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در بین مدیران واحدهای صنعتی  محیطی زیستبررسی میزان آگاهی و مشارکت  

  صنعتی شهرستان بندرعباس های شهرکفعال در 
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 چکیده

شـده اسـت و ایـن امـر موجب شـده که  زیست محیطاقتصـادی در بسـیاری از نقـاط جهـان، منجـر به تخریـب  ی توسعه

ان روی کـره زمیـن آن از آب و خـاک گرفتـه تـا هـوا و در نهایـت خـود انسـان و دیگـر جانـدار های جنبه ی همهطبیعـت در 

 محیطی زیستآن شـود. هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی و مشارکت  گیر دامنزیـادی  های چالشو  دیده آسیبهمـواره 

. جامعه آماری این تحقیق شامل باشد میصنعتی شهرستان بندرعباس  های شهرکدر بین مدیران واحدهای صنعتی فعال در 

های صنعتی استان طبق آمارنامه شرکت ها آنصنعتی شهرستان بندرعباس که تعداد  های شهرکتمام صنعتگران فعال در 

گیری تحقیق، پرسشنامه  نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه عنوان بهنفر  944نفر بود و با استفاده از فرمول کوکران  931هرمزگان 

تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.  ها از روش محتوایی و برایگیری روایی پرسشنامه است. برای اندازه

 اثبات جهت اسمیرنوف –آماری کولموگروف  های آزموناستفاده شد، همچنین از  spss افزار نرمها از برای تجزیه و تحلیل داده

ل و آزمون آنوا )آنالیز دو نمونه مستقTای، آزمون استیودنت تک نمونه T آزمون از ، ومتغیرها بودن نرمال غیر یا نرمال

های استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مشارکت صنعتگران در برای تجزیه و تحلیل داده واریانس(

از سطح متوسط باالتر نیست. همچنین تجزیه و  ها آناز حد متوسط باالتر است اما میزان آگاهی  محیطی زیستخصوص مسائل 

، سن، تحصیالت و سابقه تأهلوضعیت  ازلحاظداد که اختالف معناداری بین مشارکت و آگاهی صنعتگران نشان  ها دادهتحلیل 

 وجود ندارد. محیطی زیستدر خصوص مسائل  ها آنکار 

 

 ، بندرعباسمحیطی زیستصنعتی، آگاهی  های شهرک، محیطی زیست، مشارکت زیست محیطهای کلیدی:  واژه

 

                                                           
 هرمزگان استان صنعتی شهرکهای شرکت مالی حمایت با 
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 مقدمه

شـده اسـت و ایـن امـر موجب شـده که  زیست محیطبسـیاری از نقـاط جهـان، منجـر به تخریـب اقتصـادی در  ی توسعه

آن از آب و خـاک گرفتـه تـا هـوا و در نهایـت خـود انسـان و دیگـر جانـداران روی کـره زمیـن  های جنبه ی همهطبیعـت در 

ماننـد فرسـایش آب وخـاک، شـیوع آفـات و  هایی چالشود؛ آن شـ گیر دامنزیـادی  های چالشو  دیده آسیبهمـواره 

بیماریهـای گیاهـی جدیـد، سـوءتغذیه و بیماریهای دیگر در انسـان، کاهـش کیفیت مـواد غذایی، جریـان رو به انقراض 

و نیـز آمـار بیـش کشهـا   بـه مـواد شـیمیایی از جملـه آفت زیست محیطبعضـی از گونه هـای جانـوری ناشـی از آلودگـی 

هـزار مـورد مرگ ومیـر در سـال ناشـی از مسـمومیت حاد مـواد شـیمیایی در جمعیـت انسـانی تنهـا شـاخص هایی  844از

؛ کیانـی و 8494هسـتند )هاشـمی و دامـاالس،  زیست محیطو انسـانی اسـتفاده نامناسـب از  محیطی زیستاز عمـق فاجعـه 

ازسـوی سـازمان ملـل  8490تا  8441(. اهمیـت ایـن موضوع تا حدی اسـت که سـال 8490رسـون، ؛ اند8447همـكاران، 

