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 محیطیزیست رفتار شناختیجامعه تبیین

 )مطالعه موردی: شهروندان تهرانی(
 

 2*دیهول منصور، 2 زادهسراج حسین سید ،1 نژادنصرتی فرهاد
 و توانبخشی، تهران، ایران دانشگاه علوم بهزیستی ،رفاه اجتماعی آموزشی گروه.1

 ، تهران، ایرانخوارزمی دانشگاه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،شناسیگروه جامعه.2

 
 (14/06/98تاریخ پذیرش مقاله:   04/02/98)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چكیده
است که دنیای امروز با آن روبرو است. این مسئله یکی از  ترین مسائلیزیست یکی از مهمموضوع حفظ محیط   

ژه در کالنشهرها بوده است. کالنشهر ویهحال توسعه ب در بیشتر کشورهای در گذشته قرن ربع همیشگی هایدغدغه

که فشار جمعیتی و  استمحیطی دلیل تمرکز جمعیت، صنعت و خدمات دچار مشکالت عدیده زیسته تهران نیز ب

محیطی این شهر را فراهم آورده محیطی موجبات تنزل کیفیت زیستهای زیستناساگاری و عدم تطابق با ظرفیت

های های اصلی خسارتزیست یکی از علتدر قبال محیط انسانی نادرست رفتار و آگاهی نگرش، میان این است. در

 محیطی شهروندان تهران است. روششناختی رفتار زیستمحیطی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین جامعهزیست

تهران است  گانه 22نفر از شهروندان ساکن در مناطق  385شامل  آماری و نمونه بوده پیمایشی نوع از انجام پژوهش

اند. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده است. نتایج تحقیق ای انتخاب شدهای چندمرحلهگیری خوشهکه با روش نمونه

محیطی شهروندان تهران در حد متوسط رو به باال است. همچنین دهد میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیستنشان می

محیطی با رفتار آن وجود دارد. عالوه بر و آگاهی زیست داری بین نگرشدهد که رابطه مثبت و معناها نشان مییافته

درصد  6اند محیطی توانستهو آگاهی زیست دهد در مجموع دو متغیر نگرشاین نتایج مدل معادله ساختاری نشان می

 محیطی را تبیین کنند.از واریانس رفتار زیست

 

 محیطی، تهران.زیست آگاهییطی، محمحیطی، نگرش زیسترفتار زیستها: کلیدواژه
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 مقدمه
زیست، تعامل میان شناسان محیطجامعه زعمبه   

 –عوامل اجتماعی تأثیرزیست تحتانسان و محیط

یکی از راهکارهای  گیرد.فرهنگی مختلفی قرار می

 زیست و جلوگیریاجتناب از آسیب رساندن به محیط

ابعاد  وسویسمتبه ها از تخریب آن، تغییر رفتار انسان

دستیابی به تغییرات رفتاری در . گرایانه استطبیعت

نیازمند ایجاد  ،در ابتدانیز  ارتباط با موضوعی خاص

. تغییر در نگرش افراد نسبت به همان موضوع است

 ایمسئله زیستبا محیط منطقی و مناسب برخورد

 یابد. رفتارمی ارتباط انسان رفتار با که است

 و هااندیشه براساسعموماً  افراد محیطیزیست

 در تغییر هرگونه و گیردمی شکل آنان هاینگرش

 در ابتدایی تغییرات رفتارهای پایدار مستلزم

 بر آمریکا در که متعددی تحقیقات نتایج. هاستنگرش

 نشان شده طراحی بهینه هایساختن ساختمان روی

 جهت در فنّاورانه هایطرح موفقیت که است داده

 هانگرش به بستگی زیادی حد تا مصرف انرژی هشکا

 ,Herinدارد ) هافنّاوری این کنندگانمصرف رفتار و

های نگرش بنابراین ؛(1376به نقل از توسلی،  1981

 شان از زیستافراد در ارتباط با محیط

به  هاآنمحیطی رفتارهای زیست مهم هایکنندهتعیین

های در حال حاضر آلودگی آیند.شمار می

پایتخت کشور، با وجود  عنوانبهمحیطی تهران زیست

یافته آن جدی و بعضاً و ظاهر توسعه شهرکالننام 

نماید. آلودگی هوا و صدا، وجود معضالت بحرانی می

عدیده در خصوص دفع صحیح فاضالب و همچنین 

جامد، آلودگی منابع  زائداعمال مدیریت صحیح مواد 

و روند تخریب باغات و  آب، کمبود سرانه فضای سبز

های طبیعی درونی و پیرامونی شهر همگی اندازچشم

محیط تهران در میان موجبات تنزل کیفیت زیست

جهان گردیده است )انصاری و  شهرکالن 124

 پیرامون است بحثی پژوهش حاضر (.1386سرمدی، 

محیطی های زیسترفتار شناختیتبیین جامعه

 واسطهبهحقیق حاضر تهرانی، لذا در ت شهروندان

محیطی در تالش های زیستو نگرش آگاهیبررسی 

کدام یک از »هستیم که  سؤالبرای پاسخگویی به این 

محیطی شهروندان متغیرهای اجتماعی بر رفتار زیست

اجتماعی  متغیرهای تأثیربررسی  «تهرانی مؤثر است؟

محیطی از این جهت ضرورت دارد مؤثر بر رفتار زیست

 هایشیوه که دارند اعتقاد ری از کارشناسانکه بسیا

های العملدستور همچنین و تکنولوژیک و اقتصادی

 .زیستی کافی نیستندمحیط مسائلسیاسی برای حل 

 و تکنولوژیک اقتصادی پرهزینه اقدامات از سوی دیگر

کشوری مانند ایران کمتر قابل اجرا است،  برای

 عوامل درك توان اذعان کرد که بدونمی بنابراین

 – هاارزش شناخت مانند اجتماعی و فرهنگی

حل  معمول هایاعتقادات، شیوه و هاانگیزه ها،نگرش

 درك. بود خواهد ناکافی زیستیمحیط مسائل

 ایپایه عنوانبه تواندمی اجتماعی و فرهنگی هایجنبه

 سیاست اجرای خصوص در هدفمندتر استفاده برای

 و خانگی صنعت، مختلف هایبخش در مدیریت،

 درك همچنین. گیرد قرار برداریبهره مورد تجاری

 جامعه هر بر حاکم اجتماعی و فرهنگی عوامل

 تا نمود خواهد کمک را ما...(  و هاارزش ها،نگرش)

