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مقاله پژوهشی

بررسی و تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی شهروندان در
شهر بوشهر
غالمرضا جعفرینیا 1:استادیار گروه جامعه شناسی ،واحدبوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران
دریافت1398/5/4 :

صص 141 -150

پذیرش1398/7/20 :

چکیده
محیط زیست به تمام محیطی اطالق میشود که انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته بوده و فرآیندی است که از زیستن حمایت
می کند .محیط زیست سالم ضامن سالمت کلیه زیست مندان است و مقوله محیط زیست و حفاظت از آن مهمترین دغدغة انسان معاصر است .هدف از
اجرای پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر بوشهر بوده است .این پژوهش ،از نوع مقطعی و
همبستگی بوده است و جامعه آماری آن را کلیه شهروندان باالی  18سال شهر بوشهر تشکیل دادهاند .تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شده
است که در نهایت از تعداد  397پرسشنامه صحیح ،برای تحلیل نهایی استفاده شد که روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی انجام گردید .ابزار اندازه
گیری در این پژوهش نیز پرسشنامه بود .برای تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSS 22و  Smart PLS 2استفاده شده است .نتایج یافتهای پژوهش،
برای نقش فرضیه تعدیلگری ضریب مسیر  0/163و  tآماری ( 2/938بیشتر از  )1/96و شدت اثر  ،0/05برای فرضیه تعامل اجتماعی ضریب مسیر
 0/408و  tآماری ( 34/000بیشتر از  ،)1/96برای فرضیه اعتماد اجتماعی ضریب مسیر  0/405و  tآماری ( 32/717بیشتر از  )1/96و برای فرضیه
مشارکت اجتماعی ضریب مسیر  0/288و  tآماری ( 20/861بیشتر از  )1/96را نشان میدهد ،بنابراینبین فرضیه تعدیلگری ،تعامل اجتماعی ،اعتماد
اجتماعی و مشارکت اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر بوشهر رابطه معناداری وجود دارد و نوع این ارتباط مستقیم و مثبت میباشد.
واژههای کلیدی :سرمایه اجتماعی ،محیط زیست ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،بوشهر.

