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Highlights

— Citizens’ environmental literacy greatly affected their environmental awareness and knowledge. 

— The collective environmental behavior of men was greater than women’s. 

— There was a significant relationship between awareness, knowledge of concern, and environmental behavior.

— There was no relationship between the indicators of environmental literacy and age. 

— There was a significant relationship between academic degree and environmental awareness. 

Extended abstract
Introduction 
The issue of social responsibility for the protection of the environment at all levels of the society is explicitly emphasized 
in Article 14 of the General Environmental Policy of the Islamic Republic of Iran. The city of Mashhad is the second 
most populated city in Iran after Tehran. A city like Mashhad, with a population of nearly five million people, is typically 
faced with environmental problems such as extremely high temperature, demanding waste management, noise and 
air pollution, traffic congestion, water shortage, and drought. Expression of environmental problems is a concern, and 
requires the cooperation of experts and the public to find solutions. Researchers have come up with a variety of solutions 
to environmental problems, most of which are technological, but they are interested in changing people’s lifestyles and 
behavioral solutions today due to the high cost of these projects, because environmental hazards result from human 
intervention. The present issues can be overcome only through changes in human attitudes and behaviors. Citizens 
with pro-environmental behaviors feel most responsible for the urban environment and the preservation of its natural, 
historical, and cultural values. The aim of this study was to investigate environmental literacy and its relationship with 
background variables and the aspects of citizens’ environmental literacy in Mashhad. 
 
Methodology
This cross-sectional survey adopted an individual unit of analysis. The population involved the citizens of Mashhad in 
2021. A sample of size 689 containing residents in the thirteen municipal districts of Mashhad was selected using the 
systematic random sampling method, and parameters such as citizens’ awareness, knowledge, concern, and environmental 
behavior were measured as dimensions of environmental literacy. The data collection tool was a questionnaire, which was 
completed with reference to the respondents. For assessment of its reliability, a pre-test questionnaire was completed by 
a sample of fifty people for elimination of probable defects and calculation of reliability. A Cronbach’s alpha coefficient 
between 0.70 and 0.84 indicated the proper reliability of the questionnaire. Moreover, formal validity was used in this 
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study.  The hypotheses were tested once the data were analyzed using correlation and comparison methods in the SPSS 
software.

Findings
The results of this study indicated the high level of citizens’ environmental literacy in terms of awareness and knowledge, 
while the respondents’ score in environmental concern and behavior was only slightly above average. The respondents’ 
individual environmental behavior ranged between moderate and high. Their environmental behaviors in the public 
sphere were significantly lower than average and close to low levels. The collective environmental behaviors of men 
are greater than those of women, but individual environmental behaviors are greater in women than in men. None of 
the indicators of environmental literacy was related to age except environmental behaviors. The average environmental 
behavior index was 3.17 for the 18-24 age group, 3.29 for the 25-44 age group, and 3.31 for the 45-64 age group, and 
the average environmental behavior index for people aged sixty-five years and older was reported to be 3.32. This 
indicated that the environmental behavior index increased slightly as age rose. The chi-squared test results demonstrated 
that there was a significant relationship between citizens’ academic degrees and the environmental knowledge index in 
Mashhad. In other words, environmental concerns increased as academic degree rose. Finally, there was a significant 
direct relationship with low intensity between environmental awareness, knowledge, and concern and environmental 
behavior.

Discussion
The results of the study indicated a relatively poor tendency among the citizens towards environment-friendly behaviors, 
especially in the public sphere. Although the examined population was mentally concerned about the environment, the 
concern did not provide them with enough energy and motivation to take an action, for whatever reason. Environmental 
awareness can change only individual environmental behaviors, which is possible in a small space such as a family 
and impossible or trivial beyond that. Citizens consider the responsibility of protecting the environment outside their 
personal spaces, such as a house, car, or workplace, as a responsibility of the relevant municipal institutions, and hardly 
participate in voluntary activities aimed to protect the urban environment. Therefore, efforts should be made to increase 
citizens’ environmental literacy, and environmental education should be different for different age, occupation, academic, 
and gender groups. The capacity of non-governmental institutions to attract participation and cooperation among 
organizations should be used to promote responsibility in environmental behavior. 
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نکات برجسته
گاهی و دانش محیط زیستی باال بوده است. سواد محیط زیستی شهروندان در آ  -

رفتار محیط زیستی جمعی مردان بیشتر از زنان بوده است.  -
گاهی، دانش  دغدغه و رفتار محیط زیستی رابطه معنا دار وجود داشته است.  بین آ  -

-  بین شاخص های سواد محیط زیستی  و سن رابطه وجود نداشته است.
گاهی محیط زیستی  رابطه معناداری وجود داشته است. -  بین تحصیالت و آ
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چکیده 
هدف از این پژوهش، بررسی رفتارهای محیط زیستی شهری  شهروندان 18 ساله و باالتر شهر مشهد بوده است. در این پژوهش 
گرداوری داده ها استفاده شد. در مبانی نظری، مفاهیم شهروندی  از رویکرد پژوهشی قیاسی برای تبیین و از پرسشنامه برای 
تصادفی  روش  به  مشهد  شهر  در  نفر  حجم 689  با  نمونه ای  اس��ت.  شده  داده  توضیح  محیط زیستی  س��واد  و  محیط زیستی 
گاهی، دانش، دغدغه و رفتار محیط زیستی به عنوان ابعاد سواد محیط زیستی  سیستماتیک انتخاب شدند. در این مرحله آ
گفت وگوی حضوری تکمیل شد. آزمون فرضیه ها و  سنجیده شده و در قالب پرسشنامه، با مراجعه پرسشگران به در منازل و 
تجزیه وتحلیل داده ها به کمک آزمون های آماری ناپارامتریک انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که سواد محیط زیستی جامعه 
گاهی و دانش در سطح باالیی است، درحالی که در ابعاد دغدغه و رفتار محیط زیستی  نمره پاسخگویان  مورد مطالعه در ابعاد آ
تنها اندکی از حد متوسط باالتر بود. همچنین میان سواد محیط زیستی در همه ابعاد آن با متغیر تحصیالت رابطه معنادار در 
جهت مستقیم، اما ضعیف مشاهده شد. رفتار محیط زیستی  جمعی مردان بیش از زنان، اما رفتار فردی محیط زیست در میان 
زنان بیش از مردان است. هیچ کدام از شاخص های سواد محیط زیستی  با سن رابطه نداشتند. درنهایت این که بین متغیرهای 

گاهی، دانش و دغدغه محیط زیستی  با رفتار محیط زیستی رابطه معنادار در جهت مستقیم و با شدت ضعیف برقرار بود. آ

گاهی محیط زیستی، دانش محیط زیستی ، دغدغه محیط زیستی، مشهد. گان کلیدی: سواد محیط زیستی، آ واژ
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مقدمه  . 1
شهر مشهد دومین شهر پرجمعیت ایران بعد از  تهران است.  این شهر 
بومی خود  بر جمعیت  ع��الوه  اس��ت،  زیارتی  که یک شهر  این  به دلیل 
 (Rezayei, etگردشگران و مسافران زیادی را از سایر استان ها پذیراست
(al., 2018: 43. این شهر به عنوان یک کالنشهر، مشکالت محیط زیستی 
که جمعیتی نزدیک به  خاص خود را دارد. در شهرهایی مانند مشهد 
پنج میلیون نفر دارد، دمای هوا یک تا سه درجه گرم تر از پیرامونش است 
که آسمان صاف است، به 12 درجه  که این اختالف دما در شب هایی 
سانتی گراد می رسد. این اختالف دما پدیده جزایر حرارتی شهری نام دارد 
گرمای بیش ازحد  کوسیستم، آزار شهروندان از  که باعث بروز تغییراتی در ا
گرما  هوا، تهدید سالمتی آنها، استفاده از وسایل خنک کننده در فصل 
 (Sedaghati & Talebkhah, و ایجاد آلودگی های محیط زیستی می شود
کنار این معضل شهری، بی آبی، خشکسالی و پسماندها  (3 :2019. در 
مهم ترین معضل محیط زیستی استان خراسان رضوی است. مصارف 
شرب شهر مشهد در سال 1420، حدود 400 میلیون مترمکعب در سال 
برآورد شده است. با توجه به این که در بهترین شرایط بتوان سطح تأمین 
آب حال حاضر را تا سال 1420 نگاه داشت، حدود 225 میلیون مترمکعب 
که باید از منابع آب زیرزمینی شهر مشهد  کسری آب وجود دارد  در سال 
که به دلیل برداشت های اضافی از  از دشت ممنوعه مشهد تأمین شود 
کیفیت آب در این منطقه به شدت در حال تنزل  منابع آبی این دشت، 
 (Ansari etبوده و به طور مستقیم سالمت شهروندان را تهدید می کند
(al., 2017: 126.  در رابطه با مدیریت پسماند، باوجود تالش هاي صورت 
گرفته توسط سازمان مدیریت پسماند، حجم پسماندهاي خانگي قابل 
دفع باالست و ماهیانه هزینه هاي بسیاري صرف ساماندهي و دفع آن 
مي گردد (Tousi Nezami et al., 2014). بیشترین درصد پسماند تولیدی 
 (Rastegar, et اس��ت  شهری  پسماند  منابع  به  مربوط  مشهد  شهر  در 
(al., 2015, 938؛ ازجمله مواد زائد شهری، مانند پسماندهای غذایی، 
کستر و ضایعات ساختمانی و نوسازی بناها، مواد زائد ناشی  آشغال، خا
زباله های  زائ��د صنعتی مانند  م��واد  و  از عملیات تصفیه آب و فاضالب 
حدود  روزان��ه  متوسط  به طور  تجاری.  و  صنعتی  فعالیت های  از  ناشی 
کارخانه  کل زباله شهر مشهد است، به  که حدود 30 درصد  350 تن زباله 
ماه های  در  شیرابه  تولید  حجم  که  می شود  منتقل  مشهد  کمپوست 
تابستان به دلیل مصرف زیاد میوه و سبزیجات 2/5 برابر حجم تولید 
آن در فصل های دیگر اس��ت(Danesh, et al., 2019).  حدود 75 درصد 
ترکیبات آن را زباله های خانگی تشکیل می دهد که تنها سه درصد از مبدأ 
کالنشهر  تفکیک شده  است (Mashhad municipality, 2018).همچنین 
گزارش ساالنه  مشهد از نظر وضعیت آلودگی هوا وضعیت مناسبی ندارد. 
سطح  در  داده  نشان  سال 1397  در  مشهد  سطح  آالینده های  انتشار 
که ناشناخته مانده است و بسیاری از  شهر مشهد شدت اشعه فرابنفش 
گرم سال بیشتر از سطح  کافی ندارند، در فصل  وجود و مضرات آن اطالع 
سالمت و امنیت است. به طوری که در ساعات 12 تا 13 بعضًا به سطح ُنه 
نیز می رسد. بیان مشکالت محیط زیستی هم نگرانی ایجاد می کند و هم 

