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 چکیده
 جامعه گرفت. انجام کرمانشاه استان در روستایی زنان زیستیمحیط هایرفتار و دانش بررسی هدف با حاضر پیمایشی -توصیفی پژوهش

 (Bartlet et نمونه حجم تعیین جدول از استفاده با آنان از نفر 314 تعداد که (203104) بودند سال 64 تا 11 روستایی زنان تحقیق آماری

(al., 2001 روایی که بود ساخته محقق مهپرسشنا ها،داده آوریجمع ابزار شدند. انتخاب ایچندمرحله ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش و 
 شد ییدات کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با نیز آن پایایی و طبیعیمنابع و زیستمحیط ،کشاورزی توسعه و ترویج نظرانصاحب توسط آن

 و (21/3معیار=رافانح و 21/10 )میانگین= متوسط زیستیمحیط دانش از روستایی زنان که داد نشان نتایج (.13/0= رفتار و 16/0)دانش=
 آنها زیستیمحیط رفتار و زیستیمحیط دانش بین و دارندبرخور (64/1 معیار=انحراف و 11/12 میانگین=) خوبی نسبت به زیستیمحیط رفتار

 یستیزمحیط رفتار با زنان سن و زیستیمحیط دانش با روستایی زنان تحصیالت سطح همچنین دارد. وجود معناداری و مثبت همبستگی
 لحاظ از مختلف اطالعاتی منابع با روستایی زنان که بود این از حاکی نیز والیس الکروسک آزمون نتایج دارد. معناداری و مثبت رابطه آنان

 با روستایی زنان .دارند معناداری تفاوت هم با زیستیمحیط رفتار لحاظ از متفاوت کاری هایفعالیت با روستایی زنان و زیستیمحیط دانش
 مطالعه این نتایج ند.داشت بهتری زیستیمحیط رفتار نیز باغدار زنان و داشته باالتری دانش هاهمجل و هاهنشری طریق از اطالعات کسب منبع
 بین در زیستیمحیط رفتار ترویج و دانش افزایش برای ترویجی -آموزشی هایبرنامه تدوین و طراحی منظور به ریزانبرنامه برای تواندمی

 گیرد. قرار توجه مورد روستایی زنان
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 سرآغاز
 سامانه بر حد این تا بشر زمین، کره تاریخ از یزمان هیچ در

 حدی تا زیستیمحیط لیمسا است. نگذاشته ثیرات آن طبیعی
 گذارینام زیستیمحیط بحران نام به را دوره این که است
 از بیش با ،(1)نگران دانشمندان اتحادیه 1112 سال در اند.کرده

 نوبل، جایزه دهبرن 102 جمله از علمی، جامعه از ارشد عضو 1600
 اغلب و شدید هایآسیب بشر هایفعالیت که دادند هشدار

 است کرده تحمیل منابع و زیستمحیط بر را جبرانی قابلغیر
(Cutter& Smith, 2001). تحت را جهان که هاآسیب این 

 ( ;Seitz, 2002ییهوا و آب تغییرات شامل داده قرار ثیرات

(Saboori and Soleymani, 2011، ازون الیه تخریب Orr,) 

(1992; Suzuki & McConnell, 1993، اتمسفر، آلودگی 
 و زاییبیابان ،(Agudelo et al., 2003) اقیانوس و هاآبراه

 هاجنگل تخریب و (Dahl, 2014) کشاورزی هایزمین تخریب
(FAO, 2001) است.  

 به است، نمانده دور هاآسیب این از نیز ایران شواهد مبنای بر
 از یکی عنوان به ایران در زیستیمحیط هایبحران که طوری

 است شده شناخته جهان در زیستیمحیط هایبحران شدیدترین
(Hedjazi & Arabi, 2009). پایدار توسعه فهرست در ایران 

 اختصاص خود به را 132 رتبه کشور، 146 میان در زیستمحیط
 در و است کرده کسب را 1/31 نمره ،100 نمره از و است داده
 را ایگلخانه گازهای درصد 51 که گرفته قرار کشوری 20 میان
 ساله هر همچنین .(Papzan & Papzan, 2012) کنندمی تولید
 شودمی تبدیل کویر و بیابان به ایران اراضی از درصد یک

(Moemeni, 2010). تخریب هزینه که شودمی برآورد 
 تولید درصد 1/10 به 2011 سال ات ایران در زیستمحیط

 .(Sharifpour et al., 2005) برسد داخلی ناخالص
 واسطه به روستایی مناطق در پایدار زیستمحیط از مندیبهره

 طبیعت بر که یمستقیم اثرات و طبیعت به بیشتر ینزدیک
 یسزایبه اهمیت از پذیرند،می طبیعت از که یثیراتات و گذارندمی

 اصلی بخش چهار از روستایی مناطق در .ستا برخوردار
 و صنعت کشاورزی، هایبخش شامل زیستمحیط کنندهآلوده

 روستاها در آن بخش دو خانگی، بخش و نقل و حمل معدن،
 رینتمهم کشاورزی ،مناطق این در دارند. جدی و پررنگ حضور
 و ترینقدیمی از یکی اما بود روستایی مردم زندگی رکن

 شودمی محسوب طبیعت در انسان هایدستکاری نمشهودتری

 آن بیم بلکه شوند،می زیستمحیط تخریب موجب تنها نه که
 و بقا برای پوشاک و غذا مینات در انسان توان که دارد وجود

 سازند مواجه خطر با را صنایع نیاز مورد خام مواد تولید همچنین
(Abedi Sarvestani & Shahvali, 2009). با زیکشاور 

 کارفرمای بزرگترین نفر، میلیارد یک از بیش جهانی کار نیروی
 آن به جهان فقیر مردم از بسیاری که است بخشی و است جهان
 عنوان به کشاورزی بخش از دلیل همین به هستند. وابسته

 و زمین تخریب در کلیدی عامل آب، کنندهآلوده عامل ترینمهم
 بزرگترین از یکی نهمچنی و زیستی تنوع دادن دست از

 .(Dahl, 2014) برندمی نام ایگلخانه گازهای ایجادکنندگان
 جهانی برآورد کل از درصد 12 تا 10 سالیانه کشاورزی بخش

