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 73/37/9193تاریخ تصویب:          34-34صص      70/21/1932تاریخ دریافت: 

 چکیده

 هایآگاهی بر مؤثر عوامل تبیین و شناسایی حاضر به محیطی روستاییان، پژوهشضرورت آگاهی زیستامروزه با توجه به هدف:

 پرداخته است.  بینالود شهرستان در واقع جاغرق دهستان در ساکن روستاییان محیطیزیست

 1400شامل  تحقیق جامعه آماری. اطالعات گردآوری شده است تحلیلی است که با شیوه پیمایشی -توصیفی روش تحقیق، روش:

نفر از  1۶7 تعداد به اینمونه کوکران، فرمول براساسباشند که نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی ساکن در دهستان جاغرق می

بوده  سیستماتیک تصادفی صورتها، بهای و دسترسی به نمونهگیری طبقهاند که نحوه نمونهانتخاب گردیده سرپرستان خانوار

 . است

های آماری تحلیل همبستگی، کروسکال والیس، و آزمون SPSSافزار های پژوهش از نرموتحلیل آماری دادهدر تجزیه ها:یافته

 مسائل از روستاییان آگاهی میزان که است آن از حاکی تحقیق هایگام استفاده گردیده است. یافتهبهرگرسیون گامیومان ویتنی و 

 های تحقیقفرضیه آزمون از سویی دیگر نتایج حاصل از .باشدمی متوسطی حد در( درصد 03/2) با محیطی پیرامون خودزیست

 33 سطح در معناداری رابطه روستاییان محیطیزیست آگاهی با محیطی و یاقتصاد ،اجتماعی عوامل بیانگر آن است که بین

محیطی روستاییان های زیستمؤثر بر آگاهی متغیر مستقل 29 گام،بهاساس تحلیل رگرسیون گام همچنین بر .دارد وجود درصد

تعامل با دیگران، دسترسی به عوامل ، ادهاهای محیطی، ارتباط با نهپتانسیلوارد معادله رگرسیون گردیدند که تنها هفت متغیر)

محیطی زیست باقی ماندند که این هفت متغیر بیشترین تأثیر را بر میزان آگاهی( تولید، مخاطرات محیطی و موقعیت جغرافیایی

  اند.افراد ساکن در منطقه موردمطالعه داشته

محیطی در عرصه بقه پژوهش مرتبط در زمینه آگاهی زیستسا کم بودن تحقیق محدودیت ترینعمده ها و راهبردها :محدودیت

 روستا بوده است. 

 مسائل در محلی مردمان برای را آموزش مشارکت، ،تعامل هایزمینه باید روستاییان آگاهی افزایش منظوربه راهکارهای عملی:

 فراهم را زیستمحیط به مربوط هایطرح زیابیار و اجرا طراحی، مدیریت، مورد در ویژهبه سطوح، همه در زیست،محیط به مربوط

  .کرد

 باشد.می ترکلی عامل چند محیطی درهای زیستبر آگاهی میزان و عوامل تأثیرگذار بررسی در مقاله نوآوری اصالت و روش :

 روستایی،  دهستان جاغرق. نواحی محیطی،زیست هایآگاهیها: کلیدواژه

                                                            
 :shahkoohi@gu.ac.ir Email  :مسئول نویسنده. *

mailto:shahkoohi@gu.ac.ir
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 . مقدمه1
 . طرح مسئله1. 1

 بشر یآگاه و دانش فقدان از یناش ،زیستمحیط بحران روزهام

 که است معتقد 1کاپرا کهیطوربه ،باشدیم زیستمحیط مسائل از

 یداریپا به لین راه در گام نینخست ،یطیمحستیز سواد لیتحص

 نیل زین نهین زمیهم است. در تیبشر ندهیآ یبقا شرط و یستیز

-چالش موضوعات و ستم،یب قرن یابتدا از که است معتقد 2تیوا

. است گرفته قرار بشر روزانه یزندگ مرکز در یطیمحستیز یها

 کنندهنگران یامدهایپ ،1327 یهاسال انهیم در که ایگونهبه

 خود به را یشتریب توجه روزههمه ،یطیمحستیز یهایآلودگ

 ازآنجاکه(. 1۶7. ص ،1937 ،زادهکریم و یصالح)کند یم جلب

 در یانسان یتوسعه و یزندگ تیفیک یارتقا یبرا یتیفعال هرگونه

 حائز آن منابع و زیستمحیط تیوضع ابد،ییم تحقق زیستمحیط

 هر ل،یدل نیهم به. بود خواهد گذارریتأث توسعه ندیفرآ بر و تیاهم

 ناتمام ،زیستمحیط مفهوم به توجه بدون توسعه یدرباره یبحث

 یآگاه (.1 ، ص.1933 ،مجانیلفاصغری و یمانیبر) شودیم یتلق

 از یکی آن تغییرات روند بررسی و زیستمحیط وضعیت از

همه بوده است.  موردتوجه اخیر یهاسال طی است که یموضوعات

 برای ،زیستمحیط وضعیت از صحیح درك و شناخت کهیبطور

 مدیریتی هایبرنامه ارائه و مدیریت نحوه در الزم تغییرات تعیین

 ، ص.1933، پوراصغر سنگاچین و ستوده) دارد میمه بسیار نقش

42 .) 

 به توجه ست بایقابل ز یهااز مکان یکی عنوانبهروستاها 

 را تأثیر بیشترین دارند، خود پیرامون طبیعت به که خاصی نزدیکی

 افتیدر محیط از را تأثیر بیشترین نیهمچن و گذاشته محیط بر

در  یر مهمینقش و تأث ،کینزدن ارتباط یا واسطهبهلذا  کنند؛یم

(. 172ص.  ،1937 ،یلنگرود یعیمطعزمی و )دارند  زیستمحیط

 محیطیزیست مسائل از روستاییان آگاهی امروزه دلیل همین به

 ویژهبه کشورها در راتژی جدیداست عنوانبه خود پیرامون

 پایدارتوسعه به دستیابی راستای در توسعهدرحال کشورهای

 توسعه رویکردهای اکنونهم .شده است مطرح یستزمحیط

 برای توسعه جدید هایپارادایم نفوذدر پی  جانبههمه روستایی

 مفاهیم پیشرفت و اصالح باهدف مطمئن، چهارچوب یک ارائه

 مشارکت پایداری، همانند ایتوسعه هایسیاست در کلیدی

 هستند محیطی هایآگاهی خودآگاهی و آگاهانه، و خودجوش

طی چند دهه  (.112 ، ص.1934، افتخاری الدینو رکن نیافاضل)