به همکاری متخصصان و مردم برای یافتن  راه حل نیازمند است.  
گون  پژوهشگران براي حل معضالت محیط زیستی، راه حل های گونا
مطرح مي کنند که اغلب این راه حل ها، تکنولوژیکي هستند، اما امروزه 
به دلیل هزینه هاي زیاد این طرح ها، به تغییر شیوه هاي زندگي مردم 

و راه حل های رفتاري عالقه مند شده اند، زیرا مخاطرات محیط زیستی 
نتیجه مداخله انسان است و تنها از طریق تغییر طرز تلقی ها و رفتارهای 
کتاب خود درآمدی  کرد. Sutton (2013) در  انسان می توان بر آنها غلبه 
یاد  نه تنها  انسان ها  که  است  معتقد  محیط زیست  جامعه شناسی  بر 
که چگونه برای بقا و پیشرفت  می گیرند، بلکه همچنین باید یاد بگیرند 
که خود را  کنند. انسان ها این قابلیت جمعی را دارند  در جامعه رفتار 
افراد  انطباق دهند.  با محیط های متغیر طبیعی و حوادث اجتماعی 
می توانند از یکدیگر یاد بگیرند و دانش و اقدامات موفق خود را حتی 
کند. این فرایند توسعه اجتماعی است  در فواصل دور به یکدیگر منتقل 
که بر یادگیری از منبع مشترک دانش مبتنی است. پس برای مقابله با 
مشکالت محیط زیستی دو عامل مرتبط با هم مطرح می شود. نخست 
برخورداري افراد  اق��دام.  و  یادگیری   گاهی و دوم مشارکت در  آ دانش، 
براي رفتار درست با  را  زمینه مناسبی  گاهی محیط زیستی  آ و  از سواد 
مي آورد  فراهم  سایر مخلوقات و جلوگیري از صدمه به محیط زیست 
راهکارها  مؤثرترین  از  بنابراین،   .(Najaflou & Yaghobi, 2019: 3)
انگیزه  ایجاد  و  مردمی  مشارکت های  جلب  محیط زیست،  حفظ  برای 
آن  بر اساس نکات پیش گفته، مسئله اصلی پژوهش  مشارکت است. 
که نخست با انجام یک مطالعه میدانی، وضعیت موجود  بوده است 
سواد محیط زیستی مردم مشهد را موردبررسی قرار دهد. اهداف جزئی 

کاربردی مطالعه حاضر شامل محورهای زیر بوده اند: و 
تفکیک 	• مشهد به  شهروندان  محیط زیستی   سواد  سطح  سنجش 

متغیرهای زمینه ای، 
با 	• تحصیالت(  و  جنس  )سن،  جمعیتی  خصوصیات  ارتباط  بررسی 

سطح سواد محیط زیستی  افراد و
بررسی رابطه بین ابعاد سواد محیط زیستی با یکدیگر. 	•

زیر  شرح  به  پیمایش  در  تحقیق  سئواالت  فوق،  اه��داف  چارچوب  در 
است:
به 	• مشهد  شهر  ب��االت��ر  و  ساله   18 ش��ه��رون��دان  محیط زیستی   س��واد 

تفکیک ابعاد چهارگانه آن چقدر است؟
س��ط��ح س����واد م��ح��ی��ط زی��س��ت��ی ج��م��ع��ی��ت م��وردم��ط��ال��ع��ه ب���ر اس���اس 	•

خصیصه های جمعیتی افراد )سن، جنس، تحصیالت( چقدر است؟
رفتار محیط زیستی فردی و 	• گاهی و دغدغه چه تأثیری بر   دانش، آ

جمعی دارند؟

2. چارچوب نظری
 2.1. رویکرد شهروندی محیط زیستی  

از وصف زیرساخت های شهری، مدیریت های  ج  گسترش خار باوجود 
نیازهای  پاسخگوی  نمی توانند  شهرها  اجتماعی  و  اقتصادی  ک��الن 
باشند. شهرها و شهرک های در  امروز  انسان شهری  روانی  و  اجتماعی 
با  زندگی  کیفیت  لحاظ  از  ولی  کردند،  فراهم  بهتری  درآم��د  رشد  حال 
که عمدتًا موجد سالمتی، اصالت  و حتی زیبایی  زندگی در حومه شهر 
از  خاصی  ن��وع  کالنشهرها  ظهور  نیست.  قابل مقایسه  می شود،  تلقی 
از دی��د یک ناظر  ک��رد.  کنان خ��ود ایجاد  زندگی روح��ی و روان��ی را در سا
گوشه گیر، وازده و حتی مغرور نسبت  بیرونی، شهرنشینان ممکن است 
به دیگران به نظر برسند. شهرنشینی به وضوح به یک فرایند اجتماعی 
بنیادین و غالب برای الگوی معاصر استقرار جهانی انسان تبدیل شده 
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است؛ اما از حیث حفاظت و نگهداشت محیط طبیعی به احتمال زیاد 
که مقادیر زیادی از  شهرها بیشتر غول های ِبتنی عظیم به نظر می رسند 
که تقریبًا به همان اندازه ضایعات انسانی  انرژی را می بلعند، مضافًا این 
گورستان  که سرانجام همه آنها در  و محصوالت ضایعات تولید می کنند 
که ما در آن نفس می کشیم،  زباله، رودخانه ها و دریاها و حتی در هوایی 
در  محیط زیستی  بحران های    .(Sutton, 2014: 119)م��ی ش��ون��د تخلیه 
انسان ها  آن  در  که  هستند  روشنگری  مدرنیته  بحران های  واقعیت 
که  وظیفه دارند طبیعت را در جهت اهدافشان تغییر دهند. ضمن این 
همه تبعات منفی را نیز مالحظه می کنند. از نظر طرفداران محیط زیست 
و  ب��وده  کنترل  از  خ��ارج  م��درن  جهان  شهری  کز  مرا ب��ی روی��ه  گستردگی 
با وجود  اس��ت.  ب��رده  زیر سئوال  را  م��درن  زندگی  آرمان های  از  بسیاری 
به  شهرنشینی  و  ش��دن  صنعتی  اث��ر  بر  تنها  محیط زیستی  مسائل  ای��ن 
وجود نیامده اند(Ibid: 120). بلکه به واسطه نوعی انسان شهری مدرن 
پارادایم ها  کنونی  عصر  در  است  الزم  که  گرفته اند  شکل  منفعت طلب 
کند و انسان مدرن شهری به شهروند محیط زیستی مبدل شود.  تغییر 
کید می شود.  در جامعه پایدار بر نقش شهروند بیش از مصرف کننده تأ
کاال و خدمات  که فقط خریدار و مصرف کننده  کسی است  مصرف کننده 
که به او تشخص  کاالهایی دارد  گرایش به مصرف  است. مصرف کننده 
اجتماعی دهد و بتواند با آن تعریفی از پایگاه اجتماعی خود به جامعه 
از  او رفاه طلب بوده و حاضر نیست برای حفاظت  ارائه دهد. در واقع، 
  (Casimir & Dutilh, محیط زیست در تمایالت خود تجدید نظر نماید
که نسبت به جامعه و آینده  کسی است  (317 :2003. درحالی که شهروند 
آن شناخت و دغدغه دارد. هر فردی می تواند هر دو این نقش ها را داشته 
باشد. این نقش ها یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند و نیز می توانند با 
در  مصرفی  الگوهای  تغییر  الزم��ه  واق��ع،  در  باشند.  داشته  تناقض  هم 
گسترش پدیده شهروندی محیط زیستی است.  جامعه، شکل گیری و 
که شهروندان به دنبال  در شهروندی محیط زیستی تصریح شده است 
آن  گنجاندن  و  محیط زیستی  حقوق  با  مرتبط  جهانی  اصول  گسترش 
به  محیط زیستی  شهروند  یک  هستند.  سیاست  و  فرهنگ  قانون،  در 
که با انواع  پیامدهای محیط زیستی تصمیماتش در زندگی روزمره_ این 
کرد_ توجه  را مصرف  کرد و چه چیزی  کرد، چگونه سفر  باید  زباله چه 
خاصی نشان می دهد و به دولت ها کمک می کند تا جوامع مصرفی خود 
کید عمده بر محیط زیست باشد)  که در آن تأ کنند  را به جوامعی تبدیل 
(Barry, 2001.  امروزه شهروندی  محیط زیستی، ابزاری مؤثر در تحقق 
اهداف توسعه پایدار محسوب می شود. مشارکت شهروندان به معنی 
دخالت همه جانبه آنان اعم از همفکری، همکاری، تصمیم گیری و اجرا در 
که به آنان امکان می دهد  امور اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی است 
 (Rahmani &تا در فرایند مدیریت جامعه مشارکت فعال داشته باشند

