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 چکيده
 هايچالش ترينمهم از يكي عنوان به آن تخريب از جلوگيري و زيست محيط از حفاظت موضوع

 روست به رو آن با بشر امروزه که مشكلي ترين اساسي شايد و شده مطرح جهاني جامعه فراروي

 ييك يمنزله به مسئوالنه، محيطي زيست رفتار حاضر قرن در. است محيطي زيست هاي بحران

 ستزي شناسان جامعه از بسياري توجه مورد زيست، محيط در عوامل تأثيرگذارترين و ترين مهم از

 محيط ربراب در مسئوالنه و مثبت رفتار مسئوالنه، محيطي زيست رفتار. است گرفته قرار محيطي

 مين آسيبي آن به حداقل کند نمي حفاظت زيست محيط از اگر کنشگر آن در که است زيست

 نهداوطلبا هاي تشكل و ها شبكه نهادها، قالب در افراد دهنده اتصال حلقه اجتماعي سرمايه. رساند

 تاس شده گرفته کار به مسئوالنه محيطي زيست رفتارهاي جهت راهبردي عنوان به و باشد مي

 تحرک به تر راحت را اجتماعي کنش هاي چرخه اي، کننده روان همچون اجتماعي سرمايه که چرا

 نبي همكاري ترويج باعث که است غيررسمي هنجار يک از ملموسي ينمونه و شكل و آورد مي در

 واندت مي شود گرفته کار به مثبت جهت در همكاري اين اگر اساس اين بر شود مي فرد چند يا دو

 ستا خواهان را جمعي همكاري کلي طور به که محيطي زيست مشكالت حل در را مثبتي تأثيرات

 نسبت نهمسئوال رفتارهاي با قوي و مثبت همبستگي اجتماعي، سرمايه بنابراين. باشد داشته يپ در

 زيست محيط از حفاظت در اجتماعي سرمايه اهميت به توجه با رو اين از. دارد زيست محيط به

 ار مسئوالنه محيطي زيست رفتارهاي در اجتماعي سرمايه نقش و ضرورت دارد تالش مقاله اين

 .نمايد ارائه راستا اين در را الزم راهكارهاي و داده قرار تحليل و رسيبر مورد

 مؤلفه و ها ديدگاه مسئوالنه، محيطي زيستي رفتارهاي اجتماعي، سرمايه: واژگان کليدي

 .اجتماعي سرمايه هاي
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 3 ایزدي حامد ، 2 ممبنی سواري آمنه ، 1 پور خسروي بهمن

 .خوزستان طبيعي منابع و کشاورزي علوم دانشگاه استاد 1
 .خوزستان طبيعي منابع و کشاورزي علوم دانشگاه کشاوري ترويج رشته دکتري دانشجوي 2
 .خوزستان طبيعي منابع و کشاورزي علوم دانشگاه کشاوري آموزش رشته يدکتر دانشجوي 3

 
  نام نويسنده مسئول:

 ممبنی سواري آمنه

 سرمایه اجتماعی و رفتارهاي زیست محيطی مسئوالنه
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 مقدمه
 و جمعيت رشد با اما است بوده برقرار طبيعي انجه و او بين پايداري و مداوم تعامل گذارده، خاکي کره اين بر پا بشر که زماني از

 همراه آن عمناب تخريب و طبيعت از تقاضا افزايش با روزه هر که شده تبديل غارتگر موجودي به جديد علمي کشفيات و اختراعات به دستيابي

 هک است هايي بخش ترين جدي و پرطرفدارترين سياسي حتي و علمي محافل در امروزه محيطي زيست مباحث که اي گونه به است بوده

 دستاوردهاي نتيجه که است زيستي محيط هاي بحران جهان کشورهاي روي پيش مهم هاي چالش از يكي رو اين از [.22شود] مي مطرح

 دهايپيام درک  .[33است] خود پيرامون طبيعي منابع از انسان نامعقول وري بهره و دخالت طبيعت، بر تسلط و بقا براي بشر فني و علمي

 داشته آن بر را ها انسان دارد زيست محيط تعادل خوردن هم به از امروز بشر که بزرگي خطر احساس و محيطي زيست موضوعات مدت بلند

 [. يكي24است] شده تبديل ها دولت براي اولويت يک به آن، با مقابله براي مؤثر هاي حل راه براي جستجو [ و22بپردازند] جويي چاره به تا

 است توانسته و گرفته قرار توجه مورد جهان کشورهاي از بسياري در توسعه، ريزان برنامه و شناسان جامعه توسط اخيرا که بردهاييراه از

 به رفط يک از تا شده سبب اجتماعي سرمايه اهميت باشد، مي اجتماعي سرمايه نقش باشد داشته دنبال به روستاها توسعه در مؤثري نقش

 ها بخش و مناطق جوامع، محله، به متعلق منابع به متفاوت دسترسي در آن کاربرد و ديگران با روابط در عمده گذاري سرمايه محصول عنوان

 که باورند اين بر روستايي توسعه [. کارشناسان31شود] گرفته کار به گوناگون اجتماعي مشكالت بر غلبه براي آن از ديگر، طرف از و کنند ياد

 مي ديده جوامع حل راه و شده گم حلقه عنوان به اجتماعي سرمايه [. لذا23دارد] اهميت فيزيكي گذاري سرمايه اندازه به سرمايه اين کارکرد

 جمله از ها سرمايه ساير از وري بهره براي مناسبي بستر مفهوم اين [.24دهد] مي پيشنهاد را جمعي دسته اقدام مشكالت، حل جهت که شود

 ميمفهو عنوان به اجتماعي سرمايه. باشد مي افراد زندگي هاي جنبه تمامي در موفقيت به نيل براي راهي و فيزيكي انساني، هاي سرمايه

 اجتماعي، هاي گروه در عضويت مانند هايي مؤلفه شامل و است اهميت داراي ها آن با برابر سطحي در ها، سرمايه ديگر انواع کنار در جديد

 روابط و مبادالت سراسر در اجتماعي سرمايه [.23باشد] مي ارتباطات و اطالعات اجتماعي، اعتماد و انسجام جمعي، دست کارهاي در مشارکت

 سرمايه که داشت اظهار توان مي [. لذا22آورد] مي در حرکت به تر راحت را اجتماعي کنش هاي چرخه اي، کننده روان همچون اجتماعي

 هرچه نيل جهت افراد مشارکت راستا، اين در و است ضروري پايدار توسعه افاهد به دستيابي براي زيست محيط از حفاظت جهت اجتماعي

 [. سرمايه2دارند] هم با دوگانه ارتباط زيست محيط و اجتماعي سرمايه واقع [. در3بود] خواهد ضروري نيز اهداف اين به تر مناسب و سريعتر

 را زيست محيط مسائل همديگر، با ارتباط و تعامل با سازد مي قادر را شهروندان که است مهم زيست محيط مطالعات در رو آن از اجتماعي

 ريكديگ مقابل در را جامعه افراد و شوند مشكالت حل براي ها همكاري آرام پيشرفت باعث اجتماع هاي چرخ کاري روغن با و کرده شناسايي

