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   پاوهشهرستان 

  پرشنگ حسيني منفرد

  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه پيام نور پاوه

  1398/02/20:پذيرش تاريخ                                                       1398/02/15                    :دريافت تاريخ

  چكيده

حفاظت از  هدف با طبيعي منابع مرتبط با هايفعاليت سازماندهي روستايي، ريزيبرنامه در محيطيزيست ايامروزه راهبرده

اقتصادي  در همين راستا، پژوهش حاضر در صدد تبيين تحليل فضايي عوامل .باشدسازي جوامع محلي ميمحيط از طريق آگاه

باشد. تحقيق حاضر از حيث روش كاربردي و از ميپاوه  محيطي روستاييان شهرستانهاي زيستموثر بر آگاهي و اجتماعي

رستان خانوارهاي روستايي شهرستان جامعه آماري پژوهش حاضر را سرپنظر نحوه گردآوري اطالعات از نوع پيمايشي است. 

داشتند، (برحسب خانوار) كه در آن قرار اي دهند. براي انتخاب خانوارهاي نمونه، كليه روستاها با توجه به طبقهتشكيل مي پاوه

و كوهستاني (چهار روستا در منطقه  روستا به شيوه كامال تصادفي تعداد هشت، Mini-Tabافزار رمكدبندي و با استفاده از ن

دست آمده كه براساس به 2085انتخاب شدند، بدين ترتيب حجم كل خانوارهاي انتخابي  )ايدره مناطقچهار روستا در 

روستاي  هشتنفر انتخاب گرديده است، اين تعداد به روش تخصيص متناسب، بين  280اي به تعداد فرمول كوكران، نمونه

باشد كه اعتبار ابزار تحقيق پرسشنامه ميها آوري دادهاصلي جمعابزار نمونه به صورت تصادفي سيستماتيك توزيع شده است. 

از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده  ،و براي تعيين ارزيابي پايايي ه متخصصان) تاييد شدنيز با استفاده از اعتبار صوري(مراجعه ب

 هاييافته ي تحقيق از پايايي بااليي برخوردار است.توان گفت پرسشنامه) مي88/0گرديد كه با توجه به عدد به دست آمده (

همچنين نتايج ، باشدمي روستاييان محيطيزيستهايآگاهي و اجتماعي عوامل بين داري معناوجود رابطه از حاكي تحقيق

  دارد.نوجود ي معناداررابطه ، هيچگونه محيطي روستاييانهاي زيستبين عوامل اقتصادي و آگاهيگوياي آن است كه 
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 قدمهم

محيطي منحصر به يك جامعه يا مكان جغرافيايي خاص نيستند بلكه ابعادي فرامليتي دارند. در نتيجه اين مسائل زيست     

تواند پيامدهاي مختلفي در ديگر شود كه بروز مشكالت و معضالت در هر نقطه از زمين ميواقعيت براي انسان نمايان مي

باشد. مي زيست محيط مسائل از بشر آگاهي و دانش فقدان از ناشي زيست،محيط بحران همراه داشته باشد. امروزهنقاط به

محيطي نخستين گام در راه نيل به پايداري است و اساسا شرط معتقد است كه تحصيل آگاهي زيست 1كه فريتيوف طوريبه

 از هاست. يكيكردن بر پايه آنزيست و زندگي محيطي، توانايي فهم اصول شناخت محيطبقاي آينده بشريت آگاهي زيست

 افزايش با توانمي را محيطي زيست مشكالت از بسياري كه است اين زيست محيط مطالعات در اساسي هايفرض پيش

 حل كليد محيطيزيست آگاهي كه است اين بر اعتقاد ديگر، عبارت بهكرد.  برطرف زيستمحيط مورد در عمومي آگاهي

  ). 126-123: 1391است (صالحي و امام قلي، در نتيجه توسعه پايدار  محيطيزيست مشكالت از بسياري

 تأثير ترينبيش دارند، خود پيرامون طبيعت به كه خاصي نزديكي به توجه بازيست هاي قابلروستاها به عنوان يكي از مكان

نقش و تأثير مهمي  بواسطه اين ارتباط نزديكلذا  كنند؛مي دريافت محيط از را تأثير ترينبيش همچنين و گذاشته محيط بر را

- زيست مسائل از روستاييان آگاهي امروزه دليل همينبه ).1390:102همكاران، و لنگرودي مطيعي(زيست دارند در محيط

 توسعه به يابيدست راستاي در توسعه حال در كشورهاي ويژه به كشورها در برنامه ترينمهم عنوان به خود پيرامون محيطي

 جديد هايپارادايم نفوذ دنبال به جانبههمه روستاييپايدار  توسعه رويكردهاي اكنون هم .شودمي مطرح زيستمحيط پايدار

 پايداري، همانند ايتوسعه هايسياست در كليدي مفاهيم پيشرفت و اصالح هدف با مطمئن، چهارچوب يك ارائه براي توسعه

بنابراين امروزه  ).112 :1384وهمكاران،  افتخاري( هستند محيطي هايخودآگاهي وآگاهي آگاهانه، و جوش خود مشاركت

ترين عامل، ادراك و هاي اقدام براي توسعه پايدار روستايي، شايد مهماين ايده كه در بين عوامل محرك و بسترساز برنامه

نظران و شد، مورد توجه و اتفاق نظر اكثر صاحبهاي خود و محيط پيرامون باآگاهي ساكنان مناطق روستايي از توانش

شود، اغلب ريزي و توسعه روستايي قرار گرفته است. لذا با مطالعه متون و ادبيات موجود استنباط مياندركاران برنامهدست

دسترسي برابر  سازي روستاييان و نيز برهاي مبتني بر آگاههاي جديد توسعه پايدار روستايي بر اهميت نقش آموزشپارادايم

 -هاي ترويجي افراد روستايي به منابع اطالعاتي تاكيد دارند و راهبرد مناسب براي اين منظور را نيز، اكثريت غالب رهيافت

رساني روستاييان فراتر از دانند. در همين راستا، آنها بر اين باورند كه نيازهاي آموزشي، ترويجي و اطالعرساني مياطالع

