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 چكيده

زيستي ساكنان بومي ين پژوهش نقش خودكارآمدي و حمايت اجتماعي در رفتارهاي محيطدر ا
هدف از اين مطالعه، تعيين نقش خودكارآمدي و ابعاد حمايت . دربند مورد بررسي قرار گرفته است

ي  برنامه ي بي زيست محل سكونتشان در قبال توسعهاجتماعي ساكنان بومي در حفاظت از محيط
حمايت اجتماعي ساكنان بومي (ي تحقيق از اين قرار است كه  فرضيه .ي دربند است قهگردشگري منط

      نفر  80در اين پژوهش  )ي گردشگري است زيست در توسعهدر ارتباط مستقيم با حفاظت محيط
كنندگان  گيري توضيحات مورد نياز شركت پس از نمونه. از ساكنان بومي حضور داشتند) زن20مرد، 60(

ابزار اين پژوهش شامل  .صورت حضوري در اختيارشان قرار گرفتبه نامه پرسشگرديد و پس از آن  ارايه
ي  ي خودساخته نامه پرسشو  )MSPSS(و مقياس حمايت اجتماعي ) GSS(مقياس خودكارآمدي 

بين ي اين مسئله است كه  دهنده نتايج حاصل از اين پژوهش نشان. زيست بودحفاظت از محيط
عالوه بر اين، در ) P>05/0(ي مثبت و معنادار وجود دارد  رابطه محيطيدي و رفتارهاي زيستخودكارآم

 زيستتخريب محيطبا ) P>01/0(دسترسي به حمايت اجتماعي  گردشگريي  برنامه گسترش بيهنگام 
تأثير خاطر به مندي از حمايت اجتماعيكه رضايت رسد نظر ميبه. ي معكوس و معنادار دارد رابطه

 .نمايد مي زيستي پيشگيريگسترش رفتارهاي نامناسب محيطروي انسان دارد، ازبر كه  مستقيمي
ي گردشگري  هايي در زمينه همگام سازي رشد و توسعه انجام پژوهش تواند زمينه سازپژوهش حاضرمي

  .هاي اجتماعي باشدزيست در مسير حمايتسو با حفاظت از محيطهم
  .زيستحفاظت محيط ي گردشگري، توسعه ،حمايت اجتماعي ارآمدي،خودك :واژگان كليدي

  
 
  

                                           
  )smshobeiri@yahoo.com(دانشگاه پيام نور  دانشيار گروه آموزش محيط زيست، :مسئولنويسنده  *
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  مقدمه
اين . ريزي، مديريت، دانش و كاربرد آن است برنامه ي گردشگري سعهي اصلي الگو تو نهاده

ي انساني كارا  اي است كه اكثريت وزن آن را سرمايه هاي پايه ها و آمادگي الگو نيازمند آگاهي
، مسئله اصلي مقاله آن است كه درشرايطي كه شرايط جهاني در بنابراين. دهد تشكيل مي

 يابد و بر اساس گفته هاي توسعه سامان ميريزي و الگو هاي گردشگري براساس برنامه حوزه
اگر قرار است سرمايه داري جهاني از لحاظ «: جوزف استيگلتز در توضيح پارادايم جديد توسعه

نگر به توسعه مورد نياز  كل ي يدار باشد، رويكردي يكسرهدموكراتيك شامل و از نظر اقتصادي پا
محيطي، همانند چنين رويكردي بايد در برگيرنده ابعاد اجتماعي، اخالقي، زيست. خواهد بود

عنوان فرآيند تحول جامعه موجب شده اين رويكرد چند جانبه به توسعه به» .بعد اقتصادي باشد
ناپذير در اين روند صادي و اجتماعي ضرورتي اجتنابهاي اقت تا بار ديگر تعادل بين سياست

  .محسوب شود
 ،1980ي پايدار از دهه  تر شدن مفهوم توسعهبا واقعي: افزايد وي همچنين در ادامه مي

ي پايدار عالوه بر رشد اقتصادي و كارآيي آن، متوجه تحقق اهداف اجتماعي،  هدف توسعه
ي پايدار در مفهوم گسترده  توسعه رو،از اين. رديدكاهش فقر و مديريت منابع طبيعي پايدار گ

برداري صحيح و كارا از منابع پايه، طبيعي، مالي و نيروي انساني براي  معناي اداره و بهرهآن به
ساختاري و تشكيالت ، كارگيري امكانات فنيدستيابي به الگوي مصرف مطلوب است كه با به

. شود پذير ميبخش امكانطور مستمر و رضايتبه مناسب براي رفع نياز نسل امروز و آينده
ي پايدار در پيوند ناگسستني با وضعيت اجتماعي و خصوصاً مشكالت  مفهوم توسعهاساس، براين

ي سالم و در پي آن  ي پايدار بايد منتج به جامعه اجتماعي است، زيرا در نهايت توسعه
ار امكان گسترش و بسط مفهومي آن را از ي پايد چنين برداشتي از توسعه. هاي سالم شود انسان
كند امري كه در  ناپذير ميمحيطي و اقتصادي به مسايل اجتماعي اجتنابهاي زيست حوزه

جا كه توسعه و از آن .هاي اقتصادي و اجتماعي ممكن نيست از طريق تعامل سياستجزء نهايت 
عنوان ماع و افراد داشته، بهي تنگاتنگي با اجت گردشگري همواره رابطه ي عهتوس اخص طوربه

          هاي اجتماعي بوميان  يكي از راهكارهاي اساسي و البته يكي از اركان مهم مقوله رفتار
     و  شود طورخاص در اين مقاله مطرح ميطوركلي و خودكارآمدي و حمايت اجتماعي بهبه
اكنان بومي در ارتباط حمايت اجتماعي س(طوري كه فرضيه تحقيق از اين قرار است كه به

