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 1دانشیار در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران ،اهواز
 2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران ،اهواز
تاریخ دریافت مقاله1398/09/18 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1399/12/20 :

1

پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تأثر عوامل فقر اجتماعی بر پایداری محیط زیست شهری انجام گرفته است
که از نظر ماهیت ،نظری-کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ،توصیفی-تحلیلی می باشد.برای دست¬یابی به اطالعات
مورد نیاز از تكنیك پرسشنامه در منطقه  8شهری اهواز استفاده شده است.حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان
 384نفر برآورد شد.سیس برای تجزیه و تحلیل داده ها از محیط نرم افزار  SPSSبهره گرفته شده است.نتایج به
دست آمد از آزمون¬های مورد نظر نشان داد که متغیرهای احساس مسؤولیت ،اخالق اجتماعی ،افزایش سطح سواد
و آگاهی افراد جامعه بر پایداری محیط زیست شهری مؤثر هستند اما با توجه به یافته¬های این تحقیق نشان داده
شده که متغیر هنجارسازی بر پایداری محیط زیست تأثیری ندارد.هم چنین برای سنجش و اولویت¬بندی
شاخص¬های تأثیرگذار فقر اجتماعی برپایداری زیست محیطی از تكنیك تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس
استفاده شده است .نتایج به¬دست آمده از تكنیك مزبور نشان می¬دهد که شاخص¬های احساس مسئولیت ،اخالق
اجتماعی و بی¬سوادی به ترتیب با ضریب اولویت  0.5652 ، 0.5763و 0.5033تأثیر بیشتری برناپایداری محیط
زیست دارند و شاخص¬های بیكاری ،هنجار سازی اجتماعی به ترتیب با ضریب اولویت  0.4813 ، 0.4957نسبت
به بقیه شاخص¬ها از تأثیر کمتری نسبت به دیگر شاخص¬ها برخوردار است.
کلید واژهها :فقر اجتماعی،پایداری محیط زیست شهری،اهواز،منطقه 8

* نویسنده عهده دار مكاتبات:

amanpour@scu.ac.ir

105

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال هفدهم ،شماره  ،67پاییز 1399

-1مقدمه
درحال حاضرر ووعرعهی پایدار یکی از مباحث مهم در عرصره بسریاری از علوم محسرو
به دلیل بروز ضرایعا

می شرود رهیافت ووعرعه ی پایدار

زیسرت محیطی و کاهش عرط عمومی زددگی مردم به ویژه در جوامع شرهری یی دو دههی گذشرته

از عروی عرازمام ملل مطرح شرد (عرههودد عارف دژاد ) 45 1392:اوج گرفتن دگرادی از عواقب فعالیتهای ادسرادی برای
کرهی زمین برپایهی قطعنامهی عرازمام ملل درعرال  1983کمیسریودی جهادی با ریاعرت نادم برادتلند دتسرت وزیر وقت
دروژ جهت بررعری جامع مسرالل زیسرت محیطی و ووعرعه جهادی وکرکیل داد(فیروزی مهدی )29 1384:بردامهی زیسرت
محیطی عرازمام ملل ووعرعه ی پایدار را (پیکررفت کیییت زددگی ادسرام ها باووجه به حیظ فرفیت عریسرتم های وامین
کنندهی حیا

کره ی زمین ) یکی از شانص های ووععهی پایدار شانص زیست محیطی اعت :شهر به عنوام یک واحد

اکولوژیکی رابطهی دقیق میام ادسام و محیط را در نود دهیته اعت این شانص از ووععهی پایدار شهری از یریق کاهش
مصررف منابع و ادرژی کاهش حجم ضرایعا

کاهش للودگی وقویت میشرود (ایتهایس  )9:1375حیظ محیط زیسرت

یکی از مسرالل روز جهام اعرت فاجعهی زیسرت محیطی ده ونها لرامش و امنیت را از زددگی ادسام میرباید بلکه عالمتی و
هسرتی را وهدید میکند متأعریاده ادسرام در دورام عرلطهاش بر این کرهی ناکی به اعرتیاده بیرویه و بدوم بردامه ریزی از
منرابع یبیعی ایجراد للودگیهرای نطردراد در نراد ل

و هوا و از بین بردم ووام زیسرررت لم پردانتره اعرررت (ادهمی

اکبرزاده  :83:1390شررکویی  ) 363:1373امروزه مسررالل زیسررت محیطی عمیقاً دارای میهوم اجتماعیادد ودرکل مسررالل
زیسررت محیطی ریکررهی فرهنگی داردد حیظ محیط زیسررت به مسررالل زیادی اروباط دارد که بزرگ ورین و مهمترین لم
مسرألهی فرهنگ اچتماعی اعرت فرهنگ عامل اصرلی وبه معنای مووور ووعرعهی پایدار وحیافت از محیط زیسرت اعرت
بهبود محیط زیسرت زمادی حاصرل نواهد شرد که محیط یبیعی و فرهنگی ادسرام با هم مروبط باشرند الزمهی وحقق چنین
هدفی وجود انالق زیسرت محیطی درومامی اقکرار یک جامعه در یک ککرور می باشرد انالق زیسرت محیطی رفتار ایده
لل بکرررر دسررربرت بره محیط زدردگی نود اعم از محیط یبیعی اجتمراعی و فرهنگی اعرررت (اژدری 27:1382؛ادهمی اکبر
زاده )38:مسرللهی وتریب محیط زیسرت و فقر هر دو از مسرالل ضرروری جهادیادد که مکرترکا

بسریاری داردد اما ابلب به

یور جداگاده مورد بررعری قرار می گیردد فقر پدیده ای چند بعدی اعرت؛یعنی ده ونها شرامل بعد اقتصرادی برای ارضرای
دیاز های اعراعری( )Zeller et al., 2006, 446بلکه شرامل بعد ادسرادی فیزیکی زیسرت محیطی اجتماعی و عریاعری دیز
هسرت (شرریییدیا مهدوی حاجیلویی )1390 68 :فقر دو میهوم را شرامل میشرود ؛اول فقر به عنوام عدم دعرترعری به
امکادا

