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امروزه توجه به محیطزیست در تمامی بخشهای کشور باالخص محیطهای روستایی اهمیت
یافته است .به همین دلیل حفاظت از محیط بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی همگانی تلقی
میگردد که همگان از جمله روستاییان در آن سهیم هستند .زیرا روستاییان به واسطة شیوة
زندگی و فعالیت بیشترین ارتباط را با محیط و منابع موجود در آن دارند .بنابراین پژوهش
حاضر با هدف تحلیل میزان مسئولیتپذیری اجتماعی روستاییان نسبت به پایداری محیط
انجام شد .برای این منظور از روششناسی توصیفیـتحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و
مطالعة میدانی (پیمایش با ابزار پرسشنامه) استفاده شده است .حجم نمونة پژوهش را 213
خانوار روستایی چهار دهستان شهرستان خواف تشکیل دادهاند .برای جمعآوری دادهها از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای با ابزار پرسشنامه محققساخته استفاده شد که براساس شاخصها
و مؤلفههای ابعاد پنجگانة مسئولیتپذیری اجتماعی مستخرج از ادبیات نظری استفاده شد.
یافته های این پژوهش حاکی از آن است که خانوارهای روستایی نمونه در برخورداری از
مؤلفههای ابعاد زیست محیطی ،اخالقی و اجتماعی در وضعیت ضعیف ،در مؤلفههای بعد
اقتصادی در وضعیت متوسط و در مؤلفههای بعد قانونی در وضعیت خوبی قرار دارند .همچنین
با استفاده از مدل اولویتبندی کوپراس بین روستاهای مورد مطالعه درخصوص برخورداری از
مسئولیتپذیری اجتماعی رتبهبندی انجام گرفت که روستای مزرعه شیخ با بیشترین امتیاز در
رتبه اول و روستای برآباد در رتبه دوم قرار دارند .بهعبارت دیگر ،روستاییان ساکن در این
روستاها احساس مسئولیت بیشتری نسبت به محیطزیست دارند .لذا میتوان گفت در شرایط
موجود ،حفظ محیطزیست بهعنوان یک دغدغة اجتماعی و اخالقی و رفتار جمعی در بین
روستاییان شکل نگرفته است .چنین وضعیتی میتواند ناشی از ضعف در اجرای دقیق و اصولی
قوانین زیستمحیطی ،ضعف در آگاهیبخشیهای زیستمحیطی در محیطهای روستایی باشد
که مستلزم تقویت است.
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امروزه از یکسو فاجعة زیستمحیطی مانند تخریب جنگلها ،فرسایش خاك ،پیشروی کویر،
محدودشدن زمینهای کشاورزی (سروستانی )63 :2007 ،عالوه بر آنکه آرامش و امنیت را از
زندگی انسان میرباید ،موجودیت بشر را نیز تهدید میکند؛ به همین دلیل در محافل علمی و
سیاسی بحث زیستمحیطی از جدیترین موضوعات به شمار میآید (والیی12 :1384 ،؛
استون .)1110 :2006 ،1از طرفی دیگر طبیعت و محیطزیست موهبتی خداوندی است و ادامة
حیات به آن وابسته است .زیرا محیطزیست محل زندگی و تأمینکنندة اصلیترین نیازهای
انسان است (ادهمی و اکبرزاده .)38 :1390 ،بر این اساس ،هر بحثی دربارة توسعه بدون توجه
به مفهوم پایداری زیستمحیطی ناتمام تلقی میشود (بدری و رکنالدین افتخاری.)9 :1382 ،
شدت همبستگی بین حیات بشری و مح یط به حدی است که هرگونه نقصان در منابع طبیعی
را میتوان به منزلة پایان حیات انسان تلقی نمود .به همین دلیل «عدهای جدیدترین جنبة
امنیت ملی را امنیت منابع طبیعی میدانند» (مندل )126 :1377 ،که حفظ آن یک وظیفة
عمومی بوده و همگان در برابر آن دارای تعهد و مسئولیت هستند .بنابراین هدف کلیدی
راهبردهای برنامهریزی زیستمحیطی ،سازمان بخشیدن به فعالیتها و سازماندهی امور مربوط
به منابع طبیعی با هدف حفاظت ،حراست و تقویت محیطزیست تلقی میگردد (گروه منابع
طبیعی و محیطزیست سازمان ملل متحد .)26 :1384 ،به همین جهت در سالهای اخیر
تحقیقات و پژوهشهای متعددی در رابطه با مسئولیت اجتماعی افراد و گروههای مختلف در
ارتباط با محیطزیست انجام شده است .چند مورد از مطالعات انجامشده به شرح زیر است:
بیجویالکسمی 2و همکاران ( )2015در مطالعه خود به این نتایج دست یافتند که شرکتهای
مطالعهشده در این پژوهش در تالش هستند در طرحهای خود به مسئولیت اجتماعیشان در
قبال محیطزیست متعهد باشند .همچنین میگل و سالوادور )2014( 3در پژوهشی به بررسی
مسئولیت اجتماعی زیستمحیطی پرداخته و نتایج این مطالعه بر این نکته تأکید دارد که حفظ
محیطزیست در هر سطحی ابتدا یک مسئولیت اجتماعی میباشد که توجه به آن ابتدا باید در
سطح سیاستگذاری و سپس در سطح اجتماعی رعایت شود .درویشی و همکاران ( )1393در
پژوهش خود به این موضوع تأکید دارند که حفظ محیطزیست و دستیابی به پایداری
زیستمحیطی یک مسئولیت اجتماعی است .صلواتی و همکاران ( )1393نیز در مطالعة خود به
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این نتیجه رسیدهاند که در شهرستانهای سنندج و کامیاران با توجه به ضرایب همبستگی
پیرسون و رگرسیون تأثیر مثبت و مستقیم مشارکت در مسئولیتپذیری اجتماعی را نشان دادند.
بررسی پیشینة تحقیق مشخص میکند که تاکنون به جهت جدیدبودن موضوع،
پژوهشها ی اندکی در رابطه با مسئولیت اجتماعی روستاییان در ارتباط با محیطزیست انجام
شده است .از آنجایی که روستاها بهعنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور
محسوب میشوند که عوامل و منابع ارزشمندی اعم از عوامل انسانی و منابع طبیعی و اقتصادی
بهعنوان ذخایر استراتژیک کشور در اختیار دارند (شایان و همکاران،)101 :1386 ،
محیطزیست یکی از ابعاد حساس و آسیبپذیر روستاهاست .ولی گسترش الگوی مصرف
شهری ،استفادة بیرویه از نهادههای جدید شیمیایی در کشاورزی و هجوم بعضی منابع آالیندة
شهری به حریم روستاها و تغییر الگوی مصرف روستائیان زمینههای تخریب محیطزیست در
روستاها را گسترش داده است .یکی از مهمترین و اساسیترین مباحثی که پایداری محیطی در
آن اهمیت دارد و میتواند راهکاری برای خروج از بنبست ناپایداری محیط روستایی و
فائقآمدن بر مباحثی چون نبود سواد و آگاهی زیستمحیطی در بین روستاییان شود ،بحث
مسئولیتپذیری اجتماعی است .با توجه به اینکه روستا سمبل پیوند طبیعت و فرهنگ انسانی
است و تعامل این دو شاید در هیچ محیطی مثل روستا قابل رؤیت نباشد ،حفاظت از