باشد (افتخاري، رساني روستايي بوده است ميكشاورزي كه تاكنون محور اغلب راهبردهاي ترويجي و اطالعنيازهاي امور 

 شناسايي درصدد حاضر پژوهش محيطي،زيست مسائل از روستاييان آگاهي اهميت و ضرورت به توجه با ). لذا116: 1384

                                           
1 . Frytyuf 
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با توجه به مسايل مطرح شده، . باشدميپاوه شهرستان  در ساكن روستاييان محيطيزيست هايآگاهي بر مؤثر و تبيين عوامل

 عوامل و باشد؟مي ميزان چه زيستمحيط پيرامون روستاييان هايآگاهي: شودمي مطرح گونه سؤال اساسي تحقيق اين

  شود؟مي آنان محيطيزيست هايآگاهي باعث حد چه تا روستايي خانوارهاي اقتصادي–اجتماعي

  مباني نظري

محيطي را كاهش تواند مسائل و مشكالت زيستمحيطي ميامروزه پژوهشگران بر اين باورند كه افزايش آگاهي عمومي زيست

تواند محيطي در مكان و زمان معين ميزيست شود. يك رفتار مخرب زيستدهد و منجر به رفتارهاي مسئوالنه در برابر محيط

هاي آينده و بر زندگي ناپذيري بر اكوسيستمها داشته باشد و صدمات جبرانا و زمانهتاثيرات ناخواسته فراواني در ساير مكان

رسد، چراكه رابطه بين توسعه پايدار پايدار ناممكن به نظر مي هاي فردا وارد آورد. در چنين شرايطي دستيابي به توسعهنسل

شود (گراوندي و همكاران، يابي به اهداف توسعه ميزيست مانع از دستاي دوسويه است و غفلت از محيطزيست رابطهو محيط

- محيطي نخستين گام در راه پايداري است و اساسا شرط بقاي آينده بشريت آگاهي زيست). كسب آگاهي زيست68: 1390

 ). براين اساس از نظر283: 1386زيست و زندگي كردن بر پايه آنهاست (فريتيوف، محيطي، توانايي فهم اصول شناخت محيط

محيطي و عوامل مؤثر در گسترش آن و محيطي يعني ميزان اطالعات فرد در مورد مسائل زيستمفهومي، آگاهي زيست

شناخت چگونگي رفتار جهت بهبود معضالت آن است. اما از نظر عملياتي شامل اطالعات عمومي افراد درباره اهميت و 

 يتزكيگامبرون و سو).  2010؛ لئونيدو و همكاران، 131: 1391 شان مي باشد (صالحي و همكاران،زيست در زندگينقش محيط

به  كنند،يم فيتعر )ستمياكوس(سازگان مبوجامعه بر يرگذاريتأث يابيفرد در درك و ارز ييتوانا راي طيمحتسيز يآگاه زين

 لياز آن مسا يناش يامدهاينها و پبه وجود آمدن آ منشأو ستيزطيمربوط به مح ليدر قالب درك مسا يآگاه نياكه يصورت

  .)2008 ،يصالح(شود  يگر م جلوه

 جهت در رفتارها اين اي كهگونه به تجديد نظركنند، خود محيطيزيست رفتارهاي در هاانسان كه دارد ضرورت بنابراين،      

آينده پيشگيري  در تربيش هايچالش بروز از بتوان تا يابند جهت كردن آن آلوده از جلوگيري و زيست محيط سالمت حفظ

 ثيرتأ تحت خود دارند، زيستمحيط قبال در افراد كه رفتاري البته )2014برتون، ؛2015همكاران، و رهيد( به عمل آورد

 قبال در افراد يهاي اثرگذار بر رفتارهاعامل از يكي محيطيآگاهي زيست هاي مختلفبررسي ابرنب كه است بسياري يهاعامل

 ؛2009،سكينت ؛2011همكاران، و ديزييل( باشديم پايدار توسعه اهداف به رسيدن در رفتارها ينا به دهيجهت و زيستمحيط

 ).1394،همكاران و ييشاهكوجه خوا
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محيطي به رسميت شناخته شده محيطي به منزله نخستين گام در جهت مشاركت شهروندان در مسائل زيستاطالعات زيست

زيست، دستيابي به اطالعات از طريق دهد كه اولين گام در فرآيند آموزش حفاظت از محيطاست. همچنين تحقيقات نشان مي

تواند به متغيرهاي ديگري مانند سطح محيطي در يك شهروند امري مهم است كه ميهاست. دستيابي به اطالعات زيسترسانه

ي نه تنها يك نقطه شروع است، بلكه بخش محيطتحصيالت و يا طبقه اجتماعي مرتبط باشد. به دست آوردن اطالعات زيست

- محيط محيطي اقتصادزيستهاي با افزايش آلودگي).87: 1393باشد (شبيري و همكاران، جدايي ناپذير از فرايند آموزش مي

متقابل  گيرد، بلكه به تأثيرمي زيست را در برهاي اقتصادي محيطاقتصاد كه نه تنها جنبه اي از علمزيست به عنوان شاخه

).  اقتصاد علم استفاده بهينه از منابع است. آگاهي از اين 10: 1388است (ترنر، زيست توجه دارد، مطرح شده محيطاقتصاد و 

سازد تا از منابع كمياب طبيعت به نحو مطلوب استفاده نمايد. اما بايد به اين نكته توجه علم و استفاده از آن بشر را قادر مي

ا نفع خود را در راستاي منافع جامعه قرار گيرد. به همين دليل استفاده بهينه از منابع طبيعت بايد در راستاي داشت كه الزام

زيست صورت پذيرد (رضوي، هاي آتي و به حداقل رسانيدن تخريب و آلودگي محيطمنافع جمعي و با لحاظ منافع نسل

- شپژوهخود، ستيزطيافراد در قبال مح يرفتارها يچگونگ بري طيمحتسيز يهايآگاه ريتأث تيبا توجه به اهم).23: 1392

 يهايآگاه زمينه بررسيدر )، 2017 (اوگوز و كاواس يبررس جيصورت گرفته است. ازجمله نتا نهيزم نيدر ا ياريبس يها

از  زانيم نيا نيب يقرار داشته و ارتباط يمحدود در سطح انيدانشجو يكه آگاه نشان دادهيدر ترك انيدانشجو يطيمحستيز