در اين بررسي از روش ) ي گردشگري است زيست در توسعهمستقيم با حفاظت محيط
ابتدا به مفاهيم و تعاريف كليدي  تحليلي و روش علٌي استفاده شده است تا در –توصيفي

دهنده نياز به نشان نتايج پژوهش، .د و سپس از لحاظ آماري بررسي شودپرداخته شو
چه باشد و در ادامه اين مطلب كه هري گردشگري مي بنيادي و اجتماعي در توسعه ريزي برنامه
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      حمايت اجتماعي ساكنان بيشتر باشد احساس سرخوردگي كمتر و ميزان حفاظت از 
  .زيست بيشتر استمحيط

 
  پيشينه تحقيق

   با توجه به فرهنگ غني اسالمي و تصريح اصل پنجاهم قانون اساسي در حفاظت از 
عنوان يك وظيفه عمومي كه همگاني بودن آن را در ضمير خود نهفته دارد و زيست بهمحيط

ي هر كشور است،  گذار بر توسعههاي تاثير يكي از موثرترين مولفهكه آموزش نيز با توجه به اين
محيطي هاي زيست انجام اقداماتي وسيع، همه جانبه، مستمر و فراگير در جهت افزايش آگاهي

  .ي ضروري است هجامع
سازي محيط نتيجه محيطي، تخريب منابع و آلودهجايي كه بسياري از تهديدات زيستاز آن
دار اقشار مختلف جامعه هاي مستمر و هدف هاي انساني است، ترديد نيست كه با آموزش فعاليت

اشتن توان به د محيطي آشنا شوند، ميطوري كه كليه آحاد اسالمي به مفاهيم عمده زيستبه
اي توام با سرسبزي، سالمتي و استقالل براي ميهن  محيطي و آيندهاي با وجدان زيست جامعه

  .اسالمي اميدوار بود
نمايد كه افراد حقيقي و حقوقي  زيست ايجاب ميماهيت فرابخشي سازمان حفاظت محيط

رتي، عبازيست يا بهاز سطوح خرد تا كالن را از آگاهي و نگرشي مناسب جهت حفظ محيط
ي چهارم توسعه،  در قانون برنامه 64و  60مواد . زيست برخوردار نمايدفرهنگ حفاظت محيط

زيست زيست را مكلف به پرداختن جدي به امر آموزش محيطدولت و سازمان حفاظت محيط
دار هاي اثرگذار و اولويتهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي و با تأكيد بر گروه در كليه واحد

  .استكرده 
ي هر كشوري استفاده بهينه از كليه امكانات  هاي اساسي در جهت ارتقاي توسعهيكي از گام

اگر چه صادرات . هاي صاحب نظران استو منابع آن با مديريت علمي و استفاده از پژوهش
 .رسد نظر ميمنابع نفتي و چند قلم كاالي محدود جوابگوي نيازهاي گذشته و جاري ايران به

منظور سودآوري براي كشور مورد نياز است يكي از حال حاضر ايجاد بخشهاي جديد بهولي در 
پذير و ها امكان ها صنعت اكوتوريسم است كه با توجه به وسعت كشور و تنوع گونه اين بخش

 .سودآور خواهد بود

ريزان، مديران و مجريان امور در سطح جهان با توجه به محل  در چند دهه اخير برنامه
هاي كالني انجام دادند كه اين پديده نه تنها گذاريبع درآمد زا، بر روي اكوتوريسم سرمايهمنا

      ها و محيط طبيعي سالم براي زيست بلكه به توليد درآمد و  موجب حفاظت از اكوسيستم
دليل به توجهي به قوانين و در كشور ما متاسفانه به. گردد ارز آوري قابل توجهي منجر مي

محيطي بسياري كه ناشي از پراكندگي مواد زائد و هاي دور با معضالت زيست ت از گذشتهمقررا
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رويه و تخريب منابع طبيعي و عدم استفاده از فناوري سازگار با  هاي بي برداري ضايعات، بهره
    ي دربند تهران يكي از اين مناطق است كه از ديرباز  منطقه. ايم محيط و غيره مواجه گشته

ي بسيار مناسب براي كوهنوردي  كوه البرز و دامنه ي جاري از رشته يل داشتن رودخانهدلبه
اش در توجهي، بسياري از امكانات محيط طبيعيدليل بيمورد توجه گردشگران بوده است كه به

توان  فرهنگ را مي. حال از بين رفتن است و موجبات نگراني ساكنان بومي را فراهم آورده است
از اين . بندي كرد كه از نظر فهم گردشگري، امروزه اهميت بسياري دارد ه كلي بخشدر دو گرو

اندازهاي  نظر، فرهنگ به دو بخش سنتي و مدرن قابل تقسيم است و در اين دو بعد داراي چشم
هاي مختلف  آنچه كه در گردشگري بيشتر مدنظر است پردازش جلوه. متفاوتي است

هايي شكل  هاي انديشگي و رفتار فرهنگ در قالب  سنتي،در جهان . هاي سنتي است فرهنگ
دهند و از نسلي به نسل ديگر  اي بنياد زندگي جمعي را تشكيل مي گيرد كه در هر جامعه مي

هنجارهاي فرهنگ سنتي برگرفته از ميراثي است كه به نسل امروزي رسيده . يابد انتقال مي
تواند جاذب  مانه در جوامع پسا صنعتي ميگيري ياداين فرهنگ سنتي با توجه به شكل. است

