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 مؤثر عوامل و ستیزطِیمح به نسبت ییروستا ۀجامع یریپذتیمسئول وضع سنجش

 (مازندران استان: یمورد مطالعه) آن بر

 1صادق صالحی

21/11/1399تاریخ پذیرش:  - 50/02/9139تاریخ دریافت:   

 چکیده: 
 11کهه در بنه   ، موضوعی استقشرهای جامعهیست در تمام سطوح و زحفظ محیطِ نسبت به پذیری اجتماعیمسئولیتمسئله 

از  هکننه عم ه اسهتفادههای یکی از گروهعنوان روستاییان نیز به زیست ایران مورد تأکی  قرار گرفته است وسیاست کلی محیطِ

زیست ه مسؤولیتی نسبت به محیطِسؤال اساسی تحقیق حاضر این است که روستاییان چنیستن .  مستثنامنابع محیطی، از این امر 

ها چگونه اسهت  در ایهن تحقیهق، از چهارچور ناهری انگیهزه زیستی در بین آنه محیطِکنن  و رفتارهای مسئولانحساس میا

در ایهن تحقیهق، فهرد روسهتایی و  واحه  تحلیه صورت پیمایشی و از نوع مقطعی بود. حفاظت استفاده ش  و روش تحقیق به

گیری، از ان . برای انجام نمونههتشکی  داده 1391 استان مازن ران در سالساکنان مناطق روستایی کلیه  راش آماری پژوه ۀجامع

روسهتا بودنه  و حجه   32ای استفاده ش . تع اد روستاهای نمونه برای مطالعۀ حاضهر، ای چن مرحلهگیری خوشهروش نمونه

بعه  از  ی پیمهایشههادادهآوری ش . جمعز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه های موردِنیانفر تعیین ش ن . داده 311نمونه تع اد 

میهزان  داد کهه نتایج تحقیهق نشهان  .ش نتحلی  پردازش قرار گرفته و سپس، توصیف و مورد  SPSSافزار نرمدر  ،آوریجمع

. هها در حه  متوسهط قهرار داردسهتی آنزیزیستی و نیز میهزان رفتهار مسهئولانه محیطِتمای  روستاییان به رفتار مسئولانه محیطِ

ش ه، خودکارآم ی و دانش پذیری، ش ت خطر درکچن متغیره حاکی از آن است که ش ت آسیبهای براین، نتایج تحلی علاوه

زیسهت تهأریر بهه محیطِ پذیری افراد نسبتبر مسئولیتپذیری جامعۀ روستایی، زیستی و هنجارهای تجویزی بر مسئولیتمحیطِ

 ان . داشته

 .حفاظتزیستی، ناریه انگیزه محیطِ پذیریمسئولیت رفتار مسئولانه،  ران،استان مازن واژگان کلیدی:

                                                           
 s.salehi.umz@gmail.com. مازن ران دانشگاه  و انسانی  م اجتماعیدانشک ه علوروه علوم اجتماعی، گ،اسی شنجامعهدانشیار . 1

زیست و ارتقای آن در استان نسبت به محیطِ پذیری جامعۀ روستایی سنجش وضع مسئولیت»قاله مستخرج از طرح تحقیقاتی با عنوان م این

 است. انجام پذیرفته با حمایت صن وق حمایت از پژوهشگران و فنّاوران کشور است که« مازن ران
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Abstract 
The issue of social responsibility to protect the environment at all levels and segments of 
society is an issue that is emphasized in 14th article of the general policy of Iran’s environment 
and the villagers as well most users of environmental resources are no exception.The main 
research question was how people feel about the environment and what are the responsible 
behaviors among the villagers?.The research method is cross-sectional analysis and the 
analysis unit is a rural resident.The statistical population of the study was all residents of rural 
areas of Mazandaran province in 2019.The type of sampling was multi-stage clustering. The 
number of sample villages was 30 and the sample size was 384.In this research, the formal 
validity and validity of the structure have been used. The data required for the research have 
been collected through the questionnaire tools. The survey data were reviewed and analyzed in 
SPSS software. The results show that the level of responsible behavior of the environment and 
the tendency to responsible behavior of the environment was moderate. Multivariate analysis 
suggests that the severity of the vulnerability, the severity of the perceived risk, the self-
efficacy and knowledge of the environment, and the prescriptive norms have affected the 
responsibility of the rural community for the environment.  
 
 
Keywords: Mazandaran Province, Responsible Behavior, Environmental Responsibility, 

Conservation Motivation Theory. 
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 مسئله بیان 

زیسهت، طِهها در قبهال محیگونۀ انسانامروزه، رفتارها و برخوردهای متفاوت و ناهمسان و حتی مخرر

زیست در کشور، شرایط نامطلوبی پی ا کن . این رفتارههای نهامطلور سبب ش ه است تا وضعیت محیطِ

زحه  انهر،ی، تخریهب اهای مختلفی مث  پسمان ، آلهودگی آر، مرهرب بیشزیستی را در حوزهمحیطِ

زیستی کهه ت محیطِیافته، برای ح  مشکلاکه اجتماعات توسعهتوان ملاحاه کرد. درحالیجنگ  و ... می

ای بوده است، تلاش کردن  تا بها توسهعۀ مسهؤولیت اجتمهاعی در سهط  عم تاً ناشی از اق امات توسعه

های مشهکلات فنهی در ایهن زمینهه را زیستی را پرورش دهن  و پیامه جامعه، رفتارهای مسئولانۀ محیطِ

لمی نسهبت بهه وضهع موجهود ده  که در جامعه ما شناخت کافی و عها نشان میبرطرب کنن ، بررسی

زیسههتی و نیههز علهه  و عوامهه  تأریرگههذار بههر آن وجههود نهه ارد. بههه لحهها  رفتارهههای مسههئولانۀ محیطِ

یستی از چنان اهمیتی برخوردار اسهت زپذیری اجتماعی محیطِهای کلان، مسئله مسئولیتگذاریسیاست

ی  ش ه اسهت. درواقهع، مسهئله زیست جمهوری اسلامی ایران بر آن تررهای کلی محیطِکه در سیاست

، موضهوعی «قشرهای جامعهه...زیست در تمام سطوح و برای حفظ محیطِ... پذیری اجتماعی مسئولیت»

صراحت مورد زیست جمهوری اسلامی ایران بهگانۀ سیاست کلی محیط15ِاز بن های  11است که در بن  

ای اص  پنجهاه  قهانون اساسهی اسهت کهه زیستی، در راستیطِتأکی  قرار گرفته است. این مسؤولیت مح

امهروزه بایست در این زمینه اق ام کنن . زیست را وظیفۀ همگانی دانسته و  لذا همۀ مردم میحفظ محیطِ

بها مشهکلات جا همگانی و اجتماعی تب ی  شه ه و مها در همههزیست، به یک مسئله ملی، مسئله محیطِ

زیستی مواجهی . ازجمله در استان مازن ران که یکی از نواحی مه  گردشهگری در کشهور اسهت. محیطِ

زیست این استان کاملاً سال  است، عملاً در این استان نیهز مها بها انهواع برخلاب ترور عمومی که محیطِ

(. اسهتان مازنه ران بها سهه ویژگهی عمه ه کشهاورزی، 1393هی  )صالحی، زیستی مواجمشکلات محیطِ

جالب اینکه نتایج تحقیقات درزمینۀ عل  و انگیزۀ سفر گردشگران شود. گردشگری و شیلات شناخته می

ده  که سه ه ب اصلی گردشگران عبارت اسهت از: کهوه، جنگه  و دریها )اداره که  میهرا  نشان می

ی انگیزه اصلی مردم، مسافران و گردشگران از (؛ یعن1391دشگری مازن ران، دستی و گرفرهنگی، صنایع

پهس از ادعاههای  ویژهبههاما در عرر حاضهر و زیست بوده است. من ی از محیطِسفر به مازن ران، بهره

ی نامطلوب آرار و پیام هایای، های توسعهفعالیت، ش همطرحهای متع د گوناگون توسعه که در پی دولت

ههای انبهوه، سهاح  زیبها و کهوه ههایجنگ آن مازنه ران طبیعهی بها  از ته ریجبهاست که  کردهاد ایج

رونه  فعلهی، شهاه  تخریهب ر رود تها بها اسهتمراچن ان جذابیتی باقی نمان ه و بی  آن می ،تفرجگاهی