  .Majidi, 2009: 17)
گسترش اخالق مراقبت است. اخالقی  این نوع شهروندی دربردارنده 
که برای بسیاری از تفاسیر فمنیستی از شهروندی جنبه محوری دارد. 
زیر ضروری است:  به نکته های  درباره شهروندی محیط زیستی توجه 
فرایند  از  فزاینده  به گونه ای  محیط زیستی  شهروند  که  ای��ن   نخست 
گاه  آ زن��ده  ارگانیسم  یک  به عنوان  زمین  در  رش��دش  و  تولد  ارگانیک 
می شود. چنین برداشتی از شهروندی نگرش مرد محوری و تجریدی به 
که برای لیبرالیسم محوریت  شهروندی را به چالش می کشد، دیدگاهی 

داشته و رویکرد ذره انگارانه ای را به مسئله حقوق و مسئولیت ها تشویق 
که در  که شهروند محیط زیستی باعث می شود  نموده است. دوم این  
مورد شهروندی درکی فراتر از عالیق مادی مان به حقوق رفاهی و حقوق 
مالکیت و مبادالت بازار داشته باشیم. بررسی شهروندی محیط زیستی 
که پیوندهای مفهومی میان شهروندی خصوصی  کمک می کند  به ما 
کنیم. افراد با تالش برای عمل مسئوالنه در  و مشکالت جهانی را درک 
محیط زیست  با  برخوردشان  نحوه  و  مصرفشان  الگوهای  روابطشان، 
کاماًل کمی موفقیت انسان به سمت ارزیابی های  می توانند از معیارهای 
عمیق تر و کیفی تر حرکت کنند؛ مانند کیفیت هوایی که تنفس می کنند، 
از شهروندی  ت��ازه. چنین درکی  از غذای  بهره مندی  و  زیبایی طبیعی 
ایجاد  بازار  بر  زبان مبتنی  تفرقه افکنانه  برای سلطه  را  چالش عظیمی 
که بر معیارهای تنگ نظرانه اقتصادی  می کند(Zare, 2010: 125). زبانی 
اس��ت.  ن��م��وده  کید  تأ بشر  دس��ت��اورده��ای  اصلی  معیارهای  به عنوان 
که  گسترده تر این حقیقت منجر شده  گرایی به پذیرش  محیط زیست 
یا حتی یک  اجتماعی  انسجام  به خودی خود مدنیت،  اقتصادی  رفاه 
که ایده  احساس نفع شخصی روشنفکرانه را ارتقا نمی دهد. سوم این  
اقتصادی  رش��د  و  علمی  ن��وآوری  لیبرالیسم  با  که  بی نهایت  پیشرفت 
مرتبط است، به وضوح توسط جهانی شدن که محدودیت های مدرنیته 
کشیده شده است. شهروندی محیط زیستی  را آشکار نموده به چالش 
را  محیط زیست  حفظ  به  مربوط  موضوعات  ما  که  است  این  مستلزم 
حداقل به اندازه پیشرفت در علم و اقتصاد حائز اهمیت بدانیم؛ بنابراین، 
که فعاًل با هم  مسئولیت های ما به عنوان شهروند نه تنها شامل افرادی 
گونه های دیگر  در یک جامعه یا سیاره زندگی می کنند بلکه شامل تمام 
شهروندی  می گردد.  نیز  شهروندان  آینده  نسل های  و  محیط زیست 
و  حقوق  که  ب��ود  خواهد  نیز  موضوع  ای��ن  درب��ردارن��ده  محیط زیستی 
نظیر خانواده، سوپرمارکت  را در محیط های غیرمتعارف  مسئولیت ها 
می دهیم(،  انجام  مصرف کننده  به عنوان  که  انتخاب هایی  )به وسیله 
خیابان )داشتن خودروهای تک سرنشین( و محیط کار جدی تر بگیریم. 
بر این اساس، بسیاری از مسئولیت های این نوع شهروندی، پسالیبرال 

 . (Ibid: 126)و داوطلبانه خواهند بود و نه وظایف اجباری

2.2. سواد محیط زیستی
با  واقع شده،  کنون مورد مطالعه  تا از دهه 1960  سواد محیط زیستی  
این حال تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. در بسیاری از تعاریف 
ت��الش ش��ده ت��ا س��واد محیط زیستی  ب��ر اس��اس دام��ن��ه ب��ررس��ی و بستر 
مانند  مفاهیمی  شامل  تعاریف  ای��ن  عمده  که  ش��ود  مطالعه  مربوطه 
م��ه��ارت ه��ای پ��ای��ه، شناخت، اح��س��اس��ات م��رب��وط ب��ه رواب���ط ان��س��ان و 
طبیعی شان  محیط  و  انسان ها  بین  تعامل  شناخت  محیط زیست، 
برحسب موجودات زنده و غیر جاندار، مهارت های شناختی و دانش 
کالن برای تغییرات رفتاری در جهت محیطی بهتر  موردنیاز در سطح 
است. شناخت محیط زیست شامل ارزش ها، نگرش ها و مهارت هایی 
 (Liang, et al.,را دارن���د که قابلیت تبدیل شدن به رفتار و عمل  است 
(2018:2. سواد محیط زیستی قابلیت درک، تفسیر سالمت سیستم ها 
بهبود  یا  بازیابی  نگهداری،  برای  مناسب  اقدامات  و  محیط زیست  در 
سواد  دیگر  تعریف  اس��ت.  محیط زیستی  سیستم های  موجود  شرایط 
محیط زیستی، دانش مفاهیم، مسائل، نگرش ها، انگیزه ها توانایی های 
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شناختی باورها، مهارت ها و رفتارهای مناسب  برای اتخاذ تصمیم های 
درست در بسترهای محیط زیستی مختلف است. برخورداری از سواد 
زندگی  در  مناسب  شیوه ای  به  عمل  برای  فرد  توانایی  محیط زیستی، 
روزمره، درک و شناخت روابط انسان ها با محیط زیست، ایجاد و حفظ 
توازن پایدار را ممکن می سازد. هدف سواد محیط زیستی، بهره مندی 
از دانش محیط زیستی، بسط مهارت ها برای شناخت و درک مسائل 
برابر  در  مسئولیت ها  با  آشنایی  و  شهروندی  تربیت  محیط زیستی، 
 ..(Nurwaqidah & Ramli, 2019)محیط زیست و منابع طبیعی اس��ت
بر چهار  و همکاران سواد محیط زیستی مشتمل  نظر هلوگ  بر اساس 
گاهی محیط زیستی، احساسات و رفتار مسئوالنه  مؤلفه است: دانش و آ

.( Hollweg, et al., 2011( محیط زیستی
ارزیابی  و  تحلیل  بررسی،  تشخیص،  ب��رای  توانایی  به  شناختی  عنصر 
بوم شناختی،  بنیان های  شناخت  براساس  محیط زیستی   مشکالت 
اجتماعی و سیاسی اشاره دارد. این عنصر شامل شناخت و توانایی الزم 
کاهش و حل مشکالت  گسترش و ارزیابی راهبردهای عملی برای  برای 
محیط زیستی  است. عنصر عاطفی به نگرش و عواطف فردی در برابر 
منابع  و  محیط زیست  ارزش  درک  سبب  که  دارد  اش��اره  محیط زیست 
کاهش مشکالت  موجود در آن و تمایل به انجام رفتارهای مسئوالنه و 
محیط زیستی  می شود. مهارت های شناختی  و دانش محیط زیستی  
کولوژیکی یا توانایی برای ایجاد  برای تغییرات رفتاری الزم اند. دانش ا
درک  مانند  اس��ت  آن  کاربرد  و  کولوژیکی  ا عمده  مفاهیم  بین  ارتباط 
عوامل  تداوم،  سازگاری،  وابستگی ها،  انرژي،  انتقال  و  تولید  چگونگی 
سیستم های  بر  اجتماعی  نظام های  تأثیر  چگونگی  و  محدودکننده 