هايي با فرهنگ سنتي هستند تا اصالت معنايي را در گردشگراني باشد كه خواهان يافتن مكان
هاي دور در نواحي  خصوص پاگرفته از گذشتهرو، فرهنگ سنتي بهاز اين . آن تجربه كنند

خود جذب ان بسياري را بهتواند گردشگر مختلف كه هنوز داراي اصالتي فرهنگي هستند مي
كنند و نقش آن را در  بر اين مبنا است كه برخي نويسندگان بر فرهنگ تاكيد مي. كند

ي  دانند و فرهنگ را سنگ بناي توسعهي گردشگري اساسي مي گيري، رشد و توسعه شكل
 .گيرندگردشگري در نظر مي

، نحوه اعي و فرهنگيقه از نقطه نظر اجتمميان پذيرش گردشگران در يك منطدر اين
    ها شكل  پذيري و پويايي فرهنگ جوامع محلي در قالب احياء آداب و رسوم و سنتكنش
. گرددچنين بازديد گردشگران از اين جوامع به يك تجربه گردشگري منتهي ميگيرد و هممي

جه قرار از سه ديدگاه مورد توتوان  گردشگر را در يك منطقه مي - نوع و نحوه برخورد ميزبان
صورت پديده اي قابل شناسايي با ـ ميزبان را بهن ديدگاه شيوه برخورد بين گردشگرنخستي. داد

كه ارزيابي آن بستگي به نگرش محقق به  كشد تصوير ميشماري از پيامدهاي مثبت و منفي به
، ديدگاه كاركردي دومين ديدگاه .)نگرش تعاملي( مسير صحيح تحقيق و توسعه خواهد داشت

نظير  - عنوان نتيجه مستقيم گردشگريناصر مختلف جامعه است كه ممكن است تغييري را بهع
هاي  سومين ديدگاه عمدتاً جنبه .)نگرش گسستي( تجربه كند - رفتار اخالقي، زبان و بهداشت

ها و رسوم  هارتگيرد كه ناشي از نفوذ گردشگران در باز نگري م نظر ميتغيير فرهنگي را در
  .)نگرش پيوستي( دستي استصنايعسنتي مانند 

ها  يك مكان تعامل  باشد كه درعنوان يك امر فرهنگي يك جريان دوسويه ميگردشگري به
ها كه  هاي آنها و آرزويها، نيازها، خواست ها و انگيزه شود و با انسان هاي را سبب مي تبادل و



  37.........................................................ناپايدار  ي گردشگري هزيست در برابر توسعحفاظت از محيط
  

 
 

عنوان يك پديده ري بهي گردشگ توسعه  .، در ارتباط استمنبعث از فرهنگ جامعه است
ميزبان     ي  شود فرصت كافي براي تبادل فرهنگي بين گردشگر و جامعه موجب مي  فرهنگي

توانند يكديگر را بهتر درك كرده و به فرهنگ هم بيشتر  ، بر اين مبنا آنان ميوجود آيدبه
برد تا خود  كار ميبه آفريند و عنوان نظام نمادهايي كه يك جامعه ميفرهنگ به .احترام بگذارند

مند سازد به  ي آن كنش متقابل را تسهيل نموده و رفتارها را قاعده واسطهرا سامان دهد و به
تفسير يابد و باز زيست و كنش متقابل با ديگران تحرك ميي انطباق و سازگاري با محيط واسطه

   .شود مي
ي تفسير  واسطهت كه بههاي كنش متقابل فرهنگي اسگردشگري در اين ميان يكي از شيوه

توان آثار  رو، مياز اين. سازد هاي گردشگري از فرهنگ محلي كنشي متقابل را نمايان ميتجربه
اعات محلي         و پيامدهاي مثبت و منفي فرهنگي ناشي از گردشگري را در جوامع و اجتم

 :صورت زير بيان نمودبه

  
  پيامدهاي مثبت 

 تواند سطح زندگي مردم را بهبود بخشد توزيع گردد مي درستياگر منافع گردشگري به. 
افزايش درآمد نيز با ، وي مختلف اقتصاديها ي گردشگري با ايجاد مشاغلي در بخش توسعه

اجتماعي تاثير  ساختار ، برآوردن مشاغل جديد با دستمزد بهتري پديد  واسطهافراد به
بارات الزم را براي بهبود بخشيدن به ي گردشگري بخشي از اعت از طرفي، توسعه .گذارد مي

گسترش تسهيالت  كند و از سوي ديگر خدمات و تسهيالت جوامع محلي را تامين مي
ي گردشگري  ي توسعه واسطهفرهنگي به - ت اجتماعيها و تسهيال ، زير ساختشهري

در مفهوم مثبت آن و جلوگيري از جريان يافتن سيل   گيري شهر نشينيموجب شتاب
  .گردد سمت شهرها و مراكز صنعتي ميان بهروستايي

 از . يابند گيرند و مدارس رسمي توسعه مي اي پا مي ، اقشار اجتماعي تازهبا توسعةگردشگري
گيرد ساختار  سويي ديگر در پي مبادالتي كه ميان مردم محل وگردشگران صورت مي

ر جديد آزادي بيشتري گرايد و زنان و جوانان در چارچوب اين ساختا خانواده به نوسازي مي
ي گردشگري  ها حكايت از افزايش پويايي اجتماعي در اثر توسعهتمام اين. آورند دست ميبه

  .دارد
 فرهنگي در  - ترش يكپارچگي و همگرايي اجتماعيتواند موجب گس گردشگري داخلي مي

ها  اي كه در آن ويژه در كشورهاي در حال توسعهبه .سطح كشور و تقويت وحدت ملي گردد
تحرك اتباع كه همايش  هاي قومي متعدد و مذاهب مختلف در كنار هم حضور دارند گروه

