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 چکیده

 هایظرفیت ت و استفاده ازو عدم شناخ سویکتوسط انسان از  زیستمحیطرشد فزاینده جمعیت و تخریب شدید  
 انی روبروبا مشکالت فراو انسانی را هایسکونتگاه، محیطیزیستانسانی موجود در کنترل و کاهش معضالت 

، رفتارهای شودمیناشی  هاانساناز  محیطیتزیسنموده است. با توجه به اینکه بسیاری از مشکالت 
بر مسائل  تأثیرضمن  کهنحویبهاست.  زیستمحیطعوامل بر  مؤثرترینو  ترینمهمانسان از  محیطیزیست

زنان روستای  محیطیزیست . هدف این تحقیق مطالعه رفتارهایگیردمیقرار  هاآن تأثیرمحیط زیستی، تحت 
ه کیوا است دروستای  روش پژوهش کیفی است و جامعه آماری شامل کلیه زنان اشدبمیدیوا در شهرستان بابل 

ی ش از تئوراین پژوه ود. دربه شیوه هدفمند ب گیرینمونهنفر که به اشباع نظری ختم گردید و  20حجم نمونه 
 است. شدهدهاستفایی زنان روستا محیطیزیستعوامل مهم بر رفتار  اثرگذاریررسی بهنجار برای  -عقیده-ارزش
 وون طبیعت زنان روستایی پیرام هایرویهباورها و  بندیدستهبر اساس  دهدمینشان  هامصاحبهحاصل از  نتایج

ی، سبک زندگی حفاظت هایفهمؤلرفتارهای محیط زیستی متفاوتی داشتند این رفتارها شامل  هاآن، زیستمحیط
گفت  توانمیاست. همچنین  اکولوژیکی بینیجهان و بومزیست هایارزشآگاهی از پیامدها، هنجارهای شخصی، 

وجه به تبا که  دهدمیپژوهش نشان  هاییافتهمتغیرها بر یکدیگر و بر رفتار محیط زیستی زنان موثر بوده است. 
 زیستمحیطفاظت دینی و مذهبی، ح هایآموزهنقش برجسته هنجارهای شخصی و لحاظ نمودن اعتقادات و 

نش گاهی و دام دیگر افزایش آمه نکته قرار گیرد. موردتوجهیک هنجار اعتقادی و اخالقی  وانعنبه تواندمی
را مدیریت  هاآن توانندمیروستا  زیستمحیطبر  هافعالیتبا شناخت اثرات محیط زیستی زنان روستایی است که 

 نموده و اثرات را به حداقل کاهش دهند.
 

 دیوا.، روستای نان روستایی، ززیستمحیطرفتار،  :گان کلیدیواژ
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 مقدمه
با مشکالت محیط زیستی فراوانی روبرو هستند.  هاسکونتگاهایران،  ازجمله توسعهدرحالدر بسیاری از کشورهای 

 دست از تا گرفته زمین شدن گرم از تهدیدها این و است جدی تهدیدهای معرض در ملی و جهانی سطح در زیستمحیط

 غیراصولی استفاده و صنعت رشد جمعیت، رویهبی ازدیاد ،زمانهم. شوندمی شامل را هاآلودگی انواع و یزیست تنوع رفتن

 ازجمله اندشده حادتر روزروزبه آن نامطلوب هایاثرگذاری که است آورده وجود به ناگواری هاینتیجه طبیعی هایمنبع از

 هایمنبع کاهش هوا، و وخاکآب آلودگی کشاورزی، هایزمین خرابی ،هامرتع و هاجنگل نابودی ،زیستمحیط تخریب

 و بیست قرن انسان هاینگرانی ترینمهم از یکی .(123: 1395،و همکاران )واحدی هابیماری انواع بروز و انرژی تولید

 هاانسان خود محیطیزیست نامناسب رفتارهای از مسائل این از بسیاری که است محیطیزیست مشکالت و مسائل یکم،

 از یکی عنوانبه انسان، محیطیزیست رفتارهای حاضر، قرن در .(119: 1397اسدی و مهرابی،) گیردمی سرچشمه

. است قرارگرفته محیط زیستی پژوهشگران از بسیاری موردتوجه زیستمحیط بر عوامل تأثیرگذارترین و ترینمهم

 تأثیر عواملی از نیز خود گذارندمی تأثیر محیطیزیستیدات تهد و مسائل بیشتر بر اینکه ضمن محیطیزیست رفتارهای

 زیستمحیط مورد در زنان گذاریارزش و دیدگاهرفتار،  بیندراین (.8: 1396میمندی و فلک الدین، زادهحاجی) پذیرندمی

 اندکرده نگاه درآمد منبع و تجاری سیستم یک عنوانبه طبیعت به تاریخ طول در مردان. است متفاوت مردان به نسبت

 مادر هاآن که دلیل این به و حیات منبع به هاآن عقالنی و فلسفی و فکری عوامل نزدیکی علت به زنان کهدرصورتی

 و نموده توجه بیشتری احساس و باعاطفه آن به و داشته زیستمحیط و طبیعت با ترینزدیک و صمیمی ارتباط هستند

، اقتصادیفعال زنان در امور  مشارکتامروزه با (. 149 :1395کاظمی،) دهندمی عتطبی ظرفیت بهبود و حفظ به را اولویت

 با رابطه در(. 26: 1398)الریجانی و نوری، است یافتهافزایش عمومی هایعرصه، حضور آنان در سیاسیو  اجتماعی

 ،هاتاالب خشک، مناطق ،هاجنگل در حیوانات و گیاهان مدیریت ازجمله دارند متمایزی هاینقش زنان زیستمحیط

 بر نظارت درآمد، کسب منظوربه حتی و خانگی استفاده برای علوفه و سوخت آب، گردآوری ،کشاورزی بخش در فعالیت

از موضوعات و اهداف اساسی  تنهانهنیمی از منابع انسانی،  عنوانبهامروزه توجه به مشارکت زنان آب.  منابع و هازمین

وب ، بلکه ابزاری موثر در تحقق اهداف توسعه پایدار نیز محسرودمیی در هر کشور به شمار توسعه اجتماعی و اقتصاد

شخصیت از دامان  گیریشکل(. بسیاری از اندیشمندان معتقدند با توجه به اینکه 12 :1388رحمانی و مجیدی، ) گرددمی

و انگیزه بیشتری برای حفظ آن دارند،  کنندیمزنان به لحاظ فطرت ویژه خود طبیعت را بهتر درک  و شودمیمادران آغاز 

است )فتحی و  پذیرامکانو توانمند  نفساعتمادبهاز طریق زنان آگاه و با  عمدتاًدر جامعه  محیطیزیستترویج فرهنگ 

دیگران و حتی زمانی که  اندداشتهدر مبارزه علیه نابودی منابع طبیعی پشتکار بیشتری  معموالً زنان  (.37 :1382فرمهینی، 

طرفداران  (.55: 1388حاتمی نژاد و جاهدی،) اندبودهآن  دهندهادامهناامید و بدبینانه کاری را رها کردند زنان 

توجه داشته باشند؛  زیستمحیطباید به نقش و اهمیت زنان در حفاظت از  المللیبین هایسازمانو  هادولت، زیستمحیط

در قرن حاضر جهان در داد. را از دست خواهند  زیستمحیطد در حمایت از خو پیمانانهمیکی از  صورت ایندر غیر 

 و هاویژگی. تغییر نامندمی "و سقوط ازحدبیشار شف "آن را حالت  زیستمحیطحالتی قرار دارد که متخصصان 

و از  بلندمدتبه  مدتکوتاهملی به سطح جهانی، از متمرکز به پراکنده، از  حاز سط محیطیزیستمشکالت  هایمشخصه

جلب مشارکت توجه  به که کندمی( ایجاب 3: 1393،و همکاران آبادیپیچیدگی زیاد )مختاری ملکی  پیچیدگی کم به

 ریزیبرنامهو  گذاریسیاستامروزه دانشمندان خواستار مشارکت بیشتر افراد در مباحث مربوط به . بیشتری شود

مشارکت مردم در علم باعث  -1است:  دارای سه فایده لند این امر حداقو همکاران معتقد 1. ایوانزباشندمی زیستمحیط

نسبت به فراینده علمی در مباحث  هاآنمشارکت مردم باعث افزایش اعتماد -2؛گرددمی هایسیاستکمک به تکمیل 

                                                           
1. Evans 
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 (.202: 1390صالحی،باعث بهبود کیفیت فرایند تصمیم گردد ) تواندمیدخالت نقطه نظرات مردم -3؛شودمی زیستمحیط

 "و توسعه موسوم به  زیستمحیطمحیط زیستی یکی از مباحث جدی کنفرانس  هایبرنامهموضوع مشارکت زنان در 

