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مقدمه 
در ادبیات بینالمللی ،عالقه به توسعة جوامع روستایی بهسرعت در حال رشد است و این امر ،راهبردی برای بهبود شرایط
زندگی و مهمترین راهحل مشکالت روستاییان محسوب میشود ( .)Bazrafshan et al., 2018: 792از سوی دیگر هرگونه
فعالیتی که برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعة انسانی در محیطزیست تحقق مییابد ،سبب میشود وضعیت محیطزیست و
منابع آن اهمیت داشته و بر فرایند توسعه تأثیرگذار باشد .به همین دلیل ،هر بحثی دربارة توسعه بدون توجه به مفهوم محیط
زیست ناتمام تلقی میشود ( .)Barimanie and Asghary, 2010: 1بیشتر مسائل محیطزیستی ریشه در رفتارهای نادرست
دارد .از جمله عوامل تأثیرگذار در بروز این رفتارها کمبود آگاهی و سواد محیطزیستی است که ناپایداری و تخریب محیط
زیست و منابع را بهدنبال دارد .آگاهی از وضعیت محیطزیست و بررسی روند تغییرات آن در سالهای اخیر مورد توجه همه
بوده است؛ بهطوریکه شناخت و درک صحیح از وضعیت محیطزیست ،برای تعیین تغییرات الزم در نحوة مدیریت و ارائة
برنامههای مدیریتی نقش بسیار مهمی دارد ( .)Sotudeh and Pour Asghar, 2010: 52با توجه به روند روبهرشد تخریب
منابع به دست بشر ،از عمدهترین دالیل بحرانهای محیطزیستی ،نبود یا کمبود آگاهی دربارة مسائل محیطزیست پیرامون و
رفتارهای نادرست انسانها در این زمینه است ( .)Khageh Shahkouie et al., 2015آگاهی از پیامد رفتارهای اشتباه سبب
کاهش این نوع رفتارها در محیطزیست میشود و به افزایش آگاهی از ظرفیتهای محیط کمک میکند .با توجه به مباحث
مطرحشده ،بسیاری از مسائل پدیدآمده در محیط درنتیجة ناآگاهی انسان از عواقب رفتارهای خود در برابر محیط است
( .)Sojase Gheydari and Faal Jalaleh, 2018: 30روستاها که از مهمترین سکونتگاههای جمعیتی هستند ،ارتباط و پیوندی
تنگاتنگ با محیط پیرامون خود دارند و بهطور متقابل بر یکدیگر تأثیر میگذارند .بیشتر فعالیتهای اقتصادی این نواحی بر
مبنای ارتباط مستقیم با طبیعت است .جوامع روستایی از منابع اصلی برآوردن نیازهای غذایی بشر محسوب میشوند که در
صورت شناخت کافی از محیطزیست خود میتوانند آسیبرسانی به محیط را کاهش دهند ( .)Izadi et al., 2013: 778در
این زمینه ،افزایش آگاهی روستاییان از جنبههای مختلف محیطزیستی یکی از مهمترین راهکارها در کشورهای
درحالتوسعه برای دستیابی به توسعة پایدار محیطزیستی در جوامع روستایی است ( Fazelneia and Roknaldin Eftekhary,

 .)2005حوزههای روستایی پیرامون شهرها از جمله حوزههایی هستند که بهدلیل نظام متفاوت روابط مختلف سکونتگاهی و
حضور و جریان نیروهای گوناگون نشئتگرفته از شهرها ،سیمایی متفاوت به کانونهای روستایی بخشیدهاند .طی چند دهة
اخیر ،سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر یاسوج بهدلیل قرارگرفتن در پیرامون شهر یاسوج پذیرای جمعیت زیادی بوده
است .با توجه به موقعیت نسبی و طبیعی این سکونتگاهها و رابطة تنگاتنگ ساکنان با محیط طبیعی ضروری است میزان
آگاهی محیطزیستی ساکنان روستایی سنجیده شود تا با شناخت ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدها برنامهریزی الزم
برای دستیابی به توسعة پایدار محیطزیستی صورت بگیرد؛ بنابراین با توجه به مباحث فوق ،اکنون این پرسش مطرح میشود
که میزان آگاهی روستاییان از محیطزیست پیرامون خود چقدر است و ویژگیهای فردی و اجتماعی چه تأثیری در
آگاهیهای محیطزیستی آنها دارد.
در این پژوهش ،با استفاده از شاخصهای آگاهی محیطزیستی ،میزان آگاهی روستاییان در راستای پایداری محیطزیستی
سنجیده میشود و بهطورکلی خالصهای از دانش و آگاهی ساکنین روستاهای پیرامون شهر یاسوج را ارائه میدهد .هدف کلی از
تدوین این پژوهش سنجش وضعیت آگاهی محیطزیستی در سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر یاسوج است.

مبانینظری 
آگاهی شامل مجموعه گامهای مرتبی است که منجر به درک عمیق از موضوع و پویایی آن ،مانند توسعة مهارتها و
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یادگیری استفادة آنها در پیرامون دنیای حقیقی میشود ( .)Shobeiry, 2015آگاهی محیطزیستی یعنی میزان اطالعات فرد
درمورد مسائل محیطزیستی و عوامل مؤثر در گسترش آن و شناخت از چگونگی رفتار برای بهبود معضالت آن .از نظر
عملیاتی آگاهی محیطزیستی شامل اطالعات افراد دربارة اهمیت و نقش محیطزیست در زندگیشان است (