تواند وحدت ملي را قوام  سازد مي هاي اجتماعي را ممكن مي ، اقوام و گروهمردم، مذاهب
  .بيشتري بخشد
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 ي عقاليي  صورت عدم توسعهاي را كه در تواند ميراث فرهنگي منطقه گردشگري مي

 .، حفظ نمايدعمومي از دست خواهد رفتي  ر نتيجه تحقّق توسعهگردشگري و د
تواني براي حفاظت از ميراث  تواند نيروي پر ريزي شود مي خوبي برنامهكه بهگردشگري چنان

ها،  ، سنّتوهاي فرهنگي موجود در زمينه مذهبالگ .فرهنگي و طبيعي هر منطقه باشد
سنّتي، سبك معماري محلي، هنر و صنايع ي اقتصادي و ها ، فعاليت، سبك زندگيها جشن
هاي مهمي براي گردشگران  ، لباس، هنرهاي نمايشي، موسيقي و رقص جاذبهدستي

در . گوها توجيه شودكند تا حفظ اين يادبودها و ال گردشگري كمك مي شوند و محسوب مي
 هاي محلي و الگوهاي فرهنگي تواند محرّك احياي ارزش ، گردشگري ميبرخي از نقاط

هاي اجتماعي  ي گردشگري هرچند موجب جهش توسعه .شوند كه ممكن است از ميان روند
ولي گردشگري برخالف  گردد هاي ناشي از صنعتي شدن جوامع محلي مي مشابه با جهش

ها و عادات كهن را از نو زنده كند و نسبت به حفظ  ، سنّتتواند هنرهاي مردمي صنعت مي
  .اد عالقه نمايدميراث فرهنگي و طبيعي نيز ايج

 هاي تئاتر و ديگر تسهيالت فرهنگي  ها، سالن تواند به توسعه و نگهداري موزه گردشگري مي
شوند ولي  مند مي اين تسهيالت تاحدودي از پشتيباني گردشگري بهره. جامعه كمك نمايد

  .گردند مردم محلي هم از آن منتفع مي
 نگرند  نگ آنان با ديده تحسين ميوقتي مردم محلي مشاهده كنند كه گردشگران به فره

ويژه اين نكته به .احساس مباهات به فرهنگ خودي در آنان تقويت يا حتي زنده خواهد شد
كه دستخوش رشد شتابان و دچار از دست  كند در مورد برخي از جوامع سنّتي صدق مي
  .اندرفتن حس اعتماد به فرهنگ خودي شده

 ي را براي برقراري مبادالت فرهنگي ميان گردشگران هاي تواند فرصت ي گردشگري مي توسعه
هنگ يكديگر بيشتر آشنا شوند و        و مردم محل فراهم سازد تا بدين ترتيب دو طرف با فر

مبادالت فرهنگي حاصل از گردشگري موجب  .تدريج به فرهنگ هم احترام گذارندبه
ها به  تر شدن انسان زديكها و ن داوري، كاهش پيشطرفيني  تر شدن افق انديشه وسيع

  .شود يكديگر مي
 تواند در پيرامون كنش فهم ارتباطي و گردشگري اجتماعي  عالوه بر آن، گردشگري مي

، فضايي را پديد آورد كه در آن الزامات گردشگري با هدف داري از امر سرمايهمستقل 
فاهم ميان هاي جهاني گره خورد و از گردشگري براي ارتقاي صلح و ت اخالقي سازمان

  .شودهاي فرهنگي استفاده ها و حفظ و تكريم هويت ملت
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  پيامدهاي منفي
 دشگري ممكن است به برانگيختن تراكم بيش از حد گردشگران در بعضي از مقاصد گر

اگر جريان  .ناراحتي و حس دشمني ساكنان محلي نسبت به گردشگران منجر شود ،خشم
ها، تسهيالت  ، رستورانو اماكن تفريحي ها د، جاذبهگردشگري به يك منطقه بسيار زياد باش

 شود و افراد محلي نمي ي گردشگران بيش از اندازه استفاده مي وسيله نقل بهوحمل خريد و
اگر ساكنان محلي، از دسترسي به اماكن تفريحي  .برداري كنند ها بهره راحتي از آنتوانند به

آن اگر ساكنان محلي از مزاياي برعالوه .شود ها شديدتر مي محروم شوند، رنجش و خشم آن
ها  اقتصادي گردشگري همانگونه كه در باال بدان اشاره شد منتفع نگردند و منافع آن

  .شد ها از اين هم بيشتر خواهد ، رنجش و ناراحتي آنافراد غير بومي كنترل شودي  وسيله به
 ي گردشگري موجب صدمه  با توجه به شكنندگي خاص ميراث فرهنگي ممكن است توسعه

ي سنّتي زندگي  مردم محلي كه به شيوه. ديدن اصالت الگوهاي فرهنگي محلي گردد
  .توانند در تماس با گردشگران براي هميشه دچار استحاله شوند كنند مي مي

 هاي تاريخي و باستاني مهم موجب ويراني  ممكن است ديدار بيش از حد گردشگران از مكان
پذيري محل مزبور  توجهي به ظرفيت اين ويراني ممكن است ناشي از بي .ها شود تدريجي آن

  .ي گردشگران نا فرهيخته باشد هاي سودجويانه باشد يا حاصل فعاليت
 برخورد بيش از حد تجارتردشگريي افراط در ايجاد جذابيت گ واسطهممكن است به ، 

و اصالت گيرد، اعتبار  يهاي فرهنگي در مقاصد گردشگري صورت م جلوه اي كه با  مĤبانه 
هاي  يقي، رقص و ديگر الگو، موسدستيها، صنايع سنن، جشن، عادات و مناسك مذهبي

