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Extended Abstract 

Introduction 

Over the past few decades, nature and the environment have been degraded by population growth 

and high consumption and over-exploitation of the world's resources. This environmental 

catastrophe threatens the peace, health and security of human life. The anthropological causes of 

environmental problems such as climate change are widely known. Therefore, if people are more 

pro-environmental, environmental problems can be reduced. To preserve the environment, 

appropriate educational approaches are needed to move towards the growing knowledge, 

behavior and attitude of the environment; In a way that, along with the development of the 

required knowledge and skills, leads to a secure future. Meanwhile, the city of Sirjan is no 

exception to this rule and due to the existence of Gol Gohar Mining Company is facing 

environmental issues and problems. Therefore, the present study aims to examine the 

environmental behaviors with social responsibility of the citizens of Sirjan and in this regard, to 

answer the following question: What is the relationship between environmental behaviors and 

social responsibility? 

 

Methodology 

In terms of nature, this research is an applied research and in terms of data analysis method, it is a 

descriptive-correlational and causal-relationship that has been evaluated using a field method and 

a questionnaire. The study was conducted on the city of Sirjan and the statistical population of the 

citizens of Sirjan and the sample size was determined based on Cochran's formula of 383 people. 

A simple random sampling method was used. The research tool of the questionnaire and its 

validity has been formally conducted by a group of experts who have studied in this field so far 

and its reliability with Cronbach's alpha test and coefficient of 0.890 indicates the acceptability of 

the reliability of the questionnaire for research. In this study, the independent variable is social 

responsibility and the dependent variable is environmental behavior. Pls software was used to 

analyze the data. 

 

Results and Discussion 

In this research, the main indicators of the research, namely waste management and recycling, 

environmental protection, cooperation and participation and efforts to increase environmental 

knowledge and social responsibility were selected as hidden indicators of the research and hidden 

indicators have been identified for each of these dimensions. Based on Het's findings, all the 

obtained coefficients have the mentioned conditions and according to the four reliability tests, the 

model has reliability. Among the obtained coefficients, the effect of environmental protection on 

environmental behavior with a score of 0.773 and participation and cooperation with a coefficient 

of 0.502 has the highest score. After that, the effect of waste management with a coefficient of 

0.288 is in the third place. Finally, environmental knowledge with a score of 0.243 is in the last 

rank in terms of influencing environmental behavior. 



 

  

Conclusion 

The results of this study show that environmental behaviors are among the most important factors 

affecting the quality of the environment and the effectiveness of environmental activities. Social 

responsibility and consequently the environment of citizens as sociological and psychological 

phenomena not only have a positive effect on improving the quality of the environment but also 

create a healthy and positive life for people in society. 

These indicators are suitable predictors of environmental behavior of citizens in the city of Sirjan. 

Due to environmental issues and problems, especially in the city of Sirjan due to Gol Gohar mine 

and the resulting pollution, a change in the environmental behavior of citizens is necessary. The 

effect of this is to increase the knowledge and environmental awareness of citizens to change their 

attitudes and behavior towards the environment and to prevent the indiscriminate destruction of 

natural resources and the environment and stir up more problems and issues of environmental 

problems. 
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 چکیده
 موضــوعات بلندمــدت پیامــدهای درك ســویــن از جهــان در محیطــیســتزی هــایبحــران و مشــكالت افــزایش

 دربـاره  بحـ   یـت اهم گذشـته  قـرن نـیم  طـی  اسـت  شـده  باعـ   دیگر سوی از هاانسان زندگی در محیطیزیست

 تـا  توانـد مـی  شـهروندان  اجتمـاعی  پذیریمسئولیت میان این در. یابد افزایش محیطیزیست مسائل و زیستمحی 

 بـین  رابطه تا است تالش در نیز حاضر پژوهش راستا، این در. شود کاسته زیستیمحی  كالتمش و مسائل حدودی

 و کـاربردی  هـدف  زنظـر ا پـژوهش  روش. نمایـد  بررسـی  شهروندان اجتماعی پذیریمسئولیت و زیستیمحی  رفتار

 نفـر  383 انکرکـو  فرمول با که سیرجان شهر شهروندان آماری جامعه. است تحلیلی – توصیفی پژوهش متدولوژی

 pls افـزار نـرم  و سـاختاری  التمعـاد  روش از هـا داده وتحلیـل تجزیـه  جهت. گردیدند انتخاب نمونه حجم عنوانبه

 مستقیم رابطه شهروندان اجتماعی پذیریمسئولیت و زیستیمحی  رفتار بین که داد نشان پژوهش نتای . شد استفاده

 میـان  در که است این بیانگر pls از حاصل نتای  همچنین،. دارد وجود رابطه قوی نسبتاً شدت با و 675/0 میزان با

 و مشـارکت  و 773/0 امتیـاز  کسـب  بـا  اجتماعی پذیریمسئولیت بر زیستمحی  حفاظت تأثیر آمدهدستبه ضرایب

 ضـریب  بـا  اندپسـم  مـدیریت  شاخص تأثیر بعدی مراتب در. دارد را امتیاز بیشترین 502/0 ضریب کسب با همكاری

ـ  تأثیرگـذاری  ازنظر 243/0 امتیاز کسب با نیز محیطیزیست دانش شاخص درنهایت و 288/0  پـذیری مسـئولیت  رب