محیطزیست نهتنها بهعنوان جزء تفکیکناپذیر توسعة پایدار روستایی بلکه بهعنوان ارزش
بنیادین مورد نیاز نسل امروز و نسلهای آتی مورد پذیرش و تأکید قرار گرفته است» (مرکز
مطالعات و خدمات شهری و روستایی .)13 :1385 ،یکی از راهکارهای اجتناب از آسیبرساندن
به محیطزیست و جلوگیری از تخریب آن ،تغییر رفتار انسانها به سمت و سوی ابعاد
طبیعتگرایانه است (کیومبیتا و پاول .)16 :2005 ،1الزمة تحقق چنین هدفی وجود
مسئولیتهای اخالق زیستمحیطی در تمامی اقشار یک جامعه است .اخالق زیستمحیطی
رفتار ایدئا ل بشر نسبت به محیط زندگی اعم از محیط طبیعی ،محیط اجتماعی و فرهنگی است
(اژدری27 :1382 ،ـ .)28بر این اساس یکی از مهمترین و اساسیترین مباحثی که پایداری
محیطی در آن اهمیت دارد و میتواند راهکاری برای خروج از بنبست ناپایداری محیط
روستایی و فائقآمدن بر مباحثی چون نبود سواد و آگاهی زیستمحیطی در بین روستاییان
شود ،بحث مسئولیتپذیری اجتماعی میباشد .در این ارتباط مسئولیتپذیری اجتماعی
میتواند با ارائه راهکارهایی همچون اصالح ساختار اداری (تمرکززدایی) و زیربنایی در روستاها،
اصالح قوانین مربوط به زمین ،بهبود قیمتگذاری تولیدات کشاورزی ،افزایش سواد و آگاهی
زیستمحیطی گام بزرگی در بهبود روند توسعه پایدار روستایی اقدام نماید که یکی از مهمترین
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جنبههای آن ،بعد زیستمحیطی روستاها است (پورطاهری و دیگران .)4 :1391 ،بر این اساس
این مطالعه در تالش است تا مسئولیت اجتماعی روستاییان شهرستان خواف را در ارتباط با
محیطزیست پیرامون مورد بررسی قرار داده و مشخص کند که روستاهای شهرستان خواف که
در بخش اعظمی از روستاییان به لحاظ فعالیت اقتصادی و زندگی اجتماعی وابسته به محیط
هستند ،تا چه میزان نسبت به محیطزیست خود دارای حس تعهد و مسئولیت اجتماعیاند؟ و
مسئولیت اجتماعی روستاییان نسبت به محیطزیست از ابعاد اقتصادی ،اجتماعیـفرهنگی،
زیستمحیطی ،قانونی و اخالقی چگونه بوده و تفاوتها در سطح مسئولیت اجتماعی
زیستمحیطی در بین روستاها به چه صورت است؟
 .2چارچوب نظری
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امروزه نواحی روستایی بخش عمدهای از جمعیت و عرصههای طبیعی کشور را به خود
اختصاص میدهد و جامعة روستایی نقش اساسی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد
(رکنالدین افتخاری و آقایاری هیر .)21 :1386 ،آنچه در مورد سکونتگاههای روستایی و توسعه
این سکونتگاهها مطرح است ،مبحث مهم و کلیدی توسعة پایدار روستایی است (حسین
محمدی و حیاتی .)7 :1391 ،لذا به لحاظ توسعة پایدار ،روستاییان در ابعاد مختلف اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی دارای مسئولیتهای اجتماعی متعددیاند .اما توجه به محیطزیست
در تمامی بخشهای کشور باالخص محیطهای روستایی اهمیت بیشتری یافته است تا هر چه
بهتر و بیشتر بتوان در عین بهرهبرداری مناسب از محیط از آن حفاظت نمود .لذا مناطق
روستایی به واسطة نزدیکی بیشتر به طبیعت و اثرات مستقیمی که بر طبیعت میگذارند و
تأثیراتی که از طبیعت میپذیرند ،از اهمیت بسزایی برخوردار هستند (عزمی و مطیعی
لنگرودی .)101 :1390 ،بر این اساس یکی از جنبههای مهم توسعه پایدار که روستاییان نسبت
به آن دارای مسئولیتاند ،جنبههای زیستمحیطی موجود در روستاها است (والیی:1384 ،
 .)24از دیدگاه کارول 1زمینههای مختلفی از مسئولیتپذیری وجود دارد (گوییلیگان:1982 ،
 .)88وی مسئولیت ها را در چهار بعد یا نیاز مطرح کرد که عبارتند از مسئولیت اقتصادی،
قانونی ،اخالقی و اجتماعی .بر این اساس یکی از مهمترین انواع مسئولیتها مسئولیت اجتماعی
است (ابرزی و یزدانشناس .)10 :1386 ،کارول مدل ردههای مسئولیتپذیری اجتماعی
( )1973را در سال  1991وقتی هرم مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان را پیشنهاد داد ،بهبود
بخشید (باراکلوگ2008 ،2؛ کیم و ریبر.)2008 ،3
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ویلیام گالسر ( )1385در تئوری انتخاب خود معتقد است که ایجاد روابط درست با افراد و
پذیرش حس مسئولیت مبتنی به تصمیمگیریهای مورد نظر افراد میتواند از کنترلهای
بیرونی کاسته و به فرد کمک میکند بر خود مسلط شده و مسئولیت اعمال خود را بپذیرد.
همچنین براساس نظریه گاف ( ،)1968وظیفهشناسی ،مسئولیتپذیری ،قابلیت اعتماد،
عملکردن براساس نظم و مقررات و اعتقاد به اینکه عقل و دلیل باید بر زندگی مسلط باشد از
ویژگیهای شخصیتی نسبت ًا پایدار میان فردی و درون فردی افراد است .گاف معتقد است که
گرچه مسئولیت تا اندازهای با مردمآمیزی و خویشتنداری همبسته است باید بر ارزشها و
کنترلها که عوامل مشخص و مهمی در زندگی افراد است تأکید نمود .فردی که دارای احساس
مسئولیت باالیی است نیازهای خود را در راه نیازهای جمع فدا میکند (مارنات.)1378 ،1
مسئولیتپذیری اغلب به نوعی به ارتباط بین افراد و محیط آنها اشاره دارد .در حوزة ارتباطات
بین افراد و سازمانها مسئولیتپذیری به پاسخگویی داللت دارد .در مسئولیتپذیری نگرش فرد
نسبت به اقداماتی که انجام میدهد نیز بخشی از پاسخ او را میسازد (فیسچر و نیجوف،2
 .)157 :2005بنابراین مسئولیتپذیری اجتماعی یک خصوصیت و رفتار حیاتی و به عبارتی
شالودة اساسی برای ایجاد جامعهای سالم و زندگی اجتماعی باکیفیت است که در سایة آن تمام
افراد و طبقات اجتماعی احساس رضایت میکنند (رسولی .)73 :1389 ،باونز ادعا میکند که
برای پاسخگوبودن باید فرصت مسئوالنه عملکردن وجود داشته باشد .آزادی برای مسئوالنه
عملکردن یک پیششرط کلی در خصوص مسئولیتپذیری است (ابزری و یزدان شناس،
 .) 9 :1386بنابراین مسئولیت اجتماعی نوعی تعهد اجتماعی و چیزی فراتر از آنچه قوانین و
مقررات تعیین میکنند بوده و متضمّن کسب اهداف بلندمدت اجتماعی است (رسولی:1389 ،
 )61که میتواند در ابعاد مختلف پایداری نمود عینی داشته باشد (جدول.)1
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جدول  .1مسئولیت اجتماعی ،بعدها و مؤلفهها
متغیر
اصلی