 ادعهای توسهعه بها شهعاردر اسهتان مازنه ران، ههای مختلهف باشهی . زیست در حهوزهمحیطِتر گسترده

شه ن نیهز اسهتان، صهنعتی گذاریسیاسهتاگرچه در محورهای اصهلی  ش ن استان مطرح ش  وصنعتی

صهنعتی نشه ، بلکهه پیامه های منفهی آن ابعهاد  تنهانهای یافته است، اما این استان همواره توجه فزاین ه
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را عمه تاً ههای خهود ، فعالیتههاکه مهن سان و تکنهوکراتدرحالی ؛زیست را نشانه رفتمختلف محیطِ

ای و یها مخالفهت بها آن، دانن ، مقاومت در برابر اقه امات توسهعهای می امات توسعهین نوع اقمتوجه ا

شناختی معتق ن  که ضرورتی به این تقاب  وجهود نه ارد چن ان میسر نیست. البته طرف اران نوسازی بوم

اسب صلی، برقراری نوعی تعام  من(، بلکه راهکار ا1391، گراوس و مائوتز، 1390؛ ساتن، 0225، 1)مول

زیست است که در پرتو آن، هه  مهردم از مزایهای توسهعه برخهوردار شهون  و هه  بین جامعه و محیطِ

ز بررسهی و سهنجش وضهع هه ب اصهلی تحقیهق حاضهر عبهارت اسهت ا زیسهت حفهظ شهود.محیطِ

 آن. سهؤالات اساسهیاجتماعی مؤرر بر  زیست و عوام پذیری جامعه روستایی نسبت به محیطِمسئولیت

 که در این تحقیق مطرح است، عبارتن  از:

 زیستی در بین روستاییان چگونه است الف( وضعیت رفتارهای مسئولانه محیطِ

  روستاییان مؤرر است زیستیر( چه عواملی بر رفتار مسئولانه محیطِ

 

 پیشینۀ پژوهش

ی اجتمهاعی پذیرزان مسهئولیتبا هه ب تحلیه  میه یپژوهش( 1393تیموری )سجاسی قی اری و عرر

خهانوار روسهتایی  013را مذکور . حج  نمونه پژوهش ان داده روستاییان نسبت به پای اری محیط انجام

ترادفی  گیرینمونهاز روش  شاناین محققان، در مطالعه. ان دادهتشکی   چهار دهستان شهرستان خواب

های ایهن پهژوهش حهاکی از آن اسهت کهه یافته ان .دهکرساخته استفاده با ابزار پرسشنامه محقق ایطبقه

زیستی، اخلاقی و اجتماعی در ابعاد محیطِ هایمؤلفهدر برخورداری از  موردِبررسیخانوارهای روستایی 

ع  قانونی در وضعیت بُ هایمؤلفهع  اقترادی در وضعیت متوسط و در بُ هایمؤلفهضعیت ضعیف، در و

اجتماعی و اخلاقی و رفتار  ۀعنوان یک دغ غزیست بهمحیطِوجود، حفظ در شرایط م خوبی قرار دارن .

( بهه 1391ی )شه ه، شهفیعدر یکی دیگر از تحقیقات انجام جمعی در بین روستاییان شک  نگرفته است.

زیستی شهرون ان شهر یزد با روش تحقیق پیمایشی پرداخت. نتایج این تحقیق نشان بررسی رفتار محیطِ

زیسههتی، زیسهتی، احسهاس مسهؤولیت، دانهش محیطِزیسهتی بها نگههرش محیطِوتی محیطِتفهاداد کهه بی

یسهتی رابطهۀ زعهادت بهه رفتارههای محیطِهنجارهای شخری، احساس ارربخشی، هنجهار اجتمهاعی و 

 ضهیا  پهور و همکهاران یاب .زیستی کاهش میتفاوتی محیطِمعناداری داشته و با افزایش این متغیرها، بی

زیست و رفتهار افهراد نسهبت بهه آن در تحلی  جمعیت شناختی محیطِ» با عنوانیق خود را ( تحق1391)

 11نفر از افهراد  315آماری آن شام   نمونه به انجام رسان ن . «مناطق روستایی و شهری استان کرمانشاه

یهن بهوده نتایج تحقیهق حهاکی از ا .سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه بود

جویی در مطالعه اغلهب شهام  صهرفهموردِۀزیست در منطقهی مسئولانه نسبت به محیطِاست که رفتارها

                                                           
1 Mol 
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مطالعهه در که رفتار افهراد موردِ مذکور نشان داددرمجموع، تحقیق  بوده است.مررب انر،ی و سوخت 

مه  ( به بررسی عوا1319زاده )کری  بوده است. غیرمسئولانهدرص   1/30درص  مسئولانه و  1/13ح ود 

زیستی )مررب انر،ی( شهرون ان ارومیه پرداخت. تحقیق مهذکور بهه اجتماعی مؤرر بر رفتارهای محیطِ

نفر از سرپرستان خانوارها مورد پرسش قهرار  313انجام ش ه است.  شیوۀ پیمایشی و از طریق پرسشنامه

زیسهتی ههای محیطِزیسهتی بها نگرشآم ه نمایانگر آن است که ارزش محیطِدستگرفتن . نتایجی که به

ۀ زیستی رابطهۀ مثبتهی وجهود داشهته و رابطهزیستی و نگرش محیطِرابطۀ مثبت داشت. بین دانش محیطِ

زیستی )مررب انر،ی( تأیی  شه . همهین رابطهه زیستی و رفتار محیطِارزش محیطِ معنادار و مثبت بین

زیستی )مرهرب انهر،ی( دیه ه ،ی و رفتارهای محیطِمیان اعتماد به نهادهای دولتی مرتبط با مررب انر

زیسهتی فتارههای محیطِشان بها رزیستی رابطهزیستی و دانش محیطِعلاوه، دو متغیر دغ غۀ محیطِش . به

 در مناطق روستایی چین زیستیمحیطِ( رفتارهای معنادار 0213) 1چن .ت)مررب انر،ی( تأیی  نش ه اس

قهرار  موردِبررسیدر استان نینگیاگ  (روستا 51)ساکن در روستاییاکنان نفر از س 521. را بررسی کردن 

زیستی در منهاطق داد که رفتارهای معنادار محیطِهای پیمایشی نشان گرفتن . نتایج تحلیلی حاص  از داده

زیست دغ غه و نگرانی برای محیطِشون . نتایج تحلی  نشان داد که ای انجام میگسترده طوربهروستایی 

 زیسهتیمحیطِمه   هایمسؤولیتدارن  و افرادی که رابطه  زیستیمحیطِگرایش به رفتارهای مسئولانه با 

زیسهتی داشهته باشهن . محیطِ ههایانگیزهاحتمال کمتری دارد که رفتارهای با  ،ده میرا به دولت نسبت 

حفاظهت از  ناورمبههاتکهای آنهان بهه دولهت  زیسهتمحیطِگرانهی مهردم نسهبت بهه نافزایش درواقع، 

( نیز در تحقیقی با عنهوان درک شههرون ی 0211و همکاران ) 0چودری ده .میزیست را کاهش محیطِ

ان . ها در مناطق روستایی به بررسی این موضوع در الوسطیِ عمان پرداختهپذیری شرکتدربارۀ مسئولیت

های گوناگون هایی که توسط شرکتنتایج این پیمایش نشان داد که شهرون ان از تأریرات احتمالی پرو،ه

بایستی  ها ه شون ، آگاهی دارن . همچنین شهرون ان خواهان آن بودن  که شرکتدر آن مناطق اجرا می

دغ غۀ بیشتری ازلحا  م یریتی و ناارت بر منابع محلی از قبیه  تنهوع زیسهتی، مهاهیگیری، احشهام و 

 3جانمیمه ای داشته باشن . زیستی منطقههای محیطِشمن  به چالکیفیت هوا و در حالت کلی، توجه ناام

های مشارکت روستاییان در رفتارهای کنن هارزیابی تعیین»ای با عنوان ،  مطالعه0211در سال  1و دنپیبون

انجام دادنه . نتهایج « گرایانه با تأکی  بر رفتار حفاظت اکولو،یکی و رفتار م یریت ضایعاتزیستمحیطِ

