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 Purpose: The present article investigates and identifies the 

dimensions and components of human connection with 

environmental damage among environmental activists. 

Materials and Methods: The method used was Strauss and 

Corbin's (contextual) data theory model. This research is a 

qualitative research that was conducted with theoretical 

sampling method and theoretical saturation technique. The 

research sample was 42 environmental activists from Baneh 

and Marivan cities, who were selected using a non-random 

sampling technique. Research data has been collected through 

semi-structured interviews. 

Findings: The obtained results show that the totality of causal 

conditions (social and cultural factors (education, feeling 

insecure about pollution, nationalist identity), economic 

factors (income, fear of job future), political factors 

(environment as political identity) 

acceptability/unacceptability of the political system) and 

background conditions (environmental activity as a religious 

and health matter, the harmfulness of environmental pollution 

for the body, the realization of health in nature, the destruction 

of the environment causing pollution of food and the 

environment as an economy) and intervening factors 

(Environmental biology as belonging to language, ethnic and 

urban identity) has made environment as a social issue. 

Conclusion: environmental activists use environmental 

problems as strategies of resistance, criticism of the 

government's systemic and institutional decisions, freedom 

from the domination of power, a kind of help to development-

based programs and policies. In the end, the problematic 

consequences of the environment cause attention to economic 

inequalities, problematization of income reduction, raising 

awareness, becoming one-sided (excessive importance to the 

environment) and creating a space for criticism. 
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 با انسان ارتباط هایمؤلفه و ابعاد شناسایی و بررسی

 محیطی زیست هایآسیب
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 .(مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی،
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 .ایران گرگان،

 

 دهیچک
 ارتباط هایمؤلفه و ابعاد شناسایی و بررسی به حاضر مقاله: هدف
 زیستمحیط فعاالن بین در محیطیزیست هایآسیب با انسان

 . است پرداخته

 بنیاد داده نظریه الگوی استفاده مورد روش :ها روش و مواد
 قیقاتتح نوع از تحقیق این. است بوده کوربین و اشتراوس( ایزمینه)

 ظرین اشباع تکنیک و نظری گیرینمونه روش با که بوده کیفی
 زیست محیط فعاالن از نفر 42 تحقیق نمونه. است شده انجام

مونهن تکنیک از استفاده با که اندبوده مریوان و بانه هایشهرستان
 از پژوهش هایداده. اندشده انتخاب هدفمند تصادفی غیر گیری
 .است شده آوریجمع ساختارمند نیمه مصاحبه طریق

 علی شرایط مجموع که دهدمی نشان آمده دست به نتایج :ها یافته
 برای ناامنی احساس تحصیالت،) فرهنگی و اجتماعی عوامل}

 یندهآ از ترس درآمد،) اقتصادی عوامل ،(ناسیونالیستی هویت آلودگی،
 سیاسی هویت عنوان به زیست محیط) سیاسی عوامل( شغلی

 یتفعال) ایزمینه شرایط و( { سیاسی نظام مقبولیت عدم/مقبولیت)
 یآلودگ بودن مضر بهداشتی، مذهبی، امری مثابه به محیطیزیست
 طمحی تخریب طبیعت، در سالمت تحقق بدن، برای محیطیزیست
( داقتصا مثابه به محیط زیست و غذایی مواد آلودگی باعث زیست

 و قومی زبانی، متعلق عنوان به محیط زیست) گرمداخله عوامل و
 مسئله یک عنوان به زیست محیط تا گردیده باعث( شهری هویت

 . شود برساخته اجتماعی

 مندیمسئله زیستمحیط حوزه کنشگران :گیری نتیجه
 به انتقاد مقاومت، هایاستراتژی عنوان به را زیستمحیط

 قدرت، سلطه از رهایی دولت، نهادی و سیستمی های-تصمیمگیری
 بکار توسعه بر مبتنی هایسیاست و هابرنامه به کمک نوعی

 هب توجه سبب زیستمحیط مندیمساله پیامدهای پایان در. برندمی

 بخشی، آگاهی درآمدها، کاهش کردن مسأله اقتصادی، هاینابرابری
 فضای ایجاد( زیست محیط به حد از بیش اهمیت) شدن ساحتیتک
 . شودمی نقد

 

زیست  های آسیب اجتماعی، گراییبرساخت :کلیدی کلمات
 بنیاد داده نظریه محیطی،

 
 16/11/1400: دریافت تاریخ
 31/02/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولMirzaeikhalilr@yahoo.com 

 
 مقدمه

نگاهی گذرا به وضعیت زیست محیط جهان نشان دهنده این 
های بشر، کره واقعیت است که در چند دهه اخیر در نتیجه فعالیت

ناپذیری شده است. جوامع، همواره های جبرانزمین دچار صدمه
 ابعاد تأثیر زیست محیطی 1950از  اند.زیست محیط را تغییر داده

های بشری، بیشتر و شدیدتر شده است، به ویژه استفاده منفی فعالیت
های استوایی، های فسیلی، تخریب جنگلبیش از حد از سوخت

ای  در هوا، آلودگی آب با کودهای انتشار میلیون تن گاز گلخانه
ها، فضوالت حیوانات ، انتشار مواد سمی، و کششیمیایی، آفت

(. در واقع در عمل ما انسانها زیست 1نابودی گستره خاک زراعی )
ایم که ظرفیتش برای حفظ حیات، محیط را چنان دگرگون کرده

تضعیف شده و در سطح جهانی، ملی و محلی در معرض تهدیدهای 
های زیست محیط جدی قرار دارد. بطور کلی، مشکالت و بحران

باشد که در نتیجه های قرن بیست و یکم میاز جمله چالش
های فنی و علمی انسان برای بقاء و تسلط بر طبیعت به دستاورد

 صلح و اقتصاد موسسه گزارشها، جدیدترین در (.2وجود آمده است)
 سیل، خشکسالی، غذایی، امنیت عدم آب، تنش جمعیت، رشد بر

است)به نقل از  شده متمرکز دریا سطح و دما افزایش ها،طوفان
 هایآسیب لحاظ از جهانی سطح در نیر همشهری آنالین(. ایران

 سیبآ دارای جهانی میانگین از حتی و نیست مستثنی محیطی زیست
 و( ESI) محیط زیست پایداری شاخص آمارهای. است بیشتری
 و ییل دانشگاه توسط که( EPI) محیط زیست عملکرد شاخص
 ود،ش می منتشر اقتصاد جهانی مجمع همکاری با و کلمبیا دانشگاه

 محیط زیست پایداری شاخص لحاظ از ایران  که دهد می نشان
 در 114 رتبه در محیط زیست عملکرد شاخص لحاظ از و 70 رتبه
 از محافظت عملکردهای دلیل بدین (.3)است جهان کشور 181 بین

 بیانگر خصوص این در مختلف کشورهای تفاوت و محیط زیست
 انسان رفتارهای و هاتلقی تغییر طریق از تنها که است انسان مداخله

 انسان رفتار بازسازی برای. کرد حرکت راستا این در توانمی
 هماهنگ رفتارهای زیرا گردد، متحول او نگرش که است ضروری

 فرادا نگرش و دارد آدمیان تفکر در ریشه مستقیماً محیط زیست با
 تاررف بینی پیش خصوص در مهم متغیرهای جمله از محیط زیست به

 مسائل و مشکالت اساس، همین بر ،(4)است محیطی
 محققان و اندیشمندان حساسیت و توجه موجب محیطی،زیسـت

 گردیده موضوعات این به شناسانجامعه ازجمله مختلف هایرشته
 تـکنولوژیک و فـنی صرفاً دیگر محیطیزیست مسائل زیرا است،
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 شماربه نیز اجتماعی مسائل زمرة در بلکه شوندنمی مـحسوب
 یک صورتی در محیطی زیست مسائل و مشکالت واقع در .آیندمی

 اجتماعی هایگروه و جامعه که شودمی محسوب اجتماعی مشکل
صاحب. بشناسند رسمیت به اجتماعی مشکل یک عنوان به را آن

 رویکرد طرفداران ویژه به محیط زیست شناسی جامعه نظران
 خود، خودی به محیطی زیست مسائل که معتقدند گراییبرساخت

 نامطلوب های وضعیت هستیم آن شاهد ما که شوند. آنچهنمی ایجاد
 داشته وجود بشر تاریخ طول در و همواره که است محیطی زیست

 آغاز از که است ای مسئله اوزن الیه تخریب مسئله مثالُ. است
  شدن فراهم از پس تنها اما است، داشته وجود صنعتی انقالب

آلودگی  .است شده مطرح مسئله یک عنوان به اجتماعی، بسترهای
هوای تهران از دیرباز آزاردهنده بوده است، اما تنها در یکی دو دهه 
اخیر تبدیل به یک مسئله همگانی شده و توجه افکار عمومی  را 
به خود جلب کرده است. به نظر طرفداران این رویکرد،  در همه 

الت احتماعی و در یک این  موارد ما شاهد این هستیم که طی تعام
بستر کامالُ اجتماعی، یک وضعیت نامطلوب زیست محیطی توانسته 

بنابراین  است خود را به یک مساله زیست محیطی تبدیل کند. 
هایی است که بر نقش ذهن گرایی از جمله نظریهنظریه برساخت

ترده زا، گسبشر در پذیرش مسائل اجتماعی به عنوان موقعیتی مشکل
اکید دارد. ایده اصلی این نظریه تاکید بر وابستگی اجتماعی و شایع ت

(. به 5بر رفتارهای ممکن )در مقابل ضروری( اجتماعی انسانهاست )
این معنی که بسیاری از مفاهیم چون باران اسیدی، گرمایش زمین، 

های اسیدی، بحران انرژی ، نازک شدن الیه اوزون، باال آمدن گودال
دار نیستند، مگر این که به خودی خود، معنی سطح آب دریاها و ...

درکی از این مفاهیم و اهمیت آن به وجود آید. حال سوال این است 
شود تا یک مساله زیست محیطی بتواند که چه عواملی باعث می

افکار عمومی را به خود جلب کند و مردم برای حل آن مشکل 
واملی بر مردمی دست به اقدام عملی بزنند یا به عبارت دیگر، چه ع

ساختن مسائل زیست محیطی تاثیرگذار است؟ هانیگن نظریه پرداز 
معروف جامعه شناسی زیست محیط در پاسخ به این سوال معتقد 
است که برای برساخته شدن یک مسئله زیست محیطی، شش عامل 
اصلی و مهم از جمله اقتدار و اعتبار علمی داده، مروجان علمی، 

سته سازی مسئله به شکل نمادین و بصری، ها، برجتوجه رسانه
(. بدین ترتیب، 6مشوق های اقتصادی و نهاد های مردمی نقش دارند)

آخرین عاملی که در مدل هانیگن در برساخت اجتماعی موفق ایفای 
-نقش مهمی نماید، عامل نهادهای مردمی است. به یک معنا انجمن

خت مسائل زیست نهاد یا داوطلبانه یک نشانه از برسا های مردم
محیطی؛ و از مهمترین عوامل برساخت مسائل زیست محیطی است. 

