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 ده:یچک
ی و اجتمـاع  با هدف ارائه مدل علی روابـط ادراك از حمایـت   پژوهش حاضر

هـاي  اي سـرمایه پذیري محیط زیستی با توجـه بـه نقـش واسـطه    مسئولیت
تان الرسـتان  در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرسـ  شناختیروان

نفـر   181نفر ( 341به روش تحلیل مسیر انجام شد. روش: براي این منظور 
 پســر) از دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه دوم بــه روش  نفــر 160دختــر و 

 “ي خودگزارشـی انامـه پرسـش ”ي نسـبی انتخـاب و بـه    اطبقـه ي ریگنمونه
هـاي  )، سـرمایه 1999حمایـت اجتمـاعی واکـس (    يهـا اسیـ مقمتشکل از 

پذیري محیط زیسـتی هـوي سـائوس    )، مسئولیت2007لوتانز ( شناختیروان
فاي ها از ضریب آل) پاسخ دادند. جهت اطمینان از پایایی خرده مقیاس2005(

کـه حمایـت    ی نتـایج پـژوهش نشـان داد   طـورکل بهخ استفاده گردید. کرونبا
ي گــرواســطهاجتمــاعی (حمایــت خــانواده، معلمــان، همســاالن) از طریــق 

ی) بر نیبخوشودکارآمدي، ي، امیدواري، خآورتاب( شناختیروانهاي سرمایه
. از باشـد یمـ و مثبـت   میرمسـتق یغثر اپذیري محیط زیستی داراي مسئولیت

ی و امیدواري داراي بیشترین نیبخوش، شناختیرواني سرمایه هامؤلفهمیان 
 . در بین ابعـاد حمایـت  باشدیمپذیري محیط زیستی اثر مستقیم بر مسئولیت

پـذیري  را بـر مسـئولیت   میرمسـتق یغبیشترین اثـر   اجتماعی، حمایت خانواده
 محیط زیستی دارد.

 

پذیري محیط زیستی، حمایت اجتماعی، مسئولیت :يدیکل يهاواژه
 .شناختیروانهاي سرمایه

 

 
Abstract: 
The purpose of this study was to provide a causal model 
of the relationships between social support perception 
and environmental responsibility with regard to the 
mediating role of psychological capital among 
secondary school students in Larestan by path analysis. 
For this purpose, 341 secondary school students (181 
girls and 160 boys) were selected by ratio stratified 
sampling method and then, answered to a self-report 
questionnaire consisting of social support (Wax, 1986), 
psychological capital (Luthans, 2007) and the 
environmental responsibility (Hui Saos, 2005) subscales. 
To confirm the reliability of subscales, Cronbach's alpha 
coefficient was used. Overall, the results of the research 
showed that social support (family support, teachers, and 
peers) through the mediation of psychological capital 
(resilience, hope, self-efficacy, and optimism) has an 
indirect and positive effect on environmental 
responsibility. Among the components of psychological 
capital, optimism and hope have the greatest direct 
impact on environmental responsibility. Among the 
dimensions of social support, family support has the 
most indirect effect on environmental accountability. 
 
Keywords: Social Support, Environmental 
responsibility, Psychological Capital. 
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 مقدمه
طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندي است که ادامه حیـات  
تمامی موجودات به آن وابسته است. در ابتـدا بیشـتر بـه دلیـل     
توانایی طبیعت در بازسازي خود، خسارت به عنوان یک نتیجـه  

قرار نگرفتـه بـود. در    موردتوجهانسان بر محیط زیست  ریتأثاز 
ابتدا بیشتر به دلیل توانایی طبیعت در بازسازي خود، خسارت به 

قرار  موردتوجهانسان بر محیط زیست  ریتأثعنوان یک نتیجه از 
نگرفته بود. با پیشرفت فناوري، بشر همـواره در فکـر غلبـه بـر     

وند رو بـه رشـد خـود در    طبیعت بوده و تالش نموده تا بتواند ر
 غلبه بر طبیعت و استفاده هر چـه بیشـتر از آن را حفـظ نمایـد    

(Papadopoulos, 2010).  و صــنعتی  گــرامصــرفجامعــه
امروز چنان منابع طبیعی را مصـرف و محـیط زیسـت را آلـوده     
کرده است که توانایی خود پاالیی طبیعت قادر به مقابلـه بـا آن   

اصـلی بیوسـفر (آب، هـوا،     چهارعنصـر نبوده و موازنه پویا میان 
 بـه وجـود  خاك و جانداران) را به هم زده و مشکالت زیادي را 

 ).Heidary,2013(است آورده 
ي محــیط زیســتی ناشــی از هــایآلــودگبخــش زیــادي از 

یسـت  زرفتارهاي افراد است، زیرا نوع برخورد افـراد بـا محـیط    
ایـن   د. درپیامدهاي محیط زیستی متفاوتی داشته باشـ  تواندیم

نه از دو گونه رفتارهاي محیط زیستی مسئوال توانیمخصوص 
ي افـراد برخـورد بـه    اجامعـه نام بـرد. در هـر    رمسئوالنهیغو یا 

 دهنـد یمـ نسبت مشخصی در مورد محیط زیست از خود نشان 
 کــامالًمســئوالنه یــا  کــامالًکــه ممکــن اســت ایــن برخــورد 

 ).Aghili,2009(اشد یا رفتاري بینابین این دو ب رمسئوالنهیغ
ي هـا داشـته وظیفه انسان امـروزي در قبـال همـه     نیتریاساس

اوست. با » پذیريمسئولیت« ي دست انسان،هاساختهطبیعی و 
و تـا   دیترسیمانسان از طبیعت  کهیوقتتا  مینیبیمکمی دقت 

، ظ کنـد زمانی که طبیعت توانسته بود قدرت و اقتدار خود را حف
تـی  روال معمول خود را طبق قانون طبیعت داشـت. ح  زیچهمه

ي بود مـنظم  اچرخه چراکهقانون جنگل و طبیعت هم زیبا بود، 
ـ نسـان  که در آن هر از بین رفتنی، تولدي دوباره داشت، امـا ا  ا ب

ورود خود به مدد هوش و استعدادش، نظـم طبیعـت و حرکـت    
 .(Adhami,2012)ي آن را بر هم زد اچرخه

ی از راهکارهاي اجتناب از آسـیب رسـاندن بـه    بنابراین یک
ــف     ــین طی ــب آن، در ب ــوگیري از تخری ــت و جل ــیط زیس مح

ي ابعاد وسوسمتبه  هاانساني از اقدامات، تغییر رفتار اگسترده
پـذیري محـیط   و به وجود آوردن حس مسـئولیت  انهیگراعتیطب

 پــذیريمســئولیت (Powell,2012).زیســتی در افــراد اســت
اشـاره دارد کـه    ییهـا یژگیو و هاتیــه حساسب محیط زیستی

، عالیـق و بیزاري افراد در مـورد مسـائل   هاي، دلسوزهاینگران
برخـی   (Kaman,2008).دهـد یرا نشــان مـ   یطیمحستیز

پـذیري  در حوزه مسـئولیت  شدهانجامپژوهشگران سیر مطالعات 
: مطالعات مربوط اندکردهزیر خالصه  صورتبهمحیط زیستی را 

 عمدتاً 1980و  1970 دههپذیري محیط زیستی در به مسئولیت
ماننـد   کننـدگان مصـرف محدود بـه رفتارهـاي غیـر مصـرفی،     