هاي گردشگري از  عنوان جاذبهها به ي نامناسب و ناشايست آن ارايهي  واسطهبه فرهنگي
  .هاي محلي مبدل به كاال شود عبارتي ارزشدست برود و به

 خصوص رهاي مصرفي گردشگري، مردم مقاصد گردشگري بهي ايستا واسطهممكن است به
ي تشبه به بيگانگان شوند و از الگوهاي رفتاري و پوشاكي گردشگران  جوانان دچار عارضه

 -هاي فرهنگي وموقعيت اجتماعي تقليد كنند؛ تقليدي كه بدون شناخت تفاوت پيشينه
ي نامتوازن شدن  هواسط همچنين ممكن است به. گيرد اقتصادي گردشگران صورت مي

  .، رفتارهاي ضد اجتماعي در جوانان بروز كندبادالت ميان گردشگران و مردم محلت
 ين ساكنان محلي و گردشگراني تفاوت زبان و عادات و سنن ب واسطهممكن است به ،

  .خوردهايي بروز كندسوءتفاهمات و بر
  يگساريمچون مهاي اجتماعي ه ؛ ممكن است گردشگري موجب تشديد آسيبباالخرهو ،

ندرت  دهد كه به گرفته نشان مي  هاي صورت هرچند پژوهش. اعتياد، بزهكاري شود
ي گسترش  تواند فرصت و زمينه هايي است؛ ولي مي گردشگري علت اساسي چنين پديده

  .ها را فراهم آورد آن
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هاي عيني هر يك از آثار مثبت و منفي فرهنگي ناشي از گردشگري در مقاصد  مصداق

چنان قابل ابل بحث و بررسي بوده و عينيت آنخصوص گردشگري داخلي قشگري كشور بهگرد
توان به آثار فرهنگي  در اين زمينه مي. كند مشاهده است كه هرگونه شك را برطرف مي

ي گردشگري داخلي يعني گردشگري  گردشگري داخلي بر جوامع محلي در دو مقصد عمده
ي گردشگري  ي بارز اين مقاصد عمده پرداخت كه نمونهمذهبي و زيارت و گردشگري تفريحي 

شهر مشهد و سواحل درياي خزرند كه در اين زمينه نيازمند بحث و بررسي جداگانه و تفصيلي 
  .)1391سقايي، (باشيم  مي

زيست شهري مستلزم بررسي شرايط موجود و تالش براي رسيدن ي مديريت محيط توسعه
 ،1اتكينسون و ورانچيفان(اي است  رشته ي از علوم جديد و ميانمند ي پايدار با بهره به توسعه

علوم  .كنند ين راه نقش مهمي را ايفا ميها در ا هاي محلي همچون شهرداري دولت .)1994
ي  شوند به انديشه شناسي، اكولوژي شهري و اقتصاد شهري وقتي با هم تلفيق مي مختلف جامعه

ريزي شهري با تكيه  همچنين برنامه .)2008و همكاران،  2پيكت(كنند  ي پايدار كمك مي توسعه
-رزنتال و براندت(محيطي به بهداشت شهري كمك خواهد كرد در نظر گرفتن مسائل زيست

هاي توانند با استفاده ازآموزش ها با همكاري مردم در محالت مي شهرداري .)2006، 3راف
ه ترغيب كنند و مديران شهري با زيست شهروندان را به مصرف بهينمرتبط با حفاظت محيط
 .)2003، 4بانرژي( تري خواهند داشت محيطي حكمراني منطقي استفاده از دانش زيست

هاي شهروندي بهتر است از دوران كودكي و سطوح پيش دبستاني و دبستاني تا دوران آموزش
و همكاران،  5بيشاپ(اي تجلي يابد  دگي حرفهتا نقش خود را در زن دانشجويي ادامه يابد

هاي محيطي در شهر با كمك آموزشتلفيق علوم مديريت شهري با مديريت زيست .)1992
، 6بورن و سانزوگني( تواند به بهبود مديريت شهري و رضايت شهروندان منجر شود مربوطه مي

محالت شهر بانكوك در كشور تايلند مشخص شده با بررسي سه نمونه شاهدي در . )1995
زيست شده محيطي در ميان جوامع شهري منجر به بهبود كيفت محيطهاي زيستاست آموزش

در جوامع  محيطي باشدهاي شهروندي كه متكي بر مسائل زيست موزش. )7،1998لي( است
   .)2005و همكاران،  8كيين(ي پايدار خواهد برد  سمت توسعهمحلي آينده را به
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 ي پژوهشگراني وسيله به زيستمحيط به نسبت مردم نگرش محور حول در عمده تحقيقات
 مورد) 1980( ليپسي و) 1978( ويگل ،)1977( تانزسكي ، نور)1975(مثل مالوني و وارد 

 بين مثبتي ارتباط كه دارد اين بر اشاره در مجموع تحقيق نتايج كه است گرفته قرار بررسي
  .)1380به نقل از صفري،(دارد  وجود محيط از حمايت رفتار و زيستمحيط يها نگرش

 مردم عموم به است الزم است، ضروري و الزم زيستمحيط خصوص در نگرش تغيير ايجاد
 سنتي و فرهنگي باورهاي و اعتقادات راستاي در و است دستور يك زيستمحيط شود حفظ القا

 شرعي ديد از بايست مي مردم ي عامه .بدطل مي را همگان ي مشاركت فعاالنه است كه جامعه
 اين كه) 1383رازاني، ( بدانند منكر را يك آن كردن آلوده و معروف يك را زيستمحيط حفظ
 .بود خواهد پذير امكان مدت ي طوالني دوره يك طي نگرش تغيير

