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چکیده
دستیابی به اهداف توسعه پایدار روستایی بدون وجود حد مطلوبی از سرمایه اجتماعی محقق نخواهد شد .از طرف دیگر ،پسوند پایدار در
توسعه پایدار روستایی با محیط گرایی و رویکرد زیست محیطی به توسعه آمیخته است و راه حل بحران های زیست محیطی تغییر نگرش
انسان می باشد .بنابراین با توجه به اهمیت دو مسئله سرمایه اجتماعی و نگرش زیست محیطی در توسعه پایدار روستایی ،هدف تحقیق
حاضر تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش زیست محیطی می باشد .جامعه آماری تحقیق شامل  0022سرپرست خانوار روستایی بخش
مرکزی شهرستان دنا بود که براساس جدول کرجسی و مورگان ،اندازه نمونه  022سرپرست خانوار تعیین شد .نمونه گیری به صورت
خوشه ای چند مرحله ای انجام گرفت .ابزار تحقیق ،پرسشنامه بود و روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان توسعه روستایی و
پایایی سواالت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد .نتایج آزمون  tتک نمونه ای نشان داد در بین  0مولفه سرمایه اجتماعی4 ،
مولفه اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،هنجار اجتماعی و مشارکت اجتماعی به طور معنی داری از حد متوسط باالتر و مولفه شبکه
اجتماعی به طور معنی داری از حد متوسط پایین تر بود .هم چنین ،بین  0بعد نگرش زیست محیطی ،ابعاد محیطگرایی ،تعادل و بحران
محیطی به طور معنی داری باالتر از حد متوسط و  0بعد محدودیت در رشد و انسان محور به طور معنی داری پایین تر از حد متوسط
بودند .نتایج آزمون ضریب هم بستگی پیرسون نیز نشان داد بین دو متغیر نگرش زیست محیطی و سرمایه اجتماعی رابطه ای وجود
نداشت.
واژگان کلیدی :توسعه روستایی ،سرمایه اجتماعی ،نگرش زیست محیطی ،پارادایم نوین زیست محیطی.
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مقدمه

امروزه مباحث توسعه به ويژه توسعه پايدار برای ارتقای جايگاه روستا و روستايیان از اهمیت خاصی برخوردار است .توسعه پايدار
روستايی فرآيندی چند بعدی است که بايد از طريق رويکرد پايین به باال و استفاده پايدار و مشارکتی از منابع محلی به وجود آيد
(رياحی و همکاران .)1 :9011 ،دستیابی به اهداف توسعه پايدار روستايی بدون نهادينه شدن مشارکت روستايیان در فرآيند توسعه
روستايی امری محال است (فعلی و همکاران .)931 :9011 ،به بیان ديگر ،بدون وجود حد مطلوبی از سرمايه اجتماعی ،هیچ يک از
ابعاد سه گانه اقتصادی ،اجتماعی و زيست محیطی توسعه به طور کامل محقق نخواهد شد (شربتیان و همکاران.)913 :9011 ،در
همین راستا ،تقويت سرمايه های اجتماعی يکی از راهکارهای گسترش توسعه پايدار روستايی به شمار می رود (رومیانی و
همکاران .)11 :9011،در واقع ،از منظر توسعه پايدار ،سرمايه اجتماعی مکمل سرمايه های طبیعی ،انسان ساخت و انسانی ،جزئی
تفکیک ناپذير از مجموعه ثروت هر ملتی است و با تأکید بر شبکه ای شدن ،اعتماد و روابط در جامعه به طور کلی يکی از
عوامل اصلی توسعه و به طور خاص يکی از عوامل کلیدی توسعه اجتماعات محله ای و روستاها به شمار می آيد (نیک پور و
همکاران901 :9011 ،؛ عینالی.)011 :9010 ،
از طرف ديگر ،پسوند پايدار زمانی ب ه صورت مشخصه توسعه پايدار روستايی به کار می رود که با محیط گرايی و رويکرد زيست
محیطی به توسعه آمیخته شود .رابطه توسعه پايدار و محیط زيست ،يک رابطه دو طرفه است و غفلت از محیط زيست ،مانع دستیابی
به اهداف توسعه می شود (وثوقی و ايمانی .)11 :9011 ،اين در حالی است که محققان زيست محیطی معتقدند امروزه بحران های
زيست محیطی به طرز نگران کننده ای زندگی انسان را تهديد کرده تا حدی که حیات انسان و ساير موجودات در کره خاکی را
به مخاطره انداخته است .هیچ کس نمی تواند اين ادعا را مطرح کند اين تغییرات مستقل از اراده انسان است .اشتباهاتی که در
افکار ،نگرش و رفتارهای انسان در نتیجه فعالیت هايش بر روی زمین بوجود آمده ،يکی از علت های اصلی خساراتی است که
محیط زيست متحمل آن گرديده است (صالحی و امام قلی .)10 :9019 ،بسیاری بر اين باورند که راه حل بحران های زيست
محیطی می بايد در تغییر رفتار و نگرش انسان و روش زندگی وی بر کره ی خاکی ،جست وجو شود .برای اين منظور ،انسان ها
بايد متقاعد شوند که محیط زيست طبیعی ،نه فقط به خاطر سود رسانی به انسان ،بلکه به دلیل ماهیت خويش ،ارزش بااليی دارد.
به همین دلیل بايد احترام و حفاظت شود (نوری پور و احمدوند.)03 :9013 ،
با توجه به اهمیت نگرش زيست محیطی در جلوگیری از تخريب محیط زيست و در نتیجه دستیابی به توسعه پايدار و همچنین نقش
سرمايه اجتماعی به عنوان تسهیلگر و از عوامل کلیدی در فرآيند توسعه پايدار ،اين مطالعه با هدف تحلیل رابطه بین سرمايه
اجتماعی و نگرش زيست محیطی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دنا انجام گرفت .در اين راستا اهداف اختصاصی زير دنبال
شد:


بررسی میزان سرمايه اجتماعی روستايیان در منطقه مورد مطالعه



بررسی میزان نگرش زيست محیطی در منطقه مورد مطالعه



بررسی رابطه بین سرمايه اجتماعی و نگرش زيست محیطی

مبانی نظری تحقیق

سرمايه اجتماعی يکی از مؤلفههای اصلی پارادايم جديد توسعه است که در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
سرمايه اجتماعی منبعی است که میراث روابط اجتماعی بوده و کنش جمعی را تسهیل می کند .اين منبع از طريق اجتماعی شدن
مناسب حاصل می شود ،و در برگیرنده اعتماد ،هنجارها و شبکه هايی از پیوندهای اجتماعی است که به گرد آمدن افراد به
صورت منسجم و باثبات در داخل گروه ،به منظور تأمین هدفی مشترك منجر می گردد (نیک پور و همکاران.)911 :9011 ،
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مفهوم سرمايه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد ،همکاری و همیاری میان اعضای يک گروه يا يک جامعه است که
نظام هدفمندی را شکل می دهند (گنجی و زارع غیاث آبادی .)993 :9011 ،همچنین ،با مفاهیمی از قبیل جامعه مدنی و ارتباطات
پیوند دارد ).(Adam & Roncevic, 2003: 165
مفهوم سرمايه اجتماعی از سه تألیف کلیدی بورديو ،کلمن و پاتنام بوجود آمده است .بورديو اساس هر جامعه ای را در سرمايه
اجتماعی آن جامعه می داند .از نظر وی جايگاهی که برای سرمايه اجتماعی در نظر گرفته می شود بر گستره پیوند ها يا شبکه های
اجتماعی متمرکز اس ت و اين شبکه های اجتماعی هستند که باعث ايجاد حس مشارکت و اعتماد می شوند .کلمن بر شبکه ها و
ارزش های مشترك جامعه و افراد تأکید دارد و معتقد است پیوندها در بین افراد از اين طريق امکان پذير می شود .از نظر پاتنام،
سرمايه اجتماعی آن دسته از ويژگی های زندگی اجتماعی ،شبکهها ،هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می
سازد تا به شیوه ای موثرتر اهداف مشترك خود را تعقیب کنند (شربتیان و همکاران .)911-911 :9011 ،صاحب نظر ديگر در زمینه
سرمايه اجتماعی فوکوياما است .وی معتقد است سرمايه اجتماعی نمونه ای از هنجار غیررسمی است که همکاری بین افراد را
تقويت می کند .با اين تعريف ،اعتماد ،شبکه ها ،جامعه مدنی که با سرمايه اجتماعی مرتبط هستند همگی پديده هايی هستند که در
نتیجه سرمايه اجتماعی حاصل می شوند اما خودشان سرمايه اجتماعی را شکل نمی دهند ) .(Fukuyama, 2001: 7در تعريف
ديگراصطالح سرمايه ی اجتماعی به سرمايه هايی از قبیل اعتماد اجتماعی ،هنجارها ،و شبکه هايی که مردم برای حل مشکالت
عمومی ترسیم می کنند ،اطالق می شود ) .(Adam & Roncevic, 2003: 170همچنین می توان گفت سرمايه اجتماعی
شامل نهادها ،روابط ،گرايش ها ،ارزش و هنجارهايی است که بر رفتارها و تعامالت بین افراد حاکم است Gratano et al,
).)1996: 607به بیان ديگر ،سرمايه اجتماعی آن دسته از شبکه ها و هنجارهايی است که مردم را قادر به عمل جمعی می کند
).(Woolcock & Narayan, 2000: 227
برای فهم سرمايه اجتماعی به طور مفیدتر بايد آن را به دو طبقه ساختاری و شناختی تقسیم بندی کرد .سرمايه اجتماعی ساختاری،
بیرونی ،عینی و قابل مشاهده می باشد ولی سرمايه اجتماعی شناختی ،درونی و ذهنی است .سرمايه اجتماعی ساختاری شبکه ها،
روابط و مشارکت را شامل می شود و سرمايه اجتماعی شناختی به شکل های؛ اعتماد ،انسجام ،همکاری متقابل ،هنجارهای
اجتماعی ،نگرش ها و رفتار در اجتماع وجود دارند )نادری مهديی و همکاران.)11 :9011 ،
پیشینه تحقیق
مطالعات مختلفی در زمینه سرمايه اجتماعی و نگرش زيست محیطی انجام گرفته است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.
نتايج تحقیق گنجی و زارع غیاث آبادی ( ) 9011نشان داد در بین مولفه های سرمايه اجتماعی ،انسجام اجتماعی باالترين میانگین را
به خود اختصاص داد ،اع تماد اجتماعی رتبه دوم قرار گرفت و مشارکت اجتماعی در مقايسه با ساير مولفه های سرمايه اجتماعی
میانگین پايین تری داشت به طوری که کمتر از حد متوسط بود .در مجموع سرمايه اجتماعی پاسخگويان باالتر از حد متوسط بود.
يافته های رومیانی و همکاران ( )9011با بررسی سرمايه اجتماعی در مناطق روستايی نشان داد در بین مولفه های سرمايه اجتماعی،
مولفه اعتماد اجتماعی دارای باالترين میانگین بوده است .پاسخگويان در مولفه انسجام در سطح قابل قبولی قرار داشتند و از نظر
مولفه های مشارکت و شبکه ها و نهادهای محلی در سطح پايینی قرار داشتند .به طور کلی سطح سرمايه های اجتماعی در حد
متوسط بود.