طبیعی اس��ت(McBride, 2011: 380)..  مؤلفه احساس به حساسیت 
می شود  م��رب��وط  محیط زیستی  مسائل  ب��ه  نسبت  شخص  ن��گ��رش  و 
محیط زیستی.  کنش  و  حفاظت  اق��ت��ص��اد،  ف��ن��اوری،  آل��ودگ��ی،  مانند 
کردن فرد  انتخاب  همچنین احساس میل و خواستن به تشخیص و 
ارزش های  بیان  برای  ارزشی مختلف و شجاعت فرد  بین دیدگاه های 
گروهی  خودش اشاره دارد (Ibid: 383).  عنصر رفتاری هم باور یک فرد یا 
تأثیرگذاری روی پیامدهای مشکالت  افراد درباره توانایی شان برای  از 
محیط زیستی  تمرکز دارد. رفتار مسئوالنه اقدامات مسئوالنه ای است 
کانون این عنصر بررسی  کند.  کمک  که می تواند به حفظ محیط زیست 
قصد و نیت های افراد برای عمل کردن مطابق با راهبردها و مهارت های 
و  محیط زیستی  مسائل  و  مشکالت  ب���رآورد  و  محیط زیستی  رف��ت��اری 

  .(Liang , et al., 2018:3)مشارکت فعال در مقابله با آنهاست
کی  حا زیست محیطی،  س��واد  زمینه  در  تحقیقات  پیشینه  بر  م��روری 
کشور است. در  از  ج  انجام شده در داخل و خار کثرت پژوهش های  از 
گاهی محیط زیستی و دغدغه  تحقیقات خارجی دانش محیط زیستی، آ
گرفتند  محیط زیستی به عنوان سه رکن سواد محیط زیستی مدنظر قرار 
که در عناوین مقاله به طور مستقیم به این موارد اشاره نشده است.  در 
گیرند  قرار  بررسی پیشینه تحقیق سعی شد پژوهش هایی موردتوجه 
بنابراین  باشند.  شده  انجام  متنوع  آم��اری   جامعه  با  حدامکان  تا  که 
که جامعه آماری شان فراتر از معلمان، دانش  به تحقیقاتی رجوع شد 
آموزان یا دانشجویان بودند. با توجه به حساسیت مسائل محیط زیستی 
در شهر مشهد تالش شد عمده تحقیقاتی انتخاب شوند که ارتباط ابعاد 
سواد محیط زیستی را با رفتارهای محیط زیستی شهروندان می سنجند.

جدول شماره 1: خالصه یافته های تحقیقات داخلی و خارجی درباره تبیین رفتارهای محیط زیستی مسئوالنه

مهم ترین یافته هازمان  تحقیقنام محققان 

Yaghobi  & Najafloo2016
موانع رعایت رفتارهای محیط زیستی مناسب در شش عامل شامل، ضعف در فرهنگ سازی، ضعف آموزشی، مشکالت مدیریتی، فقدان قوانین جامع، ضعف 

نگرشی و آموزه های اجتماعی و عدم وحدت عمل میان نهادها خالصه شدند. 
Karami, et al2017.ک زیست محیطی ، نگرش زیست محیطی و نیت زیست محیطی با رفتارهای زیست محیطی  رابطه مستقیم و معنی دار داشتند  دانش زیست محیطی، ادرا

Mihanpour, et al2017
گاهی محیط زیستی ارتباط معنا دار بود، اما با سطوح نگرش ارتباط معناداری یافت نشد.  ارتباط معناداری بین جنسیت، سطح  بین سن، میزان درآمد و سطوح آ

گاهی، نگرش و عملکرد همبستگی مثبت و قوی وجود داشت. گاهی و نگرش مشاهده نشد. بین نمرات آ تحصیالت، وضعیت تأهل، محل سکونت و سطوح آ

Jamshidi & Dehghani2021
بیشترین اثر بر سواد آبی را رفتار و سپس نگرش نسبت به آب داشت. همچنین تحلیل های آماری نشان می دهد برخورداری از تحصیالت دانشگاهی، شغل ثابت 

یا درآمد باال بر افزایش سواد آبی به صورت قابل مالحظه ای اثرگذار است . مردان و افراد باالتر از 52 سال از سواد آبی بیشتری برخوردارند. 

 Zare, et al2019
متغیرهای سن، تحصیالت، سرمایه اجتماعی و نیت زیست محیطی بیشترین اندازه اثر و متغیرهای فردگرایی، جنسیت و سبک زندگی کمترین اندازه اثر را در 

رفتارهای زیست محیطی افراد داشتند.

Salehi & Ebrahimi2021
فرض رابطه بین عوامل فرهنگی )ارزش محیط زیستی، نگرش نسبت به منابع آب، باورهای دینی( و پیش بینی رفتار مصرف آب دانش آموزان مورد تأیید تجربی 

قرارگرفت و تنها رابطه دانش محیط زیستی با پیش بینی رفتار مصرف آب تأیید نشد.
Hajilou, et al2021 .دغدغه محیط زیستی با رفتار محیط زیستی رابطه معنادار داشته است اما سرمایه اجتماعی و تحصیالت رابطه معکوس داشته اند

 Wu, et al2013 .دانش ، دغدغه و نگرش محیط زیستی بر رفتار مصرفی مصرف کنندگان تأثیر داشته است

Pothitou, et al2016 .دانش محیط زیستی با  رفتار مصرف انرژی همبستگی مثبت داشته است . رفتار مصرف انرژی برحسب جنس و وضعیت اشتغال متفاوت است

Carmela & Fiorillo2017 .دانش محیط زیستی و دغدغه های محیط زیستی بر رفتار مصرف آب شهروندان تأثیر داشتند. رفتار مصرف آب برحسب جنس متفاوت بود

Vanderploeg,  & Lee 2018 .باورهای محیط زیستی و دانش محیط زیستی بر رفتار محیط زیستی تأثیر مثبت داشته است

Nurwaqidah & Ramli2019
وضعیت سواد محیط زیستی  زنان بهتر از مردان بوده است. سواد محیط زیستی برحسب سن متفاوت نبود. بین نگرش، دانش و رفتار محیط زیستی  همبستگی 

مثبت دیده شد. البته این همبستگی برای دانش محیط زیستی ضعیف تر بوده است.

Goulgouti, et al2019
کمتر از سطح  معلمان نگرش مثبت به محیط زیست داشتند و سطح دانش محیط زیستی شان در سطح متوسط بود. سطح رفتارهای محیط زیستی معلمان 

نگرش محیط زیستی شان بود.  هیچ تفاوت معناداری برحسب جنس در سواد محیط زیستی معلمان دیده نشد.
Jakučionytė- 
Skodienė, et al

برخالف نگرش محیط زیستی، دانش محیط زیستی بر رفتار محیط زیستی تأثیر داشت و رفتار محیط زیستی برحسب جنس و تحصیالت متفاوت بود.2020

Amoah & Addoa0192
دانش محیط زیستی و دغدغه های محیط زیستی بر رفتار محیط زیستی تأثیر مستقیم داشتند و رفتار محیط زیستی برحسب درآمد، تحصیالت و جنس متفاوت 

بود. 

Suryawati, et al2020
که بین دانش محیط زیستی و  مهارت های فکری همبستگی مستقیم وجود دارد، اما دانش محیط زیستی  با رفتار محیط زیستی  و  نتایج این بررسی نشان داد 

حساسیت محیط زیستی  همبستگی غیرمستقیم داشت.
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در جمع بندی مطالعات مربوط به میزان سواد محیط زیستی می توان 
سواد  ابعاد  توصیف  به  صرفًا  داخلی  تحقیقات  کثر  درا که  ک��رد  اش��اره 
یا  اند.  نسنجیده  را  ابعاد  این  میان  رابطه  و  اشاره شده  محیط زیستی 
کلی نگریسته شده و  در پیشینه داخلی یا خارجی رفتار محیط زیستی، 
گذشته  گرفته نشده است یا موضوع تحقیقات  ابعادی برای آن در نظر 
گاهی و نگرش به صورت مجزا و نه به عنوان  مفاهیمی مثل رفتار، دانش، آ
ابعاد سواد محیط زیستی بوده اند. این نکته مقایسه میان یافته های 
وضعیت  از  کلی  تصویری  ارائ��ه  و  حاضر  تحقیق  با  پیشین  تحقیقات 
به  را دش��وار می کند.  بر اساس مطالعات پیشین  سواد محیط زیستی  
طور مشخص، هریک از مطالعات قبلی بر اساس رهیافت نظری خاص 
ادبیات موضوع »سواد  در  آنچه  از  ابعادی  یا  بعد  به  نظر محقق  م��ورد 
که از هر  کرده اند و در برداشتی  محیط زیستی » خوانده می شود، توجه 
ک نظر و اجماع وجود ندارد.  یک از ابعاد مورد مطالعه داشته اند نیز اشترا
مثاًل، در مواردی نگرش محیط زیستی1 و دغدغه محیط زیستی2 به جای 
هم استفاده شده اند. از این رو، مقایسه دقیق مطالعات متعددی که در 
این پژوهش معرفی شده اند، دشوار است و تنها می توان با احتیاط به 
تصویری عمومی از واقعیت سواد محیط زیستی  از خالل این مطالعات 

دست یافت.

