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بررسی رابطه سرمایة اجتماعی با رفتارهای محیط زیستی
دانشجویان دانشگاه بیرجند
محمدرضا بخشی ،1کبری پیرداده بیرانوند ،2ملیحه فلکی

1

 .1استادیار ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران

(تاریخ دریافت0931/10/01 :؛ تاریخ پذیرش)0931/01/01 :

چکیده
بخش قابل توجهی از مشکالت و مخاطرات محیط زیست ،ناشی از رفتارهای غیرمسئوالنة فردی و جمعی افراد جامعه است .هدف اصلی
این پژوهش بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن بر رفتارهای محیط زیستی مسئوالنة دانشجویان رشتههای کشاورزی ،منابع طبیعیی
و محیط زیست از منظر جامعهشناختی بوده است .این تحقیق با رویکرد کمیی و از نیوت تحقیقیات کیاربردی بیوده و از گحیاو يیردآوری
دادهها ،در زمره تحقیقات توصیفی  -همبسیتیی اسیت .جامعیة آمیاری پیژوهش ااریر دانشیجویان سیه مق یع تحیییلی کارشناسیی،
کارشناسیارشد و دکتری دانشکدههای کشاورزی ،منابعطبیعی و محیط زیست دانشیاه بیرجند بودند که  000نفر بهعنیوان نمونیه آمیاری
براساس فرمول کوکران و روش نمونیهيییری طبقیهای انتخیا و میورد م اگعیه قیرار يرفتنید .ابیاار جمیعآوری اطالعیات پرسشینامه
پژوهشیرساخته بوده که روایی آن توسط استادان و کارشناسان مرتبط و پایایی آن نیا از طریق پیشآزمیون و محاسیبة آگفیای کرونبیا
تأیید شد .نتایج نشان داد نخست ،سرمایة اجتماعی دانشجویان در اد متوسط قرار دارد .دوم سی رفتارهیای محییط زیسیتی مسیئوالنة
دانشجویان م لو نبوده و کمی باالتر از اد متوسط است .یافتهها ااکی از آن است که بین سرمایة اجتماعی و رفتارهای محیط زیستی
دانشجویان راب ة مثبت و مستقیم وجود دارد و از بین ابعاد سیرمایة اجتمیاعی ،شیدت و قیدرت همبسیتیی دو باعید انسیجام اجتمیاعی و
مشارکت اجتماعی با رفتارهای محیط زیستی دانشجویان قویتر است.

کلیدواژگان
رفتار محیط زیستی ،سرمایة اجتماعی ،کنش اجتماعی ،محیط زیست.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmbakhshi@birjand.ac.ir :
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مقدمه
امروزه یکی از چالش های مهم پیش روی کشورهای جهان بحرانهاای محایز زیساای اکا
نایجة دکااوردهای علمی و فنی بشر برای بقا و تسلز بر طبیع
انسان از منابع طبیعی پیرامون خود اک

و دخالا

کاه

و بهارهوری ناامعقول

( .)Ayodeji, 2010, p.201براکاس ارزیاابی کاازمانهاای

بین المللی در حدود دوکوم منابع طبیعی مورد نیاز برای ادامه حیات بشر مانند آب ،خاک ،غااا باه
صورت غیراصولی و ناپایادار اکااداده ،یاا تبریاه اده اکا

(.)Miller & Buys, 2008, p.245

دکااااورد توکااعة ادا ااادی ناااماوازن و ناپایاادار در کشااورهای جهااان اعاام از توکااعهیافاااه یااا
درحال توکعه در دهههای گا اه ،تغییرات ادلیمی،گرم دن کرة زمین ،تبریاه ییاة ازن ،کااهش
تنوع زیسای ،فرکایش خاک ،تبریه جنگلها ،آلودگی آبهای کطحی و زیرزمینی ،تقلیال مناابع
طبیعی و گسارش روزافزون زبالههای صنعای و غیردابال بازیافا

اکا

کاه جهاان را در آکااانة

تبریه و نابودی زیس کره و ازبینرفان بنیانهای اکولوژیکیای که وجود اان بارای نسالهاای
آینده ضرورتی انکارناپایر اک  ،درار داده اک

(بنسون ،2831 ،ص.)21

به اعاقاد بسیاری از اندیشمندان ،گاار به پایداری جهانی نیازمند تغییار در ارزشهاای انساانی،
نگرشها و رفاارها اک

(  )Willuweit, 2009, p.1; Saunders et al., 2006, p.703و تنها تغییر رفاار

گروههای مبالف اجاماعی به کم

و کوی ابعاد طبیع گرایانه میتواند مشکالت محایز زیساای

را کاهش دهد ( .)Quimbita & Pavel, 2005, p.16در همین راکاا و برای یافان پاکخهای مطلاوب
برای تهدیدات محیز زیسای ،جهان در کالهای گا اه اهد برگزاری کندرانسها و نشس هاای
علمی و انعقاد کنوانسیونها و پروتکلهاای ماعادد منطقاهای و باینالمللای مانناد کندارانس ریاو
( ،)2991پروتکل کیوتو ( )2991و پروتکل ایمنی زیسای ( )1111باوده اکا

(اکاماعیلی،2831 ،

ص )11که ضرورت انجامدادن اددامات مناکه در کاط منطقاه ای ،ملای و جهاانی بارای تغییار
رفاارهای انسانی در کنار جنبههای تکنولوژیک و طبیعی باه منواور حدا ا

از محایز زیسا

گو زد کرده و اصالح دیدگاه ،نگرش و رفاار افراد جوامع مبالف را جزء اولویا هاای نبسا
برنامههای توکعه برای دکایابی به محیز زیس

مطلوبتر دلمداد کرده اک .

