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Decades of environmental conservation experience have shown that Knowledge, 

Attitude and Practice (KAP) of human society is an essential part of 

conservation. In this regard, the purpose of this study is to investigate the KAP 

of Mashhad citizens towards biodiversity and related factors. This research was 

conducted with a mixed quantitative and qualitative method. The statistical 

population of the study, using Cochran's formula, 384 samples of people over 15 

years old living in different areas of Mashhad, was determined based on 

clustering. The data collection tool was a localized EU questionnaire whose 

validity and reliability were 0.73 for 5 items of variable attitude, 0.77 for 7 items 

of variable and 0.71 of 5 items of variable behaviour. Descriptive statistics and 

results from Exell2016 and SPSS16.0 software as well as distribution and 

frequency tables and related graphs were applied to describe the data. SPSS16.0, 

t-test, test hypotheses from t-test, variance analysis and Spearman correlation 

test were applied to analyse the data and hypothesis test. The results showed that 

less than a third of people had heard of the biodiversity term. University 

education contributes to the improvement of the term biodiversity. There is also 

a significant relationship among the variables of gender, income and education's 

type of citizens' attitudes toward biodiversity. In addition, there is a positive and 

significant correlation between environmental knowledge and attitude. In fact, 

with the increase in the level of knowledge, the attitude of citizens towards 

biodiversity has been raised to a higher level. As a result, their behaviours are 

directed towards the protection of the environment. There is also a significant 

difference between the KAP of citizens living in different areas. Finally, by 

analysing the biodiversity profile in the KAP of Mashhad citizens and referring 

to the Delphi panel, a conceptual model of the research was presented. 
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 چکيده اطالعات مقاله

سنح    ي نشنان داده اسنت بندون خنناقت د ين      ستيتنوع ززيست و  ها تال  براي حفاظت از محيط دهه تجربة مقاله پژوهشينوع مقاله: 

 . در اين  راسنتا، هند    افنت ي دسنت توان بنه حفناظتي ابنرب       بيني و عملکرد جامعه انساني نمي آگاهي، جهان

 داراي امن  عو و يسنت يتننوع ز  بنه  نسنبت  مشهد ( خهروندانKAP) رفتار و نگر  دان ، بررسي حاضر پژوه 

 آمناري  جامعنه . خد انجام پيمايشي رو  به و کيفي و کمي آمي ته رويکرد با پژوه  اي . است آن با همبستگي

 مشنهد،  خنهر  م تلف مناط  در ساک سار  11 باالي افراد از نمونه 384 کوکران، فرمور از گيري بهره با تحقي ،

 بنود  اروپنا  اتحاديه خده سازي بومينامه  پرس  ها، داده يآور جمع ابزار. گرديد تعيي  مناط  بندي قوخهبر اساس 

 متغينر  گوينه  1 بنراي  و 33/0 دانن   متغينر  گويه 3 براي ،33/0 نگر  متغير گويه 1 براي آن پايايي و روايي که

 Exell 2012 هناي  افنزار  ننرم  از حاص  نتايج و توصيفي آمارهاي از ها داده توصيف براي. آمد به دست 31/0 رفتار

 آزمنون  و هنا  داده  ين وتحل هين تجز براي و مربوطه نمودارهاي و فراواني و توزيع جداور  يهمچن و SPSS16.0 و

 نتنايج . خند  اسنتفاده  اسنييرم   همبسنتگي  آزمنون  و واريانس تحلي  ،t آزمون ،SPSS16.0افزار  نرم از فرضيات

 از اطنالع  در ييبسنزا  سنه   دانشگاهي آموز . اند خنيده يستيتنوع ز واژه درباره افراد سوم کي از داد کمتر نشان

 نگنر   ننوع  بنا  افنراد  تحصنيالت  مينزان  و درآمند  جنسنيت،  متغيرهناي  بني    ي. همچنن دارد زيستي تنوع واژه

 زيسنتي  محنيط  نگنر   و دانن   مينان عنالوه   . بنه دارد وجنود  معننادار  رابحنه  يسنت يتنوع ز به نسبت خهروندان

 بنه  زيسنتي  تننوع  بنه  خنهروندان  نگر  دان ، سح  افزاي  با وا ع در. دارد وجود معناداري و مثبت همبستگي

. کنند  مني  پيندا  سنو   زيسنت  محنيط  از حفاظنت  جهنت  در ها آن رفتارهاي نتيجه در و يافته ارتقاء باالتري سح 

 نهاينت  در. دارد وجنود  داري معنني  تفاوت م تلف مناط  در ساک  خهروندان رفتار و نگر  دان ، بي  همچني 

 مندر  دلفني،  پانن   به مراجعه و مشهدخهر  کالن خهروندان رفتار و نگر  دان ، در زيستي تنوع رخ ني  تحلي  با

 .گرديد ارائه پژوه  مفهومي

 تاريخچة مقاله:

 02/12/1400 :افتيدر خيتار

 11/12/1400تاريخ بازنگري: 

 14/12/1400: رشيپذ خيتار

 03/03/1401دسترسي آنالين: 

 :ها کليدواژه

  ست،يز طيمح از حفاظت

  ،يستيز تنوع

  ،يستيز طيمح دان 

  ،يستيز طيمح نگر 

  ،يستيز طيمح عملکرد
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در دان ، نگنر    يستيرخ تنوع ز  ين(. 1401)محس   بهمني، دقت زاده، علي؛ طباطبايي يزدي، فاطمه؛ برومند، اميرعلي؛ نوغاني ملک: استناد

 .13-33(، 2) 12، جغرافيننا و پايننداري محننيط  . داريننکننرد توسننعه پا يخننهر مشننهد بننا رو   خننهروندان کننالن  (KAP)و رفتننار 
DOI: 10.22126/GES.2022.7529.2506 

 نويسندگان. ©            ناخر: دانشگاه رازي                                                                                                           

 

 



 73-83( 1341) 38زاده و همکاران/ جغرافیا و پایداری محیط ملک 83
 

 

 مقدمه
ارتبنا  دارد کنه    يادين سنت بنا مسنائ  ز   يز طي. حفظ محهستند  ياجتماع و ابعاد مفهوم يقاً دارايعم يستيز طيمسائ  مح

؛ 1333و همکناران،   يملنک آبناد   يم تنار  ؛1384 ،پورنجنف است ) يها مس لة فرهنگ اجتماع   آنيتر   و مه يتر بزرگ

 ,.Fischer et al ؛Fischer & Kowarik, 2020 ؛Sayer et al., 2021 ؛100: 1330تزر، ير؛ 1334فر و همکاران،  قو 

 يد بنرا يعت مبتال خد بلکه بايبط -ه جامع يستيد به نگاه دوآلينبا ستيز طيمسائ  مح ي  و بررسيدر تحل  يبنابرا (2020

 ها   بحرانيرفت از ا و کشف راه برون يستيچ فه  يبرا ييگرا برساقت و ييگرا وا ع يها نظرگاهاز  ابرب  ، يافتيکشف ره

 ي  رفتارهنا يني تبگر يد يو از سو يو نگرخ يسو سنج  سح  دانش کي  راستا از يدر ا(. 121: 1388 بک،) کمک گرفت

 يکناربرد  يخناسن  جامعنه  محالعنات  ي لمرو درمحرح ست از مسائ  مه  يز  طيمحاز  ا حفاظتيب يت ر در  بار خهروندان

 برقوردار است. يفراوان يو علم يت نظرياز اهم بوده و

هنا     بحنران ين سنت، ا يز طيب محن ين ت ر يهنا  نهيبا باالرفت  هز زمان ه ، يخناس جامعهعل   يساحت کاربردامروزه در  

 از ياريبسن  کنانون خندن بنه     يدر حنار تبند  ها  آن يبند صورت يکه تال  برا اند محرح يزيبرانگ منزلة مسائ  پرسمان به

خنوند.   يمن  يبنند  دسنته  ات،که متناسب با سح  محالع انجام خده يم تلف يها يبند صورتر يمس  ي. در اها است پژوه 

 يهنا  يژگن يبنه و  يذهنن  يها  ييد. تبنخو يبه کار گرفته م يستيز طيمح   رفتارييتب يبرا ينيو ع ي، عوام  ذهنيطورکل به

ماننند امکاننات انجنام     ينير روابط عيکوخند تأب يم ينيع يها  يينظر دارند و تب يها و ادراکات فرد ي، آگاهي، ارزخينگرخ

 را اسنت مجبنور بنه پنرداقت      يستيز طيمح انجام رفتار  يرا که فرد برا ييها نهيا هزي ي، کنترر اجتماعيستيز طيرفتار مح

 (.1332 ،يو جعفرصالح ي رار دهند )فاضل  يو تحل  ييتب يمبنا

سنت  يز طيرد اما بنه حفنظ و حراسنت از محن    يصورت گ يستيز طيزه محيبدون انگفرد ممک  است  يستيز  طيرفتار مح 

قرند، گن    يم ياروغنيلوباز مردم محصوالت  يليمثار ق يکند؛ برا ير رفتار  را درک نميفرد تأب ارد  موي. در اکمک کند

 قنود، سنت باخند، دربنارف رفتنار     يز طير رفتار  بر محن يمتوجه تأب يکه فرد يحيکشند؛ اما در خرا يگار ميا سينند يچ يم

  يسرنشن  اسنتفاده از قنودرو تنک    يجنا  بنه  دوچرقه استفاده از ؛ مانندکند يم يزير و برنامه يريگ  يتصم آگاهانهو  انهمداع

 در بنروز  ي، نگرخن يدانشن  عقبنة ا ين خنود  آ  يدر خهروندان من  ييا رفتارهاي  رفتار يموجب بروز چن يزياما چه چ. يخ ص

 است  مؤبرها  آن يرفتار

دهنند کنه ممکن  اسنت مسن والنه،       يست از قود نشان ميز طيدربارف مح يکرد نسبتاً مش صيوافراد ر يا در هر جامعه

منشنأ   ياجتمناع رهنا و عوامن    ي، از متغسنت يز طيمحن ع از برقورد بنا  يف وسي  طيباخد. ا ينينابيب يا رفتاريمس والنه  ريغ

تنوان   ياو، من  يرفتارهنا  و يلقن ، طنرز ت او ينن يب  ، با خناقت انسنان و جهنان  ي(؛ بنابرا1388ن، و همکارا يصالح) رنديگ يم

اسنت کنه فنرد در برقنورد بنا       ي، رفتنار يسنت يز طيست انجام داد. رفتنار محن  يز طيح  مسائ  مح يبرا يبهتر يزير برنامه

 يتيو خ صن  ي، فرهنگن يات قنا  اجتمناع  يط و مقتضن يبرحسب خرادهد. افراد هر اجتماع،  يست از قود بروز ميز طيمح

ا ين اننه و مسن والنه   يگرا طي  رفتارها ممک  است کنامالً مثبنت، محن   يدارند. ا ستيز طيمحنسبت به  يقود، برقورد متفاوت

 يريجلنوگ  ي  از راهکارهاي  دليبه هم (.281: 1331ا، يک ت باخند )نواح و فروت سيز  طيو م الف مح يبرعکس، کامالً منف

 (.1334فر و همکاران،  نه است )قو ايگرا عتيطب يهافتارر جيوسعه و ترو، تستيز طيمح م رب ياز رفتارها

 زانين ر برنامنه  ،رانيمد ،نشمنداياند يها   دغدغهيتر مه که  يحيدر خرا يو رفتار ي، نگرخي  سحوح دانشيا يارز  واکاو

باخند،  هنا   و افنت کارکردهنا و قندمات آن    يسنت يتننوع ز کاه   ندفيفزاروند  ،يستيز طيمح، معضالت يخهر و کنشگران

