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Abstract
Today, environmental issues have deeply social concept and
totally environmental issues have cultural roots and in order
to accept the cultural context of a society should be structured to deal with the issue. The research method is descriptive-analytical and survey. The aim of this study was identifying the role of social and cultural factors affecting environmental protection in the citizens of Kashan. The statistical population included of 275325 people living in the old
and new city of Kashan that by using Cochran sampling
formula and with Cluster random sampling method selected
300 samples. The method is survey research by using selfmade questionnaire. The results of the t-test indicated that
the role of cultural capital, social solidarity, social participation, environmental knowledge, environmental education,
religious education and cultural identity on the protection of
the environment is significant. Also the results show that
there is no significant relationship between the investment of
cultural, socio-cultural identity and social cohesion and their
impact on the environment. There is significant relationship
between the social participation and social and cultural education on environmental issues and environmental protection; this means that whatever the social participation in
society is more, the environmental protection by them more.
As well as it is necessary to give training about environmental issues to members of society, especially young people
and children, we will face with a group that cares more to
the natural environment around themselves.

چکیده
 مفهوم جتماعی به خود رفته میتو ن فت،مر زه مسائل زیست محیطی
 ر ش تحقیق.مشکالت زیست محیطی ریشه فرشنری – جتماعی د رگد
 شدف ز تحقیق شناوایی گقش عو مل.توصیفی – تحلیلی ژیمایشی وت
جتماعی فرشنری در حفاظت ز محیط زیست در بین شهر گد ن کاشاگی
 گفر واکنان بافت قدیم جدید شهر275325  جام ه آمار تحقیق ز.وت
کاشان تشکیل شده وت که ز ین بین با وتفاده ز فرمول کوکر ن به
 بز ر. گفر به عنو ن جام ه گموگه گتخاب شد300 ر ش تصادفی خوشه ت د د
 ژروشگامه محقق واخته میباشد که ژایایی آن با وتفاده ز آزمون،تحقیق
 گتایج حاصل ز کاربرد. به تأیید رویده وت0/84 آلفا کر گباخ به میز ن
، شمبستری جتماعی،آزمون تی مؤید م ناد ر گقش عو مل ورمایه فرشنری
 آموزششا جتماعی فرشنری، د گش زیست محیطی،مشارکت جتماعی
.شویت فرشنری بر حفاظت ز محیط زیست وت
 دیند ر،زیست محیطی
،ضریب شمبستری ژیروون گشان میدشد که بین عو مل ورمایه فرشنری
 فرشنری شمبستری جتماعی تأثیر آگها بر حفظ محیط-شویت جتماعی
 ما بین مشارکت جتماعی آموزششا.زیست ر بطه م نید ر جود گد رد
جتماعی فرشنری در خصوص مسائل زیست محیطی حفظ محیط زیست
 به ین صورت که شر چقدر مشارکت جتماعی فر د جام ه،ر بطه م ناد ر وت
 حفاظت ز محیط زیست تووط آگها گیز بیشتر میباشد گیز شر،بیشتر باشد
چه فر د جام ه آموزش شا بیشتر در زمینه مسائل زیست محیطی دریافت
گمایند با قشر ر به ر خو شیم شد که بیشتر به حفظ محیط طبی ی طر ف
.خود شمیت میدشد
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فرشنری گسان با شم مرتبط باشند .الزمه تحقق چنین آرماگی
جود خالق زیست محیطی در جام ه میباشد که حزبشا وبز،
ر هشا محیط ر  ،تشکیل ر هشا غیررومی مردمی
تشکیل وازمانشا غیر د لتی خودجوش گموگه ز سترش
خالق زیستمحیطی توجه به محیط در جو مع گساگی
وت) .(Kamali Mohajer et al., 2012تبلور فرشنگ
زیست محیطی در جام ه ین وت که آحاد مردم جام ه در جمیع
جهات محیط زیست ر یک ژدیده حیاتی با رزش بد گند
شیچراه به عو مل تشکیل دشنده آن عم ز شو  ،آب زمین
آویبی گرواگند ) .(Pournajaf et al., 2007مر زه توجه
جو مع به ین مسأله جلب شده وت که فقط گسانشا ز حقوق
مختلف برخورد ر گیستند ،بلکه تمام آگچه ر زمین جود د رد
ماگند کوهشا ،دریاشا ،حیو گات یاشان گیز د ر حقوقی میباشند

مقدمه
طبی ت موشبتی خد د د وت که بر واس آموزهشا دینی،
حیات بقا بشر بستری به حفاظت ز آن د شته الزم وت به
آن توجه ردد .رعایت حقوق عناصر زیست محیطی حتر م به
حقوق شمه موجود ت ،گباید تنها در برشه ز زمان مد گرر قر ر
یرد ) .)Entezary, 2012محیط زیست محل زگد ی تأمین
کننده گیازشا صلی گساگی وت که در د ر ن ولطه ش بر زمین
با وتفاده بی ر یه بد ن برگامهریز ز منابع طبی ی در آن
آلود یشا خطرگاک یجاد کرده به تخریب آن ژرد خته وت.
ین موضوع که در ذشته بحثی حاشیه در خبار رواگهشا بوده
وت ،به گقطه رویده که در حال حاضر به قسمتی ز ژخش
خبار ر ز گه تبدیل شده وت( )Brulle, 2000ذعان می ردد
فاج هشا زیستمحیطی گه تنها آر مش منیت ر ز زگد ی
گسان میرباید که موجودیت بشر ر گیز تهدید میکند .به شمین
دلیل در محافل ویاوی علمی ژر ور صد ترین بحث جد ر ز
وت به وبب درشمتنید ی ب اد مختلف قتصاد  ،جتماعی،
ویاوی فرشنری ر یکرد یکپارچه به ین موضوع یجاد کرده
وت ) .(Zarabi, Nour & Mousavi, 2014در زمینة علل
تخریب ستردۀ محیط زیست با تجربیات زگد ی ر زمره ،د
ر یکرد غالب جود د رد ،گخست ،تفسیر بومشناختی وت که
کاتن د گلپ با گام "کارکردشا زیست محیطی رقیب" 1ر ئه
کرده گد د م ،تفسیر ز منرر قتصاد ویاوی وت که در
مفاشیم " فتمان جام ه – محیط زیستی"" 2تردمیل تولید"
شنایبرگ دیده می شود .به گرر بوتل( )1987شر د ر یکرد،
واختارشا تغییر ت جتماعی ر در رتباط گزدیک با محیط زیست
برروی میکنند ،لی شر یک بر گوع خاص متفا تی ز ین
رتباط تمرکز د رگد .مر زه مسائل زیست محیطی عمیقاً د ر
مفهوم جتماعی شده گد عتقاد بر ین وت که مسائل زیست
محیطی ریشه فرشنری د رگد .حفظ محیط زیست گیز به مسائل
زیاد رتباط د رد که مهمترین آن مسئله فرشنگ جتماعی وت.
در مسئله محیط زیست رفتارشا گابهنجار در رتباط با محیط
زیست به علت گاآشنایی با فرشنگ شهرگشینی عدم درک
ض یت
دروت ز ضاع زیست محیطی حاکم بر جام ه
عتقاد ت فرشنری مردم رخ میدشد ) & Adhami
 .(Akbarzada , 2012فرشنگ عامل واوی به م نا
موتور محرکه توو ه ژاید ر حفاظت ز محیط زیست وت
بهبود محیط زیست زماگی حاصل خو شد شد که محیط طبی ی