 زانسواديم يدر بررس )، 2017 (تكسوز و همكاران همچنين وجود نداشت.  انيدانشجو نيت والديالسطح تحص باي آگاه

كه تفاوت  دنديرس جهيننتيبه ا يطيمحتسيز يهاو پس از آموزش شيپ دوره در دو يميدانشكده ش انيدانشجو يطيمحتسيز

پژوهش كوز و . از طرفي داردو پس از آموزش وجود شيآنان در دو دوره پ يطيمحتسيزي هايآگاه زانيدر م يداريمعن

 ستيزطينسبت به مح يآگاه كهنشان داد هيدر ترك انيدانشجو يطيمحتسيز يآگاه زانيمي به منظور بررس )، 2018 (همكاران 

 يهاعامل ييشناسا يهنيزم درنيز )، 1396(هوشمندان مقدم فرد و شمس متفاوت است.  تيجنس وبر حسب نوع دانشكده

نشان  يدرس يهادر برنامه ستيزطيمحو يكشاورز يهاششهر زنجان در گنجاندن آموز ييابتدا مؤثر بر نگرش آموزگاران

 ستيزطيو مح يكشاورز يهاگنجاندن موضوع يهنيزمدرصد)، داراي نگرش مساعدي در  4/78آموزگاران (شتريدادند كه ب

 تجربهبا آموزگاران بدون سهيدر مقا ينگرش مساعدتر يكشاورزكار نيشيهستند و آموزگاران با تجربه پ يآموزش يهاهبرنامدر

در مقابل سن،  داشته و يطيمحتسيبا نگرش ز داريمثبت و معن يهرابطدر روستا سيتدر يهنيشيداشتند و پ يكار كشاورز

 1394 (و همكاران  ييشاهكو خواجهنداشتند. يداريمعن يهبحث رابطمورد نگرشت بااليسطح تحصپيشينه تدريس كل و 

دست  جينتا نيبه ا نالوديشهرستان ب غرق جا دهستان انييروستا يطيمحتسيز يهايبر آگاه مؤثرهاي عامل ي، در بررس)

 مشخص شد كه يي. از سوباشديم يدر حد متوسط خود رامونيپ يطيمحستياز امور ز انييروستا يهايآگاه زانيم كه افتندي
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 با سطح يجيترو-يآموزش يهاهساالنه و شركت در دور درآمد زانيكتاب، روزنامه و مجله، م يبررس الت،يسن، تحص نيب

  دارد.  وجود يداريمثبت و معن يآنان همبستگ يطيمحستيز يهايآگاه

  

  
  ):  مدل مفهومي پژوهش1شكل (

  

 

  قروش تحقي

است، زيرا در جهت توسعه دانش هاي كاربردي گيري پژوهش و هدف، از نوع پژوهشاين تحقيق از لحاظ جهت 

-گيرد و نتايج آن براي برنامه) انجام ميپاوهمحيطي روستاييان مورد مطالعه در شهرستان هاي زيستكاربردي(وضعيت آگاهي

لحاظ زماني نيز، با عنايت به اينكه اين پژوهش در يك مقطع زماني خاص  باشد. ازاندركاران امر قابل استفاده ميريزان و دست

باشد. در اين تحقيق از جنبه منطق يا رويكرد پژوهشي، با توجه به هاي تك مقطعي ميگيرد از نوع پژوهشو معين انجام مي

است و از سويي درصدد پاوه  تانمحيطي روستاييان در شهرسهاي زيستاينكه به دنبال تحليل فضايي عوامل موثر بر آگاهي

گيري، سعي در تعميم هاي نمونهباشد، از رويكرد استقرايي بهره گرفته شده وبا كمك تكنيكدهي نتايج آن ميامكان تعميم

ها به ترتيب؛ باشد. همچنين از نظر ميزان نظارت و درجه كنترل متغيرها و تحليل دادهنتايج حاصله از اين تحقيق به جامعه مي

صورت خانوار ساكن (به 2085در اين پژوهش جامعه آماري مورد نظر ما حدود استنباطي است.  -غير آزمايشي و توصيفي 

و روش نفر انتخاب گرديد. 280اي به تعداد نمونهباشند. كه با استفاده از فرمول تعيين حجم كوكران فعلي) در هشت روستا مي

صورت ها بهمحيطي روستاييان انتخاب شد. نمونههاي زيستهت بررسي آگاهينمونه گيري ساده براي تكميل پرسشنامه ج
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طور متناسب بين طور تصادفي انتخاب شدند، حجم نمونه بهبه تصادفي از بين روستائيان انتخاب شدند. ابتدا هشت روستا

  ها از روستاها انتخاب شدند.صورت تصادفي نمونهروستاها تخصيص يافت و سپس به

  

  هاي تحقيقيافته

درصد از جامعه آماري مورد مطالعه را زنان  9/4درصد از جامعه آماري را مردان و  1/95نفر نمونه آماري، 280از مجموع 

باشند و معموال سرپرستان خانوار مردان دهند. با توجه به اينكه جامعه آماري اين تحقيق، سرپرستان خانوارها ميتشكيل مي

سال با  20-30باشد و گروه سني بين درصد مي9/27سال با  31-40مربوط به گروه سني بين ترين فراواني هستند. بيش

درصد  3/31ترين رده قرار دارند. در روستاهاي دشتي، بيشترين فراواني تحصيالت مربوط به  سيكل با درصد در پايين7/10

نوع فعاليت پاسخگويان مربوط به شغل كشاورزي  ترين فراوانيبيش درصد بوده است. 5/31و در روستاهاي پايكوهي ديپلم با 

 7/2درصد  در روستاهاي پايكوهي و كمترين فراواني مربوط به شغل كارگري با  5/71درصد در روستاهاي دشتي و  3/75با 

  باشد.درصد در روستاهاي پايكوهي مي 5/1درصد در روستاهاي دشتي و 

  

  عوامل اجتماعي

هاي ديداري و شنيداري، بررسي متغيرهاي اجتماعي به مستقل (ميزان استفاده از رسانه در بخش عوامل اجتماعي سه متغير

