينه فع تخصصي گسترده

 Bahrainy(پيرامون مسائل محيط زيست شهري بوده است 

and Yamani, 2000 .( در  آنهاگير شمار  رشد چشمولي با

هاي فعاليت تخصصي مانند  گسترش زمينه، شاهد ايران

، آموزش محيط زيست، حمايت از )اكوتوريسم(گردي  طبيعت

عه هاي كوهستان، توس حيوانات، علمي تحقيقاتي، اكوسيستم

  .هستيم... شهري، گياهان دارويي و

هاي  ها به دليل آزاد بودن از قيد و بندهاي فعاليت اين سازمان

هاي بسيار مساعدي براي مشاركت در آموزش  رسمي، زمينه

ها وسيع مي  محيط زيست دارند و دامنه عملكرد اين سازمان

كه ) جمعيت سبز ايران(توان از  ها مي در ميان اين تشكل .باشد

امر  در مشهد تأسيس گرديده است نام برد كه در 1368از سال 

آغاز . آموزش محيط زيست بسيار تأثيرگذار بوده است

هايي در  هاي كاغذي در مشهد، صدور بيانيه آوري زباله جمع

هاي  ارتباط با كاهش آلودگي هوا، برگزاري همايش

هاي هنري براي  سواري و راهپيمايي و برگزاري كالس دوچرخه

٢٧ 
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درخت  264ريختني و جلوگيري از قطع  ستفاده از وسايل دورا