را
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برای دکایابی به این هدف ،باید حس مسئولی پایری اجاماعی بهمنوور دکایابی باه پایاداری
محیز زیس

بین افراد جامعه تقویا

اود ( )Anderson, 2011, p.24و «رفااار مسائوینة محایز

زیسای» که بهمعنای هر آنچه میبا د که افراد به صورت رفاارها و اعمال خود بارای مشاارک
رفاه محیز زیسای بروز میدهند ( ،)Jin, 2013, p.397بهعنوان یاک هنجاار پایرفااه اود

در

( Stern,

 .)2000, p.408به اعاقاد صاحهنوران ،رفاار مسئوینة محیز زیسای میتواناد از طریاک کماک باه
حل مسائل و مشکالت محیز زیسای اثر مثب

بار محایز زیسا

بگااارد (

Bamberg & Moser,

.)2007, p.15; Lipsey, 1977, p.3
هر یک از افراد جامعه برخورد به نسب
ممکن اک

از خود نشاان مایدهناد کاه

مشب ی با محیز زیس

این برخورد کامالً مسئوینه یا کامالً غیرمسئوینه یا رفاااری بیناابین ایان دو با اد .ایان

طیف وکیع از برخورد نسب

به محیز زیس

 ،تح

تأثیر ماغیرها و عوامل بای اماری اکا

کاه

بهطور عمده به رایز و مقاضیات خاص اجاماعی و فرهنگی محیز زندگی فارد مرباو مای اود
(حزباوی و محمدی ،2898 ،ص .)99به لحاظ نوری ت میم افراد جامعه برای بهکارگیری یک ایده،
روش و فن جدید یا برای مثال ،دا ان رفااری مسئوینه نسب
«کنش اجاماعی» دابل بررکی اک

باه محایز زیسا  ،در دالاه نوریاة

(عقیلی و همکاران ،2833 ،ص.)181

از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان ،از جملاه پاتناام ( ،)2991کلمان ( )2991و بوردیاو ()2939
کارمایة اجامااعی مایتواناد

کرمایة اجاماعی یکی از منابع کنش اجاماعی اک ؛ بنابراین ،تقوی

گسارش کنش های اجاماعی مطلوب مانند رفاارهای مسئوینة محایز زیساای را باه دنباال دا ااه
با د .مطالعات در حوزة رفاارهای محیز زیسای نشاان داده اکا

کاه رفاارهاای محایز زیساای

وابساه به کط ذخیرة کرمایة اجاماعی افراد بوده و در گروههای اجامااعی باا کارمایة اجامااعی
مبالف ،ماداوت اک  .در وادع ،ببش مهمی از نوکانات رفاار افراد نساب

باه محایز اجامااعی

(مانند محیز زیس ) به کرمایة اجاماعی آنان مربو می ود .کرمایة اجاماعی دادر اکا

از نوار

اجاماعی با ایجاد همبساگی اجاماعی ،از نور فرهنگی با ایجاد تعهد اخالدی ،از نوار ادا اادی باا
کاهش هزینه ها و از نور کیاکی با ترویج کلی جدید از کیاکاگااری با مشارک
ارتقای رفاه اجاماعی مؤثر با د (محبوب و صالحی ،2831 ،ص.)21

مردم در بارای
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یکی از گروههای اجاماعی که نوع رفاارهای محیز زیسای آنها از اهمیا

زیاادی برخاوردار

اک  ،دانشجویان ر اههای کشاورزی و منابع طبیعی مایبا اند .دانشاجویان ر ااههاای یاد اده
نسب

به کایر ر اه ها ارتبا بیشاری باا محایز زیسا

تح یل بهتدریج پایگاههایی را در جامعه به دک
حل مسائل منابع طبیعی و محیز زیس
زیس

دارد و در آیناده نیاز پاس از فراغا

از

خواهند آورد که مایتواناد در بحام مادیری

و

به صورت مساقیم یا غیرمسااقیم پیامادهایی بارای محایز

به همراه دا اه با د .بنابراین ،ایساه و بایساه اک

محیز زیس

در راکاای حدا

از محیز زیس

رفاار و نگرش آنها نسب

به طبیع

و

و توکعة پایدار با د (.)Nath, 2011, p.2

نور به اینکه تا کنون مطالعه ای در زمینة کنجش رفاارهای محیز زیسای دانشجویان ر اههاای
کشاورزی ،منابع طبیعی و محیز زیس

و تأثیر ابعاد کرمایة اجاماعی بر آن صورت نگرفاه اکا ،

در این نو اار تالش می ود براکاس پشاوانة نوری بیان ده نشان داده ود که میزان مسئوینهبودن
یا نبودن رفاارهای دانشجویان ر اههای کشاورزی و منابع طبیعی نساب
آنها با عنوان رفاارهای محیز زیسای مسئوینة یاد ده ،تا چه میزان تح

باه محایز زیسا

کاه از

تأثیر کرمایة اجامااعی و

ابعاد آن درار میگیرد .همچنین ،دت و ددرت همبسااگی ابعااد کارمایة اجامااعی باا رفاارهاای
مسئوینة محیز زیسای دانشجویان چگونه اک

و کدام ابعاد تاأثیر بیشااری بار رفاارهاای محایز

زیسای دارند.
مبانی نظری و پیشینة پژوهش
سرمایة اجتماعی

عالدهمندی به «کرمایة اجاماعی» طی چند دهة گا اه افرایش یافاه و به گسارش کمی و کیدی آن
منجر ده اک

( .)Putnam et al., 1993, p.5; Flora, 1998, p.481در وادع ،کارمایة اجامااعی باه

عنوان کومین حلقه از حلقههای تکاملی کرمایه (پس از کارمایة فیزیکای و کارمایة انساانی) ،در
جایگاه عامل تعیین کننده در فرایند تولید و توکعه مورد توجاه بسایاری از ادا ااددانان واداع اد
(نورپور و مناوری مقدم ،2839 ،ص .)1از دیدگاه پوتنام و همکاران ( )2998کرمایة اجامااعی آن
دکاه از عناصر و ویژگیهای نوام اجاماعی (مانند اعاماد اجامااعی ،هنجارهاای معاملاة ماقابال و
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بکههای اجاماعی) اک

که هماهنگی و همکاری را بین افراد یک جامعه برای دکایابی باه کاود

ماقابل تسهیل می کند .از دیدگاه فوکویاما ( )2991کرمایة اجاماعی را میتوان بهعناوان مجموعاة
معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررکمی (صداد  ،ادای تعهدات و ارتباطاات دوجانباه) تعریاف
کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون بین آنها مجاز اک  ،در آن کهیماند.
با توجه به تعریفهای دانشمندان از کرمایة اجاماعی برای کنجش آن و تعریف عملیااتی از آن،
تعریدی که ترکیبی از تعریفهای یاد ده اک  ،و کطوح خرد و میانه را دربرمیگیرد ،به ایان ارح
اک « :کرمایة اجاماعی مجموعهای از بکههاای رواباز و پیونادهای اجامااعی مبانای بار اعامااد
بینفردی و بینگروهی اک