یرۀ این تحقیق نشان داد که مشارکت  افراد در رفتار حفاظهت اکولهو،یکی و مه یریت رگرسیون چن متغ

-وسیلۀ خهودبینی است. رفتار حفاظت بهپیشها، قاب نن هکبینیضایعات توسط مجموعۀ متفاوتی از پیش

                                                           
1 . Chen 

2. Choudri 
3. Janmaimool 

4 . Denpaiboon 
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کهه رفتهار مه یریت بینی ش . درحالیش ه پیشزیستی درکهای محیطِ، هویت مکانی و ارزش1کارآم ی

ضهوع و وسیلۀ متغیرهایی از قبی  هنجارهای اجتماعی، جنسیت، سن، دانهش مربهوب بهه موضایعات، به

( عوامه  مهؤرر بهر تمایه  بهه رفتارههای حهامی 0212) 0اوغلوهمهتمبینهی شه .  کارآم ی پیش-خود

شیوۀ نفر در نرو، را بررسی کردن . در این بررسی، از  1221های تفریحیِ زیست در خانه و محیطمحیطِ

زیسهت در یافته بهره گرفته ش . همبستگی میان تمای  و انجام رفتهار حهامی محیطِپیمایش تلفنی ساخت

گیری سیاسهی و ارزش بود. سه مورد از این متغیرها )سهن، جههت 153/2تفریحی محیط خانه و محیط 

زیستی محیطِ هایلذت و هیجان( رابطۀ منفی و چهار متغیر )سط  سواد، ارزش ارضای شخری، نگرانی

( بهه 0222و دیگهران ) 3مهیلن و هنجارهای شخری(، رابطۀ مثبتی را با رفتار در محیط خانه نشان دادن .

ن دسته از تحقیقات دربارۀ رفتار حفاظتی که در آن یک یا چن  مؤلفه ازناریۀ انگیزه حفاظتی را بررسی آ

ها بهر روی ن نشان داد کهه تهأریر ایهن مؤلفههبا روش فراتحلی ، موردِمطالعه قرار دادن . نتایج این محققا

بوب بهه ارزیهابی مقابلهه، زع  این محققان عناصر مردار بوده است. بهتمای  و انجام رفتار حفاظتی معنی

 بیش از متغیرهای مربوب به ارزیابی خطر، در ترویج رفتار حفاظتی تأریر داشتن . 

 

 چارچوب نظری

شناسهان و و آگهیمن مطهرح کردنه ، بسهیاری از روانلمهوس کهه کوطورهمانطی پنجاه سهال اخیهر و 

ی پی ببرن . در این زمینه، استرن زیستشناسان موفق ش ن  به عل  مستقی  و غیرمستقی  کنش محیطِجامعه

های اخیر ناری و تحقیقاتی، این امیه واری را ایجهاد کهرد کهه بتهوان شهناخت یشرفتپمعتق  است که 

دسههت آورد زیسههتی بهمناور انجههام رفتارهههای محیطِرهههای انسههانی را بهههموردِنیههاز بههرای تغییههر رفتا

یهن سهؤالات کهه چهرا مهردم رفتهار مسهئولانه حال، هنوز هه  پاسهخ بهه اینِدرع(. 123 :1،0222)استرن

نهایهت پیچیه ه اسهت یبزیسهتی چیسهت ، دهن  و موانع رفتهار مسهئولانه محیطِزیستی انجام میمحیطِ

 (. 012: 2200، 1و آگیمن 5)کلموس

رفتار تلاش دارد تا نشان ده  که چگونه نگرش به رفتار خت   -نگرش -ناریۀ م ل خطی دانش

زیستی ایهن بهوده نویسن : تفکر سنتی درزمینۀ آموزش محیطِیمهانگرفورد و ولک که طورهمانشود. می

، رفتارشهان را تغییهر تبطمهر مسائ زیست و ساختن افراد نسبت به محیطِ ترآگاهتوانی  با یماست که ما 

ن  کفرض اساسی آن است که دانش، تغییرات موردِانتاار در نگرش را ایجاد مییشپدهی . در این م ل، 
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شود. امها بایه  یمزیست خود، باعث تغییر رفتار افراد در جهت حمایت از محیطِ هنوببهو این تغییر ه  

که کولموس و آگیمن مطرح کردن ، بر طورهمان. شودینمتوجه داشت که نگرش، همواره به رفتار خت  

قیقات مختلف نشهان دادنه  ، خط بطلان کشی ه ش . تح1932ها، خیلی زود و از اوای  دهه این نوع م ل

(. بلیهک 011شهود )همهان: زیستی منجهر نمی، به رفتار مسئولانه محیطِلزوماًکه افزایش دانش و آگاهی، 

شهون  را بیهان کهرده اسهت. نگهرش و رفتهار میایجاد شهکاب بهین  ی موانعی که باعثخوببه(، 1999)

زیستی انجام ش ن ، نشان دادن  که نوعی تحقیقات کمّی و پیمایشی متع دی که درزمینۀ رفتارهای محیطِ

 شکاب بین نگرش و رفتار وجود دارد. دلای  متنوعی برای این شکاب بیان ش .

و ناریهۀ  1گیری در ناریۀ کهنش منطقهییاس ان ازهآیزن و فیشباین نیز مسئله شکاب ناشی از ق

ناریۀ کنش عقلانی یا عم  منطقهی، ( در ارتباب با 010ان  )همان: را بررسی کرده 0ش هیزیربرنامهرفتار 

از اطلاعات در  من ناامصورت ان ؛ به این معنی که بهمنطقی اساساًآیزن و فیشباین معتق  بودن  که افراد 

ههای ناآگاهانهه یها تمایلهات بسهیار ق رتمنه ، کنتهرل یزهانگکننه  و از طریهق ده میدسترس خود استفا

مسهتقی   طوربهه ههانگرشآنان،  زع بهها ب ون ان یشه است. نتوان گفت رفتار آینم هرچن شون ، نمی

ی ههاکنشد، خوۀ نوببهها ه  گذارن  و آنیمکنن ، بلکه ابت ا بر تمایلات رفتاری تأریر رفتار را تعیین نمی

ناریۀ  نق  بهۀ پاسخی منزلبه(. ناریۀ کنش منطقی 010: 0220دهن  )کلموس و آگیمن،افراد را شک  می

بیهان  صهراحتبهدارای این مزیت است که پیشام های ارجحیت یها نگهرش را  مسلماً، 3ار منطقیانتخ

که در ایهن مه ل بهه شهک  هنجهار ، این ناریه تأریر اجتماعی بر رفتار شخری را ترمه کن . از همه می

سی و تفکر هایی برای بررحال، م ل دارای مح ودیتینبااقرار گرفته است، می پذیرد.  توجهموردِذهنی 

مشخص بررسی نکرده  طوربهشناختی است و در حقیقت، نقش عادت، تأریر عوام  عاطفی یا اخلاقی را 

 (. 35: 1390است )قاسمی، 

زیسهتی مطهرح شه ، مه ل رفتهار تبیین رفتار مسهئولانه محیطِ ه برایهایی کازجمله دیگر ناریه

طورکهه آن را ارائهه دادنه . همان 1911ل هاینس و همکارانش است کهه در سها 1یزیستمحیطِمسئولانه 

شه ه آیهزن و فیشهباین بهود ریزیکولموس و آگیمن مطرح کردن  این م ل مبتنی بر ناریۀ رفتهار برنامه

مطالعۀ تحقیقاتی در مهورد  101(. این محققان با انجام فراتحلی  بر روی 013: 0220)کلموس و آگیمن،

زیستی عبارتن  از: آگاهی از ه عوام  مؤرر بر رفتار مسئولانه محیطِزیستی، دریافتن  کرفتار مسئولانه محیطِ

س مسؤولیت های کنش، نگرش، تعه  ارتباطی و نهایتاً، احسازیستی، دانش در مورد راهبردمسائ  محیطِ

تر از چارچور آیزن و فیشباین بهود کهه در فرد. به نار کلموس و آگیمن، اگرچه این چارچور، پیچی ه
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زیسهتی را تبیهین ان ازۀ کافی رفتارهای مسهئولانه محیطِش ه، بهرائه دادن ، ولی عوام  تعیینا 1912سال 