& Salehi

 .)Emamgholy, 2012: 125با توجه به اینکه روستاها با مشکالت محیطزیستی فراوانی مواجهند ،بهترین گزینه برای مقابله
با این مشکالت آگاهی از تبعات آنها است ( .)Moohamadi and Agelie, 2015: 59آگاهی از محیطزیست به افراد کمک
میکند تغییرات زمین را درک کنند .نگرش و آگاهی محیطزیستی در میان مردم دو عامل مهم برای حفاظت از طبیعت و
مراقبت از محیطزیست است (جولی .)2220 ،دستیابی به مشارکت محیطزیستی ساکنان روستایی به آگاهی مردم از تأثیرات
محیطی فعالیتهای روزمرة خود وابسته است .انسان با تغییر پوشش گیاهی طبیعی منطقه ،هماهنگی محیط را برهم میزند
و سبب ناپایداری محیط میشود .فعالیتهای مخرب دیگر مانند شیوههای نادرست شخم ،کشت تکمحصولی و متراکم،
قطع درختان برای سوخت و ورود فاضالبها به رودخانهها از دیگر آسیبهایی است که از فعالیتهای انسانی ناشی میشود
( .)Khani, 2017: 196اندازهگیری سطح آگاهی محیطزیستی در یک جمعیت میتواند مشکل باشد ،اما برنامهریزی برای
ارتقای آگاهی از محیطزیست ممکن است به کاهش تأثیرات فعالیتهای انسانی در محیطزیست بینجامد .از میان نظریههای
این زمینه ،نظریة رامزی به اهمیت آگاهی محیطزیستی توجه کرده است .وی معتقد است فعالیت جنبشهای اجتماعی
بهصورت عام و سازمانهای محیطزیستی بهصورت خاص بر این اساس بنا شدهاند که «رفتار آگاهانه جامعه موجب حمایت
از محیطزیست میشود» ( .)Khageh Shahkouie et al., 2015: 89بوالتوویچ و راجوویچ ( )2281در پژوهش خود دریافتند
که آگاهیهای محیطزیستی در سالهای اخیر بهبود یافته است؛ درحالیکه میان نگرش مردم و اقدامات مربوط به حفاظت
از محیطزیست شکاف عمیقی وجود دارد؛ یعنی اقدامات مردم و وضع محیطزیست سطح باالیی از آگاهی محیطزیستی را
نشان نمیدهد .ساکنان روستاهای مورد مطالعه از نظر ویژگیهای طبیعی پیوندی نزدیک با محیط پیرامون خود دارند.
بخشی از اقتصاد این منطقه بر مبنای بهرهبرداری مستقیم از طبیعت است .در مناطقی که افراد بیشتر با محیط طبیعی ارتباط
دارند و معیشت خانوارها وابسته به بهرهبرداری از منابع طبیعی است ،مسائل محیطزیستی مانند فرسایش خاک ،کشت
بیرویه ،استفادة بیرویه از سموم کشاورزی ،رهاسازی نخالهها و زبالهها ،چرای بیرویة دام و ...به فراوانی وجود دارد؛ بنابراین
در صورت کمبود آگاهیهای محیطزیستی ،بهرهبرداریهای غیراصولی از منابع زیستی محیط پیرامون در بروز آسیبهای
محیطزیستی نقش اساسی ایفا میکند .برایناساس ،مطالعة حاضر بهدنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که
وضعیت آگاهیهای محیطزیستی روستاییان چگونه است.
توسعة پایدار بهعنوان مفهوم و سیستم کل ،با زیرسیستمهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی همراه است .از آنجا که
هرگونه فعالیتی برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعة انسانی در محیطزیست تحقق مییابد ،موضوع پایداری محیطزیستی
بهعنوان یکی از این زیرسیستمها ،طی سه دهة پایانی قرن بیستم مورد توجه بسیاری از افراد ،بهویژه پژوهشگران و برنامهریزان
بوده است .در این میان ،سکونتگاههای روستایی بهمنزلة جزئی از فرایند توسعة پایدار ملی از نظر شاخصهای پایداری
محیطزیستی خود با چالشهایی مواجهند .سنجش این شاخصها و شناخت عوامل مؤثر بر ناپایداری محیطزیستی این
سکونتگاهها از مهمترین وظایف پژوهشگران و متصدیان برنامهریزی توسعة روستایی است .سنجش پایداری محیطزیستی در
وضع کنونی ،مهمترین ابزار در فرایند برنامهریزی توسعة پایدار محسوب میَشود .تا از این طریق مسیر توسعة پایدار روستایی
هموار شود .حجم و گستردگی مسائل محیطزیستی و اینکه ریشة برخی مشکالت محیطزیستی رفتار شهروندان در برابر محیط
طبیعی است (سبزهای و همکاران .)1 :8931 ،از سوی دیگر ،تعیین شاخصها و انتخاب مدل سنجش از گامهای اولیه و اساسی
برای بررسی شاخصهای پایداری-ناپایداری محیطزیستی روستاهاست .برای تعیین این شاخصها راه یکسانی وجود ندارد و
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تجارب نشان میدهد ارائة مسائل بهصورت کمی و مدلهای ریاضی میتواند بسیار سودمند باشد .در این زمینه ،نیاز فزایندهای
برای ارائة شاخصهای محیط زیستی وجود دارد تا تصمیمگیران را برای قضاوت اصولی دربارة سیاستها ،برنامهها ،طرحها و
پروژههای پیشنهادی یاری کند (ریفکین .)2221 ،هر سه جزء آگاهی ،ارزشها و رفتارهای محیطزیستی برای تمرین و شیوة
زندگی اکولوژیکی ضروری است؛ بنابراین فرض اساسی این است که بدون داشتن آگاهی ،پذیرش ارزشهای محیطزیستی،
تغییر رفتار افراد و حفاظت از محیطزیست بهعنوان یک مفهوم باقی میماند .با توجه به اهمیت موضوع پژوهشهای متفاوتی در
سطوح ملی و بینالمللی انجام شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود .سجاسی قیداری و فعال جالله ()8930
دریافتند سه شاخص آگاهی از مزایای استفاده از انرژیهای پاک ،آگاهی از مضرات سموم کشاورزی و بستهبندی محصوالت،
بیشتر از سطح متوسط است .همچنین آنان میان متغیرهای سطح تحصیالت و میزان شرکت در دورههای آموزش محیطزیست
رابطهای مثبت و معناداری یافتهاند .حجازی و همکاران ( )8931بین آگاهی و نگرش محیطزیستی دانشجویان و
دانشآموختگان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .خواجهشاهکویی و همکاران ( )8932دریافتند میزان آگاهیهای روستاییان از
امور محیطزیستی پیرامون خود در حد متوسطی است .از سویی مشخص شد که میان سن ،تحصیالت ،مطالعة کتاب ،روزنامه و
مجله ،میزان درآمد ساالنه و شرکت در دورههای آموزشی-ترویجی با سطح آگاهیهای محیطزیستی آنان همبستگی مثبت و
معنیداری وجود دارد .نتایج پژوهش