که تعامل افراد با نهادهاا و گاروههاا و کانشهاای یاریگراناة آنهاا را

بهمنوور دکایابی به اهداف فردی و جمعی تسهیل میکناد» (عقیلای و همکااران ،2833 ،ص.)111
همچنین ،در همین راکاا و براکاس دیدگاه نوریه پاردازان کارمایة اجامااعی مایتاوان بیاان کارد
مهمترین ابعاد کرمایة اجاماعی که گاه از آنها بهعنوان ارزشهای اجاماعی نیز یاد می اود اامل
اعاماد اجاماعی ،انسجام اجاماعی ،امنی

اجاماعی و مشارک

اجاماعی اک

که باهطاور معماول

بین اعضای هر اجاماعی کل میگیرد.
اعتماد اجتماعی :اعاماد اجاماعی یعنی دا ان حُسن ن نسب

به افراد جامعه ،مانناد اعضاای

خانواده و دوکاان ،کارکنان و اکاادان دانشاگاه ،پلایس و کیاکاامداران در رواباز اجامااعی؛ کاه
معمویً در که مؤلدة اعاماد بین ب ی ،اعاماد تعمیمیافاه و اعاماد نهادی تبیین می ود.
انسجام اجتماعی :انسجام اجاماعی دومین بُعد از ابعاد کرمایة اجاماعی اکا

کاه دیلا

بار

توافک جمعی میان اعضای یک جامعه دربارة موضوعات مبالف دارد.
امنیت اجتماعی :امنی

پایه و اکاس روابز اجاماعی در هر جامعه اک

و بهمعناای احسااس

آرامش و اطمینان خاطر و فقدان اضطراب و ترس اک .
مشارکت اجتماعی :مشارک

و همکاری از ابعاد مهم و اکاکی کرمایة اجاماعی در هر جامعه
1. Fukuyama
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و گروهی محسوب می ود که میزان گساردگی آن تعیینکنندة ببشی از میازان کارمایة اجامااعی
اک  .کط مشارک

اجاماعی از طریک اخصهایی مانند مشاارک

مشارک

در حل مشکالت محل زندگی ،مشارک

مشارک

در فعالی های جمعی کنجش می ود.

در انجمانهاای داوطلباناه،

در انابابات ،هیئ های ماهبی و باهطاور کلای

رفتارهای مسئوالنة محیط زیستی

در درن حاضر رفاار محیز زیسای به عنوان یکی از مهم تارین و تأثیرگااارترین عوامال بار محایز
زیس

مورد توجه بسیاری از جامعه ناکان محیز زیسای درار گرفااه اکا

(فاحای و همکااران،

 ،2891ص .)211عامل اصلی کلگیری در مباطرات محیز زیس  ،رفاارهای انسان اک  .افاراد
هر اجاماعی برحسه رایز و مقاضیات خاص اجاماعی ،فرهنگای و ب ایای خاود ،برخاورد
ماداوتی نسب

به محیز زیس

دارند .این رفاارها ممکن اک

برعکس ،مندی و مبالف محیز زیس

مثب  ،محیزگرایانه و مسائوینه یاا

با ند (نواح و فروتنکیا ،2891 ،ص .)99باورهاای محایز

زیسای بهعنوان نوامی از گرایشها و باورها درباارة رابطاة انساان و محایز زیسا  ،تعیاینکننادة
رفاارهای حدا ای یا چارچوبهای مرجعیاند که هنگام تعامل با محایز زیسا
طرز فکر فرد اولین چیزی اک

می ود .در این زمینه میتوان گد

از آنهاا اکااداده

که وارد محیز مای اود و باا

کلدهی چگونگی ارزشگااری اجزای محیز زیس  ،چگونگی رفااار باا آن را تعیاین مایکناد.
بنابراین ،نوع رفاار فرد با محیز زیس
وابساه اک

(ضیاءپور و همکاران ،2892 ،ص .)11رفاارهای مسئوینة محیز زیساای مجموعاهای

از کنشهای افراد جامعه نسب

به محیز زیس

آمادگیهای خاص برای رفاار نسب
p.242

تا حد زیادی باه چگاونگی درک او از رابطاة خاود باا آن
اک

که در طیدی وکیع امل احساس ،تماایالت و

به محیز زیس

( Kollmuss & Agyeman,

را امل مای اود

 .)2002,از م داقهای بارز این رفاارها در هر اجاماع انسانی میتوان به «ممانع

از ریبان

زباله در طبیع »« ،اکاداده از وکایل حمل و نقال عماومی»« ،تدکیاک زبالاه هاا در محال زنادگی»،
«اکاداده از مح ویت بازیاف

ده»« ،حدا

از منابع طبیعی»« ،عالده منادی باه افازایش آگااهی

محیز زیسای» و «اکاداده از مح ویت ارگانیک» ا اره کرد.
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سرمایة اجتماعی و رفتار محیط زیستی

جین ( )1128تأثیر ابعاد کرمایة اجاماعی را در ترویج رفاار دوکادار محیز زیس
کیاک

عمومی امل بازیاف  ،رفاار خرید مواد غاایی ،خرید بنزین ،حدا

از آب تحلیل کرده اک  .یافاههای تحقیک او نشان داده اک
زیس

در پانج حاوزة

از انرژی و اکااداده

حکمروایی مشارکای در حدظ محیز

نقش دارد؛ همچنین ،رفاار اجزای کرمایة اجاماعی با یکادیگر مادااوت اکا

و تاأثیر هار

مهمتر از همه ،یافااههاا نشاان داد تارویج
جزء ،بساه به زمینة مسائل محیز زیسای ماداوت اک  .
رفاار هروندی محیز زیسای پایدار بهعنوان یک اولوی  ،اثرببشی کیاکا هاای محایز زیساای
دول

را فراهم میکند.
جونز و همکاران ( )1119یک مدهوم چندبُعدی کرمایة اجاماعی را برای بررکای تاأثیر آن بار

کاربرد انواع مبالف ابزار کیاک های محیز زیسای ماورد اکااداده دارار دادناد .اجازای کارمایة
اجاماعی امل اعاماد اجاماعی و نهادی ،هنجارهای اجاماعی و بکههای اجاماعی اکا  .نااایج
نشان داد کرمایة اجاماعی عاملی مهم برای ماداوتبودن کط موفقی

کیاک های محیز زیساای

اک  .همچنین ،اعاماد نهادی و انطباق با هنجارهای اجاماعی تأثیر زیادی بار ابزارهاای اجبااری و
ادا ادی دارد در حالی که ابزار نرمتر ،مانند اددامات داوطلبانه به میزان دابل تاوجهی تحا

تاأثیر

قدرت بکههای اجاماعی و کط اعاماد اجاماعی اک  .تور ( )1119نیاز در مطالعاهای باا عناوان
افزایش آگاهی محیز زیسای زنان به بررکی میزان آگاهی زنان از موضوعات محایز زیساای و تاأثیر
آموزش در افزایش این آگاهیها پرداخاه اک  .ناایج این بررکی نشان داده اک
محیز زیس

زناان باه آماوزش

عالدهمند بوده ،و این گونه آموزشها را مدید دانساهاند.