رفتار در قبال مسائل  ساختن منطقی روند

 .نمائیم دنبال پایدار و مؤثر طوربه زیست رامحیط
 

 مبانی نظری
گذار کالسیک که هر سه بنیاندرحالی    

در آثار « وبر»و « مارکس»، «دورکیم»شناسی: جامعه

زیستی خود به طور ضمنی به مباحث محیط

اند، ولی این مباحث هرگز در کانون توجه پرداخته

شناسی قرار نگرفته است. شاید به این دلیل که جامعه

گذاران، تبیین مفسران و مترجمان آثار این بنیان

ری اجتماعی را بر تبیین محیطی یا فیزیکی ساختا

اند، یا شاید علت چنین غفلتی وجود این ترجیح داده

باور باشد که جامعه انسانی مستقل از محیط طبیعی 

( 1996(. به نظر گلدبالت )1380 آن است )تومه،

نظریه اجتماعی کالسیک چارچوب مفهومی کافی برای 

شان را یستزفهم رابطه پیچیده بین جوامع و محیط

هایی تأکید ندارند و اینکه هرجا بر چنین موضوع
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هایی که جوامع انسانی کند تنها به شیوهمی

اند توجه کرده است شان را تغییر دادهزیستمحیط

بدون اینکه به عواقب منفی این تغییرات توجه کرده 

 (.Goldblatt, 1996 cited in Salehi, 2010 andباشد )

هایی ها و تئوریپژوهش تنها به نظریهبنابراین در این 

شناسی شناسان معاصر جامعهکه توسط جامعه

 پردازیم.زیست ارائه شده است، میمحیط

 دیدگاه چرخه تولید

در  1دیدگاه چرخه تولید توسط اشنایبرگ و گولد

مطرح « 2زیست: تحمل تضادجامعه و محیط»کتاب 

اورانه کنند این تغیر فنّشده است که در آن ادعا می

شوند و رشد جمعیت است که باعث رشد تولید می

 اشنایبرگ، نقش خیلی محدودی در این رشد دارد.

 محیطیزیست هایو سیاست مشکالت سیاسیِ اقتصاد

 ساختار داخل در که کندمی ترسیم عنوان این به را

 او که چیزی است، یافته سازمان صنعتی، مدرن جامعه

 سیستم یک ذاتی نیاز به این .نامدمی تولید چرخه

 ایجاد با مستمر طوربه باید که گرددمی بر اقتصادی

 جدید، محصوالت برای کنندگانمصرف تقاضای

 معنای به این که جایی در حتی کند، سودآوری

 از که باشد اینقطه به اکوسیستم رساندن

 فراتر خود 3حمل گنجایش یا خود رشد هایمحدودیت

 است تبلیغات تقاضا، گسترش برای مهم ابزار یک. رود

 کندمی مجاب جدید محصوالت خرید به را مردم که

 (.Hannigan, 2014) ببرند باال را خود زندگی سطح تا

مفهومی است که بر توجه ما به « چرخه تولید»

های اجتماعی متمرکز است و تأکید ها و نهادساختار

کند که ما بخشی از یک نظام هستیم که باید به می

د ادامه دهد، به تولید مستمر ادامه دهد و رش

کنندگانی را خلق کند که تا آنچه را تولید شده مصرف

است مصرف کنند. این فرایند نیازمند منابع و انرژی 

شود ضایعات مصرفی و صنعتی بیشتر است و باعث می

 ,Schnaiberg and Gouldطور مداوم تولید شود )به

خه تولید حول تعامل ترین صورت، چر(. در ساده1994

دو فرایند ساخته شده است؛ فرایند اول گسترش 

قابلیت فنّاورانه است. همراه با قابلیت تکنولوژیکی 

گسترده مخصوصاً در جوامع صنعتی ضرورت گسترده 

منظور ایجاد پشتوانه اقتصادی استفاده از این قابلیت به

شود. دومین فرایند شامل برای جمعیت فراهم می

د اقتصادی است حتی هنگامی که بسیاری از تسلط رش

دانند این تفوق احتماالً به اختالل گیرندگان میتصمیم

بومی انجامد. این اختالل زیستبوم میدر زیست

نظمی موقتی عنوان بیبینی شده اغلب تنها بهپیش

 ,Schnaiberg and Gouldشود )کنار گذاشته می

1994.) 