 1970 دهـه ي سیاسی بود. در هاتیفعالیی در انرژي و جوصرفه
از محیط زیست و انرژي مـورد توجـه قـرار گرفـت. در      حفاظت
ــر روي  1990و  1980دهــه  ــات ب ــل مطالع موضــوعاتی از قبی

 شـد یمـ آلودگی هوا که امري ضروري در نواحی اروپایی تلقـی  
افـرادي کـه خـود را در برابـر      ).Jason,2010( دیگردمتمرکز 

ازلحاظ اخالقی خود را در برابـر   ،دانندیممحیط زیست مسئول 
ــابع محــدود متعهــد   حفاظــت از محــیط زیســت و مصــرف من

 (Chen, 2010).دانندیم
، رفتارهاي محیط زیستی انسـان، بـه عنـوان    در قرن حاضر

عوامـل بـر محـیط زیسـت،      نیرگـذارتر یتأثو  نیترمهمیکی از 
بسیاري از جامعه شناسان محیط زیستی قـرار گرفتـه    موردتوجه

است. رفتارهاي محیط زیستی ضمن اینکه بر بیشـتر مسـائل و   
 ریتـأث خود نیز از عوامل  گذارندیم ریتأثتهدیدات محیط زیستی 

 ازجملـه محققان محـیط زیسـتی    ).Salehi,2012( رندیپذیم
ــالپ ــل1دان ــان2، بات ــال3، ش ــون4، فی ــارانو  5، گرافت ــري همک ، پ

بـر   رگـذار یتأثو آیـودجی، بـه مطالعـه عوامـل      زنگنه و الکـان 
رفتارهاي محیط زیستی نظیر متغیرهاي جمعیت شناختی (سن، 

، تعـداد  تأهـل جنس، طبقه اجتماعی، محل سـکونت، وضـعیت   
فرزندان و سن فرزندان)، گرایش سیاسـی، ایـدئولوژي عملکـرد    

 .اندپرداخته، آگاهی محیط زیستی، هاملتمحیط زیستی 
رفتار شهروندان در برخورد بـا محـیط زیسـت پیرامونشـان     

 عامــل مهمــی در کــاهش مخــاطرات محــیط زیســتی اســت
(Adhami,2012) محیط زیسـتی بـه   بطوریکه یک شهروند 

 برابـر  در وي يهـا تیمسـئول میان  که شودیم فتهگ شهروندي
. باشـد  تـوازن  دنبـال ایجـاد   بـه  موجود، قوانین و زیست محیط

 6ولـک  و هـانگرفورد  توسـط  محـیط زیسـتی   شـهروند  اصطالح
 فـردي  را محـیط زیسـتی   شـهروند  آنـان . یافت ) توسعه1990(
 آن مشـکالت  و زیسـت  محـیط  بـه  نسـبت  .1کـه:   دانستندیم

                                                      
1. Dunlap 
2. Buttel 
3. Shan 
4. Fial 
5. Graftone 
6. Hangover & Volk 
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 و زیسـت  محـیط  از روشـنی  درك. 2 دارد؛ حساسـیت  و آگاهی
 زیسـت  محـیط  به نسبت نگرانی . احساس3 دارد؛ آن مشکالت

 بهبـود  در فعاالنـه  مشـارکت  کـافی بـراي   انگیزه از و دارد خود
 يهامهارت از. 4 است؛ آن برخوردار از حفاظت و زیست محیط

 برخوردار محیط زیستی حل مشکالت و شناساییمنظور به الزم
 فعالی مشارکت محیط زیستی، حل مشکالتمنظور . به5 است.

محـیط   شهروند مفهوم متعددي مطالعات .دارد سطوح تمامی در
 یـک  کـه  دادنـد  نشـان  اردور و کردند فورمن بررسی را زیستی

 مصـرف  در ییجوصرفه قبیل بازیافت، از وظایفی خوب شهروند
 به نسبت محیط زیستی شهروند .رسانندیم انجام به …و  آب

ـ  تعهد احساس اکولوژیکی و محیط زیستی يهاارزش  .کنـد یم
 خود زیست محیط ضرر به اقدامی ندارد امکان شهروندي نیچن

 مشـکالت  بـه  نسـبت  کـافی انـدازه  به شهروند این. دهد انجام
 این نشان. دارد آگاهی کند، اقدام چگونه اینکه و محیط زیستی

 محـیط زیسـتی   اقـدامات  و دانش میان يهارابطه که دهدیم
اگرچه فراهم آوردن دانش در مـورد مسـائل محـیط     .دارد وجود

، اما تغییر نگرشـی  باشدیم ریپذتحققزیستی امري کاربردي و 
محـیط زیسـتی    کننـده تیـ حماکه منجر به عمل به رفتارهـاي  

ـ  چراکـه . باشدیمو مشکل  برزمانگردد امري بسیار   سـو کاز ی
تغییر نگرش امري بسیار بطنی و کنـد اسـت و از سـوي دیگـر     

ي مصرف بیشـتر و رفتارهـاي   سوبهزندگی مدرن امروز مردم را 
امـا   تـر راحـت که زندگی را  کندیممداري هدایت  کنندهمصرف

 نیتريجد. یکی دیگر از کندیمآلودگی محیط زیستی را بیشتر 
رابطـه بـا محـیط     براي تغییر نگرش و رفتـار افـراد در   هاچالش

ی اسـت کـه نقـش افـراد در     رمنطقـ یغزیست تغییر این تصـور  
و ناچیز است. عدم درك  رنگکممشکالت محیط زیستی بسیار 

در تخریـب محـیط    رگذاریتأثمردم از نقشی که به عنوان عامل 
ـ وبـه زیست دارند آنان را به ثبات در تغییر رفتار،  رفتارهـایی   ژهی

 دهــدیمــهســتند ســوق   محدودکننــدهآنهــا  ازنظــرکــه 
.(Babcock,2009) 

 دامنــه يقــدربــهحــال حاضــر مســائل محــیط زیســتی در 
و  شـود ینم ختم فنی مسائل به دیگر آنها قلمرو که اندداکردهیپ

و در کل مسائل محیط زیسـتی   اندیاجتماععمیقاً داراي مفهوم 
ي فرهنگی یک هابافتپذیرش  منظوربهریشه فرهنگی دارند و 

از  ساختاري با موضـوع برخـورد نمـود.    صورتبهجامعه بایستی 
بیان نمود که حفظ محیط زیست به مسـائل   توانیماین منظر 

آن مســأله  نیتــرمهــمو  نیتــربــزرگزیــادي ارتبــاط دارد کــه 
بیان نمـود کـه    توانیماز این منظر  اجتماعی است. -فرهنگی

بـاط دارد کـه یکـی از    حفظ محیط زیست به مسائل زیـادي ارت 

ــا،  ــئلهآنه ــاعی  مس ــت اجتم ــت ( 1حمای  ).,2010Mobleyاس
 يهـا کنندهلیتسه نیترمهم از یکی عنوان به اجتماعی حمایت

حمایـت اجتمـاعی   . باشـد یموردتوجه م محیط زیستی مسئولیت
 هاسالیکی از مفاهیم اساسی در روانشناسی اجتماعی بوده و از 

مطالعه در  نیباوجوداقرار گرفته است  موردتوجهي اگونهبهپیش 
بـه عنـوان یـک     هـا مدتي تازه است. البته از اتااندازهمورد آن 

مفهوم مرکزي و اساسی در علوم اجتماعی و روانشناسی مطـرح  
 بوده است.

