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Abstract
The individual and social behaviors of people affect
on the environment and its problems. The
recognition of villagers’ social capital effect on their
environmental behaviors can provide an important
contribution to environmental protection planners in
the rural areas. The current descriptive correlation
study was done with the aim of investigating the
social capital effect on villagers’ environmental
behavior. The target population were all of the rural
households in Marivan City (N=11228), by using
Cochran sampling formula, 250 subjects selected
through randomized multi-stage sampling method.
Data analysis was done by using of Spss20 software
and correlation and regression statistical methods
step by step. The results showed that 82.8 percent of
villagers have environmental protection behavior on
an average level. The level of social trust, social
cohesion and social participation in the viewpoint of
the majority of villagers (65.6, 62.4 and 98 percent
respectively) was moderate. The correlation analysis
showed that there is a positive meaningful
relationship among all three components of social
capital with the villagers’ environmental behaviors.
A step by step multiple regression analysis showed
that four variables of educational level, social
participation, age and social cohesion explain 37.7
percent of villagers environmental protection
behavior level.

چکیده
رفتارها فرد و جمعی افراد جامعه بر رو محیطزیست و مشکالت آن
 شناسایی تأثیر سرمایه اجتماعی روستاییان بر رفتارها.تأثیرگذار است
زیستمحیطی آنها میتواند کمک مهمی به برنامهریزان حوزه حفاظت از
 پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف.محیطزیست روستاها فراهم کند
.بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیستمحیطی روستاییان انجام شد
)N= 11228(  کلیه خانوارها روستایی شهرستان مریوان بودند، جامعه آمار
 نفر بهعنوان نمونه محاسبه و از طریق250 که با استفاده از فرمول کوکران
 دادهها.روش نمونهگیر چندمرحلها تصادفی انتخاب و مطالعه شدند
 و آزمونها تحلیل همبستگی وSPSS 20 تحقیق با استفاده از نرمافزار
 درصد روستاییان در82/8 رگرسیون گامبهگام تحلیل شدند و نتایج نشان داد که
، سطح اعتماد اجتماعی.حد متوسطی رفتار حفاظت محیط زیستی را دارا هستند
انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی از دید اکثریت روستاییان موردمطالعه (به
 تحلیل همبستگی نشان داد. درصد) در حد متوسط بود98  و62/4 ،65/6 ترتیب
که بین هر سه مؤلفه سرمایه اجتماعی و رفتارها زیستمحیطی روستاییان
 تحلیل رگرسیون چندگانه گامبهگام نیز.رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد
 سن و انسجام، مشارکت اجتماعی،نشان داد که چهار متغیر سطح تحصیالت
 درصد واریانس سطح رفتارها حفظ محیط زیستی روستاییان را37/7 اجتماعی
.تبیین میکنند
 شهرستان، روستاییان، سرمایه اجتماعی، رفتار زیستمحیطی:واژههایکلیدی
.مریوان

Keywords: Environmental Behavior, Social Capital,
Villagers, Marivan City

shams@znu.ac.ir: رایانامه-نویسنده مسئول

33



فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره چهارم ،تابستان 1395
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 4, NO. 4, Summer 2016

در مطالعات گذشته متغیرها اثرگذار متعدد بر رفتار زیستمحیطی
شناساییشدهاند که از مهمترین آنها میتوان به دانش ،نگرش ،سرمایه
اجتماعی ،درآمد ،جنسیت و وضعیت تاّهل اشاره کرد ( Salehi et
al.,2012؛ .)Salehiomran, and Aghamohammadi., 2008
در نتیجه تبیین رفتار افراد در قبال محیطزیست موضوع مهمی است
(Huang., 2015؛  .)Habibi., 2014افراد هر اجتماعی برحسب
شرایط خاص اجتماعی ،فرهنگی و شخصیتی خود ،برخورد متفاوتی
نسبت به محیطزیست دارند (Budak et al., 2005؛
 .)Farahmand.,2014یک رفتار در پی یک زنجیره عوامل رو
میدهد که حلقه ماقبل بروز آن ،قصد یا نیت انجام رفتار است ( Uehara
et al.,2016؛  .)Navah and Forotankeya.,2011رفتار
مسئوالنه زیستمحیطی یکی از عناصر کلید در فرایند توسعه پایدار
محیطزیست در جوامع درحالتوسعه است (Deniz et al., 2015؛ Kil
et al., 2014؛  )Hung Lee et al., 2013و رفتارها غیرمسئوالنه
زیستمحیطی انسان نتایج ناگوار به بار آورده است ( Khoshfar et
 .)al., 2010برخی از تهدیدات زیستمحیطی نظیر نازک شدن الیه
اوزون ،جنگلزدایی و آلودگی آبها سطحی و زیرزمینی ،مربوط به
رفتارها انسآنها هستند (.)Salehi and Emamgholi.,2012
هیچکس نمیتواند این ادعا را مطرح کند که پیدایش مواد آلودهکننده
رو زمین ،نتیجه دگرگونیها طبیعی و مستقل از اراده انسان است
( .)Keshavarz and Karami., 2015با اینکه بشر از عواقب
بحرآنها زیستمحیطی آگاه است اما همچنان به رفتارها مخرب ادامه
میدهد (Larson et al., 2015؛ .)Izadi et al., 2013
ارتباط محیطزیست و سرمایه اجتماعی از جمله موضوعات جدید
است که مورد توجه محققان قرارگرفته است (Jones., 2010؛

