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سنجش وضع مسئولیتپذیری جامعۀ روستایی نسبت به محیطِزیست و عوامل مؤثر
بر آن (مطالعه موردی :استان مازندران)
صادق

صالحی1

تاریخ دریافت - 1399/20/05 :تاریخ پذیرش1399/11/21 :
چکیده:
مسئله مسئولیتپذیری اجتماعی نسبت به حفظ محیطِزیست در تمام سطوح و قشرهای جامعه ،موضوعی است کهه در بنه 11
سیاست کلی محیطِزیست ایران مورد تأکی قرار گرفته است و روستاییان نیز بهعنوان یکی از گروههای عم ه اسهتفادهکننه ه از
منابع محیطی ،از این امر مستثنا نیستن  .سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که روستاییان چه مسؤولیتی نسبت به محیطِزیست
احساس میکنن و رفتارهای مسئولانه محیطِزیستی در بین آن ها چگونه اسهت در ایهن تحقیهق ،از چهارچور ناهری انگیهزه
حفاظت استفاده ش و روش تحقیق بهصورت پیمایشی و از نوع مقطعی بود .واحه تحلیه در ایهن تحقیهق ،فهرد روسهتایی و
جامعۀ آماری پژوهش را کلیه ساکنان مناطق روستایی استان مازن ران در سال  1391تشکی دادهان  .برای انجام نمونههگیری ،از
روش نمونهگیری خوشهای چن مرحلهای استفاده ش  .تع اد روستاهای نمونه برای مطالعۀ حاضهر 32 ،روسهتا بودنه و حجه
نمونه تع اد  311نفر تعیین ش ن  .دادههای موردِنیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه جمعآوری ش  .دادهههای پیمهایش بعه از
جمعآوری ،در نرمافزار  SPSSمورد پردازش قرار گرفته و سپس ،توصیف و تحلی ش ن  .نتایج تحقیهق نشهان داد کهه میهزان
تمای روستاییان به رفتار مسئولانه محیطِزیستی و نیز میهزان رفتهار مسهئولانه محیطِزیسهتی آنهها در حه متوسهط قهرار دارد.
علاوهبراین ،نتایج تحلی های چن متغیره حاکی از آن است که ش ت آسیبپذیری ،ش ت خطر درکش ه ،خودکارآم ی و دانش
محیطِزیستی و هنجارهای تجویزی بر مسئولیتپذیری جامعۀ روستایی ،بر مسئولیتپذیری افراد نسبت بهه محیطِزیسهت تهأریر
داشتهان .
واژگان کلیدی :استان مازن ران ،رفتار مسئولانه ،مسئولیتپذیری محیطِزیستی ،ناریه انگیزه حفاظت.

