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 چکیده 
ی  افزایشجمله کشور ایران روند  منجوامع و  در  های محیط زیستی  بحران  ،  متعاقب آن افزایش جمعیت شهریبا رشد شهرها و  ،  ی اخیرهادر سال 

بیش از    یژه زنان  وبه  مردم  ی  طیمحستیزتوجه به اهمیت دانش و سواد  کاهش مخاطرات زیست محیطی  در راستای      ،رواز این  است.  داشته  

گیرد.   قرار  توجه  مورد  باید  اساسپیش  این  به    پژوهش  بر  حاضر  و  پیمایشی  زیست سنجش  ارزیابی  بروجرد  دانش  در شهر  زنان  در  محیطی 

.  است نفر    15231به تعداد    لرستان  استان  بروجرد  شهر  ساکن  دارخانه  زنان  کلیه  شامل  پژوهش  آماری  امعه پرداخت. ج   1398سال    زمستان

داده  و   ایخوشه   صورتبه  گیرینمونه  روش.  بود  نفر  385  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  آماری  نمونه  حجم اساسها  گردآوری  پرسشنامه    بر 

رابطه    در خصوص  پژوهشفرضیه اصلی    .شد  استفاده   16نسخه    SPSSافزار  از نرم هاوتحلیل دادهیهتجز. همچنین جهت  استاندارد صورت گرفت

 زیستیمحیطرفتارهای  نشان داد که  پژوهش  نتایج    شد.  تأیید    دارخانه زنان    زیستیمحیطبا رفتارهای    زیستیمحیطهای  یآگاهبین دانش و  

 .  بوددار این شهر در سطح متوسط  حدود نیمی از زنان خانه 

 .دار؛ بروجرد؛ زنان خانهزیستیمحیط  ؛ رفتارهایزیستیمحیطدانش    :یدیکل  یهاواژه
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 مقدمه -1
مسائل و  های اخیر با  در سالو جهان  ایران    زیستمحیط