مقدمه
در صورت در نظر گرفتن توسعه بهعنوان یک فرایند یادگیر و
تعامل ،سرمایه اجتماعی روح این فرایند بوده و از طریق اعتماد و
انسجام راه را برا رسیدن به توسعه هموار میکند
( .)Farahani et al., 2013سرمایه اجتماعی یک مفهوم فرا
رشتها و زمانبر است (Farahani et al.,2013؛ (Westhund
 et al.,2002که در تحلیلها مرتبط با جوامع روستایی مطرحشده و از
طرفی یکی از شاخصها توسعه پایدار محسوب میشود و بهوسیله آن
میتوان بسیار از نیازها جامعه را برطرف کرد ( .)Fathi., 2012بی
توجهی به این سرمایه از چالشها پیش رو توسعه محسوب میشود
و با شناخت آن میتوان برنامهریز ها را با مشارکت بیشتر مردم تسهیل
کرد (Salmani.; 2010؛ Blake.,2008؛ .)Jones.,2010
پوتنام سرمایه اجتماعی را مجموعها از مفاهیمی مانند اعتماد،
هنجارها ،شبکهها و نهادها میداند که کیفیت تعامالت اجتماعی
جامعه را شکل میدهد و منافع متقابل اعضا را تأمین میکند
(Gulumser et al., 2012؛ .)Farahani et al.,2013
بهعبارتدیگر مجموعه هنجارهایی است که موجب ارتقاء سطح
همکار اعضا میشود و در کنار سایر سرمایهها توانایی حل
مشکلها الینحل اجتماعی موجود بر سر راه توسعه را دارد
(Levien.,2015؛ .)Saydaei et al.,2009درواقع سرمایه
اجتماعی بر روابط بین انسآنها با یکدیگر و با نهادها و ایجاد
مشارکت بین آنها تأکید و بهعنوان خمیرمایه توسعه محلی مطرح
میشود ( )Rhead et al.,2015و موجب رسیدن به اهداف فرد و
گروهی خواهد شد ( .)Jones.,2010فعالیتها انسان و تغییرات
محیطزیست ارتباط مستقیمی باهم دارند (Rhead et al.,2015؛
 )Yildiz et al.,2011بسیار از فعالیتها انسان تحت تأثیر تغییرات
محیطزیست است ،ازاینرو کاهش این تغییرات از وظایف تمامی کشورها
میباشد (Yildiz et al.,2011؛  .)Salehi., 2008یکی از راهها
اجتناب از آسیب رساندن به محیطزیست ،تغییر رفتار انسآنها به سمت
رفتار محیط گرایانه است ( )Burton., 2014که آگاهانه به دنبال
کاهش اثرات منفی رفتار فرد بر طبیعت میباشد ( Salehi and
Emamgholi.,2012؛ .)Navah and Forotankeya.,2011
رفتار زیستمحیطی به اعمال قابلمشاهدها اشاره دارد که فرد در پاسخ
به محیطزیست انجام میدهد و شامل احساسات و تمایالت خاص نسبت
به محیط است (Kollmus and Agyeman., 2002؛ Salehi
 .)and Ghaemi asl.,2013این رفتارها میتواند مثبت و مسئوالنه یا
منفی و مخالف محیطزیست باشد ( .)Navah.,2011در حال حاضر
رفتارها زیستمحیطی انسان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
محیطزیست شناخته میشود (.)Cascante et al.,2015

Ishihara and Pascual., 2009؛ Price and Leviston.,
2014؛  .)Salehi and Emamgholi.,2012با توجه به گستردگی