هاي  از جمله فعاليت توان مي را مشهد كوهسنگيمنطقه در 

  .جمعيت سبز ايران ذكر كرد

هاي غيردولتي  به طور كلي موفقيت چشمگير برخي از سازمان

شان نشان دهنده اين امر  زيست محيطي، در فعاليت تخصصي

اي شده اند كه  م كم وارد مرحلهها ك است كه اين سازمان

هاي  فعاليتهاي گوناگون محيط زيست،  بتوانند در زمينه

تنوير افكار ها  توانايي اصلي اين تشكل. انجام دهند تخصصي

هاي  در ضمن گروه. هاي پژوهشي است و فعاليت عمومي

عمل » المللي محلي، ملي، بين«مذكور در سه سطح مختلف 

  .كنند مي
  

هاي غيردولتي زيست  ش مشاركت سازماناهميت و نق: ج

  محيطي در آموزش محيط زيست

هاي غيردولتي زيست محيطي  محورهاي اصلي فعاليت سازمان

 Abdollahy and(سازي و آموزش است  در ايران، آگاه

Mohamadtaghi, 2006.( با هدف جلب  ها اين سازمان

هاي زيست محيطي  مشاركت مردمي و باالبردن سطح آگاهي

ه و ايجاد يك نوع تعهد عمومي براي پايداري محيط جامع

از آنجا كه براي رسيدن به توسعه  .اند زيست به وجود آمده

پايدار، نقش مردم انكار ناپذير است، در اين ميان نقش 

در امر  هاي مردمي هاي غيردولتي براي جلب مشاركت سازمان

  .، نقشي كليدي و حساس استآموزش محيط زيست

ر حفاظت از محيط زيست، عالوه بر دارا بودن مشاركت در ام

هاي ويژه خود،  فوايد كلي و عمومي مشاركت، به دليل مزيت

آگاهي مردم نسبت به مسئله محيط زيست، . يابد ضرورت مي

 كردهرفتارهاي نادرست آنها را نسبت به محيط زيست اصالح 

هاي باالي  شود همين مردم وقتي به رده و باعث مي

اجرايي در سطح اجتماع رسيدند، از نظر زيست  سياستگزاري و

همچنين در . هاي درستي را در پيش گيرند محيطي سياست

به داليلي نخواهند سياست  ورتي كه مسئوالن و دولتمردان بناص

درستي در مورد محيط زيست اعمال كنند، فشار افكار عمومي 

امر به تحقق پيوستن اين . آنها را وادار به اين كار خواهد كرد

نيز جز در روند مشاركت واقعي مردم امكانپذير نخواهد بود 

)Bahrainy and Yamani, 2000 .( بدون ترديد، مشاركت

عمومي اگر در گذشته يك ضرورت عقالني بوده، امروزه بسان 

مشاركت . يك ضرورت اخالقي و انساني جلوه كرده است

با هاي انساني و اخالقي مورد تأييد است كه  يكي از ارزش

خود عنصري از مسئوليت پذيري و عمل آگاهانه و آزادانه را 

  ). Anbari, 2006(كند  حمل مي

زيست به دليل تنوع موضوعات،  آموزش همگاني محيط

هاي آموزش از پيچيدگي فراواني برخوردار مخاطبان و شيوه

هاي بخشي، آموزش محيط زيست جز بر خالف آموزش. است

عامل و اقدام جمعي ميسر نيست و در سايه برنامه، اراده و ت

سازمان حفاظت از محيط زيست بخش ناچيزي از منظومه 

هاي غيردولتي زيست  سازمان. آموزش محيط زيست است

توانند به عنوان بستري فعال و هدفمند در خدمت  محيطي مي

  .   هاي مردمي قرار گيرند سازمان يافتگي مشاركت
ي اسالمي ايران بويژه هاي دولت جمهور در اين راستا، سياست

هاي مناسب براي  هاي اخير مبتني بر ايجاد زمينه در سال

سازي مشاركت مردم در ابعاد اقتصادي، سياسي،  نهادينه

كه در اهميت اين مسئله تا بدانجا است . است... فرهنگي و

چنان كه يكي از قانونگذار بوده،  توجهقوانين مختلف مورد 

مه چهارم و پنجم توسعه هاي برنا گيري ترين جهت مهم

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تقويت 

قانون برنامه چهارم  140براساس ماده . باشد بخش غيردولتي مي

  بخش  منظور توسعه  شود به مي  داده  اجازه  دولت  توسعه به

و   غيردولتي  هاي تشكل  مشاركت  و جلب  و تعاوني  خصوصي

  امور كشور و افزايش  در اداره  مدني  جامعه  هاي ساير بخش

از   ها و استفاده با چالش  ، در مواجهه دولتي  مديريت  كارآمدي

  : دهد  را انجام  ذيل  هاي ، اقدام ملي  ها و منابع فرصت

  الزم  غيردولتي  نهادهاي  و قانونمندي  توسعه ،ايجاد  به  كمك«

  سالمت  ، توسعه خدمت  هنگفر  ، ترويج كارآفريني  توسعه  براي

ارتقاي  ، زيست از محيط  و حفاظت  اداري  و شفافيت

  هدف  ، بر مبناي مردم  و سالمت  محيطيت زيس  استانداردهاي

  همچنين يكي از راهبردهاي برنامه  .» پذيري و مسئوليت  محوري
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تمركززدايي و كاهش تصدي دولت در «: چهارم عبارت است از

گري به  هاي تصدي و واگذاري فعاليت امر اجراي آموزش

  .»هاي غيردولتي بخش

هاي غيردولتي  در خصوص اهميت و نقش مشاركت سازمان

زيست محيطي در عرصه آموزش محيط زيست كشور ظاهراً 

مطالعات زيادي صورت نگرفته و مدارك قابل استنادي نيز 

بدست نيامده لذا در اين پژوهش با دسترسي به بعضي منابع 

و شيوه توصيفي تحقيق سعي شده است نقش اين گونه  محدود

ها در عرصه آموزش محيط زيست كشور مورد مطالعه  سازمان

در اين تحقيق روابط بين متغييرهاي مستقل و . قرار گيرد

بررسي شده و از هرگونه اعمال  ،وابسته، آن گونه كه هست

  .نظرهاي شخصي خودداري شده است
  

  روش تحقيق
ل ميداني و با استفاده از طرح تحقيق اين تحقيق به شك

با توجه به ماهيت موضوع و روش  .پيمايشي انجام شده است

اقدام و ها و اطالعات از پرسشنامه  تحقيق براي گردآوري داده

به پنج قسمتي  بسته پاسخ از نوع طيف ليكرت سؤال 25با 

روايي جهت . شده است ارزيابي و جمع بندي نظرات پرداخته

سئواالت و مراحل تنظيم آن به رؤيت  گيري، ازهوسيله اند

در حوزه اين تحقيق رسيد كه بر اين  متخصصينتعدادي از 

  .حاصل گرديدگيري  اساس روائي وسيله اندازه

هاي مورد استفاده در اين  در خصوص بررسي پايايي پرسشنامه

تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است، رابطه اين 

  باشد كه در آن؛ شكل ميبه اين  ضريب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گذاري مقادير حاصل از اطالعات به دست آمده در  پس از جاي