 .1دانشیار جامعهشناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشک ه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه مازن ران s.salehi.umz@gmail.com .
این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی با عنوان «سنجش وضع مسئولیتپذیری جامعۀ روستایی نسبت به محیطِزیست و ارتقای آن در استان
مازن ران» است که با حمایت صن وق حمایت از پژوهشگران و فنّاوران کشور انجام پذیرفته است.
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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 selfefficacy 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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بیان مسئله
امروزه ،رفتارها و برخوردهای متفاوت و ناهمسان و حتی مخررگونۀ انسانهها در قبهال محیطِزیسهت،
سبب ش ه است تا وضعیت محیطِزیست در کشور ،شرایط نامطلوبی پی ا کن  .این رفتارههای نهامطلور
محیطِزیستی را در حوزههای مختلفی مث پسمان  ،آلهودگی آر ،مرهرب بیشازحه انهر،ی ،تخریهب
جنگ و  ...میتوان ملاحاه کرد .درحالیکه اجتماعات توسعهیافته ،برای ح مشکلات محیطِزیستی کهه
عم تاً ناشی از اق امات توسعهای بوده است ،تلاش کردن تا بها توسهعۀ مسهؤولیت اجتمهاعی در سهط
جامعه ،رفتارهای مسئولانۀ محیطِزیستی را پرورش دهن و پیامه های مشهکلات فنهی در ایهن زمینهه را
برطرب کنن  ،بررسیها نشان میده که در جامعه ما شناخت کافی و علمی نسهبت بهه وضهع موجهود
رفتارهههای مسههئولانۀ محیطِزیسههتی و نیههز عل ه و عوام ه تأریرگههذار بههر آن وجههود ن ه ارد .بههه لحهها
سیاستگذاریهای کلان ،مسئله مسئولیتپذیری اجتماعی محیطِزیستی از چنان اهمیتی برخوردار اسهت
که در سیاستهای کلی محیطِزیست جمهوری اسلامی ایران بر آن ترری ش ه اسهت .درواقهع ،مسهئله
«مسئولیتپذیری اجتماعی  ...برای حفظ محیطِزیست در تمام سطوح و قشرهای جامعهه ،»...موضهوعی
است که در بن  11از بن های 15گانۀ سیاست کلی محیطِزیست جمهوری اسلامی ایران بهصراحت مورد
تأکی قرار گرفته است .این مسؤولیت محیطِزیستی ،در راستای اص پنجهاه قهانون اساسهی اسهت کهه
حفظ محیطِزیست را وظیفۀ همگانی دانسته و لذا همۀ مردم میبایست در این زمینه اق ام کنن  .امهروزه
مسئله محیطِزیست ،به یک مسئله ملی ،همگانی و اجتماعی تب ی شه ه و مها در همههجا بها مشهکلات
محیطِزیستی مواجهی  .ازجمله در استان مازن ران که یکی از نواحی مه گردشهگری در کشهور اسهت.
برخلاب ترور عمومی که محیطِزیست این استان کاملاً سال است ،عملاً در این استان نیهز مها بها انهواع
مشکلات محیطِزیستی مواجهی (صالحی .)1393 ،اسهتان مازنه ران بها سهه ویژگهی عمه ه کشهاورزی،
گردشگری و شیلات شناخته میشود .جالب اینکه نتایج تحقیقات درزمینۀ عل و انگیزۀ سفر گردشگران
نشان می ده که سه ه ب اصلی گردشگران عبارت اسهت از :کهوه ،جنگه و دریها (اداره که میهرا
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری مازن ران)1391 ،؛ یعنی انگیزه اصلی مردم ،مسافران و گردشگران از
سفر به مازن ران ،بهرهمن ی از محیطِزیست بوده است .اما در عرر حاضهر و بههویژه پهس از ادعاههای
گوناگون توسعه که در پی دولتهای متع د مطرحش ه ،فعالیتهای توسعهای ،آرار و پیام های نامطلوبی
ایجاد کرده است که بهته ریج از آن مازنه ران طبیعهی بها جنگ ههای انبهوه ،سهاح زیبها و کهوهههای
تفرجگاهی ،چن ان جذابیتی باقی نمان ه و بی آن میرود تها بها اسهتمرار رونه فعلهی ،شهاه تخریهب
گستردهتر محیطِزیست در حهوزهههای مختلهف باشهی  .در اسهتان مازنه ران ،ادعهای توسهعه بها شهعار
صنعتیش ن استان مطرح ش و اگرچه در محورهای اصهلی سیاسهتگذاری اسهتان ،صهنعتیشه ن نیهز
همواره توجه فزاین های یافته است ،اما این استان نهتنها صهنعتی نشه  ،بلکهه پیامه های منفهی آن ابعهاد
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مختلف محیطِزیست را نشانه رفت؛ درحالیکه مهن سان و تکنهوکراتهها ،فعالیتههای خهود را عمه تاً
متوجه این نوع اق امات توسعهای میدانن  ،مقاومت در برابر اقه امات توسهعهای و یها مخالفهت بها آن،
چن ان میسر نیست .البته طرف اران نوسازی بومشناختی معتق ن که ضرورتی به این تقاب وجهود نه ارد
(مول0225 ،1؛ ساتن ،1390 ،گراوس و مائوتز ،)1391 ،بلکه راهکار اصلی ،برقراری نوعی تعام مناسب
بین جامعه و محیطِزیست است که در پرتو آن ،هه مهردم از مزایهای توسهعه برخهوردار شهون و هه
محیطِزیسهت حفهظ شهود .هه ب اصهلی تحقیهق حاضهر عبهارت اسهت از بررسهی و سهنجش وضهع
مسئولیتپذیری جامعه روستایی نسبت به محیطِزیست و عوام اجتماعی مؤرر بر آن .سهؤالات اساسهی
که در این تحقیق مطرح است ،عبارتن از:
الف) وضعیت رفتارهای مسئولانه محیطِزیستی در بین روستاییان چگونه است
ر) چه عواملی بر رفتار مسئولانه محیطِزیستی روستاییان مؤرر است
پیشینۀ پژوهش
سجاسی قی اری و عررتیموری ( )1393پژوهشی با هه ب تحلیه میهزان مسهئولیتپذیری اجتمهاعی
روستاییان نسبت به پای اری محیط انجام دادهان  .حج نمونه پژوهش مذکور را  013خهانوار روسهتایی
چهار دهستان شهرستان خواب تشکی دادهان  .این محققان ،در مطالعهشان از روش نمونهگیری ترادفی
طبقهای با ابزار پرسشنامه محققساخته استفاده کردهان  .یافتههای ایهن پهژوهش حهاکی از آن اسهت کهه
خانوارهای روستایی موردِبررسی در برخورداری از مؤلفههای ابعاد محیطِزیستی ،اخلاقی و اجتماعی در
وضعیت ضعیف ،در مؤلفههای بُع اقترادی در وضعیت متوسط و در مؤلفههای بُع قانونی در وضعیت
خوبی قرار دارن  .در شرایط موجود ،حفظ محیطِزیست بهعنوان یک دغ غۀ اجتماعی و اخلاقی و رفتار
جمعی در بین روستاییان شک نگرفته است .در یکی دیگر از تحقیقات انجامشه ه ،شهفیعی ( )1391بهه
بررسی رفتار محیطِزیستی شهرون ان شهر یزد با روش تحقیق پیمایشی پرداخت .نتایج این تحقیق نشان
داد کهه بیتفهاوتی محیطِزیسهتی بها نگههرش محیطِزیسهتی ،احسهاس مسهؤولیت ،دانهش محیطِزیسههتی،
هنجارهای شخری ،احساس ارربخشی ،هنجهار اجتمهاعی و عهادت بهه رفتارههای محیطِزیسهتی رابطهۀ
معناداری داشته و با افزایش این متغیرها ،بیتفاوتی محیطِزیستی کاهش مییاب  .ضهیا پهور و همکهاران
( )1391تحقیق خود را با عنوان «تحلی جمعیت شناختی محیطِزیست و رفتهار افهراد نسهبت بهه آن در
مناطق روستایی و شهری استان کرمانشاه» به انجام رسان ن  .نمونه آماری آن شام  315نفر از افهراد 11
سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه بود .نتایج تحقیهق حهاکی از ایهن بهوده
است که رفتارهای مسئولانه نسبت به محیطِزیست در منطقهۀموردِمطالعه اغلهب شهام صهرفهجویی در
1 Mol
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مررب انر،ی و سوخت بوده است .درمجموع ،تحقیق مذکور نشان داد که رفتار افهراد موردِمطالعهه در
ح ود  13/1درص مسئولانه و  30/1درص غیرمسئولانه بوده است .کری زاده ( )1319به بررسی عوامه
اجتماعی مؤرر بر رفتارهای محیطِزیستی (مررب انر،ی) شهرون ان ارومیه پرداخت .تحقیق مهذکور بهه
شیوۀ پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام ش ه است 313 .نفر از سرپرستان خانوارها مورد پرسش قهرار
گرفتن  .نتایجی که بهدستآم ه نمایانگر آن است که ارزش محیطِزیسهتی بها نگرشههای محیطِزیسهتی
رابطۀ مثبت داشت .بین دانش محیطِزیستی و نگرش محیطِزیستی رابطهۀ مثبتهی وجهود داشهته و رابطهۀ
معنادار و مثبت بین ارزش محیطِزیستی و رفتار محیطِزیستی (مررب انر،ی) تأیی شه  .همهین رابطهه
میان اعتماد به نهادهای دولتی مرتبط با مررب انر،ی و رفتارهای محیطِزیستی (مرهرب انهر،ی) دیه ه
ش  .بهعلاوه ،دو متغیر دغ غۀ محیطِزیستی و دانش محیطِزیستی رابطهشان بها رفتارههای محیطِزیسهتی
(مررب انر،ی) تأیی نش ه است .چن )0213( 1رفتارهای معنادار محیطِزیستی در مناطق روستایی چین
را بررسی کردن  521 .نفر از ساکنان روستایی (ساکن در 51روستا) در استان نینگیاگ موردِبررسی قهرار
گرفتن  .نتایج تحلیلی حاص از دادههای پیمایشی نشان داد که رفتارهای معنادار محیطِزیستی در منهاطق
روستایی بهطور گستردهای انجام میشون  .نتایج تحلی نشان داد که دغ غه و نگرانی برای محیطِزیست
با گرایش به رفتارهای مسئولانه محیطِزیستی رابطه دارن و افرادی که مسؤولیتهای مه محیطِزیسهتی
را به دولت نسبت میده  ،احتمال کمتری دارد که رفتارهای با انگیزهههای محیطِزیسهتی داشهته باشهن .
درواقع ،افزایش نگرانهی مهردم نسهبت بهه محیطِزیسهت اتکهای آنهان بهه دولهت بههمناور حفاظهت از
