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تحلیل دیدگاه روستاییان نسبت به آموزشهای حفاظت از محیطزیست نواحی روستایی
(مورد مطالعه :شهرستان رضوانشهر)
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چکیده
امروزه محیطزیست با چالشها و معضالت فزایندهای رو به رو است .بخش عمدهای از معضالت محیط زیستی موجود ،ریشه در فقدان
آگاهیهای روستاییان در برخورد با محیط دارد .در این راستا آموزش میتواند رویکردی اثربخش در جهت ارتقای آگاهیهای محیط
زیستی باشد .که این امر موجبات تقویت فرهنگ حفاظت از محیطزیست در جوامع روستایی را فراهم میآورد .هدف این مقاله تحلیل
دیدگاه روستاییان نسبت به آموزشهای حفاظت از محیطزیست نواحی روستایی شهرستان رضوان شهر است .این تحقیق از نظر هدف،
کاربردی و از نظر روش انجام ،توصیفی ـ تحلیلی است .در این تحقیق جامعه آماری 41 ،نقطه روستایی شهرستان رضوان شهر با 1424
خانوار(  41441نفر) بوده است .بر اساس فرمول کوکران اصالحشده ،تعداد نمونهها  ،434تعیین شد و پس از سنجش روایی و پایایی(
ضریب آلفای )2/441پرسش نامه در میان خانوارهای روستاهای نمونه توزیع و تکمیل شد .به منظور دست یابی به اطالعات مورد نیاز
جهت سنجش متغیرهای مورد تحقیق ،از روشهای پیمایشی و اسنادی بهره گرفتهشده و برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات و دادهها،
از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون آماری خی دو( )x2در نرمافزارهای Excelو  Spssاستفاده شده است .یافتهها نشان میدهد که
با اطمینان  59درصد آموزش روستاییان موجب توانمندسازی آنان در حفاظت از محیطزیست در راستای توسعه پایدار میگردد ،همچنین
بین عالقمندی نسبت به محیطزیست ،میزان آموزش مناسب محیط زیستی ،آموزش محیط زیستی رسانههای گروهی و نقش روستاییان
در حفاظت از محیطزیست با اطمینان  59درصد رابطه مثبت و معنیداری وجود داشته است.
کلمات کلیدي :آموزش ،جوامع روستایی ،محیطزیست ،شهرستان رضوان شهر.

 -4دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران (مسؤول مکاتبات).
 -4دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 -3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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ریاحی و همکاران

مقدمه
روستانشینی شکل ویژهای از استقرار و معیشت انسان و جلـوه

یکپارچگی بیضـرر فعالیتهـای انسـان بـا محـیط را تضـمین

بارزی از حیات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی اسـت(.)4

نماید( .)4توسعه پایدار روستایی ،رهیافتی بـرای توسـعه اسـت

روستا تأثیراتی بر حوزه پیرامون خـود بـه دو صـورت مثبـت و

که در آن کارایی ،عدالت و پایداری باهم تلفیقشدهاند.

منفی میگذارد کـه ایـن مسـأله در همـه جـا مشـهود اسـت،

به صورتی که کارایی ،متضمن استفاده بهینه از طبیعی اسـت.

