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Abstract
Most environmental issues are rooted in human's wrong behaviors. Among the factors influencing
these behaviors, are low awareness level and environmental literacy, followed by environmental
instability and degradation. In the meantime, investigating and analyzing the environmental behavior
and awareness among rural community is of great importance, having known as the community with
the most connection with its surroundings. Therefore, the current descriptive survey, being done with
the aim of studying and analyzing the environmental behavior and awareness of villagers in
Zangalanlou rural district. Research methodology was descriptive-analytical, based on documentary
studies and field data. According to the sampling, made by cochran method with 0.07 erorr in this
study, 140 sample families were selected among the villagers of Zangelanloo rural districts, then, the
required information were gathered through the researcher-made questionnaire. Also, the total
Reliability was obtained 0/8 for research, and its validity was approved by experts and professors of
university. According to the findings, the average of most research indicators, except for three
indicators of awareness of the benefits of using clean energy, awareness of the harms of agricultural
pesticides and product packaging, were obtained above average (based on the Likert five-item scale).
Also, the correlation between research variables (level of education, and villagers' participation rate in
environmental educational courses), proves a positive and significant relationship. Then, using
Pearson Correlation Test, the relationship between the level of environmental awareness and
environmental behavior was analyzed. the results indicated a meaningful relationship between these
two variables. Also, according to prioritizing the Indicators and villages in VIKOR model, it was
found that Zanglanloo village enjoyed higher environmental bahavior and awareness, comparred to
the other villages, and Kalateh Toot village was placed in the lowest class of VIKOR model, based on
the level of environmental bahavior and awareness.
Keywords: Environmental awareness, Environmental behavior, Environmental development, rural
development.
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چکیده
اغلب مسائل زیست محیطی ریشه در رفتارهای نادرست انسان دارد .از جمله عوامل تأثیرگذار در بروز این رفتارها کمبود آگاهی و
سواد زیست محیطی است که ناپایداری و تخریب محیط زیست و منابع را به دنبال داشته است .در این میان بررسیی و تحلییل رفتیار و
آگاهی زیستمحیطی در جوامع روستایی که همواره با محیط پیرامون خود ارتباطی تنگانگ دارند ،بیشتر اهمیت دارد .پژوهش حاضر با
هدف بررسی و تحلیل دانش و آگاهی زیست محیطی روستاییان در دهستان زنگالنلو انجام شده است .روششناسی پژوهش توصیفی -
تحلیلی و بر پایۀ مطالعات اسنادی و دادههای میدانی است .براساس نمونهگیری با روش کوکران با خطای  ،0/08تعداد  136خانوار برای
نمونه انتخاب شدند و اطالعات موردنیاز با ابزار پرسشنامۀ محقق ساخته جمع آوری شد .پایایی کلی مدنظر در این مطالعه  0/8به دست
آمده است و کارشناسان و اعضای هیئت علمی روایی آن را تأیید کرده اند .طبق یافته های به دست آمده از بررسی شاخص های پژوهش،
میانگین اغلب شاخصها ،بهجز سه شاخص آگاهی از مزایای استفاده از انرژیهای پاک ،آگاهی از مضرات سموم کشاورزی و بستهبند ی
محصوالت ،بیشتر از سطح متوسط (بر مبنای طیف پنجگزینه ای لیکرت) اسیت .بررسیی همبسیتگی بیین متغیرهیای پیژوهش (سیطح
تحصیالت و میزان شرکت در دوره های آموزش محیط زیست) نیز نشان دهندۀ رابطهای مثبت و معنادار است .در ادامه ،با بهرهگییری از
آزمون همبستگی پیرسون ،رابطۀ میان میزان آگاهی زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی تحلیل شد .نتایج تحلیل نشان میدهد میان این
دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین براساس اولویت بندی شاخص ها و روستاها در الگوی ویکور مشخص شید در روسیتای
زنگالنلو نسبت به سایر روستاها ،روستاییان ازنظر آگاهی و رفتار زیستمحیطی از وضعیت بهتری برخوردارند و روسیتای کالتیه تیوت
ازنظر میزان آگاهی و رفتار زیستمحیطی روستاییان در آخرین بخش الگوی ویکور قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :آگاهی محیط زیستی ،رفتار محیط زیستی ،توسعۀ زیستمحیطی ،توسعۀ روستایی.
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مقدمه
آگاهیهای زیست محیطی نقش مهمی در فعالیت های روزمرۀ افراد جامعه دارد .این آگاهی ها مسیر توسعۀ جوامع
را هموار میکند و از مشکالت و نارساییهای محیطی بهوجودآمده میکاهد ) .)Kumar sanjay, 2013امروزه تهدید
محیط زیست از سوی انسانها در کانون توجه جوامع قرن بیست ویکم قرار گرفته و افکار عمومی را به خود معطوف
کرده است؛ زیرا این تهدیدها مسائل عمده ای درزمینۀ پایداری محیط زیست به وجود آورده اسیت (صیالحی)1389 ،
که از آن جمله استفادۀ بیش ازحد از انرژیهای فسیلی ،استفاده از روشهای آبیاری سنتی ،تغیییرات کیاربری اراضیی
کشاورزی به غیرکشاورزی ،استفادۀ بیش از ظرفیت از منابع ،استفادۀ بیروییه از آفیتکیشهیا ،دفین میواد زائید بیه
روش های غیربهداشتی ،تفکیک نکردن زباله های تولیدشده و بسیاری دیگر از رفتارهای مخرب زیست محیطی است.
همان طور که مشاهده میشود ،ناآگاهی انسان از رفتارهای نادرستِ زیست محیطی آسیب ها و مشکالتی در این زمینه
پدید آورده که در بلندمدت تحلیل و تخریب محیط زیست را در پی داشته است (بارو .)1380 ،با توجه به اینکه پس
از انقالب صنعتی ،به ویژه در سالهای اخیر ،شاهد تخریب روزافزون محیطزیست به دست انسانهاییم ،پرداختن بیه
مباحث زیستمحیطی و اجرای برنامهها و سیاستها برای افزایش آگاهی دربارۀ چگونگی رفتار با محیط ،بسیار مهم
و ضروری مینماید ))Alp et al., 2006؛ زیرا براساس بیشتر مطالعات صورتگرفته ،از عمدهترین دالیل بحرانهای
زیست محیطی ،نبود یا کمبود آگاهی دربارۀ مسائل محیط زیست پیرامون و رفتارهای نادرست انسان ها در ایین زمینیه
است (خواجه شاهکویی و همکاران .)1393 ،این آسیب ها ،صرف نظر از نوعشان ،بی مرز و جهان شمول اند و عمومیا
پیدایش یکی ،بروز یا تشدید بحران های دیگر را در سایر مناطق بیه همیراه دارد (اییزدی و همکیاران .)1392 ،ایین
مسئله نبودِ تعادل پایدار در طبیعت و محیط زیست را نیز به دنبال می آورد و نسل بعد را درزمینیۀ تیأمین نیازهایشیان
(بهره برداری از منابع) با مشکل جدی مواجه میکند؛ از این رو به اعتقاد بیشتر صاحبنظیران ،کیاهش رونید بحیران
محیط زیست مشروط به افیزایش آگیاهیهیای انسیان و کیاهش رفتارهیای مخیرب و درنتیجیۀ آن تغیییر رفتارهیای
ناآگاهانه ای است که سرنوشت انسان و محیط پیرامون او را تهدید می کند (رضایی و شبیری .)1393 ،انسان موظیف
است برای جبران ضررهایی که به طبیعت وارد می کند ،عواقب رفتار خود با طبیعت را بپذیرد و بیرای کیاهش آثیار
مخرب آن تالش کند .ازجملۀ این تالشها ارتقای آگاهیهای زیستمحیطی بیهمنزلیۀ ییک ضیرورت بیرای کیاهش
رفتارهای مخرب و کسب شناخت در این زمینه است ) .)Wallner, 2003آگیاهی از پیامید رفتارهیای اشیتباه سیبب
کاهش این نوع رفتارها در محیط زیست می شود و به افزایش آگاهی از ظرفیت های محیط کمک میکند .با توجه بیه
مباحث مطرح شده مشخص میشود بسییاری از مسیائل پدیدآمیده در محییط ،در نتیجیۀ ناآگیاهی انسیان از عواقیب
رفتارهای خود دربرابر محیط است (رادفورد .)65 :1381 ،در ایین زمینیه افیزایش آگیاهی روسیتاییان از جنبیه هیای
مختلف زیست محیطی یکی از مهم ترین راهکارها در کشورهای درحال توسعه بیرای دسیتیابی بیه توسیعۀ پاییدار در
جوامع روستایی است (افتخاری و فاضل نیا .)1384 ،روستاها که از مهمترین سکونتگاههای جمعیتی هسیتند ،ارتبیاط
و پیوندی تنگاتنگ با محیط پیرامون خود دارند و بهطور متقابل بر یکیدیگر تیأثیر مییگذارنید .بیشیتر فعالییت هیای
اقتصادی این نواحی بر مبنای ارتباط مستقیم با طبیعت است .جوامع روستایی که منبع اصلی برآوردن نیازهای غذایی
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بشر محسوب میشوند ،باید از محیط زیست پیرامون شناخت کافی داشته باشیند تیا آسییب رسیانی بیه محییط را بیه
کمترین میزان ممکن برسانند (ایزدی و همکاران)1392 ،؛ زییرا در صیورت بییتیوجهی بیه ایین مسیئله پیامیدهای
زیانباری متوجه طبیعت و منابع آن و همچنین سالمت افراد می شود و در مراحل بعد ،توسعۀ اقتصادی ،اجتمیاعی و
فرهنگی جوامع از این امر متأثر می شود (محرم نژاد و حیدری .)1385 ،با توجه به اهمییت محییطزیسیت در نیواحی
روستایی و نقش آگاهی انسان در نوع عملکرد او دربرابر طبیعت ،تحلیل رفتار و آگاهی زیست محیطیی بسییار مهیم
است؛ زیرا راهگشای بسیاری از مشکالت در نواحی روستایی خواهد بیود .بیا توجیه بیه ضیرورتهیای تحقیقیاتی،
محققان مطالعاتی با موضوعات متفاوت انجام داده اند؛ برای نمونه صیالحی ( )1389پژوهشیی بیا عنیوان «رفتارهیای
محیط زیستی ،دانش زیست محیطی و تحصیالت» انجام داد .نتایج این پژوهش حاکی از کمبود دانش زیست محیطیی
و در عین حال رفتارهای زیستمحیطی نسبتا مناسب در میان افراد بررسی شده بود .همچنین یافتهها نشیان دهنیدۀ آن
بود که رابطۀ معنیداری بین سطح تحصیالت و دانش زیست محیطیی وجیود نیدارد (صیالحی .)1389 ،فردوسیی و
همکاران ( )1386نیز پژوهشی با عنوان «رابطۀ بین دانش زیسیتمحیطیی و رفتارهیای زیسیتمحیطیی محافظیت از
محیط» انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد دانشجویانی که واحدهای درسی درزمینۀ محییط زیسیت گذرانیده انید
رفتارهای مبتنی بر محافظت از محیط بیشتری در مقایسه با دانشجویانی که این واحدها را نگذرانده اند ،از خود نشان
میدهند و بین نگرش انسان مداری و رفتار مبتنی بر محافظت از محییط ،رابطیه ای مثبیت و معنیادار وجیود دارد؛ در
حالی که میان این نگرش و بیاعتنایی ،هیچ رابطۀ معناداری به دسیت نیامیده اسیت (فردوسیی و همکیاران.)1386 ،
صالحی و آقامحمدی ( )1387پژوهشی با عنوان «بررسی دانش ،نگرش و مهارت های زیست محیطی معلمان آموزش
دورۀ ابتدایی در استان مازندران» انجام دادند .نتایج این پژوهش گویای آن است کیه بییش از  69درصید از معلمیان
آموزش دورۀ ابتدایی نگرشی کامال موافق یا موافق با رفتارهای زیست محیطی دارند (صالحی و آقامحمیدی.)1387 ،
در ادامه ،فاضلی و صالحی ( )1392پژوهشی با عنوان «شکاف نگرش ،دانش و رفتارهای زیست محیطی گردشگران»
انجام دادند .برطبق یافتههای بهدستآمده از آزمون همبستگی پیرسون ،رفتار زیستمحیطی گردشگران با ارزشهیای
محیط زیستی ،درک منافع محیط زیستی ،تصور فرهنگی و انگیزۀ فرهنگی رابطۀ مسیتقیم معنیادار دارد؛ در حیالی کیه
میان دانش زیست محیطی و رفتار زیست محیطی گردشگران رابطۀ معنیاداری دییده نمیی شیود (فاضیلی و صیالحی،
 .)1392همچنین ایزدی و همکاران ( )1392پژوهشی با عنوان «برآورد میزان آگاهیهای زیست محیطی دانش آمیوزان
روستایی و رابطۀ آن با آگاهی والدین و مربیان در روستاهای منطقۀ جی اصفهان» انجام دادند .نتیایج پیژوهش نشیان
داد دانش آموزان ،والدین و آموزگاران در روستاهای مطالعه شده ،سطح مناسبی از دانش محییطزیسیتی دارنید و ایین
دانش از جنسیت آنها تأثیر میپذیرد (اییزدی و همکیاران .)1392 ،همچنیین تفیاوت سینی دانیش آمیوزان در مقطیع
راهنمایی تأثیری بر میزان آگاهی آنها از محیطزیست ندارد و همبستگی مثبت و معناداری میان آگاهی دانش آموزان و
آموزگاران آنها از محیط وجود دارد .عظیمی و همکاران ( )1391پژوهشی با عنوان «افیزایش دانیش زیسیت محیطیی
همگانی با تأکید بر آموزش محیط زیست» انجام دادند .نتایج این پژوهش نشان داد عوامل بسیاری در توفیق برنامه ها
و طرحهای مرتبط با محیطزیست سالم مؤثر است و نیروی انسانی یکی از مهمترین آنهاسیت و بیا توجیه بیه تیأثیر
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انسان بر محیط اطراف خود ،به طور کلی یکی از مهمترین اقدامات برای رفع مشکالت زیستمحیطی ارتقای فرهنگ
در این زمینه است (عظیمی و همکاران .)1391 ،در ادامه به تعدادی از منابع خارجی مرتبط با موضوع پژوهش اشاره
می شود .کومار سنجای 1در سال  2013پژوهشی با عنوان «آگاهیهای زیست محیطی در میان میردم روسیتایی منطقیۀ
همیرپور» انجام داد .نتایج این پژوهش نشان داد آگاهی زیست محیطی در میان مردم همیرپور کم اسیت و مشیکالت
زیادی بر سر راه اطالع رسانی زیست محیطی به روستاییان وجود دارد .در این پیژوهش بیه نظیر مییرسید میردم تیا
حدودی آگاهی زیستمحیطی دارند ،اما رفتار زیستمحیطیی از خیود نشیان نمییدهنید (.)Kumar Sanjay, 2013
ریس و ات آل 2در سال  2010پژوهشی با عنوان «آموزش و دانش زیستمحیطیی محلیی» انجیام دادنید .نتیایج ایین
بررسی نشان می دهد میان دانش محلی و آکادمیک رابطه ای وجود ندارد و بیه همیین دلییل ارائیۀ آمیوزش درزمینیۀ
محیط زیست الزم است و در واقع یادگیری فرهنگ سازی درزمینۀ محیط زیست به حفظ محیط کمک شایانی میکنید
( .)Reyes & et all, 2010السالم و اتآل 3نیز در سال  2009پژوهشی با عنوان «آموزش محیطزیسیت و تیأثیر آن
بر دانش و نگرش دانش آموزان مدرسه» انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد اجرای برنامههیای مینظم در آموزشیگاه
(به ویژه مدارس) درزمینۀ حفاظت از محیط زیست بسیار ضروری و الزم است و آگاهی دادن درزمینۀ محییط زیسیت
باید بخشی از برنامههای آموزشیی باشید ( .)El-Salam & et all, 2009براسیاس تحقیقیات انجیامگرفتیه ،دانیش و
آگاهیهای زیست محیطی روستاییان ،رفتار درست و مسئوالنۀ آنها دربرابر محییط را در پیی دارد و سیبب پاییداری
منابع محیطی میی شیود (فاضیلنییا و رکینالیدین افتخیاری)1384 ،؛ امیا تیاکنون مطالعیۀ متمرکیزی دربیارۀ آگیاهی
زیست محیطی روستاییان و رفتارهای متناسب با آن در محیط های روستایی صورت نگرفته است .این در حالی است
که ضرورت شناخت رفتار و ارزیابی آگاهیهای روستاییان از مسائل محیط زیست ازنظر چگونگی رفتار آنها دربرابیر
طبیعت پیرامون خود بسیار مهم است (ایزدی و همکاران )1392 ،و از این رهگذر ضرورت بررسی و ارزیابی دانیش
و آگاهی های زیست محیطی در نقاط روستایی دهستان زنگالنلو نیز آشیکار میی شیود .هیدف از انجیام ایین مطالعیه
شناخت سطح دانش و آگاهی زیست محیطی و ارزیابی رفتار زیست محیطی روسیتاییان دهسیتان زنگالنلیو از توابیع
شهرستان درگز در استان خراسان رضوی اسیت؛ زییرا سیاکنان روسیتاهای موردمطالعیه در ایین دهسیتان بیه لحیا
ویژگیهای طبیعی پیوندی نزدیک با محیط پیرامون خود دارند .اقتصاد غالب این منطقه بر مبنای بهره برداری مستقیم
از طبیعت است؛ زیرا بیشتر ساکنان منطقه درزمینۀ کشاورزی و دامپروری فعال اند .در مناطقی که افراد بیشتر با محیط
طبیعی در ارتباط اند و معیشت خانوارها وابسته به بهره برداری از منابع طبیعیی اسیت ،مسیائل زیسیتمحیطیی ماننید
فرسایش خاک ،کشت بیرویه ،استفادۀ بیرویه از سموم کشاورزی ،رهاسازی نخاله ها و زبالهها ،چرای بییروییۀ دام
و ...به فراوانی مشاهده میشود؛ بنابراین در صورت کمبود آگاهیهای زیست محیطی ،بهره برداریهیای غیراصیولی از
منابع زیستی محیط پیرامون در بروز آسیبهای زیستمحیطی نقش اساسی ایفا میکند .بر این اساس ،مطالعۀ حاضیر
بهدنبال پاسخگویی به این سؤال کلیدی است که وضعیت رفتار و آگاهیهای زیستمحیطی روستاییان چگونه است.
1

