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 چکیده
محیطی روز به روز در حال افزایش است، ت زیستبا توجه به اینکه مشکال

باشد. این مقاله به محیطی مناسب میحفظ محیط زیست نیازمند رفتار زیست
محیطی شهروندان ساکن نورآباد ممسنی و رابطه آن با بررسی رفتار زیست

جامعه پایگاه اقتصادي و اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی پرداخته است. 
اند که با استفاده از جدول لین نورآباد بوده باالتر شهرو سال  15 افراد آماري
گیري نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از شیوه نمونه 400تعداد 

ها انتخاب شدند. ابزار تحقیق اي نمونهاي چندمرحلهتصادفی از نوع طبقه
یط زیست به کار پرسشنامه ساختمند بود که با استفاده از مقیاس نگرش به مح

)، مقیاس احساس 1387گرفته شده توسط صالحی عمران و آقامحمدي(
) و رفتار 1387یدي(مسئولیت اجتماعی به کار گرفته شده توسط حقیقتیان و ام

) تدوین گردید. 1390کیا (کار گرفته شده توسط نواح و فروتنمحیطی بهزیست
ار محیطزیستی) با متغیرهاي هاي تحقیق نشان داد که متغیر وابسته (رفتیافته

درصد و با  99محیطی در سطح احساس مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست
درصد رابطه مستقیم و معناداري  95اجتماعی در سطح  -متغیر پایگاه اقتصادي

هاي افراد که نشانگر شرایط اجتماعی ها و نگرشدارد. نتیجه اینکه باورداشت
 محیطی دارند.رفتارهاي زیستباشد، نقش مهمی در شدن آنها می

اجتماعی،  -احساس مسئولیت اجتماعی، پایگاه اقتصادي هاي کلیدي:واژه
 محیطی، نورآباد ممسنی.محیطی، نگرش زیسترفتار زیست

Abstract 
Since Environmental problems are increasing day by 
day, environment protection needs pro-environmental 
behavior. This research was aimed to study the 
environmental behavior of Noorabad Mamasani's 
citizens and its relationship with socio-economic status 
and sense of social responsibility. The Statistics society 
was 15 years and older residents of Noorabad 
Mamasani; from which 400 people were determined 
based on Lin Sampling Table (1976) as sample size and 
were selected by classified-multi stage random 
sampling method. The structured questionnaire, which 
provided via the scale of environmental attitude (Salehi 
Omran & Aghamohamadi, 2008) and the scale of 
social responsibility sense(Haghighatian and Omidi, 
2008) and environmental behavior (Novah & Forootan 
Kia, 2011), was used as the  research tool. The findings 
showed that the dependent variable (environmental 
behavior) has a significant and meaningful relationship 
with the variables of social responsibility and 
environmental attitude (99%) and socioeconomic status 
(95%). The results showed that attitudes and beliefs of 
individuals, which are the indictor of their socialization 
conditions, have an important role in the environmental 
behaviors. 

Keywords: Sense of Social Responsibility, Socioeconomic 
Status, Environmental Behavior, Environ-mental Attitude, 
Noorabad Mamasani. 
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 مقدمه
هاي عوامل متفاوت و بعضی مواقع متعارضی، رفتارها و تصمیم

دهند. به زیست شکل میروزانه ما را در برخورد با مسائل محیط
شدن و نوسازي در کشورهاي موازات تحوالت ناشی از صنعتی

-محیطی نیز دستخوش دگرگونیمختلف جهان، شرایط زیست
زیست و ها بیشتر تخریب محیطاند و این دگرگونیهایی شده

هاي زیستی، گیاهی و جانوري، را در حتی انقراض برخی گونه
هاي اخیر به عنوان ها در دههپی داشته است. این دگرگونی

محیطی و در سالیان کنونی دغدغه کارشناسان اجتماعی و زیست
اي که امروزه گونهجلوه نموده است به  میبه عنوان دغدغه عمو

-نهاد در راستاي جلوگیري از تخریبهاي مردمبسیاري از تشکل
-زیست به فعالیت میمحیطی و با هدف حفظ محیطهاي زیست

دهی زیست باعث جهتله محیطئپردازند. برجسته شدن مس
بسیاري از محققان و مراکز علمی و دانشگاهی به این حوزه شده 

-شناسان و روانبیشتر جامعه است. در طول چند دهۀ گذشته
هاي مستقیم و غیر مستقیم کنش شناسان، به بررسی ریشه

ترین مطالعاتی که در از جمله مهم اند.محیطی پرداختهزیست
توان به ، میاستزیست در ابعاد مختلف انجام شدهزمینۀ محیط

شناختی هاي بوماین موارد اشاره نمود: مطالعات پیرامون پارادایم
Barove, 1982)(کارگیري نظریه رفتار مطالعات در مورد به ؛

 ;Gioner, 1981( ریزي شده در محیط زیستبرنامه

Barove, 1982; Cheung & Wong, 1999توجه به  )؛
آموزش  )؛Buttel, 2001( محیطیها و فعاالن زیستجنبش
 ;Storch, 1991; Vinsent, 1991محیطی (زیست

Dickenz, 1992; Von Weizaecker et. Al., 1997; 
Towin, 2001; Cail & Alyut, 2003; Hidarnia, 

 ,Honiganمحیطی (شرایط سنی و مالحظات زیست ؛)،2003

 ;Weast, 1984( محیطیفتار زیست؛ ر)2006

(Weizaecker & Haus, 1991محیطی توسعۀ زیست ؛
(Lee, 1995)محیطی رفتار زیست ؛)Martel, 1994; 

Mosinder, 1998(محیطی و رفتار زیستنش زیست، دا-
 (,Milver, 1986; Murfei, 1994; Martelمحیطی

در همه  .)(Moomsen, 1995 شناختیو آگاهی بوم )2002
زیست پرداخته شده و بر این مطالعات بارویکردي نوین به محیط

محیطی محیطی بر رفتارهاي زیستنقش آگاهی و نگرش زیست
کننده آمدهاي نگرانستم، پیتأکید شده است. در میانه سده بی

ها، توجه بیشتري را به خود جلب کرد. بشر امروز در آلودگی
هاي اخیر به فهرست کند. در دههزده زندگی میجهانی بحران

هاي اجتماعی، اقتصادي، هاي جهانی، عالوه بر بحرانبحران
شوند، سیاسی و ارزشی که تهدیداتی جدي محسوب می

 در را نیز باید اضافه کرد. زیستیحیطمهاي مشکالت و بحران
 جهان تیجمع کرد ینیبشیپ ملل سازمان آمار دفتر ، 2000سال