داشته  تأکیدبرزیل بوده است. اصل بیستم بیانیه ریو بر مشارکت زنان  ریودوژانیرویو در  1992در سال  "اجالس زمین

مشارکت  روازایننقش حیاتی دارند  محیطیزیستو توسعه  برداریرهبهزنان در چگونگی  "که  کندمیاست و عنوان 

اقدام در اجالس زمین،  مشیخط(. براساس 59: 1387سلطانی،) استآنان برای دستیابی به توسعه ضروری  جانبههمه

 (.249 :1،2002کرول) بودموفق نخواهد  بلندمدت، در برنگیردیکسان در  طوربهکه زنان و مردان را  هاییسیاست

و اجرا در امور  گیریتصمیماعم از همفکری، مشاوره، همکاری،  هاآن جانبههمهمشارکت زنان به معنای حضور  بیندراین

 امکان دهد تا در فرایند مدیریت جامعه مشارکت فعالی داشته باشند. هاآناست تا به  محیطیزیستاقتصادی، سیاسی و 

است اما هنوز جایگاه  ایجادشدهییراتی در نگرش نسبت به نقش زنان در جامعه اخیر بازنگری و تغ هایسالدر  اگرچه

 هاآنبه  هابرنامهدخالت نمایند و حس کنند که به  هابرنامهزنان در روند توسعه درخور نیست. الزم است زنان در ایجاد 

 .شد مندبهرهپایدار سالم و  زیستمحیطالزم است از افکار و توان زنان برای دستیابی به  تعلق دارد.

 -اجتماعی نظریه تا گرفته (1999) 2استرن هنجار( از -عقیده -ارزش نظریه )از مختلفی هاینظریه اخیر هایسال در
 بررسی منظوربه( 2010) 4کالکنر و بلوبام از عمل تشخیص جامع مدل و 3شوارتزر از دوستانهنوع رفتار شناختیروان

از  بسیاری که تأکیدی به توجه با و رواین از .اندقرارگرفته مورداستفاده و ارائه زیستمحیط با مواجه انسان در رفتار الگوی
 با آن متغیرهای باالی تناسب و استرن هنجار عقیده ارزش نظریه جامعیت به (2015و همکاران )5مانند لیندا  پژوهشگران

 شد. استفاده روستاییان محیطیزیست اخالقی رفتار یینتب برای نظریه این از پژوهش این در دارند، محیطیزیست مسائل

 زیستمحیط از حفاظت در اخالقی و رفتار عقاید ب( ارزشی، گیریجهت الف( شامل متغیرهااز  علی زنجیره ،نظریه این

 یردگبرمی در را شخصی هنجارهای ج( و است( پذیریمسئولیت و نتایج از آگاهی ،اکولوژیکی بینیجهانشامل  خود )که
زنان روستای دیوا در  محیطیزیستدر این تحقیق سعی شده است تا رفتارهای (. 777: 1398)صیدی و همکاران،

امروزه با مشکالتی  ،است مطلوب خزری وهوایآبدارای  بااینکه؛ زیرا روستای دیوا دقرار گیر موردمطالعهبابل  شهرستان
، روستا و منابع طبیعی، قطع و صدمه زدن به درختان، شکار حیواناتدر سطح  زباله ، ریختنسیالب طغیان رودخانه، مانند

است. با توجه به  پیداکرده پذیریآسیببوده و ساختار  روروبهرانش زمین و ورود پساب کشاورزی و صنعتی به رودخانه 
که بررسی  و هدف ما در این پژوهش آن است رسدمیبه نظر  یاهمیت پژوهش در این حوزه ضرور شدهگفتهمطالب 

باعث  محیط زیستی اقداماتدارند؟ آیا مشارکت زنان در  ایمسئوالنه محیطیزیستکنیم آیا زنان روستای دیوا رفتارهای 
 ؟گرددمی محیطیزیستبهبود رفتارهای 

 ایجنت. اندکردهبررسی  ایران در را روستایی خاک منابع مدیریت و زیستمحیط از حفاظت (1390)، رستگار و عزیزی بیات
 در آن، منابع طبیعی سایر و خاک منابع تخریب میزان که است کشورهایی ازجمله ایران که دهدمی نشان تحقیق این

 طبیعی عوامل درنتیجه وضعیت این. دارد قرار باالیی بسیار حد در حتی منطقه، و جهان کشورهای سایر با مقایسه
 نامناسب، برداریبهره نظام همچون انسانی عوامل و باریرگ و نامنظم هایبارش اراضی، تند شیبِ نظیر نامساعد
 ایجادشده خاک ضعیف منابع مدیریت و سنتی آبیاری هایروش ،کشاورزیدر  غیرعلمی و غیراصولی هایشیوه حاکمیت

 قلیایی و شوری ،خاکعمق  و آلی مواد شدید کاهش نظیر مشکالتی ،خاک و گسترده مداوم فرسایش نهایت در. است
 به بررسی (1391) و همکاران خبری است. ساخته فراهم را کشور در زاییبیابانگسترش  زمینه نهایت در و شدن

 از حفاظت در نقش زنان مورد در هادیدگاه اکثر پرداختند و که زیستمحیط از حفاظت در زنان نقش تاریخچه

                                                           
1. Corral 

2. Stern 

3. Schwartz 

4. Klockner & Blobaum 

5. Lind 
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 در زنان کارآمد مدیریت کهدرحالی وده،ب ساده خیلی هایفعالیت و خانواده در به فرزندان آموزش شامل زیستمحیط
 بانوان حضور میزان افزایش با که است از آن حاکی تحقیق این نتایج. باشدمی مشهود کامالً محیطیزیست هایفعالیت

آموزشی  و علمی هایمحیط به خانواده، محیط بر ، عالوهزیستمحیط آموزش در آنان نقش علمی و مراکز دانشگاهی در

متفاوت روستایی و حفاظت از  هایگروه( 1395کاظمی ) .است قرارگرفته تریوسیع سطح در و یافتهگسترش نیز
 با و باشدمی روستاها در ویژهبه پذیرآسیب و حساس ابعاد از یکی زیستمحیطرا مطالعه نمود. وی دریافت  زیستمحیط
 تمامی مشارکت نیازمند حفاظت این. باشدیم مشهود زیستمحیطاز  حفاظت ضرورت طبیعت با روستا پیوند به توجه
 روستایی، مردان زنان روستایی، کشاورزان،: اندبوده گروه شش شامل نیز روستایی هایگروه. باشدمی جامعه هایگروه

 و سپس محیطیزیست مشکالت تعیین با. کودکان و سالمندان ،(اسالمی شورای اعضای و دهیارها) محلی مدیران
 طریق از زیستمحیط از حفاظت اهمیت به نسبت هاگروه این از هرکدام نگرش متفاوت هایگروه به نروستائیا تفکیک

 زیستمحیطتحلیل  در (1394)و همکاران  ولیزاده .است گردیده بررسی مشکالت این با برخورد در هاآن و اقدامات توجه
 نتیجه این ارومیه به دریاچه آبریز جنوبی حوزه در سطحی آب منابع حفاظت از در کشاورزان مشارکتی رفتار گرایانه
 مشارکت رفتار از لحاظ خودخواهانه و دوستانهنوع ،کرهزیست ارزشی هاینگرشبا  کشاورزان گروه سه میان که رسیدند

 ترتیب به خودخواهانه و کرهزیست هاینگرش با افراد و داشت وجود داریمعنی سطحی، تفاوت آب منابع از حفاظت در
 هنجارهای که بود آن از حاکی مسیر نتایج تحلیل همچنین،. بودند مشارکتی رفتار میانگین و کمترین بیشترین رایدا

بررسی  به ایمطالعه در( 1395) همکاران و آبادیشاه زارع .داشت روستاییان مشارکتی رفتار بر را اثر مشارکتی بیشترین
متغیرهای  بین که داد نشان تحقیق این نتایج. اندپرداختهج کر در زیستمحیط حامی رفتارهای با مرتبط عوامل

 احساس و وهواآب تغییرات خطر از ادراک ،وهواآب تغییرات عمومی درباره دانش ،وهواآب تغییرات از آگاهی تحصیالت،
 ،یستزمحیط حامی رفتارهای و وهواآب تغییرات به نسبت نگرش و شخصی هنجارهای آن، قبال در پذیریمسئولیت

 .وجود داشت داریمعنی و مثبت رابطه
مطالعه موردی شهر  زیستمحیطزنان نسبت به  گیریجهت( در پژوهشی به بررسی 1396عباس زاده و کریم زاده )

 است، گرفتهشکل زنان در محیطیزیست هایدغدغه باوجوداینکهکه  دهدمی. نتایج این پژوهش نشان اندپرداختهارومیه 

 ندارد. مؤثری نقش زمرهرو در رفتارهای و عمل در هادغدغه این فرهنگی، و ساختاری عوامل برخی جودو دلیل به اما