 آمیزجامعه مخاطره

مخاطره و »ی هایی دربارهت مربوط به پندارهرشد ادبیا

تا حد زیادی مدیون  شناختیدر نظام جامعه« جامعه

(. 1390است )ریتزر و گودمن،  4بک تأثیر ژرف اولریخ

 که کندمی شروع فرضپیش این با را اشنظریه بک

 که طبقاتی یا صنعتی جامعه یک از غربی کشورهای

 در شده تولید تثرو که است این اصلی موضوع آن در

 اجتماعی نابرابر راه یک از تواندمی چگونه اجتماع،

 و فقر)آن  منفی تأثیرات کهدرحالی شود، توزیع

 یک سمت به شودمی داده جلوه کوچک( گرسنگی

 و خطرات آن در که آمیزمخاطره جامعه نام به پارادایم

 مخصوصاً مدرنیزاسیون، توسط شده ایجاد مضرات

حرکت  شوند، هدایت یا و گیریشپی باید آلودگی،

 طور به خطرات دومی در که شودمی گفته .اندکرده

 (.Hannigan, 2014است ) شده توزیع ترییکنواخت

ی ارزیابی مخاطره که همزمان با بک بین اندیشه

خواهی پدید آمده و پندارهای تقدیری تجدد

هایی را که شود. مخاطرهپیشاصنعتی، تمایز قائل می

شوند در ورای کنترل بشر ی تقدیر تعریف میلهمنزبه

و بالهای  دهند. شیوع طاعون، خشکسالیقرار می

ی دنیای پیشاصنعتی، زیر این عنوان طبیعی شاخصه

ها را تحمل گرفتند تا انسان بتواند آن)تقدیر( قرار می

ی صنعتی، پندارهای مخاطره اما در جامعه کند؛

پذیر های محاسبهگیریروشنی متأثر از تصمیمبه

دهند. ی تمدن فناوری روی میهستند که در عرصه

که  ی مخاطره را پیش آورداین وضعیت، نحوه محاسبه

های بیمه و اقدامات به کمک تعاریف حقوقی، شرکت
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ی صنعتی انجام حفاظتی در برابر خطرات جامعه

ی افراد در گیرد. دولت رفاهی راهی برای بیمهمی

ها، گرایی در کنار بیماریصنعتی هایمقابل مخاطره

اما از  سالخوردگی، بیماری و بیکاری به ارمغان آورد؛

های سده بیستم، جامعه صنعتی با مسائلی روبرو میانه

ی ناپذیر بودند. تخریب بالقوههایی بیمهشد که مخاطره

ای و شیمیایی، های هستهسیاره زمین در عصر فناوری

با مخاطراتی زندگی ها گویای آن است که انسان

توانند بیمه شوند )الیوت ها نمیکنند که در برابر آنمی

« هاخطر»یا « شرها»، «هاریسک»این . (1390و ترنر، 

های( مسیر توسعه خاص یا نوع یا هزینه) اثرات جانبی

مدرنیزاسیونی است که جزء خصایل ممیزه جوامع 

ان مدرن است. جان کالم در نظریه بک این است که زی

های تجدد ]مدرنیزاسیون[ رفته رفته دارند بر و هزینه

آمیز به چربند. به گفته بک جامعه مخاطرهفواید آن می

وتار آن، جوانب سیاه و تیره معنی عصری است که در

پیشرفت به نحو فزاینده مباحثات اجتماعی را زیر 

دید و نه گیرند. آنچه که نه کسی میسیطره خود می

یعنی به خطر افتادن بشر به دست  خواست،کسی می

خودش و ویران کردن طبیعت، دارد به موتور محرك 

از نظر بک، اکنون ما  (.1380شود )بری، تاریخ بدل می

بریم که در آن به سر می 5آمیزدر جامعه مخاطره

عنوان وضعیتی فرض محیطی بهمشکالت زیست

شوند که پیش از آن به طبقه اجتماعی بستگی می

 (.Irwin, 2001)داشت 

 محیطیپارادایم نوین زیست

شناسی ترین اظهارات در باب لزوم جامعهیکی از مهم

شناسان آمریکایی به زیست، از سوی جامعهمحیط

مطرح شده است. ادعای  7الپو دان 6های کاتوننام

صورت ارائه پارادایمی جدید در ها بعدها بهآن

 8محیطیزیستعنوان پارادایم نوین شناسی بهجامعه

ها این پارادایم باید جایگزین مطرح شد. به گفته آن

بشر(  سازی بشر )یا معافیتپارادایم سنتی مستثنی

ها را با سایر مخلوقات متفاوتند و هیچ که انسان شود

 محدودیتی بر جامعه انسانی حاکم نیست. پارادایم

 9پارادایم مسلط اجتماعی از انتقال محیطیزیست نوین

پارادایم  به( دارد قرار اقتصادی رشد بر اولویتش که)

 ی محیطیهاارزش حفظ که)محیطی نوین زیست

هرچند که  است. داده قرار توجه مورد را( باشدمی

الپ منکر این نبودند که نوع بشر واجد کاتون و دان

هم قبول  های خاصی است ولی این موضوع راویژگی

شود تا یهایی باعث منداشتند که چنین ویژگی

محیطی مستثنا های انسانی از محدودیت زیستگونه

الپ بر این اصرار در همین راستا، کاتون و دان شوند.

زیستداشتند که نگرانی درباره بحران در حال رشد 

تنها برای جهان طبیعت پیامدهایی دارد،  نه محیطی

بلکه برای جامعه انسانی هم نتایج مهمی به بار خواهد 

شناسی ی جدیدی را در جامعهرویکرد عرصه آورد. این

ی را به اندازه زیستمحیطکند که مطرح می

فرایندهای سیاسی و اقتصادی، برای درك شرایط 

محیطی پارادایم نوین زیست .دانداجتماعی ضروری می

عنوان جزئی از یک اکوسیستم نوع بشر را فقط به

کند و معتقد است که امورات تر معرفی میبزرگ

طور جامعه قرار تأثیر طبیعت و همینانسانی تحت

گیرد به همین ترتیب، محیط بیوفیزیکی، محیط می

 (.Irwin, 2001) کندمادی برای کنش انسانی ایجاد می

 محیطی:مفروضات اصلی الگوی نوین زیست

هم بر  ها خصوصیاتی استثنایی دارند ولی بازانسان-1

 اند.ی از بسیارانبوم )اکوسیستم( جهانی یکنظام زیست

امور آدمیان تنها از عوامل اجتماعی و فرهنگی تأثیر -2

های پیچیده در شبکه پذیرد بلکه کنش و واکنشنمی

که اعمال طورینهد، بهطبیعت نیز بر امورشان اثر می

 های نامتعمد داشته باشد.تواند بسی پیامدانسانی می

وابسته  زیست بیوفیزیکی متناهیها به محیطانسان-3

شناختی هایی فیزیکی و زیستهستند که محدودیت

 کند.برایشان مقرر می

اگرچه مخترع بودن آدمیان و قدرت ناشی از آن -4

ممکن است تا مدتی موهم این وهم باشد که حدود 

کند، معهذا تر میهای[ آنان را فراختوان] ظرفیت حمل

را ها توان آنشناسی نافذند و نمیبومقوانین زیست

 (.1380ها غلبه کرد )بری، منسوخ و یا بر آن
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الیر، مباحث عمومی در مورد الپ و ونبه گفته دان