مسئولیتپذیری اجتماعی

ابعاد

مؤلفه

منبع

اجتماعی

رعایت هنجارها و قوانین ،نوع دوستی و مشارکت اجتماعی

(طالبی و خوشبین:1391 ،
( )215عابدینی)7 :1383 ،

فرهنگی

احترام به ارزشها ،نمادها و الگوهای فرهنگ ملی ،ارزش
سایر اقوام

(عسکریان-136 :1385 ،
)137

سیاسی

آگاهی و مشارکت سیاسی ،حضور فعال و نه منفعالنه در
صحنه سیاسی

(طالبی و بحری پور:1393 ،
)44-43

اقتصادی

رعایت عدالت در مبادله و صرفهجویی در مصرف ،در زمینة
منافع جمعی

(طالبی و بحری پور:1393 ،
)44

زیستمحیطی

توجه به اهمیت فضای سبز ،کاهش رفتار آسیب زا به
محیطزیست و تالش برای بهبود آن

(طالبی و خوشبین:1391 ،
)217

منبع :طالبی و خوشبین218 :1391 ،
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لذا مفهوم مسئولیت اجتماعی جوامع انسانی در بعضی از موارد ،آمیختگیهایی با مفهوم توسعة
پایدار دارد (فهیمی .)2 :1387 ،بهطوری که بسیاری از حوزههای مورد نظر مسئولیت اجتماعی
در جهت سه محور اصلی سازماندهی شدهاند :اقتصاد ،محیطزیست و اجتماع (رسولی:1389 ،
 .)63لذا یکی از مهمترین جنبههای مسئولیتپذیری اجتماعی بعد حفاظت محیطزیست است
(سلطانی .)1 :1371 ،اساسیترین وظیفة انسان امروزی در قبال همة داشتههای طبیعی و
ساختههای دست انسان «مسئولیتپذیری» اوست (اسالمزاده .)43 :1382 ،رفتارهای
زیستمحیطی مسئوالنه مجموعهای از کنشهای افراد جامعه نسبت به محیطزیست است که
در یک طیف وسیع از احساسات ،تمایالت و آمادگیهای خاص برای رفتار نسبت به
محیطزیست را شامل میشود .افراد هر اجتماعی برحسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی و
فرهنگی برخورد متفاوتی نسبت به محیطزیست دارند .این برخوردها و رفتارها ممکن است
ال مثبت و موافق محیطزیست باشد (عقیلی و
ال منفی و مخالف محیطزیست یا برعکس کام ً
کام ً
همکاران .)5 :1388 ،رفتار مسئوالنة زیستمحیطی یکی از عناصر کلیدی در فرآیند توسعة
پایدار محیطزیست در جوامع مدرن و درحال توسعه است .دولتها و مردم باید به تالشهایی
برای حفاظت از محیطزیست در مقیاسهای مختلف جهت کاهش تهدیدات و خطرات
محیطزیستی مبذول دارند ،زیرا استفادة مطلوب از محیطزیست میتواند ضامن ماندگاری باشد
و عدم توجه به آن میتواند متضمن مسائلی باشد که مجموعه برنامههای توسعه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور را با مخاطره روبهرو سازد (هاوی .)15 :1995 ،1تبلور
فرهنگ زیست محیطی در جامعه این است که همة مردم جامعه در جمیع جهات محیطزیست
را یک پدیدة حیاتی و باارزش بدانند و هیچگاه به عوامل تشکیلدهندة آن آسیبی نرسانند
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شکل  .2مدل مفهومی تحقیق
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(پورنجف ) 1 :1386 ،و در قبال محیط اطرف خود و کارهایی که در این محیط انجام میدهند
مسئول باشند (اسالمزاده .)43 :1382 ،رفتارهای نابهنجار درخصوص محیطزیست به علت
ناآشنایی با محیطزیست و نداشتن درك درست از اوضاع زیستمحیطی حاکم بر جامعه است.
زی را در برخی از موارد افراد فرهنگ استفاده از منابع طبیعی ،امکانات زیستمحیطی و فرهنگ
زیستن همراه با همزیستی با محیط را نیاموختهاند یا آن را درونی نکردهاند (ادهمی و اکبرزاده،
)39 :1390؛ به همین دلیل داشتن آگاهی از وضعیت محیطزیست و بررسی روند تغییرات آن
به موضوع مورد توجه مجامع جهانی طی سالهای اخیر بدل شده است و درك صحیح از
وضعیت محیطزیست برای تعیین تغییرات الزم در نحوة مدیریت و ارائة برنامههای مدیریتی
نقش بسیار مهمی دارد (ستوده و پوراصغر سنگاچین .)52 :1389 ،روستاها و روستاییان
بهعنوان یکی از مکانهای زیستپذیر ،نزدیکی ویژهای به محیط پیرامون خود دارند ،بهطوری
که بیشترین تأثیر را بر محیط میگذارند و بیشترین تأثیر را نیز از آن دریافت میکنند و از این
نظر بیشترین ارتباط را با محیط دارند (عزمی و مطیعی لنگرودی .)102 :1390 ،لذا روستاییان
میتوانند اولین افراد محافظ محیطزیست در محیطهای روستایی باشند.
اما باید توجه داشت که در هر جامعهای افراد برخورد نسبتاً مشخصی در مورد محیطزیست
ال غیرمسئوالنه یا
ال مسئوالنه یا کام ً
از خود نشان می دهند که ممکن است این برخورد کام ً
رفتاری بینابین این دو باشد .در محیطهای روستایی نیز این طیف وسیع از برخورد نسبت به
محیطزیست ،تحت تأثیر متغیرها و عوامل بیشماری است که بهطور عمده به محیط اجتماعی
فرد مربوط میشود .بر این اساس در این مطالعه تالش شده است تا با رویکرد توسعة پایدار به
مسئولیت اجتماعی روستاییان نسبت به محیطزیست و همچنین در نظر داشتن ابعاد مدل
کارول ( )1991اقدام به طراحی مدل مفهومی مطالعه گردید (شکل .)2
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روش انجام پژوهش حاضر توصیفیـتحلیلی است .در این پژوهش روش گردآوری دادهها
برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش به دو صورت اسنادی (کتابخانهای) و پیمایش (مطالعات
میدانی) است و ابزار مورد استفاده در روش پیمایش پرسشنامهای بود که پس از بررسی
مطالعات انجامشده در این زمینه و نیز مصاحبه با صاحبنظران تهیه و تدوین گردید .این
پرسشنامه دربردارندة  91گویه در قالب  5بُعد (اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی ،زیستمحیطی و
اخالقی) مستخرج از چارچوب نظری برای سنجش مسئولیتپذیری اجتماعی روستاییان نسبت
به پایداری محیطزیست است (والیی1384 ،؛ رسولی1389 ،؛ سلطانی1371 ،؛ اسالمزاده،
1382؛ پورنجف1386 ،؛ اسالمزاده1382 ،؛ عزمی و مطیعی لنگرودی1390 ،؛ کیومبیتا و پاول،
2005؛ سروستانی .)2007 ،پنچ ویژگی اساسی مسئولیتپذیری اجتماعی روستاییان که در
پژوهش حاضر کلیدی هستند مشتمل بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی ،زیستمحیطی و
اخالقی است .ابزار سنجش مسئولیتپذیری اجتماعی در بین خانوارهای روستایی مورد مطالعه
براساس ابزار پرسشنامه با مقیاس پنجگزینهای لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد) طراحی شد .در ادامه شیوههای مربوط به هریک از ابعاد پنجگانة مسئولیتپذیری
اجتماعی بهصورت مجزا و در طیف چهاردرجهای اهمال ،اشتهار ،اهتمام و کمال ارائه شده و
تجزیه و تحلیل گردیده است (شافعی و عزیزی .)15 :1392 ،روایی پرسشنامه از دو طریق احراز
گردید :ابتدا از طریق استخراج ابعاد و مولفهها از ادبیات نظری و همچنین تأیید  10نفر از
اساتید دانشگاهی در رشتههای جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،علوم اجتماعی و محیطزیست و
کارشناسان جهاد کشاورزی و محیطزیست شهرستان خواف انجام گرفت .برای بررسی پایایی از
شیوة ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .پایایی کلی پرسشنامه برابر  0.8است .بعد از
تدوین پرسشنامه برای بهدستآوردن اطالعات مورد نیاز از طریق ارتباط مستقیم و حضوری با
خانوارهای روستایی ،دادهها بهصورت تصادفی از بین نمونههای مورد مطالعه در سطح خانوار
جمعآوری شدند .جامعة آماری مطالعه را کلیه روستاهای دهستانهای باالخواف ،سالمی ،میان
خواف و پایین خواف شهرستان خواف تشکیل میدادند.
درمجموع ،این دهستانها طبق آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1390دارای 5794
خانوار در  15نقطة روستاییاند که از طریق فرمول کوکران با خطای  ،0/07حجم نمونه 190
خانوار به دست آمد .در مورد روستاهایی که تعداد نمونه کمتر از  10نفر بودند به حداقل 10
مورد افزایش یافت که در نتیجه تعداد کل نمونه به  213خانوار افزایش یافت .در گام اول به
روش نمونهگیری طبقهای متناسب با هر طبقه از سه بخش شهرستان خواف (مرکزی ،سنگان و
سالمی) انتخاب و در گام دوم به صورت تصادفی از بین سرپرستان خانوارهای هر روستا انجام
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شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده با توجه به اهداف و سؤال پژوهش ،با
استفاده از نرمافزار  SPSSاز آمار توصیفی ،آمار استنباطی (ضرایب همبستگی و آزمونهای
فریدمن ،تحلیل واریانس یکطرفه و  )tو مدلهای اولویتبندی (مدل کوپراس )1استفاده
گردید.
 .4یافتهها