بیشترین اثرات را بر محیطزیست خود میگذارد(.)4

هدف از پایدار ی نیز ،پایداری معیشت بـا حفـا امـرار معـاش

ابعاد مختلفی که روسـتاها بـا آنهـا در زمینـه محیطزیسـت

آینده از طریق حفا منابع طبیعی است( .)6پایداری ریشـه در

درگیر هستند ،متعدد است؛ اولین آن پسماندها که به واسـطه

یک اصل اکولويیکی دارد بر اساس این اصل اگر در هر محیطی

افزایش مصرفگرایی و توسعه گردشـگری بـه عنـوان معضـلی

به اندازه توان طبیعـی فـرآوری محیطزیسـت ،بهرهبـرداری یـا

جدی در نواحی روستایی مطرح است .تخریب و آلودگی خـا

بهره وری انجام شود ،اصل سرمایه (منابع اکولويیـک) بـه طـور

که عمدتاً ناشی از نوع کشاورزی سنتی به شمار می رود که در

پایدار باقی میماند و استفاده ما از محـیط بـه انـدازه آن تـوان

آلودگی آب و منابع آبی نقش مهمی دارد .در کنار ایـن مسـأله

تولیــد ،همیشــه پایــدار اســت .میــزان اســتفاده انســان در آن

گسترش شهرها و توسعه صنایع و گردشگری منجـر بـه تغییـر

محیطزیست معین ،که در خور توانها و ظرفیـتهـای محـیط

کاربری اراضی نواحی روستایی شده است کـه ایـن امـر سـبب

است ،به این خاطر که به اندازه تمام تولیـد اسـت پـس بـازده

گردیده محیطهای روستایی دستخوش تجاوز و سوءاسـتفاده

حداکثر و یا بیشینه را نیز دارد(.)5

سودجویانه قـرار گیـرد و بـه تبـع آن محیطزیسـت روسـتایی

امروزه حفا محیطزیست به عنوان یکـ از مهـمتـرین ارکـان

آسیب ببیند(.)3

توسعه پایدار ،مسأله جهان است که دست یـاب بـه آن بـدون

مسأله حفاظت از محیطزیست و منابع آن ،یکی از ابعـاد مهـم

مشارکت راستین و آگاهانه مردم ممکـن نیسـت( .)42یکـی از

توسعه پایدار است که سایر ابعاد توسعه در ارتبـا مسـتقیم و

اصلیترین علل تخریب و آلودگی محیطزیسـت ،عـدم آگـاهی

غیرمستقیم با این بعد قرار دارد( .)1اصطالح توسعه پایدار برای

مردم نسبت به مسائل زیستمحیطی است ،به طوری که بدون

اولین بار در اواسط دهه  4542به خانم بارباراوارد نسـبت داده

افــزایش ســطآ آگاهیهــای مــردم در زمینــه حفاظــت از

میشود .این مفهوم با عنوان استراتژی حفاظت جهانی به طـور

محیطزیست ،نمیتوان امیدی به بهبود وضعیت زیستمحیطی

گســتردهای مطــرح شــد تــا محافظــت از منــابع طبیعــی و

داشت( .)44بنابراین برای تحقـق پایـداری در توسـعه و حفـا

محیطزیست را در راستای ایفای نقش بهکرد رفـاه انسـانی بـه

محیطزیست به اخالق زیستمحیطی نیاز اسـت .اخالقـی کـه

نحو مطلـوب مـدیریت نمایـد( .)4یکـی از حیطـههای توسـعه

ارتباطات پیچیده و در حـال تغییـر بـین انسـان و طبیعـت را

پایدار ،پایداری اکولـويیکی اسـت .پایـداری اکولـويیکی بـدین

شناسایی کرده و با حساسیت بـه آن پاسـد دهـد .بـه منظـور

معناست که فعالیتهای انسانی بدون آثار تخریبـی بـا محـیط

پدیدار شدن چنین اخالقی ،بـازنگری در روشهـا و نظامهـای

ترکیــب شــوند .همچنــین بــه دیــدگاه بــوممحــوری بجــای

آموزشی ضروری است(.)44

انسانمحوری اشاره دارد و به اصل برابری بین انسانها و دیگـر

حفاظت از محیطزیست به همـان انـدازه کـه وظیفـه دولتهـا

موجودات زنده اهمیت میدهد ( .)9به عبـارت دیگـر پایـداری

است ،نیازمند مشـارکت راسـتین و آگاهانـه مـردم نیـز اسـت.

اکولويیکی نیازهای انسان و خدمات اکوسیستم را بهـم ارتبـا

منظور از مردم ،همه افراد ساکن در یک کشور هستند( )43که

میدهد ( .)4در این راستا هدف پایداری اکولويیکی آن است تا

افراد ساکن در نواحی روستایی را نیز در بر میگیرد .روستاییان

اثرات محیط زیسـتی و مصـرف منـابع را بـه حـداقل رسـاند و

برای ایفای نقش جدی در زمینه حفاظت از محیطزیست بایـد
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از توانمندی الزم برخوردار باشند .آموزش محیطزیست یکی از

همتی و شـبیری سـال  4359در مقالـهای بـا عنـوان بررسـی

راه های مؤثر برای ارتقای توانمندی روستاییان است کـه تـأثیر

وضعیت آموزش محیطزیست در کشور ایـران و مقایسـه آن بـا

قابلتوجهی در تقویت فرهنگ حفاظت از محیطزیست دارد.