 قويتت را گروهي بين روابط شبكه مدني، نهادهاي در مردم عضويت و مردم بين در اعتماد ايجاد با اجتماعي سرمايه بنابراين سازند، مسئول

 کشورهاي برخالف. است متفاوت جهان کشورهاي در اجتماعي سرمايه اهميت و توجه ميزان اجتماعي سرمايه اهميت وجود [. با13کند] مي

 زا توسعه حال در کشورهاي از بسياري در مرا اين. است نگرفته قرار توجه مورد هنوز سوم جهان کشورهاي در اجتماعي سرمايه يافته، توسعه

 اجتماعي روابط در بازدهي و مزيت مولد منبع يک صورت به اجتماعي سرمايه اهميت به توجه با لذا [.11است] مانده باقي مبهم نيز ايران جمله

 ينهمچن و شود گرفته کار به ماعياجت هاي کنش تسهيل براي سازمان و گروه يک افراد بين همكاري و هماهنگي تقويت جهت تواند مي که

 به و تحليل بررسي، جست سود آن از  موجود فرآيندهاي اصالح و منبع ترين اصلي عنوان به مشكالت حل براي تواند مي بحراني مواقع در

 .است پرداخته زيست محيط از حفاظت راستاي در مهم اين اهميت و بررسي به مقاله اين راستا همين در باشد مي ضروري آن گرفتن کار

 

 سرمایه اجتماعی
 سرمايه که مي کنند استدالل و مطرح را اجتماعي و طبيعي انساني، مالي، فيزيكي، سرمايه هاي از عمده شكل ( پنج2002بيكر و کالتر)

 گردي اشكال ساير آن طريق از مي توان که است کننده روان به عنوان و است ارزشتر با سرمايه از ديگري شكل هر از توليد براي اجتماعي

 پيمودن و دست داده از را خود اثربخشي سرمايه ها ساير اجتماعي، نبود سرمايه  صورت در که گونه اي [. به24کرد] بيني پيش را سرمايه

مجموع [. اگر سرمايه انساني آن چيزي باشد که انسان مي داند)22اقتصادي، ناهموار و دشوار مي شود] و فرهنگي تكامل و توسعه راه هاي

 دانش، مهارت ها و تجارب(، سرمايه اجتماعي روابطي است که انسان با کساني که مي شناسد برقرار مي کند، يعني اندازه، کيفيت و گوناگوني

 و افراد هاي توانايي به انساني [. به عبارت ديگر سرمايه11شبكه هاي کسب و کار و شبكه هاي ارتباط شخصي که انسان در آن نقش دارد]

 [. 23شود] مي گفته افراد ميان ارتباطات به نيز اجتماعي مايهسر

: 1142: بوردو،1114: کلمن،1121سرمايه اجتماعي به گونه هاي مختلف توسط پژوهشگران متفاوت تعريف شده است)جاکوب،

ت ابراز شده مي توان سرمايه (. با جمع بندي نظرا1111: پاکستون،1111:فوکوياما،1114: پورتز،1112، ول کاک،1113: کاکس،1113پوتنام،

اجتماعي را مجموعه اي از شبكه ها، هنجارها، ارزش ها و درکي دانست که همكاري درون گروه ها و بين گروه ها را در جهت کسب منافع 
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 گروه هاي بل،متقا اجتماعي تامل اعتماد متقابل، چون پديده هايي حاصل مي توان را متقابل، تسهيل مي کند. بنابراين سرمايه اجتماعي

دانست. در واقع  اجتماعي سيستم يک در گروهي کار و از آينده مشترک تصاويري وجود احساس گروهي، و جمعي احساس هويت اجتماعي،

سرمايه اجتماعي ايده اي در جامعه، شامل حالت هاي رسمي و غير رسمي بهره برداري از جوامع، شبكه هاي تعامل شهروندان، ارزش ها، 

 [.22اجتماعي و ديگر ساختارهاي اجتماعي که همه داراي اثر حياتي در توسعه اقتصاد و تشديد تحقق اهداف فردي است]هنجارهاي 

مي  اشاره مي گيرند، جاي آن در جامعه يک خاص در موقعيت هاي در افراد که ضرورت و اجبار روي از همبستگي مسئله به مارکس

 به وسلو ت يكديگر به اتكا جمعي، و بالقوه توانايي جمعي، انرژي از استفاده سوي به را حرانيب و منفي شرايط معناست که آن به اين. کند

 مطرح ياجتماع سرمايه ي مفهوم نوعي در به نيز امروز خاصيت، اين. مي کند ترغيب گروهي پتانسيل هاي از استفاده و يكديگر پشتيباني

 گردهم ار افراد منفي يا مثبت نتايج با که نحوي به جمعي در مناسبات افراد شتيبانيپ به اتكا و جمعي انرژي از استفاده همان يعني است،

 داد»يا « بده بستان»از  او مفهوم در مي توان را زيمل بحث اين ردپاي. است بازشناسي قابل زيمل آرا جورج در ديگر رويكرد. مي آورد جمع

 بقاي رايب که تعامالت و مبادالت بين فردي، مناسبت به دادن سامان براي افراد که است رفتاري قواعد و هنجارها «بستان بده»يافت. « و ستد

 کانال به عنوان هاي تجاري انجمن و شبكه ها چگالي اهميت بر تأکيد با تر پيش اسميت نيز [. آدام10مي کنند] وضع مي دانند ضروري خود

[. 22است] گذاشته صحه اجتماعي پيوند هاي نقش بر به شكلي فردي، منافع راستاي در چند هر اعتمادپذيري و شهرت انتقال اصلي هاي

 ماعياجت سرمايه پردازي نظريه در که شود مي مشترکي مشاهده مفاهيم اجتماعي مطرح شده، سرمايه مختلف تعاريف بر مروري بنابراين با

 (.1شود)شكل  استفاده مي آن از

 
 اجتماعی سرمایه مشترك مفاهيم و ابعاد .1شکل

 

 رمایه اجتماعی یکی از اجزاي ثروت ملت ها و توسعه پایدار س
 وجل به زمان طول در چه هر و ساخته را برطرف خود نيازهاي ديگران با تقابل و تعامل در خود حيات تاريخ طول در ذاتي به طور انسان

و  تر تردهگس ابعاد متقابل هاي کنش اين نتيجه، رد گردد؛ نيازها اين بهتر تأمين سبب تواند متقابل مي روابط اين که است دريافته رفته،

 نداندانشم ميان، اين در. مي سازد ممكن غير زندگي را آن ها حذف که است حدي تا متقابل کنش هاي اين اثرهاي. کرده اند پيدا تري پيچيده

 ها طيف آن يبه وسيله که برده اند پي عواملي مجموعه به و اند پرداخته کنش ها شناسايي به در جوامع کنجكاوانه، نگرشي با اجتماعي، علوم

در  اجتماعي يسرمايه يواژه. اند ناميده ي اجتماعيسرمايه را عوامل اين و است تحليل و تبيين قابل اجتماعي هاي فرايند از وسيعي

 و آن دهد مي شكل را هدفمندي منظا که است جامعه يک يا گروه يک اعضاي ميان و همياري همكاري، اعتماد، چون ي مفاهيميبرگيرنده