شربتیان و همکاران ( ) 9011به مطالعه تأثیر سرمايه اجتماعی بر توسعه روستايی پرداختند .نتايج مطالعات آن ها نشان داد
اعتماد اجتماعی پاسخگويان در سطح نسبتاً بااليی بوده است .انسجام اجتماعی پاسخگويان در سطح نسبتاً متوسطی و
مشارکت آنان تقريباً زياد بوده است .به طور کلی سرمايه اجتماعی  11/1درصد روستايیان در حد متوسط بوده است.
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رياحی و همکاران ( ) 9011به بررسی و ارزيابی سرمايه اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین روستايیان پرداختند .نتايج
مطالعات آنان نشان داد به ترتیب از لحاظ مشارکت و شبکه اجتماعی  11/9و  10/1درصد از روستايیان در سطح متوسط
به باال بوده است .همچنین اعتماد اجتماعی  11/1درصد روستايیان در سطوح باال و خیلی باال بوده است 51/0 .درصد از
روستايیان دارای انسجام اجتماعی در سطح متوسط بودند .به طور کلی سطح سرمايه اجتماعی روستايیان منطقه اورامانات
در حد باالتر از متوسط ارزيابی شد.



نتايج تحقیق احمدوند و همکاران ( )9019نشان داد سرمايه اجتماعی روستايیان مورد مطالعه در شهرستان بويراحمد در
حد متوسط و باال بوده است .با توجه به اينکه بخشی از تحقیق بررسی نگرش زيست محیطی می باشد در ادامه به نگرش
زيست محیطی و برخی مطالعات انجام شده پرداخته می شود.

نگرش زيست محیطی عبارت است از تمايالتی که از طريق ارزشیابی محیط زيست با درجاتی از عالقه يا بی عالقگی ابراز می شود
( .(Hawcroft & Milfont, 2010: 143به طور کلی نگرش نسبت به طبیعت با توجه به دو ديدگاه کلی مورد بحث قرار
گرفته است که شامل پارادايم مسلط اجتماعی و پارادايم نوين زيست محیطی است .در ديدگاه اول ،بشر تنها حکمران کره زمین
است و بر معافیت بشر تاکید دارد که اين پارادايم با نگرش های زيست محیطی رابطه منفی دارد .با ناکارآمدی فناوری هايی که بشر
آن را مايه خیر و برکت می دانست ،نظريات طبیعت محور شکل گرفتند که مجموعه ای از آن ها را در پارادايم نوين زيست
محیطی می توان مشاهده نمود (صالحی و پازوکی نژاد .)11 :9010 ،پارادايم های زيست محیطی هم در جامعه شناسی محیط زيست
و هم در روان شناسی محیط زيست مورد مطالعه قرار گرفته اند و منبع شناخت نسبت به ارزش ها ،باورها و تصورات اشخاص
درباره طبیعت و جايگاه انسان در آن است ) .(Putnam, 2006: 401پارادايم نوين زيست محیطی مجموعه ای از گزاره های
مربوط به باور افراد را مورد استفاده قرار می دهد که بر اساس آن ،ديدگاه فرد نسبت به طبیعت و رابطه انسان ها با اين آيین
دارای طبیعت ارزيابی می شود .اين پارادايم دارای سه بعد شامل تعادل اکولوژيکی ،رد تسلط انسان بر طبیعت و قايل شدن به رشد
اقتصادی محدود است (عابدی سروستانی .)01 :9010 ،اين رويکرد با شناسايی ظرفیت ابتکاری انسان ،معتقد بود که انسان ها به
عنوان موجودات اکوسیستمی با ديگر گونه ها وابستگی متقابل دارند .همچنین به قدرت نیروهای اجتماعی و فرهنگی اهمیت قايل
بود .در مقابل انسان ها نیز تحت تأثیر بازخوردهای اکوسیستم می باشند (بنی فاطمه و همکاران.)915 :9011 ،
دانلوپ و همکاران ( )1333با استفاده از مبانی اين پارادايم ،مقیاسی طراحی کرده و از آن برای سنجش جهان بینی ،نگرش ،باور
و حتی ارزش محیط زيستی افراد استفاده کردند .اين مقیاس نگرش زيست محیطی را در  5بعد مورد سنجش قرار می دهد .بعد اول
محیطگرايی میباشد که بر ارجحیت کل موجودات بر انسان اشاره دارد و بر خالف نگرش انسان محوری میباشد .بعد دوم نگرش
محدوديت در رشد است که بر محدود نمودن خواستهها و فعالیتهای بشری به عنوان راه حل مسائل زيست محیطی می نگرد .بعد
سوم مربوط به نگرش تعادلی به طبیعت است .اين بعد ،تعادل انسان و طبیعت را ضامن بقاء و سالمتی کرهی خاکی میداند .در بعد
چهارم که بر انسان محوری داللت دارد بر ارجحیت و برتری انسان بر ساير مخلوقات اشاره دارد و بعد پنجم بر وجود بحران در
طبیعت معتقد است .تحقیقاتی در زمینه سنجش نگرش زيست محیطی با استفاده از اين مقیاس انجام گرفته است که در ادامه به
برخی از آن ها اشاره می شود.
صالحی و پازوکی نژاد ( ) 9010به تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد زيست محیطی دانشجويان پرداختند .يافته ها
نشان داد پاسخگويان در بعد حفظ طبیعت بیشترين میانگین و در بعد محیط محوری کمترين میانگین را به دست آوردند و بر اساس
میانگین کل ،پاسخگويان نگرش مثبت به محیط زيست داشتند.
عابدی سروستانی ( )9010به بررسی نگرش و رفتار محیط زيستی گردشگران پارك های جنگلی پرداخت .يافته ها نشان داد گويه
«گیاهان و حیوانات به اندازه آدمی حق حیات دارند» در اولويت اول و گويه «انسان ها حق دارند که محیط زيست طبیعی را
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متناسب با نیازهايشان تغییر دهند» در اولويت آخر جای گرفت .همچنین نگرش پاسخگويان نسبت به محیط زيست باالتر از میانگین
و متوسط به باال ارزيابی شد.
معتمدینیا و همکاران ( )9010به بررسی نگرش زيست محیطی مالکان و مديران  SMEهای کشاورزی استانهای کرمانشاه و ايالم
پرداختند .يافتههای آن ها نشان داد اصل امکان وقوع بحران زيست محیطی بیشترين میانگین و اصل عدم پذيرش استثناگرايی
کمترين میانگین را داشت .هم چنین نتايج نشان داد بین سطح تحصیالت و نگرش زيست محیطی رابطه مثبت و معنی داری وجود
داشت.
بنی فاطمه و همکاران ( ) 9011به بررسی نگرش محیط زيستی شهروندان شهر تبريز بر اساس پارادايم محیط زيستی نو پرداختند.
نتايج آنها نشان داد که میانگین نگرش شهروندان مورد مطالعه در مورد حمايت از محیط زيست ،در حد متوسط بود .در
خصوص ابعاد نگرش محیط زيستی ،نتايج نشان داد که میانگین احتمال بروز بحران در محیط زيست در بین شهروندان باال بود.
بدين معنی که آن ها احتمال بروز بحران را در محیط زيست محتمل می دادند .ابعاد طبیعت محوری و شکنندگی تعادل طبیعت
در حد متوسط قرار داشته و محدوديت رشد ،در حد متوسط رو به پايین قرار داشت .بدين معنی که شهروندان تا حدودی نگرش
طبیعت محوری داشتند و برای طبیعت اعم از گیاهان و حیوانات حق حیات قايل بودند و تعادل طبیعت را تا حدی ظريف و
شکننده فرض کردند .اما در خصوص محدوديت رشد ،میانگین نشان می دهد که پاسخگويان کمتر به محدوديت رشد باور
داشتند و معتقد بودند زمین دارای منابع عظیم و غنی برای رشد جوامع است .همچنین نتايج نشان داد بین سرمايه فرهنگی و
اقتصادی با نگرش محیط زيستی نیز رابطه معنی دار وجود داشت .بدين معنی که با افزايش سرمايه فرهنگی و اقتصادی ،نگرش
افراد حالتی حمايتی تر پیدا می کند .نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سرمايه فرهنگی ،توانست حدود يازده درصد از
واريانس نگرش محیط زيستی را تبیین کند.
نتايج مطالعه عابدی سروستانی ( ) 9013با بررسی نگرش و رفتارهای زيست محیطی دانشجويان دانشگاه گرگان نشان داد در بررسی
نگرش زيست محیطی دو گويه «گیاهان و حیوانات به اندازه آدمی حق حیات دارند» و «اگر اوضاع به همین صورت پیش برود با
فاجعه زيست محیطی روبرو خواهیم شد» بیشترين میانگین و گويه های «انسان ها حق دارند که محیط زيست طبیعی را متناسب با
نیازهايشان تغییر دهند» و «اينکه گفته می شود بشر با بحران زيست محیطی روبرو است ،بسیار اغراق آمیز است» کمترين میانگین را
به خود اختصاص دادند .همچنین نگرش زيست محیطی پاسخگويان در حد نسبتاً مطلوب و بیش از حد متوسط بود.
نوری پور و احمدوند ( )9013به تحلیل نگرش زيست محیطی دانشجويان کشاورزی دانشگاه ياسوج پرداختند .نتايج نشان داد
نگرش زيست محیطی آن ها مثبت و متوسط بود.
لی )1331( 9نگرش زيست محیطی دانشجويان آفريقايی -آمريکايی را با استفاده از انگاره نوين زيست محیطی بررسی کرد .نتايج
وی نشان داد نگرش حامی محیط زيستی پاسخگويان نسبتاً کم بود.
با توجه به مبانی نظری بررسی شده چارچوب مفهومی تحقیق در نگاره ( )9آمده است .همانطور که اشاره شد در اين تحقیق بررسی
رابطه بین سرمايه اجتماعی و نگرش زيست محیطی مورد نظر است که هر دو پديده هايی چند بعدی هستند به طوری که سرمايه
اجتماعی در  5مولفه شامل اعتماد اجتماعی ،شبکه اجتماعی ،انسجام اجتماعی  ،هنجار اجتماعی و مشارکت اجتماعی بررسی می
شود .هم چنین نگرش زيست محیطی شامل  5بعد محیط گرايی ،محدوديت در رشد ،تعادل ،انسان محور و بحران محیطی می باشد.
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نگرش زیست
محیطی