سایر کشورهای جهان نشان دادند که کشـور ایـران در ابتـدای

در چنین وضعیتی انتخـاب مطلـوبترین روشهـای آموزشـی

مسیر آموزش محیط زیستی قرار دارد ،گرچه اقدامات محـدود

میتوانــد نقــش بســزایی در حفــا و حمایــت از محیطزیســت

ولی مؤثر در این حوزه صورت گرفته است( .)41ملکی و علیپور

نواحی روستایی داشته باشد.

سال  4353در مقالـهای بـا عنـوان سـنجش عوامـل مـؤثر بـر

استقرار شهرستان رضوان شهر در بین دریا و جنگل به عنـوان

محیطزیست گرایی زنـان ایرانـی بـه ایـن نتـایج رسـیدند کـه

یکی از قطبهای گردشگری و پذیرش گردشگر موجب افزایش

متغیرهــای مشــارکت اجتمــاعی ،دیــن داری ،دانــش محــیط

بار آلودگی در محیطزیست ایـن شهرسـتان و بـه ویـژه نقـا

زیستی ،سن ،و تحصیالت با محیطزیست گرایی زنـان ارتبـا

روســتایی شــده اســت .همچنــین اســتفاده بیرویــه کودهــای

معنــاداری دارنــد ،ولــی طبقــ اقتصــادی زنــان تــأثیری بــر

شیمیایی در مزارع برنج و دیگر آلودگیهـای محـیط زیسـتی،

محیطزیست گرایی آنان ندارد .همچنـین ،یافتـههـای تحقیـق

این شهرستان با بحرانهای جدی محیط زیستی روبه رو است.

نشان میدهد که سه متغیر دانش محیط زیستی ،دین داری ،و

با توجه به اهمیت محیطزیست باید برنامهریزی منسجم جهت

مشـارکت توانسـتهاند 64درصـد از واریـانس متغیـر وابسـته را

آموزش و ترویج محیط زیستی مربو به حفاظـت و مقابلـه بـا

تبیین کنند و توضیآ دهند( Engelman .)49سال  4244در

تهدیدهای انسانی پیشبینی شود .بنابراین پـژوهش حاضـر بـر

مقالهای با عنوان توانمندسـازی زنـان و محیطزیسـت بـه ایـن

آن شده است کـه بـه بررسـی دیـدگاه روسـتاییان نسـبت بـه

نتایج رسـیدند کـه در حفاظـت از محیطزیسـت تفـاوتی بـین

آمــوزش در جهــت تحقــق اهــداف برنامــههای توســعه پایــدار

جنســیت وجــود نــدارد و هــر دو بایــد بــه آن متعهــد باشــند.

روستایی که همانا حفا محیطزیست و بهرهبرداریهای صحیآ

همچنین نشان داد که بین توانمندسازی زنان و پایداری محیط

از آن در روســتاهای مــورد مطالعــه شهرســتان رضــوان شــهر

زیستی رابطه مثبـت و معنـیداری وجـود دارد(Nasrin .)44

بپردازد .در مقاله حاضر این سؤال اساسی مطرح است کـه آیـا

سال  4244در پژوهشی با عنوان زنان ،محیطزیست و حمایت

آموزش مناسب میتوانـد در توانمندسـازی زنـان روسـتایی در

از چالشهای محیطزیست در بنگالدش ،یافتهها نشان داد کـه

بهبود و حفاظت از محیطزیست روستاییان موثر واقع گردد؟ و

ارای ـه اطالعــات عمــومی در ارتبــا بــا زنــان و محیطزیســت

آیا بین متغیرهای آموزش محیط زیستی و توانمندسازی زنـان

راهکاری برای حمایـت از زنـان و محیطزیسـت در بـنگالدش

روستایی برای حفاظت از محیطزیست ارتبا معناداری وجـود

است و در سیاستهای ملی مربو به زنان و محیطزیست باید

دارد؟

اثرات تخریب محیطزیست شناخته شود (.)44

در بخش پیشینه تحقیق ،نگارنـدگان یافتـههای دیگـران و بـه
عبارت دیگر ،نتـایج تحقیقـات دیگـران را گـردآوری کردهانـد،
مطرح شده است .بـر ایـن اسـاس ،نمونـهای از تحقیقـاتی کـه
دربارهی بررسی نقش آموزش ،به ویژه نقش آموزش روستاییان
برای حفاظت از محیطزیست انجامشده به طور مختصر مطـرح
شده است:

روش بررسی
تحقیق پیش رو از نوع کاربردی بـوده و بـر حسـب روش ،ایـن
تحقیق ،توصیفی ـ تحلیلی اسـت بـه منظـور دسـت یـابی بـه
اطالعات مورد نیاز جهت سنجش متغیرهای مـورد تحقیـق ،از
روشهای پیمایشی و اسنادی بهره گرفته شده است .در بخش
اسنادی ،از طریق مطالعه کتابخانهای به جمـعآوری ادبیـات و
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مبانی نظری تحقیـق پرداختـه و در بخـش کمـی بـه تحلیـل

پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ  2/441به دست آمد.

دادههـای بـه دسـت آمـده از پیمـایش میـدانی و شناسـنامه

برای بررسی و تجزیه و تحلیـل اطالعـات و دادههـا ،از آزمـون

اطالعات تهیهشده از برخـی سـازمانها پرداختـه شـده اسـت.

همبســـتگی اســـپیرمن و آزمـــون آمـــاری خـــی دو( )x2در

جامعه آماری محـدوده مـورد مطالعـه در ایـن تحقیـق ،کلیـه

نرمافزارهای  Excelو  Spssاستفاده شده است.

سکونتگاههای واقع در شهرستان رضوان شـهر اسـت .کـه ایـن

محدوده مورد مطالعه

روستاها را در ابتدا از نظر توپـوگرافی ،ارتفـاع از سـطآ دریـا و

شهرستان رضوان شـهر در شـمال غـرب اسـتان گـیالن واقـع

شکل استقرا به چهار واحد(کوهستانی ،جلگهای ،کوهپایـهای و

گردیده و از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین عرضهای  34درجه

ساحلی) مجزا تفکیک و تقسـیم نمـوده و سـپس متناسـب بـا

و  49دقیقه تا  34درجه و  12دقیقه شمالی و طول جغرافیایی

تعداد روستاهای واقع در هر یک از چهار تیپ ،تعداد مشخصی

 16درجه و  12دقیقه تا  15درجه  43دقیقه شرقی قرار گرفته

روستا به عنوان نمونه انتخاب شده است .بنابراین جامعه آماری

است .این شهرستان از نظر جهات جغرافیایی از طرف شمال به

مورد مطالعه در ایـن تحقیـق 41 ،نقطـه روسـتایی شهرسـتان

دریای خزر و شهرستان تالش ،از سمت شرق به دریای خـزر و

رضوان شهر با  1424خانوار(  41441نفر) است .تعداد اعضـای

از سوی جنوب و جنوب شرقی به شهرستان ماسال و از طـرف

نمونه نیز  434خانوار است کـه از طریـق فرمـول کـوکران بـه

غرب به شهرستان خلخال اسـتان اردبیـل محـدود میگـردد و

دست آمد .بنابراین زمانی که تعداد نمونـه  434خـانوار باشـد،

مساحت آن  463/9کیلومترمربع و مرکز آن شهر رضوان شـهر

میتوانیم تا  59درصد اطمینان میشود که تعمیم نتایج حاصل

بــا مســاحت  4/14کیلومترمربــع اســت .در تقســیمات اداری و

از مطالعه ی اعضای نمونه به کل جامعـه آمـاری از اعتبـار الزم

موقعیت سیاسی فعلی ،شهرستان رضوان شهر دارای  4بخش

برخوردار خواهد بـود .لـذا ایـن تعـداد پرسـش نامـه در میـان

( مرکــزی و پــره ســر ) 4،شــهر( پــره ســر و رضــوان شــهر )،

خانوارهای روستاهای نمونه توزیع شد .بـرای سـنجش پایـایی

1دهستان به نامهای خوشابر ،گیل دوالب ،ییالقی ارده و

پرسش نامه ،ابتدا  32عدد از پرسـش نامـه بـه صـورت پـیش

دینا چال و  444روستا است.