مشکالت زیستمحیطی و پرهزینه بودن مقابله با آن بهترین گزینه،
بهرهگیر از مشارکتها مردمی است ( Rega and Baldizzone.,
2015؛  .)Lingani et al., 2011از طرفی رفتار افراد نسبت به
محیطزیست متأثر از هنجارها گروههایی است که در آن عضویت دارند
( )Taylor and Grieken.,2015و از سرمایه اجتماعی بهعنوان یک
متغیر توضیحی برا مسائلی همچون توسعه ،بهداشت و محیطزیست
استفادهشده است ( .)Keshavarz and Karami., 2015سه شاخص
مهم تشکیلدهنده سرمایه اجتماعی شامل اعتماد ،انسجام و مشارکت
اجتماعی است (Surjono.,2015؛Nummela et al.,2008؛
 .)Salehi and Emamgholi.,2012مشارکت به فعالیتهایی داللت
دارد که از طریق آنها مردم در تعیین سرنوشت خود برا رسیدن به
اهداف از پیش تعیینشده در امور شهر و روستا شرکت میکنند
( Seikhhasani, and Mehmandost.,2010؛ Agheli et
 al.,2009؛ Mohseni tabrezi., and Aghamohseni., 2010
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سرمایه اجتماعی میتوانند متغیر مهم و موثر بر رفتارها زیستمحیطی
باشند .فتحی (2012( 4نشان داد که ارتقا سطح مشارکت ،اعتماد و
انسجام اجتماعی در بین اعضا جامعه باعث افزایش آگاهی آنان میشود
که این افزایش دانش ،منجر به کنترل رفتارها زیستمحیطی خواهد
شد .نوابخش 5و همکاران ( )2008در تحقیق خود نشان دادند که اگر
میزان انسجام اجتماعی بین مردم روستا افزایش پیدا کند میتواند
رفتارها مخرب و منفی فرد و خصوصی نسبت به محیطزیست
کاهش یابد .ازکیا و حسنی راد )2009( 6نشان دادند که رابطه مثبتی بین
اعتماد و مشارکت در طرحها حفاظت محیطزیست وجود دارد .بقائی 7و
همکاران ( )2008در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که اگر مؤلفهها مهم
سرمایه اجتماعی بین مردم تقویت شود میتوان انتظار انجام رفتارها
8
حفاظتی در قبال محیطزیست از مردم داشت .ماجدی و لهسائی زاده
( )9002به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی و متغیرها مهم آن
مانند انسجام ،اعتماد و مشارکت ،عامل مهمی رو رفتارها
زیستمحیطی افراد است .حقیقتیان ( )2014گزارش کرد که رفتار
زیستمحیطی با تحصیالت پاسخگویان رابطه مثبت و معنیدار دارد
ولی با سن و جنسیت رابطه منفی دارد ،همچنین در مطالعات خارجی
صورت گرفته هم بر این نکته تأکید شده که سرمایه اجتماعی متغیر
مهمی بر رو رفتار زیستمحیطی است .لئو 9و همکاران ( )2014تأکید
میکنند که با تقویت مؤلفهها سرمایه اجتماعی و بهخصوص اعتماد
میتوان رفتارها زیستمحیطی را تحت تأثیر قرارداد .آزوسینا 10و
همکاران ( )2013نشان دادند که عوامل زیاد رو رفتار حمایت از
محیطزیست مؤثرند که سرمایه اجتماعی هم جزو آنهاست که توانایی
کنترل و جهتدهی به رفتار را دارد .کاسکانته 11و همکاران()2015
دریافتند که سرمایه اجتماعی یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار
زیستمحیطی افراد جامعه است و میتوان با گسترش انسجام به انجام
12
رفتارها مسئوالنه و مثبت نسبت به محیطزیست کمک کرد .الرسون
و همکاران ( )2015به بررسی عوامل تأثیرگذار بر انجام رفتار طرفدار
محیطزیست پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی و
بهخصوص مؤلفهها مشارکت و اعتماد و انسجام تأثیر به سزایی رو
رفتارها زیستمحیطی دارند.
در تحقیق توصیفی همبستگی حاضر بهمنظور بررسی تأثیر سرمایه
اجتماعی بر رفتارها زیستمحیطی روستاییان شهرستان مریوان از مدل
زیر استفاده شد .در این مدل سرمایه اجتماعی در قالب سه مؤلفه
مشارکت ،اعتماد و انسجام اجتماعی ارزیابی و تأثیر آنها بر رفتار
زیستمحیطی بررسی شد( .شکل .)1