 ( ,.Shabanali Fami et al کندمی منتشر را ایگلخانه گازهای

 کردن آماده و پاکسازی و مراتع تخریب زدایی،جنگل .2010)
 است اکسیدکربندی گاز انتشار بزرگ نبعم دومین زمین

(Shaemi Barzaki & Habibi Nokhandan, 2009). این 
 شمال هاىجنگل سطح اخیر، دهه سه طى در که است حالی در

 1/1 به هکتار میلیون 1/3 از و هیافت کاهش نصف به کشور
 10 به هکتار میلیون 126 از نیز مراتع .است هرسید هکتار میلیون
 .(Sohrabzadeh, 2004) است یافته کاهش هکتار میلیون

 با تنگیتنگا رابطه نیز نیترو اکسید ایگلخانه گاز تولید
 تن میلیون 22 تا 1 بین گاز این تولید .دارد کشاورزی هایفعالیت

 از مقدار این از تن میلیون 4/2 تا 14/0 حدود که است سال در
 (Shaemiشودمی ایجاد شیمیایی کودهای مصرف طریق

(Barzaki & Habibi Nokhandan, 2009. صرفم ایران در 
 تن میلیون 4 از بیش به اخیر هایسال در شیمیایی کودهای انواع

 جهانی مصرف متوسط با مقایسه در که است رسیده سال در
  .(Javedan et al., 2010) است کننده نگران و باالتر

 ،کشور در دهش ذکر موارد بر عالوه کشاورزی دیگر، طرف از
 داشتن با ایران کشور است. کرده تشدید نیز را آب بحران

 سوم یک از کمتر که سالیانه بارندگی میلیمتر 210 میانگین
 محسوب خشک هایاقلیم جز است، جهانی بارندگی متوسط

 کنندهمصرف تریناصلی کشاورزی .(Ebrahimi, 2006) شودمی

 بخش این در آب درصد 2/13 حدود که طوری به است آب
 که (Keshavarz & Heydari, 2004) شودمی مصرف
 ندارد. نیز باالیی راندمان
  برای یـمشکالت نیز یـخانگ بخش اورزی،ـکش بخش رـب عالوه
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 بخش در آب مصرف سرانه است. کرده ایجاد زیستمحیط
 دو که است لیتر 310 روز شبانه در نفر هر برای ایران خانگی

 ( ,.Tavakoli et al لیتر( 110) است جهانی استاندارد برابر

 همواره 1310 تا 1310 سال از خانگی بخش همچنین .2009)
 2/21 متوسط طور )به داشته ار انرژی مصرف از سهم بیشترین
 سه ایران در خانگی بخش در انرژی مصرف کهطوری به درصد(،

 (Abbaspour & Haj Molla Ali است جهانی میانگین برابر

(Kani, 2012. آلودگی باید ها،آلودگی این بر عالوه روستاها در 
 سبب که کرد اضافه نیز را زیستی هایسوخت مصرف از ناشی
 (Azmi گیرد قرار توجه مورد روستا زیستمحیط آلودگی تا شده

(& Motiei Langeroudi, 2011. پسماند باالی حجم و تولید 
 مناطق در پسماندها پراکندگی و آوریجمع ،تفکیک عدم نیز و

 (Mirzaei است خانگی بخش مشکالت از دیگر یکی روستایی

(et al., 2016. به پسماندها گرایی،مصرف افزایش واسطه به 
 است هشد تبدیل روستایی نواحی در جدی معضل یک

(Kazemi, 2016). مواد و زباله از مخلوطی روستایی مناطق در 
 علت به ،زیستیمحیط عوارض بر عالوه که شودمی دفع بازیافتی

 نیز را اقتصادی هایزیان ها،آن دفع و باارزش مواد بازیافت عدم
 برای زباله تولید سرانه .(Almasi et al., 2004) دارد دنبال به
 است روز در گرم 600 حدود انشاهیکرم شهروند هر

(Gharakhlou et al., 2013). سامانه که هاروستا در مقدار این 
 .است سازمشکل ندارد، وجود زباله بازیافت و آوریجمع

 تواندمی خانگی و کشاورزی بخش ،شد گفته چه آن به توجه با
 و زیستمحیط در گرفته صورت هایتخریب و هاآلودگی مسئول

 رفع برای جدی و علمی صورت به اگر باشد. طبیعی ابعمن
 با مناطق این نشود، اندیشیچاره روستایی زیستیمحیط مشکالت
 ( ,Hedjazi & Arabi شد خواهند مواجه ایعدیده مشکالت

 دو هر در زیستیمحیط اثرات کاهش اهمیت به نظر .2008)
 و اییروست تولیدکنندگان از و خانه مدیران که زنان بخش،

 این در توانندمی هستند، کشاورزی بخش در مردان مشاوران
 و مربی ،زنان همچنین کنند. بازی حیاتی نقش راستا

 زیستمحیط فرهنگ توانندمی و بوده بعدی نسل دهندهپرورش
 فرهنگ هایشاخص از یکی دهند. انتقال آنان به را

 است (2)زیستیمحیط هایآگاهی از برخورداری ،زیستیمحیط
(Shahnoushi, & Abdollahi, 2007). در امر این ،بنابراین 

 به مربوط دانش روستایی زنان که افتدمی اتفاق صورتی
 حفظ به نسبت آگاهانه بتوانند تا باشند داشته را زیستمحیط

 بررسی هدف با پژوهش این نتیجه در .نمایند اقدام زیستمحیط
 استان در روستایی نانز (3)زیستیمحیط رفتار و دانش سطح

 .گرفت صورت کرمانشاه

 دارخانه زنان آشنایی میزان که دندهمی نشان پیشین هایهمطالع
 ( ,Karimiاست ناچیز آن اثرات و زیستمحیط هایموضوع با

 اگر روستایی زنان گذشته، هایتحقیق نتایج اساس بر .2002)
 یستیزمحیط سواد خود شهری همتایان با مقایسه در چه

 (& Molina هستند شهری زنان از ترآگاه اما ،دارند تریپایین

(Peru, 2007. (Khajeh Shahkouei et al., 2015) میزان 
 ارزیابی متوسط حد در را زیستمحیط لمسای از روستاییان آگاهی
 (Veisi & Zarandiyan هایتحقیق اساس بر اند.کرده

