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 چکیده

نهاد در گرایش به طبیعت و های مردمهای انجمنفعالیت یرابطه این پژوهش بررسیهدف 

است. این آموزان بانه و مریوان )استان کردستان( زیست در میان دانشاحترام به محیط

از  دوره دوم متوسطهنفر  980تعداد  .تحلیلی انجام شده است -روش توصیفی پژوهش با

-ها پرسشنامه استاندارد به روش نمونهعنوان حجم نمونه انتخاب و بین آنآموزان بهدانش

ای توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین مورد تائید قرار گرفت گیری طبقه

جه به ا با توهوتحلیل دادهروش تجزیه و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد.

ای تک نمونه t های ضریب همبستگی پیرسون و آزمونشده از آمارههای گردآوریماهیت داده

نتایج حاکی از آن است که متغیری که از سایر متغیرها در بین  انجام شد. SPSSافزار در نرم

-مردم محیطیهای زیستمتغیر فعالیت انجمن ،پاسخگویان از میانگین باالتری برخوردار بود

-های زیستهای انجمنارتباط میان عملکرد و فعالیتهمچنین نتایج نشان داد که نهاد بود. 

 ای مثبت و مستقیم در جامعه موردبحث بوده است.آموزان رابطهنهاد و دانشمحیطی مردم

محیطی های زیستمحیطی، انجمنگرایش به طبیعت، آگاهی زیست :های کلیدیواژه

 نهاد.مردم
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 مقدمه

هایی است که بشر در ترین چالشزیستی یکی از مهمرسد بحران محیطبه نظر می

-وهوا، کاهش تنوع زیستی، تخریب محیطتغییر در آب .روستقرن حاضر با آن روبه

ی ناشی از آن، کمبود آب و بسیاری دیگر از مشکالت، آمده زیست و فجایع به وجود

ند و اگوهای زندگی نسل حاضر ایجاد کردههایی هستند که تغییراتی را در الواقعیت

ستی زیی رویارویی با این بحران محیطآینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد. شیوه

عمل  محدودۀحال کننده است. بااینقطعاً در کیفیت زندگی نسل حاضر و آتی تعیین

 در زیستیمحیط مشکالت این . بسیاری از(0،1100مارکوز و همکارانوسیع نیست )

 و شبیریدارد ) ریشه طبیعت و انسان بین ارتباط در فرهنگی، ضعف و فقدان آگاهی

-عنوان پیشمحیطی، معموالً به(. آگاهی از مسائل و موضوعات زیست0981همکاران، 

ود شمحیطی محسوب میمحیطی و نهایتاً رفتارهای زیستی زیستنیازی برای دغدغه

 (.1،0111هانگرفورد و والک)

نهاد بر عهده سازی و آموزش جامعه را نهادهای مردمباوجوداین، بخشی از این آگاه

ای از اجتماع و به دلیل آزاد بودن از قیدوبندهای عنوان بدنهدارند. نهادهای مردمی به

زیست دارند ی مساعدی را برای مشارکت در آموزش محیطهای رسمی، زمینهفعالیت

باشد. این امر با فراگیرتر شدن مباحث تر میها وسیعی عملکرد این تشکلو دامنه

ی جهانی به امر آموزش محیطی در سراسر دنیا مطرح شده است. در پهنهزیست

هایی که از طرف کنفرانس زیست توجه زیادی مبذول شده است. حتی در توصیهمحیط

ندی و شده است، سودم (IUCN)9جهانی برای حفاظت از طبیعت و منابع آن اتحادیه

ی سطوح تحصیلی خاطرنشان زیست در کلیهفوریت تعلیم مسائل مربوط به محیط

ها را ها و رفتار(. بخشی از این تغییر نگرش1101، 0دیبایی و الهیجیان)شده است 

دهند که با توجه به نیاز جامعه و با مشارکت اعضای نهاد انجام میهای مردمانجمن

                                                           
0-Márquez et al 

1 - Hungerford and Volk 

9 -International Union for Conservation of Nature 

0  - Dibaee and Lahijanian 
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 نهاد بدون شک در تحقق جامعهمردمگیرد. صورت میآن که داوطلبانه و خودجوش است 

         ای برخوردار کنند و از این حیث از اهمیت ویژهناپذیری را ایفاء میمدنی نقش اجتناب

ها با مخاطب قرار دادن آحاد مردم بدون در نظر گرفتن بسیاری از باشند. این انجمنمی

نوعی افراد را در یک ادهای مختلف وجود دارد بهمقررات و قوانینی که برای جذب افراد در نه

 شده و مورد وفاق در سطحی فراگیرتر قرارفرایند باز اجتماعی شدن منطبق با اصولی پذیرفته

صورت محیطی بدون شک چنین رسالتی را چه بهنهاد زیستهای مردمدهند. انجمنمی

ر پذیمنظور مسئولیترا به های مؤثریمستقیم و چه غیرمستقیم بر عهده دارند و دریچه

-ها بدون شک دانشکنند. تأثیر این انجمننمودن افراد در قبال محیط زندگی خود باز می

گذارد و تعریف قواعد رفتاری خاصی به نهادینه بهره نمیآموزان و قشر جوان و نوجوان را بی

کنند. ایت میای ماندگار و پایدار هدنمودن ارزشمندی طبیعت جامعه را به سمت توسعه

 آموزانبه دانشآموزش  ویژهبه جامعه عمومی فرهنگ زیست، ارتقایمحیط حفظ درباره

 زیستمحیط حفظ عمومی جامعه فرهنگ در اگر راستیبه کند،می ایفا را مهمی نقش

 های بازدارندهاهرم به نیاز بدون زیستیمحیط مشکالت از باشد بسیاری باالیی سطح در

 به نسبت مردم داشت انتظار توانحتی می و شد خواهد برطرف مردم با کمک دولتی

 العملبرساند، عکس زیستمحیط به آسیبی است ممکن که های دولتیفعالیت بعضی

باشد  داشته مهمی نقش توانندمی زمینه این در نهادهای مردمانجمن ؛ کهدهند نشان

محیطی، ترویج آموزش زیستهای مختلفی ازجمله ها در زمینه(. آن0981بنسون، )