 مثبت تأثیرات زابرون چه و زادرون صورتبه چه مسیرها ضرایب و رواب  همه است ذکر به الزم. دارند قرار اجتماعی

 .اندشدهیارزیاب معنادار و باال بسیار رواب  شدت و دارند داریجهت و

 

 سیرجان شهر اجتماعی، پذیریمسئولیت زیستی،محی  رفتار واژگان کلیدی:         

 

 

                                                           
 .  می می باشد.زاد اسالکتری خانم مسعودی به راهنمایی نویسنده دوم و مشاورة نویسنده سوم  در دانشگاه آمقاله برگرفته از رساله د 
 _yahoo.co187E: Salajeghe@                                                             نویسنده مسئول                                              . 1
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 مقدمه
ازحد از منابع جهان، طبیعت و برداری بیشواسطه رشد جمعیت و میزان باالی مصرف و بهرهدر طی چند دهه گذشته، به

زیستی، آرامش، سالمتی و امنیت فاجعه محی  ین(. اCarfagna et al, 2014: 159شده است )زیست تخریبمحی 

ای را در اغلب نواحی ه( و تغییرات گستردVaghefi & Haghighatian, 2014:48کند )زندگی انسان را تهدید می

(. در این میان 111: 1399ای و محلی موجب شده است )اسكندری دامنه و همكاران، کرده زمین در مقیاس جهانی، منطقه

ست احران شده ی دچار بزیست، اکوسیستم طبیعانسانی در محی  رها و افزایش تغییرات ناشی از فعالیتبا توسعه شه

ها به مسائل فنی اند که قلمرو آنقدری دامنه پیداکردهزیستی به(. اکنون این مسائل محی 132: 1400نیا و همكاران، )یداهلل

كی از مسائل روز جهان، (. بنابراین، ی37: 1398نوری، سترس و خواجهاند )دشود و عمیقاً دارای مفهوم اجتماعیختم نمی

منیت را از زندگی (. فاجعه زیست محیطی نه تنها ارامش و ا139: 1397زیست است )حالج و همكاران، مسئله حفظ محی 

 (.121: 1399کند )نظری و جلیلی صدرآباد، رباید بلكه موجودیت بشر را تهدید میانسان می

 ,.Stern et alشده است )طور گسترده شناختهمحیطی مانند تغییرات آب و هوایی بهشناختی مشكالت زیستسانعلل ان

2016; IPCC, 2018 محیطی را توان مشكالت زیستزیست باشند، می( بنابراین، اگر مردم بیشتر طرفدار محی

ت، رویكردهای آموزشی مناسبی نیاز است که زیس(. بنابراین، برای حفظ محی Balunde et al, 2019: 1کاهش داد )

های که به همراه توسعه دانش و مهارتطوریمحیطی حرکت نمایند؛ بهدر جهت روبه رشد دانش، رفتار و نگرش زیست

کنند تا عوامل مؤثر (. در این راستا، جامعه شناسان تالش می327: 1400ای مطمئن سوق دهد )فوالدی، موردنیاز، به آینده

هایی برای تغییر حلتوان به ارائه راهزیست را شناسایی کنند، زیرا با شناخت این عوامل میرایش انسان در حفظ محی بر گ

(. یكی از این Vaghefi & Haghighatian, 2014:48رفتار مخرب و تشویق رفتارهای مثبت محیطی پرداخت )

هاست، شناخت ها و پذیرش مسئولیت اجتماعی از سوی آننها، مشارکت گسترده مردم و تغییر در نگرش و رفتار آحلراه

زیست، برای ها به انواع اقدامات الزم در حفاظت از محی طرز تفكر مردم، چگونگی درك آنان از منابع طبیعی و تمایل آن

 (. در این میان، دستیابی به تغییراتKatuwal, 2012: 145زیستی ضروری است )های محی حل مسائل و بحران

زیست است زیرا نتای  تحقیقات علمی نشان داده رفتاری در ابتدا نیازمند ایجاد تغییر در نگرش افراد نسبت به حفظ محی 

زیست و منابع طبیعی از تری دارند؛ رفتارهای بهتری نسبت به حفظ محی زیستی مطلوباست، افرادی که نگرش محی 

محیطی بیشتری شود که شهروندانی که مسئولیت زیستدالل می( و استHalpenny, 2010:410دهند )خود نشان می

زیست زیست و نگرش و دانش محی محیطی هستند. آگاهی از مسئله محی کنند بیشتر درگیر رفتارهای زیستاحساس می

نش و محیطی است؛ زیرا اهمیت رفتارهای شهروندان با ارتقای دازیست و رفتار زیستهای محی شرطی برای نگرانیپیش

آگاهی نسبت به محی  و حساسیت و نگرانی درباره آن و تالش در جهت حفظ، ترمیم و توسعه طبیعت و محی  شهری 

توان گفت در صورت ارائه هرگونه تمهیداتی درزمینه مسائل و مشكالت اغماض است بنابراین، میخود غیرقابل

و تغییرات مهم رفتاری در بین شهروندان و افراد و  زیستی و تأمین اهداف پایداری آن، نخست نیازمند همكاریمحی 

 (.994: 1399باشیم )جاللیان و همكاران، ها میسپس سازمان

که بنابر گزارش شاخص عملكرد طوریکننده است؛ بهشدت نگرانزیست بهرغم تصریح قانونی وضعیت محی در ایران علی