سرمایه اجتماعی

اعتماد اجتماعی

محیطگرایی

شبکه اجتماعی

محدودیت در
رشد

انسجام اجتماعی

تعادل

هنجار اجتماعی

انسان محور

مشارکت اجتماعی

بحران محیطی

شکل ( :)1چارچوب مفهومی تحقیق

مواد و روش ها

تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری
تحقیق شامل سرپرست خانوارهای روستايی بخش مرکزی شهرستان دنا بود که شامل حدود  1533سرپرست خانوار روستايی بود
که براساس جدول کرجسی و مورگان ،اندازه نمونه  033سرپرست خانوار تعیین شد .نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله
ای انجام گرفت .به اين صورت که ابتدا دو دهستان بخش مرکزی شهرستان دنا انتخاب و سپس  13روستا از دهستان های مربوطه
با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده ان تخاب شدند .سپس در هر روستا متناسب با تعداد سرپرست خانوارها ،نمونه ها به صورت
تصادفی انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسشنامه بود و روايی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان توسعه روستايی و پايايی
سواالت با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ تأيید شد (جدول  .)9برای سنجش و اندازه گیری نگرش زيست محیطی از  95پرسش
که توسط دانالپ ( )1333طراحی شده ،استفاده شد .اين متغیر شامل  5بعد نگرش محیط گرايی ،محدوديت در رشد ،تعادلی ،انسان
محوری و بحران محیطی میباشد و گويه های آن با مقیاس  0گزينه ای (مخالف ،بی نظر و موافق) سنجیده شدند .سرمايه اجتماعی
نیز در قالب  5مولفه اعتماد اجتماعی ،شبکه اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،هنجار اجتماعی و مشارکت اجتماعی با استفاده از طیف 0
گزينه ای (کم ،متوسط و زياد) سنجیده شد .تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد و برای تجزيه و تحلیل
اطالعات ،از آمارهای توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون ،آزمون  tتک نمونه ای) استفاده
شد.
جدول ( :)1آلفا کرونباخ نهایی محاسبه شده برای بخش های مختلف پرسشنامه