های الزم در جهت حفظ، محیطی و همچنین آگاهیهای زیسترفتارها و گرایش

سوزی، سیل، ازدیاد زباله هایی ازجمله آتشمحیطی در مواجه با بحراناقدامات زیست

ویژه همچنان که گفته شود برای کودکان و توانند عمل کنند. این امر بهو... می

توانند نسبت به محیط حائز اهمیت است، چراکه از همان دوران می نوجوانان بسیار

خود آگاه شوند و یاد بگیرند که چه اقداماتی را نباید انجام دهند و به تبع آن؛ چه 

زیستی از همان های محیطآموزشزیست باید انجام دهند. اقداماتی برای حفظ محیط

کند تا از شود و کودک را موظف مییهای مثبت نهادینه مصورت عادتدوران کودکی، به
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(. 1118، 0برون)کند، به بهترین شکل ممکن پاسداری کند زیستگاهی که در آن زندگی می

زیست به خود، جامعه و محیط دهند که با قبول مسئولیت در قبال محیطها یاد میبه آن

 آموزش به قداما زیست؛محیط آموزش در (.0981طبیعی ارزش بگذارند )شبیری و همکاران، 

 و افراد نسبت به است آموزاندانش تحصیل و رشد زمان که نوجوانی کودکی و دوران در

 نوجوانان و کودکان کهاین نخست است، زیرا برخوردار ایویژه اهمیت از دیگر هایدوره

        تشکیل را بعد نسل هم آنان . دوم،(1111ارجمندی، انسانی هستند ) گروه ترینبزرگ

 در کودکان سوم .را دارند آینده هاینسل با حاضر نسل ارتباط مسئولیت هم و دهندمی

 یادگیری و دریافت باالی سطح چهارم پذیرترند.محیطی آسیبزیست هایآلودگی انواع برابر

 گیرند.فرامی بیشتر و ترسریع را آنان مطالب کهطوریبه است، نوجوانی و کودکی در سنین

-ی محیطنهاد درزمینهانجمن مردم 01استان کردستان، با دارا بودن با این اوصاف، 

-می 1های فراوانی در سطح هشت شهر آنهایی است که انجمنزیست یکی از استان

، های آموزشیهای مختلف همایشی، برگزاری کالسهایی را در زمینهباشد که فعالیت

)به نقل دهند و ... انجام می سوزیآوری زباله، جلوگیری از آتشسواری، جمعدوچرخه

شاخص عملکرد  (.0913زیست استان کردستان، از سایت سازمان حفاظت محیط

فاکتور  11که از سوی دانشگاه ییل و کلمبیا انجام شده و  1100زیستی سال محیط

وهوایی را موردبررسی محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی، تغییرات آب

)گزارش قرار گرفت  89کشور موردمطالعه، در جایگاه  038ایران از میان  قرار داده بود،

-های زیستی تشکیل انجمناین امر زمینه(. 1101زیستی، شاخص عملکرد محیط

زیست و فعالیت تحقیقات در مورد آموزش محیط محیطی را فراهم آورده است.

یم و معناداری بین دهد که رابطه مستقزیستی در استان نشان میهای محیطانجمن

 زیست و همچنین عملکردها با گرایش به احترام به طبیعت و محیطهای انجمنفعالیت

 محمدی ومحیطی دارند. برای نمونه بنگرید به شهروندان در ایفای رفتارهای زیست

دهد که . همچنین تحقیقات نشان می(0911پور و همکاران )علوی( 0916همکاران )

                                                           
0 -Brown 

اند از سنندج، مریوان، سقز، دیواندره، بانه، کامیاران، بیجار و قروه. )به نقل از این شهرها عبارت -1

 (.0913زیست استان کردستان، سایت سازمان حفاظت محیط
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-زیست رفتارهای بر متغیرهای اقتصادی به نسبت فرهنگی هایمتغیر تأثیرگذاری