Kumar & Sanjay
Reyes & et all
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چارچوب نظری
به طور کلی آگیاهی در قالیب رویکردهیای گونیاگون بررسیی میی شیود :رویکیرد مسیتقل از بافیت و رویکیرد
ایدئولوژیکی .در رویکرد مستقل از بافت ،فرضیات فرهنگی و ایدئولوژیکی زیربنای سواد نادیده گرفته میشیود ،تیا
آنجا که سواد بهنوعی بیطرفانه و بیجهت به شمار میآید .در رویکرد ایدئولوژیکی دربارۀ سواد ،دیدگاهی حسیاس
به بافیت وجیود دارد .در ایین رویکیرد ،سیواد و آگیاهی فعیالیتی اجتمیاعی شیمرده میی شیود کیه در بافیت هیای
فرهنگی_اجتماعی مختلف ،متفاوت است؛ از این رو در چارچوب این رویکرد ،سیواد ،مهیارتی فنیی و جهیانی بیه
شمار نمیآید (دانای طوسی و کیامنش .)1388 ،به طور کلی امروزه جنبه های گوناگونی از آگاهی و سواد در تعاریف
مربوط به توسعه وجود دارد که هرکدام از آنها دارای ویژگیهایی منحصربهفرد است .برای مثال گرین و النک شایر

