
 

  محیط زیستیبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهاي 

  1)گردشگران دریاچه شورابیل اردبیل: مطالعه موردي(
 
  

  3، هادي عباسی کالن 2علی اصغر فیروزجائیان  دکتر،  1صادق صالحی دکتر

  

   .، بابلسر، ایراندانشگاه مازندران ،جامعه شناسی محیط زیستگروه علوم اجتماعی،  ،دانشیار. 1 

  .، بابلسر، ایراندانشگاه مازندران ،علوم اجتماعیگروه  دانشیار،. 2 

 .، بابلسر، ایرانپژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران ، رشتهدانشجوي کارشناسی ارشد. 3 

  

  

  18/07/97  :تاریخ دریافت

  12/03/99:  تاریخ پذیرش

  

  

  

  

  :ها کلید واژه

 ،یستیز طیمح يرفتارها

 ،یاجتماع هیسرما

  .لیشوراب اچهیدر ،يگردشگر

  چکیده

نامناسب  يدر اثر رفتارها ستیز طیاست که تعادل مح نیباشد ا یکه بشر امروز با آن مواجه م یاز جمله مخاطرات اساس :مقدمه

 یستیز طیمح يبر رفتارها یعوامل مختلف. بشر را نابود خواهد کرد اتیح دیبدون ترد ابد،یروند اگر ادامه  نیبشر بر هم خورده و ا

 طیمح يبر رفتارها یاجتماع هیسرما ریتأث یپژوهش، بررس نیهدف از ا. از جمله آنهاست یاجتماع هیدارد که سرما ریانسان تاث

  .باشد یم) لیاردب( لیشوراب اچهیگردشگران در یستیز

 لیشوراب اچهیگردشگران در ق،یتحق نیدر ا يجامعه آمار. انجام شده است شیمایپژوهش حاضر، به روش پ  :قیتحق روش

 یشده توسط چو و کانگ، صالح ها از پرسش نامه استفاده داده يگردآور يبرا. آسان استفاده شده است يریو از نمونه گ باشند یم

معادالت  کیاز تکن قیتحق اتیمنظور فرض به ن،یهمچن. قرارگرفته است وردمحاسبهآن م ییایو پا ییشده است که روا استفاده

   .استفاده شد 22افزار آموس نسخه  با استفاده از نرم يساختار

 هیسرما ن،یهمچن. آنها نقش دارد یستیز طیمح يگردشگران بر رفتارها یاجتماع هیکه سرما دهند ینشان م جینتا  :ها افتهی

 ،یاز طرف. ندارد ریتاث یستیز طیبر نگرش مح یاجتماع هیسرما یبر احساس تعلق به جامعه گردشگران نقش دارد، ول یاجتماع

. نقش ندارد یستیز طیمح ينقش دارد، اما احساس تعلق به جامعه بر رفتارها یستیز طیاحساس تعلق به جامعه بر نگرش مح

  .دارد ریتاث یستیز طیمح يبر رفتارها یستیز طینگرش مح ن،یهمچن

 نیو همچن ستیز طیبهبود رفتار مردم نسبت به مح يگرفت که برا جهیتوان نت یم قیتحق نیا يها افتهیاز   :يریگ جهینت

  .شود تیدر جامعه، تقو یاعتماد در گردشگران و به طور کل ژهیو به و یاجتماع هیسرما دیمسئوالنه، با یستیز طیمح يتوسعه رفتارها

 

  ه مقدم

از طرف ). 1388تقوي و سلیمانی،( مطرح است دنیا صنایع ترین-  متنوع و ترین بزرگ از یکی عنوان به 2امروزه،گردشگري

. ترین منابع ایجاد اشتغال و ثروت در جهان و موتور اقتصادي براي ملل توسعه یافته و در حال توسعه است دیگر، یکی از بزرگ

این اهمیت را می توان از تعداد بسیار زیاد گردشگرانی که در سراسر دنیا جابه جا می شوند و در آمدي اقتصادي هنگفتی که 

                                                             
» )گردشگران دریاچه شورابیل اردبیل: مورديمطالعه (تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهاي محیط زیستی «مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  ١

 .می باشد که در دانشگاه مازندران دفاع شده است
  مسوول ي نویسنده: s.salehi@umz.ac.ir 
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آن مورد توجه قرار  محیط زیستیبراي جامعه مقصد وارد می کنند از یک طرف و در عین حال، پیامدهاي اجتماعی، فرهنگی و 

هزار و  5معادل  2010این رقم در سال ؛در صد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد 2/9صنعت گردشگري . داد

درصد کل اشتغال را  7/11یون شغل را در سراسر جهان پشتیبانی می کند که میل 200میلیارد دالر بوده است، بیش از  751

توسعه ). 2010انجمن جهانی مسافرت و جهانگردي،(سال گذشته رشد نیم درصدي داشته است  10شامل می شود و نسبت به 

. ین صنعت توجه دارندبرخی از صاحب نظران بر ابعاد مثبت ا ،در حقیقت. صنعت گردشگري داراي تبعات مثبت و منفی است

تبعات سوء این  :عده اي نیز برابعاد منفی آن تاکید دارند و معتقدند .به همین دلیل توسعه بی مانع آن را توصیه کرده اند

  ). 1385زاهدي، ( صنعت بر تبعات مثبتش فزونی دارد و لذا باید از توسعه آن جلوگیري کرد

دریاچه شورابیل . است نمایان شده، امروزه نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح محلی نیز، محیط زیستیمشکالت  گستره

این دریاچه سالیان . یکی از نادرترین دریاچه هاي طبیعی درون شهري ایران است که در محدوده شهر اردبیل واقع شده است

بوده و از سوي دیگر، همه ساله پذیراي گردشگران و  متمادي پذیراي پرندگان مهاجر مختلفی از جمله پلیکان، درنا، فالمینگو 

اما عوامل متعددي از جمله ساخت و سازهاي بی . بازدیدکنندگان زیادي براي دیدن این پرندگان در محیط طبیعی می باشد

 به ، باعث... و  رویه در اطراف دریاچه، ورود پساب هاي فاضالب انسانی، زباله ریزي گردشگران و بازدید کنندگان در این دریاچه

اگرچه در نگاه اول، به نظر می رسد ). 1395خبرگزاري مهر، (ت محیطی، مثل مرگ ماهیان شده است بوجود آمدن مسائل زیس

که مشکالت مربوط به این دریاچه جنبه طبیعی و کالبدي دارند، اما همانند همه پدیده ها، این مسایل از جنبه انسانی برخورار 

گردشگران می توانند ازجمله افرادي . مختلف این پدیده از نظر و جنبه اجتماعی نیز حائز اهمیت می باشندبوده و لذا ابعاد 

به عنوان مثال، گردشگران می توانند با رفتارهایی . باشند که هم در تخریب و هم حفظ محیط زیست این دریاچه، دخیل باشند

باعث تخریب محیط زیست این دریاچه  ،... در اطراف دریاچه و یجاد آتش از قبیل ریختن زباله، ریختن مواد شوینده شیمیایی، ا

 جلوگیري از تولید زباله ودر مقابل، این گردشگران می توانند با رفتارهایی از قبیل عدم تولید یا . و محیط اطراف آن شوند

در حفاظت از این دریاچه، ... آبی و  منابع آلودگی از خودداري و آبها از ، مراقبتشکار بی رویه آبزیان عدم ،درست مصرف کردن

را مورد بررسی قرار  تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهاي محیط زیستی گردشگران بر آن است تا یققتحاین  .نقش ایفا نمایند

  .دهد

 7و وارد 6، پرتی)2008( 5، دوالل)2009( 4، کریشنا)2010( 3، جونز)2016( 2و کانگ 1محققان اجتماعی از جمله چو

، به بررسی رابطه انواع )1388(، عقیلی و همکاران )1391(، صالحی و امامقلی )1392(، فتحی )1393(، محمدي )2001(