 خواهد نفر ونیلیم 909 و اردیلیم 8 به يالدیم 2050 سال در
 یعیطب منابع به تیجمع میعظ لیس نیا هیرویب هجوم. دیرس
. است آورده خود همراه را یفراوان یطیمحستیز مشکالته نیزم
 که ییهاگونه کل از درصد 99 دانشمندان قاتیتحق اساس رب

 منقرض امروزه ،اندستهیز نیزم کره يرو خلقت بدو از تاکنون
مشکالت فراروي محیط ).Bensen,.2003:161( است شده

هاي جدي در ایران است. خشک شدن زیست یکی از بحران
با ها، رتبه اول جهان در فرسایش خاك ها، تخریب جنگلتاالب

درصد از  7/7ساالنه دو میلیارد فرسایش و اختصاص دادن 
فرسایش خاك جهان به خود که چهار برابر میزان فرسایش در 

هاي متعدد و تحمیل جهان است، بحران کم آبی، خشکسالی
هزینه آن بر دولت و نظام اقتصادي، بحران آلودگی هواي 

ران از آمدهاي اجتماعی و اقتصادي آن، بحشهرهاي بزرگ و پی
هاي گیاهی و جانوري و تهدید ذخیره ژنتیک میان رفتن گونه

تن آلودگی نفتی به  350هزار و  122کشور و ورود سالیانه 
دریاي خزر و تهدید حیات این اکوسیستم و بحرانی شدن 
وضعیت ماهیان خاویار دریاي خزر، که روي هم تنها جزئی از 

راي تردید در جایی ب ،این سرزمین است زیستیمحیطمصائب 
 گذاردمحیطی کشور باقی نمیبحرانی خواندن وضعیت زیست

(Fazeli, 2012).  نورآبادممسنی با توجه به آب و هواي خاص
-در سال خود از مراکز تفرجگاهی طبیعی فراوانی برخوردار است.

اند. هاي اخیر بیشتر این مراکز رو به تخریب و زوال گذاشته
اند و یا توسط مردم بریده شدهر یا هاي اطراف شهخیلی از جنگل

هاي گذشته، شهر در دهه اند.حوادث طبیعی از بین رفتهدر 
محیط طبیعی  نورآباد هم از باغات وسیع برخوردار بود و هم

اطراف شهر نورآباد و روستاهاي پیرامونی آن جزو مناطق بِکر به 
 رفتند.شمار می

در این منطقه  هاي متنوع زیستی جانوري و گیاهیگونه     
وجود داشتند ولی اکنون افزایش جمعیت و گسترش جمعیت 
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ها در محیط زیست از شهرنشین، از یک سو، و دستکاري انسان
-سویی دیگر، ضمن از بین بردن باغات، منابع طبیعی و زیست

محیطی را نیز در معرض تخریب و نابودي قرار داده است. 
ساله حدود سه برابر  جمعیت شهر نورآباد در بازه زمانی چهل

برخی از  ).Iran Statistical Center, 2011( شده است
هاي گیاهی اند و گونههاي جانوري نایاب و یا کمیاب شدهگونه

-اند. چشمهنیز به دلیل دستکاري انسان به شدت آسیب دیده
هاي سالیان اخیر، از گزند ها، در کنار خشکسالیسارها و رودخانه

اند، در امان در پرتو رفتارهاي انسانی ایجاد شدههایی که آلودگی
تواند پیامدهاي ناگوار زیستی اند. ادامه چنین وضعیتی، مینمانده

اشته هاي گیاهی و جانوري منطقه در بر دبراي انسان و گونه
زیست منطقه از اهمیت کلیدي باشد. نقش مردم در حفظ محیط

رامون وضعیت رفتار برخوردار است، با این وجود هیچ پژوهشی پی
محیطی مردم شهر نورآباد ممسنی انجام نشده است تا زیست

سیماي رفتاري شهروندان را در این زمینه نشان دهد. بر این 
 -رابطه بین پایگاه اقتصادياساس، این پژوهش به بررسی 

در  زیستیمحیطاجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی با رفتار 
ال اصلی ؤسنی پرداخته است. سبین ساکنان شهر نورآباد مم

تحقیق این است که چه ارتباطی بین برخی متغیرهاي میزان 
ـ اجتماعی و  احساس مسئولیت اجتماعی، پایگاه اقتصادي

محیطی زیست، از یک سو، و رفتار زیستنگرش به محیط
 چه زیستمحیط اهمیتشهروندان، از سوي دیگر، وجود دارد؟ 

 به علمی توجه ،المللیبین بعد در چه و ملی و ايمنطقه ابعاد در

 حفظ یا تخریب در انسانی عوامل نقش ویژهبه مختلف عوامل

. در رابطه با موضوعات است تهضروري ساخ را زیست محیط
شناسی هاي جامعهمحیطی تاکنون درگروهشناسی زیستجامعه

-هاي بهایران تحقیقی تجربی صورت نگرفته است. اکثر پیشینه
شناس انجام ر این تحقیق توسط محققان غیر جامعهکار رفته د

هاي جامعه شناختی اند و این محققان به ندرت از متغیرشده
هاي صورت گرفته در ذیل اند. برخی از پژوهشاستفاده کرده

ریاحی و همکاران در تحقیقی دریافتند که در ده است. آورده ش
ماعی هم هاي صنعتی، برخی عوامل فرهنگی و اجتکنار آلودگی

ترین بر آلودگی شهر اراك تأثیر گذار است. در این پژوهش، مهم
رویه قلمداد شده عامل مؤثر بر آلودگی شهر اراك، مهاجرت بی

ها شده که منجر به کاهش فضاي سبز و افزایش حجم آلودگی
زیست در زندگی  مهاجران بدون لحاظ نمودن حفظ محیط .است

 Riahi(اند تأثیرگذار بوده هاي محیطی نیزخود در نابسامانی

Khoram et al,. 2004.( 
محیطی را در پژوهشی فرهنگ زیست شاهنوشی و عبداللهی     

محیطی و محیطی، نگرش زیستبا سه شاخص آگاهی زیست
. بر اساس اندمحیطی در شهر اصفهان بررسی کردهرفتار زیست

نتایج این پژوهش سن، سطح تحصیالت، نوع تحصیالت، محل 
محیطی با اجتماعی و دانش زیست –ولد، پایگاه اقتصادي ت

 داري دارندمحیطی ارتباط معنیفرهنگ زیست
)(Shahnoushi and Abdollahi, 2007.  نتایج پژوهش

کیا در شهر اندیمشک نشان داد که بین متغیرهاي نواح و فروتن
زیست، هنجارهاي ذهنی، قصد انجام رفتار، گرایش به محیط