معیکررتی معین را شررامل می شررود در میهوم دوم فقر حق برنورداری از منابع و امکادا

اجتماعی-اقتصررادی

اعرت که اگر درلمد فرد از میزام معین پایینور باشرد به لم دعرترعری دتواهد یافت (حسرن زاده  ) 105:1379به این ورویب
فقر ابعاد وعرریعوری یافته و از فقر درلمدی (اقتصررادی) صرررف به فقر قابلیتی و محرومیت از وواداییهای اعرراعرری (فقر
اجتماعی) و محرومیت از ندما

رفاهی (فقر ندماوی) وحول یافته اعت (اعمعیل پور رحیمیام قربادی )127 1391:بالب

جمعیت ایرام در زمینهی فرهنگ زیسرت محیطی باچالشهای متنابهی روبرو اعرت و وعرعت دامنه مقیاس و پیچیدگی لم
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بیعرابقه اعرت و فکرار للودگی زیسرت محیطی در ککرور در مرز بحرادی اعرت (ادهمی اکبرزاده  )1390:38در مسرألهی
محیط زیسرت رفتارهای داهنجار در اروباط با محیط زیسرت به علت دالشرنایی با فرهنگ شرهردکرینی و عدم درد درعرت از
اوضرا زیسرت محیطی حاکم برجامعه و وضرعیت اعتقادا
و امکادا

فرهنگی مردم میباشرد زیرا مردم فرهنگ اعرتیاده از منابع یبیعی

زیسرت محیطی و فرهنگ زیسرتن همراه با یبیعت را دیامونتهادد و یا لم را به درعرتی درد دکردهادد این مسرالل

ریکرره در فقر اجتماعی دارد ووعررعهی شررهری و افزایش جمعیت اثرا
همه جادبه میباشرد اعرتام نوزعرتام در جنو
بتش قابل ووجهی از وأعریسرا

زیسررت محیطی عمدهای دارد که دیازمند مدیریت

بربی ککرور یکی از کادومهای اصرلی جمعیتی ککرور به حسرا

میلید که

مهم و راهبردی ککرور در این منطقه قرار دارد و یک منطقهی عظیم دیتی اعرت (پورعلی

وقی زاده  )9:1390کالدکرهر اهواز باجمعیتی بالغ بر 1425891مرکزعریاعری -اجتماعی اعرتام نوزعرتام میباشرد وآعریس
کارناده جا

و صرنایع متعدد در اهواز و به وبع لم مهاجر

بسریاری به این منطقه باعث رشرد عرریع شرهر گکرته اعرت

وولید حجم پسرامد و فاضرال های صرنعتی و نادگی شرهر را بامکرکال

زیسرت محیطی عمدهای مواجه عرانته اعرت و این

شرهر را به یکی از للودهورین شرهرهای ددیا وبدیل کرده اعرت (واحدیام حافظی مقدس کرمی )1 1393:این وحقیق عرعی
دارد که به شررناعررایی چند جنبه از مؤلیههای فقر اجتماعی که باعث وکرردید یا به وجود لورددهی للودگیهای بصررری در
کالدکهر اهواز میشود بهردازد
-1-1اهداف تحقیق:
مهمترین هدف تحقیق ارزیابی اثرگذاری فقر اجتماعی بر پایداری محیط زیست شهری(محیط بصری)
اهداف فرعی وحقیق:
-1شناعایی شانص های فقر اجتماعی ودکام دادم وأثیر لم ها برپایداری محیط زیست شهر اهواز
-2وعیین مهم ورین مؤلیه های فقر اجتماعی مؤثر بر پایداری زیست محیطی شهر اهواز
-1-2روش انجام تحقیق:
پژوهش حاضرر از دظر ماهیت کاربردی و ازلحا روش مطالعه ووصرییی-وحلیلی اعرت ؛یعنی دادههای مورد دیاز از یریق
روش میدادی و کتابتادهایی جمع لوری شرردهادد در روش میدادی ابزار گردلوری اصررالعا

پرعررکررنامه اعررت جامعهی

لماری مجموعهای از افرادی هسرتند که یک یا چند صریت مکرترد داردد جامعهی لماری مورد بررعری در این وحقیق منطقه
هکرت اهواز را دربر میگیرد که بر اعراس لنرین عررشرماری در منطقه هکرت  139687دیر عراکن میباشرد با ووجه به
محدودیتهای وحقیق و گسررتردگی جارافیایی و پراکندگی افراد در عررط منطقه و به علت عدم دعررترعرری به ومام لدام
درمد

زمام ادجام وحقیق براعرراس فرمول کوکرام وعداد افراد دموده  384دیر وعیین گردیده پس ازوکمیل پرعررکررنامهها

وجمع بندی وورود دادهها به درم افزار  SPSSوجزیه و وحلیل دادهها اقدام میگردد عرهس برای سننج
شناص

های تأثیرگذار فقر اجتماعی بر پایداری زیسنت محییی از تننی

شده است.
-2مبانی نظری تحقیق:

و اولویتبندی

تصنمیم گیری چند معیاره تاپسنی

اسنتفاهه
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تعاریف و مفاهیم؛
فقر اجتماعی:
پدیده فقراز گذشته وا کنوم با ادسام عجین بوده ویکی ازمسالل عمده در جوامع وفرهنگهای شنانته شده بکری ودتیجهی
دابرابری های شردید اقتصرادی-اجتماعی اعرت (صرامتی و کرمی  )218:1383درمیهوم فقر اراله وعرییی که برای زمام ها و
مکامهای متتلف یکسرام باشرد مقدوردیسرت(پیرایی وشرییقی  )1380:35در دیدگاه عرنتی فقر عبار