تعداد گويه

آلفا کرونباخ

بخشها
اعتماد اجتماعی

1

3/111

شبکه اجتماعی

1

3/153

انسجام اجتماعی

5

3/113

هنجار اجتماعی

0

3/103

مشارکت اجتماعی

1

3/115
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نتایج و بحث

نتايج نشان داد دامنه سنی پاسخگويان بین  13تا  11با میانگین  11/91و انحراف معیار  90/01بوده است .هم چنین میانگین سطح
تحصیالت آنان  1/11با انحراف معیار  5/39بوده است .میانگین ،انحراف معیار ،ضريب تعییرات و رتبه بندی مولفه های سرمايه
اجتماعی در جدول ( ) 1نشان داده شده است .يافته ها نشان داد اعتماد اجتماعی در رتبه اول قرار گرفت .شبکه اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی و انسجام اجتماعی در رتبه های دوم تا چهارم واقع شدند .هنجار اجتماعی در رتبه آخر قرار گرفته است.
جدول ( :)2میانگین ،انحراف معیار ،ضریب تعییرات و رتبه بندی مولفه های سرمایه اجتماعی

میانگین

انحراف معیار

ضريب تغییرات

رتبه

مولفه ها
اعتماد اجتماعی

1/10

3/10

3/91

9

شبکه اجتماعی

9/11

3/01

3/91

1

مشارکت اجتماعی

1/91

3/15

3/13

0

انسجام اجتماعی

1/15

3/11

3/19

1

هنجار اجتماعی

1/15

3/51

3/11

5

دامنه میانگین بین  9تا  0میباشد.

میانگین ،انحراف معیار ،ضريب تعییرات و رتبه بندی گويههای مقیاس نگرش زيست محیطی در جدول  0آمده است .بر اساس
ضريب تغییرات به دست آمده ،سه گويه"گیاهان و حیوانات به اندازه انسان ها حق زندگی دارند" ،".اگر وضع به همین شکل ادامه
پیدا کند به زودی با نابودی زمین روبرو خواهیم بود ".و "طبیعت بسیار حساس است و به سادگی از بین می رود".به ترتیب رتبه 9
تا  0را به خود اختصاص دادند .اين يافته منطبق با يافته عابدی سروستانی ( )9010و عابدی سروستانی ( )9013می باشد به طوری که
در هر دو مطالعه نیز گويه"گیاهان و حیوانات به اندازه انسان ها حق زندگی دارند ".در اولويت اول قرار گرفته است .هم چنین
منطبق با مطالعه عابدی سروستانی ( )9013گويه " اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند به زودی با نابودی زمین روبرو خواهیم
بود ".در اولويت دوم قرار گرفته است .از طرف ديگر ،گويههای "زمین گنجايش جمعیت بیشتر از اين را ندارد" ،".به کارگیری
عقل و خرد بشر می تواند مانع از تخريب کرهی زمین شود ".و "طبیعت آنقدر قوی و محکم است که میتواند در مقابل کارهای
مخرب انسان دوام بیاورد ".در رتبه های آخر قرار گرفتند.
جدول ( :)3میانگین ،انحراف معیار ،ضریب تعییرات و رتبه بندی گویههای مقیاس نگرش زیست محیطی

گويه

ابعاد

به کارگیری عقل و خرد بشر می تواند مانع از تخريب کرهی

محیطگرايی

زمین شود.

*

با وجود توانايیها و استعداد بشر ،او هنوز تسلیم طبیعت است.

*

اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند به زودی با نابودی زمین
روبرو خواهیم بود.

محدوديت در رشد

زمین گنجايش جمعیت بیشتر از اين را ندارد.
منابع زيادی در زمین وجود دارد اگر بشر چگونگی بدست
آوردن آن ها را ياد بگیرد.

*

زمین همانند يک کشتی است که اتاقهای محدود دارد.
دخالت انسان در طبیعت اغلب نتايج بسیار بدی را به وجود

تعادل

آورده است.
طبیعت آنقدر قوی و محکم است که میتواند در مقابل کارهای

میانگین*

انحراف معیار

ضريب تغییرات

رتبه

9/11

3/11

3/51

91

1/11

3/11

3/01

1

1/13

3/13

3/11

1

9/11

3/10

3/11

90

9/91

3/51

3/10

93

1/11

3/11

3/01

1

1/51

3/11

3/03

5

9/55

3/11

3/51

95
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مخرب انسان دوام بیاورد.

*

طبیعت بسیار حساس است و به سادگی از بین می رود.
انسان ها حق دارند که از منابع طبیعی برای برطرف ساختن

انسان محور

نیازهايشان استفاده کنند.

*

گیاهان و حیوانات به اندازه انسان ها حق زندگی دارند.
هدف از خلقت انسان حکمروايی بر ساير موجودات است.

*

انسانها طبیعت و منابع طبیعی را به شدت تخريب میکنند.

بحران محیطی

چیزی که نابودی زمین نامیده میشود دروغ است و چنین چیزی
وجود ندارد.

*

بشر باالخره راه چگونگی کنترل و سلطهی بر طبیعت را پیدا
خواهد کرد.

*

1/51

3/11

3/11

0

9/11

3/15

3/11

91

1/15

3/11

3/91

9

1/11

3/11

3/01

1

1/51

3/11

3/11

1

1/19

3/11

3/01

1

9/51

3/15

3/11

99

دامنه میانگین بین  9تا  0میباشد* .گويه های منفی برعکس نمره گذاری شده اند.