رابطه  محیطزیستیتاري و باورهاي هنجاري با رفتار باورهاي رف
). Novah and Foroutankia, 2011د (معنادار وجود دار

 آبادي و همکاران نشانگر آن استنتایج پژوهش مختاري ملک
 قبل دهه به نسبت اصفهانی شهروندان محیطیزیست رفتار که

-همم طبیعت با افراد ارتباط. است شده ترمسئوالنه رفتارهایی
 دیگر بین از محیطی زیست رفتار کنندهبینیپیش عامل ترین

 مانند رفتارهایی زنان و مسن افراد. است بررسی مورد عوامل
 را زیستمحیط دوستدار نقل و حمل از و استفاده زباله تفکیک

 اقتصادي/ اجتماعی موقعیت. دهندمی انجام مردان از بیشتر
-محیط دوستدار نقل و لحم از افراد استفاده کنندهبینیپیش

 منفی اول رابطه البته که است محیطیزیست خرید و زیست
 باالتر اقتصادي/ اجتماعی موقعیت با افراد که گونه بدین .است
 زنان. کنندمی استفاده زیستمحیط دوستدار نقل و حمل از کمتر

 در و کنندمی استفاده بیشتر زیستمحیط دوستدار نقل و حمل از
 دارند تريمطلوب رفتار نیز مبداء از زباله کتفکی زمینه

)(Mokhtari Malekabadi et al,. 2014. 

 که دادند نشان همکاران در پژوهشی در شهر یزد و فرهمند     
 از رضایت فردگرایی، محیطی،زیست آگاهی سن، متغیرهاي بین

 .دارد وجود معناداري رابطه محیطیزیسترفتارهاي  و زندگی
تفاوت  محیطیزیست رفتارهاي در مردان و نانز بین همچنین
 با که داد نشان رگرسیونی تحلیل نتایج.  دارد وجود معناداري

 در ماندهباقی متغیرهاي ،کلی شده تعدیل تعیین ضریب به توجه
 وابسته متغیر واریانس از درصد 28 همدیگر با رگرسیون معادله

تایج ن .(Farahmand et al,. 2014) کنندمی تعیین را
پژوهش فیروزجائیان و غالمرضازاده درباره گردشگران داخلی 

پراکنی گردشگران رفتار زبالهوارد شده به مازندران نشان داد که 
 عدم آگاهی، با عادت، گمنامی، فقدان امکانات، محیط کثیف،
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مسئولیتی فرد رابطه مستقیم و ضعف کنترل هنجاري و بی
ون نظري تحقیق بر اساس معناداري دارد. سپس نتایج مدل آزم

سازي معادله ساختاري نشان داد که شرایط محیطی مدل
طور مستقیم و هکننده بکننده و شرایط هنجاري تسهیلتسهیل

ثیر دارد. عوامل أپراکنی گردشگران تمستقیم بر رفتار زبالهغیر
درصد از تغییرات متغیر  35/0ذکر شده در مجموع توانستند 

 پراکنی) را مورد تبیین قرار دهنده(رفتار زبال وابسته
)Firoozjaiyan and Gholamrezazadeh, 2015.( 

د دانشان  )1395احمدیان و حقیقتیان ( هاي پژوهشیافته     
 کرمانشاه محیطی شهروندانکه میانگین رفتارهاي زیست

) است و بین متغیرهاي ارزش، باور و  1/3متوسط رو به باال (
معناداري  محیطی رابطهی با رفتار زیستمحیطهاي زیستآگاهی

وجود دارد در حالی که متغیر تحصیالت با آن رابطه نداشت. 
هل و أمحیطی برحسب جنسیت، تهمچنین رفتارهاي زیست

در تحقیقی  2و اکویت 1قزب اغلوهاي سنی متفاوت است. گروه
نشان دادند که سطح آموزش و دانش بیشترین تأثیر را در ترکیه 

له در تقابل با نتایج ئدارد که این مس زیستیمحیطرهاي بر رفتا
هینز بود زیرا در مطالعه هینز دانش رتبه پنجم را براي تأثیر بر 
رفتارهاي مثبت محیطی داشت و تعهد شفاهی بیشترین تأثیر را 

 (Cited in Habibi andبر رفتارهاي مثبت محیطی داشت

(Ebrahim Pour, 2015. و همکاران  تایج تحقیق ابدوالين
دهد در مورد کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته نشان می

محیطی کوزنتس براي بیشتر آلوده که یک منحنی زیست
هاي یک از فرضیهها تحت شرایطی وجود دارد. هیچکننده

طور کامل زیست بهمربوط به ارتباط بین تجارت و تخریب محیط
آکسن و  .)Abdulai and Ramcke, 2013( تأیید نشد

در مطالعه خود نشان دادند که نفوذ اجتماعی از طریق  کورانی
محیطی تواند بر رفتارهاي زیستهاي مختلف اجتماعی میالیه

عنوان نمونه، آگاهی تحت تأثیر گسترش افراد اثر بگذارد. به
کنندگان با افزایش یابد و مصرفاطالعات کارکردي ارتقاء می

پردازند. با این وري و منافع آن میاآگاهی خود، به ارزیابی فن
زیست و نسبت به ها و رفتار افراد در محیطآگاهی، نگرش

 ).Axsen and Kurani, 2014( گیردزیست شکل میمحیط

1. Ghozoub oghlou.
2. Acoit.

 زیستیمحیطبیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه فرهنگ      
زیست و کشاورزي انجام شده و توسط محققان گروه محیط

اند. در این له پرداختهئامعه شناختی به مسکمتر با رویکردي ج
شناختی مورد توجه راستا، این پژوهش موضوع را از منظر جامعه

 در این پژوهش شامل چارچوبی هاينظریه قرار داده است.
ها گرایانه هستند. مجموع این نظریهنظریات وبر، بوردیو و محیط

د در آن بر نقش محیط اجتماعی و حوزه تعاملی و شناختی موجو
توان در حوزه ها را میدر رفتار افراد تأکید دارند. این دیدگاه

هاي تعاملی و محوري دانست که زمینهکنش متقابل و جامعه
از دهند. اجتماعی کنشگران اجتماعی را مورد توجه قرار می

مفهوم اخالق، در معناي جامع کلمه، جایگاه اول را  دیدگاه وبر،
هاي چه در دیدگاه او براي کنشن دارد. آندر اعمال و رفتار انسا
هاي هنجاري هستند که شیوه یابیجهت ،انسانی اهمیت دارد

