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 چکیده

زیست  برداری غیراصولی و ناپایدار از آن، یکی از عوامل مهم تخریب محیط دلیل فشار بر منابع محیطی و بهره  فقر به

وسوی  ها به سمت محیطی، در تغییر رفتار انسان های زیست حل بحران شود. راه توسعه محسوب می حالکشورهای در

زیست، نیازمند شناخت نگرش افراد و گرایانه نهفته است. دستیابی به تغییرات رفتاری درمورد محیط ابعاد طبیعت

همبستگی و با هدف -ه روش توصیفیتوانمندسازی آنان است؛ بنابراین این پژوهش که از نوع کاربردی است، ب

محیطی مردم روستایی شهرستان سلسله انجام شد. جامعۀ آماری های معیشتی بر نگرش زیست بررسی تأثیر سرمایه

-( که با استفاده از جدول کرجسیN=10888پژوهش سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان سلسله بودند )

گیری  ها در این پژوهش، از روش نمونه منظور دستیابی به نمونه ه و بهنفر محاسب 379مورگان، حجم نمونۀ آماری 

نتایج ضریب  محیطی ضعیف در بین روستاییان و نتایج مطالعه بیانگر وجود نگرش زیستای استفاده شد.  چندمرحله

ن بود؛ محیطی روستاییا های معیشتی با نگرش زیست بین سرمایه دار همبستگی بیانگر وجود رابطۀ مثبت و معنا

شود. نتایج  محیطی می گیری بیشتر رفتارهای مسئوالنۀ زیست های معیشتی موجب شکل بنابراین تقویت سرمایه

های  کننده ترین تبیین معیشتی، سرمایۀ مالی و فیزیکی مهمهای  رگرسیون خطی چندگانه نشان داد از بین سرمایه

های مالی و فیزیکی، رفتارهای  ش میزان سرمایهعبارتی، با افزای محیطی روستاییان هستند. به نگرش زیست

یابد. براساس  زیست در نواحی روستایی کاهش می محیطی مسئوالنه ترویج و در پی آن، تخریب محیط زیست

ربط، در زمینۀ های ذی محیطی روستاییان، سازمان منظور بهبود نگرش زیست شود به های پژوهش، پیشنهاد می یافته

های آموزشی برگزار کنند. همچنین با توجه به اینکه در  ی و چگونگی محافظت از آن، برنامهمحیط های زیست بحران

ها نهایت استفاده  های این شبکه توان از پتانسیل برند، می های اجتماعی بهره می حال حاضر بیشتر روستاییان از شبکه

های مالی و فیزیکی از  الزم اتخاذ شود. سرمایه ریزی و تمهیدات رو نیاز است که در این زمینه، برنامه را برد. از این

رو به وضعیت دسترسی خانوارهای  محیطی روستاییان هستند. از این ترین عوامل تأثیرگذار بر نگرش زیست مهم

 هایی با بهرۀ کم و اقساط بلندمدت باید توجه شود. روستایی به منابع مالی از قبیل اختصاص وام

نگرش.  معیشت پایدار،، شهرستان سلسله، زیستی طتوسعۀ محیهای کلیدی:  واژه
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Abstract  

The purpose of this study was to investigate the impact of livelihood capital on 

environmental attitudes of rural households in Selseleh County. This applied research 

was conducted using the descriptive correlation method. The statistical population of 

the study was the heads of rural households in Selseleh (N = 10888). The statistical 

sample size using Krejcie Morgan table was 379 people. Multistage method was used 

for sampling in this study. The results showed that the villagers’ attitude towards 

environmental protection was weak. The results of correlation coefficient showed that 

there was a positive and significant relationship between livelihood capital and 

environmental attitude. The results of multiple linear regression showed that among 

livelihood capital, financial capital and physical capital were the most important 

explanatory factors for villagers’ environmental attitude. Based on the research 

results, it is suggested that relevant organizations should conduct training programs 

on environmental crises and their protection to improve villagers’ environmental 

attitudes. Since the majority of villagers currently use social networks, the potential of 

these networks can be fully utilized. Therefore, it is necessary to take necessary 

planning and action in this regard. Financial and physical capitals were among the 

most important factors that influenced villagers’ environmental attitudes. Therefore, 

rural households’ access to financial resources such as low-interest loans and long-

term installments should be considered. 

Keywords: Attitudes, Environmental Development, Lorestan Province, Sustainable 

Livelihood  
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 و بیان مسئلهمقدمه 

یافتگی، به ضرورت بازنگری در  وسعههای زیستی بر کرۀ زمین، انسان را در جریان ت تداوم بحران

زیست واقف کرد. در این خصوص، بسیاری از محققان بر این باورند  شیوۀ برخوردش با محیط

زیست و رفع  به محیط  محیطی، در تغییر رفتار و نگرش انسان های زیست حل بحران که راه

ول افراد باید متقاعد شوند که این صورت که در گام ا  ؛ بهکنی فقر نهفته است ها و ریشه نابرابری

دلیل ماهیتی که دارد، دارای  خاطر سودرسانی به انسان، بلکه به فقط به زیست طبیعی، نه محیط

(. 32: 1390پور و احمدوند،  ارزش باالیی است. به همین دلیل باید از آن محافظت شود )نوری

گیرد و  ها شکل می ها و ارزش نظران علوم اجتماعی معتقدند رفتار انسانی براساس نگرش صاحب

ها است  ها و ارزش هرگونه تغییر در رفتارهای پایدار، مستلزم تغییرات ابتدایی در نگرش

ای از عوامل قرار  (. درواقع رفتار تحت تأثیر مجموعۀ پیچیده72: 1394نژاد،  )صالحی و پازوکی

محیطی تمایالتی است  شود. نگرش زیست ای از آن با نگرش تعیین می گیرد که بخش عمده می

شود و بر  عالقگی ابراز می زیست با درجاتی از عالقه یا بی وسیلۀ ارزشیابی از محیط که به

ای مهم مبتنی است؛ زیرا زمانی که فرد از نتایج و پیامدهای  منزلۀ مؤلفه پذیری افراد به مسئولیت

شتری نیز خواهد کرد بوم آگاه باشد، احساس مسئولیت بی اقداماتش بر خود، دیگران و زیست

ترتیب یکی از راهکارهای پیشنهادی روانشناسان و  (. بدین92: 1393نیا و همکاران،  )معتمدی

زیست و جلوگیری از تخریب آن، تغییر  رساندن به محیط شناسان برای اجتناب از آسیب جامعه

(. 82: 1394ی، گرایانه است )غزانی و بیژن وسوی ابعاد طبیعت سمت ها به نگرش و رفتار انسان

زیست است  های آگاهانۀ افراد جامعه به محیط ای از کنش گرایانه مجموعه محیط رفتارهای زیست

های خاصی برای رفتار مطلوب به  که شامل طیف وسیعی از احساسات، تمایالت و آمادگی

بر  های انسانی رساندن تأثیر منفی فعالیتحداقل شود. این نوع رفتار برای به زیست می محیط

 زیست و بهبود آن است.  محیط

زیست و  کن شود. به بیان کمیسیون جهانی محیط ها رفع و فقر ریشه در گام دوم باید نابرابری

محیطی جهان است؛ بنابراین تالش  توسعه )کمیسیون برنتلند(، فقر علت اصلی مشکالت زیست

ساز  بردارندۀ عوامل زمینهتر، در اندازی وسیع محیطی بدون چشم برای مقابله با مشکالت زیست
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(. در سالیان 24: 1998و همکاران،  1المللی بیهوده است )فورسیس فقر جهانی و نابرابری بین

اند؛ به  زیست تأکید کرده گذشته نیز متخصصان همواره بر دور باطل میان فقر و تخریب محیط

عامل بروز فقر و  این صورت که فقر موجب ناپایداری منابع و نابودی یا تخریب منابع نیز

اند )فیروزآبادی و  ها مؤثر دانسته شدهکنش میان دو پدیدۀ مذکور، بر تشدید هردو آن برهم

(. این چرخۀ شوم که براساس آن، هرگاه انسان درنتیجۀ افزایش جمعیت 117: 1391زاده،  عظیم

اشی، تغییر تر ای، جنگل برداری بیشتر از اراضی شکنندۀ حاشیه وکار و بهره و فقر، به کشت

پردازد، موجبات تخریب  های سوداگرانه و... می های منابع طبیعی برای فعالیت کاربری عرصه