 ایپایه مفاهیم زمینه در ییباال اطالعات و دانش از زنان ،2009)
 و پسماند مدیریت هایروش از اما ،برخوردارند زیستمحیط

  ندارند. کافی اطالع و آگاهی زیستیمحیط هایمحدودیت
2004) Nasirpour( (4)زیستیمحیط آموزش عنوان با تحقیقی در 

 جامعه که داد نشان جامعه مصرف الگوهای در تغییر و زنان
 شدت به همچنین و کنندهمصرف شدت به ییروستا و شهری
 هاپالستیک از استفاده به گرایش که طوری به ؛است زدهمصرف

 و خرید صورت به چه و مصرف یکبار ظروف شکل به چه
 جامعه کل در گسترش به رو رفتار یک غذایی، مواد نگهداری

 سرمایه عنوان با پژوهشی در (Aghili et al., 2009) .ستا
 در ایران شمال در مسئوالنه زیستیمحیط رفتارهای و اجتماعی

 رفتارهای که داشتند بیان زیستیمحیط مسئوالنه رفتارهای مورد
 بیشتر مطالعه مورد مناطق در زیستمحیط بـه نسبت مسئوالنه

 همچنین و سوخت و انرژی مصرف در جوییصرفه شامل
 در  (Ziapour et al., 2013) .شودمی طبیعی منابع از حفاظت

 رفتار و زیستمحیط شناختیجامعه تحلیل عنوان با پژوهشی
 کرمانشاه استان شهری و روستایی مناطق در آن به نسبت افراد

 مسئوالنه زیستمحیط به نسبت کرمانشاه مردم رفتار که دریافتند
 ترمسئوالنه روستایی مناطق در زیستیمحیط رفتارهای اما ،است

 جوان، افراد از ترمسئوالنه مسن افراد نمیا در شهری، مناطق از
 زنان میان در و مجردان از ترمسئوالنه هالنامت میان در

 از استفاده کارآمد، انرژی مصرف .است مردان از ترمسئوالنه
 کاالهای از مجدد استفاده زباله، جداسازی عمومی، نقل و حمل
 مهم انزن برای زیستمحیط در زباله ریختن از جلوگیری و خاص
 زنان بنابراین، .دارند کمی عالقه رفتارها این به مردان اما است،

  (Hossein کنندیــم ایتـحم ردانـم از رـبیشت زیستمحیط از

http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=1908&_au=Alireza++Haj+Mulla+kani
http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=1908&_au=Alireza++Haj+Mulla+kani
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(Nezhad, 2017.  

(Rahmani & Majidi Khamene, 2009) با تحقیقی در 
 زیستمحیط حفظ در زنان مشارکت بر ثروم عوامل عنوان
 تعداد سن، با زنان مشارکت میزان که دنددا نشان تهران شهری

 میزان با و معکوس همبستگی اشتغال سعات و فرزندان
 تصرف نحوه و وضعیت سکونت، مدت خانوار، هزینه تحصیالت،

 جنس، چون عواملی همچنین .دارد مستقیم همبستگی مسکن
 پایگاه طبیعت، با نزدیکی تحصیالت، سطح تاهل، وضعیت سن،

 موثر زیستیمحیط فرهنگ در تولد محل و اقتصادی -اجتماعی
 هایهمطالع .(Shahnoushi, & Abdollahi, 2007) است
 دموگرافیک هایداده با زیستیمحیط دانش ارتباط از حاکی دیگر
 اطالعات کسب منبع و (Negeva et al., 2008) دارد

 جمله از (1)زیستیمحیط سواد هایمقوله تمام بر زیستیمحیط
 ( ,.Chua et alتاس ثیرگذارات زیستیمحیط اررفت و دانش

 (Hadipour & Shakouriهایتحقیق هاییافته .2007)

 مهمترین مردم ناآگاهی و اطالعیبی که دهدمی نشان 2004)
 ضعف از که است زیستیمحیط معضالت گسترش و ایجاد عامل
 هایآموزش لزوم بر و شده ناشی رسانیاطالع میزان
 پژوهش این اصلی سوال کند.می کیدات جامعه در زیستیمحیط

 و دانش از کرمانشاه استان در روستایی زنان آیا که بود این نیز
 زیستیمحیط دانش بین آیا هستند؟ برخوردار زیستیمحیط رفتار

 چه دارد؟ وجود ارتباطی روستایی زنان زیستیمحیط رفتار و
  است؟ ارتباط رد زنان زیستیمحیط رفتار و دانش با عواملی

 

 تحقیق روش
 با که بود پیمایشی -توصیفی هایتحقیق نوع از حاضر پژوهش

 استان در روستایی زنان زیستیمحیط رفتار و دانش بررسی هدف
 تا 11 روستایی زنان تحقیق آماری جامعه گرفت. انجام کرمانشاه

 با هاآن تعداد که شد گرفته نظر در فعال( )جمعیت سال 64
 شد تعیین کرمانشاه استان 1311 سال آماری سالنامه از استفاده

 روستایی زنان فعال جمعیت نسبت به توجه با (.نفر 203104)
 نزدیک فعال جمعیت استان، این کل جمعیت به کرمانشاه استان

 با دهند.می تشکیل را روستایی زنان جمعیت درصد 3/51 به
 استان هایشهرستان روستایی زنان جمعیت که این به توجه

 محاسبه برای نتیجه در نبود دسترس در سن تفکیک به مانشاهکر
 عنوان به جمعیت درصد 3/51 شهرستان هر فعال زنان جمعیت
 از استفاده با شد. گرفته نظر در شهرستان آن فعال زنان جمعیت

 ایطبقه گیرینمونه روش و (Bartlett et al., 2001) جدول
 با شدند. انتخاب نمونه عنوان به نفر 314 تعداد ای،مرحله چند

 روی بر کشاورزی بخش یافتگیتوسعه که این به توجه
 که باشد داشته منفی یا مثبت اثرات تواندمی زیستمحیط
 (Muneer andاست امر این موید نیز پیشین هایتحقیق

(Musa, 1995; Singh, 2000 از یکی طرفی، از و 
 سطح نیز زیستمحیط و منابع یآلودگ و هاتخریب هایشاخص

 اساس امر این دلیل همین به است، مردم زیستیمحیط سواد
 میزان براساس .گرفت قرار اول مرحله ایطبقه گیرینمونه
 طبقه سه در استان هایشهرستان کشاورزی یافتگی توسعه
 شدند تقسیم نیافتهتوسعه و یافتهتوسعه کمتر یافته،توسعه

(Tavakoli, 2013) صورت به شهرستان یک طبقه هر از که 
 جمعیت و نمونه کل حجم به توجه با و شد انتخاب ساده تصادفی

 مشخص تناسب به شهرستان هر هاینمونه تعداد شهرستان، هر
 شد.