et al

 )2289(Izadiنشان میدهد دانشآموزان ،والدین و آموزگاران در روستاهای

مطالعهشده ،سطح مناسبی از دانش زیستمحیطی دارند .همچنین همبستگی مثبت و معناداری میان آگاهی دانشآموزان و
آموزگاران آنها از محیطزیست وجود دارد .بالجی و انباالگان ( )2280دریافتند آگاهی محیطزیستی دانشآموزان پسر از میانگین
نمرة دختران کمی بهتر است .احمد و همکاران ( ،)2282نتیجه گرفتند پاسخدهندگان بهطورکلی سطح قابلقبولی از درک
محیطزیستی دارند ،اما بهشکل چشمگیری توانایی اجرای این شیوهها و برنامهها در فعالیتهای روزانة خود را ندارند .ساهو و
همکاران ( )2282دریافتند که دانشجویان با وجود تعلق به مناطق روستایی اطراف ،آگاهی کمی دارند .کروز و همکاران ()2282
نتیجه گرفتند بیشتر مصاحبهشوندگان از مفاهیم پایهای بومشناسی آگاهی دارند و تصور آنها از مشکالت محیطزیستی بیشتر
متأثر از تجربههای روزمره است .کومار ( )2289نشان داد میان فکر و عمل محیطزیستی شکاف عمیقی وجود دارد .واسودون
( )2282برای مقابله با مشکالت پیچیدة محیطزیستی مشارکت مردم را ساختار نهادی قوی برای حفاظت از محیطزیست و
برنامههای کاهش فقر پیشنهاد داد .با توجه به مطالعات داخلی و خارجی مشاهده میشود توجه به مسئلة پایداری محیطزیستی
در مناطق روستایی مسئلهای مهم و چالشی بزرگ در سالهای اخیر ،بهویژه در روستاهای پیراشهری است .از این نظر ضرورت
بررسی و سنجش میزان آگاهی محیطزیستی در نقاط روستایی پیرامون شهر یاسوج آشکار میشود.

روشپژوهش 
استان کهگیلویه و بویراحمد ،با مساحت  81212کیلومترمربع (حدود یک درصد از مساحت کل کشور)  1شهرستان (کهگیلویه،
بهمئی ،لنده ،باشت ،چرام ،گچساران ،بویراحمد و دنا) 80 ،شهر 83 ،بخش 22 ،دهستان و بیش از  8031آبادی دارای سکنه و
 220آبادی خالی از سکنه دارد .جمعیت کل استان  089.222نفر است که از این میان 930.218 ،نفر ( 22/02درصد) جمعیت
شهری 223.982 ،نفر ( 22/22درصد) جمعیت روستایی و  8212نفر ( 2/22درصد) جمعیت غیرساکن هستند .روند رشد جمعیت
سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر یاسوج نشان میدهد جمعیت این مناطق از  21.313در سال  8932به  09.322نفر در
سال  8932رسیده است .جمعیت شهر یاسوج نیز از  398نفر در سال  ،8922به  821.222نفر در سال  8932و  892.292نفر در
سال  8932رسیده است .برای عملیاتیکردن مطالعه ،پنج روستا از دهستان سررودجنوبی (چنارستان ،نرهگاه مرکزی ،خلفآباد،
تلخسرو ،سروک) و پنج روستا نیز از سررودشمالی (گنجهایکهنه ،مهریان ،مادوان سفلی ،گوشه شاهزاده قاسم و مزدک) از کل
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سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر یاسوج انتخاب شدهاند .منظور از سکونتگاههای پیراشهری در این پژوهش ،روستاهایی
هستند که تأثیرپذیری زیادی از شهر یاسوج دارند .شهر یاسوج بهطور مستقیم ،یا بهعنوان بازار و مرکز خرید بسیاری از تولیدات
و خدمات روستاهای واقع در مرزهای استان مطرح است .اساس انتخاب روستاهای مورد مطالعه در این پژوهش ،ویژگیهای
طبیعی و جمعیتی ،ارتباط و نزدیکی با محیط پیرامون خود ،وضعیت محیطزیستی ،فاصله از مرکز شهر ،موقعیت نسبی
سکونتگاهها ،روستاهایی که ساکنان آن برای دریافت خدمات مورد نیاز به شهر یاسوج مراجعه میکنند و نزدیکی به شهر یاسوج
سبب رشد و توسعة فیزیکی این سکونتگاهها شده است .همچنین براساس میزان گرایش به تخریب منابع محیطی ،روستاهایی
انتخاب شدند که بهرهبرداری مستقیمی از محیط دارند.