 . 1نویسنده مسئول09171726337 ،jafarinia_reza@yahoo.com :
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مقدمه:
آنچه مسلم است این که امروزه خطر فزایندة تخریب محیط زیست و انهدام آن مردم کشورهای در حال توسعه را بیشتر تهدید می کند.
زیرا وجود شرایط نا مطلوب داخلی همچون رشد بی رویه جمعیت ،رشد فزاینده و نابسامانی شهر نشینی این کشورها را از اقدامات جدی و
مقابله همه جانبه با معضالت زیست محیطی باز می دارد .کشور ما نیز در زنجیره ی نظام جهانی به عنوان یک کشور در حال توسعه از این
امر مستثنی نیست .متأسفانه در رعایت شاخص های پایدار محیط زیست توسعه پایدار و کیفیت زندگی همواره رتبه ی پایین جداول جهانی
را به خود اختصاص داده است .جایگاه کشور ما در جدول شاخص های پایداری محیط زیست در سال  2014رتبه  83در میان  178کشور
بوده است ( .)16 :2015 ،Jamshidiدر مطالعات گذشته متغیرهای اثرگذار متعددی بر رفتار زیست محیطی شناسایی شده اند که از مهم-
ترین آنها می توان به دانش ،نگرش ،سرمایه اجتماعی ،درآمد ،جنسیت و وضعیت تاهل اشاره کرد .در نتیجه تبیین رفتار افراد در قبال محیط
زیست موضوع مهمی است .افراد هر اجتماع بر حسب شرایط خاص اجتماعی ،فرهنگی و شخصیتی خود ،برخورد متفاوتی نسبت به محیط
زیست دارند .ارتباط محیط زیست و سرمایه اجتماعی از جمله موضوعات جدیدی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است ،با توجه به
گستردگی مشکالت زیست محیطی و پرهزینه بودن مقابله با آن بهترین گزینه ،بهره گیری از مشارکت مردمی است (،&YazdaniSHams
 .)47:2016تعدادی از کارشناسان ،مشکالت موجود در محیط زیست کشور را در نقص قوانین محیط زیست نمی دانند ،زیرا معتقدند قوانین
موجود به حد کافی حامی سالمت محیط زیست هستند و بخشی از مشکالت محیط زیست را از سوی مردم می دانند (.)2003 ،Trasbi
این در حالی است که محققان زیست محیطی معتقدند امروزه بحران های زیست محیطی به طرز نگران کننده ای زندگی انسان را تهدید
کرده تا حدی که حیات انسان و سایر موجودات در کره خاکی را به مخاطره انداخته است .هیچ کس نمی تواند این ادعا را مطرح کند که این
تغییرات مستقل از اراده انسان است .اشتباهاتی که در افکار ،نگرش و رفتارهای انسان در نتیجه فعالیت هایش بر روی زمین به وجود آمده،
یکی از علت های اصلی خساراتی است که محیط زیست متحمل آن گردیده است .بسیاری بر این باورند که راه حل بحران های زیست
محیطی می باید در تغییر رفتار و نگرش انسان و روش زندگی انسان بر کره خاکی ،جست و جو شود (،Noripour & SHarifi
 .)115:2016بنابر آمارهای منتشر شده ،ایران یکی از کشورهای اصلی تخریب کننده محیط زیست در جهان به شمار می رود که در میان
 178کشور جهان در رتبه  83از نظر کارایی شاخص های محیط زیستی قرار گرفته است (.)2014 ،I ،P ،E
شهر بوشهر با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی و مردمانی از قومیتهای مختلف ایرانی ،در جنوب کشور قرار داشته و با توجه به
ویژگیهای محیطی و جاذبههای طبیعی آن میتواند با مدیریت و برنامهریزی علمی به قطب گردشگری مهمی در سطح منطقه تبدیل شود.
متاسفانه شهر بوشهر امروزه با مشکالتی مانند آلودگی هوا ،مشکالت زیست محیطی ناشی از تشعشعات نیروگاه اتمی بوشهر ،طغیان رودخانه
ها ،بوجود آمدن سیالب ها و همچنین ریختن زبالهها رو به رو بوده است و ساختار آسیب پذیری پیدا کرده است .با توجه به مطالب گفته
شده؛ اهمیت پژوهش در این حوزه ضروری به نظر میرسد .سؤال پژوهش این است :تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی
شهروندان شهربوشهر چگونه است؟ عوامل اجتماعی را که مورد بررسی قرار دادیم؛ چقدر رفتارهای زیست محیطی افراد را تبیین می کنند؟
بنابراین هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر تعدیلگری متغیرهای فردی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی
شهروندان شهر بوشهر می باشد .بدین منظور فرضیه های زیر مطرح می گردد:
 بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر بوشهر ،متغیرهای فردی نقش تعدیلگر را دارد.
 بین تعامل اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر بوشهررابطه وجود دارد.
 بین اعتماد اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر بوشهررابطه وجود دارد.
 بین مشارکت اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر بوشهررابطه وجود دارد.
مبانی نظری و پیشینه:
رفتارهای زیست محیطی :یکی از مهمترین نگرانیهای انسان قرن بیست و یکم ،مسائل و مشکالت زیست محیطی است که بسیاری
از این مسائل از رفتارهای نامناسب زیست محیطی خود انسان ها سرچشمه می گیرد .از آنجایی که بحران های زیست محیطی مرز سیاسی
نمی شناسد؛ بنابراین درک پیامدهای بلند مدت مشکالت و بحران های زیست محیطی در جهان و موضوعات مربوط به آن در زندگی
انسان ها ،باعث شده است طی نیم قرن گذشته اهمیت بحث در مورد محیط زیست و مسائل زیست محیطی افزایش یابد .در نتیجه انسان
ها در پی یافتن راه حلی برای مسائل و مشکالت زیست محیطی برآمدند .یکی از راهکارهای اجتناب از آسیب رساندن به محیط زیست و
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جلوگیری از تخریب آن ،تغییر رفتار انسان ها به سمت و سوی ابعاد طبیعت گرایانه است .بسیاری بر این باورند که راه حل بحران های
محیط زیستی را باید در تغییر رفتار و نگرش انسان و روش زندگی وی بر کره خاکی جستجو کرد .تاکنون متغیرهای مختلفی در تبیین
عوامل موثر بر رفتارهای محیط زیستی بررسی شده است (.)78،:2018،Mehrabi & Asadi
مارکسیسم و محیط زیست :کارل مارک و فردریش انگلس و نظریه سیاسی و اجتماعی مارکسیستی آنها ،یکی از نظریههای اجتماعی
مهم قرن  19میالدی است که در آن ،محیط نقش خاصی دارد .در نظریه ی مارکسیسم به نظریه جمعیت مالتوس و بحث او درباره دستمزد
بخور و نمیر حمله شده است .از دیدگاه مارکسیستی ،نظریه مالتوس تنها توجیهی ایدئولوژیک بود که نقاب پژوهش علمی بر چهره داشت.
نقطه شروع مارکس این واقعیت خشن است که انسان باید وسیله گذران خود را تولید کند؛ بدین معنا که انسان ها باید نیروی کار ،مهارت ها
و آفرینندگی خود را به کار ببرند تا جهان نا آدمیان ،به اشیاء و کاالها و خدماتی که برای بقا بدان نیازمندند ،تبدیل شودMehrabi & ( .
 .)37،:2018،Asadiمارکس معتقد است که انسان ها مانند سایر موجودات برای بقاء به منابعی که به محیط شان وابسته است نیازمندند،
لکن با بقیه ی طبیعت فرق دارند؛ زیرا فقط دریافت کننده ی چیزهایی که محیط طبیعی برای آنها فراهم می آورد ،نیستند و انسان می تواند
محیط خود را دگرگون کند و محیط تهی از آدمی را به ساخته های مفید و با ارزش تغییر دهد؛ نمونه آن مسکن گزینی از کلبه های
روستایی به شهرهای بزرگ و تهیه لباس به شیوه طراحی و خیاطی شده به جای پشم حیوانات است.)39،:2018،Mehrabi & Asadi( .
منطق اصلی مارکسیسم -که یکی از نظریه های اجتماعی نوین در زمینه جامعه ی صنعتی است -این است که اگر در نظام سرمایه داری از
طبیعیت بهره کشی می شود ،دیدگاه مارکس درباره جامعه فراسرمایه داری یا سازمان کمونیستی بر بهره کشی چند برابر از طبیعیت استوار
است؛ به عبارت دیگر ،تصور مارکس آن بود که در نظام کمونیستی بهره کشی از طبیعت و تولید ثروت ،کاالها و خدمات چنان کارساز و
مولد خواهد بود که نیازهای مادی همه آدمیان را برآورد کند؛ زیرا بهره کشی از طبیعت بسیار کارایی خواهد داشت .می توان مارکس را
خواهان تشدید بهره کشی از محیط زیست دانست که آغازگر آن سرمایه داری بوده ،اما در عین حال ،خواهان پایان یافتن بهره کشی انسان
از انسان و توزیع دستاوردهای بهره کشی از محیط زیست به گونه ای برابرتر از شیوه سرمایه داری است ( & Mehrabi
.)40،:2018،Asadi