 "محیطیزیست فرهنگ تراژدی "عنوان  با پدیدهای گیریشکلواقعی،  رفتار و ذهنی دغدغه بین تناقض این حاصل
 تئوری مبنای بر روستاییان محیطیزیست حفاظت رفتار یابی که مدل (1396و همکاران ) نتایج تحقیق صفا است.
 بینیجهان ،هاارزش هایمؤلفهکه  دهدمینشان  اندپرداخته (خدابنده شهرستان: موردمطالعه) هنجار -عقیده -ارزش

 متغیر بر داریمعنی و مثبت ثرا از شخصی هنجارهای و پذیریمسئولیت و وظیفه احساس پیامدها، از آگاهی اکولوژیکی،
 حفاظت رفتار یانسوار از درصد 68/6 حدود در موردمطالعه متغیرهای درمجموع کهنحویبه بودند، ربرخوردا وابسته
 رفتار بر مؤثر عوامل یابی مدله ب( که 1398نتایج تحقیق صیدایی و همکاران ) .کردند تبیین را روستاییان محیطیزیست

 برازش از نشان اندپرداختهم جار در شهرستان ایالهن عقیده ارزش نظریه بر تأکید روستاییان با محیطیزیست اخالقی

 محیطیزیست قیاخال رفتار واریانس از درصد 72 پژوهش متغیرهای ،درمجموع و داشت ساختاری پژوهش مدل مطلوب

 .نمودند تبیین را روستاییان
 

 مبانی نظری
 روستاها، در موجود محیطیزیستت . مشکالباشدمی روستاها در ویژهبه پذیرآسیبو  حساس ابعاد از یکی زیستمحیط

 روستایی نواحی در جدی معضلی عنوانبه گراییمصرف افزایش واسطهبه که است پسماندها هاآن اولین است. مختلف

 دیگر از بوده، متعدد سموم کارگیریبه و سنتی کشاورزی نوع از ناشی عمدتاً که خاک آلودگی و تخریب .است مطرح

روستایی  نواحی هایآلودگی دیگر از دارد. مهمی آبی نقش منابع و آب آلودگی در که رودمی شمار به مشکالت زیستی
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: 1390عزمی و مطیعی، ) گردد آلوده روستا زیستمحیط تا شده که منجر است هاسوخت مصرف از ناشی هایآلودگی

(. 144 :1394کاظمی،) باشدمیهود مش زیستمحیط از حفاظت ضرورت طبیعت با روستا پیوند به توجه با بنابراین (102

 سطحی در روستاها گرفتن قرار از اینتیجه عنوانبه بعد به 1970 دهه از روستایی مناطق در محیطیزیست مشکالت

 ،هافعالیت به بخشیدن سازمان ،روستایی ریزیبرنامه در محیطیزیست راهبردهای .شد مطرح از شهرها ترپایین

 در اقداماتی زمان بعد در زیستمحیط تقویت و حراست حفاظت، هدف با طبیعی منابع هب امور مربوط دهیسازمان

 هایبرنامه بسترساز و محرکعوامل  میان از عامل ترینمهم. آیندمی شمار به روستاها محیطیزیست پایداری چارچوب

خوش فر و است ) پیرامونشان محیط و خود از روستاییمناطق  ساکنان آگاهی و رفتار ،روستایی پایدار توسعه برای اقدام

 این .گرددبرمی غربی در کشورهای 1960 دهه اواخر به محیطیزیست هایآگاهی (. پیدایش124: 1394،همکاران

 1980 دهه در جهان در سطح محیطیزیست هایآگاهی افزایش اما بود؛ غربی مختص کشورهای منحصراً هاآگاهی

بود  انسان حیات جهانی برای جدید تهدید محیطیزیست مشکالت و رسید پایان بهسرد  جنگ که زمانی یعنی ،باشدمی

تحقیق در باب تعیین عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی تنها بر  1990(. تا دهه 89 :1394،و همکاران )خواجه شکوهی

شرط اساسی  عنوانبه زیستمحیطبر گرایش و عالقه  تأکیدمطالعه متغیرهای فردی متمرکز بود و توجه به کل رویکردها 

دامنه نظریات گسترش یافت و عوامل مختلفی برای  مرورزمانبهو  تدریجبه. شودمیو شاید تنها شرط مقدم بر رفتار 

 یکی عنوانبه انسان، محیطیزیست رفتارهای(. 111: 1394،و همکاران صالحی) شدمطرح  زیستمحیطارهای تبیین رفت

 ایجاد ضمن ( که52 :1395 حقیقتیان، و احمدیان) شدهشناخته زیستمحیط بر عوامل رینتأثیرگذارت و ترینمهم از

 از ایمجموعه محیطیزیست رفتار .است آورده فراهم هم را زیستمحیطتخریب  موجبات مناسب، و مفید تغییرات

 برای را خاص هایآمادگی و التیتما احساسات، وسیع، تنوعی در است. که زیستمحیط به نسبت جامعه افراد هایکنش

 مقتضیات و شرایط برحسب اجتماعی هر افراد (.124 :1397)اسدی و مهرابی، شودمی شامل زیستمحیط به نسبت رفتار

 کامالًاست.  ممکن رفتارها و برخوردها این دارند. زیستمحیط به نسبت متفاوتی برخورد فرهنگی -اجتماعی خاص

 رفتار (.240: 1388 ،و همکاران عقیلی) باشد زیستمحیطمثبت و موافق یا برعکس کامالً  مخالف و و منفی

ی بر مبنا اقدام قانونی و کنندهقانعاقدام  ،فیزیکی اقدام مالی، اقدام مدنی، اقدام ،آموزشی هایاقدامشامل  محیطیزیست

 رفتار بر مؤثر عوامل جموعهم از بندیدسته چندین محققان (.125 :1396و همکاران، )جعفری باشدمیمکان تحت کنترل 

 :کندمی مطرح را محیطیزیست رفتار بر مؤثر علی متغیر نوع چهار( 2000) 1استرن .اندکرده ارائه محیطیزیست

 فراهم محیطییستز نیـت بـرای را عمـومی زمینـه عوامل این ارزش و باورها، هنجارها شامل، نگرشی عوامل 
 .دهد قرار تأثیر تحـت را فـرد محیطیزیست رفتارهای تمامی تواندمی خـود نوبهبه همآن که کنندمی

 تبلیغـات، انتظارات اجتماع، فــردی بــین تــأثیراتشــامل  فــردی بــین تــأثیرات شــامل ،:2ایزمینه عوامــل ،
از رفتارهــا،  برخــی کــیفیزی دشــواریگـذرا،  هایانگیزهو  هاهزینه، نهادیو  قانونیعوامل  سـایر، حکـومتی قـوانین
 بـرای موردنیاز امکاناتبه  دسترسی میزانمصنوع،  محـیطو  تکنولوژیتوسط  شدهفراهم هایمحدودیتو  هاقابلیت

 .سیاسیو  اقتصادی، اجتماعی وسیع زمینهمختلف  هایویژگیرفتار، و 

 و  عمومی هایقابلیتار، جـام رفتـان بـرای کـافی: داشتن وقت هامهارت، شـامل دانـش و شخصـی هایقابلیت
رآمد د، نژاد و حصیالتتسن،  نظیر شناختی جمعیت ایمتغیره، اجتماعی موقعیتسواد، پول و قدرت و  نظیر منابعی

 باشند شخصی هایقابلیت این برای خـوبی هایمعرف توانندمی

                                                           
1. Stern 

2. Contextual factors 
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 ومؤثر بـر رفتـار معنـادار  یکلیدعامل  یک، استاندارد عملکرد، عــادت بــه روش 1رفــت عــادت و راه 
 (.9: 1393و همکاران،  آبادیمختاری ملکی ) اسـت محیطیزیست یافتهسازمان

 دسته چهار این اندکرده تقسیم دسته چهار در را زیستی محیط رفتار بر مؤثر ( عوامل1394علیقیلی زاده و همکاران )
 :از اندعبارت

نند یطی و ماگرش محن، نگرانی محیط، حساسیت محیط، توانایی کنترل، انگیزشی )احساس مسئولیت اخالقی عوامل( 1
( عوامل 4طح تحصیالت(؛س( عوامل جمعیت شناختی )سن، جنس، درامد، 3(؛ هامهارت( عوامل شناختی )دانش و 2آن(؛ 

 (.256: 1394کاران،هم علیقلی زاده فیروزجایی و) هااینبرای انتخاب رفتار و مانند  هاییفرصتفشار،  هایگروهبیرونی )

 

 موردمطالعه محدوده
 ظرن از روستا این. اردد قرار خشروپی دهستان و غربی بندپی بخش بابل، شهرستان مازندران، استان در دیوا روستای
 خشرودپی به گلوگاه حورم ٔ حاشیه در و ایکوهپایه قسمت در بابل شهر کیلومتری 25 حدود فاصله در مکانی موقعیت