جدول  .2تفاوت میانگین مسئولیتپذیری اجتماعی روستاییان برحسب جنسیت
متغیر مستقل
جنسیت

گزینهها

M
277/62

SD
28/98

زن

287/93

33/13

مرد

t
2/17

p
0/036

1. COPRAS
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متغیر سطح تحصیالت خانوارهای روستایی مورد مطالعه با مسئولیتپذیری در آنان رابطة
معنیداری دارد .یعنی با باالرفتن سطح تحصیالت میتوان انتظار داشت که رفتار افراد نسبت به
محیطزیست مسئوالنهتر باشد .شاید بتوان گفت که سطح تحصیالت به این خاطر ارتباط
معناداری با رفتارهای مسئوالنة زیستمحیطی دارد که در متون آموزشی دانش زیستمحیطی
آموزش داده میشود .بنابراین می توان انتظار داشت که افراد با کسب معلومات و دانش نسبت به
محیطزیست با آن مسئوالنه رفتار نمایند .همچنین همانطور که مشاهده میشود رابطة مثبت
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توصیف یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تعداد نمونهها (در گروه سنی  21الی
 30سال) قرار داشتند .در تحقیق حاضر 77 ،درصد پاسخگویان مرد و  23درصد زن بودند.
بررسی سطح تحصیالت نیز مشخص کرد که  39.4درصد پاسخگویان دارای مدرك دیپلم و
 1.9درصد بیسواد و کمترین نسبت را دارا بودند.
بهمنظور بررسی رابطة بین برخی متغیرهای فردی با متغیر وابسته یعنی مسئولیتپذیری
اجتماعی زیستمحیطی خانوارهای روستایی به تناسب و برحسب نوع متغیر از ضرایب
همبستگی و همچنین برای روشنترشدن رابطة بین متغیر جنسیت و مسئولیتپذیری از آزمون
 tبا دو نمونة مستقل استفاده گردید (جدول  .)2همانطور که مشاهده میشود ،میانگین
مسئولیتپذیری اجتماعی بهطور کلی برای مردان و زنان بهترتیب  277.6و  287.93است .این
امر حکایت از آن دارد که میزان مسئولیتپذیری اجتماعی زنان نسبت به محیطزیست بیشتر از
مردان است و تفاوت مشاهدهشده براساس سطح معناداری ( )0.036که از آلفای  0.05کمتر
است) از لحاظ آماری معنادار است .لذا این بررسی نشاندهندة تفاوت در برخورداری از
مسئولیتپذیری اجتماعی مردان و زنان است .این تفاوت در میان زنان و مردان میتواند ناشی
از روابط احساسی و زنان نسبت به محیطزیست باشد.
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معنیداری بین دو متغیر سن و مسئولیتپذیری وجود دارد؛ یعنی به ازای افزایش سن میتوان
انتظار داشت که مسئولیتپذیری روستاییان نسبت به محیطزیست مسئوالنهتر است( .جدول.)3
جدول  .3همبستگی میان ویژگیهای عمومی و حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی روستاییان
متغیر مستقل

r

متغیر وابسته

سن

مسئولیتپذیری اجتماعی

**

سطح تحصیالت

مسئولیتپذیری اجتماعی

*

p

0/328

0/124

0/007
0/030

*p< 0/05 ** p< 0/05

جدول  .4میانگین رتبه ابعاد مسئولیتپذیری براساس نتایج آزمون فریدمن
ابعاد
میانگین رتبه