مقدار ضريب آلفاي ضريب فوق اين نتايج  به دست آمد كه 

از آنجا كه . باشد مي 755/0كرونباخ در اين پژوهش برابر با 

بنابراين پرسشنامه از  ،بيشتر است 70/0 ضريب به دست آمده از

 Moemeny and( يي قابل قبولي برخوردار استپايا

Falghaiomy, 2007(. ها و آزمون براي تجزيه و تحليل داده

فراوني، درصد ها از آمارهاي توصيفي نظير  آماري فرضيه

متناسب با آمار استنباطي، در سطح ميانگين و انحراف معيار و 

داري  و تحليل معني11اي تك نمونه T آزمونها از  نوع داده

 در جامعه ميانگين اينكه به توجه با ضمناً .استفاده گرديد

 تك Tمحاسبه  مبناي )3( ليكرت طيف ميانگين نبود، دسترس

 لحاظ قرارگرفتن از عدد اين انتخاب .است گرفته قرار اي نمونه

 توجيه اي تا اندازه ليكرت اي درجه پنج مقياس وسط حد در

  .قراردادي دارد جنبه بيشتر اما است، پذير

هاي غيردولتي  جامعه آماري اين پژوهش را اعضاي سازمان

هاي غيردولتي زيست محيطي  زيست محيطي، مسئوالن سازمان

بر . دهند شهر مشهد تشكيل ميكالنو نيز افراد صاحب نظر 

مورد  20شهر مشهد تعداد كالناساس مطالعه مقدماتي در 

سازمان غيردولتي زيست محيطي جهت پژوهش به صورت 

د و بر اساس ميزان فعاليت و سابقه فعاليت به عنوان هدفمن

ها حدوداً  نمونه مورد مطالعه انتخاب شد كه اعضاي اين سازمان

2نفر اعالم شده است و با استفاده از فرمول كوكران 4200
2 

تعداد  .نفر به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند 141معادل 

نفر اعالم  32، هاي غيردولتي زيست محيطي آن مسئوالن سازمان

3گيري تمام شماري شده است كه با استفاده از روش نمونه
3 24 

نظر با  در مورد افراد صاحب .نفر به پرسشنامه پاسخ دادند

نفر به صورت تصادفي  23گيري تصادفي  استفاده از روش نمونه

  .باشد نفر مي 188انتخاب شدند كه مجموعاً 
نظر قرار گرفته شده فرضيه مورد  4به اهداف تحقيق  با توجه

  :است

هاي غيردولتي زيست محيطي به آموزش محيط  سازمان -1

 .زيست توجه خاصي دارند

                                                           

1. One-Sample T test 
2. Cokran 
3. Census 

α=    ضريب آلفاي كرونباخk=سئواالت  تعداد  

   ∑
=

=
k

i
is

1

2
  تسئواالهر يك از مجموع واريانس    

         مجموع سئواالت واريانس 
2
ts=     
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هاي غيردولتي زيست محيطي در امر آموزش  سازمان -2

اي با سازمان حفاظت  تعريف شده محيط زيست ارتباط

 .محيط زيست دارند

هاي غيردولتي زيست محيطي در امر آموزش  سازمان -3

 .م مشاركت و همكاري دارندمحيط زيست با ه

هاي غيردولتي زيست محيطي در  هاي سازمان فعاليت -4

  .باشند عرصه آموزش محيط زيست مؤثر مي
  

  ها ها و نتايج داده يافته
و  5، 5، 7ها به ترتيب  براي فرضيه: ها بررسي توصيفي پاسخ

 25ها در مورد  هاي داده سؤال در نظر گرفته شد كه از پاسخ 8

استخراج  )1(جدول شماره اي مذكور نتايج ه سؤال فرضيه

  .شده است

درصد پاسخ گويان معتقدند كه محورهاي اصلي  78 :الف

هاي غيردولتي زيست محيطي در زمينه آموزش  فعاليت سازمان

حفاظت از محيط زيست بوده كه البته تحقيق ميداني و سوابق 

درصد  1/10. كند ها را اثبات مي مطالعاتي نيز همين فرضيه

اند كه تا حدودي به آموزش محيط زيست توجه  اعالم كرده

شود كه اين موضوع نيز ناشي از زمينه فعاليت  خاص مي

درصد مخالفم و يا كامالً مخالف  9تخصصي آنان بوده و صرفاً 

 .اند فرضيه مذكور بوده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3/22درصد نظر موافق و  57براي فرضيه دوم نيز حدود  )ب