بررسی رتبه بندی ابعاد نگرش زيست محیطی براساس ضريب تغییرات (جدول )1نشان داد بعد بحران محیطی در رتبه اول قرار
گرفت که اين نشان می دهد اکثريت افراد معتقد به وجود بحران در طبیعت هستند .بعد محیطگرايی در رتبه دوم قرار گرفت
بنابراين اين نگرش که کل موجودات بر انسان ارجحیت دارند در رتبه دوم واقع شده است .هم چنین براساس نتايج ،بعد تعادل در
جايگاه سوم قرار گرفته است .در واقع اعتقاد به اينکه تعادل انسان و طبیعت بقاء و سالمتی کرهی خاکی را تضمین میکند در رتبه
سوم قرار گرفت .رتبه چهارم مربوط به بعد محدوديت در رشد است که بر اساس آن راه حل مسائل زيست محیطی محدود نمودن
خواستهها و فعالیت های بشری است .در نهايت بعد انسان محوری در رتبه آخر ،قرار گرفت که اين نشان می دهد تعداد کمتری از
افراد اعتقاد به ارجحیت و برتری انسان بر ساير مخلوقات دارند.
جدول ( :)4میانگین ،انحراف معیار ،ضریب تعییرات و رتبه بندی ابعاد نگرش زیست محیطی

میانگین

انحراف معیار

ضريب تغییرات

رتبه

ابعاد
بحران محیطی

1/95

3/11

3/11

9

محیطگرايی

1/31

3/11

3/11

1

تعادل

1/11

3/13

3/11

0

محدوديت در رشد

9/11

3/11

3/11

1

انسان محور

9/51

3/50

3/00

5

دامنه میانگین بین  9تا  0میباشد.

نتیجه آزمون  tتک نمونه ای  5مولفه سرمايه اجتماعی در جدول ( )5آورده شده است .نتايج آن نشان داد در بین  5مولفه سرمايه
اجتماعی 1 ،مولفه شامل اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،هنجار اجتماعی و مشارکت اجتماعی به طور معنی داری از حد متوسط
باالتر بودند .اين نتیجه منطبق با رياحی و همکاران ( )9011و شربتیان و همکاران ( )9011و متضاد با يافته گنجی و زارع غیاث
آبادی ( )9011و رومیانی و همکاران ( ) 9011می باشد .فزون بر اين نتايج تحقیق نشان داد مولفه شبکه اجتماعی به طور معنی داری
از حد متوسط پايین تر بود .اين نتیجه منطبق با يافته های يافته های رومیانی و همکاران ( )9011و در تضاد با يافته های رياحی و
همکاران ( ) 9011است .از طرف ديگر به طور کلی سرمايه اجتماعی پاسخگويان به طور معنی داری از حد متوسط باالتر بود که با
يافته های گنجی و زارع غیاث آبادی ( ،)9011رومیانی و همکاران ( ،)9011رياحی و همکاران ( )9011و احمدوند و همکاران
( )9019مطابقت دارد.
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جدول ( :)5نتایج آزمون  tتک نمونه ای 5مولفه سرمایه اجتماعی

فاصله اطمینان

میانگین

مقدارt

معنی داری

انحراف از میانگین

اعتماد اجتماعی

1/10

1/11

3/333

3/10

3/91

شبکه اجتماعی

9/11

-5/91

3/333

-3/99

-3/95

-3/31

انسجام اجتماعی

1/15

1/15

3/333

3/15

3/13

3/09

هنجار اجتماعی

1/15

1/11

3/333

3/15

3/91

3/01

مشارکت اجتماعی

1/91

1/59

3/333

3/91

3/99

3/11

سرمايه اجتماعی

1/91

1/99

3/333

3/91

3/31

3/91

ابعاد

حد پايین

حد باال
3/11

نتیجه آزمون  tتک نمونه ای  5بعد نگرش زيست محیطی آمده در جدول ( )1نشان داد در بین  5بعد نگرش زيست محیطی ،ابعاد
محیط گرايی ،تعادل و بحران محیطی به طور معنی داری از حد متوسط باالتر بودند .در حالی که در  1بعد محدوديت در رشد و
انسان محور به طور معنی داری پايین تر از حد متوسط بودند که اين نتیجه با يافته بنی فاطمه و همکاران ( )9011منطبق است .هم
چنین به طور کلی نگرش زيست محیطی پاسخگويان به طور معنی داری از حد متوسط باالتر بود که هم راستا با مطالعات صالحی و
پازوکی نژاد ( ،)9010عابدی سروستانی ( ،)9010بنی فاطمه و همکاران ( ،)9011عابدی سروستانی ( )9013و نوری پور و احمدوند
( )9013می باشد.
جدول ( :)6نتایج آزمون  tتک نمونه ای  5بعد نگرش زیست محیطی

فاصله اطمینان

میانگین

مقدارt

معنی داری

انحراف از میانگین

محیطگرايی

1/31

1/13

3/391

3/31

3/39

محدوديت در رشد

9/11

-99/91

3/333

-3/09

-3/01

-3/11

تعادل

1/11

90/10

3/333

3/11

3/19

3/55

انسان محور

9/51

-90/93

3/333

-3/13

-3/11

-3/01

بحران محیطی

1/95

5/51

3/333

3/95

3/93

3/19

نگرش زيست محیطی

1/90

1/11

3/333

3/90

3/93

3/91

ابعاد

حد پايین

حد باال
3/99

به منظور بررسی رابطه بین نگرش زيست محیطی و ابعاد سرمايه اجتماعی از ضريب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد .نتايج به
دست آمده در جدول ( )1نشان می دهد عالمت ضريب همبستگی بین نگرش زيست محیطی و اعتماد اجتماعی ،شبکه اجتماعی،
انسجام اجتماعی ،هنجار اجتماعی و مشارکت اج تماعی مثبت به دست آمده است .اين نشان می دهد تغییرات نگرش زيست محیطی
و ابعاد سرمايه اجتماعی هم جهت هستند .به بیان ديگر افزايش نگرش زيست محیطی با باال رفتن اعتماد اجتماعی ،شبکه اجتماعی،
انسجام اجتماعی ،هنجار اجتماعی و مشارکت اجتماعی همراه است .هرچند نتايج سطح معنی داری نشان می دهد سطح معنی داری
به دست آمده باالتر از  3/35و در نتیجه اين تغییرات از لحاظ آماری معنی دار نمی باشند.
جدول ( :)7ضریب همبستگی پیرسون بین نگرش زیست محیطی و ابعاد سرمایه اجتماعی