و علی  اگر بخواهیم در رابطه با این موضوع به شرایط ایران
الخصوص استان کردستان به عنوان مطالعه موردی توجه کنیم، 

سازمان مردم نهاد در  891تعداد  1396شویم که در سال متوجه می
کنند این رقم  در مقایسه با ایران فعالیت میزمینه زیست محیط در 

برخی دیگر از سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در جهان قابل 
مقایسه نیست. در این میان براساس آخرین آمار و اطالعات دسترس 

سازمان مردم نهاد در حوزه زیست  36در استان کردستان تعداد 
دال بر اهمیت محیط با مشخصات ذیل ثبت شده است. که خود  

 رام که آنجا داشتن زیست محیط در نزد ساکنان این استان دارد. از
 است، حاکمیتی و عمومی های جنبه دارای محیط زیست از حفاظت

. است توجه قابل زمینه این در نیز اجرایی هایسازمان و هانهاد نقش
 مختصر ی اداره یک به محدود محیط زیست مسئله ابتدا ایران در
 زیست مقررات و قوانین تصویب با. شدمی شکاربانی کوچک و

 درگیر نوعی به  هرکدام دیگر ادارات حاضر حال در متعدد محیطی
 دنش دولتی طوریکه به. کنند می فعالیت و محیط زیست مسائل با

 را دولتی سازمان یا وزارتخانه کمتر که است ایگونه به حفاظت
 تهنداش زمینه این در تکالیفی و تعهدات که  نماییم یاد توانیممی

 بر عالوه توانندمی دولتی نهادهای و ادارات این حقیقت در. باشند
 مسائل کردن برساخت در محیط زیست از حفاظت در خویش نقش

 با رتیبت بدین. باشند داشته بسزایی تاثیر محیطی زیست ومشکالت
 این تکرار دامنه و محیطی زیست مشکالت و هابحران افزایش

 ترسیم مردم ذهن در آن از زا آسیب شرایطی جامعه، در مخاطرات
 عمومی حوزه برای محوری موضوعی به قضیه این مرور به و شودمی
 نقش نباید راستا همین در و شودمی بدل اجتماعی هایگفتمان و

بر این اساس، سؤال اصلی  .گرفت نادیده را هانهاد مردم هایسازمان
در  ی زیست محیطندیچه فرا یچگونه و طپژوهش این است که 

مناطق استان کردستان )با تاکید بر بانه و مریوان( به یک مسأله 
 فرهنگی تبدیل شده است؟  –اجتماعی 

 

 ادبیات تحقیق
 زیست محیط 
 ای زیزیست محیط همه چ ونسکو،یاز سازمان  یفیبر اساس تعر

 نیا نیو روابط ب عتیانسان، طب رد؛یگیم را در بر زیمه چه بایتقر
نها دارد و ضمناً از آ ریتأث بشر تهاییفعال هی. در کلشودیدو را شامل م

را شامل هر  محیط ستیز توانیم نیهمچن(. 7)بگرددیم زیمتأثر ن
 را احاطه کرده، در خود فرو گرفته و با آن در ستنیز ندیآنچه فرآ

استفاده بهینه (. یا به عبارت دیگر 7)قرار دارد، دانست متقابل کنش
و مناسب از محیط زیست به نحوی که بتواند کیفیت خود را از 

توان گفت زیست (. به طور کلی می8انسان حفظ کند) نظر زندگی
ها زندگی جریان دارد گفته هایی که در آنمحیط به همه محیط

ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که شود. مجموعهمی
دهند و بر رشد و هستند زیست محیط را تشکیل میبا هم در کنش 

در سه محیط زیست را  (.9گذارند)نمو و رفتار موجودات تأثیر می
اقتصادی و محیط  -شامل محیط طبیعی، محیط اجتماعی  یبخش کل

 .نمود میتقسساخت میتوان انسان
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 (12، 11، 10(: بخشهای محیط زیست. منبع)1شکل شماره)

 حفاظت محیط زیست
 ینگهدار یکه برا یاتیحفاظت محیط زیست به هرگونه عمل

یگفته م رد،یگیآن صورت م بیاز تخر یریجلوگ ایزیست محیط 
 افراد های کنش یحفاظت از زیست محیط، مجموعه(. 13)شود

 از وسیع طیف یک در که است محیط زیست به نسبت جامعه

 به رفتار نسبت برای خاص های آمادگی و تمایالت احساسات،

 ،از زیست محیط حفاظت (.14شود)می شامل را زیست محیط
ها، و انسان طیمح یکه به منظور حفظ سالمت یعبارتست از تالش

یمحافظت م یعیطب طیاز مح ،یدولت ای یسازمان ،یدر سطوح شخص
 یگاه یکیزیوفیب طیمح ،یو تکنولوژ تی. با توجه به رشد جمعکند

شناخته  تیبه رسم دیموضوع با نی. اشودیگرفته م دهیاوقات ناد
 زیست بیتخر یهاتیفعال هیعل ییهاتیمحدود دیبا هاولتشود و د
 ستیفعال ز یها، جنبش1960. از سال (15کنند) جادیمحیط ا

اطالع  نهیزم نیدر ا یمختلف لیاند که از مساشده جادیا یطیمح
 یبر رو یانسان یهاتیاثر فعال زانیدر مورد م یتوافق چیدارند. ه

مورد انتقاد  یگاه یزیست محیط وجود ندارد و اقدامات حفاظت
 شنهادیرا پ یآموزش یهااکنون دوره ی. موسسات علمرندیگیقرار م

زیست محیط و  تیریمد ،یطیمح ستیمثل مطالعات ز دهند،یم
حفاظت از زیست  یهاو روش خچهیکه تار ،زیست محیط یمهندس

به  اجی. حفاظت از زیست محیط احتدهندیمحیط را آموزش م
هوا  یزباله، آلودگ دیدارد. تول یانسان مختلف یهاتیتوجه، به فعال

مهاجم و  یهاگونه یاز معرف ی)ناش یستیرفتن تنوع ز نیو از ب
از موارد مرتبط با حفاظت محیط  یدر حال انقراض( بعض یهاگونه

ر سه فاکتو ری. حفاظت از زیست محیط تحت تاث(16)زیست هستند
و  وزشاخالق و آم ،یطیمح ستیز نیاست: قوان ختهیدر هم آم

 یالمللنیب ماتیتور، هم در سطح تصمسه فاک نیپرورش. هر کدام از ا
 ریبر زیست محیط تاث ،یو شخص یرفتار یهاو هم در سطح ارزش

 لیتبد تیحفاظت از زیست محیط به واقع نکهیا ی. براگذارندیم
کرده و  شرفتیپ هانهیزم نیشود، مهم است که جوامع، در ا

(. رویکردهای مختلفی 8کنند) تخاذرا ا یطیمح ستیز ماتیتصم
پیرامون مسئله تخریب زیست محیط وجود دارد. دیدگاه 

ت کند و نگرانی مربوط به زیسمارکسیستی آن را طبقاتی تحلیل می
محیط را ناشی از استثمار زیست محیط توسط طبقه مرفه جامعه 

(. هابرماس مسائل زیست محیطی را ناشی از سلطۀ 7پندارد)می
ایی)مثالً آگوست داند. رویکرد طبیعت گرعقالنیت ابزاری می

ها از این جهت که بر مبنای پژوهش علمی کنت( معتقد است انسان
یابند لذا مطابق به شناخت درست از تخریب محیط زیست دست می

کنند. امّا در نگاه آنان آنچه باعث ایجاد های علمی رفتار میبا یافته
مسائل زیست محیطی شده است تخریب محیط زیست است که 

آگاهی و غفلت انسان است و با پیشرفت تکنولوژی و مبتنی بر نا
 در این میان .پیشرفت علوم انسانی آثار این تخریب کم خواهد شد

تخریب زیست محیط وابسته را به  گرایی، مسألهرویکرد برساخت
دی منذهنیت و عملکرد کنشگران)فرهنگی و اجتماعی( است. مسأله

ها شکل گیرند. در یتتوانند بر اساس میان ذهنزیست محیطی می
ین شود و از ااین دیدگاه واقعیت از طریق فعالیت انسان برساخته می

های ها و در نتیجه ویژگیرو اعضای یک جامعه با همدیگر واقعیت
توان کشف کرد، چون آن سازند. پس، واقعیت را نمیجهان را می

قابل متامری از پیش موجود نیست. کنشگران معنی را از طریق کنش 
 سازند و معنیکنند میبا همدیگر و با محیطی که در آن زندگی می

امری صرف نیست که از پیش در ذهن وجود داشته یا شکل گرفته 
 یاگرچه اعتبار دغدغه ها ،یاجتماع انیگراساختباشد. بنابراین، بر
ار را انک د،یجد یها یو تکنولوژ ،یکمبود انرژ ،یمربوط به آلودگ

جامعه شناسان زیست  یاصل ی فهیا اصرار دارند که وظکنند، ام ینم
ست که ا نیمشکالت را ثابت کنند، بلکه ا نیکه ا ستین نیمحیط ا

مانند  یاجتماع یایپو یندهایمشکالت حاصل فرا نینشان دهند ا
 هستند.  یمذاکره و مشروع ساز ف،یتعر

این مطالعه رویکرد برساختگرایی را به عنوان کار نظری خود 
 – یبرساخت اجتماعکند زیرا اوالً موضوع پژوهش انتخاب می
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                  و همکاراناعظمی  یزدان  375

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ی است که چنانچه از عنوان آن مشهود طیمح ستیمسائل ز فرهنگی
گرایی اجتماعی صورت است بایستی مبتنی بر رویکرد برساخت

گیرد. ثانیاً براساس آمارها و اطالعات موجود در جامعۀ مورد 
ر شد محیط زیست مطالعه در که طرح مسأله پژوهش حاضر ذک

شود، به عنوان یک مسأله جدی در جامعۀ مورد مطالعه تلقی می
که با توجه به میزان تخریب، آلودگی و ... در مقایسه با سایر مناطق 

مندی آن ها کمتر باشد ولی مسألهاز لحاظ این تخریب و آسیب
گرایی است زیرا تر است که به نوعی تائید نظریه برساختجدی

 یرا انکار نم عتیقابل توجه طب یروهاین یاجتماع ییابرساخت گر
برساخت  به یبستگ ریتأث نیو روال ا زانیکه م دیگو یکند. بلکه م
 یکه رتبه بند ندیگو یم انیعالوه، برساخت گرا به انسان دارد.

 با شهیهم ،یاجتماع نیتوسط عامل یطیمح ستیمشکالت ز یدعاو
 یاسیس تیماه یبلکه نشان دهنده  .تطابق ندارد یواقع یضرورت ها

 میها و مفاه هیافکار، نظر مشخصا دستورالعمل هاست. میتنظ
توانند نحوه  یم یاسیموجود در جامعه و از همه مهمتر معادالت س

شدن و مورد تفکر قرار گرفتن زیست محیط  دیدرک شدن، تمج ی
  را شکل دهند. یعیطب

های مربوط وجود دغدغهگرایان اجتماعی، منکر اعتبار و برساخت
های جدید نیستند امّا تأکید به آلودگی، کمبود انرژی و تکنولوژی

دارند که وظیفه اصلی جامعه شناسان زیست محیط این نیست که 
این مشکالت را ثابت کنند، بلکه این است که نشان دهند این 
مشکالت حاصل فرآیندهای پویای اجتماعی مانند تعریف، مذاکره 

 سازی پدیده های مختلف هستند.و مشروع
قد است که معت گنیهانیکی از مهمترین نظریه پردازان این رویکرد 

 کی ی الزم استمسئله زیست محیط کیبرساخته شدن  یبرا است
ه مسئل کیرا به  یبتوانند مسئله زیست محیط یچند مروج علم ای

 کیاز  دهیچیپ یبتوانند بخش دیمروجان با نیکنند. ا لیتبد یاجتماع
از  یکنند. در برخ لیزیست محیط تبد یحام یمسئله را به ادعا

موارد، ممکن است خود مروجان به عنوان محقق استخدام شوند و 
.  فعال باشند سندگانیممکن است آنها  به عنوان نو ،گرید رددر موا

رسد نقش  یمروجان هر چه که باشد به نظر م نیا نهیزم شیپ
 میو تنظ ینند که ادعاها را چارچوب بندک یم فایکارگزاران را ا

،روزنامه نگاران ،رهبران  راستارهایکه مورد توجه و نیتا ا کنندیم
قرار ، رکذارندیتاث یعموم افکارکه بر  یافراد ریو سا یاسیس