درصد نظر مخالف ابراز كرده كه  12درصد بدون نظر و تنها 

اي  هاي بسيار گسترده توان گفت كه همكاري مي با قطعيت الزم

هاي غيردولتي  بين سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان

كه به . زيست محيطي در امر آموزش محيط زيست وجود دارد

هاي غيردولتي زيست محيطي و  تناسب ميزان فعاليت سازمان

  .ارائه عملكرد يا مالحظه رفتار آنها بستگي دارد

 3/14براي فرضيه سوم حاكي از اين است كه نتايج حاصله  )ج

درصد معتقدند تا حدودي و  5/16درصد پاسخ مثبت داشته، 

اند و مشاركت و همكاري بين  درصد پاسخ منفي داده 65

هاي غيردولتي در زمينه آموزش محيط زيست را  سازمان

كند كه با وجود  اند كه نتيجه آن اثبات مي ضعيف دانسته

هاي ارتباطي  اطي و اطالعاتي، شبكهپيشرفت وسايل ارتب

. هاي غيردولتي زيست محيطي وجود دارد ضعيفي بين سازمان

اند از اين ابزار در جهت پيشبرد اهداف خود، بهره  لذا نتوانسته

 مفاهيم آموزش زمينه در كاري پراكندهكافي را ببرند و 

  .وجود دارد ها بوسيله اين سازمان محيطي زيست

ترين هدف اين  ه براي فرضيه چهارم كه مهماما نتايج حاصل )د

درصد نقش اين  47پژوهش است حاكي از اين است كه 

ها را در آموزش محيط زيست مثبت دانسته و معتقدند  سازمان

  ها بخش مهمي از بدنه سازمان محيط زيست در  كه اين سازمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سؤال فرضيه 25ها در مورد  فراواني و درصد پاسخ . 1جدول 

ره
ما

  ها عنوان فرضيه ش
 فراواني

 درصد
ا حدوديت موافقم كامالً موافقم  مخالفم 

كامالً 

 مخالفم
 نظري ندارم

1 
  به آموزشNGOs توجه خاص 

  محيط زيست

 فراواني

 درصد

85 

2/45  

62 

33 

19 

1/10  

11 

9/5  

7 

7/3  

4 

1/2  

2 

وجود ارتباط تعريف شده در امر آموزش محيط 

  و NGOsزيست بين 

  سازمان محيط زيست

 فراواني

 درصد

61 

5/32  

45 

24 

16 

5/8  

10 

3/5  

14 

4/7  

42 

3/22  

3 
  در  NGOsمشاركت و همكاري 

  امر آموزش محيط زيست با يكديگر

 فراواني

 درصد

12 

3/6  

15 

8 

31 

5/16  

62 

33 

60 

32 

8 

2/4  

4 
در عرصه آموزش  NGOsهاي  مؤثر بودن فعاليت

  محيط زيست

 فراواني

 درصد

57 

3/30  

31 

5/16  

15 

8 

11 

8/5  

12 

4/6  

62 

33 
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درصد نظر خاصي را  33امر آموزش محيط زيست هستند، 

 فعاليتاعالم  براي اطالع رسانيدهد  ائه نداده كه نشان ميار

قرار گيرد و بايست بيش از پيش مورد توجه  ميها  اين سازمان

 اند كه نتيجه آن اثبات درصد مخالف اين فرضيه بوده 11تنها 

هاي غيردولتي زيست محيطي در عرصه  كند، سازمان مي

ها و  آموزش محيط زيست مؤثر هستند و يقيناً ارگان

توانند از اين بستر مردمي بخوبي  هاي دولتي مي سازمان

  .گيري كنند بهره

ها مؤيد اين مطلب  مطالعات انجام شده و نتايج حاصله از داده

هاي غيردولتي زيست محيطي در امر  است كه مشاركت سازمان

آموزش محيط زيست بسيار حائز اهميت بوده و بخش مهمي 

هاي آموزشي انجام  اضر در بخشهايي كه در حال ح از فعاليت

متأسفانه مشكل عمده . ها است گيرد در دست اين سازمان مي

هاي غيردولتي زيست محيطي در حوزه مسائل آموزشي  سازمان

كارهاي . شود به ضعف كاركردي فرهنگ جمعي مربوط مي

فرهنگي و آموزشي، به احاظ ماهيتشان ديربازده بوده و در 

اي است  ه نتايج آنها شد و اين مسألهتوان متوج كوتاه مدت نمي

كند كه در  كه بسياري از اعضاء را با اين پندار مواجه مي

گيرد  هاي غيردولتي زيست محيطي كار مهمي انجام نمي سازمان

 پيامد . و اين اقدامات باعث اتالف انرژي، زمان و بودجه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها  آنها از اين سازمان، انفعال اعضاء و يا خارج شدن اين تفكر