 کنن  )همان(. نمی

ازگار بها اجتمهاع، آن درزمینۀ توضی  رفتارهای سدلی  ه ب ی هنجار شوارتز بهسازفعالناریۀ 

بینهی رفتارههای و پیشی نهاظر بهه شهناخت هاتلاشمشخص و دقیق، در سط  وسیعی در  کاملاً طوربه

(. فهرض اساسهی ایهن ناریهه آن اسهت کهه 11: 1390است )قاسمی، رفته کاربهزیست سازگار با محیطِ

(. 13سهازگار بها اجتمهاع هسهتن  )همهان: قی  رفتارهای کنن ۀ مستیینتعهنجارهای شخری، تنها عوام  

ی شهوارتز را سهازفعالم ل  احتصربههنجار،  -باور-استرن و همکاران تلاش کردن  تا در ناریۀ ارزش

ی هنجهار، پهذیرش الگهوی سهازفعالی مرتبط کنن . بنا به این ناریه، در م ل شناختبومبه ناریۀ ارزشی 

 (. 15اهی درباره پیام ها مق م است )همان، آگ بر رسماًزیستی، ج ی  محیطِ

ر این اص  است کهه توسعه یافت، مبتنی ب 0که از سوی پاول استرن 1هنجار -باور -ارزش ناریۀ

زیسهت هسهتن  بینی کنن ۀ رفتهار حهامی محیطِی اجتماعی و هنجارهای اخلاقی شخری، پیشهانگرش

ۀ کننه نییتعی بر زنجیرۀ علَی از پنج متغیر است که هنجار، مبتن -باور -(. ناریۀ ارزش0225، 3)جکسون

ی نیبجههانههای شخرهی، از: ارزش مطرح ش  این متغیرهها عبارتنه  قبلاًکه طورهمان.  رفتار فرد هستن

در مهورد کهاهش ته یه  و  شه هادراکارزشهمن ، توانهایی  مسهائ ی، پیام های منفهی بهرای شناختبوم

 (. 110: 0222استرن،زیست )هنجارهای شخری حامی محیطِ

فرض خود قرار دادن ، بلیک، از یشپها، ارتباب بین نگرش و رفتار را که بسیاری ازناریهدرحالی

بهرد و معتقه  اسهت سهه مهانع در ایهن یم، نهام «کهنش -شکاب ارزش»عنوان رفتار به -اب نگرششک

ب بها مهانع فردیهت، بلیهک پذیری و توانایی انجام عم . در ارتباخروص وجود دارد: فردیت، مسئولیت

در  ای ن ارنه .زیسهتی قهوییژه در مورد افرادی نافذ است که دغ غۀ محیطِوبهمعتق  است موانع فردی 

زیسهتی پذیری، بلیک معتق  است که افرادی که رفتار مسئولانه محیطِارتباب با عام  دوم، یعنی مسئولیت

ولیت آن را ر آن موقعیت تأریر بگذارن  یا نبای  مسهؤتوانن  بکنن  که نمیگیرن ، احساس میینمدر پیش 

کنه  کهه عی و نهادی را مطهرح میهای اجتمابر عه ه بگیرن . در ارتباب با عام  سوم، بلیک مح ودیت

از اینکه نگرش یا انگیزه فرد چه  نارصربِشود، زیستی توسط فرد میمانع از انجام رفتار مسئولانه محیطِ

مه ل او  اگرچهگوین  یمکلموس و آگیمن در مورد م لی که بلیک ارائه داده است (. 1999باش  )بلیک، 

کن ، اما او نه ار مفی  است و هر دو را نیز با جزییات بیان میبه خاطر ترکیب عوام  بیرونی و درونی بسی

تر قیعمکن  و نه به بررسی به عوام  اجتماعی نایر فشارهای خانوادگی و هنجارهای فرهنگی توجه می

 (.011-019: 0220پردازد )کلموس و آگیمن،ی میشناختروانعوام  مؤرر 
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 اولان ر ،ینمنطقی. باوجودا کنش ازناریه است یاش هساده نسخه ،1توانایی ،فرصته، انگیز م ل

 انگیزشی قسمت از استفاده :ازجمله کردن ، مطرح اینجا در نیز را دیگر احتمال چن  (1995) توگرسن و

 مفههوم رسه می ناهر بههینجها، ادر شوارتز.  هنجار سازیفعال  لدر م نیت قسمت یا سان یتری  م ل

 از تلفیهق اسهت. ایهن کهرده تلفیهق م ل در را وظیفه خروص در آگاهی و عادت عنرر دو، «یتوانای»

 رفتارههای خرهوص در قبلهی ههایپهژوهش :ازجملهه است، برخوردار منابع از وسیعی طیف حمایت

 ارتباب در یژهوبه ه،وظیف خروص در آگاهی که است آشکار کاملاً همچنین. بازیافت و هازباله ج اسازی

 مهواد مناسهب بنه یدسهته و ج اسازی نایر زیستمحیطِ با سازگار اررفت به مربوب ج ی  هایرویه با

در  تفرصه مؤلفه ینجا،ا(. در 101-103: 1390)قاسمی، است یبررسقاب ِ و مه  موضوعی، بازیافت قاب

 بیرونهی شرایط مفهومنیز  و 0ان یس یترۀ کنن  یتسه شرایط مفهوم با ،توانایی– فرصت -انگیزش م ل

 ب انن ، «رفتار عینی شربشیپ» را فرصت دهن می ترجی  توگرسن و اولان ر ارد. هرچن د ارتباب ترنسا

 دارد.  آیزن ۀرینا در «ش هادراک رفتاری کنترل» مفهوم با هاییشباهت ،م ل از جنبه این

ی است که برای تبیهین رفتهار، مه ل منسهجمی را تحهت نارانصاحبتری ان یس نیز از جمله 

ی بهه دهشک ارائه و در این م ل، به نقش عوام  اجتماعی و احساسات در « 3شخریرفتار بین »عنوان 

ت. توجه داشته اسه ی به رفتار حالدهشک نیت رفتار توجه کرد. او همچنین بر اهمیت رفتار گذشته در 

. کنه  کهه مسهتقیماً بهر رفتهار تهأریر داردی به رفتار اشاره میدهشک ، او به مفهوم عادت در حالنِیدرع

بر بخش آگاهانۀ رفتار بر بخش ناخودآگاه رفتار ه  تأکی  دارد. در مه ل تهری انه یس، ، او علاوهدرواقع

ه کاملاً مستق  و نه کاملاً تحهت تهأریر اجتمهاع کن . فرد نرفتار می خودکارفرد نه کاملاً با تأم  و نه کاملاً 

ی احساسهی و ههامحرکۀ لیوسبه هانیاریر . امّا تأردیگیماست. رفتار تحت تأریر باورهای اخلاقی شک  

 بسهیار تری ان یسی، م ل طورکلبه(.  15: 1933شود )تری ان یس، های شناختی تع ی  میمح ودیت

 اسهت. ایهن گرفته قرار استفاده مورد شوارتز هنجار سازیفعال م ل حتی یا نبایفیش -آیزن کار از کمتر

 بهه یتها حه  مسئله این است. احتمالاً صادق زیستمحیطِ با رسازگا رفتار با ارتباب در ویژهبه موضوع

 است.  م ل در ایجاز نبودِ( 1912) فیشباین و آیزن ۀگفت به یا بیشتر، پیچی گیِ دلی 

شهناختی و نیهز بها اسهتفاده از عوامه  جامعههنیهز  فیتکائو و کسه ، نارانصاحبدر بین دیگر 

هها، پهنج ی آنشناختبومزیستی یا فق ان آن پرداختن . در م ل ی به تبیین رفتار مسئولانه محیطِشناختروان

. ایهن دارگهذیمزیستی تأریر صورت مستقی  یا غیرمستقی  بر رفتار مسئولانه محیطِمتغیر وجود دارد که به

توانن  تحت تأریر و تغییر قهرار بگیرنه  و عبارتنه  از: نگهرش و متغیرها مستق  از یک یگر هستن  و می

زیستی و کان انجام رفتار مسئولانه، انگیزۀ رفتاری، بازخورد ادراکی دربارۀ رفتار مسئولانه محیطِارزش، ام
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های ناری رفتار مسئولانه ست که غالب م ل(. بلیک معتق  ا011: 0220نهایتاً، دانش )کلموس و آگیمن، 