حمایت اجتماعی به معنـی میـزان برخـورداري از محبـت،     
ر ایهمراهی و توجه اعضاي خانواده، همساالن و همکاران و سـ 

. شـود یمـ افراد از یک شخص در بستر روابط اجتماعی اطـالق  
دیگر  واقعیتی اجتماعی و برخی صرفاًبرخی حمایت اجتماعی را 
یت حما .(Sarfino,2005) دانندیمآن را ناشی از ادراك فرد 

اجتماعی داراي دو شکل عاطفی و ابـزاري اسـت کـه حمایـت     
 و با محبت بـا  توان به ایجاد نوعی رابطه صمیمیعاطفی را می

رائـه  اي اجتمـاعی ابـزاري   هـا تیـ حماافراد دانست و منظور از 
یی است هاکمک، دادن پول و سایر هاتیفعالدر  کمک خدمات،

 وانواده . بعضـی از محققـین، خـ   ردیگیمکه در اختیار افراد قرار 
و برخـی   دانندیمهمساالن را جز منابع اصلی حمایت اجتماعی 

، خـانواده، همســاالن، همکــاران و  دیگـر افــرادي مثـل همســر  
اصـلی   در شبکه ارتباطـات را جـز منـابع    ترعیوساعضاي جامعه 

ان . اعضـا خـانواده همـواره بـه عنـو     داننـد یمحمایت اجتماعی 
 شـوند یمـ منبع حمایت اجتمـاعی ابـزاري محسـوب     نیترمهم
. از سـازند یمهمساالن کمتر چنین حمایتی را فراهم  کهیدرحال

ز سوي دیگر حمایت عاطفی هم از سوي اعضا خـانواده و هـم ا  
 .)Yekta, 2013(کند یمسوي همساالن بروز 

بیانگر وجـود رابطـه مسـتقیم     شدهانجامي هاپژوهشنتایج 
پذیري افراد است. دونالپ در میان حمایت اجتماعی و مسئولیت

کـه حمایـت خـانواده     کنـد یمـ پژوهش خود به این نکته اشاره 
ابزارهـاي اصـالح الگـوي     نیتـر مهمتواند به عنوان یکی از یم

ي حفاظت از محیط زیست مطرح باشـند  سوبهرفتاري و هدایت 
(Dunlap,2006).  ي به این نتیجه رسید امطالعهبندورا نیز در

همساالن در تقویت و تضعیف انگیزش و عملکرد تحصـیلی   که
بـا   ).Yekta, 2013کننـد ( یمـ و اجتماعی نقش مهمی را ایفا 

کـه حمایـت اجتمـاعی عـالوه بـر       رسـد یماین اوصاف به نظر 
پـذیري محـیط زیسـتی در افـراد     مستقیم بر مسـئولیت  راتیتأث

نیـز از طریـق فـراهم کـردن      میرمسـتق یغ صـورت بـه تواند می

                                                      
1. Social support 
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پــذیري مثبــت در افــزایش مســئولیت شــناختیروانبســترهاي 
رابطه  ترقیدقی نقش داشته باشد، لذا جهت تبیین طیمحستیز

پذیري محیط زیستی در ایـن  ابعاد حمایت اجتماعی و مسئولیت
حـائز   شـناختی رواناي متغیرهاي پژوهش بررسی نقش واسطه

یی کـه در حـوزه روانشناسـی    رهـا یمتغ. یکی از باشدیماهمیت 
 است. 1شناختیروانهاي سرمایه شدهمطرح گرامثبت

از  شـناختی روانیک حالت مثبت  شناختیروانهاي سرمایه
ــار      ــق چه ــه از طری ــت ک ــردي اس ــول ف ــد و تح ــهرش  مؤلف

 صیتشـخ قابـل ي آورتابی، امیدواري و نیبخوشخودکارآمدي، 
را بـه   2لوتانز و آولیو خود کارآمدي .),2009Cooper( باشدیم

الزم و تـالش بـراي موفقیـت در     نفـس اعتمادبهمعناي داشتن 
ـ یبخوشو  زیانگچالشکارهاي  د اسـنادي مثبـت در   را ایجـا  3ین

. آنهـا  انـد نمـوده مورد موفقیت در زمان حال و در آینده، تعریف 
به اهـداف و   دنیدررسرا به عنوان پافشاري  4همچنین امیدواري

به هنگـام لـزوم تغییـر دادن مسـیرهاي رسـیدن بـه اهـداف و        
بـه معنـاي تحمـل کـردن و شـروع دوبـاره بـراي         را 5يآورتاب

مواجهـه بـا مشـکالت و مصـائب،     دستیابی به موفقیت هنگـام  
 بـه  متکـی  مـذکور  هايویژگی از یک البته هر ،اندکردهتعریف 

 نکتـه  امـا  هسـتند،  ياشدهشناخته و مستحکم نظري هايبنیان
 یـک  عنـوان  بـه  وقتی تجربی، شواهد با مطابق که است اینجا
 اي بیشافزایانههم  شوند، اثرمی ترکیبباهم  باالتر سطح سازه

 .(Luthans, 2007) کننـد می پیدا دارند، که منفردي تأثیر از
کشـور  در داخل و خـارج از   شدهانجامي هاپژوهشنتایج برخی 

)Kold vel,2004. Rostami,2011 Jun-Li 
Chen,2004. Rezai,2013. Solberg,2001. 

Fooladvand,2010   بیـانگر ارتبــاط حمایـت اجتمــاعی بــا .(
همچنین از سویی دیگر تحقیقات  .باشدیم شناختیروانسرمایه 

ــام ــدهانجــ ــوزه شــ ــن حــ  .Ghasemi,2013( در ایــ
Heidary,2013. Montazerian,2015 (  ــه ــانگر رابط بی

پـذیري محـیط زیسـتی    بـا مسـئولیت   شناختیروانهاي سرمایه
 شـده  انجـام  تـاکنون  که ییهاپژوهش در کهییازآنجا. باشدیم

محـیط   پـذیري یتمسئول اجتماعی، حمایت رابطه به قاًیدق است
 نگردیده جمعی اشاره طوربه شناختیروانهاي زیستی و سرمایه

 است، در پژوهش حاضر این امکان فراهم گردیده است.
براي ترویج و توسعه رفتارهاي مطلوب محـیط زیسـتی، در   

                                                      
1. Psychological capital 
2. Self efficacy 
3. Optimism 
4. Hope 
5. Resilience 

راستاي محافظت از منابع طبیعی و محیط زیسـت، بایـد نحـوه    
این تغییـر   تغییر یابد. در طبیعت هاانسانرفتارها و روش زندگی 

ي الزم از طریـق نهادهـاي متـولی جامعـه     هـا آمـوزش مستلزم 
آمـوزش پایـه مشـارکت     .(Navah,2015)اسـت.   ریپذامکان

 ریناپذکیتفکبه عنوان جز  تنهانهبراي حفاظت از محیط زیست 
نسل امـروز   ازیموردنتوسعه پایدار بلکه به عنوان ارزش بنیادین 

ي آتی، امروزه بیش از دو دهه قبل که مفهوم توسـعه  هانسلو 
ـ تأکپایدار به ادبیات گفتاري و نوشتاري اضافه شد مورد  قـرار   دی