از  خنهرها  کنالن  قصوصاً يکنون يانسان يها طيرا محيز (.Lees et al. 2020؛ Roberts et al., 2021) دوچندان است

دو عامن    هنا  آندات يتهد يها شهير عل  و يدر بررس .هستند اضمحالررفته و رو به يپذ ريتأببشر طلبانه  توسعه يها تيفعال

 ,.Kusmanoff et al) اسنت  محنور  انسنان دگاه ين درخند   يگنر يو د يساالر  توسعه ف يکيکه  نندک يم توجه جلبشتر يب

 (.Griffiths et al., 2019؛ 2020

 رخند  روبنه ک سنو بنا رونند    ين از  کشنور،  يمهن  گردخنگر   يهنا  از  حب يکي ران ويخهر ا النک  يدوم عنوان به، مشهد
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گر بنا  يد يخهر و از سو ت و وسعتيروزافزون جمع توسعه از يناخ يو صنعت ي، تجاريمسکون يوسازها ساقت يها تيفعال

تنر و   گسنترده  روز روزبه را خهر کالن  يا يستيز طيمحمعضالت عوام ،   يامجموعه  که مواجه است انبوه يده گردخگريپد

   (.1331و همکاران،  يدريح) حادتر نموده است

و غنرب مسن له    خنمار خنر    رار گرفته اسنت. از سنمت    يستيز طيم تلف در محاصره مشکالت محاز جهات  مشهد

، يو صننعت  يقنانگ  يهنا    منحقه معضالت پسماند، پسناب يحوضه کشف رود محرح است که در ا يستيز طيمشکالت مح

 ،از فرصنت  را ي  منبع الهن ياقورد و  يبه چش  م ييز، در سح  بااليار حاصل يبس ياراض ير کاربريي، فقر، تغينينش هيحاخ

ر يکنه مسن   خمار غرب و در جناده چنناران   يواز س (.Baratzadeh Poustchi et al., 2020) کرده است  يد تبديبه تهد

ار يبسن  يزراع ياراض ير کاربرييو تغ يصنعت يها ، فاضالبها کارقانه حد از  يتمرکز ب ،است يسو به مشهد غالبعبور باد 

کنه تبعنات    هر مشهد خنده اسنت  به خ قحرناک هوا ييايميخ يها يو ورود آلودگ مناط   يسبب آلوده خدن ا ،زيحاصل 

کنوه  خنهر مشنهد و    يب ارتفاعنات جننوب  ين جنوب ت ر ياز سو داخته است. خهر کالن  يا يريپذ ستيبر ز يريناپذ جبران

ز، ين در درون خنهر ن خنده اسنت.    وح  اتيح يها تيجمعبر  يمنف ريتأبو  يخناقت بوممده جاد مشکالت عيسبب ا يقوار

ه خنهر،  يداقن  و حاخن  در  حدوحصر يب يوسازها ساقت، باغات، يعيمنابع طب ير کاربرييب و تغيتجاوز، ت ر رخد روبهروند 

 .  (1332 ،و همکاران )رهنما کند يد ميرا تهد يخهر يستيتنوع زب و يخهر را ت ر يها هيمانده و ر يسبز با  يها لکه

  يزمن  ياتين و ح يخناقت بوم يندهايفرادر  يديکل يتياهمدهد و  ي  مي  را تشکيات زميحه و اساس يپا يستيتنوع ز

 Fischer et) يبشنر شنت  يرفاه و مع ،يزندگ يضرور يازهايدر رفع ن يستيتنوع ز انکار ر اب يغنق   رغ  به .دينما يفا ميا

al., 2020؛ Roberts et al., 2021)  و روند  است رار گرفته  ديو تهد يتوجه ي  بيتر  يگذخته مورد ب  رنمتأسفانه در

 .(Losapio et al., 2021 ؛Ranta et al., 2021) ده اسنت ياز انقنراض رسن   يديدوران جد آستانةبه  يستيتنوع زانقراض 

تننوع  خنهروندان مشنهد نسنبت بنه      يو رفتنار  ي، نگرخن يسه سح  دانش يبررسر حاضپژوه   ي  راستا، هد  اصليدر ا

خنهر   خنهروندان کنالن   يو رفتنار  ي، نگرخن يسنج  تفاوت سنح  دانشن    محالعه يا ياهدا  فرع  يهمچن .است يستيز

 ؛ لنذا اسنت  دهنندگان  پاسن  سنکونت  منناط   و ت يجنس ت،اليسه س ، تحصيبر اساس مقا يستيمشهد در قصو  تنوع ز

، «اسنت   ابرگنذار  يسنت يبه تنوع زنسبت مردم  1و رفتار نگر دان ، در نوع  يچه عوامل»پژوه  عبارت بودند از  سؤاالت

)سن ،   انين گو پاسن   ينيخنهر مشنهد بنر اسناس بنازب      در کنالن  يسنت يتنوع زمردم نسبت به  ، نگر  و رفتارسح  دان »

خهر مشنهد نسنبت بنه     ا دان ، نگر  و رفتار ساکنان مناط  م تلف در کالنيآ»و « ت(  چگونه است يالت و جنسيتحص

 و يسنت يتننوع ز بنر   تنأبر  -ر يتنأب و  يبستگ ه  يداراعوام   يبا معرف است تا بر آن  محالعه يا«. تفاوت دارد  يستيتنوع ز

دار ين توسنعه پا تحقن   در جهنت   دبتوانن  ،ت نقا  مثبت و کناه  نقنا  ضنعف   يتقو يدر راستا يکاربرد يشنهادهايپ ارائه

 .گام بردارد يستيست و تنوع زيز طيمح تظا، حفيخهر

منحقنه محن  سنکونت    و  الت، خنغ  ي  س ، جنس، سنح  تحصن  خامخهروندان  يفرد يها يژگيحاضر و در پژوه 

 گرفت.   رار  ير وابسته مورد بررسيمتغ عنوان به يستيبه تنوع زنسبت مردم و رفتار نگر  دان ،  ر مستق  ويمتغ عنوان به

 رفتننار و نگننر  داننن ،  يبنن ارتبننا ( 1400) ييرضننا و کاکاوننند عبننارت اسننت از: حاضننر پننژوه  ينه داقلننيشننيپ 

. محالعنه کردنند   يهمبسنتگ  يفيتوصن  رو  بنه  را دلفان نورآباد خهرستان يخر  کاکاوند دهستان کشاورزان يستيز طيمح

  يبن  دار يمعنن  و مثبت ارتبا  و بود کشاورزان يستيز طيمح رفتار و نگر  سح  يباال به رو متوسط سح  از يحاک جينتا

 بود. آنان يستيز طيمح مثبت يرفتارها با کشاورزان يستيز طيمح نگر  و دان 

 يمعمنار  آمنوز   نند يفرا در يمعمار  يمهندس يستيز طيمح عملکرد و نگر  دان ، بر مؤبر عوام ( 1333) رانونديب

 يسنت يز طيمحن  عملکنرد  و نگنر   دانن ،  داد نشان جينتا . رارداد يبررس مورد را لرستان نور اميپ دانشگاه يمعمار گروه در

 عملکنرد  و نگنر   دانن ،  يرين گ خک  بر رگذاريتأب عوام   يتر مه   پژوه  يدر ا. است متوسط سح  در دهندگان پاس 

 دروس سرفصن   و يدرسن  يهنا  برنامنه  دانشنجو،  ،يدارين د يهنا  رسنانه  قانواده، استاد، بيترت به انيپاس گو يستيز طيمح

                                                                                                                                                                          
1- Knowledge, Attitude and Practice 
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 دانشنگاه  امکاننات  و يداريخنن  يهنا  رسنانه  ،يمجناز  آموز  ،ينوختار يها رسانه ارتباطات، و اطالعات يفناور ،يدانشگاه

 .خد يبند تياولو

 بنه  را زدين  استان يخهرها يخهردار کارکنان يستيز طيمح عملکرد و نگر  دان ، زانيم( 1333) يمحمود و ييجال

 امنا  اسنت  متوسنط  کارکنان يستيز طيمح يآگاه زانيم داد نشان جينتا. دادند  رار موردمحالعه يهمبستگ - يفيتوص رو 

  يبن   يپ ،يستيز طيمح يآگاه و نگر  ريمتغ دو هر  يهمچن. است باالتر متوسط از ها آن يستيز طيمح عملکرد و نگر 

 داخنت  رابحنه  آنان نگر  با کارکنان التيتحص زانيم  يا بر عالوه. هستند يستيز طيمح عملکرد يبرا يدار يمعن و مثبت

 قندمت  سنابقه  زانين م. داخنتند  يتر مثبت نگر  شتر،يب التيتحص يدارا کارکنان. نداخت يارتباط عملکرد و يآگاه با اما

 .داختند يباالتر عملکرد قدمت سابقه سار 10-20 يدارا کارکنان و داخت رابحه آنان عملکرد با زين کارکنان

 را يقنانگ  پسنماند  مبند   در کيتفک به نسبت خهروندان عملکرد و نگر  ،يآگاه( 1338) زند يگيابيدر و ريه يواعظ

 از افنراد  از%  22/  1 و%  23/  3 تنهنا  کنه  بود آن از يحاک يها افتهي. دادند  رار يبررس مورد تهران يخهردار 1 منحقه در

. بودنند  برقنوردار  پسنماند  کناه   يهنا  رو  و مبند   در پسنماند  کين تفک يها رو  نهيزم در باال و متوسط يآگاه سح 

 از افنراد  قنوب  نسنبتاً  يآگاه رغ  يعل. بود محلوب%  38/  3 تنها مبد  در پسماند کيتفک نهيزم در افراد عملکرد  يهمچن

 .نبودند برقوردار يمناسب عملکرد از پسماند، يستيز طيمح ابرات و ها يماريب

 خنهر  خنهروندان  يسنت يز طيمحن  رفتنار  و يخنناقت  جامعه عوام   يب رابحة يبررس با (1338) ينور قواجه دسترس و

 سنت، يز طيمحن  بنا  يعاطف ونديپ ،يستيز طيمح دان  ،يستيز طيمح يآگاه س ، يخناقت جامعه عوام   يافتند بيراز دريخ

 ت،يجنسن  خام  يا نهيزم عوام   يب و زهيانگ و تيمس ول ت،ياولو ،يستيز طيمح ارز  کنترر، مرکز ،يستيز طيمح نگر 

 ونيرگرسن  از حاصن   جينتنا   يهمچنن  .دارد وجنود  يمعننادار  رابحنة  يستيز طيمح رفتار با درآمد زانيم و اختغار تيوضع

 سن ،  ت،يجنسن  سنت، يز طيمح با يعاطف ونديپ ،يستيز طيمح يآگاه مستق  يرهايمتغ داد نشان   پژوه يره ايچندمتغ

   .کنند يم  ييتب را يستيز طيمح رفتار وابستة ريمتغ کنترر، مرکز و درآمد

 منورد  را کردسنتان  دانشگاه انيدانشجو يستيز طيمح عملکرد و نگر  دان ، يپژوهش در( 1333) ينيتحس و يرمضان

  يهمچنن . اسنت  ي بنول   ابن   سنح   در انيدانشنجو  يعملکرد و ينگرخ ،يآگاه زانيم داد نشان جينتا. دادند  رار يابيارز

 .  است دقتر انيهمتا از شتريب پسر انيدانشجو يستيز طيمح عملکرد و نگر  ،يآگاه زانيم

 يهنا  ان کردند کنه چنال   يزنجان ب دانشگاه انيدانشجو يستيز طيمح نگر  و دان  يبا واکاو (1332)خمس  و ندرلو

سرچشنمه   آننان  نگر  و دان  ها انسان رفتار بر رگذاريتأب عوام  از و بوده يفرهنگ و يفکر منشأ يدارا غالباً يستيز طيمح