 آن ییروا که بود ساخته محقق پرسشنامه هاداده آوریجمع ابزار
 ییدات طبیعیعمناب و زیستمحیط ترویج، نظرانصاحب طریق از

 انجام کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با نیز پایایی آزمون شد.
 دانش) دارد تحقیق ابزار مناسب پایایی از نشان که شد

 دانش (.13/0 = زیستیمحیط رفتار و 16/0 = زیستیمحیط
 1 نمره صحیح گزینه که شد سنجیده سوال 30 با زیستیمحیط

 تعلق صفر نمره نیز غلط هگزین به و داده اختصاص خود به را
 پس شده لحاظ 20 نمره ،سوال 30 به صحیح پاسخ گرفت.

 رفتار شد. محاسبه بیست از نمره صحیح، هایپاسخ با متناسب
 سنجیده لیکرت طیف لبقا در و گویه 61 با نیز زیستیمحیط

 داشته را 1 امتیاز سوال هر برای «همیشه» گزینه انتخاب شد.
 به 321 زیستیمحیط رفتار برای امتیاز بیشترین مجموع در که

 و شده گرفته نظر در بیست نمره با برابر 321 امتیاز آید.می دست
 شد. محاسبه بیست از رفتار نمره شده، کسب امتیاز نسبت به

 و 20PSSS افزارنرم از استفاده با نیز هاداده تحلیل و تجزیه
 همبستگی ،معیار حرافان درصد، میانگین، هایآماره از گیریبهره

 گرفت. صورت والیس کروسکال آزمون و پیرسون و اسپیرمن
 

 هایافته
 فعال جمعیت از درصد 4/52 که داد نشان توصیفی هاییافته
 اکثر .بودند هلامت کرمانشاه استان در مطالعه مورد روستایی زنان
 2/62) بودند تحصیالت بدون کرمانشاه استان روستایی زنان
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 بعدی رتبه در ،داشتند نوشتن و خواندن سواد که زنانی و درصد(
 دیپلم فوق تحصیالت دارای زنان درصد(. 4/11) گرفتند قرار

 قرار هارده ترینپایین در درصد( 1/1) لیسانس و درصد( 1/2)
 استان در مطالعه مورد روستایی زنان سنی میانگین .گرفتند

 درصد 3/10 و بود (15/11 = معیار )انحراف سال 6/34 کرمانشاه
 هایفعالیت از یک هیچ در و بوده دارخانه تنها روستایی زنان

 زراعت دار،خانه زنان از بعد د.کردننمی مشارکت روستا تولیدی
 تریپایین کاریسبزی و (1/22) درصد باالترین که بود فعالیتی
 بررسی منظور به .داد اختصاص خود به را درصد( 1/1) درصد

 رفتار و (1) جدول زیستیمحیط هایآگاهی و انشد سطح
 از کرمانشاه استان روستایی زنان (2) جدول زیستیمحیط
 .شد برده بهره معیار انحراف و میانگین ،درصد فراوانی، هایآماره

 متوسطی زیستیمحیط دانش زنان که دهدمی نشان (1) جدول
 اندکرده کسب را 21/10 میانگین نمره بیست از که چرا دارند،

 پاسخگویی، صحیح درصد اساس بر (.21/3 = معیار )انحراف
 ینباالتر آب دانش و زسب مصرف دانش پسماند، انرژی، دانش
  .اندکرده کسب را صحیح پاسخ درصد

 
 کرمانشاه استان روستایی زنان زیستیمحیط هایآگاهی و دانش بررسی نتایج (:1) جدول

 هاگویه هابخش
 فراوانی

 )صحیح(

 درصد

 )صحیح(

 دانش
 انرژی

 2/51 304 .دکر تنظیم پارچه نوع به توجه با یدبا را وتا درجه

 0/61 261  د.رک انتخاب استفاده مورد فضای با متناسب باید را کولر ظرفیت

 6/11 221 .درک لوص برق به را آن باید ایی،جهجاب از بعد ساعت دو حداقل ،دشو جاهجاب یخچال باشد الزم که صورتی در

   112 2/21د.کنینم زیستمحیط حفظ به کمکی بادی و آبی خورشیدی، هایانرژی از استفاده

 دانش
 پسماند

 1/52 210 برگردد. طبیعت به و شود تجزیه تا کشدمی طول هاسال نایلون و پالستیک مانند هاییزباله

 4/13 201  باشد. دور روستا بیآ منابع از امکان حد تا باید زباله دفن مکان

 5/41 111 است. مناسب بیوکمپوست تولید برای روستایی هایزباله

  110 1/46نیستند. خانگی خطرناک هایزباله جز ... و هاکشحشره ها،باتری

 دانش
 مصرف
 سبز

 1/61 265 شود.یم زیرزمینی و جاری هایآب آلودگی افزایش سبب شوینده مواد از فراوان استفاده

 1/11 230 دارند. زیستمحیط بر یمخرب اتاثروایتکس( )مانند سفیدکننده دارای شوینده مواد از استفاده

 6/46 151 شود.می هوا آلودگی سبب هاکنندهخوشبو بیشتر و هااسپری از استفاده

  131 2/36ندارد. ثیرتا زیستمحیط حفظ در فصلی و محلی محصوالت خریداری

 آب دانش

 شده صرف انرژی آب کردن گرم برای زیرا ،است سرد آب لوله یک از ترپرهزینه گرم آب لوله یک از شتین
 .است

225 1/11 

 3/11 115 .است ناکارآمد کشاورزی وضعیت ،آب بحران اصلی دالیل از یکی

 5/41 115 نیست. کافی مردم برای نطقهم یک در آلوده غیر و آشامیدن قابل آب آن در که است شرایطی آب بحران