سرمايه اجتماعي به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يک شبكه به عنوان  [. از اين رو3نمايد] مي هدايت هدفي به يابي دست سوي به را ها

ت ديگر سرمايه اجتماعي منبعي با ارزش اشاره دارد که اين ارتباطات با خلق هنجارها و اعتماد متقابل سبب تحقق اهداف مي شوند، به عبار

 هر شرفتپي براي الزم شرط در پرتو ارتباطات متقابل، سبب نزديكي انسان ها به يكديگر مي شود و همكاري را تسهيل مي کند. بنابراين

مشارکت

هنجارها

منابع مشترککنشگرائي

بده بستان

اعتماد
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ولت( متقابل)افراد و د اعتماد تر، مهم همه از و اجتماعي مشارکت بسط انسجام اجتماعي، گسترش روستايي، جوامع خصوص به اي جامعه

 نمي رسد. سرمايه اي هيچ به اجتماعي هيچ اين سرمايه، بدون که مي رساند مطلب اين به را ما اجتماعي، سرمايه دقيق تر [. بررسي30است]

 وارد خود تحليل نيز در را جامعه افراد ميان روابط که چرا دارد، وجود اقتصاد علم در سنتي صورت به است که نگرشي از کاملتر نگرش، اين

 بين روابط. ندارد جايي آن معامالت در افراد ميان روابط و است بهينه يابي هاي فردي به معطوف خرد، اقتصاد تحليل هاي غالب. ي کندم

[. از سرمايه 12مي شود] برداري افزايش بهره موجب خود که مي کند، کمک همكاري و هماهنگي تسهيل به و سنت ها هنجارها افراد،

ز مطالعات به عنوان چالش بنيادين توسعه ياد شده است. با مطرح شدن مفهوم سرمايه اجتماعي، شيوه هاي برنامه ريزي اجتماعي در بسياري ا

نيز با رويكرد مشارکت مردمي و در چارچوب توسعه پايدار با برنامه ريزي مشارکتي، ارتباطي و تعاملي راهبردي با تاکيد بر شاخص هايي 

 سرمايه فقدان نيافته، توسعه کشورهاي [. در22پايداري و انعطاف پذيري و مشارکتي بودن شكل گرفت]همچون سنجش سرمايه اجتماعي، 

ي سرمايه جايگاه مناطق، آباداني و رشد براي که دولت از [. سياست هايي2اند] نهاده نام اقتصادي رشد و توسعه مفقوده حلقه را اجتماعي

 شبكه هاي کيفيت کشاورزي يا مالي، صنعتي يتوسعه اسم به گاه و بوده اند مواجه جدي تمشكال با هميشه مي گيرند، ناديده را اجتماعي

 مي به کار را اجتماعي سرمايه جديد، [. اقتصاد23بوده اند] شاهد را روند توسعه از پاييني بسيار بازدهي و ريخته هم در را سنتي اجتماعي

 [.2دهد] نمي نشان جدي توجه گذارد، مي تأثير اقتصادي رفتارهاي بر و شمه گرفتهسرچ اقتصادي نظام بيرون از که هنجارهايي به و گيرد

 

 ابعاد و شاخص هاي سرمایه اجتماعی 
 بعد ساختاري  -

 ماعياجت يسرمايه عيني نمود واقع، در که، است روابط شكل اين و ميزان و موجود روابط بر ناظر بيشتر اجتماعي يسرمايه از بعد اين

 شامل ي اجتماعيسرمايه از بعد اين. دارد قرار توجه مرکز در بعد اين معموال اجتماعي يسرمايه سنجش داشت در توجه بايد. تاس جامعه در

 :است زير متغيرهاي

  شبكه در موجود ارتباطات شدت و وسعت: شامل شبكه، در موجود پيوندهاي: الف

  شبكه تراکم و پذيري تباطار ميزان شبكه، مراتب سلسله: شامل شبكه، ترکيب و شكل: ب

 [.3شود] استفاده نيز ديگر اهداف براي است ممكن خاص، هدف يک براي شده ايجاد شبكه انداره چه تا: مثال  سازماني، تناسب: ج

 بعد شناختی  -
 توان مي را بعد اين .کنند مي برقرار ارتباط يكديگر ها با آن طريق از اجتماعي کنشگران که است اشتراکاتي با متناظر بيشتر بعد اين

که  هايي پنداشت است؛ اجتماعي هاي پنداشت و ها نگرش باورها، ها، ارزش شامل که نهاد نيز نام متقابل شناخت از ناشي مشترک زبان

 اند: کلي يدسته دو شامل و سازند مي فراهم اجتماعي همكاري و تعاون براي را زمينه

 شوند مي حاصل قبيل از اين و نژادي قومي، مكاني، موقعيت سبب به که ياشتراکات الف( زبان و عالئم مشترک، شامل

 [.3]...  و جامعه در جاري هاي عرف فرهنگي، اشتراکات ب( روايت هاي مشترک مانند

 فاهدا زا مشترکي بينش مشترک، زبان از استفاده با است،( اي انديشه و عقلي ذهني، هاي فعاليت يعني)شناخت آن، محور که بعد اين

 [.23نمايد] مي فراهم را اجتماعي نظام در آنان بهينه فعاليت مقدمه و کند مي فراهم شبكه اعضاي براي را ها ارزش و

 بعد ارتباطی  -
 اين واقع، در کنند. نمي برقرار متقابل ارتباط با يكديگر اجتماعي کنشگران ها آن وجود بدون که است متغيرهايي بر ناظر بعد اين

 هايي مؤلفه شامل بعد، [. اين3است] کنشگر براي اجتماعي سرمايه کسب نتيجه در و کنش اجتماعي برقراري اي بر زميال شرط متغيرها

 [.23است] مشترک هويت تعيين و متقابل روابط تعهدات، هنجارها، اعتماد،: چون

 

 اهميت و ضرورت حفاظت از محيط زیست 
 محيط بنابراين،. باشد وي مي زندگي تداوم براي عاملي همچنين، و انسان يازهايکننده ن تأمين زندگي، بستر عنوان به زيست، محيط

 آن ها ادامه زندگي که چرا است، داراي اهميت نيز ديگر موجودات براي زيست محيط البته، دارد. انسان ارزش براي خود خودي به زيست

 همچنين، و موجودات زندگي کننده ي تضمين بين موجودات، دهپيچي شبكه روابط حقيقت، در .دارد بستگي زيست مناسب محيط يک به نيز

 که کسي هر روي پيش محيطي زيست [. تهديدات32شود] مي ارزش محسوب يک روابط اين حفظ بنابراين، است. زيست پايداري محيط

 هب نوردد؛ را در مي ملي هايمرز و شناسد نمي سياسي مرز محيطي زيست مسائل چرا که گيرد، مي قرار کند زندگي مي زمين، يکره روي

 ريپر فروغ ت پرتوهاي حقيقت اين. است خورده پيوند امور روزمره با خرد سطح در و الملل بين نظام و کشورها با کالن سطح در که اي گونه
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 رسيده دح ها بدان بستگيوا ژرفاي. است آمده پديد جهاني هاي نظام يهمه بين اي تازه و متقابل هاي که وابستگي تاباند مي واقعيت اين به

