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چکیده

زیستیزیستیافراداست.آگاهیمحیطازسطحآگاهیمحیطرتأثزیستیروستاییمبهپایداریمحیطدستیابی

پژوهشتوصیفی است. عواملمتعددیتأثیرپذیر از تحلیل-نیز هدفسنجشو با پیمایشیحاضر تحلیلیو

یهاروشکمکازبهزیستیدرروستاهایپیرامونشهریاسوجانجامشدهاست.اطالعاتموردنیآگاهیمحیط

سازمان به مراجعه اسنادیو مصاحبه(، و آماریآورجمعهایمرتبطمیدانی)پرسشنامه جامعه است. یشده

313پژوهشخانوارهایروستاییساکنروستاهایپیرامونشهریاسوجهستندکهبراساسفرمولکوکران

زیستیوسنبستگیمیانآگاهیمحیطد.همتصادفیسنجیدهشدنصورتبهسکونتگاهروستایی51خانواردر

ایمنفیومعناداراست.سنجشرابطةمیانآگاهیوجنسیتپاسخگویاننیزۀرابطهدهندنشانپاسخگویان

نشان است. معنادار رابطة نبود محیطکهیدرحالدهندۀ آگاهی پاسخگویانمیان تحصیالت سطح و زیستی

داررابطه وجود معنادار و مثبت همای تحلیل نتایج همچنین مید. نشان آگاهیبستگی سطح میان دهد

گرایشبهتخریبمحیططبیعیرابطهمحیط زیستیساکنانو دارد وجود معنادار ینتایجطورکلبهایمنفیو

هایپیرامونشهریاسوجدرسطحمتوسطیزیستیروستاییاندرسکونتگاهدهدآگاهیمحیطپژوهشنشانمی

ازمشکالتساکنانتصوررسدنظرمیدستآمد،به.باتوجهبهمشاهداتیکهازمنطقةموردمطالعهبهقراردارد

سطحستیزطیمحووضعاقداماتمردماست.ازسویدیگر،روزمرههایهتجربازرتأثمشتریزیستیبمحیط

؛یعنیمیاننگرشوعملدررفتارهایدهدینشاننمدرمنطقةموردمطالعهزیستیرامحیطیازآگاهمتوسطی

زیستیشکافعمیقیوجوددارد.محیط
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مقدمه
ی برای بهبود شرایط در حال رشد است و این امر، راهبرد سرعت بهالمللی، عالقه به توسعة جوامع روستایی  در ادبیات بین

 هرگونه(. از سوی دیگر Bazrafshan et al., 2018: 792شود ) حل مشکالت روستاییان محسوب می ترین راه زندگی و مهم

 و زیست محیط وضعیتشود  سبب می ،یابدمی تحقق زیستمحیط در انسانی توسعة و گیدزن کیفیت ارتقای برای که فعالیتی

محیط ممفهو به توجه وندب توسعهدربارة  حثیب هر یل،دل همین به باشد. ذارگتأثیر توسعهد ینافر بر وت داشته اهمی آن منابع

زیستی ریشه در رفتارهای نادرست  (. بیشتر مسائل محیطBarimanie and Asghary, 2010: 1) شودمی م تلقیناتما زیست

طمحیزیستی است که ناپایداری و تخریب  دارد. از جمله عوامل تأثیرگذار در بروز این رفتارها کمبود آگاهی و سواد محیط

توجه همه  مورد ریاخ یها سال درآن  راتییتغ درون یو بررس ستیزطیمح تیوضع ازی هگاآدنبال دارد.  و منابع را به زیست

 ةو ارائ تیردیم ةدر نحو الزم راتییتغ نییتعی برا ست،یزطیمح تیاز وضع حیشناخت و درک صح که یطور هب؛ بوده است

رشد تخریب  (. با توجه به روند روبهSotudeh and Pour Asghar, 2010: 52) دارد یمهم اریبس نقشی تیردیم یها برنامه

 و پیرامون زیست محیط مسائلدربارة  آگاهی کمبود یا نبود زیستی، های محیط دالیل بحران ترین منابع به دست بشر، از عمده

 ببس تباهاش یارفتاره امدیاز پ یاهآگ .(Khageh Shahkouie et al., 2015این زمینه است ) درها  انسان نادرست رفتارهای

 مباحث هکند. با توجه ب یکمک م طیمح یها تیاز ظرف یآگاه شیشود و به افزا یم ستیز طینوع رفتارها در مح نیکاهش ا

رفتارهای خود در برابر محیط است  باز عواق انانس یاهناآگ ةجیدرنت طیدر مح دآمدهیپد ائلاز مس یاریبس، شده مطرح

(Sojase Gheydari and Faal Jalaleh, 2018: 30). پیوندی و ارتباط هستند، جمعیتی های سکونتگاه نیتر مهم از که روستاها 

 بر نواحی این های اقتصادی فعالیت گذارند. بیشتر می تأثیر یکدیگر بر متقابلطور  به و دارند خود پیرامون محیط با تنگاتنگ

در که  شوند می محسوب غذایی بشر نیازهای برآوردن اصلی از منابع روستایی است. جوامع طبیعت با مستقیم ارتباط مبنای

 (. درIzadi et al., 2013: 778رسانی به محیط را کاهش دهند ) آسیب توانند یمخود  ستیز طیمحصورت شناخت کافی از 

 کشورهای در راهکارها ترین مهم از یکی زیستی محیط های مختلف جنبه از روستاییان آگاهی افزایش زمینه، این

 ,Fazelneia and Roknaldin Eftekharyزیستی در جوامع روستایی است ) محیط پایدارتوسعة  به دستیابی برایتوسعه  درحال

دلیل نظام متفاوت روابط مختلف سکونتگاهی و  یی هستند که بهها حوزهی روستایی پیرامون شهرها از جمله ها حوزه(. 2005

. طی چند دهة اند دهیبخشی روستایی ها کانوناز شهرها، سیمایی متفاوت به  گرفته نشئتحضور و جریان نیروهای گوناگون 

دلیل قرارگرفتن در پیرامون شهر یاسوج پذیرای جمعیت زیادی بوده  های روستایی پیرامون شهر یاسوج به ، سکونتگاهاخیر