کنند که طی ها آن را گفتمانی می( و از این طریق رسانه17)ردیبگ
 نیاز ب اوزون، هیالسوراخ شدن مندی های اخیر شاهد مسألهسال

مناطق حاره، گرم شدن  یجنگل ها بیتخر ،یستیرفتن تنوع ز
 (.17)مصداق داشته استها توسط رسانه یجهان

 
  تجربی یپیشینه

 نتیجه این موجود، خارجی و داخلی هایپژوهش بررسی و تفحص با
 زیادی هایپژوهش اینکه وجود با که گردید هویدا محقق بر

 پژوهشی ولی است گرفته صورت محیط زیست پیرامون
 برساخت فرایند خصوص در مندروش و منسجم سازمانیافته،

 .است نشده یافت محیط زیست فرهنگی و اجتماعی

 عنوانا ب یهمبستگ -یفیتوص روش مبتنی بر ( در پژوهشی18یزدانی)
و  انییروستا یعوامل موثر بر رفتار زیست محیط ییشناسا»

از دو بخش  قیانجام گرفت. بستر مطالعه تحق «گردشگران
به  ی( و گردشگران وروداچهیدر هیحاش یروستا 15) انییروستا

بود که با استفاده  شدهلیتشک وانیشهرستان مر واریزر اچهیدر
گردشگران  ینفر و برا 250فرمول کوکران حجم نمونه در روستاها 

شامل دو پرسشنامه جدا و  قینفر مشخص شدند. ابزار تحق 300
 دیاتاز اس یپانل قیبخش بود که اعتبار آنها از طر نیمتشکل از چند

 ییروستا ستیزطیو مح یینظر در حوزه روستاو کارشناسان صاحب
باخ کرون یآلفا بیضر یواقع شد. با انجام مطالعه مقدمات دییتأ وردم

 انییمختلف گردشگران و روستا یبیترک یهاشاخص یبرا
 تینشان داد که اکثر جیبود. نتا 0/7ردمطالعه بزرگتر از مو

 یدرصد( نگرش 97/7درصد( و گردشگران ) 90/8) انییروستا
د مشخص ش نیمچنداشتند. ه ستیزطیمساعد و مثبت نسبت به مح

درصد گردشگران از سطح دانش  97/3و  انییدرصد روستا 85/2که 
نشان  یهمبستگ بیضر جیبرخوردار بودند. نتا ییباال یزیست محیط

نگرش  ،یبا عوامل فرد انییروستا یداد که رفتار زیست محیط
 ینگران ،یدانش زیست محیط ،یو ادراک یعوامل ذهن ،یزیست محیط
 هیسرما یهامولفه ،یاستفاده از منابع اطالعات زانیم ،یزیست محیط

روستا و  یزیست محیط تیاز وضع تیرضا زانیو م یاجتماع
گام بهگام ونیرگرس لیدارد. تحل یداریرابطه مثبت و معن اچهیدر

 ،یشده، مشارکت اجتماعکنترل رفتار ادراک یرهاینشان داد که متغ
سن،  اچه،یو در وستار یزیست محیط تیاز وضع تیرضا زانیم

درصد  52 ،یو هنجار اخالق یزیست محیط یریپذتیمسئول
(0/522=R2از م )ا ر انییروستا یحیطرفتار زیست م انسیوار زانی
 یهاریبا متغ زیگردشگران ن ی. رفتار زیست محیطکنندیم نییتب
رل کنت ،یقصد انجام رفتار، نگرش زیست محیط الت،یتحص زانیم

زیست  ینگران زانیم ،یدانش زیست محیط ه،شدرفتار ادراک
 ،یمشارکت اجتماع زانیم ،یاستفاده از منابع اطالعات زانیم ،یمحیط

داشت و  یداریرابطه مثبت و معن یو اعتماد اجتماع تیرضا زانیم
 زانیقصد انجام رفتار، م یرهایمشخص کرد که متغ ونیرگرس لیتحل

دانش زیست  ،یاعمشارکت اجتم زانیم ،یزیست محیط ینگران
( R2= 0/502درصد ) 50شده حدود و کنترل رفتار ادراک یمحیط

 کنند. یم نییگردشگران را تب یرفتار زیست محیط انسیوار زانیاز م
– اجتماعی برساخت" عنوان، با را پژوهشی ،(19) خواه نجفی

 زیست بحران بر تاکید با محیطی زیست مسئله یک فرهنگی
 از استفاده با پژوهش این. است داده انجام "ارومیه دریاچه محیطی
. است تهرف ذینفع های گروه سراغ به اتنوگرافیگ مصاحبه تکنیک

 یویژگ براساس را ارومیه دریاچه با مرتبط ذینفع های گروه محقق
 یمختلف های گروه به شان اجتماعی فرهنگی جایگاه و اجتماعی های

 دنبال هب فرهنگی– گرایی برساخت رویکرد اتخاذ با و کرده تقسیم
 – اجتماعی واقعیت ذینفع های گروه این دهد نشان که است آن

 می برساخت چگونه را ارومیه دریاچه بحران و موجود فرهنگی
 جهاد و نیرو وزارت شامل) ایران دولت مدیران و کارشناسان.کنند

 زیست، محیط حفاظت سازمان مدیران و کارشناسان ،(کشاورزی
 از تر مهم و گرا قوم/ طلب هویت فعاالن محیطی، زیست فعاالن

 پژوهش این در ارومیه دریاچه اطراف مناطق( مردم) شهروندان همه
 که فرهنگی خرده به توجه با ذینفع های گروه. بودند نظر مورد
 و ذهنی های واره طرح ، اجتماعی موقعیت کنند، می زندگی درآن
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 هرکدام. کردند برساخت متفاوتی اشکال به را موجود واقعیت... 
 ارومیه دریاچه احیا برای را خودشان های حل راه ها گروه این از

 پیامدهای شان فرهنگی – اجتماعی موقعیت به توجه با و دارند
 .کردند می تشریح بحران

 پسماندهای مدیریت در مردمی هایمشارکت بر موثر هایسازه»
( 20)دانشیار توسط که است پژوهشی عنوان «تهران 4 منطقه گیاهی
 لیع روش تحقیق این در رفته کار به تحقیق روش. است شده انجام

 انمیز افزایش تحقیق این در وابسته متغیر.  باشد می ارتباطی_
 عهمطال بستر. باشد می گیاهی پسماند مدیریت در مردمی مشارکت

 برای.  باشند می تهران 4 منطقه در ساکن شهروندان ، حاضر تحقیق
 ساسا این بر و گردید استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین
 توزیع پرسشنامه 300 از و گردید محاسبه نفر 300 نمونه حجم
 جمع مطالعه مورد افراد از کامل و نقص بدون پرسشنامه 277 شده

 تحلیل و تجزیه جهت. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد و آوری
 ، میانگین)  توصیفی های شاخص بر عالوه آمده بدست های داده

 های آماره ، همبستگی تحلیل از...(  ، تجمعی درصد ، درصد ، میانه
 روش از گیری نمونه برای.  گردید استفاده میانگین مقایسه
. ردیدگ استفاده متناسب انتساب با ای طبقه تصادفی گیرینمونه

 آموزشی های روش بندیاولویت درخصوص هاداده تحلیل و تجزیه
 تغیرم که داد نشان تغییرات ضریب شاخص از استفاده با ترویجی و

 از استفاده و اجتماعی هایشبکه و اینترنت از استفاده"های
 و گیاهی پسماند مدیریت امور به مربوط رادیویی هایبرنامه
 پسماند مدیریت امور به مربوط بروشورهای و نشریات مطالعه
 بندی اولویت.دارند قرار سوم تا اول اولویت در ترتیب به گیاهی
 اندپسم موقع به دفع های متغیر که داد نشان فنی های زمینه و عوامل

 هاستفاد و محیط زیست با سازگار محصوالت از استفاده ، منزل از
 اول هایاولویت در( مدت طوالنی استفاده برای) بادوام محصوالت از
 متغیرهای که داد نشان همبستگی آزمون نتایج.دارند قرار سوم تا

 ماعیاجت ، فنی های متغیر و همسر تحصیالت سطح ، تحصیالت سطح
( یاهیگ پسماند مدیریت در مردمی مشارکت میزان) وابسته متغیر با

 رشته ، سن های متغیر و باشند می معناداری مثبت رابطه دارای
 رگرسیون نتیجه.  ندارند معناداری رابطه درآمد میزان و تحصیلی

 تحقیق مستقل های متغیر از مورد هشت که داد نشان گانه چند
 از استقبال های طرح در شرکت ، مقررات و قوانین رعایت شامل
 ، تحصیالت میزان ، شهرداری مامورین های توصیه رعایت ، بهار

 مطالعه ، گیاهی پسماند امور در مدرن های تکنولوژی بکارگیری
 گذاری سرمایه ، گیاهی پسماند به مربوط های بروشور و نشریات

 به مربوط های تشکل با همکاری ، گیاهی پسماند حوزه در مالی
 دممر مشارکت)  وابسته متغیر تغییرات از درصد 76 گیاهی پسماند

 .کنندمی بینی پیش و تبیین را(  گیاهی پسماند مدیریت در
تحلیل دانش، رفتار »( در پژوهشی با عنوان 21)1اوندیر و کوسارین

 -مبتنی بر روش کیفی« زیست محیطی و خودکارامدی معلمان علوم 
معلمان باعث بهبود پدیدارشناسی نشان دادند که دانش و رفتار 

 شود. روابط با زیست محیط می
عوامل مؤثر بر »( در پژوهشی با عنوان 22و همکاران) 2فینگ

 3550کشور و  35که در بین « رفتارهای پایدار زیست محیطی
اند با استفاده از روش همبستگی)کمی( و مبتنی بر روستا انجام داده

ها استخراج و داده spssافزار تکنیک پرسشنامه استاندارد و نرم
اند که قصد یا نیت، هنجارهای ها بیانگر آن بودهتحلیل شدند و یافته
مندی زیست پذیری با انجام رفتارها و مسئلهذهنی و مسئولیت

 محیط رابطۀ مثبت و معناداری دارد. 
های گیری( در تحقیقی به بررسی جهت23و همکارانش ) 3آیمران
گردشگری اطق فعان منذینحیطی ممحیطی و رفتار زیستزیست

شده در پاکستان پرداختند. در این تحقیق با استفاده از حفاظت
محیطی افـراد زیسـت گیریجهت ،محیطیپارادایم جدید زیست

داد که اختالف زیادی بین  شانتحت مطالعه سنجیده شد. نتایج ن
دوستانه و بوم محور، نوعمحیطی )زیستگیری زیستجهت

نفعان در قبال محیط زیست وجود دارد و نه( صاحبخودخواها
بخشی از رفتار  تواندمی محیطیمجموع، پارادایم جدید زیستدر

 نفعان مـنطقۀ گـردشگری را تبیین کند.محیطی صاحبزیست
 

 های خارجی و داخلیای از پیشینهخالصه. 1جدول 

 نتایج روش پژوهش عنوان نویسنده)سال(

تحلیل دانش، رفتار زیست محیطی  اوندیر و کوسارین
 و خودکارامدی معلمان علوم

 -روش کیفی
 پدیدارشناسی

دانش و رفتار معلمان باعث بهبود روابط با زیست محیط 
 شود.می

عوامل مؤثر بر رفتارهای پایدار  فینگ و همکاران
 زیست محیطی

 -توصیفی
 همبستگی

پذیری با انجام و مسئولیت قصد یا نیت، هنجارهای ذهنی
مندی زیست محیط رابطۀ مثبت و رفتارها و مسئله

 معناداری دارد.