کنند. وبر به دین به عنوان بعد زندگی شخصی را ساماندهی می
هاي کند و بر محتواي ذهنی نظاممحوري فرهنگ اشاره می

درنیته، تجربه ایمان و اعتقاد تأکید دارد. او معتقد است با آغاز م
رود و در عصر شدن از معنا پیش میجهان به سمت تهی

بوروکراسی به جاي نوعی تعالی، توجه اصلی بشر بر کارایی و 
عقالنیت است. با این تفاسیر، زندگی مقصد و معنی خود را گم 

اند که او آن را قفس آهنین ها در دامی افتادهکرده و انسان
نامیده است. وبر با تأکید بر معنا بوروکراسی پوچ و عقالنیت بی

 دینی در زندگی بشر،جانبه باورهاي اهمیت محوري و تقریبا همه
 ,Salehi Amiri( کندفضایی براي استقالل فرهنگ ایجاد می

2007.( 
کنش عقالنی معطوف  ،بندي خود از انواع کنشوبر در سنخ     

ه هاي دوره مدرنیتعنوان نمونه برجسته از کنشبه هدف را به
 .Coser, 1989)( داندمی
 سه از یبیترک اساس بر یاجتماع طبقه هردر دیدگاه بوردیو،      

. شودیم فیتعر یاجتماع و یفرهنگ ،ياقتصاد هیسرما نوع
 دارند خود به مخصوص یگاهیجا دانیم هر در طبقه هر ياعضا

 را طبقه يو .است شده نییتع هیسرما انواع بیترک اساس بر که
 در که مشترك عادات و هاگاهیجا با اشرابطه يبنام بر نیهمچن

 کردنمصرف .کندیم فیتعر ،اندافتهی تیفعل مصرف يفضا
 به دادنشکل در و است هیسرما کسب سر بر منازعه از یوجه

 عبارت ذائقه ،ویبورد فیتعر به بنا نیهمچن .دارد نقش طبقه
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 به را لاعما ای اءیاش از یگروه آنکه) ییتوانا( تیظرف از است
 حاتیترج از يامجموعه يمعنا به و نینماد و يماد صورت

 که است نیا شیکارکردها از یکی و گرفت کاربه کنندهزیمتما
 ذائقه. دهدیم یاجتماع نظام در شانگاهیجا از یادراک افراد به

 و سازدیم کینزد هم به دارند یهمسان يهاحیترج که را ییآنها
 نیا در که سازدیم جدا ،دارند متفاوت يهاذائقه که یگرانید از

 ,Sharehpour(. کنندیم يبندطبقه را خودشان هاآدم ندیفرا

(2004. 
هاي گونانی که بنا بر اعتقاد بوردیو افراد به توجه به سرمایه      

گیرند. قرار گرفتن در کنند در طبقات متفاوتی قرار میکسب می
کند. تفاوتی از کنش درگیر میهاي ماین طبقات افراد را در زمینه
هاي متفاوتی گوناگون واکنش مسائلطبقات گوناگون در برخورد 

دهند. با توجه به این بخش از دیدگاه بوردیو در از خود نشان می
هاي رفتاري و مصرفی آنها، فرضیه مورد طبقات مختلف و ذائقه

-پیرامون رابطه بین پایگاه اقتصادي و اجتماعی و رفتار زیست
گیري از با بهرهمحیطی از دیدگاه یاد شده اقتباس شده است. 

هاي دیدگاه وبر و تأکید وي بر معانی نهفته در پشت کنش
اي را مطرح نمود که توان چنین فرضیهها، میاجتماعی انسان

محیطی با نوع نگرش نسبت به محیط زیست رابطه رفتار زیست
 معناداري دارد.

عالوه بر  محیطزیستیو رفتار  یمحیطزیستفرضیه نگرش      
گرایانه نیز، اقتباس گردید. این دیدگاه وبر، از مدل رفتار محیط

-بدین صورت که دانش زیست .مدل به صورت خطی است
-شود. بهمی 2محیطی، منجر به پیدایش نگرشی زیست1محیطی
 4زیستیمحیطو توجهات 3محیطیکه فرد با آگاهی زیستطوري

دهد. زیست انجام میفتاري معطوف به محیطبیشتر، در نهایت ر
دیده درباره مسائل فرض این مدل بر این است که افراد آموزش

-زیستی ممکن است به صورت داوطلبانه رفتارهاي محیطمحیط
هاي مرتبط با نگرش و رفتار، گرایانه انجام دهند. یکی از دیدگاه

یکی از  نتیجهاست. فیشباین و آیزن  5فیشباین و آیزندیدگاه 
 .اندارائه کرده» عمل بخردانه « هینظرخود را در قالب  اتمطالع

اصطالح عمل بخردانه به این معنی است که اکثر رفتارها به این 
 کنند وشود که مردم به نتایج اعمال خود فکر میدلیل انجام می

1. Environmental knowledge
2. Environmental attitudes
3. Environmental  awareness
4. Environmental concern
5. Ajzen, & Fishbein.

دست به  ،از برخی دیگر دوري اي از نتایج وبراي حصول پاره
این نظریه  .(Mohseni, 2000: 25)زنند انتخاب منطقی می

محیطی پردازان دیگري همچون مدل رفتار زیستتوسط نظریه
مدل رفتار  ولکو  هانگرفوردمورد استفاده قرار گرفته است. 

اساس تئوري رفتار  خود را ارائه که بر 6مسئوالنه محیطزیستی
. ، طراحی نمودندطراحی شده فیشباین و آیزن شکل گرفته بود

مطالعه تحقیقی بر روي رفتارهاي  128ا یک فراتحلیل از آنه
را در ارتباط با رفتارهاي  ییگرایانه انجام دادند و متغیرهامحیط

 این متغیرها عبارتند از: گرایانه کشف کردند.مسئوالنه محیط
-محیطی و علتباید با مشکالت زیستدانش مسائل: افراد میـ 

 هایش آشنا شوند.
-باید بداند چگونه می: افراد می 7هاي کنشدانش استراتژيـ 

 زیستی کمتر کنند.تواند اثرشان را بر مشکالت محیط
کنترل: تشخیص یک فرد از اینکه آیا او توانایی تغیر منبعـ 

رفتارش را دارد یا نه. افراد با یک خودکنترلی درونی قوي 
 یراتی دستیتوانند به انجام تغهاي خود میمعتقدند که با کنش

شان کنش کنند کهزنند. اما افراد با کنترل بیرونی احساس می
کنند که ایجاد تغیر تنها از طریق افراد ناچیز است و احساس می

 تر صورت می گیرد.قوي
تر، بیشتر قوي گرایانههاي محیطبا نگرش ها: افرادنگرش 

 گرایانه هستند.مند به رفتارهاي محیطعالقه
یل ارتباطی براي انجام کنش، نشان از تمایل : تما8التزام زبانیـ 

 زیستی دارد.شخص براي ترغیب رفتارهاي محیط
تري احساس تعهد فردي: افرادي که احساس تعهد فردي قوي ـ

زیستی عالقه دارند، جهت انجام رفتارهاي مسئوالنه محیط
 ,Hungerford and Volk(دهند بیشتري از خود نشان می

-سئولیت اجتماعی و رفتار زیسترضیه احساس مف ).1990
محیطی مسئوالنه اقتباس شده محیطی از مدل رفتار زیست

شده در این نوشتار، به هاي معرفیدر مجموع، نظریه است.
جایگاه معنا و نگرش در نوع کنش و رفتار انسانی تأکید دارند. 