کند و نتایج تخریب، موجب فقر بیشتر آنان خواهد شد. تمرکز بر دور باطل  ها را فراهم می آن

خواهد فقر و تخریب منابع بیانگر آن است که کاهش فقر، لزوماً میزان تخریب محیط را کاهش 

کردن روند آن، موجبات کمک به فقرا  دهد و برعکس، ممانعت از تخریب محیط و معکوس می

 کند.  را فراهم می

توسعه، روستاییان هستند ویژه در کشورهای درحال های جوامع به یکی از فقیرترین گروه

کاهش  منظور (. طی سالیان زیادی رویکردهای مختلفی به273: 1399)رحیمی و کرمی دهکردی، 

ها رویکرد معیشت پایدار  ترین آن فقر در فرایند توسعۀ روستایی مطرح شده که یکی از مطلوب

مطرح کردند. رویکردهای معیشتی بر اصول  1980آن را در سال  2است که چمبرز و کانوی

های مردم فقیر(، پاسخگویی و مشارکت  محوری )تمرکز بر اولویت اند از: مردم پایدار عبارت

اند(، چندسطحی )کار  کرده  های معیشتی که مردم فقیر شناسایی پردن و پاسخ به اولویتس )گوش

های دولتی و خصوصی(،  شده )با کمک بخش در سطوح مختلف برای کاهش فقر(، هدایت

پذیر به مردم در شرایط گوناگون( و پایداری )ایجاد توازن اقتصادی،  پویایی )پاسخ انعطاف

 (.2: 1396محیطی( )شریفی و همکاران،  نهادی، اجتماعی و زیست

، معیشت پایدار عبارت است از ایجاد شرایطی 3زیست استکهلم طبق تعریف سازمان محیط

حال از منابع و  های انسانی، طبیعی و اقتصادی، حامی توسعۀ پایدار باشند و درعین که سیستم

غذا، سرپناه و نوعی  های آتی حفاظت کنند و امکانات الزم را برای تأمین های نسل فرصت
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المللی توسعۀ  (. به بیان مؤسسۀ بین2001، 1آورند )تاریک زندگی مقبول توسط خود افراد فراهم 

های  های مردم را در جهت انجام و حفظ شیوه پایدار، معیشت پایدار درواقع، امکانات و ظرفیت

ز مورد مالحظه قرار های آینده را نی ها، نسل گیرد و ضمن رفاه آن کار می مناسب زندگی به

لحاظ جامعیت و توجه به اصل پایداری با تلفیق مناسب  دهد. رهیافت معیشت پایدار به می

آورد  منظور اشتغال و درآمد مطمئن و غیرمخرب فراهم می ها و منابع، سازوکارهایی را به دارایی

برداری بهینه از  سمت بهره های حذفی و محدودکننده، جوامع محلی را به و با کنارگذاشتن روش

های  دهند. سرمایه ها هستۀ اصلی سیستم معیشت را تشکیل می سرمایهدهد.  میمنابع طبیعی سوق 

های مختلف خانوار را در اختیار دارند.  معیشتی به مجموعه منابعی اشاره دارد که جامعه و گروه

نباشته، و به یکدیگر توانند ذخیره و ا دهند که می ها را تشکیل می این منابع سبدی از دارایی

(. براساس 27: 1396کار گرفته شوند )خیاطی،  ای به تبدیل و برای ایجاد یک جریان توسعه

های طبیعی، فیزیکی،  های معیشتی شامل سرمایه المللی توسعه، سرمایه الگوی سازمان بین

 (.5: 1393شود )قدیری معصوم و همکاران،  اجتماعی، انسانی و مالی می

های اخیر موضوع معیشت پایدار اهمیت  ترین دالیلی که موجب شده در سال یکی از مهم

ها بوده  و تخریب آن، زیست ها از منابع طبیعی و محیط رویۀ انسان خاصی پیدا کند، استفادۀ بی

های موجود در جهان و کشورمان، مسئلۀ تخریب منابع طبیعی  رو یکی از بحران است. از این

طور مستقیم یا  دهد. منابع طبیعی به نادرست جوامع بشری از آن رخ میاست که درنتیجۀ استفادۀ 

شوند. فقر روستایی  عنوان منابع مهم معیشت خانوارهای روستایی درنظر گرفته می غیرمستقیم به

برداری غیراصولی و ناپایدار از آن موجب تشدید تخریب  با فشار بر منابع محیطی، و بهره

بردن منابع مورد استفادۀ  دلیل ازبین محیطی نیز به های زیست شود و بحران زیست می محیط

افزاید. رویکرد معیشت پایدار، بر منابع روستاییان متمرکز است و  روستاییان، بر شدت فقر می

گیری پایدارتر است. درواقع، این رویکرد از  سمت یک جهتها به هدف آن، توسعۀ معیشت آن

ار شکل گرفته است؛ زیرا بیشتر الگوهای اقتصادی ترکیب معیشت روستایی و توسعۀ پاید

رویه از  های غیراصولی و بی برداری دلیل بهره موجود در مناطق روستایی از نوع سنتی بود که به

وری پایین بوده است )سجاسی  منابع محیطی موجب تخریب منابع محیطی شده و دارای بهره
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پایدار از عوامل مهم و راهگشا در جهت  رو معیشت (. از این107: 1392قیداری و همکاران، 

حرکت در مسیر توسعۀ پایدار است و دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار روستایی بدون وجود حد 

های توسعۀ پایدار، حفظ  های معیشتی محقق نخواهد شد. یکی از جنبه مطلوبی از دارایی

موافق با آن، نیازمند تغییر زیست و هرگونه رفتار  نیاز توجه به حفظ محیط زیست و پیش محیط

رو شناخت نگرش  محیطی مثبت است. از این نگرش انسان و برخورداری از نگرش زیست

زیست کمک  محیطی، و اجزا و عناصر آن، به سنجش بینش و باور افراد دربارۀ محیط زیست

 زیست و رساندن به محیط هایی برای اجتناب از آسیب کند و درنهایت موجب یافتن راه می

های  ترتیب هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سرمایه جلوگیری از تخریب آن شود. بدین

 محیطی روستاییان در شهرستان سلسلۀ استان لرستان بود.  معیشتی بر نگرش زیست

زیستی فراوانی در  شواهد بیانگر آن است که طی سالیان اخیر، خطرات و تهدیدات محیط

وقوع پیوسته که در این میان، استان لرستان نیز از قاعده  به های مختلف کشور مناطق و استان

ها  ترین آن شماری در این استان وجود دارد که از مهم محیطی بی مستثنی نیست. مسائل زیست

رفتن تنوع زیستی، ها و پسماندها، آلودگی و کاهش منابع آب، ازبین توان به آلودگی زباله می

رویه و  دلیل چرای بی رفتن مراتع بههای کشاورزی، ازبین فرسایش خاک، تغییر کاربری زمین

های استان لرستان است که در  سلسله یکی از شهرستان ازحد اشاره کرد. مصرف کود و سم بیش

دقیقه  27کیلومتر مربع است. این شهرستان در  1212شمال آن قرار دارد. وسعت شهرستان سلسله، 

وهوای معتدل کوهستانی  جۀ شمالی قرار گرفته است و آبدر 33دقیقه و  32درجۀ شرقی، و  48و 

نفر  75،559مرکز آمار ایران، جمعیت این شهرستان  2017دارد. براساس گزارش سرشماری سال 

دهد. شهرستان سلسله  نفر را زنان تشکیل می 37000نفر از آن را مردان و  38000است که تقریباً 

ها، موجب تحلیل  رو بوده که این خشکسالی ی روبههای متعدد طی چند سال اخیر با خشکسالی

تواند شدت  وخاک( شده است. در این شرایط، رفتار نادرست افراد می منابع پایۀ منطقه )مانند آب

زیست منطقه وارد کند. اهمیت  ناپذیری بر محیط پذیری را افزایش دهد و صدمات جبران این آسیب

زیست پیرامون  ایدار روستاها بدون توجه به نقش محیطاین مسئله با درنظرگرفتن اینکه توسعۀ پ

تواند روند توسعۀ مناطق روستایی را با  زیستی می تصور نیست و هرگونه مشکالت محیط ها قابل آن

 دوچندان است. کندی و تأخیر همراه کند،
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 پیشینۀ تحقیق

محیطی مردم  زیستای، رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و نگرش  ( در مطالعه1395پور ) شریفی و نوری