(. یكی از محورهای مهم توسعه پایدار، 8441دهـه ی آموزش توسـعه پایـدار نامگـذاری شـده اسـت )یونسـكو،  عنوان بهمتحد، 

(. با 9311، ظر نمی رسد )سبزهی، قلی پور، آدینه ونداست که وضع آن در ایران چندان رضایت بخش به ن زیست محیطحفظ 

این اوصاف میتوان گفت در دهه های اخیر کشور ایران با مسائل زیست محیطی عدیده ای چون آلودگی آب و بحران کم آبی 

، مصرف بی )بویژه استان یزد و سیستان و بلوچستان( آلودگی هوا و مساله ریزگردها )استان تهران و خوزستان(، فرسایش خاک

رویه انرژی، انسداد شبكه های فاضالب، تجمع زباله ها در کنار جاده ها، رودخانه های سرشار از زباله های کثیف و متعفن و 

و ... روبرو شده است که البته در بروز بسیاری از این مسائل می توان نقش کم توجهی، ناآگاهی و ضعیف  ها آنمسئله بازیافت 

 (.8498در زندگی اجتماعی مردم ایران را مشاهده کرد )رحمانیان و همكاران،  محیطی زیستبودن اهمیت 

به محیط   انسان شده  و ارزش درک   نگرش تغییر  گرو  در محیطی زیستاعتقاد بسیاری از صاحب نظران اصالح بحرانهای   به 

)معتمدی  باشد میعامل اصلی تغییر رفتاری   وزیست است. زیرا نگرش و ارزش درک شده از مهم ترین مفاهیم روان شناختی 

 (.9313، نیا، پاپ زن و مهدی زاده

در ارتباط است )هوالند و  محیطی زیستبه طور فزاینده ای با رفتارهای مسئوالنه  محیطی زیستنگرش های  ارزیابی دقیق  

 (.8490همكاران، 

 محیطی زیستیک راه حل کلیدی برای مسائل  عنوان بهبه اقشار مختلف جامعه  زیست محیطبر این اساس امروزه آموزش  

این است که در هر فرد حساسیتی نسبت به حوادث و تغییرات فیزیكی،  محیطی زیستمطرح است، زیرا که هدف آموزش 

به وجود آورد، به گونه ای که ضمن قدرت تشخیص و  زیست طمحیزیستی، اجتماعی، سیاسی و حتی بهداشت نسبت به 

 (.9318، بپردازد )صالحی، پازوکی نژاد محیطی زیستبتواند به ابداع روش ها و حل مسائل  محیطی زیستتوصیف مسائل 

یكی از شاخص های نمایش مدنیت ملی که  عنوان بهجامعه  محیطی زیستاز این رو امروزه سطح آگاهی، نگرش و رفتار  

، توانمندی عمومی و نگرش شهروندان محلی مانند مالحظات و رفتار شخصی محیطی زیستبسیاری از جنبه های وضعیت 

 (. 8494 ،نسبت به جامعه پایدار را منعكس می سازند مطرح است )امین راد و همكاران

در جامعه، موجبات تغییر در شیوه های زندگی را برای همگان فراهم خواهد نمود.  محیطی زیستافزایش آگاهی و درک عمومی 

را به  ها آنزیست تغییر میدهند و پیش نیاز این نكته است که عملكرد را در قبال محیط در واقع افزایش آگاهی و درک عمومی

 (.9318 ،)شبیری، شمسی پایكیاده سوی حمایت از توسعه ی پایدار هدایت میكند
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 دن. همگانی بوداردنهفته  دضمیر خو در رایست زمحیط  زشموآ دنهمگانی بو، یستزمحیط  ازحفاظت  دنصل عمومی بوا 

، دولت ها لمللیابین  یها ننسیواکنو ومانها زتاکید سا ردمومحیط زیست  ازبطه با حفاظت را درجتماعی ا زیسا هگاآ و زشموآ

صل است که بر اکمتر کسی ت. ساهی ددیا و یگیردیند یاافر دوهر  زشموآ دنهمگانی بو از رست. منظواعمومی و افكار 

 ارتوسعه پاید زشموآ نیست همازهمگانی محیط  زشموآکند .  واردی خدشه گاهآ ونش دایش افزا رهمگانی به منظو یگیردیا