-داند که براي رفتارها و کنشوبر انسان را موجودي معناساز می
هاي ارزشی و هنجاري عنا و تفسیر مبتنی بر نظامهاي خود م

جامعه دارد. از سوي دیگر، به باور وبر در دوران جدید کنش 
ها در جامعه مدرن عقالنی معطوف به هدف بیش از دیگر کنش

6. Responsible environmental behavior
7. Knowledge of action strategies
8.Verbal commitment 



 میرفردي،بررسی رابطه پایگاه اقتصادي-اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی...

 محیطی مسئوالنه،وجود دارد. بر اساس دیدگاه مدل رفتار زیست
-ر سوق میها آنها را به سمت گونۀ خاصی از رفتانگرش انسان

اي نقش زمینه اجتماعی زندگی دهد. دیدگاه بوردیو، نیز به گونه
ها را افراد و همچنین سرمایه اجتماعی و جایگاه طبقاتی انسان

-دهد. مجموعه این دیدگاهدر نوع رفتار و ذائقۀ رفتاري نشان می
توانند در قالب رویکرد کنش متقابل و همچنین رویکرد ها می

بندي شوند و براي تحلیل نظریه بوردیو دستهتعاملی موجود در 
 کار گرفته شوند.محیطی بهرفتارهاي زیست

-رایج که شد استفادهی پیمایش روش از ،حاضر تحقیق در     
 خوداظهاري نامهپرسش از استفاده روش این در تکنیک ترین
ها به شکل ترکیبی از پرسشنامه . براي گردآوري دادهاست

 نامۀ صالحی عمران و آقامحمديساخته و پرسشمحقق
)Salehi Omran and Aaghamohamadi, 2008( 

و از پرسشنامه نواح و  زیستبراي سنجش نگرش به محیط
براي  (Novah and Foroutankia, 2011)کیا فروتن

 محیطی استفاده شد. سنجش رفتار زیست
اعتبار پرسشنامه به شیوة اعتبار صوري ارزیابی گردید و      

ي ارزیابی پایائی نیز از ضریب هماهنگی درونی (آلفاي برا
 افرادآماري در این تحقیق، کلیۀ  کرونباخ) استفاده شد. جامعه

باشد. براساس آخرین  مینورآباد ممسنی  باالتر شهرو سال  15
 ، جمعیت کل1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال 

.نفر بوده است 55،736نورآباد ممسنی  شهر سال 15افراد باالي 

 مدل تحلیلی تحقیق .1شکل شماره 

، حجم نمونه محاسبه (Lin, 1976) براساس جدول لین     
هایی چون شد. جدول لین، حجم نمونه را با توجه به شاخص

داري و حجم جامعۀ آماري، میزان همگنی جمعیت، سطح معنی
 نماید.داري محاسبه میمیزان خطاي معنی

در این پژوهش براي جمعیت مورد نظر در شهر نورآباد، و      
نفر  381درصد تعداد  5و خطاي آماري  50-50میزان همگنی 

به عنوان حجم نمونه تعیین شد و براي افزایش اعتبار تحقیق 
گیري ز شیوه نمونهانفر افزایش داده شد.  400حجم نمونه به 

گردید. محالت اي استفاده اي چندمرحلهتصادفی از نوع طبقه

توتستان، جابه، جهاد عشایر و اسکان عشایر از بین محالت شهر 
به شکل تصادفی انتخاب گردید و حجم نمونه از بین آنها به 

 90نفر، جابه  75شان انتخاب گردید. توتستان تناسب جمعیت
نفر از حجم  130نفر و اسکان عشایر  105نفر، جهاد عشایر 

 دند.نمونه را به خود اختصاص دا

-رفتار زیست

 محیطی
 -پایگاه اقتصادي

 اجتماعی

نگرش به محیط 
 زیست

احساس 
مسئولیت 
 اجتماعی
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 هاي مورد مطالعهگیري در محلهاطالعات آماري نمونه. 1جدول 
سال به  15تعداد جمعیت 

 باال (نفر)

سهم از کل محالت

 انتخابی (درصد)

 هاي انتخابیمحله حجم نمونه

 توتستان 75 20 5000

 جابه 90 21 5250

 جهادعشایر 105 27 6500

 اسکان عشایر 130 32 8000

 کل 400 100 24750

 یف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي تحقیقتعر

 اجتماعی:-پایگاه اقتصادي
اقتصادي جامعه است که -جایگاه فرد در سلسله مراتب اجتماعی

اقتصادي فرد شکل اجتماعی و  هايسرمایه برخورداري از در اثر
  .(Biro, 1991)گیرد می

شده است.  ال استفادهؤس 4براي سنجش این متغیر، جمعاً از      
هاي مربوط به این متغیر شامل: سطح تحصیالت، نوع شاخص

باشد. با توجه به ناهمگن نوع مسکن می و شغل، میزان درآمد
 ،بودن این متغیرها، براي تجمیع آنها در فرایند کدگذاري مجدد
-ابتدا هریک از متغیرها به سه دسته پایین، متوسط و باال دسته

بندي شده با هم تجمیع هاي دستهبندي گردیدند و سپس متغیر
دست آمد. نوع اجتماعی به -و نمره متغیر پایگاه اقتصادي

نشینان) و مسکن، برحسب دو شاخص مبلغ اجاره (براي اجاره
بهاي مسکن (مالکان) به سه دسته با بهاي پایین، متوسط و باال 

 -هاي پایگاه اقتصاديبندي شده و با دیگر شاخصدسته
 شده است. اجتماعی تجمیع

مسئولیت اجتماعی به رفتارها احساس مسئولیت اجتماعی: 