 ياطالعنات  مننابع  و  ي، دانشنکده محن  تحصن   گذراننده  واحند  تعنداد  سن ،  يرهنا يمتغ اني  کردند ميها تصر آن. رديگ يم

   .وجود دارد يدار يمعن رابحه انيدانشجو نگر  و دان  سح  با مورداستفاده

  يسناکن  يسنت يز طيمحن  عملکنرد  و نگنر   دان ، با التيتحص سح  رابحة يجستار در( 1332) همکاران و زبردست

 يبررسن   ين ا جينتنا . کردنند  يبررسن  را هوا يآلودگ با دررابحه منحقه  يا به بابت  يمراجع  يهمچن و تهران خهر 2 منحقه

 عملکنرد  سنح   و متوسنط  حند  از تنر   ييپنا  نگر  سح  متوسط، حد از شتريب انيپاس گو يآگاه سح  که بود آن  يمب

 بنه  نسنبت  بناالتر  التيتحصن  سنح   يدارا انيپاسن گو   يب عملکرد بعد در تنها و بوده متوسط حد از باالتر يستيز طيمح

   .دارد وجود يمعنادار تفاوت  يريسا

  نرار  يابين ارز مورد نور اميپ دانشگاه در را انيدانشجو يستيز طيمح عملکرد و نگر  دان ، يقيتحق در( 1332) يمراد

 حنوزه  و سنت يز طيمحن  يمردمن  يها تشک  خناقت مورد در دهندگان پاس  يستيز   طيمح اطالعات که داد نشان جينتا. داد

 و سنت يز طيمحن  بنا  آن ارتبنا   و داريپا توسعه مورد در خناقت ران،يا کشور يجانور خده منقرض يها گونه ها، آن تيفعال

 و هنا  نقن   قناک،   يفرسنا  هنوا،  ننده يآال يگازهنا  ازن، هين ال ،يدياسن  باران مورد در، اما فيضع رانيا در يمل يها پارک

 که داد نشان انيدانشجو يستيز   طيمح نگر  يبررس جينتا. است محلوب و  بور  اب  حد در ها جنگ  و درقتان يها ارز 

 سنمت  بنه   يمتما ها آن مثبت نگر  و است باال به متوسط حد در عملکرد بر يابرگذار توان و  درت لحاظ به آنان، نگر 

 .  است يمحور -ت سيز تفکر



 31 شهر مشهد با رویکرد توسعه پایدار ( شهروندان کالنKAPرخ تنوع زیستي در دانش، نگرش و رفتار ) نیم
 

 

 عملکننرد و نگننر  داننن ، ير پژوهشنند  و همکنناران يار امنن عبننارت اسننت از:حاضننر  پننژوه  يالمللنن  ينه بننيشننيپ

 دانن ،   يبن  کنه  داد نشان جينتا کردند. يابيارزرا  ياندونز لومبوک، در ج جوريقل اطرا  يمحل مردم جامعه يستيز طيمح

 عملکنرد  کنه  يدرحنال  دارد،  رار متوسط رده در جامعه نگر  و دان  يها جنبه. دارد وجود خکا  جامعه عملکرد و نگر 

 عملکنرد  و نگنر   دانن ،  تيوضع ريتأب تحت خغ  و س  الت،يتحص خام  ي تصادا - ياجتماع عوام . است  ييپا جامعه

 جنور،  جيقلن  در. اسنت رگنذار  يتأب جيقلن ت ين موفق تيريمند  بنر  کنه  اسنت  يمهمن  عام  جامعه دان  سامانه. گرفتند  رار

 يدارا رانيگيمناه  ،يمتنا ضن  طنور  بنه . هسنتند  يآبن  يعن يمننابع طب  بنه  جيقل کاربران  يتر کينزد و  يتر فعار رانيگيماه

 . (Al Amin et al., 2021) هستند مشاغ  ريسا به نسبت عملکرد و نگر  دان ، سح   يکمتر

 ،يدارين پا مشناوران  مهندسنان،  معمناران،  مانند) متعدد نفعان يذ يستيز طيمح عملکرد و نگر  دان ،و  ائو  ييعبدال

 يمهندسن  و يمعمنار  در يابين ارز نند يفرا و سبز ساقتمان يطراح به نسبت( کنندگان  يتأم و مانکارانيپ دهندگان، توسعه

 و سنبز  سناقتمان  يطراح به نسبت متعدد نفعانيذ مثبت نگر  و يکاف دان  دهنده نشان جينتا. کردند يواکاورا  وزلندين

 کين   ،ين ا بنر  عنالوه  ج،ينتنا . دارد يمعنادار و مثبت رابحه آنها عملکرد و نگر  با نفعانيذ دان  سح . است ها نامهيگواه

 .  (Abdelaal & Guo, 2021)  خود ريتدب ديبا که دهد يم نشان را متعدد داران سهام انيم در را يملع -  نگر خکا 

 جينتنا  کردنند.  يصنفر را بررسن   کنرب   ساقتمان در قصو  نفعان يذ يستيز طيمح عملکرد و نگر  دان ،پ  و پ  

  ين تحل يهنا  افتنه ي. اسنت  فيضع خانعملکرد و يمنف نسبتاً آنان نگر  متنا ض، و مبه  عموماً نفعان يذ دان  داد نشان

 .(Pan & Pan, 2020)  دارد وجود زيتما يدانش نظر از م تلف نفعيذ يها گروه  يب که دهد يم نشان يآمار

 منبنع،  کاه  و کيتفک نهيزم در کرمانشاه زنان عملکرد و نگر  دان ، يبررس هد  با را يپژوهشو همکاران  يالماس

 زننان  کنه  داد نشنان  جينتنا . دادنند  انجنام  انسنان  سالمت و ستيز طيمح بر جامد پسماند تيريمد سوء مضر ابرات افت،يباز

 منردم  از درصد 33 حار،  يا با. بودند برقوردار يب ش تيرضا سح  از پسماند تيريمدنگر   و يآگاه نظر از يکرمانشاه

  يهمچنن  و يعمنوم  اختغار و کيآکادم التيتحص با زنان که داد نشان حاضر محالعه. دادند نشان قود از يفيضع عملکرد

 يآور جمنع  يهنا  سنت  يس از يکمتنر  تيرضنا  که يحال در بودند، برقوردار يشتريب دان ، نگر  و عملکرد از جوان زنان

 . (Almasi, et al., 2019) داختند زباله

 دار طنر   رفتنار  يبنرا  يسنت يز طيمحن  دانن   تين اهم يبا هد  بررسن  يتوانيدر کشور لو پوخکوس  يکنيوبيل  يتحق

 طنور  به و است مرتبط يستيز طيمح ينيب جهان با يستيز طيمح دان  داد نشان يعموم و يقصوص حوزه در ستيز طيمح

 ريتنأب  و يعمنوم  حنوزه  رفتنار  بر يميمستق ريتأب يستيز طيمح ينيب جهان. گذارد يم ريتأب يقصوص حوزه رفتار بر  يمستق

 .  (Liobikienė & Poškus, 2019) داخت يرفتار يامدهايپ از يآگاه  يطر از يخ ص يرفتارها بر  يرمستقيغ

 يلن يق يمرجنان  يهنا  ستگاهيز به نسبت مردم يآگاه و خناقت زانيم که داد نشانا يتاليا در ي  و الکرونيتون ج جستارينتا

  ين ا با. بودند دهيخن يزيچ يمرجان يها ستگاهيز يستيز تنوع مورد در  بالً دهندگان پاس  از% 42 تنها وا ع، در ست؛ين باال

 بنه  که خوند يم محسوب ياتيح اريبس دهد يم ارائه ست ياکوس  يا که يقدمات که داختند نظر اتفا  کنندگان خرکت حار،

 را يياين در يسنت يز تننوع  از حفاظنت  واژه  بن   از دهندگان پاس  از% 80 که افتنديدر  ،يا بر عالوه. است تيبشر همه نفع

 .(Tonin & Lucaroni, 2017) نداختند آن از يدرست درک اما دهيخن

 م تلف يهنا  هين ال  ين طر از يجتماعا ذنفو هنکن  داد ننشا فنالند اولو يکاربرد علوم در دانشگاه دقو محالعه درمرا يالک

 اطالعنات   گستر ريتنأب  تحنت  يهگاآدان  و  ،نمونه عنوان به. اردبگذ برا ادفرا يستيز طيمح يهارفتار رب تواند يم يجتماعا

  ين   طرين و از ا پردازنند  يم آن منافع و يورانفن يابيارز به د،قو يگاهآ  يافزا با کنندگان مصر  ابد؛ي يم ءتقاار يکارکرد

 .(Olkinuora, 2014) رديگ يم خک  ستيز طيمح به نسبت ادرنفا رانفتر و ها نگر  ،يگاهآ

 يآگناه  از ينييپنا  سنح   آمنوزان  دانن   نشنان داد  1کين در خهر کاميچه مکزاسحا  مارکوز و همکاران ج پژوه  ينتا

. هسنتند  خنان  يزنندگ  سنبک  در ستيز طيمح دوستدار راتييتغ جاديا يبرا الزم مهارت و دان  فا د و دارند يستيز طيمح

                                                                                                                                                                          
 خهر کاميچه نام کام  سان فرانسيسکو د کاميچه پايت ت دولت ايالت کاميچه در کشور مکزيک است. -1
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 ياصنل  موانع خان معلمان يستگيخا  ييپا سح  و يسازمان عوام  اما ،داختند عال ه يستيز طيمح موضوعات به ها آن گرچه

 .(Isaac-Márquez, et al., 2011) آمد يم خمار به آموزان دان  يستيز طيارتقا دان  و مهارت مح يبرا

 اروپنا  هين اتحاد ينظرسننج  گروه توسط که يپژوه  جامع يها افتهي يادآوري ،  مقالهيا يات پژوهشيان مرور ادبيدر پا

 ،(عضنو  کشنور  23 انين م از) اروپنا  هين اتحاد خنهروندان  از پرسن   در   محالعنه ياست. ا يضرور ،خد انجام 2013 سار در

 Flash) کننند  انين ب را يسنت يز تننوع  رفت  ازدست مفهوم با زين و يستيز تنوع اصحالح با خان يآخنائ يچگونگ تا قواست

Eurobarometer 379, 2013: 1-89) .و هنوا  يآلنودگ  باور داخنتند  ها يياروپا تمام باًيتقر که داد نشان گزار   يا جينتا 

 دين تهد و يعن يطب سنتگاه يز کاه  وانات،يح دخدنيناپد و ديتهد و خود يم يستيز تنوع کاه  باعث يعيطب يايبال و آب

 ريتنأب  هنا  آن کودکان اي ها آن بر يستيز تنوع که دکردن يم فکر عموماً ها يياروپا. است يجد مشکالت همه اهانيگ از يبرق

داده  ريتنأب  تحت را ها آن زين حاضر حار در موضوع  يا که ند  باور بوديبر ا خوندگان مصاحبه از يمعدود عده اما گذارد، يم

 و انند  گرفتنه   نرار  يستيتنوع ز کاه  ريتأب تحت زين حاضر حار در که بودند معتقد دهندگان پاس  پنج  کي از کمتر است.