، لزوم رسیدن به «محدودیت رشد»ناپذیری اجتناب

و نیاز « حفظ تعادل طبیعت»یک اقتصاد پایا، اهمیت 

محورانه که طبیعت تنها برای به رد این ایده انسان

هایی از این تغییرها د، مثالها وجود داراستفاده انسان

گیرند ها نتیجه میهستند. در رابطه با این تغییرات، آن

بینی را هایی در کنار هم یک جهانکه چنین ایده

الیر برای تمایز این الپ و وندهند. دانتشکیل می

های اساسی با پارادایم دیدگاه جدید که اختالف

محیطی زیست اجتماعی غالب دارد، آن را پارادایم نوین

، 1976ها در سال (. آنSalehi, 2010) نامیدند

ای در مقیاس گویه 15دریافتند که یک مجموعه 

، مخالفت با 10لیکرت با پنج بعد )محدودیت رشد

، رد 12، شکننده بودن تعادل طبیعت11محوریانسان

 (14محیطیو امکان بحران زیست 13ایده معافیت بشر

سنجید، تفاوت را میکه پارادایم اجتماعی جدید 

زیست و مردم عادی آشکاری را بین متخصصان محیط

ها را دهد. در نتیجه اعالم کردند که این گویهنشان می

عنوان شاخصی برای پارادایم جدید توان بهمی

 محیطیزیست نوین پارادایم محیطی تلقی کرد.زیست

 منعکس را بشری زندگی در طبیعی محیط اهمیت

 هم به موجوداتی هاانسان ن دیدگاه،ای در. کندمی

 بینیپیش نتایج تواندمی انسانی عمل و اندوابسته

(. Felts, 2008طبیعی داشته باشد ) محیط بر اینشده

 محیطیزیست نوین پارادایم باورند که بر این برخی

 مورد در تحقیق مفید جهت و متوسط برد با اینظریه

 این بر سایرین کهلیدرحا کند،می فراهم رفتار و جهان

 و نیست نظریه محیطیزیست نوین پارادایم که باورند

 فراهم محیط به مردم نگرش سنجش برای ابزاری صرفاً

این امروزه، این  وجود با (.Salehi, 2010سازد )می

ترین مقیاس برای سنجش استفادهمجموعه به پر

محیطی )اکولوژیکی( تبدیل نگرش( زیست) بینیجهان

ی دهندهی باال در این مقیاس نشانست. نمرهشده ا

گرایانه است که قاعدتاً باید منجر بومگیری زیستجهت

 گرایانه شود.زیستهای محیطبه باورها و نگرش

 

 اکوفمنیسم

 میان روابط تقویت جنبش عنوانبه اکوفمنیسم

 طوربه است؛ شده تعریف ،هافمنیست و گرایانمحیط

 که کندمی ارزیابی نظریه را ینا اکوفمنیسم تر،دقیق

 یهانابرابری کننده تقویت یا حامی یهاایدئولوژی

 کنندهتضعیف یهادیدگاه با طبقاتی و قومی جنسیتی،

 به طورکلیبه اکوفمینیسم .اندمرتبط زیست،محیط

 باروری، لحاظ از طبیعت زن و بین تشابه معرفی

 با را آن آخر در و پردازدمی اتحاد ایجاد جویی،صلح

دهد می قرار مقایسه موجود مورد یهاتضاد و مرد

(Longenecker, 1997.) و اصول همانها اکوفمینیست 

 با این اما دارند، را کالسیک هایفمینیست یهادیدگاه

 بیشتر زیست،محیط مسائل در زنان نقش که تفاوت

 به نسبت بشر نگرش. باشدها میآن توجه مورد

 و اهمیتبی زن به نسبت هاآن نگرش همانند طبیعت

 دیدگاه که درصددها اکوفمینیست .باشدمی دستانهفرو

 .دهند تغییر و زنان طبیعت به نسبت را مردم

 یرابطه خصوص در مختلفی نظراتها اکوفمینیست

 ها اینآن از برخی. کنندمی بیان طبیعت با زنان

 بیولوژیکی ساختار از ناشی را طبیعت زن به نزدیکی

مسئولیتی  دارای زنان معتقدند و دانندمی نز

 و طبیعت بقای و سالمت به نسبت فردمنحصربه

 زنان اتحاد بر بسیاری .باشندمی زمین یکره از مراقبت

 که باورند این بر دیگر بعضی ورزند،می تأکید طبیعت و

 یکی و پیوستن برای تالش طبیعت صرفاً با ارتباط

 هر طبیعت که معتقدند دیگر برخی. نیست آن با شدن

 تعیین خودش واقعی در محل را چیز هر و کس

 ارباب کسی چه که گویدمی خود ساکنان به و کندمی

 تشخیص مردم که خواهندمی هاآن از بعضی .است

 و به است طبیعت جزء است زمین روی در آنچه دهند

 باید دنیا مشکل حل برای بنابراین. گرددمی بر طبیعت

 با یکدیگر ارتباط در جهان در موجود چیزهای یهمه

 سیاسی، یهااکوفمینیست از برخی. شوند نگریسته

 و عقیده هستند زنان یواسطهبه جهان یاداره خواهان

باشد )رحمانی  زنان اختیار در بایدها حکومت که دارند

 یپایه بر اکوفمینیسم حقیقت در (.1388 و مجیدی،
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 به محورانهخود و هپسندانخود رفتار از نگرش تغییر