 0/44 161 .است آب آلودگی عامل ترینمهم هارودخانه در فاضالب تخلیه

 خاک دانش
 هوا و

 6/11 221 است. روستایی مناطق در هوا آلودگی اصلی عوامل از زغال تولید و هیزم از استفاده

 2/11 212 هستند. روستاها در هوا آلودگی اصلی عامل ریزگردها

 3/31 145 .است الزم وقت سال صدها خاک مترسانتی یک تشکیل برای

 1/34 131 است. بیشتر زمین دارشیب هایقسمت در خاک فرسایش

 کشاورزی
 منابع و

 طبیعی

 1/50 252 شود.می آب آلودگی و خاک تخریب سبب شیمیایی کودهای از حد از بیش استفاده

 عوامل از یکی هارودخانه آب به سمپاشی تجهیزات و لوازم شوی و شست برای شده استفاده هایآب ورود
 .است آب آلودگی

261 0/61 

 تخریب در تواندنمی ...( و کشاورزی به مراتع یا مسکونی به زراعی هایزمین )تبدیل زمین کاربری تغییر

 باشد. داشته نقش زیستمحیط

233 5/60 

 1/11 111 .است آب آلودگی عوامل از یکی بارندگی طریق از زیرزمینی و سطحی هایآب درون به هاکشآفت انتقال



 0911، بهار و تابستان 01، شماره 01زیست، سال های محیطپژوهش  501

 1/10 111 شود.می منابع اتالف سبب منطقه، اقلیم با ناسازگار جانوری و گیاهی هایگونه کردن وارد

 5/41 160 است. روستایی مناطق در بیوگاز تولید برای منبع مهمترین دامی فضوالت

  111 1/41ندارد. ثیریات منابع از بهینه استفاده بر مزرعه( در همزمان طور به چندگیاه )کشت چندکشتی هایروش

 0/35 142 است. خاک فرسایش اصلی عوامل از یکی زمین زدن شخم

 5/36 141 .است روستاها در خاک آلودگی عوامل از یکی روستا محیط در سم خالی ظروف نمودن رها

 5/23 11 .است هاکشآفت از استفاده کاهش هایراه از یکی بیولوژیک رزهمبا

 11 بیشترین=    33/3 کمترین=    22/3 معیار= انحراف    22/11ه=نمر بیست از دانش میانگین
 یک( نمره غلط= گزینه و صفر نمره صحیح= )گزینه اندشده امتیازدهی برعکس صورت به هاسوال این         پژوهش هاییافته منبع:

 

 استان روستایی زنان زیستیمحیط رفتارهای بررسی نتایج
 رفتار نمره میانگین است. آمده (2) جدول در کرمانشاه

 )انحراف 11/12 کرمانشاه استان روستایی زنان زیستیمحیط
 زیستیمحیط رفتارهای دهدمی نشان که است (64/1 = معیار
 است این از حاکی (2) جدول است. خوب نسبت به روستایی زنان
 انحراف و 66/3 = )میانگین «آب مصرف مدیریت رفتار» که

 و 61/3 = )میانگین «انرژی مصرف مدیریت» و (15/0 = معیار
 با اند.کرده کسب را هامیانگین باالترین (16/0 = معیار انحراف

 معیار انحراف و 16/2 = )میانگین «سبز مصرف رفتار» حال این
 66/2 = )میانگین «کشاورزی و منابع حفاظتی اررفت» و (16/0 =
 متوسط حد از ترپایین روستایی زنان در (11/0 = معیار انحراف و

 است.
 آزمون از زیستیمحیط رفتار و دانش بین ارتباط بررسی منظور به

 نشان (3) جدول (.3 )جدول شد استفاده پیرسون همبستگی
 با درصد 01/0 سطح در زنان زیستیمحیط رفتار که دهدمی

 دارد. معناداری و مثبت ارتباط آنان زیستیمحیط دانش
 

 کرمانشاه استان روستایی زنان زیستیمحیط رفتارهای بررسی نتایج (:2) جدول
 معیار انحراف میانگین زیستیمحیط رفتار مختلف هایبخش

 15/0 66/3 یه(گو 6) آب مصرف مدیریت رفتار

 16/0 61/3 گویه( 12) انرژی مصرف مدیریت رفتار

 11/0 11/2 گویه( 12) پسماند مدیریت رفتار

 65/0 15/2  گویه( 11) زیست محیط حفظ جهت در اجتماعی و مشارکتی رفتار

 16/0 16/2 گویه( 10) سبز مصرف رفتار

 11/0 66/2 گویه( 14) کشاورزی و منابع حفاظتی رفتار

 46/1 12/12 21 از رفتار رهنم
              11/11بیشترین=    51/5 =کمترین    «1=همیشه تا 1=هرگز» طیف      پژوهش هاییافته منبع:

 

 زیستیمحیط رفتار و دانش بین ارتباط بررسی نتایج (:3) جدول

 داریمعنی سطح آزمون ضریب آزمون نوع فردی متغیرهای

 000/0 421/0** پیرسون زیستیمحیط رفتار

      درصد 01/0 سطح در داریمعنی**       پژوهش هاییافته منبع:
 

 و دانش با زنان فردی متغیرهای بین ارتباط بررسی منظور هب
 اسپیرمن، و پیرسون همبستگی آزمون از آنان زیستیمحیط رفتار

 (.4 )جدول شد استفاده مستقل متغیرهای مقیاس نوع با مطابق
 با درصد 01/0 سطح در تحصیالت سطح ،(4) جدول اساس بر

 با نیز سن دارد. معناداری و مثبت ارتباط زنان زیستیمحیط دانش
 01/0 سطح در معناداری و مثبت ارتباط زنان زیستیمحیط رفتار

 دارد. درصد

 با روستایی زنان زیستیمحیط دانش بین تفاوت بررسی برای
 بهره والیس کروسکال آزمون از مختلف اطالعات کسب منبع

 از داد انجام تریدقیق هایمقایسه بتوان که این برای .شد گرفته
 را خود اطالعات کسب اصلی منبع تنها که شد خواسته زنان

 معناداری تفاوت ،(1) جدول با مطابق (.1 )جدول نمایند مشخص
 اطالعاتی منابع با هایگروه در زنان زیستیمحیط دانش در