محیطِزیست را کاهش میده  .چودری 0و همکاران ( )0211نیز در تحقیقی با عنهوان درک شههرون ی
دربارۀ مسئولیتپذیری شرکتها در مناطق روستایی به بررسی این موضوع در الوسطیِ عمان پرداختهان .
نتایج این پیمایش نشان داد که شهرون ان از تأریرات احتمالی پرو،ههایی که توسط شرکتهای گوناگون
در آن مناطق اجرا میشون  ،آگاهی دارن  .همچنین شهرون ان خواهان آن بودن که شرکتها ه بایستی
دغ غۀ بیشتری ازلحا م یریتی و ناارت بر منابع محلی از قبیه تنهوع زیسهتی ،مهاهیگیری ،احشهام و
کیفیت هوا و در حالت کلی ،توجه نااممن به چالشهای محیطِزیستی منطقهای داشته باشن  .جانمیمه
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و دنپیبون 1در سال  ،0211مطالعهای با عنوان «ارزیابی تعیینکنن ههای مشارکت روستاییان در رفتارهای
محیطِزیستگرایانه با تأکی بر رفتار حفاظت اکولو،یکی و رفتار م یریت ضایعات» انجام دادنه  .نتهایج
رگرسیون چن متغیرۀ این تحقیق نشان داد که مشارکت افراد در رفتار حفاظهت اکولهو،یکی و مه یریت
ضایعات توسط مجموعۀ متفاوتی از پیشبینیکنن هها ،قاب پیشبینی است .رفتار حفاظت بهوسیلۀ خهود-
1 . Chen
2. Choudri
3. Janmaimool
4 . Denpaiboon
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کارآم ی ،1هویت مکانی و ارزشهای محیطِزیستی درکش ه پیشبینی ش  .درحالیکهه رفتهار مه یریت
ضایعات ،بهوسیلۀ متغیرهایی از قبی هنجارهای اجتماعی ،جنسیت ،سن ،دانهش مربهوب بهه موضهوع و
خود-کارآم ی پیشبینهی شه  .مهمهتاوغلو )0212( 0عوامه مهؤرر بهر تمایه بهه رفتارههای حهامی
محیطِزیست در خانه و محیطهای تفریحیِ  1221نفر در نرو ،را بررسی کردن  .در این بررسی ،از شیوۀ
پیمایش تلفنی ساختیافته بهره گرفته ش  .همبستگی میان تمای و انجام رفتهار حهامی محیطِزیسهت در
محیط خانه و محیط تفریحی  2/153بود .سه مورد از این متغیرها (سهن ،جههتگیری سیاسهی و ارزش
لذت و هیجان) رابطۀ منفی و چهار متغیر (سط سواد ،ارزش ارضای شخری ،نگرانیهای محیطِزیستی
و هنجارهای شخری) ،رابطۀ مثبتی را با رفتار در محیط خانه نشان دادن  .مهیلن 3و دیگهران ( )0222بهه
بررسی آ ن دسته از تحقیقات دربارۀ رفتار حفاظتی که در آن یک یا چن مؤلفه ازناریۀ انگیزه حفاظتی را
با روش فراتحلی  ،موردِمطالعه قرار دادن  .نتایج این محققان نشان داد کهه تهأریر ایهن مؤلفههها بهر روی
تمای و انجام رفتار حفاظتی معنیدار بوده است .بهزع این محققان عناصر مربوب بهه ارزیهابی مقابلهه،
بیش از متغیرهای مربوب به ارزیابی خطر ،در ترویج رفتار حفاظتی تأریر داشتن .
چارچوب نظری
طی پنجاه سهال اخیهر و همانطورکهه کولمهوس و آگهیمن مطهرح کردنه  ،بسهیاری از روانشناسهان و
جامعهشناسان موفق ش ن به عل مستقی و غیرمستقی کنش محیطِزیستی پی ببرن  .در این زمینه ،استرن
معتق است که پیشرفتهای اخیر ناری و تحقیقاتی ،این امیه واری را ایجهاد کهرد کهه بتهوان شهناخت
موردِنیههاز بههرای تغییههر رفتارهههای انسههانی را بهههمناور انجههام رفتارهههای محیطِزیسههتی بهدسههت آورد
(استرن .)123 :0222،1درعینِحال ،هنوز هه پاسهخ بهه ایهن سهؤالات کهه چهرا مهردم رفتهار مسهئولانه
محیطِزیستی انجام میدهن و موانع رفتهار مسهئولانه محیطِزیسهتی چیسهت  ،بینهایهت پیچیه ه اسهت
(کلموس 5و آگیمن.)012 :0220 ،1
ناریۀ م ل خطی دانش -نگرش -رفتار تلاش دارد تا نشان ده که چگونه نگرش به رفتار خت
میشود .همانطورکه هانگرفورد و ولک مینویسن  :تفکر سنتی درزمینۀ آموزش محیطِزیستی ایهن بهوده
است که ما میتوانی با آگاهتر ساختن افراد نسبت به محیطِزیست و مسائ مهرتبط ،رفتارشهان را تغییهر
دهی  .در این م ل ،پیشفرض اساسی آن است که دانش ،تغییرات موردِانتاار در نگرش را ایجاد میکن
1 Self -Efficacy
2 Mehmetoglu
3 Milne
4 Stern
5 Kollmuss
6 Agyeman
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و این تغییر ه بهنوبه خود ،باعث تغییر رفتار افراد در جهت حمایت از محیطِزیست میشود .امها بایه
توجه داشت که نگرش ،همواره به رفتار خت نمیشود .همانطورکه کولموس و آگیمن مطرح کردن  ،بر
این نوع م لها ،خیلی زود و از اوای دهه  ،1932خط بطلان کشی ه ش  .تحقیقات مختلف نشهان دادنه
که افزایش دانش و آگاهی ،لزوماً ،به رفتار مسئولانه محیطِزیستی منجهر نمیشهود (همهان .)011 :بلیهک
( ،)1999بهخوبی موانعی که باعث ایجاد شهکاب بهین نگهرش و رفتهار میشهون را بیهان کهرده اسهت.
تحقیقات کمّی و پیمایشی متع دی که درزمینۀ رفتارهای محیطِزیستی انجام ش ن  ،نشان دادن که نوعی
شکاب بین نگرش و رفتار وجود دارد .دلای متنوعی برای این شکاب بیان ش .
آیزن و فیشباین نیز مسئله شکاب ناشی از قیاس ان ازهگیری در ناریۀ کهنش منطقهی 1و ناریهۀ
رفتار برنامهریزیش ه 0را بررسی کردهان (همان )010 :در ارتباب با ناریۀ کنش عقلانی یا عم منطقهی،
آیزن و فیشباین معتق بودن که افراد اساساً منطقیان ؛ به این معنی که بهصورت نااممن از اطلاعات در
دسترس خود استفاده میکننه و از طریهق انگیزهههای ناآگاهانهه یها تمایلهات بسهیار ق رتمنه  ،کنتهرل
نمیشون  ،هرچن نمیتوان گفت رفتار آنها ب ون ان یشه است .بهزع آنان ،نگرشهها بههطور مسهتقی
رفتار را تعیین نمیکنن  ،بلکه ابت ا بر تمایلات رفتاری تأریر میگذارن و آنها ه بهنوبۀ خود ،کنشههای
افراد را شک میدهن (کلموس و آگیمن .)010 :0220،ناریۀ کنش منطقی بهمنزلۀ پاسخی به نق ناریۀ
انتخار منطقی ،3مسلماً دارای این مزیت است که پیشام های ارجحیت یها نگهرش را بهصهراحت بیهان
میکن  .از همه مه تر ،این ناریه تأریر اجتماعی بر رفتار شخری را که در ایهن مه ل بهه شهک هنجهار
ذهنی موردِتوجه قرار گرفته است ،می پذیرد .بااینحال ،م ل دارای مح ودیتهایی برای بررسی و تفکر
شناختی است و در حقیقت ،نقش عادت ،تأریر عوام عاطفی یا اخلاقی را بهطور مشخص بررسی نکرده
است (قاسمی.)35 :1390 ،
ازجمله دیگر ناریههایی که برای تبیین رفتار مسهئولانه محیطِزیسهتی مطهرح شه  ،مه ل رفتهار
مسئولانه محیطِزیستی 1هاینس و همکارانش است کهه در سهال  1911آن را ارائهه دادنه  .همانطورکهه
کولموس و آگیمن مطرح کردن این م ل مبتنی بر ناریۀ رفتهار برنامهریزیشه ه آیهزن و فیشهباین بهود
(کلموس و آگیمن .)013 :0220،این محققان با انجام فراتحلی بر روی  101مطالعۀ تحقیقاتی در مهورد
رفتار مسئولانه محیطِزیستی ،دریافتن که عوام مؤرر بر رفتار مسئولانه محیطِزیستی عبارتن از :آگاهی از
مسائ محیطِزیستی ،دانش در مورد راهبردهای کنش ،نگرش ،تعه ارتباطی و نهایتاً ،احساس مسؤولیت
فرد .به نار کلموس و آگیمن ،اگرچه این چارچور ،پیچی هتر از چارچور آیزن و فیشباین بهود کهه در
1 Rational action
2 Planned behaviour
3 Rational choice
4 Environmental responsible behaviour model
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سال  1912ارائه دادن  ،ولی عوام تعیینش ه ،بهان ازۀ کافی رفتارهای مسهئولانه محیطِزیسهتی را تبیهین
نمیکنن (همان).
ناریۀ فعالسازی هنجار شوارتز بهدلی ه ب آن درزمینۀ توضی رفتارهای سازگار بها اجتمهاع،
بهطور کاملاً مشخص و دقیق ،در سط وسیعی در تلاشهای نهاظر بهه شهناخت و پیشبینهی رفتارههای
سازگار با محیطِزیست بهکار رفته است (قاسمی .)11 :1390،فهرض اساسهی ایهن ناریهه آن اسهت کهه
هنجارهای شخری ،تنها عوام تعیینکنن ۀ مستقی رفتارهای سهازگار بها اجتمهاع هسهتن (همهان.)13 :
استرن و همکاران تلاش کردن تا در ناریۀ ارزش-باور -هنجار ،بهصراحت م ل فعالسهازی شهوارتز را
به ناریۀ ارزشی بومشناختی مرتبط کنن  .بنا به این ناریه ،در م ل فعالسهازی هنجهار ،پهذیرش الگهوی
ج ی محیطِزیستی ،رسماً بر آگاهی درباره پیام ها مق م است (همان.)15 ،
ناریۀ ارزش -باور -هنجار 1که از سوی پاول استرن 0توسعه یافت ،مبتنی بر این اص است کهه
نگرشهای اجتماعی و هنجارهای اخلاقی شخری ،پیشبینی کنن ۀ رفتهار حهامی محیطِزیسهت هسهتن
(جکسون .)0225 ،3ناریۀ ارزش -باور -هنجار ،مبتنی بر زنجیرۀ علَی از پنج متغیر است که تعیینکننه ۀ
رفتار فرد هستن  .همانطورکه قبلاً مطرح ش این متغیرهها عبارتنه از :ارزشههای شخرهی ،جههانبینی
بومشناختی ،پیام های منفهی بهرای مسهائ ارزشهمن  ،توانهایی ادراکشه ه در مهورد کهاهش ته یه و
هنجارهای شخری حامی محیطِزیست (استرن.)110 :0222،
درحالیکه بسیاری ازناریهها ،ارتباب بین نگرش و رفتار را پیشفرض خود قرار دادن  ،بلیک ،از
شکاب نگرش -رفتار بهعنوان «شکاب ارزش -کهنش» ،نهام میبهرد و معتقه اسهت سهه مهانع در ایهن
خروص وجود دارد :فردیت ،مسئولیتپذیری و توانایی انجام عم  .در ارتباب بها مهانع فردیهت ،بلیهک