ها و رابطة تنگاتنگ ساکنان با محیط طبیعی ضروری است میزان  است. با توجه به موقعیت نسبی و طبیعی این سکونتگاه

ریزی الزم  ها و تهدیدها برنامه ها، فرصت ها، قوت ا شناخت ضعفزیستی ساکنان روستایی سنجیده شود تا ب آگاهی محیط

شود  زیستی صورت بگیرد؛ بنابراین با توجه به مباحث فوق، اکنون این پرسش مطرح می برای دستیابی به توسعة پایدار محیط

ه تأثیری در های فردی و اجتماعی چ پیرامون خود چقدر است و ویژگی ستیز طیمحکه میزان آگاهی روستاییان از 

 ها دارد.  زیستی آن های محیط آگاهی

زیستی  محیط یداریپا یدر راستا انییروستا یآگاه زانیم ،زیستی محیط یآگاه های با استفاده از شاخص ،پژوهش نیادر 

از  یهدف کل. دهد یرا ارائه م اسوجیشهر  رامونیپ یروستاها نیساکن یآگاه دانش و از ای خالصه یطورکل و بهشود  یده میسنج

 .است اسوجیشهر  رامونیپ ییروستا یها زیستی در سکونتگاه محیط یآگاه تیسنجش وضع پژوهش نیا نیتدو

مبانینظری
و  ها توسعة مهارتمانند  آن، پویایی موضوع و از عمیق درک به منجر است که مرتبی های گام مجموعه شامل آگاهی



 611… روستاییهایسکونتگاهدرزیستیمحیطآگاهیوضعیتتحلیلوسنجش

زیستی یعنی میزان اطالعات فرد  (. آگاهی محیطShobeiry, 2015شود ) در پیرامون دنیای حقیقی می ها آنیادگیری استفادة 

در گسترش آن و شناخت از چگونگی رفتار برای بهبود معضالت آن. از نظر  مؤثرزیستی و عوامل  درمورد مسائل محیط

 & Salehiشان است ) در زندگی ستیز طیمحزیستی شامل اطالعات افراد دربارة اهمیت و نقش  عملیاتی آگاهی محیط

Emamgholy, 2012: 125بهترین گزینه برای مقابله ندهمواجزیستی فراوانی  (. با توجه به اینکه روستاها با مشکالت محیط ،

به افراد کمک  ستیز طیمح(. آگاهی از Moohamadi and Agelie, 2015: 59است ) ها آنبا این مشکالت آگاهی از تبعات 

و  عتیحفاظت از طب یمردم دو عامل مهم برا انیدر م زیستی ی محیطنگرش و آگاهد تغییرات زمین را درک کنند. کن می

زیستی ساکنان روستایی به آگاهی مردم از تأثیرات  مشارکت محیط (. دستیابی به2220است )جولی،  ستیز طیمراقبت از مح

 زند یمی روزمرة خود وابسته است. انسان با تغییر پوشش گیاهی طبیعی منطقه، هماهنگی محیط را برهم ها تیفعالمحیطی 

ی و متراکم، محصول تکی نادرست شخم، کشت ها وهیشی مخرب دیگر مانند ها تیفعال. شود یمو سبب ناپایداری محیط 

 شود یمی انسانی ناشی ها تیفعالیی است که از ها بیآساز دیگر  ها رودخانهبه  ها فاضالبقطع درختان برای سوخت و ورود 

(Khani, 2017: 196 .)برای  یزیر مشکل باشد، اما برنامه تواند یم تیجمع کیزیستی در  محیط یسطح آگاه یریگ اندازه

 یاه هینظر انیم از بینجامد. ستیز طیدر مح یانسان یها تیفعال راتیبه کاهش تأث ممکن است ستیز طیاز مح یآگاهی ارتقا

ی اعاجتم یها جنبش تیمعتقد است فعالوی است.  کردهزیستی توجه  محیط یآگاه تیبه اهم یرامزة ی، نظرهینزم نیا

رفتار آگاهانه جامعه موجب حمایت »که  دان دهش ااساس بن نیصورت خاص بر ا زیستی به محیط یها صورت عام و سازمان به

( در پژوهش خود دریافتند 2281(. بوالتوویچ و راجوویچ )Khageh Shahkouie et al., 2015: 89« )شود زیست می از محیط

به حفاظت  نگرش مردم و اقدامات مربوط میان که یدرحال؛ است افتهیبهبود  ریاخ یها زیستی در سال طیمح یها یآگاهکه 

زیستی را  محیط یاز آگاه ییسطح باالزیست  و وضع محیطاقدامات مردم  عمیقی وجود دارد؛ یعنی شکاف ستیز طیمحاز 

 خود دارند. رامونیپ طیبا مح کینزد یوندیپ یعیطب یها یژگیواز نظر  همطالع مورد یتاهاروس نااکنس. دهد ینشان نم

  ارتباط یعیطب طیبا مح شتریکه افراد ب یدر مناطق .است عتیطب از میمستق یبردار بهره یمنطقه بر مبنا نیاقتصاد ا بخشی از

خاک، کشت  شیفرسا دنزیستی مان محیط ئلا، مستاس یعیاز منابع طب یبردار خانوارها وابسته به بهره شتیدارند و مع

 نی؛ بنابراوجود دارد ی... به فراوانو دامة یرو یب یها، چرا ها و زباله نخاله یرهاساز ،یاز سموم کشاورز هیرو یاستفادة ب ه،یرو یب

 یها بیدر بروز آس رامونیپ طیمح یستیز منابع از یلراصویغ یها یبردار بهره ،زیستی محیط یها یدر صورت کمبود آگاه

است که  یدیکل پرسش نیبه ا ییگو دنبال پاسخ به راساس، مطالعة حاض نیکند. برا یم فایا یزیستی نقش اساس محیط

 چگونه است. انییزیستی روستا محیط یها یآگاه تیوضع

ز آنجا که . ااستهمراه  زیستی و محیط یاقتصادی، اجتماع هایستمیرسیز با کل، ستمیعنوان مفهوم و س به داریپا ةتوسع

زیستی  محیط پایداری ، موضوعابدی یتحقق م ستیز طیدر مح یانسان ةو توسع یزندگ تیفیارتقای ک برایی تیهرگونه فعال