روستایی بخش مرکزی شهرستان دنا بررسی کردند و درنهایت عالمت ضریب همبستگی بین 

محیطی و اعتماد اجتماعی، شبکۀ اجتماعی، انسجام اجتماعی، هنجار اجتماعی و  نگرش زیست

بودن تغییرات جهت دهندۀ هم دست آمد که این مسئله نشان صورت مثبت به مشارکت اجتماعی، به

ای  لحاظ آماری، در این پژوهش رابطه محیطی و ابعاد سرمایۀ اجتماعی بود، اما به گرش زیستن

نژاد  محیطی و سرمایۀ اجتماعی مشاهده نشد. صالحی و پازوکی بین دو متغیر نگرش زیست

فرهنگی مؤثر بر گرایش روستاییان به -ای با عنوان تحلیل عوامل اجتماعی ( در مطالعه1394)

محیطی پرداختند.  دار در روستاهای شهرستان بابلسر، به سنجش نگرش زیستکشاورزی پای

بود که برخورداری  5از  16/3محیطی کشاورزان  های آنان، میانگین نگرش زیست براساس یافته

داد. در این پژوهش برای  زیست را نشان می کشاورزان از نگرش مثبت در حد متوسط به محیط

تقویت هنجارهای اخالقی و هنجارهای ذهنی اجتماعی  محور، های طبیعت بهبود نگرش

( تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر 1395ای دیگر یزدانی و شمس ) کشاورزان پیشنهاد شد. در مطالعه

محیطی روستاییان شهرستان مریوان را بررسی کردند. نتایج نشان داد بین سرمایۀ  رفتار زیست

دار وجود دارد. همچنین  بطۀ مثبت و معنامحیطی روستاییان را اجتماعی و رفتارهای زیست

براساس تحلیل رگرسیون چندگانه، چهار متغیر سطح تحصیالت، مشارکت اجتماعی، سن و 

زیستی روستاییان را تبیین  درصد از واریانس سطح رفتارهای حفظ محیط 7/37انسجام اجتماعی 

محیطی،  تارهای مسئوالنۀ زیستمنظور افزایش رف کنند. در پایان این پژوهش براساس نتایج، به می

هایی از قبیل کاهش فردگرایی و افزایش مشارکت افراد و تقویت حس مسئولیت  پیشنهاد

 اجتماعی ارائه شده است. 

محیطی زنان روستایی  ( الگویی برای ترویج سواد زیست1396ای دیگر، پورقاسم ) در مطالعه

محیطی در بین زنان  د که ترویج سواد زیستها بیانگر آن بو استان کرمانشاه طراحی کرد. یافته

فرهنگی و -های فردی، اجتماعی های فردی خاص و شایستگی روستایی نیازمند افرادی با ویژگی

تخصصی است و محتوای آموزشی مورد نیاز باید شامل دانش آب، خاک و هوا، -ای حرفه

ها و  دانش، مهارتکشاورزی و منابع طبیعی، مصرف سبز و مدیریت پسماند در جهت ترویج 
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محور،  های آموزشی محیط رفتارهای حفاظتی باشد که این امر مستلزم استفاده از روش

منظور تقویت  محیطی است. به محور و مشارکتی برای ارتقای سواد زیست محور، خدمات مسئله

اد اند از: ایج هایی ارائه شده است که عبارت محیطی در مناطق روستایی، پیشنهاد اخالق زیست

گیری از  گرفتن از اشخاص مذهبی و بهره نهاد، کمک های مردم بستر مناسب برای تشکیل سازمان

ای به بررسی و  ( در مطالعه1396های آموزشی تلفیقی و مکمل در این پژوهش. خدری ) روش

محیطی ساکنان نواحی روستایی شهرستان همدان پرداخت و نشان داد  تحلیل اخالق زیست

محیطی آنان نیز  ای روستاییان بیشتر باشد، اخالق زیست ای فردی و حرفهه هرچقدر ویژگی

های  زیست در کنار برپایی نمایشگاه بخشی به روستاییان از وضعیت محیطرود. آگاهی باالتر می

ها و کاهش آلودگی  بازیافت برای بازیافت زباله های قابل محیطی و ایجاد مرکز خرید زباله زیست

 محیطی روستاییان بود.  ، از پیشنهادهای این پژوهش در تقویت اخالق زیستدر نواحی روستایی

کنندۀ  ( به بررسی عوامل تعیین1397سرا ) ای دیگر صفا و محمدیان سقین در مطالعه

زیست در مناطق روستایی شهرستان تبریز پرداختند. براساس نتایج رفتارهای حفاظت از محیط

زیست در مناطق  کنندۀ انجام رفتارهای حفاظت از محیط یینترین عوامل تع ها، اصلی پژوهش آن

ندادن رفتارهای حفاظت از  . آگاهی از پیامدهای انجام1بود از:   روستایی این شهرستان عبارت

. سابقۀ 3زیستی؛  . استفاده از منابع اطالعاتی و ارتباطی در زمینۀ موضوعات محیط2زیست؛  محیط

های تحقیق  زیست. همچنین یافته فتارهای حفاظت از محیطکار کشاورزی و نگرش به انجام ر

زیست  سرا نشان داد بین رفتارهای روستاییان برای حفاظت از محیط صفا و مجمدیان سقین

که روستاییان در  نحوی دار است؛ به زیستی، تفاوت معنا های محیط برحسب وجود و نبود تشکل

اند.  زیست را بروز داده فاظت از محیطمناطق دارای تشکل به میزان بیشتری رفتارهای ح

های این پژوهش برای بهبود نگرش روستاییان به انجام رفتارهای حفاظت از  پیشنهاد

زیستی، معرفی  های محیط اندازی تشکل زیست عبارت بود از: تسهیل فرایند اداری راه محیط

ای انبوه و ترغیب ه زیست با استفاده از رسانه ها در حفاظت از محیط جایگاه و نقش تشکل

( در 1398ها. جهانی شکیب و بخشی ) روستاییان به عضویت و مشارکت داوطلبانه در تشکل

زیستی گردشگران پرداختند. براساس  پژوهشی به تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارهای محیط

های طبیعی  های گردشگری و جاذبه ها از مکان های آنان، ادراک گردشگران و رضایت آن یافته
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های فردی گردشگران بر رفتار  گذارد. همچنین ویژگی ها می ثیر زیادی بر رفتار آنتأ

محیطی تأثیر داشتند. ایجاد نگرش مثبت و درگیری فعال، در دستور کار قرارگرفتن  زیست

منظور  های پژوهش به های مربوطه، از پیشنهاد های آموزشی ترویجی از سوی سازمان برنامه

 در گردشگران بود. تقویت رفتار مسئوالنه 

پذیری جامعۀ روستایی استان  ( در پژوهشی به سنجش وضعیت مسئولیت1399صالحی )

زیست پرداخت و دریافت که میزان تمایل روستاییان به رفتار مسئوالنه در  مازندران به محیط

زیست از میان  های همیار محیط زیست در حد متوسط قرار دارد. تشکیل گروه قبال محیط

زیستی روستاها، ها برای حل مشکالت محیط ای در دهیاری یان و برگزاری جلسات دورهروستای

 زیست بود.  پذیری روستاییان به محیط های پژوهش در جهت افزایش مسئولیت از پیشنهاد

زیستی گردشگران بـه  ای به ارزیابی نگرش محیط ( در مطالعه2013) 1مینسا و دیمنسا

نا پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد بین برخی از زیست در کشور غ مدیریت محیط

محیطی رابطۀ  شناختی مانند سن، میزان درآمد و جنسیت، با رفتار زیست های جمعیت ویژگی

تر، تمایل بیشتری  مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، افراد با عقاید و باورهای مذهبی قوی

( در پژوهشی 2014و همکاران ) 2نشان دادند. چیوزیست  برای انجام رفتارهای حفاظت از محیط

زیستی در اکوتوریسم پرداختند. آنان ادراک، رضایت، نگرش و  به بررسی رفتار مسئوالنۀ محیط

 3محیطی عنوان کردند. درکس ترین عوامل موثر در رفتار زیست عنوان مهم درگیری فعال را به

محیطی را  لف رفتارهای حفاظت زیستکنندۀ انواع مخت ( در پژوهشی، عوامل تعیین2015)

کنندۀ اصلی قصد  بینی بوم، پیش های زیست کرد و نشان داد متغیرهای نگرش و ارزشبررسی 

محیطی هستند و متغیر آگاهی از پیامدها، اثر مثبت و  انجام رفتارهای مختلف حفاظت زیست