اعرت از محرومیت

مادی که با معیار درلمد یا مصررف عرنجیده می شرود اما امروزه معیارهایی دظیر عقب ماددگی درلموزش وپرورش لعریب
پذیری ابعاد نادوادو را دیز شرامل می شرود(صرادقی ومسراللی  )153:1387رلیس دادا درعرال  1379دیزفقر را عبار

از

دارعررایی در وأمین دیازهای اجتماعی می دادد(رحیمی ومحمدی  )107:1386فقر دو میهوم راشررامل می شررود:اول فقر به
عنوام عدم دعررترعرری به امکادا

معیکررتی معین اعررت که یبق لم هرگاه کلی هزینه ها یا میزام مصرررف کاالهایی نا

ووعرررط فرد ازحرد معینی کمتر براشرررد وی فقیر ولقی می شرررود(جبراری  ):4:1384درمیهوم دوم حق برنورداری ازمنرابع
وامکرادرا

اجتمراعی -اقتصرررادی اعرررت کره اگر درلمرد فرد از میزام معینی پرایین ور براشرررد بره لم دعرررترعررری دتواهرد

یافت(رابیروابراهیمی  ) 59:1385به این ورویب فقر ابعاد وعرریعتری یافته واز فقر درلمدی (اقتصررادی) صرریر به فقر قابلیتی
ومحرومیت از وواداییهای اعراعری(فقر اجتماعی) و محرومیت از ندما

رفاهی (فقر ندماوی) وحول یافته اعرت (کالدتری

و همکارام )1:1384:از این منظر فقرزدایی دیازمند رویکردی وعرریع به فقرومایز عرره بعد مروبط و بهم پیوعررته لم اعررت:
الف) فقر درلمدی و دارایی -معیکرت پایدار

) فقر مکرارکت و قدر

ج) فقر دعرترعری به ندما

اعراعری (جباری

)4:1384
یکی از بارزورین جنبههای فقر رابطهی لشرکاری اعرت که این پدیده با وتریب محیط زیسرت دارد در این زمینه باید گیت
که فقر به نودی نود داپایداری میلفریند(پاپلی یزدی وعررناجردی  )21:1387داپایداری در دواحی جارافیایی ککررورهای
در حال ووعرعه و فقیر به مراوب بیش از ککرور های ثروومند اعرت و این ریکره در فقر اقتصرادی و اجتماعی این جوامع
دارد به گوده ایی که لم را میووام بنیادی ورین ) .(Sumba,1996,266عامل داپایداری و وتریب اکولوژیکی دادسرت (
بسایی محمد )1390:23
توسعه پایدارشهر(پایدار محیط زیست شهری):
محیط زیسررت شررهری عبار

اعررت محیطی که فرلیند حیا

را فرا گرفته و با لم بر هم کنش دارد محیطزیسررت از

یبیعت جوادع ادسرادی و دیز فاراهایی که با فکر و به دعرت ادسرام عرانته شردهادد وکرکیل یافته اعرت و کل فارای زیسرتی
کرهی زمین یعنی بیوعریر را فرا میگیرد (عرلطادی  ) 6:1387محیط زیسرت شرهری فرلیند مدیریتی شرامل عره جنبه یبیعی
مصرنوعی(ادسرام عرانت) اجتماعی و اقتصرادی اعرت همچنین میووام گیت محیط زیسرت شرهری مکام بکارگیری شررایط
مناعب وداوم حیا

اجتماعی اعت(عیرینیواس )32:1380

دظریه ووعرعه پایدار شرهری حاصرل بحث های یرفدارام محیط زیسرت دربارهی مسرالل زیسرت محیطی به نصرو
محیط زیسرت شرهری که به ددبال دظریه (ووعرعه پایدار)برای حمایت از منابع یبیعی اراله شرد ووعرعه پایدارشرهری دیازمند
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شرررنراعرررایی محردودیرتهرای محیطی برای فعرالیرتهرای ادسرررادی دراروبراط برا شرررهرهرا و وطبیق روشهرای یراحی در این
محدودیتها اعرت در این دظریه موضرو دگهداری منابع برای حال و لینده از یریق اعرتیاده بهینه از زمین و وارد دکردم
ضررایعا

به منابع وجدید داپذیرمطرح اعررت پایداری شررهری مجموعهای از وضررعیتهایی اعررت که در یول زمام دوام

دارد(لقرایی ومهردی زاده  )36:1387پیترهرال ووعرررعره پرایردار شرررهری را بره عنوام شرررکلی از ووعرررعره امروزی کره
).(Hall,1993:133ووام ووعرعه مداوم شرهرها وجوامع شرهر دسرل لینده را وارمین کند وعریف میکند ووعرعه پایدار
شرهری ایجاد شرهرها را ونها برای لذ

بردم شرهردکرینام میدادد و راه رعریدم به پایداری شرهری را در ووجه به بردامهریزی

شرهری منطقهای و عراماددهی قادوم میدادد(زیاری  ) 25:1378شرهر پایدار به شرهری گیته میشرود که به دلیل اعرتیاده
اقتصرادی از منابع اجتنا

از وولید ضرایعا

بازیافت ضرایعا

و

قادر به ادامه حیا

شرهر پایدار باید هدفکرام بر ایجاد شرهرهایی با ورودی کمتر ادرژی و مصرال

نود دراز مد

نروجی کم ضرایعا

باشرد بردامهریزام

و للودگی کمتر متمرکز

کنند (ایتهایس  )7:1375دولت باید ازمحیط زیسررت شررهری حمایت همه جادبهای کند(عررههودد  )48:1392با ووجه به
وعاریف اراله شررده از پایداری و محیط زیسررت شررهری میهوم پایداری محیط زیسررت شررهری به معنی اعررتیاده از منابع
فرلیندها و جنبههای محیط زیسرت یک شرهر به گودهای که این محیط و اکوعریسرتم (شرهر) برای دسرل لینده قابل اعرتیاده و
بهره برداری باشد اعت (رضایی مقدم )18:1393
-3منیقه موره میالعه
اعتام نوزعتام بین 29درجه و 57دقیقه وا  33درجهی عرض شمالی وبین  47درجه و 40دقیقه وا  50درجه و 33دقیقهی
یول شرقی واقع شده و 3/9درصد از مساحت ککور را در بر گرفته اعت این اعتام در جنو