توماس هابز :از دیدگاه توماس هابز ،فیلسوف سیاسی قرن  17میالدی؛ زندگی در حالت طبیعی را گوشه نشینانه ،نکبت بار ،کثیف ،حیوانی
و کوتاه می دانست .از نظر هابز جامعه طبیعی چیزی نبود که آن را مرحله مثبتی در تکامل انسان به شمار آورد بلکه آن را بیشتر ابتدایی می
دانست و همصدا با نظریه پردازان اجتماعی پس از خود در قرن  18این مرحله را حالت خشن جامعه می نامیدند .بدین معنا که زندگی بیشتر
تنها زمانی وضعیت طبیعی دارد که در مرحله ای نامتمدن و واپسمانده از تکامل اجتماعی است.)97،:2000، Uphoff, N( .
جان الک :جان الک یکی دیگر از متفکران اجتماعی و سیاسی انگلیسی ،دیدگاه مساعدتری درباره زندگی انسان در حالت طبیعی ،داشت.
گرچه او با آن که این مرحله مقدماتی جامعه را چون هابز ،کثیف و حیوانی و کوتاه نمی نامید ،آن را بسیار ابتدایی ،فقیرانه و نیازمند بهبود و
پیشرفت می دانست .یکی از مهمترین استدالل های او این بود که انسان ها می توانند مدعی مالکیت خصوصی و انحصاری بخش هایی از
محیط تهی از آدمی شوند .بدین ترتیب الک یکی از نخستین نظریه پردازانی است که منطقا برخورد و ارزش گذاری ابزاری با محیط تهی از
آدمی را توجیه کرده است .بر این اساس محیط تهی از آدمی که دست بشر به آن نخورده باشد ،بی ارزش است.)99،:2000، Uphoff, N( .
ژان ژاک روسو :نظریه پردازای اجتماعی ژان ژاک روسو از لحاظ ارزیابی حالت طبیعی ،هم با هابز تفاوت دارد هم با الک .روسو بر خالف
جریان تفکر روشنگری ،معتقد بود که سرشت بشر بر همکاری استوار است و جامعه های ابتدایی مانند بومیان آمریکایی و آفریقایی برای
انسان بهترین جامعه اند ،تمدن به جای آن که موهبتی باشد؛ همیشه با هزینه هایی همراه است که از منافع آن بیشتر است .وی را می توان
یکی از پیشگامان افکار احساساتی و سبز نامید.نقد روسو بر مصنوعی در برابر طبیعی و این که آسیب های اجتماعی را معلول آثار زیان بار
تمدن دانسته ،از دیدگاه سبز یکی از نخستین انتقادهای روشنگری را تشکیل داده است .از دیدگاه روسو طبیعت و محیط طبیعی نماینده
معصومیت ،اصالت و کمال ،در برابر آثار زیانبار شهرنشینی و پیچیدگی زندگی متمدن دانست ()145،2016:SHeykhyani & Gashmardi
تعامل اجتماعی
اعتماد اجتماعی

متغیرهای فردی
سرمایه اجتماعی
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