هاي فراروي آگاهي محيطي،  متغيرهاي اجتماعي به عنوان موانع و ضعفعنوان نقاط قوت فراروي افزايش آگاهي زيست

(عوامل اجتماعي) و متغير وابسته محيطي) استفاده شده است. در فرضيه شماره يك به بررسي رابطه متغير مستقل زيست

  ايم.پرداخته ايكوهستاني و درهناپارامتريك فريدمن در دو منطقه  محيطي) با استفاده آزمونهاي زيست(آگاهي
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  كوهستاني هايمحيطي روستازيست : نتايج آزمون فريدمن پيرامون تاثير وسايل ارتباط جمعي در كسب آگاهي1جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  ضريب كاي اسكوئر  ايرتبهميانگين   هامولفه

    00/5  راديو

  

  

  

110/404  

  

  

  

  

8  

  

  

  

  

0,000  

(**)  

  53/7  تلويزيون

  63/4  كتاب

  40/3  نشريات ترويجي

  13/3  هاي تحقيقاتيمراكز و ايستگاه

  60/4  محيطياستفاده از كارشناسان متخصص زيست

  48/6  نياكان دانش بومي منتقل شده از

  11/4  هاي آموزشي دهياريكالس

  11/6  كشاورزان نمونه منطقه

  معناداري %99(**)                                                                1397، هاي تحقيقيافتهمأخذ: 

  

محيطي جمعي تأثيرگذار بر آگاهي زيستهاي وسايل ارتباطدرصد براي شاخص 99اساس جدول باال سطح معناداري بر

هاي دشتي بر روي هاي ارتباط جمعي در روستابدست آمده است كه اين امر بيانگر ميزان تأثيرگذاري بسيار باالي اين شاخص

باشد كه تحت تأثير عوامل مختلفي چون دسترسي آسان و ارزان به اين عوامل محيطي روستاييان اين مناطق ميآگاهي زيست

باشد هاي رسمي و غير رسمي ميربط در افزايش آگاهي بوميان از طريق آموزشهاي ذيهاي دستگاهقدمت منطقه و تالشو 

به  53/7اي ترين تأثير مثبت در ايجاد امنيت را با ميانگين رتبههاي جدول ذكر شده بايد گفت تلويزيون بيشو با توجه به داده

اي موجود است ترين ميانگين رتبهكه پايين 13/3اي هاي تحقيقاتي با ميانگين رتبهخود اختصاص داده و مراكز و ايستگاه

  محيطي روستاييان مناطق دشتي داشته است.كمترين تأثيرگذاري را در آگاهي زيست
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  كوهستانيهاي محيطي روستا: نتايج آزمون فريدمن پيرامون تاثير وسايل ارتباط جمعي در كسب آگاهي زيست2جدول

  معناداري %99(**)                                                                1398ت ميداني، مأخذ: مطالعا

  

محيطي در جمعي تأثيرگذار بر آگاهي زيستارتباطهاي وسايل درصد براي شاخص 99اساس جدول باال سطح معناداري بر

جمعي هاي وسايل ارتباطبدست آمده است كه اين امر بيانگر ميزان تأثيرگذاري بسيار باالي اين شاخص كوهستانيهاي روستا

دمت باشد كه تحت تأثير عوامل مختلف قمحيطي روستاييان اين مناطق ميبر روي آگاهي زيست كوهستانيهاي در روستا

باشد و با توجه هاي رسمي و غيررسمي ميربط در افزايش آگاهي بوميان از طريق آموزشهاي ذيهاي دستگاهمنطقه و تالش

به خود  33/7اي ترين تأثير مثبت در ايجاد امنيت را با ميانگين رتبهاي بدست آمده بايد گفت تلويزيون بيشبه ميانگين رتبه

ترين تأثيرگذاري را اي موجود است كمترين ميانگين رتبهكه پايين 04/3اي با ميانگين رتبه نشريات ترويجياختصاص داده و 

هاي تر تحت تأثير بعد مسافت بين واحدداشته است. كه اين امر بيش كوهستانيمحيطي روستاييان مناطق در آگاهي زيست

  باشد. چاپي نشريات و روستاييان مي

ضريب كاي  درجه آزادي معناداري سطح

  اسكوئر

 ها مؤلفه ايميانگين رتبه

000,0  

(**) 

8 

  

  

  

  

789/396  

  راديو 01/5

  تلويزيون 33/7

  كتاب 83/3

  نشريات ترويجي 04/3

  هاي تحقيقاتيمراكز و ايستگاه 08/4

  محيطياستفاده از كارشناسان متخصص زيست 73/4

  بومي منتقل شده از نياكاندانش   82/6

  هاي آموزشي دهياريكالس  07/5

  كشاورزان نمونه منطقه  10/6
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  ايدرههاي محيطي با استفاده از آزمون فريدمن براي روستاهاي اجتماعي جهت افزايش آگاهي زيست: بررسي نقش مولفه3جدول 

  

  گويه ها

ضريب كاي   ايميانگين رتبه

  اسكوئر

سطح   درجه آزادي

  معناداري

گيري هاي مربوط به فراهم كردن مشــاركت روســتاييان در تصــميم

  زيستمحيط

02/6   

  

  

  

  

  

  

  

577/229  

  

  

  

  

  

  

  

  

14  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,000         

(**)  

  85/5  آموزش روستاييان

  65/7  كاهش فقروبيكاري

  93/9  كيفيت خدمات و مسكن

  54/7  كيفيت دسترسي به اطالعات و ارتباطات

  02/8  مدارسهاي آموزشي فعاليت

  61/6  برنامه هاي تلويزيوني و رسانه هاي گروهي

  66/7  زيست محيطياستفاده از كارشناسان 

  41/10  آشنايي با نحوه تشكيل ، مديريت و عضويت در تشكلهاي جمعي 

  79/8  زيستمرتبط با محيط هايميزان مطالعه كتاب

  11/8  رضايت از مكان زندگي خود

  91/8  هاي آموزشيدسترسي به زير ساخت

  37/9  هاي دولتيارتباط با نهادها و ارگان

  90/7  زيستحفظ محيطهاي ترويجي جهت در كالسشركت 

  23/7  آشنايي با تكنولوژي جديد در امور كشاورزي

  معناداري %99(**)                                                                        1398مأخذ: مطالعات ميداني،    