گرافاون و ناولز ( )1111در پژوهشی با عنوان «کرمایة اجاماعی و عملکرد محایز زیساای» باا
اکاداده از دادههای بینکشوری از یک نمونه از کشورهای با درآمد کم ،ماوکز و زیاد ،رابطاة باین
کرمایة اجاماعی و برخی اخصهای مبالف عملکرد محیز زیسای را تجزیهوتحلیال کاردهاناد.
ناایج نشان میدهد بین کرمایة اجاماعی افراد و اثرببشی کیاک های محایز زیساای ملای رابطاة
مساقیم وجود دارد و بهارین روش بهبود عملکرد محیز زیسای ملای مایتواناد از طریاک تشاویک
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کاهش اناشار آیینده ها و ادت ورودی و بهباود کیدیا
دموکراتیک بهدک

مادیری

عماومی و مسائولی پاایری

آید.

کلمن ( )1112در تحلیل ارتبا کرمایة اجاماعی و محیز زیسا

بیاان مای کناد از آنجاا کاه

کرمایة اجاماعی یک اخص از رفاه جامعه بوده و توانایی آنها را برای همکاری با یکدیگر برای
دکایابی به منافع ماقابل نشان میدهد ،جوامعی که دارای ذخیرة کرمایة اجاماعی باایتری هسااند،
بهار میتوانند طرحهای پایداری محیز زیس

را اجرا و حدظ کنند.

کاتز ( )1111اکادیل میکند وجود کرمایة اجاماعی میتواند جاایگزین خاوبی بارای حقاوق
مالکی ا

خ وصاای و مشااارک بشااود.

در هاار دو رژیاام ت اادی منااابع طبیعاای یعناای مالکی ا

تجزیهوتحلیل مقایسهای در دو منطقه در گواتمای نشان میدهد در جایی که کرمایة اجاماعی دابال
توجهی در میاان بهاره بارداران مناابع طبیعای وجاود دارد ،حاس مالکیا

و احاارام باه داانون و

محدودی ها ارتقا می یابد و پایه و مبنایی برای اعمال دانون و نوارت و اجارای کاازوکارهای کاه
کمک به حدظ منابع طبیعی پایه میکند ،فاراهم مای اود .در مقابال ،فقادان کارمایة اجامااعی در
ضعیف میبا د به اکابراج بیشار منابع در هر دو رژیم مالکی

جامعهای که در آن حقوق مالکی
خ وصی و مشارک منجر می ود.

بررکی آثار کرمایة اجاماعی بر رفاار کازگار با محیز زیس

م رفکننادگان در یاک جامعاة

هری در فیلیپین نشان میدهد کرمایة اجاماعی تأثیر اکاکای بار داناش محایز زیساای ،نگارش
طرفدار محیز زیس

و کازگار با محیز زیس

دارد و ارتقای دانش و نگرش افراد آثار مثباای بار

سازگاری رفتارها با محیط زیست دارد .نویسندگان پژوهش یاد ده تقوی

بازاریاابی اجامااعی و

محیز زیسای در بکههای اجاماعی بهمنظور تشووی سوازگاری رفاارهاای م ارفکننادگان بوا
محیط زیست را ضروری میدانند

(.)Castaneda et al., 2015, p.658

بررکی تأثیر کرمایة اجاماعی بر حس مسئولی پایری کااکنان جامعاة اهری واداع در یاک
ناحیة خشک کشور اکارالیا در حدظ منابع آب نشان داد بسیاری از کاکنان در مقابل مسائل محایز
زیسای احساس مسئولی

میکنند و ارتباطات محلهای بوهعنووان یو

پیشبینی کنندة اصلی مسئولی

عن ار کارمایة اجامااعی،

جامعه در م رف آب اک  .در مقابل ،کاکنانی که احساس اعامااد
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و امنیت اجاماعی آنها بایتر اک  ،احساس مسئولی پایری آنها برای حدا

از آب و تمیازی

محله کمار اک  .چنین ناایج مانادضی نشان مایدهاد برخای ابعااد کارمایة اجامااعی مایتوانناد
تقوی کنندة پایداری محیز زیس
p.245

و برخی ضدپایداری محایز زیسا

با اند (

Miller & Buys,

 .)2008,بررکی نقش کرمایة اجاماعی در تشویک افراد به رفاارهای دوکادار محیز زیسا

در کشور چین نشان داد منافع ادا ادی تأثیر مساقیمی بر رفاارهای طرفدار محیز زیسا

کااکنان

دارد و وجود کط باییی از کرمایة اجاماعی ،بهویژه از نوع ناخای ( اامل هنجارهاا ،ارزشهاا،
نگرش ،باورها) ،میتواند ابزاری مدید در تشویک رفاار طرفدار محیز زیس

کاکنان با اد (

Liu et

.)al., 2014, p.190
حقیقایان و همکاران ( )2891نقش عوامل کاخااری را در کاف بین نگرش و رفاارهای محیز
زیسای هروندان هر کرمانشاه مطالعه کردند .مطابک با یافاههاا ،علایرغام پاایینباودن میاانگین
ماغیرهای واکطهای الزام هنجاری ،امکانات و دانش محایز زیساای( ،میاانگین نگارش و رفاارهاای
محیز زیسای هروندان ،ماوکز روبهبایک  .آنها نشان دادند با افزایش کط ماغیرهاای یاد اده،
میزان کاف بین نگرش و رفاار محیز زیسای کاهش

مییابد.