( رفتار حفاظت 2015) 4پذیری و هنجارهای شخصی دارد. چن داری بر احساس مسئولیت معنا

های تحقیق، کیفیت رفتار حفاظت  محیطی مردم تایوان را بررسی کرد. با توجه به یافته زیست

پذیری، هنجارهای شخصی و  ها، احساس مسئولیت شدت تحت تأثیر ارزش محیطی به زیست

بوم،  های مرتبط با حفظ زیست سوی ارزش گیری افراد به ای که جهت گونه نگرش افراد بود؛ به

                                                           
1. Mensah and Dei Mensah 
2. Chiu 
3. Derckx 

4. Chen 
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زیست و اطالع و آگاهی  پذیری در قبال حفظ محیط بینی اکولوژیکی، احساس مسئولیت جهان

بر پایبندی بیشتر فراوانی زیست، دارای تأثیر  هایشان بر محیط افراد از اثرات مثبت و منفی فعالیت

و  1زیست بود. در مطالعۀ دیگری، بریک ها به رعایت اصول اخالقی در برخورد با محیط آن

محیطی افراد را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد  ( رفتارهای زیست2017ان )همکار

تواند تأثیر مثبت  زیست می ندادن رفتارهای حفاظت از محیط شناخت و آگاهی از پیامدهای انجام

( در 2017) 2زیست افراد داشته باشد. کایدا و کایداداری بر رفتار حفاظت از محیط و معنا

تفاوتی به  زیست و بی ارتباط بین رفتار حفاظت از محیط، زیستیبا عنوان آگاهی محیط ای مطالعه

تر  بین زیستی باالتر، افرادی خوش زیست را مشخص کردند. افراد با سطح آگاهی محیط محیط

 دادند. زیست بیشتری از خود نشان می بودند و رفتارهای حفاظت از محیط

نبودن نگرش  بعدی حقیقات، داشتن نگرش جامع و تکتفاوت اصلی پژوهش حاضر با سایر ت

های معیشتی مستخرج از  که در این پژوهش سعی شده تأثیر همۀ دارایی طوری است؛ به

که  محیطی خانوارهای روستایی بررسی شود؛ درحالی چارچوب معیشت پایدار بر نگرش زیست

سرمایۀ مالی و آن هم در  در تحقیقات پیشین بیشتر تأکید بر سرمایۀ اجتماعی و در معدودی

محیطی خانوارهای  مناطق شهری بوده است. این مطالعه ضمن سنجش میزان نگرش زیست

کند که نتایج آن  های معیشتی را مشخص می مندی آنان از سرمایه روستایی، میزان بهره

ۀ زیست در منطق راهکارهای مناسبی درخصوص اقداماتی که باید برای رفع فقر و پایداری محیط

دهد. چارچوب مفهومی تحقیق  ربط قرار میمورد مطالعه صورت بگیرد، در اختیار مسئوالن ذی

 آمده است.  1در شکل 
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 . چارچوب مفهومی تحقیق1شکل 

 شناسی تحقیق روش

شناسی از نوع توصیفی همبستگی  این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از لحاظ روش

از نوع میدانی است. جامعۀ آماری پژوهش، سرپرستان  ها، آوری داده و از لحاظ جمع

-( که با استفاده از جدول کرجسیN=10،888خانوارهای روستایی شهرستان سلسله بود )

، شهرستان 2017نفر محاسبه شد. براساس سرشماری سال  379مورگان، حجم نمونۀ آماری 

ان سلسله شامل سلسله دارای دو بخش مرکزی و فیروزآباد است. بخش مرکزی شهرست

وند و بخش فیروزآباد شامل دهستان قالیی  های هنام، دوآب، قلعۀ مظفری و یوسف دهستان

ها، از روش  منظور دستیابی به نمونه (. در این پژوهش به1و فیروزآباد است )جدول 

 نگرش زیست محیطی

 محیطگرایی

 محدودیتدررشد

 تعادل

 انسانمحور

 بحرانمحیطی

 سرمایه های معیشتی 

 سرمایۀاجتماعی

 سرمایۀانسانی

 سرمایۀمالی

 سرمایۀطبیعی

 سرمایۀفیزیکی
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گیری، از هر  که در مرحلۀ اول این نمونه طوری ای استفاده شد؛ به گیری چندمرحله نمونه

در مرحلۀ دوم، با توجه به تعداد  وتناسب تعداد خانوار آن، حجم نمونه تعیین شد  بخش به

کار رفت؛ به ای با انتساب متناسب به گیری طبقه زیاد روستاها در هر دهستان، از روش نمونه

 100خانوار و باالی  100تا  50خانوار،  50این صورت که سه گروه اصلی با جمعیت زیر 

روستا بودند.  36ها انتخاب شدند که شامل  ساب متناسب از بین دهستانخانوار به روش انت

روستا از هر  4عبارتی خانوار و به 50روستا از بین روستاهای زیر،  24به این ترتیب 

بیانی دیگر یک روستا از هر  خانوار و به 100تا  50روستا از بین روستاهای بین  6دهستان، 

عبارتی یک روستا از هر دهستان  خانوار به 100های باالی روستا از بین روستا 6دهستان و 

عیین تعداد خانوار روستاهای نمونۀ برای ت(. 2صورت تصادفی انتخاب شدند )جدول  به

ها براساس تعداد خانوار و با استفاده از روش تعیین حجم نمونه، سهمیۀ متناسب  دهستان

ونه، در هریک از روستاهای منتخب منظور دستیابی به خانوارهای نم تخصیص داده شد. به

 گیری تصادفی ساده استفاده شد. نیز از روش نمونه

 های شهرستان سلسله گیری و اسامی بخش و دهستان . چارچوب نمونه1جدول 

 تعداد خانوار دهستان تعداد کل خانوار شهرستان سلسله

 7313 بخش مرکزی

 768/1 هنام

 263/1 دوآب

 009/2 قلعۀ مظفری

 273/2 وند یوسف

 3575 فیروزآباد
 684 قالیی

 891/2 فیروزآباد

 10888 - 10888 جمع کل
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 شده از جامعۀ آماری مورد مطالعه بندی روستاهای منتخب و طبقه .2جدول 

 دهستان

 خانوار 50روستاهای زیر 
 100تا  50روستاهای بین 

 خانوار 

 100روستاهای باالی 
 خانوار 

 روستا
تعداد 

 ارخانو
 روستا تعداد خانوار روستا

تعداد 
 خانوار

 هنام

 35 کمرسیاه

 108 پرسک 84 دارماهی
 48 چهارتخته

 23 سیدعالی

 29 ورنمد

 دوآب

 18 سرخه ده

 119 آباد مؤمن 62 آباد  فیض
 29 احمدآباد

 20 آهنگری

 32 نیازآباد

 قلعۀ مظفری

 29 آباد ملک

 88 پیرکه
آباد و  علی

 جوانمرد
144 

 39 بادام شیرین

 16 آباد ولی

 21 نورآبادندر

 وند یوسف

 38 ناصروند رحیمی

گریران 
 پایین

 181 دکاموند باال 98
 35 آباد پایین چراغ

 15 تیمورآباد

 20 آباد  مصدق

 قالیی

 26 ورنمه

 181 آباد عدل 69 داربید باال
 25 قبرستان چم

 34 داربید وسطی

 49 چشمه طال

 فیروزآباد

 35 چاله چاله

تیمور 
 سوری باال

 143 پیرمحمد شاه  73
 23 اسدآباد

 24 آباد خیاط غالم

 15 آباد جهان

 876 6 474 6 678 24 جمع کل

نمونه 
 منتخب

- 127 
- 88 - 164 
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 آورد شدۀ براساس دهستان و روستاهای منتخب. تعداد نمونۀ بر3جدول 

 روستا دهستان
تعداد 

 کل 

تعداد 

 خانوار 
 روستا دهستان

تعداد 

 کل 

تعداد 

 خانوار 

 هنام

 20 108 پرسک

 وند یوسف

 33 181 دکاموند باال

 6 35 کمرسیاه
ناصروند 

 رحیمی
38 13 

 6 35 چراغ آباد پایین 9 48 چهارتخته

 4 15 آبادتیمور 4 23 سیدعالی

 4 20 آباد مصدق 5 29 ورنمد

 18 98 گریران پایین 15 84 دارماهی

 دوآب

 22 119 آبادمؤمن

 قالیی

 33 181 آباد عدل

 5 26 ورنمه 3 18 سرخه ده

 5 25 چم قبرستان 5 29 احمدآباد

 6 34 داربید وسطی 4 20 آهنگری

 9 49 چشمه طال 6 32 نیازآباد

 13 69 داربید باال  12 62 آباد فیض

 