بسـیاري از محققـان علـوم     ).Heidary,2013(اسـت  گرفته 
یی که ضرورت آمـوزش  هادورهتربیتی بر این باورند که یکی از 
، دوره گـردد یماحساس  شدتبهرفتارهاي محیط زیستی در آن 

 کودکی و نوجوانی است.
ـ پاآشنایی نوجوانان با علـوم   ع محـیط زیسـتی در مقـاط    هی

توانــد روحیــه ســازگاري و حــس    مختلــف تحصــیلی مــی  
پذیري در حفاظت از منابع طبیعـی را در آنهـا تقویـت    مسئولیت

 خـارج  و داخـل  در قبلی تحقیقات مرور. (Navah,2015کرد (
 فردي و محیطی عوامل برخی نقش تاکنون داد که نشان کشور
 کمتـر  شـناختی، روان هايسرمایه و اجتماعی هايحمایت نظیر

 و نقـش  کـه  اسـت  حـالی  در ایـن . اسـت  گرفته قرارموردتوجه 
ان فراگیـر  محـیط زیسـتی   عملکرد ارتقا در متغیرها این اهمیت

 اداسـتعد  و گستردگی با قشري عنوان به آموزان دانش خصوصاً
 اعتقـادي  و علمی توانمند نیروهايداشتن  اریاخت در و باال بالقوه

 هنـگ فر افـزایش  جهـت  مناسب بستري عنوان به تواندمی که
 ند،باشـ  محـیط زیسـتی   پـذیري مسـئولیت  ارتقا و زیست محیط
زیر بیان  صورتبهي پژوهش هاهیفرضاست.  اهمیت حائز بسیار

 :گردندیم
هـاي  ادراك دانش آمـوزان از حمایـت والـدین بـر سـرمایه      .1
ـ یبخـوش ، ، خودکارآمديواريي، امیدآور(تاب یشناختانرو ی) ن

 .باشدیمداراي اثر مستقیم 
 هـاي سـرمایه  بـر  معلمـان  حمایـت  از آموزان دانش ادراك .2

ـ یبخـوش  ،خودکارآمدي ،واريامید ي،آور(تاب یشناختروان ) ین
 .باشدیم مستقیم اثر داراي

 هـاي سـرمایه  بـر  همساالن حمایت از آموزان دانش ادراك .3
ـ یبخـوش  ،خودکارآمدي ،واريامید ي،آور(تاب یشناختروان ) ین

 .باشدیم مستقیم اثر داراي
 اثـر  داراي محـیط زیسـتی   پذیريمسئولیت بر خودکارامدي .4

 .باشدیم مثبت و مستقیم
 ثـر ا داراي محـیط زیسـتی   پـذیري مسـئولیت  بـر  امیدواري .5

 .باشدیم مثبت و مستقیم
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 اثـر  يدارا زیسـتی محـیط   پـذیري مسـئولیت  بـر  يآورتاب .6
 .باشدیم مثبت و مستقیم

 ثـر ا داراي محـیط زیسـتی   پـذیري مسـئولیت  بر ینیبخوش .7
 .باشدیم مثبت و مستقیم

 ســرمایه يهــامؤلفــه طریــق از والــدین حمایــت از ادراك .8
 بـر ) ینـ یبوشخـ  خودکارآمـدي،  امید، ي،آور(تاب شناختیروان

 مثبـت  و میرمسـتق یغ اثـر  داراي محیط زیستی پذیريمسئولیت
 .باشدیم
ــت از ادراك .9 ــم حمای ــق از معل ــه طری ــامؤلف ــرمایه يه  س

 بـر ) ینـ یبوشخـ  خودکارآمـدي،  امید، ي،آور(تاب شناختیروان
 مثبـت  و میرمسـتق یغ اثـر  داراي محیط زیستی پذیريمسئولیت

 .باشدیم
 سـرمایه  يهـا مؤلفـه  طریـق  از همساالن حمایت از ادراك .10

ـ یبخـوش  خودکارآمـدي،  امید، ي،آور(تاب شناختیروان  بـر  )ین
 مثبـت  و میرمسـتق یغ اثـر  داراي محیط زیستی پذیريمسئولیت

 ذکرشـده بنابراین با توجه به پیشینه نظري و پژوهشی  .باشدیم
در مورد روابط میان متغیرهـا، مسـاله اصـلی پـژوهش بررسـی      

معلمان، خـانواده   شدهادراكحمایت اجتماعی  میرمستقیغاثرات 
پذیري محـیط زیسـتی دانـش آمـوزان     و همساالن بر مسئولیت

ــه نقــش   ــا توجــه ب دوره متوســطه دوم شهرســتان الرســتان ب
شناختی در قالب مدل علی تحلیل هاي رواني سرمایهگرواسطه

بـراي ایـن    .باشـد یممسیر با یک نگاه سیستمی و چند متغیره 
هاي قبلی مشـتق  پژوهش منظور مدلی را که از پیشینه نظري و

) انتخـاب و پـس از   1شـکل  ( زادرونشود به عنـوان مـدل   می
و کل متغیرهـا بـر یکـدیگر،     میرمستقیغارزیابی اثرات مستقیم، 

 .شودیممدل برازش  تاًینهاضرایب را برآورد و 
 

 
 پذیري محیط زیستیبر مسئولیت مؤثر) عوامل زادرونمدل مفهومی ( .1شکل 

 Fig 1. Conceptual model factors affecting environmental responsibility 
 

 ی پژوهششناسروش
توان در گـروه  بر مبناي ماهیت و روش اجرا، این پژوهش را می

تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی قرار دارد، زیرا روابـط بـین   
ــت اجتمــاعی، ســرمایه  شــناختی و هــاي روانمتغیرهــاي حمای

پذیري محیط زیستی در چارچوب مـدل علـی بررسـی    مسئولیت

 دوره انآموز دانش پژوهش شامل تمامی آماري . جامعهشودیم
 ســـال در) N = 2998( الرســـتان شهرســـتان دوم متوســـطه

 1701و  پسر 1297که از این تعداد  باشدیم 95 -96 تحصیلی
براي تعیین حجم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول      .باشندیمدختر 
 181نفـر پسـر و    160نفر ( 341ي کرجسی و مورگان ریگنمونه
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انسانی، علوم تجربی، هاي علوم نفر دختر) از دانش آموزان رشته
 ریاضی و فیزیک به عنوان نمونه آماري انتخـاب شـدند. جهـت   

بودن جامعه آمـاري   نامتجانس دلیل نیز به آماري نمونه انتخاب
روش  از تحصــیلی، متغیـر رشــته  و جنســیت متغیـر  بـر اســاس 

 رشـته  رو هـر ازایـن  .گردیـد  استفاده نسبی ايطبقه گیرينمونه
 آمـوزان  دانش به نسبت و انتخاب طبقه یک عنوان به تحصیلی
 .استشده محاسبه درصد کل صورتبه ،کلشده بهانتخاب

 

 توزیع فراوانی جامعه آماري و حجم نمونه به تفکیک پایه تحصیلی و جنسیت .1جدول
Table1. Distribution of statistical population and sample size by gender and grade 

 توزیع فراوانی جامعه آماري به تفکیک پایه تحصیلی و جنسیت
Distribution of statistical population size by gender and grade 