 دانش بر محیطی غیرمستقیمزیست تجربه (؛ و2013؛0)الیدلی محیطی بیشتر است

)دوردین و  است تأثیرگذار افراد محیطیاز نگرش زیست بیش محیطیزیست

 .(2010؛1ویت

 در محیطیزیست ازنظر که است کشور مناطق ازجمله کردستان باوجوداین، استان 

 دهۀ دو طی است؛ اما کرده تجربه در گذشته را کمتری آسیب مناطق، سایر با مقایسه

 دست دادن از یا هدر رفت زیست،محیط مدیریت در یکپارچگی عدم دلیل به اخیر

 اراضی تبدیل آب، سطحی جریانات یا بارندگی از ناشی هایروان آب از باالیی حجم

 دام یرویهبی و مفرط چرای سودجویان، توسط سکونتی فضاهای به مراتع و جنگلی

 فاضالب یتصفیه و سیستم آوریجمع یشبکه ناکارآمدی یا فقدان استان، مراتع در

 یرویهبی برداشت و هارودخانه حریم رعایت عدم شهری، و روستایی هایسکونتگاه در

 در محیطیزیست ضوابطو  معیارها به توجه عدم ها،رودخانه بستر از ماسه شن و

 متعددی محیطیزیست مسائل متحمل عمرانی استان هایپروژه و هاطرح از بسیاری

 مسائل شدن دلیل حاد به آن، کاهش برای نکردن تالش و آن به توجه عدم و است شده

 .ندارد خود مقابل در آینده مناسبی استان، نزدیک و دور هایاستان محیطیزیست

 افزایش محیطی،زیست تنوع شدید کاهش سال، در بحرانی روزهای تعداد افزایش

-آب آلودگی یک، درجه مراتع سهم کاهش های استان،جنگل تخریب خاک، فرسایش

 استان، و یخبندان سرد روزهای شدید کاهش مشهود، اقلیم تغییر استان، روان های

 هایطرح اجرای از ناشی محیطیزیست مشکالت سایر و کویرزایی واضح هایحرکت

 ایتوسعه هایحرکت منفی جانبی اثرات بر تأکید با استانی و خارج داخل نادرست

 عدیده مشکالت با استان کردستان که است شده باعث همجوار، هایاستان سایر

توان با توجه به این موارد می(. 0911)فتاحی و همکاران،گردد  مواجه محیطیزیست

. شودزیست در استان کردستان احساس میحفظ محیطهایی برای گفت که آموزش

های مختلف هایی را در زمینهفعالیتنهاد های مردماین امر سبب شده است انجمن

آوری زباله، جلوگیری از سواری، جمعهای آموزشی، دوچرخههمایشی، برگزاری کالس

                                                           
0 - Laidley 

1  - Duerden & Witt 
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 هایثار فعالیتبررسی آدر این پژوهش به  بنابراین،؛ دهندسوزی و ... انجام میآتش

خواهیم آموزان ی دانشویژه در رابطهنهاد در استان کردستان بههای مردمانجمن

موزان به آنهاد در گرایش دانش های مردمهای انجمنبررسی رابطه فعالیتپرداخت. 

نشان  آموزانتواند میزان تأثیر این آثار را بر دانشمیزیست طبیعت و احترام به محیط

 دهد.

 هاها و فرضیهسؤال

 شوند:با توجه به هدف تحقیق در این راستا فرضیات زیـر مطرح می

آموزان و گرایش نهاد بر رفتار دانشهای مردمهای انجمنای بین فعالیتچه رابطه -0

 زیست تأثیر دارد؟ها به احترام به محیطآن

سواد آموزان و زیست در بین دانشای بین گرایش به محیطچه رابطه -1

 وجود دارد؟ ها رابطهمحیطی آنزیست

آموزان با گرایش به حفظ محیطی زیست ای بین درگیری تحصیلی دانشچه رابطه -9

 وجود دارد؟

آموزان وجود زیست در میان دانشای بین جنسیت و گرایش به محیطچه رابطه -0

 دارد؟

رفتارهای  ی بهدهو جهتنهاد های مردمای بین عضویت در انجمنچه رابطه -1

 آموزان وجود دارد؟زیستی دانشمحیط

 روش تحقیق

است. این روش عالوه بر  (میدانی)روش مورداستفاده در این تحقیق، روش پیمایشی 

 آیدها نیز برمیتوصیف خصوصیات واحدهای مورد تحلیل، درصدد تبیین پدیده

نوع کاربردی  شده در این پژوهش ازی اجتماعی مطرحمسئله (.0989)ساروخانی،

نهاد در های مردمهای انجمنبررسی رابطه فعالیت این پژوهش در راستای است.

دو شهر بانه و مریوان در زیست موزان به طبیعت و احترام به محیطآگرایش دانش 

درصدد است تا به بررسی این رابطه بپردازد و هم اینکه در ارتقای فرهنگ و نگرش 

راهکارهایی را ارائه نماید. قلمرو پژوهش ازنظر مکانی استان زیست مثبت به محیط

شمسی  0918باشد و ازنظر زمانی نیز زمستان کردستان و شهرهای مریوان و بانه می
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آموز ساکن در شهر بانه هزار دانش 1111جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد باشد. می

دبررسی با استفاده از فرمول آموز در شهر مریوان بوده است. نمونه موردانش 3899و 

نفر گسترش داده  980نفر تعین گردید که بنا بر مالحظات نظری به  931کوکران 

سؤال بسته در اختیار نمونه بررسی قرار داده  61ای محقق ساخته در شد و پرسشنامه

وسیله آمارهای توصیفی و آمار استنباطی )آزمون ضریب همبستگی ها بهشد. داده

مورد تحلیل قرار  Spss26افزاری مستقل( با استفاده از بسته نرم tزمون پیرسون و آ

 گیریباشد. برای اندازهشناسی از نوع کمی پیمایشی میازلحاظ روش اند.شدهداده

مفاهیم در تحقیقات اجتماعی ابزارهای متفاوتی ازجمله: مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه 

گیرند. ماهیت و نوع روش مورداستفاده قرار میو ... وجود دارد که هرکدام با توجه به 

. شده استگیری مفاهیم و متغیرها استفادهدر این تحقیق از پرسشنامه برای اندازه

برای برآورد حجم نمونه با در اختیار داشتن حجم کل جامعه آماری از فرمول کوکران 

ش آلفای برای سنجش ضریب پایایی از رو (.0989پور، )رفیعشده است استفاده

ایم از این برای تعیین پایایی یک پرسشنامه یا آزمون با تأکید کرونباخ استفاده کرده

توان استفاده کرد. مفهوم اعتبار )روایی( به این سؤال پاسخ بر همبستگی درونی می

سنجد. بدون آگاهی از گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را میدهد که ابزار اندازهمی

های حاصل از آن اطمینان داشت. بدین دقت دادهتوان بهگیری نمیدازهاعتبار ابزار ان

های تحقیق توسط محقق با نظر اساتید راهنما و مشاور و محاسبه نامهمنظور پرسش

آلفای کرونباخ و برخی منابع موجود داخلی و خارجی تدوین و درنهایت سؤاالتی که 

 1 ها در قالبشوند. پرسشنامهاب میاز بیشترین وزن و اهمیت برخوردار باشند، انتخ

-گویه، متغیر سواد زیست 01زیست در متغیر گرایش به طبیعت و احترام محیط

گویه،  00نهاد در محیطی مردمهای زیستگویه، متغیر فعالیت انجمن 01محیطی در 

-گویه، متغیر رفتارهای حفاظت از محیط 01متغیر درگیری تحصیلی پاسخگویان در 

ها در پنج گزینه با استفاده از گویه طراحی گردید. پاسخ به این گویه 01زیست در 

، «نظری ندارم»، «مخالفم»، «کامالً مخالفم»های طیف لیکرت که شامل گزینه
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بینی شده است. روش باشد برای پاسخگویان پیشمی« کامالً موافقم»و « موافقم»