ریزان  برنامه و ویژه پژوهشگران افراد، به از بسیاری مورد توجه بیستم قرن پایانی دهة سه طی ها، یکی از این زیرسیستم عنوان به

های پایداری  منزلة جزئی از فرایند توسعة پایدار ملی از نظر شاخص  بههای روستایی  در این میان، سکونتگاه است. بوده

زیستی این  بر ناپایداری محیط مؤثرها و شناخت عوامل  هایی مواجهند. سنجش این شاخص زیستی خود با چالش محیط

 در زیستی پایداری محیط ریزی توسعة روستایی است. سنجش برنامه انیمتصدترین وظایف پژوهشگران و  ها از مهم سکونتگاه

ة پایدار روستایی توسع ریمسَشود. تا از این طریق  محسوب می توسعة پایدار ریزی برنامه فرایند در ابزار نیتر مهم کنونی، وضع

زیستی رفتار شهروندان در برابر محیط  زیستی و اینکه ریشة برخی مشکالت محیط وار شود. حجم و گستردگی مسائل محیطهم

 یو اساس هیاول یها ها و انتخاب مدل سنجش از گام شاخص نییتع(. از سوی دیگر، 1: 8931ای و همکاران،  طبیعی است )سبزه

وجود ندارد و  یکسانیراه  ها این شاخص نییتع یزیستی روستاهاست. برا طمحی یداریناپا-یداریپا یها شاخص یبررس یبرا
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 یا ندهیفزا ازی، نزمینه نیدر اد. سودمند باش اریبس تواند یم یاضیر یها دلمو  کمیصورت  مسائل به ةارائ دهد یتجارب نشان م

 وها  ها، طرح برنامه ها،استیس بارةدر یقضاوت اصول یرا برا رانیگ میمحیط زیستی وجود دارد تا تصم یهاشاخص ةارائ یبرا

زیستی برای تمرین و شیوة  ها و رفتارهای محیط (. هر سه جزء آگاهی، ارزش2221ی یاری کند )ریفکین، شنهادیپ یها پروژه

زیستی،  ی محیطها ارزشزندگی اکولوژیکی ضروری است؛ بنابراین فرض اساسی این است که بدون داشتن آگاهی، پذیرش 

های متفاوتی در  . با توجه به اهمیت موضوع پژوهشماند یمیک مفهوم باقی  عنوان به ستیز طیمحتغییر رفتار افراد و حفاظت از 

( 8930شود. سجاسی قیداری و فعال جالله ) ها اشاره می المللی انجام شده است که در زیر به برخی از آن سطوح ملی و بین

 محصوالت،ی بند و بسته یاز مضرات سموم کشاورز یپاک، آگاه یها یاستفاده از انرژ یایاز مزا یآگاهسه شاخص دریافتند 

 ستیز طیآموزش مح یها شرکت در دوره زانیو م التیتحصسطح  یرهایمتغ ت. همچنین آنان میاناز سطح متوسط اس شتریب

زیستی دانشجویان و  آگاهی و نگرش محیط ( بین8931. حجازی و همکاران )اند افتهی یمثبت و معنادار یا رابطه

 از روستاییان های آگاهی میزان ( دریافتند8932شاهکویی و همکاران ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. خواجه آموختگان دانش

 و روزنامه کتاب، تحصیالت، مطالعة سن، که میان شد مشخص سویی از .است متوسطی حد در پیرامون خود زیستی محیط امور

 و بستگی مثبت هم آنان زیستی محیط های سطح آگاهی با ترویجی-آموزشی های دوره در شرکت و ساالنه میزان درآمد مجله،

 آموزان، والدین و آموزگاران در روستاهای دانشدهد  ( نشان می2289) Izadi et alپژوهش نتایج  .دارد داری وجود معنی

 و آموزان دانش آگاهی میان معناداری و بستگی مثبت هم دارند. همچنین یطیمح ستیشده، سطح مناسبی از دانش ز مطالعه

 نیانگیم ازآموزان پسر  زیستی دانش محیط یآگاه( دریافتند 2280زیست وجود دارد. بالجی و انباالگان ) محیط ازها  آن آموزگاران

قبولی از درک  طورکلی سطح قابل دگان بهدهن (، نتیجه گرفتند پاسخ2282. احمد و همکاران )بهتر است یکم دختران ةنمر

های روزانة خود را ندارند. ساهو و  ها در فعالیت ها و برنامه شکل چشمگیری توانایی اجرای این شیوه زیستی دارند، اما به محیط

( 2282اران )( دریافتند که دانشجویان با وجود تعلق به مناطق روستایی اطراف، آگاهی کمی دارند. کروز و همک2282همکاران )

زیستی بیشتر  از مشکالت محیط ها آنی آگاهی دارند و تصور شناس بومای  از مفاهیم پایه شوندگان مصاحبهنتیجه گرفتند بیشتر 

واسودون زیستی شکاف عمیقی وجود دارد.  میان فکر و عمل محیط ( نشان داد2289کومار ) های روزمره است. متأثر از تجربه

و  ستیز طیمحی برای حفاظت از قوزیستی مشارکت مردم را ساختار نهادی  مشکالت پیچیدة محیط ( برای مقابله با2282)

زیستی  ی محیطداریپا ةمسئله توجه ب شود یمشاهده م یو خارج یبا توجه به مطالعات داخلهای کاهش فقر پیشنهاد داد.  برنامه

است. از این نظر ضرورت  شهریرایپ یدر روستاها ویژهبه ،ریهای اخ بزرگ در سال یچالش ومهم  ای مسئلهدر مناطق روستایی 

 شود.  زیستی در نقاط روستایی پیرامون شهر یاسوج آشکار می بررسی و سنجش میزان آگاهی محیط

روشپژوهش
 ه،یلویشهرستان )کهگ 1درصد از مساحت کل کشور(  کی)حدود  لومترمربعیک 81212با مساحت  راحمد،یو بو هیلویاستان کهگ

سکنه و  یدارا یآباد 8031 بیش ازدهستان و  22بخش،  83شهر،  80و دنا(،  راحمدیگچساران، بوباشت، چرام، لنده،  ،یمئبه

 تجمعی( درصد 02/22نفر ) 930.218که از این میان، نفر است  089.222کل استان  تی. جمعدارداز سکنه  یخال یآباد 220