آیمران و 
 همکارانش

های گیریبررسی جهت
محیطی و رفتار زیست

اطق نفعان منمحیطی صاحبزیست
 گردشگری

مقایسه  -کیفی
 ای

 بوممحیطی )زیستگیری زیستاختالف زیادی بین جهت
نفعان در قبال دوستانه و خودخواهانه( صاحبنوعمحور، 

 .محیط زیست وجود دارد

_________________________________ 
1 onder and Kocaeren 

2 Feng 

3 Imran 
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                  و همکاراناعظمی  یزدان  377

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یزدانی
عوامل موثر بر رفتار  ییشناسا

و  انییروستا یزیست محیط
 گردشگران

 -یفیتوص
 یهمبستگ

 ،یشده، مشارکت اجتماعکنترل رفتار ادراک یرهایمتغ
 اچه،یو در وستار یزیست محیط تیاز وضع تیرضا زانیم

 52 ،یو هنجار اخالق یزیست محیط یریپذتیسن، مسئول
را  انییروستا یرفتار زیست محیط انسیوار زانیدرصد از م

 .کنندیم نییتب

 خواه ینجف

 کی فرهنگی– یبرساخت اجتماع
ر ب دیبا تاک یطیمح ستیمسئله ز

 اچهیدر یطیمح ستیبحران ز
 هیاروم

 گیاتنوگراف
 یکه درآن زندگ یبا توجه به خرده فرهنگ نفعیذ یگروه ها

و ...  یذهن ی، طرح واره ها یاجتماع تیکنند، موقع یم
 برساخت کردند. یموجود را به اشکال متفاوت تیواقع

 دانشیار
 یهاموثر بر مشارکت یهاسازه
 یپسماندها تیریدر مد یمردم

 تهران 4منطقه  یاهیگ

 -یفیتوص
 یهمبستگ

چند گانه نشان داد که هشت مورد از  ونیرگرس جهینت
و مقررات ،  نیقوان تیشامل رعا قیمستقل تحق یها ریمتغ

 یها هیتوص تیاستقبال از بهار ، رعا یشرکت در طرح ها
 یریگ، بکار التیتحص زانی، م یشهردار نیمامور

، مطالعه  یاهیمدرن در امور پسماند گ یها یتکنولوژ
 هی، سرما یاهیمربوط به پسماند گ یو بروشور ها اتینشر

با تشکل  ی، همکار یاهیدر حوزه پسماند گ یمال یگذار
 ریمتغ راتییدرصد از تغ 76 یاهیمربوط به پسماند گ یها

( را  یاهیپسماند گ تیریوابسته ) مشارکت مردم در مد
 .کنندیم ینیب شیو پ نییتب

 
 ایران در موجود هایپژوهش عناوین بندی کلی غالبدر جمع
 ایرفتاره بر مؤثر عوامل» صورت به محیطی، زیست مسائل پیرامون
 ار خود پژوهش عنوان، همین با یزدانی، مثالً هستند «زیستی محیط

 به خارجی هایپژوهش در که است حالی در این. اندداده صورت
. است شده توجه زیستی محیط رفتارهای بر مؤثر عوامل بر ندرت

 أثیرت ولی است داشته عوامل بر تأکید که نیز متفاوتی پژوهش در
 ستزی از بخشی بر بلکه محیطی، زیست رفتارهای بر نه عوامل این

 عوامل» پژوهش این عنوان که معنی این به. اندداشته تأکید محیط
 منطقه گیاهی پسماندهای مدیریت در مردمی هایمشارکت بر موثر

های خارجی، بیشتر از لحاظ موضوعی پژوهش .است «تهران 4
های موجود در کشور هم تا حدودی به متنوع هستند و پژوهش

ا ب یپژوهشدر  خواه ینجفبرساخت اجتماعی توجه شده است مثالً 
ا ب یطیمح ستیمسئله ز کی فرهنگی-یبرساخت اجتماع"عنوان 

به برساخت توجه  "هیاروم اچهیدر یطیمح ستیبر بحران ز دیتاک
های داخلی و خارجی بیانگر آن های پژوهشاند. در واقع یافتهکرده

هستند که بین رفتار و آگاهی زیست محیطی با شیوه رفتار و اهمیت 
آنان به زیست محیط رابطۀ مستقیم و معناداری دارد. در واقع غالب 

های داخلی به عواملی مؤثر بر محیط ها به ویژه پژوهشپژوهش
پذیری، هنجارهای محیطی، مسئولیتزیست همچون آگاهی زیست 

اند که اخالقی، رضایت از زندگی، تحصیالت و ... توجه داشته
معموالً تأثیر مستقیم و مثبتی داشته است. این در حالی است که به 
چگونگی فرایند برساخت این آگاهی و رفتار زیست محیطی توجهی 

ای هنگرش های پیشین،نشده است. به طور کلی مبتنی بر پژوهش
زیست محیطی و تمرکز بر ابعاد شناختی و ادراک افراد نسبت به 

گرفته  قـرار تـوجه فرایندهای زیست محیطی و رفتار آنها مورد
 است.

 مواد و روش ها
بنیاد است که کاررفته در این مقاله، نظریه دادهروش پژوهش به

این نظریه را گلیزر و اشتراوس در . شودخوانده می GT اختصاربه
داشتند که  این روش سه هدف حاند. آنها از طرارائه کرده1967سا 

عبارتند از: نخست، ارائه مبنایی برای نظریه هایی که از تأثیر متقابل 
داده های جمع آوری شده به وجود می آیند؛ دوم، بیان منطق برآمده 

(. 24ش های کیفی )از داده ها؛ سوم، مشروعیت بخشی به پژوه
 نوعی راهبرد کیفی برای» اشتراوس و کوربین ، نظریه داده بنیاد را 

تدوین توری در مورد یک پدیده از طریق مشخص کردن عناصر 
کلیدی آن و طبقه بندی روابط این عناصر در درون بستر و فرآیند 

(، روش داده بنیاد از فرایند ثابت و از پیش 24تعریف می کنند )
شده ای پیروی نمی کند. به عبارت دیگر، در این روش، تعیین 

پژوهشگر به دنبال آزمون فرضیه با نظریه از پیش معلومی نیست و 
(. 25بدون نظریۀ مفروض، اقدام به جمع آوری داده ها می کند )

فرایند اصلی نظریه داده بنیاد کدگذاری و طبقه بندی داده های خام 
اصلی و روابط بین آنها در و استخراج مفاهیم و مقوله های 

چارچوب نظریه محقق ساخته است. در این شیوه برای تحلیل داده 
( 26. انتخابی )3، محوری؛ و 2، باز؛ 1ها از سه نوع کدگذاری 

 استفاده می شود.

در مقاله حاضر، ابتدا مصاحبه ها جمله به جمله کدگذاری شدند. 
در مرحله دوم،  سپس، مفاهیم اولیه از این کدها استخراج شده و

مفاهیم ثانویه از مفاهیم اولیه به دست آمدند. در مرحله کدگذاری 
متمرکز، براساس کدهای ثانویه به دست آمده، مقوله های عمده و 
طبقه بندی مفاهیم، کشف شد. سپس، در مرحله کدگذاری محوری، 
یکی از طبقه ها به عنوان طبقه محوری انتخاب شده و به عنوان 

ی )هویت حرفه ای نامتوازن( در مرکز فرایند پدیده محور
. شرایط 1قرارگرفت و ارتباط سایر طبقه ها با آن در پنج سطح: 
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. فرایندها و 4. شرایط مداخله گر؛ 3. شرایط زمینه ای؛ 2على؛ 
 .( مشخص شد27. پیامدها )5تعامالت؛ 

 

 

 

 

 
 های عمدهنحوه ارتباط بین مقوله. 2شکل 

در مرحله کدگذاری گزینشی، پژوهشگر در عمق داده ها به      
تحلیل پرداخته و آنها را در قالب نظریه هویت حرفه ای نامتوازن 

این فرایند، پژوهشگر پس از تعیین مقوله  ارائه داده است. در

محوری، سایر مقوله های مربوط به مقوله محوری را در قالب یک 
الگوی پارادایمی ترسیم کرده است، مراحل و نحوه انجام پژوهش 

 (.3)شکلتسدر شکل زیر نشان داده شده ا

 مراحل انجام تحقیق(: 3)شکل 

 روش نمونه گیری
روش نمونه گیری این پژوهش، نمونه گیری نظری است؛ به این  

ترتیب که در این تحقیق، داده هایی انتخاب شدند که به نظریه در 
حال ظهور، مرتبط بودند. از آنجا که نمونه گیری نظری، مبتنی بر 
انتخاب تصادفی ساده با انتخاب یک نمونه معرف جامعه ای خاص 

کمک به پژوهشگر برای تدوین نیست، بلکه هدف اساسی آن، 
نظریه یا طبقه بندی های در حال تدوین اوست، افراد، اطالعات، و 
وقایعی انتخاب شدند که به مشخص شدن و تعریف حدود پدیدة 
محوری کمک کردند؛ از این رو، پژوهشگر در نمونه گیری با 
گشاده نظری و به صورت منعطف رفتار کرده است. در مراحل 

گیری باز و نسبتا نا محدود بود. در این مرحله،  اولیه، نمونه
پژوهشگر، منابعی را انتخاب کرده است که اطالعات مرتبط را در 
اختیارش قرار داد. همزمان با تحلیل داده ها، از یافته های به دست 
آمده برای انتخاب منابع بعدی، استفاده شد، این نمونه گیری تا زمانی 

 ه اشباع نظری رسیدند.ادامه یافت که مقوله ها ب

 
 اعتبار پژوهش 

در مقاله حاضر از چندین مالک برای ارزیابی اعتبار استفاده شده 
. اعتبار اعضاء این اعتبار بر معقول بودن داستان 1است که عبارتند از: 

گفته شده برای اعضا داللت دارد، به این معنی که پس از توصیف و 
و ارائه خط سیر آن به  زیستفعاالن محیط تبیین ارائه شده برای 

نفر(، تأییدی مبنی بر  10برخی از شرکت کنندگان در تحلیل )
پذیرفتنی بودن آن از سوی مشارکت کنندگان در پژوهش دریافت 

، مشارکت پژوهشگر: خود پژوهشگر، به عنوان دانشجوی 2شد؛ 
دکترای علوم اجتماعی با مسئله مورد تحقیق رابطه نزدیکی داشته و 

 زیسته و روزمره ای با حوزه یادشده دارد. تجربه 
 

 هایافته

 های تحلیلی تحقیقتوصیفی و سپس یافته هایداده ابتدا در این بخش
( نتایج حاصل از ویژگیهای 1گردد. در جدول شماره )ارائه می

های آماری ارائه شده است. اطالعات جدول نشان می ای نمونهزمینه
نفر( از زنان و  13درصد) 31شامل ها را شوندهدهد که  مصاحبه

های حاصل از توزیع دهند. یافتهنفر( مرد تشکیل می 39درصد)  69
ها بر حسب تحصیالت افراد مورد مطالعه که در شوندهمصاحبه

( نمایش داده شده است، بیانگر آن است که بیشترین 2جدول شماره )
 ناسیدرصد( مربوط به کارشناسی و سپس کارش 35درصد فراوانی)
درصد( بوده است و کمترین درصد فراوانی مربوط  26ارشد و باالتر)

ت های حاصل از متغیر وضعیبه ابتدایی و فوق دیپلم بوده است. یافته
 هاشوندههای آماری، بیانگر آن است که مصاحبهسن در بین نمونه

سال هستند.  50تا  30دارای سنین میانسالی هستند. غالب آنان از 
 تیعضو زانیمها بر حسب های حاصل از توزیع نمونهافتههمچنین ی
، بیانگر آن اهشوندهمصاحبه ستیز طیمح هایگروه و هادر انجمن

 فرآیندها و تعامالت شرایط علی

 شرایط مداخله گر

 شرایط زمینه ای

 پدیده مورد مشاهده پیامدها

 مصاحبه با دانشجویان دکترا

موجودبررسی اسناد   تجربیات و مشاهده 
تولید مفاهیم 

اولیه و مقوله 

 های عمده

ارتباط منطقی 

وعلی بین 

هامقوله  

ارائه 

نظریه داده 

مثلث 

 سازی
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اند. در سال اخیر عضو شده 10ها طی شوندهاست که بیشتر مصاحبه
نهایت متغیر شغ مورد بررسی قرار گرفت و همچنانکه در جدول 

بگیران و کسانی هستند آنان حقوقشود، غالب ( مشاهده می1شماره)
 که وقت آزاد و فراغت بیشتری دارند. 