قرارگرفته است )فوالدی،  53در مقام  70ور جهان با عدد شاخص کش 133، رتبه ایران از میان 2006زیست در سال محی 

رسد و در می 68پله نزول به  15زیست ایران با ، رتبه عملكرد محی 2008(. در دوره ارزیابی بعدی در سال 330: 1400

تنزل یافته است.  78به به رت 60پله نزول دوباره به امتیاز اندك  10زیست ایران با نیز محی  2010بندی در سال آخرین رده
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حفاظت از   زیست ایران درزمینهکند که بازیگران عرصه محی انتشار این آمارهای رسمی این نكته را به ذهن متبادر می

(. بنابراین، 69: 1392اند )صالحی و قائمی اصل، زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بودهمحی 

های زیستی و برنامهزیست در راستای تغییر نگرش و رفتار محی بررسی درزمینه محی  ضرورت و اهمیت مطالعه و

 زیستی محرز است.محی 

الت سائل و مشكمواسطه وجود شرکت معدنی گل گهر با در این میان، شهر سیرجان از این قاعده مستثنی نبوده و به

پذیری اجتماعی شهروندان زیستی با مسئولیتهای محی اضر بر آن است تا رفتارحمحیطی روبرو است. لذا پژوهش زیست

زیستی و حی مرهای شهر سیرجان موردبررسی قرار دهد و در این راستا، به سؤال زیر پاسخ دهد: رابطه بین رفتا

 پذیری اجتماعی چگونه است؟مسئولیت

شده است که در های انجامپژوهش شهروندان تاکنون پذیری اجتماعیزیستی و میزان مسئولیتدر رابطه با موضوع محی 

 شود:ها اشاره میترین آنترین و مرتب ادامه به مهم

 جرای طرحایری پس از ا( در پژوهشی به تحلیلی نگرش و رفتار زیست محی  گرایانه جوامع عش1398مهدوی و همكاران )

اند که  در بین عوامل هه این نتیجه رسیداند. و بمدیریت مشارکتی جنگل و مرتع در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته

 شده است.ترین عوامل شناختهعنوان مهمبه 60/13زیست با مقدار پذیری اجتماعی در برابر محی شده مسئولیتبررسی

زیستی با میزان تفكر سیستمی و ای به رابطه بین رفتار محی ( در مطالعه1398علیدادیانی و سلیمان پور عمران )

ان داده است اند. نتای  این بررسی نشزیست خراسان شمالی( پرداختهپذیری اجتماعی )موردمطالعه: کارکنان محی مسئولیت

پذیری اجتماعی در سطح زیستی و مسئولیتپذیری اجتماعی و نیز بین رفتار محی که بین تفكر سیستمی و مسئولیت

 درصد رابطه معناداری وجود دارد. 99داری معنی

زیست گرایانه زیستی در رفتار محی های ارزشی محی ( در پژوهشی تحت عنوان تحلیل نگرش1397كاران )حالج و هم

کره و یستاند که بیشتر کشاورزان دارای نگرش زسالی به این نتیجه رسیدهکشاورزان منطقه سیستان در مواجهه با خشن

راین پیشنهاد زیست گرایانه کشاورزان دارند، بنابر محی خصی بیشترین تأثیر را بر رفتادوستانه بوده و هنجارهای شنوع

ده و تواند سبب تقویت هنجارهای شخصی آنان ششود که آموزش مناسب برای تقویت نگرش ارائه شود و این امر میمی

 زیست گرایانه شود.سبب بروز رفتارهای محی 

شی در انی و رفتار فرانقجتماعی، تعهد سازمهای ا( در پژوهشی به بررسی رابطه سرمایه1397کریمی و همكاران )

درصد( قوی و مثبت بین سرمایه اجتماعی با تعهد  96ها نشان داده است که رابطه )اند. نتای  بررسیزیست پرداختهمحی 

ر دلی مؤثر ارد و یكی از عوامدرصد بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای فرانقشی وجود د 682/0سازمانی وجود دارد و رابطه 

فرادی که ترین عامل در تعهد سازمانی آموزش و آگاهی بوده است. و اهای اجتماعی مشارکت اجتماعی است و مهمسرمایه

محیطی مثبتی بوده و اند که دارای رفتارهای زیستزیست داشتهاند آگاهی بیشتری از محی مشارکت اجتماعی زیادی داشته

 زیست هستند.به دنبال بهبود محی 

ه محیطی بر توسعه اجتماعی زنان مطالعای در مورد تأثیر رفتارهای اجتماعی زیست( مطالعه1395نی و همكاران )الریجا

محیطی افراد والنه زیستاند که نتای  آن  نشان داده است میزان رفتارهای مسئموردی زنان شهرستان تاکستان انجام داده

ودن توسعه ببه متوس   ها حاکی از در حد نزدینعالوه بر این یافته موردمطالعه در حد متوس  رو به باالیی بوده است.