های ضریب شده از آمارهردآوریهای گها با توجه به ماهیت دادهوتحلیل دادهتجزیه

ها ای استفاده شد. برای توصیف و تحلیل دادهتک نمونه tهمبستگی پیرسون و آزمون 

 استفاده شده است. SPSSافزار آماری از بسته نرم

 هاتحلیل یافته

شود. بخش اول شامل توصیف متغیرهای های پژوهش حاضر در دو بخش ارائه مییافته

 شود.های تحقیق پرداخته میدوم به بررسی و آزمون فرضیهتحقیق است. بخش 
گردید. در ابتدا به در قسمت آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی و درصد استفاده 

نهاد و های مردمتوصیف جامعه آماری برحسب جنس، سن، میزان ارتباط با انجمن

 در جدول توصیفیهای طیف پرسشنامه سپس درصد پاسخگویان به هرکدام از گویه

های ترکیبی هریک شود. در ادامه شاخصها آورده میهمراه با درصد و میانگین پاسخ

 ها نیز ذکر خواهد شد.از متغیر

درصد پسر هستند.  1141درصد دختر و  0040(، =980Nاز کل حجم نمونه تحقیق )

ب برابر با ازآنجاکه جامعه موردبررسی در شهرهای موردنظر )بانه و مریوان( به ترتی

نفر بر اساس اعالم مرکز ملی آمار بوده است و نتایج مورد انتظار  3899و  1111

شد. سهم دو شهر موردنظر برابر با پرسشنامه تأمین می 980وسیله پژوهش باید به

پرسشنامه  980ها بوده است. از مجموع از کل پرسشنامه %6041و مریوان  %9140بانه 

تر آموزان دخصورت مساوی در میان دانشبر آن بود تا به موردنظر که بیشترین سعی

آموزان شهر پسر و در میان دانش 33دختر و  30و پسر توزیع گردد، در شهر بانه 

صورت صحیح به محقق بازگرداندند. پسر پرسشنامه را به 096دختر و  13مریوان 

درصد  00ه آموزان پاسخگو در دو شهر مریوان و بانتوزیع درصدی جنسیت دانش

( توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان به 0درصد پسر بودند. نمودار ) 16دختر و 

را نشان داده است. « نهادمحیطی مردمهای زیستمیزان ارتباط با انجمن»پرسش 

اند که در میان را برگزیده "رابطه کم"از پاسخگویان با این پرسش پاسخ  9940%

ها بیشترین پاسخگو را داشته است. در مرتبه ر گزینهها این گزینه بیش از سایگزینه

از کل پاسخگویان را در  %1140نفر برابر با  000نظر  "رابطه ندارم"بعدی گزینه 

باشد در از پاسخگویان می 1348آموزان که برابر با نفر از دانش 016برگرفته است. 
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اند دهو پاسخ خود برگزی را متناسب با جواب "ارتباط زیاد"ارتباط با این پرسش گزینه 

از پاسخگویان بوده است که تعداد  %646پاسخ موردنظر  "ارتباط بسیار زیاد"و گزینه 

ای که از نفر در دو شهر بانه و مریوان بوده است. گزینه 11ها نیز برابر با فراوانی آن

تا "ها کمترین میزان پاسخگو را به خود اختصاص داده است گزینه سایر گزینه

باشد که این ارتباط در سطح متوسط و یا بینابینی مورد ارزیابی قرار می "ودیحد

آموزان یا پاسخگویان در شهرهای بانه و از دانش %940گیرد، این گزینه مدنظر می

، 9، نظری ندارم 0، موافقم 1گزینه پرسشنامه )کامالً موافقم  1مریوان بوده است. 

 د.باش( می0، کامالً مخالفم 1مخالفم 
 نهادمحیطی مردمهای زیست. میزان رابطه پاسخگویان با انجمن0نمودار 
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گویه در  01زیست با ها در مقوله متغیر گرایش به طبیعت و احترام به محیطپاسخ

توان استنباط ( است. از میانگین و انحراف استاندارد می10حد متوسط )میانگین کل 

ورد کند مما باید با رفتار و عمل خود کسانی که حیوانات را شکار می»کرد که گویه 

ها پاسخگویان بیشتری آن را ای است که از سایر گزینهگزینه« سرزنش قرار دهیم

تکنولوژی و ابداعات انسان باید در خدمت حفظ و »اند و گویه متناسب تشخیص داده

 ترین میانگین را به خود اختصاصکم« باشدزیست طبیعی پاکیزه نگهداشتن محیط

( میانگین سؤاالت متغیر گرایش به طبیعت و احترام به 0داده است. شکل )

 هد.دزیست را در میان پاسخگویان نشان میمحیط

 

 زیست. متغیر گرایش به طبیعت و احترام به محیط0شکل 

حد متوسط )میانگین کل گویه در  01محیطی با ها در مقوله متغیر سواد زیستپاسخ

وپرورش های آموزشصورت جدی در برنامهزیست باید بهحفظ محیط»( است. 11

ها پاسخگویان بیشتری آن را متناسب ای که از سایر گزینهگزینه« گنجانده شود

هایشان کشاورزان نباید از کودهای شیمیایی در زمین»اند و گویه تشخیص داده

( میانگین 1انگین را به خود اختصاص داده است. شکل )ترین میکم« استفاده کنند

 دهد.محیطی را در میان پاسخگویان نشان میسؤاالت متغیر سواد زیست



 015و...                                        عثمان هدایت/  ...گرایش در نهادمردم هایانجمن هایفعالیت رابطه بررسی

 

 