 منر و پنجه دست که طوري به. است کشانده ما هاي خانه به درون عمال را اي سياره مسائل شخصي هاي فعاليت دوربرد تأثيرات که است

 کنش از سطوحي فراتر در منتظم و جهاني واکنش هايي به زمين يکره محيطي زيست نظام ديدگي از آسيب متصور خطرهاي با کردن

 طرف از جدي هاي پذيري انطباق و ها واکنش که آن مگر شد رفع نخواهد مؤثر طور به خطرهايي چنين ديگر، سوي از. است وابسته فراديان

 فعل از برخي نتيجه مخربي هاي آسيب چنين پيدايش که کند ادعا تواند نمي کس شود. چرا که هيچ داده نشان جامعه بشري افراد از هريک

 به مينز کره روي هايش فعاليت نتيجه در انسان رفتارهاي و نگرش افكار، در که اشتباهاتي. است انسان اراده از مستقل و طبيعي انفعاالت و

[. از اين رو تمامي جوامع بشري مجبور به پرداختن 13است] گرديده متحمل زيست محيط که است خساراتي اصلي علل از يكي آمده، وجود

شند، زيرا محيط نه تنها منابع ضروري حيات آن ها را تامين کرده، بلكه کانون ستيز و تهديد نيز بوده به حفاظت از محيط زيست مي با

تر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومي حفظ محيط زيست، پاسخ به يكي از نيازهاي امروز جامعه براي نگهداري بيش[. از اين رو 31است]

 .هاست هاي غلط از طبيعت و يكي از عوامل تضييع حقوق انسان و استفاده هاي اجتماعيمعلول نابرابري آناست و تخريب 

 

 رفتارهاي زیست محيطی مسئوالنه 
 مسائل اين از بسياري البته که است سوم يانسان هزاره هايدل مشغولي و نگراني مهمترين از يكي زيست محيطي مشكالت و مسائل

چالش  در به طور چشمگيري نامناسب رفتارهاي اين مي شود گفته که نحوي به هاست.انانس خود نامناسب زيست محيطي رفتارهاي از ناشي

 بر انساني مخرب فعاليت هاي زمينه اثرات در جامعه افراد آگاهي هاي رشد امر به اين [. دليل32دارند] نقش جهاني زيست محيطي هاي

 اجتماعي و سياسي اقتصادي، مقررات و تكنولوژي هاي مخرب از هاستفاد جمعيت، رشد که است آن کلي بر برمي گردد. اجماع محيط زيست

 امور در صدر بايد محيط زيست و طبيعي منابع از حفاظت که اين عقيده اند بر همه بنابراين، هستند. محيط زيست نابودي در حال نامناسب

 نظر به است، زيرا گرفته قرار مورد توجه مهم ضوعمو يک عنوان به طبيعت و انسان بين ارتباط گذشته، دهه چند طول [. در33گيرد] قرار

 از مسائل [. در واقع بسياري34مي شوند] تخريب و مصرف انسان ها توسط الزم دارند، بازيابي براي که زماني از سريعتر طبيعي منابع مي رسد

 [. 32انسان هاست] خود نامناسب زيست محيطي رفتارهاي از ناشي مسائل زيست محيطي مشكالت و

 ياريبس توجه مورد زيست، محيط بر مؤثر عوامل تاثيرگذارترين و ترين مهم از يكي عنوان به انسان، محيطي زيست رفتارهاي امروزه

[. رفتار زيست محيطي بدين معناست که فرد خود را پاي بند محيط زيست احساس کند 13است] گرفته قرار گرايان محيط و پژوهشگران از

رفتاري زيست محيطي داشته باشد. در کل رفتار زيست محيطي را مي توان رفتاري دانست که آسيب هاي محيط  و در زندگي روزمره نيز

 از اي مجموعه محيطي زيست [. در واقع رفتارهاي22زيست را به کمترين حد برساند و باعث باال بردن منافع و مزاياي محيط زيست شود]

 هر افراد. است زيست محيط با رفتار براي خاص هاي آمادگي و تمايالت احساسات، شامل وسيع طيفي در زيست محيط به مربوط هاي کنش

 و يمنف کامال است ممكن برخوردها اين. دارند زيست محيط با متفاوتي برخورد فرهنگي و اجتماعي خاص مقتضيات و اوضاع برحسب جامعه

 بازبيني مورد را و اقتصاد طبيعت با روابطشان انسان ها مي بايست براين[. بنا13باشد] آن سود به و مثبت کامال برعكس يا زيست محيط عليه

 جامعه در ارزش ها مداوم تغيير تحوالت باعث اين شوند. قائل ارزش مردم نيازهاي مهمترين از به عنوان يكي محيط زيست براي و داده قرار

 پايداري بلندمدت و حفاظتي نگرش هاي که بروز مي کند ديجدي زندگي سبک و رفته سؤال زير مصرفي مطلق جامعه ارزش هاي و مي شود

ها مي توانند با رفتارهاي درست خود موجب حفظ و نگهداري منابع [. به عبارتي آن31جاي خواهد داد] خود در را محيط زيست به نسبت

 نه طبيعي زيست محيط که شوند متقاعد بايد مي ها انسان [. همچنين20طبيعي نه تنها براي نسل حاضر، بلكه براي نسل هاي بعد شوند]

[. بنابراين مي توان 12گيرد] قرار احترام مورد بايد و است برخوردار ارزش از خويش ذاتي ماهيت دليل به بلكه، انسان منافع دليل به فقط

 که اين. گذارد مي تاثير زيست محيط با آن ها رفتار نوع بر نسبت به حفاظت از محيط زيست، جامعه نگرش آحاد و تلقي اظهار کرد طرز

 آن در آنان که است زيستي محيط سازنده نهايت، در قائلند، ارزش آن براي چگونه و دارند زيست محيط با خود از رابطه درکي چه آنان

 کنند. تعامل مي مخلوقات ساير با و يافته پرورش

 

 مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی و رفتارهاي زیست محيطی مسئوالنه 
 همكاري و اطالعات تبادل با افراد اين. شود مي ايجاد جامعه و سازمان در موجود افراد پيوند و اجتماعي روابط اجتماعي ازشبكه هاي 

[. شبكه هاي اجتماعي منابع ديگري را مانند اعتماد، اطالعات، هنجارها و ارزش 23شوند] مي مند بهره دو جانبه روابط از حل مشكالت در

کننده طرفداري از محيط زيست است، ارائه مي کند. نگراني زيست محيطي به جريان اطالعات بستگي دارد و اعتماد  هاي اجتماعي که تسهيل

به منابع اطالعاتي مختلف، يكي از شاخص هاي مهم آگاهي از رفتارهاي مسئوالنه زيست محيطي است. گروه هاي زيست محيطي، سازمان 
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اهي ارائه دهنده اطالعات در مورد محيط زيست هستند و اين اطالعات اغلب مخاطبان مختلفي را هاي دولتي، رسانه ها و برنامه هاي دانشگ

هدف قرار مي دهند. شهروندان اگر به منبع ارائه دهنده اعتماد داشته باشند اطالعات الزم را در مورد مسائل زيست محيطي و رفتارهاي 