بربی ایرام واقع شده

اعت شهرعتام اهواز مرکز اعتام نوزعتام می باشد که دارای 7منطقهی شهری اعت که هر کدام از منایق برحسب
محدودهی ندما

شهرداری به ورویب دارای جمعیتی بالغ بر 158308 198586 209199 189239 102272 131201

 139687می باشند الزم به ذکر اعت که منطقه  5از منایق شهر اهواز جداشده اعت
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نقشه شماره( )1موقعیت و محدوهه شهر
-4یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
جنسیت
همامیور که در جدول شرماره  2مکراهده میشرود بر اعراس دتایح حاصرل از پرعرشدامه در منطقه  8شرهری اهواز 384
پرعشدامه پتش شد که از این بین  %54/95مرد و  %45/05زم بودهادد
جدول شماره( )2وضعیت جنسی پاسخگویان
وضعیت جنسی

تعداه

هرصد

مره

211

54/95

زن

173

45/05

کل

384

100

منبع :محاسبات نگارندگان

گروه سنی
بر اعراس جدول شرماره  3وضرعیت عرنی پاعرتگویام در پنح گروه عرنی از  15وا  70عرال بوده اعرت بیکرترین وعداد پاعر
دهندگام مربوط به گروه عررنی ( )26-35عررال با فراوادی 104دیر و  27/08درصررد و کمترین وعداد پاعررتگویام متعلق به
گروه عنی( )56-70عال بوده که فراوادی  45دیر و  11/72درصد را شامل میشود
جدول شماره( )3تعداه و هرصد پاسخگویان
وضعیت گروه سنی

فراوانی

هرصد

( )25-15سال

73

19/01

( )35-26سال

104

27/08

( )45-36سال

98

25/52

( )55-46سال

64

16/67

( )70-56سال

45

11/72

منبع :محاسبات نگارندگان

وضعیت تحصیالت
همامگوده که در جدول شرماره  4مکراهده میشرود عرط وحصریال

پاعرتگویام در پنح دعرته یبقهبندی شرده اعرت که

بیکرترین وعداد فراوادی و درصرد متعلق به گروه اول (زیردیهلم) با  136دیر  35/42درصرد و کمترین به گروه پنجم با 35
دیر و  9/11درصد در برگرفته اعت
جدول شماره ( )4وضعیت تحصیالت پاسخگویان
تحصیالت

فراوانی

هرصد

زیرهیپلم

136

35/42

هیپلم

98

25/52
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فوقهیپلم

73

19/01

لیسان

42

10/94

35

9/11

فوقلیسان

و باالتر

منبع :محاسبات نگارندگان

یافته های استنباطی:
آزمون فرضیهها:
فرضیه اول
های فقر اجتماعی بر پایداری زیست محییی اثر می گذاره:

به نظر میرسد که شاص

-1رابیه بین احساس مسؤولیت و پایداری محیط زیست شهری
با ووجه به دتایح ضرریب همبسرتگی پیرعروم در فاصرله ایمینام  %95عرط معناداری برابربا صریر اعرت که کوچکتر از
 0/05اعرت .یعنی با ایالعا
عبار

موجود  H 0رد میکرود و ( H1فرضریه پژوهکرگر در این شرانص )وأیید می شرود به

دیگر احسراس مسرؤولیت با حیظ محیط زیسرت رابطه دارد .شرد

محیط زیسرت نو

رابطه بین دو متایر احسراس مسرؤولیت و حیظ

اعرت و جهت رابطه مسرتقیم اعرت .به بیام دیگر با افزایش احسراس مسرؤولیت در افراد میزام حیظ

محیط زیسرت و رفتارهای زیسرت محیطی افزایش مییابد و با کاهش احسراس مسرؤولیت میزام رفتارهای زیسرت محیطی
دیز کاهش نواهد یافت
-2رابیه بین بی سواهی و پایداری محیط زیست شهری
با ووجه به دتایح ضرریب همبسرتگی پیرعروم در فاصرله ایمینام  % 95عرط معناداری برابر با صریر اعرت که کوچکتر از
 0/05اعرت یعنی با ایالعا

موجود H0رد میکرود و ( H1فرضریه پژوهکرگر در این شرانص)وأیید می شرود به عبار

دیگر بی عروادی با حیظ محیط زیسرت و رفتارهای زیسرت محیطی رابطه دارد .شرد
حیظ محیط زیسرت نو

رابطه بین دو متایر بی عروادی و

اعرت و جهت رابطه مسرتقیم اعرت .به بیام دیگر هرچه عرط عرواد در بین افراد جامعه افزایش

یابد حیظ محیط زیست دیز بهتر میکود و بالعکس
-3رابیه بین هنجار سازی و پایداری محیط زیست شهری
با ووجه به دتایح ضرریب همبسرتگی پیرعروم در فاصرله ایمینام 95 %عرط معناداری برابر اعرت با  )sig=0/59( /59که
بزرگتر از  0/05اعرت یعنی با ایالعا
به عبار

موجود (H1فرضریه پژوهکرگر در این شرانص) رد می شرود و  H0وأیید میشرود

دیگر هنجارعازی با حیظ محیط زیست و رفتارهای زیست محیطی رابطه معناداری ددارد.