 
 

 شوندگانای مصاحبهویژگیهای زمینه .1جدول 
 درصد فراوانی معرف متغیر

 جنسیت
 69 29 مرد
 31 13 زن

 تحصیالت

 4.7 2 نترییو پا ییابتدا

 11.9 5 رستانیو دب ییراهنما
 16.6 7 پلمید

 4.7 2 پلمیفوق د
 35.7 15 یکارشناس

 26.2 11 ارشد و باالتر یکارشناس

 وضعیت سن

 11.9 5 سال و پایینتر 30

 9.5 4 سال 31-35

 14.2 6 سال 36-40
 23.8 10 سال 40-45
 14.2 6 سال 46-50
 9.5 4 سال 50-55
 16.6 7 سال به باال 55

 هایگروه و هاانجمن در عضویت میزان
 زیست محیط

 21.4 9 سال 1-5

 26.2 11 سال 6-10

 16.6 7 سال 15 -11
 11.9 5 سال 20تا  15

 9.5 4 سال 21-25
 14.2 6 سال به باال 25

 شغل

 14.2 6 دولتی( -کارمند)خصوصی

 21.4 9 معلم

 14.2 6 بازار آزاد
 16.6 7 بازنشسته

 9.5 4 دار(غیرشاغل)یا خانه
 9.5 4 دامدار -کشاورز، باغدار
 14.2 6 دانشجو

 100 42 * کل

 
( در قالب شرایط 2های پژوهش در جدول شماره )در ادامه یافته

علی، بستر و زمینه،  شرایط مداخله گرو راهبردها، پیامدها، نتیجه

محیطی و همچنین سه گیری و بحث درباره برساخت مسائل زیست
های عمده به تفصیل ردیف کدگذاری شامل باز، ثانویه و خلق مقوله

 ارائه شده است.
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 های مبتنی بر مصاحبهکدگذاری .2جدول

 ابعاد
 کدگذاری

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

-میانجی مسأله

مندی زیست 
 محیطی

فعالیت زیست محیط 
 سیاسیبه مثابه امر 

ها، بخشی از ما)کُردها(، هویت زبانی، کُرد زبان زیست محیط متعلق زبانی
 یادگیری زبان، آموزش زبان مادری،

هویت قومی، ملت کرد، خاک کردها، تاریخ ما،  زیست محیط متعلق قومی
 محیط ما کردها،

 زیست محیط متعلق هویت شهری

...(،  و کوه اربابا، معرفی بزرگان شهری)کوچر بیرکار
معرفی مناطق باستانی شهری، معرفی مناطق 

ها و گردشگری شهری، معرفی مناطق دیدنی و جاذبه
... 

 زیست محیط به مثابه
 امری زیبایی شناسی

 لذت از نگاه به طبیعت
سرحال شدن در طبیعت، تمشای مناظر دیدنی، لذت 

های زیبا، بهار از کوه، کوهنوردی در کوهستان
 سرسبز و زیبا

مصنوعی شدن زیبایی)با تخریب 
 طبیعت(

داروهای مصنوعی، سدهای نامنظم، سدهای مصنوعی، 
 زشتی خیابانها، بو بد آب شهری

سدبندی نامنظم، شب و روزهای منظم، کوه و جنگ  زیبایی و نظم طبیعت
 منظم، ترتیب چهار فصل سال،

راهبردها 
های فعالیت

 زیست محیطی

فعالیت زیست محیط 
 مثابه نوعی مقاومتبه 

 رهایی از سلطه قدرت
آزادی در طبیعت، راحت بودن در بیرون شهر، ناامنی 
در شهر،  رهایی از قلدربازی، رهایی از دعوا و 

 درگیری

های نادرست، گوشزد کردن طرحها، نقد به برنامه هاانتقاد به تصمیمگیری
 های نااگاهانه، تصمیمکارهای شهرداری

محیط فعالیت زیست 
 به مثابه نوعی کمک

های مبتنی ها و سیاستکمک به برنامه
 بر توسعه

ها، خواهی، کاهش هزینهکمک به توسعه، پیشرفت
 درآمد باال، افزایش امنیت اقتصادی، پیشرفت علم

رفتارهای طبیعی، نظم طبیعی، عدالت ذاتی، قانون  بازگشت به قانون طبیعت)عدالت(
 خدادادی،

-زمینه مسأله

 مندی

فعالیت زیست محیطی 
 به مثابه امری مذهبی

الوده شدن گناه با عدم رعایت، بدرفتاری با مخلوق  تخریب طبیعت نوعی گناه
 خدا، نارضایتی از کار خدا،

 طبیعت مقدس

محیط نشانه  پاک و منزه، طیساخته خدا، مح طیمح
شناخت خداوند، محیط بروز یا پدیدار خداوند، 

اوندی، طبیعت بهترین مخلوق طبیعت نشانه نظم خد
 خدا

 زیست محیط به مثابه
 امری بهداشتی

مضر بودن الودگی زیست محیطی برای 
 بدن

سنگ کلیه به دلیل الودگی آب، حساسیت به آلودگی 
 ها،هوا، بد حال شدن برای ریختن زباله

 تحقق سالمت در طبیعت
ها، امنیت بدنی، امنیت آرامش بدن، عدم مزاحمت

 تحرک بدنی، ورزش کوهنوردی،روحی، 
تخریب محیط زیست باعث الودگی 

 مواد غذایی
آبهای الوده، مواد دارویی شیمیایی، مواد غذایی 

 مصنوعی،

 زیست محیط به مثابه
 اقتصاد

 استفاده بی رویه از طبیعت
رویه مصرفی، های بیها، ابسدسازی ها، خانه باغی

درختان، های کنده شده به خاطر معدن، قطع کوه
 هاخشکی

 کمبود منابع طبیعی برای زیستن
های زیاد در تعطیالت، ترافیک سنگین جمعیت

سازی، عدم فضای  ها، عدم فضای کافی برای خانهجاده
 کافی برای نشستن مردم در تعطیالت
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 علل و عوامل

عوامل اجتماعی و 
 فرهنگی

روستایی، جامعه شناسی، جغرافیا شهری، طبیعی و  تحصیالت مرتبط
 شناسیمحیط زیست، منابع طبیعی، زمین

نگرانی از الودگی اب، استرس هوای الوده، نگرانی  احساس ناامنی برای الودگی
 مواد طبیعی و سالم،

های کردستان، سرزمین گوهربار کردها، غنی اب هویت ناسیونالیستی
 بودن مناطق، تاریخ بودن کردها،

 عوامل اقتصادی

ها، میزان سود، تورم، اینده کاری، کاهش میزان هزینه درآمد
 حقوق،

 ترس از آینده شغلی
نگرانی از بیکاری، نگرانی ورشکستگی، نگرانی 
کمبود اب برای کارش، نگرانی کمبود درآمد مردم و 

 عدم سود کافی

 عوامل سیاسی
ما، خاک  شهرهای کردنشین، سرزمین کردها، زمین محیط زیست به عنوان هویت سیاسی

 کردها

باورپذیری، اعتماد، شرکت در انتخابات ، همراهی با  مقبولیت نظام سیاسی
 نظام سیاسی،

پیامدهای 
برساخت مسائل 
 زیست محیطی

 پیامدهای اقتصادی
 توجه به نابرابری های اقتصادی

فقیرترشدن برخی از مردم، پولدارتر شدن برخی از 
منبع درآمد مردم، زدن ثروت به جیب برخی، محیط 

برای گروهی، الودگی محیط برای کسب ثروت، 
 دارهاها توسط سرمایهنابودی جنگل

 مسأله کردن کاهش درآمدها
رانت خواری زمین، تصرف اراضی ملی، افزایش 

 انداز، کاهش حقوقهزینه های مردم، کاهش پس

 پیامدهای فرهنگی
 آگاهی بخشی

به اگاهی به محیط)اب، خاک و ...(، آگاهی 
رفتارشان، آگاهی به فکر و احساس، آشنایی با محیط 

 اطراف، اطالع رسانی به دنیای اطراف.

ایجاد اتحاد، با هم بودن، عیان کردن قدرت، اقدامات  اهمیت دادن به فعالیتهای جمعی
 های به هم پیوستهمشترک، بخش

 پیامدهای سیاسی

ساحتی شدن )اهمیت بیش از حد به تک
 محیط زیست(

وجهی تتوجهی به طبقه، بیتوجهی به جنسیت، بیبی
 توجهی به مسائل زبانی و قومی.به سیاست، بی

 ایجاد فضای نقد

 یشروعها، عادی کردن نقد، عمومی کردن فعالیت
 ایروزنهنقد، محیط زیست همچون  یبسترساز یبرا

برای نقد، از نقد محیط زیست برای رسیدن به هویت 
 زبانی و قومی

 شرایط علی

 یو فرهنگ یعوامل اجتماع

 التیتحصالف(
های در واقع تحصیالت یکی از عوامل مهم در گرایش به فعالیت

های مرتبط با محیط زیستی شده است. غالب این گروه دارای رشته
شناسی، محیط زیست و ... محیط زیستی از جمله جغرافیا، جامعه

که کارشناسی ارشد رشته  4شونده شماره مصاحبهاند. چنانچه بوده
من تا قبل از اینکه به این » کند: مخاطرات محیطی است اظهار می

رشته بیایم حتی خودمم با دوستام یا خانواده ام بیرون میرفتیم زیاد 
کردم چون اطالعی نداشتم. از وقتی وارد این رشته شدم رعایت نمی

 «. امر شدهتو بیشتر آگاه شدم بیشتر حساس

 یالودگ یبرا یناامن احساسب( 

یکی از دالیل و علل دیگر جهت گرایش به فعالیت محیط زیستی 
ند. اتوان نگرانی از وضعیت آینده جامعه کردستان قلمداد کردهرا می

من نگران آینده هستم، از »گوید می 23شونده شماره مثال مصاحبه
ان هستم. مردم به کوه رعایتیهای مردم نگراین همه تخریب و بی

کنند، همه اطراف شهر روند اشغاال را همین جوری پرت میمی
 «.ها را خانه باغی کردند، چطور ادم میتونه بیتفاوت باشهزمین

های ابیاری در اینجا شیوه»گوید نیز می 12شونده شماره مصاحبه
کنند و چند سالی است که بارون و خیلی اشتباهه، مردم رعایت نمی

برف هم خیلی کم شده و باعث کمبود آب هم شده است و این 
باعث شده من همیشه استرس و دغدغه چند سال اینده را داشته باشم 

های مربوط به حفاظت از محیط فعالیت_های منو فعالیت
 «. به این دلیل چند سالی است زیاد شده است _زیست

 یستیونالیناس تیهوج( 
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های محیط زیستی در بین هم به فعالیتهای مدر واقع یکی از گرایش
-ها، گرایش ناسیونالیستی کُردی بوده است. مصاحبهشوندهمصاحبه

وقتی تمامی معادن کردها و آبهای استان » گوید می 31شونده شماره 
کردستان به مناطق دیگر ایران میره ولی هیچ چیزی به خود کردها 

-می 38به شماره یا مصاح«. نمیرسه من نمیتوانم بیتفاوت باشم

به خاطر حسی که به آب و خاک کردها داشتم به سمت »گوید
 «.های محیط زیستی روی آوردمفعالیت

 یاقتصاد عوامل

های زیست محیطی در بین فعاالن، گرایش به فعالیت یکی از عوامل
 ها استخراج شده است. عوامل اقتصادی است که از مصاحبه

 درآمد الف(
های محیط زیستی آوردن به فعالیتعلل روی درآمد همواره یکی از

های محیط زیستی بوده است که از دو طریق این درآمد بر فعالیت
 تأثیر داشته است.