یک  عنوانبهاخیر، دهستان جاغرق واقع در شهرستان بینالود 

 هایبرداریبهرهو  موردتوجه، وهواآبمنطقه ییالقی و خوش 

منجر به تخریب متعدد از سوی ساکنین محلی قرار گرفته و 

 با زیستمحیطفاده از است این عمدتا  شده است.  زیستمحیط

همراه نبوده است بطوریکه در جریان این  ساکنین مناسب آگاهی

آگاهی عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی تأثیرگذار 

مطرح  یال علمؤن سی، اکنون افوقبا توجه به مباحث ، لذا اندبوده

رامون یپ زیستمحیط نسبت به زانیم تا چه انییروستا است که؛

 یخانوارها یاقتصاد –یاجتماع یهایژگیو دارند و یآگاه خود

 چه تا مطالعه مورد منطقه در موجود یطیمح عوامل و ییروستا

 شود؟یم آنان یطیمحستیز یهایآگاه باعث حد

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
 انجام مطالعات نظریات و نتایج از ایخالصه به بخش این در

-آگاهی بر مؤثر و عوامل محیطیهای زیستآگاهی پیرامون شده

 . شودمی پرداخته روستاییان محیطیزیست های

 مطالعات خارجی -

 مسائل گرچه که است باور این بر اجتماعی نظریه ساختارگرایی

 برخوردار خودخودیبه واقعیت بسزایی از است ممکن محیطی

و  تاریخی فرهنگی، بافت زمینه در تحقیق بدون ولی باشند

 باشندنمی دركقابل است، نموده احاطه را مسائل این که اجتماعی

 آمیزمخاطرههمچنین نظریه جامعه  (.12، ص. 2717)صالحی، 

 جوامع اخیر دگرگونی او نظر به ،شده است مطرح 9بک اولر توسط

 بر تأکید با دارد اشاره محیطیزیست بر مسائل با تأکید باختری

 طوربه محیطییستز ،فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، اثرات بهداشت

 نظر از .باشدمی اخص طوربه آوریفن و علم بر مبتنی تولید و اعم

 اصل. هستند مهم هاریسک این انتقال و اشاعه آگاهی و دانش بک

 هایریسک و اجتماعی نظریه میان رابطه از جنبه مهمی احتیاط

ص . ، 1937، و اکبرزاده دهد )ادهمیمی تشکیل را محیطیزیست

43) . 

محیطی را مورد توجه قرار داده و اهمیت آگاهی زیست 4امزیر

عام و  صورتبهاجتماعی  هایجنبشمعتقد است که فعالیت 

این  خاص، بر صورتبهمحیطی مردم نهاد های زیستسازمان

اند که دانش و آگاهی عمومی موجب حمایت از اساس بنا شده

و  نو(. گامبر12، ص. 130۶شود )رامزی، می زیستمحیط

محیطی را توانایی فرد در درك و سویتزکی نیز آگاهی زیست

کنند که ارزیابی اثر جامعه بر اکوسیستم تعریف و خاطر نشان می

محیطی خود را در قالب درك مسائل زیست محیطیزیستآگاهی 

صالحی، ) دهد، مسائل و پیامدهای آن نشان میهاآنو منشأ 

2773.) 
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-تقدند آگاهی از مسائل زیست( مع1337) 5هانگفورد و ولک

به  زیستمحیطای را در برابر تواند رفتارهای مسئوالنهمحیطی می

 موضوع این به اشاره( 1332) ۶دورفر و دیکمن طرفی همراه آورد. از

-زیست موضوعات درباره کافی اندازهبه که افرادی بیشتر که دارند

 خود از همسئوالن محیطیزیست هایکنش ندارند، آگاهی محیطی

، کیسر و فریچ(. 14، ص. 2772، 7کولوموس) دهندمی نشان

محیطی ( معتقدند اگرچه آگاهی و شناخت زیست2774) 8ویلسون

رفتارها داشته  سازوکارتواند تأثیر مستقیم و مثبتی بر همیشه نمی

دیگری را تقویت کند که باعث تسهیل  سازوکارهای تواندباشد، می

اشاره به این موضوع  شو همکاران 3استرنند. و تغییر در رفتارها شو

تواند پایه محیطی میهای اجتماعی و زیستکه بین ارزش دارند

محیطی های زیستمحیطی در راه آزمودن ارزشاجتماعی زیست

افرادی که آمادگی بیشتری برای تغییر دارند، بطوریکه  آید. به کار

کنند، احتمال هستند و احساس نزدیکی با طبیعت می دگر دوست

بیشتری وجود دارد که رفتارهای محافظت از محیط بیشتری از 

 (.2، ص. 2770، 01)بار خود نشان دهند

 پیرامون بررسی در( 1930)محمدی آقا و عمران صالحی

 دوره آموزش معلمان محیطیزیست دانش و آگاهی وضعیت

 شدان میزان که رسیدند نتیجه این به مازندران، استان ابتدایی

. است بوده متوسط حد در ابتدایی دوره معلمان محیطیزیست

 عوامل بررسی عنوان با ایمقاله در( 1931) نامدارینجفیان و 

 در زیستمحیط حفظ در زنان عملکرد بر مؤثر اقتصادی -اجتماعی

 عوامل از بیشتر اجتماعی عوامل که دریافتند آبادان، شهرستان

 .دارد تأثیر زیستمحیط حفظجهت  در زنان عملکرد بر اقتصادی

 رسیده نتیجه این به خود ایمقاله در( 1937) و افشارزاده گراوندی

 هایطرح زمینه اجرای در آموزشی هایکالس برگزاری که است

 و محلی نهادهای وجود مردم، همکاری و مشارکت محیطی،زیست

 به الزم هایآموزش دادن و زیستمحیط حامی دولتی هایسازمان

 کاهش و روستا مردم آگاهی بردن باال به منجر تواندمی وستاییانر

( در 1931) قلیصالحی و . شود زیستمحیط به وارده صدمات

-ای با عنوان مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیستمقاله

محیطی در مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج، دریافتند 

های أهل و سن( با آگاهیکه بین عواملی چون )محل سکونت، ت

 درنهایت محیطی رابطه وجود دارد.محیطی با رفتار زیستزیست

 عنوان، با پژوهشی در( 1931) نیا، پورافکاری و جعفریحقیقتیان

 بین در اجتماعی توسعه بر محیطیزیست اجتماعی رفتارهای تأثیر

 بین که رسیدند نتیجه این به عسلویه، در جنوبی پارس کارکنان

 هایشبکه با جنوبی پارس محیطیزیست اجتماعی ارهایرفت

 رابطه آنان اجتماعی اعتماد و اجتماعی هنجارهای مدنی، مشارکت

 .دارد وجود معناداری

 شناسی تحقیق. روش2

 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2
 شهرستان در واقع طرقبه بخش توابع از جاغرق دهستان