 متغیرهاي جمعیت شناختی
Demographic 

variables 

 رهایمتغسطوح 
Variable levels 

 تعداد
Number 

 تعداد کل
Total 

 درصد
Percentage 

 درصد کل
Total 

Percentage 

 
 جنسیت

Gender 
 

 دختر
Girl 

 
1701  

2998 

 
47 

 پسر 100
Boy 

 
1297 

 

 
53 

 
 رشته تحصیلی

Study 
 

 علوم انسانی
Humanities 

 
1260 

2998 

 
42.02 

100 

 علوم تجربی
Experimental 

sciences 

 
1183 

 
39.46 

 ریاضی و فیزیک
Math and 
Physics 

 
555 

 
18.53 

 توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک پایه تحصیلی و جنسیت
Frequency sample size by gender and grade 

 متغیرهاي جمعیت شناختی
Demographic 

variables 

 سطوح متغیرها
Variable levels 

 تعداد
Number 

 تعداد کل
Total 

 درصد
Percentage 

 درصد کل
Total 

Percentage 

 
 جنسیت

Gender 

 دختر
Girl 

 
181  

341 

 
47  

 پسر 100
Boy 

 
160 

 
53 

 
 رشته تحصیلی

Study 
 

 علوم انسانی
Humanities 

 
143 

341 

42.02 

100 
 علوم تجربی

Experimental 
Sciences 

 
135 

 
39.46 

 ریاضی و فیزیک
Math and hysics 

 
63 18.53 

 
هـاي خـود   هـا در ایـن پـژوهش مقیـاس    جهت گـردآوري داده 

 قرار گرفت: مورداستفادهگزارشی زیر 
جهــت ســنجش حمایــت اجتمــاعی از  حمایــت اجتمــاعی:

 اسـت. ایـن   شدهاستفاده)، 1986همکاران (واکس و  نامهپرسش
 سـاخته  اجتمـاعی  از حمایـت  تعریف کوب مبناي بر نامهپرسش

 میـزان  بـه  اجتمـاعی  حمایت کوب، تعریف به بنا که است شده

 خــانواده، اعضــاي توجــه و مســاعدت محبــت، از برخــورداري
 .دارد اشاره افراد سایر و همساالن
 مؤلفـه گویـه بـوده و سـه     20مشـتمل بـر    نامهپرسشاین 

حمایــت خــانواده، حمایــت همســاالن، حمایــت ســایر افــراد را 
 مؤلفـه  نامـه پرسـش ایـن   که آنجا از. دهدیمقرار  موردسنجش

بنابراین جهت سنجش ایـن   ،کندینمحمایت معلمان را بررسی 
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) ترجمـه سـامانی   2005پالنکـت ( ساندز و  نامهپرسشاز  مؤلفه
ها بـر  از گویه هرکدامي فراگیران به هاپاسخاستفاده شده است. 

کامالً موافق، موافق،  صورتبهي لیکرت اچهاردرجهروي طیف 
به  هادرجهاز  هرکدامکه به  گرددیممخالف، کامالً مخالف ثبت 

 گردید. ثبت 1،2،3،4نمرات  ترتیب
 )1986توسـط واکـس (   شـده گزارشضریب آلفاي کرونباخ 

و  74/0 براي هر سه خرده مقیاس (خانواده، همساالن، معلمان)
 وتوسـط سـاندز   شـده  گـزارش  کرونباخ آلفاي همچنین ضریب

ـ  89/0 دامنه در نامهپرسش این براي )2005پالنکت (  93/0 ات
 .باشدیم

 در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفاي کرونباخ بـراي خـرده   
هاي حمایت همساالن، حمایت خانواده و حمایت معلمان مقیاس

کـه ایـن ضـرایب     آمدهدستبه 91/0و  80/0و  88,0به ترتیب 
 .باشدیمها حاکی از پایایی مناسب این خرده مقیاس

جهـت سـنجش متغیرهـاي     شـناختی: هـاي روان سرمایه
استفاده شـده   )2007لوتانز ( نامهپرسششناختی از سرمایه روان

 مؤلفـه  رگویه بوده و چهـا  24مشتمل بر  نامهپرسشاست. این 
ی را مورد سنجش نیبخوشي و آورتابخودکارآمدي، امیدواري، 

ایـن   تسـؤاال از  هرکـدام ي فراگیران بـه  هاپاسخ. دهدیمقرار 
ـ  نامهپرسش ي خیلـی مخـالف،   ادرجـه شـش ر روي طیـف  نیز ب
ق تا حدي موافق، موافق و خیلـی موافـ   تا حدي مخالف مخالف
 تعلــق 6، 5، 4، 3، 2، 1و بــه ترتیــب نمــرات  گــرددیمــثبــت 

ز توسـط لوتـان   شـده گـزارش ضـریب آلفـاي کرونبـاخ     .ردیگیم
. در باشـد یمـ  97/0براي هر چهار خرده مقیاس برابـر   )2007(

هاي سضرایب آلفاي کرونباخ براي خرده مقیامطالعه حاضر نیز 
بینـی بـه ترتیـب    آوري و خـوش خودکارآمدي، امیـدواري، تـاب  

یی به دست آمد کـه حـاکی از پایـا    70/0و  73/0، 77/0، 84/0
 ها است.مناسب این خرده مقیاس

ــئولیت ــتی:مس ــیط زیس ــذیري مح جهــت ســنجش  پ
 هـوي  نامـه پرسـش پذیري محیط زیستی بـر اسـاس   مسئولیت

موجود زیـر   تجربی و نظري ادبیات و همچنین )2005ائوس (س
محقـق   نامـه پرسـش  از نفـر  اساتید راهنما، مشـاور و چنـد   نظر

شـده  خواستهافراد  از که صورتنیبدساخته استفاده شده است. 
 در خانواده، مسئولیت اعضاي برابر در را خود مسئولیت میزان تا

 بیـان ... و شـهروندي  مطلـوب  رفتارهاي جامعه، مشکالت برابر
شـده   جوابی سـنجیده  5گویه  11 در قالب نامهپرسشاین  .کند

هـاي  از گویه هرکداماز پاسخگویان به  هرکدامهاي پاسخ است.
 کم خیلی و ندارم، کم ، نظريادیز زیاد، خیلی از نامهپرسشاین 

 محاسبه. با گردید ثبتها پاسخ به 1،2،3،4،5 نمرات با ترتیب به
 بـراي  محـیط زیسـتی   پـذیري مسـئولیت مؤلفـه   آزمـودنی  نمره

جهـت تعیـین پایـایی از     .شـد  مشـخص  پاسخگویان ازهرکدام 
پذیري محیط هاي سنجش مسئولیتضریب آلفاي کرونباخ گویه

آمد کـه حـاکی از پایـا بـودن ابـزار       به دستدرصد  81 زیستی
 ي است.ریگاندازه

غیرهـا و  ي متهـا نامـه پرسـش با توجه به اسـتاندارد بـودن   
ــه ــاي   ازآنجاک ــین متغیره ــتفادهب ــر   مورداس ــق حاض در تحقی

 قـبالً  نامهپرسشهمبستگی خوبی وجود دارد و روایی سازه این 
هت جشده است،  دیتأکمکرر  طوربهتوسط پژوهشگران مختلف 

ه چـ تـا   تفادهمورداسـ ابزار  نکهیاي و ریگاندازهتعیین روایی ابزار 
د ي موجـو رهای(متغدر پژوهش حاضر  موردنظري هاصهیخصحد 