رساني يكي از موضوعات مهمي است كه عالوه  اطالع .است

 براي تداوم فعاليت و  هاي غيردولتي سازمانبر اعالم موجوديت 

جلوگيري از موازي كاري و سرعت بخشيدن به امور و جلب 

شود و  هاي مردمي بسيار مهم تلقي مي مشاركت و كمك

حتي اگر همه . قرار گيرد بايست بيش از پيش مورد توجه مي

ها و نهادهاي موجود در كشور نسبت به تنظيم و اجراي  بخش

آموزش محيط زيست متعهد شوند، اگر برنامه هر يك از آنها با 

برنامه ساير نهادها از هماهنگي و انسجام كافي برخوردار 

  .اي عايد نخواهد شد نباشد، باز هم نتيجه

 توزيع مقايسه منظور به ابتدا در: رسي فرضيات پژوهشبر

 نرمال، توزيع با پژوهش اساسي هاي از مؤلفه هر يك هاي نمره

آزمون  نتايج .شد استفاده4٤اسميرنف -آزمون كولموگروف از

 هنجار پيروي يا نرمال توزيع از ا،ه نمره تمام كه داد نشان

 Tبراي بررسي فرضيات پژوهش از آزمون از اين رو . كنند مي

را  اي تك نمونه Tآزمون ) 2(جدول . ده شداي استفا تك نمونه

به دست آمده  يدار با توجه به اينكه سطح معني .دهد نشان مي

كوچكتر از  3به جز فرضيه شماره  ها فرضيه هريك ازبراي 

ييد أت 3بجز فرضيه شماره ها  همه فرضيه، باشد مي 05/0

  .گردند مي
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4. Kolmogrov – Smirnov Test 

 

  هاي تحقيق اي درباره فرضيه تك نمونه Tيج آزمون نتا: 2جدول 

ها فرضيه  
Test Value = 3 

 اختالف ميانگين سطح معناداري درجه آزادي Tمقدار 

1فرضيه شماره   61/6  183 000/0  08/2  

2فرضيه شماره   74/8  145 000/0  65/1  

3فرضيه شماره   15/3-  179 054/0  76/0-  

4فرضيه شماره   18/7  125 000/0  41/2  
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  و پيشنهادات گيري نتيجه