های فهردی، دیتمحه و چراکههزیستی )ازجمله م ل فیتکائو و کس (، دارای مح ودیت هسهتن ، محیطِ

منطقی بهوده و از اطلاعهات موجهود  هاانسانکنن  که و فرض می رن یگینماجتماعی و نهادی را در نار 

 (.1999کنن  )بلیک،استفاده می من ناامصورت به

عنوان یک م ل ناری است که درص د تبیهین یۀ انگیزه حفاظت بهنار، ش همطرحناریۀ  آخرین

گیرنه  یها یممربوب به ترمیمات افهرادی اسهت کهه رفتارههایی را در پهیش  عوام  مؤرر بر فراین های

:  0210، 1لورشود )ک محافاتدر برابر خطرات بالقوه  هاآندهن  تا از برعکس، رفتارهایی را انجام نمی

پنج جز  اصلی در ناریه انگیزه حفاظت راجرز مطرح است که عبارتن از: ش ت )میهزان تمهاس بها (. 1

پذیری، ارربخشی )آگهاهی(، ی )قضاوت فرد از نتیجه و پیام  این مسئله(، مسئولیتریپذبیسآمخاطره(، 

رسه  ههای مهذکور، بهه ناهر میبر متغیرهای مالی، روانی و جهانی(. علهاوههای مسؤولیت )هزینههزینه

قهش زیسهت نزیستی در رفتارهای مسهئولانه نسهبت بهه محیطِمشارکت م نی و نیز پارادای  نوین محیطِ

کنن  و لذا، برخی از محققان این متغیرها را نیز در چارچور ناری تحقیق خود وارد بسیار مهمی ایفا می

خطرناک اسهت و ممکهن اسهت  ای  که مسئلهشخص معتق  باش ناریۀ انگیزه حفاظت هرگاهکردن . در 

ه حفاظهت معمولهاً بها گیرد. پس، ناریۀ انگیزاتفاقی بیفت ، در آن صورت، رفتار محافاتی را در پیش می

(.  1:  0213، 3و کریستینسهن 0شهود )راینهریک قر  برای اتخاذ یک رفتار محافاتی ارزیهابی می توسعۀ

تا تعیهین کنه  کهه  کن یمه حفاظت، مبنایی را برای فرد ایجاد زیانگمنابع اطلاعاتی در م ل ناریۀ وجود 

آن ته ی  چق ر است. ناریۀ انگیهزه حفاظهت ی حفاظتی به هاپاسخیک ته ی  بالقوه و ارزش بالقوۀ آن 

توان  این زیستی دارد و میی ازجمله خطرات طبیعی و تکنولو،یکی و ته ی ات محیطِترگستردهکاربرد 

دهن  و یا چگونه به ایجهاد انگیهزه و زیستی را انجام نمین  که چرا مردم اق امات محیطِمسئله را تبیین ک

 )همان(. کنن  مک میزیستی کرهای محیطِتسهی  رفتا

ینجا معرفی ش ن  که ههر یهک بهه نحهوی در اهای متفاوتی در لازم به یادآوری است که ناریه

های یشهرفتپ بهاوجودگوی ، یمکه استرن طورهمانزیستی بودن  و ص د تبیین رفتارهای مختلف محیطِ

 هاآن تجربی کاربردپذیری ،هام ل ناری پیچی گی افزایش موازاتبه های علمی وعلمی و توسعۀ ناریه

 به شناختیروان اجتماعی و چن  متغیره، عالمانه، پیچی ه، م لی تأیی  و آزمایش یاب . طراحی،می کاهش

:  1390است )قاسمی، نش ه انجام کار این تاکنون کهچنان است، هولناکی بیتجر کار آن، بازخورد همراه

خروص رفتار مسئولانه  در ناری هایم ل عنوانبه عالمانه و پیچی ه بسیار هایم ل این (. بنابراین،132

 یاراخت در انتخار رفتار مسئولانه ۀمح ودکنن  و دهن هشک  عوام  از کام  نسبتاً زیستی، ترویریمحیطِ

                                                           
1 Clubb 
2 Rainear 

3 Christensen 
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 تهرویج بهرای کهه کنن می اشاره کلی ی نواحی از بعضی به همچنین هاآندهن . می قرار گذارانسیاست

ها مورد بررسی قرار داد. در هر یک از این ناریه بیشتر را هاآن بای  زیستمحیطِ با زگارسا رفتاری تغییر

تری را یچیه هپی هامه لتر رفتهار، پهذیری بیشهیینتبها، تلاش محققان بر این بوده است تا برای و م ل

انه . بهر همهین ادهی ساده، تنها به بخشی از دلای  رفتاری توجه نشان دهام ل طبعاً چراکهطراحی کنن . 

ان  تا به متغیرها از همه سطوح توجه کنن . یج پیچی ه و چن  سطحی ش هت ربهی رفتاری هام لاساس، 

دلی  انتزاعهی بهودن ی رفتاری این بهوده اسهت کهه بهههام لیکی از مشکلات پیشِ روی مرتبط با این 

کهه بررسهی اجمهالی گونههمانی و رکلطوبههها با مشکلاتی همراه بوده اسهت. یری آنپذآزمون، هام ل

یه  بهر عوامه  فهردی و تأکها بها دهه ، ایهن ناریههزیستی نشان میهای تأریرگذار بر رفتار محیطِناریه

های ، مه لدرواقهعیت به عوام  اجتماعی و نههادی سهوق پیه ا کردنه . درنهاو ی آغاز ش ه شناختروان

ای، ینههزمهای شخرهی تها سهطوح اجتمهاعی، ییاناتوها و یژگیوج ی تر از سطوح شناختی، نگرشی، 

 گیرن .یمساختاری و نهادی را در بر 

زیستی و بر اساس تر از رفتار مسئولانه محیطِ تبیین کام  ارائهبه ضرورت ینجا، باتوجهادر 

یرگذار بر تأرشود که در آن عوام  یم ارائههای تحقیقات پیشین، نوعی م ل ترکیبی ها و یافتهناریه

 .ان گرفتهقرار  توجهموردِزیستی در سطوح چن گانه رفتارهای محیطِ

 
 (1391، های تحقیقیافتهمنبع: ) زیستیپذیری محیطِچندسطحی مسؤولیت-. مدل نظری چندعاملی1شکل 
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 شناسی پژوهشروش

رسشهنامه اسهتفاده آوری اطلاعات موردِنیاز از پبرای انجام پژوهش حاضر از روش پیمایش و برای جمع

به گستردگی جغرافیایی استان مازن ران که از غرر در گلوگاه تا شهرق در رامسهر، وسهعتی ش . باتوجه

گیهرد و درنتیجهه، کشهور را در بهر می درص  از مسهاحت 11/1کیلومترمربع  و ح ود  1/03351معادل 

ای استفاده ش  ای چن مرحلهگیری خوشهمح ودیت منابع مالی، برای انجام تحقیق حاضر از روش نمونه

 های زیر انجام ش .و ب ین مناور، فعالیت

های فرهنگی اجتماعی و مکهانی، به ویژگیهای استان مازن ران باتوجهدر مرحلۀ اول، شهرستان

 صورت یک خوشه در نار گرفته ش ن :بن ی ش ن  و هرک ام بهسه گروه دسته در قالب

 های ساری، نکا ، بهشهر، گلوگاه و میان رود(؛نالف. خوشۀ شرق )مشتم  بر شهرستا

کنار، آمه ، بابه ، سهیمر ، های محمودآبهاد، فریه ونر.خوشۀ مرکزی )مشتم  بهر شهرسهتان

 بلسر و جویبار(؛شهر، سوادکوه، باسوادکوه شمالی، قائ 

آبهاد، چهالوس و های تنکابن، رامسر، نور، نوشههر، عباسج. خوشۀ غرر )مشتم  بر شهرستان

 اردشت(؛کل

صهورت ترهادفی های خوشه، سه شهرستان بهبه یکسان بودن نمونهدر مرحلۀ دوم، از هر خوشه باتوجه

 انتخار ش ن : 

 ؛های نور و چالوس انتخار ش ن از خوشۀ غرر، شهرستان

 های آم  و قائمشهر انتخار ش ن ؛از خوشۀ مرکز، شهرستان

 تخار ش ن ؛های ساری و گلوگاه اناز خوشۀ شرق ه  شهرستان

 صورت ترادفی انتخار ش ن  که عبارتن  از:عنوان نمونه بهدر مرحلۀ سوم، از هر شهرستان، دو بخش به