)(Sarbaz et al., 2016

شمانطور که ژیشتر شاره شد بسیار ز تهدید ت زیست
محیطی ،تخریب منابع آلود ی محیط ژیامد رفتارشا گساگی
وت که در مر کز شهر با جم یت فر نتر گمود بیشتر می
یابد .رشد شهر ز جمله ژدیدهشا مهم عصر جدید زگد ی
جتماعی تلقی می ردد .شهرشا با ق یاتی چون فز گی جم یت،
تر کم کاال ف الیت به عنو ن بخشی ز حیات خود مو جه می-
شوگد ز ژیامدشا آن ز بین رفتن ر ضی محیط زیست طر ف
وت ) .(Pourmusa et al., 2014متأوفاگه یر ن در رعایت
شاخصشا ژاید ر محیط زیست ،توو ه ژاید ر کیفیت زگد ی
شمو ره رتبهشا ژایین جد ل جهاگی ر به خود ختصاص د ده
وت .به طور که بحر ن محیط زیست یر ن یکی ز شدیدترین
بحر نشا زیستمحیطی شناخته شده در جهان وت
) .(Ghassami et al., 2016کاشش وطح جنرلشا طی 3
دشه ،تقلیل متووط ور گه آب ،فروایش خاک ،تولید ازشا
لخاگه  ،آلود ی گاشی ز ژسابها فاضالب صن تی کارخاگجات،
جان بسیار ز موجود ت زگده گیز گسانشا ر تهدید میکند .ز
وو دیرر ،ثر ت ف الیتشا گسان بر خاک ز طریق تخلیه یا
دفن زبالهشا ،گخالهشا واختماگی ،ژسماگدشا خطرگاک ومی
در ر ضی دفن زباله دشتشا ژیر مون شهر به مسمومیت
خاک فروایش آن منجر شده وت .بنابر ین شیچ کس گمی-
تو گد دعا کند که ژید یش چنین آویبشا مخربی گتیجه برخی
گسان وت.
ز ف ل گف االت طبی ی مستقل ز ر ده
شتباشاتی که در فکار ،گررش رفتارشا گسان در گتیجه
ف الیتشایش ر کره زمین به جود آمده ،یکی ز علل صلی
خسار تی وت که محیط زیست متحمل آن ردیده
وت ) .(Ahmadiyan & Haghighatian, 2016شمیت
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وت .ز ینر شناوایی گقش عو مل فرشنری جتماعی در
حفاظت ز محیط زیست شهر گد ن ز ضر ریات محسوب می-
ردد .در ین ر وتا با توجه به شمیت موضوع ،مسأله حفاظت ز
محیط زیست گقش عو مل فرشنری جتماعی در آن در شهر
کاشان مورد برروی قر ر رفته وت.
در د مه به برخی ز مطال ات با ر یکرد زیست محیطی شاره
عربی ) (2008عو مل مؤثر در جلب
می ردد .حجاز
مشارکت وازمانشا غیر د لتی در حفاظت ز محیط زیست ر
مورد مطال ه قر ر د ده گد .گتایج تحقیق گشان د د که شیچ وگه
تفا ت م نی د ر بین مرد ن زگان در ر بطه با میز ن مشارکت
در ف الیتشا زیست محیطی جود گد رد .گتایج حاصل ز ضریب
شمبستری ،ویا ر بطه م نید ر وت که بین میز ن مشارکت
با ون وابقه ف الیتشا محیط زیستی در وطح م ناد ر
 0/01میز ن تحصیالت در وطح م ناد ر  0/05جود د رد.
گتیجه تحلیل ر رویون گیز گشان دشنده تو گایی ژیش بینی 48/8
درصد ریاگس بین متغیرشا میز ن تحصیالت ،وابقه ف الیت-
شا محیط زیستی ،عو مل جتماعی (فر شم کردن زمینهشا
الزم بر ف الیت شا جتماعی ،رتباط متقابل بین ذ گف ان
مسئوالن) عو مل طالعاتی (آشنایی با فر یند ر ششا
مشارکتی آ اشی ز ظرفیتشا مشارکتی مردم) وت .گتایج
تحقیق علی لحسابی ر شب ) (2009در برروی آویب شناوی
توجه ر وتاییان به محیط طبی ی حفظ محیط زیست در برژایی
مسکن (گموگه مورد مطال ه :وکوگتراهشا ر وتایی وتان
یالن) گشاندشنده عدم لویت م یارشا مرتبط با حفظ محیط
زیست در مقایسه با دیرر م یارشا خصوصاً م یارشا کاربرد
وت .دشمی کبرز ده ) (2012قد م به برروی عو مل
فرشنری مؤثر بر حفظ محیط زیست شهر تهر ن (مطال ه مورد
مناطق  18 5تهر ن) گموده گد .تجزیه تحلیل د دهشا در وطح
آمار توصیفی در قالب جد ل توزیع فر گی در وطح آمار
وتنباطی با وتفاده ز ضریب شمسبتری ژیروون ،ر رویون چند
متغیره تحلیل مسیر گجام رفته وت .در ین ژو شش بر
واس آزمونشا گجام شده گتایج حاصله گشان د د که متغیرشا
حساس مسئولیت ،خالق جتماعی ،آموزش رزششا ونتی
دینی بر حفظ محیط زیست رفتارشا محیط زیستی مؤثر
شستند ما با توجه به یافتهشا ین تحقیق گشان د ده شد که
متغیر شنجارواز بر حفظ محیط زیست تأثیر گد رد .در یک
گتیجه کلی میتو ن فت که فرشنگ عامل ت یینکننده رفتارشا
فر د در یک جام ه وت رفتارشا زیست محیطی تک تک
فر د گشأت رفته ز ین عامل مهم میباشد .ژرشیز ار شمکار ن
) (Parhizgariet al., 2012برروی دید اه آموز ار ن شهر

ژو شش در باب رفتار زیست محیطی طی دشهشا ذشته
فز یش یافته وت ( .)Hines et al., 1987ین موضوع
شمچنین گرر ژو ششرر ن ف ال در مجموعه وی ی ز رشتهشا
د گشراشی ر به خود جلب کرده وت .در قع فاز جدید دغدغه
زیست محیطی موجب شده وت که گدیشمند ن ،گقش ویعتر،
متفا تتر خالقاگهتر ر بر علوم برگامهریز جام ه گساگی
در مباحث زیست محیطی قائل شوگد .رفتارشا زیست محیطی
ضمن ینکه بر بیشتر مسائل تهدیدشا زیست محیطی تأثیر
می ذ رگد خود گیز ز عو ملی تأثیر میژذیرگد .یکی ز عو مل بسیار
مهمی که در رفتارشا زیست محیطی تأثیر ذ ر وت ،فرشنگ
مردم یک جام ه وت .فرشنگ گقش واوی در جریان کنششا
ر زمره د رد .فرشنگ حفظ محیط زیست تمام آ اشی ،با رشا
رزشها ر در ر بطه با محیط زیست ر در برمی یرد .ر بتو ن
فرشنگ ر با واز کارشا مناوب در شهر گد ن گهادینه کرد،
میتو ن گترار د شت که آگان گسبت به محیط زیست حساس
باشند .بر تر یج توو ه رفتارشا مطلوب زیست محیطی ،در
ر وتا محافرت ز منابع طبی ی محیط زیست ،باید گحوه
ر ش زگد ی گسانشا در طبی ت تغییر یابد
رفتارشا
).(Ahmadiyan & Haghighatian, 2016

در مسئله محیط زیست رفتارشا گابهنجار در رتباط با محیط
زیست به علت گاآشنایی با فرشنگ شهرگشینی عدم درک
ض یت
دروت ز ضاع زیست محیطی حاکم بر جام ه
عتقاد ت فرشنری مردم میباشد زیر مردم فرشنگ وتفاده ز
منابع طبی ی مکاگات زیست محیطی فرشنگ زیستن شمر ه با
شمزیستی با طبی ت ر گیاموخته گد یا به دروتی آن ر در گی
گکرده گد در حقیقت ،ورچشمه تمامی مشکالت محیط زیستی ز
ف الیتشا گساگی گاشی جهت وتخر ج بیش ز حد منابع طبی ی
گشأت می یرد) (Rahimnia et al., 2016بشر بر د مه
بقاء حیات به شم زیستی کنار آمدن با محیط زیست گیاز د رد.
زیر تخریب محیط زیست ز بین رفتن آن مسا با تخریب
چرخه زگد ی ز بین رفتن مکان د مه حیات وت .جو مع
گساگی ژس ز والشا جد ل با محیط زیست به ین گتیجه رویده-
گد که بر بقا دوتیابی به زگد ی بهتر ر شی جز آشتی با
محیط زیست تالش بر حفظ آن ژیش ر خود گد رد .مهم-
ترین مسئله که درباره رتباط بین گسان محیط زیست جود
د رد ین وت که چروگه میتو ن ضمن بهرهبرد ر ز محیط ،در
عین حال ز محیط زیست محافرت کرد .بر حل ین مسئله
گسانشا ،ر هشا ر ش شا مختلفی در ژیش رفته گد .ما آگچه
میتو گد به یجاد یک جریان مستمر ،فر یر د ئمی بر حفظ
محیط زیست تبدیل شود ،فرشنگ واز ار با محیط زیست
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گقل د وتد ر محیط زیست وتفاده میکنند .زگان ز حمل گقل
د وتد ر محیط زیست بیشتر وتفاده میکنند در زمینه تفکیک
زباله ز مبد ء گیز رفتار مطلوبتر د رگد .گتایج تحقیق کالگتر
شمکار ن) (2015در کا جام هشناختی حساوات شهر گد ن
تهر گی به محیط زیست گشان میدشد میاگرین حساوات زیست
محیطی شهر گد ن تهر گی در مقیاس صفر تا صد ،بین  62/1تا
 65/1در گووان وت که متووط ر به باال تلقی می ردد .ر بط
د متغیره بین جنس ،رزششا زیستمحیطی ،تجربه رتباط با
طبی ت ،جام هژذیر زیستمحیطی دیند ر با متغیر بسته
م ناد ر وت .در تحلیل ر رویون چند اگه ،مدل گرر بیش ز
 64درصد ز تغییرشا متغیر بسته ر تبیین کرده وت .گتایج
تحلیل مسیر گیز ز طریق تأثیر ذ ر بر تجربه رتباط با طبی ت
بیشترین تأثیر ذ ر ر در مورد متغیر رزششا زیستمحیطی
در گهایت تأثیر ذ ر بر متغیر بسته با میز ن ثر کل  0/578به
دوت آ رده وت.
مالوگی رد ) (1973بر بحر ن زیستمحیطی به عنو ن
بحر ن رفتار گابهنجار تاکید کرد .م تقد وت لروشا خاصی
ز مصرف ،وتفاده گادروت گامطلوب ز زمین  ...گاواز ار با
زگد ی گسان در طبی ت کره زمین وبب شکل یر بحر ن-
شا زیستمحیطی ردیده وت .ینرلهارت ) . (1994بیان
میکند تالش بر زیباترواز شهرشا ر وتاشا د شتن
طبی ت زیبا به عنو ن یک رزش فر ماد تلقی میشود که در
جو مع مدرن جایراه رفیعتر د رد .فیو چن شمکار ن )(2017
در تجزیه تحلیل رفتارشا زیست محیطی گاخو وته در میان
د گشجویان چینی بیان کرده گد .رفتارشا زیست محیطی فر د
متأثر ز شر یط خاگو د ی ،میز ن درآمد گاحیه محل زگد ی بوده
وت به گحو که خاگو دهشا با درآمد باال غلب رفتار
غیر خالقی ر گشان می دشند .کریستین وتینسن)(2017
ژیشبینی تغییر ت در رفتارشا زیستمحیطی فر د ر با بهره-
یر ز گرریهشا رفتار برگامهریز شده یا گرریه رزششا
با ر  -عد لت مورد برروی قر ر د ده وت .در گتایج عو مل ر ن-
شناختی ر به عنو ن متغیر ثر ذ ر بر رفتارشا زیست محیطی
ردشرر ن م رفی میگماید .آرمیند شمکار ن ) (2017د گش
گررش زیست محیطی در رتباط با مصرف گرژ ر مورد برروی
قر ر د ده گد .گتایج گشان د د که رتباط بین د گش گررش بین
د گش رفتار ض یف وت .گتایج شمچنین گشان د د کساگی که در
مهندوی علوم جتماعی گساگی مشغول به تحصیل شستند
کساگی شستند که وطح باالتر ز تمایل به رفتارشا زیست
محیطی ر ز رش میدشند .شوگگ چن واز ار رفتار زیست
محیطی فر د در یک ر یکرد فضایی ر مورد برروی قر ر د ده