  



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

211 

 

هاي اجتماعي بر روي آگاهي ناپارامتريك فريدمن به بررسي تأثير مولفهالذكر كه از طريق آزمون براساس جدول فوق    

هايي كه از بوميان نسبت به اين موضوع مورد سنجش هاي دشتي انجام گرفته با توجه به مولفهمحيطي بوميان روستازيست

-ان عوامل اجتماعي بر روي آگاهيدرصد از منظر بومي 99توانيم به اين نتيجه برسيم كه تا سطح معناداري اند ميقرار گرفته

ترين تأثيرگذاري را ها مؤثر بوده است اما ميزان تأثيرگذاري اين عوامل در اين منظر متناوب بوده كه بيشمحيطي آنزيست

ترين تأثير را بيش ايدره هاي جمعي بوده كه از نظر روستاييان مناطقآشنايي با نحوه تشكيل، مديريت و عضويت در تشكل

ترين مولفه تأثيرگذار را آموزش روستاييان به خود اختصاص داده كه اين امر محيطي آنها داشته و كمفزايش آگاهي زيستدر ا

محيطي رضايت هاي دستگاه هاي آموزشي در افزايش آگاهي زيستباشد كه روستاييان از تالشنشان دهنده اين موضوع مي

ترين و كم كارآمدترين هاي اجتماعي ضعيفدر اين امر در بخش مولفههاي مختلف دخيل ندارند و آن را نسبت به بخش

محيطي در هاي زيستدانند كه با اين تفاسير نيازمند تالش و باال بردن و تغيير در نحوه آموزش بوميان از آگاهيبخش مي

  باشد.مي ايمنطقه دره

  

  كوهستاني هايمحيطي با استفاده از آزمون فريدمن براي روستاهاي اجتماعي جهت افزايش آگاهي زيست: بررسي نقش مولفه4جدول

  

  گويه ها

ميانگين 

  ايرتبه

ضريب كاي 

  اسكوئر

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

ــميم گيري هاي مربوط به         ــتاييان در تصـ ــاركت روسـ فراهم كردن مشـ

  زيستمحيط

42/6   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  28/2  آموزش روستاييان

  24/6  كاهش فقروبيكاري

  71/9  كيفيت خدمات و مسكن

  15/8  كيفيت دسترسي به اطالعات و ارتباطات

  48/7  مدارسفعاليت هاي آموزشي 

  71/7  برنامه هاي تلويزيوني و رسانه هاي گروهي
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    66/7  استفاده از كارشناسان زيست محيطي

892/148  

  

14  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,012         

(*)  

  77/9  آشنايي با نحوه تشكيل و عضويت در تشكلهاي جمعي 

  77/8  زيستهاي مرتبط با محيطميزان مطالعه كتاب

  67/8  رضايت از مكان زندگي خود

  28/2  هاي آموزشيدسترسي به زير ساخت

  24/9  هاي دولتيارتباط با نهادها و ارگان

  شركت در كالس هاي ترويجي جهت حفظ 

  زيستمحيط

93/7  

  38/7  آشنايي با تكنولوژي جديد در امور كشاورزي

  معناداري %95(*)                                                        1398مأخذ: مطالعات ميداني،    

اجتماعي بر روي آگاهي هاي الذكر كه از طريق آزمون ناپارامتريك فريدمن به بررسي تأثير مولفهبراساس جدول فوق    

هاي كه از بوميان نسبت به اين موضوع مورد سنجش هاي پايكوهي انجام گرفته با توجه به مولفهزيست محيطي بوميان روستا

درصد از منظر بوميان عوامل اجتماعي بر روي آگاهي  95توانيم به اين نتيجه برسيم كه تا سطح معناداري اند ميقرار گرفته

ترين تأثيرگذاري را نها مؤثر بوده است اما ميزان تأثيرگذاري اين عوامل در اين منظر متناوب بوده كه بيشزيست محيطي آ

بيشترين تأثير  كوهستاني هاي جمعي بوده كه از نظر روستاييان مناطقآشنايي با نحوه تشكيل، مديريت و عضويت در تشكل

هاي فه تأثيرگذار را آموزش روستاييان و دسترسي به زيرساختترين مولها داشته و كممحيطي آنافزايش آگاهي زيست

هاي آموزشي هاي دستگاهباشد كه روستاييان از تالشآموزشي به خود اختصاص داده كه اين امر نشان دهنده اين موضوع مي

هاي ش مولفههاي مختلف دخيل در اين امر در بخمحيطي رضايت ندارند و آن را نسبت به بخشدر افزايش آگاهي زيست

دانند و عدم دسترسي را تحت تأثير شرايط جغرافيايي واقع شده روستا ترين و كم كارآمد ترين بخش مياجتماعي ضعيف

باشد دانند كه با اين تفاسير نيازمند تالش و براي باال بردن و تغيير در نحوه آموزش بوميان و تغيير در نحوه دسترسي آنها ميمي

  محيطي روستاييان را تا سطح قابل قبولي باال برد. توان آگاهي زيستكه از اين طريق مي
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با استفاده از آزمون  ايدره محيطي روستاييان در روستاهايهاي فراروي افزايش آگاهي زيست: بررسي نقش موانع و ضعف5جدول 

  فريدمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معناداري %95(*)                                                                 1398مأخذ: مطالعات ميداني، 

ساس جدول باال همان     هاي مشخص شده بدست آمده    درصد براي مؤلفه  95شود سطح معناداري   گونه كه مشاهده مي برا

سيار باالي اين مولفه    ست كه اين امر بيانگر تأثير ب ست ها در عدم افزايش ميزان ا شتي    آگاهي زي ستاييان مناطق د محيطي رو

ــد. و با توجه به ميانگين رتبه  مي ــت آمده  مؤلفه باشـ اند از اهميت  ي  اين بخش قرار گرفته هايي كه در زيرمجموعهاي بدسـ

ــاني برخوردار نبوده ــاهده مييكس ــتا   اند، همانطور كه مش ــرمايه ناچيز اهالي روس ــتطاعت مالي/ امكانات و س ــود عدم اس ش