 و افراد رفاه افزايش باعث اجتماعي سرمايه که کرد استدالل توان مي را اين براينبنا [.13مسئوالنه زيست محيطي را دريافت خواهند کرد]

 ارتباط در هم با مردم که زماني و شود مي مردم هاي فعاليت تسهيل همچنين و اجتماعي هاي حمايت و ها شبكه اعتماد دليل به جوامع

 [.22يابد] مي بهبود اطالعات جريان و دهش ساخته تر ساده اجتماعي تعامل دارند، اعتماد يكديگر به و هستند
مي  ريتصميم گي نيروي باروري در بشر ساختن و مسئول انساني منزلت و شأن جمله از بشر اساسي توانايي رشد از مشارکت اجتماعي

 هک مي باشد رکتيمشا نوع هر مي رود و دربردارنده ي شمار به اجتماعي سرمايه ي تشكيل دهنده ي شاخص هاي مهمترين از يكي که باشد

[. پاتنام بر تاکيد بر 2است] بالقوه حمايتي شبكه سازندهي و اجتماعي روابط به شكل دهي هم عامل و مي آورد بار به رضايت فرد براي هم

د و روي هنجارهاي مشارکت مدني مطرح مي کند که اين منابع)شبكه ها، هنجارها و اعتماد( در جوامع مدني خصلت خود تقويت کننده دارن

 مشارکت زيست، محيط از حفاظت حوزه در کارراه [. مؤثرترين2باعث ارتقاء همكاري، مشارکت مدني، اعتماد متقابل و رفاه اجتماعي مي گردند]

 يبترغ زيست محيط حفظ براي را دولت مردم امروزه، کهطوريبه يافته افزايش زيست محيط به مردم حساسيت اخير هايسال در است؛ مردم

 در يالملل بين و ملي هاي فعاليت  همه در موفقيت زيست مي باشد از اين روکليد محيط از حفاظت مفقوده حلقه مردمي نند، مشارکتکمي

 است مردم مشارکت زيست، محيط حفاظت مديريت حوزه در شده تعريف اهداف به رسيدن

 نتضمي سنت به توسل با يا دولت پايين به باال از اقدام با واننمي ت را انسجام اجتماعي دارد. تأثير مشارکت ميزان بر اجتماعي انسجام

 براي ايدو ب بسازد بوده، درست پيشين نسل هاي در آنچه از فعالتر شيوهاي به روستا محيط در را خود زندگي ناچار است انسان بنابراين. کرد

 الزم شرط [. بنابراين21باشد] فعاالنه تر مسئوليت پذير ،است شده برگزيده که زندگي اي سبک عادت هاي و مي دهد انجام آنچه پيامدهاي

 مي باشد. اجتماعي مشارکت بسط انسجام اجتماعي، گسترش اي جامعه هر پيشرفت براي
 سنتي، رويكرد در به طورکلي. فراهم نمايد خود اعضاي براي است موظف جامعه هر که است خاطري آسودگي و آرامش اجتماعي امنيت

 تهديدي به عنوان. مي کند تهديد را جامعه بقاي که مادي فيزيكي، از عوامل دسته آن و دارد توجه جامعه اعضاي بقاي به اجتماعي امنيت

 نوعي اجتماعي به امنيت مدرن، رويكرد در. مي شود اقدام آن با مقابله جهت در قدرت و زور اعمال طريق از تلقي شده اجتماعي امنيت براي

 ماعياجت تهديد منزله به مي شود زندگي شيوه هاي گوناگون آسيب پذيري موجب که فرهنگي معنوي، عوامل و دارد توجه جامعه اعضاي بقاي

نتايج تحقيق خوش فر و همكاران نشان داد، سرمايه اجتماعي، همبستگي مثبت و قوي با رفتارهاي مسوؤالنه نسبت به محيط  .[2بود] خواهند

سرمايه ي اجتماعي افراد)اعتماد نهادي، اعتماد عمومي، مشارکت اجتماعي، امنيت اجتماعي و عضويت  زيست دارد. اين رابطه قوي بين ميزان

مدني( با رفتارهاي مسوؤالنه آنان نسبت به محيط زيست حاکي از اين است که هنجارهاي اعتماد و مشارکت و همچنين احساس امنيت بر 

 [.1تاثير به سزايي دارند] کنش اجتماعي افراد نسبت به محيط طبيعي پيرامون خود
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 دیدگاه ها درباره سرمایه اجتماعی 

 دیدگاه اجتماع گرایی -
 مي انگاشته برابر مدني هاي گروه و ها انجمن ها، باشگاه محلي چون هاي سازمان با اجتماعي يسرمايه گرايي، اجتماع ديدگاه در

 خير ذاتا اجتماعي سرمايه است عقيده دارند که معطوف اجتماع در ها گروه اين دگيفشر و تعداد نگاهشان به که گرايان، اجتماع [.3شود]

 ياقتصاد و اجتماعي رفاه براي مثبت تأثير همواره جامعه در آن وجود و است بهتر توسعه براي باشد، بيشتر جامعه در آن ميزان چه هر و است

 [.4دارد]

 دیدگاه شبکه اي -
 از ميزان هر نه اين اساس بر شود؛ گرفته نظر در ي اجتماعيسرمايه منفي و مثبت  يجنبه دو هر شود مي سعي ديدگاه، اين در

 دروني و روابط مردم بين افقي و عمودي پيوندهاي اهميت بر [. همچنين4باشد] مفيد تواند نمي کجا، هر در آن وجود نه و اجتماعي سرمايه

 خانواده به اجتماعي درون نيرومند پيوندهاي الگو، اين در تأکيد شود. ها، بنگاه و ها گروه عنوان به سازماني، هاي هويت قبيل اين مابين في و

 که پيوندهايي از قبيل اجتماعي، ضعيف پيوندهاي بدون افقي، قوي پيوندهاي ولي مي دهد، مشترک مقصد هويت و حس اجتماعات و ها

 است ممكن نوردند، مي را اقتصادي و اجتماعي موقعيت که و شئون يتجنس قوميت، طبقه، دين، بر مبتني اجتماعي گوناگون هاي شكاف

 [.3آيند] در اي فرقه جويي منافع پي براي مبنايي

 دیدگاه نهادي  -
 طرفداران استدالل است. نهادي و قانوني سياسي، محيط محصول عمدتا اجتماعي هاي شبكه سرزندگي که است مدعي ديدگاه اين

 تحت که است اي وابسته رسمي نهادهاي کيفيت به جمعي، نفع خاطر به کردن عمل براي ها، گروه ظرفيت که خود است آن رويكرد اين

 توسعه روند در صورت مثبت به چه و منفي صورت به چه اجتماعي سرمايه تأثير عمال که نهادي ديدگاه ضعف [. نقاط3دارند] قرار آن تأثير

 [.4ديد] مي اجتماعي سرمايه توليد و ءارتقا عامل را توسعه فقط و بود گرفته ناديده

 دیدگاه همياري  -
 ديدگاه طرفداران هاي پژوهش بخش مؤثرترين کند. هم ادغام در را نهادي و اي شبكه ديدگاه دو قوي آثار کوشد مي ديدگاه اين