پرداخته اند و معتقدند که بین سطوح مختلف سرمایه اجتماعی و رفتار زیست  محیط زیستیسرمایه ي اجتماعی، با رفتار هاي 

رمایه اجتماعی صرف، شرط کافی براي بهبود ترجیحات زیست محیطی افراد و سیاست محیطی، رابطه وجود دارد اما وجود س

افراد  محیط زیستیزیرا نوع سرمایه اجتماعی و چگونگی نتایج آن، متفاوت است و تاثیر کلی آن، بر ترجیحات . دولت ها نیست

  . و سیاست دولت ها متفاوت است

انتظار می رود پیامدهاي مثبت سرمایه . پیامد مثبت و منفی می باشدبه نظر می رسد سرمایه اجتماعی داراي دو نوع  

در نتیجه این فرایند، رفتارهاي زیست محیطی مسئوالنه در قبال . اجتماعی، باعث بوجود آمدن کنش ها و رفتارهاي مثبت شود

ر این اساس، انتظار می رود ند داراي پیامد منفی باشد و باعالوه براین، سرمایه اجتماعی می تو. محیط زیست صورت گیرد

پیامدهاي منفی سرمایه اجتماعی، باعث بوجود آمدن کنش ها و رفتارهاي منفی شود و به تبع آن رفتارهاي زیست محیطی 
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    147 )   لیاردب لیشوراب اچهیگردشگران در: يمطالعه مورد(یستیز طیمح يبر رفتارها یاجتماع هیسرما ریتاث یبررس

با توجه به مباحث مطرح شده، این سوال مطرح می ). 1390، امامقلی(  غیر مسئوالنه اي در قبال محیط زیست صورت گیرد

  عی گردشگران دریاچه شورابیل چه تاثیري بر رفتار زیست محیطی آنان دارد؟شود که سرمایه اجتما

  

  پیشینه تجربی

ی مسئوالنه طیمح ستیزی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهاي شناخت جامعهبررسی "پژوهشی تحت عنوان ، )1393(محمدي 

حجم نمونه . اطالعات، پرسشنامه بوده است يآور جمعروش تحقیق این پژوهش پیمایش و ابزار . پرداخته است "در شهر اهواز

ي پژوهش ها افتهی. ي، انتخاب شده استا خوشهي ریگ نمونه، که از طریق نفر از ساکنان شهر اهواز بوده 384پژوهش حاضر 

 نتایج حاصل از. مسئوالنه، رابطه معنادار وجود دارد محیط زیستیکه بین سن، جنسیت و قومیت، با رفتارهاي  دهد یمنشان 

درصد از  70که در مجموع  اند بودهکه تنها دو متغیر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی معنادار  دهد یمرگرسیون نشان 

  .کند یمی مسئوالنه را، این دو متغیر تبیین طیمح ستیزتغییرات مربوط به رفتارهاي 

روستاییان شهرستان  محیط زیستی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهاي"، پژوهشی تحت عنوان )1395(یزدانی و شمس 

اي تصادفی و با حجم  گیري چند مرحله روش تحقیق این پژوهش پیمایش بوده است و از طریق نمونه. اند انجام داده "مریوان

درصد از روستاییان،  8/82دهد که  نتایج نشان می. اند نفر از روستاییان شهرستان مریوان، مورد پژوهش قرار گرفته 250نمونه 

، محیط زیستیتحلیل همبستگی بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و رفتارهاي . متوسطی را دارا هستند یستیمحیط زرفتار 

تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نیز نشان دهنده این است که چهار متغیر . باشد دار، می نشانگر وجود رابطه مثبت و معنی

درصد واریانس سطح رفتارهاي حفاظت محیط زیستی  7/37عی، سطح تحصیالت، مشارکت اجتماعی، سن، و انسجام اجتما

  .کند روستاییان را، تبیین می

گیري رفتار حامی  نقش هنجارهاي فردي و اجتماعی در شکل"، پژوهشی تحت عنوان )1395(صالحی و امامقلی 

ي رفتار  تسهیل کننده این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که هنجارها تا چه حد. اند انجام داده "زیست محیط

زیستی را کاهش دهند؟ این پژوهش با استفاده از  توانند شکاف بین نگرش و رفتار محیط زیستی هستند و تا چه حد می محیط

اي بوده و  اي چند مرحله گیري این پژوهش، خوشه شیوه نمونه. روش پیمایش در مناطق شهري مازندران صورت پذیرفته است

دهد که در جامعه مورد مطالعه  هاي پژوهش نشان می یافته. اند وان نمونه مورد بررسی قرار گرفتهنفر به عن 467تعداد 

که بر رفتارهاي محیط  با این وجود این هنجارها عالوه بر این. هنجارهاي فردي و جمعی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند

همچنین نتایج تحلیل . رفتار محیط زیستی کمک کنندتوانند به کاهش شکاف بین نگرش و  زیستی تأثیرگذار هستند می

بینی کننده  رگرسیون نشان دهنده این است که هنجارهاي جمعی بیشترین تأثیر را بر رفتار محیط زیستی دارد و پیش

  .باشد تري نسبت به سایر متغیرها می قوي

  

   

 از شواهدي: اجتماعی سرمایه ایجاد و محلی محیطی زیست هاي گروه "، پژوهشی تحت عنوان )2006(و همکاران  1کلیزا

 و زیست محیط کیفیت آموزش، حفاظت،( محیط زیستیهاي  گروه اصلی نوع این مطالعه بر روي چهار. اند انجام داده "ورمونت

هاي  در ایجاد مشارکت محیط زیستیهاي  گروه آیا که این بررسی منظور در این پژوهش به. انجام شده است) زمین از حفاظت

بندي  طبقه گروه هر باشند، اطالعات این پژوهش می اصلی که منبع ها، گروه رهبران با تلفنی مصاحبه از مدنی نقش دارند، پس

هاي پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین  یافته .شده است انجام گروه هر مورد در خاص اطالعات آوري جمع و شده

مدرن و در حال پیشرفت،  محیط زیستی هاي ها گروه طبق این یافته. و ایجاد سرمایه اجتماعی دارد محیط زیستیهاي  گروه

  .باشند هاي مدنی می عی، خصوصاً در بعد مشارکتباعث افزایش سرمایه اجتما
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 براي مسئولیت احساس ترویج و بینی پیش در اجتماعی سرمایه نقش"، پژوهشی تحت عنوان )2008( 2و بویس 1میلر

 بینی پیش اجتماعی در سرمایه تأثیر هدف از این پژوهش بررسی. اند انجام داده "استرالیا جامعه محلی در محیطی زیست مسائل

پیمایش بوده و تعداد  ،روش تحقیق این پژوهش .است محلی استرالیا بوده جامعه محیط زیستیمسائل  مسئولیت احساس

 بینی پیش فهم و  امکان اجتماعی سرمایه مختلف انواع دهد که هاي این پژوهش نشان می یافته .باشد نفر می 375نمونه آن 

 محیط زیستی در مسائل مسئولیت احساس افزایش و کاهش در اجتماعی سرمایه عناصر. دهد پایدار را افزایش می اقدامات

  .دخیل بوده است محلی استرالیا جامعه

 این. اند انجام داده "کشورها محیط زیستیسرمایه اجتماعی و عملکرد "، پژوهشی تحت عنوان )2011(و همکاران  دوالل

 تحلیل و تجزیه به کشورها از زیادي تعداد اجتماعی سرمایه مختلف ابعاد از سنجش جدید هاي داده از مجموعه استفاده با مقاله

برابري جنسیتی، (در این پژوهش پنج شاخصه توسعه اجتماعی  .پرداخته است زیست محیط و اجتماعی سرمایه بین رابطه

ج تحقیق نشانگر این است که نتای. مورد ارزیابی قرار گرفت) هاي مدنی ها و فعالیت انسجام گروهی، اعتماد بین فردي، انجمن

در بین پنج بعد شاخص  .است دار معنی و مثبت متوسط، طور به اجتماعی، توسعه و شاخص محیط زیستیرابطه بین عملکرد 

