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  چکیده

باشد. این در حالی است که المللی و اندیشمندان میهای بینزیستی و روند فزاینده آن دغدغه اصلی سازمانامروزه بروز معضلات محیط
ستایی به عنوان مهمترین پایگاه ی روباشند. در این میان جامعهها عامل اصلی بروز این معضلات و همچنین قربانی نهایی آن میانسان

گیری در روستاها، مدیران کند. مسئولین تصمیمزیستی دست و پنجه نرم میهای محیطتولید محصولات غذایی، نیز با مشکلات و بحران
بررسی  حاضر پژوهش اصلی هدف رو،این ازباشد. ها میزیستی یکی از مهمترین وظایف آنباشند که توجه به مسائل محیطروستایی می

با  .باشدمی زیست در نواحی روستایی شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهرهای مدیران روستایی در راستای حفاظت از محیطچالش
نفر(  21دشتستان ) منطقه مدیران روستایی ها و موانع، باکیفی در این مطالعه، جهت شناخت بهتر چالش رویکرد توجه به کاربرد

تکنیک تئوری بنیانی استراوس و کوربین بهره گرفته ، از تحلیل نتایج این مطالعه جهتیافته انجام گرفت.  ساختار نیمه عمیق هایمصاحبه
ها براساس ماهیت در قالب مدل پارادایمی و در مقوله شد. در نهایت مفاهیم مستخرج از مصاحبه 12مفهوم و  51شد که منجر به استخراج 

کد( و اجتماعی  8کد(، آموزشی و مهارتی ) 7کد(، مالی و حمایتی ) 5کد(، طبیعی ) 0کد(، کالبدی ) 1کد(، فرهنگی ) 23سازوکار انسانی ) 7
 کد( جایگذاری شدند. 0)

"مدیران روستایی"، "مدل استراوس و کوربین"، "شهرستان دشتستان"، "زیستحفاظت محیط"، "پژوهش کیفی"کلمات کلیدی: 

  مقدمه -1
 شده است جینسبتاً را ستیزطیمح در مورد ینگرانامروزه 

(Elliott., 2014) های اخیر، نگرانی مجامع زیرا در سال
زیست و سیاسی و علمی در ارتباط با مسائل و مشکلات محیط

پذیری ها جهت بهبود و حفاظت از آن در مقابل آسیبتلاش
بیشتر، ابعاد جهانی به خود گرفته است. نقطه عطف این 

میلادی تاکنون در چندین اجلاس و  1171از دهه  هانگرانی
زیست و انسان، بیانیه مشترک جهانی از جمله کنفرانس محیط

 1112گزارش کمیسیون براتلند، کنفرانس زمین و توسعه سال 
در ژوهانسبورگ )آفریقای  2112در ریو، توسعه پایدار سال 

ور ، و دست2112جنوبی(، اجلاس سران در ریودوژانیرو در سال 
متجلی شده است  2116کار اهداف توسعه پایدار پس از سال 

عصر  کم،یو  ستیقرن ب(. 1811)یاقوت حردانی و همکاران، 
بوده است؛  نیدر کره زم یاریبس یطیمحستیز یهابروز فاجعه

توجه بدون  یرشد اقتصاد یانسان برا تلاشکه از  ییهاهفاجع
(. 1811)علوی،  شودیم یناش داریپاه وسعت یهامؤلفه ریسا به

 بیشتر ع طبیعی،و مناب عتیاز طب ننادرست انسا استفاده
 هکرد مواجهی ستیزیطمحجدی لات کرا با مش نجها یکشورها

، تی، در کنار انفجار جمعیکنونتی سیزیطمح یهانبحرات. اس
جامعه بشری را  ،های خطرناکگسترش بیماریو  افزایش فقر

 یستیزیطمح یهانبحران مهمتریاز جمله  .کندتهدید می
های های اسیدی، دگرگونین، بارابه نابودی لایه ازن نتوایم

های رادیواکتیویته، قطع ها، آلودگیاقلیمی، بروز خشکسالی
رویه درختان جنگل، فرسایش خاک، تخریب زیستگاه بی

های حیاتی، کاهش تنوع زیستی، جانوران، نابودی گونه
ب، افزایش دمای کره زمین، شدن سیلازدایی، جاریجنگل

های شیمیایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کویرزایی، آلودگی
کمبود آب و بسیاری از مشکلات دیگر اشاره کرد )حجازی و 

(. از جهتی دیگر عوامل متعددی همچون 1815همکاران، 
متغیرهای اقتصادی )درجه صنعتی شدن، میزان تجارت و 

دموکراسی و استبداد(، اجتماعی نابرابری تکنولوژیکی(، سیاسی )
)درجه شهرنشینی و نرخ باسوادی( و دولت )اندازه و کیفیت 

زیست تأثیرگذار هستند )محمدزاده و دولت( بر عملکرد محیط
ای بسیار گسترده و در زیست مجموعهمحیط(. 1815قهرمانی، 

باشد که در اثر روند و تکامل تدریجی هم پیچیده از عواملی می
 تأثیرو  همدآ دجوو به مینززنده و اجزای سازنده سطح  موجودات

باشد )جوزی و می غیرقابل انکار ننسای افعالیتهادر آن 
 از یکی زیست(. در تعریفی دیگر، محیط1818پور، داراب

 آنچهو یا  (Nie et al., 2020)باشد می عمومی کالاهای
 ،ددار متقابل ابطهر آن با و در بر گرفته را زیست فرایند
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(. دسترسی 1815)یاسوری و امامی، میشود  نامیده زیستمحیط
زیست سالم، پاک و پایدار به منزله افزایش توان به محیط

نیاز زیست پیشرو حفظ محیطباشد. از ایناقتصادی جامعه می
آید )دانش جعفری و تداوم تولید و در نتیجه مصرف به شمار می

حال  در جوامع دره (. این در حالی است ک1810همکاران، 
ها حوزه شتریدر ب یطیمحستیز همسئولان یکردهایور ،توسعه

آید نظر میتر بهرنگکم نهیزم نیدر ا هعملکرد مسئولان یبرا
زیست روستایی (. در همین رابطه توجه به محیط1811)علوی، 

ترین و باشد زیرا روستاها از اصلیبسیار حائز اهمیت می
باشند و دارای ز تقسیمات کشوری میترین تقسیم امبنایی

حال، بسته  نیبا ا(. 1811محیطی قابل درک هستند )محسنی، 
به طور  یی، مناطق روستایطیمحستیز یهانهیها و زمبه مکان

و  یداریمربوط به رشد، شغل، پا یهابا چالش یاندهیفزا
عدم و  .(De Toni et al., 2021)شوند یروبرو م یدسترس
 هایآلودگی دیباعث تشد ییدر مناطق روستا یزیربرنامه

 .(Zhao et al., 2021)شود یم ی در این مناطقستیزطیمح
، به عنوان نزدیکترین لایه دولت روستاییمدیریت در این راستا 

دار ، نقش پر رنگی در توسعه جوامع روستایی عهدهبه مردم
 هجایگا و نقش وزهمرا(.1811باشد )رمضانی و همکاران، می

ر، از اهمیت و بش ندگیز هایها و عرصهزمینه یمتمادر  مدیریت
در (. 1817توجه زیادی برخوردار است )حسنلو و همکاران، 

در  یمؤثر ارینقش بس تواندیم تیریمد زین ییجامعه روستا
(. مدیریت، 1810بازی کند )فیروزنیا و تیموریان، توسعه  ندیفرا

تایی، جایگاه و نقش غیرقابل ریزی روستوسعه و برنامه ندیدر فرا
انکاری دارد. بدون مدیریت روستایی مشروع و کارآمد، اهداف 

(. 1815شوند )رضوانی و هرائینی، توسعه روستایی محقق نمی
 به ردو خ لانوح کطدرس ییروستا یزیربرنامه و تیریمد زیرا
شوند مطرح می ییتوسعه روستا در لاموع نیرمهمت وانعن

 ستاییرو مدیریت(. بنابراین 1815همکاران، )قاسمی نرگسی و 
آب، از  گیدلوآ مانند یستمحیطیز مسائل ،تولید مسائلدر 

 -دیقتصاا مسائلو  مینز فرسایش ،یستیز عتنو دادن ستد
 ,.Wezel) دارد مهمی نقش ستاییرو حیانودر  جتماعیا

های درک توسعه محلی، بروز آموزش در زمینه .(2016
و مشارکت در امور از مهمترین وظایف  گراییابتکارها، جمع