تهر ن گسبت به محتو دروی آموزش محیط زیست د ره
بتد یی ر مورد ژو شش قر ر د ده گد .د دهشا جمع آ ر شده با
وتفاده ز آزمون تی تک گموگه  ،ر رویون چند اگه ضریب
شمبستری کند ل مورد تحلیل قر ر رفت .میاگرین به دوت آمده
ز تجزیه تحلیل گرر ت آموز ار ن بیشتر ز عدد  2بود که گشان
د د به مفاشیم صلی در محتو د ره دبستاگی توجه شده وت.
گتایج ین ژو شش گشان د د ز دید اه آموز ار ن به مفاشیم صلی
محیط زیست در محتو دروی د ره بتد یی به طور یکسان
توجه گشده وت .صل حدت بر ین مفاشیم تأثیر ذ ر گبوده
صول تو لی مد مت بر آگها تأثیر ذ ر میباشد .شمچنین ز گرر
آموز ار ن میان مفاشیم آموزش محیط زیست در د ره بتد یی با
د ره ژیش دبستاگی رتباط جود گد رد .گجفیان گامد ر ) (2012در
برروی عو مل قتصاد جتماعی مؤثر بر عملکرد زگان در
حفاظت ز محیط زیست در بین کارکنان د گشجویان زن
د گشراه آز د والمی آباد ن با وتفاده ز آزمون شمبستری بیان
میگماید .عو مل جتماعی بیش ز عو مل قتصاد بر عملکرد
زگان در حفظ محیط زیست ثر د رد .بادوار قاومی )(2012
در ژو ششی با عنو ن برروی عو مل موثر بر حساس مسئولیت
گسبت به حفاظت محیط زیست در بین د گشجویان د گشراه
زگجان با وتفاده ز مدلساز م ادالت واختار بیان میکنند
متغیرشا رواگه خاگو ده د ر ثر مستقیم مثبت م نید ر
بر حساس مسئولیت گسبت به حفاظت ز محیط میباشند.
شمچنین گتایج حاکی ز تأیید گقش میاگجی جزئی مسئولیت
ژذیر جتماعی فر د در ر بطه بین خاگو ده با حساس مسئولیت
شمکار ن
گسبت به حفاظت محیط زیست می باشد .مختار
) (2014تحلیل بازشناوی رفتارشا زیست محیطی شهر
(مطال ه مورد  :شهر صفهان) ر به گجام رواگیده در آن به
ونجش تأثیر برخی متغیرشا ز جمله د گش زیست محیطی،
گررش زیست محیطی ،رتباط فر د با طبی ت ،ون ،جنسیت،
ض یت تأشل موق یت جتماعی -قتصاد بر رفتار زیست
محیطی شهر گد ن ژرد خته وت .گتایج تحقیق حاکی ز آن وت
که رفتار زیست محیطی شهر گد ن صفهاگی گسبت به دشه قبل
رفتارشایی مسئوالگهتر شده وت .رتباط فر د با طبی ت مهمترین
عامل ژیشبینیکننده رفتار زیست محیطی ز بین دیرر عو مل
مورد برروی وت .فر د مسن زگان رفتارشایی ماگند تفکیک
زباله وتفاده ز حمل گقل د وتد ر محیط زیست ر بیشتر ز
مرد ن گجام میدشند .موق یت جتماعی -قتصاد  ،ژیشبینی-
کننده وتفاده فر د ز حمل گقل د وتد ر محیط زیست خرید
زیست محیطی وت که لبته ر بطه ل منفی وت ،بدین وگه
که فر د با موق یت جتماعی -قتصاد باالتر کمتر ز حمل
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ماشیت طبی ت گسان ی نی دین قر ر د رد .با شمیت یافتن تأثیر
با رشا خالقی رزششا مذشبی بر رفتار گسبت به دیرر ن
ز جمله ر بطه با وایر موجود ت یاشان تأکید بر ین وت که
ر ه حل بحر نشا زیست محیطی در باز شت مجدد به ونت
دیان جستجو شود ).(Mohaghegh Damad, 2002
ویاوتمد ر ن گیز محیط زیست ر با ر یکرد ویاوی مد گرر قر ر
د ده گد .محققان ویاوت ذ ر ن خصوصاً ز دشه 1960م به ب د
مجدد ً به وو گرریهشا زیست محیطی گاظر بر رفتارشا
ویاوی ر آ رده گد .در قع به فته شار لد مار ارت
وپر ت ،بد ن توجه به کلیه عو مل زیست محیطی ،عم ز
گساگی غیر گساگی یا ملموس غیر ملموس ،محیط ویاوی
بین لمللی ر به طور کامل گمیتو ن شناخت .(Deutsch,
) 1996محیطزیست ر یکردشا منیتی در ر بط بین لملل
عبارتند ز:
 .1کمبودشا زیست محیطی میتو گد به مثابه عاملی در
یجاد بی ثباتی گز ع ،گقشآفرینی گمایند.
 .2تالش بر آمادهواختن خود جهت جنگ یا ژرد ختن به
جنگ ،منجر به فروایش طبی ت لطمه دیدن آن میشود.
 .3فت طبی ت آویب دیدن آن به والمتی گسان وطح
بهرهمند رفاه گسان ،آویب میزگد.
 .4بهبود ض یت جایراه طبی ت به گوعی در تقویت
حاکمیت که موضوع صلی منیت مطابق ر یکرد ونتی میباشد
مؤثر وت ین مر حکایت ز آن د رد که در قالب فتمان ونتی
گیز ،طبی ت د ر شمیت میباشد ) .(Eftekhari, 2002به شر
حال ،مر زه مسائل زیستمحیطی ،ز رشد جم یت د ر وگی-
شا تکنولوژیک رفته تا مهاجرتشا جود گو ع بیمار شا
یر ،کمآبی ،رمشدن کره زمین ذ بشدن یخشا قطب
فز یش ازشا لخاگه  ،جملری ز موضوعات حاد ویاوت
بین لملل به شمار میر گد که باید در فر یند ویاوت ذ ر شا،
لویتبند شدفشا تخاذ وتر تو شا وگا ون در ت امل
با دهشا وازمان حکومتی غیر حکومتی ،وازمانشا بین لمللی،
رژیمشا بین لمللی مورد توجه
وازمانشا جهاگی منطقه
قر ر یرگد ).(Ghavam, 2005
ر یکرد دیرر در مطال ات زیست محیطی ر یکرد جتماعی -
فرشنری به محیط زیست وت .آگچه مسلم وت ،کمیابی زیست
محیطی میتو گد باعث تقویت شکافشا جتماعی شده ،شکال
جدید ز ت ارضات قومی ،مذشبی ،طبقاتی ر وبب شود که ین
خود ر بط د لتشا ر تحت تأثیر قر ر میدشد .ر فرشنری
والمت کامل د شته باشد ،میتو گد ز والمتی محیط زیست،
وتفاده آینده گرر گه ،ز منابع طبی ی والمت جام ه صحبت