 الوس؛آباد از شهرستان چبخش چمستان از شهرستان نور و بخش مرزن

 بخش دابودشت از شهرستان آم  و بخش نوکن ه کا از شهرستان قائمشهر؛

 و بخش کلباد از گلوگاه؛ بخش چهاردانگه از شهرستان ساری

صورت ترادفی انتخار ش  کهه در مرحلۀ چهارم، یک دهستان از هر بخش )منتخب در مرحلۀ سوم( به

 عبارتن  از:

 آباد )چالوس(؛ستان بیرون بش  از بخش مرزندهستان لاویج از بخش چمستان )نور( و ده

 ا از بخش مرکزی )قائمشهر(؛دهستان دابوی میانی از بخش دابودشت )آم ( و دهستان نوکن ه ک

 دهستان پشتکوه از بخش چهاردانگه )ساری( و دهستان کلباد غربی از بخش کلباد )گلوگاه(؛

 32ترتیب، اینی انتخار ش ن . بههصورت ترادفدر مرحلۀ پنج ، از هر دهستان پنج روستا به

مطالعه در های موردِکه درواقع، تع اد روستاهای نمونه عنوان نمونه در این مرحله انتخار ش ن روستا به
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عنوان نمونه انتخار ش ن . برای تعیهین تحقیق را تشکی  دادن . در مرحلۀ شش ، خانوارهای موردِنار به

بن ی اول )سهه اینکهه خوشههبهوکران استفاده ش ه اسهت کهه باتوجهگیری کتع اد نمونه از فرمول نمونه

غرر( را ملاک قرار دادی  و در هر خوشه بیش از یکر هزار نفر سکونت دارنه ، منطقۀ شرق، مرکزی، 

حال، برای اطمینان بیشتر و رفع نواقص احتمالی در تکمی  تعیین ش ن . بااین 311حج  نمونه به تع اد 

 اینکه در این تحقیهق، سهه خوشهه وجهودبهمورد افزایش یافت. باتوجه 522 اد نمونه به ها، تعپرسشنامه

 صورت ترادفی ساده انتخار شه ن .دارد، این تع اد نمونه، بین سه خوشه تقسی  ش . افراد نمونه نیز به

 11 یو بالا کردهمنزل را باز  ای ابیاست که درر حبوده  ینفر نیاول ،خانوار کیدر  قی، نمونه تحقضمناً

. شهود نیگزی ا بزنه  و جهارا ص یاز او خواسته ش  تا فرد بع  ،صورت نیا ریاست و در غداشته سال 

 های مقتضی استفاده ش . ها از دو دسته آمارهبرای توصیف و تحلی  داده

 

 اعتبار و روایی تحقیق

که نار تعه ادی صورت ینآم ه است. بدستسشنامه حاضر از طریق اعتبار صوری محتوایی بهاعتبار پر

زیست خواسهته شه  و اصهلاحات لهازم ناران علوم محیطی، علوم اجتماعی و آموزش محیطِاز صاحب

ها( استفاده ش  و جه ول برای سنجش روایی از ضریب آلفای کرونباخ )همسانی درونی گویهاعمال ش .

 ده .نتایج آزمون را نشان می زیر
 قیق. ضریب آلفای متغیرهای تح1جدول 

 ضریب آلفا تعداد گویه متغیر

 15/2 9 هنجارهای اجتماعی

 39/2 15 عوامل نگرشی

 33/2 9 کنندهشرایط تسهیل

 11/2 32 ارزیابی پیامد کنش

 31/2 9 زیستیرفتار مسئولانه محیطِ

 

ه میزان آلفای کرونباخ مربوب به متغیرهای تحقیق در سط   ده  کاطلاعات ج ول فوق نشان می

 .ی قرار داردبالای
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 های پژوهشیافته

درص  از پاسهخگویان در گهروه سهنی  5/33ده  که های تحقیق حاضر در بخش توصیفی نشان مییافته

پاسهخگویان  به بالا قرار دارن . میهانگین سهنی 11درص  در گروه سنی  3/1ان  و ساله واقع ش ه 05-31

ی عنهیهها نفهر از آن 031و درص  مهرد  3/15ی نعینفر  015 ،موردِمطالعهنفر  531 ازسال است.  13/09

سهکونت  موردِبررسهی یسال در روسهتا 02تا  11 نیب انینفر از  پاسخگو 119. درص  زن هستن  1/52

سهال  32تها  01 نیبه زین نایدرص  پاسخگو 1/01 اینفر  121 بع ازآن،درص  و  32 تقریباً یعنی .داشتن 

 انینفهر از پاسهخگو 112 سهؤال ن ادنه . نیهبه ا یپاسخ زیندرص ( 0/05) نفر 135ساکن روستا بودن . 

مه رک  یدرصه  دارا 1/01 یعنهینفهر  130به بالا هستن  و  یکارشناس لاتیتحر یدرص ( دارا 3/31)

 .ان را مشخص نکردهخود  لاتیتحر زیدرص ( ن 5/3) نفر 12تع اد  نیهستن . از ا پل ید

بین متغیر وابسهته ترین پیشمتغیر مستق  دقیق ک ام ابت ا با انجام همبستگی جزئی، مشخص ش 

 ده . است. ج ول زیر همبستگی جزئی بین متغیرهای مستق  و رفتارهای مسئولانه را نشان می
 زیستیی محیطِپذیربینی کننده و مسئولیتضرایب همبستگی جزئی بین متغیرهای پیش. 2 جدول

بینترین متغیرهای پیشدقیق داریطح معنیس ضریب همبستگی جزئی   
-19/2 هنجارهای تجویزی  222/2  

زیستیهای محیطِارزش  13/2  23/2  

شدهشدت خطر درک  01/2  222/2  
شدهپذیری درکشدت آسیب  11/2  222/2  

01/2 خودکارآمدی  222/2  
15/2 اثربخشی پاسخ  220/2  

 

عوام  ساختاری  زیستی و باورهای دینی(،های محیطِیج آماری، عوام  نگرشی )ارزشمطابق نتا

های پاسهخ یها اقه ام( بها )هنجارهای توصیفی، امکانات و شرایط نهادین( و در ارزیهابی مقابلهه )هزینهه

زیست همبستگی ن اشتن . در بین مجموعه عواملی کهه پذیری جامعۀ روستایی نسبت به محیطِمسئولیت

 زیستی داشته است. مسئولانه محیطِدار داشتن ، خودکارآم ی بیشترین رابطه را با رفتار بستگی معنیهم

 

 رگرسیون جزئی 

زیسهت تهأریر دارنه  از پذیری جامعۀ روستایی نسبت به محیطِبرای شناسایی متغیرهایی که بر مسئولیت

 ده . رهای تأریرگذار را نشان میترین متغیتحلی  رگرسیون جزئی استفاده ش ه است. ج ول زیر مه 
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 زیستیپذیری محیطِ مسئولیتضرایب رگرسیونی ساده . 3 جدول

 متغیر وابسته
 متغیرهای
 مستقل

زیستیپذیری محیطِمسئولیت  
ضریب 
 همبستگی

(R) 

 ضریب تعیین

(R Square) 
 ضریب بتا

)β( 

مقدار 
 ثابت

 داریسطح معنی
(Sig) 

دوربین 
 واتسون

یزیسترفتار محیطِ  31/2  13/2  313/2  25/01  222/2  51/1  

12/2 هنجار توصیفی  221/2  123/2  15/01  222/2  31/1  
تجویزی هنجار  01/2  231/2  01/2  13/39  222/2  11/1  

11/2 باورهای دینی  21/2  11/2  50/01  21/2  19/1  

زیستیارزش محیطِ   11/2  21/2  11/2  35/03  223/2  11/1  
زیستیدانش محیطِ  11/2  219/2  11/2  11/01  220/2  39/1  