ها بوده است. به این معنا الف( میزان درآمد عاملی برای فعالیت
های زیست محیطی نیست که درآمدهای پایین یا باال دارای فعالیت

دهد که از ها نشان میهای حاصل از مصاحبههستند. در واقع یافته
های محیط زیستی های درآمدی باال و پایین در فعالیتگروه

-که یک معلم است می 7شونده شماره کنند. مصاحبهمشارکت می

من درآمد بخور نمیری دارم این برای من کافی است تا به »گوید 
ماره شونده شیا مصاحبه«. ام است پیگیری کنمفعالیتهایی که دغدغه

من بخشی »گوید داری بزرگ است نیز میکه صاحب دو مرغ 14
دهم و حتی در این از وقتم را به فعالیت محیط زیستی اختصاص می

 «.دهمراه از خودم هزینه می
ب(محیط زیستی به عنوان یک منبع درآمدی در نظر گرفته میشود 

مثالً و با تخریب محیط زیست این منبع درآمدی سلب میشود. 
گوید که فروشنده گیاهان دارویی می 7شونده شماره مصاحبه

شود و از بین بردن طبیعت به درآمد ما از همین طبیعت حاصل می»
 «. معنای از بین بردن درآمدها و نان ماست 

 یشغل ندهیاز آ ترسب(

 بخش»گوید که فروشنده گیاهان دارویی می 7شونده شماره مصاحبه
داروهای گیاهی است، مناطق کردستان پر از این زیادی از داروها 

داروهاست. متأسفانه مردم به طبیعت میروند و این داروها را از 
شود. این برای بسیاری از شغلها مثل کَنند و دیگر سبز نمیریشه می

دامداری، کشاورزی، فروشندگان گیاهان محلی و داروها و ... ضرر 
 شود.میزند و باعث بیکاری آنان زیادی می

 یاسیس عوامل

ای هعوامل سیاسی نیز یکی دیگر از عوامل مهم در گرایش به فعالیت
 محیط زیستی است. 

 الف(محیط زیست به عنوان هویت سیاسی 
شود و فعاالن محیط زیستی در قالب محیط گاهی محیط سیاسی می

پردازند، ممکن است تخریب یا حفاظت زیست فه فعالیت سیاسی می
سیاسی تلقی شود. البته آنچه در کردستان مشهود است فعاالن از آن 

محیط زیستی بر آن هستند که بسیاری از مناطق کردستان بنا به 
پردازند و حفاظت دالیلی برخی از نیروهای دولتی به تخریب آن می

کنند. لذا از آن به مثابه حفاظت از هویت کُردی خود تلقی می

بر آن  29کننده شماره . مشارکتفعالیت آنان جنبه سیاسی دارد
 است:

بسیاری از نیروهای دولتی به صورت عمدی برای مخالفت با برخی »
کنند، در این های حزبی اقدام به آتش سوزی مناطق میاز گروه

صورت نه تنها من، بلکه تمامی کردستان الزم است اقدامی برای 
ی زیستمخالفت با این آتش سوزی داشته باشند و فعالیت محیط 

 «. کنند
 یاسینظام س تیمقبول ب(

مقبولیت یا عدم مقبولیت نظام سیاسی یکی دیگر از علل گرایش به 
 سازی و فعالیت فعاالن محیط زیستی بوده است. مسأله

( مقبولیت نظام سیاسی: این گروه هدف از فعالیت خود را 1-ب
 های خود را در راستای پیشبرددانند و فعالیتکمک به دولت می

شونده شماره کنند. مصاحبههای حاکمیت تلقی میتوسعه و برنامه
فعالیت در محیط زیست کمکی به توسعه »کند که اظهار می 2

های توسعه دولت نیز به آن اشاره شده کند، در برنامهمنطقه می
یابد و های آن کاهش میاست. اگر به کمک دولت بیاییم هزینه

 «. متوانیم به مردم آگاهی بدهیمی
(عدم مقبولیت نظام سیاسی: این گروه علت فعالیت محیط 2-ب

زیستی خود را عدم باور به نظام سیاسی و جلوگیری از تخریب آن 
 کنندهبه دست برخی از کارگزاران نظام سیاسی است.  مشارکت

وقتی من می دیدم تمامی منابع معدنی، آبی و »گوید: می 29شماره 
برند و طبیعت آن را نابود را با خود می جنگلی و ... مناطق کردستان

 «.تفاوت باشمتوانستم بیکنند نمیمی
 ی محیط زیستمندمسأله نهیزم

مندی محیط زیست شناسایی شد، در این حال که به عوامل مسأله
هایی که عوامل مذکور در آن ایجاد شده و موجب بخش زمینه

 د.شوخته میهای محیط زیستی شده است، پرداگرویدن به فعالیت
 یمذهب یبه مثابه امر یطیمح ستیز تیفعال

های فعاالن از منظر مندی و ارزش فعالیتهای مسألهیکی از زمینه
 های آنان است. آنان، معناداری معنوی و ارزشمندی دینی فعالیت

 گناه ینوع عتیطب بیتخرالف(
نابودی »کند: ( چنین ذکر می14ها)شماره شوندهیکی از مصاحبه

موجودات و طبیعت به این زیبایی که خدا خلق کردن است از 
گناهان کبیره است. دفاع از موجودات زنده و زندگی بخشیدن به 

 «.ن و پیامبر بزرگ اسالم عبادت استهمه موجودات در منظر قرا

 مقدس عتیطبب(

اعث ای که بشود زمینهعالوه بر اینکه نابودی طبیعت گناه تلقی می
حفظ محیط زیست شده است تقدس بخشیدن به  فعالیت زیاد در

خدا در قران » ( می گوید: 14ها)شماره شوندهطبیعت است. مصاحبه
گوید اگر میخواهید من را بشناسید به کوه و جنگل و دریا و می

قص عیب و نطبیعت نگاه کنید. طبیعت ساخته خداست کار خدا بی
 «.است و بشری که آن را نقص میکند خطاکار است

 

 یبهداشت یامربه مثابه  طیمح ستیز
های فعاالن از منظر مندی و ارزش فعالیتهای مسألهیکی از زمینه

 آنان، اهمیت محیط زیست از لحاظ بهداشتی است. 
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                  و همکاراناعظمی  یزدان  383

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بدن  یبرا یطیمح ستیز یبودن الودگ مضرالف(
این گروه بر این باور هستند که محیط زیست در صورتی که 

ناپذیری بر جامعه از لحاظ سالمتی  بهداشتی نباشد لطمات جبران
های آنان در این بستر معنادار است. چنانچه بر مردم دارد، لذا فعالیت

وقتی محیط اطراف ما »بر آن است که  14شونده شماره مصاحبه
-آلوده و کثیف باشد خود ما لطمه خواهیم خورد، الزم است فعالیت

 «.کن کردریشههای و اقدامات علیه تخریب یا الودگی محیط را 

  عتیسالمت در طب تحققب(
شود از نظر فعاالن طبیعت، از لحاظ ذهنی و حتی جسمی باعث می

شود که روح ها سالم و سرحال باشند. تخریب آن باعث میکه انسان
 ای استو جسم انسانی در آن احساس خستگی کند و در چنین زمینه

مثالً شود. که محیط زیست به عنوان یک مسأله مطرح می
هر انسانی در طبیعت در آرامش »گوید می 35 شماره شوندهمصاحبه

شود که انسانها تحرک داشته باشند، فکر است، طبیعت باعث می
های آن لذت ببرند. انسانی که در محیط طبیعی کنند و از زیبایی

ند ککند خیلی سالمتر از انسانی که در محیطی زندگی میزندگی می
 «.ط انسان تخریب شده استکه مصنوعی یا توس

 ییمواد غذا یباعث الودگ ستیز طیمح بیتخرج(
محیطی بر آن هستند با الودگی و تخریب محیط فعاالن زیست

شود. در نظر آنان مواد غذایی و زیست، مواد خوراکی مصنوعی می
خوراکی طبیعی برای سالمتی انسان خطرآفرین نیست ولی مواد 

گوید می 11 شماره شوندهمصاحبهمصنوعی این خطر را با خود دارد. 
امروزه به خاطر تخریب و آلودگی محیط زیست همه چیز »

مصنوعی شده است. با خوردن این مواد خوراکی بدن انسان فرسوده 
د، مواد طبیعی اثرات منفی بر بدن ندارد، االن یک جوان میشو

ها دانید که شهریروستایی با یک جوان شهری مقایسه کنید می
خوردند و هر سال به دکتر و دارو نیاز دارند بیشتر مواد مصنوعی می

ند به کنولی روستائیان که بیشتر مواد خوراکی طبیعی مصرف می
 «. افتدتان میندرت کارشان به دکتر و بیمارس

 اقتصادبه مثابه  طیمح ستیز
مندی محیط زیست عالوه بر اینکه برخواسته از در واقع، مسئله

تفکر مذهبی)طبیعت به مثابه مخلوق خداوند( و تفکر 
پزشکینه)طبیعت به مثابه سالمتی( به طبیعت، طبیعت همچون نوعی 

 است.منبع رزق و روزی و جایی برای منبع درآمدی نیز تلقی شده 

  عتیاز طب هیرو یب استفادهالف(
در نظر فعاالن محیط زیستی، محیط بخشی از منبع کسب درآمد 

گروهی به دنبال معدن، »گوید: می 23شونده شماره است. مصاحبه
 اند، محیطفروشی در کردستان کردهقطع درختان و ... شروع به خام

نند، زبه چنگ میاند. این گروه درآمد کالنی کردستان را نابود کرده
محیط زیست کردستان دارای درآمد غنی است که بسیاری از 

آیند و این درآمد را به جیب خودشان داران خارج استانی میسرمایه
 «.زنند. این درآمد و منبع مال کردستان استمی

 ستنیز یبرا یعیمنابع طب کمبودب(
فعاالن زیست محیطی معتقدند که محیط زیست محدود است و 

ها محدود کرده است. با تخریب فزایش جمعیت آن را برای انسانا
شونده بخشند. مصاحبهآن محدودیت محدودیت آن را تشریع می

جمعیت روز به روز زیاد میشود، شهرها بزرگ »گوید می 36شماره 

اند و امکانات خاصی ندارند هر جا میری کوه، شهر و دشت شده
ت که متاسفانه غالب آنان همه جا شلوغ است و پر از مردم اس

ین کنند، مگر اکاری میریزند، کثیفکنند. اشغالها را میرعایت نمی
کوه و دشت برای این همه جمعیت کافیه، معلومه نه. اگر رعایت 

 «.رودنکنند دود آن به چشم خودمان می
 مندی زیست محیطیمیانجی مسأله
ز و متأثر ا ذارندگمیای عمومی که بر راهبردها تأثیر شرایط زمینه

مندی محیط زیستی( است. در واقع عوامل علل ایجاد مقوله )مسأله
ود شمندی محیط زیست میاقتصادی، اجتماعی و سیاسی باعث مسأله

-و به دنبال آن میانجی یا مداخالتی سبب تشدید یا تخفیف مسأله

 شود. مندی می
 یاسیامر س مثابهبه  طیمح ستیز تیفعال

شود محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باعث می زمانی که عوامل
مند شود اگر محیط زیست خود به عنوان امری سیاسی زیست مسأله