 محیطی افراد رابطه وجود دارد.اجتماعی افراد  است همچنین بین توسعه اجتماعی و رفتار زیست
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زش وبرنامه آم سازی یادگیری سیار در( در پژوهشی با عنوان ارزیابی عوامل مؤثر بر پیاده1395شبیری و شمسی پاپكیاده )

شده، یازده متغیر سهولت درك شده، سودمندی درك شده، سرزندگی درك شده، ریزیزیست با استفاده از مدل برنامهمحی 

ل هنی، کنترذرهای آمادگی معلمان، آمادگی دانش آموزان، خودکارآمدی درك شده، استقالل یادگیری، نگرش، هنجا

استثنای رواب  تغیرها بهماند که بین کلیه ه و به این نتیجه رسیدهرفتارهای درك شده و قصد رفتاری موردبررسی قرارگرفت

 ود دارد.ای معنادار وجبین متغیر سهولت درك شده با نگرش و استقالل یادگیری یا کنترل رفتارهای درك شده، رابطه

ن طی شهروندای محیاقتصادی و رفتارها –( در پژوهشی به بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی 2018باقری و همكاران )

زیستی رابطه ی محی ها پرداختند. نتای  پژوهش نشان داد بین جنسیت و رفتارهاگرگان باهدف تعیین ارتباط بین شاخص

ی  حاصل از مچنین، نتازیست رابطه معنادار وجود دارد. همعناداری وجود ندارد. اما بین وضعیت تأهل و رفتارهای محی 

 ار است.زیست تأثیرگذ آن است که شهروندان طبقه متوس  نسبت به دیگران به محی آزمون نووا در این پژوهش بیانگر

زیستی در لیتوانی  ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین مالحظات محیطی مردم و رفتار طرف دران محی2019باالند )

محیطی ارتباط های زیستالیتزیستی مردم با بازیافت و فعاند. نتای  نشان داده است که مالحظات عمومی محی پرداخته

 گیریم که مالحظاتونقل پایدار در لیتوانی ارتباطی ندارد. نتیجه میمصرف و استفاده از حملمثبت دارد، اما با رانندگی کم

حال، مطالعات متحده است. بااینزیست فراتر از اروپای غربی و ایاالتمحیطی مربوط به رفتارهای طرفدار محی کلی زیست

تواند زیست میتن محی ظر گرفنده باید شرای  مرزی این رابطه را بررسی کرده و آزمایش کنند که آیا مداخالت با در این 

 زیستی مؤثر باشد.برای ارتقاء رفتارهای محی 

عنوان یكی از ارکان اصلی زیستی بهدهد رفتار محی شده نشان میصورت کلی نتای  حاصل از مطالعات بررسیبه

پذیری اجتماعی رابطه داشته باشد. بنابراین نیازمند مطالعه زیست و مسئولیتتواند بر حفاظت از محی یست پایدار میزمحی 

آفرین باشند. پژوهش حاضر نیز توانند در این راستا نقشزیست میعنوان عامالن اصلی حفاظت محی است و شهروندان به

پذیری اجتماعی زیستی و مسئولیت سعی دارد تا رابطه بین رفتار محی plsفزار ابا استفاده از روش معادالت ساختاری و نرم

 شهروندان شهر سیرجان را با نظرخواهی از شهروندان موردبررسی قرار دهد. 

 

 مبانی نظری

ونقل، بازیافت، زیستی طی  وسیعی از رفتارهای فردی و جمعی را دربرمی گیرند که شامل رفتار حملرفتارهای محی 

زیستی و سایر رفتارها در زیست، مصرف انرژی، استفاده از تولیدات محلی، حفاظت از منابع محی صرف سازگار با محی م

قلی، ای با هنجارهای فردی و جمعی مرتب  هستند )صالحی و امامگونهشود. هرکدام از این رفتارها بهزیست میحوزه محی 

زیست است که در طی  های افراد جامعه نسبت به محی ای از کنشموعهزیستی مسئوالنه مج(. رفتار محی 12: 1395

 & Kollmussشود )زیست را شامل میهای خاص برای رفتار نسبت به محی وسیع از احساسات و تمایالت و آمادگی

Agyeman, 2002: 121 زیستی، نگرشزیست را شامل دانش محی (. آجزن و فیش بین نیز رفتار حفاظت از محی 

 دانند.زیستی میهای محی زیستی و نگرانیهای محی زیستی، مهارتهای محی زیستی، ارزشمحی 

های مشترك انسانی و محیطی در میان ها و  باورها و دانشای از ارزشپذیری اجتماعی در سازمان مجموعهمسئولیت

: 1398باشد )علیدادیانی و سلیمان پور عمران، ه میافزودهای معطوف به تولید و یا ایجاد ارزشکارکنان در انجام فعالیت

های پذیری اجتماعی شامل انجام فعالیت و اقدام در مورد پاکیزگی و حذف آلودگی(. عالوه بر این مسئولیت90
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های اقلیت و زنان حفظ ایمنی و سالمت محی  کار، تولید های استخدامی برابر برای گروهزیست، افزایش فرصتمحی 

 ,Taleghani& Nargesianباشد )های باکیفیت و ایمن و تالش برای کاهش فقر در جامعه، میهفراورد

پذیری اجتماعی ابزاری است برای بح  تعهداتی که ین سازمان باید نسبت به جامعه خود (. مسئولیت229 2011:231

تعهدات ذکرشده و نیز ابزاری است که به  گذاری در مورد عمل بههای سیاستای است برای پیشنهاد ایدهداشته باشد؛ شیوه

(. 399: 1399توان منافع دوجانبه سازمان و جامعه را در عمل به تعهدات، معین نمود )بهمنیاری و همكاران، کمن آن می

آید نقش مهمی در تشكیل سرمایه اجتماعی داشته زیستی که در دوران کودکی به وجود میپذیری اجتماعی محی مسئولیت

(. بندورا در نظریه جبر یا تعیین Tohidinia, 2004: 160شود )زیستی میکاهش پیامدهای جانبی منفی محی  و سبب

گری متقابل معتقد است هم عوامل محیطی بیرون از انسان و هم عوامل شناختی درون در کنترل رفتار انسان مؤثر است. 