3/81

2/30

3/88

2/07

2/94

-

جایگاه و رتبه

2

4

1

5

3

-

38/84

13/61

47/04

105/88

30/59

235/96

متوسط

ضعیف

خوب

ضعیف

ضعیف

ضعیف

امتیاز

1

وضعیت

 .1بر اساس نرمهای استاندارد روش شناسی (اقتباس از :شافعی و عزیزی)1392 ،
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اقتصادی

اجتماعی

قانونی

زیستمحیطی

اخالقی

مسئولیتپذیری
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در ادامه برای تبیین اهمیت و جایگاه هریک از ابعاد پنجگانه در مسئولیتپذیری اجتماعی از
آزمون فریدمن استفاده شد .از آنجا که سطح معناداری ( )0.000کوچکتر از  0.05است و
معنادار بودن این آزمون اثبات میشود ،میتوان از آن برای بررسی سهم هریک از ابعاد پنجگانه
در مسئولیتپذیری اجتماعی اعضای نمونه استفاده کرد.
نتایج جدول ( )4نشان میدهد که در بین خانوارهای روستایی مورد مطالعه سهم
شاخصهای مربوط به بُعد قانونی در ایجاد مسئولیتپذیری اجتماعی نسبت به مؤلفههای سایر
ابعاد مهمتر و بیشتر است .اگر به ترتیب اولویت از نظر سهمداشتن هر یک از ابعاد در ایجاد
مسئولیتپذیری اجتماعی رتبهبندی گردد ،نتیجه از بیشترین به کمترین سهم بدین ترتیب
خواهد بود :قانونی ،اقتصادی ،اخالقی ،اجتماعی و زیستمحیطی .میانگین رتبهای هریک از ابعاد
پنجگانه نشانگر ضریب اهمیت و تأثیر آنها در ایجاد مسئولیتپذیری اجتماعی در قلمرو پژوهش
است که در این میان سهم بُعد زیستمحیطی از سایر ابعاد کمتر است و این بیانگر پررنگ
نبودن مؤلفههای آن در بین خانوارهای روستایی است .شاید رتبه و جایگاه مؤلفههای بعد
قانونی را که در رتبة اول قرار دارند اینچنین توجیه نمود که برای رعایت مؤلفههای بعد قانونی
(قوانین ممنوعة قطع درخت ،شکار ،تغییر کاربری و رعایت حریم جنگل و رودخانهها) یک نوع
اجبار قانونی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آن با جریمه از سوی نهاد و ارگانهای
ذیربط مواجه میشوند.

سنجش و تحلیل مسئولیتپذیری اجتماعی روستاییان به حفظ محیطزیست

در ادامه بهمنظور بررسی تفاوت میان ویژگیها و مؤلفههای ابعاد پنجگانه مسئولیتپذیری
اجتماعی خانوارهای روستایی مورد مطالعه و مقایسه بین روستاهای مورد مطالعه در میانگین
مسئولیتپذیری و مؤلفههای آن،از آزمون  tتکنمونهای و تحلیل واریانس یکطرفه
( )ANOVAاستفاده شده است .در این آزمونها فرض صفر عبارت است از عدم وجود تفاوت
معنادار میان روستاهای مورد مطالعه درخصوص برخورداری از هریک ویژگیها و مؤلفههای
ابعاد مسئولیتپذیری و فرض خالف بیانگر وجود تفاوت معناداری بین روستاهای مورد مطالعه
بوده است .در کل بین خانوارهای روستایی در برخورداری از مسئولیتپذیری اجتماعی تفاوت
معنادار وجود دارد (جدول.)5
جدول  .5آزمون واریانس یکطرفه برای مقایسه تفاوت روستاها در برخورداری از ابعاد پنج گانه مسئولیتپذیری
درون گروهی

SS
19904/648

df
14

MS
1421/761

F

p

برون گروهی

173744/012

198

877/495

2/935

0/000

جمع

193648/659

212

-
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در این پژوهش بهمنظور بررسی تفاوت میان مؤلفههای ابعاد مسئولیتپذیری و مقایسه میان
روستاهای مورد مطالعه از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهرهگیری شده است .در این آزمون
فرض صفر عبارت از عدم وجود تفاوت بین کل خانوارهای روستایی مورد مطالعه از لحاظ
برخورداری از ویژگیها و مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی و فرض خالف عبارت از وجود
تفاوت بین خانوارهای روستایی روستاهای مورد مطالعه است .به این دلیل که فقط سطوح
معناداری مربوط به مؤلفههای بهکارگیری تکنولوژی و فناوری ،تولیدات سالم ،بهرهبرداری از
منابع ،پرداخت هزینههای زیستمحیطی ،مشارکت ،آگاهی و آموزش ،قوانین ممنوعه (شکار و
قطع درختان) ،حفاظت از منابع برق ،کاهش فرسایش و تخریب اراضی ،حفاظت از منابع آب،
کودهی طبیعی و مناسب و اخالق زیستمحیطی ،کوچکتر از سطح آلفای  0.05است؛ در
نتیجه فرضهای صفر مربوط به این آزمون رد میشود .به عبارت دیگر ،بین کل خانوارهای
روستایی در روستاهای مورد مطالعه درخصوص برخورداری از مؤلفههای یادشده تفاوت معنادار
وجود دارد ،امّا بین کل خانوارهای روستایی مورد مطالعه درخصوص برخورداری از مؤلفههای
حفاظت از منابع گازی و رعایت حریمها (جنگل ،رودخانه و زمین زارعی) براساس میزان  Fو
سطوح معناداری بهدستآمده تفاوت معناداری که ناشی از روستاهای مختلف باشد ،مشاهده
نشده است (جدول .)6
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جدول  .6نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی
ابعاد

مؤلفهها
بهکارگیری تکنولوژی و فناوری

تولیدات سالم
اقتصادی
بهرهبرداری از منابع

پرداخت هزینههای زیستمحیطی

مشارکت
اجتماعی
آگاهی و آموزش

قانونی
رعایت حریمها

حفاظت از منابع گازی

حفاظت از منابع برقی

زیستمحیطی

کاهش فرسایش و تخریب اراضی

حفاظت از منابع آب

کوددهی طبیعی و مناسب

جمع

492/237

212

-

درون گروهی
برون گروهی
جمع
درون گروهی
برون گروهی
جمع
درون گروهی
برون گروهی
جمع
درون گروهی
برون گروهی

140/242
2187/035
2327/277
56/848
652/203
709/052
43/854
1635/339
1679/192
488/498
3847/427