ترين  به خود اختصاص داده و كم  82/4اي محيطي روستاييان را با ميانگين رتبه ترين تأثير منفي را در عدم آگاهي زيست يشب

ست با ميانگين رتبه    ساختن مردم در مورد اهميت محيط زي شد كه تأثير كم اين عامل   مي 17/3اي ميزان تأثيرگذاري آگاه ن با

باشند، كه با  مردم به خودي خود نسبت به اهميت محيط زيست پيرامون خود آگاه مي   تر تحت تأثير اين مقوله است كه بيش

ــيد كه ميزان تأثيرگذاري اين موانعها ميتوجه به اين يافته ــبت به توان به اين نتيجه رس ها در عدم توجيه و آگاهي بوميان نس

  

  گويه ها

ميــانگين      

  ايرتبه

ضريب كاي 

  اسكوئر

درجــه 

 آزادي

ــطح   سـ

معنــادار  

 ي

    40/3  پايين بودن سطح سواد

  

  

  

594/105  

  

  

  

  

   6 

  

  

  

  

0,030  

(*) 

 46/4  برگزار نشدن كالس هاي ترويجي و آموزشي

 50/4  ضعف برنامه هاي تلويزيوني در حوزه محيط زيست

 80/3  دسترسي نداشتن به اطالعات  و ارتباطات

 82/4  روستاعدم استطاعت مالي/ امكانات و سرمايه ناچيز اهالي 

عدم وجود برنامه مشـــخص و عدم توجه مســـئولين دولتي به 

  مشاركت مردم در طرحهاي مربوط به محيط زيست

85/3 

 17/3  آگاه نساختن مردم در مورد اهميت محيط زيست
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ست كه بايد با برنامه     محيط سيار تأثيرگذار بوده ا ست پيرامون ب مدون و كارآمد ابتدا ميزان تأثيرگذاري اين عوامل را  ريزيزي

  كاهش داد و به مرور زمان بطور كل اين عوامل ضعف و موانع را بطور كل ازبين برد. 

  

با استفاده از آزمون  محيطي روستاييان در روستاهاي كوهستانيهاي فراروي افزايش آگاهي زيست: بررسي نقش موانع و ضعف6جدول 

  فريدمن

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معناداري %99(**)                                                                   1398مطالعات ميداني، مأخذ: 

هاي مشخص شده بدست آمده است كه اين امر بيانگر درصد براي مؤلفه 99شود سطح معناداري گونه كه مشاهده ميهمان

باشد. و با توجه به مي كوهستانيمحيطي روستاييان مناطق ميزان آگاهي زيستها در عدم افزايش تأثير بسيار باالي اين مولفه

اند، اند از اهميت يكساني برخوردار نبودهي  اين بخش قرار گرفتههايي كه در زير مجموعهاي بدست آمده  مؤلفهميانگين رتبه

اي محيطي روستاييان با ميانگين رتبهاهي زيستترين تأثير منفي را در عدم آگبيش هاي ترويجي و آموزشيبرگزار نشدن كالس

اي زيست با ميانگين رتبهترين ميزان تأثيرگذاري آگاه نساختن مردم در مورد اهميت محيطبه خود اختصاص داده و كم 75/4

يط زيست تر تحت تأثير اين مقوله است كه مردم به خودي خود نسبت به اهميت محباشد كه تأثير كم اين عامل بيشمي 80/2

  

  ه هاگوي

ميــانگين       

  ايرتبه

ضريب كاي 

  اسكوئر

درجــه 

 آزادي

ــطــح  ســ

 معناداري

    39/4  پايين بودن سطح سواد

  

  

  

127/119  

  

  

  

  

6    

  

  

  

  

  

  

0,000  

(**) 

 75/4  برگزار نشدن كالس هاي ترويجي و آموزشي

 50/4  ضعف برنامه هاي تلويزيوني در حوزه محيط زيست

 83/3  ارتباطاتدسترسي نداشتن به اطالعات  و 

 38/4  عدم استطاعت مالي/ امكانات و سرمايه ناچيز اهالي روستا

عدم وجود برنامه مشــخص و عدم توجه مســئولين دولتي به 

  مشاركت مردم در طرحهاي مربوط به محيط زيست

35/3 

 80/2  آگاه نساختن مردم در مورد اهميت محيط زيست
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 ايدرههاي ربطي در اين بخش نسبت به روستاييان مناطق باشند، از علل اصلي پايين بودن ميانگينپيرامون خود آگاه مي

باشد. كه محيطي اين افراد ميسازي زيستپراكندگي بسيار باالي اين روستاييان و كم توجهي به كاهش موانع در جهت آگاه

ها در عدم توجيه و آگاهي بوميان نسبت به توان به اين نتيجه رسيد كه ميزان تأثيرگذاري اين موانعها ميبا توجه به اين يافته

ريزي مدون و كارآمد ابتدا ميزان تأثيرگذاري اين عوامل را زيست پيرامون بسيار تأثيرگذار بوده است كه بايد با برنامهمحيط

  موانع را بطور كل ازبين برد. كاهش داد و به مرور زمان بطور كل اين عوامل ضعف و 

  عوامل اقتصادي

 نوع كشت، ( نوع شغل، ميزان درآمد ماهيانه، مالكيت مسكنسنجش در پژوهش حاضر شامل متغيرهايعوامل اقتصادي مورد 

. در فرضيه شماره دو به بررسي رابطه متغير مستقل (عوامل اقتصادي) و باشدميچگونگي دسترسي به امكانات توليدي) و 

  پردازيم.من ويتني، اسپيرمن مي -هاي ناپارامتريك كروسكال واليس، يومحيطي) با استفاده آزمونزيست تغير وابسته (آگاهيم

  واليس محيطي روستاييان بر حسب نوع شغل با استفاده از آزمون كروسكالزيست : تفاوت ميزان آگاهي 7جدول

متغير 

 مستقل
 متغير وابسته

  تيپ روستاها
 هامقوله

ميانگين 

 هارتبه

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداري

 نوع شغل
هاي آگاهي

 زيست محيطي

 

 دشتي

 