1

انواع سواد یا آگاهی را به شرح زیر طبقهبندی کردهاند:
 -1سواد عملیاتی به ساده ترین حالت سواد گفته می شود و به معنای خواندن و نوشیتن در زمینیههیای گونیاگون
است.
 -2سواد فرهنگی به معنای فهم مسائل با توجه به زمینههای آن است.
 -3سواد انتقادی به معنای توانایی مشارکت در امور اجتماعی و نیز تالش برای اصالح و بهبود آن است (دانیای
طوسی و کیامنش.)1388 ،
 -4سواد اطالعاتی به مهارتهایی گفته میشود که فرد برای ادامۀ حیات در جامعۀ اطالعاتی به آن نیازمند است.
 -5سواد محیطزیستی براساس تعریف یونسکو ،آموزش عملی پایه ای برای همۀ مردم است که برای آنها دانیش،
مهارت ها و انگیزه های مقدماتی فراهم میکند تا بتوانند نیازهای زیستمحیطی خود را برطیرف و بیه توسیعۀ پاییدار
کمک کنند (رضایی و شبیری.)1393 ،
همان طور که گفته شد ،یکی از انواع آگاهی ،آگاهی زیستمحیطی اسیت کیه نیوع رفتارهیای زیسیتمحیطیی را
توضیح می دهد و اهمیت زیادی در حفظ محیطزیست دارد؛ زیرا در حال حاضر ،حفظ محییطزیسیت از مهیمتیرین
مسائل جهان است (واقفی و حقیقتیان .)1393 ،با توجه به اهمیت موضوع ،به تعدادی از تعاریف محیط زیست اشیاره
میشود.
آگاهیهای زیستمحیطی ،دانشی عمومی دربارۀ حقایق ،مفاهیم و روابط محیط طبیعی و اکوسیستمهیایش اسیت
) (Mostafa, 2009که گاهی از آن با عنوان سواد اکولوژیک نیز یاد میشود و به شناخت چشیمانیدازهای طبیعیی و
آشنایی و انس با حیات طبیعی می پردازد .این انس و آشنایی مستلزم نگرشی کل نگر به مسائل محیطی پیرامون است.
آگاهی زیست محیطی دربرگیرندۀ شیوه ها ،فعالیت ها و احساساتی است که ریشه در آشنایی با محیط و شناخت دقیق
آن دارد (صالحی .)1389 ،ازلحا مفهومی نیز آگاهی زیست محیطی به مجموعه ای از حقیایق و قواعید معطیوف بیه
مسائل زیستمحیطی گفته میشود که انسان با مطالعه و تحصیل به آن دست یافته است (صالحی.)1389 ،