کننده محیطی تبیین جانبه بین شخص و عوامل تعیینشناختی برحسب ین تعامل دواز این دیدگاه، کارکردهای روان

کدام از این سه جزء را شود و در این میان، شخص، محی  و رفتار شخص بر یكدیگر تأثیر و اثر متقابل دارند و هیچمی

 (. Seif, 2000: 708حساب آورد )کننده رفتار انسان بهعنوان تعیینتوان جدای از اجزای دیگر بهنمی

ن در معرض محیطی بر اساس این مفهوم است که قرار گرفتوری رابطه بین هویت مكانی و رفتار زیستازلحاظ تئ

تواند منجر به شود که میهای طبیعی اغلب باع  ایجاد حس هویت مكانی میهای فیزیكی و نمادین مجموعهویژگی

 (.Hinds, 2008: 113محیطی شود )رفتارهای مثبت زیست

ش به سازگاری با دیگران و به که در آن افراد گرای .آورندای را برای رواب  اجتماعی به وجود میههای طبیعی زمینمحی 

(. تعهد و 124: 1399های اجتماعی خود دارند )نظری و جلیلی صدرآباد، ها، باورها و رفتارهای گروهگذاری ارزشاشتراك

 (.Husted, 2014: 894) دهدزیست را نشان میپذیری درمجموع حفاظت از محی مسئولیت

 شده فیشیین و آجزن قصد انجام دادن ین رفتار، تابعی است از:ریزیبر اساس نظریه رفتار برنامه

 نگرش فرد نسبت به ین رفتار 

 نظر افرادی که برایشان اهمیت قائل است برای آن رفتار 

  برداشت فرد از سختی یا آسانی به انجام رساندن آن رفتار 

 

 (.203: 1384گذارند )رضاییان، فرد، از طریق تبدیل به نیات رفتاری بر رفتار اثر می نگرش ،واقع در

زیست است که طی  وسیعی از های آگاهانه افراد جامعه در قبال محی ای از کنشرفتارهای زیست محی  گرایانه مجموعه

شـود )مهـدوی و همكـاران،    ست شامل میزینجام رفتار مطلوب با محی اهای خاص را برای احساسات، تمایالت و آمادگی

زیست و بهبود آن است )غزالی های انسانی بر محی (. این نوع رفتار برای به حداقل رساندن تأثیر منفی فعالیت136: 1398

 (.82: 1395وبیژنی، 

 

 روش پ وهش

ای است رابطه –و علی  همبستگی –ها، توصیفی این تحقیق ازلحاظ ماهیت، تحقیقی کاربردی و ازنظر روش تحلیل داده

شده ای مورد ارزیابی قرارگرفته است. مطالعه در مورد شهر سیرجان انجامکه با استفاده از روش میدانی و با ابزار پرسشنامه

گیری نفر تعیین شد. روش نمونه 383است و جامعه آماری شهروندان شهر سیرجان و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 
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صورت صوری که توس  گروه خبرگانی که داستفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه و روایی آن بهتصادفی ساده مور

نشان از  890/0شده است و پایایی آن با آزمون الفای کرونباخ و ضریب اند انجامتاکنون در این زمینه مطالعه داشته

پذیری اجتماعی و متغیر وابسته متغیر مستقل مسئولیت قبول بودن پایایی پرسشنامه برای تحقیق دارد. در این پژوهشقابل

های پژوهش شده است. در ادامه شاخصاستفاده plsافزار ها  از نرموتحلیل دادهباشد. جهت تجزیهمحیطی میرفتار زیست

 ( آورده شده است. 1حاضر در قالب )جدول 

 

 های پ وهش. شاخص1جدول شماره 

 گویه شاخص

 ازیافتمدیریت پسماند و ب

 

 زیستسازی داوطلبانه محی پاك

 استفاده از وسایل بازیافتی

 میانگین تولید مواد زائد جامد

 هاآوری سیستماتین زبالههای خانگی خود در محی  اطراف و جمعنریختن زباله

 زیستحفاظت محی 

 

 های کشاورزیفعالیت

 اهمیت دادن به حفاظت از اکوسیستم

 رتمایل به کاشت درخت در شه

 های آیندهمحیطی برای نسلحفظ منابع زیست

 زیستتالش برای حفظ محی 

 برپا نكردن آتش در طبیعت

 هامتوس  هزینه اجتماعی انتشار آالینده

 همكاری و مشارکت

 

 همكاری با مسئولین منابع طبیعی

 ی به مسئولین امررسانی مسائل محیطاطالع ٔٔهمكاری درزمینه

 زیستمشارکت در حفظ محی 

 لوگیری از قاچاق مواد و منابع طبیعیج

 بیرون کردن افراد سودجود از منابع

 زیست دارندبرخورد با افرادی که قصد تخریب محی 

تالش برای افزایش دانش 

 محیطیزیست

 های آموزشیشرکت در کالس

 ملزم کردن خود به شرکت در جلسات

 محیطی خود به دیگرانانتقال دانش زیست

 محیطییات زیستمطالعه کتب و نشر

 اندازدها و مراتع زندگی این ده را به خطر میدرك اینكه تخریب جنگل

 (1396، منجم زاده و همکاران، 1395، سرایی و همکاران 1398، مهدوی و همکاران، 1397منبع:  )حالج و همکاران    