 و ها شد: اوال، دولت حاصل کلي ينتيجه سه مطالعات اين از است. رسيده ثبت به جهاني هاي توسعه بانک ويژه نامه از يكي در همياري

 گذارند مي جمعي اهداف تحقق بر مدني هاي گروه و  ها شرکت ها، دولت که تأثيري نيستند. بد يا خوب ذاتي طور به کدام هيچ جوامع

 درون است هم الزم و دارندن پايدار و گسترده يتوسعه ترويج براي را الزم منابع تنهايي به ها و اجتماعات بنگاه ها، دولت ثانيا، است؛ متغير

 تسهيل در دولت نقش مختلف هاي بخش اين بين در که نهايت اين در و بگيرند؛ شكل مشارکت مكمل عوامل ها بخش اين وراي در هم و

 [.3است] دارتر مسئله و تر همه مهم از اي توسعه مثبت نتايج

 

 نقش سرمایه اجتماعی  در رفتارهاي زیست محيطی مسئوالنه 
اي بشر بر روي اين کره خاکي، بستگي کامل به حفاظت از محيط زيست دارد و اين حقيقتي غير قابل انكار است. لكن ضرورت اين بق

محافظت نبايد دغدغه يک يا چند کشور تلقي شود، زيرا علي رغم آن که کشورها به وسيله مرزها از همديگر جدا مي شوند اما محيط زيست 

محصور شده و آثار تخريب آن از کشوري به ساير کشورها سرايت نكند. فاجعه هاي زيست محيطي که هر از گاهي  مرز نمي شناسد تا در آن

در گوشه و کنار جهان رخ مي دهد، اغلب حاصل فعاليت هايي است که بشر به ويژه از يكصد سال قبل در راه رسيدن به توسعه و رفاه و در 

 طبيعي منابع [. از اين رو مي توان چنين اظهار کرد که تخريب1ث تخريب محيط زسيت شده است]طي فرآيند صنعتي شدن انجام داده و باع

 زيست محيطي رفتارهاي حاضر، قرن [. در22مي کنند] ايفا بارزتري آن نقش در انساني عوامل که مي باشد انساني و عوامل طبيعي از برآيندي

 رفتهگ قرار محيط زيستي جامعه شناسان از بسياري توجه مورد زيست محيط بر عوامل تأثيرگذارترين مهمترين و از يكي به عنوان انسان،

[. رفتار مسئوالنه محيط زيستي که به معناي هر آن چه مي باشد که افراد به صورت رفتارها و اعمال خود براي مشارکت در رفاه 13است]

 اگر آن کنشگر در که است زيست محيط برابر در مسئوالنه و مثبت رفتار زيست محيطي، [. به عبارتي رفتار32محيط زيستي بروز مي دهد]

[. به اعتقاد صاحب نظران، رفتار مسئوالنه محيط زيستي مي تواند از 14نمي رساند] آسيبي آن به حداقل نمي کند حفاظت زيست محيط از

 [.21طريق کمک به حل مسائل و مشكالت محيط زيستي اثر مثبت بر محيط زيست بگذراد]

 زا جلوگيري براي ها رهيافت از دامنه وسيعي راهبردها، اين. است شده ارائه طبيعي منابع از حفاظت براي بسياري راهبردهاي کنونتا

 اموفقن تقريبا که است اين است بوده مشترک ها آن بين در تاکنون که اما چيزي. شوند مي شامل را زيست محيط و طبيعي منابع تخريب

[. استفاده رو به گسترش از واژه سرمايه اجتماعي و بحث در مورد آن در 32سازند] برآورده را نظر مورد اند انتظارات نتوانسته و اند بوده
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قلمروهاي مختلف علوم اجتماعي، اقتصاد و علوم سياسي، بحث هاي توسعه پايدار و طراحي نظام هاي مربوط به تدوين شاخص هاي اجتماعي 

طي سال هاي اخير، حاکي از پذيرش نقش اجتناب ناپذير اين نوع سرمايه و لزوم بررسي آن به منظور توسط سازمان هاي تخصصي جهاني 

 افزايش کيفيت زندگي، رفاه اجتماعي و تحقق توسعه پايدار در جوامع مختلف است.

 كاريهم ترويج باعث ست کها غيررسمي هنجار يک از ملموسي ينمونه و شكل اجتماعي، يسرمايه نيز صاحب نظران از برخي اعتقاد به

 التمشك حل در را مثبتي تأثيرات شود مي تواند گرفته کار به مثبت جهت در همكاري اين اگر اساس مي شود بر اين فرد چند يا دو بين

ت [. در واقع مشكالت زيست محيطي ناشي از مشكال12باشد] داشته پي در است خواهان را جمعي همكاري کلي به طور که زيست محيطي

[. سرمايه اجتماعي، همبستگي مثبت و قوي با 13عمل جمعي هستند از اين منظر براي حفاظت از محيط زيست نياز به اقدام جمعي است]

رفتارهاي مسئوالنه نسبت به محيط زيست دارد. اين رابطه قوي بين سرمايه اجتماعي افراد)اعتماد نهادي، اعتماد عمومي، مشارکت اجتماعي، 

ي و عضويت مدني( با رفتارهاي مسئوالنه آنان نسبت به محيط زيست حاکي از اين است که هنجارهاي اعتماد و مشارکت و امنيت اجتماع

 [.1همچنين احساس امنيت بر کنش اجتماعي افراد نسبت به محيط طبيعي پيرامون خود تاثير به سزايي دارد]

( 1هار شيوه مناسب براي توليد پايداري زيست محيطي اهميت دارند: اجتماعي، به چ يسرمايه باالي سطوح که دارد وجود تصور اين

 است اجراشدني اجتماعي هاي شبكه با که و اطالعات منابع بسيج و توزيع با اجتماعي يسرمايه مزاياي

 فعاالنه همكاري ايجاد به که گذارند اجرا مي به اي منفي و مثبت اجرايي هاي ضمانت با را مشترک هنجارهاي اجتماعي، هاي ( شبكه2

 شوند مي مشترک منجر تالش در تر

اجتماعي ريسک همكاري را کمتر مي کند، از اين رو تجارت و تعامل اجتماعي، هزينه کمتري تحميل مي  اعتماد شود مي ( تصور3

 کنند

 [.20کند] مي ايجاد مدني تفكر با و مفيدتر اجتماعي، شهروندان يسرمايه شود مي تصور در نهايت، ( و2
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 نتيجه گيري و پيشنهادها
توسعه بي رويه فعاليت هاي اقتصادي انسان از يک سو و اتكاي بي واسطه و وابستگي معيشتي قشر کثيري از جمعيت رو به رشد جهان 

قاي ندگي و ببه طبيعت از سوي ديگر، روز به روز از تنوع طبيعي اکوسيستم ها و زيست گاه ها مي کاهد و محدوديت هاي بيشتري را براي ز

حيات وحش فراهم مي کند. با توجه به محدوديت منابع مالي و اقتصادي و در نتيجه عدم امكان حفاظت از اين منابع در سطح گسترده، 

مهمترين  از يكي به عنوان انسان، زيست محيطي رفتارهاي حاضر، قرن اجراي طرح ها و برنامه هاي حفاظت از محيط زيست ضروري شد. در

 ضمن زيست محيطي رفتارهاي. است گرفته قرار محيط زيستي جامعه شناسان از بسياري توجه مورد زيست محيط بر عوامل گذارترينتأثير و

 اجتماعي رمايهس اصطالح اساسي مي پذيرند. ايده تأثير عواملي از نيز خود مي گذارند تأثير تهديدات زيست محيطي و مسائل بيشتر بر اين که

 شود مي ايجاد جامعه و سازمان در موجود افراد پيوند و اجتماعي روابط مي باشد و از اجتماعي تعامالت کردن قلمداد مثبت و ارزشمند در

 اجتماعي سرمايه که گفت توان مي کلي طور شوند به مي مند بهره دو جانبه روابط از حل مشكالت در همكاري و اطالعات تبادل با افراد اين.