معتق است موانع فردی بهویژه در مورد افرادی نافذ است که دغ غۀ محیطِزیسهتی قهویای ن ارنه  .در
ارتباب با عام دوم ،یعنی مسئولیتپذیری ،بلیک معتق است که افرادی که رفتار مسئولانه محیطِزیسهتی
در پیش نمیگیرن  ،احساس میکنن که نمیتوانن بر آن موقعیت تأریر بگذارن یا نبای مسهؤولیت آن را
بر عه ه بگیرن  .در ارتباب با عام سوم ،بلیک مح ودیتهای اجتماعی و نهادی را مطهرح میکنه کهه
مانع از انجام رفتار مسئولانه محیطِزیستی توسط فرد میشود ،صربِنار از اینکه نگرش یا انگیزه فرد چه
باش (بلیک .)1999 ،کلموس و آگیمن در مورد م لی که بلیک ارائه داده است میگوین اگرچه مه ل او
به خاطر ترکیب عوام بیرونی و درونی بسیار مفی است و هر دو را نیز با جزییات بیان میکن  ،اما او نه
به عوام اجتماعی نایر فشارهای خانوادگی و هنجارهای فرهنگی توجه میکن و نه به بررسی عمیقتر
عوام مؤرر روانشناختی میپردازد (کلموس و آگیمن.)011-019 :0220،
1 Vlaue-belif-norm
2 Stern
3 Jackson
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م ل انگیزه ،فرصت ،توانایی ،1نسخه سادهش های است ازناریه کنش منطقی .باوجوداین ،اولان ر
و توگرسن ( )1995چن احتمال دیگر را نیز در اینجا مطرح کردن  ،ازجمله :استفاده از قسمت انگیزشی
م ل تری ان یس یا قسمت نیت در م ل فعالسازی هنجار شوارتز .در اینجها ،بهه ناهر میرسه مفههوم
«توانایی» ،دو عنرر عادت و آگاهی در خروص وظیفه را در م ل تلفیهق کهرده اسهت .ایهن تلفیهق از
حمایت طیف وسیعی از منابع برخوردار است ،ازجملهه :پهژوهشههای قبلهی در خرهوص رفتارههای
ج اسازی زبالهها و بازیافت .همچنین کاملاً آشکار است که آگاهی در خروص وظیفه ،بهویژه در ارتباب
با رویههای ج ی مربوب به رفتار سازگار با محیطِزیست نایر ج اسازی و دسهتهبنه ی مناسهب مهواد
قاب بازیافت ،موضوعی مه و قاب ِبررسی است (قاسمی .)101-103 :1390،در اینجا ،مؤلفه فرصهت در
م ل انگیزش -فرصت –توانایی ،با مفهوم شرایط تسهی کنن ۀ تری ان یس 0و نیز مفهوم شرایط بیرونهی
استرن ارتباب دارد .هرچن اولان ر و توگرسن ترجی میدهن فرصت را «پیششرب عینی رفتار» ب انن ،
این جنبه از م ل ،شباهتهایی با مفهوم «کنترل رفتاری ادراکش ه» در ناریۀ آیزن دارد.
تری ان یس نیز از جمله صاحبنارانی است که برای تبیهین رفتهار ،مه ل منسهجمی را تحهت
عنوان «رفتار بین شخری »3ارائه و در این م ل ،به نقش عوام اجتماعی و احساسات در شک دهی بهه
نیت رفتار توجه کرد .او همچنین بر اهمیت رفتار گذشته در شک دهی به رفتار حال توجه داشته اسهت.
درعینِحال ،او به مفهوم عادت در شک دهی به رفتار اشاره میکنه کهه مسهتقیماً بهر رفتهار تهأریر دارد.
درواقع ،او علاوهبر بخش آگاهانۀ رفتار بر بخش ناخودآگاه رفتار ه تأکی دارد .در مه ل تهری انه یس،
فرد نه کاملاً با تأم و نه کاملاً خودکار رفتار میکن  .فرد نه کاملاً مستق و نه کاملاً تحهت تهأریر اجتمهاع
است .رفتار تحت تأریر باورهای اخلاقی شک میگیرد .امّا تأریر اینها بهوسیلۀ محرکههای احساسهی و
مح ودیتهای شناختی تع ی میشود (تری ان یس .)15 :1933 ،بهطورکلی ،م ل تری ان یس بسهیار
کمتر از کار آیزن -فیشباین یا حتی م ل فعالسازی هنجار شوارتز مورد استفاده قرار گرفته اسهت .ایهن
موضوع بهویژه در ارتباب با رفتار سازگار با محیطِزیست صادق است .احتمالاً این مسئله تها حه ی بهه
دلی پیچی گیِ بیشتر ،یا به گفتۀ آیزن و فیشباین ( )1912نبودِ ایجاز در م ل است.
در بین دیگر صاحبناران ،فیتکائو و کسه نیهز بها اسهتفاده از عوامه جامعههشهناختی و نیهز
روانشناختی به تبیین رفتار مسئولانه محیطِزیستی یا فق ان آن پرداختن  .در م ل بومشناختی آنهها ،پهنج
متغیر وجود دارد که بهصورت مستقی یا غیرمستقی بر رفتار مسئولانه محیطِزیستی تأریر میگهذارد .ایهن
متغیرها مستق از یک یگر هستن و میتوانن تحت تأریر و تغییر قهرار بگیرنه و عبارتنه از :نگهرش و
ارزش ،امکان انجام رفتار مسئولانه ،انگیزۀ رفتاری ،بازخورد ادراکی دربارۀ رفتار مسئولانه محیطِزیستی و
1 Motivation, opportunity, ability model
2 Thriandis
3 Inter-personal behaviour
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نهایتاً ،دانش (کلموس و آگیمن .)011 :0220 ،بلیک معتق است که غالب م لهای ناری رفتار مسئولانه
محیطِزیستی (ازجمله م ل فیتکائو و کس ) ،دارای مح ودیت هسهتن  ،چراکهه محه ودیتهای فهردی،
اجتماعی و نهادی را در نار نمیگیرن و فرض میکنن که انسانها منطقی بهوده و از اطلاعهات موجهود
بهصورت نااممن استفاده میکنن (بلیک.)1999،
آخرین ناریۀ مطرحش ه ،ناریۀ انگیزه حفاظت بهعنوان یک م ل ناری است که درص د تبیهین
عوام مؤرر بر فراین های مربوب به ترمیمات افهرادی اسهت کهه رفتارههایی را در پهیش میگیرنه یها
برعکس ،رفتارهایی را انجام نمیدهن تا از آنها در برابر خطرات بالقوه محافات شود (کلور: 0210 ،1
 .)1پنج جز اصلی در ناریه انگیزه حفاظت راجرز مطرح است که عبارتن از :ش ت (میهزان تمهاس بها
مخاطره) ،آسیبپذیری (قضاوت فرد از نتیجه و پیام این مسئله) ،مسئولیتپذیری ،ارربخشی (آگهاهی)،
هزینههای مسؤولیت (هزینههای مالی ،روانی و جهانی) .علهاوهبر متغیرههای مهذکور ،بهه ناهر میرسه
مشارکت م نی و نیز پارادای نوین محیطِزیستی در رفتارهای مسهئولانه نسهبت بهه محیطِزیسهت نقهش
بسیار مهمی ایفا میکنن و لذا ،برخی از محققان این متغیرها را نیز در چارچور ناری تحقیق خود وارد
کردن  .در ناریۀ انگیزه حفاظت هرگاه شخص معتق باش که مسئلهای خطرناک اسهت و ممکهن اسهت
اتفاقی بیفت  ،در آن صورت ،رفتار محافاتی را در پیش میگیرد .پس ،ناریۀ انگیزه حفاظهت معمولهاً بها
توسعۀ یک قر برای اتخاذ یک رفتار محافاتی ارزیهابی میشهود (راینهر 0و کریستینسهن.)1 : 0213 ،3
وجود منابع اطلاعاتی در م ل ناریۀ انگیزه حفاظت ،مبنایی را برای فرد ایجاد میکن تا تعیهین کنه کهه
یک ته ی بالقوه و ارزش بالقوۀ آن پاسخهای حفاظتی به آن ته ی چق ر است .ناریۀ انگیهزه حفاظهت
کاربرد گستردهتری ازجمله خطرات طبیعی و تکنولو،یکی و ته ی ات محیطِزیستی دارد و میتوان این
مسئله را تبیین کن که چرا مردم اق امات محیطِزیستی را انجام نمیدهن و یا چگونه به ایجهاد انگیهزه و
تسهی رفتارهای محیطِزیستی کمک میکنن (همان).
لازم به یادآوری است که ناریههای متفاوتی در اینجا معرفی ش ن که ههر یهک بهه نحهوی در
ص د تبیین رفتارهای مختلف محیطِزیستی بودن و همانطورکه استرن میگوی  ،بهاوجود پیشهرفتهای
علمی و توسعۀ ناریههای علمی و بهموازات افزایش پیچی گی ناری م لها ،کاربردپذیری تجربی آنها
کاهش مییاب  .طراحی ،آزمایش و تأیی م لی پیچی ه ،عالمانه ،چن متغیره ،اجتماعی و روانشناختی به
همراه بازخورد آن ،کار تجربی هولناکی است ،چنانکه تاکنون این کار انجام نش ه است (قاسمی: 1390،
 .)132بنابراین ،این م لهای بسیار پیچی ه و عالمانه بهعنوان م لهای ناری در خروص رفتار مسئولانه
محیطِزیستی ،ترویری نسبتاً کام از عوام شک دهن ه و مح ودکنن ۀ انتخار رفتار مسئولانه در اختیار
1 Clubb
2 Rainear
3 Christensen
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سیاستگذاران قرار میدهن  .آنها همچنین به بعضی از نواحی کلی ی اشاره میکنن کهه بهرای تهرویج
تغییر رفتاری سازگار با محیطِزیست بای آنها را بیشتر مورد بررسی قرار داد .در هر یک از این ناریهها
و م لها ،تلاش محققان بر این بوده است تا برای تبیینپهذیری بیشهتر رفتهار ،مه لهای پیچیه هتری را
طراحی کنن  .چراکه طبعاً م لهای ساده ،تنها به بخشی از دلای رفتاری توجه نشان دادهانه  .بهر همهین
اساس ،م لهای رفتاری بهت ریج پیچی ه و چن سطحی ش هان تا به متغیرها از همه سطوح توجه کنن .
یکی از مشکلات پیشِ روی مرتبط با این م لهای رفتاری این بهوده اسهت کهه بههدلی انتزاعهی بهودن
م لها ،آزمونپذیری آنها با مشکلاتی همراه بوده اسهت .بههطورکلی و همانگونهکهه بررسهی اجمهالی
ناریههای تأریرگذار بر رفتار محیطِزیستی نشان میدهه  ،ایهن ناریههها بها تأکیه بهر عوامه فهردی و
روانشناختی آغاز ش ه و درنهایت به عوام اجتماعی و نههادی سهوق پیه ا کردنه  .درواقهع ،مه لهای
ج ی تر از سطوح شناختی ،نگرشی ،ویژگیها و تواناییهای شخرهی تها سهطوح اجتمهاعی ،زمینههای،
ساختاری و نهادی را در بر میگیرن .
در اینجا ،باتوجهبه ضرورت ارائه تبیین کام تر از رفتار مسئولانه محیطِزیستی و بر اساس
ناریهها و یافتههای تحقیقات پیشین ،نوعی م ل ترکیبی ارائه میشود که در آن عوام تأریرگذار بر
رفتارهای محیطِزیستی در سطوح چن گانه موردِتوجه قرار گرفتهان .