بنیفاطمه و همکاران ( )2898در بررکی ارتبا بین کرمایة اجاماعی و کابک زنادگی محایز
زیسای در بین هروندان هر تبریز دریافاند کرمایة اجاماعی میتواند بر نحاوة تعامال باا محایز
زیس

تأثیر بگاارد و با بهوجودآمدن ارتبا و تعهد بین مردم ،کنش آنها را در برابر طبیع

ندع جمعی کند .همچنین ،از میان ابعاد کهگانة کرمایة اجاماعی ،ابعاد مشارک

تاابع

و انسجام اجاماعی

رابطة معنادار با کبک زندگی محیز زیسای نشان دادهاند ،اما بُعد اعاماد اجاماعی رابطاه معنااداری
را نشان نمیدهد .در مطالعهای مشابه ،تحلیل ارتبا رفاارهای محیز زیسای کاکنان هر ر ا
کبک زندگی نشان داد مسئلة محیز زیس
اجاماعی تلقی نمی ود و بحثی اک
اک

در هرهایی مانناد ر ا

باا

باهعناوان یاک مسائلة مهام

که هنوز وارد عرصة عمومی نشده و محدود به نببگان جامعاه

(فاحی و همکاران ،2891 ،ص.)218
صالحی و امامدلی ( )2892در پژوهشی رفاارهای محیز زیسای افراد بایی  23کاال کااکن در
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مناطک هری اکاان کردکاان را کنجش کردند و تأثیر کارمایة اجامااعی را بار رفاارهاای محایز
زیسای افراد مطالعه و تحلیل کردند .ناایج نشان داد با وجود رایز نامناکاه و امکاناات محادود
محیز زیسای در اکاان کردکاان ،رفاارهای مسئوینة محیز زیسای افراد مورد مطالعه در حد باییی
بوده اک  .عالوه بر این ،از بین مؤلدههای کارمایة اجامااعی ،هنجارهاای اجامااعی دارای رابطاة
دویتری با رفاارهای محیز زیسای اک .
عزیزی و همکاران ( )2892وضعی

رویکرد محیز زیسای زنان خانهدار اهر ایاالم را بررکای

کردند .در این تحقیک رویکرد محیز زیسای امل عالدهمندی به محیز زیس  ،مسئولی پاایری در
دبال محیز زیس

و رفاار محیز زیسای بوده اک  .ناایج حاکی از میزان بایی عالدهمندی ،میزان کم

مسئولی پایری و انطباق کم رفاارهای محیز زیسای زنان خانهدار با اصول محیز زیسای اک

.

داکمی و همکاران ( )2839اکادیل میکنند کرمایة اجاماعی برونگروهی باا گساارش اعاع
اعاماد ،کلگیری بکههای روابز اجاماعی و مشارک

افراد در انجمنهای داوطلبانه باه فرایناد

توکعة ادا ادی کمک میکند .بررکی رفاارهای مسئوینه و غیرمسئوینة محیز زیسای بین منااطک
روکاایی و هری اکاان کرمانشاه نشان داد رفاارهای محیز زیسای در مناطک روکاایی مسئوینهتر
از مناطک هری ،میان افراد مسن مسئوینهتر از افراد جوان ،در میان ماأهالن مسئوینهتر از مجردان
و در میان زنان مسئوینهتر از مردان اک

(ضیاءپور و همکاران ،2892 ،ص.)11

عقیلی و همکاران ( )2833گزارش کردند که بین عناصر عمدة کرمایة اجامااعی باا رفاارهاای
محیز زیسای کاکنان مناطک هری اکاانهای گیالن ،مازندران و گلساان رابطة معناداری وجود دارد
و این روابز در مناطک مبالف جغرافیایی نیز ماداوت اک  .همچنین ،یافاههاا نشاان داد رفاارهاای
مسئوینه نسب
کوخ

و حدا

به محیز زیس

در مناطک مورد مطالعه بیشار امل صرفهجویی در م رف انرژی و

از منابع طبیعی می

ود.

با توجه به مطالعات ،نوآوری این تحقیک از دو زاویه مطرح اک  .نبس

از لحااظ موضاوعی،

تاکنون مطالعهای در زمینة تأثیر کرمایة اجاماعی بر رفاارهای مسئوینة محایز زیساای دانشاجویان
در داخل ایران انجام نگرفاه اک  .دوم از لحاظ نوبودن در جامعة ماورد بررکای ،بادین معناا کاه
جامعه مورد بررکی این تحقیک دانشجویان ر اههای کشااورزی ،مناابع طبیعای و محایز زیسا
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از تح یل و ا اغال به کار ،بیشارین کنش و ارتبا را با محیز زیسا

میبا ند که پس از فراغ

خواهند دا ا  .بناابراین ،رفاارهاای مسائوینه یاا غیرمسائوینة آنهاا باهعناوان برناماهریازان و
کیاک گااران این حیطه ،تأثیر بیشاری نسب

به کایر دانشجویان و افراد جامعه بر محیز زیسا

میگاارد .این جامعه در مطالعات گا اه بررکی نشده اک .
مدل مفهومی پژوهش
مدل مدهومی پژوهش به رح کل  2ترکیم می ود.
سرمایة اجتماعی
اعاماد اجاماعی
انسجام اجاماعی
رفاارهای مسئوینة
امنی
مشارک

محیز زیسای

اجاماعی
اجاماعی

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش

همان طور که در مدل مدهومی تحقیک مشاهده می ود ،ماغیر وابساه رفاارهای مسئوینة محایز
زیسای اک

که تحا

اجاماعی ،امنی

تاأثیر مسااقیم کارمایة اجامااعی و ابعااد آن (اعامااد اجامااعی ،انساجام

اجاماعی و مشارک

اجاماعی) اک  .بر همین اکاس ،فرضیة اصلی پاژوهش باه

رح زیر بیان می ود.
بین کرمایة اجاماعی و ابعاد آن با رفاارهای مسئوینة محیز زیسای دانشاجویان رابطاه وجاود
دارد.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نور ماهی

از نوع تحقیقات کمی و با توجه به هدف تحقیک ،از ناوع تحقیقاات

کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها ،در زمرة تحقیقات توصیدی -همبساگی اک  .جامعة آمااری
پژوهش امل دانشجویان اغل به تح یل در دانشکدههاای کشااورزی ،مناابع طبیعای و محایز
زیس

دانشگاه بیرجند در که مقطع تح یلی کار ناکی ،کار ناکیار د و دکاری به تعاداد 2119

ندر در کال  2891بود .حجم نمونه براکاس فرمول کوکران برابر با  211ندار تعیاین اد .در ایان
پژوهش ،با توجه به اینکه بین کط تح یالت دانشجویان تداوت وجود دارد ،روش نموناهگیاری
ت ادفی طبقهای به روش اناساب ماناکه بهکار گرفاه د.
ابزار پژوهش ،پرکشنامة محقککاخاه بوده که روایی صوری و محاوایی آن توکز کار ناکاان
و صاحهنوران حوزههای علوم اجاماعی و محیز زیس  ،و پایایی آن نیز با محاکبة ضریه آلدای
کرونباخ ارزیابی د که مقدار محاکبه دة برای ماغیر وابساة رفاارهاای مسائوینة محایز زیساای
برابر با  1/11و برای ماغیرهای مساقل تحقیک امل اعامااد اجامااعی ،انساجام اجامااعی ،امنیا
اجاماعی و مشارک