در دانش ها، نگرش ها، ارزش ها، رفتارها و شیوه های زندگی اجتماعی در مینه تغییر ز آوردنهم افر ایمناسب بر اریبزا وست ا

 (. 9313)کریمی،  باشد میمواجه با طبیعت و محیط زیست 

 تنوع رفتن دست از تا گرفته زمین شدن گرم از تهدیدها این و است جدی تهدیدهای معرض در جهانی سطح در زیست محیط 

 طبیعی منابع از اصولی غیر استفاده و صنعت رشد، جمعیت رویه بی ازدیاد همزمانی. میشود شامل را آلودگیها انواع و زیستی

، زیست محیط تخریب به جمله از میتوان که. شودمیتر بحرانی روز به روز آن نامطلوب اثرات و آورده وجود به ناگواری نتایج

 بیماریها انواع بروز و انرژی تولید منابع کاهش، هوا و خاک و آب آلودگی، کشاورزی اراضی تخریب، مراتع و جنگلها نابودی

 در طبیعی عمناب از مستمر و بهینه وری بهره ضمن زیست محیط به منطقی نگرشی با که است ضروری بنابراین. کرد اشاره

 که است مهمی وظیفه زیست محیط از حراست و حفظ. کنیم حفاظت نیز آینده نسلهای ملی های سرمایه از پایدار توسعه جهت

، اقتصادی توسعه سوم برنامه تأکیدات و زیست محیط از حفاظت درباره اساسی قانون پنجاهم اصل. دارد برعهده حاضر نسل

 حاکی، است داده قرار توجه مورد فرابخشی سیاستهای چارچوب در را زیست محیط بار ننخستی برای که، فرهنگی و اجتماعی

 زیست آگاهیهای گسترش امر این راههای از یكی است بدیهی. است کشور محیطی زیست سرمایه از حفاظت برای ملی عزم از

 محیطی است.

مسائل  وزهمرا. دیگر به مسائل فنی ختم نمی شودنها آ وند که قلمرا دهکر اپیدی گسترش ریست محیطی بقدزمسائل  زشموآ

بافت فرهنگی یک جامعه  شپذیر ربه منظو وند داریشه فرهنگی رکل  در وند اجتماعی ا ممفهو دارای "ایست محیطی عمیقز

 وتكایی دای بایستی با مسئولیت خوطیست محیزفرهنگ  ر.بدین منظو دکر ردبرخو عبا موضو ریساختا رتبایستی به صو

 دنینه کردنها دریست محیطی ز یها زشموآشتن به داتوجه  ممستلز فین هدا و دشو داده لنتقاابه نفس به جامعه  دعتماا

لیت پذیری، مسئو در ادفراطلبانه داوکت رجلب مشا آنمه زال و دهمرتبط بو یها یتصمیم گیر در دمنگیخته مرا دکت خورمشا

موفقیت برنامه  میا عد وموفقیت  درصلی اعامل  ها آندم و میزان مشارکت ت. لذا مرسا ینگر هیندآ ونی آمنافع  ازشی چشم پو

صنعتی بعنوان قطب اقتصادی فعال کشور یكی از نقاط مهمی هستند که می  های شهرک.  دهد بوایست محیطی خوز یها

 محیطی زیستائل نقش داشته باشند. لذا آگاهی صنعتگران از مس زیست محیطتوانند در زمینه حفاظت یا ایجاد خسارت به 

 باشد. زیست محیطپیرامون خود میتواند یكی از مهمترین برنامه ها برای دستیابی به توسعة پایدار 

 

 مواد و روش ها

 صنعتی استان هرمزگان( های شهرکمنطقه مورد مطالعه )

ه شرح زیر می باشد: ب ها آنشهرستان می باشد که اسامی  93استان هرمزگان در جنوب کشور واقع است. این استان دارای 

 ابوموسی و بشاگرد -قشم -جاسک -حاجی آباد -سیریک -میناب -رودان -پارسیان -بستک -بندرلنگه -بندرخمیر -بندرعباس
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محدوده مطالعاتی مورد نظر، به عرصه شهرستان بندرعباس محدود می شود. شهرستان بندرعباس درمرکزاستان هرمزگان و 

درصد از  38این شهرستان  .کیلومتر مربع می باشد 87396مساحت شهرستان بندرعباس شمال تنگه هرمز واقع شده است.