 و شمالی درجه 13/9۶ جغرافیایی عرض در که باشدمی بینالود

-سال سرشماری اساس بر و دارد قرار شرقی طولی درجه 43/4۶

 دارای هفت روستای شامل و جمعیت نفر 4044 دارای 1937

 علیا سیرزار دیزدر، نقندر، آهن، کالته کنگ، دهبار، جاغرق،) سکنه

 .شودمی( سفلی سیرزار و

 
  موردمطالعهموقعیت منطقه  -1شکل

 1932ای پژوهش، همأخذ: یافته
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 . روش تحقیق2. 2
 گرردآوری نحروه نظرر از و کاربردی هدف جنبه از حاضر تحقیق
 حاضر، تحقیق آماری جامعه. است تحلیلی توصیفی و نوع از اطالعات
از توابرع  جاغرق دهستان شش روستاهای روستایی خانوارهای شامل

 خانوار 1400 موجود آمارهای براساس که باشدشهرستان بینالود می
 بره منطقی کوکران فرمول اساسبر نمونه حجم. است گردیده برآورد
گیری اند. نحوه نمونهشده انتخاب نفر از سرپرستان خانوار 1۶7 تعداد
 تصادفی سیستماتیک بوده است. صورتبهها انتخاب نمونه ای وطبقه
. اسرت سراخته محقرق پرسشرنامه هرا،داده آوریجمرع اصرلی ابزار

 کرونبررا  آلفررای روش از تحقیررق پایررایی سررنجش ن برررایهمچنرری
 تروانمی( 37/7) آمدهدسرتبه عردد بره توجه با که گردیده استفاده
 .باشدمی برخوردار قبولی قابل پایایی از تحقیق پرسشنامه که گفت

 ای از منطقه موردمطالعهگیری طبقهنمونه -2 جدول

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته
 تعداد نمونه اد خانوارتعد نام روستا

 22 767 جاغرق

 22 202 نقندر

 10 29 کالته آهن

 22 271 کنگ

 5 90 سیرزار علیا

 12 119 دهبار

 160 1977 جمع

با توجه به هدف اصلی پژوهش، مبنی بر شناسایی و تبیین 

و در پاسخ به  محیطی روستاییانهای زیستعوامل مؤثر بر آگاهی

 :است مطرح ذیل شرح به هاییفرضیهسؤاالت تحقیق، 

 هایآگاهی با روستایی خانوارهای اجتماعی پایگاه بین -1

 .دارد وجود معناداری رابطه محیطیزیست

 هایآگاهی با روستایی خانوارهای اقتصادی وضعیت بین -2

 .دارد وجود معناداری رابطه محیطیزیست

-هیآگا با موردمطالعه ناحیه در موجود محیطی عوامل بین -9

 .دارد وجود معنادار رابطه محیطیزیست های

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2
 مبین، هایمعرف ترینمهم از برخیطبق مطالعات پیشین 

 و بر شناخت تأثیرگذار عوامل کنندهتبیین هایدیدگاه و هانظریه

در قالب سه  پیرامون محیط و خود هاییایتوان از روستاییان آگاهی

 -ی فردی، رفتاریعی، اقتصادی و محیطی و ده مؤلفهبُعد اجتما

-، میزان پساقتصادی، نوع فعالیت اجتماعی -، فرهنگیشناختیروان

انداز و درآمد، نوع و سطح زیرکشت، دسترسی به عوامل تولید، 

های محیطی و شکل روستا مطابق موقعیت جغرافیایی، ویژگی

ساکن در دهستان ( بر اساس نظرات خانوارهای روستایی 1 جدول)

 .قرار گرفته است موردسنجشجاغرق 

بر شناخت و آگاهی روستاییان از  تأثیرگذارعوامل  کنندهتبیینهای ها و دیدگاههای مبین، نظریهمعرف ترینمهمبرخی از  -1 جدول

 1939 الدین افتخاری،نیا و رکنفاضلمأخذ:  محیط پیرامون
 کنندههای تبیینهها و دیدگانظریه متغیرها شاخص ابعاد

 
 
 
 

 اجتماعی

 فردی
 ایمتغیر زمینه تأهل، سن و بعد خانوار جنسیت،

 نظریه استحکام، نظریه شکاف آگاهی تحصیالت

 اجتماعی -فرهنگی

 ای اطالع دهی، نظریه شکاف آگاهی.الگوی دومرحله های آموزشیدوره
 شکاف آگاهی، پخش سرایتی. ای اطالع دهی، نظریهالگوی دومرحله ارتباط با ادارات

 دیدگاه ژان کلوتیه رضایت ا ز مکان زندگی

 ارتباطات اجتماعی
نظریه موزاییکی، نظریه شبکه اجتماعی، نظریه شکاف آگاهی، پخش 

 مراتبیسلسله

 رفتاری روانشناختی

 مطالعه کتب، روزنامه و مجله
نظریه شکاف  سازی،دیدگاه ژان کلویته، نظریه تزریقی، نظریه برجسته

 آگاهی

 تعامل و مشارکت
دیدگاه مارشال مک لوهان، دیدگاه فردیناند  دیدگاه ژان کلویته، نظر
ای اطالع دهی، نظریه موزاییکی، نظریه شبکه تونیس، الگوی دومرحله

 اجتماعی و پخش سلسه مراتبی

 پایبندی به قانون و عرف محل
 نظریه دیدگاه فردیناند تونیس،

 عیشبکه اجتما

 اقتصادی

 نظریه الگوی نقش کشاورزی، صنعتگری، خدماتی و آزاد. نوع فعالیت اقتصادی
 نظریه شکاف آگاهی -- انداز سالیانهمیزان درآمد و پس
 ---- دیمی. -آبی کشت نوع و سطح زیر

 نظریه پخش پاش..آالت، کمباین، تراکتور و سمماشین دسترسی به عوامل تولید

 محیطی

 جغرافیاییموقعیت 
فاصله روستا تا شهرستان، بخش، شهر و 

 مرکز دهستان
 نظریه موزاییکی، پخش سرایتی

 های محیطیویژگی
وخاك و مخاطرات میزان بارندگی، منابع آب
 محیطی

 نظریه پخش

 نظریه موزاییکی، نظریه پخش ای و کوهستانیدشتی، کوهپایه شکل و تیپ روستا
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 . مباني نظري تحقیق3