Green & Lancashire
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تاریخچۀ پیدایش علم آگاهیهای زیست محیطی به اواخر دهۀ  1960در کشورهای غربیی بیازمیگیردد .در ابتیدا
بررسی آگاهی و رفتار زیست محیطی و جنبه های مختلف آن منحصیرا در اختییار کشیورهای غربیی بیود؛ امیا رواج
گستردۀ آن در سایر نقاط دنیا به دهۀ  1980به بعد مربوط است؛ زمانی که جنگ سیرد بیه پاییان رسیید و مشیکالت
زیست محیطی پس از آن ،جامعۀ بشری را به شدت تهدید میکرد (خواجه شیاهکویی و همکیاران ،)1393 ،از جملیه
دالیل اصلی توجه به آگاهیهای زیست محیطی آن است که درک صحیح از محیط زیست ،به پاییداری و حفاظیت از
عرصه های طبیعی کمک می کند و اغلب این آگاهیهای زیست محیطی از رهگذر تجربههایی به دست میآید کیه ییا
شخصیاند یا سینهبهسینه از گذشتگان نقل شدهاند ) .)Hopping & et al., 2016بررسی نظریههای مختلف درزمینیۀ
بررسی آگاهی و رفتار زیست محیطی نشان میدهد این مقوله همواره در کانون توجیه بسییاری از اندیشیمندان قیرار
داشته و با توجه به مسائل موجود ،بر اهمیت آن افزوده شده است .در مییان نظرییههیای موجیود در ایین زمینیه ،در
نظریۀ رامزی 1به اهمیت آگاهی زیست محیطی توجه شده است .رامزی معتقد است فعالییت جنیبش هیای اجتمیاعی
به صورت عام و سازمان های زیستمحیطی به صورت خاص بر این اساس بنیا شیده انید کیه «رفتیار آگاهانیۀ جامعیه
موجب حمایت از محیط زیست میشود» .همچنین گامبرون و سویتزکی 2نیز آگاهی زیست محیطی را توانایی فرد در
درک و ارزیابی اثر جامعه بر اکوسیستم می دانند و خاطرنشان میکنند آگاهی زیسیت محیطیی در قالیب درک مسیائل
زیست محیطی و منشأ و پیامدهای آنها آشکار می شود (خواجه شاهکویی و همکاران .)1393 ،مطالعات نشان میدهد
مسائل زیست محیطی کرۀ زمین بسیار گسیترده اسیت و بیرای سیازگاری هرچیه بیشیتر بیا محییط و کیاهش مییزان
تخریب ها الزم است تغییراتی بنیادی در شیوۀ زندگی و رفتار جامعۀ بشری صورت گیرد .همچنین ضروری است بیا
توجه به نقش اساسی رفتارهای انسان در حفظ یا تخریب محیط ،به فراهم کردن زمینیه هیایی بیرای برطیرف کیردن
مسائل موجود ،بیشتر توجه شود (خوش فر .)1389 ،در این راستا در کنفرانسهای بینالمللی بر نوع رفتیار مبتنیی بیر
آگاهیهای زیستمحیطی بهمنزلۀ یکی از عوامل حفظ محیطزیست تأکید شده است (صالحی و آقامحمیدی.)1387 ،
یکی از کنفرانسهای مهم بینالمللی در این زمینه ،کنفرانس استکهلم در سال  1972بود .در این کنفرانس بر افیزایش
آگاهی زیستمحیطی به عنوان وسیله ای برای حل بحرانهای محیطی تأکید شد؛ زیرا این نوع آگاهی رفتیاری منطقیی
به دنبال دارد .سرانجام در بلگراد ،منشوری با عنوان چارچوب جهانی آموزش محیط زیست منتشیر شید .تأکیید ایین
منشور بر آگاهیهای محیطی بود و هدف از آن مهیا کردن زندگی برای افراد از راه درک مسائل اصلی محیط زیسیت
و ارتقای مهارت ها و ویژگی های موردنیاز برای بهبود زندگی اعالم شد .حدود پنج سال پس از برگیزاری کنفیرانس
استکهلم ،در سال  ،1977در بیانیۀ تفلیس ،افزایش آگاهی و دانش محیطی ،نگرش ها ،مهارت ها و مشارکت در حفیظ
محیط ،هدف اصلی آموزش محیط زیست اعالم شد .طبق این بیانیه ،انتظار مییرود از راه آمیوزش ،در تمیامی افیراد
جامعه حساسیت به تغییرات زیستی ،حوادث اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مرتبط با محیط زیست و مسائل ناشیی از
آن پدید آید و تمایل به اصالح مشکالت انسانی مانند فقر ،بیسوادی و بییعیدالتی اجتمیاعی ،گیرایش بیه اصیالح
رفتارهای مخرب محیط و همچنین قدرت تشخیص مسائل محیط زیست در آنهیا ایجیاد شیود و در نهاییت مهیارتی
Charles E. Ramsey
Gambron & Sweetzaki
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برای ابداع راه حل برای مسائل زیست محیطی و بروز رفتار صحیح در آنها پرورش یابد .پس از گذشیت چنید سیال،
اجالس جهانی ژوهانسبورگ ( )2002درزمینۀ حفاظت از محیطزیسیت برگیزار شید .ایین اجیالس بییانکننیدۀ ایین
واقعیت بود که اقدامات صورت گرفته در زمینه های آموزش و مشارکت در عرصۀ محیط زیست کافی نبوده و انسجام
و پایداری الزم را نداشته است؛ ازاینرو با توجه به فراگیر بودن موضوع آموزش در همۀ اقشیار و ضیرورت آگیاهی
کافی از موضوعات مرتبط با محیط زیست نیاز است گام های منسیجمی در ایین زمینیه برداشیته شیود (محمیودی و
ویسی.)1384 ،
ازجمله مسائل مهم مطرح در حوزۀ دانش زیست محیطی ،دانش روستاییان در این زمینه است و امروزه بحیث در
این باره اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا روستاییان ،به ویژه فعاالن بخش کشاورزی در کشیورهای درحیالتوسیعه ،دانشیی
عمیق دربارۀ بذرهای گیاهان ،آلیودگی هیا و در کیل منیابع طبیعیی دارنید .بخیش زییادی از کارهیای کشیاورزی در
محیطهای روستایی انجام می گیرد؛ بنابراین دانش و آگاهی کافی روستاییان دربارۀ منابع طبیعی به حفظ محیطزیست
کمک شایانی میکند (خسروی پور و فروشانی)63 :1390 ،؛ اما به همین اندازه ،رفتارهای نادرست روستاییان نیز کیه
ناشی از کمبود دانش و آگاهی است ،مشکالتی برای عرصه های طبیعی به وجیود میی آورد؛ بنیابراین مطالعیۀ دانیش
زیست محیطی روستاییان برای کاهش آثار زیان بار رفتار آنها ضرورتی انکارناپذیر است .سطح دانش زیسیت محیطیی
روستاییان با نحوۀ فعالییت هیای آنیان در زنیدگی روزمیره رابطیۀ مسیتقیم دارد .رفتیار روسیتاییان آگیاه بیه مسیائل
زیست محیطی با منابع طبیعی و به کارگیری آن با رفتار دیگران در این زمینه متفاوت است .بر این اسیاس ،آگیاهی از
جنبه هایی از دانش زیستمحیطی روستاییان که تاکنون چندان به آن توجه نشده است بیرای برنامیهرییزان و میدیران
روستایی ،به ویژه در زمینه های زیستمحیطی ،در حرکت به سوی پایداری زیستمحیطی مفید و مؤثر اسیت .آگیاهی
روسییتاییان از موضییوعاتی ماننیید رعایییت بهداشییت محیطییی در روسییتا و نحییوۀ حفاظییت از منییابع بییر احسییاس
مسئولیت پذیری آنان دربرابر مسائل زیست محیطی تأثیرگذار است .برخورداری از آگیاهی هیای الزم زیسیت محیطیی
همچنین بستر مناسبی برای تولید سالم با استفاده از تکنولوژیهای مناسب فراهم میآورد (شکل .)1

شکل :1 -الگوی مفهومی پژوهش
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روششناسی و منطقۀ موردمطالعه
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و توسعه ای و به لحا روش شناسی ،توصیفی ی تحلیلی است .شاخصها و
متغیرهای پژوهش با توجه به مبانی نظری و مرور مطالعات پیشین درزمینیۀ آگیاهیهیا و رفتارهیای زیسیت محیطیی
تدوین شده است (جدول  )1و در نهایت  27شاخص درزمینۀ تحلیل رفتار و آگاهی زیسیت محیطیی روسیتاییان در
روستاهای موردمطالعه در نظر گرفته شد.
جدول :1 -ابعاد و شاخص های آگاهی و رفتار زیستمحیطی
ابعاد و شاخصهای آگاهی زیستمحیطی
مؤلفه

شاخص

ابعاد و شاخصهای رفتار زیستمحیطی
مؤلفه

شاخص

آگاهی از پیامدهای رهاسازی زباله در طبیعت

رعایت اخالق زیستمحیطی در روستا

آگاهی

آگاهی از پیامدهای آلوده شدن منابع آبی

حفاظت از محیطزیست در روستا

حفاظت از

آگاهی از پیامدهای آلودگی هوا

مسئولیتپذیر بودن

شرکت در دورههای آموزشی برای افزایش آگاهی

بهداشت

آگاهی از پیامدهای رهاسازی نخاله ساختمانی

دربرابر محیط

همکاری با سازمانهای محیطزیستی

محیط

آگاهی از پیامدهای رهاسازی فاضالب

مشارکت فردی در حفاظت از محیط زیست

آگاهی از مضرات سموم شیمیایی

رعایت شاخصهای تولید سالم محصول
استفاده صحیح از ماشینآالت کشاورزی در

آگاهی از مزایای استفاده از انرژیهای پاک

راستای کاهش صدمه به طبیعت

آگاهی از مزایای حفاظت از مراتع

استفاده صحیح از

کاهش استفاده از مضرات سموم ترکیبی کشاورزی

آگاهی

آگاهی از مزایای حفظ کاربری اراضی کشاورزی

تکنولوژی

استفاده از کمپوستهای طبیعی

حفاظت از

آگاهی از اهمیت حفاظت از چشماندازهای طبیعی

استفاده از سیستم آبیاری نوین

منابع

آگاهی از اهمیت عدم تقطیع و خرد شدن زمین

مبارزه طبیعی با حشرات موذی

آگاهی از اهمیت حفاظت از منابع خاک
آگاهی از اهمیت حفاظت از فضای سبز
آگاهی حفاظت از منابع طبیعی دستنخورده

تولید و توزیع
صحیح محصول

تولید محصوالت ارگانیک و سالم
بستهبندی محصوالت کشاورزی

مأخذ :یافته های پژوهش 1396 ،براساس منابع (فردوسی و همکاران( ،)1386 ،فاضلی و صیالحی( ،)1392 ،خواجیه شیاهکوهی و همکیاران،)1393 ،
( )Alp et al., 2006و ()Reyes et al., 2010

برای عملیاتی کردن مطالعه ،روستاهای دهستان زنگالنلو انتخیاب شید؛ زییرا سیاکنان روسیتاهای ایین دهسیتان
به لحا ویژگیهای طبیعی ارتباط نزدیکی با محییط پیرامیون خیود دارنید و اقتصیاد غالیب ایین منطقیه بیر مبنیای
بهره برداری مستقیم از طبیعت و منابع طبیعی پیرامونی است؛ به طیوری کیه براسیاس سرشیماری سیال  ،1395شیغل
حدود  82/42درصد ساکنان روستاهای منطقه کشاورزی و دامداری است .بیا توجیه بیه ایین امیر ،در اغلیب میوارد
فرسایش خاک ،کشت بیرویه ،استفادۀ بیرویه از سموم در کشاورزی ،رهاسازی نخاله ها و زباله ها ،چرای بییروییۀ
دام و ...از مسائل زیستمحیطی منطقهاند.
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این دهستان  10روستا دارد و در این پژوهش تمیام روسیتاها بررسیی شیده
است (شکل .)1
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شکل :1 -موقعیت سیاسی منطقۀ موردمطالعه
مأخذ :نگارندگان1396 ،