 مساحت استان را به خود اختصاص داده است.

 های شهرکناحیه صنعتی روستایی مصوب است )آمارنامه شرکت  90شهرک صنعتی و  91استان هرمزگان دارای 

هكتار است، که گویای  0110، 9311ا پایان شهریورماه مجموع اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان ت(. 9311صنعتی

ناحیه  3شهرک صنعتی و  6شهرستان بندرعباس که محدوده مطالعاتی تحقیق حاضر است دارای صنعتی بودن استان است. 

 صنعتی روستایی مصوب به شرح ذیل است :

 سیرجان -جاده بندرعباس  84شهرک صنعتی بندرعباس یک واقع در کیلومتر 

 سیرجان -جاده بندرعباس  90صنعتی بندرعباس دو واقع در کیلومتر  شهرک

 بندرخمیر -جاده بندرعباس  81شهرک صنعتی بندرعباس سه واقع در کیلومتر 

 بندرخمیر -جاده بندرعباس 31شهرک صنعتی خلیج فارس واقع در کیلومتر 

 میناب –جاده بندرعباس  90شهرک صنعتی گمبرون واقع در کیلومتر 

 بندرخمیر -جاده بندرعباس 31تخصصی صنایع دریایی واقع در کیلومتر شهرک 

 کیلومتری شرق بندرعباس 34ناحیه صنعتی ایسین، دهستان ایسین واقع در 

 ناحیه صنعتی فرآورده های نفتی، جاده خونسرخ واقع در شمال پاالیشگاه نفت ستاره 

 بزرگراه شهید رجایی 99ناحیه صنعتی جرون، کیلومتر 

صنعتی شهرستان بندرعباس بپردازد.  های شهرکحقیق حاضر در صدد است به بررسی میزان آگاهی و مشارکت صنعتگران لذا ت

زیرا آگاهی نیروی انسانی منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد و به همین جهت امروزه آموزش نیروی انسانی 

 مطرح است. زیست محیطگامی موثر در حفظ و نگهداری  عنوان به

 

 روش تحقیق

صنعتگران پرداخته است.  محیطی زیستپیمایشی است که به بیان وضعیت مشارکت و آگاهی -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

پرسشنامه تكنیک بسیار ها با توجه به نوع تحقیق و حجم نمونه پرسشنامه تشخیص داده شد. آوری دادهروش جمع 

. بدین منظور شودها پرسیده میکه در آن از هر پاسخگویی مجموعه یكسانی از پرسشهاست ساختمندی برای گردآوردی داده

پرسشنامه با مطالعه مبانی نظری پژوهش و نیز مشورت با اساتید و متخصصان این حوزه تنظیم و به طور تصادفی در بین 

 جامعه آماری تحقیق توزیع گردید. 

ای )فیش برداری و استفاده از فرم( و میدانی ق ترکیبی از مطالعات کتابخانهروش گرداوری اطالعات مورد نیاز برای این تحقی

 های اطالعاتی دستگاههای زیربط بوده است .ای( و همچنین استفاده از بانک)پرسشنامه

در قالب طیف لیكرت پنج گزینه ای از خیلی کم با  محیطی زیستسوال و دو عامل مشارکت و آگاهی  87پرسشنامه حاوی 

 سنجیده شد. 1تا خیلی زیاد با نمره  9ه نمر
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سوال و برای سنجش میزان  99برای گردآوری اطالعات مربوط به میزان مشارکت صنعتگران در مسائل مربوط به محیط زیست 

صنعتی شهرستان  های شهرکنفر از صنعتگران فعال در  944سوال طراحی شد و در میان  96 ها آن محیطی زیستآگاهی 

 ع گردید.بندرعباس توزی

نفر دارای  38نفر متاهل،  74نفر مجرد،  34نفر نمونه آماری  944، مجموع نفر حجم آماری 871براساس فرمول کوکران از 