شکل.5موقعیتجغرافیاییروستاهایموردمطالعه 



پژوهش حاضر کاربردی ،توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است .برای تدوین مبانی نظری ،تعیین متغیرها و شاخصهای
پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده است .جامعة آماری پژوهش سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر یاسوج است.
براساس دادههای مرکز آمار ایران در سال  8932جمعیت روستایی پیرامون شهر یاسوج 09.322 ،نفر و جمعیت
سکونتگاههای روستایی مورد مطالعه  90.831نفر است .با توجه به اینکه هدف این پژوهش سنجش آگاهی محیطزیستی
است و نظر به نحوة عملیاتیکردن این مفاهیم ،تعیین متغیرها از جمله گامهای اساسی بهشمار میآید .متغیرهای پژوهش
حاضر مشتمل بر متغیرهای مستقل و وابسته به شرح زیر است:
متغیر مستقل در این پژوهش مشتمل بر متغیرها و ویژگیهای فردی پاسخگویان و آگاهی محیطی آنان است.
شاخصهای آگاهی محیطزیستی و گرایش به تخریب محیطزیست نیز از متغیرهای وابسته پژوهش بهحساب میآیند.
برای انتخاب جامعة نمونه ،از کل روستاهای پیرامون شهر یاسوج  82روستا به روش خوشهای-فضایی انتخاب شدند.
انتخاب خانوارهای روستایی به روش تصادفی سیستماتیک صوت گرفت و برای تعیین حجم جامعة نمونه نیز از فرمول
کوکران استفاده شد .برایناساس از میان  3229خانوار ساکن در روستاهای مورد مطالعه 912 ،خانوار برای تکمیل
پرسشنامه انتخاب شدند .برای سنجش روایی پژوهش نیز از روش اعتبار صوری استفاده شده .برای جمعآوری دادهها و
اطالعات ،از روش میدانی و ابزار پرسشنامه براساس طیف پنجگزینهای لیکرت (بسیار کم ،کم ،متوسط ،زیاد و بسیار زیاد)
استفاده شد و تحلیل دادههای بهدستآمده در نرمافزار

SPSS

صورت گرفت .اجماع کاملی درمورد شاخصهای
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تبیینکنندة پایداری محیطزیستی ،طراحی و استفاده از آنها برای سنجش پایداری و روشهای جامع و کاملی که پذیرفتة
همة نخبگان و صاحبنظران در سراسر جهان باشد ،بهوجود نیامده است .با این حال در خالل سالهای گذشته،
شاخصهای متعددی برای سنجش و اندازهگیری توسعة پایدار محیطزیستی مطرح شده و گاهی نیز شاخصهای پایداری
کشورها بهکمک نهادهای بینالمللی بهصورت ساالنه انتشار یافته است .شاید کاربرد این شاخصها برای مکانهای
مختلف مناسب نباشد و فرایند سنجش را با مشکل روبهرو کند؛ بنابراین ،موضوعی که باید بدان توجه شود ،مستند و
بومیسازی این شاخصهاست .درنهایت با توجه به مبانی نظری و پیشینة پژوهش و متناسب با منطقة مورد مطالعه
متغیرهایی که برای سنجش تخریب منابع طبیعی و آگاهی محیطی روستاییان مناسب هستند انتخاب شدند (جدول .)8
.گویههاومتغیرهایپژوهش

جدول5
شاخص 
آگاهی محیط زیستی
گرایش به تخریب منابع طبیعی
منبع:نگارندگان،5337،براساس

گویهها 

تأثیر گاز دیاکسیدکربن ،نقش الیة اوزون ،تأثیر ریزگردها و طوفان شن ،معاهدة بینالمللی ،نگرانی درمورد تخلیة
فاضالبها ،نحوة برخورد انسان با طبیعت ،شخم در جهت شیب زمین ،ورود بیرویة دام به مراتع ،سوءاستفاده
بیرویة انسان از طبیعت ،استفاده بیشازحد از ادوات کشاورزی
میزان استفاده از چوب و درختان جنگلی برای سوخت ،میزان استفاده از گیاهان کوهی
Hoshmandan Maghadam et al., 2016; Salehi and Emamgholy, 2012; Salehi and Koushafar,

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

اولین گام برای سنجش آگاهی محیطزیستی تدوین گویهها و معیارهاست .برای اینکه عمل سنجش مؤثر واقع شود،
تنظیم شاخصها و معیارهای قابلاندازهگیری ،علمی و مورد پذیرش پژوهشگران و کارشناسان از الزامات اساسی پژوهش
بهشمار میرود .شاخصها و متغیرهای پژوهش با توجه به مبانی نظری و مرور مطالعات پیشین در زمینة آگاهیها و
رفتارهای محیطزیستی براساس دیدگاههای استادان و پژوهشگران عرصة مطالعات روستایی ،متناسب با منطقة مورد
مطالعه انتخاب شده است .برایناساس ،با توجه به موضوع پژوهش دیدگاه ساکنان روستاهای مورد مطالعه درمورد
گویههای جدول  8سنجیده شده است.