آباد  علی

 جوانمرد
144 27 

 فیروزآباد

 26 143 پیرمحمد شاه 

 6 35 چاله چاله 5 29 آباد ملک

 4 23 اسدآباد 7 39 بادام شیرین

 4 24 آباد خیاط غالم 3 16 آباد ولی

 3 15 آباد جهان 4 21 نورآباد ندر

 16 88 پیرکه
تیمور سوری 

 باال
73 14 

 

محیطی روستاییان، از  گیری نگرش زیست ( برای سنجش و اندازه2000انالپ و همکاران )د

پانزده پرسش استانداردی که طراحی کرده بودند، استفاده کردند. در این پرسشنامه نگرش 

محوری و  گرایی، محدودیت در رشد تعادلی، انسان محیطی شامل پنج بعد نگرش محیط زیست

پنج های معیشتی براساس چارچوب معیشت پایدار در قالب  سرمایه بود. سنجشبحران محیطی 
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آوردن پایایی ابزار دستسرمایۀ مالی، انسانی، فیزیکی، اجتماعی و طبیعی انجام شد. برای به

تحقیق و نیز رفع اشکاالت احتمالی پرسشنامه، مطالعۀ مقدماتی در یکی از روستاهای خارج از 

های مختلف آن از  یب آلفای کرونباخ برای هریک از بخشنمونۀ اصلی انجام و مقادیر ضر

قبول ابزار تحقیق بود. برای تعیین روایی  محاسبه شد که نشان از پایایی قابل 862/0تا  714/0

پرسشنامه، از روش اعتبار محتوا استفاده شد و پرسشنامه از طریق پانلی شامل استادان 

صالحات الزم در تدوین نهایی پرسشنامه لحاظ نظران تأیید و ا دانشگاهی، متخصصان و صاحب

الب آمار و در ق SPSS22افزار  ها، با استفاده از نرم آوری داده شد. در تحقیق حاضر، پس از جمع

 وتحلیل شد. ها تجزیه توصیفی و استنباطی، داده

 ها  یافته

 مشخصات فردی و شغلی پاسخگویان 

درصد مرد هستند. با توجه به میانگین سنی  4/84درصد پاسخگویان زن و  6/15در این پژوهش 

درصد  3/34سال(، جامعۀ مورد مطالعه تقریباً میانسال است و حدود  5/48پاسخگویان )

درصد دیپلم و  3/15درصد راهنمایی،  33درصد خواندن و نوشتن،  9/12سواد،  پاسخگویان بی

درصد  77نفر است.  4حدود درصد دارای مدرک کارشناسی هستند. میانگین بعد خانوارها  5/4

 درصد به کار غیزکشاورزی اشتغال دارند. 23از افراد مورد مطالعه به کار کشاورزی و 

 

 محیطی پاسخگویان  بررسی نگرش زیست

 25/0با ضریب تغییرات گرایی  محیطی، بعد محیط بندی ابعاد نگرش زیست براساس نتایج رتبه

د پاسخگویان بر ارجحیت کل موجودات بر انسان در رتبۀ اول قرار گرفت که نشان از اعتقا

رو بیشتر پاسخگویان  در رتبۀ دوم قرار گرفت. از این 26/0است. بعد تعادل با ضریب تغییرات 

کند و درنتیجه باید  معتقد بودند تعادل انسان و طبیعت، بقا و سالمتی کرۀ خاکی را تضمین می

در رتبۀ  27/0با ضریب تغییرات محوری  د انسانبین انسان و طبیعت تعادل وجود داشته باشد. بع

دهندۀ اعتقاد پاسخگویان به برتری انسان بر سایر مخلوقات بود.  سوم قرار گرفت که نشان

در رتبۀ چهارم قرار گرفت ، 30/0با ضریب تغییرات ها، بعد محدودیت در رشد،  براساس یافته

زیست بود  های بشری در محیط و فعالیت ها که بیانگر اعتقاد پاسخگویان بر محدودکردن خواسته
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زیست، باید محدودیت وجود داشته باشد.  و نشان داد برای رشد و توسعه در قبال محیط

دهندۀ  در رتبۀ آخر قرار گرفت که نشان 35/0با ضریب تغییرات درنهایت بعد بحران محیطی 

 نداشتن پاسخگویان به وجود بحران در طبیعت بود.  اعتقاد

 

 محیطی خانوارهای روستایی برحسب ضریب تغییرات های نگرش زیست بندی گویه رتبه. 4جدول 

ضریب 

 تغییرات

انحراف 

 معیار

میان

 گین
 بعد گویه

35/0 93/0 62/2 
تواند مانع از تخریب کرۀ زمین  کارگیری عقل و خرد بشر می به

 شود. 

ط
حی

م
 

یی
گرا

 

 و هنوز تسلیم طبیعت است.ها و استعداد بشر، ا با وجود توانایی 11/2 76/0 36/0

50/0 99/0 97/1 
زودی با نابودی زمین  اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند، به

 رو خواهیم بود.  روبه

 زمین گنجایش جمعیت بیشتر از این را ندارد.  43/2 1 41/0

شد
ر ر

ت د
ودی

حد
 م

52/0 89/0 72/1 
آوردن دستمنابع زیادی در زمین وجود دارد اگر بشر چگونگی به

 ها را یاد بگیرد.  آن

 های محدود دارد.  زمین مانند یک کشتی است که اتاق 34/2 09/1 47/0

 وجود آورده است.  باری را به دخالت انسان در طبیعت نتایج زیان 08/2 08/1 52/0

دل
تعا

 
40/0 74/0 83/1 

تواند در مقابل کارهای  طبیعت آنقدر قوی و محکم است که می

 نسان دوام بیاورد. مخرب ا

 رود.  سادگی از بین می طبیعت بسیار حساس است و به 06/2 76/0 37/0

27/0 46/0 69/1 
ساختن نیازهایشان، از منابع طبیعی  ها حق دارند برای برطرف انسان

 استفاده کنند. 

ان
نس

ا
 

ور
مح

 

 ها حق زندگی دارند. اندازۀ انسان گیاهان و حیوانات به 45/1 8/0 55/0

 هدف از خلقت انسان، حکمروایی وی بر سایر موجودات است.  39/2 07/1 45/0

 کنند.  شدت تخریب می ها طبیعت و منابع طبیعی را به انسان 37/2 08/1 46/0

طی
حی

ن م
حرا

 ب

51/0 1/1 14/2 
شود، دروغ است و چنین چیزی  چیزی که نابودی زمین نامیده می

 وجود ندارد. 

51/0 91/0 77/1 
شر باالخره راه چگونگی کنترل و سلطه بر طبیعت را پیدا خواهد ب

 کرد.
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 های انسانی مندی خانوارهای روستایی از سرمایه میزان بهره

قسمتی لیکرت از خیلی کم  پنج گویه، در قالب طیف 12های انسانی، با  در این مطالعه، سرمایه

ایج، متغیر میزان دسترسی به غذای ( سنجش شدند. مطابق نت5الی  1تا خیلی زیاد )در دامنۀ 

میزان تمایل به داشتن فرزندان  در رتبۀ اول و 11/0کافی، مناسب و سالم با ضریب تغییرات 

(. میانگین کل 6در رتبۀ آخر قرار گرفت )جدول  52/0بیشتر )بعد خانوار( با ضریب تغییرات 

 توسط است. تر از حد م دست آمد که پایینبه 62/2های انسانی  برای سرمایه

 های طبیعی  مندی خانوارهای روستایی از سرمایه میزان بهره

های طبیعی، در قالب طیف لیکرت  مندی خانوارهای روستایی از سرمایه برای سنجش میزان بهره

های مختلف در خانوار، با ضریب  ، تنوع دام6گویه استفاده شد. طبق جدول  11سطحی از  پنج

و میزان دسترسی به منابع آبی )قنات، چشمه و...(، با ضریب تغییرات در رتبۀ اول  41/0تغییرات 

بود که  25/2های طبیعی  آمده برای سرمایه دست در رتبۀ آخر قرار گرفت. میانگین کل به 56/0