 طرف از روستا این .است شده واقع خشرود دهستان و خشرودپی بخش در دیوا روستای سیاسی نظر از. است گرفته جای
 (جنگل) ملی اراضی به غرب و شرق سمت از و( شالیزار) کشاورزی اراضی به شمال طرف از و کالرود رودخانه به شرق،

 .ددار جریان روستا بافت اخلد در کوچک عیزرا ایآبراهه و روستا شرقی حاشیه در کالرود رودخانه. گرددمی محدود

 ایدارپ توسعه اهداف تحقق در سـزا ـهب نقشی تواننـدمی که هستند روستایی فعال قشرهای ترینمهم از روستایی زنان
 رتباطا همواره زنان ،روستایی مناطق رد کنند ایفا روستایی محیط در خـاص طوربه محیطیزیست پایداری و عام طوربه

 که ستا الزم ،بنابراین. شوندمی مندبهره آن از غیرمستقیم یا مستقیم صورتبهو  دارنـد زیستمحیط با کینزدی
 با ازگارناس پرخطر رفتارهـای از بسیاری مسیر توانندمی زنان. گیرد قرار موردتوجه هاآن محیطیزیست هایفعالیت
 (.98: 1397 همکاران)نعیمی و  دهند تغییر را زیستمحیط

 کشاورزی هایفعالیت بیشتر در و دهندمی تشـکیل را جمعیـت از توجهیقابل بخش دیوا روستای زنان ازآنجاکه ،بنابراین
 هایمینهز در روستایی پایدار توسعه هایسیاست و اهداف پیشبرد در شگرف تـأثیری توانندمی دارنـد، مشـارکت روستا و

 یراستا در حفاظت و سازیفرهنگ نهزمی در بالقوه هاییتوانایی همواره روستایی زنان ،دیگر سوی باشند. از داشته مختلف
 انتقال در هاآن تربیتی نقش به توجه با نیز خانواده محـیط در کـه اندداشته زیستمحیط و طبیعی منابع پایداری اهداف

 و ـدانفرزن همسـران، بـه را زیستطمحی از حفاظت رفتارهای توانندمی ،خود فرزندان بـه فرهنگی و تربیتی موضوعات
 مستثنی دهقاع این از نیز دیوا تاروس زنان شوند زیستمحیط با ناسازگار رفتار اصالح باعث و دهند انتقال افراد سـایر

ان زنـ رفتـار بهبود و دانش ارتقای در کشاورزی آموزش و ترویج گری تسهیل خدمات نقش راسـتا، ایـن در که نیستند
 سازیآگاه نقش با هارسانه ،همچنـین. اسـت مهـم بسیار محیطیزیست مسائل به نسبت نگرش تغییر طریق از روستایی

 زمینه در تاکنون که العاتیمط بررسی دارند عهده بر مهـم ایوظیفه حـوزه، ایـن در زیستمحیط فرهنگ ارتقای و
شامل  مطالعات این در موردبررسی آماری جامعه که دهدمی نشان است، صـورت گرفته محیطیزیست رفتارهـای

 روستای دیوا نشده و تمرکزی بر این منطقه نداشته است.

 

                                                           
1. Routine 
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 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده  .1شکل شماره 

 

 پژوهش روش
 این موضوع اینکه به توجه با. باشدمیتحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. نوع تحقیق کیفی -روش پژوهش توصیفی

به مرتبط  هایپژوهشدر  تأثیرگذاراصلی و  هایمؤلفه است، زیستمحیطدر حوزه نقش زنان روستایی  یبررس قیتحق
با زنان ساکن  ساختاریافتهشناسایی گردید. سپس در گام دوم و برای شناسایی عوامل از مصاحبه نیمه شیوه تحلیل محتوا 

تا جایی ادامه یافت که محقق به این  گیرینمونهو  دفمنده صورتبه گیرینمونهدر روستای دیوا استفاده شد. روش 
نفر  20نتیجه رسید که اطالعات جدید تکرار همان اطالعات قبلی است حجم نمونه به دلیل رسیدن به اشباع نظری 

 ایترض با شوندگانمصاحبه بود که ایدقیقه 40تا  20 ساختاریافته مهین هایمصاحبه هاداده آوریجمع روش. باشدمی
طی سه  ( ارائه نمودند1990در این پژوهش از شیوه داده بنیاد که استراوس و کوربن ) .کردند شرکت مطالعه این در کامل

 وهیش به مداوم ایمقایسه لیتحل روش از هاداده لیتحل تجزیه یبرامحوری و گزینشی انجام گرفت -باز کدگذاریمرحله 
 مصاحبه هر از بعد .گرفت صورت زمانهم هاداده لیتحل و آوریجمع روش این در .شد استفاده( 1990استراوس و کوربن )

 شد آغاز باز یکدگذار با هاداده لیتحل فرایند .شدند یکدگذار هاداده ،یبعد مصاحبه به اقدام از قبل و استخراج نوار از متون
 هایداده پایایی و روایی از اطمینان برای .شدند مطرح گزینشی یکدگذار شتریب لیتحل پایانی مراحل به شدن نزدیک با و

 توسط کردن( )چک بازبینی و بررسی روش از نام دارد،"  علمی استحکام و دقت" کیفی، روش در که شدهآوریجمع
 شد. استفاده شوندگانمصاحبه

 

 هایافتهبحث و 
 و هامصاحبه خواندن بار چندین با دباشمی یفیک نوع از قیتحق چون گردید استفاده مصاحبه از هاداده آوریجمع یبرا

 بار چندین ممکن است مصاحبه هر در هاداده یکدبند در شدند. بندیدسته و شناسایی مربوطه یکدها بردارییادداشت
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 کد به که هاییجمله مصاحبه، هر در کدها تداخل و تکرار از زیپره یبرا که باشد کرده مورداشاره یک به شوندهمصاحبه
 و م مشترکیمفاه باز، کدگذاری دوم مرحله در باز، یکدگذار هیاول مرحله از بعد .اندشدهگرفته نظر در بود تریکنزد مربوطه
 برخوردارند. انتزاع از یباالتر سطح از مقوله این .اندشدهبندیطبقه عمده مقوله قالب در معنایی نظر از مشابه

 

 پیرامون چیست؟ ت و معضالت محیط زیستیمشکال ترینمهم اول: سؤال
 

 شدهتعریف کدهای تعداد و کدگذاری فرایند .1جدول شماره 
 مفاهیم وضعیت سؤاالت هامقوله

 وضعیت آب رودخانه چگونه است؟  آب
  ؟شودمیوارد رودخانه  هاییآلودگیچه 
 وضعیت آب آشامیدنی چگونه است؟ 
  ؟شودمی تأمینآب آشامیدنی چگونه 
  ست؟اب به چه نحوی و انتقال فاضال آوریجمعوضعیت 
 ؟شودمیآب الزم برای زراعت به چه نحوی انجام  تأمین 

 آب رودخانه 

 آب نهرها 

 آب زیرزمینی هایسفره 

 کیفیت آب آشامیدنی 

 پساب و زهاب 

  آبموجودی 

 انتقال آب 

o  یافتهکاهشمحسوس  طوربه اخیر هایسالدر  رودخانهآب 
 است.

o  شتکیر و افزایش سطح ز هارودخانهبه دلیل کاهش آب 
 مینیو برداشت آب زیرز است حفرشدهی متعدد هایچاه

 .شودمیانجام 
o  هایپساب، فاضالب آوریجمعتم سفقدان سیبه دلیل 

 .شودمیخانگی به همراه زهاب کشاورزی وارد رودخانه 

 ؟شودمیآیا از سموم و کودهای شیمیایی استفاده   خاک
 آیا حاصل خیزی خاک تغییر کرده است؟ 
  ؟شود بوده تا زمینی به دلیل حاصلخیز نبودن رهاآیا الزم 
  ین بودید؟و نشست زم چاله فرواخیر شاهد ایجاد  هایسالآیا 

 کیفیت خاک 

 آبشویی خاک 

 نشست زمین 
 
 

o کاهش باعث  فقیر شدن خاک از مواد الی و معدنی
ز باید ا حتماًشده است و برای زراعت  حاصلخیزی خاک

 کود و سموم استفاده کرد.
o زراعی هایزمینو  هاسازهتخریب باث زمین  فرونشست 

 شد.