جامعۀ آماری پژوهش تمامی روستاییان ساکن در  10نقطۀ روستایی دهستان زنگالنلوست و حجم نمونۀ پژوهش
براساس فرمول کوکران با میزان خطای  ،0/08برابر با  136خانوار تعیین شد .تقسیم تعیداد نمونیه در هیر روسیتا بیر
حداقل تعداد پایه  10نمونه انجام و تناسب بسته شد (جدول .)2
جدول :2 -چگونگی پراکنش نمونهها در هر روستا
استان

شهرستان

بخش

دهستان

خراسان رضوی

درگز

لطفآباد

زنگالنلو

روستا

خانوار

تعداد نمونه بر پایه 10

دولتآباد

125

13

شمس خان

96

12

قازان بیک

141

14

مرادآباد

20

11

زنگالنلو

238

16

کالته خلیلآباد

40

11

کالته توت

29

11

تیرگان

326

18

پل گرد

184

15

یکه باغ

207

15

جمـــع

1406

136
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پس از آنکه  18نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان مجرب سؤاالت طراحی شده را تأیید کردند ،پایایی دادهها
بررسی شد .میزان پایایی کلی بهدستآمده با استفاده از آزمون پیشآماری آلفای کرونباخ  0/80و در همۀ ابعاد
موردبررسی نیز بیشتر از  0/07است (جدول .)3
جدول :3 -بررسی پایایی پرسشنامۀ پژوهش
مؤلفه
آگاهی محیط زیستی

رفتار محیط زیستی

ابعاد

تعداد سؤاالت

میزان پایایی

آگاهی حفاظت از بهداشت محیط

6

0/71

آگاهی حفاظت از منابع محیط زیستی

8

0/81

مسئولیتپذیر بودن دربرابر محیط

6

0/74

استفادۀ صحیح تکنولوژی

5

0/78

تولید و توزیع صحیح محصول

2

0/73
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همچنین برای جمع آوری داده ها و اطالعات موردنیاز ،از روش میدانی با ابزار پرسشنامه در طییف پینجگزینیه ای
لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) استفاده شد و داده ها بر این اساس استخراج و سپس در نرم افزار
آماری  SPSSتحلیل و آزمون شد .همچنین از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره برای رتبه بندی روستاها بهلحا مییزان
برخورداری از آگاهی و توجه روستاییان به رفتار زیست محیطی استفاده شد .انتخاب سطح تحلیل روستا به این دلیل
است که آگاهی و رفتار جمعی در ساختار اجتماعی یک روستا بهصورت متوسط بررسی شود.
یافتهها
یافتههای توصیفی نشان میدهد  30درصد جامعۀ نمونۀ آماری را زنان و  70درصد را مردان تشکیل میدهد .ازنظر
سنی بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  31تا  40سال و معادل  36درصد است و کمترین فروانی مربوط به گروه
سنی بیشتر از  60سال و معادل  2درصد است .ازنظر سطح تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط بیه تحصییالت دورۀ
ابتدایی ،معادل  72درصد از افراد نمونۀ آماری و کمترین فراوانی مربوط به دورۀ تحصیلی باالتر از دیپلم معادل 13/5
درصد است؛ همچنین فراوانی افرادی که دیپلم داشته اند  14/5درصد محاسبه شده است .ازنظر اشتغال بیشترین نیوع
فعالیت شغلی پاسخگویان مربوط به فعالیتهای کشاورزی (بیش از  80درصد) است و کمترین فراوانی مربوط به سایر
مشاغل (صنعت و خدمات) است .همچنین درزمینۀ وضعیت تأهل پاسخ گویان مشخص شد  16درصد افراد مجرد و
 84درصد متأهل اند .در ادامه نیز بر مبنای شاخصهای پژوهش ،آگاهی و رفتار زیسیتمحیطیی روسیتاییان در ابعیاد
پنج گانۀ حفاظت از منابع ،حفاظت از بهداشت محیط ،مسئولیت پذیری دربرابر محیط ،استفادۀ صحیح از تکنولوژی و
تولید و توزیع صحیح محصول آزمون شد .در جدول ( )4سطح میانگین به دست آمده برای هریک از شاخصهیا (بیر
مبنای طیف لیکرت) نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد میانگین شاخص های آگاهی از مزاییای حفیظ مراتیع،
آگاهی از خطرات رهاسازی نخالۀ ساختمانی ،آگاهی از خطرات آلودگی هوا ،آگاهی از خطرات آلوده شدن منابع آب،
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آگاهی از مزایای حفظ مراتع ،آگاهی از مزایای تغییر ندادن کاربری اراضی کشاورزی ،آگاهی از اهمییت حفاظیت از
چشماندازهای طبیعی ،آگاهی از اهمیت عدم تقطیع و خرد شدن زمین ،آگاهی از اهمیت حفاظت از منابع خاک ،آگاهی
از اهمیت فضای سبز در محیط ،آگاهی از اهمیت حفاظت از منابع طبیعی دستنخورده و آگاهی از خطرات رهاسازی
زباله در طبیعت بیشتر از سطح متوسط و میانگین شاخصهیای آگیاهی از خطیرات رهاسیازی فاضیالب ،آگیاهی از
مضرات سموم شیمیایی ،آگاهی از مزایای استفاده از انرژیهای پاک ،آگاهی از خطرات رهاسازی فاضالب و آگاهی از
مضرات سموم شیمیایی کمتر از سطح متوسط به دست آمده است.
جدول :4 -بررسی میانگین ابعاد آگاهی محیط زیستی
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

آگاهی از خطرات رهاسازی زباله در طبیعت

3/96

0/073

آگاهی از خطرات آلوده شدن منابع آبی

3/89

0/058

آگاهی از خطرات آلودگی هوا

3/33

0/098

آگاهی از خطرات رهاسازی نخاله ساختمانی

3/36

1/03

آگاهی از خطرات رهاسازی فاضالب

2/84

0/93

آگاهی از مضرات سموم شیمیایی

2/56

0/86

آگاهی از مزایای استفاده از انرژیهای پاک

1/67

1/11

آگاهی از مزایای حفظ مراتع

3/26

0/46

آگاهی از مزایای تغییر ندادن کاربری اراضی کشاورزی

3/82

0/51

آگاهی از اهمیت حفاظت از چشماندازهای طبیعی

4/25

0/83

آگاهی از اهمیت عدم تقطیع و خرد شدن زمین

4/59

0/80

آگاهی از اهمیت حفاظت از منابع خاک

3/23

0/70

آگاهی از اهمیت فضای سبز در محیط

3/62

0/43

آگاهی از حفاظت از منابع طبیعی دستنخورده

4/25

0/38
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همچنین بررسی نتایج در شاخصهای رفتار زیستمحیطی نشان میدهد مییانگینشیاخصهیای رعاییت اخیالق
زیستمحیطی در روستا ،همکاری با سازمانهای زیسیتمحیطیی و مشیارکت فیردی در حفاظیت از محییطزیسیت
بیشتر از سطح متوسط و میانگین شاخص های حفاظت از محیط زیست در روسیتا ،شیرکت در دوره هیای آموزشیی،
رعایت شاخص های تولید سیالم محصیول ،اسیتفاده صیحیح از ماشیین آالت کشیاورزی ،کیاهش اسیتفاده از سیموم
کشاورزی ،استفاده از اهمیت کمپوست های طبیعی ،اسیتفاده از سیسیتم آبییاری نیوین ،مبیارزه طبیعیی بیا حشیرات
موذی ،تولید محصوالت ارگانیک و سالم و بسته بندی محصوالت کشاورزی ،کمتر از سطح متوسط بیه دسیت آمیده
است (جدول .)5
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جدول :5 -بررسی میانگین شاخصهای رفتار محیط زیستی
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