مشارکت اجتماعی

رفتارهای زیست
محیطی
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شریفی و نوری پور ( ،)1395در پژوهشی به" تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش زیست محیطی مردم روستایی در بخش مرکزی
شهرستان دنا "پرداختند .تایج نشان داد در بین  5مؤلفه سرمایه اجتماعی  4مولفه اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،هنجار اجتماعی و
مشارکت اجتماعی به طور معنی داری از حد متوسط باالتر و مؤلفه شبکه اجتماعی به طور معنی داری از حد متوسط پایین تر بود .همچنین،
بین  5بعد نگرش زیست محیطی ،ابعاد محیط گرایی ،تعادل و بحران محیطی به طور معنی داری باالتر از حد متوسط و دو بعد محدودیت در
رشد انسان محور به طور معنی داری پایین تر از حد متوسط بودند .نتایج همچنین نشان داد بین دو متغیر نگرش زیست محیطی و سرمایه
اجتماعی رابطه ای وجود نداشت .زارع شاه آبادی و همکاران ( ،)1396پژوهشی را با عنوان "عوامل مرتبط با رفتارهای حامی محیط زیست
در محیط شهری" در بین شهروندان سنین  15تا  75ساله شهر کرج انجام دادند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای تحصیالت،
آگاهی از تغییرات آب و هوا ،دانش عمومی درباره تغییرات آب و هوا ،ادراک از خطر تغییرات آب و هوا ،نگرش نسبت به تغییرات آب و هوا و
رفتارهای حامی محیط زیست ،رابطه ای معنادار وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده
متغیرها در معادله رگرسیون 29 ،درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تعیین می شود و ادراک از خطر تغییرات آب و هوا،
بیشتر اثر کلی را بر روی رفتارهای حامی محیط زیست دارد.
بخشی و همکاران ( ،)1396در پژوهشی به "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای محیط زیستی دانشجویان دانشگاه بیرجند" در
بین  125نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری پرداختند .روش نمونه گیری طبقه ای و ابزار مورد استفاده
پرسشنامه بوده است .نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی در حد متوسط قرار دارد ،دوم سطح رفتارهای محیط زیستی مسئوالنه دانشجویان
مطلوب نبوده و کمی باالتر از حد متوسط قرار دارد .بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای محیط زیستی دانشجویان رابطه مستقیم و مثبتی وجود
دارد و از بین ابعاد سرمایه اجتماعی ،شدت و قدرت همبستگی دو بعد انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رفتارهای محیط زیستی
دانشجویان قوی تر است .سالکی( ،)1397پژوهشی را با عنوان "رابطه ساختاری آموزش زیست محیطی با رفتار مسئوالنه زیست محیطی؛
نقش میانجی دانش زیست محیطی و عوامل فردی" در بین گردشگران ورودی تنگه واشی شهرستان فیروز کوه استان تهران انجام داده
است .یافته ها نشان داد که بین آموزش زیست محیطی ،دانش زیست محیطی و عوامل فردی با رفتار مسئوالنه زیست محیطی رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین آموزش زیست محیطی بر رفتار مسئوالنه زیست محیطی و دانش زیست محیطی اثر مستقیم و معناداری دارد؛
دانش زیست محیطی بر رفتار مسئوالنه زیست محیطی و عوامل فردی اثر مستقیم و معناداری دارد؛ عوامل فردی بر رفتار مسئوالنه زیست
محیطی اثر مستقیم و معناداری دارد؛ آموزش زیست محیطی با میانجی گری دانش زیست محیطی اثر غیرمستقیم و معناداری بر رفتار
مسئوالنه زیست محیطی دارد؛ آموزش زیست محیطی با میانجی گری عوامل فردی اثر غیر مستقیم و معناداری بر رفتار مسئوالنه زیست
محیطی دارد؛ همچنین ،آموزش زیست محیطی با میانجی گری دانش زیست محیطی و عوامل فردی اثر غیر مستقیم و معناداری بر رفتار
مسئوالنه زیست محیطی دارد.
جونز و همکاران ( ،)2009در پژوهشی "یک مفهوم چند بعدی سرمایه اجتماعی را برای بررسی تأثیر آن بر کاربرد انواع مختلف ابزار
سیاست های محیط زیستی" مورد استفاده قرار دادند .اجزای سرمایه اجتماعی شامل اعتماد اجتماعی و نهادی ،هنجارهای اجتماعی و شبکه
های اجتماعی است .نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی عاملی مهم برای متفاوت بودن سطح موفقیت سیاست های محیط زیستی است.
همچنین ،اعتماد نهادی و انطباق با هنجارهای اجتماعی تاثیر زیادی بر ابزارهای اجباری و اقتصادی دارد در حالی که ابزار نرم تر ،مانند
اقدامات داوطلبانه به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قدرت شبکه های اجتماعی و سطح اعتماد اجتماعی است .مولینا و همکاران(،)2013
پژوهشی را با عنوان " دانش زیست محیطی و دیگر عوامل مؤثر بر رفتار طرفدار محیط زیست :مقایسه دانشجویان کشورهای در حال