 بخشد. از اين رو مسائل مي ارتقا را جامعه يک نهادهاي و افراد ميان همكاري که است رسمي غير هنجاري يا اجتماعي جوهر ظرفيت، يک

 به ايدب مردم ملي سطح در .شود کنترل و بررسي نفع ذي اهالي و مردم مشارکت با وجه در بهترين بايد باشد که سطحي هر در زيست محيط

 ار عمومي آگاهي بايد ها دولت. داشته باشند دسترسي آن به رسيدگي در مسئوالن اقدامات و شان محيط زيست درباره مناسبي اطالعات

 و قوقيح نشريات عموما به بايد مردم. کنند را تقويت آن و حمايت مردم، تر بيش هرچه مشارکت از فراگير رساني با اطالع تشويق، و تسهيل

 داشته باشند لذا در همين راستا پيشنهادهاي زير ارائه مي گردد: مؤثر ترسيدس آنان اجرا و اعمال و زيست محيط درباره مسائل نهادي

گسترش سطح آگاهي، دانش و بينش زيست محيطي جامعه و تقويت فرهنگ و معارف ديني مشارکت و مسئوليت پذيري اجتماعي  -

 براي حفاظت از محيط زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه

 حفاظت جهت ها آن آمادگي و عمومي افكار بسيج در مهمي نقش تواند مي مختلف تحصيلي طعمقا در محيطي زيست هاي آموزش -

 آن يپذير مسئوليت و امانتداري حس افزايش موجب آينده و فعلي هاي نسل حقوق به نسبت افراد آگاهي که چرا کند بازي زيست محيط از

 .شود مي بهتر زيست محيط ايجاد قبال در ها

 ليتمسئو احساس باره اين در همه و باشد مردم آحاد همه وظايف جز بايد موضوع اين و يابد ارتقا زيست محيط با اررفت فرهنگ بايد - -

 .داد ارتقا حدودي تا را فرهنگ و پذيري مسئوليت حس اين راستا اين در ترويجي آموزشي هاي دوره برگزاري با توان مي لذا کنند

 زيست محيط از حفاظت و انجمن هاي دوستداران دولتي تشويق سازمان هاي غير و حمايت -

ه ب نقش زيست محيط هاي گيري تصميم و سازي تصميم در واحد يد و هم صدا مردان و زنان همه شود تا فراهم شرايطي بايستي -

 باشند. داشته سزايي

 تالش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقه اي براي مقابله با آلودگي هاي زيست محيطي -
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 مراجعمنابع و 
، 3، شماره 1(. نقش قوه قضائيه هند در حفاظت از محيط زيست، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 1343ارشدي،م.)[  [1]

 1342پاييز 

 200-341 صص. کيهان انتشارات هفتم، چاپ. توسعه شناسي جامعه(. 1342)غفاري. غالمرضا و مصطفي ازکيا، [2]

 محيط زندگي در کيفيت و اجتماعي يسرمايه مفهومي ارتباط . بررسي(1310براتي،ن و يزدان پناه شاه آبادي،م.) [3]

فرهنگي، سال  مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه فرهنگي، ، جامعه پژوهي(پرديس جديد شهر: موردي يشهري)نمونه

 21-23،صص 1310دوم، شماره اول، بهار و تابستان 

(. بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و سبک 1311حسين نژاد، ف.)بني فاطمه،ح، روستايي،ش، عليزاده اقدم،م.ب و  [2]

زندگي محيط زيستي در بين شهروندان شهر تبريز، دوفصلنامه جامعه شناسي اقتصادي و توسعه، شماره دوم، پاييز و 

 32-23، صص 1311زمستان 

 قه،الحقي بسيط فلسفي قاعده و گايا هنظري پردازش با محيطي زيست اخالق بررسي(. 1312.)م شيراوند، و م بيدهندي، [3]

 22-13 صفحات ،1312 تابستان و بهار ،33 شماره دوازدهم، سال ديني، پژوهي انسان پژوهشي -علمي فصلنامه دو

 (. دموکراسي و سنت هاي مدني، ترجمه محمدتقي لفروز، تهران، انتشارات روزنامه سالمت 1340پاتنام،ر.) [2]

 امنيت در آن تأثير و اجتماعي سرمايه هاي مؤلفه ارزيابي و تحليل(. 1312.)واحدي،ح و کسبي،د عباسي پورموسوي،م، [2]

 دانشگاه پژوهشي علمي فصلنامه فضا، جغرافيايي آمايش مجله تهران، شهر 12 منطقه موردي مطالعه. شهر اجتماعي

 1312 زمستان/ دهم مسلسل شماره/ سوم سال گلستان،

 سرمايه اجتماعي، اعتماد، دموکراسي و توسعه، نشر شيرازه(. 1342تاجبخش،ک.) [4]

ائل اجتماعي (. سرمايه اجتماعي و رفتارهاي زيست محيطي، همايش بررسي طرح مس1344خوش فر،غ و صالحي،ص.) [1]

 133 1استان مازندران، آبا

 )مورد يافتگي توسعه سطح با اجتماعي سرمايه هاي شاخص بين رابطه (. بررسي1313زاخاني،ش.)رخوش فر،غ و مي [10]

، 2اجتماعي، دوره  توسعه و مشارکت فصلنامه (، دو1310-1343سالهاي  در گلستان استان هاي شهرستان: مطالعه

 1-23، صص 1313، پاييز و زمستان 3شماره 

محلي)مطالعه موردي: (. نقش سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار 1313ساالري سردي،ف، بيرانوندزاده،م و عليزاده،د.) [11]

 1313سكونتگاه هاي شهري و روستايي منطقه عسلويه(، هويت شهر،شماره نوزدهم، سال هشتم،پاييز 

 بازرگاني، پژوهشنامه فصلنامه انساني، سرمايه تشكيل در اجتماعي سرمايه نقش(. 1342.)نادر مهرگان، و علي سوري، [12]

 22 شماره ،11 سال

(. بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رفتارهاي زيست محيطي، مجله جامعه شناسي ايران، 1311.)صالحي،ص و امام قلي،ل [13]

 113-10، ص 2، ش 13دوره 

 فصلنامه محيطي، زيست اخالق در پژوهش هاي ويژگي و ضرورت(. 1342.)منصور ولي، شاه احمد، سروستاني، عابدي [12]