3. روش 
در این پژوهش از رویکرد پژوهشی قیاسی  برای  تبیین  و از پرسشنامه 
کمی  با روش  که  گ��رداوری داده استفاده شده است. داده هایی  برای 
و  توصیفی  آزمون های  با  و  هستند  عدد  به صورت  می شوند،  گ��رداوری 
گزارش می شوند.  موضوع محوري تحقیق حاضر  استنباطی، تحلیل و 
دغدغه  دان��ش،  گ��اه��ی،  آ بعد  چهار  در  که  اس��ت  محیط زیستی  س��واد 
محیط زیستی و باالخره رفتار )شامل رفتار فردی و رفتار در حوزه عمومی( 
گاهی، دغدغه و رفتار محیط زیستی  با  گرفت. ابعاد آ مورد سنجش قرار 
گویه های پنج گزینه ای در قالب طیف لیکرت و بعد دانش محیط زیستی  
و  ها  گویه  گرفت.  ق��رار  سنجش  م��ورد  گزینه ای  سه  سئواالت  طریق  از 

سئواالت موجود در ابزار سنجش به قرار زیر است.

گاهی گویه های سنجش بعد آ
	    .بقای انسان به طبیعت وابسته است
	 گیاهان مثل انسان حق زیستن از حیوانات و  همه موجودات اعم 

دارند.
	       .شناخت مسائل محیط زیستی  وظیفه همه مردم است
	 از وضع فعلی باید سخت گیرانه تر  به حفظ طبیعت   قوانین مربوط 

باشد.
	 .حل مسائل زیست محیطی باید یکی از اولویت های کشور باشد
	 .گیرد آموزش محیط زیستی  باید در برنامه درسی دانش آموزان قرار 
	 کمبود منابع مواجه با شرایط فعلی مصرف انرژی، نسل هاي آینده با 

مي شوند. 
	 آلودگی های ایجادشده به وسیله خودروها و صنایع یک خطر جدی

است.

1 Environmental Attitude
2 Environmental Concern

	 برای حل مشکالت محیط زیستی باید فرهنگ و سبک زندگی مان را
تغییر دهیم.

	 انرژی جایگزین باید برای تحقیقات مربوط به توسعه منابع  دولت 
کمک های مالی )یارانه( ارائه دهد. مانند انرژی خورشیدی، 

گویه های سنجش بعد دانش
	 خطر پسماندهای پالستیکی در محیط زیست بیشتر از پسماندهای

کاغذ است.      شیشه و 
	.کشورهای معتدل است ایران از نظر اقلیمي جزو 
	 شهري شرب  آب  مصرف  به  مربوط  ای��ران  در  آب  مصرف  بیشترین 

است.   
	 محافظت خورشید  فرابنفش  اشعه  از  را  زمین  سطح  اوُزن،  الی��ه 

می کند.
	 ک در بین ضایعات خانگی مواد غذایی فاسد جزو پسماندهای خطرنا

محسوب می شود. 
	.ک محسوب می شود المپ های کم مصرف جزو پسماندهای خطرنا
	.دستمال کاغذی پسماند خشک محسوب می شود
	 دو منبع طبیعی و تجدید پذیر نیرو برای تولید برق انرژی خورشیدی

و باد است. 
	 عامل اصلی خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها مصرف زیاد منابع

آبی است.

گویه های سنجش دغدغه محیط زیستی 
	           .کشورمان هستم نگران میزان استفاده از منابع انرژی در 
	 آزار را  م��ن  ی��ا س��اخ��ت وس��از  ک��ش��اورزی  ب��رای  ب��ردن جنگل ها  از بین 

می دهد. 
	 .اخبار و برنامه های مربوط به محیط زیست را دنبال می کنم
	  محیط زیستی مشکالت  حل  به  کمک  در  می کنم  احساس  شخصًا 

مسئول هستم.
	 فعاالنه آن  در  و  بپیوندم  محیط زیستی   گ��روه  یک  به  دارم  دوس��ت 

مشارکت کنم. 
	 گر درآمد اضافی داشته باشم، بخشی از آن را برای حفظ منابع مایلم ا

طبیعی هزینه کنم.

گویه های سنجش بعد رفتار جمعی
	                                . ... کاشت درخت، تفکیک زباله، بازیافت و شرکت در برنامه های 
	 و کوه پیمایی  پ���ی���اده روی،  مثل  گ��روه��ی  فعالیت های  در  ش��رک��ت 

دوچرخه سواری.
	.کمک مالی به فعالیت ها و برنامه های محیط زیستی
	 صحبت و تشویق اطرافیان به رفتارهای محیط زیستی، تفکیک زباله

و... .
	.ارتباط با یک نهاد یا مقام شهری درباره مسائل محیط زیستی
	.اقدام برای ایجاد یک تشکل محیط زیستی

گویه های سنجش بعد رفتار  فردی 
	 کنترل می کنم تا بیش ازحد الزم گرمایش را  در طول زمستان سیستم 
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روشن یا درجه باال نباشد.
	.هنگام شستن دست یا ظروف شیر آب را بسته نگه می دارم
	.چراغ های غیرضروری را در خانه خاموش نگه می دارم
	.هنگام خرید وسایل برقی به برچسب انرژی دستگاه توجه می کنم
	 .زباله های خشک و تر را در خانه تفکیک می کنم
	 ،کرده ام که تولید  گردش در طبیعت زباله هایی را  در پایان تفریح و 

جمع آوری می کنم. 
	 .در فضاهای عمومی آشغال را در سطل زباله می اندازم
	 .گر در سطح معابر زباله ای ببینم آن را برمی دارم ا
	 کارها در محدوده اطراف منزل پیاده روی یا از دوچرخه برای انجام 

استفاده می کنم.
	 عمومی نقلیه  وس��ای��ل  از  ممکن  ح��د  ت��ا  شهر  در  جابه جایی  ب��رای 

استفاده می کنم.

در این تحقیق براي سنجش اعتبار ابزار، پرسشنامه با نمونه 50 نفری 
ابزار سنجش  پایایی  آوردن  به دست  و  نقایص احتمالی  رفع  به منظور 
کرونباخ محاسبه شد. نتایج  تکمیل شد. در این مرحله ضریب آلفای 
ج��دول  در  ک��ه  آلفاست  مطلوب  سطح  ن��ش��ان ده��ن��ده  ب��ه دس��ت آم��ده 

شماره2 آمده است.

جدول شماره 2: سنجش پایایی شاخص های سواد محیط زیستی  

آلفای کرونباخشاخص
گاهی محیط زیستی  0/84آ
0/70دانش محیط زیستی 

0/84دغدغه محیط زیستی 
0/77رفتار محیط زیستی  جمعی
0/80رفتار محیط زیستی  فردی

کن شهر مشهد در  کنان 18 ساله و باالتر سا جامعه آماری تحقیق، سا
گردآوری اطالعات،   مرداد و شهریور ماه سال 1399 هستند. در مرحله 
محل برداشت اطالعات در سطح مناطق  شدند.  انتخاب  نفر    689
که به صورت تصادفی تعدادی محله  گانه شهر مشهد بوده است   13
در هر یک از مناطق شهر، تعدادی بلوک مسکونی در محالت منتخب 
انتخاب منازل مسکونی به شیوه تصادفی و منظم )یک درمیان( و  و 
که حائز شرایط پاسخگویی )18 سال به باال و  مصاحبه با واحد پاسخگو 

کن شهر مشهد( باشد و تمایل به همکاری نیز داشته باشد. سا

4. بحث و یافته ها
از  بیش  اندکی  زن��ان  تعداد  شناختی،  جمعیت  متغیرهای  برحسب 
تعداد  بیشترین  سني  ترکیب  لحاظ  از  اس��ت.  م��رد ب��وده  پاسخگویان 
آن  از  پ��س  و  س��ال   25  -  35 سني  رده  در  درص���د   60 ب��ا  پاسخگویان 
دارند.  قرار  گروه سنی 64-45 سال  در  پاسخگویان  حدود یک چهارم 
از حیث وضعیت تأهل، تقریبًا سه چهارم پاسخگویان متأهل هستند. 
از نظر سطح تحصیالت، به ترتیب حدود یک سوم پاسخگویان دارای 
دیپلم  از  کمتر  تحصیالت  از  یک چهارم  ح��دود  و  دیپلم اند  تحصیالت 
برخوردارند. تحصیالت حدود 41 درصد پاسخگویان نیز باالتر از دیپلم 

است. 

4.1.توصیف ابعاد سواد محیط زیستی
در جدول شماره3، میانگین و انحراف معیارابعاد سواد محیط زیستی 

پاسخگویان آورده شده است.