 تجمعی رشد روند. هستند رساکنیغ تی( جمعدرصد 22/2نفر ) 8212و  ییروستا تجمعی( درصد 22/22)نفر  982.223 ی،شهر

نفر در  09.322به  8932در سال  21.313مناطق از  نیا تیدهد جمع یاسوج نشان میشهر  رامونیپ ییروستا یها سکونتگاه

نفر در  892.292و  8932سال نفر در  821.222، به 8922نفر در سال  398از  یاسوج نیز جمعیت شهر .است دهیرس 8932سال 

، آباد خلفی، گاه مرکز نره، چنارستانی )روستا از دهستان سررودجنوب کردن مطالعه، پنج برای عملیاتیاست.  دهیرس 8932سال 

( از کل مزدکو  شاهزاده قاسم گوشهی، سفل مادوان، انیهرم ،کهنهیا گنجه) یاز سررودشمال زیروستا ن پنجو  (سروک، خسرو تل
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های پیراشهری در این پژوهش، روستاهایی  . منظور از سکونتگاهاند شده انتخابهای روستایی پیرامون شهر یاسوج  تگاهسکون

بازار و مرکز خرید بسیاری از تولیدات  عنوان بهمستقیم، یا  طور بههستند که تأثیرپذیری زیادی از شهر یاسوج دارند. شهر یاسوج 

های  استان مطرح است. اساس انتخاب روستاهای مورد مطالعه در این پژوهش، ویژگی و خدمات روستاهای واقع در مرزهای

زیستی، فاصله از مرکز شهر، موقعیت نسبی  طبیعی و جمعیتی، ارتباط و نزدیکی با محیط پیرامون خود، وضعیت محیط

کنند و نزدیکی به شهر یاسوج  جعه میها، روستاهایی که ساکنان آن برای دریافت خدمات مورد نیاز به شهر یاسوج مرا سکونتگاه

ها شده است. همچنین براساس میزان گرایش به تخریب منابع محیطی، روستاهایی  سبب رشد و توسعة فیزیکی این سکونتگاه

 برداری مستقیمی از محیط دارند. انتخاب شدند که بهره


.موقعیتجغرافیاییروستاهایموردمطالعه5شکل

های  تحلیلی و پیمایشی است. برای تدوین مبانی نظری، تعیین متغیرها و شاخص-توصیفی پژوهش حاضر کاربردی،

های روستایی پیرامون شهر یاسوج است.  ای استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش سکونتگاه پژوهش از روش کتابخانه

نفر و جمعیت  09.322ج، جمعیت روستایی پیرامون شهر یاسو 8932های مرکز آمار ایران در سال براساس داده

 زیستی آگاهی محیط سنجشپژوهش  نیهدف ا نکهیبا توجه به انفر است.  90.831های روستایی مورد مطالعه  سکونتگاه

پژوهش  یرهای. متغدیآ یشمار م هب یاساس یها از جمله گام رهایمتغ نییتع م،یمفاه نیاکردن  یاتیعمل ةبه نحو نظرو  است

 است: ریبه شرح ز همستقل و وابست یرهایحاضر مشتمل بر متغ

های فردی پاسخگویان و آگاهی محیطی آنان است.  متغیر مستقل در این پژوهش مشتمل بر متغیرها و ویژگی

آیند.  می حساب بهزیست نیز از متغیرهای وابسته پژوهش  زیستی و گرایش به تخریب محیط های آگاهی محیط شاخص

فضایی انتخاب شدند. -ای روستا به روش خوشه 82روستاهای پیرامون شهر یاسوج برای انتخاب جامعة نمونه، از کل 

روش تصادفی سیستماتیک صوت گرفت و برای تعیین حجم جامعة نمونه نیز از فرمول  انتخاب خانوارهای روستایی به

انوار برای تکمیل خ 912 خانوار ساکن در روستاهای مورد مطالعه، 3229اساس از میان  این کوکران استفاده شد. بر

ها و  ی دادهآور جمعپرسشنامه انتخاب شدند. برای سنجش روایی پژوهش نیز از روش اعتبار صوری استفاده شده. برای 

ای لیکرت )بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد(  گزینه اطالعات، از روش میدانی و ابزار پرسشنامه براساس طیف پنج

های  صورت گرفت. اجماع کاملی درمورد شاخص SPSSافزار  در نرم آمده دست بههای  استفاده شد و تحلیل داده
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های جامع و کاملی که پذیرفتة  برای سنجش پایداری و روش ها آنزیستی، طراحی و استفاده از  ة پایداری محیطکنند نییتب

های گذشته،  در خالل سال وجود نیامده است. با این حال در سراسر جهان باشد، به نظران صاحبهمة نخبگان و 

های پایداری  و گاهی نیز شاخص شده  مطرحزیستی  گیری توسعة پایدار محیط های متعددی برای سنجش و اندازه شاخص

 یهامکان یها برا شاخص نیکاربرد ا ساالنه انتشار یافته است. شاید صورت بهالمللی  کمک نهادهای بین کشورها به

بدان توجه شود، مستند و  دیکه با یموضوع ن،ی؛ بنابراکندرو  سنجش را با مشکل روبه و فرایند نباشدمختلف مناسب 

با توجه به مبانی نظری و پیشینة پژوهش و متناسب با منطقة مورد مطالعه  تیدرنها. هاست شاخص نیا یساز یبوم

 (.8جدول متغیرهایی که برای سنجش تخریب منابع طبیعی و آگاهی محیطی روستاییان مناسب هستند انتخاب شدند )

 هاومتغیرهایپژوهش.گویه5جدول

هاگویهشاخص

 آگاهی محیط زیستی
 یةتخلی، نگرانی درمورد الملل نیب ةمعاهد، و طوفان شن زگردهایر ریتأث، اوزون، نقش الیة کربندیاکس یگاز د ریتأث

سوءاستفاده ، دام به مراتع یةرو یب ورودین، زم بیدر جهت ش شخم، عتیبرخورد انسان با طبة نحو، ها فاضالب
 یاز ادوات کشاورز ازحد شیب استفاده، عتیانسان از طب یةرو یب

 یکوه اهانیاستفاده از گ زانیم، سوخت یبرا یاستفاده از چوب و درختان جنگل زانیم منابع طبیعی گرایش به تخریب