؛ )Golsheri esfhani et al.,2009؛ بهعبارتدیگر مشارکت
اجتماعی فرایند سازمانیافته از سو اعضا جامعه است که منجر به
ایجاد روحیه همدلی و همکار بین مردم میشود و میتواند فرایند توسعه
را بهپیش ببرد (Prabhakaran et al., 2014؛ Nummela et al.,
2008؛ .)Ghasemi Khozani .,2014اعتماد یکی دیگر از ابعاد
سرمایه اجتماعی است و به اعتماد شخصی و عمومی تقسیم میشود
( )Koutsou et al.,2014و عبارت است از تمایل فرد به قبول ریسک
در رفتار با دیگران (Salehi and Emamgholi.,2012؛ Hoseini
 )et al.,2011و همچنین ذهنیت افراد نسبت به هم برا انجام امور
روزمره خود است (Levien.,2015 ،Huhe et al.,2015؛
 .)Firoozabadi and Nasrolahi Vosta.,2014انسجام اجتماعی
احساس مسئولیت بین چند نفر و داللت بر توافق جمعی میان آنها درباره
یک موضوع است و ناظر به میزان رابطه متقابل بین کنشگران میباشد
(Mohseni Tabrezi., and Aghamohseni., 2010؛
Golsheri esfhani et al.,2009؛  )Neyazi.,2011و داللت بر
افزایش حجم تعامل افراد جامعه با یکدیگر دارد ( Navabakhsh et
 .)al., 2008در کل میتوان گفت شرط الزم برا پیشرفت جوامع
روستایی گسترش انسجام و مشارکت و از همه مهمتر اعتماد متقابل افراد
و دولت است (Saydaei et al.,2009؛ Farahani et al.,2013؛
 .)Shortal.,2008هدف اصلی مقاله حاضر ،بررسی تأثیر سرمایه
اجتماعی (مشارکت ،اعتماد ،انسجام اجتماعی) بر رفتار زیستمحیطی
روستاییان شهرستان مریوان است .بر طبق نتایج بهدستآمده از مطالعات
قبلی مشخص گردید که سرمایه اجتماعی و بهخصوص سه مؤلفه مهم
آن یعنی مشارکت ،اعتماد و انسجام اجتماعی بر رفتارها زیستمحیطی
افراد تأثیر بسزایی داشته است ولی این امر یعنی مطالعه رابطه بین
مؤلفهها سرمایه اجتماعی و رفتارها زیستمحیطی افراد در خصوص
روستاییان شهرستان مریوان موردبررسی قرار نگرفته و بدین دلیل
پژوهش حاضر باهدف پاسخ دادن به این سؤال انجام گرفت.
در اکثر مطالعات تأکید میشود که سرمایه اجتماعی بر رفتار
زیستمحیطی تأثیر میگذارد و هردو آنها هم بر اجرا سیاستها
محیطی تأثیرگذارند (Jones.,2010؛ Liu et al., 2014؛ Agheli et
 al.,2009؛  .)KHoshfar., 2010نتایج تحقیقات نشاندهنده این
واقعیت است که سطح باال سرمایه اجتماعی ،همکار بین افراد را
تسهیل و در نتیجه فعالیتها مخرب فرد کاهش مییابد ( Salehi
 .)and Emamgholi.,2012واقفی و حقیقتیان  )2014(1در تحقیق
خود به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی رابطه مستقیمی با انجام
رفتارها طرفدار محیطزیست دارد و تسهیلکننده آن است .گرجی
گرسامی 2و همکاران ( )2013در تحقیق خود نشان دادند که بین
شاخصها مهم سرمایه اجتماعی (مشارکت ،انسجام و اعتماد) و
3
مدیریت رفتارها زیستمحیطی افراد رابطه معنادار وجود دارد .عقیلی
و همکاران ( )9002در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که مؤلفهها

4. Fathi
5. Navabakhsh
6. Azkeya and Hasanirad
7. Baghaie
8. Majedi and Lahsaei Zadeh
9. Liu
10. Azucena
11. Cascante
12. Larson

1. Vaghefi and Haghighatian
2. Gorgi Garsami
3. Aghili
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مشارکت اجتماعی
دخالت در امور روستا،
مشارکت در پروژهها
عمرانی ،کمکها مالی و
فکر

اعتماد اجتماعی
اعتماد اکثر مردم روستا به
یکدیگر ،اعتماد به مهاجران،
اعتماد به نهادها موجود
در روستا

انسجام اجتماعی
درگیر بین اهالی ،شرکت
در مراسم شاد وغم،
ترجیح منافع شخصی بر
منافع جمعی روستا

سرمایه اجتماعی
رفتار زیستمحیطی
سن ،تحصیالت ،درآمد ،تعداد افراد خانوار:متغیرهای فردی
شکل  .1مدل مفهومی تأثیر سرمایه اجتماعی و عوامل فرد بر رفتار زیستمحیطی .منبع :نگارندگان1394،

شهرستان مریوان بودند که طبق سرشمار  11228 ،1390خانوار
در مناطق روستایی این شهرستان زندگی میکردند .حجم نمونه بر
اساس فرمول کوکران  250خانوار روستایی انتخاب شد و جهت
انتخاب نمونهها از روش نمونهگیر چندمرحلها تصادفی استفاده
شد .در مرحله اول از بین  6دهستان 2 ،دهستان بهصورت تصادفی
انتخاب شدند و در مرحله بعد از داخل این دهستآنها  15روستا
بهصورت تصادفی انتخاب و از داخل هر روستا به روش تصادفی
طبقها روستاییان مشخص شدند و موردمطالعه قرار گرفتند و
دادهها بهصورت مصاحبه حضور و رودررو در محل زندگی
روستاییان جمعآور شد .دادهها پس از پردازش در  Excelاز
طریق نرمافزار  SPSS20تحلیل شدند و از آمارهها توصیفی و
استنباطی برا گزارش نتایج تحقیق استفاده شد.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر روششناسی از نوع کمی و از نظر هدف،
کاربرد و از نظر نحوه گردآور دادهها میدانی ،توصیفی-
همبستگی است .تکنیک مورد استفاده برا جمعآور دادهها،
مصاحبه حضور با روستاییان با استفاده از پرسشنامه طراحیشده
است .پرسشنامه از چندین بخش تشکیلشده ،بخش اول مربوط به
رفتار زیستمحیطی روستاییان است که این متغیر با استفاده از
شاخص ساز ترکیبی مرکب از  25گویه و در قالب طیف شش
سطحی (هرگز=  0تا خیلی زیاد=  )5سنجیده شد .برا طراحی این
شاخص ترکیبی از مرور مطالعات صورت گرفته با محوریت
مطالعاتی مانند (Salehi Salehi and Ghaemiasl, 2013
; )Salehi et al.,2011; and Emamgholi,2012استفاده
شد .بخش دوم مربوط به سنجش سرمایه اجتماعی است که سه بعد
تشکیلدهنده آن یعنی مشارکت ،اعتماد و انسجام اجتماعی با
استفاده از شاخص ساز ترکیبی سنجیده شدند .برا طراحی هر
سه مؤلفه سرمایه اجتماعی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه و
با محوریت قرار دادن برخی مطالعات مانند ( Rezaei and Zarei,