از  ؛ کـه شـد ، از روایی محتـوایی اسـتفاده   سنجدیمدر مدل) را 
ده شـ  دیتائمنظر اساتید راهنما و مشاور و متخصصین بررسی و 

 است.
هـاي حاصـل از ایـن پـژوهش از     داده لیوتحلهیتجزجهت 

ــار، کجــی و  ( یفیتوصــشــاخص آمــار  ــانگین، انحــراف معی می
ي آمـار اسـتنباطی (مـاتریس    هـا شاخص کشیدگی) و همچنین

 لهیوسـ بـه ضرایب همبسـتگی پیرسـون، روش تحلیـل مسـیر)     
در  اًضـمن . شداستفاده  LISREL9و  SPSS21ي افزارهانرم

شـناختی (خودکارآمـدي،   این پژوهش متغیرهـاي سـرمایه روان  
پذیري بینی) و متغیرهاي مسئولیتآوري و خوشامیدواري، تاب

مـاعی  و حمایـت اجت  زادروني رهایمتغ محیط زیستی به عنوان
ن (حمایت همساالن، حمایت خانواده، حمایـت معلـم) بـه عنـوا    

 در نظـر گرفتـه شـده اسـت. جهـت رعایـت       زابرونمتغیرهاي 
ــه هنگــام اجــراي   ــه  هــانامــهپرســشمالحظــات اخالقــی ب ب

اطمینان الزم  هاپاسخدر خصوص محرمانه بودن  دهندگانپاسخ
 داده شد.

 
 پژوهشي هاافتهی

ي آمــار توصــیفی متغیرهــاي هــاشــاخص 2در جــدول شــماره 
ی شـامل میـانگین، انحــراف   موردبررســپـژوهش بـراي نمونـه    

  استاندارد، کجی و کشیدگی آورده شده است.
 -1 بینکه  2با توجه به مقادیر کجی و کشیدگی جدول شماره 

راین بنـاب  اسـت،  نرمـال  متغیرهـا  تمـامی  توزیع دارد، قرار+ 1 و
 تحلیل مدل از پژوهش يهاافتهی لیوتحلهیتجز جهت نیمتوامی

 .کنیم استفاده مسیر
ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش: با توجه به این امـر کـه   
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ي علـی اسـت،   هامدل لیوتحلهیتجزماتریس همبستگی مبناي 
ی در ایـن پـژوهش در   موردبررسماتریس همبستگی متغیرهاي 

 آورده شده است. 3جدول شماره 

 ي آمار توصیفی متغیرهاي پژوهشهاشاخص .2جدول 
Table2. Statistics descriptive variables research 

 متغیر
Variable 

 میانگین
Average 

 کجی انحراف استاندارد
Tilt 

 کشیدگی
Elongation 

 حمایت معلم
Support teacher 

 
16.13 

 
4.19 

 
0.57 

 
0.33 

 حمایت خانواده
Support family 

 
17.91 

 
3.97 

 
0.34 

 
0.34 

 حمایت همساالن
Support peers 

 
15.17 

 
4.43 

 
1.05 

 
1.26 

 بینیخوش
Optimism 

 
23.65 

 
3.04 

 
0.11 

 
0.56 

 آوريتاب
Resilience 

 
20.44 

 
2.57 

 
0.36 

 
-1.53 

 امیدواري
Hope 

 
19.94 

 
4.53 

 
0.47 

 
0.43 

 خودکارآمدي
Self efficacy 

 
21.71 

 
5.03 

 
0.20 

 
-0.28 

 تیپذیري محیط زیسمسئولیت
Environmental responsibility 

38.06 4.47 0.74 -0.10 

 

 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .3جدول 
Table 3. Correlation matrix variables research 

 
مشـاهده   3اطالعات منـدرج در جـدول شـماره     به توجه با

 از ادراك يهـا (مؤلفـه  زابـرون  متغیرهـاي  میان از که گرددیم
 حمایـت  ،)29/0( خـانواده  حمایـت  ترتیـب  به) اجتماعی حمایت
 ضـریب  نیترنییپاتا  باالترین) 20/0همساالن ( و) 23/0معلم (

 که باشندیم دارا محیط زیستی پذیريمسئولیت با را همبستگی
 P 01/0( باشندیم داریمعن 01/0 سطح در ضرایب این تمامی

ــان از ).> ــایمتغ می ــه زادرون يره ــا(مؤلف ــرمایه يه ــايس  ه
 بینـی خـوش  ،)43/0( آوريتـاب  ترتیـب  بـه  نیـز ) یشناختروان

  7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
 حمایت معلم

Support teacher 1        

 حمایت خانواده
Support family 

0.26 1       

 حمایت همساالن
Support peers 

0.20 0.09 1      

 بینیخوش
Optimism 

0.23 0.23 0.27 1     

 آوريتاب
Resilience 

0.26 0.30 0.19 0.26 1    

 امیدواري
Hope 

0.30 0.26 0.22 0.18 0.21 1   

 خودکارآمدي
Self efficacy 

0.27 0.28 0.19 0.16 0.25 0.14 1  

 ستیپذیري محیط زیمسئولیت
environmental responsibility 

0.23 0.29 0.20 0.42 0.43 0.41 0.35 1 
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 تـا  بـاالترین  ،)35/0( يخودکارآمد و) 41/0( امیدواري ،)40/0(
محـیط   پـذیري مسـئولیت  بـا  را همبسـتگی  ضـریب  نیترنییپا

 سطح در آماريازنظر  ضرایب این تمامی که هستند زیستی دارا
 ضـریب  بـاالترین  فوق ماتریس در. ضمناً هستند داریمعن 01,0

 پـذیري مسـئولیت  و آوريتـاب  بـین  رابطه به مربوط همبستگی
 ایـن  در همبسـتگی  ضـریب  نیترنییپا و) 43/0( یستیزمحیط 

 حمایـت  و همسـاالن  حمایـت  بـین  رابطـه  بـه  مربوط ماتریس
در  .نیسـت  داریمعن آماريازنظر  دومی که است) 09/0(خانواده 

از تحلیـل مسـیر    آمدهدستبهي هاافتهپیرامون ی ادامه به بحث
، کـل  میرمستقیغاثرات مستقیم،  4. در جدول شماره میپردازیم

 و واریانس تبیین شده متغیرها آورده شده است.