کند که در قالب کدهای زیر مندی آن را تشدید میتلقی شود مسأله
 توان بدان پرداخت. می

 یمتعلق زبان طیمح ستیزالف(
نه را گروهی از فعاالن محیط زیست، محیط زیست مریوان و با

نا کنند. به این معدانند و از آن برداشت زبانی میمتعلق به کردها می
های از این جهت که متعلق به کردهاست باید اجازه نامگذاری

گوید می 36شونده شماره غیرکردی از آن نداشته باشند. مصاحبه
ا، هبینید تمامی نام روستاها، کوهاینجا خاک کرد زبانهاست که می»

بینید که باید این میکوچه و خیابانها فارسی و ترکی یا عربیه، 
 «.منطقه زیر نفوذ کرد زبانها باشد

 یمتعلق قوم طیمح ستیزب(
گروهی از فعاالن محیط زیست، محیط زیست مریوان و بانه را 

از  بردایدانند. غیرکردها اجازه تصرف یا بهرهمتعلق به قوم کرد می
گروهی » گوید می 36شونده شماره د. مصاحبهمنابع آن را ندارن

برند و کردها ایند خاک و آبی که مال کردهاست میاینجا می
شوند به دیگر شهرها بروند تا کارگری کنند، اینجا حق مجبور می

کردهاست و حتی دولت زمانی بخواهد کاری کند رضایت کردها 
 «.را جلب کند

 یشهر تیمتعلق هو طیمح ستیزج(

برخی از فعاالن زیست محیطی، شهرها هویت خاصی از از نظر 
لحاظ معماری، بناهای تاریخی، لباس مردمان، افتخارات و مشاهیر 
دارند. به جای اینکه دولت در هویت شهری دخالت کند آنان 

های دولتی باشند. گروهی های خود و حتی برنامهگیر برنامهتصمیم
و بانه را متعلق به  از فعاالن محیط زیست، محیط زیست مریوان

کنند. به این معنا از این دانند و از آن برداشت زبانی میکردها می
های غیرکردی، جهت که متعلق به کردهاست باید اجازه نامگذاری

 شونده شمارهبردای غیرکردها و ... از آن نداشته باشند. مصاحبهبهره
 شد و نتوانستها پیروز شهر ما زمانی در برابر عثمانی»گوید می 39

بر ما پیروز شود. دولت کشورمان هم باید به شهر ما احترام بگذارد 
و باید اجازه دهد بزرگان شهر ما شهر خودمان را در دست بگیرند. 

 «.آیندبینید که خیلی از بزرگان شهری از شهرهای دیگه میولی می

 یشناسییبایز یامربه مثابه  طیمح ستیز
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مند شد اگر محیط زیست در نزد هزمانی که محیط زیست مسأل
مندی و فعاالن به عنوان امری سیاسی در نظر گرفته شود مسأله

کند که در قالب کدهای زیر راهبردهای مبتنی بر آن را تشدید می
 توان بدان پرداخت.می

 عتیاز نگاه به طب لذتالف(
طبیعت از لحاظ عینی همواره در منظر هنر ناتورالیسم دارای امری 

شود و فعاالن محیط زیست نیز بر آن تأکید و لذتبخش تلقی می زیبا
دارند. در نظر آنان انسان با حواس پنجگانه خود محیط زیست را 

برد و در صورتی که محیط زیست کند و از آن لذت میتجربه می
آورد بلکه الوده یا تخریب شود نه تنها لذت آن را فراهم نمی

انسان وقتی به »گوید می 42شماره شونده آزاردهنده است. مصاحبه
کند با انواع گیاهان و جانواران زیبا، محیط دور و بر خود نگاه می

شود ولی امروزه صدای خوب و خوش پرندگان و حشرات روبرو می
ها و نابودی جانوران و حشرات و گیاهان باعث شده الودگی ماشین

 «.است انسان از محیط دورو بر خود لذت کافی نبرد

 (عتیطب بی)با تخرییبایشدن ز یمصنوع(ب
در نظر فعاالن محیط زیستی زمانی که محیط زیست تخریب و الوده 

های پنجگانه از آن لذت برد، ولی توان از طریق حواسنباشد می
امروزه الودگی و تخریب باعث شده است که همه چی مصنوعی 

ای هاییهای محیط زیستی را تبدیل به زیبشود. علم امروزه زیبایی
کند اذعان می 42شونده شماره مصنوعی کرده است. مصاحبه

کنند امروزه با تخریب و نابودی محیط طبیعی زیبا، سعی می»
محیطی مصنوعی بسازند که به نظرم زیبا نیست و زیبایی در طبیعی 

 «. بودن محیط است

 عتیو نظم طب ییبایزج(
ین زیبایی دارد که ادر نزد فعاالن محیط زیستی، طبیعت همیشه نظم 

رود، در واقع در نظر آنان طبیعت دارای نظم با تخریب از بین می
-شود نظم از بین مینظم است ولی وقتی محیط زیست مصنوعی می

شود که موقتی و گذراست. رود و یا حداقل نظم مصنوعی ساخته می
همانطور که در قران ما و »گوید می 12شونده شماره مصاحبه

شود طبیعت دارای نظم است، از طریق این نظم گفته می احادیث ما
توان خدا را شناخت. ولی بشر امروزی طبیعت را از بین برده زیبا می

وقتی طبیعت از بین »کند اذعان می 30شونده شماره مصاحبه«. است
رود. مثال گرمی هوا و برود یعنی نظم و زیبایی طبیعت از بین می

خیلی نسبت به سالهای قبل زیاد شده  کمبود آب در مناطق ما که
اش است نشانه این است که طبیعت نظمی ندارد و چهار فصل همه

 «.شده تابستان، نه برفی، نه بارانی و نه رحمتی... 

 
 پیامدهای برساخت مسائل زیست محیطی

اد ها ایجزمانی که مسائل اجتماعی مبتنی بر علل، بسترها و میانجی
دارند. یا به عبارتی با پیامدهایی همراه هستند شدند پیامدهایی در پی 

 شود. که در ادامه به کدهایی از آنها اشاره می
 یاقتصاد یامدهایپ

مندی محیط زیستی یکی از کدهایی که ناشی از پیامدهایی مسئله
 توان به پیامدهای اقتصادی اشاره داشت.مطرح شد، می

 یاقتصاد یها یتوجه به نابرابرالف(

وقتی محیط زیست » کند اذعان می 17شونده شماره مصاحبه
رود مثال وقتی شود سودش به جیب گروهی میتخریب و نابود می

د، کننکنند، وقتی درختان را قطع میها را نابود میبرای معدن کوه
رود، معلوم ها میهای کردستان به منطقه ترکها و فارسوقتی آب

به ضررشان است. این برخی برند و کسانی هم است کسانی نفع می
کند. برخی از ادمها را از مناطق را پولدار و برخی را فقیرتر می

 «. کند پولدار و برخی را فقیرتر می
ما قصدمان این است منفعت »گوید می 11شونده شماره مصاحبه

طلبی برخی از قدرتمندان و پولداران را کم کنیم و اجازه ندهیم 
 «. دضرری به این منطقه بزنن

در واقع، باید اذعان داشت که امروزه صاحبان ابزارهای پیشرفته 
تکنولوژیک و یا صاحبان قدرت توانایی نابودی بیشتری برای محیط 
زیست دارند. که با نابودی محیط زیست قدرت و ثروت آنان نه 

ف کند و آنان هدشود بلکه نابرابری را تشدید میتنها بازتولید می
ها به ویژه حیط زیستی را کاهش نابرابریمند کردن ممسئله

 کنند.های اقتصادی قلمداد مینابرابری

 کردن کاهش درآمدها مسألهب( 

ها و کنم توصیهفکر می»کند اذعان می 17 شماره شوندهمصاحبه
های ما به مردم این آگاهی بدهد که گروهی دارند زمین و برنامه

آنان است و کسی حق  کنند، این معتلق بهمحیطشان را غارت می
داری از آن را ندارد مگر اینکه با رضایت مردم و برای خود بهره

 «. مردم باشد
ها استخراج شد، باید اذعان داشت که برخی بنابر آنچه از مصاحبه

 بخشیهای خود را آگاهیاز فعالین محیط زیستی پیامدهای فعالیت
آنان بر این باور اند. نسبت به درآمدهای مردم منطقه قلمداد کرده

شود درامدها و مندی محیط زیستی باعث میهستند که طرح مسئله
 های برای مردم نیز مسئله شود.ثروت

 یفرهنگ یامدهایپ
مند شد دارای پیامدهایی بود که زمانی که محیط زیست مسأله

تاکنون پیامدهای اقتصادی مورد بحث و کنکاش قرار گرفت و با 
توان به دو مورد نیز از شود میاستخراج میتوجه به آنچه از کدها 

 مندی محیط زیست اشاره کرد.پیامدهای فرهنگی مسئله
 یبخش یآگاهالف( 

ها و کنم توصیهفکر می»کند می اذعان 17شونده شماره مصاحبه
های ما به مردم این آگاهی بدهد که گروهی دارند زمین و برنامه

 «.کنندمحیطشان را غارت می
های ما این است به مردم فعالیت»گوید می 25شونده شماره مصاحبه

آگاهی بدهیم که چگونه رفتار کنند که محیط زیست خودمان را 
 «. نابود نکنیم و بهتر حفظ کنیم

مندی محیط زیست قلمداد بخشی یکی از پیامدهای مسئلهآگاهی
-ها، نوشتهها، سخنرانیشود. فعاالن محیط زیستی در قالب کانالمی

کنند به مردم این آگاهی را بدهند. های، بالکاردها و ... سعی می
آنان بر این باور هستند که در صورتی که مردم به این آگاهی برسند. 

شود و نه اجازه محیط زیست نه توسط خودشان تخریب و الوده می
-دهند که قدرتمندان)ثروتمند، مدیران سیاسی و ...( از آنان بیمی

 کنند.رویه استفاده 

 یجمع یتهایدادن به فعال تیاهمب( 
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گروهی از فعاالن محیط زیستی بر آن هستند که پیامدی که فعاالن 
کنند روئیت پذیر کردن قدرت محیط زیستی برای جامعه ایجاد می

خواهند که با اتحاد جمعی و ارتباطات جمعی است. آنان می
خودشان نشان دهند که برای دفاع از آب و خاک سرزمین خودشان 

حتی اگر این » کندمی اذعان 4 شماره شوندهمصاحبهمتحد هستند. 
فعاالن زیست محیطی هیچ کاری نتوانیم انجام بدهیم، حداقل میتونیم 

ه دهیم کاتحاد ما در دفاع از خاک و آبمان را نشان دهیم. نشان می
 «.دهیم که با هم هستیمما متحدیم، نشان می

 یاسیس یامدهایپ

مندی محیط زیستی یکی از کدهایی که ناشی از پیامدهایی مسئله
 توان به پیامدهای سیاسی اشاره داشت.مطرح شد، می

 (ستیز طیاز حد به مح شیب تیشدن)اهم ساحتیتکالف( 
توجهی کمآنچه مشهود است توجه بیش از حد به یک جنبه باعث 

شود و به نوعی مرئی کردن یک جنبه و نامرئی ها میبه سایر جنبه
هاست. توجه بیش از حد به محیط کردن و پوشاندن سایر جنبه

های اجتماعی از جمله مسائل شود سایر عرصهزیست باعث می
سیاسی به حاشیه برود که خود فعاالن محیط زیستی در پیامدهای 

-احبهمصاند. یکی از به آن اشاره داشته مسائل فعالیت محیط زیستی

اینکه ما به دنبال حفظ طبیعت و »گوید ( می5 ها )شمارهشونده
رویم فکر نکنید به سایر بخش های جامعه بی توجه مناظق خود می