هاي پذیرفته شده اجتماعی مربوط  و تصمیمات مبتنی بر ارزش
گیران براي اقداماتی است که شوند و در واقع تعهد تصمیم می
مین منافع خود، موجبات بهبود رفاه أطور کلی عالوه بر تبه

 Razavi, 2010 Cited in( کند جامعه را نیز فراهم می

Adhami and Akbarzadeh, 2011.( ین مقیاس ا
 Haghighatian and( برگرفته از کار حقیقتیان و امیدي

(Omidi, 2008  پس از ارائه هریک از سؤاالت باشد. می
در  هاي جوابمربوط به متغیر احساس مسئولیت اجتماعی، گزینه

، »موافق«، »کامالً موافق«موارد  قسمتی شاملیک طیف پنج
در اختیار پاسخگو قرار  ،»کامالًمخالف«و  »مخالف«، »بی نظر«

. نمره کسب خواهند کرد 1، و 2، 3، 4، 5که به ترتیب  گیرد می
 هاي این مقیاس عبارتند از:گویه

اي از ایران اتفاق افتد از آن ماست و اي در هر گوشههر حادثهـ 
 .جانه فقط اهالی همان

باید فقط به منابع شخصی خود فکر کند و  این روزها انسانـ 
 کاله خودش را بچسپد.

جامعه از آن ماست و ما نسبت به آن مدیونیم. به جامعه خود ـ 
 مندم.عالقه

مجموعه نسبتاً پایداري از زیست: نگرش به محیط

ها و هاي رفتاري اشخاص، اندیشهاحساسات، باورها و آمادگی
این (Sayf, 2001).  زیست استها نسبت به محیطگروه

پس از است.  صالحی عمران و آقامحمديمقیاس برگرفته از کار 
، زیستارائه هر یک از سؤاالت مربوط به متغیر نگرش به محیط

کامالً «موارد  قسمتی شاملدر یک طیف پنج هاي جوابگزینه
در  ،»کامالًمخالف«و  »مخالف«، »بی نظر«، »موافق«، »موافق

نمره  1، و 2، 3، 4، 5که به ترتیب  گیرد می اختیار پاسخگو قرار
 هاي این مقیاس عبارتند از:گویه. کسب خواهند کرد

به سالمت محیط زیست ارتباط  به نظر من سالمت زندگیـ 
 .دارد
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را در اولویت  زیستیمحیطبه نظر من مسئوالن باید مسائل ـ 
 کاري خود قرار دهند.

نسل آینده را  سالمت محیط زیست قسمت مهمی از زندگیـ 
 دهد.تحت تأثیر قرار می

 ارزش توجه کردن بیشتري را دارند. زیستیمحیطهاي بحرانـ 

رفتاري است که فرد در برخورد با : زیستیمحیطرفتار  

حسب  دهد. افراد هر جامعه برزیست از خود بروز میمحیط
شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی خود 

 Kollmuss( ی نسبت به محیط زیست دارندبرخورد متفاوت

and agyeman, 2002 .(ین مقیاس برگرفته از کار نواح و ا
. .باشدمی (Novah and Foroutankia, 2011) کیافروتن

-پس از ارائه هریک از سؤاالت مربوط به متغیر رفتار زیست

 قسمتی شاملدر یک طیف پنج هاي جوابمحیطی ، گزینه
و  »مخالف«، »نظربی«، »موافق«، »فقکامالً موا«موارد 

که به ترتیب  گیرد در اختیار پاسخگو قرار می ،»کامالًمخالف«
هاي گویه اند.را به خود اختصاص داده 1، و 2، 3، 4، 5نمرات 

 این مقیاس عبارتند از:
 پوشم.وقتی هوا در خانه سرد است من یک لباس اضافه میـ 

کنم که نیاز ي زیاد میدر زمستان دماي بخاري را به قدرـ 
 لباس گرم بپوشم.نباشد 

گذارم تا هواي من در زمستان پنجره را مدت زیادي باز میـ 
 اتاق عوض شود.

 کشم.کش آنها را میاگر در اتاقم حشره وجود داشته باشد با حشرهـ 

 کنم.من از یک خوشبو کننده شیمیایی در حمام استفاده میـ 

 کنم.هاي شیمیایی در توالت استفاده میمن از پاك کنندهـ 

 هاي غیر فسفاتی براي شستشو استفاده می کنم.من از پودرـ 

را در  وقتی پسمانده شیمیایی مثل روغن سوخته دارم، آنـ 
 ریزم.یا توالت میدستشویی 

 دهم.پاکت کاغذي را به پالستیکی ترجیح می ،در موقع خریدـ 

هاي آن قابل کنم که بطريمعموالً شیرهایی خرید میـ 
 بازیافت باشد.

 کنم.محیطی کمک میهاي زیستها به سازمانبعضی وقتـ 

 در سفر به مناطق کنم.معموالً با اتومبیلم در شهر رانندگی نمیـ 
 کنم.و نقل عمومی و یا از دوچرخه استفاده میک از حملنزدی

 کنم.در هنگام تفریح در طبیعت پرنده شکار میـ 

 گذارم.هاي خالی را در یک سطل آشغال جدا میمن بطريـ 

 .کنماز اسلحه شکاري براي شکار حیوانات استفاده میـ 
 براي ارزیابی روایی ابزار تحقیق از روایی صوري و براي     

استفاده شده  ۱از ضریب آلفاي کرونباخارزیابی پایایی تحقیق 
دهد ابزار سنجش از ضرایب آلفاي کرونباخ نشان می است.

 پایایی الزم برخوردار بوده است.

 مقادیر آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي تحقیق .2جدول 

 هااطالعات و داده
 هاي توصیفییافته -الف

 درصد 3/11اند و بیشتر حجم نمونه را افراد جوان تشکیل داده
 نیز در رده سالخورده قرار داشتند.