 

 تبیین شده، اثرات کل، واریانس میرمستقیغاثرات مستقیم، اثرات  استانداردشدهضرایب  .4 جدول
Table4. Standarized coefficients Direct effect, Total effect, Variance explained 

 

 متغیرها .  برآوردها
Variable 

 اثر مستقیم
Direct effect 

 میرمستقیغاثر 
Indirect effect 

 اثر کل
Total effect 

 واریانس تبیین شده
Variance explained 

 On optimism بینی :به روي خوش
 حمایت معلم

Support teacher 
 حمایت خانواده

Support family 
 حمایت همساالن

Support peers 

 
0.13 

 
0.17 

 
0.23 

- 
- 
- 
- 

 
0.13 

 
0.17 

 
0.23 

 
 

0.13 

 On Resilienceآوري : به روي تاب
 حمایت معلم

Support teacher 
 حمایت خانواده

Support family 
 حمایت همساالن

Support peers 

 
0.17 

 
0.25 

 
0.14 

- 
- 
- 

 
0.17 

 
0.25 

 
0.14 

 
 

0.15 

 :On Hopeبه روي امیدواري  : 
 حمایت معلم

Support teacher 
 حمایت خانواده

Support family 
 حمایت همساالن

Support peers 

 
0.22 

 
0.19 

 
0.16 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
0.22 

 
0.19 

 
0.16 

 
 

0.15 

 :On self  efficacy به روي خودکارآمدي :
 معلمحمایت 

Support teacher 
 حمایت خانواده

Support family 
 حمایت همساالن

Support peers 

 
0.17 

 
0.22 

 
0.22 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

 
0.17 

 
0.22 

 
0.14 

 
0.13 

 On environmental responsibility پذیري محیط زیستی از:به روي مسئولیت
 حمایت معلم

Support teacher 
 خانوادهحمایت 

Support family 
 حمایت همساالن

Support peers 
 بینیخوش

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
0.18 

 
0.21 

 
0.17 

- 

 
0.18 

 
0.21 

 
0.17 

 
0.28 

 
 
 
 

0.38 
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optimism 
 آوريتاب

Resilience 
 امیدواري
Hope 

 خودکارآمدي
self-efficacy 

0.28 
 

0.25 
 

0.28 
 

0.21 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
0.25 

 
0.28 

 
0.21 

 

 

 
 

GFI=0.99, AGFI=0.95, CFI=0.99, RMSEA=0.056, X.DF=2.08 
 )زابرونپذیري محیط زیستی(نمودار ی مسئولیتنیبشیپنمودار برازش شده مدل . 2شکل 

Fig 2. Fit graph prediction model responsibility  environmental 
 

ثـر  ضرایب ا 4در جدول شماره با توجه به اطالعات مندرج 
ه آوري، امیدواري، خودکارآمدي بمستقیم حمایت معلمان بر تاب

ضریب  که هر سه باشدیم 17/0،  22/0،  17/0  برابر با ترتیب
سـتقیم  ) و اثر م>01/0p(باشدیم داریمعنآماري  ازنظرمثبت و 

  05/0و در سـطح    13/0بینی برابر با  حمایت معلمان بر خوش
 ). > P 05/0است.     ( داریمعن

بینـی،  خوش بر خانواده حمایت مستقیم اثر همچنین ضریب
،  17/0 بـا  برابـر  آوري، امیدواري، خودکارآمدي بـه ترتیـب  تاب
 01/0آمـاري  در سـطح    ازنظـر که  باشدیم22/0، 19/0 ،25/0
 همساالن ). ضریب اثر مستقیم حمایتp<0.01است ( داریمعن
 آوري، امیـدواري، خودکارآمـدي بـه ترتیـب    تاب بینی، خوش بر

 01/0است که هر سـه در سـطح    14/0،  16/0، 23/0 با برابر 
اثــر مســتقیم حمایــت  ضــمناً) p< 0.01( باشــدیمــ داریمعنــ

 داریمعنـ  05/0و در سطح  14/0همساالن بر امیدواري برابر با 

  ). p< 0.05است ( 
آوري، امیــدواري، بینــی، تــابضـریب اثــر مســتقیم خــوش 

پذیري محیط زیستی به ترتیب برابـر  خودکارآمدي، بر مسئولیت
 ازنظـر است که هر چهار ضـریب   21/0، 28/0، 25/0، 28/0با 

 ). بنـابراین (p< 0.01 هسـتند  داریمعنـ  01/0آماري در سطح 
اختی بـر  شنسرمایه روان مؤلفه نیمؤثرتربینی و امیدواري خوش

پذیري محـیط زیسـتی و خودکارآمـدي کـم اثرتـرین      مسئولیت
 .باشدیم مؤلفه
 متغیرهـاي  میـان  از گرددیم مشاهده 4 جدول در کهطور همان
پـذیري محـیط   مسـئولیت  بـر  مسـتقیم  اثر بیشترین نیززا درون

. باشـد یمـ ) 28/0بینـی و امیـدواري (  بـه خـوش   مربوط زیستی
 حمایـت زا) بـرون  متغیرهـاي ( میرمسـتق یغ اثر ضریب همچنین
 پـذیري مسئولیت بر همساالن حمایت و خانواده حمایت معلمان،

ضـمناً   است. 17/0 ،18/0،21/0 با برابر ترتیب به محیط زیستی
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 38/0 برابـر  محیط زیستی پذیريمسئولیت شده تبیین واریانس
 توسـط  متغیـر  ایـن  واریـانس  درصد 38 دهدیم نشان است که
 تبیـین  اجتمـاعی  حمایـت  از ادراك و یشناختنروا هايسرمایه

 برخـی  يرگـذار یتأث بیـانگر  واریـانس  ایـن  همچنین و گرددیم
 اینکـه  بـه  توجـه  بـا . باشـد یم پذیريمسئولیت بر دیگر عوامل
 در موجـود  متغیرهـاي  از کدامچیه يشده تبیین واریانس میزان
 دیگر عوامل که است این معناي به این نیست صد در صد مدل

 يهــامشخصــه بررســی. دارنــد نقــش متغیرهــا ینــیبشیپــ در
 بـا  پـژوهش  مفهومی مدل که داد نشان برازندگی در زیر نمودار

 متوسـطه  دوره آمـوزان  دانـش  جامعه از شدهيگردآور هايداده
 .مطلوبی دارد برازش دوم

 
 يریگجهینتبحث و 

ادراك حمایـت   روابـط  علـی  مـدل  ارائـه  هـدف  با پژوهش این
پذیري محیط زیسـتی بـا توجـه بـه نقـش      مسئولیتاجتماعی و 

 دوره  زانآمو دانش میان شناختی درهاي رواناي سرمایهواسطه
 یطـورکل بـه  دوم شهرستان الرستان انجام شد. نتـایج  متوسطه

دانش  از شدهيگردآور هايداده با پیشنهادي مدل که داد نشان
بـه   و ددار مناسـبی   آموزان دوره متوسطه دوم الرستان برازش

پذیري محیط زیستی توسـط  مسئولیت واریانس درصد 38میزان
 تبیـین  را تماعیاج حمایت از ادراك و یشناختروانهاي سرمایه

پذیري ي توصیفی مربوط به مسئولیتهاشاخصبررسی  .کندیم
 این متغیر آمدهدستبهکه میانگین  دهدیممحیط زیستی نشان 

ــا  ــر ب ــلاســت کــه  06/38براب ــ توجــهقاب ــوده و توجــه وی ژه ب
 . طلبدیمرا  گذاراناستیس

ــهی ــاافت ــه  ه ــان داد ک ــژوهش نش ــاعی ي پ ــت اجتم حمای
 مؤلفـه از جانب خانواده، معلمان، همساالن بر چهـار   شدهادراك

آوري، امیـدواري، خودکارآمـدي،   شناختی (تابهاي روانسرمایه
داراي اثر مثبت ، مستقیم و معنادار است. بر اسـاس  ) بینیخوش

حمایـت اجتمـاعی اثـرات    کـه   شـود یماین یافته نتیجه گرفته 
را تعـدیل و تضـعیف   بـر دانـش آمـوزان    نامطلوب فشار روانـی  

تـأثیر   خـود يخـود بـه  داشته کـه  وظیفه سپر حفاظتی و کندیم
سبب افزایش رضـایت از   کهيطوربه دارد فرد مثبت بر سالمتی