از قبیل آلودگی هوا که    رو بوده استروبهمشکالت زیادی  

آنیملموس  و  تهدیدترین  انسان    ترین  زندگی  کیفیت  بر 

بیابان جنگلاست؛  و  و  زدایی  آسیب  باعث  که  زدایی 

 . شودفرسایش خاک می

آب شاخصکاهش  که  زیرزمینی  و  سطحی  ترین های 

منابع   بزرگمحدودیت  و  ایران  تهدید  در  ترین 

که    یستیزطیمح بود  خواهد  درازمدت  در  کشور  در 

پیامدهای ویرانگری از قبیل مهاجرت و خشونت و نزاع بر  

 . سر آب را در پی خواهد داشت

کربن   تولید  سرانه  میزان  و  انرژی  مصرف  افزایش 

کشوردی در  انواع به    اکسید  انقراض  و  زیستی  تنوع 

 منجر گردیده است. جانوری در کشورهای گیاهی و گونه

عنوان به (و تنوع زیستی، انرژی  خاک، آب، هوا) مؤلفه پنج

  ، ایران  زیستمحیط وضعیت    دهندهنشان  هایشاخصه 

این  باشد، کننده پیش رو جامعه مینگران انداز بیانگر چشم

های اقتصادی شده و  اثرگذاری بر روی حوزهموجب  وضع  

آسیب اجتماعی، تشدید  بزهکاری  های  متروکه ،  افزایش 

روستا زندگی  شدن  به  امید  کاهش  خواهد  ها،  پی  در  را 

سطح     .Nawah)  (2011داشت. و  ارتقاء  آموزش 

افراد خانواده  زمینه  زنان  زیستیمحیطآگاهی   رشد  و ساز 

آن   از  سطح  پس  به  زیستیمحیطارتقاء  را  دنبال  جامعه 

داشت. اصالح    آنهاتأثیرگذار  نقش    خواهد  در  خانواده  در 

زنان    انکار است.و...غیرقابل  کاهش ضایعات  الگوی مصرف،

سواد   و  فرهنگ  انتقال  اصلی  به   زیستیمحیط عامل 

هستند  نسل آینده  بسیاری    (.Eskandari 2014)های 

  زیستیمحیطکه ترویج فرهنگ   اعتقاددارند پژوهشگراناز 

ب و معتمد  آگاه  زنان  از طریق  عمدتاً  و  در جامعه  نفس  ه 

جامعه   افرادگیری شخصیت زیرا شکل .توانمند میسر است

می آغاز  مادران  دامان  و  از  لحاظ    عالوه بهشود  به  زنان 

می  درک  بهتر  را  طبیعت  خود  ویژه  برای  فطرت  و  کنند 

دارند بیشتری  انگیزه  آن   Fathi and)  حفظ 

2003. Fermahini Farahani .)   

در    پژوهشگران زنان  دادن  آموزش  که  معتقدند  اجتماعی 

دارویی برای بسیاری تواند نوشیمسطح وسیع و گسترده  

جامعه مشکالت   Tajbakhsh)شود.یم محسوب    از 

2015.) 

یک ابزار   عنوانبهای  فزاینده  طوربه  زیستیمحیط   آموزش  

مدیریت   است  زیستیمحیطدر  آگاهی    چراکه  مطرح 

به  زیستیمحیط داردرا   andHemmati .)  دنبال 

6200 Shobiri.)    آموزش از  این   زیستیمحیط هدف 

و   حوادث  به  نسبت  حساسیتی  فرد  هر  در  که  است 

و   تشخیص  قدرت  اجتماعی،  زیستی،  فیزیکی،  تغییرات 

-هایی برای ابداع روشایجاد کند و مهارت  مسائلتوصیف  

حل   وسایل  و  به    مسائل ها  او    زیستمحیطمربوط  در 

باورند    (.Sana'i 2002)  بپروراند این  بر  محققین  برخی 

رفتارهای   زنان  دارند. در مسئوالنه  محیطی زیستکه  تری 

موضوعات مطالعه از  زنان  آگاهی  میزان  بررسی  به  ای 

آگاهی  زیستیمحیط این  افزایش  در  آموزش  تأثیر  ها  و 

نتایج  شدپرداخته   نشان می  آن.  به  بررسی  زنان  دهد که 

ها  آموزش  گونهاینه و  بود  مند عالقه  زیستیمحیط آموزش  

 (. Mobley et al 2010) اندرا مفید دانسته

حفظ  در  زنان  نقش  درباره  اکوفیمنیسم  نظریه  در 

به    زیستمحیط مردان  از  بیش  را  زنان  طبیعی،  منابع  و 

نزدیک   باور    دانستهطبیعت  این  بر  بیشبوده  و  تر  که 

و    زیستیمحیطموضوعات   فقر  رابطه  بهداشت،  )جمعیت، 

  (. Barry 2001)  و...( جنبه جنسیتی دارند  زیستمحیط

زنان در تنظیم    گر دیگریپژوهش معتقد است نقشی که 

پیشرفت   دارند  باروری  میزان  کاهش  و   سویبهخانواده 

می  زیستمحیط پایداری   تسهیل   MacEun)  کندرا 

2005) 

ابتداجامعه از  که  دارند  عقیده  اول   شناسان  درجه  در 

از    هاانسان و    زیستمحیطبخشی  و   زیستمحیطهستند 

ارتباط  جامعه در  تنها  درک    فهم قابل  باهم شناسی  و 

ارتباط   هاییشکافهستند. این استدالل بر اساس   که در 

  بنانهاده و طبیعت در حال گسترش هستند    هاانسانبین  

است.   انسان  ها اینشده  که  هستند  در  مشکالتی  هم  ها 

داشته  هاآن جاد  ای بی نقش  با  هم  و  پی حل اند  در  قراری 

هستند. کم بودن دانش ما در خصوص ارتباط انسان    ها آن 

بدترین مشکالت   به سمت  را  ما  طبیعت    زیستیمحیطو 

آن( سوق وهواآب )تغییر   مانند  و  ازن  الیه  سوراخ شدن   ،
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باعث ناتوانی و محدود شدن توانایی    چنینهمداده است و  