(. بنابراین 1815باشد )رضوانی و هرائینی، مدیران روستایی می
توسط مدیران و مردم  زیست روستاییعدم توجه به محیط

از دست دادن تنوع  چونهم یمنف یامدهایپجوامع روستایی 

 شیفرسا ،(Uchida & Ushimaru, 2014) یستیز

رفتن مناظر  نیاز ب، (019Foucher et al., 2)خاک 
Plieninger ) یشناخت ییبایز یهاارزشمند و ارزش یفرهنگ

et al., 2015) و غیره را به همراه دارد. در همین رابطه ،
زیست، که به هر گونه عملیاتی برای نگهداری حفاظت از محیط

گیرد، گفته زیست یا جلوگیری از تخریب آن صورت میمحیط
طور (. به1811شد )رحمانی تیرکلایی، باشود، ضروری میمی

های مهم جهت زیست روستایی از ارکانکلی توجه به محیط
توان مجموعه یمباشد،که آن را رسیدن به توسعه روستایی می

 جادی، اییمناطق روستا ینوساز ءبا هدف ارتقا یاقدامات
، یکشاورز یهاییدارا یداریاشتغال، پا دیجد یهافرصت

 Abreu et)ها دانست ستمیمنابع و حفظ اکوس تیریمد ییکارآ

al., 2020). های بنابراین پژوهش حاضر به بررسی چالش
در نواحی  زیستمدیران روستایی در راستای حفاظت از محیط

روستایی شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر پرداخته 
است. در ادامه به مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه 

ایمانی جاجرمی و شود.های مدیران روستایی اشاره میچالش
سهم اندک زنان در مدیریت ای ( در مطالعه1833کریمی )

روستایی علی رغم جمعیت قابل توجه آنان در ساختار جمعیت 
روستاها، پایین بودن سرمایه انسانی اعضای شوراها و 
روستائیان، مهاجرت اعضای شورا و جمعیت جوان روستایی به 

هرها و همچنین کاهش میزان سرمایه اجتماعی میان شوراها ش
های اجتماعی شوراهای و روستاییان را از مهمترین چالش

 کوهدشت شهرستان در پژوهشی نتایج .معرفی کردندروستایی 
 و مالی منابع کمبود همچون عواملی داد نشان لرستان استان

 روستایی توسعه فرایند در هادهیاری مشکل مهمترین اعتباری
 و معصوم قدیری (.1811 همکاران، و )تقدیسی باشدمی

 استان آباد بستان شهرستان در تحقیقی در (1812) همکاران
 و معابر جهت مردم مقاومت که دادند نشان شرقی آذربایجان

 همکاری عدم و روستا برای ریزیبرنامه نظام نبود ها،آن اصلاح
 مشکلات همترینم از اسلامی شورای اعضای و دهیار بین

 در ایمطالعه نتایج باشد.می مطالعه مورد منطقه در هادهیاری
 به داد نشان بختیاری و چهارمحال استان در سامان شهرستان

 بر کالبدی-محیطی و فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی ابعاد ترتیب
 همترینم همچنین اند.داشته تأثیر روستایی مدیران ناکارآمدی

 بعد در کلان، سطح در ایبودجه مشکلات ،دیاقتصا بعد در عامل
 ساختاری اشکالات و گراییقومیت عامل فرهنگی، - اجتماعی
 ناآگاهی و زیستمحیط به توجه عدم محیطی بعد در و انتخابات

 نتایج (.1813 غلامیان، و )نوروزی اندبوده مربوطه لئمسا به
ی هاستاهای پیراشهری شیراز نشان داد چالشرو در تحقیقی
روی مدیریت روستایی فرهنگی مهمترین چالش پیش -اجتماعی

ای در میان (. نتایج مطالعه1811باشد )ریاحی و معصومی، می
نشان  دهیاران شهرستان اسکو از توابع استان آذربایجان شرقی

 زیرساختی، مدیریتی، حمایتی، –های اقتصادی چالشداد 
مهمترین  بو اجتماعی به ترتی تخصصی، و آموزشی حقوقی،
بودند )شوکتی  های دهیاران در مدیریت نوین روستاییچالش

نتایج تحقیقی در دهستان سررود (. 1811آمقانی و سواری، 
جنوبی استان کهگلویه و بویر احمد تحت عنوان واکاوی عملکرد 

ها در راستای بهبود کیفیت محیطی روستاییان نشان داد دهیاری
عدم آشنایی روستاییان با  پایین بودن سطح سواد دهیاران،

وظایف خود و دهیاران، نبود سیستم نظارتی و ارزشیابی و 
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مهمترین عوامل عدم موفقیت  ای بودن انتخاب دهیارطایفه
از دیدگاه دهیاران در زمینه مدیریت فضای سبز روستایی 

نتایج پژوهشی  (.1811نژادی و همکاران، ساکنان بودند )مشفق
عدم ی، طیمحستیمسائل ز ییشناساعدم در چین نشان داد 

مقررات  یهاستمیها و ساستیس، مشخص یهاتیوجود مسئول
 ی وطیمحستیها و مقررات زاستیناکارآمد س یاجرا ،نامناسب

از مهمترین مشکلات  ستیزطیمح تیریعدم نظارت در مد
باشد که شهری می -مدیریت محیط زیست در مناطق روستایی

 تیفیساکنان و وخامت ک رد یطیمحتسیز یمنجر به عدم آگاه
ای مطالعه یهاافتهی .(Tian et al., 2011)شود می طیمح

 یدر اجرامحلی  رانیاکثر مد دادنشان  در آفریقای جنوبی
نامناسب  یهااستی، سیمحل یثر توسعه اقتصادؤم یاستراتژ

ناتوان هستند.  نیها و الزامات سنگوهی، شیو استان یدولت مل
 یهااز چالش ییگ عدم پرداخت و عدم پاسخگوفساد، فرهن

 -یاقتصاد یهااستیس یدر اجرا رانیاست که مد یاعمده
 ,Oyelana & Thakhathi) با آن روبرو هستند یاجتماع

2017.) 
 

   روش انجام تحقیق -2   

در گروه  رویکردبه لحاظ  و حاضر از نظر هدف کاربردی تحقیق
تفاده از تکنیک تئوری بنیادی قرار دارد که با اس کیفی تحقیقات

گرا و اکتشافی انجام گرفته است. مطالعات کیفی رهیافتی کل
باشند که در راستای مطالعات علوم اجتماعی، به دنبال می

ها از دیدگاه افراد مورد توصیف و تحلیل فرهنگ و رفتار انسان
همچنین (. 1818مطالعه هستند )عزیزی خالخیلی و زمانی، 

 مورد بررسی قرار داد یذهن دگاهیتوان از دیرا م یفیک قاتیتحق
 ید و ادعانخود را خارج از آن قرار ده نکهیا یبه جا انتا محقق

 دنده صیتشخ قید، نقش خود را در تحقنکن یطرفیب
(Bleiker et al., 2019.) یهاگلسر و استراوس روش 
ه از د کنکنیم دیرا تول ییهاکه داده اتیقیرا به عنوان تحق یفیک

شوند، ینم دیتول یابیکم یابزارها ریسا ای یآمار یهاروش
بنابراین مطالعه  (.Lefèvre et al., 2019) کردند فیتعر

های مدیران روستایی در راستای حاضر با هدف بررسی چالش
زیست در نواحی روستایی شهرستان دشتستان حفاظت از محیط

رت هدفمند و گیری به صونمونهبه صورت کیفی انجام گرفت. 
حجم نمونه با ای( انجام شد. برفی )ارجاع زنجیرهبا روش گلوله

از  یدیجد هایپاسخشد که  نییتع یها زماناشباع داده
(. در پایان شمار Hicks, 2018) دریافت نشدکنندگان شرکت
کنندگان شرکتنفر رسید.  21کنندگان در تحقیق به شرکت

شورای  نفر رئیس 0ر، نفر دهیا 10مدیران روستایی شامل 
روستا در  21نفر اعضای شورای اسلامی از  2اسلامی و 

ا ببه صورت حضوری و مجازی بودند که شهرستان دشتستان 
شناسایی  جهت افتهیساختار مهین های عمیقمصاحبهاز  استفاده

مورد مصاحبه قرار  زیستیهای محیطچالشبهتر  و بررسی

دقیقه متغیر بود.  01ها بیش از گرفتند. مدت زمان انجام مصاحبه
 و آگاهانه گرفته شد تیرضا در تحقیق کنندهاز افراد شرکت

