
 خالصه اطالعات جمع آوري شده از پرسش نامه ها

  برگ 39: تعداد برگه هاي پرشده  برگ  40:تعداد پرسشنامه هاي توزيع شده 
  54: %يع شده به كل حاضريننسبت پرسشنامه هاي توز

  :آمار جمعيتي) الف

 2: % به باال 51  90: %  50تا 20  8: %سال 19تا : سن  -1

 77: %كارشناسي و باالتر 13: %ديپلم و فوق ديپلم  10% :زير دپيلم: تحصيالت -2

 5: %ساير    18: %شهرهاي استان تهران يا البرز 77: %شهر تهران : سكونت -3

 52: %ساير   15: %عضوتشكل هاي زيست محيطي 33: %ضو جمعيت داوطلبان سبزع: عضويت -4

 50%مرد  50: %زن : جنس -5

 18: %خير 82: %بلي آيا تاكنون در مراسم درختكاري مشاركت داشته ايد؟  -6

   5: %نامعلوم   95: %آيا سال هاي بعدي در چنين برنامه هاي شركت خواهيد كرد؟  بلي -7

 . نتايج به درصد ذكر شده است: رنامه ارزيابي ب ) ب

 نظري ندارم خوب متوسط ضعيفموضوعات

 8 72 20 -اطالع رساني مراسم -8
 2 90 8 -انتخاب محل برگزاري مراسم -9

 2 98 - -زمان اجراي مراسم -10
 - 92 8 -وسيله رفت و آمد به محل -11
 - 87 13 -نظم اجراي مراسم -12
 - 100 - -ولين و مجريانبرخورد مسو -13
 - 87 13 - توضيحات نحوه كاشت و انجام فعاليت -14
 2 87 21 -ابزار و امكانات الزم براي انجام فعاليت -15
 2 72 21 5ميزان مشاركت افراد در مراسم -16
 2 46 47 5دقت و جديت مشاركت كنندگان در كاشت صحيح -17
 13 77 8 2 در حفظ محيط زيستميزان تاثير اين گونه مراسم -18

   .نظر و پيشنهادي ارائه نشد: ساير پيشنهاد ها
 



 : يافته ها
 .با توجه به تعداد حاضرين و برگه هاي توزيع شده نتايج حاصله قابل تعميم به كل جامعه نيست -1

 . كنندگان در برنامه تعميم دادبا توجه به تعداد حاضرين و برگه هاي توزيع شده مي توان نتايج حاصله را  به كل مشاركت  -2

به بيان ديگر عواملي هم چون سن، . ارزيابي به دست نيامد موضوعاتارتباط معني داري ميان عوامل فردي و پاسخ به  -3
برنامه نداشته است و  جنس، تحصيالت، عضويت در تشكل هاي زيست محيطي و يا محل سكونت تاثيري در ارزيابي افراد از 

 .ها به دست نيامد ميان آناي رابطه 

 .طيف سني، تحصيلي و سكونتي افراد با توجه به نوع اطالع رساني طبيعي و قابل پيش بيني بود -4

 نسبت جنسيتي و عضويت افراد در تشكل هاي زيست محيطي مطلوب و دربرگيرنده هر دو گروه -5
ف يا قشر خاصي نبوده است و شايد به ميزان مساوي است كه نشان از مشاركت فعال همگان دارد و برنامه منحصر به طي 

 . بتواند نماد اهميت و نهادينگي موضوع درختكاري در ميان جامعه باشد

درصد باالي حضور افراد در برنامه هاي درختكاري قبلي هم نشان از مطلوبيت امر درختكاري در ميان افراد دارد و هم مي  -6
 .اي مشاركت باشدتواند نشانگر ضعف در اطالع رساني و جذب افراد جديد بر

درصد بسيار باالي تمايل افراد به حضور در برنامه هاي آتي درختكاري نشانگر اهميت اين موضوع در ميان مشاركت  -7
 .كنندگان است و شايد بتواند نشانگر موفقيت برنامه هاي اجرا شده قبلي در جذب افراد و جلب رضايت آنان باشد

باالترين ميزان رضايت و يا كم ترين ميزان نارضايتي پاسخگويان را به )) انبرخورد مسوولين و مجري((موضوع  13پرسش  -8
 خود اختصاص داده است كه نشانگر لطف و محبت مشاركت كنندگان 

 ارائه خدمت به اجراي برنامه هاي آتي و ه مسوولين برنامه است و قطعا وظايف آنان را در ب
 .  مشاركت كنندگان سنگين تر خواهد كرد

مي تواند )) خوب((براي گزينه   89%و معدل استفاده نكرده اند )) ضعيف((از گزينه  51الي  8ن در پرسش هاي پاسخگويا -9
 مي تواند نشانگر گفتني است پاسخ هاي ارائه شده. جموع برنامه و نحوه اجراي آن باشدنشانگر رضايت كلي ايشان از م

ديگري است و صرفا با استناد به اين يافته هاي نمي توان درباره عوامل متفاوت و متعددي باشد كه نيازمند سواالت تكميلي 
آن ها قضاوت كرد ليكن در مقايسه با ساليان قبل توجه به مواردي نظير، نوع برگزاري مراسم درختكاري، عرصه و محل  

دين زيست محيطي وضعيت آب و هوايي و كثرت برنامه هاي نمادرختكاري، تعداد و تنوع مشاركت كنندگان، تنوع مجريان، 
 .مفيد و ثمربخش خواهد بود

دقت و جديت مشاركت كنندگان در كاشت ((موضوع  17و )) ميزان مشاركت افراد در مراسم((موضوع  16پرسش هاي  -10
در هر دو پرسش )) ضعيف((اختصاص دارد كه استفاده از گزينهحاضر در مراسم به ارزيابي پاسخگويان از كار افراد )) صحيح

نشانگر لزوم آگاه سازي بيشتر مشاركت كنندگان توسط تشكل هاي زيست  17در پرسش درصدي 52بيت و عدم مطلو
محيطي و ساير مراجع مربوط و نيز فراهم كردن تمهيدات الزم براي ايجاد انگيزه بيشتر در رعايت نكات فني كاشت درخت 

 .است

كوشيد به ارزيابي اثربخشي مراسم درختكاري )) ميزان تاثير اين گونه مراسم در حفظ محيط زيست((موضوع  18پرسش  -11
براي اين   13% به ميزان)) نظري ندارم((نكته جالب و مهم در پاسخ هاي ارائه شده بيشترين ميزان استفاده از گزينه. بپردارد

يد وجود پاسخگويان تاثير اين امر را خوب ارزيابي كرده اند ليكن شا 77%هر چند . پرسش در ميان تمامي پاسخ ها است
 .نوعي عدم اطمينان يا شناخت قطعي از اثربخشي اين فعاليت در حفط محيط زيست گوشزدي است به همه