 محیطی. متغیر سواد زیست1شکل 
گویه در  00نهاد با محیطی مردمهای زیستها در مقوله متغیر فعالیت انجمنپاسخ

های انجمن بر اهمیت حفاظت از آموزشبخشی از »( است. 11حد زیاد )میانگین کل 

ری ها پاسخگویان بیشتای که از سایر گزینهگزینه« باشدمنابع آب و خاک متمرکز می

عقیده من به حفاظت از منابع طبیعی »اند و گویه آن را متناسب تشخیص داده

ترین میانگین را به خود اختصاص کم« های انجمن استنخورده از تأثیر آموزشدست

-محیطی مردمهای زیست( میانگین سؤاالت متغیر فعالیت انجمن9ده است. شکل )دا

 دهد.نهاد را در میان پاسخگویان نشان می

 

 نهادمحیطی مردمهای زیست. متغیر فعالیت انجمن9شکل 

051015202530

…های انجمن بر آگاهی من از  پیامدهای آموزش

…آگاهی من از پیامدهای آلودگی هوا به خاطر 

…های خود مرا از پیامدهای انجمن با آموزش

…انجمن به خوبی مرا از مزایای استفاده از 

…های انجمن از مزایای حفظ به سبب آموزش

…-نهای انجمن از عدم تقسیم زمیبه سبب آموزش

…اهمیت حفاظت از فضای سبز  توسط انجمن 
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گویه در حد متوسط  01ها در مقوله متغیر درگیری تحصیلی پاسخگویان با پاسخ

ام را انجام روزانه قبل از هر کاری تکالیف درس و مدرسه»( است. 19)میانگین کل 

ها پاسخگویان بیشتری آن را متناسب تشخیص ای که از سایر گزینهگزینه« دهممی

ترین کم« تر استدرس خواندن برای من از هر چیز دیگری باارزش»اند و گویه داده

الت متغیر درگیری ( میانگین سؤا0میانگین را به خود اختصاص داده است. شکل )

 دهد.تحصیلی پاسخگویان را در میان پاسخگویان نشان می

 . متغیر درگیری تحصیلی پاسخگویان0شکل 

گویه در حد متوسط )میانگین  01محیطی با ها در مقوله متغیر رفتارهای زیستپاسخ

 کنم جلویاگر شخصی را در حال آزار و اذیت حیوانات ببینم سعی می»( است. 19کل 

 ها پاسخگویان بیشتری آن را متناسب تشخیصای که از سایر گزینهگزینه« را بگیرم او

آوری هنگام گردش در طبیعت در صورت مشاهده زباله آن را جمع»اند و گویه داده

( میانگین سؤاالت 1ترین میانگین را به خود اختصاص داده است. شکل )کم« کنممی

 دهد.یان پاسخگویان نشان میمحیطی را در ممتغیر رفتارهای زیست

051015202530

…درس خواندن برای من از هر چیز 

…د  توانهر کسی درس نخواند نمی

…روزانه قبل از هر کاری تکالیف

…از موفقیت در درس خواندن بیش

…درس خواندن به من انرژی زیادی
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 محیطی. متغیر رفتارهای زیست1شکل 

ن به بررسی و آزموها و آمار توصیفی که در باال بدان اشاره گردید با توجه به فرضیه

 شود.های تحقیق پرداخته میفرضیه

دارند  آموزان که ارتباط با این انجمننهاد بر رفتار دانشهای مردمفعالیت انجمن

 .زیست، بیشتر استدر گرایش احترام به محیط

 . آزمون پیرسون فرضیه اول پژوهش 1جدول  

 
 

 زیستگرایش به محیط رابطه با انجمن

 **14030 0  رابطه با انجمن

 Sig( .1-tailed)  14111 

 N 980 980 

-گرایش به محیط

 زیست
 14030** 0 

 Sig( .1-tailed) 14111  

 N 980 980 

 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ها در اثرپذیری بر رفتار انجمن عملکرد که اندداده نشان پژوهشی هاییافته اغلب

ها بیشتر باشد ی فعالیتها تعامل دارند، بیشتر و لذا، هرچه دامنهافرادی که با آن

های فعالیت انجمن(. 1119، 31پنریچانجمن و اهداف آن بیشتر است ) گرایش افراد به

آموزان که ارتباط با این انجمن دارند در گرایش و احترام به نهاد بر رفتار دانشمردم

 در نهادهای مردمهای عملی انجمنها و فعالیتزیست، بیشتر است. آموزشمحیط

گونه که در همان .دارد معناداری و تأثیر مثبت آموزانزیستی دانشمحیط رفتارهای

با احتمال خطای  1411داری شود رابطه فوق در سطح معنی( مشاهده می1جدول )

باشد. ضریب باشد و این رابطه نیز مستقیم مثبت میمعنادار می %11در سطح  0%

ای میان این دو متغیر وجود دارد باشد که ارتباط قویبیانگر این واقعیت می 14030

ها نهاد گرایش آنمحیطی مردمهای زیستآموزان با انجمنا افزایش ارتباط دانشو ب

 ها افزایش خواهد یافت.زیست در آنبه طبیعت و احترام به محیط

 معناداری و مثبت تأثیر زیستمحیط حفاظت رفتارهای در محیطیزیست سواد 

 .دارد

 . آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم پژوهش9جدول 

                                                           
31-Pintrich 

 
 محیطیرفتار زیست محیطیسواد زیست 

 **14918 0  محیطیسواد زیست

 Sig( .1-tailed)  14111 

 N 980 980 

 0 **14918  محیطیرفتار زیست

 Sig( .1-tailed) 14111  

 N 980 980 

 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  
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محیطی و -یعنی میزان اطالعات فرد در مورد مسائل زیستمحیطی آگاهی )سواد( زیست