  دهد. های طبیعی را نشان می مندی خانوارهای روستایی از سرمایه بودن میزان بهره پایین

 های فیزیکی روستایی از سرمایهمندی خانوارهای  میزان بهره

گویه سنجش شد.  11های فیزیکی، با استفاده از  مندی خانوارهای روستایی از سرمایه میزان بهره

شود، میزان دسترسی به لوازم ضروری زندگی )یخچال،  مشاهده می 5طور که در جدول همان

در رتبۀ اول و میزان  26/0گاز و...( با ضریب تغییرات  سیستم گرمایشی و سرمایشی، اجاق

در رتبۀ آخر قرار  65/0دسترسی به بازار برای فروش تولیدات و محصوالت با ضریب تغییرات 

بودن میزان  است که پایین 75/2های طبیعی  آمده برای سرمایه دست گرفته است. میانگین کل به

 دهد.  را نشان می های فیزیکی در منطقۀ مورد مطالعه مندی خانوارهای روستایی از سرمایه بهره

 های اجتماعی  مندی خانوارهای روستایی از سرمایه میزان بهره

قسمتی لیکرت از خیلی کم  پنج گویه در قالب طیف 11های اجتماعی، با  در این پژوهش، سرمایه

ها، متغیر میزان پایبندی و احترام به  ( سنجش شد. براساس یافته5الی  1تا خیلی زیاد )در دامنۀ 

میزان اعتماد به  در رتبۀ اول و 16/0ای، با ضریب تغییرات  ورسوم منطقه و آدابها  سنت
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در رتبۀ آخر قرار گرفت  48/0های دولتی مانند جهاد کشاورزی و... با ضریب تغییرات  سازمان

دست آمد که در سطح به 02/3های انسانی  (. درنهایت میانگین کل برای سرمایه6)جدول 

 متوسط قرار گرفت. 

 های مالی مندی خانوارهای روستایی از سرمایه یزان بهرهم

گویه سنجش شد.  9های مالی، با استفاده از  مندی خانوارهای روستایی از سرمایه میزان بهره

های غذایی با ضریب تغییرات  شود، توان تأمین هزینه مشاهده می 5طور که در جدول همان

، در رتبۀ آخر قرار گرفت. 55/0ضریب تغییرات  در رتبۀ اول و میزان فقر در روستا با 13/0

مندی کمتر از متوسط  بود که بیانگر بهره 59/2های طبیعی  آمده برای سرمایه دست میانگین کل به

 های مالی در منطقۀ مورد مطالعه است.  خانوارهای روستایی از سرمایه

های معیشتی برحسب ضریب  مندی خانوارهای روستایی از سرمایه بندی میزان بهره . رتبه5جدول 

 تغییرات 

 رتبه
ضریب 
 تغییرات

انحراف 
 معیار

 سرمایه گویه میانگین

 میزان دسترسی به غذای کافی، مناسب و سالم 11/3 37/0 119/0 1

نی
سا

ۀ ان
مای

سر
 

 مندی از خدمات بهداشتی میزان بهره 89/2 61/0 211/0 2

 های جدید مهارتمیزان عالقه به یادگیری  69/2 65/0 242/0 3

 سطح رضایت از پوشاک مصرفی 84/2 7/0 246/0 4

 های بهداشت و درمان توان تأمین هزینه 81/2 74/0 263/0 5

6 311/0 79/0 54/2 
میزان برخورداری از نیروی انسانی مستعد و 

 تحصیلکرده در خانواده

 میزان دسترسی به خدمات آموزشی 53/2 79/0 312/0 7

 وضعیت اشتغال اعضای خانوار 68/2 1 373/0 8

 میزان برخورداری از امکانات تفریحی و رفاهی 53/2 95/0 375/0 9

 های شغلی کارآفرینی و ایجاد تنوع در فرصت 75/2 07/1 389/0 10

 های فنی و عملی میزان تسلط به مهارت 04/2 01/1 495/0 11

 ن فرزندان بیشتر )بعد خانوار(میزان تمایل به داشت 99/1 04/1 523/0 12

 های مختلف در خانوار تنوع دام 72/2 13/1 415/0 1

ۀ 
مای

سر
عی

طبی
 

میزان دسترسی به منابع طبیعی مانند محصوالت  68/2 13/1 422/0 2
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 رتبه
ضریب 
 تغییرات

انحراف 
 معیار

 سرمایه گویه میانگین

 جنگلی و سایر منابع طبیعی

3 431/0 1/1 55/2 
های  میزان استفاده از کودهای شیمیایی در زمین

 زراعی و باغات

 میزان پوشش گیاهی و جانوری محیط اطراف روستا 65/2 18/1 445/0 4

 میزان توجه روستاییان به انجام شخم حفاظتی 28/2 05/1 461/0 5

 های زراعی و باغی میزان حاصلخیزی زمین 13/2 07/1 502/0 6

 کیفیت و کمیت آب آبیاری 92/1 1 521/0 7

8 529/0 08/1 04/2 
های  های زمین ویی و فرسایش خاکش میزان آب

 زراعی و باغی

 میزان رعایت تناوب زراعی توسط کشاورزان 98/1 07/1 540/0 9

 میزان کمیت و کیفیت آب شرب روستا 92/1 04/1 542/0 10

 میزان دسترسی به منابع آبی)قنات، چشمه و...( 91/1 08/1 565/0 11

1 263/0 803/0 05/3 
به لوازم ضروری زندگی )یخچال، میزان دسترسی 

 گاز و...( سیستم گرمایشی و سرمایشی، اجاق

کی
یزی

ۀ ف
مای

سر
 

 های مناسب میزان دسترسی به جاده 83/2 8/0 283/0 2

3 298/0 86/0 89/2 
وضعیت دسترسی به وسایل نقلیه )عمومی یا 

 شخصی(

 گاز(میزان دسترسی به منابع انرژی )آب، برق و  03/3 96/0 317/0 4

5 321/0 919/0 86/2 
میزان دسترسی به وسایل ارتباطی )رادیو، تلویزیون، 

 اینترنت، دفاتر خدماتی و مراکز آموزشی و..(

6 351/0 99/0 82/2 
میزان دسترسی به مسکن مناسب و امکانات مربوط 

 به آن )حمام، سرویس بهداشتی، اتاق کافی و...(

7 389/0 03/1 65/2 
آالت صنعتی و  به ابزار و ماشینمیزان دسترسی 

 کشاورزی

8 390/0 06/1 72/2 
میزان استفاده از مصالح مناسب و مقاوم در مساکن 

 روستایی

 شده میزان دسترسی به بذر و ارقام اصالح 66/2 05/1 395/0 9

 میزان دسترسی به کود و سموم شیمیایی موردنیاز 68/2 07/1 399/0 10

11 657/0 42/1 16/2 
میزان دسترسی به بازار برای فروش تولیدات و 

 محصوالت

میزان دسترسی به لوازم ضروری زندگی )یخچال،  31/3 55/0 166/0 1 رما
س

ۀ 
ی

تم
اج عی
ا
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 رتبه
ضریب 
 تغییرات

انحراف 
 معیار

 سرمایه گویه میانگین

 گاز و...( سیستم گرمایشی و سرمایشی، اجاق

 های مناسب میزان دسترسی به جاده 41/3 63/0 185/0 2

3 207/0 73/0 52/3 
وسایل نقلیه )عمومی یا  وضعیت دسترسی به

 شخصی(

 میزان دسترسی به منابع انرژی )آب، برق و گاز( 88/2 76/0 264/0 4

5 265/0 78/0 94/2 
میزان دسترسی به وسایل ارتباطی )رادیو، تلویزیون، 

 اینترنت، دفاتر خدماتی و مراکز آموزشی و..(

6 285/0 79/0 77/2 
نات مربوط میزان دسترسی به مسکن مناسب و امکا

 به آن )حمام، سرویس بهداشتی، اتاق کافی و...(

7 303/0 9/0 97/2 
آالت صنعتی و  میزان دسترسی به ابزار و ماشین

 کشاورزی

8 310/0 87/0 81/2 
های  وجود روحیۀ کارگروهی و همفکری در برنامه

 عمرانی روستا و کارهای جمعی

عی
ما

جت
ۀ ا

مای
سر

 

 تمایل به ماندگاری در روستامیزان  48/3 12/1 322/0 9

10 373/0 12/1 3 
های قومی و  میزان وجود تضاد و اختالف بین گروه

 های مختلف در روستا طایفه

11 482/0 06/1 2/2 
های دولتی مانند جهاد  میزان اعتماد به سازمان

 کشاورزی و...