توسعه و پیشرفته" به انجام رساندند .نتایج پژوهش آنها بیانگر آن بود که منابع رسمی و غیر رسمی آموزش ،جنسیت ،انگیزهها و نگرشها بر
رفتار طرفدار محیط زیست تأثیر دارد .جین ( ،)2013در پژوهشی "تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی را در ترویج رفتار دوستدار محیط زیست" در
پنج حوزه سیاست عمومی شامل بازیافت ،رفتار خرید مواد غذایی ،خرید بنزین ،حفاظت از انرژی و استفاده از آب پرداخت و آنها را تحلیل
کرده است .یافته های تحقیق او نشان داده است حکمروایی مشارکتی در حفظ محیط زیست نقش دارد .همچنین ،رفتار اجزای سرمایه
اجتماعی با یکدیگر متفاوت است و تاثیر هر جزء ،بسته به زمینه مسائل محیط زیستی متفاوت است .مهمتر از همه این که ،این یافتهها
نشان داد ترویج رفتار شهروندی محیط زیستی پایدار به عنوان یک اولویت ،اثر بخشی سیاست های محیط زیستی دولت را فراهم می کند.
لیو و همکاران  ،)2014(1در پژوهشی به "بررسی موضوع نقش سرمایه اجتماعی در تشویق رفتار در محیط های اکوتوریسمی مبتنی بر افراد
"پرداختند .آنها تاکید می کنند که با تقویت مولفه های سرمایه اجتماعی و به خصوص اعتماد اجتماعی می توان رفتارهای زیست محیطی
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افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داد .هان ،)2019(2در پژوهشی به بررسی" سرمایه ی اجتماعی و استرس ادراک شده :نقش بافت اجتماعی"
پرداخت .این مقاله با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی در سطوح فردی ،خانوادگی و سطحو استرس ادراک شده انجام شده است.
نتایج نشان داد که مقدار زیادی از واریانس استرس ادراک شده در مقایسه با سطح منطقه ،به سطح خانواده مربوط می شود که نشان می
دهد بافت خانوادگی یا خانواده در توضیح واریانس استرس ادراک شده نسبت به منطقه اهمیت بیشتری دارد .این مطالعه همچنین نشان داد
که برخی از مولفههای سرمایه اجتماعی به طور منفی با استرس ادراک شده مرتبط هستند و ارتباط بین سرمایه اجتماعی و استرس ادراک
شده بسته به سطوح و انواع سرمایه اجتماعی می تواند متفاوت باشد .اوانجلیناس و جونز ،)2019( 1در پژوهشی به بررسی "تجزیه و تحلیل
سرمایه اجتماعی و مدیریت زیست محیطی در موسسات آموزش عالی" پرداختند .این تجزیه و تحلیل تاثیر هر یک از مولفه ها را بر چند
موضوع که در مدیریت زیست محیطی دانشگاه ها مطرح می شود ،می سنجد .از طریق این تجزیه و تحلیل ،ادعا می شود که سرمایه
اجتماعی مفهوم مفیدی برای مدیریت زیست محیطی در آموزش عالی است و می تواند به طور قابل توجهی این گونه ابتکارات را تسهیل
نماید .از طریق این تجزیه و تحلیل ،ادعا شد که سرمایه اجتماعی مفهوم مفیدی برای مدیریت  HEIها است و به طور قابل توجهی می-
تواند چنین ابتکاراتی را تسهیل نماید.
روش تحقیق:
تحقیق حاضر از منظر هدف،از نوع کاربردی بوده و تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی و در چارچوب اصول نظری می باشد .روش پیمایش
برای جمع آوری اطالعات مورد نظر ،و پرسشنامه برای گردآوری داده های الزم استفاده گردید .جامعه آماری این پژوهش افراد ساکن در
شهر بوشهر است که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن  1397تعداد آنها  298/945نفر می باشد .در این پژوهش نیز به منظور تعین
تعداد مناسب افراد نمونه،که معرف جامعه ی آماری باشد ،از فرمول کوکران استفاده شده است .که حجم نمونه ما بر اساس محاسبات انجام
شده برابر با  383نفر می باشد .روش نمونه گیری انتخابی در این پژوهش ،نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد .در مرحله اول به
استناد طرح تفصیلی شهر بوشهر مصوب سال  1389ومورد تأیید سازمان مسکن شهرسازی استان بوشهر و شهرداری بوشهر ،شهر بوشهر به
دو بخش شمالی با 6ناحیه و 28محله وبخش جنوبی با  4ناحیه و 15محله تقسیم گردیده است .از بین محالت  28گانه بخش شمالی؛
محله های باهنر ،سنگی ،بهبهانی ،جفره و عاشوری انتخاب شده اند و از بین محالت  15گانه بخش جنوبی نیز محلههای بهمنی و تنگگ
 1انتخاب شده است .در انتخاب محالت تفاوت های اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی مد نظر بوده است .میانگین نمره ای خواهد بود؛ که هر
یک از پاسخ دهندگان از پاسخ به سواالت پرسشنامه گرجی کرسامی ( )1395کسب خواهند نمود .تعدد سؤاالت مربوط به سرمایه اجتماعی
 18سوال می باشد.که مؤلفه های سرمایه اجتماعی ،شامل  6سوال برای تعامل اجتماعی 6،سوال اعتماد اجتماعی 6،سؤال مشارکت اجتماعی
در پرسشنامه می باشد.
جدول  -1ترکیب سؤاالت پرسشنامه
متغیرها
تعامل اجتماعی
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
رفتارهای زیست محیطی