 ,Hoshmandan Maghadam et al., 2016; Salehi and Emamgholy, 2012; Salehi and Koushafar ،براساس5337منبع:نگارندگان،

2014; Balaji and Anbalagan, 2017; Sahu et al., 2015; Cruz et al., 2014 

واقع شود،  مؤثرست. برای اینکه عمل سنجش ارهایمعها و  زیستی تدوین گویه اولین گام برای سنجش آگاهی محیط

ی، علمی و مورد پذیرش پژوهشگران و کارشناسان از الزامات اساسی پژوهش ریگ اندازه قابلها و معیارهای  تنظیم شاخص

ها و  متغیرهای پژوهش با توجه به مبانی نظری و مرور مطالعات پیشین در زمینة آگاهیها و  رود. شاخص شمار می به

های استادان و پژوهشگران عرصة مطالعات روستایی، متناسب با منطقة مورد  زیستی براساس دیدگاه رفتارهای محیط

های مورد مطالعه درمورد اساس، با توجه به موضوع پژوهش دیدگاه ساکنان روستا مطالعه انتخاب شده است. براین

 سنجیده شده است. 8های جدول  گویه

هابحثویافته
. این استصورت گرفته پاسخگویان های  ة نمای کلی از ویژگیارائبا هدف  ها دادهدر پژوهش حاضر ابتدا تجزیه و تحلیل 

های  . یافتهکند یمان امر موجب شناخت کلی نمونة پژوهش است و دستیابی به اطالعات جامعة مدنظر را بسیار آس

 22درصد( کمتر از  2/83نفر ) 02سال است. از این میان، سن  3/99دهد، میانگین سنی پاسخگویان  توصیفی نشان می

سال و  22-22درصد(  3/82نفر ) 28سال،  22-92درصد(،  2/21) نفر 822سال،  92-22درصد(  2/91نفر ) 821سال، 

سال  22ها بیشت از  سال و کمترین آن 92-22بیشتر پاسخگویان  درواقعاست. سال  22درصد( بیشتر از  2/2)نفر  81

 28درصد پاسخگویان مورد مطالعه مرد و  23حدود  دهد یمجنسیت نشان  برحسبدارند. توزیع فراوانی پاسخگویان 

درصد( از  8/11نفر ) 222دهد که  درصد آنان زن هستند. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل نشان می

 2/92نفر ) 892پاسخگو  912. همچنین از اند بودهدرصد( از پاسخگویان مجرد  3/99نفر ) 892و  متأهلپاسخگویان 

درصد( و  0/92) پلمیددرصد( بیکار هستند. بیشترین فراوانی تحصیالت پاسخگویان به  1/12نفر ) 222درصد( شاغل و 

ترتیب مربوط به  ، بیشترین فراوانی بهجهیدرنتدرصد( مربوط است.  1االتر )بو  سانسیل فوقکمترین فراوانی تحصیالت به 

 1/82نفر ) 20درصد(، ابتدایی  2/80نفر ) 18درصد(، لیسانس  1/21نفر ) 829 سواد یبدرصد(،  0/92نفر ) 881دیپلم 

 درصد( است.  1نفر ) 1و بیشتر  سانسیل فوقدرصد( و  3/1نفر ) 92درصد(، راهنمایی 

های مستخرج از پرسشنامه و میانگین و انحراف  ، دادهکنندگان مشارکتزیستی  ر سنجش میزان آگاهی محیطمنظو به
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های آگاهی  گویهمیانگین  ةاست. مقایس 2 تا 8 از ها حسابی گویه میانگین ةدامناست.  آمده 2در جدول  ها دادهمعیار این 

برخورد  ةنحو اگر» گویةمتعلق به  (22/9و میانگین حسابی ) (10/3) ای رتبه دهد باالترین میانگین ینشان م محیطی

و میانگین حسابی ( 00/0میانگین ) نیتر نییو پا« دچار فاجعه خواهد شد ستیز طیاصالح نشود، مح عتیانسان با طب

میزان همچنین برای سنجش  است.« کربندیاکس ین گاز دواوز یةشدن ال عامل نازک نیتر مهم»گویة متعلق به  (89/9)

شما از  ةاستفاد زانیمو  سوخت یبرا یاستفاده شما از چوب و درختان جنگل زانیم»تخریب منابع طبیعی از دو گویة 

 استفاده شده است. « استفاده خود و فروش یبرا یکوه اهانیگ

دهد آگاهی  است که نشان می 21/1زیستی  ای شاخص آگاهی محیط ، میانگین رتبه9براساس نتایج جدول 

در وضعیت ناپایداری قرار  10/2زیستی این ساکنان در حد متوسط است. همچنین تخریب منابع طبیعی با میانگین  طمحی

 دارند و روند تخریب منابع در حال افزایش است.

 زیستییمربوطبهشاخصآگاهیمحیطهاهیگو.توزیعفراوانی2جدول

میانگینهاگویهشاخص
انحراف

معیار

میانگین

ایرتبه

 زیستی آگاهی محیط

 00/0 380/2 89/9 کربن است.دیاکس ین گاز دواوز یةشدن ال عامل نازک نیتر مهم
 38/0 210/8 22/9 .کند محافظت می دیفرابنفش خورش ةدر مقابل اشع نین از سطح زمواوز یةال

 22/1 822/8 22/9 شن هستند. های و طوفان زگردهایرخاک  شیهوا و فرسا یآلودگ یعامل اصل
 30/0 808/8 22/9 است. نیزم هدر کر اتیحفظ تنوع ح یبرا یستیتنوع ز یالملل نیب ةمعاهد

 02/1 221/8 99/9 آب است. یعامل آلودگ نیتر ها مهم ها در رودخانه فاضالب یةتخل
 22/3 218/8 28/9 .نیست ستیز طیمح نگرانی دربارة ةانداز ها به درمورد شغل ینگران
 22/1 223/8 99/9 .شود یخاک م شیموجب فرسا یاز ادوات کشاورز ازحد شیب ةاستفاد

 20/3 821/8 22/9 است. ینگران سبب عتیانسان از طب یةرو یسوءاستفاده ب
 18/1 801/8 92/9 .شود یم ستیز طیمح بیتخر سببدام به مراتع  یةرو یب ورود