 توصیفی مربوط به سن پاسخگویان .3جدول  

1. Cronbach Alpha

 رده سنی درصد معتبر

 سال) 30-15جوان ( 7/45

 سال) 65-31میانسال ( 43

 سال و باالتر) 66(  سالخورده 3/11

 جمع 100

مقدار آلفاي 
 کرونباخ

 متغیر

 احساس مسئولیت اجتماعی 82/0

 ه محیط زیستنگرش ب 79/0

 رفتار محیطزیستی 86/0



فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال پنجم، شماره اول، پاییز 1395 
 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 5, NO.1, Autumn 2016

جدول 4. آمارههاي توصیفی متغیرهاي مورد بررسی 

 تنباطیهاي اسیافته-ب
هاي تحقیق نشان داد که با توجه به مقدار ضریب یافته

بین میزان  000/0داري معنیو سطح 261/0**همبستگی 
فرد رابطه  زیستیمحیطرفتار احساس مسئولیت اجتماعی و 

دهندة وجود رابطه داري وجود دارد. نتایج این آزمون، نشان معنی
تغیر احساس ، بین دو مدرصد 99دار در سطح  مثبت و معنی

باشد. با توجه به  می زیستیمحیطرفتار مسئولیت اجتماعی و 
 000/0داري معنیو سطح  212/0 **مقدار ضریب همبستگی

فرد رابطه  محیطیرفتار زیست زیست وبین نگرش به محیط
وجود رابطه  دهندهداري وجود دارد. نتایج این آزمون، نشان معنی

، بین دو متغیر نگرش به صددر 99دار در سطح  مثبت و معنی

با توجه به مقدار   باشد. می زیستیمحیطرفتار زیست و محیط
، =sig 035/0 داريو سطح معنی 106/0 *ضریب همبستگی 

فرد رابطه  زیستیمحیطرفتار بین پایگاه اجتماعی اقتصادي و 
فرضیه تحقیق، مبنی بر وجود رابطه داري وجود دارد.  معنی
رفتار اقتصادي با متغیر  ـ ر پایگاه اجتماعیدار بین متغیمعنی

گیرد. به درصد، مورد تأیید قرار می 95در سطح  زیستیمحیط
 زیستیمحیطرفتار عبارت دیگر، طبقات اجتماعی باالتر، 

دهند. پیش فرض نظري این است تري از خود بروز میمناسب
محیطی بهتري برخوردارند، که که طبقات باالتر از رفتار زیست

 تایج این آزمون این مطلب را تأیید کرده است.ن

 محیطزیستیرفتار تقل و مس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي .5 جدول

*. sig <./.5 ؛**. sig <./.1 

ترین متغیرهاي تأثیرگذار در براي بررسی و شناخت مهم      
محیطی شهروندان نورآباد ممسنی، از رگرسیون رفتار زیست

متغیره به روش گام به گام استفاده شده است. در این چند

اجتماعی، نگرش به  متغیر ( میزان احساس مسئولیت 3مرحله، 
اجتماعی) وارد معادله  –زیست، پایگاه اقتصادي محیط

ها هر سه متغیر در معادله رگرسیونی شدند که از بین آن

محیط  نگرش به
 زیست

 محیطیرفتار زیست
 مسئولیت احساس

 اجتماعی
-پایگاه اقتصادي

 اجتماعی
 سطح

 پایین 9/17 3/17 23 80/16

 متوسط 2/47 3/46 5/50 65

 باال 8/34 4/36 5/26 2/18

 جمع 100 100 100 100

 میانگین 40/14 3/12 18/41 82/13

 انحراف معیار 52/3 62/3 68/9 02/3

 نام متغیر داريمعنیسطح  ضریب همبستگی پیرسون

 احساس مسئولیت اجتماعی 000/0 **261/0

 نگرش به محیط زیست 000/0 **212/0

 اجتماعی -پایگاه اقتصادي 035/0 *106/0
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ترین متغیرها باقی ماندند. نتایج نشان رگرسیونی به عنوان مهم
دهد که در نخستین مرحله، متغیري که بیشترین همبستگی می

دهد، متغیر حیطی از خود نشان میمتفکیکی را با رفتار زیست
احساس مسئولیت اجتماعی است. در واقع این متغیر به تنهایی 

محیطی افراد درصد از علت رفتار زیست 069/0قادر به توضیح 
ترین متغیر اثرگذار در مورد مطالعه است. پس این متغیر مهم

بر آید. مقدار بتا در این رابطه برامحیطی به شمار میرفتار زیست
به این معنی که با افزایش یک واحد به احساس  .است 263/0با 

محیطی به رفتار زیست 263/0مسئولیت اجتماعی، به میزان 
شود. در دومین مرحله، متغیري که بیشترین تأثیر افراد افزوده می

محیطی گذاشته است، نگرش به محیط زیست را بر رفتار زیست

به  R2عادله رگرسیونی، مقدار است. با وارد شدن این متغیر در م
 R2به مقدار  023/0رسیده است که بر این اساس مقدار  092/0

افزایش یک واحد به  افزوده است. مقدار بتا بیانگر آن است که با
محیطی افراد به رفتار زیست 158/0زیست، نگرش به محیط

اجتماعی  -شود. در مرحله سوم متغیر پایگاه اقتصادي افزوده می
د معادله رگرسیونی شد. با وارد شدن این متغیر در معادله وار

رسیده است که بر این اساس،  110/0به  R2رگرسیونی مقدار 
به ضریب تعیین مدل رگرسیونی حاضر افزوده  018/0این متغیر 

 -است. با توجه به مقدار بتا با افزایش یک واحد پایگاه اقتصادي 
شود.طی آنان افزوده میمحیبه رفتار زیست 133/0اجتماعی،  

 محیطزیستینتایج تحلیل رگرسیون متغیرهاي تأثیرگذار بر روي رفتار  .6 ولجد

 گیريبحث و نتیجه
بین متغیرهایی چون پایگاه  این مطالعه بر آن بوده است تا رابطه

و نگرش به اقتصادي و اجتماعی، احساس مسئولیت اجتماعی 
 ، از سوي دیگررا زیستیمحیطزیست، از یک سو، و رفتار محیط

اي پژوهش نشانگر همبستگی همورد بررسی قرار دهد. یافته
مستقیم و معنادار بین احساس مسئولیت اجتماعی و رفتار 

(مسئوالنه) است. این یافته با نتیجه پژوهش  زیستیمحیط
-همخوانی دارد که در آن بی ،فیروزجائیان و غالمرضازاده

پراکنی رابطه مستقیم و معنادار داشت. این مسئولیتی با زباله
که به عنوان نظریه مسئوالنه  زیستیحیطممدل رفتار یافته با 

مبنایی استخراج فرضیه بوده همخوانی دارد و نشانگر این است 
کنند، پیامد اي بخردانه زندگی میکه افرادي که به شیوه

کنند و رفتارهاي خود را ارزیابی و بر اساس این ارزیابی رفتار می
نه و زیست نیز رفتاري معقوالاینگونه افراد نسبت به محیط

 مسئوالنه دارند.
 باشد که نگرش ساکناننتایج تحقیق گویاي این مطلب می     

-زیست با نوع رفتار زیستشهر نورآباد ممسنی نسبت به محیط
محیطی آنان همبستگی مثبت و معناداري دارد و این رفتار را 