 1342 ،2 و 3 هاي شماره سوم، سال فناوري، و علوم در اخالق

 مسئوالنه محيطي زيست رفتارهاي و اجتماعي سرمايه(. 1344.)صالحي،صادق و فر،غالمرضا خوش محمود، عقيلي،سيد [13]

 الف-يک جلد شانزدهم، جلد طبيعي، منابع و کشاورزي علوم مجله در ايران، شمال در

 32-20 صص(.112)تدبير، توسعه، در اجتماعي سرمايه نقش(. 1340.)ب علوي، [12]

زيست محيطي کشاورزان، فصلنامه اخالق در علوم  اخالق ي اجتماعي و(. سرمايه1313غياثي،ع، ساراني،و و پارياب،ج.) [12]

 1313، 2و فناوري، سال يازدهم، شماره 

 پژوهشي  علمي گردشگران، فصلنامه محيطي زيست رفتار و دانش نگرش، (. شكاف1312فاضلي،م و جعفرصالحي،س.) [14]

 121-132،صص12،تابستان22هشتم، شماره سال گردشگري مديريت مطالعات

 ،11 سال مديريت، دانش فصلنامه. سازمان در نو رويكردي: اجتماعي سرمايه(. 1343.)طاهره فيضي، و ابوالحسن فقيهي، [11]

 2-23 ،22 شماره

 محيطي، جامعه زيست دغدغه و اجتماعي يسرمايه يرابطه شناختي جامعه (. تحليل1312کبيري،ا و کريم زاده،س.) [20]

 1312(. شماره اول،بهار 23پياپي) شماره هشتم، و بيست سال کاربردي، شناسي

http://www.rassjournal.ir/


 28 - 13  ، ص1317 زمستان، 16رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 مطالعه: روستاييان مشارکت ميزان بر اجتماعي انسجام تاثير(. 1344.)تازه،م و صديقي،ع خادمي،ح، شيراصفهاني،ز، گل [21]

 2 شماره ،12 سال توسعه، و روستا فصلنامه بروجن، شهرستان گندمان، بخش موردي

 .تهران رامين، نشر امنيت، شناسي جامعه ،( 1342) منوچهر لرني، [22]

 در ي اجتماعيسرمايه نقش(. 1311.)سراسكانرود اکبرپور محمد و نوربخش سيدمرتضي سيدحسن، لنگرودي، مطيعي [23]

 ملي همايش ،( هشترود شهرستان مرکزي بخش توابع از خورجستان روستاي:موردي يمطالعه)روستايي يتوسعه

 .روستايي يتوسعه

زيست،  محيط بهسازي در شهروندي مشارکت بر آن و نقش اجتماعي (. سرمايه1312مواليي،ن و عزيزمحمدي،ف.) [22]

 (1312: سال) طبيعي منابع و آب زيست، محيط نگهداشت در کاربردي هاي پژوهش ملي همايش اولين

 و 33 شماره مديريت، مطالعات نامه فصل نقوي، ها نظريه و مفاهيم اجتماعي، (. سرمايه1341نقوي، م ع.)الواني،م و  [23]

32. 
[26] Adler. P. S. (2002). Social capital prospect for a new concept. Academy of Management 

Review, 12(1),17.40. 

[27] Andriani, L. (2013). Social capital: A road map of theoretical frameworks and empirical 

limitations. 

[28]  Ballet. J, Sirven, Nicolas and Requiers-Desjardins .Mélanie.( 2007). Social Capital and 

Natural Resource Management: A Critical Perspective, the Journal of Environment & 

Development, Volume 16, Number 4. 

[29]  Bamberg, S., & Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: 

A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. 

Journal of environmental psychology, 27(1), 14-25. 

[30]  Bhagavatula, S., Elfring, T., Tilburg, A. V., Gerhard G. V. B., (2010), "How social and 

humanCapital influence opportunity recognition and resource mobilization in India's 

Handloom Industry", Journal of Business Venturing, 25 )3(: 245-260. 
[31]  Brunie, A., (2009), "Meaningful distinctions within a concept: Relational, collective, 

and generalized social capital", Social Science Research, 38 (2): 251-265. 
[32] Burkhardt J, Comstock G, Hartel PG, Thompson PB, Chrispeels MJ, Mous-coplat CC, 

Streiffer R (2005). Ag- ricultural Ethics. Issue paper No. 29,  Council for Agricultural 

Science and Technology. 

[33]  Ehrich PR. Human nature, nature conservation, and environmental ethics. BioScience 

2002; 52(1): 31-43. 

[34] Ferraro, P. J. (2000). Global Habitat Protection: Limitations of Development 

Interventions and the Role for a Permanent International Habitat Reserve. 

[35]  Ifegbesan, A. (2010). Exploring Secondary School Students' Understanding and 

Practices of Waste Management in Ogun State, Nigeria. International Journal of 

Environmental and Science Education, 5(2), 201-215. 

[36] Jin, M. (2013). Does social capital promote pro-environmental behaviors? Implications 

for collaborative governance. International Journal of Public Administration, 36(6), 

397-407.. 

[37] Klöckner, C. A. (2013). A comprehensive model of the psychology of environmental 

behaviour—A meta-analysis. Global environmental change, 23(5), 1028-1038. 

[38] Milfont, T. L., & Duckitt, J. (2004). The structure of environmental attitudes: A first-and 

second-order confirmatory factor analysis. Journal of Environmental Psychology, 24(3), 

289-303.   
[39] Monostori, K., & Horich, B. (2008). Studies environmental awareness: Attitude or 

action?. Journal of Review of Sociology, 14 (2), 5-31. 

[40] Murphy TP. The second Minnesota Report Card on Environmental Literacy: A survey 

of adult environmental knowledge, attitudes and behavior. Minnesota office of 

Environmental Assistance; 2004. 

[41] Paarlberg, R. (2009). The ethics of modern agriculture. Society, 46(1), 4-8. 

[42] Pehkonen, A. (2006). Immigrants Paths to Employment in Finland. ybtest, 42, 113-128. 

http://www.rassjournal.ir/


 28 - 13  ، ص1317 زمستان، 16رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
[43] Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and consequences. Canadian journal of 

policy research, 2(1), 41-51. 

[44] Qiangguo, C. (2002). The Relationships between Soil Erosion and Human Activities on 

the Loess Plateau'. In Proceedings of the 12th international soil conservation 

organisation conference (pp. 26-31). 

[45] Ring, J., Peredo, A. & Chrisman, J., 2010, Business Networks and Economic 

Development in Rural Communities in the United States, Entrepreneurship Theory and 

Practice,Vol.34, PP. 171-195. 

[46] Small, M. L. (2002). Culture, cohorts, and social organization theory: Understanding 

local participation in a Latino housing project. American Journal of Sociology, 108(1), 

1-54. 

[47] Steg, L and Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behavior: An integrative 

review and research agenda. Journal of Environmental Psychology 29 (2009) 309–317.  

[48] Vicente, P., & Reis, E. (2008). Factors influencing households' participation in recycling. 

Waste Management & Research, 26(2), 140-146. 

http://www.rassjournal.ir/