  .باشد توسعه اجتماعی، بعد جنس داراي باالترین همبستگی می

 شواهدي: محیط زیستی هاي نگرانی براي اجتماعی مبنایی سرمایه"پژوهشی تحت عنوان ) 2011( 4و نیلسون 3ماسیاس

 شهرهاي مین، در سال افراد بزرگ از تصادفی تلفنی نظرسنجی یک اساس بر پژوهش، این. اند انجام داده "نیواینگلند شمال از

 هاي نگرانی بررسی مربعات، به حداقل رگرسیون از روش تحلیل استفاده و با نفر، 1200ورمونت، با تعداد نمونه  و نیوهمشایر

 گیري شکل در فردي اجتماعی سرمایه بررسی تأثیر هدف از این پژوهش. رداخته استپ شناختی جامعه با ادبیات حیط زیستیم

 افراد نگرانی تعیین در مهمی نقش بین افراد، ارتباطات دهد که هاي این پژوهش نشان می یافته .بوده است محیط زیستی نگرش

 ماه طول در دوستان با دیدار تعداد اجتماعی، ي سرمایه شده گیري بعد اندازه سه از این، بر عالوه .کند ایفا می زیست محیط براي

  .دارد محیط زیستی هاي نگرانی دار منفی، با معنی گذشته، رابطه

 "فردي محیط زیستی رفتارهاي در اجتماعی هنجارهاي تأثیرات بررسی"، پژوهشی تحت عنوان )2012( 6و سون 5پارك

 محیط زیستیتوصیفی و بازدارنده بر رفتارهاي  ی چگونگی تأثیر هنجارهاي اجتماعیهدف این پژوهش بررس. اند انجام داده

 280سال بوده و تعداد نمونه  18روش تحقیق این پژوهش پیمایش بوده و نمونه مورد مطالعه این پژوهش افراد باالي . باشد می

 محیط زیستی اول اینکه هنجارهاي: نکته است 3ي نشان دهنده هاي حاصل از تحلیل معادالت ساختار یافته. باشد نفر می

 نقش شخصی، محیط زیستی هنجارهاي دوم .دارند محیط زیستیشخصی  هنجارهاي بر مثبتی تأثیر توصیفی، و بازدارنده

 و محیط زیستیاجتماعی  هنجارهاي بین روابط سوم در .مثبت دارد اثر محیط زیستی رفتار کند و بر می بازي مهمی اي واسطه

 تعدیل اثر داراي نظارتی خود حال، این با .کند نمی کننده بازي تعدیل خود نظارتی، نقش شخصی، محیط زیستی هنجارهاي

  .دارد محیط زیستی رفتار و شخصی محیط زیستی هنجارهاي بین روابط در توجهی قابل

ساکنان  زیست محیط حامی رفتارهاي تشویق در اجتماعی سرمایه نقش"، پژوهشی تحت عنوان )2014(و همکاران  7لیو

 در بهبود سرمایه جامعه ساکنان بین همکاري بررسی تأثیر هدف از این پژوهش. اند انجام داده " اکوتوریسم بر مبتنی جوامع

روش تحقیق این  .است چگونه زیست حامی محیط رفتارهاي در تشویق نقش سرمایه اجتماعی اینکه و بوده است، اجتماعی

در مرحله . به کار گرفته شد CBET8یک رویکرد کیفی براي درك معانی  ،در مرحله اول. اي بوده است هش سه مرحلهپژو

هاي مطالعه کیفی،  اساس یافته بر ،در مرحله سوم. شد یک جلسه در روستاهاي مقصد براي توجیه اهمیت موضوع برگزار ،دوم

 .باشند می چین در گردشگري مقصد دو نفر از ساکنان 420 شامل پژوهش نمونه مورد مطالعه این. پرسشنامه تدوین گردید
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 بر مستقیم تأثیر اقتصادي و اجتماعی منافع که دهد می نشان ساختاري معادالت مدل تحلیل و تجزیه از حاصل هاي یافته

 تا تأثیر داراي ساختاري،سرمایه اجتماعی  جاي به شناختی اجتماعی سرمایه ساکنان دارد و زیست محیط حامی رفتارهاي

 ابزاري شناختی، نوع از ویژه به اجتماعی، سرمایه از باالیی سطح که دهد می نشان ها یافته این .است رابطه این در واسطه حدي

  .است ساکنان زیست محیط حامی رفتارهاي تشویق در

 هاي آموزشی برنامه: جوانان میان در اجتماعی سرمایه سنجش"، پژوهشی تحت عنوان )2015(و همکاران  1کراسنی

هاي شناختی و ساختاري سرمایه اجتماعی در  در این پژوهش با استفاده از نظریات پاتنام، ویژگی. اند انجام داده "محیط زیستی

روش تحقیق این پژوهش از نوع آزمایش بوده که شرکت کنندگان در آن به دو گروه تقسیم . بین مورد ارزیابی قرار گرفته است

داده شد و گروه دیگر  محیط زیستیبه گروه مداخله آموزش . هفته در معرض آزمایش قرار گرفته بودند 6-5د که به مدت شدن

 سرمایه که دهد می هاي پژوهش نشان یافته. ساله بودند 18-14شرکت کنندگان در این پژوهش، جوانان . گروه کنترل بود

محیط هاي آموزش  از طریق برنامه منظور جوانان دهد بدین می ارائه تزیس آموزش محیط برنامه براي چارچوب یک اجتماعی

  .سازد، ایجاد کنند می قادر را مشارکت جمعی که شرایطی را ،زیستی

 دراجتماعی تأثیرات سرمایه  خطوط  بررسی: زمینه مثابه بهقرار دادن رفتار "اي تحت عنوان ، مقاله)2016(چو و کانگ 

. پرداخته شده است محیط زیستیدر این مقاله، به ماهیت اجتماعی عمومی رفتارهاي . اند انجام داده "محیط زیستیرفتار 

در این . باشند باشد که در طول رودخانه هان کره جنوبی ساکن می نفر از افراد می 1348نمونه جامعه آماري این تحقیق شامل 

طرح گردیده  محیط زیستیسرمایه اجتماعی با رفتارهاي  اي ینهزمتحقیق، یک مدل تجربی جدیدي براي تجزیه و تحلیل اثر 

بینی قابل توجهی از  دهد که ساختار سطح جامعه، پیش سطحی، نشان می ها مبتنی بر  مدل معادالت ساختاري چند یافته. است

فردي، ساختار  در سطح که یدرحالخصوصی و عمومی است،  محیط زیستیتغییرات مکانی سرمایه اجتماعی در هر دو رفتار 

 .باشد یمخصوصی  محیط زیستیبینی براي رفتار  روابط جامعه داراي قدرت پیش

محیطی با سرمایه  ي شناخت رابطه رفتار زیست تحقیقات مختلفی، چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور در حوزه

توان  به این تحقیقات از دو جنبه می .اند پرداختههاي مختلف، به این موضوع  اجتماعی، انجام شده است که هر کدام از جنبه

تحقیقاتی که مشخصاً  -ب .اندمحیطی پرداخته تحقیقاتی که به بررسی عوامل تأثیرگذار، بر رفتارهاي زیست - الف: توجه کرد

پژوهش حاضر از  .دان محیطی، مورد بررسی قرار داده تأثیر سرمایه اجتماعی، یا بعدي از سرمایه اجتماعی را بر رفتارهاي زیست

هاي انجام شده بخصوص در ایران، تحلیلی علًی از سرمایه اجتماعی  پژوهش - 1که : هاي قبلی متفاوت است سه جهت با پژوهش

هاي آماري همچون همبستگی، جداول تقاطعی، آنووا و رگرسیون، به  اند و بیشتر از آزمون محیطی انجام نداده و رفتارهاي زیست

ما در این پژوهش به دنبال تحلیل علًی از سرمایه اجتماعی و رفتارهاي ا اند، اوت بین دو متغیر بودهدنبال رابطه و تف