یافتهها
نتایج تحقیق نشان داد که از کل  250روستایی موردمطالعه همه
آنها مرد و سرپرست خانوار بودند .اکثریت آنها ( 96/8درصد) عضو
هیچ نهاد نبودند .از نظر وضعیت تأهل اکثریت ( 97/6درصد)
متأهل بودند .افراد موردمطالعه تقریباً میانسال بودند و  59درصد
آنها در دامنه سنی بین  35تا  50سال قرار داشتند .متوسط بعد
خانوار افراد موردمطالعه  5نفر بود .از نظر درآمد نیز طبق خود
اظهار آنها اکثریتشان ( 52/4درصد) درآمد بین نیم تا
یکمیلیون درماه درآمد داشتند .ازنظر تحصیالت 21/2 ،درصد افراد

2014; Mohammadi and Zanjani, 2013; Golsheri
Esfahani et al., 2009; Mohseni Tabrizi and
 )Aghamohseni, 2010استفاده شد .برا سنجیدن مشارکت،

اعتماد و انسجام اجتماعی به ترتیب از  7 ،9و  8گویه در قالب طیف
پنج سطحی لیکرت استفاده شد .جامعه آمار شامل کلیه روستاییان
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همانطور که در روش تحقیق ذکر شد با استفاده از  25گویه
رفتار زیستمحیطی روستاییان سنجیده شد و با استفاده از میانگین
نسبت به رتبهبند آنها اقدام شد (جدول .)1

مورد مطالعه بیسواد 9/2 ،درصد دارا سواد خواندن و نوشتن38/8 ،
درصد ابتدایی 14/4 ،درصد سیکل 11/2 ،درصد دیپلم 4 ،درصد
فوقدیپلم و  1/2درصد آنها نیز دارا مدرک کارشناسی بودند.