 های غذایی توان تأمین هزینه 67/3 49/0 134/0 1
لی

 ما
ایۀ

رم
س

 

 های تولید کشاورزی و غیرکشاورزی میزان هزینه 54/3 53/0 150/0 2

3 358/0 07/1 99/2 
ها از منابع  ها و بدهی میزان توانایی بازپرداخت وام

 غیررسمی

 میزان دسترسی به اعتبارات و منابع مالی 48/2 08/1 435/0 4

 میزان رضایت از درآمد 38/2 05/1 441/0 5

 انداز سطح رضایت از میزان پس 38/2 08/1 454/0 6

 های شغلی متنوع در روستا ها و فرصت وجود زمینه 15/2 08/1 502/0 7

8 526/0 01/1 92/1 
گذاری در بخش کشاورزی و  انگیزۀ سرمایه

 غیرکشاورزی در روستا

 میزان فقر در روستا 81/1 1 552/0 9
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روستاییان براساس ضریب تغییرات نشان داد های معیشتی  بندی منابع سرمایه درمجموع رتبه

های انسانی، مالی، فیزیکی  در بین پنج منبع، سرمایۀ اجتماعی در رتبۀ اول قرار گرفت و سرمایه

غیراز  شود، به که مشاهده می طور های دوم تا پنجم قرار گرفتند. همان ترتیب در رتبه بهطبیعی و 

تر از سطح متوسط بودند. درنهایت با توجه به  پایینهای معیشتی  سرمایۀ اجتماعی، سایر سرمایه

های معیشتی خانوارهای روستایی در شهرستان سلسله در سطح ضعیف قرار  نتایج، سرمایه

 (. 6گرفت )جدول 

 های معیشتی خانوارهای روستایی برحسب ضریب تغییرات بندی سرمایه . رتبه6جدول 

تبهر ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین ابعاد  

03/3 سرمایۀ اجتماعی  393/0  13/0  1 

62/2 سرمایۀ انسانی  414/0  16/0  2 

59/2 سرمایۀ مالی   474/0  18/0  3 

76/2 سرمایۀ فیزیکی   608/0  22/0  4 

طبیعیسرمایۀ   24/2  683/0  30/0  5 

 

 محیطی روستاییان  های معیشتی و نگرش زیست رابطۀ سرمایه

های معیشتی  محیطی و سرمایه ط بین نگرش زیستاز ضریب همبستگی برای بررسی ارتبا

های  ، بین سرمایه7خانوارهای روستایی بهره گرفته شد با توجه به ضرایب همبستگی در جدول 

محیطی خانوارهای روستایی رابطۀ مثبت  طبیعی، انسانی، اجتماعی، مالی و فیزیکی با نگرش زیست

های معیشتی بیشتری برخوردارند، نگرش  از دارایی داری وجود دارد؛ بنابراین خانوارهایی که و معنا

های معیشتی خانوارهای روستایی را  زیست دارند. اگر بتوان دارایی مساعدتری به حفظ محیط

 ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. محیطی آن تقویت کرد، احتماالً نگرش زیست
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 محیطی خانوارهای روستایی های معیشتی با نگرش زیست . رابطۀ بین متغیرهای سرمایه7جدول 

 متغیر  ضریب مورد استفاده  ضریب همبستگی داری سطح معنی

000/0  سرمایۀ انسانی اسپیرمن **0/274 

000/0  سرمایۀ طبیعی اسپیرمن **0/289 

000/0  سرمایۀ مالی اسپیرمن **0/594 

000/0  سرمایۀ اجتماعی اسپیرمن **0/225 

 یکی سرمایۀ فیز اسپیرمن **0/269 0/000

 درصد پنج سطح در معناداری *درصد، یک سطح در معناداری **

 محیطی روستاییان  های معیشتی بر نگرش زیست کنندۀ تأثیر سرمایه بینی مدل پیش

محیطی خانوارهای روستایی، از  های معیشتی بر میزان نگرش زیست منظور بررسی تأثیر سرمایه به

هایی  ترین مدل م استفاده شد. این مدل یکی از مطلوبگا به مدل رگرسیون چندگانه به روش گام

های  شرط وتحلیل برآورد احتمال یک واقعه مناسب است. پیش از آن، پیش است که برای تجزیه

خطی، در بین متغیرهای مستقل تحقیق  ها نشان داد اثر هم اخذ رگرسیون پایش شدند. بررسی

رای همۀ متغیرهای مستقل مناسب ب VIFوجود ندارد. همچنین مقدار شاخص تلرانس و 

درنهایت از بین متغیرهای مستقل تحقیق، دست آمد. به 11/1و  871/0ترتیب بیش از  به

محیطی داشته باشند و در  داری بر نگرش زیست های مالی و فیزیکی توانستند تأثیر معنا سرمایه

درصد از  36به تبیین محیطی روستاییان سهیم شوند. متغیرهای مذکور قادر  تبیین نگرش زیست

(، سرمایۀ مالی در 56/0محیطی روستاییان هستند. با توجه به ضریب بتا ) تغییرات نگرش زیست

 مقایسه با متغیر دیگر، سهم و نقش بیشتری در تبیین متغیر وابسته داشت.

 

  



 

 

 

 

 

 77                          ...یطیحم تسیز شرگن رب یتشیعم یاه هیامرس ریثأت یسررب /هیمظاک ،یدیع ،یهلادسا

 

 

 چندگانه رگرسیونی مدل در شده تبیین واریانس و همبستگی . ضرایب8جدول 

 شده ضریب تعیین تعدیل نآمارۀ دوربین واتسو
 ضریب تعیین

) (𝑹𝟐 

 ضریب همبستگی

(R) 
 مدل

80/1 
351/0 352/0 594/0 1 

356/0  360/0  600/0  2 

 

 محیطی خانوارهای روستایی . ضرایب رگرسیونی متغیرهای اثرگذار بر نگرش زیست9جدول 

 گیری بحث و نتیجه
یطی در مح ترین عامل ایجادکنندۀ پایداری و ناپایداری زیست ها، مهم الگوهای رفتاری انسان

ها  زیست باید رفتار انسانجوامع هستند؛ بنابراین برای جلوگیری از تخریب محیط

زیست، نیازمند  گرایانه تغییر کند. دستیابی به تغییرات رفتاری با محیط وسوی ابعاد طبیعت سمت  به

رو پژوهش حاضر با  شناخت نگرش افراد در گام نخست و رفع فقر در گام بعدی است. از این

محیطی روستاییان شهرستان سلسله  های معیشتی بر نگرش زیست بررسی تأثیر سرمایه هدف

محیطی پاسخگویان، در حد متوسط  ها، نگرش زیست استان لرستان انجام شد. مطابق یافته

زاده و همکاران  (، عباس2019سرا ) تر بود. در تأیید این یافته، صفا و محمدیان سقین پایین

( 2013فاطمه و همکاران ) (، و بنی2016(، غزانی و بیژنی )2015همکاران ) زاده و (، منتی2016)

تر از حد متوسط ارزیابی کردند.  محیطی پاسخگویان را در حد ضعیف و پایین نیز نگرش زیست

( و زارع و 2016نژاد ) (، صالحی و پازوکی2017پور ) ها، مطالعات شریفی و نوری برخالف یافته

محیطی پاسخگویان نسبتاً مطلوب بوده است. طبق  دادند نگرش زیست( نشان 2019همکاران )

خطی  های هم آماره

 گام متغیر مستقل Sig t Beta B چندگانه

VIF Tolerance 

- - 0/000 326/6  - 655/0  - مقدار ثابت 

1/112 0/871 0/000 984/12  565/0  475/0  اول سرمایۀ مالی  
1/179 0/899 0/041 054/2  089/0  059/0  دوم سرمایۀ فیزیکی 
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گرایی در رتبۀ اول قرار گرفت و ابعاد تعادل،  محیطی بعد محیط بندی، ابعاد نگرش زیست رتبه

های دوم تا پنجم قرار  ترتیب در رتبهمحوری، محدودیت در رشد و بحران محیطی به انسان

حیطی، دو بعد محدودیت در رشد و بحران محیطی، م گرفتند. از بین ابعاد نگرش زیست

ترین حد را به خود اختصاص دادند. در این پژوهش، عمدۀ پاسخگویان کمتر به  پایین

محیطی معتقد بودند و از طرفی،  حل مسائل زیست عنوان راه های بشری به محدودکردن فعالیت