رعایت اخالق زیستمحیطی در روستا

3/79

0/49

حفاظت از محیطزیست در روستا

2/65

0/59

شرکت در دورههای آموزشی برای افزایش دانش

2/31

0/65

همکاری با سازمانهای محیط زیستی

3/33

0/62

مشارکت فردی در حفاظت از محیط زیست

3/25

0/40

رعایت شاخصهای تولید سالم محصول

2/6

0/35

استفاده صحیح از ماشینآالت کشاورزی

2/35

0/56

کاهش استفاده از سموم ترکیبی کشاورزی

2/09

0/41

استفاده از اهمیت کمپوستهای طبیعی

2/23

0/71

استفاده از سیستم آبیاری نوین

2/83

0/59

مبارزه طبیعی با حشرات موذی

2/46

0/32

تولید محصوالت ارگانیک و سالم

2/96

1/02

بستهبندی محصوالت کشاورزی

2/06

1/03
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مقایسۀ میانگین شاخصها
آزمون  Tیکی از روش های آماری پارامتری است که برای بررسیی معنیاداری تفیاوت بیین مییانگین هیا اسیتفاده
می شود .در این قسمت برای بررسی میزان آگاهی زیست محیطی در هریک از مؤلفه های پژوهش ،از آزمون  t-testبا
میانۀ نظری  3استفاده شده است .براساس نتایج به دست آمده (جدول  )6از بررسی میزان معناداری و کرانهای بیاال و
پایین مؤلفه های میزان دانش و آگاهی زیست محیطی در نواحی روستایی مشخص شد سطح معناداری  SIGدر تمیام
مؤلفهها به غیراز آگاهی از اهمیت تولید محصوالت سالم و درک اهمیت بستهبندی محصیوالت تولییدی کشیاورزی،
کمتر از  0/005با سطح اطمینان  95درصد است که نشان دهندۀ معنادار بودن تفاوت میانگین های شاخص های دانیش
و آگاهی زیست محیطی است .در سطح مؤلفهها نیز براساس نتایج به دست آمده (سطح معناداری و کیرانهیای بیاال و
پایین) ،از بین پنج شاخص اصلی پژوهش ،شاخص های حفاظت روستاییان از منابع طبیعی ،تولید محصوالت سالم و
بهداشتی و حفاظت از بهداشت محیط با سطح معناداری کمتر از  0/005و کران های مثبیت نشیان مییدهید بیاوجود
اختالف بین میانگینها ،مقدار آنها نسبتبه سطح متوسط بیشتر است.
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جدول :6 -مقایسه میانگین آگاهی و رفتار زیستمحیطی روستاییان
شاخصها

مقدار آماره

Sig

اختالف

ضریب اطمینان %95

میانگین

کران پایین

کران پایین

آگاهی از خطرات رهاسازی زباله در طبیعت

17/880

0/00

1/262

1/122

1/40

آگاهی از خطرات آلوده شدن منابع آبی

18/204

0/00

1/271

1/13

1/409

آگاهی حفاظت از

آگاهی از خطرات آلودگی هوا

2/802

0/00

0/330

0/096

0/564

بهداشت محیط

آگاهی از خطرات رهاسازی نخاله ساختمانی

16/774

0/00

1/322

1/165

1/478

آگاهی از خطرات رهاسازی فاضالب

19/631

0/00

1/305

1/173

1/436

آگاهی از مضرات سموم شیمیایی

6/732

0/00

0/601

0/424

0/778

آگاهی از مزایای استفاده از انرژیهای پاک

6/371

0/00

0/550

0/379

0/722

آگاهی از مزایای حفظ مراتع

6/989

0/00

0/584

0/419

0/750

3/168

0/00

0/288

-0/108

0/468

3/344

0/00

0/313

0/127

0/499

6/184

0/00

0/703

0/478

0/928

آگاهی از اهمیت حفاظت از منابع خاک

-10/43

0/00

-1/127

-1/341

-0/913

آگاهی از اهمیت فضای سبز در محیط

-11/35

0/00

-1/20

-1/41

-0/993

-2/692

0/00

-0/288

0/076

0/500

رعایت اخالق زیستمحیطی در روستا

-13/07

0/00

-1/313

-1/512

-1/114

اهمیت حفاظت از محیطزیست در روستا

-3/381

0/00

0/355

-0/564

-0/147

5/010

0/00

0/500

0/302

0/697

0/00

0/644

0/468

0/820

1/076

0/364

1/787

0/347

0/703
0/702

آگاهی از مزایای عدمتغییر کاربری اراضی
کشاورزی
آگاهی از اهمیت حفاظت از چشماندازهای
آگاهی حفاظت از

طبیعی

منابع

آگاهی از اهمیت عدم تقطیع و خرد شدن
زمین

آگاهی از حفاظت از منابع طبیعی
دستنخورده

t

مسئولیتپذیر

شرکت در دورههای آموزشی برای افزایش

بودن دربرابر

دانش

محیط

همکاری با سازمانهای محیط زیستی

7/247

مشارکت فردی در حفاظت از محیط زیست

2/995

0/00

رعایت شاخصهای تولید سالم محصول

5/849

0/00

0/525

استفاده صحیح از ماشینآالت کشاورزی

5/511

0/00

0/516

0/331

14/16

0/00

1/23

1/064

1/41

0/00

1/169

1/002

1/336

0/788

0/605

0/971

0/860

0/207
0/035
-0/027

کاهش استفاده از مضرات سموم ترکیبی
استفاده صحیح از

کشاورزی

تکنولوژی

استفاده از کمپوستهای طبیعی

13/83

استفاده از سیستم آبیاری نوین

8/536

0/00

مبارزه طبیعی با حشرات موذی

11/807

0/00

1/03

تولید و توزیع

تولید محصوالت ارگانیک و سالم

-1/661

0/099

0/186

-0/408

صحیح محصول

بستهبندی محصوالت کشاورزی

-2/288

0/024

0/203

-0/379

مأخذ :یافتههای پژوهش1396 ،

 / 42فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هشتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)28بهار 1397

تحلیل تفاوت میانگین آگاهی زیستمحیطی در بین گروههای شغلی روستایی
برای بررسی رابطۀ میان انواع فعالیت های اقتصادی با میزان آگاهی زیست محیطیی روسیتاییان ،از آزمیون آمیاری
کروسکال والیس استفاده شد .نتایج آزمون نشان میدهد در سطح  99درصد اطمینیان ،مییان فعالییت هیای اقتصیادی
روستایی و میزان آگاهیهای زیست محیطی تفاوت معناداری وجود دارد .میانگین های به دسیت آمیده در جیدول ()7
نشان میدهد بیشترین میزان آگاهی زیست محیطیی بیا مییانگین رتبیه ای  95/67مربیوط بیه مشیاغل صینعتی اسیت؛
میانگین میزان آگاهی در گروه شغلی کشاورزی برابر با  61/56و در گروه مشاغل خدماتی برابر با  87/88بیه دسیت
آمده است؛ بنابراین آگاهی زیست محیطی فعاالن حوزۀ کشاورزی در محیط های روستایی کم اسیت و یکیی از علیل
اساسی آن ممکن است سطح سواد پایین در میان کشاورزان باشد.
جدول :7 -بررسی تفاوت میانگین میزان آگاهی های زیستمحیطی در میان فعالیتهای اقتصادی
متغیر مستقل

آزمون

متغیر وابسته

کشاورزی
نوع فعالیت

سطح معناداری

میانگین رتبها ی
61/56

آگاهیهای محیطزیستی

صنعت

کروسکال والیس

خدمات

0/026

95/67
87/88
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تحلیل همبستگی ویژگیهای توصیفی و میزان آگاهیهای زیستمحیطی
بیرای تحلییل رابطیۀ مییان همبسیتگی متغیرهیای اجتمییاعی پیژوهش و مییزان آگیاهیهیای زیسیتمحیطیی ،از
آزمون های همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده شده است .نتایج به دست آمده (جدول  )8نشان دهندۀ آن اسیت کیه
میان متغیرهای مستقل جنسیت و سن ،و میزان آگاهی زیست محیطی رابطۀ معناداری وجیود نیدارد و مییزان  SIGدر
این مؤلفه ها نیز بیشتر از  0/005به دست آمده است .همچنین برای بررسی رابطۀ میان سایر ویژگیهیای پیژوهش و
میزان آگاهیهای زیستمحیطی از آزمون همبستگی استفاده شده است .نتایج حاصل از این آزمون نشیاندهنیدۀ ایین
است که بین مؤلفههای سطح تحصیالت و میزان شرکت در دورههای آمیوزش زیسیتمحیطیی در روسیتا بیا متغییر
وابستۀ میزان آگاهیهای محیطزیستی رابطۀ معناداری در سطح  95درصد اطمینیان وجیود دارد؛ مییزان  SIGدر ایین
مؤلفه ها کمتر از  0/005است کیه بییان کننیدۀ رابطیۀ معنیادار در سیطح  95درصید اطمینیان مییان متغیرهیای سیطح
تحصیالت و میزان شرکت در دورههای آموزش زیستمحیطی است.
جدول :8 -بررسی همبستگی مؤلفههای توصیفی و آگاهی و رفتار محیط زیستی روستاییان
متغیر مستقل