وت .بر ین واس فر د به ششت دوته تقسیم شده گد که در شر
یک ز دوتهشا مورد برروی ژاید ر رفتار زیست محیطی
متفا تی ز رش شده وت.
در شهر کاشان به وطه وتقر ر وگهشا مختلف صنایع در
دشهشا خیر در محد ده شهر ،گو ع قسام آلود یشا به جود
آمده وت .به شمین لحاظ در وتان صفهان ب د ز شهر صفهان
در جایراه د مین شهر آلوده قر ر د رد .بدیهی وت ر قد ماتی
واوی در زمینه حفاظت ز منابع زیستراشی طبی ی صورت
گپذیرد ،در آینده گزدیک مشکالتی جد در خصوص محیط
زیست خو شیم د شت .ز وو دیرر بر واس گتایج تحقیقات
ژیشین گرریهشا جام هشناوی م اصر عو ملی گریر ورمایه
فرشنری ،شمبستری جتماعی ،مشارکت زیست محیطی ،د گش
آ اشی زیست محیطی ،آموزششا زیست محیطی ،دیند ر
شویت فرشنری به عنو ن گقش آفرینان صلی حفاظت ز محیط
زیست مطرح میباشد .لذ شدف صلی ژو شش حاضر شناوایی
گقش عو مل جتماعی  -فرشنری مؤثر بر حفاظت ز محیط زیست
میباشد .فرضیات مورد برروی عبارتند ز:
 ورمایه فرشنری ،شمبستری جتماعی ،مشارکت جتماعی،آموزششا
د گش زیست محیطی ،شویت فرشنری ،دیند ر
زیست محیطی ثر م ناد ر بر حفاظت ز محیط زیست د رد.
 بین ورمایه فرشنری حفظ محیط زیست ر بطه جودد رد.
 بین شمبستری جتماعی حفظ محیط زیست ر بطه جودد رد.
 بین آموزش شا جتماعی فرشنری مسائل زیستمحیطی حفظ آن ر بطه جود د رد.
 بین شویت جتماعی -فرشنری حفظ محیط زیست ر بطهجود د رد.
 د گش زیست محیطی فر د گسبت به وایر عو مل ثربیشتر بر حفظ محیط زیست د رد.
بر عمق د دن به بررویشا ،ژرشیز ز مطال ات توصیفی
دوتیابی به بنیاگها علمی کاربرد  ،برروی گرریهشا علمی
وتفاده تطبیقی ز آگها ضر ر وت .در ین ر وتا در د مه
مفاشیم مباگی گرر ژو شش بیان می ردد.
یکی ز ر یکردشایی که به مسائل زیست محیطی میژرد زد
ر یکرد مذشبی وت .ین گکته ز آگجا گاشی میشود که بسیار ،
بحر ن زیست محیطی ر در قع یک بحر ن م نو دینی می-
د گند بر ین با رگد که ،جد یی دین ز زگد ی دگیو میتو گد
مهمترین عامل بر ز بحر ن شا زیست محیطی باشد ،زیر بوم
شناوی گساگی ،به شدت تحت تأثیر با رشا گسان گسبت به
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منیت شنجار در زگد ی مردم ،خالقیاتی که آن ر میژسندد
شهرگشینی ز بین رفته-
آن صولی شستند که در دگیا مر ز
گد ).(Ibid, 2001
آلبرت شو یتزر در کتاب تمدن خالق خود ین وگه بیان میکند
شماگطور که در میل به زیستن ،ر ده م طوف به حیات زگد ی بیشتر
جود د رد شمین مر به طور کلی در میل به زیستن در ژیر مون گیز
حاکم وت ،فرقی گمیکند که خود بتو گد ین خو وت ر بفهماگد یا
تمایل شتیاقی بیان گشده باقی بماگد ،ز گرر شو یتزر خالق عبارت ز
آن وت که فرد ضر رت حیات بر کل موجود ت ر ماگند تمایل
خویش بر زیستن حساس گماید ).(Poem, 2005
توو ه ژاید ر شهر  ،موضوع جلو یر ز آلود یشا محیط
شهر گاحیه  ،کاشش ظرفیت تولید محیط محلی ،گاحیه
ملی ،حمایت ز بازیافتشا ،عدم حمایت ز توو ه طیان آ ر ز
غنی ر مطرح میکند
بین بردن شکاف میان فقیر
) .(Arjmand Siah Poosh, 2012محیط جتماعی-
فرشنری گیز عبارت ز شکل شیوۀ تجمع ر هشا گساگی
وت که به صورت وازمان م ین در محیط طبی ی وتقر ر یافته-
گد .محیط جتماعی در بر یرگده رزششا م یارشایی وت که
ر بط مناوبات میان ر هشا گساگی بر واس آن ت یین می-
شوگد ) .(Rahnamaee, 1991در شکل شماره ( )1مدل
مفهومی ژو شش ر ئه شده وت.

کند .والمت محیط زیست شر جام ه  ،ضامن والمت کامل آن
وت ،بدین م نی که ین د به یکدیرر بسته گد ر یکی ر
گادیده بریریم ،دیرر گیز ز بین خو شد رفت .میل د رکیم جام ه
شناس مشهور ،شمبستری جو مع ر به د گوع شمبستری مکاگیک
شمبستری ر اگیک تقسیم کرده وت .در جام ه که
شمبستری مکاگیکی حاکم وت ،فر د جام ه چند ن فرقی باشم گد رگد
ما در جام ه ر اگیک فر د با حساوات متفا ت تمایز جتماعی
مشخص می ردگد ) .(Kuzaran, 1998د رکیم م تقد وت آگچه
که بین مردم ر ج د رد عمومی وت ،حالت طبی ی د رد شر آگچه
کثر مردم گجام میدشند ،شنجار شناخته می شود مردم رفتارشایشان
ر با آن تطبیق میدشند .رفتارشایی که مر ز در جام ه گجام شده به
گحو موجب گو ع آلود ی می ردد ،به عنو ن شنجار در جام ه جریان
د رد .ماگند بوق زدن ،زباله ریختن در محیط  ...شیچکس بخاطر گجام
چنین کارشایی ورزگش حتی مجاز ت گمیشود .(Bodonyi,
)2006

ژرژ تومه در مقام گویسنده محیط ر  ،م تقد وت که میز ن
حتر م شهر گد ن شر جام ه به خالق محیطی حفاظت ز محیط
طبی ی ،ز جمله م یارشا ونجش میز ن توو ه فرشنری در آن جام ه
محسوب میشود .بیان میکند فرشنگ جام ه باشم در ت امل
شستند فرشنگ شد یت کننده عملکرد فر د جام ه میباشد .با تغییر
فرشنگ ،میتو ن رفتار مردم ر تغییر د د ) .(Tome, 2001م تقد
گیست که بایستی توو ه ماد ر متوقف کرد ،بلکه بایستی با ژذیرش
خالق محیطی به توو ه ب د فرشنری بخشید .شدف گهایی آموزش-
شا خالق محیطی ،یجاد تقویت رفتار یدهآل محیطی وت .بین
محیط زیست توو ه فرشنری رتباط متقابل جود د رد .ر توو ه
د ر ب د فرشنری باشد بهتر میتو ن ز محیط زیست حفاظت کرد
ر محیطزیست حفاظت شود ،ین عمل وبب تقویت شویت فرشنری
خو شد شد .بدین ترتیب شدف گهایی ،متر دف واختن توو ه با فرشنگ
وت.
آگتوگی یدگز بر خالف جام ه شناوان کالویک ،به موضوعشا
محیط زیستی جایراه طبی ت در گرریه جتماعی خود توجه بیشتر
گشان د ده وت .توجه به محیط زیست در گرریه جهاگی شدن خود
ر آشکار میکند .به بیان در ونتشا فکر که با جام ه شناوی
آمیخته گد ،مشغلهشا زیست بومی چند ن جایی گد رگد .صن ت ر یی،
دگیایی تروناکتر آفرید .بهطور که د ر وگی زیستمحیطی زیانآ ر
رخ میدشد که شیچکس بر ر کره زمین ز تأثیر آن برکنار گیست
) .(Barry, 2001یدگز ویاوتشا زیست محیطی ر ژیشرفت-
شایی مید گد که به ومت خالقی شدن گرم جتماعی ،گهادشا ر بط
بسیار رزشمند وت .جنبششا
ر یش د رد ین گکته بر
زیستمحیطی ر کوششی مید گد بر وتقر ر فرد بنیادشا خالقی

شکل  .1مدل مفهومی ژو شش

روش شناسی پژوهش
رش
– کاربرد
ر یکرد حاکم بر ین تحقیق توو ه
تحقیق به شیوه توصیفی – تحلیلی ژیمایشی وت .جام ه
آمار تحقیق مجموع  275325گفر واکنان کاشان وت) The
( Statistical Center of Iran , 2011که در بافت قدیم
جدید شهروتان کاشان وکوگت د رگد .بر محاوبه حجم گموگه
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د ده شده وت.