آزمون ،در روستاهای مورد مطالعه تکمیل شد .که میزان پایایی

جدول 1ـ سیر تحوالت جمعیتی شهرستان رضوانشهر در چهار دوره سرشماري
سال 1335

سال 1335

سال 1335

سال 1391

سال

تعداد جمعیت

تعداد جمعیت

تعداد جمعیت

تعداد جمعیت

شهرستان رضوان شهر

94252

94434

41941

44525

مناطق روستایی

35941

14619

11446

11244

شرح

منبع :مرکز آمار ایران ـ سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان رضوانشهرـ سالهای )46(69،52 ،49 ،49

شغل اصلی مردم این شهرستان کشاورزی ،دامپروری ،صـیادی

شاخصهای شهرستان محسوب میشـود .از ویژگـیهـای ایـن

و صنعت است .وجود جنگلهای انبوه جلگهای و کوهستانی ـ

شهرستان برخورداری از  44445هکتار اراضی زراعـی و 1594

مراتع وسیع ـ ساحل دلنواز دریای خزر همچنین وجود شرکت

هکتار اراضی باغی 5444،هکتار مرتع 19961 ،هکتـار جنگـل

شفارود ،شرکت چوکا ،پار

های جنگلی و سـه حـوزه آبخیـز

شفارود ،چافرود و دیناچال با مسـاحت کـل  54234هکتـار از

است که از  42222هکتار اراضی شالی کاری آن حدود %42
به شکل مکانیزه کشت میگردد.
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شکل1ـ نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در سطح کشور و استان
یافتهها
دادههای جمعآوری شده در دو سـطآ توصـیفی و اسـتنباطی

ســؤال شــماره 4ـــ در صــورت وجــود انجمنهــا و نهادهــای

تجزیه و تحلیلشدهاند .ابتدا به توصیف آماری دادههای حاصل

غیررسمی محیط زیستی در روستای شما ،تا چه اندازه تمایـل

از اجرای پرسش نامه پرداختهشده و سپس آزمونهای آمـاری

عضویت در آنها را دارید؟

مختلف در راستای سؤاالت مطرحشده ارایه شده است.

بیش از  19درصد از پاسددهندگان تمایل زیـاد و خیلـی زیـاد

ـ یافتههای توصیفی

برای عضویت در انجمنهای محیط زیستی را دارنـد و بـیش از

در این قسمت به سؤالی که در قالب پرسش نامه تهیه گردیـده

39درصد گزینه متوسط را جهـت همکـاری بـا ایـن انجمنهـا

بود نمونههای انتخابشده پرسیده شده است که ایـن سـؤاالت

انتخاب کردهاند ،لذا طبق بررسیهای انجامشده ،اکثریت افـراد

بر اساس اهداف این پژوهش مشخص گردیده که بـا توجـه بـه

عالقمند به شرکت در انجمنهای محیط زیستی هستند

آمار به دست آمده به توضیآ هر کدام پرداخته میشود:

(شکل .)4
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شکل 2ـ توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تمایل به شرکت در انجمنهاي محیط زیستی

سؤال شماره 4ـ در صورت برگزاری برنامههای محـیط زیسـتی

 44/49درصد هم گزینه خیلی زیاد را انتخاب کردند .لذا طبـق

در روستای شما مانند طرح جمعآوری زباله یا کاشت درخـت،

بررس ـیهــای انجامشــده ،اکثری ـت روســتاییان بــه شــرکت در

آیا در این برنامهها شرکت میکنید؟

برنامههای محیط زیستی هستند( شکل .)3

 34/53درصد از روسـتاییان گزینـه زیـاد را انتخـاب کردنـد و

شکل 3ـ درصد توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب عالقهمندي براي شرکت در برنامههاي محیط زیستی