-4رابیه بین نرخ بیناری و پایداری محیط زیست شهری
با ووجه به دتایح ضرریب همبسرتگی پیرعروم در فاصرله ایمینام  %95عرط معناداری برابر با صریر اعرت که کوچکتر از
 0/05اعرت یعنی با ایالعا

موجود H0رد میکرود و ( H1فرضریه پژوهکرگر در این شرانص )وأیید می شرود به عبار

دیگربیکاری با حیظ محیط زیسرت و رفتارهای زیسرت محیطی رابطه دارد .شرد

رابطه بین دو متایر بیکاری و حیظ

111

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال هفدهم ،شماره  ،67پاییز 1399

محیط زیست متوعط و جهت رابطه مستقیم اعت .به بیام دیگر هرچه اشتاال در بین افراد جامعه افزایش یابد حیظ محیط
زیست دیز بهتر میکود و بالعکس.
-5رابیه بین اصالق اجتماعی وپایداری محیط زیست شهری
با ووجه به دتایح ضرریب همبسرتگی پیرعروم در فاصرله ایمینام %95عرط معناداری برابر با صریر اعرت که کوچکتر از
 0/05اعرت یعنی با ایالعا

موجود H0رد میکرود و ( H1فرضریه پژوهکرگر در این شرانص )وأیید می شرود به عبار

دیگر انالق اجتماعی با حیظ محیط زیسرت رابطه دارد .شرد

رابطه بین دو متایر انالق اجتماعی و حیظ محیط زیسرت

قوی و جهت رابطه مسرتقیم اعرت .به بیام دیگر با افزایش انالق اجتماعی در افراد میزام حیظ محیط زیسرت و رفتارهای
زیست محیطی افزایش می یابد و با کاهش انالق اجتماعی میزام رفتارهای زیست محیطی دیز کاهش نواهد یافت.
جدول شماره 5 :ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل با متغیر وابسته حفظ محیط زیست
مقدار ضریب

متغییر

رابیه یا عدم وجوه رابیه همبستگی

سیح معناهاری

همبستگی
احساس مسئولیت

0.21

0.000

همبستگی و رابیه مستقیم و مثبت وجوه هاره

بی سواهی

0.39

0.000

همبستگی و رابیه مستقیم و مثبت وجوه هاره

هنجار سازی

0.21

0.059

همبستگی و رابیه معناهار وجوه نداره

بیناری

0.13

0.000

همبستگی و رابیه مستقیم و مثبت وجوه هاره

اصالق اجتماعی

0.44

0.000

همبستگی و رابیه مستقیم و مثبت وجوه هاره

منبع:نگارندگان

فرضیه هوم
به نظر میرسند شناص

گرای

به بی مسنؤلیتی مرهم مهم ترین مؤلفه فقر اجتماعی مؤثر برپایداری زیسنت محییی

شهر اهواز است:
برای مکرتص شردم میزام وأثیر شرانصهای فقر اجتماعی بر پایداری زیسرت محیطی از لزموم  tوک دموده ایی اعرتیاده
گردیده اعرت لذا با ووجه به ییف  5گاده لیکر

میادگین فرضری  3در دظر گرفته شرد بنابراین برای پاعرتگویی به اینکه

کدام شرانص بیش از دیگر شرانصها در اولویت بیکرتری برای ووجه به لمها و عرعی در بهبود لم شرانصها باید ادجام
شرود و وأثیر بیکرتری بر داپایداری محیط زیسرت دارد به انتالف میادگین دگاه میکنیم انتالف میادگین به دعرت لمده که
در جدول( )6دکرام میدهد که شرانصهای احسراس مسرلولیت و انالق اجتماعی و بی عروادی به ورویب وأثیر بیکرتری بر
محیط زیسررت داردد و شررانصهای بیکاری و هنجارعررازی اجتماعی وأثیر کمتری دسرربت به دیگر شررانصها بر محیط
زیست داشته ادد پس فرضیه دوم(پژوهکگر) دیز وأیید می شود
جدول( )6سنج

میزان تأثیر شاص

های فقر اجتماعی مؤثر بر محیط زیست از هیدگاه شهروندان منیقه 8
Test Value=3

شانصها
میادگین
احساس مسئولیت

3 43

انتالف

ادحراف

میادگین

اعتاددارد

0 152

0 375

فراوادی
35

مقدار

درجه

t

لزادی

1 202

36

Sig

میادگین
فرضی

0 051

3
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اصالق اجتماعی

3 01

0 118

0 592

35

0 633

36

0 038

3

بیسواهی

2 99

0 133

0 619

63

0 138

58

0 866

3

بیناری

1 34

0 103-

0 504

62

1 050-

65

0 011

3

هنجار سازی

1 22

0 424-

0 433

60

1 608-

60

0 035

3

اجتماعی

منبع:نگارندگان

مرحله هوم:
سنج

و اولویت بندی شاص

های تأثیرگذار فقر اجتماعی بر پایداری زیست محییی

برای عرنجش و اولویتبندی شرانصهای وأثیرگذار فقر اجتماعی بر پایداری زیسرت محیطی از وکنیک وصرمیم گیری چند
معیاره واپسریس اعرتیاده شرده اعرت این وکنیک می ووادد راهگکرای ارزیابی و اولویت بندی گزینههای مورد دظر باشرد در
این وکنیک یک گزینهی فرضری به عنوام گزینهی ایده لل مثبت و یک گزینهی فرضری دیگر به عنوام گزینهی ایده لل
منیی در دظر گرفته میشرود و فواصرل ومامی گزینهها از این دو گزینه محاعربه میگردد گزینهی دهایی می بایسرت دارای
کمترین فاصررله از ایده لل مثبت و در عین حال دارای بیکررترین فاصررله از ایده لل منیی باشررد (دوروزی و بتتیاری
 )26:1388دتایح بهدعرت لمده از وکنیک مزبور حاکی از لم اعرت که شرانصهای احسراس مسرلولیت انالق اجتماعی
بیعرروادی به ورویب با ضررریب اولویت  0 5652 0 5763و 0 5033وأثیر بیکررتری بر داپایداری محیط زیسررت داردد و
شرانصهای بیکاری هنجار عرازی اجتماعی به ورویب با ضرریب اولویت  0 4813 0 4957دسربت به بقیه شرانصها از
وأثیر کمتری دسبت به دیگر شانصها برنوردار اعت
جدول ( )1سنج
رتبه