جدول  .1رتبهبند ابعاد شاخص ها ترکیبی رفتار زیستمحیطی روستاییان
انحراف

گویه

میانگین

رتبه

0/941
0/905
1/012
0/805
1/018
0/901

3/820
3/316
3/308
3/116
2/948
2/848

1
2
3
4
5
6

0/774

2/804

7

0/787
1/008
0/991

2/784
2/748
2/716

8
9
10

0/918

2/548

11

0/995

2/304

12

0/935

2/260

13

1/079

2/260

14

0/929
0/880
1/028
0/990
0/888
0/896
0/991
0/910
0/671
0/978

1/936
1/820
1/776
1/656
1/584
1/452
1/352
1/280
1/164
1/044

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0/796

0/932

25

معیار

موقع خراب شدن وسایل منزل یا کشاورز آنها را تعمیر میکنم تا اینکه نو آنها را خریدار می کنم.
زبالهها آشپزخانه (باقیمانده میوه وسبز ) را که قابلتبدیل شدن به کود هستند در باغچه میریزم.
از باقیمانده مواد غذایی در جاها دیگر (مثالً برا دام) استفاده میکنم.
نسبت به وضعیت مراتع و تناسب تعداد دام به مرتع حساس هستم.
درصورتیکه ببینم در طبیعت زبالها افتاده است ،آنها را جمعآور و در سطل آشغال میاندازم.
از ورود بیرویه دام به مرتع جلوگیر میکنم.
سعی میکنم از برق و گاز در منزل استفاده بهینه کرده و آنها را هدر ندهم (مثل خاموشی المپها اضافی ،گرم
نکردن زیاد اتاقها و)...
سعی میکنم از آب ،استفاده بهینه داشته باشم و آن را هدر ندهم (در زمان استحمام ،مسواک و دستشویی)
هنگام ترک محل گردش و حین مسافرت زبالهها را شخصاً جمع آور میکنم.
در مسافرت و گردش همیشه کیسهزبالها را با خودم به همراه دارم.
در موقع مسافرت به طبیعت (فضا سبز ،درختان ،مراتع و  )...نسبت به نگهدار از آنها و عدم آسیب آنها حساس
هستم.
اگر جایی مشکل زیستمحیطی ببینم (از قبیل آتشسوز جنگل ،ریخته شدن زباله و فاضالب به دریاچه و  ،)...آنها
را گزارش میدهم.
من دیگران را در خصوص اهمیت حفظ و نگهدار طبیعت و محیطزیست تشویق و به آنها آگاهیرسانی میکنم.
در صورت وجود برنامه زیستمحیطی و داشتن زمان در آن شرکت میکنم (مانند پاکساز محیط ،پیادهرو ،
درختکار و )...
موضوعات و اخبار مربوط به محیطزیست را پیگیر میکنم.
از میوهها و سبز هایی استفاده میکنم که در آنها کمتر از کودها و سموم شیمیایی استفادهشده است.
در موقع مطالعه کتاب ،روزنامه یا در اینترنت موضوعات مرتبط با محیطزیست را پیگیر و مطالعه میکنم.
در صورت اطالع و شناخت یک تشکل زیستمحیطی در آن عضو میشوم.
وسایل خانه را که نمیخواهم استفاده کنم به دیگران میدهم تا از آنها استفاده کنند.
از ظروف پالستیکی قابلاستفاده مجدداً استفاده میکنم تا اینکه نو آنها را خریدار کنم.
به شعارها و صحبتها مسئولین و نمایندگان در موقع انتخابات در خصوص محیطزیست دقت میکنم.
موقع خرید تالش میکنم که وسایل خانگی کممصرف بخرم.
از کاغذها باطله مجدداً استفاده میکنم و آنها را دور نمیریزم.
موقع خرید وسایل به استانداردها زیستمحیطی آن توجه میکنم.
زبالهها مختلف خانه (از قبیل کاغذ ،پالستیک ،مواد غذایی و )...را از همدیگر تفکیک میکنم( .تفکیک زبالهها تر
و خشک)
منبع :یافتهها تحقیق1394 ،

بود" ،موقع خرید وسایل به استانداردها زیستمحیطی آن توجه
میکنم"با میانگین  1/044و گویه" زبالهها مختلف خانه (از قبیل
کاغذ و پالستیک و  )...را از همدیگر تفکیک میکنم" با میانگین
 0/932بودند .ضمن جمع جبر نمرات کلیه گویهها ،و لحاظ کردن
کمینه و بیشینه مجموع نمرات شاخص ترکیبی ،رفتار زیست
محیطی روستاییان در سه سطح ،کدبند مجدد شد و نتایج نشان

مشخص گردید که گویه "موقع خراب شدن وسایل منزل یا
کشاورز آنها را تعمیر میکنم تا اینکه نو آنها را خریدار کنم" با
میانگین  ،3/820و گویه "زبالهها آشپزخانه (باقیمانده میوه و
سبز ) را که قابلتبدیل شدن به کود هستند در باغچه میریزم" با
میانگین  ،3/316به ترتیب در رتبهها اول و دوم قرار داشتند .در
مقابل دو گویها که از دید روستاییان از اهمیت کمتر برخوردار
79

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره چهارم ،تابستان 1395
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 4, NO. 4, Summer 2016

رفتار حمایت محیط زیستی آنها در حد متوسط است (جدول .)2

داد که اکثریت روستاییان ( 82/8درصد) در خصوص محیط زیست
دارا رفتار در حد متوسط حمایتی هستند ،به عبارتی دیگر سطح

جدول .2توزیع فراوانی رفتارها زیست محیطی روستاییان مورد مطالعه
سطح حمایت رفتار زیست محیطی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

سایر آمارهها

کم
متوسط
زیاد
جمع

33
207
10
250

13/2
82/8
4
100

13/2
96
100

میانگین55/77:
انحراف معیار14/06 :
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مساو کم ،متوسط و زیاد تقسیم شد و نتایج نشان داد که هر سه
بعد مشارکت ،اعتماد و انسجام اجتماعی به ترتیب با 62/4
درصد 65/6،درصد و  98درصد در سطح متوسط ارزیابی شدند
(جدول .)3

همانطور که توضیح داده شد ،هر سه بعد سرمایه اجتماعی
از طریق شاخص ترکیبی مشتمل بر چندین گویه سنجیده شدند و
ضمن جمع جبر نمرات کلیه گویهها ،و لحاظ کردن کمینه و
بیشینه مجموع نمرات شاخص ترکیبی ،فاصله مزبور به سه سطح

جدول  .3وضعیت مؤلفهها سرمایه اجتماعی از دیدگاه روستاییان مورد مطالعه (درصد فراوانی)
مولفههای سرمایه اجتماعی

کم

متوسط

زیاد

اعتماد
مشارکت
انسجام

1/2
32/8
0

65/6
62/4
98

33/2
4/8
2
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برا

آزمون همبستگی اجرا شد که نتایج در جدول  4آورده شده است.

تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار زیستمحیطی،

جدول  .4ضرایب همبستگی بین متغیرها موردمطالعه با رفتار زیستمحیطی روستاییان ()n=270
متغیر مستقل

نوع آزمون

مقدار آزمون

Sig

سن
تعداد افراد خانوار
سطح تحصیالت
سطح درآمد
مشارکت اجتماعی
اعتماد اجتماعی
انسجام اجتماعی
منزلت اجتماعی
میزان استفاده از منابع اطالعاتی

پیرسون
پیرسون
اسپیرمن
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون

**-0/480
**-0/371
**0/511
**0/234
**0/475
*0/144
**0/200
0/019
**0/429

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/022
0/001
0/762
0/000
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** معنادار در سطح  1درصد

زیستمحیطی روستاییان رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
بدینصورت که هرچه میزان این همبستهها بیشتر بیان شد ،تمایل
افراد به انجام رفتارها زیستمحیطی حمایتی نیز بیشتر بود.

با توجه به جدول  4و مقدار ضرایب همبستگی مشخص گردید
که بین تحصیالت ،درآمد ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،
انسجام اجتماعی و میزان استفاده از منابع اطالعاتی با رفتار
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زیستی کمتر داشتند.
جهت بررسی تأثیر متغیرها مورد مطالعه بر رفتار زیست
محیطی ،از رگرسیون گام به گام استفاده گردید و چهار متغیر وارد
معادله شدند (جدول .)5

بیشترین عامل همبسته با ضریب  0/51مربوط به تحصیالت و
کوچکترین همبستگی مربوط به اعتماد اجتماعی با ضریب 0/14
بود .همچنین بین متغیرها سن ،تعداد افراد خانوار با رفتار
زیستمحیطی رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .به عبارتی دیگر
روستاییان مسنتر با تعداد افراد خانوار زیادتر رفتار حفاظت محیط

جدول  .5نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند متغیره عوامل مؤثر بر رفتار زیستمحیطی
سطح

متغیر

ضریب ()B

ضریب استاندارد ()Beta

آماره T

ضریب ثابت
سطح تحصیالت
مشارکت اجتماعی

29/554
1/740
0/840

---0/179
0/294

2/974
2/448
5/224

0/003
0/015
0/000

سن

-0/439

-0/277

-3/908

0/000

انسجام اجتماعی

0/823

0/135

2/591

0/010
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2

R =0/377

معنیداری

آزمون دوربین واتسون1/5:

محیطزیست دارند که با در اختیار قرار دادن امکانات مناسب،
برگزار کالسها آموزشی و تقویت هرچه بیشتر ابعاد سرمایه
اجتماعی در بین مردم میتوان از تخریب بیشتر محیطزیست
جلوگیر کرد .سرمایه اجتماعی روستاییان موردمطالعه در هر سه
بعد در سطح متوسط ارزیابی گردید .این سرمایه با ابعاد چندگانه
ازجمله مشارکت ،اعتماد و انسجام اجتماعی ،از متغیرهایی است که
ساخت جامعه روستایی با آنها زنده است .وجود این ابعاد بین اقشار
مختلف روستایی ،کنشهایی را بین آنان ایجاد کرده که با تقویت
این کنشها جمعی و گروهی میتوان باعث حفاظت بیشتر از
محیطزیست در برابر تخریب شد .در رابطه با تأثیر سرمایه اجتماعی
بر رفتارها زیستمحیطی نتایج آزمون همبستگی نشان داد که
بین سرمایه اجتماعی و رفتارها زیستمحیطی رابطه مثبت و
مستقیمی وجود دارد یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی ،رفتارها
مسئوالنه زیستمحیطی نیز افزایش مییابد .نتایج تحقیقات صورت
گرفته از جمله واقفی و حقیقتیان ( ،)2014گرجی کرسامی و
همکاران ( ،)2013نوابخش و همکاران ( ،)2008بقائی و همکاران
( ،)2008لئو و همکاران ( ،)2014کاسکانته و همکاران ()2015
نشان دادند که سرمایه اجتماعی و مؤلفهها آن اثر مثبت و
مستقیمی بر رفتارها زیستمحیطی دارد ،که این امر با نتایج
تحقیق حاضر همخوانی دارد .همچنین نتایج آزمون همبستگی
نشان داد که تحصیالت بیشترین رابطه را با رفتار زیستمحیطی
دارد و رعایت مسائل زیستمحیطی از طرف افراد تحصیلکرده
بیشتر صورت میگیرد ،که این یافته با نتایج حقیقتیان (،)2014
صالحی و امام قلی ( )2012همسوست .محققان فوق نیز در
مطالعات خود ،بر ارتباط مثبت سطح تحصیالت با رفتارها
زیستمحیطی اشارهکرده بودند.