ســؤال شــماره 3ـ چگونــه تمای ـل داری ـد عالقــه خــود را بــه

این آمار بیشترین فراوانی را نشان میدهد .پس میتوان

محیطزیست روستایتان نشان دهید؟

نتیجه گرفت که روستاییان شهرستان رضوان شهر با شرکت

 45/66درصد از افراد نمونه ،عالقه خود را به محیطزیست ،با

در کالسهای آموزشی محیط زیستی ،عالقه خود را به

شرکت در کالسهای آموزشی زیستمحیطی اعالم کردند که

حفاظت از محیطزیست را نشان میدهند(شکل .)1
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شکل 4ـ درصد توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نوع عالقه به محیطزیست
سؤال شماره  1ـ دالیل عدم شـرکت در کالسهـای آموزشـی

گرفتــه نم ـیشــود و  44/3درصــد عــدم اعتقــاد بــه اینگونــه

محیط زیستی چه بوده است؟

آموزشها .بنابراین میتوان نتیجـه گرفـت کـه یکـی از دالیـل

 46/45درصد از روستاییان عـدم عالقـه 44/25 ،درصـد عـدم

عمده و اساسی عدم شرکت روستاییان در کالسهای آموزشـی

آموزش صحیآ و کاربردی 31/29 ،درصد یعنـی یـک سـوم از

محــیط زیســتی ایــن اســت کــه اســتفادهای از قابلیتهــا و

آنان معتقدند که از توانمندیها و قابلیتهای روسـتاییان بهـره

توانمندیهای روستاییان نمیشود( شکل .)9

شکل 5ـ درصد توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب دالیل عدم شرکت در کالسهاي آموزشی

ســؤال شــماره  9ـ رســانههای گروه ـی( تلویزی ـون ،رادی ـو و

درصد در حد متوسط ارزیابی نمودهاند که این ارقام بیشتـرین

روزنامهها) تـا چـه حـدی در آمـوزش شـما بـرای حفاظـت از

فراوانی را نشان میدهد .بنابراین میتوان نتیجه گرفـت کـه از

محیطزیست نقش داشتهاند؟

دیدگاه روسـتاییان محـدوده مـورد مطالعـه نقـش رسـانههای

 4/14درصد از روستاییان نقش رسـانههای گروهـی را در امـر

گروهی در امر آموزش محیطزیست در حد پایین است

آموزش در حد خیلی کم 45/41 ،درصد در حـد کـم و 36/34

( شکل .)4
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شکل 3ـ درصد توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب نقش رسانههاي گروهی در امر آموزش محیط زیستی

سؤال شماره 4ـ برگزاری کالسهای آموزشی مناسـب تـا چـه

 45/39درصد تا حد زیـاد مناسـب ارزیـابی کردهانـد کـه ایـن

میزان میتواند در آگاهیهای شما نسبت به حفاظت و مدیریت

بیشترین فراوانی از پاسددهندگان را نشان میدهـد .بنـابراین

از محیطزیست روستایتان تأثیر داشته باشد؟

میتوان نتیجه گرفت که تأثیر کیفیت کالسهـای آمـوزش در

35/41درصد از روستاییان کالسهای آموزشی باکیفیـت را در

افزایش آگاهیهای محیط زیستی بسیار باال است.

افزایش میزان آگاهیهای محیط زیستی تا حـد خیلـی زیـاد و

شکل 3ـ درصد توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تأثیر کالسهاي آموزشی در افزایش آگاهیهاي محیط زیستی

ـ یافتههای استنباطی

مستقل و وابسته ،از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده

در این قسمت به منظـور تعیـین همبسـتگی بـین متغیرهـای

است.
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جدول 2ـ نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
ضریب