ها در ارائه ناشناس بودن آن وکنندگان محرمانه بودن شرکت
ها بر روی ی اطلاعات با رضایت نمونهکلیه شد. نیها تضمافتهی

سازی و نوار کاست ضبط، سپس بطور کامل بر روی کاغذ پیاده

آوری اطلاعات در بازه زمانی برداری گردید. عملیات جمعخهنس

 انجام شد. 15/10/1011لغایت  21/18/1011

تکنیک تئوری بنیادی یا گرندد تئوری به عنوان روش مورد 
دارد و هم  دیمطالعه تأک یهادهیبر پداستفاده در این پژوهش؛ 

ط با مشترک و رواب اتیرا از تجرب لیو تحل هیها و هم تجزداده
، نیبنابرا (.Ong ., 2012کند )یم جادیا شوندگانمصاحبه

که به موجب آن  کیستماتیس ندیفرا کی قیاز طر هینظر دیتول
و  هیو تجز یآورجمع قیاز طر ینظر یهانشیو ب میمفاه
 ,.Stumpf et al) ابدییها توسعه مهمزمان داده لیتحل

های راساس دادهپردازی بایده اصلی این راهبرد، نظریه (.2016
که فرآیند مورد پژوهش را تجربه  یکنندگانحاصل از مشارکت

پور و همکاران، )اصلی شودسازی میایجاد یا مفهوم ،اندکرده
 یها، کدهامحقق از داده یرهایبه طور خلاصه تفس(. 1818

 ,. Ongدهد )یشکل م یادیبن هینوظهور او را در نظر

حاضر شناسایی و بررسی از آنجا که هدف مطالعه  (.2012
باشد، تکنیک گرندد تئوری به علت زیستی میهای محیطچالش

قدرت بالای این روش در توضیح دادن، روش  وخلق نظریه 
آید )خشوعی و شمار می مناسبی برای مطالعه حاضر به

در  یکه اطلاعات کم همچنین در مواقعی(. 1810همکاران، 
در  یدیکه چشم انداز جد یزمان ای مطالعهمورد  نهیمورد زم

اجتناب  استفاده از گرندد تئوری، وجود دارد ازیمورد ن نهیزم
این روش شامل  (.Lagerin et al., 2017)باشد ناپذیر می

 باشد:مرحله زیر می 6
مرحله بررسی ادبیات فنی و  شامل دو)طرح تحقیق  :مرحله اول

  (انتخاب موارد
ها و اطلاعات از داده آوریمرحله میدانی و جمع :مرحله دوم

 جامعه مورد مطالعه 
های استخراجی از هها و نگارش گویتنظیم داده :مرحله سوم

 هامصاحبه
 ها تجزیه و تحلیل داده :مرحله چهارم
انگیزان و همکاران، )دل مدلاعتبار طراحی و  :مرحله پنجم

1811.) 
مهمترین اصل در تکنیک تئوری بنیادی، عمل کدگذاری 

کدگذاری باز،  هکه این مرحله از پژوهش در سه مرحل باشدمی
د )محمدی، گیرکدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام می

حالت به ها معناست که همه داده نیبه ا :بازکدگذاری (. 1813
در  (.Hengzhou & Yuexi, 2016وارد شوند ) هیاول

 ایاقدامات  فیو سپس تعر خط به خط ی، با بررسکدگذاری باز
 ,. Ongشود )یم جادیدرون آن، تا حد امکان کد ا یدادهایرو
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ت و نکات کلیدی اعبارهر کدام از  رایادامه نیز بدر  (.2012
 شودمیبرچسب مناسب انتخاب  ای نماد کیاستخراج شده 

 عمدتاً یکدگذاری محور :کدگذاری محوری (.1813)محمدی، 
 یکدگذار یاخوشه لیو تحل هیمداوم و تجز سهیبه منظور مقا

را  هیاول یهامقوله نیب یداخل یروند ارتباط منطق باشد تامیباز 
 بدنبال به بیانی دیگر (.Cao et al., 2019) کند یبررس

و مقوله  هیمقوله اول نیب یداخل یمنطق طهکشف و ساختن راب
(. Hengzhou & Yuexi, 2016باشد )می یاصل

کند می نییتعرا  یینها یهاتم: کدگذاری انتخابی
(Swendiman et al., 2019.)  بر اساس این مرحله

طبقه  شتریاست که ب یاصل یهامقوله نیب یدلالت و رابطه منطق
از  کیستماتیس یچارچوب نظر کیکند و یم حیرا تصح یاصل

ها و موضوعات را به یبنددسته. کندیم جادیر اؤثعوامل م
 یاهینظر ایکند که درک یو ادغام م یسازمانده ایگونه

 & Hengzhou) کند انیمطالعه را ب دهیمنسجم از پد

Yuexi, 2016 .) میانراری پیوند قمنظور بربه مطالعهدر این 
 که ها، از الگوی پیشنهادی استراس و کوربین استفاده شدمقوله
(. 1817)رفیعی و میرزایی،  گیرنددسته جای می 5ها در مقوله
 اشند:بدسته شامل مواد زیر می 5این 

یا طبقه  گیری پدیدهباعث شکل شرایطی که: یعل طیشرا
 وات ای از طبقاین شرایط مجموعه شوند.محوری می

تحت تأثیر این که مقوله اصلی باشد ها میآنی هاویژگی
 (.1818گیرد )حکاک و همکاران، شرایط قرار می

 باشدمیی اژهیسلسله خصوصیات و کنندهبیان: اینهیزمشرایط 
ع ی، محل حوادث یا وقابه بیانی دیگر. دارددلالت ای که به پدیده

زمینه به طور کلی . باشدمیمرتبط با پدیده در طول یک بعد 
که در آن راهبردهای  باشدمیطی خاصی یعبارت از سلسله شرا

افتد اتفاق میمهار یا پاسخ به پدیده  جهتکنش و کنش متقابل 
 (.1833)کلالی، 

به را ها توان دیگر مقولهای اصلی که میقولهم: یمحور مقوله
)شماعی کوپائی  شودها ظاهر میدر داده دفعاتآن ربط داد و به 

 (.1818و اسمعیلی گیوی، 

 مقوله محوریاقدام کنشگران در مواجهه با  تمامی: راهبردها
 (.Kuznetsov et al., 2013) باشدمی

شود اتخاذ شرایطی هستند که باعث میگر: مداخله شرایط
ند )شهبازی و همکاران، راهبردها، تسهیل یا محدود شود

1811.) 
از  متأثرکه  باشدمیآخرین مقوله در مدل پارادایمی  :پیامدها

 & Vanclovaباشد )میاجرای راهبردها کنش/واکنش 

Havrdova, 2015.) 
 

  نتایج -8

 نفر از پاسخگویان این مطالعه 11تایج آمار توصیفی نشان داد، ن
نفر مجرد با  0ها متأهل و نفر از آن 15 ،نفر زن 1تنها مرد و 

 56همچنین . سال بودند 81-51سال در بازه  02میانگین سنی 
کنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند درصد از مشارکت

نفر( بود.  1ها دکتری )که بالاترین مدرک تحصیلی میان آن
، هدفعات از جامعه لاآوری اطجمعها و انجام مصاحبهپس از 

گردید. همانگونه که پیشتر بیان گردید،  هاآناقدام به بررسی 
تئوری بنیانی براساس مدل آغازین کدگذاری باز مرحله 

مفهوم  51شناسایی  آنحاصل  باشد کهمیاستراوس و کوربین 
های مدیران روستایی در راستای حفاظت از بعنوان چالش

مفاهیمی که بیشترین العه بود. مط مورد منطقهدر زیست محیط
زیستی از دیدگاه های محیطتکرار را داشتند مهمترین چالش

عدم جامعه مورد مطالعه بودند. بنابراین، عواملی همچون 
عدم همکاری زیست، رعایت فرهنگ حفاظت از محیط

و  کیتفک یهااز روشو آگاهی ساکنین عدم اطلاع دامداران، 
کمبود نیروی انسانی لازم و ماهر،  ،یدفع زباله و پسماند خانگ

های کشاورزی به مسکونی و تفریحی، و تغییر کاربری زمین
رها کردن زباله توسط گردشگران در طبیعت روستا بعنوان 

روی مدیران روستایی در زمینه های پیشمهمترین چالش
 (.1)جدول زیست شناسایی شدند حفاظت از محیط