بحثویافتهها 

در پژوهش حاضر ابتدا تجزیه و تحلیل دادهها با هدف ارائة نمای کلی از ویژگیهای پاسخگویان صورت گرفته است .این
امر موجب شناخت کلی نمونة پژوهش است و دستیابی به اطالعات جامعة مدنظر را بسیار آسان میکند .یافتههای
توصیفی نشان میدهد ،میانگین سنی پاسخگویان  99/3سال است .از این میان ،سن  02نفر ( 83/2درصد) کمتر از 22
سال 821 ،نفر ( 91/2درصد)  92-22سال 822 ،نفر ( 21/2درصد) 22-92 ،سال 28 ،نفر ( 82/3درصد)  22-22سال و
 81نفر ( 2/2درصد) بیشتر از  22سال است .درواقع بیشتر پاسخگویان  92-22سال و کمترین آنها بیشت از  22سال
دارند .توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت نشان میدهد حدود  23درصد پاسخگویان مورد مطالعه مرد و 28
درصد آنان زن هستند .توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل نشان میدهد که  222نفر ( 11/8درصد) از
پاسخگویان متأهل و  892نفر ( 99/3درصد) از پاسخگویان مجرد بودهاند .همچنین از  912پاسخگو  892نفر (92/2
درصد) شاغل و  222نفر ( 12/1درصد) بیکار هستند .بیشترین فراوانی تحصیالت پاسخگویان به دیپلم ( 92/0درصد) و
کمترین فراوانی تحصیالت به فوقلیسانس و باالتر ( 1درصد) مربوط است .درنتیجه ،بیشترین فراوانی بهترتیب مربوط به
دیپلم  881نفر ( 92/0درصد) ،بیسواد  829نفر ( 21/1درصد) ،لیسانس  18نفر ( 80/2درصد) ،ابتدایی  20نفر (82/1
درصد) ،راهنمایی  92نفر ( 1/3درصد) و فوقلیسانس و بیشتر  1نفر ( 1درصد) است.
بهمنظور سنجش میزان آگاهی محیطزیستی مشارکتکنندگان ،دادههای مستخرج از پرسشنامه و میانگین و انحراف
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معیار این دادهها در جدول  2آمده است .دامنة میانگین حسابی گویهها از  8تا  2است .مقایسة میانگین گویههای آگاهی
محیطی نشان میدهد باالترین میانگین رتبهای ( )3/10و میانگین حسابی ( )9/22متعلق به گویة «اگر نحوة برخورد
انسان با طبیعت اصالح نشود ،محیطزیست دچار فاجعه خواهد شد» و پایینترین میانگین ( )0/00و میانگین حسابی
( )9/89متعلق به گویة «مهمترین عامل نازکشدن الیة اوزون گاز دیاکسیدکربن» است .همچنین برای سنجش میزان
تخریب منابع طبیعی از دو گویة «میزان استفاده شما از چوب و درختان جنگلی برای سوخت و میزان استفادة شما از
گیاهان کوهی برای استفاده خود و فروش» استفاده شده است.
براساس نتایج جدول  ،9میانگین رتبهای شاخص آگاهی محیطزیستی  1/21است که نشان میدهد آگاهی
محیط زیستی این ساکنان در حد متوسط است .همچنین تخریب منابع طبیعی با میانگین  2/10در وضعیت ناپایداری قرار
دارند و روند تخریب منابع در حال افزایش است.
یمربوطبهشاخصآگاهیمحیطزیستی

جدول.2توزیعفراوانیگویهها
شاخص 

آگاهی محیطزیستی

گرایش به تخریب منابع طبیعی

گویهها 


میانگین 

مهمترین عامل نازکشدن الیة اوزون گاز دیاکسیدکربن است.
الیة اوزون از سطح زمین در مقابل اشعة فرابنفش خورشید محافظت میکند.
عامل اصلی آلودگی هوا و فرسایش خاک ریزگردها و طوفانهای شن هستند.
معاهدة بینالمللی تنوع زیستی برای حفظ تنوع حیات در کره زمین است.
تخلیة فاضالبها در رودخانهها مهمترین عامل آلودگی آب است.
نگرانی درمورد شغلها بهاندازة نگرانی دربارة محیطزیست نیست.
استفادة بیشازحد از ادوات کشاورزی موجب فرسایش خاک میشود.
سوءاستفاده بیرویة انسان از طبیعت سبب نگرانی است.
ورود بیرویة دام به مراتع سبب تخریب محیطزیست میشود.
شخم در جهت شیب زمین موجب فرسایش خاک میشود.
اگر نحوة برخورد انسان با طبیعت اصالح نشود ،محیطزیست دچار فاجعه خواهد شد.
میزان استفاده از چوب و درختان جنگلی برای سوخت
میزان استفاده از گیاهان کوهی برای استفادة خود و فروش

9/89
9/22
9/22
9/22
9/99
9/28
9/99
9/22
9/92
9/92
9/22
2/13
2/22

انحراف میانگین
معیار 
2/380
8/210
8/822
8/808
8/221
8/218
8/223
8/821
8/801
8/810
8/822
8/222
8/822

رتبهای 

0/00
0/38
1/22
0/30
1/02
3/22
1/22
3/20
1/18
1/12
3/10
1/21
2/29

منبع:نگارندگان 5337،
.میانگینکلیآگاهیمحیطزیستی 

جدول3
شاخص 
آگاهی محیطزیستی
گرایش به تخریب منابع

تعداد 
912
912

کمترین 
8
8

بیشترین 
2
2

میانگین 
9/98
2/12

میانگینرتبهای 

انحرافمعیار 
1/21
2/301
2/10
8/23

منبع:نگارندگان 5337،

یافتههایاستنباطیپژوهش 


در این یافتهها ،پس از تعیین نرمالبودن یا نبودن دادهها از آزمونهای پارامتریک یا ناپارامتریک استفاده شده است .تعیین
نرمالبودن دادهها نیز بهکمک آزمون کلموگوروف-اسمیرنف صورت گرفت .براساس نتایج ،چون