 نفر دارای مدرک فوق لیسانس می باشند. 88نفر دارای لیسانس و  30مدرک دیپلم و فوق دیپلم و 

درصد افراد دارای رده  6سال و  01-61درصد دارای رده سنی  74 ،سال 01درصد افراد نمونه آماری دارای رده سنی زیر  80

 سال می باشد. 84درصد افراد باالی  38سال و  84درصد افراد زیر  68سال هستند. سابقه کار  61سنی باالتر از 

منظور بررسی به منظور بررسی روایی پرسشنامه از نظرات اساتید راهنما و مشاور جهت تعیین روایی صوری و محتوایی و به 

 پایایی )همسانی درونی سواالت پرسشنامه( از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید.

 تعیین جهت که اسمیرنوف –آماری کولموگروف  های آزمونشامل  باشد میهای تحقیق آمار استنباطی که همان اثبات فرضیه

-جایی در این آزمون نتایج به دست آمده نشان داد که دادهیر نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شده است، از آنغ یا نرمال

دو نمونه مستقل و آزمون آنوا )آنالیز واریان( برای تجزیه تحلیل Tای، آزمون استیودنت تک نمونه Tها نرمال است از آزمون 

 .انجام گرفت SPSS افزار نرمها استفاده شد. محاسبات آماری در داده

 طیف لیکرت -1جدول 

 کامال مخالفم کمی مخالفم نظری ندارم کمی موافقم کامال موافقم ه انتخابیگزین

 9 8 3 0 1 امتیاز

 

 یافته ها

 نرمال بودن متغیرهای تحقیق بررسی

 ای بررسی می شود. اسمیرنوف تک نمونه-در ابتدا نرمال بودن متغیرهای تحقیق توسط آزمون کولموگروف

 زیع نرمال دارد.: متغیر مورد بررسی تو

 : متغیر مورد بررسی توزیع نرمال ندارد.

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف -2جدول 

 نتیجه آزمون داری سطح معنی ها تعداد داده متغیر

 H0تأیید  4047 944 مشارکت

 H0تائید  46/4 944 آگاهی

 

است. لذا با اطمینان  4041ی هر دو متغیر آگاهی و مشارکت باالتر از همانطور که در جداول باال آمده است، سطح معناداری برا

 .پارامتریک استفاده می کنیم های آزموننرمال می باشند. در نتیجه در این تحقیق از  ها دادهمیتوان گفت 
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 بررسی فرضیه های تحقیق

  فرضیه اول

 .باشد میهرمزگان از سطح متوسط باالتر  صنعتی استان های شهرکصنعتگران  محیطی زیستمیزان مشارکت و آگاهی 

 گردید. استیودنت به منظور مقایسه میانگین یک متغیر با مقداری ثابت استفاده tجهت بررسی این فرضیه از آزمون

 

 

 توصیف متغییرهای مشارکت و آگاهی -3جدول 

 هاآماره

 متغیر
 خطای میانگین انحراف معیار کل میانگین آماری جامعه

 401068 4066118 306914 944 مشارکت

 407713 4010884 808784 944 آگاهی

 

 ای متغیرهای مشارکت وآگاهی آزمون تی استودنت تک نمونه-4جدول

 سطح معناداری tآماره آزمون  حجم نمونه نام متغیر
 %59فاصله اطمینان

 کران باال کران پایین

  408413 400887 40444 40691 944 مشارکت

 -404338 -408787 40988 -40988 944 آگاهی

 

که کمتر از سطح  باشد می 40444درصد، سطح معناداری متغیر مشارکت برابر با  11با توجه به جداول باال، در فاصله اطمینان 

صنعتی  های شهرکتایید می گردد، که نشان می دهد مشارکت صنعتگران  H1رد و فرضیه  H0است. لذا فرضیه  4041خطای 

که  باشد می 40988درعباس از سطح متوسط باالتر است. اما سطح معناداری بدست آمده برای متغیر آگاهی برابر با شهرستان بن

 های شهرکتایید می گردد که نشان می دهد میزان آگاهی صنعتگران   H0است. در نتیجه فرضیه  4041باالتر از سطح خطای 