دیگر دانشی عمومی عبارتمحیطی و بهشناخت از چگونگی رفتار، جهت این معضالت زیست

هایش است که گاهی از آن دربارۀ حقایق، مفاهیم و روابط محیط طبیعی و اکوسیستم

 ندازهای طبیعی و آشنایی و انساشود و به شناخت چشمعنوان سواد اکولوژیک نیز یاد میبا 

یطی نگر به مسائل محپردازد. این انس و آشنایی مستلزم نگرشی کلبا حیات طبیعی می

 ها و احساساتی است کهها، فعالیتمحیطی دربرگیرندۀ شیوهپیرامون است. آگاهی زیست

 صورتی که در ( به0981ریشه در آشنایی با محیط و شناخت دقیق آن دارد )صالحی، 

( نشان داده شده است، نتیجه حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان 9جدول )

آموزان مدارس بانه محیطی در میان دانشمحیطی و رفتارهای زیستمتغیرهای سواد زیست

و با  14111رساند. رابطه فوق در سطح معناداری و مریوان حکایت از معناداری رابطه را می

اشد. بمعنادار بوده و رابطه نیز از نوعی مثبت و مستقیم می %11 در سطح %0احتمال خطای 

رابطه  خواهیم بود. %918دیگر با افزایش یکی از متغیرها شاهد افزایشی با ضریب عبارتبه

 محیطی میزان کاربستصورت مستقیم و مثبت بود و با افزایش سواد زیستموردنظر به

 اندازه افزایش خواهد یافت.محیطی نیز به همان های زیسترفتار

زیستی محیط رفتارهای در نهادهای مردمهای عملی انجمنها و فعالیتآموزش

 .دارد معناداری و تأثیر مثبت آموزاندانش

 . آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم پژوهش0جدول 

 
 اهفعالیت انجمن محیطیرفتار زیست 

 **14901 0  محیطیرفتار زیست

 Sig. (1-tailed)  14111 

 N 980 980 

 0 **14901  هافعالیت انجمن

 Sig( .1-tailed) 14111  

 N 980 980 

 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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نهاد هموار همگان را دعوت به همکاری و همیاری در محیطی مردمهای زیستانجمن

ها بیشتر معطوف به اعمالی های این انجمنکنند. آموزشزیست میجهت حفظ محیط

گیرند. برای نمونه مشارکت اعضای ها آن را در پیش میاست که اعضای این انجمن

صورت خودجوش جهت کاهش دادن و یا رفع اثرات محیطی بههای زیستاین انجمن

 محیطی خود جنبه آموزش عملی هم دارد.سوء زیست

های آموزان و فعالیتمحیطی دانشمیان متغیرهای رفتار زیستداری ارتباط معنی

باشد که از آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان نهاد واقعیتی میهای مردمانجمن

شود، نتیجه ( مشاهده می0این دو متغیر حاصل شده است. به صورتی که در جدول )

و احتمال  %0با خطای  1411دار بودن رابطه در سطح معناداری آزمون حاکی از معنی

 کند و به سخنرابطه مستقیم و مثبت میان دو متغیر موردبررسی را اثبات می 11%

افزایش خواهد  %14901دیگر با افزایش هرکدام از این دو متغیر دیگر نیز با ضریب 

 یافت.

 نهاد بر دختران بیشتر از پسران است.های مردمانجمن تأثیر فعالیت

 نحراف استاندار و خطای انحراف استاندار متغیرهای فرضیه چهارم. میانگین، ا1جدول 

 N Mean جنسیت 
Std .

Deviation 

Std .Error 

Mean 

فعالیت 

 هاانجمن

 14311 14388 91411 068 دختر

 14318 014991 91411 109 پسر

 هایریزیبرنامه آن به تبع و زیستیهای محیطگیریجهت در نیز جنسیت نقش

های نظریه میان از و قرارگرفته تأکید مورد زیستی،محیط ارتقای سواد برای آموزشی

 هانگرش تفاوت بر ضمن تأکید اکوفمنیسم نظریه زیست،محیط شناسیجامعه مختلف

 مختلف، دالیل به زنان که است معتقد مردان، زنان و بین در زیستیمحیط رفتارهای و

کنند حمایت می آن از و بوده زیستمحیط به نسبت مثبت نگرش مردان دارای از بیش

 (.0911)رضایی و همکاران، 

باشد. تفاوت میانگین ناچیز مستقل می tهای آزمون زمینه( که یکی از پیش1جدول )

هد. دمحیطی را نشان مینهاد زیستهای مردممیان دختران و پسران در تأثیر فعالیت
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بوده است که  01499برای پسران برابر با و  1438انحراف معیار برای دختران برابر با 

بوده است. تفاوت  1431و برای پسران مساوی  1431انحراف از این میزان برای دختران 

ه ها صورت گرفته است کمنظور برابری واریانسها و نتیجه تست لون که بهمیانگین

کردستان  آموز در دو شهرحاکی از عدم معناداری تفاوت میان دختران و پسران دانش

گذارند ها میمحیطی بر آننهاد زیستهای مردم)بانه و مریوان( در تأثیری که انجمن

نهاد در جامعه محیطی مردمهای زیستهای انجمنبر این اساس فعالیتباشد. می

 آموزان پسر و دختر داشته است.موردبررسی تأثیر یکسانی بر دانش

ار آموزان مثبت و معناددرگیری تحصیلی دانشها با ی بین آثار فعالیت انجمنرابطه

 .است

 . آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه پنجم6جدول 

 اهفعالیت انجمن درگیری تحصیلی 

 درگیری تحصیلی

 0 14119 ** 

Sig( .1-tailed)  1 

N 980 980 

 هافعالیت انجمن

 14119 ** 0 

Sig( .1-tailed) 1  

N 980 980 

 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.) 