 

 زیستای مدیران روستایی جهت حفاظت از محیطهکدگذاری باز چالش -1جدول 
 نماد مفاهیم فراوانی نماد مفاهیم فراوانی

 F1 رها کردن زباله توسط گردشگران در طبیعت روستا F2 10 نبود امکانات و آموزش تفکیک و بازیافت زباله 11

 F3 ها در روستاعبور و مرور دام F4 12 های محیطیافزایش آلودگی 0

 F5 وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، و... F6 6 ایتبلیغات رسانه عدم وجود 5

 F7 دپو کردن کودهای حیوانی درب منزل برخی دامداران F8 18 های ولگرد در محیط روستارها بودن سگ 9

 F9 هاآوری و حمل زبالههزینه جمع F10 18 های منازلروان آب 7

و دفع  کیتفک یهااز روشو آگاهی ساکنین عدم اطلاع  F12 17 هاستا توسط دامفضولات حیوانی رها شده در محیط رو 9
 یزباله و پسماند خانگ

F11 

آوری کود حیوانی حتی با ممانعت برخی دامداران با جمع F14 11 افزایش جمعیت 7
 پرداخت هزینه

F13 

 F15 های غیرمجاز یا افزایش عمق چاهحفر چاه F16 3 وزش بادهای شدید 14

 F17 کمبود نیروی انسانی لازم و ماهر F18 16برخی و سطل زباله توسط  سهیعدم استفاده از ک 0
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 ساکنین

های دپو شده در اطراف روستا توسط آتش زدن زباله 6
 گردافراد دوره

F20 1 فقر روستایی F19 

ردر معاب یساختمان (مصالحهای )نخالهماندن  یباق 3  F22 6 بردن زیست بوم طبیعیرویه و ازبین شکار بی F21 

های کشاورزی به مسکونی و تغییر کاربری زمین 10
 تفریحی

F24 18 آوری زبالهفرار خانوارها از پرداخت هزینه جمع F23 

عدم توجه و همکاری برخی کشاورزان در امر استفاده از  F26 6 بیکاری و نبود شغل مناسب برای جوانان 0
 کودها و سموم شیمیایی

F25 

ریختن کود حیوانی پیش از موعد استفاده در اطراف  5
 داراناراضی کشاورزی توسط زمین

F28 0  درگیری برخی محلات با دهیاری جهت شیب آسفالت و
 هدایت آب باران

F27 

آلودگی منابع آب زیرزمینی و خاک با ورود سموم ناشی از  F30 6 زیستیعدم وجود آموزش کافی محیط 14
 های زبالاتشیرابه

F29 

 F31 های صنعتیو مرغداری وجود دامداری F32 7 کمبود بودجه 12

توجه بیشتر شورای روستا به مسائل عمرانی تا  11
 زیستیمحیط

F34 5  دپو کردن کود حیوانی اطراف روستا توسط صیفی کاران
 قبل از کشت

F33 

 F35 یآتش زدن بقایای زراع F36 11 زیستعدم رعایت فرهنگ حفاظت از محیط 13

 F37 هاهای فاضلاب در کوچهایجاد چاه F38 5 ها در سطح روستا توسط برخی خانوارهارها کردن زباله 7

 F39 عدم همکاری و نظارت نهادهای مسئول F40 0 زیستتوجه و ناآگاه نسبت به محیطوجود افراد بی 7

 F41 ریختن سم در رودخانه F42 2 هاجلوگیری از زیرسازی برخی کوچه 8

های انجام شده جهت عدم توجه نخلداران به توصیه F44 8 های جسمی دامدارانافزایش سن و بیماری 5
 آبیاری

F43 

 F45 عدم همکاری دامداران F46 13 چرای درختان توسط دامداران 3

 تیپرجمع یهادر مکان ادیاحشام به تعداد ز ینگهدار 3
 و داخل منازل

F48 8 خاطی  زیست با افراده محیطعدم توجه و برخورد ادار F47 

 F49 پایههای بدون برنامه و بیتخریب F50 0 هانشینی خانهجلوگیری از عقب 0

 F51 هاروی منازل و تنگ کردن کوچهپیش F52 6 عدم همکاری برخی خانوارها 5

ها در خارج از عدم حمایت دولت جهت نگهداری دام 8
 روستا

F54 6  در روستاساخت و سازهای جدید F53 

 F55 های زباله تحویلی توسط برخی خانوارهاعدم نصب سطل F56 7 های زبالهناپدید شدن سطل 11

 F57 رطوبت بالای هوا F58 1 استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی 8

 F59 رها سازی فاضلاب خانگی در کوچه F60 0 ای از روستاییانمنفعت طلبی عده 5

 F61 ت آبیاری درختان ابتدای روستامشکلا 2   

 1044های پژوهش، مأخذ: یافته

در این مرحله  باشد کهمیمرحله دوم، کدگذاری محوری 
ها به کدهای ثانویه تبدیل کدهای اولیه به علت شمار آن

مشابه قرار  اتکدهای اولیه در قالب طبقشوند و به عبارتی می
 مقولهچند در نهایت  دهند.و مقولات را تشکیل می گیرندمی

مفهوم  51بدین ترتیب  .دونشمی طبقه فرعیتبدیل به یک 
 یداریپاموانع مقوله شامل  12شناسایی شده در مرحله اول به 

آسیب محیطی، ضعف ی، نشاط اجتماع ی، موانعسکونتگاه
زیستی، ضعف اطلاعات و تبلیغات، موانع کالبدی، فرهنگ محیط

ها، های محیطی، نبود حمایتمشکلات آب و هوایی، آلودگی
 مشکلات مالی، مشکلات آموزشی و مهارتی، و مشکلات اجتماعی

فرهنگی، کالبدی،  ،های انسانیچالشطبقه فرعی شامل  3و 
 طبیعی، مالی و حمایتی، آموزشی و مهارتی، و اجتماعی

ها و ارائه در ادامه به تشریح آن( که 2بندی شدند )جدول دسته

به شود.کنندگان پرداخته میهای مشارکتمهمترین نقل قول
ها های انسانی مهمترین موانع آنگنندگان چالشگفته مشارکت

باشند. در این میان زیست میدر راستای حفاظت از محیط
باشند که عدم همکاری دامداران یکی از مهمترین موانع می

ممانعت زیست روستایی شده مثلاً ها باعث آسیب به محیطآن
، فضولات حیوانی رها آوری کود حیوانیی دامداران با جمعبرخ

دپو کردن کودهای حیوانی ، هاشده در محیط روستا توسط دام
ها در روستا، درب منزل برخی دامداران، عبور و مرور دام

و داخل  تیپرجمع یهادر مکان ادیاحشام به تعداد ز ینگهدار
از این قبیل باعث  چرای درختان توسط دامداران و دلایلی ،منازل

ها تبدیل شود. به گفته شده این مورد به یکی از مهمترین چالش
آوری کود یکی از دهیاران: ما با لودر و کامیون جهت جمع

حیوانی درب منزل بزرگترین دامدار روستا رفتیم. با اینکه از قبل 
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هزینه آن را تقبل کرده بودیم ولی با اهانت و ممانعت دامدار 
آوری کودها نشدیم م و در نهایت موفق به جمعروبرو شدی

های زباله عدم نصب سطل، مصاحبه مجازی(. 81/18/1011)
های ناپدید شدن برخی سطلتحویلی توسط برخی خانوارها و 

باشد که به گفته یکی از زباله نصب شده از دیگر مشکلات می
های زباله نصب شده در کنندگان: بسیاری از سطلمشارکت

های روستا ناپدید شده و برخی خانوارها نیز ا و خیابانهکوچه
های ها را نصب نکرده و هنوز زبالههای تحویلی به آنسطل

شود دهند که باعث میخانگی خود را درب منزل قرار می
ها را پخش کند و باعث بوی بد و حیوانات و ورزش باد آن

 ، منزل شخصی(. مناطق روستایی11/10/1011مریضی شود )
به دلیل دارا بودن مناظر و طبیعت در فصول پاییز، زمستان و 

گردشگران باشد ولی متأسفانه اوایل بهار پذیرای گردشگران می
کنند که این های خود را در طبیعت روستا رها میزیادی زباله

های پلاستیکی به دلیل اینکه زمان زیادی ها خصوصاً زبالهزباله
ها در طبیعت روستا باعث ا ماندن آنلازم است تا تجزیه شوند ره