بر اساس ضریب بتا چهار متغیر مشارکت اجتماعی ،سن،
تحصیالت و انسجام اجتماعی بیشترین سهم را در تبیین رفتارها
زیستمحیطی داشتند و این چهار متغیر در مجموع در حدود 38
درصد واریانس رفتار زیست محیطی روستاییان را تبیین کردند و
مابقی واریانس توسط متغیرها دیگر که در این تحقیق به آنها
پرداخته نشده است ،تبیین میگردد .متغیر سن تأثیر منفی و معنی
دار ولی سه متغیر دیگر تأثیر مثبتی بر رفتار داشتند.
بحث و نتیجهگیری
محیط زیست موهبتی الهی است که در اختیار انسان قرار گرفته تا
از آن استفاده کند ،بنابراین وظیفه هر انسانی است تا در حفاظت از
آن بکوشد .حفاظت از محیط زیست برا رسیدن به موقعیتی که
موجبات بهره مند جامعه ایرانی از محیط زیست مطلوب باشد یک
هدف آرمانی است که در سند چشم انداز  1404در دستور کار دولت
قرار دارد .حفاظت محیط زیست فرایند مشارکتی است که نیاز به
اقدامات مستمر و تعامل متقابل دولت ،روستاییان و بخشها
زیربنایی دارد .هدف از انجام این مطالعه ،بررسی تأثیر سرمایه
اجتماعی (مشارکت ،اعتماد و انسجام اجتماعی) بر رفتارها
زیستمحیطی روستاییان شهرستان مریوان بود .نتایج نشان داد که
رفتارها زیستمحیطی  82/8درصد از روستاییان تا حدود در
جهت حمایت از محیطزیست است (در حد متوسط) .امروزه
بحرآنها زیستمحیطی زندگی انسآنها را تهدید میکند که اکثریت
تهدیدات ناشی از رفتارها غیرمسئوالنه افراد در برخورد با
محیطزیست است .برا کاهش این تهدیدات باید رفتار افراد
موردتوجه قرار گیرد .همچنان که ذکر شد افراد موردمطالعه در
سطح متوسط تمایل به انجام رفتارها مسئوالنه در قبال
81
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محیطزیست رفتار مسئوالنهتر داشته باشند .رفتارها مسئوالنه
زیستمحیطی مجموعها از کنشها افراد جامعه نسبت به
محیطزیست میباشد .طبق نتایج این تحقیق مشخص شد که
سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و تقریباً قو با رفتارها
زیستمحیطی دارد .این رابطه قو بین میزان سرمایه اجتماعی
افراد با رفتارها زیستمحیطی بیانگر این است که مؤلفهها
مشارکت ،اعتماد و انسجام اجتماعی ،بر کنش اجتماعی افراد نسبت
به محیط طبیعی پیرامون خود تأثیر به سزایی دارند ،بنابراین برا
کنترل رفتار مردم و ایجاد حس مسئولیت و دلسوز نسبت به
محیطزیست در ارتباط با سرمایه اجتماعی باید پیش از هر چیز به
مشارکت اجتماعی توجه نمود .برا تسهیل در یک کنش معین
اجتماعی باید روابط اشخاص و گروهها ،گسترش یابد .همچنین با
گسترش عضویت فعال افراد در انجمنها و گروهها و با ایجاد
سازوکارهایی بهمنظور اعتماد اجتماعیشان ،میتوان انتظار داشت
که رفتار مردم نسبت به محیطزیست مسئوالنهتر شود .در پایان
میتوان گفت که کاهش فردگرایی و افزایش مشارکت افراد و
تقویت حس مسئولیت اجتماعی آنان باعث میشود که افراد به
محیطزیست احساس تعلق داشته باشند و رفتارها زیستمحیطی
مناسبتر انجام دهند.

نتیجه رگرسیون گامبهگام نشان داد که مشارکت اجتماعی
بیشترین تأثیر را بر رفتارها زیستمحیطی افراد میگذارد .این
یافته همسو با نتایج مطالعاتی مانند فتحی ( ،)2012ماجد و
لهسائی زاده ( )2009و الرسون ( )2015است .مشارکت بر اساس
نیازها انسان شکل میگیرد و آنچه در مشارکت اهمیت زیادتر
دارد هدفمند بودن مشارکت برا دستیابی به اهداف و به ثمر
رساندن برنامهها میباشد .در نتیجه با افزایش مشارکت اجتماعی
میتوان به افزایش رفتارها مسئوالنه زیستمحیطی و کاهش
تخریب محیطزیست امیدوار بود .از سو دیگر رابطه منفی سن
با رفتارها زیستمحیطی با نتایج پژوهش حقیقتیان ()2014
همسوست .انسجام اجتماعی نیز بر رفتار زیستمحیطی تأثیر مثبتی
گذاشته است بهعبارتدیگر با زیادشدن انسجام اجتماعی سطح
رفتارها حمایتی از محیطزیست توسط روستاییان نیز افزایش
مییابد .به نظر میرسد که انسجام ازجمله مؤلفهها توسعه
اجتماعی است و بر فرایند تأکید میکند که طی آن با ایجاد
تغییراتی در حوزه ادراکی و باورها انسان ،کنشها و رفتارها
خاصی در پی خواهد داشت که مناسب توسعه است .یکی از
مشکالت مهم در دنیا امروز تخریب محیطزیست و اثرات آن بر
رو زندگی مردم است .اعتقاد بر این است که برا اینکه این
مشکالت و تهدیدها به حداقل برسد ،باید انسآنها نسبت به
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