ز فرمول کوکر ن وتفاده شده وت در مجموع  300گفر در
وطح طمینان  95درصد به ر ش گموگه یر تصادفی خوشه
به عنو ن حجم گموگه گتخاب شد .در گتیجه وطح طمینان در
آزمونشا بهکاربرده شده به میز ن  95درصد طمینان لحاظ شده
وت .الزم به ذکر وت شر کد م ز بافتشا قدیم جدید شهر
کاشان به عنو ن یک خ جد اگه در گرر رفتهشده وت.
طالعات مورد گیاز بر حسب فرضیات شد ف تحقیق ز طریق
وناد ،مجالت ،کتب مرتبط با موضوع ،منابع ینترگتی شمچنین
مطال ه طرحشا صورت رفته گقشهشا مربوطه ردآ ر شده
وت .بز ر جمعآ ر طالعات ژروشگامه محققواخته شامل
 5وؤ ل عمومی  80وؤ ل ختصاصی وت که در قالب طیف
چهار زینه طر حی شده وت .بر برروی طمینان ز درجه
عتماد ژذیر وؤ الت ژروشگامه ز ضریب آلفا کر گباخ بهره
رفته شد .مطابق محاوبات گجام رفته مقد ر ضریب آلفا
کر گباخ  0/84وت که بیاگرر مطلوبیت ژایایی ژروشگامه می-
باشد .ر یی ژروشگامه تحت گرر کارشناوان در قالب ر یی
صور مورد تأیید قر ر رفت .در جد ل شماره ( )1گتایج مربوط
به ونجش میز ن ژایایی بز ر ژو شش ر ئه شده وت.

شکل  .2موق یت جغر فیایی شهر کاشان

یافتههای پژوهشی
قبل ز ژرد ختن به گتایج آزمون فرضیات ترویم ویما عمومی
گموگه آمار ضرر وت .با توجه به طالعات مستخرج ز
ژروشگامه ،میاگرین ونی ر ه گموگه مورد برروی ،بر بر با
 28/06وال میباشد .جنسیت ض یت تأشل در شکل شماره
( )3ر ئه شده وت.

جدول  .1گتایج مربوط به ونجش ژایایی
آلفای
کرونباخ
0/84

تعداد نماگرها
80

د دهشا ز گرم فز ر SPSS

بر تجزیه تحلیل آمار
وتفاده ردید .در ین ژو شش به منرور ونجش گقش عو مل
فرشنری – جتماعی در حفاظت ز محیط زیست متناوب با مباگی
گرر ژو شش فرضیات تحقیق طر حی ردید عو مل مؤثر بر
حفاظت ز محیط زیست به عنو ن متغیرشا مستقل ،در قالب 7
دوته مورد برروی قر ر رفت .ورمایه فرشنری با  5گما ر،
شمبستری جتماعی با  5گما ر ،مشارکت جتماعی با  14گما ر،
د گش زیست محیطی با  15گما ر ،آموزش شا زیست محیطی با
 10ویه ،دیند ر با  14شویت فرشنری با  17گما ر ت ریف
با وتفاده ز طیف لیکرت ژاوخ د ده شدگد .شمچنین متغیر حفظ
محیط زیست با بهره یر ز  15ویه ت ریف عملیاتی ردید.
محد ده مورد مطال ه شهروتان کاشان یکی ز مهمترین
شهرشا وتان صفهان وت که د ر  3بخش  67ر وتا
میباشد .فاصله ین شهر تا تهر ن  230کیلومتر ،تا قم 95
کیلومتر تا صفهان  202کیلومتر میباشد .کاشان ،با قر ر د شتن
قع بر ور ر ه صلی
بر ر زگجیره بزرگ ر هشا کشور
رتباطی شهرشا وتان شا شرقی شمالی غربی کشور ،با
شهرشا وتانشا مرکز  ،جنوب جنوب شرقی د ر
موق یت ممتاز میباشد ) .(Shaterian, 2009جم یت
 275325گفر شهر در مساحتی قریب به  8680شکتار وکنی
زیده گد .در شکل شماره ( )2موق یت منطقه مورد مطال ه گمایش

شکل  .3جنسیت

ض یت تأشل ژاوخرویان

در شکل شماره( )4ض یت تحصیلی ژاوخرویان گمایش د ده
شده وت .شغل کثریت ژاوخدشند ان ( 38/3درصد) آز د بوده
 7/7درصد شغل د لتی د رگد 30.درصد بیکار 19/7 ،درصد زینه
وایر  4/3درصد ض یت شتغال خود ر مشخص گکرده گد.

شکل  .4ض یت تحصیلی ژاوخرویان

گتایج حاصل ز توجه جام ه گموگه به مؤلفهشا ورمایه
فرشنری در جد ل شماره ( )2گشان میدشد  2/7درصد ژاوخ
دشند ان صالً به مؤلفهشا ورمایه فرشنری توجهی گد رگد.
 30/7درصد آگها در حد کم توجه د شته 52/7 ،درصد اشی
 14/7درحد زیاد به مؤلفهشا ورمایه فرشنری توجه د رگد.
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کیانی سلمی و شاطریان ،شناسایی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست ...
جدول  .2میاگرین ،فر گی درصد مؤلفه شا ورمایه فرشنری
ویه
تا چه حد قت خود ر به عکاوی ،گقاشی گوشتن خط صرف میکنید؟
تا چه حد قت خود ر به وش د دن موویقی صرف میکنید؟
تا چه میز ن قت خود ر صرف خو گدن کتابشا د وتان ،قصه دبیات میکنید؟
تا چه گد زه قت خود ر صرف تماشا فیلم ،تئاتر گمایش میکنید؟
تا چه گد زه به زبانشا خارجی ماگند زبان گرلیسی ،فر گسه غیره تسلط د رید؟
اشی
کم
صالً
متغیر
ورمایه
درصد
فر گی
درصد
فر گی
فر گی درصد
فرشنری
52/0
156
30/7
92
2/7
8

میاگرین
2/37
2/32
2/50
3/30
2/19
زیاد
فر گی
44

درصد
14/7

صالً به مؤلفه شمبستری جتماعی توجه گد شته 10/3درصد
میز ن توجه ر در حد کم عنو ن گموده گد 54/0 .درصد
ژاوخرویان اشی به مؤلفهشا شمبستری جتماعی توجه د شته
 34/7درحد زیاد به مؤلفهشا شمبستری جتماعی توجه د رگد.

د مین عامل مؤثر بر حفاظت ز محیط زیست عامل
شمبستری جتماعی بوده وت که با  5گما ر مورد ونجش قر ر
رفته وت .ض یت مؤلفهشا شکلدشنده عامل ورمایه
جتماعی در جد ل شماره ( )3گمایاگرر آن وت که ژاوخدشند ان

جدول  .3میاگرین ،فر گی درصد مؤلفهشا شمبستری جتماعی
میاگرین

ویه
تا چه میز ن در مر ومشا خاگو د ی شرکت میکنید؟
بر رفع مشکل دیرر ن ،تا چه گد زه به آگها کمک میکنید؟
تا چه میز ن مشکالت خود ر با دیرر ن درمیان می ذ رید؟
چقدر حساس گز میکنید؟
تا چه میز ن با د وتان صمیمی در طول شفته م اشرت د رید؟
کم
صالً
متغیر
شمبستری
درصد
فر گی
درصد
فر گی
جتماعی
10/3
31
1/0
3

به منرور ونجش گقش عامل آموزششا جتماعی
فرشنری بر مبنا گتایج مطال ات ژیشین مباگی گرر ژو شش
 10گما ر تد ین در قالب طیف چهار زینه مورد ژروش قر ر
رفت .گتایج ر ئه شده در جد ل شماره ( )5بیان میگماید 0/7
درصد ژاوخ دشند ان به آموزششا جتماعی فرشنری در

3/43
3/21
2/64
2/97
3/13
اشی
فر گی
162

درصد
54/0

زیاد
فر گی
104

درصد
34/7

خصوص مسائل زیست محیطی بی توجه شستند 13/3 .درصد
ژاوخرویان در حد کم توجه د شته  59درصد اشی به آموزش-
شا فرشنری جتماعی در مورد مسائل زیست محیطی توجه می-
کنند 27 .درصد میز ن توجه خود به ین مؤلفه ر در حد زیاد
تخمین زده گد.