شود. همچنین  در برخی مناطق زیست میصدمه به محیط
ریختن کود حیوانی پیش از موعد استفاده در اطراف اراضی 

باشد که باعث داران از مسائل مهمی میکشاورزی توسط زمین
اعتراض اکثر خانوارهای روستایی شده است و در این راستا 

ایم ولی زد کردهداران گوشگفت: بارها به زمینای دهدندهپاسخ
گویند باید کود بماند تا کهنه گوش شنوایی نبوده و در پاسخ می

شود و آب شور آن برود که این مسئله باعث بروز بوی بسیار بد 
شود که صدای اهالی روستا هم در آمده است و بروز بیماری می

های مینتغییر کاربری ز، منزل شخصی(. 81/18/1011)
باشد که کشاورزی به مسکونی و تفریحی تهدید دیگری می

به  یجبران ناپذیرزیاد و های منجر به خسارتتواند در آینده می
زایی و فرسایش خاک، و گسترش بیابان مانندهای طبیعی عرصه

وقوع بلایای طبیعی مانند رانش زمین، سیل و تغییر اقلیم، از بین 
تنوع زیستی و حاصلخیزی اراضی رفتن پوشش گیاهی، کاهش 

محیطی همچون آلوده شدن منابع آبی و پیامدهای منفی زیست
، منابع طبیعی و و خاکی و نهایتاً مرگ تدریجی کشاورزی

شوندگان گفت: . یکی از افراد مصاحبهگرددمی زیستمحیط
خیلی از افرادی که به شهرها مهاجرت کرده بودند در چندسال 

ی و یا تقسیم ارث بسیاری از اراضی کشاورزی اخیر با خرید اراض
اند که را به خانه و باغ شهری برا تفریح و استراحت تبدیل کرده

زیست به این تغییرات در آینده خسارات زیادی برای محیط
های چالش ، مصاحبه مجازی(.21/18/1011همراه دارد )

 عدمفرهنگی از دیگر موانع مدیران روستایی بودند که اکثراً 
عنوان مهمترین زیست را بهرعایت فرهنگ حفاظت از محیط

دانستند زیرا به گفته رییس شورای اسلامی چالش فرهنگی می
زیستی وقتی رعایت نشود باعث یکی از روستاها: فرهنگ محیط

ها را در محیط روستا قرار دهند، فاضلاب شود خانوارها زبالهمی
ای که های زبالهکیسه خود را در کوچه و خیابان رها کنند، از

ها قرار داده شده استفاده نکنند و توسط دهیاری در اختیار آن
بسیاری از کشاورزان روستا نیز بقایای زراعی خود را بسوزانند که 
مسائل آگاهی و کمبود اطلاعات نیز در این زمینه وجود دارد زیرا 

ی از شود بسیارنبود رسانه و تبلیغات قوی در این زمینه باعث می
توجه محیطی ناآگاه و بیهای زیستافراد به مسائل و بحران

های کالبدی از چالش ، مصاحبه مجازی(.16/10/1011باشند )
دیگر موانع شناسایی شده بودند که ساخت و سازهای جدید 

های بدون برنامه برای مصارف مسکونی و تفریحی، تخریب
ها و وچهروی منازل و تنگ کردن کتوسط روستاییان، پیش

ها از عوامل کالبدی بودند که نشینی خانهجلوگیری از عقب
بعنوان موانع مدیران شناسایی شدند. در این رابطه یکی از 

های خود را تخریب پاسخگویان گفت: بسیاری از اهالی خانه
کرده که بازسازی کنند و یا به ساخت و ساز در روستا مشغول 

های وجهی ندارند و نخالهزیستی تهستند ولی به مسائل محیط
ساختمانی را در محل عبور و مرور رهاله کرده و اقدامی برای 

الرغم تذکرات فراوان در نهایت کنند و علیها نمیآوری آنجمع
ها را جمع کند و به دهیاری با تقبل هزینه کارگر گرفت تا آن

وزش ، مصاحبه مجازی(. 15/10/1011بیرون منتقل کند )
، وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، و غیره، بادهای شدید

های محیطی، آلودگی منابع رطوبت بالای هوا، افزایش آلودگی
های زبالات، آب زیرزمینی و خاک با ورود سموم ناشی از شیرابه

های ولگرد در محیط روستا از مهمترین عوامل رها بودن سگو 
ز دهیاران: باشند که به گفته یکی اطبیعی شناسایی شده می

شود در رطوبت بالای هوا در برخی مناطق دشتستان باعث می
شوند میها در منازل یا درب منازل نگهداریروستاهایی که دام

، منزل شخصی(. 81/18/1011بوی بد روستا را فرا بگیرد )
های محیطی همچنین به گفته دیگری افزایش سایر آلودگی

ه کشاورزی و منابع مانند آلودگی آب و خاک باعث صدمه ب
طبیعی شده که منشأ اصلی آن عدم رعایت برخی خانوارها در 

باشد های خانگی میها و فاضلابموارد مربوط به زباله
 ، مصاحبه مجازی(.16/10/1011)

های مالی و حمایتی دیگر موانع مدیران بودند که بیشتر چالش
ات ها معتقد بودند کمبود بودجه برای بسیاری از اقدامآن

زیستی مانند استخدام پاکبان، راننده، خرید گاری و غیره محیط
را ندارند که مشکلات نظافتی در روستا را برطرف کنند. از جهتی 

آوری زباله اجتناب بسیاری از خانوارها از پرداخت هزینه جمع
ها را تقبل کند. کنند و انتظار دارند دهیاری تمام این هزینهمی

نیز پاسخگویان عدم همکاری و نظارت ها در زمینه حمایت
زیست با افراد عدم توجه و برخورد اداره محیط، نهادهای مسئول

توجه بیشتر شورای روستا به مسائل عمرانی تا ، خاطی
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ها در زیستی و عدم حمایت دولت جهت نگهداری داممحیط
دانستند. به گفته ها میخارج از روستا را بعنوان مهمترین چالش

دهیاران: در جلسات متعدد با شورای اسلامی مسائل و  یکی از
کنم ولی شورا معتقد است که زیستی را بیان میمشکلات محیط

باشد و دغدغه اصلی مردم مباحث عمران و آبادانی روستا می
باشد ها و اماکن روستا میهدف توسعه زیرساخت

، مصاحبه مجازی(. همچنین دیگری گفت: اداره 10/10/1011)
زیست باید بر مناطق روستایی نظارت جدی داشته باشد و طمحی

با قانون شکنان مانند شکارچیان، افرادی که باعث آسیب و 
شوند به طور جدی برخورد کند، همچنین آلودگی محیط می

اداره منابع طبیعی شهرستان و استان بایستی حمایت کنند از 
ی آن طور مناطقی که مناظر و طبیعت برای گردشگران دارند ول

که باید و شاید حمایت و نظارت صورت بگیرد، انجام نشده است 
های آموزشی نیز چالش در زمینه، منزل شخصی(.21/18/1011)

ها به نبود آموزش و شاهد استخراج کدهایی بودیم که همه آن
گردد. نبود امکانات و آموزش زیست برمیمهارت در زمینه محیط

لش مهمی بود که به گفته بسیاری از تفکیک و بازیافت زباله چا
های خانگی را تفکیک کنند پاسخگویان اگر ساکنین بتوانند زباله

شود، بسیاری از مشکلات آلودگی در روستاها برطرف می
تر های تفکیک شده راحتهمچنین دفن و دفع این زباله

توان به خریداران این های پلاستیکی را میباشد و حتی زبالهمی
فروخت تا در محیط دپو نشوند و باعث صدمه به محیط  ضایعات

زیست نشوند. کمبود نیروی انسانی لازم و ماهر در زمینه محیط

نیز مانع مهم دیگری بود که به گفته یکی از دهیاران: وجود 
تواند کمک زیستی میمند و توانا در مسائل محیطافراد علاقه

طق روستایی و زیستی در منازیادی به ارتقاء فرهنگ محیط
زیستی کند ولی متأسفانه این افراد در تشکیل تشکلات محیط

روستاها یا وجود ندارد یا به علت مشغله کاری بیشتر اوقات خود 
و در ، دفتر دهیاری(.12/10/1011گذرانند )را در شهرها می

های شناسایی های اجتماعی آخرین دسته از چالشنهایت چالش
مناطق روستایی در کنار افزایش جمعیت و باشند. فقر در شده می

بیکاری و نبود شغل مناسب برای جوانان باعث شده بسیاری از 
طور که گفته شد حتی از پرداخت هزینه خانوارها همان