 زیست محیط  شناسیما در حل این مشکالت است. جامعه

با  هعمدطور  به مدرن  جامعه  رابطه  علمی  بررسی   به 

مسائل   هابحران و  می  زیست محیطو   عنوانبهپردازد 

به بررسی اشکال مختلف تعامل   شناسیاز جامعه  ایشاخه 

و   انسانی  جامعه  این  پ  زیستمحیطمیان  در  و  رداخته 

طبیعی   هایمحیط  بر ابعاد اجتماعی پیرامون  تر بیشمیان  

است.    برساختهو   از    طورکلیبهمتمرکز  منظور 

مطالعه   عنوانبهعموماً    زیستمحیط  شناسیجامعه

اجتماعی  هایکنش  شناختیجامعه محیطی    -متقابل 

تعریف    اگرچهشود.  تعریف می احتماالً   فوراًاین  مشکالت 

فرهنگ  حلقابل مسائل  در  دیگر  از  انسانی  متفاوت  های 

با این وجود تمرکز رشته را تداعی می  زیستیمحیط کند 

جامعه   تربیش است.  محیط  و  جامعه  بین  رابطه  بر 

عامل  مطالعه  روی  بر  معموالً  محیطی  های  شناسان 

مسائل   باعث  که  شود،  می  زیستیمحیطاجتماعی 

ب  تأثیرهای تالش  و  مشکالت  آن  آن اجتماعی  حل  رای 

 Navah and Froutan Kia)  کنند می  تأکید مشکالت  

2011.) 

می  پژوهش  های یافته نشان  شیراز  شهر  که    دهد یدر 

خدمات    زیستی¬محیطفرهنگ   و  امکانات  متغیرهای  با 

آموزش  ارائه  و  کارآمدی  احساس   زیستی محیطشده، 

)  یارابطه  دارد  معنادار  و   Hemmati andمثبت 

Shobiri 2016.)    گرفته صورت  مطالعه  در همچنین، 

م نشان  کرمانشاه  شهروندان  متغیرهای    د ده یمیان  بین 

آگاه و  باور  رفتار    زیستیمحیط   یهایارزش،  با 

دارد   یرابطه   زیستیمحیط وجود   معناداری 

(Ahmadian 2016 .) 

در   زیستیمحیطهای  نشان دادند که آموزشپژوهشی  در  

 محیطی تأثیر مثبت داشته وارتقاء آگاهی و دانش زیست

افزایش منجر به افزایش نگرش   شده و    زیستیمحیط این 

منجر به بروز رفتارهای مسئوالنه افراد در قبال   نهایت  در

نتایج    زیستمحیط همچنین  است.  پژوهش شده    این 

داد رفتارهای    نشان  به    زیستیمحیطکه  نسبت  زنان 

مسئوالن بوده  همردان   Rasooli Zavareh)   استتر 

and Malomian 2015 .) 

پژوهش تهران کهدر  آماری    عنوانبه نفر    263  ی در  نمونه 

نشان  یافته  شد،انتخاب   پژوهش  از داهای  زنان  که  د 

پایه روشاندآگاه  زیستمحیط ای  مفاهیم  از  اما  های  ، 

ندارند،   چندانی  آگاهی  پسماند،  مدیریت  مانند  مدیریت، 

آگاهی  کمتر،  سن  با  زنان   زیستیمحیطهای  همچنین، 

برنامهپایین و  دارند  آموزشی  تری  ،  زیستیمحیط های 

 Veysi and)  قرار دهد  موردتوجهرا    هاآننخست، باید  

Zarandiyan 2009 .) 