شکل  .1مدل نظری چندعاملی-چندسطحی مسؤولیتپذیری محیطِزیستی (منبع :یافتههای تحقیق)1391 ،
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روششناسی پژوهش
برای انجام پژوهش حاضر از روش پیمایش و برای جمعآوری اطلاعات موردِنیاز از پرسشهنامه اسهتفاده
ش  .باتوجه به گستردگی جغرافیایی استان مازن ران که از غرر در گلوگاه تا شهرق در رامسهر ،وسهعتی
معادل  03351/1کیلومترمربع و ح ود  1/11درص از مسهاحت کشهور را در بهر میگیهرد و درنتیجهه،
مح ودیت منابع مالی ،برای انجام تحقیق حاضر از روش نمونهگیری خوشهای چن مرحلهای استفاده ش
و ب ین مناور ،فعالیتهای زیر انجام ش .
در مرحلۀ اول ،شهرستانهای استان مازن ران باتوجهبه ویژگیهای فرهنگی اجتماعی و مکهانی،
در قالب سه گروه دستهبن ی ش ن و هرک ام بهصورت یک خوشه در نار گرفته ش ن :
الف .خوشۀ شرق (مشتم بر شهرستانهای ساری ،نکا  ،بهشهر ،گلوگاه و میان رود)؛
ر.خوشۀ مرکزی (مشتم بهر شهرسهتانهای محمودآبهاد ،فریه ونکنار ،آمه  ،بابه  ،سهیمر ،
سوادکوه شمالی ،قائ شهر ،سوادکوه ،بابلسر و جویبار)؛
ج .خوشۀ غرر (مشتم بر شهرستانهای تنکابن ،رامسر ،نور ،نوشههر ،عباسآبهاد ،چهالوس و
کلاردشت)؛
در مرحلۀ دوم ،از هر خوشه باتوجهبه یکسان بودن نمونههای خوشه ،سه شهرستان بهصهورت ترهادفی
انتخار ش ن :
از خوشۀ غرر ،شهرستانهای نور و چالوس انتخار ش ن ؛
از خوشۀ مرکز ،شهرستانهای آم و قائمشهر انتخار ش ن ؛
از خوشۀ شرق ه شهرستانهای ساری و گلوگاه انتخار ش ن ؛
در مرحلۀ سوم ،از هر شهرستان ،دو بخش بهعنوان نمونه بهصورت ترادفی انتخار ش ن که عبارتن از:
بخش چمستان از شهرستان نور و بخش مرزنآباد از شهرستان چالوس؛
بخش دابودشت از شهرستان آم و بخش نوکن ه کا از شهرستان قائمشهر؛
بخش چهاردانگه از شهرستان ساری و بخش کلباد از گلوگاه؛
در مرحلۀ چهارم ،یک دهستان از هر بخش (منتخب در مرحلۀ سوم) بهصورت ترادفی انتخار ش کهه
عبارتن از:
دهستان لاویج از بخش چمستان (نور) و دهستان بیرون بش از بخش مرزنآباد (چالوس)؛
دهستان دابوی میانی از بخش دابودشت (آم ) و دهستان نوکن ه کا از بخش مرکزی (قائمشهر)؛
دهستان پشتکوه از بخش چهاردانگه (ساری) و دهستان کلباد غربی از بخش کلباد (گلوگاه)؛
در مرحلۀ پنج  ،از هر دهستان پنج روستا بهصورت ترادفی انتخار ش ن  .بههاینترتیب32 ،
روستا بهعنوان نمونه در این مرحله انتخار ش ن که درواقع ،تع اد روستاهای نمونههای موردِمطالعه در
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تحقیق را تشکی دادن  .در مرحلۀ شش  ،خانوارهای موردِنار بهعنوان نمونه انتخار ش ن  .برای تعیهین
تع اد نمونه از فرمول نمونهگیری کوکران استفاده ش ه اسهت کهه باتوجهبهاینکهه خوشههبن ی اول (سهه
منطقۀ شرق ،مرکزی ،غرر) را ملاک قرار دادی و در هر خوشه بیش از یکر هزار نفر سکونت دارنه ،
حج نمونه به تع اد  311تعیین ش ن  .بااینحال ،برای اطمینان بیشتر و رفع نواقص احتمالی در تکمی
پرسشنامهها ،تع اد نمونه به  522مورد افزایش یافت .باتوجهبهاینکه در این تحقیهق ،سهه خوشهه وجهود
دارد ،این تع اد نمونه ،بین سه خوشه تقسی ش  .افراد نمونه نیز بهصورت ترادفی ساده انتخار شه ن .
ضمناً ،نمونه تحقیق در یک خانوار ،اولین نفری بوده است که درر حیاب یا منزل را باز کرده و بالای 11
سال داشته است و در غیر این صورت ،از او خواسته ش تا فرد بع ی را ص ا بزنه و جهایگزین شهود.
برای توصیف و تحلی دادهها از دو دسته آمارههای مقتضی استفاده ش .
اعتبار و روایی تحقیق
اعتبار پرسشنامه حاضر از طریق اعتبار صوری محتوایی بهدستآم ه است .ب ینصورتکه نار تعه ادی
از صاحبناران علوم محیطی ،علوم اجتماعی و آموزش محیطِزیست خواسهته شه و اصهلاحات لهازم
اعمال ش .برای سنجش روایی از ضریب آلفای کرونباخ (همسانی درونی گویهها) استفاده ش و جه ول
زیر نتایج آزمون را نشان میده .
جدول  .1ضریب آلفای متغیرهای تحقیق
متغیر