 بنا طبیعی به جهان نسبت فروتنانه و مهرآمیز رفتار

 و طبیعی محیط با انسان روابط تغییر به که شده

 (.1387گردد )شجاعی، می منجر مرد و زن و انسان

 به نزدیکی از طریق زنان اکوفمینیستی نگرش طبق

 خود زیستمحیط از توانندمی مردان از بهتر زمین

 و تولد با زنان ساختار فیزیولوژیکی. یندنما محافظت

 حدودی تا نیز فرزندان از پرورش و حفاظت یغریزه

 .است گشته طبیعت منجر با ارتباط این به

 و ارتباطات این به را خود توجهها اکوفمینیست

 و تجزیه به داشته و معطوف طبیعت و زن بین پیوندها

 عتطبی و زنان که اندپرداخته مسئله این تحلیل

اند قرار گرفته ستم و ظلم مورد و ارزشبی چگونه

را از  چه اکوفمینیسمآن (.1388 )رحمانی و مجیدی،

تأکید اکوفمینیسم بر  ،کندفمینیسم متمایز مى

دیگر عبارتبهگرایى و انسانى و طبیعتطبیعت غیر

ناپذیر بر طبیعت است. اکوفمینیسم تسلط توجیه

هاى اجتماعى از نظریه انتقادهاى همیشگى فمینیستى

را متوجه مسئله  هاآندهد و را شرح و بسط مى

ها و تفکرهایى نظریه ،کندگرایى مىطبیعت و طبیعت

پیر و گرایىطبقه ،پرستىنژاد ،گرایىاز قبیل جنسیت

)جى ورن،  اندستیزى که به نوعى متضمن سلطه

1383.) 
 

 پیشینه پژوهش
تأثیر »وهشی با عنوان ( در پژ2011چن و همکاران )   

جمعیتی و نگرشی روی رفتارهای  -عوامل اجتماعی

کنند که چین بیان می« شهری در چین محیطیزیست

محیطی مختلفی روبروست و های زیستفعلی با چالش

محیطی وجود دارد. نیاز به مدیریت اطالعات زیست

و  15محیطیها در مدل خود از پارادایم نوین زیستآن

اند. نتایج جمعیتی استفاده کرده -ماعیعوامل اجت

دهد زن بودن، جوان بودن و ها نشان میپژوهش آن

دارای تحصیالت باال بودن، مجرد بودن و شاغل بودن 

محیطی را های زیستاحتمال مشارکت در رفتار

دهد. همچنین شهرنشینی سریع و توسعه افزایش می

اداری بر تواند در آینده تأثیر معناقتصادی در چین می

( 2007بدروس ) محیطی داشته باشد.های زیسترفتار

محیطی و نگرانی زیست»ای با عنوان در مطالعه

 بین دانش، زیست: رابطهرفتارهای طرفدار محیط

 ملی نمونه از گیریبهره با« رفتارها و هانگرش

 به 2000 سال در 16اجتماعی عمومی نظرسنجی

طرفداری  رفتار و محیطینگرانی زیست رابطه بررسی

ی هاپردازد. یافتهپاسخگو می 1160زیست محیط

 محیطیزیست یهانگرانی که دهدمی نشان مطالعه او

خاص رفتار کنندهبینیپیش بهترین شخصی سطح در

 کمی اثر دانش اما، است زیستمحیط طرفدار یها

نگرانی جمعیتی با –اجتماعی بیشتر متغیرهای و دارد

 زیستمحیط های طرفداررفتار یا و محیطیزیست یها

 ارتباط معناداری ندارند.

 ( در پژوهشی با عنوان1997) همکاران و میالنمک

های تأثیرات اجتماعی و جمعیتی بر نگرش»

در پی بررسی تأثیر شش متغیر « محیطیزیست

جمعیتی )سن، جنس، نژاد، تحصیالت،  –اجتماعی

های قیاسمدرآمد و محل اقامت( بر هر یک از خرده 

های این اند. دادهمحیطی بودهپارادایم نوین زیست

 100 خانوار 1047تحقیق از طریق مصاحبه تلفی با 

محله در ورجینیای  16محله در کارولینای شمالی و 

آوری شده است که بخش از یک پروژه جنوبی جمع

نتایج پژوهش نشان  تر بوده است.تحقیقاتی بزرگ

پوستان و افراد با نان، سفیدترها، زدهد که جوانمی

سطح تحصیالت باالتر دارای سطح باالتری از 

که درآمد محیطی هستند، درحالیهای زیستنگرش

کالنتری و همکاران  دارای تأثیر معناداری نیست.

طراحی مدلی ساختاری »( تحقیقی با عنوان 2010)

)مطالعه موردی  برای تبیین رفتار و نگرش شهرنشینان

زیست در تهران تالش با بررسی مسئله محیط« تهران(

کنند تا مدلی ساختاری برای تبیین رفتارها و می

 محیطی شهروندان تهرانی طراحیهای زیستنگرش

نفر از ساکنان  1200ها در این تحقیق با کند. آن

صورت تصادفی انتخاب شده بودند در مورد تهران که به

محیطی، عقاید، دانش و منابع دانش ترفتارهای زیس

 شان مصاحبه کردند. مطالعه نشانمحیطیزیست
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کنند دهد که شهروندان تهرانی هنوز فکر نمیمی

زیستی در مقایسه با مسائل اجتماعی و مسائل محیط

نامه ( در پایان2009) صالحی اقتصادی مهم باشد.