 وضعیت هوا چطور است؟  هوا
  مانید؟آلودگی هوا در خانه ب خاطر به آیدمیآیا پیش 

 

 آلودگی هوا o هادهپرنزان عدم مواجهه با پدیده آلودگی هوا، می رغمعلی 
 مانند پروانه، سنجاقک و ...() حشراتبرخی از و 

 است یافتهکاهش

 یا گیاهان وحشی و خودرو نسبت به گذشته کمتر شدهآ  گیاهان
 است؟

  کمتر شده است؟ هاجنگلآیا میزان 
  هاآندر  وسازساختآیا شاهد قطع درختان باغات و یا 

 ؟ایدبوده

  برداشت گیاهان بومی و
 دارویی

 باغات 

 جنگل 
 
 
 

o ما ست ااگیاهان متنوع و متعدد بوده جنگل پر از  درگذشته
ث باع ان دارویی و خوراکی خودروبرداشت افراطی گیاه

 .شده است هاآننابودی برخی از گیاهان و کاهش میزان 
o  های بنا تخریب باغات و ساختبرخی از روستاییان ناچار به

 هستند. و انباری آغل مغازه،مسکونی، 
o  یافتهگسترشبه سمت جنگل  روستابه دلیل کمبود زمین 

مزارع برنج  کردنخشکاست و یا برخی از روستاییان با 
 .کنندمیدر آن  وسازساختاقدام به 

o چون چند برابر  کندمیرا تهدید ها جنگل سازی ویال
 روستایی معمولی زمین نیاز دارد. خانهیک

 آیا در محل زندگی خود شاهد شکار حیوانات هستید؟  جانوران
  برخورد ساکنان منطقه با حیوانات غیر اهلی چگونه

 فراری دادن و ...(است؟)کشتن، آسیب رساندن 
  وش حیوانات غیر اهلی ر زادوولدآیا برای جلوگیری از

 ؟شودمیخاصی استفاده 

 شکار حیوانات 

 کشتار حیوانات 

 حیوانات سازیعقیم 
 

o  ار اما وقوع شک شودمیاگرچه شکار پرندگان انجام
 نادر است.پستانداران 

 
 

 ؟کنیدمیاز نظر خودتان آیا زیاد زباله تولید   پسماند
 کاغذ،  شما بیشتر شامل چه موادی است؟)غذا، هایبالهز

 پالستیک، قوطی فلزی و....(
  ؟کنیدمیرا از هم جدا  هازبالهآیا 
 ست؟از منازل به چه صورتی ا هازباله آوریجمع 
  ؟شودمیبه کجا منتقل  هازباله آوریجمعپس از  دانیدمیآیا 
  ارانبه خرید وپالستیکی یا فلزی را جدا کرده  هایزبالهآیا 

 ؟دهیدمیبازیافت  هایغرفهضایعات و یا 

 تولید زباله 

 تفکیک زباله 

 دو انتقال پسمان آوریجمع 

 بازیافت 
 

o  صورتبهبا توجه به خرید بسیاری از مایحتاج 
در  میزان تولید زباله پالستیکی هایدربسته شدهبندیبسته
 است. یافتهافزایشاخیر  هایسال

o  ضایعات  و فلزی به خریدارانتیکی پالس هایزبالهفروش
 بوده است. هازبالهخوبی برای جداسازی  انگیزه

o هابالهزت بسیاری از افراد با توجه به عدم آگاهی از سرنوش 
تا  دهندمیدر جنگل ترجیح  هاآن رهاسازیو نگرانی از 

 .اقدام به سوزاندن زباله نمایند شخصاً

 

مشکالت در مقوله آب وضعیت  ترینمهم شدهانجام هایمصاحبهتوای مفاهیم در بر اساس تکرار مح ظر زنان روستا،از ن
اخیر  هایسالمنابع آب از نظر کیفی و کمی و همچنین زهاب و پساب بوده است. بسیاری از زنان وضعیت کمبود آب در 

آب در این  قبولقابلیت وضع رغمعلیمعتقدند که  هاآنرا احساس نموده و برای کمک به حل این مشکل دغدغه دارند. 
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 آبیکمکه با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند،  شودمیمطرح  هارسانهروستا نسبت به شهرهای دیگر که در اخبار و 
 عنوان نمود: 1پاسخگوی شماره . کندمیرا تهدید  هاآن
 تأمینرا  هاخانواده موردنیازچندین چشمه آب  درگذشتهگذشته بسیار کمتر شده است،  هایسالمیزان بارش نسبت به  "

و افراد خانواده بخصوص زنان و دختران برای آوردن آب و شستشو ظروف و لباس از آب چشمه استفاده  کردمی
مسی و  هایظرف. آب را در شدمیآب  تأمینبود و زمان زیادی صرف  برزمانسخت و  هاخانه. آوردن آب به کردندمی

آن  قطرهقطره شدمی. سختی آوردن آب باعث کردیممی دارینگه هاخانهخل حیاط دا هایحوض بعضاًو  پالستیکی
 بههم خشک شدن و یا  هاچشمه کمکمآب شد  کشیلولههدر رود. از زمانی که  دادیمنمیبرایمان با ارزش بود و اجازه 

 هابچه. بخصوص آوردنمیچشمه آب محدود شد و از بین رفتند و االن کسی از  هاآندسترسی به  هاخانه دیوارهای خاطر
 ".دانندنمیرا ندیدند قدر آب را  هاسختیکه آن  ترهاجوانو 

و تعداد کمی از شالیزارها چاه  شدمیدارند که برای کشت برنج از آب رودخانه و نهرها استفاده  خاطر بهبسیاری از زنان 
زیادی حفر شد و آب زیرزمینی  هایچاهکشت برنج،  موردنیازآب  تأمینبرای  هارودخانهداشتند اما با کم شدن آب 

 .شودمیاستخراج 
اما در  شودمیوارد  هاچاهبه  هاخانهجذبی هستند و فاضالب  هایچاهاگرچه بسیاری از منازل مسکونی در روستا دارای 

پاسخگوی . شودمیمعابر رها  دام، ماشین و ... در سطح دارینگهمواردی هم پساب ناشی از شستشو و تمیز کردن محل 
 :گویدمی 7شماره 

. زیرا بهداشتیدارای دو تا چاه بودند یکی برای پساب آشپزخانه و.. و یکی برای سرویس  هاخانه معموالًاز گذشته  "
 هاخانوادهمعتقد بودند آب وضو و مواد غذایی مثل برنج نباید با فاضالب سرویس بهداشتی قاطی شود تا برکت از زندگی 

و هنوزم به همین  ریختندمیفاضالبشان را به داخل رودخانه و کانال  هاکانالنزدیک رودخانه و  هایخانهکم نشود. البته 
 "صورت است.

در این گفت گو بوده است کم شدن آب رودخانه نسب به قبل و  کنندهمشارکتدغدغه اکثریت زنان  وضعیت رودخانه
به مقبولیت رودخانه بین  8پاسخگوی شماره توسط زنان روستا درک شده است.  خوبیبهآلودگی آن موضوعی است که 

 مردم اشاره کرد و گفت:
بیشتر در  هاتابستان. خیلی از جوانان روستا هم آیندمیاز شهرهای زیادی برای تن به آب زدن و تفریح به رودخانه  "

رودخانه  شودمی. اما هرچه جمعیت بیشتر هاستروستایی. رودخانه محل تفریح و فراغت خیلی از کنندمیرودخانه تفریح 
 هاروستایییا برخی از کشاورزان و  کنندمیرا در رودخانه و اطراف رها  هایشانآشغال. بعضی از افراد شودمی ترکثیف

که هم  دکننمیو تمیز  شویندمیسنگین را در رودخانه  هایماشینشخصی و یا حتی  هایماشینکشاورزی،  آالتماشین
 ".شودمیوارد آب  هاماشینهم روغن و ... از  شودمیو تیره  آلودگلآب 

در حوزه کیفیت خاک، آبشویی و نشست زمین بوده است. بسیاری از زنان به نشست زمین در  هانگرانیبرای مقوله خاک 
 اخیر اشاره کردند. یکی از زنان گفت: هایسال

 تخریب شدند و و خوردهترک هاخانه دیوارهای کهنحویبهاست  ایجادشدهچاله  هاآن و در اندفرورفتهزیادی  هایزمین "
 "ساکنان مجبور شدند منازلشان را ترک کنند.