های خانگی به دهیاری امتناع کردند، این عوامل آوری زبالهجمع
ها جهت باعث استفاده بیشتر از اراضی کشاورزی و یا فروش آن

های اخیر افزایش یافته و گردد که در سالتغییر کاربری می
زیست وارد کرده است. همانطور که صدمات زیادی به محیط

باشد که پیشتر گفته شد عدم همکاری دامداران عامل مهمی می
های جسمی دامداران یکی از دلایل آن افزایش سن و بیماری

لامی حاضر در باشد. در این باره یکی از اعضای شورای اسمی
تحقیق گفت: شخصاً به برخی از دامداران بارها اعلام کردم که 

آوری کند تا باعث آلودگی و فضولات رها شده در کوچه را جمع
گوید من با سن زیاد و دیسک کمر مریضی نشود ولی دامدار می
آوری کنم و به بیرون انتقال دهم چطور این فضولات را جمع

 تا(.، محیط روس10/10/1011)

 
 و مقولات یطبقات مفهوم یدهو شکل هیکدگذاری ثانو -2جدول 

 مفاهیم  مقولات یطبقات فرع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های انسانیچالش

 
 
 

 یسکونتگاه یداریپاموانع 
 

 آوری کود حیوانی حتی با پرداخت هزینهممانعت برخی دامداران با جمع
 ت آب باران درگیری برخی محلات با دهیاری جهت شیب آسفالت و هدای

 ای از روستاییانمنفعت طلبی عده
 عدم همکاری برخی خانوارها

  هافضولات حیوانی رها شده در محیط روستا توسط دام
 عدم همکاری دامداران

 هاجلوگیری از زیرسازی برخی کوچه
 های زباله تحویلی توسط برخی خانوارهاعدم نصب سطل

 مشکلات آبیاری درختان ابتدای روستا
 
 
 

 ینشاط اجتماع موانع

 دپو کردن کود حیوانی اطراف روستا توسط صیفی کاران قبل از کشت
 دپو کردن کودهای حیوانی درب منزل برخی دامداران

 ها در روستاعبور و مرور دام
 های انجام شده جهت آبیاریعدم توجه نخلداران به توصیه

 دها و سموم شیمیاییعدم توجه و همکاری برخی کشاورزان در امر استفاده از کو
 و داخل منازل تیپرجمع یهادر مکان ادیاحشام به تعداد ز ینگهدار

 های منازلروان آب
 در معابر یساختمان (مصالحهای )نخالهماندن  یباق

 
 
 

 های غیرمجاز یا افزایش عمق چاهحفر چاه
 گردهای دپو شده در اطراف روستا توسط افراد دورهآتش زدن زباله

 های کشاورزی به مسکونی و تفریحیتغییر کاربری زمین
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 آسیب محیطی

 رویه و از بین بردن زیست بوم طبیعیشکار بی
 رها کردن زباله توسط گردشگران در طبیعت روستا

 های زبالهناپدید شدن سطل
 هاهای فاضلاب در کوچهایجاد چاه

 تن سم در رودخانهریخ
 های صنعتی و مرغداری وجود دامداری

 چرای درختان توسط دامداران
ریختن کود حیوانی پیش از موعد استفاده در اطراف اراضی کشاورزی توسط 

 دارانزمین
 
 
 

 های فرهنگیچالش

 
 

 زیستیضعف فرهنگ محیط

 زیستعدم رعایت فرهنگ حفاظت از محیط
 کوچه رها سازی فاضلاب خانگی در

 ها در سطح روستا توسط برخی خانوارهارها کردن زباله
 برخی ساکنینو سطل زباله توسط  سهیعدم استفاده از ک

 زیستتوجه و ناآگاه نسبت به محیطوجود افراد بی
 

 ضعف اطلاعات و تبلیغات
 یو دفع زباله و پسماند خانگ کیتفک یهااز روشو آگاهی ساکنین عدم اطلاع 

 از حد از کودها و سموم شیمیایی استفاده بیش
 آتش زدن بقایای زراعی
 ایعدم وجود تبلیغات رسانه

  های کالبدیچالش
 موانع کالبدی

 ساخت و سازهای جدید در روستا
 پایههای بدون برنامه و بیتخریب

 هاروی منازل و تنگ کردن کوچهپیش
 هانشینی خانهجلوگیری از عقب

 
 

 های طبیعیچالش

 
 آب و هوایی مشکلات

 وزش بادهای شدید
 وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، و...

 رطوبت بالای هوا
 

 های محیطیآلودگی
 های محیطیافزایش آلودگی

 های زبالاتآلودگی منابع آب زیرزمینی و خاک با ورود سموم ناشی از شیرابه
 های ولگرد در محیط روستارها بودن سگ

 
 

 مایتیهای مالی و حچالش

 
 هانبود حمایت

 ها در خارج از روستاعدم حمایت دولت جهت نگهداری دام

 عدم همکاری و نظارت نهادهای مسئول

 زیست با افراد خاطیعدم توجه و برخورد اداره محیط
 زیستیتوجه بیشتر شورای روستا به مسائل عمرانی تا محیط

 کمبود بودجه مشکلات مالی
 هاالهآوری و حمل زبهزینه جمع

 آوری زبالهفرار خانوارها از پرداخت هزینه جمع
  های آموزشی و مهارتیچالش

 مشکلات آموزشی و مهارتی
 زیستیعدم وجود آموزش کافی محیط

 کمبود نیروی انسانی لازم و ماهر
 نبود امکانات و آموزش تفکیک و بازیافت زباله

 
 های اجتماعیچالش

 
 مشکلات اجتماعی

 فقر روستایی
 زایش جمعیتاف

 بیکاری و نبود شغل مناسب برای جوانان
 های جسمی دامدارانافزایش سن و بیماری

 1044های پژوهش، مأخذ: یافته

 کدگذاریمرحله سوم از تئوری بنیانی استراوس و کوربین، 
 یکدها دنتوانیممحققین مرحله  نیدر اباشد که انتخابی می

مدیران روستایی  اهدگیرا براساس د هیثانو یمرحله کدگذار
 و یا اینکهد نبه همان صورت ارائه دهکننده در تحقیق شرکت

 نندک تیبرون رفت از موضوع مطالعه شده هدا یسو مدل را به
راستا  نیدر ا .(1011آور و سواری، ؛ رزم1011آور و سواری، )رزم

 یکدها موضوع پژوهشبا توجه به تیم پژوهش تصمیم گرفت 
 بهمورد مطالعه و موضوع  دنشو ارائه بتصورت مث به یانتخاب

زیست مشکلات و مسائل حفاظت از محیطبرون رفت از  یسو
را طراحی  های خروج از این چالشسازوکارهدایت شود تا بتوان 

 .(8کرد )جدول 
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طبقات اصلی ساخت نظریه -8جدول   

 سازوکارها طبقات اصلی

  یسکونتگاه یداریپاکمک به حفظ 
 ینشاط اجتماعایجاد  یسازوکار انسان

 جلوگیری از آسیب محیطی

 سازوکار فرهنگی زیستیتقویت فرهنگ محیط

 بهبود سیستم اطلاعات و تبلیغات

 سازوکار کالبدی حل مسائل کالبدی
 سازوکار طبیعی تاب آوری با شرایط آب و هوایی

 جلوگیری از آلودگی محیط

 تیسازوکار مالی و حمای همه جانبه حمایت

 سامان دادن مسائل مالی

 سازوکار آموزشی و مهارتی بهبود وضعیت آموزش و مهارت
 سازوکار اجتماعی بهبود مسائل اجتماعی

 1044های پژوهش، مأخذ: یافته                      

بندی کدگذاری انتخابی عبارت است از فرآیند انتخاب دسته
ها، تأیید بندیدسته سایرمند آن با اصلی، مرتبط کردن نظام

هایی که نیاز به اصلاح و بندیاعتبار این روابط، و تکمیل دسته

ساس ابر انتخابی کدگذاریطور کلی . بهتوسعه بیشتری دارند

 باشد کهمی محوری کدگذاری و باز کدگذاریحاصل از  نتایج
بنابراین به دنبال سرایت . باشدمیپردازی مرحله اصلی نظریه

 اینکهو  باشدمیها ند مقوله محوری به دیگر مقولهمنظام دادن
هایی را که به ارائه کرده و مقوله مدلروابط را در چارچوب یک 