اجاماعی به ترتیه 1/18 ،1/11 ،1/31 ،و  1/19بهدک

آمد کاه مباین دابلیا

اعاماد یا پایایی ابزار کنجش تحقیک اک .
برای جمع آوری دادهها و اطالعات میدانی ابزار پرکشنامه بهکار گرفاه د .برای تجزیهوتحلیل
دادهها ،نرمافزار آماری  SPSSبهکار گرفاه د.
به منوور کنجش رفاارهای مسئوینة محیز زیسای براکاس مطالعات انجامگرفاة داخلی (عقیلی
و همکاران2833 ،؛ حقیقایان و همکاران2891 ،؛ نواح و فروتنکیا)2891 ،

و خارجی( ;Stern, 2000

 )Kollmuss & Agyeman, 2002; Lavergne et al., 2010مداهیم مناکه برای توصایف رفاارهاای
مسئوینه یا غیرمسئوینه در زمینة محیز زیس

اناباب اد و باا طیاف چندگزیناهای لیکارت در

داله  21گویه کنجش د .برای گروهبندی ماغیرهاای رفاارهاای محایز زیساای دانشاجویان بار
حسه کطوح چهارگانه ( غیرمسئوینه ،نسبااً غیرمسائوینه ،نسابااً مسائوینه و مسائوینه) ،پاس از
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جمع پاکخهای داده ده به گویهها ،از تداوت انحراف معیار از میانگین ( )2ISDMبه صاورت زیار
اکاداده د (:)Sadighi & Mohammadzadeh, 2002, p.8
 :Aغیرمسئوینه=
 :Bنسبااً غیرمسئوینه=
 :Cنسبااً مسئوینه=
 :Dمسئوینه=
همچنین ،در این تحقیک باا الهاام از نورهاای صااحهنورانای مانناد پوتناام ( ،)2991بوردیاو
( ،)2939و کلمن ( )2991کط کرمایة اجاماعی بین دانشجویان در چهاار بُعاد اعامااد اجامااعی
(21گویه) ،انسجام اجاماعی ( 1گویه) ،امنی

اجاماعی ( 8گویه) و مشارک

اجامااعی ( 9گویاه)

کنجش و بررکی ده اک  .هر یک از ابعاد یاد ده در کاط کانجش ترکیبای و کااربرد طیاف
چندگزینهای لیکرت اندازهگیری دهاند .به عالوه ،با از روش یاد ده ،ماغیار کارمایة اجامااعی و
ابعاد آن بین پاکبگویان در چهار کط پایین (نامطلوب) ،نسبااً پایین (نسبااً نامطلوب) ،نسابااً باای
(نسبااً مطلوب) و بای (مطلوب) تدکیک د .برای تجزیهوتحلیل دادههاا و کاربسا

تکنیاکهاای

آماری مناکه با کط کنجش ماغیرها نرمافزار آماری  SPSS.22بهکار گرفاه د.
یافتههای پژوهش
ویژگیهای توصیفی جامعة آماری

ناایج پژوهش حاضر نشان داد جنسی

 11/1درصد پاکبگویان زن و مابقی مرد هسااند .میاانگین

کنی نمونة مورد مطالعه  11/1کال بود و  19/3درصد پاکبگویان  23تا  11کال و  89درصد باین
 11الای  19کااال و مااابقی بیشااار از  19کااال کان دا اااند 12/1 .درصااد پاکاابگویان در مقطااع
کار ناکی 11/9 ،درصد در مقطع کار ناکی ار د و  8/1درصد در مقطع دکاری مشغول به تح یل
بودند .همچنین 31 ،درصد پاکبگویان در ر اههاای کشااورزی (آبیااری ،زراعا  ،علاوم دامای،
1. Interval of Standard Deviation from the Mean
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و منابع طبیعی (محیز زیسا

باغبانی و گیاهپز کی) و  11درصد آنان در ر اههای محیز زیس
و مرتع و آببیزداری) در حال فراگیری آموزشهای مربوطه بودهاند.
وضعیت سرمایة اجتماعی و ابعاد آن بین دانشجویان

کرمایة اجاماعی ماغیر مساقل اصلی پاژوهش حاضار اکا
اجاماعی ،امنی

اجاماعی ،انسجام اجاماعی و مشارک

کاه در ابعااد یاد اده یعنای اعامااد

اجاماعی اندازهگیری ده اک  .با نگااهی

به مقدار میانگین ابعاد مبالف کرمایة اجاماعی در جدول  2میتوان بیان کرد بُعد امنی

اجامااعی

در میان دانشجویان دویتر از ابعاد دیگر بوده اک  .طبک پاکاخهاای پاکابگویان ایان بُعاد دارای
میانگینی بایتر از کایر ابعاد بوده و پس از آن ،بعد انسجام اجاماعی هم با کط میانگین بایتری از
دو بُعد اعاماد و مشارک

اجاماعی ،بایترین مقدار را باه خاود اخا ااص داده اکا  .همچناین،

میانگین اخص کرمایة اجاماعی کل  8/12از  1بهدک

آمده اک

که در مقایساه باا حاد میاانی

یعنی  8میتوان بیان کرد کرمایة اجاماعی دانشجویان در حد ماوکز درار دارد.
جدول  .1توزيع نمونههاي آماري بر حسب سرماية اجتماعي و ابعاد آن

سرمایة اجتماعی و ابعاد آن

حداقل

میانگین

حداکثر

انحراف معیار

کرمایة اجاماعی

2/11

8/12

1/12

1/181

اعاماد اجاماعی

2/81

1/91

1/23

1/112

انسجام اجاماعی

2/39

8/93

1

1/921

2

8/31

1

1/189

2

1/31

1/38

1/311

امنی
مشارک

اجاماعی
اجاماعی

رفتار محیط زیستی دانشجویان

همانگونه که بیان د ماغیر رفاار محیز زیسای در این تحقیک با بهکارگیری  21گویه و بار مبناای
طیف چندگزینهای لیکرت کنجش و بررکی د و بهمنوور بازتاب بهار کلی

این کاازة مدهاومی،

پس از جمع امایاز پاکخهای داده ده به گویهها با اکاداده از تداوت انحراف معیار از میانگین (باه
یوة بیان ده در ببش مواد و روش پژوهش) ،توزیع نسبی رفاار محایز زیساای پاکابگویان در
چهار کط به رح جدول  1محاکبه د.
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جدول  .2آمارههاي توصیفي و توزيع فراواني رفتار محیط زيستي دانشجويان

رفتار محیط زیستی

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

غیرمسئوینه

21

22/1

22/1

نسبااً غیرمسئوینه

11

81/1

19/1

نسبااً مسئوینه

11

11

39/1

مسئوینه

21

28/9

211

کل

211

211

آمارههای توصیدی:

حدادل 2/33 :میانگین 8/11 :حداکثر 1/11 :انحراف معیار1/81 :

(بر مبنای طیف لیکرت)

همانطور که درصد فراوانی تجمعی نشان میدهد  19/1درصد از پاکبگویان رفاارهای محایز
زیسای غیرمسئوینه دارند و کمار از محیز زیس
درصد آنان دوکادار محیز زیسا

محافو

میکنند؛ مابقی پاکبگویان یعنی 18/9

باوده و رفاارهاای مسائوینة محایز زیساای باروز مایدهناد.