جدول  .5میاگرین ،فر گی درصد مؤلفهشا آموزش جتماعی فرشنری
ویه
تا چه میز ن در زگد ی ر زمره خود به محیط زیست توجه د رید؟
تا چه میز ن به دیرر ن بر حفاظت ز محیط زیست تذکر میدشید؟
تا چه گد زه خبرشا زیست محیطی ر دگبال میکنید؟
تا چه گد زه به شرکت در د رهشا آشنایی با محیط زیست تمایل د رید؟
تا چه گد زه مسائل زیست محیطی در کتابشا دروی ز مقطع آماد ی تا متووطه د گشراه نجاگده شده گد؟
با وازمانشا مردم گهاد حفاظت ز محیط زیست ماگند جم یت کویر وبز کاشان ،چقدر آشنایی د رید؟
تا چه میز ن به شرکت د طلباگه در ف الیت شا وازمان شا حفاظت ز محیط زیست تمایل د رید؟
به تمیز زیبایی شهر خود چقدر شمیت میدشید؟
تا چه میز ن میتو ن ز گهاد مذشب در خصوص حفظ محیط زیست وتفاده گمود؟
گقش لدین در آموزش مسائل زیست محیطی به کودکان چقدر میتو گد در حفظ محیط زیست موثر باشد؟
زیاد
اشی
کم
صالً
متغیر
فر گی
فر گی درصد فر گی درصد
درصد
فر گی
آموزش جتماعی فرشنری
81
59
177
13/3
40
0/7
2
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میاگرین
3/26
2/7
2/5
2/2
2/34
1/83
2/45
3/75
3/07
3/7
درصد
27
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شده وت 45/4 .درصد ژاوخ دشند ان زینهشا مخالف
حد مخالف ر گتخاب کرده  54/6درصد زینه شا تاحد
مو فق مو فق ر بر زیده گد.

شویت فرشنری -جتماعی به عنو ن یکی دیرر ز عو مل ثر
ذ ر بر حفاظت ز محیط زیست به ویله  17گما ر مورد برروی
قر ر رفت که یافتهشا حاصل ز آن در جد ل شماره ( )6ر ئه

جدول  .6میاگرین ،فر گی درصد مؤلفهشا شویت فرشنری -جتماعی
ویه
میاگرین
ویه
موویقی ونتی بهتر ز موویقی شا خارجی وت.
2/26
حجاب خاگم شا در یر ن با شر یط ر ز دگیا مطابقت گد رد.
کمک به محر مین مثل شرکت در جشن گیکوکار کار
ما باید به آثار باوتاگی کشورمان فتخار کنیم.
3/86
بسیار خوبی وت.
من زگد ی در کشورشا غربی ر به لحاظ رفاه تکنولوژ
ژیر ز مد شا ر ز باعث شاد بی ر حیه جو گان می شود.
1/75
ژیشرفته ترجیح میدشم.
چیدن وفره شفت وین در عید گور ز ضر رتی گد رد.
3/09
شرکسی باید به زبان مادر خود صحبت کند.
گراه کردن به فیلمشا شوشا یدیویی شکالی گد رد.
3/78
من به زبان مادر خود فتخار میکنم.
مطال ه ش ار یر گی بهتر ز ش ار خارجی وت.
2/68
به گرر من شرکت در مهماگی شا مختلط جو گان شکالی گد رد.
آدم شر چیز خوبی که در خاگه ش د شته باشد باید به مهمان-
من به یر گی بودگم فتخار میکنم.
3/76
شایی که به خاگه ش می آیند ت ارف کند.
ر بر یم مکان د شته باشد ترجیح میدشم به یکی ز
جو گاگی که با لباسشا متنوع غربی در خیابانشا ظاشر میشوگد به
2/45
کشورشا خارجی مهاجرت کنم.
عتقاد ت مذشبی فرشنری مردم توشین میکنند.
دشم.
می
گشان
ر کسی به عتقاد تم توشین کند فور کنش
3/15
شویت

صالً
فر گی
8

درصد
2/7

فر گی
128

کم
درصد
42/7

اشی
فر گی
121

درصد
40/3

زیاد
فر گی
43

تا

میاگرین
3/04
3/63
2/21
2/92
2/02
3/2
3/38
2/13

درصد
14/3

زینه شا " بسیار مخالف مخالف "ر گتخاب کرده گد37/7 .
درصد آگها به زینه "مطمئن گیستم" ژاوخ فته  2درصد
زینهشا "بسیار مو فق مو فق " ر بر زیده گد.

در جد ل شماره ( )7دید اه ژاوخ دشند ان در خصوص
مؤلفهشا حفظ محیط زیست بیان شده وت .ین عامل به ویله
 15گما ر مورد ونجش قر ر رفته وت .بر واس گتایج جد ل
میتو ن بیان د شت در ین خصوص  60/4درصد ژاوخ دشند ان

جدول  .7میاگرین ،فر گی درصد مؤلفه شا مورد برروی ز متغیر حفظ محیط زیست
میاگرین
ویه
3/54
ما در حال گزدیک شدن به حد کثر ت د د فر د شستیم که زمین میتو گد تحمل کند.
2/45
گسانشا حق د رگد به منرور برآ رده کردن گیازشایشان ،محیط زیست طبی ت ر دوتکار کنند.
4/16
شنرامی که گسانشا در کار طبی ت دخالت کرده گد ،غلب ژیامدشا فاج ه بار به شمر ه د شته وت.
3/45
گبوغ وت د د گسان باعث خو شد شد تا زمین شمیشه قابل زیستن باشد.
3/99
گسانشا به شدت ز محیط زیست بد وتفاده میکنند.
4/18
زمین مملو ز منابع طبی ی وت ر تنها ،خوب یاد بریریم که چروگه آگها ر توو ه دشیم.
4/26
یاشان جاگور ن د ر حق مسا ماگند گسان شا بر زگد ی کردن میباشند.
3/05
تو زن طبی ت آگقدر قو شست تا با ژیامدشا ملت شا صن تی مدرن مقابله کند.
3/55
علیرغم تو گاییشا خاص ما ،گسانشا شنوز مقهور قو گین طبی ت میباشند.
2/87
فاج هشا محیط زیستی که گسان با آن ر بر وت ،تا حد زیاد غر ق غلو وت.
3/45
زمین ماگند یک وفینه فضایی با منابع فضا بسیار محد د وت.
3/91
گسانشا و ی د شتند تا بر باقیماگده طبی ت مسلط شوگد.
3/7
تو زن طبی ت بسیار شکننده وت به ر حتی د ر ون میشود.
3/63
گسانشا بالخره یاد خو شند رفت که چروگه طبی ت عمل میکند تا قادر باشند آن ر کنترل کنند.
3/99
ر ر گد بر شمین منو ل د مه یابد ،به ز د ما فاج هشا محیط زیستی مهمی ر تجربه خو شیم کرد.
بسیار مو فق مو فق
عدم طمینان
بسیار مخالف مخالف
درصد
فر گی
درصد
فر گی
درصد
فر گی
حفظ محیط زیست
2/0
6
37/7
113
60/4
181

011
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حاکی ز آن وت د هشا ز توزیع گرمالی برخورد ر بوده گد .گتایج
حاصل ز کاربرد آزمون در جد ل شماره ( )8بیان شده وت.

گتخاب گوع صحیح آزمونشا مورد وتفاده
بر
ژاوخرویی به فرضیات ژو شش گرمال بودن توزیع د دهشا با
وتفاده ز آزمون کلومو ر ف ومیرگف صورت ژذیرفت .گتایج

جدول  .8گتایج برروی توزیع گرمال بودن د ده شا
آموزش

حفظ محیط زیست

مشارکت جتماعی

شمبستری جتماعی

ورمایه فرشنری

شویت فرشنری

دیند ر

300

300

300

300

300

300

300

ت دد

49/04

49/68

27/8

53/86

33/17

15/35

13/68

میاگرین

7/40

6/43

4/67

5/81

8/35

2/4

2/74

گحر ف م یار

0/089

0/163

0/065

0/058

0/051

0/129

0/103

آزمون آمار

0/000

0/000

0/004

0/017

0/041

0/000

0/000

وطح م ناد ر

در د مه به منرور ونجش م ناد ر گقش عو مل مؤثر بر
حفاظت ز محیط زیست ز آزمون تی تک گموگه وتفاده
جدول  .9گتایج برروی م ناد ر

ردید .گتایج حاصل ز آزمون تی در جد ل شماره ( )9ر ئه
ردیده وت.
ثر عو مل موثر بر حفاظت ز محیط زیست
م ناد ر در وطح  95درصد

بد

میاگرین

مقد ر
آمارهT

درجه
آز د

وطح
م ناد ر

میاگرین
ختالف

ورمایه فرشنری

13/68

3/47

299

0/000

1/18

شمبستری جتماعی

15/35

20/57

299

0/000

2/85

2/58

مشارکت جتماعی

33/17

-3/79

299

0/000

-1/83

-2/77

-0/88

د گش زیست محیطی

53/86

48/71

299

0/000

16/36

15/70

17/02

آموزش شا زیست محیطی

27/80

10/4

298

0/000

2/80

2/27

3/34

دیند ر
شویت فرشنری

49/68
49/03

39/49
15/3

298
299

0/000
0/000

14/68
6/54

13/95
5/70

15/42
7/38

طبق یافتهشا ،بر تمامی عو مل ثر ذ ر بر حفاظت ز محیط
زیست با توجه به وطح م ناد ر ز رش شده به میز ن 0/000
گیز مقد ره آماره آزمون  ،tثر ذ ر عو مل مورد برروی در
حفاظت ز محیط زیست م ناد ر وت .ما با توجه به منفی شدن
مقادیر حد ژایین باال طمینان در وطح  %95میز ن مشارکت
جتماعی شهر گد ن کمتر ز میاگرین مورد برروی بوده وت.