کافی آشنا هستند زنان  اندازهبههوای روستا از کیفیت مطلوبی برخوردار است اما ساکنین با مقوله آلودگی هوا  باوجوداینکه
 گفت: پاسخگوی شماره سهده مزارع اشاره کردند. روستایی به آتش زدن گستر

را بسوزانیم تا خاک فقیر نشود. آتش زدن محصوالت و دود  ماندهباقیمجبوریم  کنیممیوقتی محصوالت را برداشت  "
 ".کندمیهوا را آلوده 

اییان به جنگل سبب گیاهان هستند. احاطه شدن روستا با جنگل و دسترسی روست شدهمطرح هایمقولهیکی از بارزترین 
روستایی اشاره کرد و  هایخانوادهشده تا بسیار مورد تهدید قرار گیرد. یکی از زنان روستایی به نقش جنگل در اقتصاد 

 گفت:
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و  رب، مربا هاآن جنگل برای ما برکت است. برداشت ازگیل، آلوچه، تمشک، خرمالوی جنگلی، قارچ،... که با "
 یکی دیگر از ".آیدمیه دست بخوراکی و گیاهان دارویی همه از جنگل  هایسبزی. کنیممیدیگر آماده  هایخوراکی

 زنان از تخریب جنگل گفت:
 "ی زمین نیاز دارد.روستایی معمول خانهیکچون چند برابر  کندمیرا تهدید ها جنگل سازی ویال "

اله در جنگل زیاد زب به حجم از زنان یکی هستند.زباله در اطراف روستا و داخل جنگل  رهاسازیزنان روستا بسیار نگران 
 اشاره کرد و گفت: هاجادهو اطراف 

 ".گیردمیرا اشغال  جاهمهو  کنندمیرا پخش  هااشغال. باد و حیوان کنندمیدر جنگل و اطراف جاده اشغال تخلیه  "
 شخصاًتا  دهندمیرجیح در جنگل ت هاآن اسازیرهو نگرانی از  هازبالهبسیاری از افراد با توجه به عدم آگاهی از سرنوشت 

 اقدام به سوزاندن زباله نمایند.
 

 ؟دهندمیرا انجام  ایزیستیاقدامات محیط شهری چه  زیستمحیطزنان روستایی و زنان فعال در حوزه  :دوم سؤال
 

 ، طبقات از واحدهای معنیهاتم. خالصه روند استقرایی انتزاع 2جدول شماره 
 اقدامات التسؤا مقوله

 آب

  برای جلوگیری از آلودگی آب رودخانه، نهرها
 ؟دهیدمیانجام  کاریچه

  ،هاباغچهبرای کاهش آب مصرفی در منزل، مزارع 
 ؟دهیدمیانجام  کاریچهو ... 

  عالیت فمصرفی در منازل خود برای  هایآبآیا از
 ؟کنیدمیو.. استفاده  باغچهدیگری مثل آبیاری 

 ی پشم گوسفندان در اطراف رودخانهپرهیز از شستشو 

  کشاورزی به داخل رودخانه هایفاضالبجلوگیری از ورود 

 جلوگیری از ورود فاضالب خانگی به داخل رودخانه 

  هارودخانهو لوازم کشاورزی در  آالتماشینپرهیز از شستشوی 

  خانگی هایباغچههدایت آب مصرفی شستشو به داخل 

  گام صبح و غروب آفتابهن هاباغچهآبیاری مزارع و 

 فرش نشده منازل هایبخشحیاط و سایر  دیردیربهو شستشوی  جاروکشی 

 ..پوشاندن سر مخازن نگهداری آب برای جلوگیری از ورود حیوانات و.. 

  هارودخانهپرهیز از تخلیه فضوالت دامی و زباله به درون 

  دورتر از رودخانه هاییمحلدر  هازبالهدفن 

 خاک

 اده از سموم و کودهای کشاورزی ازبجای استف 
 ؟کنیدمیاستفاده  هاییجایگزینچه 

 برای جلوگیری از شسته شدن خاک و از بین رفتن 
 کارهاییچهقوه: اصطالح مازندرانی( ) خاکامالح 
 ؟دهیدمیانجام 

  ات باغ خاک در مزارع و فرورفتنآیا برای جلوگیری از
 ؟دهیدمیکاری انجام 

 

  از کودهای شیمیایی ازحدیشبپرهیز از استفاده 

  بادشکن عنوانبهکاشت درخت اطراف مزارع 

  هازباله رهاسازیپرهیز از 

  آب آلوده وسیلهبه هازمینپرهیز از آبیاری 

  آالتماشینفسیلی بالاستفاده  هایسوخت رهاسازیپرهیز از 

  زمانی هایدورهدر  کشتقابلتغییر محصوالت 

 شیب پرهیز از شخم زدن مزارع در جهت 

  مزارع هایماندهباقیپرهیز از آتش زدن 

 هوا

 ؟کنیدمیبرای جلوگیری از آلودگی هوا چه فعالیتی 
برای کاهش آلودگی هوا چه فعالیتی انجام 

 ؟دهیدمی
 

 یوانیح یکودها سوزاندن از زیپره 

 زباله سوزاندن از یریجلوگ 

 هاجنگل و هامرتع در سوزیآتش از جلوگیری 

 برداشت از پس کشتزارها پسماند سوزاندن از پرهیز 

  و کودها هاکشآفتپرهیز از مصرف زیاد 

 گیاهان

برای جلوگیری از نابودی و خشک شدن گیاهان 
 ؟دهیدمیانجام  هاییفعالیتچه 

ان تولید گیاه برای تکثیر و هاییروشاز چه 
 ؟کنیدمیاستفاده  خودرو دارویی، بومی و

 هایونهگبرای جلوگیری از  هاییروشاز چه 
 ؟بریدمیهرز بهره  هایعلفمهاجم و 

 هاییفعالیتبرای نگهداری و بقای باغات چه 

 آبیاری درختان و سایر گیاهان 

 محصور کردن نهال و گیاهان نوپا در مقابل چرا دام 

 یبرا یجنگل درختان وهیم از رویهبی برداریبهره و درختان یزن سرشاخه از یریجلوگ 
 دام خوراک

  غیرعمدیعمدی و  هایسوزیآتشپرهیز از 

  افشانیدانهپرهیز از برداشت گیاهان صحرایی هنگام 

  و گیاهان محلی و صحرایی هابوتهاز ریشه نکندن 
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 و مزارع هاباغچهدر  موردنیازکشت گیاهان بومی   ؟دهیدمیانجام 

 هاآنو کشت مجدد  هابوتهبذر  آوریجمع 

 و هرس درختان وجین کردن 

 ن با مطلوبیت بیشتراستفاده از درختا 

 استفاده از درختان مختلف 

 جانوران

 رفتارتان با حیوانات چگونه است؟
 ؟کنیدمیچه  اهلی غیردر برخورد با حیوانات 
حیوانات غیر اهلی  زادوولدبرای جلوگیری از 

 ؟ایددادهاقدامی انجام  حالتابه

  جانوران هایزیستگاهدر  سوزیآتشپیشگیری از 

  غیرمجاز برای صید ماهی هایروشخودداری از 

 پرهیز از خوراندن سم و مواد کشنده به حیوانات غیر خانگی 

 حفاظت از حیوانات خانگی در اماکن امن بجای شکار و کشتن حیوانات شکارچی 

 پسماند

  ؟دهیدمیانجام  کاریچهبرای کاهش تولید زباله 

  پسماند استفاده  آوریجمعبرای  هاییروشاز چه
 ؟کنیدمی

 

 زباله آوریجمعستفاده از ظروف مختلف برای ا
 هازبالهجداسازی 

 غذایی مثل نان، سبزی و غذا و ... برای تغذیه دام و طیور پسماندهایاز  هایاستفاده
 شوندمیکه در خاک پوسیده  هاییزبالهدر خاک مدفون کردن 

 پالستیکی هایکیسهاستفاده از سبدهای حصیری و پارچه بجای 

 

 ؟شودمیانجام  زیستمحیطبرای حفاظت  توسط زنان اقداماتی هافعالیتاز  یککدامدر : ومس سؤال
 

 هاییفعالیتکه این اقدامات در چه  شودمیاقدامات صورت گرفته در این بخش بررسی توجه به  با قبلی و سؤالبراساس 
 .است شدهبندیهطبق داریخانهبه سه دسته دامداری، کشاورزی و  هافعالیتصورت گرفته است؟ 

 
 حفاظتی زنان روستایی یهاتیفعال یکدبند -3جدول شماره 

 نوع فعالیت اقدامات هامقوله

 پرهیز از شستشوی پشم گوسفندان در اطراف رودخانه  آب

  کشاورزی به داخل رودخانه هایفاضالبجلوگیری از ورود 

 جلوگیری از ورود فاضالب خانگی به داخل رودخانه 

 هارودخانهو لوازم کشاورزی در  آالتماشینوی پرهیز از شستش 

  خانگی هایباغچههدایت آب مصرفی شستشو به داخل 

  هنگام صبح و غروب آفتاب هاباغچهآبیاری مزارع و 

 فرش نشده منازل هایبخشحیاط و سایر  دیردیربهو شستشوی  جاروکشی 

 پوشاندن سر مخازن نگهداری آب برای جلوگیری از ورود حیوانات و.... 