و اولویت بندی شاص
شاص

های تأثیرگذار فقر اجتماعی بر پایداری زیست محییی
شاص

اولویت

فاصله از ایده آل مثبت

فاصله از ایده آل منفی

1

احساس مسئولیت

1.53

1.12

0.5763

2

اصالق اجتماعی

1.52

1.17

0.5652

3

بیسواهی

1.46

1.44

0.5033

4

بیناری

1.45

1.47

0.4957

5

هنجار سازی اجتماعی

1.38

1.49

0.4813

منبع:نگارندگان

 -5نتیجهگیری:
همادطور که ذکر شرد موضرو وحقیق حاضرر ارزیابی اثرگذاری فقراجتماعی مؤثر بر پایداری محیط زیسرت شرهری(محیط
بصرری) اهواز می باشرد در مباحث گزارش یافتهها و لزموم فرضریا

ووصریف جامعه مورد مطالعه بررعری شرد .با ووجه

به لزموم پیرعروم در این وحقیق مکرتص گردید که با عرط ایمینام %95بین (احسراس مسرلولیت) و (پایداری زیسرت
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محیطی) رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد به این معنا که با افزایش احسراس مسرؤولیت در افراد میزام حیافت از محیط
زیسررت در جامعه دیز افزایش نواهد یافت و بالعکس .دورکیم جوامع را دارای دو دو همبسررتگی ارگادیک ومکادیک
وقسریم کردهاعرت  .بنابراین میتوام اینگوده دتیجه گرفت که جوامع شرهری مادند جوامع ارگادیک می باشرند که مردم جهت
هر کار و مسرألهای واحد و عرازمادی را مسرؤول می دادند وحس مسرؤولیت این افراد بسریار پالین اعرت به نصرو

در

مورد حیظ محیط زیست شهر با ووجه به للودگی عط شهر کامالً مکهود اعت.
دتیجه دیگری که در این وحقیق باووجه به لزموم پیرعروم با عرط ایمینام %95به دعرت لمد این بود که بین متاییر(بی
عروادی) و (پایداری زیسرت محیطی) دیز رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .به این معنا که به هر اددازه عرط عرواد افراد
جامعه افزایش یابد میزام پایداری محیط زیسرت شرهر دیز افزایش می یابد و بالعکس به این دتیجه می رعریم که باال بودم
عرط عرواد ولگاهی افراد جامعه عامل وأثیرگذار و وعیین کنندهای بر رفتارهای ادسرادها می باشرد همچنین عامل مهمی در
پایداری محیط زیسرت شرهری می باشرد .یعنی اگر مردم لگاه وبا عرواد باشرند و ایالعا

کافی در این زمینه داشرته باشرند

بدوم جبر و دانودلگاه در این راعتا والش نواهندکرد
باووجه به لزموم ضرریب همبسرتگی پیرعروم با عرط ایمینام  %95در این وحقیق مکرتص گردید متاییر (هنجارعرازی) و
(پایداری زیسررت محیطی) وأثیری ددارد بنابر دظریا

مطرح شررده که افراد قبل از ادجام هرعملی نود را با ارزش های

جامعه عرازگار می کنند چنادچه نالف هنجاری اقدام دمایند از یرف جامعه یرد می شرودد میتوام گیت اگر هنجاری در
یک جامعه مورد وأیید باشررد مردم براعرراس لم رفتار می کنند اما در این وحقیق برنالف دظریا

مطرح شررده وأثیر

هنجارعرازی بر حیظ محیط زیسرت رد شرد .این دتیجه را اینگوده می ووام وبیین کرد که عرانت ابلب هنجارها در جامعه
ووعرط عرانتارکلی یعنی دولت و دولت مردام ادجام می شرود و چوم دید مردم دسربت به عملکرد و بردامه ریزی و یرح
ها ودر کل بیادا

دولت مردام مثبت دیسرت دردتیجه از عمل به هرگوده هنجار مورد وأیید ایکرام عرربازمیزدند هرچند

هنجار مطرح شرده درعرت و مقبول هم باشرد اما چوم از یرف عرانتاری که مورد قبول و پذیرش عام دمی باشرد مطرح
شرده مورد پذیرش قرار دتواهد گرفت .ممکن اعرت در یک پروعره زمادی لم هنجار در جامعه ثبا

پیدا کند و مطملناً

زمادی اعت که مردم نود به صحت و عقم و حقیقت لم لگاه گرددد.
دتای لزموم ضرریب همبسرتگی پیرعروم با عرط ایمینام  %95دکرام داد که رابطه مثبت و معنی داری بین متاییر (بیکاری) و
(پایداری زیسرت محیطی) می باشرد.به این دتیجه می رعریم که بیکاری یکی از عوامل وأثیر گذار در داپایداری محیط زیسرت
شرهری می باشرد زیرا افراد شرابل به دسربت درلمد نود حافرادد بهای بیکرتری برای حیافت محیط زیسرت نود بهردازدد و
از لحا روادی لرامش بیکرتری دسربت به افراد بیکار داردد و فربهی کمتری به محیط وارد می کنند دتیجه دیگری که در
این وحقیق باووجه به لزموم پیرعروم با عرط ایمینام  %95به دعرت لمد این بود که بین متاییر(انالق اجتماعی) و(پایداری
زیسرررت محیطی) دیز رابطره معنادار و مثبتی وجود دارد به این معنا که اگر انالق اجتماعی در عرررط جامعه ما دهادینه و
پایدار گردد میزام پایداری محیط زیسرت دیز افزایش می یابد و بالعکس به این دتیجه میرعریم که انالق عامل وأثیرگذار و
وعیین کنندهای بر رفتارهای ادسرادها می باشرد همچنین عامل مهمی در حیظ محیط زیسرت و رفتارهای زیسرت محیطی
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مناعب می باشد .برای مشخ

شدن میزان تأثیر شاص

های فقر اجتماعی بر پایداری زیست محییی از آزمون  tت
میادگین فرضری  3در دظر گرفته شرد .بنابراین برای