 سنتگاه يز 22000 خنام   و اروپنا  خده حفاظت مناط  خبکه به مربو  که 2000 ناتورا خبکه از ها يياروپا چهارم سه باًيتقر

 .بودند دهينشن يزيچ رد،يگ يبرم در را آن اطرا  ياهايدر و اروپا هياتحاد ياراض پنج  کي و است، يقشک و ييايدر

   ها روشمواد و 
و از لحناظ هند     يشن يمايپ - يفيتوصن  يقن يمنظنر رو ، تحق از  خد. انجام يفيو ک يکم 1 تهيکرد آميبا رو پژوه   يا

 نظنران  ر صناحب يسنا  يهنا  هيها و اطالعات از محالعات و نظر  ، دادهيمفاه يگردآور ي، برادر مرحله ن ست .است يکاربرد

(Al Amin et al. 2021؛ Abdelaal & Guo, 2021؛ Xu & Zhang, 2021؛ Alemayehu et al. 2021؛ Pan & 

Pan 2020؛ Almasi et al. 2019؛ Sharafi et al. 2018؛ Ahamad & Ariffin, 2018؛ Falaye & Okwilagwe, 

؛ Esa, 2010 ؛Stuart et al. 2011 ؛Atreya et al. 2012 ؛Adeolu et al. 2014 ؛Babaei et al. 2015 ؛2016

 يگيابين در و رين ه ي؛ واعظ1333، يمحمود و يي؛ جال1333رانوند، ي؛ ب1333همکاران،  و ي؛ خرافت1400، ييرضا و کاکاوند

 يجاني؛ الر1331همکاران،  و يا ؛ سبزه1332، ي؛ مراد1332همکاران،  و ؛ زبردست1333، ينيتحس و ي؛ رمضان1338زند، 

محالعنات  ، از رو  (1332، يصنالح  و ي؛ فاضنل 1332 همکناران،  و يدري؛ ح1333 همکاران، و ي؛ دهقان1331، يديرخ و

محالعنات   از آمنده  دست بهاطالعات  يده سازمانو  يساز کيارچهي يراسيس ب د.ياستفاده گرد يت مرجعيتا حد کفا ياسناد

 يقام بر اساس استنبا  صورت تحت عنوان کدها يها   رو  دادهياستفاده خد؛ در ا   مضموني، از رو  تحليا کتاب انه

 ننوع ت - يسنت يز طيمحن  دانن  »حور سنه محنور    خد وانجام  ييمعنا يبند دستهخدند، سيس  صيتل  است راج و ييمعنا

صورت  يبند و طبقه يساز فشرده ،«يستيز نوعت - يستيز طيمح رفتار»و  «يستيز نوعت - يستيز طيمح نگر »، «يستيز

 .ديگرد ي  طراحيه تحقياول يمرتبط، چهارچوب مفهوم يها هينظر ي  اساسيبر مفاه ديتأک  ب  ، با يا ي. در انتهاگرفت

 يخنهروندان مشنهد   تنک  تنک بنه    يطور مسنتق ه توان ب ينم پژوه  حاضر يو وسعت جامعه آمار يگستردگ  يبه دل

 يآور عجمن  يکنه بنرا   بنود  منظ  و استاندارد يها  از رو يا همجموعف يتعر  ،يمايپ ي  رو  برايبهتر ؛ لذاکردمراجعه 

هنا، باورهنا، نظنرات،     دگاهين د از يانعکاس رد وي رار گ مورداستفاده تر بزرگ يها مجموعها يها و  اطالعات درباره افراد، قانواده

 صورت گرفت. يصادفت - يا به رو  قوخه يريگ نمونهدر ادامه . باخد موردمحالعهجامعه  يرفتارهاها و  نگر 

 (،1388) يوسنف ي پنژوه   بنر اسناس  ، يو اجتمناع  ي تصناد ا يارهنا يمناط  م تلف خهر مشهد ابتندا بنر اسناس مع    

درون هنر   يرين گ مناط  در هر دسنته، نموننه   ي(. پس از انت اب تصادف1 )جدور  رار گرفتند چهارطبقهو در  يبند  يتقس

ه خنهروندان  ين پنژوه  حاضنر کل   يجامعه آمار. انجام گرفت يتصادف صورت بهم تلف  يها ان محالت و بلوکيمنحقه از م

 يرين گ جامعه کارخناسان و مت صصان خهر مشهد )نموننه   يگانه خهر مشهد و همچن 13سار ساک  در مناط   11 يباال

حج  نمونه بر اساس  خد. يکارخناسان بهداخت، را خام  م و هيعلوم پاا، يجغراف، ي، کشاورزستيز طيمحهدفمند( در علوم 

 . (1)خک      خديينمونه تع 384به تعداد  يجامعه آمار به باتوجهاز فرمور کوکران و  يريگ ت خهر مشهد و با بهرهيجمع

                                                                                                                                                                          
1- Mixed method 
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 محدوده مورد مطالعه .1ل شک

نموننه  ، تعداد  ييها تع قوخه هر منحقه يت نسبيمناط  منت ب در هر دسته، متناسب با جمع يپس از انت اب تصادف

 .(1)جدور  ديگرد  يکمت ها نامه پرس محاسبه و 

 حجم نمونه هر دسته از مناطق شهر مشهد .1ول جد

يمنطقه انتخاب مناطق دسته ت منطقهيجمع   حجم نمونه از کل 
1 1-3-11  3  323021 112 

2 2-8-10-12  10 232823  101 

بام -3-3 3  3  213232 83 

4 4-1-2  2 232212  80 

   محالعنه کنه  ين ا نامنه  پرسن  . بنود  نامه پرس   پژوه  مشاهده، مصاحبه و استفاده از ياطالعات در ا يابزار گردآور 

بنا اسنتفاده از    و   خند يراين و و يسناز  ي  پنژوه ، بنوم  يادر استفاده  يبرا ،بود 1ه اروپاياتحاد يبرگرفته از طرح نظرسنج

 نامنه  پرسن   3يصنور  يني نان از روايد. جهت اطميه گرديته ،خده يبند دسته سؤاالتب   خام   13در  2کرتياس ليمق

و  يتن ي، تربيعلنوم اجتمناع   يهنا  هنا و ت صنص   در رخته دانشگاهد يمت صصان و اساتاز ، اسکارخن نفر 2خام   يپان  دلف

، يو اکتشناف  افتهيسناقتار  منه ينمصاحبه  ،پان  قبرگان هبجعه پژوه  با مرا  يا يفيب   کدر خد.   يتشک يستيز طيمح

 نناً يعهنا   ، مت  مصاحبهخوندگان مصاحبهد بر حقو  يو تاک يت اقال  پژوهشيبا رعاو هدفمند انجام خد.  يانفراد صورت به

ه ين که اسناس آن عناصنر مندر اول    يمحور يبا استفاده از کدگذار مجدداًو  يآور الزم جمع يفيک يها دادهخد.  يساز ادهيپ

ا ين  يو عوام  اصنل  دهنده سازمان  يه، مضامي  پايو مضام ييمعنا ي  مضمون؛ کدهايپژوه  بود و با استفاده از رو  تحل

از تجنارب و   ي  و غنن ين ف عميبنه توصن   يابيدسنت  يبود مبننا  يمورد تواف  قرد جمع آنچه ر خک  گرفتند.ي  فراگيمضام

 خنهروندان  رفتار و نگر  دان ، در يستيز تنوع رخ  يفه  ن يبرا يدر پان  ت صص کننده خرکتادراکات مشترک قبرگان 

 . رار گرفت يساز يمورد اصالح و بوم نامه پرس  خد و يپژوه  طراح هياولمدر مشهد  رار گرفت. سيس،  خهر کالن

 يياين   پايني تع منظنور  به و خدند پر  ها نامه پرس  محالعه  يپ عنوان بهه نفر 30 نمونةک يبا مراجعه به   مرحله يدر ا 

،  33/0ر نگنر   ين ه متغيگو 1 يبرا مورداستفاده نامه پرس  ييايب پايخد. ضر کرونباخ استفاده يب آلفاياز ضر نامه پرس 

 30بناالتر از   کنه هنا   هين ب گويضر به باتوجه .آمد به دست 31/0ر رفتار يه متغيگو 1 يو برا 33/0ر دان  يه متغيگو 3 يبرا

 .خد يينها نامه پرس و  دييتأها  هيهمه گودرصد بودند، 

                                                                                                                                                                          
1- Flash Eurobarometer 379 

2- Likert Scale 

3- Formal Validity 
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و  2012Exell يافزارهنا  ننرم ج حاصن  از  يار و ...( و نتنا ي ، انحرا  معيانگي)م يفيتوص يها از آمارها ف دادهيتوص يبرا

SPSS16.0 هنا و آزمنون    داده  ين وتحل هين تجز يبرا و مربوطه استفاده خد يو نمودارها يع و فراوانيتوز  جداور يو همچن

 در د.ين اسنتفاده گرد  رم ياسني  يهمبستگ انس و آزمونيوار  يتحل ،t آزمون ، ازSPSS16.0 افزار نرمات با استفاده از يفرض

و پنس از   بنه قبرگنان ارائنه    ديدر  الب مدر جداحصا خد،  ها آن ييکه روا يعوامل ،يپان  ت صص يبه اعضا يينها مراجعه

    رار گرفت. يينها دييتأاعمار اصالحات، مورد 

 جينتا

 يکم يها افتهي
  يروابنط بن   يبررسن  يو بنرا  يفياز آمنار توصن   موردمحالعنه از جامعه  يوا ع يري  تصوينما يبراپژوه ،  يدر ب   کم

ف خنده در نموننه، در منورد    يتوصن  يا الگوهنا ين دهد کنه آ  ينشان م يآمار استنباط .خداستفاده  يرها از آمار استنباطيمتغ

کنند.   ينمونه م يها يژگيما را  ادر به استنبا  و ياطر. آمار استنبيا قيدارد  يکه نمونه از آن انت اب خده کاربرد يتيجمع

 موردمحالعنه   ين تحق يا ننه يزم يرهنا يان بر اساس متغيپاس گو آمده دست به يها   دادهيانگي   سمت، ابتدا تفاوت ميدر ا

آزمون  يبه بررس  رار گرفته و يابيرها مورد سنج  و ارزي  متغي، رابحه بيآمار يها  رار گرفت، سيس با استفاده از آزمون

 .ارائه خده است دهندگان پاس  يفيآمار توص 2در جدور خماره  خود. يات پژوه  پرداقته ميفرض

 شرکت کنندگان يفيآمار توص .2جدول 

 يدرصد فراوان رعنوانيز عنوان

 تيجنس
 33 مرد
 21 زن

 درآمد

 3/13 بدون درآمد
 2/3 ونيليتا دو م

 2/42 ونيليدو تا چهار م

 3/33 ونيليچهار تا خ  م

 1/0 ونيليم خ  تا هشت

 يرده سن

24-11 8/0 
34-21 4/40 
44-31 2/38 

14-41 1/10 

+11 8/2 

 خغ 

 2/33 کارگر
 3/33 کارمند

 4/13 آزاد

 2/2  يدر حار تحص

 1/3 قانه دار

 التيتحص

 1/21 يل ير ديز
 4/22 يل يد

 0/8 يل يفو  د

 3/32 سانسيل

 8/3 سانسيفو  ل

 3/1 دکترا و باالتر

  يهمچنن . دادنند  ي  من يتشنک % 33ان بنا  منرد  را دهندگان پاس  ، اکثريفيتوص يها از داده آمده دست بهج ينتا به باتوجه 

دهندگان )بنا درصند    پاس  سار  رار داختند. اغلب 34-21 يدر رده سن (،%4/40 يبا درصد فراوان)دهندگان  پاس   يشتريب

 ي%(، درآمند 2/42 ي)با درصد فراوانن   يت م اطبيزان درآمد اکثريسانس بودند و از نظر ميمدرک ل ي%( دارا3/32 يفراوان

 .(3)جدور  داختند 1333در سار ون تومان يليچهار م تا دو  يانه بيماه
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 يستيز تنوع نگرش و دانش نيب رابطه
انجام خده،  يآزمون آمار بر اساسو  يستي  دان  و نگر  تنوع زيبر احتمار وجود رابحه ب ي  مبنيه تحقيفرض بر اساس