Sig=2/222

است،

دادهها توزیع نرمالی ندارند؛ بنابراین برای تحلیل آنها از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شد .از آنجا که شرط نرمالبودن
دادهها در این آزمون این است که  Sigباید از  2/22بزرگتر باشد ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای ناپارامتریک
استفاده شد .همچنین بهمنظور راستیآزمایی فرضیهها و پاسخ به پرسشهای پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن و
آزمون دوجملهای (آزمون نسبت یکنمونهای) استفاده شد.
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برای پاسخ به این پرسش که میزان آگاهی روستاییان از محیطزیست پیرامون خود چقدر است ،از  88گویه که در
جدول  8معرفی شدهاند ،برای سنجش شاخص مورد نظر استفاده شده که انتظار میرود میزان آگاهی محیطزیستی
ساکنان مشخص شود .گویههای مورد نظر بهکمک آزمون دوجملهای ،که همردیف آزمون پارامتری

T

است ،آزموده

شدهاند .نتایج این آزمون در جدول  2آمده است .براساس دادههای جدول  ،2میانگین کل شاخص آگاهی محیطزیستی
ساکنین در سکونتگاههای مورد مطالعه  9/98است .براساس نتایج جدول  2میزان  sig =2/212و از  2/22بیشتر است.
برایناساس آگاهی محیطزیستی ساکنان در سکونتگاههای روستایی مورد مطالعه از میزان متوسطی برخوردار است.
همچنین  29درصد پاسخگویان آگاهی بیشتری از حد متوسط و  20درصد نیز پایینتر از حد متوسط برخوردار بودهاند که
نشان میدهد سکونتگاهها از نظر آگاهی محیطزیستی در وضعیت متوسطی قرار دارند.
با توجه به یافتههای پژوهش ،با وجود اهمیت آگاهی برای پایداری محیطزیستی این موضوع مشکل اساسی جامعة
روستایی نیست و روستاییان از منابع مختلف آگاهیهای مناسبی را درمورد مسائل محیطزیستی کسب کردهاند.
زیستیدرسکونتگاههایموردمطالعه


یمحیط
دوجملهایشاخصآگاه

جدول.3نتایجآزمون
آگاهیمحیطزیستی 
گروه 8
گروه 2

گروهها 

>= 9
<9

تعداد 
818
229

مشاهدهشده 

نسبت
2/20
2/29

تستشده 

نسبت
2/22
2/22

سطحمعناداری 
2/212
2/212

منبع:نگارندگان 

براساس نتایج مبانی نظری پژوهش و مطالعات صورت گرفته ،مهمترین مسائلی که منجر به افزایش آگاهی محیطزیستی
شهروندان در سالهای اخیر شده ،افزایش سطح سواد ،افزایش تبلیغات رسانهها در زمینة حفاظت از محیطزیست ،بهبود وضعیت
اقتصادی و اجتماعی ،فراگیری استفاده از فضای مجازی و بهبود عملکرد محیطزیستی خانوادهها است .این نتایج با نتایج تحلیل
آگاهی محیطزیستی در سکونتگاههای روستاهای مورد مطالعة پژوهش همخوانی دارد .همچنین بهمنظور ارتباط آگاهی
محیطزیستی ساکنان و ویژگیهای فردی آنها ،شاخص آگاهی محیطزیستی و ویژگیهای فردی پاسخگویان با استفاده از
همبستگی اسپیرمن آزموده قرار شد که نتایج آن در جدول  1آمده است .نتایج آزمون نشاندهندة ارتباط معنادار سن و آگاهی
محیطزیستی است .میزان همبستگی این دو مؤلفه با توجه به جدول  ،2برابر  -2/180است که به معنی همبستگی منفی میان
این دو متغیر است؛ یعنی با کاهش سن پاسخگویان میزان آگاهی محیطزیستی آنها افزایش مییابد؛ از اینرو جوانان بهدلیل
دسترسی به منابع اطالعاتی درک عمیقتری از مسائل محیط زیستی دارند .درحالیکه نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد میان
جنسیت پاسخگویان و آگاهی محیطزیستی آنان ارتباط معناداری وجود ندارد؛ یعنی زن یا مرد بودن تأثیری بر آگاهی
محیطزیستی ساکنان ندارد و هر دو جنس درک یکسانی از این مسائل دارند ،اما نظر به اینکه تحصیالت عاملی مهم در ارتقای
سطح آگاهی افراد است ،نتایج پژوهش نشان میدهد میان سطح تحصیالت ساکنان روستایی و آگاهی محیطزیستی آنان
ارتباط معناداری وجود دارد .میزان همبستگی میان این دو متغیر مثبت و  2/001است؛ یعنی با افزایش سطح تحصیالت میزان
آگاهی محیطزیستی نیز افزایش مییابد و با کاهش سطح تحصیالت میزان آگاهی کاهش پیدا میکند.

هایفردیپاسخگویانبااستفادهازضریبهمبستگیاسپیرمنوپیرسون 


زیستیوویژگی
جدول.1رابطةشاخصآگاهیمحیط
مؤلفةاثرپذیر
آگاهی محیطزیستی

منبع:نگارندگان 5337،

آزمون 
اسپیرمن
اسپیرمن
پیرسون

مؤلفةاثرگذار
سن پاسخگویان
سطح تحصیالت پاسخگویان
جنسیت پاسخگویان

ضریبهمبستگی  سطحمعناداری 

2/222
-2/180
2/222
2/001
2/882
-2/212

تعداد 
912
912
912
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یکی از راهکارهای اساسی در حفظ محیطزیست ،بهویژه در نواحی روستایی ،افزایش درک جامعة محلی از اهمیت
مسائل محیطزیستی است .برایناساس این فرضیه که میان آگاهی محیطزیستی ساکنان و گرایش به تخریب
محیطزیست (شامل گویههای میزان استفاده از چوب و درختان جنگلی برای سوخت و میزان استفاده از گیاهان کوهی
برای استفادة خود و فروش) ارتباطی مثبتی وجود دارد ،برای پاسخ به پرسش پژوهش درنظر گرفته و آزموده شد .براساس
نتایج جدول  ،0میان متغیر آگاهی محیطزیستی و گرایش به تخریب محیطزیست روستایی ارتباط معناداری وجود دارد .در
اینجا ضریب همبستگی میان این دو متغیر  -2/209است .این ضریب همبستگی نشان میدهد میان این دو متغیر رابطة
همبستگی منفی وجود دارد؛ یعنی با افزایش سطح آگاهی ،میزان تخریب منابع نیز کاهش مییابد و با کاهش میزان
آگاهی محیطزیستی میزان تخریب منابع طبیعی بیشتر میَشود .همچنین با توجه به میزان  Sigیا همان معناداری ،رابطة
این دو متغیر معنادار است.
جدول.7رابطةشاخصآگاهیمحیطزیستیوگرایشبهتخریبمنابعمحیطیبااستفادهازضریبهمبستگیاسپیرمن 
مؤلفةاثرگذار