شماره گویه ها

مرجع سؤاالت

1-6

گرجی کرسامی)1395( ،

گرجی کرسامی)1395( ،
7-12
گرجی کرسامی)1395( ،
13-18
زارع شاه آبادی و همکاران ()1396
19-30
منبع :یافته های تحقیق.1398 ،

یافتههای پژوهش:
در روش معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی از دو مرحله اصلی بررسی برازش مدل و آزمون فرضیه های پژوهش
استفاده می شود .بررسی برازش مدل با استفاده از برازش مدل های اندازه گیری ،برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی انجام می شود و
در بخش آخر نیز آزمون فرضیه ها انجام می گیرد .بدین منظور الفای کرونباخ محاسبه شده در تحقیق حاضر بدین صورت است:

1- Liu et.al.
2- Han
1- Evangelinos& Jones
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جدول  -2شاخص های آلفای کرونباخ R2 ،CR، AVE ،و Q2
آلفای کرونباخ
متغیر
R2
CR
AVE
0/88
0/55
0/83
تعامل اجتماعی
0/86
0/52
0/81
اعتماد اجتماعی
0/82
0/50
0/73
مشارکت اجتماعی
0/990
0/92
0/41
0/90
سرمایه اجتماعی
0/497
0/91
0/52
0/89
رفتارهای زیست محیطی
0/75
0/51
0/50
متغیرهای فردی
منبع :یافته های تحقیق.1398 ،

Q2
0/43
0/24
-

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری می شود و با تأیید برازش آن ،بررسی برازش در یک مدل کامل می شود.
برای بررسی برازش مدل کلی تنها از یک معیار به نام  3GOFاستفاده می شود .معیار  GOFمربوط به بخش کلی مدل های معادالت
ساختاری است .بدین معنی که توسط این معیار ،محقق می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی
پژوهش خود ،برازش کلی را نیز کنترل نماید .همان طور که مشاهده می گردد ،برای  GOFپژوهش حاضر ،عدد  0/61به دست آمده است
که با توجه به آن ،می توان گفت که مدل این پژوهش ،از برازشی قوی برخوردار می باشد.

شکل  -3مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری -منبع :یافته های تحقیق.1398 ،

آزمون فرضیه ها:
فرضیه اصلی :در رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان بوشهر متغیرهای فردی نقش تعدیلگر را دارند.
تحقیقاتی که در گذشته انجام شدند به بررسی اثرات مربوط به متغیرهای دانش ،نگرش ،سرمایه اجتماعی ،درآمد ،جنسیت و وضعیت
تأهل پرداخته و تأثیر آنها را مورد تأیید قرار دادند .در نتیجه می توان بیان کرد که رفتار افراد در قبال محیط زیست موضوع مهمی است.
یک رفتار در پی یک زنجیره عوامل روی می دهد که حلقه ماقبل بروز آن ،قصد یا نیت انجام رفتار است .ضرایب معناداری و ضرایب مسیر
به دست آمده برای این فرضیه ،نشان از تأیید آن دارد .همانطور که نتایج تحقیق نشان داد ،متغیرهای فردی مثل جنس ،تحصیالت و شغل
در رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی نقش تعدیلگر را دارند ،یعنی باعث تقویت یا کاهش آن میشوند.
فرضیه فرعی اول :بین تعامل اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان بوشهر رابطه وجود دارد.