بنابراین مدل  .کندبهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند، اصلاح می
های مدیران روستایی در چالش تحقیق، مدل پارادایمی نهایی

ریه استراوس و زیست براساس نظراستای حفاظت از محیط
 شود.های آن اشاره میدر ادامه به مقوله که باشدیمکوربین 

( نشان 1طور که مدل پارادایمی )نگاره شرایط علی: همان
زیست در کنار عدم رعایت فرهنگ حفاظت از محیطدهد می

عدم همکاری دامداران زیست و منابع طبیعی، معضلات محیط
تی از مهمترین موانع زیسمحیط مشکلات آموزشو  روستایی

زیست در منطقه مورد مدیران روستایی جهت حفاظت از محیط
 .قرار گرفتند یعل طیدر قالب شراند. این عوامل بودمطالعه 

 صلیمحور ا مقوله محوری: پس از شناسایی شرایط علی،
این شرایط به وجود  ری( تحت تأثزیستحفاظت از محیط) تحقیق

  .آمد
سایی محور اصلی تحقیق یعنی حفاظت از راهبردها: پس از شنا

زیست، راهبردهای موردنظر برای اجرای صحیح آن به محیط
وجود آمد که سازوکارهای فرهنگی )تقویت فرهنگ 

زیستی و بهبود سیستم اطلاعات و تبلیغات(، سازوکارهای محیط
 سازوکارهای کالبدی در نظر گرفته شدند.   آموزشی و مهارتی و 

توجه به ماهیت بستر حاکم سازوکارهای انسانی و  بابستر حاکم: 
 طبیعی در نظر گرفته شدند.

گر: از دو سازوکار اجتماعی و مالی و حمایتی شرایط مداخله
 تشکیل شد.

چون ارتقاع فرهنگ حفاظت از پیامدهای همپیامدها: در نهایت 
رعایت و زیست و منابع طبیعی، زیست، پایداری محیطمحیط

زیستی در محیط بهبود وضعیت آموزشو  انهمکاری دامدار
صورت اجرای صحیح و موفق مدل پارادایمی بر اساس مدل 

 توان انتظار داشت که روی دهد.استراوس و کوربین می
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 زیست )بر اساس نظریه استراوس و کوربین(های مدیران روستایی در راستای حفاظت از محیطچالش (: مدل پارادایمی1نگاره )

 گیری یجهنت -0

 به دنیا یچالشهامهمترین از  یستزگی محیطدلوآ وزه،مرا
قرن  یاز ابتدا( که 1812پور، )حیدری و صادق آیدحساب می

افزایش  ستیزطیمح یهرویب بیخرت ها به سمتینگران حاضر
 ها ونهادها، سازمان تمامی که از یوجهتو  دیأکت یافته است.

رود، نشان از ینتظار ما ستیزطیمح هنسبت بمحلی جوامع 
موجود نسبت به  یهایو نگران یطیمحستیمسائل ز یفزون

هدف (. بر همین اساس 1811باشد )علوی، میآن  یامدهایپ
های مدیران روستایی در راستای اصلی این حاضر بررسی چالش

باشد. در نهایت نتایج این مطالعه زیست میحفاظت از محیط
روی مدیران روستایی شد. ز پیشمانع ا 51شناسایی منجر به 

عدم همکاری زیست، عدم رعایت فرهنگ حفاظت از محیط
و  کیتفک یهااز روشو آگاهی ساکنین عدم اطلاع دامداران، 

کمبود نیروی انسانی لازم و ماهر،  ی،دفع زباله و پسماند خانگ
های کشاورزی به مسکونی و تفریحی، و رها تغییر کاربری زمین

عنوان وسط گردشگران در طبیعت روستا بهکردن زباله ت
روی مدیران روستایی در زمینه حفاظت از مهمترین موانع پیش

سازوکار انسانی، فرهنگی،  7زیست شناسایی شدند. محیط
، طبیعی، حمایتی و مالی، آموزشی و مهارتی، و اجتماعی کالبدی

زیست انتخاب شدند. همانطور که نتایج برای حفاظت از محیط
های انسانی کنندگان گفتند، چالشن داد و مشارکتنشا

های انسان( مهمترین چالش مدیران روستایی بود که )دخالت
نشاط ی و سکونتگاه یداریپا، جلوگیری از باعث آسیب محیطی

ضعف فرهنگ های فرهنگی )شود. همچنین چالشی میاجتماع
 ( مانع بزرگ حفاظت اززیستی و ضعف اطلاعات و تبلیغاتمحیط
باشد که توجه و حل این چالش امری زیست میمحیط
ای کنندهباشد زیرا عوامل فرهنگی نقش تعیینناپذیر میاجتناب

محیطی تک در رفتارهای افراد جامعه دارند و رفتارهای زیست
 اریفرهنگ نقش بسهمچنین  باشد.تک افراد برگرفته از آن می

و به  یده، ارزشردمنگاه م یبه چگونگ یدهدر شکل یمهم
 ریتأث ستیزطیکه بر مح یدنبال آن مواجه شدن با معاملات

(. در این راستا باید 1011)شهاوندی و رزم آور،  گذارند، داردیم
های روستایی که مهمترین نحوه رفتار و روش زندگی در محیط

باشد، تغییر پایگاه تولید محصولات غذایی و مناظر طبیعی می
گاهی در جهت تغییر رفتار و حفاظت از کند که با افزایش سطح آ

(. 1811پور، زیست گام برداشت )آفریدونی و نوریمحیط
های بدون های کالبدی مانند ساخت و سازها و تخریبچالش

زیست از جمله روی منازل باعث صدمات به محیطبرنامه و پیش
شود. در این باره مدیران و متولیان امور روستاها آب و خاک می

ی تصمیمات و اقدامات لازم را در این مورد بگیرند تا مانع بایست
ها و ساخت و سازهایی که در اراضی کشاورزی تنگ شدن کوچه

شود، شوند. همچنین مشکلات آب و هوایی و انجام می
ها و ها وزش باد، سگهای محیطی که در رأس آنآلودگی

، از دیگر های زبالات قرار دارندحیوانات و سموم ناشی از شیرابه
باشد که بایستی در این باره با اقداماتی همچون ها میچالش

های زباله و نظارت و سختگیری نسبت به استفاده از کیسه
های خانگی در های زباله و همچنین قرار ندادن زبالهسطل
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محیط روستا صورت گیرد تا با وزش باد و وقوع برخی حوادث 
های دپو ط روستا این زبالهطبیعی و حتی حیوانات ولگرد در محی

شده به محیط بر نگردند و در روستا پخش نشوند. در راستای 
بهبود مشکلات مالی و حمایتی مدیران روستایی نیز پیشنهاد 

شود دولت با افزایش بودجه به این مهم کمک کند و می
همچنین نهادهای مسئول بهبود در وضعیت نظارت و رسیدگی 

کار خود قرار دهند، خصوصاً اداره  به روستاها را در دستور
های آموزشی و زیست و منابع طبیعی. در زمینه چالشمحیط

توانند با های بهداشت میها با کمک خانهمهارتی نیز دهیاری
زیستی های آموزشی باعث ارتقاء فرهنگ محیطبرگزاری کارگاه

زیستی در مناطق های محیطشده و همچنین تشکیل گروه
های آموزشی و مهارتی هکار مهمی برای حل چالشروستایی را

شود. در نهایت باشد که باعث توانمندی روستاییان نیز میمی
ها فقر و بیکاری های اجتماعی که مهمترین آنبرای حل چالش

ها گردد در این راستا دولتباشد، پیشنهاد میو مهاجرت می
و  بهره جهت راه اندازی کسبتسهیلات بدون بهره یا کم

توانند ها میکارهای روستایی ارائه دهند. همچنین دهیاری
هایی مانند صندوق خرد اعتبارات زنان روستایی تشکیل صندوق

اندازی کسب و کارهای کوچک شود و مانع دهند که باعث راه
فقر و بیکاری و مهاجرت در مناطق روستایی گردد. نتایج این 

و مالی با مطالعات های حمایتی پژوهش مبنی بر ارائه چالش
( 1811شوکتی آمقانی و سواری ) (، 1811تقدیسی و همکاران )

های اجتماعی با مطالعات شوکتی آمقانی و سواری ) چالش، 
های آموزشی و (، چالش1811ریاحی و معصومی، )(، 1811

( و 1811مهارتی با مطالعه شوکتی آمقانی و سواری ) 
( 1811معصومی، )ریاحی و های فرهنگی با مطالعه چالش