 

 دهندهکه نشان تحصیلی هایفعالیت در هدفمند و خودآغازگرانه تحصیلی درگیری

-حالت با همراه یادگیری، هایکنندهو تسهیل پایدار شناختیروان گذاریسرمایه نوعی

 دنبال که به هاییکوشش است؛ فردی هایکوشش میزان در هیجانی مثبت، های

ارتباط میان (. 0910)بروجردی، ها است مهارت و دانش بر فرد تسلط یا درک ارتقای

آموزان مدارس نهاد و درگیری تحصیلی دانشهای مردمهای انجمنمتغیرهای فعالیت

شهرهای بانه و مریوان که معناداری آن با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون 
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شود، نتیجه ( مشاهده می6که در جدول )نحویدو حاصل شده است. بهمیان این 

 %11و احتمال  %0با خطای  1411دار بودن رابطه در سطح معناداری آزمون از معنی

گر کند و به سخن دیرابطه مستقیم و مثبت میان دو متغیر موردبررسی را حکایت می

افزایش خواهد  %14119ز با ضریب با افزایش هرکدام از این دو متغیر، متغیر دیگر نی

 یافت.

 گیرینتیجه 

هایی است که بشر در ترین چالشزیستی یکی از مهمرسد بحران محیطبه نظر می

-وهوا، کاهش تنوع زیستی، تخریب محیطتغییر در آب .روستقرن حاضر با آن روبه

مشکالت،  ی ناشی از آن، کمبود آب و بسیاری دیگر ازآمده وجودزیست و فجایع به

ند و اهایی هستند که تغییراتی را در الگوهای زندگی نسل حاضر ایجاد کردهواقعیت

، محیطیآینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد. آگاهی از مسائل و موضوعات زیست

-محیطی و نهایتاً رفتارهای زیستی زیستنیازی برای دغدغهعنوان پیشمعموالً به

نهاد های مردمکه بخشی از انجام این امر، بر عهده انجمنشود محیطی محسوب می

زیست ی محیطنهاد درزمینهانجمن مردم 01استان کردستان، با دارا بودن باشد. می

های مختلف هایی را در زمینهفعالیت های آنانجمنهایی است که یکی از استان

آوری زباله، جلوگیری از سواری، جمعهای آموزشی، دوچرخههمایشی، برگزاری کالس

رو، پژوهش حاضر سعی نموده است به بررسی ازایندهند؛ سوزی و ... انجام میآتش

موزان به طبیعت و احترام آنهاد در گرایش دانش های مردمهای انجمنفعالیترابطه 

بپردازد. بنابراین با استفاده از روش پیمایشی بانه و مریوان  هایشهر درزیست به محیط

 ابزار پرسشنامه به این امر پرداختیم.و 
آید متغیری که از سایر متغیرها از میانگین باالتری چنانچه از بررسی آمار برمی 

گویه )میانگین  00نهاد با محیطی مردمهای زیستبرخوردار بود متغیر فعالیت انجمن

ها منآموزان در این انجعضویت دانش دهد کهنشان می پژوهشنتایج ( است. 11کل 

نهاد بر پایه آن های مردمنقش گریزناپذیری را در تحقق اهدافی که این انجمن

اند دارند. این افراد در جریان و خارج از این ارتباط در گسترش مبانی و شدهتأسیس

زیست سهم بسیاری زیادی را، به سبب درگیر شدن در ادبیات حفاظت از محیط



 003و...                                        عثمان هدایت/  ...گرایش در نهادمردم هایانجمن هایفعالیت رابطه بررسی

 

بر  نهادهای مردمفرضیه فعالیت انجمناین وصف  کنند. باتعامالت اجتماعی، ایفا می

، زیستدارند در گرایش احترام به محیط آموزان که ارتباط با این انجمنرفتار دانش

معنادار  %11در سطح  %0با احتمال خطای  1411داری بیشتر است. در سطح معنی

 باشد.مثبت می 14030باشد رابطه موردنظر با مستقیم ضریب می

محیطی های زیستمحیطی لزوماً محصول فعالیت مستقیم انجمنیستسواد ز

نهاد نیست، گاه خواندن یک کتاب، تماشای یک فیلم، مشاهده یک صحنه در مردم

محیطی نیز قرار بگیرد، منتها آنچه تولید محیط و... ممکن مبنای تولید سواد زیست

را واجد ارزش پیگیری محیطی نهاد زیستهای مردممحیطی توسط انجمنسواد زیست

 سازینوعی محلیباشد و بهنماید، درگیر ساختن عملی جامعه در این پروسه میمی

نهاد های مردمباشد. دعوت انجمنصورت ملموس میمحیطی بهسواد و آگاهی زیست

زیست اگرچه سازوکارهایی صواب بودن منظور حفظ محیطمحیطی از جامعه بهزیست

های عمیقی سازد، خود حامل انبوهی از آگاهیز از توضیح مینیاچنین عملی را بی

است که ممکن است در قامت یک جمله آراسته شده باشد و افراد را به انجام رفتاری 

هایی به نهاد با تولید چنین آگاهیهای مردمتشویق یا وادارد. از این حیث انجمن

نهایت خیر همگانی و مصلحت کنند که درای از رفتارها کمک میتقویت و تقبیح پاره

 عمومی را به دنبال خود خواهد داشت.

 مثبت تأثیر زیستمحیط حفاظت رفتارهای در محیطیزیست سوادمعناداری فرضیه 

هایی تواند نتیجه چنین پنداشتهنیز با توجه به آنچه تشریح شد، می .دارد معناداری و

با  %0و خطای  14111داری معنیترتیب فرضیه موردبحث نیز در سطح اینباشد. به

صورت مستقیم و مثبت اطمینان معنادار بوده است. رابطه موردنظر به %11احتمال 

ه محیطی نیز بهای زیستمحیطی میزان کاربست رفتاربود و با افزایش سواد زیست

 همان اندازه افزایش خواهد یافت.