انجام  نقادانه مروری تحقیقات  نشان میبر  وجه   دهدشده 

پژوهش بهاشتراک  ذکرشده  موضوعهای  در  کلی    صورت 

از   پژوهشعدم انجام    زیست است و وجه افتراق آنمحیط

تاکنون شناسی محیطمنظر جامعه زیست است. همچنین 

شهر  پژوهش در  حاضر  پژوهش  عنوان  خصوص  در  ی 

پژوهش حاضر در پی    رونیازابروجرد انجام نگرفته است.  

تا ارتباط   زنان و   زیستیمحیطدانش    به بررسی  آن است 

 بپردازد. زیستیمحیطآن با رفتارهای 

 هامواد و روش  -2

  پیمایشی   روش  به  و  1398زمستان    در  پژوهش   این

فرضیه اصلی در این پژوهش آن است که به نظر  .  شدانجام

بینمی آگاهی  رسد  و  و    محیطیزیستهای  دانش 

بروجرد رابطه   دار شهرخانه  انزن محیطی  زیست  رفتارهای

  زنان   کلیه  شامل  پژوهش  آماری  جمعیت  دارد.وجود  

  حجم.  است  لرستان  استان  بروجرد  شهر  ساکن  دارخانه

که    (1  بطهرا)  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  آماری  نمونه

از روش می توان   از طریق آن  که    های آماری استیکی 

برآورد  آماری  جامعه  یک  از  را  الزم  نمونه  حجم  حداقل 

  باشد، می  اجتماعی   هایپژوهش   در  معمول  ایرویهو    کرد

   .بود نفر  385 شدهحدود انتخاب
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درصد توزیع صفت در  p آماره.حجم جامعه است   Nکه،  

صفت جامعه   دارای  که  است  افرادی  نسبت  یعنی 

هستند که  q آماره.موردمطالعه  است  افرادی  درصد  نیز 

هستند مطالعه  مورد  صفت  خطای  t آماره.فاقد  درسطح 
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  مقدار  .است  3/8416برابر   2t و  1/96برابر   آنمقدار    5%

d    میزان با  جامعه  در  صفت  واقعی  نسبت  تفاضل  نیز 

است.  جامعه  در  صفت  آن  وجود  برای  پژوهشگر  تخمین 

  بود؛  ایمرحله   دو  ایخوشه  صورتبه  گیرینمونه   وشر

  شدند   انتخاب  منطقه  پنج  بروجرد  شهر  در  که  صورتبدین

  گردید   انتخاب  هاییمحله   منطقه  هر  از  دوم  یمرحله  در  و

 و  توزیع  پاسخگویان  بین  هاپرسشنامه  تصادفی  صورتبه  و

 . شد تکمیل

  بخش   3  از  محیطیزیست   رفتارهای   متغیر  سنجش  برای

 (.Salehi and Emam Gholi 2012)  پرسشنامهیک  

  از  استفاده  انرژی،  مصرف  از  اندعبارت  که  شد  استفاده

 از  دوباره   یاستفاده  و  زیستمحیط  استاندارد  وسایل

  . شد سنجیده1لیکرت  طیف با که استفاده قابل وسایل

لیکرت  برای    طیف  و  ابزاری  توافق  نگرش  بیان  سنجش 

است شکل  مرسوم  و  افراد  بهآنترین  درجه    5صورت  ، 

درجه برای بیان میزان اهمیت    5مقیاس  گویه های  . است

: خیلی کم، کم، متوسط، عبارتند از    یا وضعیت یک متغیر

 . زیاد، خیلی زیاد

 خود  رفتار  که  است  شدهخواسته   پاسخگو  ازدر این طیف  

 محیطیزیست   رفتار  هایمؤلفه   از  گویه  21  مورد  در  را

  از  استفاده   انرژی،  مصرف  زیست،محیط  حامی   رفتار)