بنر ننوع    يسنت يزان دان  تننوع ز يم يوجود دارد. به عبارت ي  و معناداريمستق رابحةر مذکور ي  دو متغيمش ص خد که ب
کنه   اسنت  رگنذار يتأب 388/0 رسنون برابنر بنا   يپ يب همبسنتگ يو ضنر ( 001/0 در سنح  ) ينگر  افراد به طنور معننادار  

و نگنر  تننوع    يستي  دان  تنوع زيب  ي؛ بنابرار استي  دو متغي  ايب ينسبتاً متوسط همبستگ رابحةدهنده وجود  نشان
هنا بنه    زان نگنر  آن ين شتر باخد به همان اندازه ميدر افراد ب يستيدان  تنوع ز هر دروجود دارد.  يرابحه معنادار يستيز
د نسبت بنه مسنائ  مربنو     يمف يها افراد تحت آموز  چنانچهتوان گفت که  يم يبه عبارتتر قواهد بود.    مسائ  مثبتيا

 برقوردار قواهند بود.   يتر رند، از نگر  مثبتي رار بگ يستيبه تنوع ز

 يستينسبت به تنوع ز دهندگان پاسخسطح دانش ن يرابطه ب

 سنوم  کين  از کمتر و بودند  دهينشن يستيز تنوع واژه مورد در يزيچ حار تابهدرصد(  43 از پاس  دهندگان )معادر نفر 122
 ييسنزا ه بن  سنه   يدانشگاه آموز رسد  يبه نظر م. است يمعن چه به ندستدان يم و ندبود  دهيخن آن درباره (%21 معادر)
و  داخنتند  تنر   ييپنا  و يل ين د التيتحصن  کنه  افنراد  (%21) سنوم  دو حندود  رايز داخته باخد؛ يستيز تنوع واژه از اطالع در

 از کمتنر  کهاست  يدر حال  يا بودند. دهينشن يستيتنوع ز مورد در يزيچ اصالًرا تجربه نکرده بودند،  يالت دانشگاهيتحص
 دهينشنن  يسنت يز تننوع  واژه منورد  در يزين چ ،زين داختند باالتر و يل يد فو  التيتحص که يافراد (%22معادر ) چهارم کي

 اتاطالعن ، نزننان نسنبت بنه منردا      يهمچنن . ستا يالت دانشگاهيت نق  تحصيسه درصدها، نشان از اهمي، اما مقابودند
 دانسنتند  ي( نمن %32 معنادر ) نفنر  123داختند.  يستيانواع موجودات متنوع ز کاه  و يستيز تنوع واژه مورد در يشتريب

 )معنادر  نفنر  134 .هسنتند  يو ضنرور  الزم داروها و سوقت ،و کاالها ييغذا مواد ديتول يبرا يا تصاد نظر از يستيز تنوع
 از يمين از  يب حار  يباا. است ياتيح يميا ل ديخد راتييتغ با مقابله يبرا يستيز تنوع از حفاظت دانستند که ينم (10%
 .است يانسان و ياجتماع فهيوظ کي يستيز تنوع از حفاظت معتقد بودند که دهندگان پاس 

 يستيت و نگرش مردم نسبت به تنوع زيجنس يرهاين متغيب رابطة
ار ين که انحرا  مع ها مشاهده خد داده يفي  توصيج تحليدر نتاداختند اما  يشتريب يستيدان  تنوع ز برقال  آن که زنان

نگر  نسنبت    يب اندکانگر تفاوت ي  موضوع بيو ا است( 30/4( و در زنان )82/1در مردان ) يستينگر  نسبت به تنوع ز
 .استدر مردان و زنان  يستيبه تنوع ز

برابنر بنا    1آزمون لنون  يدرجه معنادار به باتوجه، يستيت و نوع نگر  تنوع زير جنسي  متغي  بيانگيسه ميمقا  يتحل 
 بنه  باتوجنه   ي؛ بنابراها را در نظر گرفته خد انسيوار يانس با فرض نابرابري  واريج مربو  به تحلي، نتااست (01/0> 032/0)

وجنود دارد.   يرابحنه معننادار   يسنت يت و نگنر  تننوع ز  ير جنسن ين   متغيبن  (،024/0)برابر بنا    tآزمون  يدرجه معنادار
ان نمود که زنان نسبت بنه منردان از نگنر  تننوع     يتوان ب يشتر است ميدر زنان ب يستي  نگر  تنوع زيانگيم که ييازآنجا

 (.3)جدور  برقوردارند يتر مثبت يستيز

 يستيت و نگرش تنوع زير جنسين متغين بيانگيسه مي. مقا3جدول 

 

 يآزمون لون برا
 ها انسيوار يبرابر

 ها نيانگيم يبرابر يبرا tآزمون 
 بافاصلهاختالف 

 %59 نانياطم

F Sig T Df Sig 
اقتال  

  يانگيم
اختباه 
 Lower Upper استاندارد

 

 يبا فرض برابر
 ها انسيوار

41/1 032/0 
013/2- 384 041/0 41/1- 31/0 81/2- 021/0- 

 ينابرابربا فرض 
 ها انسيوار

232/2- 238/142 *024/0 41/1- 24/0 32/2- 131/0- 

                                                                                                                                                                          
1- Levene’s Test 
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 يستير سن و نگرش تنوع زين متغيب رابطة
انس و ين   وارين ج تحلينتنا  به باتوجهانس استفاده خد. يوار  يتحلاز  يستيس  و نگر  تنوع ز يرهايرابحه متغ يبررس يبرا

)جدور  وجود ندارد يمعنادار رابحة يستي  س  و نگر  تنوع زيخود که ب ي( مش ص م0/01 < 0/231) يدرجه معنادار

4.) 

 يستيالت و نگرش تنوع زير تحصين متغيب رابطة
برابنر بنا    يو درجنه معننادار  ، يسنت يالت و نگر  تنوع زيزان تحصيم يرهاي  متغيانس بي  واريج حاصله تحلينتا به باتوجه

رابحنه   يسنت يو دانن  تننوع ز   يالت دانشنگاه يزان تحصن ين   ميکه ب طور همانان نمود که يتوان ب ي(،  م 0001> 00000)

 (.1وجود دارد )جدور  يرابحه معنادارز ين يستيتنوع ز الت و نگر ير تحصي  متغيبوجود داخت،  يمعنادار

 يستير درآمد و نگرش تنوع زين متغيب رابطة
 00000)بنا   برابنر  ي، و درجنه معننادار  يسنت يزان درآمد و نگنر  تننوع ز  يم يرهاي  متغيانس بي  واريج تحلينتا به باتوجه

   .(4 وجود دارد )جدور يرابحه معنادار يستيتنوع زر درآمد و نگر  ي  متغيبآن  به باتوجهکه  دي(. مش ص گرد0001>

 يستيتنوع ز نگرش نسبت به زان درآمد بايالت و ميسن، تحص يرهاين متغيانس بيل واريج تحلينتا .4  جدول

 يدار يمعندرجه  Fاندازه  ن مربعاتيانگيم يدرجه آزاد مجموع مربعات 

 231/0 232/1 334/41 4 838/123 (يگروه  ي)بر س  يمتغ

 000/0* 123/11 338/421 1 230/2122 (يگروه  يب) التير تحصيمتغ

 000/0* 383/1 128/133 4 234/312 (يگروه  يب) ر درآمديمتغ

 يستين محل سکونت و نگرش تنوع زيرابطه ب
نشان  10و  3، 2،3در مناط   يستيسح  دان ، رفتار و نگر  نسبت به تنوع ز يرهايانس متغي  واريتحل 1در جدور 

؛ تفاوت داردبا ه  نوع نگر  مردم مناط  م تلف خهر مشهد، جه گرفت يتوان نت يم  1طب  جدور داده خده است. 

در رتبه چهارم از نظر بروز  2در رتبه سوم و منحقه  3در رتبه دوم؛ منحقه  10منحقه در رتبه اور؛  3که منحقه  يطور به

   رار دارد. يستيتنوع زدوستدارانه و مس والنه نسبت به  يرفتارها

 در مناطق يستيسطح دانش، نگرش و رفتار نسبت به تنوع ز يرهايانس متغيل واريتحل .9جدول 

  Sum of Squares Df Mean Square F Sig 

 يستيدان  نسبت به تنوع ز

 318/11 3 114/31 ي  گروهيب

 433/42 382 824/12211 يدرون گروه 843/0 232/0

 - 381 018/12243 ک 

 يستينگر  نسبت به تنوع ز

 133/24 3 330333 ي  گروهيب

 111/32 382 100/12434 يدرون گروه 120/0 312/0

 - 381 280/12108 ک 

 يستيرفتار نسبت به تنوع ز

 041/4 3 134/12 ي  گروهيب

 142/1 382 422/432 يدرون گروه 011/0 140/3

 - 381 120/448 ک 

)جندور   10و  3، 3، 2در مناط  م تلف  يستيدان ، نگر  و رفتار مردم نسبت به تنوع ز يرهايمتغ  يتحل بر اساس 

کنه   120/0ر نگنر  برابنر بنا    يسنج  متغ ي/ ، برا843ر دان  برابر با يسنج  متغ يدر جدور مذکور برا Sig(، اندازه 4

  دانن  و  يخود کنه بن   ي  مش ص ميباخد؛ بنابرا يم 01/0که کمتر از  011/0سنج  رفتار برابر با  يو برا 01/0شتر از يب

  رفتار مردم نسبت بنه  يوجود ندارد اما ب يمعنادار رابحة موردمحالعهدر مناط  م تلف  يستينگر  افراد نسبت به تنوع ز

 يسنت يتننوع ز   معنا که بروز رفتنار دوسنتدار   يوجود دارد. به ا يمعنادار رابحة موردمحالعهدر مناط  م تلف  يستيتنوع ز
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 ب مناط  عبارت است از:يدان به ترتخهرون

 <( 3از دسنته   ينندگ ي)به نما 3منحقه  <( 2از دسته  يندگي)به نما 10منحقه  < (1 از دسته يندگي)به نما 3منحقه 

  (  4از دسته  يندگي)به نما 2منحقه 

  موضوع بر سح  دانن ، نگنر    يو ا نمود که نوع فرهنگ و رفتار مردم در هر منحقه متفاوتان يتوان ب يم يطورکل به

 است.   رگذاريتأبز يآنان ن يستيز طيو عملکرد مح

 يفيک يها افتهي
خنهروندان منناط  م تلنف     يسنت يز طيدار رفتار محن  ي  تفاوت معنيدر توض يدلف يکننده در پان  ت صص قبرگان خرکت

اسنت   يير فضاهايسبز و سا يع فضاهايدر توز يستيز طياز جمله؛ نبود عدالت مح يمشهد، معتقد بودند عوام  مهم يخهر

دهند، دقالنت    يار خهروندان  رار ميدر اقت يعت را در بافت خهريکه در مناط  م تلف سح  خهر مشهد امکان تجربه طب

تجربنه و ارتبنا  بنا     يبنه فضناها   يکمتنر  يکه دسترس يمناطق در قصوصاًعت يارتبا  و تجربه طب قأل بيترت  يا بهدارد. 