اش اي از احساس تسلط فرد در توانايي هاي انجام شده خودكارآمدي درجه طبق پژوهش
نمايد كه خودكارآمدي توان  مطرح مي) 2000( 1باندورا. هاي خاص استانجام فعاليتبراي 
هاي شناختي، اجتماعي، عاطفي و رفتاري انسان براي  اي است كه بدان وسيله مهارت سازنده

نظر وي داشتن دانش و به. شوداي اثربخش سازماندهي مي گونهتحقق اهداف مختلف به
ي افراد  هاي مناسبي براي عملكرد آينده كننده بيني لي افراد پيشو دستاوردهاي قب ها مهارت

ها برچگونگي عملكرد خويش  هاي خود در انجام آن ي توانايي نيستند؛ بلكه باور انسان درباره
دهنده گذارند و تشكيل ، براهداف و آرزوها اثر ميعقايد مرتبط با خودكارآمدي. است مؤثر

كند، افراد چگونه موانع را بررسي  خودكارآمدي مشخص مي. پيامدهاي رفتار انسان هستند
هاي مدل شناختي  عبارت ديگر، خودكارآمدي از سازهبه .)1390جليليان و همكاران،(كنند  مي

است كه تعامل بين عوامل اجتماعي، فردي، رفتاري و محيطي را در سالمتي و بيماري توضيح 
  .)1389باستاني و ضرابي، (دهد  مي

ميزان برخورداري از محبت، همراهي و توجه اعضاي خانواده، دوستان و ماعي بهحمايت اجت
حمايت اجتماعي تبادالت بين فردي درميان اعضاي شبكه . ساير افراد تعريف شده است

خودي و سودمند است و داراي  خودبه معموالًصورت دوسويه و غيررسمي و اجتماعي است كه به
) ساختاري(ي اجتماعي  ي شبكه و اندازه) عملكردي(ه دوحيطه، حمايت اجتماعي درك شد

كند و  منعكس مي حمايت اجتماعي درك شده نظر افراد در مورد حمايت ارايه شده را. است
حيدري . (گردد ي فرد برمي وسيلهي افراد شناخته شده به اجتماعي نيز به همه ي ي شبكه اندازه

شناختي  ماعي، منابع مادي و رواني اجت كهحمايت اجتماعي به تدارك شب) 1378همكاران،  و
و  2كوهن(د براي كنارآمدن با استرس است شود كه هدف آن تقويت توانايي فر گفته مي
  .)2003همكاران، 
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حمايت . شود ، به ارزيابي ذهني و رضايت از حمايت اطالق ميحمايت اجتماعي ادراك شده
توانند و مايلند درصورت لزوم بـه   ان مياجتماعي ادراك شده، بيانگر اين احساس است كه ديگر

تمـايز  . ي قـوي دارد  حمايت اجتماعي باسازگاري خوب و تعادل عاطفي رابطـه . فرد كمك كنند
هـدف اصـلي   . بين ابعاد مختلف حمايت اجتماعي برحسب نوع اثر حمايت قابـل بررسـي اسـت   

ــر ــژوهش حاض ــه  پ ــاعي ب ــت اجتم ــدي و حماي ــش خودكارآم ــ، بررســي نق ــوان متغيره           اي عن
ي  زيست ساكنان بومي دربنـد در قبـال توسـعه   اجتماعي در رفتارهاي حفاظت از محيط -رواني

هاي  طور خاص فرضيهبر اين اساس در اين پژوهش به. ي گردشگري در اين منطقه بود برنامه بي
طـي  محيبين خودكارآمدي و حمايت اجتماعي با رفتارهاي زيست: زير مورد بررسي قرار گرفتند
خودكارآمـدي و  . ي گردشگري دو نوع رابطه وجود دارد برنامه ي بي ساكنان بومي در برابر توسعه

محيطـي  هاي حمايت اجتماعي ميـزان قابـل تـوجهي از واريـانس رفتارهـاي زيسـت      زيرمقياس
  .كند ساكنان بومي را تبيين مي

  
  شناسي تحقيق روش

كه ) زن20 مرد،60(نفر 80 تهران ي آماري اين پژوهش ساكنان بومي محله دربند جامعه
صورت فردي بوده، روش اجرا به. اندصورت تصادفي از بين كليه ساكنان بومي انتخاب شدهبه

كنندگان قرار گرفت و ي تنظيم شده در اختيار شركت نامه پرسشپس از انتخاب نمونه 
آمدي عمومي ها براساس مقياس خودكار نامه پرسش. گرديد ارايهتوضيحات الزمه به آنان 

)GSS ( شوآرتزر و جروسلم)ي  گويه با دو زيرمقياس جداگانه20اين مقياس داراي . بود) 1980
اي  گويه10به يك مقياس  1981خودكارآمدي عمومي و خودكارآمدي اجتماعي بود كه درسال 

 .)1995شوارتزر و جروسلم ،(زبان ديگر برگردانده شده است  28كاهش يافت و تا كنون به 
نمرات باالتر نشانگر خودكارآمدي . شود گذاري مي اي نمره درجه4الت در يك مقياس سئوا

. درتحقيقات مختلف گزارش شده است 91/0تا75/0ضرايب همساني دروني بين . بيشتر است
 پايايي و روايي مقياس خودكارآمدي عمومي در دانشجويان ايراني بررسي شده است

اختار تك عامل مقياس را تأييد كرده و ضريب آلفاي تحليل عاملي تأييدي س .)1385رجبي،(
و ضريب روايي همزمان براي مقياس خودكارآمدي و عزت نفس  82/0كرونباخ براي كل مقياس 