محیطی رفتار و نگرش زیست»دکتری خود با عنوان 

های شمالی با استفاده از ر ایران: مطالعه استاند

به تحقیق در رابطه با « محیطیزیست پارادایم نوین

محیطی )با تمرکز بر رفتار های زیسترفتارها و نگرش

های جویی مصرف انرژی( شهروندان استانصرفه

پردازد. در این شمالی کشور )گیالن و مازندران( می

بندی طبقه گیری شبهمونهپژوهش با استفاده از روش ن

پاسخگوی زن و مرد بر پایه شهری و  715شده 

 دست به اند. نتایجها انتخاب شدهروستایی بودن آن

 سطح بررسی مورد افراد که دهدنشان می آمده

 و محیطینوین زیست پارادایم با سازش از متوسطی

 نشان را جویانه انرژیصرفه رفتار از باالیی سطح

دهد افراد با مچنین نتایج پژوهش نشان میه .اندداده

مادی  های فراهای مادی بیشتر از افراد با ارزشارزش

محیطی از خود نشان های مسئوالنه زیسترفتار

دهند. تفاوت معناداری بین رفتارهای مسئوالنه می

محیطی افراد براساس جنس، تحصیالت، محل زیست

محیطی و نگرانی اقامت، سطح دانش زیست

ها نشان محیطی وجود ندارد. همچنین یافتهیستز

دهد که سطح درآمد بر رفتارهای مسئوالنه می

دارد و سن و اعتقادات در  محیطی تأثیر منفیزیست

های محیطی تأثیر مثبتی بر رفتارپارادایم نوین زیست

 در( 1390) امامقلی محیطی دارند.مسئوالنه زیست

 تأثیر بررسی» عنوان اب خود ارشدکارشناسی نامهپایان

 مطالعه) محیطیزیست رفتارهای بر اجتماعی سرمایه

 رفتار سنجش به(« کردستان استان موردی

 بر اجتماعی سرمایه تأثیر شناخت و محیطیزیست

 تحقیق روش. است پرداخته محیطیزیست رفتارهای

 آماری نمونه و بوده پیمایشی نوع از پژوهش این در

 در ساکن سال 18 باالی دافرا از نفر 440 شامل

 روش با که بوده کردستان استان شهری مناطق

. اندشده انتخاب ایمرحلهچند ایخوشه گیرینمونه

 شرایط وجود با که دهدمی نشان تحقیق نتایج

 استان در محیطیزیست محدود امکانات و نامناسب

 افراد محیطیزیست یمسئوالنه رفتارهای کردستان

 نتایج همچنین،. است بوده باالیی حد در مطالعه مورد

 نگرش در معناداری تفاوت که دهدمی نشان تحقیق

 و شاغالن همچنین و زنان و مردان محیطیزیست

 مسئوالنه رفتار میانگین اما ندارد، وجود بیکاران

 همچنین و باالتر مجردها از هامتأهل محیطیزیست

 تحقیق این نتایج دیگر از. است معنادار هاآن تفاوت

 محیطی،نگرش زیست بین معنادار و مثبت رابطه

 با تحصیالت و اجتماعی سرمایه محیطی،زیست آگاهی

ادهمی و  .است محیطیزیست مسئوالنه هایرفتار

 عوامل بررسی»( در پژوهشی با عنوان 1390اکبرزاده )

به « تهران شهر زیستمحیط حفظ بر مؤثر فرهنگی

و  زیستمحیط حفظ بر فرهنگی عوامل تأثیر بررسی

 با پژوهش اند. اینپرداخته محیطیزیست رفتارهای

 تکنیک پرسشنامه و پیمایش روش تحقیق از استفاده

 شهر 18 و 5 منطقه دو در افراد از نفر 400 روی بر

دهد نتایج پژوهش نشان می است. گرفته انجام تهران

 اجتماعی، اخالق مسؤولیت، احساس که متغیرهای

 هایارزش و محیطی(گاهی زیستآموزش )دانش/آ

 رفتارهای و زیستمحیط حفظ دینی بر و سنتی

( در 1389زاده )کریم هستند. مؤثر زیستیمحیط

بررسی عوامل »ارشد خود با عنوان نامه کارشناسیپایان

محیطی )مصرف اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست

محیطی به بررسی رابطه میان نگرش زیست« (انرژی

محیطی )مصرف انرژی خانگی( رفتار زیستافراد و 

پردازد. در ها در مناطق شهری شهرستان ارومیه میآن

این تحقیق، نگرش افراد مورد بررسی در دو سطح 

محیطی محیطی عام و نگرش زیستنگرش زیست

مصرف انرژی( مورد بررسی قرار گرفته است. ) خاص

در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده و با 

 383ها از تعداد ای، دادهگیری خوشهتفاده از نمونهاس

اند. نتایج آوری شدهنفر از ساکنان شهر ارومیه جمع

 نگرش در معناداری دهد که تفاوتتحقیق نشان می

ندارد، بین سن،  وجود زنان و مردان محیطیزیست

اقتصادی، تحصیالت و نگرش –درآمد، پایگاه اجتماعی

ری وجود ندارد. رابطه محیطی رابطه معنادازیست
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محیطی، دانش مثبت و معناداری بین ارزش زیست