ابعاد سرمايه اجتماعی

اعتماد اجتماعی

شبکه اجتماعی

انسجام اجتماعی

هنجار اجتماعی

مشارکت اجتماعی

همبستگی پیرسون

3/319

3/315

3/311

3/319

3/310

سطح معنی داری

3/911

3/111

3/913

3/111

3/131

نگرش زيست محیطی
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بین سرمايه اجتماعی و ابعاد نگرش زيست محیطی (جدول  )1نشان می دهد ضريب همبستگی بین سرمايه اجتماعی و ابعاد محیط
گرايی ،محدوديت در رشد و تعادل مثبت به دست آمد .اين نشان می دهد تغییرات سرمايه اجتماعی و ابعاد محیط گرايی،
محدوديت در رشد و تعادل هم جهت هستند .هر چه سرمايه اجتماعی پاسخگويان بیشتر باشد به ترتیب اعتقاد به "ارجحیت و برتری
کل موجودات بر انسان"  " ،محدود نمودن خواستهها و فعالیتهای بشری به عنوان راه حل مسائل زيست محیطی" و " نگرش
تعادلی به طبیعت" بیشتر خواهد بود .قابل ذکر است که اگرچه ضريب همبستگی بین سرمايه اجتماعی و ابعاد محیط گرايی،
محدوديت در رشد و تعادل مثبت به دست آمده است اين ضرايب از لحاظ آماری معنی دار نشده اند .از طرفی ضريب همبستگی
بین سرمايه اجتماعی و بعد انسان محور منفی به دست آمده است .اين نشان می دهد هر چه سرمايه اجتماعی پاسخگويان بیشتر باشد
بعد انسان محوری کمتر خواهد بود .در واقع افراد با سطح سرمايه اجتماعی باال کمتر معتقدند که انسان بر ساير مخلوقات ارجحیت
و برتری دارد .فزون بر اين ،ضريب همبستگی بین سرمايه اجتماعی و بعد بحران محیطی منفی به دست آمده است .به بیان ديگر
افرادی که سرمايه اجتماعی باالتری برخوردارند کمتر به وجود بحران در طبیعت معتقدند .البته علیرغم منفی بودن ضريب
همبستگی بین سرمايه اجتماعی و ابعاد انسان محور و بحران محیطی ،اين ضرايب از لحاظ آماری معنی دار نشده اند.
جدول ( :)8ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و ابعاد نگرش زیست محیطی

ابعاد نگرش زيست محیطی

محیط گرايی

محدوديت در رشد

تعادل

انسان محور

بحران محیطی

همبستگی پیرسون

3/301

3/351

3/310

-3/311

-3/391

سطح معنی داری

3/511

3/011

3/119

3/115

3/111

سرمايه اجتماعی

مطابق جدول ( )1ضريب همبستگی پیرسون بین سرمايه اجتماعی و نگرش زيست محیطی  3/310بدست آمد که با توجه به اينکه
سطح معنی داری  3/951می باشد که بزرگتر از  3/35است بنابراين يافته اين جدول نشان می دهد به طور کلی بین دو متغیر سرمايه
اجتماعی و نگرش زيست محیطی رابطه ای وجود ندارد .با توجه به اينکه سرمايه اجتماعی آن دسته از ويژگی های زندگی
اجتماعی ،شبکه ها ،هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا به شیوه ای موثرتر اهداف مشترك خود را
تعقیب کنند و از آنجا که در اين تحقیق بین دو متغیر سرمايه اجتماعی و نگرش زيست محیطی رابطه ای مشاهده نشد اين می تواند
نشان دهنده آن باشد که اگرچه به طور کلی نگرش زيست محیطی پاسخگويان باالتر از حد متوسط بدست آمد اما مسايل زيست
محیطی جز اهداف م شترك پاسخگويان نمی باشد .به بیان ديگر ،به نظر می رسد علیرغم برخورداری پاسخگويان از حد متوسط از
نگرش زيست محیطی ،بحران های زيست محیطی جز نگرانی جمعی آنان نمی باشد.
جدول ( :)9ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و نگرش زیست محیطی