14
198
212
14
198
212
14
198
212
14
198

10/017
11/046
4/061
3/294
3/132
8/259
34/893
19/431

جمع

4335/925

212

-

درون گروهی
برون گروهی

46/414
509/793

14
198

3/315
2/575

جمع

556/207

212

-

درون گروهی
برون گروهی
جمع
درون گروهی
برون گروهی
جمع
درون گروهی
برون گروهی

20/893
262/441
283/333
43/949
334/671
388/620
4222/300
21615/400

14
198
212
14
198
212
14
198

1/492
1/325
3/139
1/741
301/593
109/169

جمع

25837/700

212

-

درون گروهی
برون گروهی

1455/308
5277/603

14
198

103/951
26/655

جمع

6732/911

212

-

درون گروهی
برون گروهی

542/264
3404/027

14
198

38/733
17/192

جمع

3946/291

212

-

درون گروهی
برون گروهی

465/877
2615/588

14
198

33/277
13/210

جمع

3081/465

212

-
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2/931

0/000

2/528

0/003

2/579

0/002

2/137

0/012

2/699

0/001

2/226

0/008

1/796

0/041

1/288

0/218

1/126

0/337

1/803

0/040

2/763

0/001

3/900

2/253

2/519

0/000

0/007

0/003
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اخالقی

اخالق زیستمحیطی

درون گروهی
برون گروهی
جمع
درون گروهی
برون گروهی
جمع
درون گروهی
برون گروهی

334/268
1613/055
1947/322
41/028
469/192
537/221
34/767
475/470

14
198
212
14
198
212
14
198
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قوانین ممنوعه (شکار ،قطع درخت)

منبع تغییر

SS

df

MS
23/876
8/147
2/931
2/506
2/483
2/310

F

p

سنجش و تحلیل مسئولیتپذیری اجتماعی روستاییان به حفظ محیطزیست

در ادامه برای تبیین بهتر تفاوت و اختالف میانگین مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی در
روستاهای مورد مطالعه از نتایج آزمون  tاستفاده شده است (جدول  .)7با توجه به میزان  tو
همچنین به علت آنکه سطوح معناداری مربوط به تمامی مؤلفهها کوچکتر از سطح آلفای 05.0
بوده است و این امر به معنای وجود تفاوت در میانگن مشاهدهشده و میانگین مورد انتظار در
هر مؤلفه است.
جدول  .7نتایج آزمون  tتک نمونهای مبنی بر میزان برخورداری روستاها از مؤلفههای مسئولیتپذیری
df

p

MD

66/585

14

0/000

13/82723

13/4179

تولیدات سالم

50/532

14

0/000

5/51174

5/2967

بهره برداری از منابع

55/228

14

0/000

5/76620

5/5604

5/9720

پرداخت هزینههای زیستمحیطی

64/915

14

0/000

14/73709

14/2896

15/1846

مشارکت

40/988

14

0/000

5/13615

4/8891

5/3832

آگاهی و آموزش

43/993

14

0/000

8/48357

8/1034

8/8637

قوانین ممنوعه (شکار ،قطع درخت)

96/753

14

0/000

29/98122

29/3704

30/5920

رعایت حریمها

90/653

14

0/000

10/06103

9/8423

10/2798

حفاظت از منابع گازی

84/162

14

0/000

6/66667

6/5105

6/8228

مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی
بهکارگیری تکنولوژی و فناوری

t

اختالف ضریب اطمینان %95
کران پایین

کران باال
14/2366
5/7267

کاهش فرسایش و تخریب اراضی

122/995

14

0/000

93/03756

91/5465

حفاظت از منابع آب

71/115

14

0/000

27/46009

26/6998

28/2213

کوددهی طبیعی و مناسب

73/339

14

0/000

21/68075

21/0980

22/2635

اخالق زیستمحیطی

117/106

14

0/000

30/59155

30/0766

31/1065

 =MDاختالف میانگین

با توجه به مشخصشدن وجود تفاوت در میانگن مشاهدهشده و میانگین مورد انتظار در هر
مؤلفه ،در ادامه تالش میشود تا با استفاده از روش اولویتبندی کوپراس بهعنوان یکی از
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره به اولویتبندی روستاها به لحاظ سطح مسئولیتپذیری
اجتماعی زیستمحیطی پرداخته شود.
در گام اول ،برای سنجش و اولویتبندی مسئولیتپذیری اجتماعی زیستمحیطی در
روستاهای مورد مطالعه 14 ،شاخص در نظر گرفته شده است .گویههای مربوط به هریک از
شاخصهای مسئولیتپذیری اجتماعی زیستمحیطی ،از طریق طیف لیکرت اندازهگیری شدند
و میانگین هر شاخص مطابق با خانوارهای نمونه هر روستا ،مبنایی برای تشکیل ماتریس وضع
موجود ارزیابی سطح مسئولیتپذیری اجتماعی و اولویتبندی روستاهای مورد مطالعه به شمار آمد.
وزندهی معیارها انجام گرفت (جدول  .)8برای این منظور در این پژوهش ،از روش وزندهی
آنتروپی شانون استفاده شد .برای وزندهی معیارها از رابطه زیر استفاده میشود:
91
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در گام دوم ،پس از تشکیل وضع موجود بهمنظور نرمالیزهکردن ماتریس وضع موجود ،ابتدا

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-05-16

حفاظت از منابع برقی

75/911

14

0/000

7/04225

6/8594

7/2251
94/5286
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()1
که  Kیک عدد ثابت مثبت است و به گونهای تعیین میشود که داشته باشیم:
ابتدا به صورت  Pijدر زیر محاسبه میشود:
()2
و آنتروپی شاخص jام ( )Ejنیز به صورت تابع زیر محاسبه میشود:
()3
میزان نبود اطمینان یا درجه انحراف ( )djنیز از تابع زیر به دست میآید:
()4
آنگاه همانطور که بیان شد ،میتوان وزن مؤلفهها را با استفاده از تابع زیر به دست آورد
(پورطاهری)88 :1389 ،
()5
جدول  .8وزن معیارهای بهدستآمده از طریق آنتروپی شانون
ردیف

8

مؤلفه
رعایت حریمها

0/034

1

بهکارگیری تکنولوژی و فناوری

0/152

حفاظت از منابع گازی

0/039

حفاظت از منابع برقی

0/056

2

بهرهبرداری مناسب از منابع

0/076

9

3

تولیدات سالم

0/119

10

کاهش فرسایش و تخریب اراضی

0/035

4

پرداخت هزینههای زیستمحیطی

0/053

11

0/141

5

مشارکت

0/150

12

حفاظت از منابع آب

6

آگاهی و آموزش

0/046

13

کوددهی طبیعی و مناسب

0/098

7

قوانین ممنوعه (شکار ،قطع درخت)

0/043

14

اخالق زیستمحیطی

0/034

در گام سوم ،پس از محاسبة وزن معیارها نرمالیزهکردن ماتریس وضع موجود براساس رابطة
زیر است Pi .برابر است با وزن هریک از معیارها که از روش آنتروپی شانون محاسبه شد و
برابر با مجموع معیارها برای هر گزینه است.
()6
در گام چهارم ،پس از نرمالیزهکردن معیارها ،محاسبه

و
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مؤلفه

وزن

ردیف

وزن

انجام گرفت .بدین

منظور برای هر گزینه ،شاخصهای مثبت و منفی جداگانه محاسبه گردید.