ترين نظام و شيوه  ط زيست، يافتن مناسبهدف آموزش محي

ها و اجراي ساختاري است كه  ارائه مطالب و نحوه فعاليت

زمينه ساز ارتقاء آگاهي زيست محيطي در سطح جامعه 

 باشد تا از اين طريق هر فرد جامعه، خود را از طريق احترام مي

گذاشتن به طبيعت، در حفظ و حمايت از محيط زيست 

 هاي شيوه و موضوعات، مخاطبان عتنو. مسئول بداند

 محيط حفاظت سازمان باعث شده آموزش محيط زيست

از اين رو الزم است . به تنهايي قادر به تأمين آنها نباشد زيست

 سازمانمردم نيز در تحقق اهداف آموزش محيط زيست با 

مشاركت . زيست مشاركت داشته باشند محيط حفاظت

ارهاي مختلفي مي تواند به مردمي از طريق ساز و كارها و ابز

ها و تشكل هاي زيست محيطي از  قوع بپيوندد كه سازمان

در عرصه  زيست محيط سازمان حفاظت. مهمترين اينهاست

هاي غيردولتي زيست  آموزش محيط زيست نبايد به سازمان

محيطي به عنوان رقيب نگاه كند بلكه بايد آنها را شركاء خود 

متأسفانه . ط زيست بداندهاي آموزش محي در اجراي طرح

هاي غيردولتي زيست محيطي در عرصه  مشكل عمده سازمان

آموزش محيط زيست اين است كه با وجود پيشرفت وسايل 

هاي ارتباطي ضعيفي بين آنها وجود  ارتباطي و اطالعاتي، شبكه

دارد لذا نتوانسته اند از اين ابزار در جهت پيشبرد اهداف خود، 

 مفاهيم آموزش زمينه در كاري پراكندهو بهره كافي را ببرند 

حتي اگر . وجود دارد ها بوسيله اين سازمان محيطي زيست

ها و نهادهاي موجود در كشور نسبت به تنظيم و  همه بخش

اجراي آموزش محيط زيست متعهد شوند، اگر برنامه هريك 

از آنها با برنامه ساير نهادها از هماهنگي و انسجام كافي 

  .اي عايد نخواهد شد شد، باز هم نتيجهبرخوردار نبا

هاي  توان جهت افزايش نقش سازمان راهكارهايي كه مي

غيردولتي زيست محيطي در عرصه آموزش محيط زيست، بر 

  :نمود عبارتند از جمع بندي نظرات پيشنهاداساس 

هاي  توجه به توانهاي مشاركتي همه اعضاي سازمان -1

و استفاده از  غيردولتي با هر سطح سوادف شغل، تأهل

هاي مورد  كت آنها در زمينههمفكري، همياري و مشار

 .شانعالقه

هاي  تبليغات و اطالع رساني وسيع در رابطه با فعاليت -2

انجام شده در عرصه آموزش محيط زيست و افزايش 

آگاهي و اعتقاد مردم به مشاركت، بخصوص در عرصه 

  .آموزش محيط زيست كشور

يط زيست توسط سازماندهي توسعه آموزش مح -3

تواناسازي   محيطي با تأكيد بر غيردولتي زيستهاي  سازمان

 مردم

غيردولتي زيست محيطي براي اينكه نقش هاي  سازمان -4

مؤثرتري در آموزش محيط زيست داشته باشند بايد داراي 

هايي باشند كه داشتن درك درست از هويت و  ويژگي

 هاي موجود، برقراري وظايف خود، شناخت محدوديت

پذيري و  هاي غيردولتي، انعطاف رابطه با ساير سازمان

تعامل با دولت، شناخت گروه هاي آسيب پذير و احساس 

  .ها است مسئوليت در مقابل آنها، از جمله اين ويژگي

هاي غيردولتي براي هرگونه  دعوت به همكاري از سازمان -5

با توجه به (ش محيط زيست آموز ي مساعدت در زمينه

  ).توانند ارائه دهند امكاناتي كه مي ها و توانايي

هاي غيردولتي كه قادر به ارائه  حمايت  و توسعه سازمان -6

هاي خود در آموزش محيط زيست در  تجارب و مهارت

 .سطح جامعه هستند

تعيين چهارچوبي نهادي براي آموزش همگاني محيط  -7

 .زيست از طريق مردم محوري

اء در امور ريزي مناسب براي توانمندسازي اعض برنامه -8

آموزشي، ترويجي، تحقيقي و اجرايي در جهت پيشبرد 

 .هاي آموزش محيط زيست طرح

هاي غيردولتي زيست  مطالعه و بررسي عملكرد سازمان -9

محيطي موفق دنيا و الگوبرداري از آنها جهت اجراي 

هاي آموزش محيط  ها و تجارب آنها در اجراي طرح طرح

 .زيست
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ي بيشتر براي حمايت از ساختن تسهيالت قانون فراهم -10

هاي غيردولتي زيست محيطي و مشاركت مردم و  سازمان

 .هاي داوطلب در امر آموزش محيط زيست گروه

هاي كالن آموزش محيط  ها و برنامه تهيه و تدوين طرح -11

 . هاي غيردولتي زيست محيطي زيست به كمك سازمان

ي غيردولتي زيست ها تشكيل صندوق حمايت از سازمان -12

 .هاي آموزش محيط زيست ر طرحمحيطي د

هاي غيردولتي  لزوم به كارگيري نيروي عظيم  و خالق سازمان

با توجه به افزايش (در امر حمايت و حفاظت از محيط زيست 

چرا كه تجارب ). آلودگي ها و روند رو به تخريب آن در كشور

دهد كه دولت توان  چندين ساله دستگاه هاي اجرايي نشان مي

راي آموزش محيط زيست را دارا نبوده و لذا الزم براي اج

بايستي از سيستم كامالً اجرايي بيرون آمده و به صورت 

هاي  خدماتي و نظارتي در كنار مردم و به خصوص سازمان

غيردولتي كه در حقيقت بازوان قوي اجرايي هستند، فعاليت 

  .نمايند

  

   سپاسگزاري
محيطي  دولتي زيستهاي غير سازمانبدين وسيله از همه 

اند تشكر و كه در اين تحقيق ما را ياري نموده كالنشهر مشهد

  .  شودقدرداني مي
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