  کسب برای هاهمجل و هاهنشری از که زنانی دارد. وجود مختلف
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 زیستیمحیط رفتار و دانش با زنان فردی متغیرهای همبستگی آزمون نتایج (:6) جدول
 زیستیمحیط رفتار زیستیمحیط دانش آزمون نوع فردی متغیرهای

 داریمعنی سطح آزمون ضریب داریمعنی سطح آزمون ضریب
 411/0 -031/0 035/0 106/0* اسپیرمن  تحصیالت سطح

 022/0 115/0* 644/0 -024/0 پیرسون سن
 درصد 01/0 سطح در داریمعنی *       پژوهش هاییافته منبع:

 

 دارند. باالتری دانش کنند،می استفاده زیستیمحیط اطالعات
 از یا و ندارند زیستیمحیط اطالعات کسب برای منبعی که زنانی

 دانش ترینپایین نیز کنندنمی استفاده زیستیمحیط اطالعات
 بین اختالف بررسی برای اند.کرده کسب را زیستییطمح

 من آزمون از متفاوت اطالعات کسب منبع با مختلف هایگروه
 است، شده مشخص حروف با که طورهمان .شد استفاده ویتنی
 هامجله و هاهنشری طریق از که زنانی زیستیمحیط دانش

 طریق از که زنانی زیستیمحیط دانش با کنندمی کسب اطالعات
 کسب برای منبعی یا کنندمی کسب اطالعات آشنایان و دوستان

  دارند. درصد 01/0 سطح در داریمعنی تفاوت ندارند اطالعات
 با روستایی زنان زیستیمحیط رفتار بین تفاوت بررسی منظور به

 .شد گرفته بهره والیس کروسکال آزمون از متفاوت هایفعالیت

 فعالیت تنها که شد خواسته زنان از بهتر هایهمقایس انجام برای
 ،(6) جدول اساس بر (.6 )جدول کنند مشخص را خود اصلی
 با هایگروه در زنان زیستیمحیط رفتار در معناداری تفاوت
 باغداری فعالیت به که زنانی دارد. وجود کاری مختلف هایفعالیت

 زنان و دارند تریگرایانه زیستمحیط فتارر هستند مشغول
 زیستیمحیط مسئوالنه رفتارهای دامداری و زراعت فعالیت به مشغول

 با مختلف هایگروه بین اختالف بررسی برای دارند. پایینی
 اساس بر .شد استفاده ویتنی من آزمون از متفاوت کاری فعالیت
 زیستیمحیط هایرفتار بین معناداری تفاوت ویتنی، من آزمون

 درصد 01/0 سطح در زراعت و داریخانه فعالیت با روستایی زنان
 دارد. وجود درصد 01/0 سطح در باغداری با زراعت همچنین و

 

 اطالعات کسب منبع اساس بر روستایی زنان زیستیمحیط دانش متغیر ایرتبه میانگین مقایسه (:5جدول)

 داری معنی سطح اسکویر کای ایرتبه میانگین تعداد اطالعات کسب منبع
 a 4 13/311مجالت و نشریات

605/13 011/0* 

 ab 65 25/216تلویزیون و رادیو

 b 11 51/111آشنایان و دوستان

 ab 4 63/211مجازی هایشبکه و اینترنت

 ab 11 11/231موبایل

 b 231 25/112منبع بدون

  314 کل
  درصد 01/0 سطح در داریمعنی *       پژوهش هاییافته منبع:
 ندارد. معناداری تفاوت دیگر هایگروه از یک هیچ با ab گروه اند.شده داده نشان مشابه حروف با ندارند تفاوتی هم با که هایگروه
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 گیرینتیجه و بحث
 زیستیمحیط دانش روستایی زنان ،داد نشان نتایج که طورهمان

 و سبز مصرف پسماند، انرژی، دانش در زنان دارند. متوسطی
 منابع و کشاورزی دانش اام دارند. بهتری وضعیت آب دانش

 اند.داشته را صحیح پاسخ درصد ترینپایین هوا و خاک و طبیعی
 (,Sajasi Gheydari & Faale Jalali هایتحقیق نتایج

 از استفاده عدم در روستایی زنان که دهدمی نشان 2016)
 که دارند متوسط حد از کمتر دانشی شیمیایی سموم و هاکشآفت
 حاضر، تحقیق نتایج با مطابق است. حاضر حقیقت نتایج موید

(Nouri Poor Si Sakht & Shahvali, 2005) در آگاهی نیز 
 هوا، هایآلودگی رساندن حداقل به ،فرسایش از جلوگیری زمینه

 شمرده ضروری را شیمیایی مواد مصرف کاهش و خاک و آب
 حفظ آموزشی هایزمینه همه در روستایی زنان .است شده

 و گیاهی هایگونه خاک، هوا، آب، از حفاظت شامل زیستمحیط
 ( ,.Vahedi et alدارند نیاز آموزش به مرتع و جنگل جانوری،

 در پسماند مدیریت و انرژی مدیریت دانش بودن باالتر .2017)
 بیشتر تمرکز با توانمی را کرمانشاه استان در روستایی زنان

 کل اداره همچنین و تلویزیون و رادیو آموزشی هایبرنامه
 محتوای اولویت دانست. مرتبط موارد این با زیستمحیط آموزش
 ویژه به و زنان کلیه برای زیستمحیط آموزش اداره آموزشی

   .است پسماند مدیریت و مصرف الگوی اصالح روستایی زنان
 ،جامعه افراد نظر از که است این از حاکی پیشین هایتحقیق

 است، موثر زیستیمحیط معضالت ایجاد در که املیع ترینمهم
 ناآگاهی و اطالعیبی آن از پس و زیستیمحیط فرهنگ ضعف
 از آنان استفاده بر زنان زیستیمحیط آگاهی بنابراین، .است مردم
 (Safari et دارد ثیرات زیستمحیط از حفاظت و طبیعی منابع

(al., 2009. زنان زیستیحیطم دانش بودن پایین دالیل از یکی 
 دسترسی به توانمی را زیستیمحیط رفتار به نسبت روستایی
 از نبردن بهره یا زیستیمحیط اطالعات کسب منبع به نداشتن

 نسبت سوادیکم یا سوادیبی علت به زیستیمحیط اطالعات
 رسانیاطالع ضعف از است ممکن مردم ناآگاهی و اطالعیبی داد.