هاي مرور شده، افراد عادي و ساکنان  در پژوهش - 2. باشیم محیطی از طریق تکنیک تحلیل معادالت ساختاري می زیست

که مستقیم با طبیعت در ارتباط هستند، مورد مطالعه قرار  اند اما در این پژوهش، گردشگران مناطق، مورد مطالعه قرار گرفته

هاي این پژوهش منطقه مورد مطالعه است که در استان اردبیل انجام خواهد شد و پژوهشی در باب  از دیگر تفاوت - 3. گیرد می

  .این موضوع در منطقه انجام نشده است

  

  نظري پیشینه

  2پارادایم نوین محیط زیستی

افراد تغییر می  محیط زیستینظریات مختلفی در مورد نحوه رفتار مردم در رابطه با محیط زیست و این که رفتارهاي 

است، که براي نخستین بار توسط دانلپ و  ون  محیط زیستییکی از نظریه هاي  محیط زیستیپارادایم نوین . یابد، وجود دارد

که محور پارادایم اجتماعی غالب در ) 1970( ، تحت تأثیر پیراژه و ارلیخ1970دانلپ و ون لیر در اواسط دهه . لیر مطرح شد

آمریکا را ضد محیط زیست می دانستند و با درك این واقعیت که محیط زیست گرایان به موضوعاتی گسترده تر از محافظت 

یی در دیدگاه هاي انسان، نسبت زیست محیطی می پردازند، به این نتیجه رسیدند که به واسطه محیط زیست گرایی، چالش ها

                                                             
1 Krasny 
2 New environmental paradigm 
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 محیط زیستی نوینمفهوم سازي آنها در مورد چیزي که پارادایم . به طبیعت و رابطه ي انسان با آن به وجود آمده است

)NEP(  می نامیدند، حول عقایدي درباره ي توانایی انسان در به هم ریختن تعادل طبیعت، وجود محدودیت هایی براي رشد

به اعتقاد آن ها، علی رغم چیرگی یک پارادایم اجتماعی . جوامع انسانی، و حق انسان براي حکمرانی بر طبیعت، می چرخید

 "ظهور کردند که پارادایم اجتماعی غالب جوامع غربی در ارتباط  با افکاري  80ضد اکولوژیکی در جوامع غربی، در دهه 

   .)1978 دانلپ و ون لیر،(را به چالش کشیدند "مستثنی بودن بشر

 تفاوت عمومی جمعیت و زیست محیط جوامع اعضاي بین NEP نمرات نشان دهنده ي تفاوت هاي در مطالعات چه اگر

 واقعی رفتار و زیستی محیط کلی نگرانی از اقداماتی چنین بین مستقیم همبستگی از شواهدي اند، اما داده نشان را هایی

 کردن پیدا در ناکامی .)2013، مارکل 2007، کورز و همکاران 1994اسکات و ویلیتس، ( است ضعیف نسبتا زیستی محیط

 تر پیچیده به دنبال الگوهاي محققان شد که باعث محیطی رفتارهاي و محیط زیستی هاي نگرانی بین سازگار و قوي ارتباطات

  . از این جمله تالش ها می باشد) 1994( 3و بارتون 2تامپسون 1زیستیحامی محیط باشند که نگرش  نگرشی رفتار تر دقیق و

 محیط زوال نتیجه عنوان به که است جدید اجتماعی سیستم یک سمت به انتقال ي ، نشان دهندهجدید رویکرد این

آمریگو و (شود  می شامل را زندگی شیوه و ها ارزش ها، نگرش باورها، در الزم تغییرات انسان، لزوم اقداماتاز  ناشی زیست

  .)2007همکاران، 

 هدایت زیست محیط از حفاظت به را مردم که نگرش هایی گیري اندازه براي را مقیاس یک) 1994( بارتون و تامپسون

 .محیطی می باشد زیست کفایتی بی و 4بوم گراییمحوري، -انسان ابعاد با مرتبط هاي جنبه شامل کند، تدوین نمودند که می

 که کند می اشاره متفاوت این جنبه به بوم گرایی از ابعاد مواردي که دهد می نشان مقیاس این دقیق بررسی حال، این با

 مثال، عنوان به .شود می مطرح طبیعت، مورد در تفکر واقعی یا بودن با فقط که دارد وجود فرد براي روانی یا فیزیکی مزایاي

 با تماس توسط شده ایجاد مثبت احساسی اثرات به مربوط موارد این. ".بازدید از طبیعت باعث کاهش استرس در من می شود"

  .است طبیعت

 است، گرفته قرار سنجش مورد بوم گرایی گیري اندازه براي نویسندگان این توسط که مقیاسی بررسی هنگام بنابراین،

 می نظر در را انسان ذهن که شناختی روان دیدگاه یک) الف: (دارند گرایش متفاوت دیدگاه دو به ابعاد این که دید توان می

به  ،ابعاد) ب( و شود، می کند، محسوب می تهیه را فرد روحی و جسمی سالمت که عنصري عنوان محیط به آن در و گیرد

 5شولتز آثار دارد که در نظر در را طبیعت انسانی غیر عناصر و شود می ارزیابی ذاتی طور به محیط آن در که فضایی ویژه

  .دیده می شود) 1994( 7دیتز و 6استرن و)  2001 ،2000(
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  سرمایه اجتماعی

 اجتماعی سرمایه :داده اند  نشان و کرده تحلیل و تجزیه مختلف سطوح در را اجتماعی سرمایه متعددي، هاي رشته از محققان

اي است که از آن،  سرمایه انباره ).2011 ،آتري گریفیس و ،مور ،پیین( است اي مرحله چند نظري دیدگاه یک ذاتی طور به

هاي اجتماعی و نهایتاً  یک منبع کلی است که اجتماع، افراد و گروه ،به عبارتی دیگر. گردد اي از منافع استخراج می زنجیره

اي که در پس مفهوم سرمایه هست  به نظر آلبرو اندیشه. خشندهاي خود را تحقق ب کنند تا هدف کل جامعه از آن استفاده می

  ).1383مبارکی،(هاي آینده باشد  تواند اساس ارزش اش مفهومی ارزشی است که احتماالً می حتی در معناي مالی اولیه

می سرمایه اجتماعی شامل منابع مفید قابل دسترس براي کنش گران است که از طریق روابط اجتماعی آنها حاصل 

ر گردد و به یک فرد یا گروه اجازه می دهد تا شبکه پایداري از روابط کم و بیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل را د

؛ به عبارتی می توان گفت سرمایه اجتماعی نوعی ترتیبات اجتماعی ضروري است براي اینکه )1385فیلد، (اختیار داشته باشد 

بن (ود را انجام دهند بتوانند بیرون از دنیاي رابینسون کروزوئه در عمل کارکرد خ) نسانیمادي، طبیعی، ا(سایر سرمایه ها 

  ).1385فاین، 

هاي از نظریه. هاي متفاوتی دارد و تنوع کاربردهاي اخیر آن حتی از این هم بیشتر استمفهوم سرمایه اجتماعی ریشه

ت و آموزش تا تشخیص محرومیت و طرد اجتماعی و از موضوعات هاي اقدام قومی، از مطالعات بهداشتوسعه تطبیقی تا نظریه

کار برده شده است بازسازي شهري تا اقتصاد گذار همگی موضوعاتی هستند که مفهوم سرمایه اجتماعی براي بررسی آن به

  ).1378تونکیس،(

 جوامع، بسیج پتانسیل که چرا است زیست محیط از حفاظت براي دارایی یک اجتماعی سرمایه که گوید می جهانی بانک

  . )2004 جهانی، بانک. (را دارا است حیاتی اطالعات گذاري اشتراك به سهولت و توسعه براي سازمان تحریک

با وجود مناقشه ها و بحث هاي بی پایانی که در مورد تعریف این مفهوم وجود دارد، این اجماع نظر ضمنی نیز بین 

می توان سرمایه اجتماعی را به عنوان شبکه هایی از روابط اجتماعی در نظر گرفت  اندیشمندان علوم اجتماعی وجود دارد که