آزمون

جنسیت

اسپیرمن

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

سطح معناداری

آگاهی حفاظت از بهداشت محیط

0/09

0/030

آگاهی حفاظت از منابع محیطزیستی

0/08

0/33

مسئولیتپذیر بودن دربرابر محیط

0/15

0/082

استفاده صحیح تکنولوژی

0/18

0/031

تولید و توزیع صحیح محصول

0/19

0/025
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سن

پیرسون

سطح تحصیالت

پیرسون

میزان آموزش

پیرسون

آگاهی حفاظت از بهداشت محیط

0/17

0/047

آگاهی حفاظت از منابع محیط زیستی

0/06

0/48

مسئولیتپذیر بودن دربرابر محیط

0/15

0/141

استفاده صحیح تکنولوژی

0/22

0/24

تولید و توزیع صحیح محصول

0/23

0/010

آگاهی حفاظت از بهداشت محیط

0/58

0/00

آگاهی حفاظت از منابع محیط زیستی

0/64

0/001

مسئولیتپذیر بودن دربرابر محیط

0/55

0/004

استفاده صحیح تکنولوژی

0/56

0/003

تولید و توزیع صحیح محصول

0/50

0/000

میزان شرکت در کالسهای آموزشی

0/62

0/004
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تحلیل همبستگی بین سطح آگاهیهای زیستمحیطی و رفتار محیطزیستی روستاییان
برای بررسی تجربی ضریب همبستگی و ارتباط میان آگاهیهای زیست محیطیی و رفتارهیای محیطیی از آزمیون
همبستگی پیرسون استفاده شده است .هریک از مؤلفه های رفتار زیست محیطی بیه صیورت مجیزا بیه کمیک آزمیون
پیرسون در سطح اطمینان  95درصد تحلیل شده اند .در سطح نمونۀ پژوهش ،میان آگاهیهای زیست محیطی و رفتیار
زیست محیطی رابطه ای معنادار و مستقیم وجود دارد .در واقع هرچه بر میزان آگاهیهای زیست محیطی افزوده شود،
ضریب همبستگی رفتار زیست محیطیی نییز افیزایش میی یابید .شیدت ایین رابطیه در هرییک از مؤلفیههیای رفتیار
زیستمحیطی در زیر آمیده اسیت .جیدول ( )9بییانکننیدۀ مییزان همبسیتگی مییان آگیاهیهیای زیسیتمحیطیی و
شاخصهای مسئولیتپذیر بودن دربرابر محیط است .براساس این جدول ،میان متغیر آگاهیهیای زیسیتمحیطیی و
متغیر وابستۀ مسئولیت پذیر بودن دربرابر محیط رابطۀ معنیادار و مثبتیی وجیود دارد؛ بیه طیوری کیه بیشیترین مییزان
همبستگی در شاخص حفاظت از محیطزیست در روستا به دست آمده است.
جدول :9 -بررسی همبستگی آگاهی زیستمحیطی و شاخصهای مسئولیتپذیر بودن دربرابر محیط
متغیر مستقل

آگاهیهای محیط
زیستی

متغیر وابسته

مسئولیتپذیر
بودن دربرابر
محیط

ضریب

سطح

همبستگی

معناداری

رعایت اخالق زیستمحیطی در روستا

0/22

0/021

حفاظت از محیطزیست در روستا

0/85

0/00

شرکت در دورههای آموزشی برای افزایش آگاهی

0/44

0/005

0/24

0/005

مشارکت فردی در حفاظت از محیط زیست

0/20

0/022

رعایت شاخصهای تولید سالم محصول

0/17

0/042

شاخصها

همکاری با سازمانهای محیط زیستی

آزمون

پیرسون

مأخذ :یافتههای پژوهش1396 ،

 / 44فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هشتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)28بهار 1397

با توجه به ضریب همبستگی مندرج در جدول ( )10آشکار است که میان آگاهی زیست محیطی و متغییر وابسیتۀ
استفادۀ صحیح از تکنولوژی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ به طوری که بیشترین ضریب همبستگی میان متغییر
آگاهی زیستمحیطی و شاخص استفاده از کمپوستهای طبیعی به دست آمده است.
جدول :10 -بررسی همبستگی آگاهی زیستمحیطی و شاخصهای استفادۀ صحیح از تکنولوژی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

آگاهیهای محیط

استفاده صحیح از

زیستی

تکنولوژی

ضریب

سطح

همبستگی

معناداری

استفاده صحیح از ماشینآالت کشاورزی

0/34

0.002

کاهش استفاده از مضرات سموم ترکیبی کشاورزی

0/13

0/06

0/45

0/06

استفاده از سیستم آبیاری نوین

0/25

0/021

مبارزه طبیعی با حشرات موذی

0/26

0/003

شاخصها

استفاده از کمپوستهای طبیعی

آزمون

پیرسون
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با توجه به ضریب همبستگی مندرج در جدول ( ،)11میان آگاهی زیست محیطی و متغیر وابسیتۀ تولیید و توزییع
صحیح محصوالت ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ به طوری که بیشترین ضریب همبستگی میان متغییر آگیاهی
زیست محیطی و شاخص تولید محصوالت ارگانیک و سالم به دست آمده است .اطالعات به دسیت آمیده از بررسیی
رابطۀ میان آگاهیهای زیست محیطی و رفتار زیست محیطیی بیا اسیتفاده از آزمیون پیرسیون نشیان مییدهید سیطح
معناداری اغلب شاخص ها کمتر از  0/05است که نشان دهندۀ رابطیۀ مثبیت و معنیادار مییان مییزان آگیاهی و رفتیار
زیستمحیطی است.
جدول :11 -بررسی همبستگی آگاهی زیستمحیطی و شاخصهای تولید و توزیع صحیح محصول
متغیر مستقل

متغیر وابسته

شاخصها

آگاهیهای محیط

تولید و توزیع

تولید محصوالت ارگانیک و سالم

زیستی

صحیح محصول

بستهبندی محصوالت کشاورزی

آزمون
پیرسون

ضریب

سطح

همبستگی

معناداری

0/56

0/042

0/30

0/00
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در ادامه برای تحلیل تفاوت های فضایی میان اجتماعات روستایی به لحا برخورداری از آگاهی زیست محیطی و
نحوۀ رفتار روستاییان با محیط زیست ،از الگوی تصمیم گیری چندمعیارۀ ویکور استفاده شد .برای این منظور در گام
نخست ،پس از جمع آوری داده ها و تبدیل آنها بیه داده هیای کمّیی ،میاتریس خیام هرییک از معیارهیا در محیدودۀ
موردمطالعه تعریف شد .این ماتریس تصمیم گیری از گزینهها (سطرها) و معیارها (ستون ها) تشکیل شده است .برای
بیان اهمیت نسبی معیارها الزم بود وزن نسبی آنها تعیین شود و برای ایین کیار روش آنتروپیی بیه کیار گرفتیه شید
(جدول .)12
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جدول :12 -وزن هریک از شاخصها براساس آنتروپی
شاخصها

دانش حفاظت از

دانش حفاظت از

رعایت مسئولیتهای

استفاده از تکنولوژی

تولید محصوالت

بهداشت محیط

منابع محیطزیستی

محیطزیستی

به شیوه مناسب

سالم و بدون سم

0/18

0/30

0/20

0/07

0/23

وزن نسبی
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در گام دوم ،بیشترین ارزش  fi+و کمترین ارزش  fi-از توابع ماتریس تصمیم گیری استخراج شد کیه در جیدول
( )13نمایش داده شده است.
جدول :13 -بیشترین و کمترین ارزش معیارها
ارزش/

دانش حفاظت از

دانش حفاظت از منابع

رعایت مسئولیتهای

استفاده نکردن از تکنولوژی

تولید محصوالت

معیار

بهداشت محیط

محیط زیستی

محیط زیستی

به شیوه مناسب

سالم و بدون سم

fi+

0/562

0/473

0/463

0/462

0/541

Fi-

0/056

0/118

0/103

0/139

0/135
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در گام سوم ،فاصله هر گزینه از ایدئال مثبت به دسیت آمید .بیه عبیارت دیگیر در ایین مرحلیه ارزش  Sjو Rj

محاسبه شد (جدول .)14
جدول  :14 -ضرب اوزان معیارها در ماتریس تصمیمگی ری و محاسبه  Sjو Rj