 12/1 810/8 92/9 .شود یخاک م شیموجب فرسا نیزم بیدر جهت ش شخم
 10/3 822/8 22/9 دچار فاجعه خواهد شد. ستیز طیاصالح نشود، مح عتیبرخورد انسان با طب ةنحو اگر

 منابع طبیعی گرایش به تخریب
 21/1 222/8 13/2 سوخت یبرا یاستفاده از چوب و درختان جنگل زانیم

 29/2 822/8 22/2 خود و فروش ةاستفاد یبرا یکوه اهانیاستفاده از گ زانیم

5337منبع:نگارندگان،

زیستی.میانگینکلیآگاهیمحیط3جدول

ایمیانگینرتبهانحرافمعیارمیانگینبیشترینکمترینتعدادشاخص
 21/1 301/2 98/9 2 8 912 زیستی آگاهی محیط

 10/2 23/8 12/2 2 8 912 گرایش به تخریب منابع

5337منبع:نگارندگان،

هایاستنباطیپژوهشیافته

ی پارامتریک یا ناپارامتریک استفاده شده است. تعیین ها آزموناز  ها دادهبودن یا نبودن  ها، پس از تعیین نرمال در این یافته

است،  Sig=222/2اسمیرنف صورت گرفت. براساس نتایج، چون -کمک آزمون کلموگوروف نیز به ها دادهبودن  نرمال

بودن  ی ناپارامتریک استفاده شد. از آنجا که شرط نرمالها آزمونها از  توزیع نرمالی ندارند؛ بنابراین برای تحلیل آن ها داده

ی ناپارامتریک ها آزموناز  ها دادهباشد، برای تجزیه و تحلیل  تر بزرگ 22/2باید از  Sigدر این آزمون این است که  ها داده

بستگی اسپیرمن و  هم آزمونهای پژوهش از  و پاسخ به پرسش ها هیفرضیی آزما یسترامنظور  استفاده شد. همچنین به

 ی( استفاده شد. ا نمونه ی )آزمون نسبت یکا دوجملهآزمون 
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گویه که در  88پیرامون خود چقدر است، از  ستیز طیمحبرای پاسخ به این پرسش که میزان آگاهی روستاییان از 

زیستی  رود میزان آگاهی محیط سنجش شاخص مورد نظر استفاده شده که انتظار می، برای اند شدهمعرفی  8جدول 

است، آزموده  Tآزمون پارامتری  فیرد همی، که ا دوجملهکمک آزمون  های مورد نظر به . گویهشودساکنان مشخص 

زیستی  ی محیطگاهآ، میانگین کل شاخص 2های جدول  آمده است. براساس داده 2. نتایج این آزمون در جدول اند شده

بیشتر است.  22/2و از  = 212/2sigمیزان  2است. براساس نتایج جدول  98/9های مورد مطالعه  ساکنین در سکونتگاه

های روستایی مورد مطالعه از میزان متوسطی برخوردار است.  زیستی ساکنان در سکونتگاه ی محیطآگاهاساس  براین

که  اند بودهاز حد متوسط برخوردار  تر نییپادرصد نیز  20ی از حد متوسط و درصد پاسخگویان آگاهی بیشتر 29همچنین 

 زیستی در وضعیت متوسطی قرار دارند.  ی محیطآگاهها از نظر  دهد سکونتگاه نشان می

زیستی این موضوع مشکل اساسی جامعة  های پژوهش، با وجود اهمیت آگاهی برای پایداری محیط با توجه به یافته

 اند. زیستی کسب کرده محیط مسائلهای مناسبی را درمورد  ست و روستاییان از منابع مختلف آگاهیروستایی نی

 هایموردمطالعهزیستیدرسکونتگاهیمحیطآگاهیشاخصادوجمله.نتایجآزمون3جدول

یدارامعنسطحشدهتستنسبتشدهمشاهدهنسبتتعدادهاگروهآگاهیمحیطزیستی

 212/2 22/2 20/2 818 <=9 8گروه 
 212/2 22/2 29/2 229 > 9 2گروه 

منبع:نگارندگان

زیستی  مسائلی که منجر به افزایش آگاهی محیط نیتر مهمبراساس نتایج مبانی نظری پژوهش و مطالعات صورت گرفته، 

، بهبود وضعیت ستیز طیمحدر زمینة حفاظت از  ها رسانههای اخیر شده، افزایش سطح سواد، افزایش تبلیغات  شهروندان در سال

ها است. این نتایج با نتایج تحلیل  زیستی خانواده اقتصادی و اجتماعی، فراگیری استفاده از فضای مجازی و بهبود عملکرد محیط

آگاهی منظور ارتباط  خوانی دارد. همچنین به های روستاهای مورد مطالعة پژوهش هم زیستی در سکونتگاه آگاهی محیط

های فردی پاسخگویان با استفاده از  زیستی و ویژگی ها، شاخص آگاهی محیط های فردی آن زیستی ساکنان و ویژگی محیط

دهندة ارتباط معنادار سن و آگاهی  آمده است. نتایج آزمون نشان 1بستگی اسپیرمن آزموده قرار شد که نتایج آن در جدول  هم

بستگی منفی میان  است که به معنی هم -180/2، برابر 2با توجه به جدول  مؤلفهین دو بستگی ا . میزان هماستزیستی  محیط

دلیل  رو جوانان به یابد؛ از این افزایش می ها آنزیستی  این دو متغیر است؛ یعنی با کاهش سن پاسخگویان میزان آگاهی محیط

میان  دهد یمکه نتایج پژوهش حاضر نشان  درحالی محیط زیستی دارند. مسائلی از تر قیعمدسترسی به منابع اطالعاتی درک 

زیستی آنان ارتباط معناداری وجود ندارد؛ یعنی زن یا مرد بودن تأثیری بر آگاهی  جنسیت پاسخگویان و آگاهی محیط

تقای دارند، اما نظر به اینکه تحصیالت عاملی مهم در ار مسائلزیستی ساکنان ندارد و هر دو جنس درک یکسانی از این  محیط

زیستی آنان  دهد میان سطح تحصیالت ساکنان روستایی و آگاهی محیط سطح آگاهی افراد است، نتایج پژوهش نشان می