 

 محدودۀ مورد مطالعه
 960است. این شهر در  شهرستان سیرجان و مرکز استان کرمان شهری در جنوب ایران و در جنوب غربی سیرجان

- تهران قرار گرفتن در تقاطع محورهای مواصالتیقرار دارد و با توجه به کرمان کیلومتری180و  تهران کیلومتری

برابر  95جمعیت شهر سیرجان بر پایه سرشماری سال  ست.از گذشته تاکنون، موردتوجه بوده ا شیراز - کرمان و بندرعباس 

باشد. شهر سیرجان به دو می کرمان نفر بوده است و به لحاظ جمعیت دومین شهر استان کرمان بعد از شهر 199704

ن، این رود و همچنیسیرجان یكی از شهرهای صنعتی و اقتصادی کشور به شمار می شده است.یممنطقه شهرداری تقس
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شود و گردش مالی آهن خاورمیانه )گل گهر( است و منطقه ویژه اقتصادی محسوب میترین معدن سنگشهر دارای بزرگ

از متوس  بسیاری از شهرهای دیگر  در این شهر نسبتاً باال هست. شهر سیرجان سرانه فضای سبز شهری خوبی دارد که

متر است و به دلیل قرار گرفتن سیرجان در دشتی مرتفع، این  1766ارتفاع شهر سیرجان از سطح دریا  کشور باالتر است.

ترین تر دارد و یكی از بزرگتر و مالیمشهر نسبت به شهرهای نیمه کویری دیگر ایران هوایی معتدل

 رمان است. در استان ک پسته تولیدکنندگان

 

 
 . نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه1شکل شماره 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 هابحث و یافته

درصد در 42صد مجرد و در 49صد متأهل و در 51درصد زن و از این تعداد  37درصد مرد و  63از مجموع نمونه آماری 

اند. سال قرار داشته 45 – 60درصد در گروه سنی  30سال و  15- 30درصد در گروه سنی  28سال و  30 -45گروه سنی 

مدرك کارشناسی ارشد و  درصد با 25درصد با مدرك کارشناسی  44درصد دارای مدرك دیپلم و  31همچنین از این تعداد 

 27رصد بازنشسته، د 4درصد آزاد،  16درصد پاسخگویان بیكار،  20های صورت گرفته ند. بر اساس بررسیاباالتر بوده

 باشد.درصد کارمند دولتی می 23ر حال تحصیل و ددرصد  10دار و درصد خانه

 PLSنتایج حاصل از مدل  
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های اصلی اخصشژوهش د. در این پها به تعیین متغیرهای مكنون و آشكار اقدام شبعد از مشخص کردن ابعاد و شاخص

دانش  زیست، همكاری و مشارکت و تالش برای افزایشپژوهش یعنی مدیریت پسماند و بازیافت، حفاظت محی 

اد م از این ابعها پنهان پژوهش انتخاب شدند و برای هرکداعنوان شاخصبه پذیری اجتماعیمحیطی و مسئولیتزیست

 است.های مكنون شناسایی گردیده شاخص

 . متغیرهای مکنون و آشکار پ وهش2 شمارهجدول 

 متغیرهای آشکار متغیرهای پنهان )مکنون(

مدیریت پسماند و 

 بازیافت

های نریختن زباله-راضهای گیاهی در حال انقگونه عالقه به کشت-سایل بازیافتیاستفاده از و-زیستسازی داوطلبانه محی پاك

 خانگی خود در محی  اطراف

محیطی برای ستحفظ منابع زی-ت درخت در شهرتمایل به کاش-ه حفاظت از اکوسیستم اهمیت دادن ب-های کشاورزیفعالیت زیستمحیطحفاظت 

 محیطیئل زیستاهمیت آموزش مسا-رپا نكردن آتش در طبیعتب-زیستالش برای حفظ محی ت-های این دهنسل

-زیستظ محی مشارکت در حف-رسانی مسائل محیطی به مسئولین امراطالع ٔٔری درزمینهاهمك-همكاری با مسئولین منابع طبیعی همکاری و مشارکت

 زیست دارندی رادی که قصد تخریب محبرخورد با اف-فراد سودجود از منابعبیرون کردن ا-جلوگیری از قاچاق مواد و منابع طبیعی

تالش برای افزایش 

 محیطیدانش زیست

 مطالعه کتب و-محیطی خود به دیگرانیستزانتقال دانش -ود به شرکت در جلسات خردن ملزم ک-های آموزشی شرکت در کالس

 اندازدده را به خطر می ها و مراتع زندگی اینرك اینكه تخریب جنگلد-محیطینشریات زیست

 

رها شده است. محو لی بینعها اقدام به ترسیم نمودار مسیر و مشخص کردن رواب  گیری از نتای  دادهدر مرحله بعد با بهره

 طراحی شد. Smart PLSافزار ی آماری در نرمهاآزمونبررسی  منظوربهشده سپس مدل اصلی ارائه

 

 های حاصل از برآورد مدلبررسی برازندگی شاخص

ی شود که پایای مدل بررسی ها، الزم است تا پایایی و رواییرضیهگیری: قبل از تحلیل آزمون فال ( ارزیابی مدل اندازه