ژایین ترین
حد
0/87

باالترین
حد
1/49
3/12

در د مه به منرور برروی لویت شاخص شا ثر ذ ر بر
حفظ محیط زیست ز آزمون فریدمن وتفاده ردید .در ین
آزمون محقق به دگبال آن وت که برروی گماید آیا عو مل
ثر ذ ر شناوایی شده به یک گد زه در حفاظت ز محیط زیست
ثر د شته گد .با توجه به گتایج ر ئه شده در جد ل شماره ()10
با توجه به مقد ر  0/000وطح م ناد ر  ،میاگرین ثر ذ ر
شاخص شا مختلف با یکدیرر تفا ت د رد.

جدول .10گتایج آزمون فریدمن بر برروی تفا ت ثر ذ ر
ت دد
299
Chi-Square
1587/709
درجه آز د
6
وطح م ناد ر
000.0

001
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با کسب میاگرین شا  1/28 1/76رتبه شا ششم شفتم
شاخصشا ثر ذ ر بر حفاظت ز محیط زیست ر شکل میدشند.

جد ل شماره ( )11میاگرین رتبه شا شر متغیر ر گشان می
دشد .شرچقدر میاگرین رتبه شا بزر تر باشد ،شمیت آن متغیر
بیشتر وت .بنابر یافته شا حاصل ز تحلیل ،باالترین شاخص
ثر ذ ر بر حفاظت ز محیط زیست مربوط به د گش زیست
محیطی فر د با میاگرین  6/37وت .مجموعه گما رشا شکل
دشنده شاخص دیند ر به عنو ن د مین عامل ثر ذ ر بر حفاظت
ز محیط زیست تشخیص د ده شد .شویت فرشنری فر د با کسب
میاگرین  5/81جایراه ووم ز حیث شاخص شا ثر ذ ر ر به
خود ختصاص د ده وت .چهارمین عامل ثر ذ ر طبق گتایج
حاصل ز آزمون فریدمن مربوط به مشارکت جتماعی فر د با
میاگرین  3/84وت .آموزش شا فرشنری به فر د با کسب
میاگرین  3/29در جایراه ژنجم شاخص شا ثر ذ ر بر حفاظت
ز محیط زیست قر ر د رد .شمبستری جتماعی ورمایه فرشنری

جدول  .11رتبه بند شاخص شا مؤثر بر حفرز محیط زیست
میاگرین آزمون فریدمن
شاخص شا
1/28
ورمایه فرشنری
1/76
شمبستری جتماعی
3/84
مشارکت جتماعی
6/37
د گش زیست محیطی
3/29
آموزش فرشنری
5/81
دیند ر
5/65
شویت فرشنری

به منرور برروی شمبستری عو مل ثر ذ ر بر حفظ محیط
زیست ز ضریب شمبستری ژیروون وتفاده ردید که گتایج آن
در جد ل شماره( )12ر ئه شده وت.

جدول  .12شمبستری ژیروون بین متغیرشا تحقیق
وطح م نی
ت دد
ضریب
حفظ محیط زیست
در
شمبستری)(r
0/04
300
*0/112
آموزش شا جتماعی فرشنری
0/003
300
**0/169
مشارکت جتماعی
0/325
300
0/057
شویت جتماعی فرشنری
0/702
300
-0/22
ورمایه فرشنری
0/266
300
0/064
شمبستری جتماعی
0/584
300
0/032
دیند ر
** م نی د ر در وطح  99درصد طمینان
* .م نی د ر در وطح  95درصد طمینان

شمبستری جتماعی حفظ محیط زیست شهر گیز ین رتباط م ناد ر
گمی باشد .چناگچه در جد ل بیان شده وطح م ناد ر آزمون به مقد ر
 0/34ز میز ن خطا قابل ژذیرش به مقد ر  /05بیشتر بوده وت .می
تو ن چنین وتنباط کرد بین شمبستری جتماعی حفظ محیط زیست
شهر ر بطه م نی د ر جود گد رد فرضیه فوق رد می شود.
در د مه بر ت یین گقش ژیش بینی کننده متغیرشا مستقل بر
حفاظت ز محیط زیست ز قابلیت شا ر رویون وتفاده شد .تحلیل
ر رویون یک ر ش آمار بر برروی مدلساز ر بطه بین
متغیرشاوت که تقریباً در تمامی علوم مورد وتفاده قر ر می یرد .در
حقیقت تحلیل ر رویون یک جنبه ز آمار کاربرد وت که به محقق
مکان می دشد تغییر ت متغیر بسته ر ز طریق متغیرشا مستقل
ژیش بینی وهم شر یک ز متغیرشا مستقل ر در تبیین متغیر
بسته ت یین کند (Taghvae, , Boshagh, & Salarvand,
) 2012در ین ر وتا با توجه به قابلیتشا تحلیل ز ر رویون
خطی چند اگه یا چند متغیر وتفاده شده وت .جد ل شماره ()13
متغیرشا مستقل رد شده در مدل ،متغیرشا حذف شده ر ش
مورد وتفاده بر ت یین ر رویون ر گشان می دشد .به ین ترتیب
ورمایه فرشنری ،شمبستری جتماعی ،آزموش شا جتماعی -
فرشنری ،شویت جتماعی – فرشنری ،مشارکت جتماعی دیند ر به
عنو ن متغیرشا ثر ذ ر بر حفظ محیط زیست به عنو ن متغیر بسته
رد مدل ردیده گد.

بر واس یافته شا ر ئه شده در جد ل شماره ( )12در برروی
رتباط بین آموزش شا جتماعی فرشنری مسائل زیست محیطی
حفظ محیط زیست شهر با توجه به ینکه وطح م ناد ر محاوبه شده
کمتر ز  0/05وت رتباط بین د عامل مذکور با مقد ر ضریب
شمبستری (  ) r = 0/11تأیید می ردد .بنابر ین می تو ن بیان کرد
بین آموزش شا جتماعی فرشنری مسائل زیست محیطی حفظ
محیط زیست شهر ر بطه م نی د ر جود د رد.
در برروی م ناد ر رتباط بین مشارکت جتماعی حفظ محیط
زیست شهر وطح م ناد ر مشاشده شده به میز ن  0/02گشان ز
م ناد ر بودن شمبستری مشاشده شده د رد .ضریب شمبستری به میز ن
 r = 0/17مؤید شمبستری مثبت بین مشارکت جتماعی حفظ محیط
زیست شهر کاشان وت لذ فرضیه تحقیق مورد تأیید قر ر می
یرد.
گتایج م ناد ر آزمون شمبستری بین شویت جتماعی  -فرشنری
حفظ محیط زیست 0/93 ،محاوبه ردیده وت که به م نا عدم
جود رتباط آمار م ناد ر بین د عامل ذکر شده وت .بنابر ین می
تو ن فت بین شویت جتماعی فرشنری حفظ محیط زیست شهر
ر بطه م نی د ر جود گد رد.
گتایج حاصل ز برروی رتباط بین ورمایه فرشنری حفظ محیط
زیست شهر ،با وطح م ناد ر  0/76گشاگرر عدم رتباط م ناد ر بین
ورمایه فرشنری حفظ محیط زیست شهر وت.
بر واس گتایج جد ل شماره ( )12می تو ن فت بین
000
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جدول  .13متغیرشا رد شده در مدل
متغیرشا مستقل رد شده در مدل
متغیرشا حذف شده
رش رد
شویت فرشنری
شمبستری جتماعی
آموزش شا فرشنری
ر رویون به ر ش
0
مشارکت جتماعی
Enter
ورمایه فرشنری
دیند ر
 a.متغیر بسته :حفاظت ز محیط زیست

مدل
1

در جد ل شماره ( )14به ترتیب ضریب شمبستری چند اگه،
ضریب ت یین ،ضریب ت یین ت دیل شده خطا م یار تخمین
ر ئه شده وت.
جدول  .14مقادیر ضر ئب ر رویون
ضریب ت یین ت دیل شده

خطا م یار تخمین

0/019

5/75

ضریب ت یین

ضریب شمبستری چند اگه

0/039

a0/198

رش
1

 a.شویت فرشنری ،شمبستری جتماعی ،آموزش شا فرشنری ،مشارکت جتماعی ،ورمایه فرشنری ،دیند ر
 :aمتغیر ژیش بین

متغیر بسته (حفاظت ز محیط زیست) متغیرشا مستقل
(شویت فرشنری ،شمبستری جتماعی ،آموزش شا فرشنری،
مشارکت جتماعی ،ورمایه فرشنری ،دیند ر ) ر بطه خطی جود
گد رد.