جدول شماره 3: میانگین و انحراف معیار ابعاد سواد محیط زیستی  پاسخگویان

انحراف معیارمیانگینابعاد سواد محیط زیستی
گاهی محیط زیستی 4/250/88آ
2/381/57دانش محیط زیستی

3/191/09دغدغه محیط زیستی
3/631/19رفتار محیط زیستی در سطح فردی

2/251/48رفتار محیط زیستی  در حوزه عمومی

این  می شود.  ارزی��اب��ی  ب��اال  حد  در  پاسخگویان  محیط زیستی  گاهی  آ
که پاسخگویان ما درک مناسبی از مسئله محیط زیست  بدان معناست 
جمعیت  محیط زیستی  دان��ش  دارن���د.  آن  با  انسان  رابطه  اهمیت  و 
نمونه در حد نسبتًا باالیی قرار دارد. با توجه به جدول فوق، دغدغه 
محیط زیستی پاسخگویان به مقدار اندکی بیش ازحد متوسط )در بازه 
گرایش  گرایش عملی افراد در قیاس با  گاهی باز هم  5-1( است. در بعد آ
دریافت  پایین تری  نمره  محیط زیست  حوزه  در  آنان  عاطفی  و  نظری 
پاسخگویان در میانه حد متوسط  رفتار محیط زیستی فردی  می کند. 
محیط زیستی   رفتارهای  میانگین  دارد.  قرار   )4 تا   3 )حدفاصل  باال  و 
متوسط  حد  از  قابل توجه  فاصله ای  با  پاسخگویان  عمومی  ح��وزه  در 
کم )حدفاصل 2 تا 3( است. همچنین با توجه به  پایین تر و نزدیک به 
حوزه  در  پاسخگویان  رفتارهای  این گونه  به دست آمده،  میانگین های 
عمومی در فاصله ای قابل توجه با رفتار فردی دوستدار محیط زیست در 

جامعه مورد مطالعه دارد.

جمعیتی  خصوصیات  با  محیط زیستی   ســواد  رابطه  بررسی    .4.2
پاسخگویان

سواد  شاخص های  با  جمعیتی  متغیرهای  بین  رابطه  قسمت  این  در 
کنیم  محیط زیستی  بررسی می شود. قبل از هر نوع آزمونی باید بررسی 
محیط زیستی  سواد  شاخص های  اینجا  در  وابسته،  متغیرهای  آیا  که 
بنابراین  ان��د.  ناپارامتری  ی��ا  پ��ارام��ت��ری  آزم��ون ه��ای  مفروضات  دارای 
دارای  محیط زیستی   س��واد  شاخص های  که  کنیم  بررسی  باید  ابتدا 
آزمون  از  داده ه��ا  نرمالیتی  بررسی  ب��رای  ان��د.  غیرنرمال  یا  نرمال  توزیع 

کولموگروف_اسمیرنف استفاده شد.

سواد  شاخص های  بــودن  نرمال  غیر  نرمال/  وضعیت  سنجش  شماره 4:   جــدول 

محیط زیستی 

سطح معناداریآماره ی آزمونشاخص
گاهی محیط زیستی  0/1310/00آ
0/1360/00دانش محیط زیستی 

0/0590/00دغدغه محیط زیستی 
0/0920/00رفتار محیط زیستی  در حوزه عمومی

0/570/00رفتار محیط زیستی  فردی

با توجه به نتایج جدول فوق، سطح معناداری از سطح آزمون با خطای 
دارای  محیط زیستی   س��واد  شاخص های  پس  اس��ت.  کوچکتر   0/05
توزیع نرمال نیستند و در بررسی تمام رابطه ها از آزمون های ناپارامتری 

استفاده خواهد شد.
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جمعیتی  خصوصیات  بــا  محیط زیستی  ســـواد  ابــعــاد  رابــطــه   .4.3
پاسخگویان

اساس  بر  محیط زیستی   س��واد  ابعاد  مقایسه   آزم��ون  شماره5  ج��دول 
ویژگی های زمینه ای جمعیت را نشان می دهد.

گاهی با جنس: با توجه به نتایج جدول فوق، سطح معناداری  رابطه آ
گاهی محیط زیستی  از سطح آزمون با خطای 0/05 بزرگتر است. پس آ
گاهی  بین زنان و مردان از نظر آماری تفاوت معنادار نشان نمی دهد. آ

محیط زیستی شهروندان مشهدی برحسب جنس متفاوت نیست. 
گاهی با سن: با توجه به نتایج جدول فوق با افزایش سن، سطح  رابطه آ
نمی یابد.  کاهش  یا  افزایش  معناداری  نحو  به  محیط زیستی   گاهی  آ
مشهدی  ش��ه��رون��دان  محیط زیستی  گ��اه��ی  آ ج��ن��س،  متغیر  همانند 

برحسب سن نیز متفاوت نیست. 
گاهی محیط زیستی   گاهی با میزان تحصیالت: بین تحصیالت و آ رابطه آ
افزایش  با  که  می دهد  نشان  رابطه  این  دارد.  وج��ود  معناداری  رابطه 
افزایش  نیز  گاهی محیط زیستی شان  آ تحصیالت شهروندان مشهدی 

دارد. 
به  م���ردان  و  زن��ان  بین  محیط زیستی   دان��ش  جنس:  با  دان��ش  رابطه 
گاهی محیط زیستی، دانش محیط زیستی  آ یک میزان است. همانند 

شهروندان مشهد برحسب جنس تغییری ندارد. 
رابطه دانش با سن: بین سن و دانش محیط زیستی رابطه معناداری 
وجود ندارد؛ مانند متغیر جنس، رابطه معنی داری بین نوسان سن و 

دانش محیط زیستی شهروندان مشهدی وجود ندارد. 
بین دو  که  کای دو نشان می دهد  آزم��ون  با تحصیالت:  رابطه دان��ش 
رابطه معنادار وجود  متغیر تحصیالت و شاخص دانش محیط زیستی 
که  دارد. به عبارت دیگر در شهر مشهد دانش محیط زیستی شهروندانی 

تحصیالت باالتری دارند، بیشتر است. 
راب��ط��ه دغ��دغ��ه ب��ا ج��ن��س: آزم���ون ن��اپ��ارام��ت��ری ی��وم��ن وای���ت ن��ی نشان 

که دغدغه محیط زیستی  زنان و مردان مشابه است. دغدغه  می دهد 
معناداری  تفاوت  جنس  برحسب  مشهدی  شهروندان  محیط زیستی 

ندارد. 
که بین  کی از آن است  رابطه دغدغه با سن: آزمون ناپارامتری کای دو حا
سن و دغدغه محیط زیستی  رابطه معناداری وجود ندارد. هیچ تفاوت 
معناداری در میزان دغدغه محیط زیستی شهروندان مشهدی برحسب 

سن وجود ندارد. 
بین دو متغیر  راب��ط��ه  ب��ررس��ی وج��ود  ب��ا تحصیالت: در  راب��ط��ه دغ��دغ��ه 
کای  ناپارامتری  آزمون  از  تحصیالت و شاخص دغدغه محیط زیستی، 
دو استفاده شد. با توجه به جدول فوق، بین تحصیالت شهروندان در 
مشهد و دغدغه محیط زیستی رابطه معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، 
افزایش  محیط زیستی  دغدغه  تحصیالت  اف��زای��ش  با  مشهد  شهر  در 

می یابد.  
با سه شاخص  که  تنها تحصیالت است  بین متغیرهای زمینه ای،  در 
گاهی محیط زیستی و دغدغه محیط زیستی در  دانش محیط زیستی، آ

شهر مشهد رابطه معنادار دارد. 
 رفتار محیط زیستی  زنان و مردان از نظر آماری تفاوت معناداری نشان 
می دهد. رفتار محیط زیستی در حوزه فردی در شهر مشهد نشان داد 
به مردان خود  رفتارهای محیط زیستی مسئوالنه تری نسبت  زنان  که 
عمومی  ح��وزه  در  م��ردان  محیط زیستی  رفتارهای  درحالی که  دارن���د، 
البته باید در ارتباط با بستر عمومی  از زنان است. این نتیجه را  بیش 
که در آن امکان حضور زنان  کرد  اجتماعی_ فرهنگی جامعه ایران درک 

در حوزه عمومی، در قیاس با مردان، با محدودیت هایی مواجه است.
رابطه رفتار با سن: در بررسی وجود رابطه بین دو متغیر سن و شاخص 
رفتار محیط زیستی، از آزمون پارامتری Anova یا همان تحلیل واریانس 

تک متغیره استفاده شد.

جدول شماره 5:  بررسی وجود تفاوت در ابعاد سواد محیط زیستی  بر اساس خصوصیات جمعیتی پاسخگویان

سطح معنی داری مقدار آزمون خصوصیات جمعیتی آزمون آماری ابعاد سواد محیط زیستی
0/13 0/347 جنس یومان ویتنی

گاهی محیط زیستی 0/303آ 13/95 سن کای دو
0/014 75/13 تحصیالت کای دو

0/657 0/444 جنس یومان ویتنی
0/27دغدغه محیط زیستی 14/36 سن کای دو

0/00 46/56 تحصیالت کای دو
0/179 1/34 جنس یومان ویتنی

0/096دانش محیط زیستی 10/74 سن کای دو
0/000 30/20 تحصیالت کای دو
0/005 2/81 جنس یومان ویتنی رفتار محیط زیستی  فردی
0/000 4/031 جنس یومان ویتنی رفتار محیط زیستی  جمعی

جدول شماره 6: بررسی وجود رابطه بین دو متغیر سن و شاخص رفتار محیط زیستی 

مجموع مربعاتدرجه آزادیمیانگین مربعاتF آمارهسطح معناداری

0/0223/221

بین گروه ها0/60431/81

0/188
گروه ها996186/89 درون 

کل999188/71
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رف��ت��ار محیط زیستی  و  بین س��ن  ش��م��اره6،  نتایج ج��دول  ب��ه  توجه  ب��ا 
به  توجه  با  دارد.  وج��ود  معناداری  رابطه  مشهد  شهر  در  شهروندان 
میانگین  م��ی ش��ود.  مشخص  رابطه  جهت  زی��ر  ج��دول  در  میانگین ها 
گروه سنی 24 تا 18 سال )3/17(، 44 تا  شاخص رفتار محیط زیستی  
25 سال )3/29(، 64 تا 45 سال )3/31( و میانگین رفتار محیط زیستی  

گزارش شد که نشان می دهد  افراد 65 سال به باال در این بررسی، 3/32 
با افزایش سن انتظار می رود رفتار محیط زیستی )کل( اندکی افزایش یابد. 
رابطه رفتار با تحصیالت: در بررسی وجود رابطه بین دو متغیر تحصیالت 
و شاخص رفتار محیط زیستی، از آزمون پارامتری Anova یا همان تحلیل 

واریانس تک متغیره استفاده شد.