استون و (که از طریق ارتباط ها و پیوندها با دیگران ایجاد می گردد و با هنجارهاي بده بستان و اعتماد مشخص می شود 

  ).1387ز علیوردي نیا و همکاران، به نقل ا 2002هاگس، 

به بعد در پایان نامه ها و مقاله ها  90کاربرد این مفهوم به تدریج، از دهه . پیشینه طوالنی نداردمفهوم سرمایه اجتماعی 

و  3، فوکویاما2پاتنام، 1به ویژه در رشته هاي جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهاي افرادي همچون کلمن. آغاز شد

پیر (در این حوزه حاکی از این است که چهار شخصیت،  اجماع فزاینده). 1998وال و همکاران، (افزایش یافته است  4بوردیو

اما این  اندسهم مهمی در شکل گیري مفهوم سرمایه اجتماعی داشته) بوردیو، جیمز کلمن، فرانسیس فوکویاما و رابرت پاتنام

  .)1390امامقلی، ( اتنام می باشدمفهوم بیشتر تحت سلطه و مدیون کار رابرت پ

، سرمایه اجتماعی را به عنوان بخش )1993(پاتنام در باب سرمایه اجتماعی در مقاله خود با نام فعال کردن دموکراسی 

هایی از سازمان اجتماعی، همانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها تعریف می کند که می توانند با تسهیل کنش هاي هماهنگ، 

در نظریه او سرمایه اجتماعی به شبکه هاي اجتماعی و ). 1387شجاعی باغینی و همکاران، (معه را افزایش دهند کارآمدي جا

برطبق نظریات پاتنام، مفاهیم اعتماد و بده بستان از روابط شبکه اي اجتماعی مان بر می خیزند و . روابط میان افراد اشاره دارد

سرشار از اعتماد را تولید می کنند که ساکنان آن نه فقط همدیگر را می شناسند بلکه  به این ترتیب امتیاز مدنی یا یک اجتماع

 پاتنام ).2000پاتنام، . (برقرار کرده اندبه شکل فعالی در زندگی همدیگر نقش داشته و روابطی مفید و مملو از اعتماد را 

 و شناسایی کرده اجتماعی سرمایه اصلی پارامترهاي عنوان به اجتماعی را هاي شبکه و اجتماعی اعتماد اجتماعی، هنجارهاي

  .)2009جونز، (بالقوه اي وجود دارد  عناصر ارتباطات این میان می دهد که نشان

 زیستی محیط رفتارهايبر  اجتماعی سرمایهتاثیر 

                                                             
1 Coleman 
2 Putnam 
3 Fukuyama 
4 Bourdieu 
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محیط زیست از این منظر، براي حفاظت از ). 2000، استرن(ناشی از مشکالت عمل جمعی هستند  مشکالت محیط زیستی

هاي محیط زیستی و دیدگاه سرمایه اجتماعی یک چارچوب نظري براي درك  -در حالی که تئوري. نیاز به اقدام جمعی است

تمایل به ارتباط بین شرایط محلی  ،دو دیدگاهاین معتقدند که ) 2006(و همکاران  1عمل جمعی فراهم می کنند، ویکفیلد

 ممکن همسایگان با چهره به چهره تعامالت این، بر عالوه. اي مشارکت مدنی دارندمحیط زیستی و زمینه اجتماعی محلی بر

چو و (محلی نقش داشته باشد  زیست محیط مشکالت راهنمایی به یکدیگر، ارائه طریق از ارزشمند، منبع یک عنوان به ،است

 گیرند -می قرار محیطی هاي دیدگاه از وسیعی طیف معرض در انسان گرایانه همسایگی روابط با افراد ،بنابراین .)2016کانگ، 

  ).2011ماسیاس و نیلسون، ( بکشد چالش به را آنها هاي کلیشه یا و زندگی شیوه گذشته، هاي عادت است ممکن که

 فعال فعالیت با را )نامد می اجتماعی سرمایه نام به او که چیزي( مدنی هاي گروه انواع در تعامل تاثیر) 2002( 2لوبل

دیده نشده  زیست محیط براي مادي کمک به تمایل بر گروه هاي مدنی که تأثیر هرچند  ؛کرده است گزارش زیستی محیط

 به مردم تشویق جامعه، گسترده روابط مرکزي آنان در زیستی و نقش محیط فعاالن انگیزه :دهد می نشان این مطالعه .است

 افرادي که داراي روابط :که معتقد است) 1987( 3نظریه وینستین با ها یافته این .است محیط زیستی هاي گروه به پیوستن

هاي محیط زیستی می پیوندند، مطابقت  گروه به و در گروه هاي مدنی مشارکت دارند، نسبت به افراد دیگر، بیشتر اجتماعی

  . دارد

کند یک جامعه را تعیین میهنجار اجتماعی از دیدگاه پاتنام نوعی کنترل اجتماعی است که رفتارهاي مورد انتظار در 

 یا شاخص را در تایید مرجع هاي رفتار اذعان می کند و گروه بر اجتماعی هنجارهاي بر تأثیر ،)1991( 4آیژن). 1380پاتنام، (

 انواع از برخی در فشارهایی از گروه هاي مرجع، چنین که می کند استدالل) 1988( کولمن. مهم می داند رفتار یک تایید عدم

 می رفتار بر هنجارها تأثیر .شود می نمایان بیشتر حتی هستند، برجسته بسیار اجتماعی هنجارهاي آن در که اجتماعی ساختار

محیط زیستی قدم برمی دارند، منجر  مطلوب در جهت اقدامات در که کسانی نسبت به جامعه آگاهی سطح افزایش باعث تواند

 عنوان به( زیستی محیطی اقدامات که دادند نشان  ،همچنین) 2012( همکاران و 5ویدرس). 2000کنزي مور، مک (شود 

  ؛مرتبط است جامعه هنجارهاي درك با مثبت طور به ،)اجتماعی هاي فعالیت یا و زیستی محیط داوطلبانه هاي فعالیت مثال،

 خود همسایگان با هستند زیست محیط به کمک براي کار انجام به مایل ، کسانی کههنجاري اعتقادات طریق از که به طوري

  .محیط زیستی بحث و مشورت می کنند مسائل مورد در

دریافتند که اعتماد اجتماعی به طور مثبت با تمایل به فداکاري براي محیط زیست مرتبط ) 2014( 6ماسیاس و ویلیامز

 تمایل اجتماعی هستند، اعتماد باالي داراي سطح کشورهایی بیان می کند که) 2009( 7سندرسکوف مشخص، طور به. است

 در اجتماعی سرمایه که کند می حمایت نظریه این این مساله از و متوسط برسانند میزان به را غذایی مواد مصرف دارند میزان

 جوامعی در ).2001؛ پرتی و وارد، 2003پرتی، ( کند می آسان زیست محیط براي را جمعی اقدامات اعتماد، باالي سطوح قالب

 که شود می متقابل هنجارهاي افزایش موجب عمومی اعتماد چنین تعاونی و همکارانه انجام می دهند، رفتارهاي اعضاي آن که

  .شود می زیستی محیط اقدامات در مشارکت از ناشی ریسک بیشتر پذیرش به منجر خود نوبه این نیز به

 با آنها علی کند، اما پیوند می تحلیل و تجزیه مختلف سطوح در را اجتماعی سرمایه ماهیت محیط زیستی، رفتار ادبیات

 در این تحقیق ویژگی .گیرد قرار بررسی مورد فردي تعامالت در آنها هاي ریشه با ارتباط در باید محیط زیستی هاي فعالیت

 فرضیه .است گرفته قرار تحلیل مورد گردشگران سطح در اجتماعی، اعتماد و ، هنجارهاتمشارک یعنی اجتماعی، سرمایه هاي

که دارد وجود  بیشتري احتمال باشد، باالتر گردشگران میان در اجتماعی سرمایه میزان هرچه که است این تحقیق این اصلی

  .مسئوالنه تري داشته باشند محیط زیستی گردشگران رفتارهاي

  