 صنعتی شهرستان بندرعباس از سطح متوسط باالتر نیست.
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  فرضیه دوم

از نظر وضعیت  محیطی زیستصنعتی شهرستان بندرعباس در خصوص مسائل  های شهرکبین مشارکت و آگاهی صنعتگران 

 تفاوت معناداری وجود دارد. تأهل

دونمونه ای  t، از آزمون تأهلصنعتی از نظر وضعیت  های شهرکصنعتگران  محیطی زیستبرای اثبات رابطه مشارکت و آگاهی 

 مستقل استفاده می شود که نتایج حاصل در جدول زیر آمده است:

 تأهلصنعتی از نظر وضعیت  های شهرکصنعتگران  محیطی زیستاثبات رابطه مشارکت و آگاهی  -9جدول 

 خطای میانگین انحراف معیار میانگین تعداد تأهل متغیر

 مشارکت

9 34 307167 67347. 97371. 

8 74 301081 66349. 99847.  

 آگاهی

9 34 304844 31817. 94819. 

8 74 808979 111890 94479.  

 

 صنعتی های شهرکصنعتگران  محیطی زیست آزمون تی دونمونه ای مستقل مشارکت وآگاهی -6جدول 

 

( بدست آمده وچون هردومقدار 40894( و آگاهی )40389، سطح معناداری آزمون لون برای مشارکت )با توجه به جدول باال

 11پس فرضیه برابری واریانس پذیرش می شود . پس در ادامه در سطح اطمینان  باشد میبیشتر  4041مربوطه از خطای 

ت آمده است وباز چون این اعداد بیشتر از ( بدس830/4( ومتغیر آگاهی )883/4درصد مقدارسطح معنادار متغیر مشارکت )

 ازلحاظصنعتی بندرعباس  های شهرکاست پس نشان دهنده این است که میزان مشارکت و آگاهی صنعتگران  4041خطای 

ویا به عبارتی اختالف معناداری بین مشارکت و آگاهی  باشد مییكسان  محیطی زیستدر خصوص مسائل  تأهلوضعیت 

 وجود ندارد. محیطی زیستدر خصوص مسائل  تأهلوضعیت  ازلحاظنعتی بندرعباس ص های شهرکصنعتگران 

 

سطح معنادار آزمون 

 لون
 

F Sig. t Df 
سطح 

 معناداری

اختالف 

 گین هامیان

خطای 

 میانگین

فاصله اطمینان 

11% 

کران 

 پایین

کران 

 باال

 مشارکت
با فرض برابری 

 واریانس
783. 389. 90831 08 883. 81389. 84118. 91109.- 66743. 

 آگاهی
با فرض برابری 

 واریانس
90698 894. 90841 08 830. 84886. 96809. 93171.- 10906. 
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 فرضیه سوم

با سن  محیطی زیستصنعتی شهرستان بندرعباس در خصوص مسائل  های شهرکبین میزان مشارکت و آگاهی صنعتگران 

 افراد، تفاوت معناداری وجود دارد.

با سن افراد از آزمون آنالیز واریانس یا آنوا  محیطی زیستمسائل برای بررسی رابطه مشارکت وآگاهی صنعتگران درخصوص 

 استفاده می شود و نتایج حاصل از این آزمون درجدول زیر آمده است:

 

 مشارکت وآگاهی صنعتگران( آنوا)آزمون آنالیز واریانس  -7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وچون از  باشد می 4001وبرای متغیرآگاهی  40186جدول باال سطح معنادار بدست آمده برای متغیر مشارکت برابر با با توجه به 

بیشتراست پس نتیجه می گیریم تفاوت معناداری بین مشارکت وآگاهی افراد در سنین مختلف وجود ندارد و یا  4041خطای 

 .باشد مین مختلف با هم یكسان افراد در سنی محیطی زیستبه عبارتی مشارکت وآگاهی 

صنعتی شهرستان بندرعباس با سطح تحصیالت آن ها تفاوت  های شهرکصنعتگران  محیطی زیستبین مشارکت و آگاهی 

 .معناداری وجود دارد

 

 مشارکت

 درجه آزادی مجموع مربعات 
میانگین مجموع 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 .186 .916 .470 3 .889 گروهی بین