 همخوانی داشت.
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های مهارتی مدیران محلی در توسعه روستایی )مطالعه موردی بخش مرکزی (. تحلیل نقش ویژگی1810. )فیروزنیا، ق.، و تیموریان، ر -

 .51-38(: 1) 0 ،ریزی روستاییامه پژوهش و برنامهشهرستان ایلام(. فصلن
(. بررسی میزان رضایت روستاییان از عملکرد مدیران محلی در شهرستان 1815. )، ر.، و استعلاجی، عقاسمی نرگسی، ح.، فلاح تبار، ن -

 .277-235(: 2) 7 ،ای(ریزی منطقهجغرافیا )برنامه صومعه سرا. فصلنامه

: مطالعه موردی شهرستان های استان آذربایجان شرقیشناسی دهیاریآسیب(. 1812. ). و کوهستانی، ح، رقدیری معصوم، م.، طالقانی، غ -
 .18-112(: 1) 15 ،تان آباد. فصلنامه روستا و توسعهبس

 .111-101(: 5) 11 ،ارتباطات -فصلنامه مطالعات فرهنگپردازی. نظریه بنیادی به مثابه روش نظریه(. 1833. )، حکلالی -

یرامون تغییر کاربری اراضی آن )مطالعه موردی: رأی شناسی ))روستا(( و اثر آن بر اتخاذ تصمیم قضایی پ(. محیط1811. )محسنی، ح -
 .71-32(: 1) 05 ،شناسیی کشور(. فصلنامه محیطدیوان عال 751وحدت رویه شماره 

جهان. منتخب کشورهای  درزیست محیط عملکرد رویبر دولت اندازۀ و  خوبحکمرانی (. نقش 1815. )محمدزاده، ی. و قهرمانی، ه -
 .077-015(: 8) 08 ،شناسیمحیطفصلنامه 

محیطی در نواحی روستایی های مردم نهاد زیستشناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر گسترش فعالیت سازمان(. 1813. )محمدی، س -
 .211-285(: 66) 17 ،ریوان(. فصلنامه جغرافیا و توسعه)مطالعة موردی: انجمن سبز چیا در شهرستان م

ها در راستای بهبود کیفیت محیطی روستاییان واکاوی عملکرد دهیاری(. 1811. )، صاصل، ا. و بهارلویی، م نژادی، ع.، حکمتیمشفق -
 .65-51(: 7) 0 ،(. مجله مهندسی جغرافیایی سرزمین)مطالعه موردی: دهستان سررود جنوبی، استان کهگلویه و بویر احمد

 17 ،مان. فصلنامه جغرافیامدیریت روستایی از دیدگاه مردم محلی شهرستان ساعلل ناکارآمدی (. 1813. )، عنوروزی، ا. و غلامیان، ح -
(58 :)216-115. 

ستان مطالعة موردی دهستان سراوان شهریی: (. سنجش پایداری زیستمحیطی در نواحی روستا1815. )، فیاسوری، م.، و امامی، س -
 .36-111(: 8) 21 ،فصلنامه روستا و توسعهرشت. 

محیطی اقدامات استراتژیک (. غربالگری زیست1811. )ورخانی، ف.، قدیری معصوم، م.، داد، ح، ه.، مطیعی لنگرودی، سیاقوت حردانی -
 .828-805(: 1) 62 ،های جغرافیای انسانیلنامه پژوهشتوسعة روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعة اقتصادی در استان خوزستان. فص
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Abstract  

Introduction  
Concerns about the environment have become relatively common today, as in recent years 

the concerns of political and scientific communities about environmental issues and efforts to 

improve and protect them from further vulnerability have taken on a global dimension. 

Human misuse of nature and natural resources has caused serious environmental problems in 

most countries of the world. The current environmental crises, along with population 

explosions, increasing poverty and the spread of dangerous diseases, threaten human society. 

Among the most important environmental crises can be ozone depletion, acid rain, climate 

change, droughts, radioactive contamination, indiscriminate deforestation, soil erosion, 

animal habitat degradation, vital species extinction, biodiversity depletion, deforestation He 

mentioned the planet, chemical pollution, vegetation loss, desertification, water scarcity and 

many other problems. On the other hand, several factors such as economic (degree of 

industrialization, trade and technological inequality), political (democracy and tyranny), 

social (degree of urbanization and literacy rate) and government (size and quality of 

government) affect the performance of the environment.The government is closest to the 

people and plays a significant role in the development of rural communities. The field is of 

great importance and attention in all fields and arenas. In rural society, management can play 

a very effective role in the development process. Management has an undeniable place and 

role in the process of rural development and planning. Without legitimate and efficient rural 

management, rural development goals will not be achieved. Because rural management and 

planning at the macro and micro levels are the most important factors in rural development. 

In general, attention to the rural environment is one of the important pillars to achieve rural 

development, which can be considered a set of measures aimed at promoting the 

modernization of rural areas, creating new employment opportunities, sustainable agricultural 

assets, resource management efficiency and ecosystem conservation. Therefore, the present 

study investigates the challenges of rural managers in order to protect the environment in 

rural areas of Dashtestan city of Bushehr province. 

Methodology  
The present study is in the field of qualitative research in terms of applied purpose and 

approach, which has been done using the basic theory technique. Sampling was performed 

purposefully by snowball method (chain reference). The sample size was determined by data 

saturation when no new responses were received from the participants. In the end, the number 

of participants in the study reached 20. Participants of rural managers included 14 Dehyar, 4 

heads of the Islamic Council and 2 members of the Islamic Council from 20 villages in 

Dashtestan city who were interviewed in person and virtually using in-depth semi-structured 

mailto:razmavar.farshad@gmail.com
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interviews to better identify and assess the environmental challenges interviewed. Were 

located. The duration of the interviews varied over 40 minutes. Informed consent was 

obtained from the participants in the study and the confidentiality of the participants and their 

anonymity in the findings were guaranteed. All information was recorded with the consent of 

the samples on cassette tape, then fully implemented and copied on paper.Basic theory 

technique or grounded theory as the method used in this research; Emphasizes study 

phenomena and creates both data and analysis from shared experiences and relationships with 

interviewees. Thus, the production of theory is through a systematic process by which 

theoretical concepts and insights are developed through the simultaneous collection and 

analysis of data. The main idea of this strategy is to theorize based on data from participants 

who have experienced the research process. In short, the researcher's interpretations of the 

data form his emerging codes in fundamental theory. Since the purpose of this study is to 

identify and investigate environmental challenges, grounded theory technique is a suitable 

method for the present study due to the creation of theory and the high power of this method 

in explaining. Also, the use of grounded theory is inevitable when there is little information 

about the field under study or when there is a new perspective on the field. The most 

important principle in the basic theory technique is the coding operation. This stage of the 

research is done in three stages: open coding, axial coding and selective coding. Open coding: 

means that all data is returned to its original state. In open coding, as much as possible, code 

is created by examining line by line and then defining the actions or events within it. In the 

following, a suitable symbol or label is selected for each of the extracted key phrases and 

points. Axial coding: Axial coding is mainly open for continuous comparison and analysis of 

coding clusters to examine the process of logical internal communication between primary 

categories. In other words, it seeks to discover and construct an internal logical relationship 

between the primary category and the main category. Selective coding: Specifies the final 

themes. This stage is based on the meaning and logical relationship between the main 

categories, which mostly corrects the main category and creates a systematic theoretical 

framework of effective factors. Organizes and integrates categories and topics in a way that 

expresses a coherent understanding or theory of the phenomenon of study. 

 

Conclusion  

After conducting interviews and collecting information from the target community, they were 

reviewed, which resulted in identifying 61 concepts as challenges for rural managers in order 

to protect the environment in the study area. The most repetitive concepts were the most 

important environmental challenges from the perspective of the study community. Therefore, 

factors such as non-compliance with the culture of environmental protection, lack of 

cooperation of farmers, lack of information and awareness of residents on methods of 

separation and disposal of waste and household waste, lack of necessary and skilled 

manpower, change of agricultural land to residential and recreational areas, and waste 

disposal. Recognized by tourists in rural nature as the most important challenges facing rural 

managers in the field of environmental protection. Finally, the concepts of interviews based 

on the nature of paradigm model and 7 human mechanisms (28 code), cultural (9 code), 

physical (4 code), natural (6 code), financial and support (7 code), educational and Skill (3 

code) and social (4 code) were placed. 
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