براي تعيين پايايي مقياس در نمونه مورد بررسي آلفاي كرونباخ . دست آمدبه 30/0روزنبرگ 
  .مقياس در نمونه ساكنان بومي است دهنده پايايي مناسبمحاسبه شد كه نشان 82/0معادل 

 ،)1990همكاران،  زيمت و( )MSPSS(ي چندوجهي  مقياس حمايت اجتماعي ادراك شده
 آيتم و سه زيرمقياس حمايت اجتماعي دوستان، خانواده و افراد مهم ديگراست كه در12داراي 

ها از  قياسآلفاي كرونباخ كل مقياس و زيرم. شود اي پاسخ داده مي درجه7مقياس ليكرت 
زيمت و همكاران، (گزارش شده است  85/0 تا72/0بوده و پايايي بازآزمايي  91/0تا 85/0
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براي تعيين پايايي مقياس و تعيين همساني دروني مقياس براي استفاده در اين  .)1990
ي مورد بررسي محاسبه شد كه براي سه زيرمقياس  پژوهش، ضريب آلفاي كرونباخ در نمونه

دهنده كه نشان 91/0، 91/0، 92/0: گر، خانواده و دوستان به ترتيب عبارتند ازفرد مهم دي
  . پايايي مناسب مقياس در نمونه ساكنان بومي است

هاي حفاظت از  ي محقق در رابطه با رفتار ي خودساخته نامه پرسشو در نهايت، 
قرار گرفتند  امهن پرسشهاي مقياس خودكارآمدي در  هايش در كنار گويه زيست كه گويه محيط

  .ي اساتيد فن مورد تأييد قرار گرفته است وسيله و روايي و پايايي آن به
  ها تجزيه و تحليل داده

همبستگي و 1جدول . براي آزمون فرضيه اول و دوم از روش همبستگي استفاده شد
و  هاي حمايت اجتماعي كل و زيرمقياسي  هاي خودكارآمدي، نمره هاي آماري نمره مشخصه

  .دهد زيست ساكنان بومي دربند را نشان ميفتارهاي حفاظت از محيطر
  

ضرايب همبستگي، ميانگين و انحراف استاندارد خودكارآمدي،حمايت اجتماعي، رفتارهاي :1جدول 
  زيست ساكنان بومي منطقه دربندحفاظت از محيط

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

هاي  ي كل حمايت اجتماعي و زيرمقياس بين خودكارآمدي، نمره) 1(براساس نتايج جدول 
     آن يعني حمايت اجتماعي دوستان، خانواده و افراد مهم ديگر با رفتارهاي حفاظت از 

با توجه به اين كه تمامي متغيرها داراي .ي مثبت و معنادار وجود دارد  زيست رابطهمحيط

  7  6  5  4  3 2 1 متغيرها 
              1  خودكارآمدي 1

حمايت اجتماعي  2
            1  249/0  )ي كل نمره(

حمايت اجتماعي  3
          1  871/0  211/0  خانواده

حمايت اجتماعي  4
        1  605/0  815/0  231/0  دوستان

حمايت اجتماعي  5
      1  626/0  815/0  868/0  206/0  افراد مهم ديگر

 رفتارهاي  6
    1  435/0  353/0  385/0  453/0  284/0  زيست محيطي

    05/40  98/19  16/17  52/20  03/57  85/29  ميانگين 
  13/45  10/12  75/7  39/7  43/7  26/20  56/5  انحراف استاندارد  
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بيني شده است؛ ها نيز در جهت پيش همبستگي معنادار باهم هستند و جهت همبستگي
بر اين اساس، جهت . توان از تحليل رگرسيون استفاده كرد بنابراين براي آزمون فرضيه سوم مي

    دكارآمدي و حمايت اجتماعي در تبيين واريانس رفتارهاي حفاظت از تعيين سهم خو
عنوان متغيرهاي پيش بين و هاي حمايت اجتماعي به زيست، خودكارآمدي و زيرمقياسمحيط

خالصه . عنوان متغيرمالك وارد معادله رگرسيون شدندزيست بهرفتارهاي حفاظت از محيط
  . شده است ارايه 2مدل رگرسيون گام به گام در جدول 

  
خالصه مدل رگرسيون گام به گام خودكارآمدي و حمايت اجتماعي بر رفتارهاي حفاظت از : 2جدول

  زيستمحيط

خطاي   R R2  متغير  مرحله
سطح   B  β  t  استاندارد

  معناداري

حمايت فرد  گام اول
  000/0  484/6  456/0  709/0  7742/10  209/0  456/0  مهم

  007/0  757/2  194/0  427/0  5552/10  244/0  494/0  خودكارآمدي گام دوم
  محاسبات تحقيق حاضر: منبع

 
دهد، خودكارآمدي و زيرمقياس فرد مهم ديگر حمايت اجتماعي از بين  نشان مي )2(جدول 

ت را داشته است و ساير زيسبيني رفتارهاي حفاظت از محيطمتغيرهاي پيش بين، توان پيش
اند از معادله بيني كافي را نداشتهكه توان پيش دليل اينحمايت اجتماعي به هاي مقياس

  . اندرگرسيون خارج شده
زيست از طريق بيني رفتارهاي حفاظت از محيطنتايج تحليل رگرسيون گام به گام در پيش

درصد واريانس 20حمايت اجتماعي فرد مهم ديگر در گام اول نشان داد كه اين متغير 
معادله رگرسيون شد و در گام دوم، خودكارآمدي وارد . كند مراقبتي را تبيين مي رفتارهاي خود

هاي اول و دوم نشان داد كه ورود متغير  در گام R2مقايسه . درصد گرديد24به  R2باعث تغيير 
درصد واريانس 24مشاهده معنادار است و  Fدرصد افزايش داد؛ بنابراين  4حدود  R2جديد 