است؛ یعنی با افزایش سطح تحصیالت میزان  001/2بستگی میان این دو متغیر مثبت و  ارتباط معناداری وجود دارد. میزان هم

 کند.  ا کاهش سطح تحصیالت میزان آگاهی کاهش پیدا مییابد و ب زیستی نیز افزایش می آگاهی محیط

بستگیاسپیرمنوپیرسونهایفردیپاسخگویانبااستفادهازضریبهمزیستیوویژگی.رابطةشاخصآگاهیمحیط1جدول
تعداد یمعنادارسطح بستگیضریبهم آزمون ةاثرگذارمؤلف  ةاثرپذیرمؤلف

 اسپیرمن سن پاسخگویان -180/2 222/2 912

 اسپیرمن سطح تحصیالت پاسخگویان 001/2 222/2 912 زیستی آگاهی محیط

 پیرسون جنسیت پاسخگویان -212/2 882/2 912

5337منبع:نگارندگان،
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 تیاز اهم یمحل ةدرک جامع افزایش ،ییروستا یدر نواحویژه  ، بهستیز طیدر حفظ مح یاساس یاز راهکارها یکی

 بیبه تخر شیو گرا نازیستی ساکن محیط یآگاه میانکه  هیفرض نیاساس ا نیاست. برازیستی  مسائل محیط

 یکوه اهانیاستفاده از گ زانیمو  سوخت یبرا یاز چوب و درختان جنگل هاستفاد زانیمهای  )شامل گویه ستیز طیمح

 براساسشد.  دهگرفته و آزمو نظردرپژوهش  پرسشپاسخ به  یبرا ،وجود دارد یمثبت یارتباط (خود و فروش ةاستفاد یبرا

زیست روستایی ارتباط معناداری وجود دارد. در  زیستی و گرایش به تخریب محیط ، میان متغیر آگاهی محیط0نتایج جدول 

 طةاین دو متغیر راب میان دهد  یبستگی نشان م این ضریب هماست.  -209/2بستگی  میان این دو متغیر  اینجا ضریب هم

و با کاهش میزان  یابد می تخریب منابع نیز کاهش، میزان آگاهییعنی با افزایش سطح  ؛ود داردوج منفیبستگی  هم

 ةیا همان معناداری، رابطSig  همچنین با توجه به میزانَشود.  ی میزان تخریب منابع طبیعی بیشتر میستیز طیمحآگاهی 

 .این دو متغیر معنادار است

بستگیاسپیرمنوگرایشبهتخریبمنابعمحیطیبااستفادهازضریبهمزیستی.رابطةشاخصآگاهیمحیط7جدول

 ةاثرگذارمؤلف ةاثرپذیرمؤلف بستگیضریبهم یمعنادارسطح تعداد

 زیستی آگاهی محیط تخریب محیط طبیعی -209/2 222/2 912

5337منبع:نگارندگان،

آوری گیاهان  جمع صورت بهتخریب منابع محیط طبیعی در میان ساکنان روستاهای پیرامون شهر یاسوج بیشتر 

هایی که با استفاده از  خوراکی، دامی و طبی است که برای مصرف خانگی و فروش برای کسب درآمد است. یکی از روش

( است. وپز پختو  زغالشوند، قطع درختان )برای  آن ساکنان این روستاها خواسته یا ناخواسته سبب تخریب محیط می

 اهانیگ نیاز ا یاریبس برای فروش و کسب درآمد راحمدیو بو هیلویدر کهگ یکوه اهانیگ یراصولیو غ هیرو یبرداشت ب

کوهی رویه از گیاهان  برداری بی ترین عامل بهره رسد فقر اقتصادی خانوارها مهم نظر می . بهاست کرده کن شهیررا باارزش 

شود، قطع درختان جنگلی برای تهیة  زیست می در روستاهای مورد مطالعه است. از دیگر مواردی که سبب تخریب محیط

 است. زغال


هایموردمطالعهدرسکونتگاهزغالبرداریازگیاهانکوهیوتهیة.بهره2شکل
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یریگجهینت
و ها  انسانزیستی  محیط هایرفتار لیو تحل هیبه تجز شتریضرورت توجه ب ست،یز طیبر مح یفعل یزندگ ةویش یمنف ریتأث

ناپذیر و زیربنای  زیستی بخش جدایی های محیط (. آگاهی2221کند )سوسا و همکاران،  را توجیه می ها آن یتعامل اجتماع

ی دارد. باید توجه داشت زیستی برای پایداری آن اهمیت حیات است و از طرفی ارتقای آگاهی محیط ستیز طیمحپایداری 

دلیل نظام متفاوت روابط مختلف سکونتگاهی و حضور و جریان نیروهای  ی روستایی پیرامون شهرها بهها حوزهکه 

ها  ترین چالش . امروزه یکی از بزرگاند دهیبخشی روستایی ها کانوناز شهرها، سیمایی متفاوت به  گرفته نشئتگوناگون 

ها و ناآگاهی از مسائل مربوط به  زیست سکونتگاه وستاهای پیرامون شهرها، پایدارنبودن محیطویژه ر در جوامع روستایی به

مرتبط است، روستاییان به  ستیز طیمحدر میان ساکنان است. از آنجا که جوامع روستایی عرصة زندگی با  ستیز طیمح

بر  ها آنهای  ند؛ بنابراین همة فعالیتسبب سبک متفاوت زندگی بیشترین تعامل و ارتباط را با محیط اطراف خود دار

 زیست محیط حفظ روستایی، های ویژه محیط به طبیعی یها طیمح در اساس، زیست روستا تأثیرگذار است. براین محیط

نفعان روستایی غیرممکن است؛ زیرا عملکردهای معیشتی روستاییان  جامعة محلی و ذی مشارکت به نقش توجه بدون

گذارد؛ بنابراین  زیست روستا بر جای می دنبال آن، آثار متفاوتی بر محیط برداری از طبیعت است و به مبتنی بر بهره

زیستی بر نحوة رفتار و عملکرد روستاییان تأثیرگذار است و از بیشتر  ها و دانش محیط برخورداری روستاییان از آگاهی

زیستی ساکنان  شده، در این مطالعه آگاهی محیط یانکند. با توجه به مطالب ب زیستی جلوگیری می های محیط تخریب