يكشاورز  04/80  

189/10  
           

037/0*  

 67/38 دامداري

 45/51 اداري

 47/67 ازاد

  88/96 كارگري

 

 

 پايكوهي

 

يكشاورز  73/63  

418/4 352/0ns 

  75/83 دامداري

  89/51 اداري

  82/69 ازاد

  50/69 كارگري

 nsعدم معناداري                     معناداري %95(*)   1398هاي تحقيق، ماخذ: يافته

هاي مناطق دشتي توجه به جدول باال كه از طريق آزمون كروسكال واليس به سنجش ميزان تأثيرگذاري شغل ساكنان روستا با

اي اختصاص يافته هاي رتبهمحيطي روستاييان پرداخته است با در نظر گرفتن ميانگينبر روي ميزان آگاهي زيستو پايكوهي 

اي است و در هاي دشتي و پايكوهي) و آماره آزمون كه منوط به ميانگين رتبهبه هر شغل در دو بخش مورد سنجش (روستا
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توان اينگونه استدالل هاي مورد سنجش ميل تحت تأثير تمامي شغلنهايت سطح معناداري اختصاص يافته به هر بخش بطور ك

دهد بطور نسبي درصد را نشان مي 95نمود كه شغل ساكنان روستايي در مناطق دشتي باتوجه به سطح معناداري كه تا سطح 

به عدم معناداري كه در محيطي اين روستاييان مؤثر واقع شده ولي در مناطقه پايكوهي شغل ساكنين با توجه بر آگاهي زيست

هاي (پايكوهي) تأثيرگذار نبوده بلكه محيطي ساكنان اين روستاسطح معناداري اين بخش مشهود است بر روي آگاهي زيست

  باشند. عوامل ديگر در اين امر دخيل مي

  محيطي روستاييانهاي زيست: آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه درآمد با آگاهي8جدول

 متغير وابسته مستقلمتغير 
ضريب   روستا تيپ

 آماره
 سطح معناداري

  محيطيآگاهي زيست درآمد
 387/0ns -071/0  دشتي

 663/0ns  039/0  پايكوهي

  عدم معناداريNS                           1398هاي تحقيق،مأخذ: يافته

ــخاص و ميزان آگاهي                  طه ميزان درآمد اشـ ــنجش راب به سـ ــپيرمن  لذكر كه از طريق آزمون اسـ به جدول فوق ا با توجه 

محيطي روســتاييان در دو منطقه دشــتي و پايكوهي انجام گرفته با در نظر گرفتن تمامي اوصــاف و ســطح معناداري  زيســت

صله مي  صل نمود كه بين اين دو ارت حا شد كه هنوز  باطي وجود ندارد علت آن امر هم اين مقوله ميتوان اينگونه نتيجه حا با

سيده     سطح فرهنگي نر ستايي به اين  شوند و يا    اي بابت جلوگيري از تخريب محيطاند كه هزينهدر نواحي رو ست متقبل ب زي

روستايي انجام   محيطي ساكنان  هاي آموزشي جهت باالبردن آگاهي زيست  اي از طريق خود ساكنان جهت اجراي برنامه هزينه

  .  محيطي آنها تأثيرگذار باشدها نتوانسته بصورت مستقيم بر آگاهي زيستگيرد در نتيجه ميزان درآمد آن

 

  گيري  نتيجه

هاي ديداري و شنيداري، بررسي متغيرهاي اجتماعي به در بخش عوامل اجتماعي سه متغير مستقل (ميزان استفاده از رسانه

هاي فراروي آگاهي محيطي،  متغيرهاي اجتماعي به عنوان موانع و ضعفافزايش آگاهي زيستعنوان نقاط قوت فراروي 

محيطي را  هاي اجتماعي رابطه معنادار با متغير آگاهي زيستمحيطي) استفاده شده است. نتايج حاصل درتمامي مؤلفهزيست

باشد البته الزم به محيطي برقرار مييي با آگاهي زيستهاي اجتماعي خانوار روستادهد. لذا رابطه معنادار بين مؤلفهنشان مي

اي كه اين تأثيرگذاري در گونهذكر است كه ميزان تأثيرگذاري عوامل اجتماعي در دو منطقه مورد پژوهش متفاوت است به



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

217 

 

ها نسبت به روستاهم فاصله نسبتأ بيشتر اين  باشد علت اين امرتر از مناطق دشتي ميگيري كمطور چشممناطق پايكوهي به

تر و حتي به محيطي در بخش اجتماعي است و دسترسي آنها به اين مراكز كمهاي دشتي از مراكز ترويج آگاهي زيستروستا

اول پژوهش حاضر از لحاظ نتايج حاصله از اين پژوهش بطور تقريبي با  در نهايت فرضبعضي از آنها غير ممكن است. 

)، نامدار 1392)، فرهمند و همكاران (1990)، كاريزر (2013)، هوري (2014)، وانگ (1384(نيا و افتخاري نتايج فاضل

اجتماعي متفاوت است ولي  هاي مبنا قرار گرفته در مولفه) همسو بوده و فقط در نوع محيط مورد سنجش و مولفه1389(

)، عمراني و 1990)، هانگفورد وولك (2010)، دونو (2013)، مولنيا (1386نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش شاهنوشي (

هاي متفاوتي كه مورد تر تحت تأثير ويژگي) هم جهت نبود و نتايج متفاوت بوده كه بيش1390) و صالحي (1386محمدي (

  اند بوده است. سنجش قرار گرفته

نوع شغل، ميزان درآمد (  الف. فرديهمچنين عوامل اقتصادي مورد سنجش در پژوهش حاضر شامل متغيرها در دو بعد: 

(نوع كشت، چگونگي دسترسي به امكانات توليدي) مورد سنجش قرار هاي شغلي ب. ويژگيماهيانه، مالكيت مسكن) و 

محيطي هاي شغلي خانوار و ارتباط آنها با آگاهي زيستهاي فردي و ويژگيگرفته شده است. نتايج حاصل در دو بخش مؤلفه

صورت صورت مجزا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و هر دو ناحيه بهتي و پايكوهي بهدر دو ناحيه مورد مطالعه دش

لي دو محيط بوده است البته خاطر نزديكي شرايط شغاند اين هم بهتقريبا همگون عدم ارتباط را جز موارد خاص نشان داده

تي در دو محيط وجود داشت كه آن هم تحت تأثير محيطي بر انتخاب نوع كشت تأثيرگذاري متفاوفقط در تأثير آگاهي زيست

)، خواجه 2013دوم بطور تقريبي با نتايج پيتر( حاصله از اين پژوهش در بخش فرض نتايج شرايط محيطي منطقه بوده است.