 و جایگاه ،زیستمحیط از اکنونت دور هایگذشته از 

 شده متعددی هایبرداشت انسانی جوامع در آن تأثیر همچنین

 خطرناک، موجودی عنوانبه زیستمحیط اینکه ازجمله. است

 جدا امری منظم، ایپدیده مثابهبه یا و بلهوس و نظمبی آشفته،

 بقا ضرورت انسان، خدمت در کاالیی صورتبه ماشین، انسان، از

 گردیده توصیف...  آن نظایر و عجیب و مرموز امری عنوانبه و

 عبارت زیستمحیط طورکلیبه(. ۲ ، ص.7891فهیمی، )است 

 کنشبرهم آن با و فراگرفته را حیات فرایند که محیطی از است

 به و فکر با که فضاهایی نیز و انسانی جوامع طبیعت، از و دارد

 فضای کل و است یافته تشکیل اند،شده ساخته انسان دست

گیرد می فرا را( بیوسفر) کرهزیست یعنی زمین، کره زیستی

 (.7 ، ص.7817)سلطانی، 

 در محیطیزیست مخرب رفتار یک اثر در عصر حاضر    

 در فراوانی ناخواسته تأثیرات تواندمی معین زمان و مکان یک

 صدمات و تأثیرات و باشد داشته هازمان و هامکان سایر

 هاینسل زندگی بر و آینده هایاکوسیستم بر اپذیرینجبران

 پایدارتوسعه به دستیابی شرایطی چنین در. بگذارد جای بر فردا

 و پایدارتوسعه بین رابطه که چرا رسد،می نظر به ناممکن

 زیستمحیط از غفلت و است دوسویه رابطه یک زیستمحیط

 و یگراوند)شود می توسعه اهداف به دستیابی از مانع

تر از استفاده مطلوب درواقع(. ۸9 ص. ،788۱ ،افشارزاده

تواند ضامن ماندگاری باشد و عدم در کشور می زیستمحیط

-باشد که مجموعه برنامه مسائلیتواند متضمن توجه به آن می

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را با مخاطره 

آگاهی از نقش عوامل درک درست و  رواینسازد. از  روروبه

در مقابل تقویت عوامل مشوق  هاآنبازدارنده و کاستن از میزان 

 انجامدبی زیستمحیطتواند به موفقیت در امر حفاظت از می

-زیست راهبردهای راستا، این در (.71، ص. 7881، 77ویار)ه

 هافعالیت به بخشیدن سازمان روستایی، ریزیبرنامه در محیطی

 وحفاظت  باهدف طبیعی منابع به مربوط امور دهیسازمان و

 پایداری چارچوب در و زمان بعد در زیستمحیط تقویت

 زیستمحیط ازآنجاکه. گرددمی تلقی روستاها محیطیزیست

 بیابان، گسترش قبیل از شدیدی تهدیدات با روستاها از بسیاری

 پایین زراعی، اراضی کاربری تغییر مراتع، و هاجنگل تخریب

 غیره و زمین رانش زیرزمینی، آب هایسفره سطح تنرف

 و نظرانصاحب ،(۸9 :788۱،افشارزاده و گراوندی)اند مواجه

 عوامل بین را بر آن داشت که در روستایی ریزیبرنامه متصدیان

 روستایی، پایدار توسعه برای اقدام هایبرنامه بسترساز و محرک

 محیط از وستاییر مناطق ساکنان آگاهی و ادراک عامل به

 هایپارادایم اغلب امروزه لذا. داشته باشند خود توجه پیرامون

 مبتنی هایآموزش نقش اهمیت بر روستایی پایدارتوسعه جدید

 روستایی افراد برابر دسترسی بر نیز و روستاییان سازیآگاه بر

 منظور این برای مناسب راهبرد و دارند تأکید اطالعاتی منابع به

دانند می رسانیاطالع ترویجی هایرهیافت غالب اکثریت نیز، را

 (.77۲ :789۱، الدین افتخاریو رکن نیافاضل)

 در 78۸۱ دهه اواخر به محیطیزیست هایآگاهی پیدایش

 مختص منحصراً هاآگاهی این. گرددبرمی غربی کشورهای

 در محیطیزیست هایآگاهی افزایش اما ؛بود غربی کشورهای

 سرد جنگ که زمانی یعنی باشد،می 789۱ دهه رد جهان سطح

 جهانی جدید تهدید محیطیزیست مشکالت و رسید پایان به

 از یکی (.۸8: 789۱ ،7۲)درسنربود  انسان حیات برای

 که است این زیستمحیط مطالعات در اساسی هایفرضپیش

 آگاهی افزایش با توانمی را محیطیزیست مشکالت از بسیاری

 (.۲۱7۱)صالحی،  کرد برطرف زیستمحیط مورد در عمومی

 محیطیزیست آگاهی که است این بر اعتقاد ،دیگرعبارتبه

، ۲۱۱8)بار،  است محیطیزیست مشکالت از بسیاری حل کلید

 تعبیر، ،دهیسازمان فرایند عنوانبهاز آگاهی  روازاین (.۲۲9

-جمع حواس سوی از که کنند،یاد می اطالعات ارتباط و تفسیر

-زیست آگاهی تحصیل (.8-1: 7817 ،)محسنی شودمی آوری

محیطی و مشکالت زیست حلراه در گام نخستین محیطی

 بشریت، آینده بقای شرط اساساً و است رسیدن به پایداری

 زیستمحیط شناخت اصول فهم توانایی محیطی،زیست آگاهی

 (.۲98: 7891کاپرا، )باشد ها میآن پایه بر کردن زندگی و

 هاي تحقیق. یافته4

 هاي توصیفيیافته .1. 4
 ۲/11درصد زن و  9/۱۲نفر نمونه آماری،  7۸۱از مجموع 

باشند. بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی درصد مرد می

درصد و کمترین فراوانی سنی  ۱8سال، یعنی معادل  ۱۱باالی 

د. باشمی درصد 1/7۱سال معادل  ۲۱-۲1مربوط به گروه سنی 

بیشترین فراوانی سطح تحصیالت، مربوط به  همچنین

درصد و کمترین فراوانی  9/8۱معادل تحصیالت دوره راهنمایی 

به  یپلمدفوقمربوط به روستاییانی است که دارای تحصیالت 

جباشد. بیشترین فراوانی نوع درصد می 9/9معادل  اندبودهباال 
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 1/94معادل فعاليت پاسخگويان مربوط به شغل کشاورزي 