تعداد گویه

ضریب آلفا

هنجارهای اجتماعی

9

2/15

عوامل نگرشی

15

2/39

شرایط تسهیلکننده

9

2/33

ارزیابی پیامد کنش

32

2/11

رفتار مسئولانه محیطِزیستی

9

2/31

اطلاعات ج ول فوق نشان میده که میزان آلفای کرونباخ مربوب به متغیرهای تحقیق در سط
بالایی قرار دارد.
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یافتههای پژوهش
یافتههای تحقیق حاضر در بخش توصیفی نشان میده که  33/5درص از پاسهخگویان در گهروه سهنی
 31-05ساله واقع ش هان و  1/3درص در گروه سنی  11به بالا قرار دارن  .میهانگین سهنی پاسهخگویان
 09/13سال است .از  531نفر موردِمطالعه 015 ،نفر یعنی  15/3درص مهرد و  031نفهر از آنهها یعنهی
 52/1درص زن هستن  119 .نفر از پاسخگویان بین  11تا  02سال در روسهتای موردِبررسهی سهکونت
داشتن  .یعنی تقریباً  32درص و بع ازآن 121 ،نفر یا  01/1درص پاسخگویان نیز بهین  01تها  32سهال
ساکن روستا بودن  135 .نفر (05/0درص ) نیز پاسخی به ایهن سهؤال ن ادنه  112 .نفهر از پاسهخگویان
( 31/3درص ) دارای تحریلات کارشناسی به بالا هستن و  130نفهر یعنهی  01/1درصه دارای مه رک
دیپل هستن  .از این تع اد  12نفر ( 3/5درص ) نیز تحریلات خود را مشخص نکردهان .
ابت ا با انجام همبستگی جزئی ،مشخص ش ک ام متغیر مستق دقیقترین پیشبین متغیر وابسهته
است .ج ول زیر همبستگی جزئی بین متغیرهای مستق و رفتارهای مسئولانه را نشان میده .
جدول  .2ضرایب همبستگی جزئی بین متغیرهای پیشبینی کننده و مسئولیتپذیری محیطِزیستی
دقیقترین متغیرهای پیشبین
هنجارهای تجویزی
ارزشهای محیطِزیستی
شدت خطر درکشده
شدت آسیبپذیری درکشده
خودکارآمدی
اثربخشی پاسخ

ضریب همبستگی جزئی
-2/19
2/13
2/01
2/11
2/01
2/15

سطح معنیداری
2/222
2/23
2/222
2/222
2/222
2/220

مطابق نتایج آماری ،عوام نگرشی (ارزشهای محیطِزیستی و باورهای دینی) ،عوام ساختاری
(هنجارهای توصیفی ،امکانات و شرایط نهادین) و در ارزیهابی مقابلهه (هزینهههای پاسهخ یها اقه ام) بها
مسئولیتپذیری جامعۀ روستایی نسبت به محیطِزیست همبستگی ن اشتن  .در بین مجموعه عواملی کهه
همبستگی معنیدار داشتن  ،خودکارآم ی بیشترین رابطه را با رفتار مسئولانه محیطِزیستی داشته است.
رگرسیون جزئی
برای شناسایی متغیرهایی که بر مسئولیتپذیری جامعۀ روستایی نسبت به محیطِزیسهت تهأریر دارنه از
تحلی رگرسیون جزئی استفاده ش ه است .ج ول زیر مه ترین متغیرهای تأریرگذار را نشان میده .
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جدول  .3ضرایب رگرسیونی ساده مسئولیتپذیری محیطِزیستی
متغیر وابسته
متغیرهای
مستقل
رفتار محیطِزیستی
هنجار توصیفی
هنجار تجویزی
باورهای دینی
ارزش محیطِزیستی
دانش محیطِزیستی
امکانات
شرایط نهادین
شدت آسیب
شدت خطر
خودکارآمدی
اثربخشی
هزینه پاسخ
سن
تعداد اعضای خانواده
مدت اقامت در روستا
سطح درآمد

مسئولیتپذیری محیطِزیستی
ضریب
همبستگی
)(R
2/31
2/12
2/01
2/11
2/11
2/11
2/21
2/225
2/33
2/09
2/03
2/32
2/251
2/212
2/11
2/231
2/213

ضریب تعیین
)(R Square

ضریب بتا
)(β

مقدار
ثابت

سطح معنیداری
)(Sig

2/13
2/221
2/231
2/21
2/21
2/219
2/220
-2/220
2/11
2/213
2/231
2/211
2/222
2/221
2/212
2/223
2/220

2/313
2/123
2/01
2/11
2/11
2/11
2/21
-2/225
2/33
2/09
2/03
2/32
-2/251
2/212
-2/11
2/231
-2/213

01/25
01/15
39/13
01/50
03/35
01/11
30/91
31/11
00/22
01/12
03/51
03/21
30/15
32/31
31/21
31/01
30/39

2/222
2/222
2/222
2/21
2/223
2/220
2/15
2/91
2/222
2/222
2/222
2/222
2/03
2/29
2/200
2/11
2/11

دوربین
واتسون
1/51
1/31
1/11
1/19
1/11
1/39
1/11
1/11
1/55
1/19
1/51
1/51
1/10
1/10
1/55
1/11
1/11

نتایج اطلاعات فوق نشان میده کهه متغیرههای مسهتق توانسهتن تغییهرات مسهئولیتپذیری
جامعۀ روستایی نسبت به محیطِزیست را پیشبینی کننه  .در میهان ایهن متغیرهها شه ت آسهیبپذیری،
ارربخشی پاسخ و ش ت خطر درکش ه بهترتیب مه ترین متغیرهای تبیینکنن ۀ تغییرات مسئولیتپذیری
جامعۀ روستایی نسبت به محیطِزیست هستن  .اکنون با حذب متغیرهایی که تأریرگذاری نهاچیز (مقهادیر
بتا) از خود نشان دادن  ،در اینجها از روش رگرسهیون گامبههگام اسهتفاده شه تها دقیهقترین متغیرههای
تبیینکنن ه شناسایی شون  .ج ول زیر تحلی رگرسیون م ل گامبهگام را نشان میده .
جدول  .4مدل رگرسیونی گامبهگام متغیرهای مستقل برای تبیین مسئولیتپذیری محیطِزیستی
مدل
گامبهگام

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

)(R

)(R Square

2/12

2/11

مقدار آزمون سطح معنیداری
F

مقدار ثابت

Fآزمون
09/32

2/222

01/23
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باتوجهبه ضریب بتا ،متغیرهای هنجارهای تجویزی ،ش ت آسیبپذیری درکش ه ،ش ت خطهر