 بنابراین، .(Hadipour & Shakouri, 2004) باشد شده ناشی
 زیستیمحیط یهاآموزش و هابرنامه کمبود دیگر دلیل شاید
 و شودمی پخش سیما و صدا طریق از هابرنامه این بیشتر .باشد
 روستایی زنان بیشتر که است ایرسانه تنها نیز تلویزیون و رادیو

 بیشتر و بوده محدود هابرنامه این تعداد اما ،دارند دسترسی آن به

 صورت ... و درختکاری روز مانند خاص هایمناسبت و هازمان در
 زنان برای هاآن خشپ زمان است ممکن طرفی، از گیرد.می

 ببینند. را هابرنامه این نکنند وقت زنان و نباشد مناسب روستایی
 ،شودمی پخش و تهیه که یهایآموزش و هابرنامه همچنین

 دادن آگاهی حد از که طوری به نداشته، را الزم عمق و ابیتجذ
 ( ,VarasteFar, & Mokhtariهایهمطالع رود.نمی فراتر

 تریپایین زیستیمحیط دانش روستایی زنان که داده نشان 2010)

 لمسای از روستاییان آگاهی میزان نیز، هاییتحقیق اما دارند،
 ( ,.Khajeh Shahkouei et al متوسط حد در را زیستمحیط

 است. کرده ارزیابی (Izadi et al., 2014) باال و 2015)
(Veisi & Zarandiyan 2009) مفاهیم از زنان که دادند نشان 

 پسماند، مدیریت هایروش از اما آگاهند، زیستمحیط ایپایه
 ندارند. چندانی آگاهی
 رفتار هکرمانشا استان روستایی زنان که بود نآ از حاکی نتایج

 مصرف مدیریت رفتار در و دارند خوبی نسبت به زیستیمحیط
 روستایی زنان اند.کرده کسب را هامیانگین باالترین انرژی و آب
 حفظ برای اجتماعی و مشارکتی رفتار پسماند، مدیریت رفتار در

 و منابع حفاظتی رفتار و سبز مصرف رفتار ،زیستمحیط
 (Ziapour et al., 2013) .ندارند مناسبی وضعیت کشاورزی

 در و اییروست مناطق در زیستیمحیط رفتارهای که دادند نشان
 ( ,.Azizi et alهاتحقیق تایجن اما است، مسئوالنه زنان میان

 با زنان زیستیمحیط رفتارهای کم انطباق از اکیح 2012)
 دارد. زیستیمحیط اصول

 مدیریت که داده نشان پیشین هایتحقیق نتایج، خالف بر

 و (Hossein Nezhad, 2017) است مهم زنان برای پسماند
 انجام مردان از بیشتر را زباله تفکیک مانند رفتارهایی زنان
 چند هر .(Mokhtari Malek Abadi et al., 2014) دهندمی

 مدیریت هم باز اما کنند،می عمل بهتر پسماند مدیریت در زنان
 مدیریت هایعلت از نیست. آلدهای و مناسب زنان بین در پسماند

 دفع سیستم به نداشتن دسترسی به توانمی پسماند نامناسب
 مدیریت هایروش از آگاهی عدم روستاها، از بسیاری در زباله

 اشاره پسماند مدیریت زمینه در کافی هایآموزش عدم و پسماند
 مشکالتی نیز  (Azmi & Motiei Langeroudi, 2011) کرد.
 از را فاضالب سیساتات احداث عدم و زباله دفن مراکز ودنب چون

  اند.دانسته روستا زیستیمحیط مشکالت
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 جامعه که داد نشان (Nasirpour, 2004) هایتحقیق نتایج
 رفتار بنابراین، .اندشده کنندهمصرف شدت به روستایی و شهری
 نتایج با نتایج این که است کاهش به رو جامعه در سبز مصرف
 زنان که داده نشان نیز هاتحقیق بعضی دارد. همخوانی تحقیق
 مجدد بازیافت در احتماالً و دارند پایدار مصرف به بیشتری تمایل
 ( ,Hossein Nezhad(.OECD, 2008) دارند بهتری رفتار

Aghili et al., 2017 (2009; جوییصرفه که دادند نشان نیز 
 زیستمحیط بـه نسبت همسئوالن رفتارهای جز انرژی مصرف در

 باالیی میانگین انرژی مدیریت رفتار نیز مطالعه این در است.
 مورد در هارسانه هشدارهای به توانمی را امر این علت دارد.

 هاآن از استفاده باالی هزینه یا و انرژی منابع از استفاده هشکا
 روستایی زنان که داده نشان پیشین هایتحقیق دانست. مرتبط

 بنابراین است، وابسته طبیعی منابع به زندگیشان که این دلیل به
 (& Molinaکنندمی منابع این حفظ برای بیشتری تالش

(Perú, 2007; Aghili et al., 2009، حاضر، تحقیق در ولی 
 برداریبهره و دانندمی معاش مینات و استفاده برای را منابع زنان

  دانند.می سوهم بیشتر درآمد با را بیشتر
 رفتار با روستایی زنان زیستیمحیط دانش نتایج، اساس بر

 نشان نیز پیشین نتایج دارد. معناداری ارتباط آنان زیستیمحیط
 رفتارهای انجام برای مانعی زیستیمحیط دانش نبود که دهدمی

 دانش .(Wallner et al., 2003) است زیستمحیط محافظ
 رفتارهای آگاهانه بتوانند زنان که کندمی کمک زیستیمحیط
 زنان تحصیالت سطح دهند. انجام را زیستمحیط با مناسب

 .دارد معناداری ارتباط زنان زیستیمحیط دانش با نیز روستایی
 تحقیقات در تحصیالت سطح با زیستیمحیط دانش ارتباط
 چند هر .(Pe'er et al., 2007) است شده ییدات نیز گذشته
 با زیستیمحیط دانش که داده نشان دیگر یهاتحقیق بعضی
 نظر به گرچه .(Salehi, 2012) ندارد ارتباط تحصیالت سطح

 هادانشگاه و مدارس در که هاییآموزش ایران در که رسدمی
 هارای زیستمحیط مورد در ابتدایی اطالعات تنها شود،می هیارا