 ابراز(  استاندارد  وسایل  از  استفاده  و  مصرفقابل  وسایل

  آلفای   از  استفاده   با   مقیاس  این  پایایی   ضریب.  کند

برای   کرونباخ  ضریب آلفای  .آمد  دستهب  p  87/0  کرونباخ

و   قضاوتها  ها،  نگرش  درونی  هماهنگی  میزان  سنجش 

رود. این روش یکی  معیارها در یک پرسشنامه به کار می

از روشهای محاسبه پایایی پرسشنامه می باشد. نتیجه این  

 . آزمون شرط اساسی برای تایید پرسشنامه می باشد

 بحث  ها ویافته -3
پاسخگویان تأهل  متغیر وضعیت  لحاظ  حاکی    هاافتهی  ،از 

 23/19و    متأهل   p  77/80پاسخگو    385که از    بوداز این  

p    د ) به خاطر طالق یا فوت همسر(. از لحاظ بودنمجرد

تحصیالت   وضعیت  تحصیلی    p  13متغیر  وضعیت  در 

  ، تحصیالت کاردانی    p  45/11  ،   از دیپلم  ترنییپادیپلم و  

 
1Likert scale 

68/51  p  و    تحصیالت دارای   p  89/23کارشناسی 

 ند. بودکارشناسی ارشد و باالتر تحصیالت 

سال    25تر از  در سن کم  p  49/12از لحاظ وضعیت سنی  

،  24/33  p    77/40،    25-  35سن  بین  p    بین در سن 

سن    p  50/13  و  45-36 دا  45در  قرار  باال  .  شتندبه 

از لحاظ وضعیت اشتغال   در وضعیت    p  90/10همچنین 

  دارای شغل آزاد و   p  38/30  دارخانه   p  29/41  ،دانشجو  

40/17 p  بودنددارای شغل دولتی . 

به این سؤال   Fره  آما  بر اساس و سطح معناداری آن که 

می توسط پاسخ  شده  تبیین  واریانس  مقدار  آیا  که  دهد 

باشد یا  به لحاظ آماری معنادار می  نیبشیپ متغیر )های(  

مالحظه   آن    گردد یمخیر،  مقدار  به  توجه  با  که 

(030/74  =F )    اطمینان سطح  در  معنادار    99/0pکه 

ضریب  می و  چندگانه  همبستگی  ضرایب  میزان  باشند، 

ب میهتعیین  معنادار  آمده  همچنین دست  باشند. 

و    زیستیمحیطی  هایآگاه است  گردیده  معادله  وارد 

رفتارهای   با  آن  همبستگی    635/0  یطیمحستیزمقدار 

و یم رفتارهای    p  39  باشد  تبیین   زیستیمحیطاز  را 

 نماید. می

  βو مقدار ضریب استاندارد    ( 1)  اساس اطالعات جدول بر  

می تأثیر  مالحظه  که  در   زیستیمحیطی  هایآگاه شود 

بوده  635/0، مثبت و  زیستی محیطی رفتارهای  نیبشیپ   ،

آزمون   مقادیر  به  توجه  با  که  معناداری    tاست  سطح  و 

جدول  کهآن  معنادار    شدهارائه  (1)  در  مقادیر  این  است، 

که در صورت ثابت    دهدینشان م  βمثبت  هستند. مقدار  

واحد   یک  افزایش  با  شرایط  سایر  ی  هایآگاهبودن 

نمرة    واحد  635/0pاندازه  به  یطیمحست یز در  افزایش 

 ی خواهیم داشت.طیمحستیزرفتارهای 

اصلی    نتایج و    پژوهش فرضیه  دانش  بین  داد  نشان 

زیستآگاهی  زیستهای  رفتارهای  و  محیطی  محیطی 

رو   635/0 بدین  شد  مشاهده    پژوهش نتایج    همبستگی 

این شهر دارای   دارخانهنشان داد که حدود نیمی از زنان  

هستند  زیستیمحیطرفتارهای   متوسط  سطح  ودر    ؛ 

 39  همچنین نتایج نشان داد که با توجه به ضریب تعیین

p   زیستتبیین رفتارهای  یافته کننده  این  است  محیطی 

آگاهی تأثیر  کننده  رفتارهای   زیستیمحیطهای  تائید  بر 

پژوهش  است  زیستیمحیط با  انجامو  توسط های  شده 
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(Rasooli Zavareh and Mazlumian, 2015; Veysi and Zarandiyan, 2009) خوانی دارد. هم 