محیطی وجود دارد. محیطی با نگرش زیستزیست

محیطی، رابطه مثبت و معناداری بین ارزش زیست

محیطی با رفتار محیطی و نگرش زیستزیست دانش

( 1388رحمانی و مجیدی ) محیطی وجود دارد.زیست

 در زنان مشارکت بر مؤثر لعوام»پژوهشی با عنوان 

 بر نگرش تأکید شهری با زیستمحیط حفظ

 هشت شش و مناطق: موردی یاکوفمینیستی، مطالعه

 نوع از گیرینمونه اند. روشانجام داده« تهران شهر

خانوار در دو منطقه شش و  100بوده و تعداد  تصادفی

 این نشانگر اند. نتایجعنوان نمونه انتخاب شدهبه هشت

ی زنان شهر روزمره هایفعالیت رغمبه که است قعیتوا

 شهری، زیستمحیط با مستقیم ارتباط و تهران

 این و زنان است ضعیف بسیار دیدگاه این هایزمینه

 بستر محیط حفظ در چندانی مشارکت منطقه دو

 میزان دهدمی نشان تحقیق نتایج .ندارند خود زندگی

 اشتغال ساعات و نفرزندا تعداد سن، با زنان مشارکت

 هزینه تحصیالت، میزان با و همبستگی معکوس

مسکن  تصرف ینحوه و وضعیت سکونت، مدت خانوار،

. دارد مستقیم استیجاری( همبستگی-)ملکی

( در پژوهشی با 1387نیا )زاده و محمدیلهسایی

بررسی نقش عملکرد زنان در حفظ »عنوان 

به « سزیست: مطالعه موردی شهر لپویی فارمحیط

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی نقش عملکرد زنان 

زیست در شهر لپویی استان فارس بر حفظ محیط

دهد که های پژوهش نشان میاند. یافتهپرداخته

تحصیالت والدین، استفاده از رسانه، قومیت، پایبندی 

به دین، درآمد خانوار، امکانات زندگی و نگرش به 

ه مثبت و معنادار با زیست دارای رابطحفظ محیط

هستند. زیست عملکرد و رفتار جهت حفظ محیط

دهد که سن، بعد خانوار، همچنین نتایج نشان می

درآمد و تحصیالت پاسخگو رابطه معناداری با متغیر 

 زیست ندارند.عملکرد جهت حفظ محیط

 چهارچوب نظری
هایی که شرحشان گذشت هر کدام از تئوری

زیست دارند. مورد محیط های متفاوتی دردیدگاه

چرخه تولید مفهومی است که توجه ما را به نهادها و 

کند. این دیدگاه تأکید های اجتماعی جلب میساختار

کند که ما بخشی از یک سیستم هستیم که باید به می

رشد ادامه دهد. برای این رشد نیازمند تولید بیشتر و 

را کنندگانی است که این محصوالت همچنین مصرف

مصرف کنند. این پروسه نیازمند منابع و انرژی بیشتر 

ای اتالف کننده و صنعتی کنندهو همچنین مصرف

است. چرخه تولید منحصراً براساس منطق 

به نظر  دلیل، این داری بنا شده است. بهسرمایه

 از مؤثری تبیین تواندنمی نظریه این که رسدمی

ارائه دهد.  یانایران محیطیرفتارهای زیست و هانگرش

 در پیشرفته جوامع در آمیزمخاطره جامعه تئوری

 رسدنمی نظر به ایران در. دارد مرکزیت غربی جوامع

 خطرات از آگاهی اثر در مردم هاینگرش که

 شکل امنیت و اطمینان عدم احساس و محیطیزیست

از طرف دیگر هنوز در ایران دغدغه  .باشند گرفته

تقسیم درآمدها و برابری اقتصادی بیشتر از رهایی از 

محیطی و خطرات تکنولوژیک در های زیستریسک

 محیطیزیست نوین پارادایم مرکزیت جامعه قرار دارد.

 را بشری زندگی جهت در طبیعی محیط اهمیت

 عنوان جزئی ازکند و نوع بشر را فقط بهمی منعکس

کند و معتقد است تر معرفی مییک اکوسیستم بزرگ

طور تأثیر طبیعت و همینکه امورات انسانی تحت

گیرد به همین ترتیب، محیط جامعه قرار می

بیوفیزیکی، محیط مادی برای کنش انسانی ایجاد 

تواند محیطی میکند. مفهوم پارادایم نوین زیستمی

محیطی یستعنوان نگرش زبه فهم ما از آنچه که به

تواند مطرح کردیم کمک کند بنابراین این مفهوم می

محیطی در ابزاری مناسب جهت سنجش نگرش زیست

محیطی و همچنین بخشی از های زیسترابطه با رفتار

محیطی چارچوب مفهومی جهت تبیین رفتار زیست

 هایآگاهی که کندمی فرض اکوفمنیسم باشد.

 مردان از بیشتر انزن و اندشده جنسیتی محیطیزیست

 نظریه، این. عالقمندند محیطیزیست مسائل به

 را مردان و زنان هاینگرش میان موجود هایتفاوت

 جوامع جنسیتی توقعات و فرهنگی هنجارهای براساس
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 مثل ایتوسعه حال در یجامعه در. دهدمی توضیح

 و رفتارها یفاصله و اجتماعی هایتفاوت ایران،

 جوامع از بیشتر مراتب به مردان و انزن بین هانگرش

 با یاجامعه چنین در بنابراین است؛ یافتهتوسعه

 در موجود هایتفاوت مردساالر، و سنتی عمدتاً فرهنگ

 نگرش و رفتار جمله از ها،نگرش و رفتارها

 متفاوت هایشیوه براساس توانمی را محیطیزیست

این  بنابراین با .داد توضیح هاآن شدن اجتماعی

تأثیر قرار ها، رفتارها را تحتفرض که نگرشپیش

محیطی را دهند بسیاری از رفتارهای زیستمی

ها دانست که خود شامل توان ناشی از نگرشمی

 ها و قصدهای رفتاری است؛گیریها، جهتآگاهی

بنابراین با توجه به چارچوب نظری و تحقیقات پیشین 

گرفته از تئوری محیطی )برتوان گفت نگرش زیستمی

الپ( و آگاهی محیطی داننگرش نوین زیست

عنوان عوامل احتمالی توان بهمحیطی را میزیست

 محیطی در نظر گرفت.های زیستتأثیرگذار بر رفتار

 های تحقیقفرضیه

 افراد محیطیزیست رفتار و محیطیزیست نگرش بین

 .دارد وجود رابطه معناداری

 افراد محیطیزیست فتارر و محیطیزیست آگاهی بین

 .دارد وجود رابطه معناداری

 محیطیزیست نگرش و محیطیزیست آگاهی بین

 .دارد وجود رابطه معناداری افراد

محیطی افراد با تفاوت معناداری بین رفتار زیست

 تحصیالت مختلف وجود دارد.