21/2 امکانات  220/2  21/2  91/30  15/2  11/1  

225/2 شرایط نهادین  220/2-  225/2-  11/31  91/2  11/1  

33/2 شدت آسیب  11/2  33/2  22/00  222/2  55/1  

09/2 شدت خطر  213/2  09/2  12/01  222/2  19/1  

03/2 خودکارآمدی  231/2  03/2  51/03  222/2  51/1  

32/2 اثربخشی  121/2  32/2  21/03  222/2  51/1  

251/2 هزینه پاسخ  222/2  251/2-  15/30  03/2  10/1  

212/2 سن  221/2  212/2  31/32  29/2  10/1  

11/2 تعداد اعضای خانواده  212/2  11/2-  21/31  200/2  55/1  

231/2 مدت اقامت در روستا  223/2  231/2  01/31  11/2  11/1  

213/2 سطح درآمد  220/2  213/2-  39/30  11/2  11/1  

 

پذیری توانسهتن  تغییهرات مسهئولیت ده  کهه  متغیرههای مسهتق نتایج اطلاعات فوق نشان می

پذیری، بینی کننه . در میهان ایهن متغیرهها شه ت آسهیبزیست را پیشجامعۀ روستایی نسبت به محیطِ

پذیری مسئولیت کنن ۀ تغییراتترین متغیرهای تبیینترتیب مه ش ه بهارربخشی پاسخ و ش ت خطر درک

با حذب متغیرهایی که تأریرگذاری نهاچیز )مقهادیر  زیست هستن . اکنونجامعۀ روستایی نسبت به محیطِ

ترین متغیرههای گام اسهتفاده شه  تها دقیهقبههبتا( از خود نشان دادن ، در اینجها از روش رگرسهیون گام

 ده . گام را نشان میهبکنن ه شناسایی شون . ج ول زیر تحلی  رگرسیون م ل گامتبیین

 
 زیستیپذیری محیطِ رهای مستقل برای تبیین مسئولیتگام متغیبهمدل رگرسیونی گام. 4 جدول

 ضریب همبستگی مدل

(R) 

نضریب تعیی  

(R Square) 

  مقدار آزمون

F 

داریسطح معنی  

 F آزمون

 مقدار ثابت

امگبهگام   12/2  11/2   32/09  222/2  23/01  
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خطهر  ش ه، ش تپذیری درکب بتا، متغیرهای هنجارهای تجویزی، ش ت آسیببه ضریباتوجه

گام رگرسهیون بهش ه، خودکارآم ی، ارربخشی پاسخ وارد تحلی  ش ن . ضریب همبستگی م ل گامدرک

است. مطهابق  12/2زیست پذیری جامعه روستایی نسبت به محیطِمتغیرهای مستق  برای تبیین مسئولیت

  تبیهین اسهت. متغیهر قابه 3زیسهتی بها درص  تغییرات رفتارههای مسهئولانه محیطِ 11با ضریب تعیین، 

صورت کنترل  م ل رگرسیونی تحقیق م ل مناسبی برای تبیین متغیر وابسته است. در  Fبه نسبت باتوجه

، 5برابهر اسهت. جه ول   23/01زیسهتی بها پذیری محیطِتأریرات متغیرهای مستق ، مق ار پایۀ مسئولیت

 پذیری است.کنن ۀ مسئولیتدهن ۀ ضرایب تأریر م ل نهایی رگرسیون متغیرهای مستق  تبییناننش

 
 زیستیپذیری محیطِکننده مسئولیتضرایب تأثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهای مستقل تبیین. 5 جدول

 ضریب بتا متغیرها

)β( 

مقدار آزمون 

T 

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 تولرانس

VIF 

21/11 - مقدار ثابت  222/2  -  

شدهدرک شدت خطر   01/2  51/1  222/2  10/2  01/1  

-11/2 هنجارهای تجویزی  23/1-  222/2  92/2  12/1  

15/2 خودکارآمدی  32/3  221/2  11/2  11/1  

 

ش ه، اولین متغیری است کهه بیشهترین ده  ش ت خطر درکنشان می ل فوقطورکه ج وهمان

زیست دارد و خودکارآم ی کمترین تهأریر را ستایی نسبت به محیطِپذیری جامعۀ روتأریر را بر مسئولیت

دهن ۀ تناسب م ل بهرای آزمهون است که نشان 0نیز بیشتر از  Tر این متغیر داشته است. مقادیر آزمون ب

 خطی بین این متغیرهاست. نیز تأیی کنن ۀ کمترین مق ار ه  VIFاست. مقادیر تولرانس و 

 

 گیریبحث و نتیجه

پذیری جامعهۀ روسهتایی تطورکه قبلاً مطرح ش  ه ب از انجام این مطالعه، سنجش وضع مسهئولیهمان

زیست و ارتقای آن در بین روسهتاییان اسهتان مازنه ران بهوده اسهت. بهرای تعیهین ایهن نسبت به محیطِ

ی زیسهت، مه ل ناهرپذیری افراد نسبت بهه محیطِوضعیت و نیز شناسایی عوام  تأریرگذار بر مسئولیت

های ایهن رفت. در اینجا، نتایج و یافتهتحقیق ترسی  ش  و میزان تأریر عوام  مختلف موردِبررسی قرار گ

 گیرد.تحقیق، با نتایج تحقیقات پیشین مورد مقایسه قرار می

زیسهتی در بهین های تحقیق حاضر نشان داد که میزان رفتهار مسهئولانه محیطِالف( نتایج و یافته

گین )مشخرهۀ درص  )در ح  متوسط( است. این نتایج، بیهانگر آن اسهت کهه میهان 15 روستاییان تقریباً
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 93/2است و انحراب معیار )مشخرۀ پراکن گی(  5از   05/3گرایش به مرکز( پاسخگویان، متوسط یعنی 

زیسهتی جامعهۀ شههری و ههای محیطِرفتارهها و نگرش ، 0225دی برنگور و همکاران در سهال  است.

و قره  رفتهاری، گرشهی ن ههایرسی کردن  و نتایج این مقایسه نشهان داد کهه در مقیاسروستایی را بر

در مقابه ، . دهنه میکمتهری نشهان  ۀدوستانزیستمحیطِ هایگرایشکنن  در شهر زن گی می که کسانی

 در ،(1391) پور و همکهارانضیا همچنین، زیستی بالاتری نشان دادن . محیطِ پذیریمسئولیتروستاییان 

اغلهب شهام   موردِمطالعهه ۀر منطقهزیسهت درفتارهای مسئولانه نسهبت بهه محیطِکرمانشاه دریافتن  که 

 بوده است. جویی در مررب انر،ی و سوخت صرفه

ر( هنجارهای اجتماعی در این تحقیق به دو بُع  هنجارهای توصهیفی و هنجارههای تجهویزی 

پذیری جامعهه روسهتایی رهای تجویزی بهر مسهئولیتهای تحقیق نشان داد هنجاان  که یافتهتقسی  ش ه

ت تأریر منفی داشته است و هنجارههای توصهیفی تهأریری بهر آن ن اشهته اسهت. در زیسنسبت به محیطِ

( در شههر شهیراز و 1391زاده و زمهانی )( در یهزد، منتهی1391از سوی شفیعی ) ش هانجامهای یبررس

پذیری جامعهۀ روسهتایی نسهبت بهه مسهئولیت بهرتمهاعی ( در ترکیه، هنجارهای اج0212اوغلو )مهمت

توسهط جانمیمه  و دنپیبهون در  شه هانجامدر تحقیق  آم هدستبهر داشتن ، اما با نتایج زیست تأریمحیطِ

 سویی داشت.ه  0211سال 

پذیری جامعۀ روسهتایی زیستی بر مسئولیتهای تحقیق، تنها دانش محیطِج( مطابق نتایج و یافته

ی قابه  بررسهموردِنمونهۀ زیست تأریر داشته است که با در نار گرفتن سط  تحرهیلات ه محیطِنسبت ب

ی در سط  مطلوبی قرار داشته است بررسموردِبینی است. وضعیت سواد و تحریلات در روستاهای پیش

 ( در یهزد1391یپل  و لیسانس هسهتن (. شهفیعی )دفوقدرص  دارای تحریلات عالی  3/31نفر یا  111)

زیسهت تهأریر داشهته سبت به محیطِپذیری جامعۀ روستایی نزیستی بر مسئولیتدریافت که دانش محیطِ

زیسهتی  بها ( در بررسی رفتار مررب انر،ی دریافت که دانهش محیط1319ِزاده )که کری یدرحالاست. 