مهم ديگر حمايت  مقياس فردي خودكارآمدي و زير وسيله مراقبتي به غير رفتارهاي خودمت
دهد كه در گام اول  بيني نشان ميضرايب رگرسيون متغيرهاي پيش. شود اجتماعي تبيين مي

تواند تغييرات  مي tي  با توجه به آماره )β =456/0(زير مقياس فرد مهم ديگر حمايت اجتماعي 
همچنين درگام دوم . بيني كنددرصد پيش99مراقبتي را با اطمينان ارهاي خودمربوط به رفت

ميتواند تغييرات مربوط به رفتارهاي  tي  با توجه به آماره) β=194/0(متغير خودكار آمدي 
در گام دوم  βهمچنين كاهش . بيني كنددرصد پيش95زيست را با اطمينان حفاظت از محيط

رفتارهاي (متغير جديد، رابطه بين متغير مرتبه قبل و متغير مالك  به اين معناست كه با ورود
عبارت ديگر خودكارآمدي سهم زير به. تحت تاثير قرار گرفته است) زيستحفاظت از محيط
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زيست بيني رفتارهاي حفاظت از محيطمقياس فرد مهم ديگر حمايت اجتماعي را در پيش
  . كاهش داده است

  
  گيريبحث و نتيجه

دهنده آن هستند كه بين خودكارآمدي، حمايت اجتماعي و رفتارهاي حفاظت نشاننتايج 
زيست همبستگي معنادار وجود داشته و خودكارآمدي و زير مقياس فرد مهم ديگر از محيط

زيست را در ساكنان بومي درصد واريانس رفتارهاي حفاظت از محيط 24حمايت اجتماعي 
هرگونه بررسي همسويي نتايج شايان ذكر است كه تحقيق  البته پيش از. كند دربند تبيين مي

زيست يافت مشابهي با موضوع خودكارآمدي و حمايت اجتماعي و رفتارهاي حفاظت از محيط
رجبي، (با توجه به تحقيق . شود نشده است و از اين جنبه، پژوهش حاضر نوآوري محسوب مي

توان گفت روابط اجتماعي تقريباً در يم) 1387ميرسميعي و ابراهيمي قوام، (و تحقيق  )1385
عنوان سپري در برابر حوادث و رويدادهاي استرس زا عمل كند و شخص تواند به همه حال، مي

  .تواند براي شخص اضطراب آور باشد را در مقابل پيامدهاي ناگوار مصون دارد و فقدان آن مي
شان داد كه نگرش نوين نتايج تحقيق ن) 1392صالحي و قائمي اصل، ( و براساس تحقيق

ي خطي، بدين  اين رابطه. زيست تأثير مثبت داردحفاظت از محيط محيطي در بروز رفتارزيست
زيست كسب كنند، به همان ي نگرش باالتري نسبت به محيط معني است كه هرچه افراد نمره

تحقيق اين نتيجه، با نتايج . تري خواهند داشت محيطي مسئوالنهميزان نيز رفتار زيست
) 3،2005و نيز واتسن 1999 ،2، شولتز و زلزني1978و همكاران، 1دانلپ( محققاني نظير

ي مثبت و معناداري بين نگرش و  نتايج تحقيق اين محققان نشان داد كه رابطه. خواني دارد هم
  .محيطي وجود داردرفتار زيست

ي  وسيله به تزيسمحيط به نسبت مردم نگرش محور حول در عمده و همچنين تحقيقات
4شوان و هولتزر مثل پژوهشگران

5وگا )1990( 
6بوداك و )2006( 

 قرار بررسي مورد )2005( 
 يها نگرش بين مثبتي ارتباط كه دارد اين بر اشاره در مجموع تحقيق نتايج كه است گرفته
  .دارد وجود محيط از حمايت رفتار و زيست محيط

را با استناد به نظريه باندورا مورد تبيين قرار داد هاي اين پژوهش  توان يافته و در نهايت مي
كه بر اساس آن احساس خودكارآمدي يك عامل عمده در تفكرات و احساسات و رفتارهاي افراد 

                                           
1 Dunlap 
2 Schultz and Zelezny 
3 Watson 
4 Schahn and Holzer 
5 Vega 
6 Budak 
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در شرايط استرس زا است و توانايي افراد براي مقابله موفقيت آميز با موقعيتهاي چالش انگيز 
  .)2000باندورا،(دهد  مختلف را افزايش مي

در اين پژوهش از : توان به موارد زير اشاره نمود هاي اين پژوهش مياز جمله محدوديت
گيري در مقياس خودكارآمدي عمومي استفاده شده است و مقطعي بودن پژوهش مانع از نتيجه

توان به اين مسئله اشاره نمود كه  هاي پژوهش مياز ديگر محدوديت. مورد روابط علٌي است
آباد در منطقه دربند و وجود رودخانه و طبيعت كوهستاني بسيار موزه سعد پس از ايجاد كاخ

گذرد و به مرور زمان بسياري  غني در حدود صد سال از گسترش گردشگري در اين منطقه مي
شود و نياز به عنوان عادت روزمره شناخته ميزيست بهاز رفتارهاي آسيب رسان به محيط

توان كوچ بوميان به ديگر هاي آن مياز ديگر محدوديت. م دارداي در ديدگاه مرد تغييرات ريشه
       ها و ايجاد پيوند بيشتر ميان  شود جهت تعميق يافتهپيشنهاد مي .مناطق را برشمرد

هاي مشابه در مناطق گردشگري  زيست و علوم اجتماعي كه جدايي ناپذيرند پژوهشمحيط
  .نظير دربند انجام شود
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