بینضرایب رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای پیش-1شماره جدول   

Table 2 Standard and non-standard Regression coefficients of predective variables  

Environment

al awareness 

non-standard Standard Statistics  
T 

Significa

nce level B standard error β 
1.341 0.155 0.635 8.663 0.001 

معتقدند  به پژوهشگران  مشکالت  طورکلی  از  بسیاری  که 

در    توانمیرا    محیطیزیست  عمومی  آگاهی  افزایش  با 

کرد    زیستمحیطمورد   بر  دیگرعبارتبهبرطرف  اعتقاد   ،

آگاهی   است که  از    محیطیزیستاین  بسیاری  کلید حل 

گراب  (.   2015Serene  )است    محیطیزیستمشکالت  

  زیست محیط تر در مورد  معتقد است که هر چه افراد بیش

بدانند، رفتارهای محافظتی بیشتری نسبت به آن از خود  

 (. Grob1995)  دهندمینشان 

 گیری نتیجه -4

 نتایج کلی که از این تحقیق استخراج شده عبارتند از:

چالش-1 به  توجه  زیستبا  آگاهی    محیطی،های  امروزه 

مسائل    مردم خود    زیستیمحیطاز  هوا،  همچون  پیرامون 

غذا،    زیست محیط،  سازگانبوماقلیم،   انرژی،  جامعه،  و 

سرزمین آمایش  و  منابع  از  پایدار  تلقی   استفاده  ضروری 

 . شودمی

ارزش  -2 تقویت  آگاهی و همچنین  های افزایش دانش و 

تقویت  برای  کارآمد  ابزاری  عنوان  به  محیطی  زیست 

 به شمار می آید.  محیطیرفتارهای زیست

دلیل نقش اثرگذاری که در خانه و جامعه   به زنان  قشر -3

آموزش  دارند زیست،  آنهای  بر  قابلیت  محیطی  ها 

خواهد   جامعه  مختلف  اقشار  برای  بیشتری  تأثیرگذاری 

به  داشت منجر  افزایش  تقویت،    و  و    های آگاهیتوسعه 

 خواهد شد.  سطح جامعه در محیطیزیست 

 یسپاسگزار  -5

 این انجام در را ما که  کسانی تمامی از وسیلهبدین

به دانشگاه پژوهش  محترم  اساتید  پاسخگویان   ویژه  و 

یاری بروجرد  شهرستان  در   و تشکر اند،رسانده محترم 

 .منمایمی ویژه قدردانی
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Abstract  

In recent years, with the growth of cities and the consequent increase in urban population, environmental 

crises in societies, including Iran, have increased. Therefore, more attention should be paid in order to 

reduce environmental risks, the importance of environmental knowledge and literacy of people, especially 

women. Based on this, the present survey evaluated and assessed the environmental knowledge of women 

in Boroujerd in the winter of 2019. The statistical population, 15231 people, of the study included all 

housewives living in Boroujerd city of Lorestan Province. The statistical sample size using Cochran's 

formula was 385 people. The sampling method was cluster sampling and data were collected based on a 

standard questionnaire. SPSS software version 16 was also used to analyze the data. The main hypothesis 

of the research regarding the relationship between environmental knowledge and awareness with 

environmental behaviors of housewives was confirmed. The results showed that the environmental 

behaviors of about half of the housewives in this city were moderate. 

Keywords: Borujerd; Environmental Behaviors; Environmental Knowledge; Housewives. 
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