متغیر اول

متغیر دوم

ضريب همبستگی پیرسون

سطح معنی داری

سرمايه اجتماعی

نگرش زيست محیطی

3/310

3/951

نتیجه گیری

نتايج بررسی رتبه بندی  5مولفه سرمايه اجتماعی نشان داد به ترتیب مولفه های اعتماد اجتماعی ،شبکه اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،انسجام اجتماعی و هنجار اجتماعی در رتبه های اول تا پنجم واقع شدند .بررسی رتبه بندی ابعاد نگرش زيست محیطی نیز
نشان داد بعد بحران محیطی در رتبه اول قرار گرفت .ابعاد محیطگرايی ،تعادل و محدوديت در رشد به ترتیب در رتبه های دو تا
چهارم قرار گرفتند و بعد انسان محوری در رتبه آخر قرار گرفت .بنابراين عمده پاسخگويان معتقد به وجود بحران در طبیعت هستند
(بعد بحران محیطی) .از طرف ديگر تعداد کمتری از افراد اعتقاد به ارجحیت و برتری انسان بر ساير مخلوقات دارند (بعد انسان
محوری).
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نتیجه آزمون  tتک نمونه ای  5مولفه سرمايه اجتماعی نشان داد در بین  5مولفه سرمايه اجتماعی 1 ،مولفه شامل اعتماد اجتماعی،
انسجام اجتماعی ،هنجار اجتماعی و مشارکت اجتماعی به طور معنی داری از حد متوسط باالتر بودند در حالی که مولفه شبکه
اجتماعی به طور معنی داری از حد متوسط پايین تر بود .بنابراين برای افزايش سرمايه اجتماعی در منطقه بايستی بر بهبود شبکه
اجتماعی تأکید نمود .هم چنین ،به طور کلی سرمايه اجتماعی پاسخگويان به طور معنی داری از حد متوسط باالتر بود.
نتیجه آزمون  tتک نمونه ای  5بعد نگرش زيست محیطی نشان داد در بین  5بعد نگرش زيست محیطی ،ابعاد محیطگرايی ،تعادل و
بحران محیطی به طور معنی داری از حد متوسط باالتر بودند .در حالی که  1بعد محدوديت در رشد و انسان محور به طور معنی
داری پايین تر از حد متوسط بودند .در واقع اين يافته ها نشان داد که به طور معنی داری اين نگرش که محدود نمودن خواستهها و
فعالیت های بشری راه حل مسائل زيست محیطی است کمتر از حد متوسط است .بنابراين می توان چنین برداشت کرد که
پاسخگويان کمتر معتقد به محدود نمودن فعالیت های بشری به عنوان راه حل مسائل زيست محیطی می باشند .همچنین بر اساس
يافته ها اعتقاد به ارجحیت و برتری انسان بر ساير مخلوقات به طور معنی داری پايین تر از حد متوسط است .به بیان ديگر
پاسخگويان کمتر معتقدند که انسان بر ساير مخلوقات برتری دارد .از طرفی به طور کلی نگرش زيست محیطی پاسخگويان به طور
معنی داری از حد متوسط باالتر بود .بنابراين می توان چنین نتیجه گرفت که در مجموع اگرچه نگرش پاسخگويان به محیط زيست
را نمی توان يک نگرش بسیار قوی محسوب نمود اما در حد ضعیف هم نبوده و باالتر از حد متوسط است.
نتايج ضريب همبستگی پیرسون بین نگرش زيست محیطی و ابعاد سرمايه اجتماعی نشان داد عالمت ضريب همبستگی بین نگرش
زيست محیطی و اعتماد اجتماعی ،شبکه اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،هنجار اجتماعی و مشارکت اجتماعی مثبت به دست آمد .در
واقع ،تغییرات نگرش زيست محیطی و ابعاد سرمايه اجتماعی هم جهت هستند .با اين وجود ،نتايج سطح معنی داری نشان داد اين
تغییرات از لحاظ آماری معنی دار نمی باشند.
نتايج ضريب همبستگی پیرسون بین سرمايه اجتماعی و ابعاد نگرش زيست محیطی حاکی از آن بود که ضريب همبستگی بین
سرمايه اجتماعی و ابعاد محیط گرايی ،محدوديت در رشد و تعادل مثبت بود .به بیان ديگر ،تغییرات سرمايه اجتماعی و ابعاد محیط
گرايی ،محدوديت در رشد و تعادل هم جهت هستند .از طرف ديگر ،ضريب همبستگی بین سرمايه اجتماعی و بعد انسان محور
منفی به دست آمده است .اين نشان می دهد هر چه سرمايه اجتماعی پاسخگويان بیشتر باشد بعد انسان محوری کمتر خواهد بود .در
واقع افراد با سطح سرمايه اجتماعی باال کمتر معتقدند که انسان بر ساير مخلوقات ارجحیت و برتری دارد .فزون بر اين ،ضريب
همبستگی بین سرمايه اجتماعی و بعد بحران محیطی منفی به دست آمده است .به بیان ديگر افرادی که سرمايه اجتماعی باالتری
برخوردارند کمتر به وجود بحران در طبیعت معتقدند .البته قابل ذکر است که ضريب همبستگی بین سرمايه اجتماعی و ابعاد انسان
محور و بحران محیطی ،اين ضرايب از لحاظ آماری معنی دار نشده اند .با توجه به نتايج بدست آمده پیشنهادهای زير ارائه می شود:
باتوجه به اينکه در بین ابعاد سرمايه اجتماعی ،شبکه اجتماعی به طور معنی داری پايین تر از سطح متوسط بود بنابراين به منظور
تقويت شبکه اجتماعی و متعاقباً افزايش سطح سرمايه اجتماعی ،بهتر است شبکه های افقی در قالب مشارکت های مدنی (انجمن ها،
باشگاه ها ،احزاب و غیره) در روستا تشکیل شوند و مردم روستا به عضويت و حضور فعال در اين شبکه ها تشويق شوند .کنش ها و
ارتباط متقابل روستايیان در اين شبکه ها همچنین می تواند منجر به افزايش ساير مولفه های سرمايه اجتماعی مانند اعتماد اجتماعی و
هنجار اجتماعی شود .بنابراين تشکیل اين شبکه ها در روستا می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به افزايش سرمايه اجتماعی
روستايیان گردد.
در بین مولفه های سرمايه های اجتماعی ،هنجار اجتماعی رتبه پنجم را به خود اختصاص داد .با توجه به اينکه هنجارهای اجتماعی
آن دسته از قواعد رسمی و غیر رسمی است که بیان می کنند که چگونه اعضای شبکه بايستی با يکديگر رفتار کنند بنابراين الزم
است احترام و پايبندی به قواعد موجود در روستا از طريق متولیان آن از جمله دهیار و اعضای شورا مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
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انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی و همبستگی میان افراد يک جامعه دارد .به منظور افزايش انسجام اجتماعی پیشنهاد می شود
با حفظ و تقويت مناسک جمعی مذهبی و سنتی و نیز تشکیل انجمن ها و تعاونی ها ،در جهت افزايش تعامل های اجتماعی بین
افراد و کاهش میزان نزاع و درگیری ها گام برداشته شود.
با توجه به اينکه در بین ابعاد نگرش زيست محیطی ،بعد محدوديت در رشد به طور معنی داری پايین تر از حد متوسط بود الزم
است در زمینه اهمیت محدود نمودن خواستهها و فعالیت های بشری به عنوان راه حل مسائل زيست محیطی از طريق رسانه های
گروهی و برگزاری دوره های آموزشی اطالع رسانی صورت گیرد.
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