ت و تعلن   ين هو خندن  رننگ  کن  وحن  دارنند، باعنث     و بنا   يعي  طبيوح ، تار اتيح يها ها، موزه عت از جمله پارکيطب

 خده است. يستيتنوع زدوستدار  يتر رفتارها تبع آن بروز ک  و به يستيتنوع زعت، يخهروندان نسبت به طب

 يسنت يتنوع زن  و رفتار مس والنه در  بار يب و رتبه ن ست در بي  ضريک خهر مشهد باالتريکه از قوخه  3منحقه 

ان و منوزه  ين دانشنگاه فرهنگ  يد بهشتيس خهي)موزه پرد يعي  طبيتار يها است که همه موزه يا را ارائه داد، همان منحقه

)کوهسنتان پنارک،    يکوهستان يها (، تمام پارکآباد  يوک وح  با وح  ) مشهد(، تنها با  يدانشکده علوم دانشگاه فردوس

آبناد( را در    ين ر پنارک وک ينظ)مشهد  يسبز خهر يفضاها  يتر بزرگ  و ياز بهتر يا د( و مجموعهيکوه پارک، پارک قورخ

  منحقنه، بنه   ين خنهروندان ا  يجتمناع ا - يا تصاد ينسب يها در کنار برقوردار رساقتي  زيا مجموعةو با  داده يجاقود 

 است.   افتهي دست يستيتنوع زاز نگر  و رفتار مس والنه در  بار  ييسح  باال

 يهنا  که در رتبه چهارم  رار دارند، عنالوه بنر تفناوت    2که در رتبه سوم و منحقه  3که در رتبه دوم؛ منحقه  10منحقه  

 اند. خهروندان محروم يعت برايتجربه طب يها رساقتيها و ز تيمز ياز برق ي، به طور نسبيجتماعا - يا تصاد

خنده بنود،    يسنت يتننوع ز تنر در  بنار    مسن والنه  يکه موجب بروز رفتارها 3خده در منحقه  ييعوام  خناسا به باتوجه

، يا کتاب اننه  يها افتهيموجود در خهر مشهد و مرور  يها رساقتياز ز يدانيد مي، مشاهدات و بازدياجماع نظر قبرگان دلف

خنهروندان همنه منناط      يسنت يز طيمحن  يريپذ تيج مس وليو ترو يستيز طيتوسعه عدالت مح ير را برايز راهبُرد 2 تاًينها

 ز  رار گرفت:يقبرگان پان  ن دييتأه کردند که مورد يعت، توصيتجربه طب يها نهيمناط  کمتر برقوردار از زم قصوصاً

 ستيز طيتوسعه عدالت مح کرديبا رو يسبز شهر يگسترش فضاها
 وجنه  چيهن  بنه آن  يسنبز کننون   يو فضناها   نرار دارد  يفيضنع ت يوضع در سبز يسرانه و پراکن  فضاخهر مشهد از لحاظ 

 ست.ي  خهر نيو گردخگران ساالنه ا از خهروندانين يپاس گو

ت و ين کم  يهمچنن و  هسنتند  يسنت يتنوع ز  از يب تجربه مستقکس يبرا يبستر مهم يسبز خهر يجا که فضاهااز آن 

در  يسنت يتننوع ز   ارز  حفاظت از يو تکو يستيتنوع ززان و نحوه تعام  خهروندان با يدر م يسبز خهر يت فضاهايفيک

عندالت   کرد توسعهيمشهد با رو يسبز خهر يد فضاهايمعتقد بودند با يپن  ت صص ياعضا ،است رگذاريتأبنهاد خهروندان 

 ، گستر  داد.يستيز طيمح

 عت  يمدارس طب يبانيپشتتوسعه و 
ها مدرسنه   ده سيتأسو مقدمه  افتتاح خد «کنج يکاو«  با عنوانمشهد خهر در  1333در سار  رانيا عتيطب   مدرسهياول

 يو فضنا  بنوم مزرعنه   ،يقودرو و وحشن  اهانيرخد گ يها از ب   عتيمدرسه طب  ي. اران را فراه  کرديگر در ايعت ديطب

، ي  خنناقت يت و تکنو ين عت توسط کودکنان و بنروز قال   يواسحه طب يو فرصت تجربه ب خده  يتشک دهيسرپوخ يکارگاه

 عت فراه  کرده است.يآنان را در نسبت با طب يو ارزخ يعاطف
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  و يمسنتق  يهنا  از آمنوز     کودکنان و نوجواننان  ين عم يريرپنذ اب بنه  باتوجه  پژوه  معتقد بودند يا يقبرگان دلف 

 و د توسنعه ين مشنهد با  يخنهر   يزان و مسن ول ين ر گذاران، برنامنه  استيس ،يستيز طيمح يررسميو غ ي  و رسميرمستقيغ

 عت را در دستور کار قود  رار دهند.يطب مدارس يبانيپشت

 آباد( ليوحش وک وحش شهر )باغ تنها باغ يو بازطراح ييبازگشا
 اتين ح يها کها و پار با  از توان يريگ بهره ،يستينه تنوع زيدر زم قصوصاً يستيز طيآموز  مح يعمل ياز راهکارها يکي

 در تحقن   ي  قنانوادگ يتفر يبرا يبستر آوردن فراه   فضاها عالوه بر يا است. يعيطب  يتار يها هموزها و  ومي، آکواروح 

از  يو ارتقاء درک عمنوم  يعيطب يها ستگاهيوانات در قارج از زيحفاظت از حبا  مرتبط يو پژوهش ياهدا  چندگانه آموزخ

توانند آبنار    يوانات باخند من  يتر با ح کيتر و نزد مانهياگر همراه با تعام  صم ها وح  حضور در با  .هستند مؤبر وح  اتيح

 بماند. يد ه  در ذه  افراد با يزدداخته باخد و بعد از زمان با يمدت يتر و طوالن  يعم مراتب به يو احساس يروان

نقنض   در آن يو ملن  يالمللن   يبن  يبارها اسنتانداردها  متأسفانهوح  فعار بود که  ک با ي يخهر مشهد از گذخته دارا

مسنائ    يسنر  کين   يهمچنو  يت استانداردها و ضوابط داميزخکيبر ابر عدم رعا 1333  مورد در سار يخده بود. در آقر

وجنود   قنأل د نمودند يحاضر تاکدر پژوه   ي  مجموعه داد. قبرگان پن  دلفيا يليمشهد حک  به تعح يدادستان ،يحقو 

ار مشهود بنوده  يعت بسي  طبيرمستقيجهت تجربه غ يبسترساز  يهمچنو  يستيز طيمح يها   مجموعه بر ارائه آموز يا

ت تمام ضنوابط و  ي  مجموعه، با رعايمجدد ا ييبازگشا يصالح برا ي  ذيمس ول يژه از سويدات ويدن تمهيشيازمند انديو ن

 ، است.  يو داميزخک يستيز طيمح ياستانداردها

   يعيخ طبيتار يها ت موزهيتقو
تننوع  هنا، کارکردهنا و قندمات     ج ارز يکنرد تنرو  يست بنا رو يز طيآموز  مح يمغتن  برا يفرصت يعي  طبيتار يها موزه

موجود در خهر مشهد )موزه  يعي  طبيتار يها موزه يجيروت - يآموزخ يها تيتر خدن ظرف کمک به فعار .هستند يستيز

ن ، ين ، ب تواند به ارتقاء و بهبود دانن   يد ميجد يها مشهد( در کنار احداث مجموعه يان و دانشگاه فردوسيدانشگاه فرهنگ

 کند.    يانيکمک خا يستيتنوع زدر  بار  ينگر  و رفتار خهروندان مشهد

  يابانيخ يها برنامه ژهيوها و  شگاهيها، نما جشنواره يبرگزار
بنه حفنظ    دادن تين اهمبر رفتار خهروندان در بحث حفاظنت و   يجاد نگر  و در ادامه ابرگذاريت دان  در اياهم به باتوجه

در جامعنه در   يسنت يز طينه اخاعه فرهنگ، اقال  و سواد محيمس ور در زم ينهادها يخود تمام يشنهاد مي، پيستيتنوع ز

 يزين ر و برنامنه  يگذار استيدار، هماهنگ با ه  سياهدا  توسعه پا يخده و در راستا همگامگر يکديکيارچه با ي سامانهک ي

   ند.ينما

 يهنا  ها و جشننواره  شگاهينما ييخهروندان و برپا يبرا يعموم يدادهايرو ينه برگزاري  زميدر ا يشنهاد قبرگان دلفيپ

 بود.   قصو   يدرا يخهر

 يگرد عتيطب يها گشتت از يحما
د و ين ار مفيتواند بس يعت مي ( طبي  )نمادي  و جانشيرمستقيتجارب غ اگرچه که بر آن است يپان  ت صصقبرگان اعتقاد 

  پنژوه  آن اسنت   ين ا يه راهبردي  توصيآقر  ي؛ بنابرا  ن واهند بودي  تجارب مستقيگزيجا گاه چيهارزخمند باخد، اما 

، يگنرد  عنت يطب يهنا  گشنت توسنعه   يالزم برا يها مشو الت و يها، تسه رساقتيز آوردن فراه صالح با  ي  ذيمس ول که

و  پرنندگان  و ها دام و واناتيح با کينزد تماس جهت يگرد بوم يها ا امتگاه از دي، بازديکشاورز يگردخگر  يتشو و توسعه

 يبراعت يعت را در دام  طبيالزم فرصت تجربه طب يها ت کنند و ضم  ارائه آموز يس  را حمايصنعت اکوتور يطورکل به

 سر سازند.  يم يخهروندان مشهد

 يهنا  بيو کناه  آسن   گنرا  سنت يز طيمحن  نهناد  منردم  يهنا    مشنارکت در سنازمان  يرابحه ب خود يه مي  توصيهمچن
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  قود بنا  يست و تحبيز طيو دان  از مح يها در گرو کسب آگاه   سازمانيت ايموفق .ردي رار گ يمورد بررس يستيز طيمح

 يبنرا  يامکاننات مناسنب   ياهدا  و رسنالت قنود دارا   به باتوجه نهاد مردم يها است. سازمان يرونيو ب يط متحور درونيخرا

 يهنا  تين د حماين ر مردم است و باي  آموز  سايقود، همچن ي  اعضاي  آموز  و تعلياز طر يعموم ي  سح  آگاهيافزا

   رد.يصورت گ ها آن يحفاظت تحق  اهدا  يها در راستا   سازمانيالزم از ا

 يعنوامل  ،يت صصن  پان  ياعضا به مراجعه  يآقر و  يسوم حاص  از جامعه مورد مصاحبه، در يها افتهي  يتحلپس از 

 .گرفنت   نرار  يينهنا  ديين تأ منورد  اصالحات، اعمار از پس و ارائه قبرگان به ديجد مدر  الب در خد، احصا ها آن ييروا که

 ارائه خده است. 2  پژوه  احصا و در خک  يا يمدر مفهوم بيترت  يا به

 
 پژوهش ي. مدل مفهوم2شکل 

 بحث
 ,.Kalantari et al ؛1333و همکناران،   ي)اسند  انند  دان  بر نگنر  و رفتنار پرداقتنه    ريتأب يبه بررس يمحالعات متعدد

دانن    .خده استذکر  يستيز طيمثبت مح يرفتارها يبرا يسد اساس عنوان به   محالعات فقدان دان ير اغلب ا(. د2007

  بنر نگنر  و   يمسنتق  ريتأبشه يدان  هم اگرچه و خود يها  لمداد م تيفعال زيآم تيموفقانجام  يک ضرورت برايبه منزله 

(. هرچنند  Frick et al., 2004) دين نما ي  من ير رفتار را تسهييکه تغ کند يت ميرا تقو يگريد يسازوکارهارفتار ندارد، اما 

و فرهننگ   يعلمن  يابنند امنا فضنا   يادامنه   العمنر  مادامآغاز خوند و به طور  يکودکدوران د از يبا يستيز طيمح يها آموز 

ج ي  راسنتا، نتنا  ين در ا(. 1338، يزدين  يي)برومنند و طباطبنا   دارنند  يادين ز ريتأبت افراد يخ ص يريگ در خک  يدانشگاه

 Almasi et؛ Al Amin et al., 2021؛ 1332همکناران،   و ؛ زبردست1333 ،يمحمود و ييپژوه  حاضر همسو با )جال

al., 2019است رگذاريتأبمردم  يستيز طي، نگر  و رفتار مح بر دان  يعلمالت ي( نشان داد تحص. 