   .073 06 890700 درون گروهی

    01 890160 مجموع

 آگاهی

 درجه آزادی مجموع مربعات 
میانگین مجموع 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 .014 816 .879 3 .893 بین گروهی

   .348 06 930193 درون گروهی

    01 900786 مجموع
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 فرضیه چهارم

آزمون صنعتی با سطح تحصیالتشان از  های شهرکصنعتگران  محیطی زیستبرای بررسی رابطه بین میزان مشارکت وآگاهی 

 آنالیز واریانس استفاده می شود و نتایج حاصل از این آزمون درجدول زیرآمده است:

صنعتی با سطح تحصیالتشان با استفاده از  های شهرکصنعتگران  محیطی زیسترابطه بین میزان مشارکت وآگاهی  -8جدول 

 آزمون آنالیز واریانس

 مشارکت

 درجه آزادی مجموع مربعات 
میانگین مجموع 

 بعاتمر
F 

سطح 

 معناداری

 .010 .898 .368 3 90940 بین گروهی

   .013 06 840864 درون گروهی

    01 890160 مجموع

 

 

 

 

 

 

وچون از  باشد می 40148و برای آگاهی  40010رکت برابر با با توجه به جدول فوق سطح معنادار بدست آمده برای متغیر مشا

بیشتراست پس نتیجه می گیریم تفاوت معناداری بین مشارکت وآگاهی افراد با سطح تحصیالت مختلف وجود  4041خطای 

 .باشد میدر افراد با سطح تحصیلی مختلف با هم یكسان  محیطی زیستندارد و یا به عبارتی مشارکت وآگاهی 

 

 آگاهی

 .148 .919 .464 3 .989 بین گروهی

   .396 06 900101 درون گروهی

    01 900786 مجموع
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 ضیه پنجمفر

با سابقه  محیطی زیستصنعتی شهرستان بندرعباس در خصوص مسائل  های شهرکبین میزان مشارکت و آگاهی صنعتگران 

 ، تفاوت معناداری وجود دارد.ها آنکار 

از آزمون آنالیز واریانس یا  ها نآبا سایقه کار  محیطی زیستبرای بررسی رابطه مشارکت وآگاهی صنعتگران درخصوص مسائل 

 ا استفاده می شود و نتایج حاصل از این آزمون درجدول زیر آمده است.آنو

با استفاده از آزمون آنالیز  ها آنبا سایقه کار  محیطی زیسترابطه مشارکت وآگاهی صنعتگران درخصوص مسائل  -5جدول 

 واریانس

 مشارکت

 درجه آزادی مجموع مربعات 
میانگین مجموع 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 .991 .711 .234 3 .537 یبین گروه

   .496 46 299552 درون گروهی

    45 219564 مجموع

 

 

 

 

به  با توجه 

 4041وچون از خطای  باشد می 40900ی و برای آگاه 40119جدول فوق سطح معنادار بدست آمده برای متغیر مشارکت برابر با 

بیشتراست پس نتیجه می گیریم تفاوت معناداری بین مشارکت وآگاهی افراد با میزان سابقه کار مختلف وجود ندارد و یا به 

 .باشد میدر افراد با میزان سابقه کار مختلف با هم یكسان  محیطی زیستعبارتی مشارکت وآگاهی 

 

 بحث و نتیجه گیری

 های شهرکدر بین مدیران واحدهای صنعتی فعال در  محیطی زیستیق با هدف بررسی میزان آگاهی و مشارکت این تحق

صنعتی شهرستان بندرعباس انجام گرفت. بررسی میزان آگاهی و مشارکت صنعتگران نشان داد که تنها میزان مشارکت 

( در پژوهشی با 9318های امامقلی و همكاران )قیقصنعتگران از سطح متوسط باالتر است که این نتیجه با تح محیطی زیست

( در زمینه بررسی 9317دانش آموزان و پژوهش آتش پز و همكاران ) محیطی زیستبررسی نگرش و آگاهی و رفتارهای  عنوان

میه، نقش مشارکت مردمی در نحوه مدیریت تفكیک پسماندها از مبدا و ارزیابی تاثیرات اجتماعی آن مطالعه موردی شهر ارو