مؤلفةاثرپذیر

ضریبهمبستگی


سطحمعناداری

تعداد

آگاهی محیطزیستی

تخریب محیط طبیعی

-2/209

2/222

912

منبع:نگارندگان 5337،

تخریب منابع محیط طبیعی در میان ساکنان روستاهای پیرامون شهر یاسوج بیشتر بهصورت جمعآوری گیاهان
خوراکی ،دامی و طبی است که برای مصرف خانگی و فروش برای کسب درآمد است .یکی از روشهایی که با استفاده از
آن ساکنان این روستاها خواسته یا ناخواسته سبب تخریب محیط میشوند ،قطع درختان (برای زغال و پختوپز) است.
برداشت بیرویه و غیراصولی گیاهان کوهی در کهگیلویه و بویراحمد برای فروش و کسب درآمد بسیاری از این گیاهان
باارزش را ریشهکن کرده است .بهنظر میرسد فقر اقتصادی خانوارها مهمترین عامل بهرهبرداری بیرویه از گیاهان کوهی
در روستاهای مورد مطالعه است .از دیگر مواردی که سبب تخریب محیطزیست میشود ،قطع درختان جنگلی برای تهیة
زغال است.

درسکونتگاههایموردمطالعه 

.بهرهبرداریازگیاهانکوهیوتهیةزغال

شکل2
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جهگیری 
نتی 
تأثیر منفی شیوة زندگی فعلی بر محیطزیست ،ضرورت توجه بیشتر به تجزیه و تحلیل رفتارهای محیطزیستی انسانها و
تعامل اجتماعی آنها را توجیه میکند (سوسا و همکاران .)2221 ،آگاهیهای محیطزیستی بخش جداییناپذیر و زیربنای
پایداری محیطزیست است و از طرفی ارتقای آگاهی محیطزیستی برای پایداری آن اهمیت حیاتی دارد .باید توجه داشت
که حوزههای روستایی پیرامون شهرها بهدلیل نظام متفاوت روابط مختلف سکونتگاهی و حضور و جریان نیروهای
گوناگون نشئتگرفته از شهرها ،سیمایی متفاوت به کانونهای روستایی بخشیدهاند .امروزه یکی از بزرگترین چالشها
در جوامع روستایی بهویژه روستاهای پیرامون شهرها ،پایدارنبودن محیطزیست سکونتگاهها و ناآگاهی از مسائل مربوط به
محیطزیست در میان ساکنان است .از آنجا که جوامع روستایی عرصة زندگی با محیطزیست مرتبط است ،روستاییان به
سبب سبک متفاوت زندگی بیشترین تعامل و ارتباط را با محیط اطراف خود دارند؛ بنابراین همة فعالیتهای آنها بر
محیطزیست روستا تأثیرگذار است .برایناساس ،در محیطهای طبیعی بهویژه محیطهای روستایی ،حفظ محیطزیست
بدون توجه به نقش مشارکت جامعة محلی و ذینفعان روستایی غیرممکن است؛ زیرا عملکردهای معیشتی روستاییان
مبتنی بر بهرهبرداری از طبیعت است و بهدنبال آن ،آثار متفاوتی بر محیطزیست روستا بر جای میگذارد؛ بنابراین
برخورداری روستاییان از آگاهیها و دانش محیطزیستی بر نحوة رفتار و عملکرد روستاییان تأثیرگذار است و از بیشتر
تخریبهای محیطزیستی جلوگیری میکند .با توجه به مطالب بیانشده ،در این مطالعه آگاهی محیطزیستی ساکنان
روستایی پیرامون شهر یاسوج سنجش شد .براساس یافتههای پژوهش 29 ،درصد پاسخگویان آگاهی بیشتری از حد
متوسط و  20درصد نیز پایینتر از حد متوسط دارند .برایناساس سکونتگاهها از نظر آگاهی محیطزیستی در وضعیت
متوسطی هستند .این امر با یافتههای کروز و همکاران ( )2282مطابقت دارد ،اما با نتایج ساهو و همکاران ( )2282و
کومار ( )2289همسو نیست .همچنین در بخش ویژگیهای فردی پاسخگویان و آگاهی محیطزیستی آنها ،میان سن و
آگاهی محیطزیستی رابطة معناداری وجود دارد .همبستگی میان ا ین دو متغیر نیز منفی است؛ یعنی با کاهش سن
پاسخگویان میزان آگاهی محیطزیستی آنها افزایش مییابد و برعکس .میان جنسیت پاسخگویان و آگاهی محیطزیستی
آنها ارتباط معناداری وجود ندارد ،اما میان سطح تحصیالت ساکنان روستایی و آگاهی محیطزیستی ایشان رابطة
معناداری وجود دارد ،میزان همبستگی میان این دو متغیر مثبت است؛ یعنی با افزایش سطح تحصیالت میزان آگاهی
محیطزیستی افزایش مییابد و برعکس .نتایج پژوهش حاضر در زمینة سطح تحصیالت با یافتههای خواجه شاهکویی و
همکاران ( )8932منطبق است .در زمینة جنسیت پاسخگویان و آگاهی محیطزیستی ایشان با یافتههای بالجی و
انباالگان ( )2280همخوانی ندارد .در بخش پایانی نیز میزان آگاهی محیطزیستی روستاییان و گرایش به تخریب محیط
در میان آنها سنجیده شد .براساس نتایج میان آگاهی محیطزیستی و گرایش به تخریب محیطزیست ارتباط معناداری