  زنان و مردان نسبت يب يکه تفاوت معنادار Kalantari et al., 2007 ج پژوه ينتا رقال بت، ير جنسيدر باب متغ

نسنبت   يتر نشان داد که زنان نسبت به مردان نگر  مثبتحاضر پژوه  ج ينتا ،کردمشاهده ن يستيز طيبه نوع نگر  مح



 73-83( 1341) 38زاده و همکاران/ جغرافیا و پایداری محیط ملک 74
 

 

که نسبت بنه   يباالتر يو عاطف يکرد احساسيرو  يبه دلخود که زنان  يگونه استنبا  م  ي  ايدارند و بنابرا يستيبه تنوع ز

 دارند.   يابراز م يتر ينگر  عاطف يستيست و تنوع زيز طيمردان دارند، نسبت به مح

 11 ي  پنژوه  از افنراد بناال   ين در ا يستير س  و نگر  نسبت به تنوع زي  متغيب رابحة يچگونگ يدر قصو  بررس

ج يبنرقال  نتنا  باخنند.   دهيص رسن يز و تشن  ين   افراد به درجنه تم يرود ا يخد. انتظار م اقذ يا نامه پرس سار اطالعات 

 ج ندرلو و خنمس ينتا و بود يستيز طي  س  و نگر  محيب يرو معنادا يدهنده رابحه منف ( که نشان1332پژوه  رادان )

ر ين   متغي  پژوه  نشان داد کنه بن  يج اي  س  و سح  نگر  و دان  افراد بود؛ نتاياز رابحه معنادار ب يکه حاک (1332)

ننوع نگنر  منردم     يبنه عبنارت  وجود نندارد   يارتبا  معنادار يستينسبت به تنوع ز آنان و نگر سار  11 يباال افراد س 

 رد.  يپذ ينم ريتأبزان س  افراد ياز م يستينسبت به تنوع ز

 .هاسنت  آن ياطالع يتوجه باخند ب يب ستيز طيمحو  يستيخود مردم نسبت به تنوع ز يکه باعث م ي  عوامليتر از مه  يکي

 يرهنا فتا  ريبنر افنزا  ن  مثبنت دا ر يتنأب  (1332، يصنالح  و جعفنر  يفاضنل )  ي بخنده از   انجنام  تحقيقنات از  بسياري

بنر   يسنت يز طيان خده، دان  محن يب Liobikienė & Poškus, 2019طور که توسط  کند. همان يمد ييتأرا  يستيز طيمح

( 1332رادان ) و Kalantari et al., 2007محالعنه  ز همسنو بنا   ين در پژوه  حاضنر ن گذارد.  ير ميآن تأب داران طر ار رفت

 وجود دارد.   يرابحه معنادار يستينگر  تنوع زالت و ير تحصي  متغيب مش ص خد

درآمند   يهاريمتغ انيم نشان داد (1332رادان )  يتحق يها افتهيپژوه  حاضر برقال  انس ي  واريتحل يبررس جينتا

ه نسنبت بن   يتنر  مثبنت زان درآمند بناالتر، نگنر     ين افراد بنا م   يو بنابرا وجود دارد يرابحه معنادار يستيز طيمحو نگر  

 Kalantari et al., 2007ج پنژوه   ينتنا نظنر بنا      حاضر ه يتحق يها افتهي  يهمچن .دارند يستيست و تنوع زيز طيمح

 ييرهنا ي  از متغيمسنتق ريغا ين   يطنور مسنتق  ه ب يمردم در مناط  خهر ستيز طيمحدوستدار ه رفتار کاز آن است  يکحا

 يهنا    نگنر ، يسنت يز طيمحن  يذارگن  ،  نانون يسنت يز طياز مسنائ  محن   يا هيپاالت، دان  ير س ، جنس، درآمد، تحصينظ

   رد.يپذ ير ميتأبست يز طيمحرفتار  يبرا يساز آمادهو  ي، احساس نگرانيستيز طيمح

  يمبن ( 1333) يمحرابو  ياسدو  Liobikienė & Poškus, 2019حالعه م جيراستا با نتا حاضر ه  پژوه  يها افتهي

  سنح  دانن    يبنا افنزا  دهند   ينشنان من   وده و در وا نع بن  افراد يستيز طيبر رفتار و نگر  مح يستيز طيمحدان   ريتأب

ز، در ين ن يسنت يز طيمحن  يجه رفتارهايافته و در نتيارتقا  يبه سح  باالتر ستيز طيمحه خهروندان ب ، نگر  يستيز طيمح

 کند.   ير مييست تغيز طيجهت حفاظت از مح

 سنت يز طيمحن نفعنان   يعننوان ذ  فراد جامعه بها هر چهنشان داد  (1333) يمحرابو  يج پژوه  اسديکه نتا گونه همان

عنت و  يطب در حفاظنت از هنا   آن يرفت رفتنار و نگنر  فنرد   يخنوند، قواهنند پنذ    قودآگناه ت مسنتمر  ياز مسن ول  يجهان

  يافنزا  خنهروندان در  يستيز طيمح تيز نشان داد که هرچه احساس مس ولي  پژوه  نيج اياست، نتا مؤبر ستيز طيمح

 يو امام  لن  يصالح ج پژوه يهمسو با نتاابد. ي ي  ميز افزايدر جامعه ن ستيز طيمحزان، حفاظت از يکند به همان م دايپ

ز نشنان داد  ين   پژوه  نيج ايدارد، نتا يستيز طيمح يها   ابر را بر رفتاريشتريب يه فرهنگي(، که نشان دادند سرما1331)

 ک جامعه باخد.  يافراد  يستيز طيمح يدر رفتارها يا کننده  ييتواند عام  تع يکه فرهنگ م

 چهنارده  پور ي( و ول1338) يافض  قانج ينتانظر با  ه  يستيز طيمحو رفتار  يستيز طيمح  دان  يرابحه ب يدر بررس

  يبننابرا دارد.  يسنت يز طيمح ير رفتارهار را بي  تأبيشتريآموز  و دان  بسح  توان گفت  يم( 1338) انيفرقک و يچر

. ست برقورد قواهند کنرد يز طيبا مح يتر محلوب وفيخشتر باخد، به همان نسبت به يافراد ب يستيز طيهر چقدر دان  مح

دانن    بناالبردن  باهند   مناسنب  يآموزخ يها برنامه يزير طرحان کرد در صورت يتوان ب يم يبه طور ضمن، قصو   يدرا

   .برداخت يستيز طيمحمحلوب  يمؤبر در جهت گستر  رفتارها يگام توان يم افراد، يستيز طيمح

 يريگ جهينت
 از يکن ي ،يسنت يز تننوع در  بنار   يپژوه  حاضر، دان ، نگر  و رفتار خنهروندان مشنهد   در يو بررس موردبحثموضوع 

 محنرح  دغدغنة   يتنر  مه  ديخا و عام طور به يستيز طيمح علوم پژوهشگران و مت صصان از ياريبس يها دغدغه  يتر مه 
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 پرکنردن  يتنال  بنرا  . باخند  قنا   طنور  به ستيز طيمح ست و آموز يز طيمح يخناس جامعه يخناقت معرفت  لمرو در

 ارائنة ازمنند  ين سنت يز طيمحن  از حفاظنت   بنار  در مسن والنه  عمن   و يسنت يز طيمحن  و نگنر   يآگاه انيم  يعم خکا 

( يآمنار ) يکمن  ب   در محالعه  يا جينتا. است يستيز تنوعدر حفاظت از  ييگرا معض  قأل عم  ح  يبرا ييها افتيره

 آمنوز   سنح  سنواد قاصنه    قصنو    ين کنه درا  انند  دهيخن يستيتنوع ز واژه درباره يخهروندان مشهد سوم کي از کمتر

 خنهروندان  نگنر   ننوع  بنا  افراد التيتحص زانيم و درآمد ت،يجنس يرهايمتغ  يب عالوه به. دارد ييسزا به سه  يدانشگاه

 يمعننادار  و مثبت يهمبستگ يستيز طيمح نگر  و دان  انيم  يهمچن .دارد وجود معنادار رابحه يستيتنوع ز به نسبت

 جنه ينت در و افتنه ي ارتقناء  يبناالتر  سنح   بنه  يستيز تنوع به خهروندان نگر  دان ، سح   يافزا با وا ع در. دارد وجود

 سناک   خنهروندان  رفتنار  و نگر  دان ،  يب ،عالوه به. کند يم دايپ سو  ستيز طيمح از حفاظت جهت در ها آن يرفتارها

روخن  خند،    يقبرگان پان  دلفن  ي  ارائه خده از سوير و تحليدر تفسکه  دارد وجود يدار يمعن تفاوت م تلف مناط  در

 عت دارد.  يتجربه طب يها شه در فرصتير

 يسنت يتننوع ز  دوسنتدار  رفتنار  تفناوت  عل  يابي شهير در ،يدلف قبرگان پان   يتشک از پس مقاله  يا يفيک ب   در

 مشن ص  «عنت يطب تجربه يبسترها ناعادالنه و نامتوازن عيتوز» ياصل علت مشهد، خهر کالن م تلف مناط  در خهروندان

 ييهنا  طيمحن  در خنهروندان  عنت يطب تجربنه  امکان  يب دار يمعن و  يمستق يارتباط داد نشان  يتحق  يا قتيحق در. خد

 خندن  ننه ينهاد و بنروز  و  وحن   بنا   و يعن يطب  يتار يها موزه ،...( و ها بوستان ،يجنگل يها پارک) سبز يفضاها هيکل رينظ

 عندالت  توسنعه  يراسنتا  در پژوه   يا يشنهادهايپ تاًينها. دارد وجود يستيز تنوع  بار در يستيز طيمح يرفتار يالگوها

  تنه يقودانگ و  يرمسنتق يغ آمنوز   و عنت يطب تجربنه  امکنان  متنوازن  توسنعه  تبنع  بنه  و مشنهد  خنهر  در يستيز طيمح

 يبانيپشنت  و توسنعه » ،«يستيز طيمح عدالت توسعه کرديرو با يخهر سبز يفضاها گستر » محور خ  در ست،يز طيمح

 و تين تقو» ،«يالملل  يب ياستانداردها  يآقر بر اساس مشهد خهر وح  با  تنها يبازطراح و ييبازگشا» ،«عتيطب مدارس

 يهنا  گشنت  از تين حما» و «يابنان يق يهنا  برنامه ژهيو و ها شگاهينما ها، جشنواره يبرگزار» ،«يعيطب  يتار يها موزه توسعه

 .  ديگرد ارائه «يگرد عتيطب

 يدر راسنتا  سنت يز طيمحن  آموز  انيجر تيفيک و تيکم يده جهت و يسامانده در  تهيآم مه  اص  دو؛ يبند در جمع

 انندرکاران  دسنت  قصوصناً  همگنان  مندنظر  دين با کنه  يسنت يز طيمحن  يني گرا   عمن  يو افنزا  ن ين ت بين ، تقوييافزا دان 

 :از اند عبارت، رديگ  رار کشور يستيز طيمح تيوترب  يتعل يگذار استيس

 ادين انق در و واسحه بدون ييارويرو و طيمح باخهروندان  تنگاتنگ و  يمستق ارتبا  و باتجربه ستيز طيمح آموز تالزم . 1

 يفرامکنان  و يمکان ونديپ و تعل  يبر رار و يارزخ يساز يدرون  يتسه ،يادراک توسعه يبرا يحيمح يها تيوا ع با امدهيدرن