  هارودخانهپرهیز از تخلیه فضوالت دامی و زباله به درون 

  دورتر از رودخانه هاییمحلدر  هازبالهدفن 

 دامداری 
 کشاورزی 
 داریخانه 

 
 
 
 
 

 از کودهای شیمیایی ازحدبیشپرهیز از استفاده   خاک

  بادشکن عنوانبهکاشت درخت اطراف مزارع 

  هازباله رهاسازیپرهیز از 

 آب آلوده وسیلهبه هازمینیاری پرهیز از آب 

  آالتماشینفسیلی بالاستفاده  هایسوخت رهاسازیپرهیز از 

  زمانی هایدورهدر  کشتقابلتغییر محصوالت 

 پرهیز از شخم زدن مزارع در جهت شیب 

  هاآنتفکیک زباله و بازیافت 

  مزارع هایماندهباقیپرهیز از آتش زدن 

 کشاورزی 
 داریخانه 

 حیوانی کودهای سوزاندن زا پرهیز  هوا

 خانگی هایزباله سوزاندن از جلوگیری 

 هاجنگل و هامرتع در سوزیآتش از جلوگیری 

 برداشت از پس کشتزارها پسماند سوزاندن از پرهیز 

  و کودها هاکشآفتپرهیز از مصرف زیاد 

 دامداری 
 کشاورزی 
 داریخانه 
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 آبیاری درختان و سایر گیاهان  گیاهان

  نهال و گیاهان نوپا در مقابل چرا داممحصور کردن 

 برای جنگلی درختان میوه از رویهبی برداریبهره و درختان زنی سرشاخه از جلوگیری 

 دام خوراک

  غیرعمدیعمدی و  هایسوزیآتشپرهیز از 

  افشانیدانهپرهیز از برداشت گیاهان صحرایی هنگام 

  و گیاهان محلی و صحرایی هابوتهاز ریشه نکندن 

 و مزارع هاباغچهدر  موردنیازگیاهان بومی  کشت 

 هاآنو کشت مجدد  هابوتهبذر  آوریجمع 

 و هرس درختان وجین کردن 

 استفاده از درختان با مطلوبیت بیشتر 

 استفاده از درختان مختلف 

 کشاورزی 
 دامداری 

 

 جانوران رویهبی شکار از جلوگیری  جانوران

  انورانج هایزیستگاهدر  سوزیآتشپیشگیری از 

  غیرمجاز برای صید ماهی هایروشخودداری از 

 پرهیز از خوراندن سم و مواد کشنده به حیوانات غیر خانگی 

 رچیشکا حفاظت از حیوانات خانگی در اماکن امن بجای شکار و کشتن حیوانات 

 دامداری 
 کشاورزی 
 داریخانه 

 زباله آوریجمعاستفاده از ظروف مختلف برای   پسماند

  هاالهزبجداسازی 

 طیور دام و رای تغذیهبغذایی مثل نان، سبزی و غذا و ...  پسماندهایاز  هایاستفاده 

  شوندمیکه در خاک پوسیده  هاییزبالهدر خاک مدفون کردن 

  پالستیکی هایکیسهاستفاده از سبدهای حصیری و پارچه بجای 

 داریخانه 

 
 وجود دارد؟ زیستمحیطی در ارتباط با بین زنان روستای هاییرویهچه باورها و  چهارم: سؤال

اساس  بر زیستطمحی ستایی بانگرش و رفتار زنان رو زنان روستایی، محیط زیستی هایرویهو  باورهاپس از آگاهی از 
ت ، اقداماصیشخ هنجارهای زندگی حفاظتی،، پذیریمسئولیتو  ، آگاهی از پیامدها، احساس وظیفهبومزیست هایارزش

 شد. بندیطبقه محیطیزیستشهروندی  و اکولوژیکی بینیجهان، محیطیتزیس -کشاورزی
 

 در بین زنان روستایی هایرویهباورها و  بندیطبقه .4جدول شماره 

 محیطیزیستنوع رفتار  تاییمحیط زیستی زنان روس هایرویهو  باورها سؤاالت هامقوله

 آب

  چرا باید در مصرف آب
 کرد؟ جوییصرفه

 رزش است؟چرا آب با ا 
  در صورت مشاهده هدر رفت آب

 ؟دهیدمیچه اقدامی انجام 

 ب آدر مصرف در کشور زیاد شده است و  آبیکم
 کرد. جوییصرفهباید 

  آب مهریه حضرت زهرا است و هدر برود گناه
 دارد.

  اً حتماگر لوله آب بشکند و آب از آن خارج شود 
 تا درست شود. کنممیپیگیری 

o زندگی حفاظتی 
o ای شخصیهنجاره 
o پذیریمسئولیتو  احساس وظیفه 

 خاک

 چرا خاک اهمیت دارد؟ 
 آیا خاک از بین رفتنی است؟ 
  از خاک حفاظت  توانمیچگونه

 کرد؟

  ی بجا از برگ پوسیده و فضوالت حیوانیاستفاده
 .برای زمین بهتر است کود شیمیایی

  زرعهمدیگر بقایای گیاهان را در برخی از زارعین 
 .سوزانندنمی

 دهیممیکه به خاک  ا و سموم شیمیاییهکود ،
 .کندمیرا آلوده خاک 

 و آب خاک  تند زراعت سخت است هایدرشیب
 .کندمی جاجابهو شسته را 

  کشاورزی کرد. تواننمیاگر خاک نباشد 

o محیطییستز-اقدامات کشاورزی 
 

o محیطییستز-اقدامات کشاورزی 
o آگاهی از پیامدها 
o آگاهی از پیامدها 

 
o  پیامدهاآگاهی از 
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 هوا

  چرا باید در هوای سالم زندگی
 کنیم؟

  اگر هوا سالم نباشد چه اتفاقی
 ؟افتدمی

 ؟کندمیهوا را آلوده  کارهاییچه 

  کندمیهوا را آلوده  هازبالهسوزاندن. 

 .مزارع را نباید آتش زد 

  سوزاندن جنگل برای تبدیل آن به زمین
 .کندمی ناسالمکشاورزی هوا را 

 اعث مریضی است.هوای ناسالم ب 

o آگاهی از پیامدها 
 

o  بومزیستارزش 
o آگاهی از پیامدها 
o آگاهی از پیامدها 

 گیاهان

 چرا نباید درختان را قطع کرد؟ 
  تأثیریدرختان در زندگی ما چه 

 دارند؟
 از  هاییاستفادهچه  درگذشته

 ؟شدمیدرختان 
  اقدامی برای حفاظت  حالتابهآیا

 ؟ایددادهاز درختان انجام 
 ختان ه شرایطی حاضرید دردر چ

 را قطع کنید؟
  از گیاهان صحرایی چه

 ؟کنیدمی هاییاستفاده
  اگر صدای اره موتور بشنوید چه

 ؟کنیدمی

 .قطع کردن درخت گناه دارد 

  کنندمیدرختان از وقوع سیل جلوگیری. 

  دهندمیو حاجت  اندنظرکردهبعضی از درختان. 

 تیم.هر چه اطرافمان سرسبزتر باشد شادتر هس 

  و گرم  وپزپختاجداد ما از چوب و هیزم برای
 .کردندمیکردن استفاده 

  باید از درخت و  بضاعتکم هایخانوادهبعضی از
 هیزم و فروش آن استفاده کنند.

  وقتی پول نباشد باید از درخت و تولیدات آن
 استفاده کرد.

  از  درگذشتهبرای ساختن لوازم چوبی فرزندان
اما امروزه بسیار  کردیممی چوب درختان استفاده

 شده است. کمتر

 سرسبزی نور چشم را  نگاه کردن به درختان و
 .کندمیزیاد 

  به جنگلبان یا  حتماًاره موتور بیاید اگر صدای
 .دهیممیاطالع  دهیار

 هابیماریدرمان  غذا و گیاهان صحرایی برای 
 .شوندمیاستفاده 

o هنجارهای شخصی 
o آگاهی از پیامدها 
o ی شخصیهنجارها 
o آگاهی از پیامدها 

 
o اکولوژیکی بینیجهان 

 
o اکولوژیکی بینیجهان 

 
o اکولوژیکی بینیجهان 
o اکولوژیکی بینیجهان 
o آگاهی از پیامدها 
o  پذیریمسئولیتاحساس وظیفه و 

 
o اکولوژیکی بینیجهان 

 

 جانوران

 را برای خوردن شکار حیوانات  آیا
 ؟کنیدمی

 چرا نباید حیوانات را شکار کرد؟ 
 ای آشنایی فرزندانتان با بر

انجام  کارهاییچهحیوانات 
 ؟دهیدمی

  اگر شکار حیوانات ممنوع نبود چه
 ؟افتادمیاتفاقی 

  هاانسانموجودات زنده مانند  عنوانبهحیوانات 
 حق زندگی دارند.