معادل باشد و کمترين فراواني مربوط به شغل آزاد درصد مي

 همچنين با استفاده از آمار توصيفي، باشد.پنج درصد مي

ساکن در  محيطي روستاييانهاي زيستآگاهي در زمينه يسؤاالت

و پسماند  وخاکآبدهستان جاغرق در سه حوزه؛ کشاورزي، منابع 

پنج  کهيطوربهرار گرفتند ق موردسنجشروستايي طراحي و 

 وخاکآبمنابع هفت پرسش در حوزه   پرسش در حوزه کشاورزي،

( 3جدول )و چهار پرسش در حوزه پسماند روستايي مطابق 

، شودکه مالحظه مي طورهمان شده است، دهيامتيازطراحي و 

محيطي پاسخگويان در حد متوسط ميانگين آگاهي زيست

 موردمطالعهکه بيشترين آگاهي افراد ( است بطوري5از  87/2)

سوخت و کمترين  نتأمي منظوربه گياهي پوشش در مورد قطع

 در زيرزميني آب مخالف جهت در فاضالب دفع اثرآن آگهي از 

 .آبي بوده است منابع آلودگي

 پسماندو  وخاکآبحوزه کشاورزی، محیطی روستاییان در های زیستارزیابی نسبی آگاهی -3جدول 

 1342هاي پژوهش، خذ: يافتهمأ

 (5از ها )رتبهمیانگین  محیطیهای زیستآگاهی

 11/3 مضر بودن کودهاي شيميايي و سموم

 55/3 استفاده از روش زهکشي و تسطيح ارضي

 66/2 رعايت تنوع زراعي

 17/2 يزنشخمسوزاندن کاه و کلش براي سهولت 

 19/2 رعايت آيش در افزايش راندمان ريتأث

 69/2 خاک يشفرسامدرن آبياري در  يهاروشاستفاده از  يرتأث
 21/2 عميق و نيمه عميق در فرسايش خاک يهاشخم يرتأث

 62/3 ن سوختتأمي منظوربهقطع پوشش گياهي 
 66/2 در کاهش منابع آب زيرزميني داريبشاثرات کشت در نقاط 

 16/2 هاي آبخيزداري در مهار سيل و روانابنقش طرح
 12/2 مخالف آب زيرزميني در آلودگي منابع آبياثر دفع فاضالب در جهت 

 94/3 کاهش فرسايش منظوربهکاشت پوشش گياهي 
 32/2 احداث جويچه روي خطوط تراز براي کاهش فرسايش

 38/2 دام در کاهش فرسايش رويهبياثرات عدم چراي 
 29/3 کشت نواري براي جلوگيري از فرسايش

 58/2 در کاهش فرسايش دارشيببندي اراضي راستأثير ت
 77/2 استفاده از روش تفکيک و بازيافت زباله در روستا

 64/2 سوزاندن زباله در روستا
 69/2 هاتوليد کمپوست و ورمي کمپوست از زباله

 19/3 روستا از محدودهدفن بهداشتي زباله در خارج 

 (5)شاخص ميانگين از 87/2ميانگين آگاهي پاسخگويان برابر است با 

-یزان آگاهیو م یعوامل اجتماع یل همبستگیتحل. 2. 4
 یطیمحستیز یها

ت يت و وضعيجنس يرهاين متغيسنجش رابطه ب منظوربه

ان، از يين روستايدر ب يطيمحستيز يزان آگاهيتأهل با م

ج يده است. نتاياستفاده گرد تحليل همبستگي اسپيرمنآزمون 

-ميزان آگاهي زيست جنست و تأهل بان يه بانگر آن است کيب

 وجود ندارد. رابطه معناداري محيطي

سنجش  منظوربه، (9جدول )طبق اطالعات مندرج در 

-ستيز يهايبا آگاه ياجتماع يهايژگير وين سايرابطه ب

استفاده  يهمبستگ ليتحل يان از آزمون آمارييروستا يطيمح

ن ياز آن است که ب يکج حاصل از آزمون حايده است. نتايگرد

و  يروانشناخت -ي، رفتاريفرداجتماعي ) يهاهمه مؤلفه

-ستيز يهايزان آگاهيموابسته )ر ي( با متغياجتماع -يفرهنگ

کهيوجود دارد. بطور 44/1سطح در  ي( رابطه معناداريطيمح
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برابر با  یرسون سطح معناداريج آزمون پینتا بر اساس 

 0011رابطه معنادار تا سطح انگر وجود ي( است که ب00000)

 یطيمحستیز یهایالت و آگاهير سن و تحصين متغيدرصد ب

-بررسی رابطه بين سایر مؤلفه منظوربهدیگر  ییباشد. از سویم

محيطی روستایيان از های زیستهای اجتماعی با ميزان آگاهی

روانشناختی  -ضریب همبستگی اسپيرمن در دو شاخص رفتاری

عی استفاده گردیده است. نتایج بيانگر آن اجتما -و فرهنگی

 -است که بيشترین عامل تأثيرگذار در شاخص رفتاری

 مؤلفه( مربوط به 83/0روانشناختی با باالترین ضریب آماره )

اجتماعی  -مشارکت در امور روستا، در شاخص فرهنگی

( مربوط به 38/0بيشترین عامل تأثيرگذار با ضریب آماره )

 عنوانبهترویجی که  -های آموزشیرهمؤلفه شرکت در دو

محيطی های زیستبيشترین عامل تأثيرگذار در ميزان آگاهی

 روستایيان شناخته شده است.

 روستاييان يطيمحستيز یهايمؤثر بر آگاه ياجتماع -فرهنگيروانشناختي و  -فردی، رفتاری عوامل يبررس -4جدول 
 9818های پژوهش، مأخذ: یافته

 ضریب آماره آزمون متغير وابسته متغير مستقل

سطح 

معناداری 

(sig) 

 جنسيت
 زن

های آگاهی

 محيطییستز
 اسپيرمن

- 971/0 ns 
 مرد

 تأهل
 متأهل

- 840/0 ns 
 مجرد

 های فردیویژگی
-زیست هایآگاهی

 محيطی
 پيرسون

  

 .**000 0010 سن

 .**000 0070 تحصيالت

 ناختیروانش -های رفتاریویژگی

-های زیستآگاهی

 محيطی
 اسپيرمن

  

 *0004 0089 مطالعه کتاب، روزنامه و مجله

 .**000 0083 مشارکت و فعاليت در امور روستایی

 *00007 0088 تعامل با دیگران

 *00009 0098 پایبندی به حقوق و عرف محلی

 اجتماعی -فرهنگی های ویژگی

-های زیستآگاهی

 محيطی

 اسپيرمن

 

  