                                                             
1 Wakefield 
2 Lubell 
3 Winestin 
4 Ajzen 
5 Videras 
6 Williams 
7 Sønderskov 
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  مدل نظري تحقیق

  .تحقیق حاضر ترسیم شده استبا توجه به مبانی نظري و نیز نتایج تحقیقات پیشین، مدل نظري 

  
  مدل نظري تحقیق: 1شکل 

      برگرفته از تحقیق حاضر

  

  فرضیه هاي تحقیق

  .سرمایه اجتماعی بر رفتارهاي محیط زیستی گردشگران تاثیر دارد :به نظر می رسد. 1

  .سرمایه اجتماعی بر نگرش محیط زیستی گردشگران تاثیر دارد :به نظر می رسد. 2

  .دارد تاثیر گردشگران عالقمندي به جامعه محلیاحساس سرمایه اجتماعی بر  :نظر می رسد به.  3

  .بر نگرش محیط زیستی گردشگران تاثیر دارد 1به جامعه عالقمندي احساس :به نظر می رسد. 4

  .به جامعه بر رفتارهاي محیط زیستی گردشگران تاثیر دارد عالقمندي احساس :به نظر می رسد. 5

  .نگرش محیط زیستی بر رفتارهاي محیط زیستی گردشگران تاثیر دارد :نظر می رسدبه . 6

  روش شناسی تحقیق

  تعریف مفاهیم

  رفتارهاي محیط زیستی. الف

از نظر تعریف مفهومی،رفتارهاي محیط زیستی، مجموعه اي از کنش هاي افراد جامعه نسبت به محیط زیست است که در یک 

و همکاران،  عقیلی( هاي خاص براي رفتار نسبت به محیط زیست را شامل می شودتمایالت و آمادگیطیف وسیع از احساسات، 

بطور مثال، درجه ( ه گاز، برق، آب مصرف بهین گویه مولفه هاي  6محیط زیستی از براي سنجش متغیر رفتارهاي . )1388

طور مثال، در هنگام گردش و تفریح در ه ب( از طبیعت و حفاظت .) کنمحرارت وسایل گرمازا را براي صرفه جویی انرژي کم می

 5، با مقیاس .)که می تواند به محیط زیست آسیب برساند، دوري می کنم...) قطع درختان، آتش زدن و (طبیعت از رفتارهایی 

  .، استفاده گردید)5= ، کامال موافق 1= کامال مخالف(گزینه اي 

  سرمایه اجتماعی. ب

پاتنام سرمایه اجتماعی را ابعادي . یه رابرت پاتنام استفاده شده استنجش متغیر سرمایه اجتماعی از نظربراي سبه لحاظ نظري 

می داند که هماهنگی و مشارکت را در جهت منافع متقابل ) مانند شبکه ها، هنجارها و اعتماد(از سازمان هاي اجتماعی 

دن تعریف پاتنام از سرمایه اجتماعی از سه بعد، براي عملیاتی کردر این پژوهش براساس ). 1384تاجبخش، (تسهیل می کند 

                                                             
1 Sense of community 

رفتار محیط 

 زیستی

احساس عالقمندي به 

 جامعه

 سرمایه اجتماعی

نگرش حامی محیط 

 زیستی
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-هاي اجتماعی را با دو نوع شبکهپاتنام شبکهاولین بعد شبکه هاي مشارکت مدنی می باشد که . شده استاین متغیر استفاده 

آیند که یک به وجود می دومین بعد هنجارها می باشد که هنجارها هنگامی. کندهاي اجتماعی رسمی و غیر رسمی تعریف می

اعتماد عبارت است از . سومین بعد اعتماد می باشد ،در نهایت. عمل تجلیات بیرونی مشابهی براي تعداد دیگري از افراد دارد

ران به گونه اي این تمایل مبتنی بر یک حسن اطمینان است که براساس آن، دیگ. تمایل فرد به قبول خطر در رفتار با دیگران

= خیلی کم(گزینه اي  5گویه، با مقیاس  9براي سنجش متغیر سرمایه اجتماعی از . )1383ازکیا و غفاري، ( اهند کردرفتار خو

  .، استفاده گردید)5= ، خیلی زیاد 1

  نگرش حامی محیط زیستی. ج

محیط هاي یک فرد نسبت به یک پدیده یا رخداد اي از احساسات، تمایالت، عقاید و قضاوتمجموعه نگرش محیط زیستی

با مولفه  گویه 6در این تحقیق براي سنجش متغیر نگرش حامی محیط زیست از . )1390امامقلی، ( در زندگی است زیستی

من به بطور مثال، ( و نگرش محوریت خودزیستی ).شود حفظ طبیعت خاطر به باید بطور مثال، طبیعت(  بوم گراییهاي 

  .، استفاده گردید)5= ، کامال موافق 1= کامال مخالف(گزینه اي  5طیف ، با .)طبیعت براي شاد بودن و خوشحال بودن، نیاز دارم

  به جامعه عالقمندي احساس. د

براي سنجش و اندازه ). 1986چاویس،  و مک میالن(به جامعه شامل احساس بودن در یک جامعه است عالقمندي احساس 

. استفاده شده است) .من خوشحال هستم که عضو این جامعه هستمبطور مثال، (گویه  3به جامعه از  عالقمندي گیري احساس

  .سنجیده شده اند)5= ، کامال موافق 1= کامال مخالف( یمقیاس 5 طیف این گویه ها با

 ي مورد نیاز از طریق پرسشهااست و با توجه به ماهیت و موضوع تحقیق، داده  در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده

 1396سال می باشد که در خرداد تا مرداد  18جامعه آماري تحقیق حاضر شامل گردشگران باالي . نامه جمع آوري شده است

نبود فهرستی ازگردشگران بازدید کننده از دریاچه شورابیل، از بین انواع نمونه  به دلیل. از دریاچه شورابیل دیدن کرده اند

نفر مورد بررسی قرار  190و از این طریق تعداد  گیري غیر احتمالی، در این پژوهش از نمونه گیري آسان استفاده شده است

  .نشان داده شده است 1در جدول است که  ز ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردیدهت ابراي سنجش پایایی سواال. گرفته اند

  پایایی ابزار اندازه گیري:  1جدول 

  آلفاي کرونباخ  )گویه(تعداد سؤال   متغیر

  79/0  9  سرمایه اجتماعی

 76/0  6  رفتار محیط زیستی

  61/0  6  نگرش محیط زیستی

  81/0  3  به جامعه عالقمندي احساس

  71/0  24  پایایی کل

  حاضر یافته هاي تحقیق: منبع                 

براي تجزیه و تحلیل داده هاي . اعتبار عاملی استفاده شده است ،در این پژوهش براي تعیین اعتبار از اعتبار صوري و همچنین

  .استفاده شده است 22 این پژوهش از نرم افزار اس پی اس اس وآموس

  

  یافته ها

  یافته هاي توصیفی. الف

 0/25( تحقیق نمونه نفر از 47حدود  نشان داد که محل اقامت  دهندگان پاسخاز متغیر محل اقامت  آمده دست بهاطالعات 

که جمعیت تهران نسبت به استان هاي دیگر باالترین جمعیت را شامل می  با توجه به این. تهران بوده استگردشگران  )درصد

 ها نشان داددر ادامه نتایج توزیع فراوانی آزمودنی. ده استشود، تهران بیشترین گردشگر نمونه تحقیق را به خود اختصاص دا

یافته هاي تحقیق  ،همچنین .دهند می تشکیل زنان را) درصد 9/48( الباقی و مردان را) درصد 1/51( تحقیق نمونه بیشتر که

  . سال می باشد 25 – 34نمونه تحقیق مربوط به گروه سنی ) 7/37(باشد که بیشترین در صد فراوانی  -حاکی از این می
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ه نتایج ب. هستند متأهل درصد 3/75 و ازدواج نکرده پژوهش نمونه درصد 7/23نتایج تحقیق نشان داد که  ،عالوه بر این