با  دارد.  وج��ود  معناداری  رابطه  محیط زیستی  رفتار  و  تحصیالت  بین 
توجه به میانگین ها در جدول زیر جهت رابطه مشخص می شود. بررسی 
که  رابطه بین تحصیالت و شاخص رفتار محیط زیستی نشان می دهد 
پاسخگویانی که کمتر از دیپلم داشتند میانگین رفتار محیط زیستی شان 
(3/20(، دیپلم )3/25(، کاردانی و کارشناسی )3/33( و کارشناسی ارشد 
گزارش شده است؛ بنابراین، با افزایش تحصیالت انتظار  و باالتر )3/48( 

می رود رفتار محیط زیستی  )کل( اندکی افزایش یابد)جدول شماره7).

گاهی، دانش و دغدغه محیط زیستی   4.4. بررسی رابطه درونی بین آ
با رفتار دوستدار محیط زیست

گاهی، دانش و دغدغه  در این قسمت به بررسی رابطه میان مؤلفه های آ
محیط زیستی با رفتار دوستدار محیط زیست می پردازیم. برای بررسی 
وجود رابطه میان رفتار با دیگر ابعاد سواد محیط زیستی  از آزمون ضریب 

که آزمونی ناپارامتری است، استفاده شده است. همبستگی اسپیرمن 

جدول شماره  7:  بررسی وجود رابطه بین دو متغیر تحصیالت و شاخص رفتار محیط زیستی 

مجموع مربعاتدرجه آزادیمیانگین مربعاتF آمارهسطح معناداری

0/0009/781

بین گروه ها1/8035/40

0/17
گروه ها996183/30 درون 

کل999188/71

جدول شماره 8: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن- بررسی رابطه بین ابعاد سواد محیط زیستی 

سطح معناداریمقدار ضریب همبستگی اسپیرمنمتغیرها
گاهی*رفتار محیط زیستی  جمعی 0/1790/000آ
گاهی*رفتار محیط زیستی  فردی 0/3730/000آ

0/2110/000دانش*رفتار محیط زیستی  جمعی
0/2270/000دانش*رفتار محیط زیستی  فردی

0/3500/000 دغدغه*رفتار محیط زیستی  جمعی
0/4340/000دغدغه*رفتار محیط زیستی  فردی

رفتار  و  ف���ردی  محیط زیستی  رف��ت��ار  ب��ا  محیط زیستی   گ��اه��ی  آ متغیر 
محیط زیستی جمعی رابطه مستقیم و ضعیفی دارد، اما شدت رابطه 
اس��ت؛  بیشتر  ف���ردی  محیط زیستی  رف��ت��ار  و  گ��اه��ی  آ متغیرهای  بین 
مشهد  شهر  در  شهروندان  محیط زیستی  گاهی  آ افزایش  با  بنابراین، 
انتظار می رود رفتار محیط زیستی جمعی با شیب اندک افزایش یابد و 
رفتار محیط زیستی  فردی به نسبت بیشتری افزایش یابد. متغیر دانش 
محیط زیستی با رفتار محیط زیستی  فردی و رفتار محیط زیستی جمعی 
با  رابطه مستقیم و ضعیفی دارد. شدت رابطه بین متغیرهای دانش 
رفتار محیط زیستی فردی و دانش با رفتار محیط زیستی جمعی تقریبًا به 
یک میزان است؛ بنابراین با افزایش دانش محیط زیستی شهروندان در 
مشهد انتظار می رود رفتار محیط زیستی  جمعی و رفتار محیط زیستی  
فردی تقریبًا به یک میزان و با شیب اندک افزایش یابد. متغیر دغدغه 
محیط زیستی  با رفتار محیط زیستی  فردی و رفتار محیط زیستی  جمعی 
رابطه مستقیم و متوسطی دارد؛ اما شدت رابطه بین متغیرهای دغدغه 
دغدغه  افزایش  با  بنابراین،  است؛  بیشتر  فردی  محیط زیستی  رفتار  و 
محیط زیستی  شهروندان در مشهد انتظار می رود رفتار محیط زیستی  
جمعی با شیب اندک افزایش یابد و رفتار محیط زیستی  فردی به نسبت 

بیشتری افزایش یابد)جدول شماره8).

5. نتیجه گیری 
مختلف  موضوعات  میان  تعادل  ایجاد  نیازمند  شهری  پایدار  توسعه   
مانند  فعالیت هایی  اس���ت.  محیط زیستی  و  اجتماعی  اق��ت��ص��ادی، 
ساخت وسازهای شهری، حمل ونقل، فعالیت های صنعتی و رفتارهای 
گونه ای بر محیط زیست و پایداری  شهروندان با محیط زیست هر یک به 
مضر  یا  مفید  می تواند  که  می گذارند  تأثیراتی  شهری  محیط زیست 
محیط زیست باشند. پویایی محیط زیست شهری در گرو تعامل صحیح 
 (Yaghonbi & Najaflou,اس����ت محیط زیست  و  شهری  انسان  میان 
که  اس��ت  اق��دام��ات��ی  و  رفتارها  قالب  در  تعامالت  ای��ن  از  یکی   .2016)
که مستقیم یا غیرمستقیم موجب  شهروندان در شهر انجام می دهند 
و  کاال  مصرف  مانند  می شود؛  آن  تخریب  یا  محیط زیست  از  حفاظت 
خدمات، تولید پسماندها و نحوه دفع و تجزیه آنها، حمل ونقل، نحوه 
تولید  برای  تولید و مصرف  و غیره. اصالح چرخه  فراغت  اوقات  گذران 
کمتر آالینده ها و حفظ منابع طبیعی مستلزم حفظ یا تجدید پیوندهای 
تغییر شیوه  با محیط زیست شهری اش،  انسان شهری  اجتماعی  الزم 
  .(Sutton, 2014)تفکر و برخورداری از دانش و سبک زندگی پایدار است

 هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي سواد محیط زیستی  شهروندان 
18 ساله و باالتر شهر مشهد با حجم نمونه حدود 689 نفر بوده است.  
بعد  چهار  در  موردبررسی  جامعه  محیط زیستی  س��واد  میدانی  بررسي 
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گردآوري اطالعات  گاهی، دانش، دغدغه و رفتار محیط زیستی  برای  آ
شیوه  به  که  شد  استفاده  پاسخ  بسته  سئواالت  ح��اوي  پرسشنامه  از 
حضوري )مصاحبه( و با مراجعه به واحدهاي مسکوني تکمیل شدند. 
کمتر از متوسط و در دو بعد دغدغه و  نمره افراد در دانش محیط زیستی  
رفتار محیط زیستی  تنها اندکی از حد متوسط باالتر بوده است. با توجه 
به اهمیت دو مؤلفه اخیر از منظر مراقبت و حمایت از محیط زیست این 
در  محیط زیستی،  دغدغه  بعد  در  می رسند.  نظر  به  قابل تأمل  نتایج 
کی از دغدغه نسبت به محیط زیست نسبت  گویه های حا از  هیچ یک 
کاماًل موافق به 40 درصد نیز نرسیده و میانگین این بعد تنها اندکی  افراد  
بیش ازحد متوسط )در بازه 5-1( است و دیگر این که افراد بسیار دغدغه 
کمی از جامعه مورد مطالعه را شامل  مند در حوزه محیط زیست نسبت 
می شوند. باالخره این که به طورکلی یک سوم افراد دغدغه محیط زیستی 
کی از تمایل نسبتًا ضعیف  پایینی دارند.  در بعد رفتار، نتایج مطالعه حا
حوزه  در  به ویژه  محیط زیست،  دوستدار  رفتار  به  نسبت  شهروندان 