 .*008 00970 ترویجی -آموزشی یهادورهشرکت در 

 .*008 0008 يردولتیغارتباطات با نهادها و ادارات دولتی و 

 .*000 0078 رضایت از مکان زندگی خود

 .**000 0038 ارتباطات اجتماعی در سطوح محلی و فرامحلی
 

-يزان آگاهيو م يعوامل اقتصاد يل همبستگيتحل .3. 4

 يطيمحستيز يها
 یهایزان آگاهيبا مت ينوع فعالن ين رابطه بييتع منظوربه

س يوالکروسکال یان از آزمون آماریيروستا یطيمحستیز

درصد  11دهد که در سطح یج نشان میاستفاده شده است. نتا

 یزان آگاهيان با میيروستا یت اقتصادين نوع فعالينان، بياطم

به  یهانيانگيموجود دارد.  یررابطه معنادا هاآن یطيمحستیز

-ینشان م 4در جدول  31سيوالآمده از آزمون کروسکال دست

- نيانگيبا م زیستيطمحاز  یزان آگاهين میترشيب کهدهد 

زان ين میترکم ؛ وباشدیم ی( مربوط به مشاغل خدمات38/40)

 ( مربوط به مشاغل آزاد است.44/99) نيانگيبا م یآگاه

سنجش رابطه  منظوربه، 4 ج جدولیانت بر اساسن يهمچن

از آزمون  یطيمحستیز یهایزان آگاهين نوع کشت و ميب

است که  آن يانگربج یده است، نتایاستفاده گرد یتنیو ومانی

 دهندهنشانکه یباشد، بطوری( م0009) برابر با یسطح معنادار

زان ين نوع کشت و ميب 0010معنادار تا سطح  یاوجود رابطه

 .ان استیيروستا یطيمحستیز یهایآگاه
همچنين نتایج حاصل از بررسی آزمون ضریب همبستگی 

های )سطح زیر کشت، ميزان درآمد پيرسون برای بررسی مؤلفه

محيطی روستایيان های زیستانداز( با ميزان آگاهیو ميزان پس

بين متغيرهای سطح زیرکشت، ميزان درآمد  کهدهد نشان می

محيطی روستایيانهای زیستبا ميزان آگاهی اندازو ميزان پس
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درصد وجود دارد. از طرفي ديگر  ۹۹رابطه معنادار تا سطح  

نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن بيانگر آن 

-بين ميزان دسترسي به عوامل توليد با ميزان آگاهي کهاست 

 ۹۹در سطح  محيطي روستاييان رابطه معناداريهاي زيست

 وجود دارد.طمينان درصد ا

 محيطي روستاييان زيستهاي مؤثر بر ميزان آگاهي عوامل اقتصاديبررسي  -5جدول 
 29۹1هاي پژوهش، مأخذ: يافته

 آزمون متغير وابسته متغير مستقل
 ايميانگين رتبه

 

 مقدار آزمون
 (Z) ويتنييومن 

 ضريب
 آماره

 (sig)معناداري 

 نوع فعاليت

يکشاورز  

 
هاي آگاهي

 محيطيتيسز

 
 

کروسکال 
 واليس

64/14  

- 
 
- 
 

 

00000** 

 

يصنعتگر  21/1۹  

39/64 خدماتي  

10/11 کارگري  

46/22 آزاد  

 نوع کشت
هاي آگاهي کشت آبي

 محيطييستز

 
 يومان ويتني

13/39 
10/2-  - 0003*  

 32/43 کشت ديمي

 کشت يرزسطح 

زيست  هايآگاهي
 محيطي

 ونپيرس

004۹ 00000**  

**00000 0011 ميزان درآمد ساليانه  

**00000 0031 اندز ساليانهميزان پس  

**00000 0019 اسپيرمن ميزان دسترسي به عوامل توليد  

-يزان آگاهيو م يطيعوامل مح يل همبستگيتحل .4. 4

 يطيمحستيز يها
 4س در جدول يوالآمده از آزمون کروسکال دست بهج ينتا

 يطياز عوامل مح يکي عنوانبهن شکل روستا يدهد، بيشان من

تا  يان رابطه معنادارييروستا يطيمحستيز يزان آگاهيبا م

از  يزان آگاهين ميترشيبکه يدرصد وجود دارد. بطور ۹۹سطح 

و  يدشت ي( مربوط به روستاها26/4) نيانگيبا م زيستيطمح

( 10/9) نيانگيبا م يزان آگاهين ميترکم ؛ وباشديم ياجلگه

 منظوربهن يهمچن است. يکوهستان يمربوط به روستاها

-ستيز يهايزان آگاهيبا م يطين عوامل محيرابطه بسنجش 

 شدهاستفاده يهمبستگ يهاليان از آزمون تحلييروستا يطيمح

ن يانگر آن است که بيرسون بيج آزمون پينتا کهطوريبهاست. 

 يطيمحستيز يهايگاهزان آيبا م ييايت جغرافيموقع

نان وجود يدرصد اطم ۹۹ان رابطه معنادار در سطح ييروستا

زان يبا م يطيمح يهالين پتانسين رابطه بيدارد. همچن

ده يرمن سنجيآزمون اسپ اساس بر يطيمحستيز يهايآگاه

دهد که ين آزمون نشان ميج حاصل از ايکه نتا شده است.

ر ين تأثيشتري( ب34/0) بيبا ضر يطيمؤلفه وجود مخاطرات مح

 .اندداشتهان ييروستا يطيمحستيز يزان آگاهيرا در م

  محيطي روستاييانهاي زيستمؤثر بر ميزان آگاهي محيطيبررسي عوامل  -6جدول 

 29۹1هاي پژوهش، مأخذ: يافته
 (sig)سطح معناداري  آماره ضريب ايميانگين رتبه آزمون متغير وابسته متغير مستقل

 
ل شک

 روستا

 ايجلگه -دش دشتي
هاي آگاهي

 محیطيیستز
کروسکال 

 والیس

41/6 
 14/5 ايکوهپايه 00000** -

 00/3 کوهستاني

تانفاصله روستا تا مرکز شهرس  

 پیرسون

.10۴ 000**.  

.**000 3۹0. فاصله روستا تا شهر  

.**000 1۴0. فاصله روستا تا بخش  

انفاصله روستا تا مرکز دهست  .۴۸0 000**.  

هاي محيطيوجود پتانسيل  

 اسپیرمن

0060 003*.  