بررسی  ،همچنین. از نمونه تحقیق داراي اشتغال هستند) 0/46(می دهد که کمتر از نیمی  - دست آمده از متغیر اشتغال نشان

 4/39(ها  آن درصد نمونه داراي مدرك تحصیلی دیپلم هستند که بیشتر 8/39ن می دهد که متغیر سطح تحصیالت نشا

  .دارند تومان یک تا دو میلیون ماهیانه ،)درصد

 ،باشند که این -درصد پاسخگویان داراي رفتار محیط زیستی مسئوالنه می 6/81نتایج تحقیق نشان می دهد  ،همچنین

نشان دهنده این مدعا است که گردشگران مورد مطالعه نسبت به مسایل محیط زیستی رفتار مناسبی دارند اما این یافته منکر 

 نگرش حامییافته هاي متغیر . کمبود امکانات از جمله کمبود سطل زباله و همچنین مناسب نبودن سطل زباله، نمی باشد

درصد از گردشگران داراي نگرش محیط زیستی باال می ) 3/96(بیش از نیمی  محیط زیستی نشان دهنده ي این می باشد که

همچنین یافته هاي . باشد - نشان دهنده نگرش باالي گردشگران نسبت به محیط زیست می 5از  85/4باشند که با میانگین 

 لی زیاد، احساسدرصد پاسخگویان در سطح خی 9/87به جامعه نشان می دهد که  عالقمندي مربوط به متغیر احساس

  .به جامعه را در خود می بینند عالقمندي

درصد پاسخگویان داراي  6/59از یافته هاي دیگر این تحقیق مربوط به متغیر سرمایه اجتماعی می باشد که در حدود 

طح اعتماد توان به پایین بودن س - از یافته هاي مهم این تحقیق می،همچنین .تماعی زیاد و خیلی زیاد می باشندسرمایه اج

  .اعالم نموده انددرصد پاسخگویان داراي اعتماد متوسط و پایین  0/79اشاره نمود که بیش 

  یافته هاي تحلیلی. ب

آمده است بین  ٢همان گونه که در جدول . براي آزمون فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

  . سرمایه اجتماعی، نگرش حامی محیط زیست، احساس به جامعه با رفتار محیط زیستی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد
  نتایج آزمون همبستگی:  2جدول 

  سطح معناداري  میزان همبستگی  متغیر

  013/0  180/0  سرمایه اجتماعی

  002/0  222/0  نگرش حامی محیط زیست

  012/0  183/0  به جامعه عالقمندي احساس

  یافته هاي تحقیق حاضر: منبع

  

نشان دهنده این مدعا است که بین سرمایه اجتماعی گردشگران و رفتارهاي محیط زیستی رابطه مثبت و مستقیم  ٢جدول 

یافته هاي این  ،همچنین .می یابد -یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی رفتارهاي محیط زیستی نیز افزایش ؛معنادار وجود دارد

جدول نشان می دهد که نگرش هاي حامی محیط زیست گردشگران نیز در رفتارهاي محیط زیستی تاثیر مثبت و مستقیم 

در . دهند -تري از خود نشان مییعنی با افزایش در نگرش هاي حامی محیط زیستی گردشگران رفتارهاي مسئوالنه   ؛دارد

این . به جامعه گردشگران با رفتارهاي محیط زیستی رابطه داردعالقمندي د که احساس از یافته هاي دیگر این می باش ،نهایت

باشد که گردشگرانی که احساس تعلق زیادي به جامعه خود دارند، رفتارهاي محیط زیستی مسئوالنه  - مدعا حاکی از این می

  .تري از خود نشان می دهند

  

  آزمون مدل ساختاري

مدل سازي معادله ساختاري روشی براي آزمون . اضر از نرم افزار آموس استفاده شده استبراي آزمون مدل نظري تحقیق ح

  ).1394، توکلیفیروزجائیان و ( مدل هاي نظري است که در آن خطاهاي احتمالی هم در تحلیل مد نظر قرار می گیرد 
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  مدل تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهاي محیط زیستی : 2شکل 

 
 هاي تحقیق حاضر یافته: منبع

این مدل ساختاري تاثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي تحقیق یعنی سرمایه . بیانگر مدل تجربی تحقیق است 2شکل 

همان . به جامعه، را بر متغیر رفتار محیط زیستی نشان می دهدعالقمندي اجتماعی، نگرش حامی محیط زیستی، احساس 

ن معنی است که متغیرهاي یه  اب ،این. می باشد) 78/0(ن متغیرهاي حاضر در مدل گونه که مدل نشان می دهد، ضریب تعیی

بیشترین تاثیر مربوط به نگرش  ٢ شکلطبق . درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند 78حاضر در مدل توانسته اند 

  . می باشد) =Beta 56/0( سرمایه اجتماعیو بعد از آن ) =Beta 79/0(حامی محیط زیستی 

  

  

  شاخص هاي برازندگی مدل تحقیق:  3جدول 

  یافته هاي تحقیق حاضر: منبع

این آماره ها نشان . قابل قبول قرار دارند ي می دهد که تمام آماره ها در محدوده ننتایج آماره هاي مدل ساختاري تحقیق نشا

   .داده هاي نمونه مورد حمایت قرار گرفته است به وسیلهمی دهند که مدل نظري تحقیق 

  

  

  

                                                             
1
. Chi-Square/ Degrees of freedom 

2
. Root Mean Square Error of Approximation 

3
. Comparative Fit Index 

4
. Goodness of Fit Index 

5
. Adjusted Goodness of Fit Index 

  نتیجه  قبول بازه قابل  مقدار نام شاخص

 قبول قابل 3کمتر از   084/1  1نسبت کاي اسکوئر بر درجه آزادي

 035/0  2شاخص ریشه میانگین مربعات خطا
  08/0کمتر از : خوب

 1/0تا  08/0: متوسط
  خوب

 قبول قابل 90/0بیشتر از  987/0  3شاخص برازش تطبیقی

  قبول قابل 90/0 از بیشتر 922/0  4شاخص نیکویی برازش

 قبول قابل 80/0 از بیشتر 851/0  5شده شاخص نیکویی برازش اصالح



    157 )   لیاردب لیشوراب اچهیگردشگران در: يمطالعه مورد(یستیز طیمح يبر رفتارها یاجتماع هیسرما ریتاث یبررس

  بحث و نتیجه گیري

هدف اصلی این تحقیق، شناخت تاثیر سرمایه اجتماعی گردشگران بر رفتارهاي محیط زیستی می همانطور که قبال مطرح شد، 

به جامعه نیز در این مطالعه مورد بررسی عالقمندي ه بر متغیرهاي ذکر شده، نگرش حامی محیط زیست و احساس عالو. باشد

نفر از گردشگران دریاچه شورابیل  190پژوهش، روش پیمایش و حجم نمونه مورد مطالعه روش تحقیق در این . قرار گرفت

سرمایه اجتماعی بر داد که  نشان آموس افزار نرم از حاصل نتایج. از این دریاچه بازدید کردند 1396که در تابستان بوده است 

یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی، رفتارهاي محیط زیستی  .داردرفتارهاي محیط زیستی گردشگران تاثیر مثبت و مستقیمی 

، ) 1393( ، محمدي) 1395( ا تحقیق یزدانی و شمسنتایج این تحقیق ب. مسئوالنه نیز در بین گردشگران افزایش می یابد

و همچنین تحقیق چو و کانگ  که در داخل کشور انجام شده است،  )1388(، عقیلی و همکاران ) 1391(صالحی و امامقلی 

، جونز )2011(، موریسون و همکاران )2011(، ماسیاس و نیلسون )2012(، پارك و سون ) 2014( ، لیو و همکاران) 2016(

   .در خارج از کشور انجام شده است، همخوانی داردکه  ،)2004(، گرافتون و نولز )2008( ، میلر و بویس)2010(

نرم  یافته هاي .از نتایج دیگر این تحقیق می توان به تاثیر سرمایه اجتماعی گردشگران بر نگرش حامی محیط زیست اشاره کرد

نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق . رش محیط زیستی گردشگران تاثیر نداردافزار آموس نشان داد که سرمایه اجتماعی بر نگ

، که اذعان کردند سرمایه اجتماعی بر نگرش محیط زیستی تاثیر ندارد، )1391(، صالحی و امامقلی )1395(صالحی و امامقلی 

که به تاثیر سرمایه ) 2001(مکاران ، اولی و ه)2013(، جونز و همکاران )2016(هماهنگ است اما با نتایج تحقیق چو و کانگ 

تایج این تحقیق با تحقیقات داخلی که به عبارت دیگر ن .تاجتماعی بر نگرش محیط زیستی تاکید کرده اند، هماهنگ نیس

از دالیل این امر می توان به آموزش محیط زیستی . انجام شده اند منطبق می باشد اما با تحقیقات خارجی منطبق نمی باشد

در پژوهش صالحی و . ر ایران اشاره نمود که نگرش محیط زیستی در ارتباط با آموزش محیط زیستی شکل می گیردپایین د

نیز به این امر اشاره شده است که با وجود ایجاد مراکز و برنامه ریزي هایی که در جهت افزایش دانش محیط ) 1391(امامقلی

  . محیط زیستی افراد نداشته است زیستی شکل گرفته اند، اما تاثیري در افزایش دانش

به جامعه بر نگرش حامی محیط زیست  عالقمندي که احساس می توان به این نکته اشاره کرد ،از دیگر یافته هاي این تحقیق

یعنی با افزایش احساس تعلق به جامعه، نگرش حامی محیط زیستی نیز در بین  ؛گرشگران تاثیر مثبت و مستقیمی دارد

، )2014(، لیو و همکاران )2015(، رید و همکاران )2016(نتایج این تحقیق با تحقیق چو و کانگ . گردشگران افزایش می یابد

بر این . ستی می شود همخوانی داردکه عنوان کردند که احساس تعلق به جامعه باعث افزایش نگرش محیط زی )2012(اللونه 

به جامعه را به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در ایجاد و تقویت نگرش محیط زیستی عالقمندي می توان احساس  اساس

  .دانست

نگرش محیط زیستی بر رفتارهاي محیط زیستی گردشگران تاثیر مثبت و یکی دیگر از نتایج این تحقیق نشان می دهد که 

، کریم زاده )1389(، کریمی )1390(، امامقلی )1391(، پازوکی نژاد )1395(نتایج تحقیق حاضر با تحقیق باید . مستقیم دارد

از تحقیقات خارجی () 2008(، صالحی )2010(، صالحی )2016(و همچنین تحقیق چو و کانگ  )از تحقیقات داخلی() 1389(

یافته هاي این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نگرش محیط زیستی رفتارهاي محیط زیستی مسئوالنه . همخوانی دارد، )

  . نیز افزایش می یابد

نتیجه  بنابراین، با توجه به یافته هاي تحقیق حاضر و همچنین با استناد به نتایج یافته هاي پژوهش هاي مرور شده، می توان

با توجه به این مهم می . سرمایه اجتماعی در بهبود و تقویت رفتارهاي محیط زیستی مسئوالنه گردشگران نقش دارد :گرفت

  .در جهت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، به سرمایه اجتماعی توجه بیشتري شود :توان پیشنهاد داد
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  :منابع 

نامه علوم بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان، ، )1380(ا مصطفی و غفاري غالمرضاازکی

  .3 -31 :17شماره  ،اجتماعی

، پایان نامه )استان کردستان: مطالعه موردي(بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهاي زیست محیطی ، )1390(امامقلی، لقمان 

  .دانشگاه مازندران به راهنمایی صادق صالحی، کارشناسی ارشد،

به  پایان نامه کارشناسی ارشد،، )گردشگران پارك جنگلی نور: مطالعه موردي(بررسی جامعه شناختی رفتار گردشگران ، )1393(باید، آرزو 

  .دانشگاه مازندران راهنمایی صادق صالحی،

  .سالم روزنامه انتشارات: تهران ترجمه محمد تقی لفروز، ،مدنی هاي سنت و دموکراسی ،)1380 (رابرت پاتنام،

 و تغییرات جهانی آب و هواشناخت دانشجویان نسبت به    رسیبر( آب و هواجهانی  اتتغییردانشجویان و  ، )1391(پازوکی نژاد، زهرا 

  .دانشگاه مازندران ،به راهنمایی صادق صالحی ، پایان نامه کارشناسی ارشد،)بر آن عوامل اجتماعی موثر

  .نشر شیرازه: تهران  ،، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویانسرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، )1384. (تاجبخش، کیان

  .نهم، شماره سوم، سال پژوهشنامه اقتصادي. عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگري ایران ،)1388(سلیمانی،علی و  تقوي، مهدي

، مجموعه مقاالت اعتماد و سرمایه اجتماعی، ترجمه محمد تقی دلفروز، اعتماد، سرمایه اجتماعی و اقتصاد، )1387(تونکیس، فران 

  .انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تهران

به راهنما دکتر محمد  ،، رساله دکترير مشارکت سیاسی مطالعه موردي استان گلستانتاثیر سرمایه اجتماعی ب، )1387(خوش فر غالمرضا 

 .دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعیپناهی، حسین

  .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی: ، تهرانمبانی توریسم و اکوتوریسم، با تأکید بر محیط زیست، ) 1385.(زاهدي، شمس السادات

  .وهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیپژ: تهران، مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی، )1387(شجاعی باغینی، مهدي و همکاران 

فصلنامه علمی ـ  ،گیري رفتار حامی محیط زیست ر شکلنقش هنجارهاي فردي و اجتماعی د ،)1395( ، لقمانامامقلی و صادق، صالحی

   .21-12, )3(4 ,پایدارپژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه 

، )استان کردستان: مطالعه موردي (ی، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهاي زیست محیط)1391(صالحی، صادق و امامقلی، لقمان 

  .، دوره سیزدهم، شماره چهارممجله جامعه شناسی ایران

( اجتماعی و رفتارهاي زیست محیطی مسئوالنه در شمال ایرانسرمایه ، )1388( و صادق صالحی  عقیلی، سید محمود، خوشفر، غالمرضا

  .، شماره شانزدهممجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی، )ن هاي گیالن، مازندران و گلستاناستا: مطالعه موردي

   ).2(6 ,و سیاست زن در توسعه، رمایه اجتماعی خانواده و بزهکاريس ،)1387( و مهدي ورمزیار ، محمودپور عشار، اکبر، علیوردي نیا

به ، پایان نامه کارشناسی ارشد، تحلیل رفتارهاي زیست محیطی ساکنان شهر رشت با تاکید بر سبک زندگی روزمره، )1392(فتحی، ضرغام

 .دانشگاه گیالن. رشته جامعه شناسیراهنماي حسن چاوشیان، 

  .انتشارات کویر: رمضانی، تهرانغالمرضا غفاري و حسین ي  ، ترجمهسرمایه اجتماعی ،)1386(فیلد، جان

، تحلیل جامعه شناختی قانون گریزي در رانندگی با تاکید بر نظریه کنترل اجتماعی )1394(توکلی، جواد،  و فیروزجائیان، علی اصغر

  .40 -25، )13(5، پژوهش هاي راهبردي امنیت و نظم اجتماعی، )جوانان شهر نکا: مطالعه موردي(

  .دانشگاه شهید بهشتی: ارشد، تهران نامه کارشناسی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وجرم، پایان )1383(مبارکی، محمد 

شهروندان : مورد مطالعه( بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهاي زیست محیطی مسئوالنه، )1393(محمدي، شعبان 

  .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز ،به راهنمایی عبدالرضا نواح ،)سال و باالتر شهر اهواز 15

فصلنامه علمی ـ  ،محیطی روستاییان شهرستان مریوان تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست،)1395( ، علیشمس و یمنه ،یزدانی
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