مقادیر مجموع مرب ات ،درجه آز د  ،میاگرین مرب ات ،مقد ر
آماره فیشر وطح م ناد ر مدل ر رویون در جد ل شماره
( )15بیان ردیده وت .با توجه به ینکه وطح م ناد ر به دوت
آمده باالتر ز  0/05می باشد فرض صفر رد گمی شود .ی نی بین

جدول  .15مجموع مرب ات ،درجه آز د  ،میاگرین مرب ات ،مقد ر آماره فیشر وطح م ناد ر مدل ر رویون
وطح م ناد ر
b0/068

آماره فیشر
1/986

میاگرین مرب ات

درجه آز د

مجموع مرب ات

6

1394/824

مدل
ر رویون

9675/470
10070/294

مقادیر باقیماگده
کل

65/804

292
33/135
298
 :aحفاظت ز محیط زیست

1

 :bشویت فرشنری ،شمبستری جتماعی ،آموزش شا فرشنری ،مشارکت جتماعی ،ورمایه فرشنری ،دیند ر
: a.متغیر بسته
 :bمتغیر ژیش بین

 0/05تأیید کننده عدم جود رتباط خطی م ناد ر بین متغیرشا
مستقل بسته وت.

به عبارت دیرر می تو ن فت ر بطه یک وویه بین متغیر
مستقل متغیر بسته م ناد ر گبوده تأثیر آن کمتر ز حد
وت که بتو ن فت م ناد ر وت .گتایج ر ئه شده در جد ل
شماره ( )18باالتر بودن وطح م ناد ر ز میز ن قابل ژذیرش
001
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جدول  .16ضر ئب مدل ر رویون
ضر ئبa
ضر ئب وتاگد رد
Beta

وطح م ناد ر
0/000
0/269
0/244

آماره تی
11/83
-1/10
1/16

-0/07
0/073

ضر ئب غیر وتاگد رد
B Std. Error
47/87
4/04
-0/15
0/135
0/175
0/15

مدل
مقادیر ثابت
ورمایه فرشنری
شمبستری جتماعی

0/022

2/30

0/144

0/043

0/10

مشارکت جتماعی

0/209

1/26

-0/03

0/076

0/096

آموزش فرشنری

0/605

-0/517.

0/058

-0/030

دیند ر

0/05

0/017

شویت فرشنری

0/342
0/732
a:حفاظت ز محیط زیست

0/022

1

 : aمتغیر بسته

بحث و نتیجهگیری

مسائل زیست محیطی می تو گند بر حفظ محیط زیست تأثیر برذ رگد

چناگچه ذشت موضوع تحقیق حاضر شناوایی گقش عو مل جتماعی

که با گتایج تحقیق دشمی شمکار ن مبنی بر ثر ذ ر متغیرشا
حساس مسئولیت ،خالق جتماعی ،آموزش

فرشنری در حفظ محیط زیست شهر کاشان می باشد .یافته شا

رزش شا ونتی

دینی بر حفظ محیط زیست رفتارشا محیط زیستی گیز مختار

حاصل ز آزمون تی ،بر تمامی عو مل ثر ذ ر بر حفاظت ز محیط
ز رش شده به میز ن  0/000گیز

شمکار ن شمسو بوده وت .به ین صورت که شر چقدر مشارکت

مقد ره آماره آزمون  ،tمیاگرین ثر ذ ر عو مل مورد برروی در حفاظت

جتماعی فر د جام ه بیشتر باشد ،حفاظت ز محیط زیست تووط آگها

ز محیط زیست م ناد ر وت.

گیز بیشتر می باشد.

زیست با توجه به وطح م ناد ر

گتایج کاربرد آزمون فریدمن رتبه بند عو مل مذکور ر ز حیث

گتایج حاصل ز کاربرد ر رویون حاکی ز آن وت بین متغیر

میز ن ثر ذ ر ر ئه د ده وت .به ین ترتیب ،باالترین شاخص ثر

بسته (حفاظت ز محیط زیست) متغیرشا مستقل (شویت فرشنری،

ذ ر بر حفاظت ز محیط زیست مربوط به د گش زیست محیطی فر د

شمبستری جتماعی ،آموزش شا فرشنری ،مشارکت جتماعی ،ورمایه
فرشنری ،دیند ر ) ر بطه خطی مشاشده گشده وت .ین یافته با گتجه

با میاگرین  6/37وت .مجموعه گما رشا شکلدشنده شاخص دیند ر

تحقیق حجاز

به عنو ن د مین عامل ثر ذ ر بر حفاظت ز محیط زیست تشخیص

شمکار ن مبنی بر تو گایی ژیش بینی  48/8درصد

د ده شد .شویت فرشنری فر د با کسب میاگرین  5/81جایراه ووم ز

ریاگس بین متغیرشا میز ن تحصیالت ،وابقه ف الیت شا محیط

حیث شاخص شا ثر ذ ر ر به خود ختصاص د ده وت .چهارمین

زیستی ،عو مل جتماعی (فر شم کردن زمینه شا الزم بر ف الیت

عامل ثر ذ ر طبق گتایج حاصل ز آزمون فریدمن مربوط به مشارکت

شا

جتماعی ،رتباط متقابل بین ذ گف ان مسو الن) عو مل

جتماعی فر د با میاگرین  3/84وت .آموزش شا فرشنری به فر د با

طالعاتی (آشنایی با فرآیند ر ش شا مشارکتی آ اشی ز ظرفیت

کسب میاگرین  3/29در جایراه ژنجم شاخص شا ثر ذ ر بر حفاظت

شا مشارکتی مردم) متفا ت بوده وت .چناگچه ذکر شد در ژو شش

ز محیط زیست قر ر د رد .شمبستری جتماعی ورمایه فرشنری با

حاضر یافته شا بر آن داللت د رد که بین متغیر بسته (حفاظت ز

کسب میاگرین شا  1/28 1/76رتبه شا ششم شفتم شاخص

محیط زیست)

مستقل (شویت فرشنری ،شمبستری

شا ثر ذ ر بر حفاظت ز محیط زیست ر شکل می دشند.

جتماعی ،آموزش شا فرشنری ،مشارکت جتماعی ،ورمایه فرشنری،

متغیرشا

دیند ر ) ر بطه خطی جود گد رد.

گتایج حاصل ز کاربرد ضریب شمبستری ژیروون بیاگرر آن وت
که بین عو مل ورمایه فرشنری ،شویت جتماعی-فرشنری شمبستری

برروی ژاوخ به وو ل باز طر حی شده در ژروشنامه مبنی بر بیان

جود

وه مشکل عمده زیست محیطی منطقه تووط ژاوخرویان گشان می

جتماعی تأثیر آگها بر حفظ محیط زیست ر بطه م نی د ر

دشد به زعم یشان جود خودر شا

گد رد .عال ه بر آن گتایج حاصل ز شمبستری ژیروون گشان د د
مشارکت جتماعی آموزش شا

آلود ی حاصل ز آن ،بریدن درختچه شا

جتماعی فرشنری در خصوص
001

وایل گقلیه عمومی فرووده
ز در کویر مرکز کاشان،

...  شناسایی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست،کیانی سلمی و شاطریان

میتو ن ینروگه گتیجه یر گمود با فز یش آموزششا جتماعی

 رما زیاد شو که موجب مصرف،کمبود فضا وبز در وطح شهر

فرشنری در خصوص محیط زیست گیز آ اشی رواگی در مورد

بی ر یه آب در فصل تابستان می شود کمبود بارش شا جو که ز

 فر د جام ه،مسائل مشکالت زیست محیطی تب ات گاشی ز آن

 بی توجهی مردم گسبت به،بین رفتن منابع آبی زیرزمینی ر در ژی د رد

شمیت بیشتر بر حفاظت ز محیط زیست قائل ردیده به تبع آن

 طوفان،محیط وبز طر ف ریختن زباله در ژارک شا به شنرام تفریح

جتماعی

مشارکت شا

با فز یش گریزه عالقه در مردم بر

 حد ث کارخاگه شا زیاد در، شن جود رد غبار ریز رد شا در شو

فرشنری بیشتر ف الیت شا زیست محیطی می تو گد تاثیر به وز یی در

 عدم جود فرشنگ،)طر ف شهر (شرکت وایپا شهرکها صن تی

 شمچنین با فز یش.حفظ محیط زیست شهر کاشان د شته باشد

 عدم شمکار مردم در ف الیت شا زیست محیط،زیست محیطی

 فرشنگ زیست محیطی به،شمبستری جتماعی میان فر د جام ه

عدم آموزش آ اشی رواگی به فر د جام ه در خصوص مسائل

.صورت یک شنجار جتماعی در گی می ردد

 ز جمله عو مل مهمی وت که محیط،مشکالت زیست محیطی
.زیست کاشان ر تحت مخاطره قر ر د ده وت
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