) همسو بوده ولي فقط در محيط 1394)، مهدومي (1393)،  حجازي (1390)،  فرجي (1392)، صالحي(1394شاهكوهي (

)، 1992هاي جزيي مورد سنجش متفاوت بوده است ولي نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش دورفر (مورد مطالعه و معيار

) هم جهت 1384)، كوكبي (1388) و قاليباف (1384)، باوثوق (1391)، عبدالهي (1976)، رامزي (1990ولك ( هانگفورد و

محيطي بر ها بيشتر به تأثيرگذاري آگاهي زيستنبود و نتايج متفاوت بوده كه بيشتر تحت تأثير اين عامل بوده كه اين پژوهش

خصوص محيطي توجه نشده بهعوامل دخيل بر ايجاد آگاهي زيست اند و به تأثيرگذاريمحيطي توجه نمودهرفتار زيست

 گردد:در نهايت پيشنهادهاي زير توصيه مي عوامل اقتصادي مؤثر بر اين عامل توجه نگرديده است.

 محيطيزيست معضالت زمينه در خصوصبه و صورت مشاركتي به هارسانه از زيستگران محيطآموزش و معلمان •

تواند در ارتقاي ترين ابزاري كه ميدر واقع يكي از مهم .نمايند آموزان استفاده دانش وسيله به مطالعه مورد منطقه

ها بايد به ساخت هاي جمعي است. اين رسانهمحيطي افراد جامعه بسيار مثمرثمر واقع شود، رسانهآگاهي زيست

 هايبرنامه به توليد سازان برنامه د. لذا توجهمحيطي مردم بپردازنهايي در جهت افزايش سطح آگاهي زيستبرنامه
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 مختلف هايبه جنبه بايستمي هابرنامه اين توليد در. دارد بااليي اهميت سن آنان با متناسب و محيطيزيست

 استاني اهميت هايشبكه مانند محلي هايرسانه نقش كه محلي پرداخت و ايمنطقه جهاني، از محيطي اعمزيست

  . يابدمي بيشتري

سازي و تالش تواند با فرهنگتقويت روحيه جمعي: كاهش فردگرايي و افزايش روحيه مشاركت، امريست كه مي •

در جهت آن عملي شود. بايد در افراد جامعه مشاركت و كار جمعي و همچنين حس مسئوليت اجتماعي تقويت 

ند، داراي حس تعلق شوند و رفتارهاي كنشود افراد به محيطي كه در آن زندگي ميشود كه اين امر باعث مي

  محيطي بهتري داشته باشند.زيست

تري ها بايد اهميت بيشتري برخوردارند، آموزش ويژه اين گروهدرآمد از دانش پايينهاي كمكه گروهبا توجه به اين •

ان و يا برگزاري بازديدهاي هاي آموزشي به آنتوان با شناسايي افراد اين گروه و ارائه بستهپيدا كند. براي مثال، مي

  محيطي آنان كمك كرد.محيطي به ارتقاي دانش زيستزيست

  

  منابع

 .39شماره زيست،محيط حفاظت سازمان علمي فصلنامه ،زيستمحيط و فرهنگي توسعه )،1382( اژدري -
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 .78-67 ،136روستا، شماره محيط و مسكن مجله ،»جوانرود شهرستان شروينه روستاي: موردمطالعه«

 حل راهكارهاي و ايران روستاهاي محيطيزيست مشكالت بر ، مروري)1390حسن و همكاران ( لنگرودي، -

 .115-101 ،133شماره روستا، محيط و مسكن فصلنامه مشكالت، اين

هاي موثر بر نگرش آموزگاران ابتدايي شهر زنجان در )، عامل1394هوشمندان مقدم فرد، زهرا و همكاران ( -

مديريت آموزش كشلورزي، هاي درسي، پژوهش زيست در برنامههاي كشاورزي و محيطگنجاندن آموزش

52-40. 

محيطي (مورد بررسي: )، بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رفتارهاي زيست1393فرهمند و همكاران ( -

 .109-141شهروندان شهر يزد)، مطالعات جامعه شناختي شهري، 

 

- Teksoz, G., Sahin, E. and Ertepinar, H. (2010). A New Vision for Chemistry 

Education Students: Environmental Education. International Journal of 

Environmental and Science Education, 5(2), 131-149. 
- Köse, S., Gencer, A. S., Gezer, K., Erol, G. H. and Bilen, K. (20118). 

Investigation of undergraduate students’ environmental attitudes.International 

Electronic Journal of environmental education, 1(2), 

- Burton, R. J. (2017). The influence of farmer demographic characteristics on 

environmental behaviour:A review. Journal of environmental management,135, 

19-26. 

- Rhead, R., Elliot, M., and Upham, P. (2015). Assessing the structure of UK 

environmental concernand its association with pro-environmental 

behaviour.Journal of Environmental Psychology, 43, 175-183 

- Salehi, S. (2008). A Study of Factors Underpinning Environmental Attitudes and 

Behaviours, PhdDissertation. The University of Leeds. 

- Taskin, O. (2017). The environmental attitudes of Turkish senior high school 

students in the contextof postmaterialism and the new environmental paradigm. 

International Journal of Science Education,31(4), 481-502. 



  منفردحسيني                      

220 

 

- Yildiz, N. D., Yilmaz, H. and Demir, M. (2017). Effects of personal 

characteristics on environmental awareness; a questionnaire survey with 

university campus people in a developing country, Turkey. Scientific Research 

and Essays, 6(2), 332-340. 

- Leonidou, L. C., Leonidou, C. N. and Kvasova, O. (2010). Antecedents and 

outcomes of consumerenvironmentally friendly attitudes and behaviour. 

Journal of MarketingManagement, 26(13-14), 1319-1344. 

  

  

  

  

 

 