1- Goodness Of Fit
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تعامل اجتماعی افراد با نهادها و گروه ها در جامعه و همچنین کنش های یاری گرایانه آنان با هدف دستیابی به اهداف فردی و جمعی
می تواند نقش مهمی در بروز رفتارهای زیست محیطی داشته باشد .همچنین ،رفتار زیست محیطی رفتاری مثبت نسبت به محیط زیست
بوده ،که در آن ،افراد ،اگر حتی از محیط زیست حمایت و حفاظت نمی کنند ،حداقل ،آسیبی نیز به آن وارد نمی نمایند .ضریب معناداری و
ضریب مسیر به دست آمده برای این فرضیه ،نشان از تأیید آن دارد .همانطور که ذکر شد تعامل اجتماعی یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی می
باشد که در این تحقیق رابطه مستقیم با رفتارهای زیست محیطی دارد .یعنی هرچه تعامل اجتماعی افراد جامعه باالتر باشد رفتارهای زیست
محیطی آنان نیز بیشتر خواهد بود.
فرضیه فرعی دوم :بین اعتماد اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان بوشهر رابطه وجود دارد.
از آنجایی که اعتماد ،الزمه شکل گیری پیوندها و معاهدات اجتماعی ،و یکی از ابعاد اصلی سرمایه اجتماعی است ،نشان دهنده
آمادگی بالقوه شهروندان برای همکاری و تعامل با یکدیگر و همچنین آمادگی آن ها برای وارد شدن در فعالیت های اجتماعی است .از این
رو ،در سطح خرد ،اعضای جامعه به هم اعتماد می کنند و بر مبنای این اعتماد ،به تشکیل گروه ها و سازمان های جدید و همکاری در
چارچوب آن ها مبادرت می ورزند .ضریب معناداری و ضریب مسیر به دست آمده برای این فرضیه ،نشان از تأیید آن دارد .لذا بحث اعتماد
اجتماعی که یکی از ابعاد اصلی سرمایه اجتماعی است بر روی رفتارهای زیست محیطی تأثیر داشته و رابطه ای مستقیم دارد ،یعنی هرچه
اعتماد اجتماعی در جامعه ای باالتر باشد رفتارهای زیست محیطی که از آنان سر می زند نیز باالتر خواهد بود.
فرضیه فرعی سوم :بین مشارکت اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان بوشهررابطه وجود دارد.
مشارکت اجتماعی ،شرکت فعاالنه انسان ها در حیات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد حیات می باشد.
مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت های ارادی داللت دارد که از طریق آن ،اعضای یک جامعه در امور مختلف همکاری
دارند( .)1392 ،Aghababai & Rahimiمشارکت اجتماعی موضوع مهمی است که این روزها به آن پرداخته می شود .ضریب
معناداری و ضریب مسیر به دست آمده برای این فرضیه ،نشان از تأیید آن دارد .لذا هرچه مشارکت اجتماعی افراد باالتر باشد بر رفتارهای
زیست محیطی آنان تأثیر بیشتری دارد .یا به بیان دیگر بین مشارکت اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی رابطه مستقیم وجود دارد .هر چه
مشارکت اجتماعی افراد باالتر باشد در نتیجه رفتارهای زیست محیطی آنان بیشتر خواهد بود.
نتیجهگیری:
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر بوشهر بوده است .این
پژوهش ،از نوع مقطعی و همبستگی بوده است و جامعه آماری آن را کلیه شهروندان باالی  18سال شهر بوشهرتشکیل داده اند .تحقیقاتی
که در گذشته انجام شدند به بررسی اثرات مربوط به متغیرهای دانش ،نگرش ،سرمایه اجتماعی ،درآمد ،جنسیت و وضعیت تأهل پرداخته و
تأثیر آنها را مورد تأیید قرار دادند .در نتیجه می توان بیان کرد که رفتار افراد در قبال محیط زیست موضوع مهمی است .یک رفتار در پی
یک زنجیره عوامل روی می دهد که حلقه ماقبل بروز آن ،قصد یا نیت انجام رفتار است.ضرایب معناداری و ضرایب مسیر به دست آمده
برای این فرضیه ،نشان از تأیید آن دارد .همانطور که نتایج تحقیق نشان داد و آن را تأیید کرد ،متغیرهای فردی مثل جنس ،تحصیالت و
شغل در رابطه بین سرم مشارکت اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان ایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی نقش تعدیلگر را
دارند ،یعنی باعث تقویت یا کاهش آن می شوند .نتایج بدست آمده ازسرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر بوشهر ،
همسو با نتیجه به دست آمده از تحقیق سالکی( )1397می باشد ، .تعمیم نتایج این پژوهش به سایر جوامع آماری می تواند با ناسازگاری
هایی همراه باشد و این کار باید با دقت انجام شود .محدودیت های ذاتی پرسشنامه نیز موضوعی است که باید مد نظر قرار گیرد ،این
مشکل میتواند به دالیلی مانند عدم درک صحیح افراد پاسخ گو نسبت به سواالت یا عدم تمایل قلبی آنان برای پاسخگویی ایجاد شود که
می تواند در نتیجه حاصل از پژوهش اختالل ایجاد نماید .با توجه به تأیید نقش تعدیلگری متغیرهای فردی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و
رفتارهای زیست محیطی ،مدیران شهری با در نظر گرفتن این عوامل و توجه هرچه بیشتر به آنها می توانند ،در جهت حفظ محیط زیست و
نیز ایجاد و ترویج رفتارهای زیست محیطی مثبت بین شهروندان اقدام نمایند .با در نظر گرفتن تأیید ارتباط مثبت بین اعتماد اجتماعی و
رفتارهای زیست محیطی ،مدیران شهری و کشوری با ایجاد اعتماد هر چه بیشتر بین خود و مردم ،و نیز درگیر کردن افراد در فعالیت های
اجتماعی ،می توانند زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر افراد جامعه فراهم نمایند.با توجه به تأیید ارتباط مثبت بین مشارکت اجتماعی و
رفتارهای زیست محیطی ،شهروندان با مشارکت بیشتر در اجتماع و فعالیت های اجتماعی ،می توانند شیوع رفتارهای زیست محیطی در
جامعه را بهبود بخشیده و به دیگران ،به خصوص نسل های آینده آموزش دهند .با توجه به این نکته که در پژوهش حاضر ،ارتباط مثبت بین
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 بهبود این گونه تعامالت می تواند سبب بروز رفتارهای زیست محیطی در افراد جامعه،تعامل اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی تأیید شد
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Abstract
The environment refers to any environment in which humans are directly or indirectly dependent and a
process that supports life. Healthy environment guarantees the health of all biologists and environmental
protection is one of the most important concerns of contemporary humans. This cross-sectional and
correlational study was conducted on all citizens over 18 years of age in Bushehr. The sample size was selected
based on Morgan table. Finally, 397 correct questionnaires were used for final analysis. The sampling method
was also randomly selected. SPSS 22 and Smart PLS 2 statistical software were used for data analysis. The
results of the research findings for the moderating role hypothesis of path coefficient 0.163 and statistical t
2/938 (greater than 1.96) and the effect intensity of 0.05, for social interaction hypothesis path coefficient 0.408
and statistical t 34/000 (more For social trust hypothesis path coefficient 0.405 and statistical t 3232/717
(greater than 1.96) and for social participation hypothesis path coefficient 0.288 and statistical t 20/86/16
(greater than 1.96) So, there is a significant relationship between the hypothesis of moderation, social
interaction, social trust and social participation, and the environmental behaviors of the citizens of Bushehr and
this type of relationship is direct and positive.
Keywords: Social Capital, Environment, Trust, Participation, Bushehr.