نمونه ایی اسنتفاهه گرهیده اسنت لذا با ووجه به ییف  5گاده لیکر

پاعرتگویی به اینکه کدام شرانص بیش از دیگر شرانصها در اولویت بیکرتری برای ووجه به لمها و عرعی در بهبود لم
شررانصها باید ادجام شررود و وأثیر بیکررتری بر داپایداری محیط زیسررت دارد به انتالف میادگین دگاه میکنیم انتالف
میادگین به دعرت لمده که در جدول( )6دکرام میدهد که شناص
بیشنتری بر محیط زیسنت هارند و شناص
بر محیط زیسنت هاشنته اند.سنپ
محییی از تننی

های بیناری و هنجارسنازی اجتماعی تأثیر کمتری نسنبت به هیگر شناص

برای سننج

و اولویتبندی شناص

تصنمیم گیری چند معیاره تاپسنی

آن اسنت که شناص

های بیناری ،هنجار سنازی اجتماعی به ترتیب تأثیر
ها

های تأثیرگذار فقر اجتماعی بر پایداری زیسنت

استفاهه شده است .نتایج بههست آمده از تننی

مزبور حاکی از

های احسناس مسنئولیت ،اصالق اجتماعی ،بیسنواهی به ترتیب با ضنریب اولویت ، 0.5763

 0.5652و 0.5033تأثیر بیشنتری بر ناپایداری محیط زیسنت هارند و شناص
ترتیب با ضننریب اولویت  0.4813 ، 0.4957نسننبت به بقیه شنناص

های بیناری ،هنجار سنازی اجتماعی به

ها از تأثیر کمتری نسننبت به هیگر شنناص

ها

برصورهار است.
در پایام بحث الزم اعرت که یک جمع بندی کلی در رابطه با عوامل فقر اجتماعی ذکر شرده برپایداری محیط زیسرت و
رفتارهای زیست محیطی اراله شود
برای وبیین پایداری محیط زیسرت شرهری به دظر میرعد اولین واژه وأثیر گذار برای پایداری محیط زیست شهری افزایش
عرط لگاهی افراد جامعه و پرردگ کردم مسرالل زیسرت محیطی در این زمینه می باشرد یعنی مسراللی که مردم قلباً و بایناً
لم را قبول داردد و براعراس لم عمل میکنند با ووجه به مطالعا

ادجام شرده در راعرتای حیظ محیط زیسرت مکرتص

گردید که افزایش دادش و لگاهی مردم در این زمینه گامی مهم و مؤثر میباشرد و به دظر میرعرد رفتار بسریاری از مردم در
وتریب محیط زیسرت شرهر و جامعه نود از روی دالگاهی لدهاعرت و در بیام دیگر بسریاری از افراد ده عمداً بلکه عرهواً از
جهت بی ایالعی در راعرتای وتریب محیط زیسرت عمل می کنند زیرا زمادی که افراد دسربت به محیط لگاهی دداردد پس
احسراس مسرلولیتی دسربت به لم در نود دمی بینند درکنار لموزش باالبردم انالق اجتماعی و وعهد و مسرؤولیت وهمچنین
اشرتاال زایی وبرای افراد بیکار جامعه وایجاد منابع درلمدی برای لدها از عوامل مهم دیگری هسرتند که بر پایداری محیط
زیست شهری و رفتارهای زیست محیطی وأثیر گذاردد
-6پیشنهاهها:
وقویت حس مسرؤولیت پذیری در حیافت از محیط زیسرت و اروقاء روحیه وعاوم درمردم و دهایتاً وبلور فرهنگ زیسرتمحیطی در اقکار متتلف ککور با فرهنگ عمومی.
افزایش لگاهی های عمومی در بین اقکرار متتلف مردم و کلیه عرطوح وحصریلی برای پیکرگیری از وتریب و للودگیمحیط زیست.
-والش برای باال بردم انالق اجتماعی جهت دهادینه و پایداری رفتارهای حیظ محیط

115

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال هفدهم ،شماره  ،67پاییز 1399

زیست مناعب در عط شهر.
اشتاال زایی برای افراد بیکار جامعهمنابع:
 اژدری افسروم ( )1382ووعرعه فرهنگی و محیط زیسرت فصرلنامه علمی عرازمام حیافت محیط زیسرت شرماره 3927
 بسراییام محمد ( )1390بررعری الگوی ناموش فرهنگ فقر و عوامل مروبط با لم مطالعة موردی شرهرعتام دلیام اعتاملرعتام مسالل اجتماعی ایرام عال دوم شماره 2زمستام  1390صص 32-7
 پیرایی نسررو و شرهریار شرییعی )  ( 1380اددازه گیری فقر با واکید بر نادوارهای شرهری اعرتام مازددارام یی35

عالهای 1375 -1369پژوهشهای اقتصادی عال اول شماره

 جباری حبیب )  ( 1384رویکردهای اجتما مدار در بردامه های کاهش فقر رفاه اجتماعی عرال پنجم شرماره 184
 رابیر حسرین و زهرا ابراهیمی )  ( 1385فقر در ایرام یی عرالهای  1383-1368فطلنامه علمی ایرام با اعرتیاده ازرویکرد فازی رفاه اجتماعی عال هیتم شماره28

135

 رحیمی مجید و حمید محمدی )  ( 1386شرانصهای فقر و واییراعال شکم شماره24

رفاهی نادوارهای روعرتایی رفاه اجتماعی

107

 رضرایی مقدم علی ( )1393بررعری وأثیر کاربری زمین بر محیط زیسرت شرهری شرکرمین کنیرادس ملی بردامه ریزی ومدیریت شهری با وأکید بر مؤلیههای شهر اعالمی صص 25-16
 عرههودد رضرا و عارفدژاد محسرن ( )1392الویت بندی شرانصهای ووعرعه پایدار شرهری با رویکرد وجزیه و وحلیلعررلسررله مراوبی گروهی(مطالعه موردی :در شررهر اصرریهام فصررلنامه مطالعا