درصد پاسخگویان آگاهی بیشتری از حد  29های پژوهش،  روستایی پیرامون شهر یاسوج سنجش شد. براساس یافته

زیستی در وضعیت  ی محیطآگاهها از نظر  اساس سکونتگاه تر از حد متوسط دارند. براین درصد نیز پایین 20متوسط و 

( و 2282( مطابقت دارد، اما با نتایج ساهو و همکاران )2282های کروز و همکاران ) تند. این امر با یافتهمتوسطی هس

، میان سن و ها آنزیستی  های فردی پاسخگویان و آگاهی محیط سو نیست. همچنین در بخش ویژگی ( هم2289کومار )

ین دو متغیر نیز منفی است؛ یعنی با کاهش سن بستگی میان ا ی وجود دارد. هممعنادارزیستی رابطة  آگاهی محیط

زیستی  یابد و برعکس. میان جنسیت پاسخگویان و آگاهی محیط افزایش می ها آنزیستی  پاسخگویان میزان آگاهی محیط

زیستی ایشان رابطة  ها ارتباط معناداری وجود ندارد، اما میان سطح تحصیالت ساکنان روستایی و آگاهی محیط آن

بستگی میان این دو متغیر مثبت است؛ یعنی با افزایش سطح تحصیالت میزان آگاهی  جود دارد، میزان هممعناداری و

های خواجه شاهکویی و  یابد و برعکس. نتایج پژوهش حاضر در زمینة سطح تحصیالت با یافته زیستی افزایش می محیط

های بالجی و  زیستی ایشان با یافته ط( منطبق است. در زمینة جنسیت پاسخگویان و آگاهی محی8932همکاران )

زیستی روستاییان و گرایش به تخریب محیط  خوانی ندارد. در بخش پایانی نیز میزان آگاهی محیط ( هم2280انباالگان )

ارتباط معناداری  ستیز طیمحزیستی و گرایش به تخریب  سنجیده شد. براساس نتایج میان آگاهی محیط ها آندر میان 

زیستی روستاییان بیشتر باشد،  هرچه آگاهی محیط که یطور بهبستگی میان این دو متغیر منفی است؛  موجود دارد. ه

 صورت بههای مورد مطالعه بیشتر  یابد. تخریب منابع محیطی در سکونتگاه زیست کاهش می گرایش به تخریب محیط

(، 2البته با توجه به منطقة مورد مطالعه )شکل  از درختان بلوط است؛ زغالرویه از گیاهان کوهی و تهیة  برداری بی بهره

زیست  است و حفاظت از محیطروزمره  های هتجرباز  رتأثم شتریزیستی ب از مشکالت محیط ساکنانتصور رسد  نظر می به

نگرش مردم و  میان .است افتهیبهبود  ریاخ یها زیستی در سال طیمح یها یآگاه که یدرحالنیست.  ها آناولویت اصلی 

سطح  ستیز طیمحو وضع کنونی اقدامات مردم عمیقی وجود دارد و  شکاف ستیز طیمحبه حفاظت از  اقدامات مربوط

؛ یعنی میان نگرش و عمل در رفتارهای دهد ینشان نم در منطقة مورد مطالعه زیستی را محیط یاز آگاه متوسطی

ی براساس نتایج طورکل بهدستاورد این مطالعه دانست.  نیتر مهما توان آن ر زیستی شکاف عمیقی وجود دارد که می محیط
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با  تیدرنهاهای پیرامون شهر یاسوج در سطح متوسطی قرار دارد.  زیستی روستاییان در سکونتگاه پژوهش، آگاهی محیط

 شود: ، پیشنهادهای زیر ارائه میآمده دست بههای  توجه به یافته

های مدنظر،  در سکونتگاه گیاهی یها شدن گونه کن شهییری از انقراض و رجلوگیکی از بهترین راهکارها برای 

ای و  برداران حرفه ها در مراتع، آموزش بهره فرهنگ تولید و کشت انبوه این گیاهان، بیان ضرورت رشد و نمو آن گسترش

  است. های طبیعی این گیاهان گسترش رویشگاه برای راهکارهای علمی ةارائ

 ها آنی ساکنان و اینکه چرا میان نگرش افراد و رفتار ستیز طیمحهای بروز دوگانگی در رفتارهای  علتپژوهش دربارة 

 تفاوت وجود دارد.

 در ساکنان فراغت اوقات و بیکاری ساعات توجه به با تلویزیونی و رادیویی های برنامه پخش زمان تنظیم و اختصاص

 ها. سکونتگاه سطح

 یبرا دیبا یطیمح یها یدانش و آگاه شیافزا منظور بهدهد  ینشان م یستیز طیمح هیآگا ریمتغ رب التیتحص ریتأث

آموزش از راه  یها دوره ،یحضور یها کالس مانند ییها وهیبا ش یآموزش یها دوره یبرگزار و التیسطح تحص شیافزا

 .دور و... اقدام کرد

زیست  های مرتبط با محیط آموزان را با سازمان مراکز آموزشی از جمله مدارس، باید زمینة مشارکت و همکاری دانش

 و داشتن محیط سالم افزایش یابد. ستیز طیمحآورند تا آگاهی آنان از حفاظت  وجود به

های مشارکتی در  ها و کارگاه کنند، با برگزاری همایش زیست فعالیت می نهادی که در زمینة محیط های مردم سازمان

 شوند. زیست های مختلف محافظت از محیط ترویج روش مطالعه وافزایش توانند سبب  ها می سطح سکونتگاه
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منابع

 با آن رابطة و روستایی آموزان دانش محیطی زیست های آگاهی میزان برآورد ،8932زاده،  و حمید سودایی اکبر یعل کریمیان، فاطمه، ایزدی، .8

 ة چهاارم، دور روساتایی،  هاای  پژوهش اصفهان، جی منطقة روستاهای راهنمایی دورة آموزان دانش: موردی مطالعة مربیان و والدین آگاهی

 .032-000 صص ،2 ةشمار

باا   باا اساتفاده   ساتان یس ییروساتا  یهاا  زیستی سکونتگاه طمحی یاریدت ناپادش نییتع، 8913ی، لفمجان یو صادق اصغر رامرزف ،یمانیبر .2
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