اد هموار همگان را دعوت نهمحیطی مردمهای زیستانجمنتوان گفت که همچنین می

ها های این انجمنکنند. آموزشزیست میبه همکاری و همیاری در جهت حفظ محیط
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ای گیرند. برها آن را در پیش میبیشتر معطوف به اعمالی است که اعضای این انجمن

صورت خودجوش جهت محیطی بههای زیستنمونه مشارکت اعضای این انجمن

محیطی خود جنبه آموزش عملی هم دارد. ات سؤ زیستکاهش دادن و یا رفع اثر

صورت های اخالقی و رفتارهای عملی بهتوسعه و ترویج این رفتارها در قالب پیام

د. شوآموزان و سایر افراد جامعه هم میمشخص برانگیزاننده رفتارهای مشابه در دانش

رداخته شد، به افزایش ها پگونه که در مطالب قبلی نیز به آنها هماناین نوع آموزش

ها و آموزشانجامد. با این وصف، فرضیه محیطی نیز میهای زیستسواد و آگاهی

 تأثیر آموزانی دانشزیستمحیط رفتارهای در نهادهای مردمانجمنهای عملی فعالیت

با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح  .دارد معناداری و مثبت

باشد این رابطه دار میمعنی %11در سطح اطمینان  %0خطای  با 1411داری معنی

 صورت مستقیم و مثبت بوده است.به

یرند گهایی قرار میمیزان در معرض چنین فعالیتبدون شک بیشتر افراد جامعه به یک

آموزان گیرند. دانشمحیطی قرار میها و اطالعات زیستو یا حداقل در معرض آگاهی

گرفتن در معرض تجربه اجتماعی تا حدودی مشترک، فارغ از نیز به علت قرار 

یرند. گهای رفتاری به نسبت یکسانی را در پیش میجنسیتی که دارند، معموالً سبک

آموزان دختر و پسر در درک و برداشتی که از مسائل دیگر تفاوت نگرش دانشعبارتبه

ا اممیق و معناداری باشد؛ های عتواند واجد تفاوتزیست دارند، نمیمربوط به محیط

 ،نهاد بر دختران بیشتر از پسران استهای مردمانجمن تأثیر فعالیت در اینجا فرضیه

نهاد های مردمانجمن فعالیتدهد که ها نشان میرد شد و یافتهدر جامعه موردبررسی 

 آموزان پسر و دختر داشته است.تأثیر یکسانی بر دانش

ی ها با درگیری بین آثار فعالیت انجمنرابطهکه فرضیه همچنین نتایج نشان داد 

 آموزان مثبت و معنادار است.تحصیلی دانش

ها و صورت قطعی حاصل آموزشتواند بهآموزان اگرچه نمیدرگیری تحصیلی دانش

های این پژوهش به گونه که دادهنهاد باشد، اما همانهای مردممراودات آنان با انجمن
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 %119که این ارتباط برابر با نحویین اثر بسیار قوی و مستقیم هست بهما نشان داد ا

 باشد.قابل دفاع می %11با اطمینان  %0بوده است و با احتمال خطای 

زان آمونهاد با دانشمحیطی مردمهای زیستنتایج این پژوهش بر نقش تعاملی انجمن

بخشی خود آگاهی ها بر نقشکند و بدون شک هراندازه این انجمنحکایت می

زیست و زندگی خود آموزان نیز به همان اندازه در جهت حفظ محیطبیفزایند، دانش

ز بر ها نیگونه که در تحلیل دادهآموزان همانشوند. این برانگیختی دانشتشویق می

ها را تحت تأثیرات مطلوب خود اندوزی آنآن واقف شدیم درگیری تحصیلی و علم

عنوان افرادی که آینده در رابطه آموزان بهن قرار خواهد داد. دانشفارغ از جنسیت آنا

هاد نهای مردماجتناب انجمنیابد، نقش غیرقابلبینی آنان نظام میمستقیم با جهان

هایی که تحقق توسعه پایدار را در آنان تقویت محیطی در شکل دادن به اندیشهزیست

 .باشدمیکند دارای اهمیت و ارزش بسیار زیادی می
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 .https://Kordestan(. 0913زیست کردستان )سایت سازمان حفاظت محیط -

doe. ir. 

ارتقای کیفیت (. 0981حسینی، نجیبه و طائی، هدی )شبیری، محمد و شاه -
 _ی تطبیقیی مطالعهزیستی در دوران ابتدایی ایران بر پایههای محیطآموزش

. همایش مهندسی ی ابتدایی کشورهای انگلستان و آلمانتحلیلی دوره

 زیست، دانشگاه تهرانمحیط

 و نگرش بررسی دانش، .(0983ی )محمد آقا علی و ابراهیم عمران، صالحی -
 . مازندران استان ابتدایی دوره معلمان آموزش محیطیزیست هایمهارت

 .10_008، صص 11، شماره 0983 تربیت، و تعلیم فصلنامه

 حسین و وحیدیان، عاطفه داد،کریمی، سعید و یزدان پور، فاطمه سادات و علوی -

 روستایی )نمونه آموزاندانش  زیستیمحیط نگرش و دانش سنجش(. 0911)

 .7 های روستایی، دورهفصلنامه پژوهش ).شاندیز و طرقبه مطالعه شده: منطقه

 .686_631، صص 0شماره 

 شناسیمساله(. 0911جالل ) نسترن و چغازردی، فتاحی، سجاد و رفیعی، -

های استراتژیک ریاست . مرکز بررسیکردستان در استان توسعه راهبردی

 .0911جمهوری، اسفند 

 آموزان، دانش محیطیزیست آموزش نیازهای بررسی(. 0980) داریوش کریمی، -

 علمی فصلنامه . تهران سفید خاک منطقه در دارخانه زنان و معلمان

 .03_6، صص 01شماره  زیست،محیط

-انجمن نقش(. 0916) طلعتی، مرضیه منوچهری، سوران و محمدی، سعدی و -

 زیستحفاظت محیط راستای در محلی جامعه ظرفیتی توسعه در نهادمردم های

 آموزش فصلنامه .چیا( سبز محیط زیست انجمن :)موردمطالعه روستایی

 .11_89اول، ص  شماره ششم، پایدار، سال توسعه و زیستمحیط
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