 استناد کرد. پژوه  يدلف پان  يشنهادهايپ به توان يم امر  يا تحق  يبراکه 

 مندنظر  زمنان  ه  صورت به همواره ديبا و هستند يرسم يها آموز  مکم  يررسميغ يها آموز  که اص   يا يادآوري. 2

 بنار  برداخنت   يمعننا  بنه  ،عتيطب تجربه  يتسه جهت يبسترساز لزوم و  يرمستقيغ آموز  بر ديتاک  ي؛ بنابرارنديگ  رار

 .ستين امر انيمتول دو  از يرسم و سامانمند  ،يمستق ک،يکالس يها آموز   يسنگ

 منابع
. بنندرعباس  خنهروندان  يستيز طيمح يرفتارها بر مؤبر ياجتماع و يا نهيزم عوام  يبررس (.1333محبوبه ) ،يمحراب ؛عصومهم ،ياسد

 .132-118، (11) 10 هرمزگان، يفرهنگ پژوهشنامه

 از حفاظنت مسن له   بنه  نسنبت آمنوزان   دانن   رفتنار  و نگر  بر يحيمح ستيز يها آموز  ريتأب يبررس (.1338  )ي، مريقان افض 

 .83-13(، 1) 10، (يا منحقه يزير برنامه) ايجغراف فصلنامهگرمسار.  خهرستان در ستيز طيمح

  يدومن  مقناالت  مجموعنه . يدانشنگاه  فرهننگ  در يسنت يز طيمح آموز  گاهيجا. (1338) فاطمه ،يزدي ييطباطبا ؛يرعليام برومند،
 .1040-1031 ،ياجتماع و يفرهنگ محالعات پژوهشکده انتشارات ،يدانشگاه فرهنگ يمل  يهما

 .288. ريانتشارات کو :تهران زاده، يمهد محمدرضا: ترجمة ،يجهان م اطرف در جامعه. (1388)  ياولر بک،



 73-83( 1341) 38زاده و همکاران/ جغرافیا و پایداری محیط ملک 74
 

 

 زاده، وهناب : ترجمنه . مشنهد  يدانشنگاه  جهناد  انتشارات. زنده ارهيس  يزم ست،يز طيمح خناقت. (1334) ادوارد کلر،  ؛يدان  ،يبوتک

 .280.  يعبدالحس

 يمعمار آموز  نديفرآ در يمعمار  يمهندس يستيز طيمح عملکرد و نگر  دان ، بر موبر عوام  بر يلي(. تحل1333مسل  ) رانوند،يب

 علنوم  حنوزه  در  يننو  قاتيتحق و محالعات يمل  يهما  يهفتم. (لرستان نور اميپ دانشگاه يمعمار گروه: موردمحالعه نمونه)
 . 13تهران. ران. يا يخهرساز و يمعمار ا،يجغراف

 دانشنگاه  يعلمن  مجلنه . الميا يخهر جامعه سالمت با ارتبا  در يحيمح ستيز عوام  تيوضع يبررس (.1382  )يعبدالحس پورنجف،
 .13-43. (3) 11. الميا يپزخک علوم

 يخنهرها  يخنهردار  کارکنان يستيز طيمح عملکرد و نگر  ،يآگاه زانيم يبررس(. 1333) روسيس ،يمحمود ب؛يحب ديس ،ييجال

 .2331-2321 ،(1)1 ست،يز طيمح علوم محالعات. زدي استان

در  يست خهريز طيمح يي  تحواّلت فضاي. تحل(1331) يدعليما ،يقوارزم جزاء؛ا محمد ،يخکوه  ؛يحر حمدم ،رهنما کبر؛ا ،يدريح

 .13-1(، 18) 2ط، يمح يداريا و پايجغراف. يعيگام طب يپژوه ندهيآ يخهر مشهد با استفاده از الگو کالن

 کردسنتان  اسنتان  آمنوزان  دانن   عملکنرد  و نگر  ،يآگاه زانيم يابي(. ارز1332قه )يصد ،يدريح ده؛يفر ،يدريح ه؛يسعد ،يدريح

 .  11تهران.  ست،يز طيمح تيريمد و يزير برنامه کنفرانس  يسوم. (رودها و ها تاالب) ستيز طيمح از حفاظتدربارف 

 يهنا  يآگناه  بنر  منؤبر  ياجتمناع  عوامن   يبررسن (. 1334) محمدرضنا  زاده، عبناس  نب؛يز وصار، صاد ؛ ،يصالح غالمرضا؛ فر، قو 

 .  118-133 ،(1)2 ،يروستائ يها پژوه (. نالوديب خهرستان جاغر  دهستان: يمورد محالعه) انييروستا يحيمح ستيز

. رازيخن  خنهر  خنهروندان  يسنت يز طيمحن  رفتار و يخناقت جامعه عوام   يب رابحة يبررس. (1338) ژنيب ،ينور قواجه فرناز؛ دسترس،

 .18-31 ،(4)30 ،يکاربرد يخناس جامعه
)مورد محالعه: کارکننان   يستيز طيبا نگر  مح يجمع يها و رسانه يا تصاد-ياجتماع يرهايرابحه متغ ي. بررس(1332اطمه )رادان، ف

 .103-114 ، 3 ،داريست و توسعه پايز طيآموز  مح. يپژوهش يتهران(. فصلنامه علم يمترو

  يان دانشنگاه کردسنتان در قصنو  مسنا    يدان ، نگنر  و عملکنرد دانشنجو    يابي(. ارز1333) يهاد ،ينيتحس ؛گ  افروز ،يرمضان

 .113-103(، 4)12، ستيز طيانسان و مح. يحيمح ستيز

مشنهد،   يطرح: دانشگاه فردوس يمشهد. مجر کالنشهر ستيز طيمح توسعه سند: يپژوهش طرح گزار  .(1332  )يرهنما، محمد رح

 .113 ،مشهد يخهرداربه سفار : 

 .231، يعلم: تهران ،يبالب محس : ترجمة ،معاصر دوران در يخناس جامعه ةينظر. (1330) جورج تزر،ير

 مسن والنه  عملکنرد  و نگنر   ،يآگاه با التيتحص سح  رابحه يبررس(. 1332) هيمهد ،يفومن سعادت تا؛يآرم روزگار، لعبت؛ زبردست،

 .34-23 ،(12)8 ست،يز طيمح يها پژوه (. تهران خ  منحقه: يمورد محالعه) خهروندان يستيز طيمح

 سنت يز طيمحن  يحنام  عملکنرد  و نگر  ،يآگاه  يب رابحه يبررس(. 1331) معصومه وند، نهياو ؛ آديس پور، ي ل ؛يتق محمد ،يا سبزه

 .1-12 ،(4)4 دار،يپا توسعه و ستيز طيمح آموز  يعلم فصلنامه.    دانشگاه دقتر انيدانشجو
 ييروسنتا  و يخنهر  منناط   محالعه) يحيمح ستيز يرفتارها و يآگاه رابحه يتجرب محالعه. (1331لقمان ) ،ي ل امام صاد ؛ ،يصالح

 121-143. (1) 3 ران.يا ياجتماع مسائ (. سنندج خهرستان

 يسنت يز طيمحن  يرفتارهنا  بنر  ياجتمناع  هيسنرما  ريتاب يبررس(. 1333) يهاد کالن، يعباس اصغر؛ يعل ان،يروزجائيصاد ؛ ف ،يصالح

 .  120-141 ،(34)3 ،يگردخگر توسعه و يزير برنامه . ياردب  يخوراب اچهيدر گردخگران: يمورد محالعه

 ،يگردخنگر  تيريمند  محالعنات . گردخگران يحيمح ستيز رفتار و دان  نگر ، خکا (. 1332) سحر ،يصالح محمد؛ جعفر ،يفاضل
8(22)، 142-128. 

 کشاورزان: يمورد محالعه) کشاورزان يستيز طيمح رفتار و نگر  دان ،  يب ارتبا  ي(. بررس1400ررضا )يام ،ييرضا الد؛يم کاکاوند،

 و يخنهر  توسنعه  سنت، يز طيمحن  ،يکشناورز  يالملل  يب کنفرانس  يهفتم، (دلفان نورآباد خهرستان يخر  کاکاوند دهستان
 .11. ييروستا

 .يتکنامل  و يفرهنگن  ،ياجتماع ،يروان مقاالت مجموعه عت؛يطب مدرسه درسنامه عت،يطب و کودک. (1333استف  ) کلرت، تر؛يپ کان،
 .  283.  يعبدالحس زاده، وهاب: ترجمه. مشهد يدانشگاه جهاد انتشارات

ت پسنماند در کودکنان   يريبر دان ، نگنر  و رفتنار مند    يا انهيرا يها يباز يابرب ش ي(. بررس1331سحر ) ،يديرخ ؛ يمر ،يجانيالر

 .28-11(، 4)1،   دبستان و دبستانيمحالعات پ. يدبستان  يپ
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 دانن   ييجنو  صنرفه  رفتنار  و نگر  دان ، بر مصر  يالگو اصالح آموز  ي(. ابرب ش1333نب )يز زاده، اله ضيف روز؛يف ،يمحمود

 .21 ت، مشهد.يترب و  ي، مشاوره، تعليخناس روان يالملل  يب کنفرانس  يسوم. ADDIE يالگو از استفاده با آموزان

 يخنهر  يحن يمح سنت يز يرفتارهنا  يبازخناسن  و  ين تحل (.1333) د رضنا يحم ،يصاد  مه؛يعظ ،يعبدالله ضا؛ر ،يآباد ملک يم تار

 .20-1 ،(18)1 ،يخهر يزير برنامه و پژوه  يژوهشپ - يعلم فصلنامه(. 1331 سار اصفهان، خهر: يمورد محالعه)
 انيدانشنجو : يمنورد  محالعنه ) سنت يز طيمح به نسبت انيدانشجو مسووالنه عملکرد و نگر  دان ، يابيارز(. 1332) ، سهرابيمراد

 .38-83 ،(4)11 ست،يز طيمح و انسان(. نور اميپ دانشگاه
 يتکنولنوژ  و علنوم  فصنلنامه . زنجنان  دانشنگاه  انيدانشنجو  يسنت يز طيمح نگر  و دان  يبررس. (1332) يعل خمس، ه؛يسم ندرلو،

 .  113-141 ،(4) 13 ست.يز طيمح

 .332. خناسان جامعه: تهران .ستيز طيمح يخناس جامعه. (1333) خهروز ا،يک فروت  عبدالرضا؛ نواح،

 يقنانگ  پسنماند مبند    در کيتفک به نسبت خهروندان عملکرد و ، نگر يآگاه ي(. بررس1333) يعل زند، يگيابيدر آذر؛ ر،يه يواعظ

 تهران. دار.يپا يعيطب منابع و يانرژ ستيز طيمح يسراسر  يهما  يدهم. (تهران يخهردار 1 منحقه: يمورد محالعه)

 سنت يز طيمحن  دار طر  رفتار و نگر  ،يآگاه بر ستيز طيمح آموز  ريتأب (.1338) فروزان ان،يفرق فرزانه؛ ک،يچر چهارده پور يول

 .221-213 ،(1)21ست؛ يز طيمح يتکنولوژ و علوم فصلنامه(. اهواز 4 هيناح: يمورد محالعه) دوم متوسحه مقحع دقتران در

 دانشکده ياجتماع علوممجلة . خهر ينواح يمنزلت يبند طبقه: مشهد يخهر يفضا ياجتماع يمرزبند بر يتامل. (1388) ي، عليوسفي
 .21-31. مشهد يفردوس دانشگاه يانسان علوم و اتيادب
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