درکش ه ،خودکارآم ی ،ارربخشی پاسخ وارد تحلی ش ن  .ضریب همبستگی م ل گامبهگام رگرسهیون
متغیرهای مستق برای تبیین مسئولیتپذیری جامعه روستایی نسبت به محیطِزیست  2/12است .مطهابق
با ضریب تعیین 11 ،درص تغییرات رفتارههای مسهئولانه محیطِزیسهتی بها  3متغیهر قابه تبیهین اسهت.
باتوجهبه نسبت  Fم ل رگرسیونی تحقیق م ل مناسبی برای تبیین متغیر وابسته است .در صورت کنترل
تأریرات متغیرهای مستق  ،مق ار پایۀ مسئولیتپذیری محیطِزیسهتی بها  01/23برابهر اسهت .جه ول ،5
نشاندهن ۀ ضرایب تأریر م ل نهایی رگرسیون متغیرهای مستق تبیینکنن ۀ مسئولیتپذیری است.
جدول  .5ضرایب تأثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهای مستقل تبیینکننده مسئولیتپذیری محیطِزیستی
متغیرها

VIF

ضریب بتا

مقدار آزمون

سطح

ضریب

)(β

T

معنیداری

تولرانس

-

11/21

2/222

-

2/01

1/51

2/222

2/10

1/01

هنجارهای تجویزی

-2/11

-1/23

2/222

2/92

1/12

خودکارآمدی

2/15

3/32

2/221

2/11

1/11

مقدار ثابت
شدت خطر درکشده

همانطورکه ج ول فوق نشان میده ش ت خطر درکش ه ،اولین متغیری است کهه بیشهترین
تأریر را بر مسئولیتپذیری جامعۀ روستایی نسبت به محیطِزیست دارد و خودکارآم ی کمترین تهأریر را
بر این متغیر داشته است .مقادیر آزمون  Tنیز بیشتر از  0است که نشاندهن ۀ تناسب م ل بهرای آزمهون
است .مقادیر تولرانس و  VIFنیز تأیی کنن ۀ کمترین مق ار ه خطی بین این متغیرهاست.
بحث و نتیجهگیری
همانطورکه قبلاً مطرح ش ه ب از انجام این مطالعه ،سنجش وضع مسهئولیتپذیری جامعهۀ روسهتایی
نسبت به محیطِزیست و ارتقای آن در بین روسهتاییان اسهتان مازنه ران بهوده اسهت .بهرای تعیهین ایهن
وضعیت و نیز شناسایی عوام تأریرگذار بر مسئولیتپذیری افراد نسبت بهه محیطِزیسهت ،مه ل ناهری
تحقیق ترسی ش و میزان تأریر عوام مختلف موردِبررسی قرار گرفت .در اینجا ،نتایج و یافتههای ایهن
تحقیق ،با نتایج تحقیقات پیشین مورد مقایسه قرار میگیرد.
الف) نتایج و یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که میزان رفتهار مسهئولانه محیطِزیسهتی در بهین
روستاییان تقریباً  15درص (در ح متوسط) است .این نتایج ،بیهانگر آن اسهت کهه میهانگین (مشخرهۀ

صالحی  /سنجش وضع مسئولیتپذیری جامعۀ روستایی...

13

گرایش به مرکز) پاسخگویان ،متوسط یعنی  3/05از  5است و انحراب معیار (مشخرۀ پراکن گی) 2/93
است .دی برنگور و همکاران در سهال  ،0225رفتارهها و نگرشههای محیطِزیسهتی جامعهۀ شههری و
روستایی را بررسی کردن و نتایج این مقایسه نشهان داد کهه در مقیاسههای نگرشهی و قره رفتهاری،
کسانی که در شهر زن گی میکنن گرایشهای محیطِزیستدوستانۀ کمتهری نشهان میدهنه  .در مقابه ،
روستاییان مسئولیتپذیری محیطِزیستی بالاتری نشان دادن  .همچنین ،ضیا پور و همکهاران ( ،)1391در
کرمانشاه دریافتن که رفتارهای مسئولانه نسهبت بهه محیطِزیسهت در منطقهۀ موردِمطالعهه اغلهب شهام
صرفهجویی در مررب انر،ی و سوخت بوده است.
ر) هنجارهای اجتماعی در این تحقیق به دو بُع هنجارهای توصهیفی و هنجارههای تجهویزی
تقسی ش هان که یافتههای تحقیق نشان داد هنجارهای تجویزی بهر مسهئولیتپذیری جامعهه روسهتایی
نسبت به محیطِزیست تأریر منفی داشته است و هنجارههای توصهیفی تهأریری بهر آن ن اشهته اسهت .در
بررسیهای انجامش ه از سوی شفیعی ( )1391در یهزد ،منتهیزاده و زمهانی ( )1391در شههر شهیراز و
مهمتاوغلو ( )0212در ترکیه ،هنجارهای اجتمهاعی بهر مسهئولیتپذیری جامعهۀ روسهتایی نسهبت بهه
محیطِزیست تأریر داشتن  ،اما با نتایج بهدستآم ه در تحقیق انجامشه ه توسهط جانمیمه و دنپیبهون در
سال  0211ه سویی داشت.
ج) مطابق نتایج و یافتههای تحقیق ،تنها دانش محیطِزیستی بر مسئولیتپذیری جامعۀ روسهتایی
نسبت به محیطِزیست تأریر داشته است که با در نار گرفتن سط تحرهیلات نمونهۀ موردِبررسهی قابه
پیشبینی است .وضعیت سواد و تحریلات در روستاهای موردِبررسی در سط مطلوبی قرار داشته است
( 111نفر یا  31/3درص دارای تحریلات عالی فوقدیپل و لیسانس هسهتن ) .شهفیعی ( )1391در یهزد
دریافت که دانش محیطِزیستی بر مسئولیتپذیری جامعۀ روستایی نسبت به محیطِزیسهت تهأریر داشهته
است .درحالیکه کری زاده ( )1319در بررسی رفتار مررب انر،ی دریافت که دانهش محیطِزیسهتی بها
رفتارهای محیطِزیستی (مررب انر،ی) همبستگی ن اشت .همچنین ،جهانمیمول و دنپیبهون ( )0211در
تایلن و نعیمی و همکاران ( )1393در استان خوزستان دریافتن که ارزشهای مترور محیطِزیسهتی بهر
مسئولیتپذیری جامعۀ روستایی نسبت به محیطِزیسهت روسهتاییان تهأریر داشهته اسهت ،درحالیکهه در
بررسی حاضر ارزشهای محیطِزیستی ب ون تأریر بود .علاوهبراین ،باورهای دینهی بههعنوان یهک عامه
نگرشی بر مسئولیتپذیری جامعۀ روستایی نسبت به محیطِزیست تأریری ن اشت ،درحالیکه در بررسی
نومنه ( )0211مرربکنن ههای مذهبیتر ،حمایت بیشتری از فعالیتهای بازیافتی داشتن  .دینداری نیهز
تمای مرربکنن گان برای خری و استفاده از محرولات سازگار با محیطِزیست بیخطر را تحت تأریر
قرار داده بود.
د) بر اساس نتایج حاص از تحلی رگرسیون چن متغیره ،شرایط نهادین و امکانهات تهأریری بهر
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مسئولیتپذیری جامعه روستایی نسهبت بهه محیطِزیسهت ن اشهتن  .تاکاهاشهی و سهلفا در سهال 0211
مطالعهای با عنوان پیشبینی کنن ههای رفتار محیطِزیستگرایانه در اجتماعات روستایی آمریکا دریافتنه
که رضایت اجتماعی(محلهای) که شام رضایت از خ مات و رهبری محلههای اسهت ،پیشبینهی کننه ۀ
معنههادار رفتارهههای محیطِزیسههتی نبودنه  .چههن( )0213دریافههت کههه افههرادی کههه مسههؤولیتهای مهه
محیطِزیستی را به دولت نسبت میده  ،احتمال کمتری دارد که رفتارهای بها انگیزهههای محیطِزیسهتی
داشته باشن  .در بررسی کری زاده ( )1319میان اعتماد به نهادهای دولتهی مهرتبط بها مرهرب انهر،ی و
رفتارهای محیطِزیستی (مررب انر،ی) رابطۀ مثبت دی ه ش  .سجاسی قی اری و عررتیمهوری ()1393
توجه به محیطزیستهای روستایی را با شرایط نهادین و آگاهی از قوانین مرتبط دانسته است.
ه) نتایج حاص از تحلی دادهها نشان داد که عوام تعریفش ه در ارزیهابی ته یه و ارزیهابی
مقابله در بهروز رفتارههای مسهئولانه محیطِزیسهتی تأریرگهذار بهودهانه  .ایهن عوامه عبهارت بودنه از
خودکارآم ی ،درک آسیبپذیری و ش ت خطر درکش ه .میلن و دیگران ( )0222در فراتحلیلی که بهر
روی تحقیقات مربوب به رفتارهای محیطِزیستی انجام دادن دریافتن که عناصر مربوب به ارزیابی مقابله،
بیش از متغیرهای مربوب به ارزیابی ته ی  ،در ترویج رفتار حفاظتی تأریر داشتن  .درحالیکه در بررسهی
حاضر عناصر ارزیابی ته ی (ش ت خطر درکش ه و ش ت آسهیبپذیری درکشه ه) بهیش از عناصهر
ارزیابی مقابله (خودکارآم ی) بر روی مسئله بازیافت و حفاظت از منابع طبیعی تأریر داشتن  .جانمیمول
و دنپیبون ( )0211دریافتن که رفتارهای مسهئولانه محیطِزیسهتی را میتهوان بها خودکارآمه ی ،هویهت
محیطی ارزشهای مترور محیطِزیستی تبیین کرد.
پیشنهادات
 )1م اخلات آموزشی و آگاهی بخشی با استفاده از ناریههایی که سازههای آن بهه درک بیشهتر
رفتارهای مخاطره آمیز جامعه روستایی مانن ریختن زبالهها در بستر رودخانهها ،عواقهب عه م تفکیهک
زباله از مب ا و ع م مراقبت از ورود دام به حری جنگ ها؛
 )0آموزش مهارت های زن گی از قبی تفکر نقاد و جرات منه ی بهه مناهور توانمن سهازی از
طریق آموزشهای همگانی با استفاده از وسای ارتباب جمعی و برگزاری کلاسهای آموزشی؛
 )3تشکی گروههای همیار محیطزیست از میان روستاییان دوست ار محیط زیست با رسانهههای
مجازی؛
 )1برگزاری نمایشگاههای مرتبط با محرولات طبیعی و صنایع دستی برای معرفی روستا؛
 )5برگزاری جلسات دوره -ی در دهیاریها برای ح مشکلات محیطزیستی روستا
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منابع
اداره ک گردشگری مازن ران ( .)1391وضعیت گردشگری در استان مازن ران ،منتشر نش ه .تاریخ دسترسی،
.1393/1/05
ساتن ،فیلیپ ( .)1390درآم ی بر جامعهشناسی محیطِزیست ،ترجمه صادق صالحی ،تهران :انتشارات سمت.
ستاد تسهیلات سفر نوروزی ( .)1393گزارش وضعیت سفر نوروزی ،منتشر نش ه .تاریخ دسترسی .1393/1/01
سجاسی قی اری ،حم الله و عررتیموری ،یاسر ( .)1393سنجش و تحلی مسئولیت پذیری اجتماعی روستاییان به
حفظ محیطِزیست (مطالعه درباره دهستانهای شهرستان خواب) ،مسائ اجتماعی ایران ،سال نه  ،شماره
 ،1صص.39-99 :
شفیعی ،آزاده ( .)1391تحلی جامعهشناختی بیتفاوتی اجتماعی با تأکی بر بیتفاوتی محیطِزیستی ،پایاننامه
کارشناسیارش  ،دانشک ه علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازن ران.
صالحی ،صادق و پازوکی نژاد ،زهرا ( .)1393جامعه و انر،ی ،بابلسر :انتشارات دانشگاه مازن ران و شرکت تولی
و توزیع گاز استان مازن ران.
ضیا پور ،آرش ،کیانیپور ،ن ا و نیکبخت ،محم رضا ( .)1391تحلی جامعهشناختی محیطِزیست و رفتار افراد
نسبت به آن در مناطق روستایی و شهری استان کرمانشاه ،فرلنامه آموزش محیطِزیست و توسعۀ پای ار،
سال اول ،شماره دوم ،صص.55-13:
قاسمی ،فری ه ( .)1390انگیزش مررب پای ار ،تهران :انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلار فرهنگی.