سطح

محاسبهشده

معناداري()Sig

2/634

*2/222

تأیید

عالقمندی به شرکت در طرحهای محیط زیستی

نقش روستاییان در حفاظت

2/495

*2/222

تأیید

نوع عالقمندی به محیطزیست

از محیطزیست

2/414

*2/222

تأیید

آموزش محیط زیستی از طریق رسانههای گروهی

2/494

*2/222

تأیید

میزان آموزش مناسب

2/646

*2/222

تأیید

متغیر وابسته

متغیر مستقل
تمایل عضویت در انجمنهای محیط زیستی

رد/تأیید

یافتههای تحقیق 4359 ،ـ * معنیداری در سطآ 2/29

میــزان ارتبــا بــین دو متغیــر عالقمنــدی بــه عضــویت در

روستاییان در محافظت از محیطزیسـت و نـوع عالقمنـدی بـه

انجمنهای محیط زیسـتی و نقـش روسـتاییان در حفاظـت از

محیطزیست رابطه معنیداری وجود دارد .میزان ارتبا بین دو

محیطزیست  2/634به دست آمده است که سطآ معنـیداری

متغیر آموزش محیط زیسـتی از طریـق رسـانههای گروهـی و

محاسبهشــــده( )sig =2/222از ســــطآ معنــــادار مــــورد

نقش روستاییان در حفاظت از محیطزیست  2/494اسـت کـه

نظر()α=2/29کم تر است بیان گـر ایـن مطلـب اسـت کـه دو

چون مقـدار محاسبهشـده( )2/222از سـطآ معنـاداری مـورد

متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در نتیجه میتوان با

نظر( )2/29کم تر است بیان گر این مطلب اسـت کـه بـین دو

اطمینان  59درصد گفت که بین نقش روستاییان در حفاظـت

متغیر فوق رابطه مثبـت و معنـیداری وجـود دارد .در نتیجـه

محیطزیست و عالقمندی بـه عضـویت در انجمنهـای محـیط

میتوان با اطمینان  59درصد گفت که بین نقش روستاییان در

زیستی رابطـه معنـیداری وجـود دارد .نتـایج تحلیـل ضـریب

حفاظت از محیطزیسـت و آمـوزش محـیط زیسـتی از طریـق

همبستگی اسپیرمن( جدول  )3نشان میدهد که میان متغیـر

رسانههای گروهی رابطه معناداری وجـود دارد .میـزان ارتبـا

عالقمندی به شرکت در طرحها و برنامههای محیط زیسـتی و

بین دو متغیر میـزان آمـوزش مناسـب و نقـش روسـتاییان در

نقش روستاییان در محافظت از محیطزیسـت( )2/495ارتبـا

حفاظت از محیطزیست 2/646است که چون مقدار معنیداری

معناداری وجود دارد و این ضریب همبستگی مثبت و مستقیم

محاسبهشده از سطآ معنیداری مورد نظر کمتر است بنابراین

است .بنابراین میتوان با اطمینان  59درصد نتیجه گرفـت کـه

میتـوان بـا اطمینـان  59درصـد بیـان کـرد کـه بـین نقـش

بین نقش روستاییان در حفاظت از محیطزیست و عالقمنـدی

روستاییان در حفاظت از محیطزیست و میزان آموزش مناسب

به شرکت در طرحهای محیط زیستی رابطـه معنـاداری وجـود

زیستمحیطی رابطه معنیداری وجود دارد.

دارد .میــزان ارتبــا بــین دو متغیــر نــوع عالقمنــدی بــه

سؤال تحقیق مبنی بر ایـن کـه آیـا آمـوزش در توانمندسـازی

محیطزیست و نقـش روسـتاییان در حفاظـت از محیطزیسـت

روستاییان در حفاظت از محیطزیست تأثیر دارد .بنابراین نظر

 2/414به دست آمد که چون مقدار معنیداری محاسبهشده از

مردم ساکن در ایـن محـدوده مـورد مطالعـه پرسـش و مـورد

سطآ معناداری مورد نظر( )2/29کمتر است بیانگر این موضوع

ارزیابی قرار گرفت  .لذا سؤالی از اعضای نمونه پرسیده شد کـه

است که بین دو متغیر رابطه مثبت و معنیداری حاکم اسـت و

نتیجه آن در قالب جدول زیر تلخیص میگردد:

در نتیجه میتوان با اطمینان  59درصد بیان کرد که بین نقش
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جدول 3ـ فراوانی مشاهدهشده و مورد انتظار در ارتباط با دیدگاه روستاییان در مورد تأثیر آموزش بر توانمندسازي
روستاییان
تأثیر آموزش بر توانمندسازي روستاییان