توان چنین استدالل دهد. در این زمینه میتحت تأثیر قرار می
هر  تواند تا حد زیادي زمینهبه اینکه نگرش، میکه با توجه نمود 

-رفتاري را تعیین کند، نگرش مسئوالنه و عقالنی به محیط
زیست را زیست، زمینه رفتار مطلوب و مسئوالنه نسبت به محیط

هاي این پژوهش که با نتیجه پژوهش نواح سازد. یافتهفراهم می
ناداري را بین کیا همخوانی دارد، همبستگی مثبت و معو فروتن

دهد. بر اساس دیدگاه وبر، رفتار افراد در دو متغیر نشان می
دادهاي ذهنی افراد است. ارتباط مستقیم با طرز تفکر و درون

ها به توان استدالل نمود که هر چه این باورداشتمی بنابراین
-سمت و سویی حرکت کند که افکار مفید را درونی نماید، می

زیست ج مفیدي براي اجتماع و از جمله محیطتواند در عمل نتای
شدن ة وضعیت اجتماعیدهندداشته باشد. این یافته نشان

باشد که همراه با نگرش مسئوالنه به شهروندان نورآباد می
 زیست است. محیط

گیرد و هرگونه رفتاري از زمینه ایستاري افراد سرچشمه می     
هاي خود د در نگرشهایی که افرابسته به مفروضات و آموزه

 پیرامون جامعه و محیط پیرامونی خود دارند، نسبت به آنها رفتار
 تواند در بردارندهیست میزکنند. نوع نگرش نسبت به محیطمی

beta t sig R2 R مرحله متغیر 

 1 مسئولیت اجتماعی احساس 263/0 069/0 000/0 401/5 263/0

 2 نگرش به محیط زیست 304/0 092/0 000/0 149/3 158/0
 3 اجتماعی –پایگاه اقتصادي  331/0 110/0 000/0 759/2 133/0
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محیطی باشد و یا اینکه هاي تکرارناپذیري منابع زیستآموزه
محیطی پس از هر داراي این پیش فرض باشد که منابع زیست

شوند. و حتی تخریب دوباره بازآفرینی و جایگزین می بار استفاده
هاي با تواند نگرشهاي دیگر در این زمینه میاز جمله نگرش
 گرایانه باشد.گرایانه و یا عامترجیحات خاص

فرض نظري این است که طبقات باالتر از رفتارپیش     
محیطی بهتري برخوردارند که نتایج این آزمون این زیست

توان چنین تحلیل تأیید کرده است. در این زمینه میمطلب را 
هاي اجتماعی که متشکل از ویژگی -نمود که پایگاه اقتصادي

عنوان تحصیلی، شغلی و اقتصادي افراد است، در این پژوهش به
محیطی خود را نشان داده یک متغیر مرتبط با رفتارهاي زیست

و  است. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهش شاهنوشی
عبداللهی و نواح و همکاران همخوانی دارد. متغیرهایی چون 
سطح تحصیالت و منزلت شغلی که تا حد زیادي همگرا هستند 

اي که معموالً افراد با تحصیالت باالتر از منزلت شغلی به گونه
محیطی نقش باالتري برخوردارند، در بروز رفتار مطلوب زیست

رتباط معناداري بین پایگاه اي دارند. در این راستا، اسازنده
-محیطی به لحاظ جامعهاجتماعی و رفتار زیست -اقتصادي

شناختی قابل توجیه است. با توجه به دیدگاه بوردیو، که این 
هاي آن فرضیه از آن اقتباس شده است، این یافته با آموزه

نظریه همخوانی دارد. بوردیو نوع کنش و رفتار فرد را با توجه به 
قاتی فرد و نوع سرمایه اقتصادي و فرهنگی که فرد موقعیت طب

کند. ذائقۀ رفتاري مورد تحلیل بوردیو تا حد دارد، تحلیل می
کنندة شرایط عملی و عینی رفتار انسان با تواند تبیینزیادي می

زیست پیرامون خودش باشد. هر انسانی بسته به موقعیت محیط
وزة تعامالتی که در هایی که برخوردار است و حطبقاتی، سرمایه

اش در جامعه دارد، به گونه معینی از کردار و پرتو جایگاه طبقاتی
توان چنین آورد. به عنوان نمونه میبینش اجتماعی روي می

استدالل نمود افراد با طبقات باالتر، که معموالً از سطح
تحصیالت و منزلت شغلی باالتري برخوردارند، به نوعی شناخت 

را به اند و همین شناخت آنها یافتهزیست دستپیرامون محیط
 سازد.زیست رهنمون میرفتار مطلوبی نسبت به محیط

در میان متغیرهایی که در رگرسیون چندمتغیره وارد معادله      
-اند، احساس مسئولیت اجتماعی در مرحلۀ اول قرار داشتهشده
تغیر درصد از واریانس م 7اي که به تنهایی حدود به گونه ،است

زیست و پایگاه وابسته را تبیین نموده است. نگرش به محیط
اند. اولویت اقتصادي و اجتماعی در مراتب بعدي قرار داشته

یافتن احساس مسئولیت اجتماعی نشانگر اهمیت این متغیر در 
ویژه جامعه براي ساماندهی مطلوب همه رفتارهاي اجتماعی و به

که مسئوالنه و به دور از زیست است. افرادي در مورد محیط
کنند، صرفاَ بر بازه زمانی کوتاه تفاوتی در جامعه رفتار میبی

بلکه  نیستندها به فکر منافع فردي خود مدت تمرکز نداشته و تن
هر رفتاري را متناسب با ارزیابی از پیامد فردي و اجتماعی آن و 

د. ندههمچنین با مالحظۀ منافع عمومی جامعه بروز می
پهلوي اول به  ویژه شهر نورآباد از دورهان ممسنی و بهشهرست

آموزش و نهادهاي آموزشی روي آوردند و امروزه از نظر سرمایه 
انسانی به ویژه افراد داراي تحصیالت دانشگاهی در جایگاه 

اي در باال بردن هاي زمینهمطلوبی قرار دارد. این ویژگی
تأثیر نبوده شده بیاحساس مسئولیت اجتماعی در شهرستان یاد 
شود اقدامات زیر است. در راستاي نتایج تحقیق، پیشنهاد می

 ربط قرار گیرد:مورد توجه نهادهاي ذي
هاي مبتنی بر احترام به محیط زیست تقویت باورها و ارزش  .1

 هاي جمعی.سسات آموزشی و رسانهؤاز طریق م
-رسانی دقیق و متناوب درباره اهمیت حفاظت از محیططالعا .2

 ست به عنوان پشتوانه زندگی سالم در جامعه.زی
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