وجود دارد .همبستگی میان این دو متغیر منفی است؛ بهطوریکه هرچه آگاهی محیطزیستی روستاییان بیشتر باشد،
گرایش به تخریب محیطزیست کاهش مییابد .تخریب منابع محیطی در سکونتگاههای مورد مطالعه بیشتر بهصورت
بهرهبرداری بیرویه از گیاهان کوهی و تهیة زغال از درختان بلوط است؛ البته با توجه به منطقة مورد مطالعه (شکل ،)2
بهنظر میرسد تصور ساکنان از مشکالت محیطزیستی بیشتر متأثر از تجربههای روزمره است و حفاظت از محیطزیست
اولویت اصلی آنها نیست .درحالیکه آگاهیهای محیطزیستی در سالهای اخیر بهبود یافته است .میان نگرش مردم و
اقدامات مربوط به حفاظت از محیطزیست شکاف عمیقی وجود دارد و اقدامات مردم و وضع کنونی محیطزیست سطح
متوسطی از آگاهی محیطزیستی را در منطقة مورد مطالعه نشان نمیدهد؛ یعنی میان نگرش و عمل در رفتارهای
محیطزیستی شکاف عمیقی وجود دارد که میتوان آن را مهمترین دستاورد این مطالعه دانست .بهطورکلی براساس نتایج
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پژوهش ،آگاهی محیطزیستی روستاییان در سکونتگاههای پیرامون شهر یاسوج در سطح متوسطی قرار دارد .درنهایت با
توجه به یافتههای بهدستآمده ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از انقراض و ریشهکنشدن گونههای گیاهی در سکونتگاههای مدنظر،
گسترش فرهنگ تولید و کشت انبوه این گیاهان ،بیان ضرورت رشد و نمو آنها در مراتع ،آموزش بهرهبرداران حرفهای و
ارائة راهکارهای علمی برای گسترش رویشگاههای طبیعی این گیاهان است.
پژوهش دربارة علتهای بروز دوگانگی در رفتارهای محیطزیستی ساکنان و اینکه چرا میان نگرش افراد و رفتار آنها
تفاوت وجود دارد.
تنظیم و اختصاص زمان پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی با توجه به ساعات بیکاری و اوقات فراغت ساکنان در
سطح سکونتگاهها.
تأثیر تحصیالت بر متغیر آگاهی محیطزیستی نشان میدهد بهمنظور افزایش دانش و آگاهیهای محیطی باید برای
افزایش سطح تحصیالت و برگزاری دورههای آموزشی با شیوههایی مانند کالسهای حضوری ،دورههای آموزش از راه
دور و ...اقدام کرد.
مراکز آموزشی از جمله مدارس ،باید زمینة مشارکت و همکاری دانشآموزان را با سازمانهای مرتبط با محیطزیست
بهوجود آورند تا آگاهی آنان از حفاظت محیطزیست و داشتن محیط سالم افزایش یابد.
سازمانهای مردمنهادی که در زمینة محیطزیست فعالیت میکنند ،با برگزاری همایشها و کارگاههای مشارکتی در
سطح سکونتگاهها میتوانند سبب افزایش مطالعه و ترویج روشهای مختلف محافظت از محیطزیست شوند.
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منابع 
 .8ایزدی ،فاطمه ،کریمیان ،علیاکبر و حمید سوداییزاده ،8932 ،برآورد میزان آگاهیهای زیستمحیطی دانش آموزان روستایی و رابطة آن با
آگاهی والدین و مربیان مطالعة موردی :دانشآموزان دورة راهنمایی روستاهای منطقة جی اصفهان ،پژوهشهاای روساتایی ،دورة چهاارم،
شمارة  ،2صص .032-000

 .2بریمانی ،فرامرز و صادق اصغری لفمجانی ،8913 ،تعیین شدت ناپایداری محیطزیستی سکونتگاههاای روساتایی سیساتان باا اساتفاده باا
استفاده از مدل سنجش چندمعیاره ،مجلة جغرافیا و توسعه ،دورة هشتم ،شمارة  ،83صص .822-820
 .9بذرافشان ،جواد ،طوالبینژاد ،مهرشاد و هانیه استکی ،8930 ،بررسی آثار حس تعلق مکانی بر بازساخت فضایی-کالبادی ساکونتگاههاای
روستایی (مطالعة موردی :دهستان نِه ،شهرستان نهبندان) ،مجلة پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة پنجاهم ،شمارة  ،2صص .120-038
 .2حجازی ،رضوان ،رجبدری ،حسین و امیررضاا خاانیذالن ،8931 ،بررسای رابطاة باین آگااهی و نگارش محایط زیساتی دانشاجویان و
دانشآموختگان حسابداری ،مجله بررسیهای حسابداری ،دورة چهارم ،شمارة  ،81صص .02-29
 .2خانی ،فضیله ،8931 ،بنیانهای برنامهریزی در فضاهای متغیر روستایی ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
 .1خواجه شاهکویی ،علیرضا ،نجفی کانی ،علیاکبر و زینب وصال ،8932 ،بررسی عوامل ماؤثر بار آگااهیهاای محایط زیساتی روساتاییان
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