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

جمع کل

در حفاظت از محیطزیست
)(Oiفراوانی مشاهدهشده

445

44

44

-

-

434

) (Eiفراوانی مورد انتظار

14/1

14/1

14/1

14/1

14/1

434
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به دلیل آنکه مقدار محاسبهشده برای آزمون ( )445بـیش از

محیطزیست نشان میدهنـد .از نظـر دالیـل عـدم شـرکت در

 (5/15جدول با  59درصد سطآ اطمینان) است ،پـس سـطآ

کالسهـــای آموزشـــی محـــیط زیســـت یـــک ســـوم از

خطای  29/2میتـوان فرضـیه  H1را پـذیرفت .بنـابراین بـین

پاسددهندگان(31/29درصد) اعالم نمودند که بـه قابلیتهـا و

توزیع مشاهدهشده و توزیع مـورد انتظـار دیـدگاه پاسـخگویان

توانمندیهای روستاییان توجهی نمیشود که از دالیل مهـم و

تفاوت وجود دارد .با تفسیر این نتیجه حاصل شد کـه تعـداد

عمده عدم شرکت روسـتاییان در کالسهـای آموزشـی اسـت.

افرادی که معتقد به تـأثیرات خیلـی زیـاد و زیـاد آمـوزش بـر

همچنین یافتهها نشان داد کـه روسـتاییان ،نقـش رسـانههای

توانمندسازی روستاییان در حفاظـت از محیطزیسـت بـیش از

گروهی را در آموزش محیطزیست در حد پایین مـیدانسـتند.

سایر طبقات است.

این بررسی نشان داد که میزان ارتبا بـین متغیرهـای تمایـل

بحث و نتیجهگیري
جوامع محلی بـه ویـژه روسـتاییان در پایـداری محیطزیسـت
میتوانند نقش عمدهای ایفا نمایند ،روستاییان بــا توجــه بـه
نقشی که در عرصههای گوناگون دارنـد ،قـادر بـه تأثیرگـذاری
بسیار بـر محیطزیست هسـتند .کـه بـا انتخـاب مطلـوبترین
روشهای آموزشی با دسترسی به دانش روز میتوان روستاییان
را در جهت حفـا و حمایـت از محیطزیسـت سـوق داد .ایـن
پژوهش باهدف بررسی دیدگاه روستاییان نسبت به آموزشهای
حفاظت محیطزیست در نواحی روستایی انجـام گرفتـه اسـت.
بررسیهای انجامشده نشان داد که از نظر نـوع عالقمنـدی بـه
محیطزیست 45/66 ،درصد از روستاییان عالقمندی خود را به
محیطزیست ،با شرکت در کالسهای آموزشی محیط زیسـتی
اعالم نمودند که این آمار بیشترین فراوانی را نشان مـیدهـد.
همان طور که نتایج نشان داد بیشتر روستاییان با عضـویت در
انجمنهای محیط زیستی ،طرحها و برنامههای محیط زیسـتی
و کالسهای آمـوزش محـیط زیسـتی عالقمنـدی خـود را بـه

عضویت در انجمنهای محیط زیستی ،عالقمندی به شرکت در
طرحهای محـیط زیسـتی ،نـوع عالقمنـدی بـه محیطزیسـت،
آموزش محیط زیسـتی از طریـق رسـانههای گروهـی ،میـزان
آموزش مناسـب( متغیرهـای مسـتقل) و نقـش روسـتاییان در
حفاظت از محیطزیست( متغیر وابسته) با توجه به اینکه سطآ
معنیداری محاسبهشده( )sig =2/222از سطآ معناداری مورد
نظر( )α=2/29کمتر است بیـانگر ایـن مطلـب اسـت کـه بـین
متغیرها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در نتیجه میتوان
با اطمینان  59درصد گفت که بین متغیرها رابطـه معنـیداری
وجود دارد.
لذا با توجه به موارد بیانشده میتوان گفت که اگر قـرار باشـد
آموزش در توانمندسازی روستاییان شهرستان رضـوان شـهر و
ارتقای آگاهیهـای آنـان بـه عنـوان راه کـاری مناسـب نقـش
تعیینکنندهای ایفا کند ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
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تحلیل دیدگاه روستاییان نسبت به آموزش های حفاظت....
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 ،4صفحات  434ـ 449
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