عمومی است. 
با  محیط زیستی  س��واد  ابعاد  تفاوت های  درب���اره  آم��اری  تحلیل های   
مشهد  شهر  در  ابعاد  ای��ن  که  اس��ت  آن  از  کی  حا زمینه ای  متغیرهای 
تنها در بعد رفتار محیط زیستی فردی برحسب جنس متفاوت نبوده 
است. این یافته با بررسی های انجام شده از سوی میهن پور و دیگران، 
 Goulgouti,( گولگوتی و دیگران، همسویی داشت صالحی و ابراهیمی و 
 ، )et al., 2019; Mihanpour, et al., 2017; Salehi & Ebrahimi, 2020
کارمیال و فیوریلو و فاتیتو و دیگران، رفتار محیطی  درحالی که در بررسی 
 Pothitou et al., 2016; Carmela( زیستی زنان مطلوب تر از مردان بود
Fiorillo, 2017 &( ؛ آموها و آدوها، جیکوئینت اسکودین و جمشیدی 
 Jamshidi,( ب��ود  زن��ان  از  بیشتر  م��ردان  محیط زیستی  دان��ش  و  گاهی  آ
Jakučionytė-Skodiene, 2020; Aomah & Addoha, 2020 ;2020). در 
گاهی، دانش و دغدغه زنان بهتر از مردان  بوده  بررسی نورواپیدا و راملی آ
فردی  رفتار  حاضر،  بررسی  در   .)Nurwaqidah & Ramli, 2019) است 
دوستدار محیط زیست در میان زنان بیش از مردان است درحالی که در 
نقطه مقابل، رفتارهای محیط زیستی  مردان در حوزه عمومی بیش از 

زنان است.
 در  بررسی حاضر بین ابعاد سواد محیط زیستی  با سن رابطه معناداری 
ت��وس��ط  صالحی و  ب��ه دس��ت آم��ده  ب��ا نتایج  ای��ن نتیجه  ک��ه  دی��ده نشد 
ابراهیمی و نورواپیدا و راملی عدم وجود رابطه بین سن و دانش و سن و 
 Nurwaqidah & Ramli ,2019; Salehi( گاهی محیط زیستی همسو بود آ
نمره  و دیگران،  پور  بررسی میهن  Ebrahimi, 2020 &). درحالی که در 
گاهی با متغیر سن رابطه منفی داش��ت، برخالف بررسی میهن پور و  آ
گاهی رابطه مثبت داشت  دیگران، سن با سواد محیط زیستی، دانش و آ
(Mihanpour, et al, 2017(. همچنین در پژوهش حاضر، میان متغیر 
نسبتًا  و  مستقیم  رابطه  محیط زیستی   سواد  ابعاد  همه  با  تحصیالت 
ع،  از  سوی زار با بررسی های انجام شده  ضعیف دیده شد. این یافته 
اسکودین،  جیکوئنت  محیط زیستی،  رفتار  با  تحصیالت  مثبت  رابطه 
رفتار  تفاوت  آدوه��ا،  و  آموها  نهایتًا  و  تحصیالت  برحسب  رفتار  تفاوت 
 Zare , 2018;( داش��ت  همسویی  تحصیالت  برحسب  محیط زیستی 
در   .)Jakučionytė-Skodiene, 2020; Amoha & Addoha, 2020
بررسی حاجیلو و دیگران و میهن پور و دیگران، رفتار محیط زیستی با 

 Hajilou, et al., 2020; Mihanpour, et) تحصیالت رابطه منفی داشتند
 .(al., 2017

رفتارهای  ب��ا  محیط زیستی  س��واد  اب��ع��اد  بین  راب��ط��ه  ب��ررس��ی  لحاظ  از 
رفتار  ب��ا  محیط زیستی   دغ��دغ��ه  همبستگی  م��ی��زان  محیط زیستی، 
دوستدار محیط زیست بیش از دو بعد دیگر است. این بدان معناست 
که منشأ دغدغه فرد  گاهی و دانش در زمینه محیط زیست، مادام  که آ
کمتر به بروز رفتار محیط زیستی  نسبت به سالمت محیط زیست نشود 
رفتارهای  محرک  دیگر  عامل  دو  از  بیش  دغدغه مندی  و  می انجامد 
با یافته های حاجیلو و دیگران،  حامی محیط زیست است. این یافته 
داشت  همسویی  دیگران،  و  سوریاواتی  همچنین  و  فیوریلو  و  کارمیال 
 Hajilou et al., 2020; Carmela & Fiorillo, 2017; Suryawati et al.,)
گاهی محیط زیستی  2020(. در بررسی میهن پور و دیگران، با افزایش آ
رفتار محیط زیستی بهتر شد )Mihanpour et al., 2017(. در بررسی های 
انجام شده از سوی جیکوئنت اسکودین و آموها و آدوها، دانش با رفتار 
 Jakučionytė-Skodiene, 2020;( داشت  مثبت  رابطه  محیط زیستی 
Amoha & Addomah, 2020). توسعه نگرش های زیست محیطی شامل 
برای محیط محیط زیست  ارزش ه��ا و احساس دغدغه  از  مجموعه ای 
انگیزه برای مشارکت فعال برای حفظ و بهبود محیط زیست است.  و 
هانس و دیگران با انجام یک فراتحلیل بر روی 128 رفتار محیط زیستی 
کنترل  که دغدغه و عواطف محیط زیستی جزو عوامل حوزه  دریافتند 
دارن��د  مستقیم  تأثیر  محیط زیستی  رفتار  بر  که  هستند  رفتار  درون��ی 

 .(Hanse, et al., 1986)
که در بخش یافته ها مشاهده شد، ابعاد سواد محیط زیستی  همان طور 
گ��اه��ی  ارت��ب��اط ق���وی ب��ا ه��م ن��داش��ت��ه و در م��ؤل��ف��ه ه���ای راب��ط��ه ب��ی��ن آ
دانش  رابطه  جمعی،  سطح  در  محیط زیستی  رفتار  با  محیط زیستی 
محیط زیستی با رفتارهای محیط زیستی در دو سطح فردی و جمعی در 
گاهی محیط زیستی  سطح ضعیف مشاهده شده و در حوزه رابطه بین آ
محیط زیستی  دغدغه  رابطه  ف��ردی،  سطح  در  محیط زیستی  رفتار  و 
رواب��ط در سطح  این  رفتار محیط زیستی در سطح فردی و جمعی،  با 
گاهی محیط زیستی تنها قابلیت تغییراتی  متوسط برآورد گردیده است. آ
مانند  کوچکی  فضای  در  که  دارد  ف��ردی  محیط زیستی  رفتارهای  در 
خانواده قابل رؤیت است و فراتر از آن و در سطح جامعه مشاهده نمی 
ج از فضای شخصی  شود. شهروندان  وظیفه حفظ محیط زیست در خار
کسب وکار خود را در حیطه وظایف  خود مانند خانه یا خودرو یا محل 
داوطلبانه  فعالیت های  در  کمتر  و  می دانند  شهری  مسئول  نهادهای 
حفظ محیط زیست شهری مشارکت می کنند.  این وظایف در سطح هر 
کشوری از نهادها، دستگاه ها و ارگان هایی  کشوری هم وجود دارد و هر 
که متولی امر حفاظت و آموزش محیط زیست هستند؛  برخوردار است 
که مردم خودشان را  اما آنچه موجب بروز تفاوت ها می شود این است 
چه قدر مسئول می دانند و چه اندازه برای دولت نقش قائل اند. برای 
توسعه سواد محیط زیستی، آموزش عماًل الزم است؛ اما آموزش خود به 
امکانات، تجهیزات، منابع مالی و نیروی انسانی، وضع قوانین جدید، 
تضمین اجرای قوانین، وجود ضمانت های رسمی و شفافیت وابسته 
زیست  های  برنامه  ارائ��ه  محیطی،  زیست  بحران های  وق��وع  با  اس��ت. 
محیطی و توجه به آموزش زیست محیطی در سطح جامعه و خانواده، 
کوتاه مدت در  ضرورت یافته است. دولت ها با ارائه برنامه بلند مدت و 
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کید بر مشارکت شهروندان،الزامات مورد نیاز در این حوزه  این حوزه با تأ
فراهم نمود ه اند.

5.1. پیشنهاد های تحقیق
 ارائه برنامه آموزشی_ترویجی در حوزه محیط زیست شهری 	

گروه های هدف . متناسب با
 دانش 	 و  گاهی  آ سطح  افزایش  در  هنر  ظرفیت  از  استفاده   

آم���وزش ه��ای زیست  گ���ذاری  تأثیر  م��ی��زان  ارت��ق��ای  و  زی��س��ت محیطی 
محیطی به طور مثال: برگزاری نمایشگاه های نقاشی یا نمایش خیابانی 
برگزاری  و  س��ازی  ب��ادب��ادک  مسابقه  یا  محیط زیستی  س��واد  موضوع  با 
ایجاد  ک و  تبلیغ داشتن هوای پا با هدف  آزاد  مسابقات آن در هوای 

دغدغه محیط زیستی.
 بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردم نهاد ایجاد مشارکت و 	

کید  همکاری بین سمن ها برای ترویج رفتار محیط زیستی مسئوالنه با تأ
بر ارائه آموزش های زیست محیطی توسط سازمان های مردم نهاد و 

تشکل های زیست محیطی. 
 استفاده از ظرفیت فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی 	

الکترونیک به عنوان ابزار آموزش محیط زیست.
 و 	 مستندسازی  ب��ه  زن���ان  و  ج��وان��ان  و  ن��وج��وان��ان  تشویق 

گروه  فیلم سازی با شعار حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان 
گذار در حوزه تغییر رفتار. های تأثیر 

 با 	 تسهیلگر  عنوان  به  دولتی  های  سازمان  نقش  بر  کید  تأ
هدف هماهنگی بین دستگاهی با سازمان های مردم نهاد و عدم متولی 

گری در حوزه ارائه آموزش های زیست محیطی. 
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