()7
92
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در گام پنجم ،محاسبه

براساس معیارهای مثبت و منفی از طریق رابطة زیر است:

سنجش و تحلیل مسئولیتپذیری اجتماعی روستاییان به حفظ محیطزیست

گام نهایی ،مشخصکردن آلترناتیوی است که بهترین وضعیت را در بین معیارها دارد .هر
آن باالتر است .این مقدار بهصورت درصد
یک گزینه باالتر باشد ،مقدار
چقدر مقدار
بیان میشود؛ یعنی مقدار کلی آن از  0تا  100محاسبه میشود.
()8
و ،
صورت میگیرد؛ یعنی روستاهایی با باالترین مقدار
رتبهبندی براساس مقدار
باالترین مسئولیتپذیری اجتماعی را براساس  14شاخص مسئولیتپذیری اجتماعی دارند و در
مقابل ،روستاهایی با کمترین مقدار  ،پایینترین مسئولیتپذیری اجتماعی را در مقایسه با
سایر روستاها دارند .همانگونه که جدول ( )9نشان میدهد ،روستای مزرعه شیخ باالترین میزان
مسئولیتپذیری اجتماعی و روستای چهارده کمترین مسئولیتپذیری اجتماعی را داشته است.
جدول  .9نتایج ارزیابی مدل کوپراس برای رتبهبندی میزان مسئولیتپذیری اجتماعی
خانوارهای روستایی در روستاهای مورد مطالعه
1 /S-