 در کنار هم  هاسالو حیوانات وحشی  هاانسان
 .اندکردهزندگی 

 .کشتن حیوانات گناه دارد 

 را برای نگهداری از حیوانات خانگی و غذا  هابچه
 .کنممیتشویق  هاآندادن به 

o بومزیست هایارزش 
 

o بومزیست هایارزش 
o هنجارهای شخصی 
o  پذیریمسئولیتاحساس وظیفه و 

 پسماند

  ؟کنیدمیخود چه  هایزبالهبا 
  رهاشده زبالهدر صورت مشاهده 

توسط دیگران در اطرافتان چه 
 ؟کنیدمی

 را در طبیعت رها  هازباله چرا نباید
 کرد؟

  ؟کنیدمیرا جدا  هایتانزبالهآیا 
  دوباره  هایتانزبالهاز  یککداماز

 ؟کنیدمیاستفاده 
 غذایی را چه  دورریزهای

 ؟کنیدمی
  چرا ؟اندخطرناک هاییزبالهچه 

خطرناک را جدا  هایزبالهباید 
 کرد؟

  پالستیکی را بازیافت و  هایبطریو  هاکیسهباید
 دوباره استفاده کرد.

 را نباید در طبیعت رها کرد. هازباله 

  را  هاآناگر در کوچه یا اطراف روستا زباله ببینم
 .کنممی آوریجمع

  برای مدت طوالنی در کوچه رها شود  هازبالهاگر
 .دهممیکه آن را رها کرده تذکر  ایهمسایهبه 

  رها کردن زباله باعث جمع شدن حیوانات موذی
 .شودمیاری و بیم

  با شیشه شکسته یا  هابچهاز اینکه دست و پای
 و نگرانم. شوممیفلزات تیز بریده شود ناراحت 

  کنممی آوریجمعجدا و  هازبالهنان را از. 

  پرندگاناز دورریزهای غذا برای غذا دادن به 
 .کنممی استفاده( مرغ، خروس و ...)

o حفاظتی زندگی سبک 
o حفاظتی زندگی سبک 

o حفاظتی ندگیز سبک 
o  محیطیزیستشهروندی 
o آگاهی از پیامدها 

o هنجارهای شخصی 

o سبک زندگی حفاظتی 
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 گیرینتیجه
 هایفعالیتر ، استقراوسازساختو مشکالت محیط زیستی متفاوتی روبرو هستند. گسترش  هایچالشمناطق روستایی با 

باط با ن در ارتن و گردشگراروستانشینانامناسب  رفتارهایکالبدی روستا و  هایویژگیصنعتی و تولیدی نامتناسب با 
و  که اصالح جه به این باورروستایی ایجاد نموده است. با تو هایسکونتگاهمشکالت فراوانی را در  زیستمحیط
اخت . پژوهش با هدف شنشود زیستمحیطمنجر به کاهش مشکالت و حفاظت از  تواندمیرفتار افراد  دهیجهت

 -عقیده-زشز تئوری ارروستایی با استفاده ا زنان زیستی محیط مطالعه رفتارروستای دیوا و  عضالت محیط زیستیم
 هنجار صورت گرفت.

، شاورزیکب خانگی و متعدد، معضل فاضال هایچاهبر اساس نتایج پژوهش کاهش محسوس آب رودخانه، برداشت از 
گیاهان  از غیراصولیو  رویهبیی خاک، برداشت حاصلخیز کاهش زراعی، هایزمینو  هاسازهفرونشست زمین، تخریب 

باله و تولید ز فزایش میزان، اسازی ویالقابل سخت مسکن،  هایزمیندارویی و خوراکی خودرو، تخریب باغات، کم شدن 
اره ستایی هموه است. زنان رومعضالت محیط زیستی از نظر زنان روستایی بود ترینمهمدر جنگل از  هاآن رهاسازی
 . پرهیز ازانددادهانجام  زیستمحیطو اقدامات متعددی برای حفاظت از  اندداشتهرا  زیستمحیطحفاظت از دغدغه 

لیه یز از تخه، پرهجلوگیری از ورود فاضالب خانگی به داخل رودخان شستشوی پشم گوسفندان در اطراف رودخانه،
از  ازحدیشباستفاده  انه، پرهیز ازدورتر از رودخ هاییمحلدر  هازباله، دفن هارودخانهفضوالت دامی و زباله به درون 

زارع در خم زدن م، پرهیز از شهازباله رهاسازی، پرهیز از بادشکن عنوانبهکودهای شیمیایی، کاشت درخت اطراف مزارع 
اهان، یر گیتان و سامزارع، آبیاری درخ هایماندهباقیاز آتش زدن  پرهیز ،هاآنجهت شیب، تفکیک زباله و بازیافت 

 وهیم از رویهبی برداریهبهر و درختان یزن سرشاخه از جلوگیری محصور کردن نهال و گیاهان نوپا در مقابل چرا دام،

نگام هز از برداشت گیاهان صحرایی ، پرهیغیرعمدیعمدی و  هایسوزیآتشدام، پرهیز از  خوراک یبرا یجنگل درختان
جانوران، پیشگیری از  رویهبی شکار از یریو گیاهان محلی و صحرایی، جلوگ هابوته، از ریشه نکندن افشانیدانه

اد ن سم و موهی، پرهیز از خوراندغیرمجاز برای صید ما هایروشجانوران، خودداری از  هایزیستگاهدر  سوزیآتش
از  هایاستفاده، اهزبالهی زباله، جداساز آوریجمعاستفاده از ظروف مختلف برای کشنده به حیوانات غیر خانگی، 

ستایی برای زنان رو ست کهاغذایی مثل نان، سبزی و غذا و ... برای تغذیه دام و طیور برخی از اقداماتی  پسماندهای
ورزی ، دامداری، و کشاداریخانه هایفعالیتدر قالب  ذکرشده. هر یک از اقدامات دهندمیانجام  زیستمحیطحفاظت از 

ه نشان داد ک زیستمحیطامون طبیعت و زنان روستایی پیر هایرویهباورها و  بندیدسته. شناسایی و پذیردمیصورت 
وستایی ی زنان رمحیط زیست هنجار رفتار -عقیده-رفتارهای محیط زیستی متفاوتی داشتند که بر مبنای تئوری ارزش

 بینیجهان و بومیستز هایارزشسبک زندگی حفاظتی، آگاهی از پیامدها، هنجارهای شخصی،  هایمؤلفهشامل 
 است. ن موثر بودهگفت متغیرها بر یکدیگر و بر رفتار محیط زیستی زنا توانمیاکولوژیکی است. همچنین 

 پایداررهای به رفتا اووستای دیکه شرایط و بستر الزم برای تبدیل رفتارهای بالقوه زنان ر دهدمینتایج پژوهش نشان 
همچون روز  ایهبرنامیوا در که کارشناسان ترویج نسبت به شرکت زنان روستا د شودمیپیشنهاد  بنابراینفراهم است 

 به بروز رفتارهای هاآنا تمایل اهتمام ورزند ت زیستمحیطمرتبط با  هاینمایشگاهو پاک، همچنین  کاریدرخت
نعیمی و  ( و1395) و همکاران آبادیفیضتحقیق رحیمی  هاییافتهبیشتر شود این نتایج با  زیستسازگاربامحیط

تایج یوا با نروستای د ( همخوانی دارد. همچنین رفتار حفاظتی و اهمیت به مسئله آب توسط زنان در1397همکاران )
 ( همخوانی دارد.1393تحقیق نواح و فروتن کیا و حجازی و اسحاقی )

 زیستمحیطت هبی، حفاظمذ دینی و هایآموزهبا توجه به نقش برجسته هنجارهای شخصی و لحاظ نمودن اعتقادات و 
 قرار گیرد. موردتوجهیک هنجار اعتقادی و اخالقی  عنوانبه تواندمی

 توجهیلقاببخش  عنوانهبمهم دیگر افزایش آگاهی و دانش محیط زیستی زنان روستایی است، زیرا زنان روستایی نکته 
 هافعالیتثرات شناخت ا دارند و با هافعالیت پیامدهایآن اثرات و  دنبالو به  هافعالیتاز جمعیت روستاها سهم بسزایی در 

 ل کاهش دهند.نموده و اثرات را به حداقرا مدیریت  هاآن توانندمیروستا  زیستمحیطبر 
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برای  تواندمیرفتاری  هایمدلو  هاتئوری ،متدهاتفاده از این متد برای مردان و یا استفاده از سایر است. اس شدهاستفاده

 قرار گیرد. موردتوجه زیستمحیطشناخت و درک عوامل موثر بر حفاظت از 
 

 تقدیر و تشکر

 .نماییممیرا  قدردانی و تشکر کمال ،اندداشته همکاری صمیمانه پژوهش انجام فرایند در که کنندهشرکت عزیزان از
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 بر تأکید با شهری زیستمحیط حفظ در زنان مشارکت بر مؤثر عوامل(. 1388و مجیدی، بتول. )رحمانی، بیژن  (13
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https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=48294
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=186072
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