.**000 50. ميزان بارندگي  

.*00۸ 0۹. منابع خاک  

.*004 05. کيفيت منابع آب  

.**000 ۸5. وجود مخاطرات محيطي  
ج
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 44گامبهگامون يل رگرسيتحل .4. 2. 4
 یاههن مؤلفههيکه ب یقابل قبول یبا توجه به وجود همبستگ

 یههایر وابسهته )آگهاهي( با متغیطيو مح یاقتصاد -یاجتماع)

-جهدول اساس برد، اکنون یدر باال مشاهده گرد (یطيمحستیز

ر يهمسهتلل بهر متغ یرههاين متغیاز مهؤثرتر یآگاه منظوربه، 7

 همچنهان .ه اسهتدیاستفاده گرد گامبهگامون ياز رگرس ،وابسته

فله  هفهت متغيهر در  متغير مسهتلل، 02شود؛ از مالحظه می

اند که این هفت متغيهر بيشهترین تهرثيراا را در مدل باقيمانده

 کنند. ملهدار رهری محيطی تبيين میهای زیستميزان آگاهی

F کنند. بر و وزن بتا اهميت متغيرهای باقيمانده را مشخص می

های محيطهی، اساس وزن بتا به ترتي  اهميت عوامل )پتانسيل

تعامل با دیگران، ميزان دسترسی به عوامهل ، اارتباطاا با نهاده

بيشترین سهه   توليد، مخاطراا محيطی و موقعيت جغرافيایی(

محيطی دارند. با استفاده از زیستهای را در تبيين ميزان آگاهی

نيز سه متغير اساسی عوامل محيطی در معادلهه  گامبهگامروش 

در کنهار سهایر و این امر حاکی از اهميت ایهن مؤلفهه  ماندهیباق

بينهی ميهزان اقتصادی در تبيهين و پهي  های اجتماعی ومؤلفه

 محيطی است.های زیستآگاهی
 محيطيستيز يهايزان آگاهيبر م يطيو مح ي، اقتصاداجتماعي عواملر يره تأثيچند متغ يونيل رگرسيتحل -7 جدول

 2930های پژوه ، مرخذ: یافته

 

 گيری. بحث و نتيجه5
و  صالحیدر این پژوه  با نتایج تحليلاا  شدهکس نتایج 

 محيطی( در مطالعه رابطه آگاهی و رفتارهای زیست2932) قلی

سنی با  هایگروهرسد که بين محل سکونت، ه این نتيجه میب

رابطه محيطی آگاهی زیست درنهایتمحيطی و رفتار زیست

وجود دارد این در حالی است که بين جنسيت با رفتار رابطه 

( 2932) و اکبرزاده ادهمیمعناداری وجود ندارد. همچنين 

قرار  لعهموردمطارا  زیستمحي عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ 

دهد، فرهنگ و داده است که نتایج تحليلاا آن نشان می

کننده بر آگاهی و رفتارهای عوامل اجتماعی عاملی تعيين

باشد. از سویی دیگر افراد یک جامعه می تکتکمحيطی زیست

به ( در پژوه  خود 2914) الدین افتخارینيا و رکنفارل

خت و آگاهی ای عوامل مؤثر بر شناين نظریهمنظور تبي

 کهکنند خود و محي  پيرامون ذکر می هایتوان روستایيان از 

 ریزی ترویج،در راستای تهيه و ارائه لگوی بهينه برنامه

محيطی روستایيان، باید به اصول و آگاهی زیست رسانیاطالع

 اصل اطالعاا، دوسویه جریان اصل چندگانه ذیل توجه گردد:

با  سازگاری اصل افيایی،جغر و محيطی شرای  با انطباق

 توان از گيریبهره اصل روستایی، جوامع فرهنگی هایویژگی

 رسانیاطالع و برای ترویج اقدام هایبرنامه در محلی نهادهای

 اصل و( است همه حق دانستن) همگانی پوش  اصل روستایی،

 .همخوانی دارد محيطی، پایداری

نتيجه گرفت  انتومیبا توجه به نتایج تحليلاا پيشين لذا  

در  یطههيمحسههتیز مسههائل از انیيروسههتا یآگههاه زانيههم کههه

. باشهدیمه متوسهطی حهد در( 5از  71/0) بها دهستان جهاررق

 یهامؤلفه نيب که داد نشانق يتحل یهاهيفرر آزمون نيهمچن

 یطهيمحستیز یآگاه زانيم با( یطيو مح ی، اقتصادیاجتماع)

 ایگونههبه ،دارد وجهود درصد 33 سطح تا یمعنادار رابطه افراد

)سههن، مشههارکت و  یرهههايمتغ یعوامههل اجتمههاع انيههم در کههه

 ی  آمههارین رههرای( بهها بههاالتریآموزشهه یهههاشههرکت در دوره

ن ين در بهيداشهتند. همچنه یزان آگهاهير را در ميثرن تیشتريب

ر افراد بهه ینسبت به سا مشارل آزاد یافراد دارا یعوامل اقتصاد

؛ دارند زیستي محاز  یکمتر یاه ، آگيل تماس ک  با محيدل

وجهود دارد  یمعنهادار رابطهه یزان آگهاهين نوع کشت با ميب و

سهت، يد نین شهديانگيهن انواع کشهت اخهتالم ميب کهیطوربه

به عوامل  یانداز و دسترس، پسکشت، درآمدرین سطح زيهمچن

افهراد  یطهيمحسهتیز یههایزان آگاهيدر م ید نل  مهميتول

 دارد.

)فاصهله  یرههايمتغ یطهيان عوامل محيدر مگر ید ییاز سو

 ی  آمهارین رهرای( با باالتریطيروستا تا بخ  و مخاطراا مح

گهر ید یاند و از طرفهرها شناخته شدهين متغیاثرگذارتر عنوانبه

چهون؛ تعامهل،  یلهیبهه دال یدشهت یافهراد سهاکن در روسهتاها

 ینسهبت بهه روسهتاها .شتر و..يب یطيمح یهاليامکاناا، پتانس

 یآگههاه یطههيمحسههتیاز مسههائل ز یو کوهسههتان یاهیههکوهپا

 گامبههگام ونيرگرسه از حاصهل جینتها نيهمچندارند.  یشتريب

 متغير مستقل
 مقدار

 Fضريب 

 رسيونضريب رگ

 استاندارد شده

 Betaبتا 

 سطح معناداری

 tآزمون 

 ضريب تعيين

 تجمعي
R Square 

 22042 **22221 22242 0209 مشارکت در امور روستایی
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، ارتباط ا  ا ا يط يمح يهاليپتانس) ريمتغهفت  که داد نشان