 دسترسی اما ،اردند زیستیمحیط دانش بر چندانی ثیرتا و کندمی
 افراد به نسبت را اطالعاتی منابع از استفاده و اطالعاتی منابع به
 داده نشان گذشته هایتحقیق که چند هر کند.می بیشتر سوادبی
 دارند تریکم زیستیمحیط هایآگاهی کمتر سن با زنان که

(Veisi & Zarandiyan, 2009)، ارتباطی تحقیق، این در اما 
 آنان زیستیمحیط هایآگاهی و دانش میزان و نزنا سن بین

 مثبت ارتباط زیستیمحیط رفتار با روستایی زنان سن نشد. دیده

 افزایش با که باشد این تواندمی دالیل از یکی .دارد معناداری و
 حفظ به نسبت پذیریمسئولیت روستا، یک در زندگی و سن

 که زنانی یگر،د طرف از یابد.می افزایش روستا زیستمحیط
 خود تولد و زندگی محل به اند،کرده زندگی روستا یک در عمری

 آنان برای نیز روستا حفظ و داشته بیشتری دلبستگی و وابستگی
 هایگروه که داده نشان نیز پیشین هایتحقیق است. ارزشمندتر

 زیستمحیط لاقب در بیشتری پذیریمسئولیت از باال سنی
  .(Azizi et al., 2012) دنبرخوردار

 باغداری فعالیت به که زنانی که داد نشان تحقیق هاییافته
 به که زنانی و دارند باالتری زیستیمحیط رفتار هستند، مشغول
 ترینپایین هستند، مشغول زراعت و دامداری هایفعالیت

 علت به تزراع فعالیت با زنانی اند.کرده کسب را هامیانگین
 زنان و باغداری به نسبت شیمیایی کودهای از بیشتر استفاده
 مدیریت در و داشته هاچراگاه و مرتع بر که اثراتی علت به دامدار

 وضعیت کنند،نمی عمل زیستمحیط با متناسب پسماندها
   دارند. ترینامناسب

 با زنان بین معناداری اختالف که داد نشان تحقیق هاییافته
 ،هاباکت طریق از که زنانی و دارد ودوج مختلف اطالعاتی منبع
 استفاده زیستیمحیط اطالعات کسب برای هاهنشری و هاهمجل
 کسب برای منبعی زنان اکثر دارند. باالتری دانش ،کنندمی

 کسب برای مختلف منابع از یا و ندارند زیستیمحیط اطالعات
 دوستان و خانواده و تلویزیون و رادیو کنند.نمی استفاده اطالعات

 ثیرتا نیز ،هستند روستایی زنان اکثر اطالعات کسب منابع که
 همین به ندارند. روستایی نزنا زیستیمحیط دانش بر چندانی

 اطالعات کسب برای نوشتاری هایرسانه از که زنانی دلیل
 دارند. باالتری زیستیمحیط دانش کنند،می استفاده زیستیمحیط
 اطالعات منابع، این که دانست این در توانمی را دیگر دلیل

 ثیراتتا و کنندمی هارای را تریاستفاده قابل و کامل موثق،
 نیز پیشین هایتحقیق نتایج گذارد.می زنان دانش بر تریعمیق
 دانش بر زیستیمحیط اطالعات کسب منبع که دهدمی نشان

 اساس بر .(Chua et al., 2007) است ثیرگذارات زیستیمحیط
 شود:می پیشنهاد نتایج

 متوسطی زیستیمحیط دانش روستایی زنان که این به توجه با
 دارد، ارتباط زیستیمحیط رفتارهای با زیستیمحیط دانش و دارند

 برای ترویجی و آموزشی هایفعالیت تا شودمی پیشنهاد بنابراین
 استان در روستایی زنان هایآگاهی و دانش سطح ارتقای
 الزم هازمینه همه در آموزش گیرد. قرار کار دستور در اهکرمانش
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 و کشاورزی دانش سطح ارتقای هایآموزش با اولویت اما است
 .است طبیعیمنابع

 سبز، مصرف رفتار مانند رفتارهایی در زنان نتایج، به توجه با
 طبیعی منابع حفاظتی رفتار و اجتماعی رفتار پسماند، مدیریت
 محتوای در شودمی پیشنهاد پس اندکرده عمل ضعیف
 رفتار سبز، مصرف رفتار ترویج ،زیستیمحیط هایآموزش
 باشد. اولویت در طبیعی منابع حفاظتی رفتار و پسماند مدیریت
 اجتماعی و مشارکتی رفتارهای در شرکت برای را زنان همچنین

 نمود. ترغیب مشارکتی و گروهی آموزشی هایروش با
 اطالعات کسب برای منبعی زنان اکثر که ددا نشان نتایج

 استفاده اطالعات کسب برای منابع از یا و ندارند زیستیمحیط
 اطالعات کسب برای منبعی که زنانی دیگر، طرف از کنند،نمی

 همین به دارند، پایینی زیستیمحیط دانش ندارند، زیستیمحیط
 هایموزشآ اصلی مخاطبان افراد این که شودمی پیشنهاد دلیل

 که باشند آموزشی هایکالس برگزاری طریق از زیستیمحیط
 شود. هارای زیستمحیط و ترویج توسط تواندمی هاآموزش این

 رفتارهای با زنان سن که داد نشان نتایج که این به توجه با
 زمینه تا شودمی پیشنهاد بنابراین، دارد ارتباط زیستیمحیط
 حفظ آموزشی هایبرنامه در انجو زنان و دختران حضور
 رفتار ترویج برای را آنان و یابد افزایش زیستمحیط
 .دهند قرار اولویت در زیستیمحیط

 به مشغول روستایی زنان که داد نشان نتایج که این به توجه با
 یترپایین زیستیمحیط رفتار زراعت، و دامداری هایفعالیت
 توجه که است الزم لتع همین به دارند، سایرین به نسبت
 بر زیادی ثیرات که کرد معطوف تولیدکننده قشر دو این به زیادی
 این بنابراین باشند. داشته توانندمی هم زیستمحیط

 هایآموزش و هابرنامه اولیه مخاطبان از باید تولیدکنندگان
 باشند. زیستیمحیط
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