Extended Abstract
Introduction:
What is certain is that today the growing danger of environmental degradation and its
destruction threatens the people of the developing world. Because of the adverse domestic conditions
such as irregular population growth, increasing urbanization and urban disruption, these countries
prevent serious action and comprehensive confrontation with environmental problems. Development
is no exception. Unfortunately, in keeping with the environmental indicators of sustainable
development, sustainable development and quality of life have always been at the bottom of the global
rankings. Our country was ranked # 1 out of 5 in the list of environmental sustainability indicators
Methodology:
The purpose of this study is an applied research and is a descriptive survey based on theoretical
principles. Survey method was used to collect the required information and a questionnaire was used
to collect the required data. The population of this study was 2997 945/298 persons. Cochran's
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formula was used in this study to determine the appropriate sample size. Our sample size is 383 based
on calculations. The sampling method in this study is multi-stage cluster sampling
Results and discussion:
First sub-hypothesis: There is a relationship between social interaction and environmental
behaviors of the citizens of Bushehr.The social interaction of individuals with institutions and groups
in society as well as their supportive actions aimed at achieving individual and collective goals can
play an important role in the emergence of environmental behaviors. Also, environmental behavior
has been a positive behavior towards the environment, in which people, if not even protecting the
environment, at least do no harm. Significant coefficient and path coefficient obtained for this
hypothesis indicate its validation. As mentioned, social interaction is one of the dimensions of social
capital that is directly related to environmental behavior in this research. That is, the higher the social
interaction of individuals in a community, the greater their environmental behavior. The results
obtained for this hypothesis are in agreement with Taijbakhshi et al. (2016) and Sharifi and Nouripour
(2016).Second sub-hypothesis: There is a relationship between social trust and environmental
behaviors of Bushehr citizens.Because trust is essential for the formation of social bonds and treaties,
and one of the key dimensions of social capital, it shows the potential of citizens to cooperate and
interact with one another, as well as their readiness to engage in social activities. Therefore, at the
micro level, members of the community trust each other and build on these trusts to form new groups
and organizations and to work together within them. Significant coefficient and path coefficient
obtained for this hypothesis indicate its validation. Therefore, the discussion of social trust, which is
one of the main aspects of social capital, has an impact on environmental behaviors and has a direct
relationship, that is, the higher the social trust in a society, the higher the environmental behaviors
that occur. The results for this hypothesis are in line with the results of Jones et al. (2009) and Sharifi
and Nouripour (2016).Third sub-hypothesis: There is a relation between social participation and
environmental behavior of the citizens of BushehrSocial participation is the active participation of
human beings in political, economic and cultural life and in general all aspects of life. Social
participation refers to those voluntary activities through which members of a community cooperate in
various matters (Aghababai & Rahimi, 2013). Social participation is an important topic these days.
Significant coefficient and path coefficient obtained for this hypothesis indicate its validation.
Therefore, the higher the social participation of individuals, the greater their environmental behavior.
Or, in other words, there is a direct relationship between social participation and environmental
behavior. The higher the social participation of individuals, the greater their environmental behavior.
The results obtained for this hypothesis are in line with the results of Bakhshi et al. (2016) and Sharifi
and Nouripour (2016).
Conclusion:
The purpose of this study was to investigate the impact of social capital on the environmental
behavior of the citizens of Bushehr. This study was a cross-sectional and correlational study and the
statistical population was all citizens over 18 years of age in Bushehr. The sample was selected based
on Morgan table and finally 397 correct questionnaires were used for final analysis. The measuring
tools in this research were the social capital questionnaires of Georgia Korsami (2011) and
environmental behaviors of Zare Shahabadi et al. (1396). The data were then entered into Spss22
statistical software to obtain descriptive statistics. Finally, Smart PLS2 statistical software was used
to perform the final analysis, the results of which are analyzed in this section.
Past research has examined the effects of knowledge, attitude, social capital, income, gender, and
marital status variables and confirmed their impact. As a result, we can say that people's behavior
towards the environment is an important issue. A behavior follows a chain of factors whose preoccurrence is the intention or intention of the behavior. The significant coefficients and path
coefficients obtained for this hypothesis indicate its validation. As the results of the study show and
confirm, individual variables such as gender, education, and occupation play a moderating role,
namely enhancing or reducing the relationship between serum social participation and environmental
behaviors. . The results of social capital and environmental behaviors of the citizens of Bushehr are in
line with the results of the Saleki research (1977).