هستیم. در خیلی از جاها از زبان، قومیت، دین و فرهنگ خود دفاع 
 «.مکنیکنیم و در سایر حوزه ها هم فعالیت میمی

 نقد یفضا جادیاب( 
های سیاسی اجازه بروز برخی از نقدها داده در جوامع بسته که نظام

 خطر ورود که ممکن است کمنشود، فعالیت و نقدها به سمتی می
ا هتواند نقد و فعالیتتری است. از جمله آن میدارای ریسک پایین

های زیست محیطی گرایش به جای نقظه سیاسی به سمت فعالیت
پیدا کند. هر چند در این صورت نقد مسائل مرتبط به محیط زیستی 

ا هشوندهمصاحبهشود. یکی از خود به نوعی نقد سیاسی تبدیل می
ها به فعالیت کنید فعالیت( در پرسش که آیا فکر نمی5 )شماره

ا هدر خیلی از حوزه»گوید محیط زیستی تقلیل یابد، در پاسخ می
شود، در محیط کرد و اجازه فعالیت داده نمی توان فعالیتواقعا نمی

ها فراهم آورد، مثل توان شروعی برای بسترسازی فعالیتزیست می
ها وارد شد و فعالیت را عمومی روزنه است که بتوان به سایر حوزه

 «.کرد
 راهبردهای مبتنی بر محیط زیست از دیدگاه فعاالن 

که از پدیده  های خاصیکنشیا برهمها شامل کنشراهبردها 
در این بخش به  .شودمی منتج مندی محیط زیست()مسئلهمحوری

مندی محیط زیست از دیدگاه ذکر راهبردهایی که ناشی از مسئله
فعاالن محیط زیست ارائه شده است در قالب کدگذاری به آن 

 شود.پرداخته می
 فعالیت زیست محیط به مثابه نوعی مقاومت

فعاالن محیط زیستی، این است که محیط یکی از راهبردها از منظر 
های زیست تبدیل به عرصه مقاومت شود، به این معنی فعالیت

محیط زیست به عنوان نوعی مطالبات در قالب هویت زبانی، هویت 
 قومی، ازادی، عدالت و ... در نظر گرفته شود. 

 هایریمگیبه تصم انتقادالف( 

های محیط زیستی فعالیتدر نزد فعاالن محیط زیستی، در قالب 
ها، بسیاری از مطالبات را صدا کرد و نشان داد که باید دولت

مدیران، ثروتمندان و سیاستگذاران به مطالبات آنان پاسخگو باشند، 
-ها و برنامهگیریهای خود را انتقاد از تصمیمآنان هدف از فعالیت

ما کم و »د: گویمی 9 شماره شوندهمصاحبهکنند. ها قلمداد میریزی
های خود را از طریق فعالیتمان در اینجا مطرح ها و بی توجهیکاستی

دهیم. کنیم. میبینید در اینجا به زبان مادری خیلی اهمیت میمی
 «. کنیمهای مالی میکنیم، کمکهای رایگان برگزار میکالس

 از سلطه قدرت ییرهاب( 
محیط زیستی در نزد مندی یکی دیگر از راهبردهایی که با مسئله

شود، رهایی از سلطه و گرایش به آزادی است. آنان فعاالن ایجاب می
دانند. یکی از های خود عدم کنترل و نقد قدرت میهدف از فعالیت

ما مردم را به طبیعت منبع » گوید ( می5 ها )شمارهشوندهمصاحبه
در  هاست، مردمکنیم، شهر پر از مشکالت و درگیری و ناامنینمی

توانند ازادی را حس کنند. ما در پی همین کوه و بیرون شهر می
هستیم که مردم به محیط دورو برشان بی توجه نباشند تا بتوانند 

 «.طعم آزادی را بچشند
 فعالیت زیست محیط به مثابه نوعی کمک

یکی دیگر از راهبردها در جهت بهبود مسائل محیط زیستی 
. محیط زیست در موضعی فراخوان کمک به محیط زیست است

 بحرانی قرار دارد و باید به بهبود وضعیت آن کمک کرد. 
 )عدالت(عتیبازگشت به قانون طب الف(

در نزد بسیاری از متفکران از جمله سیسرون)فیلسوف قرون 
وسطایی( طبیعت دارای عدالت، زیبایی و آزادی است و اگر مطابق 

عادالنه، آزادانه و زیبا توانیم با قانون طبیعت رفتار کنیم ما می
زندگی کنیم. نکته قابل توجه آن است که در نظر یکی از 

-( که دانشجوی دکتری جامعه5ها شماره شوندهمصاحبهفعاالن)

بیعت طبق قانون ط»گوید شناسی بود نیز همین نکته نهفته است و می
زندگی کنیم طبیعت بی عیب و نقص است، انسان وقتی وارد طبیعت 

بیند. ما باید به زندگی طبیعی ین آزادی و عدالت را میشود امی
برگردیم و پیشنهاد من این است مردم به محیط اطرافشان فکر کنند 

های خود را در جهت بهبود بجای آنکه تخریب کنند، دولت برنامه
 «. محیط به کار گیرد و فعاالن نیز در همین راستا اقدام ورزند

 بر توسعه یمبتن هایاستسی و هاکمک به برنامهب(
فعالیت در محیط زیست »کند که اظهار می 2شونده شماره مصاحبه

های توسعه دولت نیز به کند، در برنامهکمکی به توسعه منطقه می
های آن کاهش آن اشاره شده است. اگر به کمک دولت بیاییم هزینه

 «. توانیم به مردم آگاهی بدهیمیابد و میمی
-بخشی به مردم با برساخت مسئلهها و اگاهیهزینهدر واقع کاهش 

 باشد.مندی محیط زیست نیز یکی دیگر از راهبردها می
 

 گیرینتیجه

 به نگاهی نزدیک از باید محیطی زیست مسائل فهم برای   
 هواسط به انداخته شود که فرهنگی و سیاسی اجتماعی، فرایندهای

 و شوند می معرفی آفرین خطر خاص، محیطی زیست شرایط آنها ی
یا خطر تخریب محیط  "بحران وضعیت" ایجاد در ترتیب این به

 های تکنولوژی و انرژی، آتش سوزی، کمبود )آلودگی، زیست 
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ه کبر این اصل قرار دارد  تئوری برساخت گرایی .اند جدید( سهیم
مشکالت زیست محیطی تا اندازه ای در جامعه و به صورت 

می شوند و این فرآیند ساخته شدن « ساخته » اجتماعی خلق و 
تواند آزموده، فهمیده و توضیح داده شود. با این کار آشکار می می

شود که آیا یک مشکل زیست محیطی واقعاًًٌ همان قدر که مطرح 
اولویت دهی  . همچنینکنندگان دعاوی می گویند جدی هست یا نه

 )رسانهدعاوی مشکالت زیست محیطی توسط عاملین اجتماعی به
و واقعیات اجتماعی محیط  ، همیشه با ضرورت های واقعیها(

ارد در بسیاری از موتطابق ندارد: بلکه  زیست در سراسر کشور ایران
نشان دهنده ی ماهیت سیاسی تنظیم دستورالعمل هاست. به عنوان 

اصفهان و سمنان و  )مثال اینکه مساله کم آبی در استانهای مرکزی 
خصا مش  1می شودرسانه ای سایر استان ها بیشتر از  (یزد و کرمان

افکار، نظریه ها و مفاهیم موجود در جامعه و از همه مهمتر 
معادالت سیاسی می توانند نحوه ی درک شدن، تمجید شدن و مورد 

 راینبناب تفکر قرار گرفتن محیط زیست طبیعی را شکل دهند .
 بهرت یابند می که اهمیتی اساس بر ظاهراً محیطی زیست مشکالت

اجتماعیِ مشکالت زیست محیطی به  بندی طبقه این. شوند می بندی
این دلیل صورت می گیرد که دعاوی مشکالت زیست محیطی در 
یک زمینه ی اجتماعی متغیر مطرح می شوند. و تحت تأثیر افکار 

 می قرار فرهنگی های نگرش و علمی، سیاسی، شرایط اقتصادی 
مرور سئواالت مذکور می تواند راهگشای مسئله تحقیق . گیرند
ت محیطی بر اساس آسیب های بالقوه شان زیس مشکالت آیا باشد. 

رتبه بندی می شوند یا این طبقه بندی بر اساس معیارهای دیگری 
 شدن برمال از توانند می قدرتمند های گروه آیا صورت می گیرد؟

 تر ضعیف اجتماعی های گروه یا کنند جلوگیری مشکالت از بعضی
ن می توانند ای چگونه برسانند؟ آنها گوش به را صدایشان توانند می

 اختبرس که گرفت نتیحه توان می کلی طور به کار را انجام دهند؟
ی عاجتما ابعاد بررسی برای مناسبی گیری جهت اجتماعی، گرایی

مسائل زیست محیطی است. و شامل هدایت سیاست های زیست 
فرایندهای طرح مطالعات زیست محیطی و ساخت دانش محیطی، 

برساخت مسائل زیست محیطی در کردستان .زیست محیطی میشود
-ها و ... به نظر میها، فعاالن زیست محیطی، پژوهشتوسط رسانه

رسد ناشی از تجارب زیستۀ مردم کردستان در مورد تخریب زیست 
-وزی جنگلسمحیط باشد که آمارهای منتشر شده در خصوص آتش

 آبی و ... باشد.  عمیق استان، کمهای عمیق و نیمهها، تعداد چاه
از آنجا که امر حفاظت از زیست محیط دارای جنبه های      

عمومی و حاکمیتی است، نقش نهاد ها و سازمان های اجرایی نیز 
در این زمینه قابل توجه است. بدین ترتیب با افزایش بحران ها و 
مشکالت زیست محیطی و دامنه تکرار این مخاطرات در جامعه، 

م ترسیم می شود و به مرور این شرایطی آسیب زا از آن در ذهن مرد

_________________________________ 
برای رفع مشکالتشان آب خزر  دولت و بروکراسی اجرایی تصمیم می گیردو  1

و آب کارون به این مناطق انتقال داده شود لزوما به خاطر کویری بودن این مناطق 

ر ریس که بیشت بلکه دعاوی کنندگان شامل افرادی اند و یا بحران کم آبی نیست 

استانهای جمهورها و وزرا و مدیران بلند پایه سیاسی در طول دو دهه اخیر از 

بوده اند. با فهم این مساله می توان فهمید  مرکزی)سمنان، یزد، اصفهان. کرمان(

قضیه به موضوعی محوری برای حوزه عمومی و گفتمان های 
اجتماعی بدل می شود و در همین راستا نقش سازمان های مردم نهاد  
و عاملین اجتماعی )فعاالن محیط زیست( بعنوان تنظیم کننده افکار 

 ینسبت به محیط زیست در کردستان اهمیت اساسی دارد. راهبردها
این فعاالن برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در کردستان 
ممکن است در مقابل نهاد سیاسی)دولت(به تکاپو و اجرای سیاست 

از سلطه  ییرهاهای نهاد سیاسی،یریمگیبه تصم انتقادمقاومت، 
بازگشت به و برای محیط زیست با کمک به جامعه برای   قدرت

ر ب یمبتن هایاستسی و هاکمک به برنامه،)عدالت(عتیقانون طب
و نیز احترام به طبیعت  اهتمام ورزند. فعالیتی که می تواند  توسعه

 سبب شنیده شدن صدای آنان توسط جامعه شود.
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ر د لرستان، هورالعظیم پلدخترمنطقه چرا پروژه عظیمی برای احیای تاالبهای 

یه در آذربایجان و جلوگیری از تخریب محیط خوزستان و احیای دریاچه اروم

در نظر گرفته نمی شود و حتی بحران زیست و آتش سوزی جنگلهای کردستان 

 زیاد جدی دانسته نمی شود.آن 
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