مطالعه، از بین پنج سرمایۀ معیشتی  ها اعتقاد کمتری به وجود بحران در طبیعت داشتند. در این آن

خانوارهای روستایی، فقط سرمایۀ اجتماعی باالتر از سطح متوسط بوده و در کل وضعیت 

های دربان آستانه و  معیشتی خانوارهای روستایی مطلوب نبوده است. این نتیجه، با یافته

(، ریاحی و 2015)(، قدیری معصوم و همکاران 2016(، شربتیان و همکاران )2018همکاران )

( در تضاد است. برخورداری 2016های رومیانی و همکاران ) ( منطبق و با یافته2014همکاران )

تواند در ایجاد نگرش مثبت  های معیشتی، می خانوارهای روستایی از سطح مطلوب سرمایۀ

ۀ زیستی، دربار ها تأثیرگذار باشد و درنهایت افراد با نگرش مثبت محیط محیطی آن زیست

دهند. همچنین در این تحقیق مشخص  زیست رفتارهای حفاظتی بیشتری از خود بروز می محیط

دار  محیطی رابطۀ مثبت و معنا های معیشتی خانوارهای روستایی با نگرش زیست شد سرمایه

تر  محیطی افراد مطلوب های معیشتی، نگرش زیست دارد؛ به این معنا که با افزایش سرمایه

که این یافته با نتایج تحقیقات  یابد محیطی افزایش می های مسئوالنۀ زیستشود و رفتار می

(، فیروزآبادی 2015زاده و همکاران ) (، منتی2016(، غزانی و بیژنی )2016بسحاق و همکاران )

 راستا بود.  ( هم2011نیا و همکاران ) ( و شریفی2013زاده ) و عظیم

ان یکی از عوامل اثرگذار بر نگرش عنو طبق تحلیل رگرسیونی، سرمایۀ مالی، به

محیطی شناسایی شد. به بیان دیگر، درآمد باالتر افراد و دسترسی بیشتر آنان به اعتبارات و  زیست

 محیطی است.  منابع مالی، از عوامل تأثیرگذار در ایجاد نگرش مسئوالنۀ زیست

( 2015همکاران )(، و شبیری و 2016آبادی و همکاران ) پژوهشگرانی از قبیل قبادی علی

محیطی  این یافته را تأیید کردند. سرمایۀ فیزیکی یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر نگرش زیست

است که در پژوهش بررسی شد؛ بنابراین افرادی که از کیفیت و کمیت مسکن، امکانات مسکن، 

ایل دسترسی به وسایل نقلیه، دسترسی به انرژی، دسترسی به لوازم ضروری زندگی و وس
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تری قرار  شان در وضعیت مطلوب محیطی ارتباطی ببیشتری برخوردار بودند، نگرش زیست

 داشت. 

محیطی جزء نگرانی روستاییان در منطقۀ مورد  های زیست براساس نتایج پژوهش، بحران

زیست  شود. درنتیجه بخشی از ضعف رفتارهای غیرمسئوالنه در قبال محیط مطالعه محسوب نمی

گردد. همچنین این مطالعه شناخت  بینانۀ مردم محلی برمی لسله، به نگرش خوشدر شهرستان س

های معیشتی و چگونگی اثرگذاری آن بر نگرش  نسبتاً مشخصی از وضعیت سرمایه

های معیشتی و نگرش  محیطی ارائه و نشان داد رابطۀ مثبت و معناداری بین سرمایه زیست

های معیشتی مردم، در  ان نتیجه گرفت که دغدغهتو ترتیب می محیطی وجود دارد. بدین زیست

 زیست منطقۀ مورد مطالعه مؤثر بوده است.  تخریب محیط

 ها  پیشنهاد

های صورت گرفته، پیشنهادهای زیر در راستای بهبود نگرش  با توجه به نتایج تحقیق و بحث

 شوند:  محیطی روستاییان ارائه می زیست

زیستی دارند.  وستایی اعتقاد کمتری به بحران محیطاین پژوهش نشان داد خانوارهای ر .1

ای برای حفاظت و  شان هستند و برنامه دنبال رفع نیازهای آنی ها بیشتر به درواقع آن

ترتیب لزوم گوشزدکردن نتایج آتی و بلندمدت  برداری بهینه از این منابع ندارد. بدین بهره

رو  می است که باید به آن توجه شود. از اینبرداری از منابع طبیعی امر مه ها در بهره فعالیت

جانبه و فراگیری در جهت افزایش سطح آگاهی روستاییان درمورد  الزم است اقدامات همه

بخشی به آنان درخصوص پیامدها و نتایج منفی  ویژه آگاهی زیستی به مسائل محیط

 زیست در اولویت قرار گیرد.  هایشان بر محیط فعالیت

محیطی، تهیه و توزیع  های زیست های آموزشی در زمینۀ بحران اجرای برنامه تهیه، تدوین و. 2

توانند نگرش  ابزار چاپی مانند بروشور، کتابچه، نشریات و پوسترها اقداماتی هستند که می

زیست بهبود دهند. همچنین با توجه به اینکه  روستاییان به انجام رفتارهای حفاظت از محیط

توان از  شود، می ال حاضر توسط بیشتر روستاییان استفاده میهای اجتماعی در ح شبکه

ها نیازمند آن است که  گیری از این شبکه بهره .ها نهایت استفاده را برد های این شبکه پتانسیل

های هدفمند و  ها و آموزش زیست، کلیپ گروهی از کارشناسان سازمان حفاظت از محیط
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سواد هم  سواد و کم هنگ مناطق تهیه کنند تا افراد بیعلمی را متناسب با زبان هر منطقه و فر

ریزی و تمهیدات  ترتیب الزم است در این زمینه، برنامه ها استفاده کنند. بدین بتوانند از آن

 الزم اتخاذ شود.

صراحت گفت که دو  های موجود در مسیر توسعۀ پایدار، شاید بتوان به در میان همۀ چالش. 3

زیست. این دو عامل عالوه بر اینکه بر دستیابی  فقر و تخریب محیطمانع اصلی وجود دارد: 

عنوان بحران جدی،  ای هستند و به گذارند، دارای رابطۀ پیچیده به توسعۀ پایدار تأثیر منفی می

های  کنند. در این پژوهش نیز همبستگی مثبت و معناداری بین سرمایه کشور را تهدید می

توان با  دهد می دست آمد که این امر نشان میستاییان بهمحیطی رو معیشتی با نگرش زیست

رو قبل از هر  محیطی را تحت تأثیر قرار داد. از این های معیشتی، نگرش زیست تقویت دارایی

قبولی رساند تا در گام  گرایانۀ دیگری باید سطح معیشت روستاییان را به حد قابل اقدام محیط

زیست تغییر  زیست را به دوستدار محیط یان از محیططلبی روستای بعدی بتوان نگرش منفعت

 داد.

ترین عوامل تأثیرگذار بر نگرش  های مالی و فیزیکی، از مهم ها، سرمایه مطابق یافته. 4

رو باید به وضعیت دسترسی خانوارهای روستایی به  محیطی روستاییان بودند. از این زیست

کم و اقساط بلندمدت توجه شود. همچنین هایی با بهرۀ  منابع مالی از قبیل اختصاص وام

با توجه به اینکه منابع حمایتی دولتی، نقشی اساسی در پایدارسازی معیشت خانوارهای 

روستایی دارند، الزم است روند کنونی تخصیص اعتبارات اصالح شود تا از این طریق، 

مند شوند.  یالت بهرهگونه تسه نحوی عادالنه از این خانوارهای کمتر برخوردار و فقیر نیز به

همچنین نتایج نشان داد سرمایۀ اجتماعی پاسخگویان در حد نسبتاً مناسبی قرار داشت؛ 

منظور افزایش سطح سرمایۀ مالی و متعاقب آن بهبود وضعیت معیشت  بنابراین به

الحسنۀ خانوادگی اقدام  های قرض شود روستاییان به تشکیل صندوق روستاییان پیشنهاد می

مدت و بدون نیاز به  بهره با اقساط طوالنی های کم تعاقب آن، امکان دسترسی به وامکنند. م

ها برای روستاییان  وکار از طریق این صندوق منظور ایجاد کسب ضامن یا وثیقه به

 پذیر خواهد بود.  امکان
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