ي هاآرمان آوري، تنظیمزندگی، کاهش استرس و باال بردن تاب
فرد، ایجاد انگیزه به دانش آمـوزان بـراي تـالش در خصـوص     

 .شـود یمـ یادگیري و حساسیت در مورد مسائل محـیط زیسـت   
نیـز بیـانگر نقـش     هاپژوهشهمسو با این پژوهش نتایج برخی 

،حمایت معلمان؛ جان لی چان  )2004کلد ول (  حمایت خانواده
ــتمی ( 2004( ــت همساالن؛رسـ ــزایش 2011) و حمایـ ) در افـ

 .باشدیمشناختی هاي روانسرمایه
ي هـا مؤلفـه بیانگر اثر مستقیم و مثبـت   هاافتههمچنین ی  

ــابســرمایه روان ــدي، شــناختی (ت ــدواري، خودکارآم آوري، امی
توجـه بـه   پذیري محیط زیستی بود. بـا  بر مسئولیت) بینیخوش

که در مسیر  شودیماین یافته خودکارآمدي دانش آموزان سبب 
رشد و توسـعه رفتـار محـیط زیسـتی قـرار گرفتـه و همچنـین        
صادقانه اطالعات مثبت و منفی خود را با دیگر افراد به اشتراك 

 هـا مهارتکه  دهدیمبگذارند. این عمل به دانش آموزان اجازه 
و بدون ترس از اشتباه، خطا و تنبیه  ي خود را آزادانههاییتواناو 

و بدین شکل احساس شایستگی کننـد.   درآورندبه عرصه ظهور 
همچنین افراد زمانی کـه نسـبت در درون خـود احسـاس امیـد      
کنند، به طبع احساس رسیدن به اهداف حفظ محیط زیسـت را  

توان گفت همان نیرویی است و می ندیبیم بخشرونقدر خود 
ي اهـداف  سـو بـه ي و اراده زیربرنامهمک قدرت که فرد را به ک

آوري ایـن اجـازه را   . احسـاس تـاب  کشـاند یمـ محیط زیستی  
که بدون صرف وقت و انرژي، تمام تـالش خـود را در    دهدیم

ي محـیط زیسـتی پـیش بگیرنـد و در     هـا استیسجهت داشتن 
ي بلنـدي را بردارنـد.   هـا گـام راستاي حفاظت از محیط زیسـت  

ي محــیط زیســتی را ســرلوحه کارهــا و  هــاهــدفو  هــاارزش
توانند با ذکر مشـکالتی کـه   رفتارشان قرار دهند. آنان حتی می

ممکن است محیط زیسـت را بـه خطـر انـدازد بـه پیشـگیري       
 هـا نگرش نیبخوشتوان بیان نمود افراد بپردازند. همچنین می

ي مثبت براي بهبود مسائل محیط زیست داشته، بـا  هاشیگراو 
این نگرش مثبت همیشه در جستجوي اطالعات مفیـد محـیط   

بـد محـیط زیسـتی بـر      يهاتیموقعتواند و می باشدیمزیستی 
ی و  بازسازي کند. اگـر  نیبشیپي آن هاجنبه نیترمثبتاساس 

دانش آموزان نسبت به مسائل محیط زیستی احساس مسئولیت 
و آن را به عنوان یک ارزش در رفتـار خـود قبـول کننـد،      کنند
ـ فعالتوانند کمک کنند تا انـرژي،  می  طـور بـه ي خـود را  هـا تی

هدفمند براي توسـعه بیشـتر بیـنش و نگـرش محـیط زیسـتی       
که این خود باعث بهبود رفتار محیط زیستی دانـش   رندیکارگبه

قـات در  . منطبق با این یافته نتـایج برخـی تحقی  شودیمآموزان 
ــور   ــارج از کش ــل و خ ــهداخ ــو(  ازجمل ــدري ارجل ) و 2015حی

آوري، ) حـاکی از نقـش تـاب   2015)، منتظریـان( 2013قاسمی(
بینـــی در افـــزایش   امیـــدواري، خودکارآمـــدي و خـــوش  
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 پذیري است.مسئولیت
ــاعی       ــت اجتم ــه حمای ــوص رابط ــدهادراكدر خص و  ش

هـاي  پذیري محیط زیستی نتایج نشان داد که حمایتمسئولیت
و از طریـق   میرمسـتق یغ صورتبهخانواده، معلمان و همساالن 

 خودکارآمـدي،  آوري، امیـدواري، ی( تابشناختروانهاي سرمایه
پذیري محـیط زیسـتی دانـش    بینی) در افزایش مسئولیتخوش

پژوهشی که  اگرچه. در خصوص این یافته باشدیم مؤثرآموزان 
داده باشـد، یافـت    ی قـرار موردبررسـ را  میرمسـتق یغاین رابطه 

، )2004کلـد ول ( نگردید ولی با توجه به رابطه حمایت خانواده؛ 
و حمایـت همسـاالن؛     )،2004حمایت معلمان؛ جان لی چـان ( 

و رابطه  سوکشناختی از یهاي روانبا سرمایه ) 2011رستمی (
پـذیري محـیط زیسـتی؛    شناختی با مسـئولیت هاي روانسرمایه

) از  2015) و منتظریـان( 2015)، حیدري ارجلـو ( 2013قاسمی (
توان این یافته را تبیین نمود. با توجه بـه یافتـه   سوي دیگر می

توان گفـت کـه معلمـان دوره متوسـطه دوم بـه دلیـل       فوق می
ي آموزشی بـا دانـش   هاطیمحزیاد در  نسبتاًسپري کردن زمان 

در پــرورش  مــؤثرتواننــد از طریــق ایفــاي نقــش آمــوزان، مــی
پـذیري محـیط   هاي مثبت، دانش آموزان را به مسئولیتسرمایه

خـانواده   جانبههمههاي زیستی تشویق نمایند. همچنین حمایت
تواند ضمن ایجاد روحیه امید، و همساالن در دوران تحصیل می

آوري در مقابل مشـکالت،  نمندي و تاببینی، احساس تواخوش
شناختی را کاهش دهد. با توجه ي روانهابیآسزیادي  تا حدود

معلمان، خـانواده و همسـاالن از نقـش     ستیبایمبه این نتایج 
ی شـناخت روانهاي خـود در بهسـازي وضـعیت    حمایت لیبدیب

ي مناسـب  سـازوکارها دانش آموزان و پیامدهاي آن آگاه شده و 
فراهم کردن بسـترهاي حمایـت اجتمـاعی از دانـش      نیز جهت

پـذیري محـیط   آموزان دیده شود تا موجبات افزایش مسـئولیت 
 .زیستی دانش آموزان دوره متوسطه دوم فراهم گردد

با توجه به جامعـه آمـاري تحقیـق     گرددیمدر پایان اشاره 
در تعمیم نتایج بـه   ستیبایمموزان دوره متوسطه دوم) آ(دانش 

امع آمـاري و مقـاطع تحصـیلی، احتیـاط الزم صـورت      سایر جو
گیرد. عالوه بر ایـن بایـد توجـه داشـت کـه در ایـن پـژوهش        

قرار گرفته که خود داراي  مورداستفادهخود گزارشی  نامهپرسش
، سـنجش  دهندگانپاسخعدم دقت  یی نظیرهاتیمحدودبرخی 

 .باشدیمی که غیر عینی هستند و ... شناخترواني هایژگیو
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