بردامه ریزی شررهری عررال اول شررماره

اول صص43-59
 عررینیواس هاری ( )1380محیط زیسرت شرهری :عریاعرت گذاری و اقدام ورجمه عریروس موعروی مجله شرهرداریها شماره22

32

 شررییی دیا زهرا ( )1390نقممیز یکدۀ شوررود بتش شیب ل

فقر اجتماعی و اقتصناه روسنتایی بر تخریب محیط زیسنت (میالعه مورهی :مرتع
شهرعتام زابل) پژوهش های جارافیای ادسادی شماره  76صص84-67

 صرادقی حسرین و ارشرک مسراللی )  ( 1387رابطه رشرد اقتصرادی و ووزیع درلمد با رودد فقر در رفاه اجتماعی عرال 6شماره59-58 24
 دجما اعرمعیلپور محمدحسرن رحیمیام عرحر قربادی ( )1391بازلفرینی باف وهای فرعروده شرهری با وأکید بر بسریحاجتماعی؛مطالعه موردی محله ککرتارگاه در شرهر یزد مطالعا
پادزدهم 140-123

و پژوهش های شرهری و منطقه ای عرال چهارم شرماره

116

ارزیابی اثرگذاری فقر اجتماعی بر پایداری محیط زیست شهری(محیط بصری) ( مطالعه موردی :منطقه  8شهر اهواز)

 -واحدیام حافظی مقدس کرمی ( )1393بررعری رودد ووعرعه شرهر اهواز و اثرا

زیسرت محیطی لم اولین همایش ملی

معماری عمرام و محیط زیست شهری همدام ادجمن ارزیابام محیط زیست هگمتاده

3

اویهاس زاکس (" )1375دگاهی به وعاریف ووععه پایدار از دیدگاههای متتلف"ورجمه ویکتوریا جمالی نبردامه ادجمنمتتصصام محیط زیست ایرام عال دوم شماره  3و 4صص2-10
ادهمی واکبر زاده ( )1390بررعری عوامل فرهنگی مؤثر بر حیظ محیط زیسرت شرهر وهرام مطالعه موردی منایق  5و 18وهرام) مجله وتصصی جامعه شناعی /عال اول /شماره اول

83

بهرام عرلطادی کامبیز (  )1387محیط زیسرت مجموعه مباحث و روش های شرهرعرازی وهرام مرکز مطالعاشهرعازی و معماری ایرام

ووحقیقا

6

پورعلی ملیحه وقی زاده ( )1390بررعری علل ومنکرأ ایجاد گرد وببار در اعرتام نوزعرتام رشرد لموزش جارافیا دورهبیست وپنجم شماره 3

9

جباری حبیب )  ( 1384رویکردهای اجتما مدار در بردامه های کاهش فقر رفاه اجتماعی عررال پنجم شررماره18

4

حسرن زاده علی ( )1379بررعری عوامل موثر برفقر مطالعه موردی ایرام پژوهکهای اقتصادیایرام عال عوم شماره های 4و5

105

-زیاری کرامت اله ( )1378اصول وروش های بردامه ریزی منطقه ای

25

شکولی حسین( )1373دیدگاههای دو در جارافیای شهری جلد اول وهرام ادتکارا-فیروزی مهدی ( )1384حق بر محیط زیست ادتکارا

جهاد دادکگاهی

عمت

363

29

کالدتری صرمد و دیگرام ( )1384اروباط فقر با قادودگریزی و شرکل گیری لعریب اجتماعی رفاه اجتماعی عرال 5شماره 17

1

لقایی حسررنعلی و محمدی زاده حمیده(" )1387مقدمهای برووعررعه شررهری پایدار شررهری و دقش بردامه ریزی شررهری"فصلنامه هنرهای زیبا شماره 6صص43-32
- Hall, P. (1993), Toward sustainable livable and innovative cities for 21 century The third
conference of the world capitals, Tokyo.133
-Sumba, M., 1996, Viewpoint on Sustainable Urban Development in Sub-Saharan Africa, Journal
of Cities, Vol. 13, No. 4, p.266
-Zeller, M., Manohar, Sh., Carla, H. and Cecile, L., 2006, An Operational Method for
Assessing the Poverty Outreach Performance of Development Policies and
Projects: Results of Case Studies in Africa, World Development, VO l. 34, No. 3, p.
446.
-Papoli Yazdi, M.H., Rajabi Sanajerdi, H., 2008, the Theory of Urban and Surrounding,
Smart Publications.

117

1399  پاییز،67  شماره، سال هفدهم، علمی – پژوهشی،فصلنامه جغرافیایی سرزمین

-Sameti, M., Karami, A., 2004, Studying the Effect of Governmental Expenses in the
Agricultural Section on Decreasing Rural Poverty in the Country, Economic
Research Magazine, No. 67, p. 218.

Evaluating the effectiveness of social poverty on the urban environment persistence (optical
environment)
(Case study : Region number 8 of Ahvaz city)

Abstract
The current study aims to recognize the effectiveness rate of social poverty on urban
environment persistence that is theoretical-optical in nature, and regarding the study method it is
descriptive-analysis.
To gather the needed data, the questionnaire technique was used in region number 8 of Ahvaz city.
The case mass is confirmed 384 people using the Morgan table. To analyze the data, the SPSS
software was used. The results showed that the sense of responsibility, social ethics, developing the
education level and increasing the awareness of the citizens has effective impact on the living
environment persistence but based on the results of this study the normalization coefficient does not
affect the environment persistence. Also, for evaluating and prioritizing the effectiveness of social
poverty on the environment persistence, the TOPSIS multi-variables deciding technique was
applied. The results of the said technique showed that the sense of responsibility, the social ethics
and the analphabet indexes had the most effect on the environment persistence with the priority
coefficient amounts of 0.5763 , 0.5652, and 0.5033 respectively. And the unemployment and social
normalization indexes had the least effect compared to the others with the amounts of 0.4957 and
0.4813 respectively.
Keywords : Social poverty , Environment persistence, Ahvaz, region number 8
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