ا گرا واگروایی همها از رهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای روایی شاخصها در قالب آزمونشاخص

 ه شده است.( آورد3های فوق در )جدولونشده است. نتای  آزماستفاده

 

 . گزارش معیارهای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا3 شمارهجدول 

 7/0، مقدار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی باید باالی 2008 2و جانسون 2015 1نظران ازجمله رینگلمطابق نظر صاحب

( کلیه ضرایب 3آمده از  )جدولدستاساس و با توجه به نتای  به نیبر هم، 5/0باشد و مقدار روایی همگرا باالی 

باشد. همچنین مطابق کور هستند و با توجه به چهار آزمون پایایی، مدل صاحب پایایی میآمده دارای شرای  مذدستبه
                                                           
1Ringle   
2 janson 

 Cronbach's Alpha متغیرهای پنهان

(≥0.7) 

rho_A Composite Reliability 

(≥0.7) 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

مدیریت پسماند و 

 بازیافت

893/0 926/0 904/0 759/0 

 638/0 725/0 841/0 719/0 زیستحفاظت محی 

 743/0 896/0 785/0 844/0 همكاری و مشارکت

تالش برای افزایش 

 محیطیدانش زیست

897/0 878/0 701/0 614/0 
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شود. با توجه به جدول برقرار باشد؛ روایی همگرایی مدل تائید می CR>AVEاگر شرط    Henselerو  Ringleنظر

 باشد.شود که مدل دارای روایی همگرا نیز میمذکور مشاهده می

رائه گردید. در آزمون فورنل ا( 4ول یی واگرا از آزمون فورنل و الکر استفاده گردید که نتای  آن در )جدمنظور بررسی روابه 

یز بر اساس ی پژوهش نتغیرهامین متغیر که باید از سؤاالت متغیر دیگر واگرا باشد، باید خود  سؤاالتو الکر عالوه بر 

 شان همبستگی بحرانی باهم نداشته باشند مفاهیم

 

 . گزارش معیار روایی واگرایی4 شمارهل جدو

تالش برای افزایش 

 محیطیدانش زیست

حفاظت  همکاری و مشارکت

 زیستمحیط

مدیریت پسماند 

 و بازیافت

 متغیرهای پنهان

 مدیریت پسماند و بازیافت 783/0   

 زیستحفاظت محی  851/0 735/0  

 همكاری و مشارکت 667/0 608/0 799/0 

تالش برای افزایش دانش  843/0 834/0 778/0 818/0

 محیطیزیست

 

ی رتبه عباگیرد. می ی قرارموردبررسمدل ساختاری از طریق رواب  بین متغیرهای مكنون  ب( ارزیابی مدل ساختاری:

از ضریب  سازد. در پژوهش حاضرگیری اجازه ارزیابی مدل ساختاری را میسر میبرآوردهای روایی و پایایی مدل اندازه

( محاسبات 5شود. )جدول زای )وابسته( مدل محاسبه میهای درونمعیاری برای سازه R2شده است. ( استفادهR2عیین )ت

 دهد.یمها و مدل پژوهش را نشان داده  R2مربوط به ضریب تعیین 

 

 (2R.  مقادیر )5 شمارهجدول 

 R Square R Square Adjusted متغیرهای پنهان 

 424/0 427/0 مدیریت پسماند

 732/0 735/0 همکاری و مشارکت

 813/0 816/0 زیستحفاظت محیط

 

باید بررسی شود که ضریب مسیر شدت   Sigو  β،Tvalueها سه مورد ضریب مسیر یا منظور بررسی معناداری فرضیهبه

باشد در این  01/0 و یا 05/0تر از  کوچن Sigو مقدار  96/1 و -96/1باید در بازه   Tvalueوو جهت را نشان داده 

ی بینیعنی پیش باشد.معنادار می H1رد و  H0% فرض  99و  %95توان گفت به ترتیب در سطح اطمینان صورت می

وتایی است و تر از همان جامعه رابطه علی تائید شود. منظور از ضریب مسیر مقادیر همبستگی دشود در ین نمونه بزرگمی

یر مدل ضرایب مس مودارنای اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. هرچه این ضریب بیشتر باشد به معن

ب داری آزمون مدل ساختاری به ترتیو جدول مربوط به اعداد معنی  Tvalueساختاری و همچنین نمودار مدل در حالت 

 ( آمده است.6( و )جدول 3و  2در )شكل 
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 ضرایب مسیر. نمایی از مدل ساختاری در حالت 2 شمارهشکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(
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   Tvalue. نمایی از مدل ساختاری در حالت 3 شمارهشکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 داری آزمون مدل ساختاری. ضرایب مسیر و اعداد معنی6 شمارهجدول 

 

است که معنادار بودن  96/1شده در مدل بیشتر از دهد که ضریب مسیر برای همه مسیرهای ترسیم( نشان می6)جدول

زیست بر رفتار آمده تأثیر حفاظت محی دسترساند. همچنین در میان ضرایب بهمسیر و مناسب بودن مدل ساختاری را می

بیشترین امتیاز را دارد. بعدازآن تأثیر  502/0و مشارکت و همكاری با کسب ضریب  773/0محیطی با کسب امتیاز زیست