روستاها

SJ0/01474

SJ+
0/05418

67/8482

Q
0/0697

NJ
91/8540

13

چهارده

0/01449

0/05086

69/0005

0/0666

87/8351

15

مزرعه شیخ

سده

رتبه

رزداب

0/01561

0/05665

64/0542

0/0713

93/9699

نصرآباد

0/01285

0/05402

77/8286

0/0718

94/6559

8

خرگرد

0/01526

0/05544

65/5387

0/0704

92/8287

12

مهرآباد

0/01410

0/05579

70/9383

0/0720

94/9147

7

تیزاب

0/01774

0/06030

56/3830

0/0732

96/4776

5

سلمان

0/01408

0/05521

71/0256

0/0714

94/1686

9

فایندر

0/01404

0/05576

71/2121

0/0720

94/9604

6

سراب

0/01728

0/05788

57/8672

0/0711

93/7282

11

خلیل آباد

0/01665

0/05578

60/0683

0/0695

91/6237

14

بندیوان

0/01675

0/05994

59/7132

0/0736

97/0060

3

شهرك

0/01460

0/05762

68/5098

0/0733

96/5971

4

برآباد

0/01439

0/05806

69/5085

0/0739

97/4763

2

جمع

0/22750

0/84806

996/4327

*

*

*
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0/01494

0/06057

66/9365

0/0759

100/0122

1
10

 .5بحث و نتیجهگیری
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نتایج تحقیق نشان داد که بهطور کلی مسئولیتپذیری اجتماعی خانوارهای روستایی نسبت به
حفظ محیطزیست در وضعیت ضعیفی قرار دارد .در ابعاد اجتماعی ،زیستمحیطی و اخالقی در
وضعیت ضعیفی و در ابعاد اقتصادی و قانونی بهترتیب در وضعیت متوسط و خوب قرار دارد.
میتوان دلیل متوسطبودن بعد اقتصادی را به این شکل تحلیل کرد که مردم روستایی به لحاظ
اقتصادی خود را در برابر محیطزیست مسئول دانسته و تالش میکنند در جنبههای اقتصادی و
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فعالیتهای شغلی به رعایت اصول زیستمحیطی در زمینههای تولید ،استفاده از منابع و
همچنین بهکارگیری ابزارها و تکنولوژیها توجه داشته باشند .زیرا اغلب روستاییان تداوم
فعالیت اقتصادی را در ماندگاری و پایداری محیطزیست میدانند .همچنین دلیل باالبودن
امتیاز بعد قانونی میتواند وجود قوانین زیستمحیطی در کشور و تالشهای موجود برای اجرای
آن باشد که زمینهساز رعایت هرچند اجباری روستاییان در زمینة حفاظت از محیطزیست شده
و آنان را در قبال رعایت قوانین زیستمحیطی مسئولیتپذیرتر کرده است .برای بررسی ارتباط
بین متغیرهای فردی با مسئولیتپذیری اجتماعی به تناسب و برحسب نوع متغیر از ضرایب
همبستگی استفاده گردید که طبق این آزمون در پژوهش حاضر بین متغیرهای جنسیت ،سطح
تحصیالت و سن با متغیر وابسته مسئولیتپذیری رابطة معنیداری وجود دارد و همچنین
میانگین مسئولیتپذیری بین دو جنس مرد و زن با هم تفاوت دارند و به نفع زنان است .با این
تفاوت که بین دو متغیر جنسیت و سطح تحصیالت با مسئولیتپذیری رابطة منفی وجود دارد
و بین متغیر سن و مسئولیتپذیری رابطة مثبتی برقرار است .در پژوهش سفیری و چشمه
( )1390بین جنسیت و مسئولیتپذیری اجتماعی رابطة معنیداری وجود دارد و این
مسئولیتپذیری به نفع زنان است .طبق پژوهش ضیاءپور و دیگران ( )1391تفاوت و رابطة
معناداری بین رفتارهای مسئوالنه و جنسیت وجود ندارد ،امّا بین متغیرهای سن و سطح
تحصیالت با متغیر مسئولیتپذیری رابطة معنیداری وجود دارد و با پژوهش حاضر همخوانی
دارد .در ادامه براساس اولویتبندی انجامشده مشخص گردید که مردم روستاهای مزرعه شیخ،
برآباد و بندیوان باالترین سطح مسئولیتپذیری اجتماعی زیستمحیطی را دارند .در مقابل،
ساکنین روستاهای چهارده ،خلیلآباد و سده دارای پایینترین سطح مسئولیتپذیری اجتماعی
زیستمحیطی هستند .لذا میتوان گفت این تفاوت فضایی در مسئولیتپذیری اجتماعی در
نتیجة برخورداری این روستاها از میانگین باالتر بُعد قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی نسبت به
سایر روستاها ،ارتباط بیشتر با ادارات مربوط به محیطزیست بخصوص در بُعد قانونی ،نزدیکی به
مراکز شهرستان و بخش که نزدیکی به ادارات دولتی را در پی دارد ،جمعآوری بهتر زباله ،تولید
کمتر زباله و استفاده مناسب از منابع است؛ بهطوری که در مجموع ،شرایط مناسبتری دارند و
در نتیجه ساکنان این روستاها دغدغههای زیستمحیطی بیشتری دارند .براین اساس میتوان
تقویت حس مسئولیت اجتماعی روستاییان نسبت به مسائل زیستمحیطی در منطقة مورد
مطالعه را بهصورت زیر بیان کرد )1 :تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی در حفاظت از
محیطزیست روستا با آموزش روستاییان از کانال خانواده و مدرسه؛  )2افزایش میزان نظارت بر
اجرای قوانین زیستمحیطی در محیطهای روستایی؛  )3ترویج آگاهی از تأثیر مسئولیتپذیری
زیستمحیطی بر حفظ محیطزیست روستاها در بین ساکنین روستاها؛  )4برگزاری کارگاهها و
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دورههای آموزرشی نحوة رفتار مسئوالنه روستاییان در جنبههای مختلف با محیطزیست و نحوة
استفاده و برداشت اصولی از منابع زیستی؛  )5حساسسازی روستاییان نسبت به پیامدهای
ناگوار ناشی از تخریب منابع زیستمحیطی؛  )6تهیه بروشورهایی مربوط به اصول اخالقی
زیستمحیطی و ارائة آنها توسط دهیار به مردم روستایی یا نصب در محل تجمع روستاییان
مانند مساجد ،حسینیهها و...
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ابزری ،مهدی و مهدی یزدانشناس (« )1386مسئولیت اجتماعی و اخالق کار در مدیریت
کیفیت نوین» ،فصلنامه فرهنگ مدیریت ،سال  ،5شماره 5 :15ـ.42
ادهمی ،عبدالرضا و الهام اکبرزاده (« )1390بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محیطزیست
شهر تهران (مطالعه موردی :مناطق 18و  5تهران)» ،مجله تخصصی جامعهشناسی ،سال ،1
شماره 37 :1ـ.62
اژدری ،افسون (« ،)1382توسعة فرهنگی و محیطزیست» ،فصلنامة علمی سازمان حفاظت
محیطزیست ،شماره 27 :39ـ.47
اسالمزاده ،وحید ( ،)1382مقدمهای بر جامعهشناسی محیطزیست ،تهران :نشر سازمان سبز
حزب اسالمی کار .
بدری ،سیدعلی و عبدالرضا رکنالدین افتخاری (« )1382ارزیابی پایداری :مفهوم و روش»،
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال  ،18شماره 9 :69ـ.34
بوسل ،هارتموت ( )1386معرفهای توسعهپایدار :نظریهها ،روشها و تجربیات ،ترجمه علی
بدری و عبدالرضا رکنالدین افتخاری ،تهران :انتشارات دانشگاه پیامنور.
بهرام سلطانی ،کامبیز ( )1371مجموعه مباحث روشهای شهرسازی ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
پورطاهری ،مهدی ( )1389کاربرد روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در جغرافیا ،تهران:
انتشارات سمت.
پورطاهری ،مهدی ،حمداهلل سجاسی قیداری و طاهره صادقلو (« )1391سنجش و اولویتبندی
پایداری اجتماعی در مناطق روستایی ،با استفاده از تکنیک رتبهبندی براساس تشابه به حل
ایدهآل فازی ،مطالعه موردی :دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده» ،فصلنامه
پژوهشهای روستایی ،سال  ،1شماره 1 :1ـ.32
پورنجف ،عبدالحسین ،علی عمارلویی ،راضی ناصریفر ،ابراهیم محمدی کلهری و حسین
محمدی (« )1386بررسی وضعیت عوامل زیستمحیطی در ارتباط با سالمت جامعه شهری
ایالم» ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،دوره  ،15شماره 49 :3ـ.54
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حسین محمدی ،مریم و داریوش حیاتی (« )1388توسعة توریسم روستایی رویکردی نوین در
جهت توسعه پایدار روستایی» ،مجموعه مقاالت همایش ملی توسعه روستایی ،سومین
کنگره ترویج و آموزش کشاورزی ،انجمن ترویج و کشاورزی ایران ،مشهد19 :1388 ،ـ.27
درسنر ،سیمون ( )1384مبانی پایداری ،ترجمه محمود دانشور کاخکی ،سیاوش دهقانیان و
فرخ دین قزلی .مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
درویشی ،محسن ،محمدشریف شریفزاده و غالمحسین عبداهللزاده (« )1393مسئولیتپذیری
اجتماعی تعاونیها ،راهکاری در جهت توسعه پایدار روستایی» ،اولین همایش ملی توسعه
پایدار روستایی در افق  ،1404اصفهان1 ،ـ.7
رسولی ،اسحاق (« )1389مسئولیت اجتماعی شرکتهای صنعتی و تجاری در حفاظت از
محیطزیست» ،پژوهشنامه علوم اجتماعی ،شماره 55 :60ـ.98
رضوانی ،محمدرضا (« )1376کاربرد مطالعات جغرافیایی در برنامهریزی و توسعه سکونتگاههای
روستایی کشور» ،مجموعه خالصه مقاالت همایش پژوهشها و قابلیتهای علم جغرافیا در
عرصه سازندگی ،تهران.
رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا و سیدعلی بدری ( )1391بنیانهای نظریهای الگوی توسعهای
روستای نمونه ،تهران :انتشارات استانداری گیالن.
رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا و آقایاری هیر ،محسن (« )1386سطحبندی پایداری توسعه
روستایی :مطالعه موردی بخش هیر» ،پژوهشهای جغرافیایی ،دوره  ،39شماره :61
31ـ.44
رویایی ،رمضانعلی و حسین مهردوست (« )1388بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای
مسئولیت اجتماعی (بررسی موردی :مدیران تکپست سازمان صدا و سیما)» ،پژوهشنامه
علوم اجتماعی ،سال  ،3شماره 43 :3ـ.59
سفیری ،خدیجه و اکرم چشمه (« )1390مسئولیتپذیری نوجوان و رابطة آن با شیوههای
جامعهپذیری در خانواده» ،فصلنامه جامعهشناسی آموزش و پرورش ،شماره 103 :1ـ.130
شافعی ،رضا و نعمتاهلل عزیزی (« )1392مطالعة وضعیت مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی
در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غرب کشور (طراحی یک الگوی ارزیابی)» ،فصلنامة رفتار
سازمانی در آموزش و پرورش ،سال  ،1شماره 5 :2ـ.22
شایان ،حمید ،سیدرضا حسینزاده و رضا خسروبیگی (« )1389ارزیابی پایداری توسعه
روستایی مطالعه موردی :شهرستان کمیجان» ،جغرافیا و توسعه ،شماره 101 :24ـ.120
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7ـ.15
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«بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیتپذیری اجتماعی در تعاونیهای روستایی شهرستانهای
سنندج و کامیاران» ،فصلنامه تعاون و کشاورزی ،سال  ،3شماره 157 :12ـ.177
ضیاءپور ،آرش ،ندا کیانیپور و محمدرضا نیکبخت (« )1391تحلیل جامعهشناختی
محیطزیست و رفتار افراد نسبت به آن در مناطق روستایی و شهری کرمانشاه» ،فصلنامه
آموزش محیطزیست و توسعه پایدار ،سال  ،1شماره 55 :2ـ.67
طالبی ،ابوتراب و امیرحسین بحریپور (« )1393بررسی میزان چگونگی جمعگرایی در
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اجتماعی ،شماره 207 :59ـ.240
عزمی ،آئیژ و حسن مطیعی لنگرودی (« )1390مروری بر مشکالت زیستمحیطی روستاهای
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101ـ.115
عسکریان ،مصطفی (« )1385جایگاه فرهنگهای قومی در تربیت شهروند» ،فصلنامه
نوآوریهای آموزشی ،شماره  ،17سال 133 :5ـ.162
عقیلی ،سیدمحمود ،غالمرضا خوشفر و صادق صالحی (« )1388سرمایه اجتماعی و رفتارهای
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