همچنین ،میانگین رفاارهای محیز زیسای  8/11از  1میبا د .بهعبارت دیگر ،رفاار محایز زیساای
بیشار پاکبگویان کمی بایتر از حد ماوکز بود.
همبستگی رفتارهای محیط زیستی با سطح سرمایة اجتماعی دانشجویان

باتوجه به اینکه ماغیرهای مساقل (کرمایة اجاماعی و هر یک از ابعاد آن) و ماغیر وابساة پاژوهش
(رفاار محیز زیسای) کط کنجش بهفاصلهای دارند ،بناابراین ،بارای کانجش جها
ارتبا آنها آزمون همبساگی پیرکون اجرا د که ناایج در جدول  8بیان ده اک .
جدول  .3همبستگي متغیر رفتارهاي محیط زيستي با متغیر سرماية اجتماعي و ابعاد آن

متغیر اول

رفاار
محیز زیسای

متغیر دوم

ضریب همبستگی

سطح معناداری

اعاماد اجاماعی

1/119

1/299

انسجام اجاماعی

1/239

**1/129

اجاماعی

1/122

1/111

1/281

*1/191

1/211

**1/119

امنی
مشارک

اجاماعی

کرمایة اجاماعی
** معناداری در کط  1درصد
* معناداری در کط  21درصد

و ادت
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همان طور که ناایج نشان میدهند به جز اعاماد و امنی
یعنی انسجام و مشارک

اجاماعی ،کایر ابعاد کارمایة اجامااعی

اجاماعی همبساگی دابل دبول و در حد ماوکطی با رفاار محایز زیساای

دارند .کط معناداری آزمونها نیز نشان داد میزان همبسااگی کارمایة اجامااعی باا رفااار محایز
زیسای در کط اطمینان  91درصد معنادار اک .
رابطة سرمایة اجتماعی با مؤلفههای رفتارهای محیط زیستی

رابطة ماغیر کرمایة اجاماعی با مهمترین مؤلدههاای رفاارهاای محایز زیساای باا اجارای آزماون
همبساگی پیرکون کنجش د (جدول  .)1همانطور که در جدول  1مشااهده مای اود ،ضاریه
همبساگی کرمایة اجاماعی با مؤلدههای رفاار محیز زیسای پاکبگویان اامل «ریباان زبالاه در
طبیع »« ،اکاداده از وکایل حمل ونقل عمومی»« ،تدکیک زباله هاا در محال زنادگی»« ،اکااداده از
مح ویت بازیاف

ده»« ،حدا

از منابع طبیعی»« ،مشارک

در مراکم مرتبز با محیز زیسا »،

«عالدهمندی به افزایش آگاهی محیز زیسای» و «اکاداده از مح اویت ارگانیاک» مادااوت اکا
بهطوری که ضریه همبساگی کرمایة اجاماعی با مؤلدههای رفااری «عالدهمندی به افزایش آگاهی
محیز زیسای» و «تدکیک زبالهها در محل زندگی» بیشاارین مقادار را دا ااه و نشااندهنادة یاک
همبساگی دوی اک  ،ولی ضریه همبساگی بین کرمایة اجاماعی با رفاار «اکاداده از مح اویت
ارگانیک» کمارین مقدار و در حد خیلی ضعیف اک  .افزایش کرمایة اجاماعی از طریک گساارش
مشارک

اجاماعی دانشجویان در انجمنها و گروههای علمای مایتواناد زمیناة افازایش داناش و

آگاهیهای محیز زیسای آنان را فراهم کند که در نهای  ،به بهبود نگرش دانشجویان و درک بهاار
آنها از اهمی

و نقش محیز زیس

منجر می ود و تغییر در رفاارهای محیز زیسای را به دنباال

دارد.
همچنین ،ناایج نشان داد از هش
معنادار و رابطة مثب

رابطة آزمون ده ،ش رابطه در کاط تشابیص  1درصاد

با کط کرمایة اجاماعی دارد .بهعبارت دیگار ،اناواار مایرود باا باایرفان

کط کرمایة اجاماعی دانشجویان ،رفاارهای محیز زیسای مسئوینة آنها افزایش یابد.
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جدول  .4همبستگي متغیر سرماية اجتماعي با مهمترين مؤلفههاي رفتار زيست محیطي

ضریب همبستگی

سطح معناداری

رفتار محیط زیستی مسئوالنه
ریبان زباله در طبیع

-1/183

1/811

اکاداده از وکایل حملونقل عمومی

1/211

** 1/111

تدکیک زبالهها در محل زندگی

1/291

** 1/129

1/211

** 1/111

حدا

از منابع طبیعی

1/211

** 1/111

مشارک

در مراکم مرتبز با محیز زیس

1/291

** 1/181

عالدهمندی به افزایش آگاهی محیز زیسای

1/291

** 1/121

اکاداده از مح ویت ارگانیک

1/218

* 1/111

اکاداده از مح ویت بازیاف

ده

** معناداری در کط  1درصد
* معناداری در کط  21درصد

بحث و نتیجه
با توجه به اهمی

مسائل محیز زیسای و نقش اکاکی رفاارهای انساان در حداظ یاا تبریاه آن،

باید رفاارهای محیز زیسای انسان و عوامل مؤثر بر آن مد نور درار گیرد .در این مطالعه تأثیر یکی
از ماغیرهای مهم یعنی کرمایة اجاماعی و ابعاد چهارگانة آن بر رفاارهای محیز زیسای یک گاروه
ویژه از افراد اجاماع یعنی دانشجویان ر اههای کشاورزی و منابع طبیعی و محایز زیسا
توجه به ماهی