د، ي ا ه واام ل تا  يزان دسترس ي گ ران، ميتعامل اا د، نهادها

هم را در ن س يش تريا (ييايت جغرافيو ماقع يطيمخاطرا  مح

 ا ا ک هياطار دارن د  يط يمحس تيز يه ايزان آگ اهين مييتب

در  يط ير واام ل محي متغ س ه گاماهگام انيرگرس از استفاده

ن مؤ ف ه در کا ار يت اياز اهم ين امر حاکيو ا ماندهيااقمعاد ه 

-يزان آگ اهي ن مييدر تب يو اقتصاد ياجتماو يهار مؤ فهيسا

  ان استييروستا يطيمحستيز يها

 ارائ ه ا ه پ ووه،، يهاافتهي از آمدهدستاه جينتا اساس ار

 در س اکن انييروس تا يآگ اه زاني م ،يافزا يارا ييراهکارها

 :ميپردازيم يطيمحستيز مسائل حازه در جاغرق دهستان

 دي اا ،در اُعد اجتماوي انييروستا يآگاه ،يافزا ماظاراه -

 در يمحل  مردم ان يمشارکت، آمازش را ارا ،تعامل يهااهيزم

 م ارد در وهيواه سطاح، همه در ،زيستمحيط مسائل مرااط اه

 ا  ه مرا  اط يه  اط  رح يااي  ارز و اج  را ،يطراح   ت،يريم  د

  کرد فراهم را زيستمحيط

انداز )شغل، درآمد، پس يواامل اقتصاد تياهم اه تاجه اا -

، الزم اس ت يط يمحستيز يهايآگاه ار   ( رکشت ويو سطح ز

 زيس تمحيطا ا  يکه ارتباط کمت ر يافراد اه ،آن تيتقا يارا

    و ماهاام ه اروشار، قيطر از يطيمحستيز يهادارند، آمازش

  گردد ارائه

ش  کل روس  تا،  ؛ري  نظ يط  يمح را  مه  م واام  ليت     -

دهد، ينشان م ر وااستهيت ار متغيها و ماقعليمخاطرا ، پتانس

افراد ساکن در  يطيمحتسيز ي، آگاهيو افزا ييآشاا ماظاراه

ن ينا يهااهيد شي، ااز و   يآمدورافتاده، مخاطره ييروستا ينااح

 گردد   ارائه  و ار ي؛ آمازش از راه دور و سازجمله يآمازش

محيط ي، ااي د آگ اهي اراي ايجاد دان، و آگاهي زيس ت -

-ارتقاء يااد  اين امر از طريق آم ازش زيستمحيطمردم درااره 

و ارگ زاري  جمعيارتب اط وس ايلگ اني ا ا اس تفاده از هاي هم

   را متا ي  ان ام  ر اس  ت   پ  ريرامکانآمازش  ي  ه  ايکالس

-، دهي اريزيستمحيطسازمان  ازجملهدر روستا،  زيستمحيط

در دهس تان  زيس تمحيطه اي م رتبط ا ا هاي و ساير ارگ ان

 هاي آمازشي اقدام نماياد تااناد اه ارگزاري کالسجاغرق مي

 هادداشتیا
1- Capra 

2- Whiet 

3- Ovler beq 

4- Ramsey 

5- Hungeford & Volk 

6- Dickman & Dvrfr 

7- Kollmuss 

8- Forick, Kaiser, & Wilson 

9- Stern 

10- Barr 

11- Harvey 

12- Drsnr 

13- Kruskal Walis Test 

14- Stepwise 

 

 کتابنامه

 و 5مااطق : ماردي مطا عه) تهران شهر زيستمحيط حفظ ار مؤ ر فرهاگي واامل اررسي  (1931ا هام  ) اکبرزاده،   وع ادهمي،  1

  91-26 ،(1)1  شااسيجامعه تخصصي مجله  (تهران 11

 و خاد يهاتاان از انييروستا يآگاه و شااخت ار  رؤم واامل ياهينظر نييتب  (191۱)  ا دين افتخاري، ع، و رکن غ، اينفاضل   6

  116-1۱3(، 1)3  يانسان ولام مدرس فصلاامه  نرامايپ طيمح

 استفاده اا ستانيس ييروستا يهاسکانتگاه يطيمحستيز يداريناپا شد  نييتع  (1913) ، صادق ي فمجان ياصغر   وف اريماني،  9

  1۱9-16۱ ،(13)1  تاسعه و ايجغراف مجله  ياريمع چاد ياايارز مدل از

)مارد مطا عه:  يار تاسعه اجتماو يطيمحستيز ياجتماو ير رفتارهايت    (1931) نيا، غ  ر ري، پارافکاري، ن ، و جعف ان، ميقتيحق  ۱

  159-192، (1)5  رانيا يمجله مطا عا  تاسعه اجتماو  ه(يوسلا يکارکاان پارس جااا

 دانشگاه انتشارا مشهد: ، چاپ اول ،يقز  نيد ف  و انيدهقان  س ،يکاخک دانشار  م :ترجمه  يداريپا يمبان  (191۱) س  درسار،  5

  مشهد يفردوس

 و يشهرساز قا يتحق و مطا عا  مرکز  اانتشار تهران: چاپ اول،  يشهرساز يهاروش مباحث مجماوه  (19۱1) ب  ،يسلطان  2
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Abstract 

Purpose: Given the importance of environmental awareness of villagers, this study seeks to identify and 

explain the factors affecting the environmental awareness of villagers in Jaghargh village in Binalud County.  

Methodology: a descriptive – analytical research method based on survey has been used in this 

study. The statistical population consists of 1477 heads of households living in Jaghargh village. 

According to Cochran formula, a sample of 160 subjects was selected from the population using 

stratified sampling. A systematic-random selection method was adopted to access the subjects.  

Findings: Data analysis was conducted using SPSS software, statistical correlation analysis, 

Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U test and stepwise regression. The findings suggest that the 

villagers' awareness of environmental issues is at the desirable level (2.78%). On the other hand, the 

results of hypotheses testing suggest social, economic and environmental issues are significantly 

related to environmental awareness of villagers at the significance level of 99%. Based on stepwise 

regression analysis, 23 variables affecting the environmental awareness of rural population were 

included in the regression equation, out of which only seven variables (environmental potentials, 

communication with institutions, interaction with others, access to production factors, 

environmental hazards and geographical location) were maintained. These seven variables have the 

most significant effect on environmental awareness of people living in the studied region. 

Research Limitation: The main limitation of this study is the poor literature on environmental 

awareness in rural areas. 

Practical Implications: To increase the awareness of villagers, attempts should be made to 

prepare the ground for the engagement, interaction, participation and education of local people 

about environmental issues at all levels, particularly in management, design, implementation and 

evaluation of projects related to the environment. 

Original/value: The novelty of this paper lies in examining the factors influencing the environmental 

awareness amid more general factors. 
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