 Standard Deviation مسیر

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

تائید/ رد  ضریب مسیر

 هفرضی

 تائید 294/8 268/6 042/0 زیستحفاظت محی  <-مشارکت و همكاری

 تائید 748/4 954/3 065/0 زیستحفاظت محی  <- مدیریت پسماند

 تائید 290/1 529/3 073/0 زیستحفاظت محی  <-زیستیدانش محی 

 تائید 400/4 000/10 044/0 مدیریت پسماند <- مشارکت و همكاری

 تائید 671/6 111/9 054/0 مدیریت پسماند <- زیستیدانش محی 

 تائید 445/5 089/9 057/0 یمشارکت و همكار <- زیستیدانش محی 

 تائید 243/0 556/9 166/0 محیطیرفتار زیست <- زیستیدانش محی 

 تائید 288/0 508/13 183/0 محیطیرفتار زیست<- مدیریت پسماند

 تائید 773/0 616/8 196/0 محیطیرفتار زیست <- زیستحفاظت محی 

 تائید 502/0 057/13 224/0 محیطیرفتار زیست <- مشارکت و همكاری
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در رتبه  243/0محیطی نیز با کسب امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. درنهایت دانش زیست 288/0مدیریت پسماند با ضریب 

 محیطی قرار دارد. ازنظر تأثیرگذاری بر رفتار زیستآخر 

 

 گیرینتیجه

های ها و انگیزهپذیری اجتماعی نیاز به تغییر در رفتار، نگرش و ارزشعنوان یكی از ابعاد مسئولیتزیستی بهرفتار محی 

پذیری اجتماعی قابل تحقق تسازی و روحیه مسئولیزیستی دارد که این امر از طریق آموزش و نهادینهاخالق درونی محی 

زیست و مدیریت پسماند و بازیافت و دانش دیگر متغیرهای چون همكاری و مشارکت، حفاظت از محی عبارتیباشد. بهمی

 زیستی است.شرط ضروری در تغییر رفتار محی محیطی موارد پیشزیست

سی وجه به برری اجتماعی بوده است که با تپذیرمحیطی با مسئولیتهدف کلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار زیست

ن ات شهروندااحصاء شدند. سپس بر اساس نظر هاشاخصتحقیق  نهیشیپشده از سوابق و مبانی نظری و مطالعات انجام

 شدهیحطراکمن گرفته شد. بر اساس مدل  plsها از روش وتحلیل دادهقرار گرفتند که جهت تجزیه موردسنجش

ند. زیستی اثرگذاری دارمحیطی، مدیریت پسماند و بازیافت بر حفاظت محی ارکت، دانش زیستهای همكار و مششاخص

ارکت مكاری و مشهزیستی بر همكاری و مشارکت و مدیریت پسماند و بازیافت تأثیر خواهد داشت و همچنین دانش محی 

شده بررسی هاشاخصیان ای  نشان داد از مریت پسماند تأثیر مثبتی دارد. همچنین نتزیستی بر مدیعالوه بر حفاظت محی 

محیطی دارد بعدازآن شاخص همكاری بیشترین تأثیر بر رفتار زیست 773/0زیست با ضریب مسیر شاخص حفاظت از محی 

های مشارکت و محیطی قرار دارد. همچنین شاخصدر رتبه دوم اثرگذاری بر رفتار زیست 502/0و مشارکت با ضریب 

. الزم به ذکر است اندقرارگرفتهدر مراتب سوم و چهارم  243/0محیطی با ضریب و دانش زیست 288/0همكاری با ضریب 

داری دارند و شدت رواب  بسیار باال و زا تأثیرات مثبت و جهتزا و چه برونصورت درونهمه رواب  و ضرایب مسیرها چه به

ترین عوامل مؤثر بر کیفیت زیستی ازجمله مهمفتارهای محی دهد راند. نتای  این پژوهش نشان میشدهمعنادار ارزیابی

محیطی شهروندان آن زیست تبعبهپذیری اجتماعی و محیطی دارند. مسئولیتهای زیستزیست و اثربخشی فعالیتمحی 

جاد زندگی اع  ایزیست اثر مثبت دارند بلكه بت محی در بهبود کیفی تنهانهی و روانشناسی شناختجامعهی هادهیپدعنوان به

 .شوندیمسالم و مثبت برای افراد جامعه 

.  با شوندیممحیطی شهروندان در شهر سیرجان محسوب ی مناسبی برای رفتار زیستهاکنندهی نیبشیپ هاشاخصاین 

غییر ت ی ناشی از آنهایآلودگواسطه معدن گل گهر و در شهر سیرجان به ژهیوبهمحیطی توجه به مسائل و مشكالت زیست

به  محیطی شهروندانمحیطی شهروندان ضروری است. تأثیر این امر ضمن افزایش دانش و آگاهی زیستدر رفتار زیست

دن به ززیست و دامن یعی و محی منابع طب هیرویبو از تخریب  انجامدیمزیست تغییر نگرش و رفتارشان در برابر محی 

 آید. محیطی جلوگیری به عمل میمسائل و مشكالت بیشتر مسائل و مشكالت زیست

 

 تقدیر و تشکر
 ست.اه از رساله دکتری است، حامی مالی نداشته سنده مسئول، این مقاله که برگرفتبنا به اظهار نوی
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 .111-127، صص. 66، شماره 18انجمن جغرافیایی ایران(، دوره 
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 .انتشارات سمتتهران: (، مبانی رفتار سازمانی، 1384رضائیان، علی ) (6
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