ر اههای یاد ده ارتبا بیشاری با محیز زیس

کاه باا

و بهکارگیری منابع طبیعی دارناد،

بررکی د .ناایج نشان داد کط رفاارهای محیز زیسای دانشجویان چندان مطلوب نبوده و کمای
بایتر از حد ماوکز اک  .همانطور که کالرک و همکاران ( )1121بیان کردناد مشاکل وضاعی
نامطلوب نگرش و رفاار محیز زیسای در بین دانشجویان را مایتاوان باا اتبااذ کیاکا
ماناکه در جه

حدظ و ارتقای محیز زیس

آموز ای

تدوین کرد و با همکااری باینر ااهای ،زمیناههاای

ارتقای نگرش و رفاارهای محیز زیسای دانشجویان را در راکاای دکایابی به توکاعة پایادار هماوار
کرد.
ناایج نشان داد بین کرمایة اجاماعی و رفاارهاای محایز زیساای دانشاجویان رابطاة مثبا

و
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مساقیم وجود دارد و در پی افزایش کط کرمایة اجامااعی دانشاجویان ،ااهد بهباود رفاارهاای
محیز زیسای آنها خواهیم بود .این ناایج با یافاههای بنیفاطمه و همکاران ( ،)2891و صاالحی و
امامقلی ( )2833همبوانی دارد .به عالوه ،از بین ابعاد کرمایة اجاماعی ،دت و ددرت همبساگی
دو بُعد انسجام اجاماعی و مشارک
ولی بین بُعد امنی

اجاماعی با رفاارهای محیز زیسای دانشجویان دویتر اکا ،

اجاماعی و رفاارهای محیز زیسای دانشاجویان کماارین ارتباا وجاود دارد.

بنیفاطمه و همکاران ( )2892نیز نشان دادند بین کبک زندگی محیز زیسای و انسجام و مشارک
اجاماعی رابطه وجود دارد؛ ولی بُعد اعاماد اجاماعی رابطة معناداری را نشان نمیدهد .ایان رابطاة
دوی بین میزان کرمایة اجاماعی (انسجام اجاماعی و مشاارک
دانشجویان نسب
آنان نسب

به محیز زیس

اجامااعی) باا رفاارهاای مسائوینة

نشان میدهد که هنجارهای انسجام و مشارک

بر کنش اجاماعی

به محیز طبیعی پیرامون خود تأثیر بسزایی دا اه و در این زمینه عامل تعیینکننده به مار

میروند .بنابراین ،ایساه اک

جه

کنارل و ارتقای کیدی

برخورد و رفاار دانشجویان (بهعناوان

برنامهریزان و مدیران آیندة کشور بهویژه در زمینههای کشاورزی ،منابع طبیعای و محایز زیسا )
نسب

به محیز زیس

و ایجاد حس مسئولی پایری و دلسوزی نسب

باه محایز طبیعای پیراماون

بهویژه محیز زیس  ،مطابک با یافاههای تحقیک بیش از هر عن ری به تحکایم انساجام و مشاارک
اجاماعی دانشجویان توجه کرد .بنابراین ،پیشنهاد می ود برای تسهیل در کنشهای مسئوینة محیز
زیسای ،زمینههای همبساگی و مشارک

جمعی بین ا باص ،گاروه هاا و اجاماعاات دانشاجویی

گسارش یابد.
بررکی رابطة کرمایة اجاماعی با مؤلدههای رفاارهای محیز زیسای مسئوینه نشان داد کارمایة
اجاماعی با مؤلدههای رفااری «عالدهمندی به افزایش آگاهی محیز زیسای» و «تدکیک زبالاههاا در
محل زندگی» بیشارین ارتبا و با رفاار «اکاداده از مح ویت ارگانیاک» کماارین رابطاه را دارد.
این رابطهها نشان داد تقوی

کرمایة اجاماعی میتواناد موجباات افازایش داناش محایز زیساای

دانشجویان و بهبود رفاارهای محیز زیسای آنان را به همراه دا اه با د .ماأکدانه هناور باین افاراد
جامعه محیز زیس

بهعنوان یک دارایی با ارزش مانند کایر داراییهای زندگی دلمداد نمی اود و

چون بهایی برای دکایابی به آن پرداخ

نمی ود ،از دیادگاه آناان ارزش انادکی دارد کاه هماین

244

بررسی رابطه سرمایة اجتماعی با رفتارهای محیط زیستی دانشجویان دانشگاه بیرجند

موضوع به گسارش رفاارهای غیرمسئوینه محیز زیسای دامن میزند .بنابراین ،ایساه اک
کرمایة اجاماعی دانشجویان بهخ وص در بُعد مشارک
ناخ
زیس

آنها از جایگاه و ارزش وادعی محیز زیس

اجاماعی تقوی

ابعااد

ود تا از یککو زمیناة

و کارکردها ،کایها و خدمات مبالف محیز

و همچنین ،کمیابی و محدودبودن منابع محیز زیسای مانند آب و هوای پاکیزه بیشازپایش

فراهم ود و از کوی دیگر ،رفاارهای محیز زیسای مسئوینه بین آنها نمود بیشاری پیدا کند .باه
اعاقاد پرتی و وارد ( )1112گرچه برای مدتهای طوینی مشارک
منابع طبیعی موجود در محیز زیس

جمعای ماردم بارای مادیری

بهکار گرفاه ده اک  ،مشاوران و برناماهریازان ایان حیطاه

توجه اندکی به نقش کرمایة اجاماعی بر پیامدهای محیز زیسای دا اهاند و بنابراین ،بارای بهباود
محیز زیس

کیدی

باید کرمایه گااری بیشاری برای خلک کرمایههای انسانی و اجامااعی دا ااه

با ند.
از آنجا که نهادینه دن هنجارها و رفاارهای محیز زیسای مسئوینة افراد هر اجاماعی مساالزم
آموزشهای یزم از طریک نهادهای ماولی جامعهپایری اک  ،پیشنهاد می اود نهادهاای آموز ای
مربوطه مانند دانشگاهها و بهویژه دانشکدهها و گروههای مرتبز با محایز زیسا
رکال

و مناابع طبیعای

فرهنگکازی خود را بر عهده گرفاه و از طریک ارائة دروس مناکه ،کالسهای آموز ی و

همایشها و اردوهای علمی محیز زیسای در کاط دانشاجویی ،راهکارهاای عملای و ماؤثری را
برای بهبود رفاار محیز زیسای دانشجویان ارائه کنند تا در آینده اهد رفاارهای مسائوینهتاری از
کوی آنها با یم.
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