 از سطح متوسط پایین تر است. ها آنمطابقت دارد، اما میزان آگاهی 

نشان می دهد که میزان  ها آن محیطی زیستپاسخ دهنده های تحقیق با مشارکت و آگاهی  تأهلبررسی رابطه میان وضعیت 

 محیطی زیستل در خصوص مسائ تأهلوضعیت  ازلحاظصنعتی شهرستان بندرعباس  های شهرکمشارکت و آگاهی صنعتگران 

 آگاهی

 .144 19859 .935 3 19616 بین گروهی

   .289 46 139195 درون گروهی

    45 149762 مجموع
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در خصوص مسائل  تأهلوضعیت  ازلحاظویا به عبارتی اختالف معناداری بین مشارکت و آگاهی صنعتگران  باشد مییكسان 

 وجود ندارد. محیطی زیست

نشان میدهد تفاوت معناداری بین  محیطی زیستی آماری حاصل از سنجش میان سن با میزان آگاهی و مشارکت ها دادهبرون  

صنعتگران  محیطی زیستآگاهی صنعتگران در سنین مختلف وجود ندارد و یا به عبارتی مشارکت وآگاهی مشارکت و

. که این نتیجه با مطالعات زمانیان و فرخیان باشد میصنعتی شهرستان بندرعباس در سنین مختلف با هم یكسان  های شهرک

جامد شهری )مطالعه موردی: شهر آبادان( مطابقت دارد ( در زمینه بررسی میزان مشارکت مردم در مدیریت مواد زاید 9317)

(در زمینه تأثیر عوامل اجتماعی اقتصادی در مشارکت شهروندان با تأکید بر مدیریت 9317اما با مطالعات غالمی وهمكاران )

 پسماند خانگی نمونه موردی شهر گرگان مطابقت ندارد.

نشان  ها آن محیطی زیستت صنعتگران با میزان مشارکت و آگاهی نتایج آماری حاصل از سنجش رابطه میان میزان تحصیال

می دهد تفاوت معناداری بین مشارکت وآگاهی صنعتگران با سطح تحصیالت مختلف وجود ندارد و یا به عبارتی مشارکت 

سر آسیاب و  . که با نتایج مطالعات رئیسیشدبا میدر صنعتگران با سطح تحصیلی مختلف با هم یكسان  محیطی زیستوآگاهی 

( در زمینه بررسی میزان آگاهی و مشارکت شهروندان اهوازی در زمینه بازیافت مواد مطابقت و با نتایج مطالعات 9319منوری )

( در زمینه بررسی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی مورد شناسی: 9310خواجه شاهكوهی و همكاران )

 شهر مشهد، مطابقت ندارد.

 

صنعتگران نشان داد که تفاوت معناداری بین مشارکت  محیطی زیستسی رابطه میان سابقه کار با میزان آگاهی و مشارکت برر

به صورت  محیطی زیستوآگاهی صنعتگران با سابقه کار وجود ندارد. این موضوع نشان می دهد پرداختن به مسائل و موضوعات 

( در 9313گران قرار دارد. نتایج این فرضیه با نتیجه مطالعات زهتاب یزدی )عمومی و فارغ از سابقه کاری مورد توجه صنعت
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the level of environmental awareness and participation among 

managers of active industrial units in industrial towns of Bandar Abbas. The statistical population of this study 

included all artisans active in industrial towns of Bandar Abbas. Using Cochran's formula, 100 people were 

selected as the sample using the available random sampling method. The research measurement tool is a standard 

questionnaire that was used. To measure the validity of the questionnaires, the content method was used and to 

determine its reliability, it was calculated from Cronbach's alpha coefficient. SPSS software was used for data 

analysis. Kolmogorov-Smirnov statistical tests, one-sample student t-test, two-sample independent t-test and 

ANOVA (analysis of variance) were used to analyze inferential data.The results showed that the level of 

participation of industrialists in environmental issues is above average, but their level of awareness is not above 

average. Data analysis also showed that there is no significant difference between the participation and 

knowledge of artisans in terms of marital status, age, education and work experience on environmental issues. 
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