( در 0211جهانمیمول و دنپیبهون )زیستی )مررب انر،ی( همبستگی ن اشت. همچنین، رفتارهای محیطِ

زیسهتی بهر های مترور محیطِیافتن  که ارزشدر استان خوزستان( در 1393تایلن  و نعیمی و همکاران )

کهه در زیسهت روسهتاییان تهأریر داشهته اسهت، درحالیپذیری جامعۀ روستایی نسبت به محیطِمسئولیت

عنوان یهک عامه  دینهی بههباورهای براین، زیستی ب ون تأریر بود. علاوههای محیطِبررسی حاضر ارزش

که در بررسی زیست تأریری ن اشت، درحالیسبت به محیطِپذیری جامعۀ روستایی ننگرشی بر مسئولیت

داری نیهز های بازیافتی داشتن . دینتر، حمایت بیشتری از فعالیتهای مذهبیکنن همررب( 0211نومنه )

تأریر  خطر را تحتزیست بیبا محیطِ سازگارکنن گان برای خری  و استفاده از محرولات تمای  مررب

 قرار داده بود.

نتایج حاص  از تحلی  رگرسیون چن متغیره، شرایط نهادین و امکانهات تهأریری بهر  ر اساسبد( 
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 0211در سهال  تاکاهاشهی و سهلفازیسهت ن اشهتن . پذیری جامعه روستایی نسهبت بهه محیطِمسئولیت

افتنه  دری در اجتماعات روستایی آمریکا گرایانهزیسترفتار محیطِ یهاکنن ه بینییشبا عنوان پ یامطالعه

 ۀبینهی کننه اسهت، پیش ایمحلههشام  رضایت از خ مات و رهبری  ه( کایمحلهرضایت اجتماعی)که 

مههه   هایمسههؤولیتافههرادی کههه  دریافههت کههه( 0213چههن) نبودنهه . یزیسههترفتارهههای محیطِ معنههادار

زیسهتی طِمحی ههاییزهاحتمال کمتری دارد که رفتارهای بها انگ ده ،ینسبت مرا به دولت  یزیستمحیطِ

میان اعتماد به نهادهای دولتهی مهرتبط بها مرهرب انهر،ی و ( 1319در بررسی کری  زاده ) داشته باشن .

( 1393تیمهوری )سجاسی قی اری و عرر زیستی )مررب انر،ی( رابطۀ مثبت دی ه ش .رفتارهای محیطِ

 بط دانسته است. را با شرایط نهادین و آگاهی از قوانین مرت وستاییهای رزیستیطتوجه به مح

ش ه در ارزیهابی ته یه  و ارزیهابی ها نشان داد که عوام  تعریفه( نتایج حاص  از تحلی  داده

انه . ایهن عوامه  عبهارت بودنه  از زیسهتی تأریرگهذار بهودهمقابله در بهروز رفتارههای مسهئولانه محیطِ

( در فراتحلیلی که بهر 0222ش ه. میلن و دیگران )پذیری و ش ت خطر درکارآم ی، درک آسیبخودک

زیستی انجام دادن  دریافتن  که عناصر مربوب به ارزیابی مقابله، روی تحقیقات مربوب به رفتارهای محیطِ

که در بررسهی رحالیبیش از متغیرهای مربوب به ارزیابی ته ی ، در ترویج رفتار حفاظتی تأریر داشتن . د

شه ه( بهیش از عناصهر پذیری درکو ش ت آسهیبش ه حاضر عناصر ارزیابی ته ی  )ش ت خطر درک

ارزیابی مقابله )خودکارآم ی( بر روی مسئله بازیافت و حفاظت از منابع طبیعی تأریر داشتن . جانمیمول 

تهوان بها خودکارآمه ی، هویهت میزیسهتی را ( دریافتن  که رفتارهای مسهئولانه محیط0211ِو دنپیبون )

 تبیین کرد. زیستیهای مترور محیطِمحیطی ارزش

 

  پیشنهادات

های آن بهه درک بیشهتر هایی که سازهم اخلات آموزشی و آگاهی بخشی با استفاده از ناریه (1

ا، عواقهب عه م تفکیهک هها در بستر رودخانهرفتارهای مخاطره آمیز جامعه روستایی مانن  ریختن زباله

 ؛زباله از مب ا و ع م مراقبت از ورود دام به حری  جنگ  ها

از آموزش مهارت های زن گی از قبی  تفکر نقاد و جرات منه ی بهه مناهور توانمن سهازی  (0

 ؛های آموزشیهای همگانی با استفاده از وسای  ارتباب جمعی و برگزاری کلاسطریق آموزش

ههای رسانهبا  یان دوست ار محیط زیستن روستایمیازیست از های همیار محیط( تشکی  گروه3

 ؛مجازی

 ؛ی مرتبط با محرولات طبیعی و صنایع دستی برای معرفی روستاهانمایشگاه ریزا( برگ1

 زیستی روستاح  مشکلات محیط ها برایی در دهیاری-دوره ( برگزاری جلسات 5
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 تقدیر و تشکر

پذیری جامعهۀ روسهتایی سنجش وضع مسئولیت»این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی با عنوان 

اسهت کهه بها حمایهت صهن وق حمایهت از « ارتقهای آن در اسهتان مازنه رانزیست و نسبت به محیطِ

وسیله از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام پذیرفته و ب ین -پژوهشگران و فنّاوران کشور

 شود.حمایت آن کارفرمای محترم ق ردانی می

 

 منابع 
، منتشر نش ه. تاریخ دسترسی، ازن رانوضعیت گردشگری در استان م(. 1391اداره ک  گردشگری مازن ران )

05/1/1393. 

 .، ترجمه صادق صالحی، تهران: انتشارات سمتزیستمحیطِ شناسیجامعهدرآم ی بر (. 1390) ساتن، فیلیپ

 .01/1/1393، منتشر نش ه. تاریخ دسترسی گزارش وضعیت سفر نوروزی(. 1393ر نوروزی )ستاد تسهیلات سف

پذیری اجتماعی روستاییان به (. سنجش و تحلی  مسئولیت1393تیموری، یاسر )ررع و سجاسی قی اری، حم الله

ه ، شماره ، سال نمسائ  اجتماعی ایرانهای شهرستان خواب(، )مطالعه درباره دهستان زیستحفظ محیطِ

 .39-99 صص: ،1

نامه ، پایانزیستیی محیطِتفاوتتفاوتی اجتماعی با تأکی  بر بییشناختی بتحلی  جامعه(. 1391شفیعی، آزاده )

 ارش ، دانشک ه علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازن ران.کارشناسی

، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازن ران و شرکت تولی  جامعه و انر،ی(. 1393صالحی، صادق و پازوکی نژاد، زهرا )

 و توزیع گاز استان مازن ران. 

یست و رفتار افراد زشناختی محیطِتحلی  جامعه. (1391) بخت، محم رضانیکو  پور، ن اپور، آرش، کیانیضیا 

، پای ار ۀزیست و توسعفرلنامه آموزش محیطِنسبت به آن در مناطق روستایی و شهری استان کرمانشاه، 

 .55-13صص:سال اول، شماره دوم، 

 عالی انقلار فرهنگی. ای، تهران: انتشارات دبیرخانه شورانگیزش مررب پای ار(. 1390قاسمی، فری ه )

نامه ، پایانزیستی )مررب انر،ی(بررسی عوام  اجتماعی مؤرر بر رفتارهای محیطِ(. 1319زاده، سارا )کری 

 شناسی، دانشگاه پیام نور واح  تهران.ارش ، رشته جامعهکارشناسی

، ترجمه صادق شناختیهای تج ی پذیر: رویکردی جامعهانر،ی(. 1391تز )گراوس، ماتیاس و رودیگر، مائو

 صالحی، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازن ران و شرکت گاز مازن ران.

علوم ترویج و زیستی زارعان شیراز، (. ت وین م ل رفتار محیط1391ِحسین )زاده، میث ، و زمانی، غلاممنتی

 .13-35 ص:، صدومره ، شماهشت  دوره،  آموزش کشاورزی

تأریرگذار بر رفتار حفاظت  زیستیمحیط ایهسازهتحلی  (. 1393پور، کورر )له، موسیالنعیمی، امیر، رضایی، روح

، جل  علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، زیست روستاییان شهرستان باغملک استان خوزستاناز محیطِ

 .1-00 چهارده ، شماره دوم، صص:
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