کری زاده ،سارا ( .)1319بررسی عوام

اجتماعی مؤرر بر رفتارهای محیطِزیستی (مررب انر،ی) ،پایاننامه

کارشناسیارش  ،رشته جامعهشناسی ،دانشگاه پیام نور واح تهران.
گراوس ،ماتیاس و رودیگر ،مائوتز ( .)1391انر،یهای تج ی پذیر :رویکردی جامعهشناختی ،ترجمه صادق
صالحی ،بابلسر :انتشارات دانشگاه مازن ران و شرکت گاز مازن ران.

منتیزاده ،میث  ،و زمانی ،غلامحسین ( .)1391ت وین م ل رفتار محیطِزیستی زارعان شیراز ،علوم ترویج و
آموزش کشاورزی ،دوره هشت  ،شماره دوم ،صص.13-35 :
نعیمی ،امیر ،رضایی ،روحالله ،موسیپور ،کورر ( .)1393تحلی سازههای محیطزیستی تأریرگذار بر رفتار حفاظت
از محیطِزیست روستاییان شهرستان باغملک استان خوزستان ،علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ،جل
چهارده  ،شماره دوم ،صص.1-00 :

1311  بهار و تابستان،1  شمارۀ، دورۀ دوازدهم،)شهری-توسعۀ محلی (روستایی

02

Ajzen, I. & Fishbein, M.(1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior,
Pearson; 1 edition (March 17, 1980)
Chen, Y. (2017). Practice of environmentally significant behaviours in rural China: From
being motivated by economic gains to being motivated by environmental
considerations, Journal of Behavioural Science,7:59-68.
Choudri, B. S., Baawain, M., Al-Zeidi, K., Al-Nofli, H., Al-Busaidi, R., & Al-Fazari,
K.(2016). Citizen perception on environmental responsibility of the corporate sector in
rural areas, Environment, Development and Sustainability, 19(6): 2565–2576.
Clubb, A. C.(2012). Protecting the Castle: Applying protection motvation theory to explain the
use of home guardianship, https://Scholarworks.gsu.edu/cj_theses/4.Acces date:
22/Dec/2018.pp 6.7.
Janmaimool, P., & Denpaiboon, C. (2016). Evaluating determinants of rural Villagers’
engagement in conservation and waste management behaviors based on integrated
conceptual framework of Pro-environmental behavior, Life Sciences, Society and
Policy, 12(1): 12.
Kollmuss, A. & Agyeman, J. (2002). Minding the gap: why do people act environmentally and
what are the barriers to pro- environmental behavior? Journal of Environmental
Education Research, 8(3): 239-260.
Mehmetoglu, M. (2010). Factors Influencing the Willingness to Behave Environmentally
Friendly at Home and Holiday Settings, Scandinavian Journal of Hospitality and
Tourism, 10(4): 430-447.
Mol, A. (2005). Globalization and Environmental Reform: The Ecological Modernization of
the Global Economy, MTI Press.
Milne, S., Orbell, S., & Sheeran, P. (2002). Combining motivational and volitional
interventions to promote exercise participation: protection motivation theory and
implementation intentions, Br J Health Psychol, 2:163-84.
Noomene, R. (2011). Consumers’ recycling attitudes: Towards socially responsible
consumption, Paper Presented at 85th Annual Conference of the Agricultural
Economics Society, Warwick University, UK, 18-20 April.
Ölander, F. & Thøgersen, J. (1995). Understanding consumer behavior as prerequisite for
environmental protection, Journal of Consumer Policy, 18: 345‐385.
Rainear, A.M., & Christensen, J. L. (2017). Protection motivation theory as an explanatory
framework for pro environmental intentions, Communication Research Reports,
Vol.00. No.00, PP: 1-10.
Schwartz, S. (1977). Normative influences on altruism, Advances in Experimental Social
Psychology, 10: 222-27.
Stern, P.C. (2000). Toward a coherent theory of environmentally significant behavior, J. Soc.
Issues, 56: 407–424.
Takahashi, B., & Selfa, T. (2014). Predictors of pro-environmental behavior in rural american
communities, Environment and Behavior, 47(8): 856–876.
Triandis, H. C. (1977). Interpersonal Behaviour, Monterey, CA: Brooks/Cole.