گزینه /معیارها

دانش حفاظت از
بهداشت محیط

دانش حفاظت از

رعایت

استفاده نکردن از

منابع

مسئولیتهای

تکنولوژی به

محیطزیستی

محیطزیستی

شیوه مناسب

تولید محصوالت
سالم و بدون سم

S

R

دولتآباد

-0/001

0/15

0/057

0/040

0/230

0/476

0/230

شمس خان

0/09

0/20

0/171

0/040

0/204

0/715

0/204

قازان بیک

0/07

0/15

0/143

0/030

0/179

0/581

0/179

مرادآباد

0/017

0/30

0/143

0/070

0/230

0/922

0/300

زنگالنلو

0/05

0/00

0/000

0/00

0/000

0/059

0/059

کالته خلیلآباد

0/11

0/15

0/171

0/050

0/204

0/695

0/204

کالته توت

0/13

0/30

0/200

0/060

0/230

0/929

0/300

تیرگان

0/07

0/15

0/029

0/040

0/051

0/349

0/150

پل گرد

0/13

0/05

0/00

0/010

0/102

0/301

0/139

یکه باغ

0/07

0/05

0/057

0/010

0/051

0/247

0/079
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در گام چهارم ،شاخص ویکور که همان امتیاز نهایی هر گزینه است محاسبه شد؛ مقدار  Qبیان کنندۀ رتبیۀ نهیایی
هر روستا از مجموع  5بُعدِ موردمطالعه است .این مقدار بین عدد صفر تیا ییک تعییین میی شیود و هرچیه بیه صیفر
نزدیکتر باشد ،مطلوبیت محیطزیستی بیشتر و هرچه به ییک نزدییک باشید ،کیفییت شیاخصهیای محییطزیسیتی
ضعیف تر است .در مرحلۀ آخر ،رتبه بندی براساس ارزش  Qصورت گرفت؛ به گونه ای کیه کمتیرین ارزش بیاالترین
اولویت را به خود اختصاص داده است .میانگین محاسبه شده برای  Qدر  10روستای موردمطالعه برابر بیا  0/526بیه
دست آمده که نشان میدهد در مجموع ارزش های محیط زیستی در دهستان زنگالنلو بیشیتر از حید متوسیط اسیت.
همان طور نتایج نشان میدهد براساس مقدار  Qازنظر ابعاد محیطزیستی ،روستای زنگالنلیو بیا رتبیۀ اول در بهتیرین
وضعیت و روستای کالته توت با رتبۀ دهم در بدترین وضعیت قرار دارد (جدول .)15
جدول :15 -محاسبۀ مقدار  Qو رتبهبندی نهایی
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مردم روستای زنگالنلو به سبب مرکزیت این روستا در محدودۀ موردمطالعه ،دسترسی آسیان بیه شیهر و ارتبیاط
بیشتر با محیطهای شهری و سیازمانهیای میرتبط بیا کشیاورزی از آگیاهی بیشیتر و رفتیار زیسیتمحیطیی بهتیری
برخوردارند .در روستاهای مرکزی ،کشاورزان پیشرو بیشتری هستند که به دلیل ارتباط با مراکیز و نهادهیای شیهری،
ادارۀ جهاد کشاورزی ،کارشناسان محیط زیست و ...از آگاهی زیست محیطی بیشیتری برخوردارنید و بیه تناسیب آن،
رفتارهای سازگارتر با محیطزیست از خود نشان میدهند.
بحث و نتیجهگیری
امروزه یکی از بزرگترین چالشها در روستاها ،به خطر افتادن محیطزیست و ناآگاهی از مسیائل مربیوط بیه آن
در میان روستاییان است؛ زیرا روستا عرصۀ زندگی مرتبط با طبیعت است و در آن ،روستاییان بیشترین ارتبیاط را بیا
محیط طبیعی اطراف خود دارند؛ بنابراین تمامی فعالیت های آنها بر محیط زیست پیرامیونی محییط روسیتا تأثیرگیذار
است .بر این اساس ،در محیط های طبیعی به خصوص روستاها ،حفظ محیط زیست بدون توجه بیه نقیش انسیان هیا،
به ویژه افراد جامعۀ روستایی ،امکان پذیر نیست؛ زیرا عملکردهای معیشتی روستاییان مبتنی بر بهره برداری از طبیعیت
است و بهتبع آن ،آثار متفیاوتی بیر آن میی گیذارد .بیر ایین اسیاس ،برخیورداری روسیتاییان از آگیاهیهیا و دانیش
زیست محیطی بر نحوۀ رفتار و عملکرد روستاییان تأثیرگذار است و از بسیاری تخریب های زیستمحیطی جلوگیری
می کند .با توجه به آنچه گفته شد ،در این مطالعه میزان آگاهیهای زیست محیطی روستاییان و نحوۀ عملکرد آنهیا در
محیط های روستایی دهستان زنگالنلو بررسی شده است .در بخش یافتیه هیای پیژوهش مشیخص شید مییان رفتیار
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زیست محیطی روستاییان و سطح دانیش و آگیاهی آنهیا ارتبیاط معنیاداری وجیود دارد؛ بیه طیوری کیه مییان ابعیاد
مسئولیتپذیر بودن دربرابر محیط ،استفادۀ صحیح از تکنولوژی و تولید و توزیع صحیح محصول ،و سیطح دانیش و
آگاهی زیست محیطی همبستگی معنادار بیه دسیت آمیده اسیت .بیر ایین اسیاس هرچقیدر سیطح دانیش و آگیاهی
زیست محیطی بیشتر باشد ،رفتارهای روستاییان دربرابر طبیعت آگاهانه تر و بیشتر در راستای حفاظت از منابع طبیعی
خواهد بود .این موضوع بخشی از یافته هیای مطالعیۀ اییزدی و همکیاران ( )1392را تأییید میی کنید کیه بیا آگیاهی
زیست محیطی والدین روستایی مرتبط است .تنها در دو شاخص کاهش استفاده از سموم ترکیبی کشیاورزی (سیطح
معناداری  )0/06و همچنین استفاده از کمپوست های طبیعی (سطح معناداری  )0/06که زیرمجموعۀ اسیتفادۀ صیحیح
از تکنولوژی هستند ،همبستگیها معنادار نبوده است که منطبق با یافتیه هیای فاضیلی و صیالحی ( )1392و ردکننیدۀ
نتایج کومار سنجای ) (2013است .این نتایج گویای آن است که روستاییان با توجه به دسترسی مناسب به رسانههای
جمعی مانند رادیو و تلویزیون و همچنین برنامه های آموزشی نهادهای مرتبط مانند جهاد کشاورزی ،محییط زیسیت،
جنگلها و منابع طبیعی از آگاهی زیستمحیطی نسبتا مناسبی برخوردارند که در رفتارهای آنان دربرابر محیطزیسیت
تأثیرگذار است؛ اما باید شرایط الزم برای استفادۀ مناسب از سموم فیراهم شیود و ایین کیار براسیاس فعالییت هیای
کارشناسی انجام گیرد .انتقال و فراگیرسازی دانش کمپوست سازی نیز در میان روستاییان ضروری است .همچنین در
بررسی تفاوت میان میانگین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون  Tتکنمونۀ مسیتقل مشیخص شید تفیاوت مییان
ابعاد موردبررسی معنادار است .میانگین محاسبه شده برای  Qدر  10روستای موردمطالعه برابیر بیا  0/526بیه دسیت
آمده که نشان میدهد در مجموع ارزشهای محیطزیستی در دهستان زنگالنلو بیشتر از حد متوسط است .همانطیور
که نتایج نشان میدهد براساس مقدار  Qازنظر ابعاد محیطزیستی ،روستای زنگالنلو با رتبۀ اول در بهتیرین وضیعیت
و روستای کالته توت با رتبۀ دهم در بدترین وضعیت قرار دارد .مردم روستای زنگالنلو به سبب مرکزیت این منطقه
در محدودۀ موردمطالعه ،دسترسی آسان به شهر و ارتباط بیشیتر بیا محییط هیای شیهری و سیازمان هیای میرتبط بیا
کشاورزی از آگاهی بیشتر و رفتار زیستمحیطی بهتری برخوردارند .در نهایت با توجه به یافتههیای بیهدسیتآمیده،
پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
 برای افزایش آگاهیهای زیست محیطی در شاخصهیاییکیه مییانگین کمیی دارنید (درک اهمییت اسیتفاده ازانرژیهای پاک ،اهمیت بسته بندی بهداشتی محصوالت و )...باید زمینههای آگاهی مردم در این باره افزایش یابد .این
امر با آموزشهای همگانی و اطالعرسانی دربارۀ میزان اهمیت آن امکانپذیر است.
 با توجه به اهمیت عوامل اقتصادی (نوع فعالیت های اقتصادی) در آگاهیهای محیط زیسیتی ،الزم اسیت بیرایافزایش دانش و آگاهی ،به ویژه در بخش کشاورزی ،به افرادی که به محیط زیست اطرافشان کمتر توجه می کننید ،بیا
ابزارهایی از قبیل بروشو ،کتاب ،ماهنامه و ...آموزشهای زیستمحیطی ارائه کرد.
 تأثیرات مهم عوامل اجتماعی تحصیالت و میزان شرکت در دورههای آموزشی محیطزیست بیر متغییر وابسیتۀدانش محیطزیستی نشان میدهد برای افزایش دانش و آگاهیهای زیستمحیطی باید برای افزایش سطح تحصیالت و
برگزاری دورههای آموزشی با شیوههایی همچون کالسهای حضوری ،دورههای آموزش از راه دور و ...اقدام کرد.
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 برای افزایش دانش و آگاهیهای زیست محیطی در روستاهایی که رتبۀ پایینی در دانش محیطی دارند ،متولییانامر محیط زیست در روستاها ،از جمله دهیار ،اعضای شورا ،سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و سایر ارگیان هیای
مرتبط با محیطزیست در دهستان زنگالنلو میتوانند برای برگزاری کالسهای آموزشی اقدام کنند.
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