محیطی زنان و مردان تفاوت بین رفتار زیست

 معناداری وجود دارد.

 

 روش تحقیق مواد و
در پژوهش حاضر با روش پیمایش و تکنیک    

آوری اطالعات پرداخته شده است پرسشنامه به جمع

سال  15جمعیت مورد مطالعه این پژوهش کلیه افراد 

گانه شهر تهران  22به باال سال ساکن در مناطق 

ها براساس برآورد مرکز آمار ایران هستند که تعداد آن

نفر  6226839، 1390 سال رد شهر تهران جمعیت از

(. براساس فرمول 1389، سالنامه آماری تهراناست )

درصدی خطای  50کوکران و با در نظر گرفتن همگنی 

نفر محاسبه شده  385درصد حجم نمونه  5قبول  قابل

 است.

 گیریشیوه نمونه

در این پژوهش با توجه به موضوع تحقیق و وسعت 

احتمالی و روش  گیریاز نمونهمکانی شهر تهران، 

ای استفاده شد. در یک نمونه ای چند مرحلهخوشه

احتمالی، هر یک از عناصر جمعیت باید شانس معلوم 

باشند )بلیکی،  و غیر صفر برای انتخاب شدن داشته

ای یکی از ای چند مرحلهگیری خوشه(. نمونه1384

گیری احتمالی است که به همه عناصر های نمونهروش

دهد. در این تکنیک، کسب ب مساوی میشانس انتخا

ی مختلف ی نهایی متضمن انتخاب چند نمونهنمونه

گردد. ای انتخاب میاست. ابتدا از میان مناطق نمونه

شود و گیری میبدواً از میان مناطق بزرگ نمونه

تری ی بزرگ مناطق کوچکرفته از هر منطقهرفته

ای از خاب نمونهشوند. نهایتاً کار به انتگیری مینمونه

خانوارها و استفاده از روشی برای انتخاب افراد در 

در  (.1386شود )دواس، خانوارهای منتخب ختم می

پژوهش حاضر ابتدا شهر تهران را به پنج منطقه 

شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق تقسیم کردیم و هر 

بندی یک از مناطق آن مشخص شد )طبق تقسیم

میان هر یک از این مناطق  شهرداری تهران( سپس از

 عنوانیک منطقه به صورت تصادفی انتخاب شد )به

مثال از شمال تهران منطقه یک انتخاب شد( برای 

اینکه بتوان نتایج هر یک از مناطق را با هم مقایسه از 

هر یک از مناطق به تعداد مساوی نمونه انتخاب شد 

هر  نفر( سپس با توجه به تعداد نواحی 77)هر منطقه 

نفر نمونه در هر یک از مناطق  77یک از مناطق 

تعیین شد و در پایان در هر ناحیه یک یا چند بلوك 

طور تصادفی انتخاب شدند و سپس در هر بلوك نیز به

 شدبه طور تصادفی و با قاعده منظم به منازل مراجعه 

 .(1)جدول 
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 هر تهران: منطقه محل سكونت، تعداد جمعیت و نمونه آماری ش1جدول 

 
 

 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق-

 محیطیرفتار زیست

افراد  هایکنش از ایمجموعه محیطیرفتارهای زیست

طیف  یک در که است زیستمحیط به نسبت جامعه

برای  خاص هایآمادگی و تمایالت احساسات، از وسیع

شود )عقیلی می شامل را زیستمحیط به نسبت رفتار

(. در این پژوهش رفتار 1388و همکاران، 

محیطی از لحاظ مفهومی به اعمال واضح و قابل زیست

ای اشاره دارد که توسط فرد و در پاسخ به مشاهده

 .(2)جدول  شودزیست انجام میمحیط

 
 محیطیسازی شاخص رفتار زیستعملیاتی :2جدول 

 
 

 محیطیآگاهی زیست

محیطی از لحاظ مفهومی به معنای آگاهی زیست

محیطی و یزان اطالعات فرد در مورد مسائل زیستم

عوامل مؤثر در گسترش آن و شناخت از چگونگی 

 ,Kaiser et alرفتار، جهت بهبود این معضالت است )

محیطی (. از نظر عملیاتی نیز آگاهی زیست1999

محیطی که در قالب نوع آگاهی زیست 18شامل 

ای ای و بر روی یک مقیاس دو درجهسؤاالت گویه

 .(3)جدول  گیری شد)درست و غلط( اندازه
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 محیطیزیست سازی شاخص آگاهی: عملیاتی3جدول 

 
 

 محیطینگرش زیست

محیطی از لحاظ مفهومی به معنای نگرش زیست

های ای از احساسات، تمایالت، عقاید و قضاوتمجموعه

محیطی یک فرد نسبت به یک پدیده یا رخداد زیست

تواند در جهت حفاظت ن نگرش میدر زندگی است. ای

زیست وحشی، گیاهان و جانوران بومی، حفظ از محیط

زیست باشد منابع طبیعی و یا در جهت تخریب محیط

(. از نظر عملیاتی جهت سنجش 1390)امامقلی، 

محیطی محیطی از مقیاس نوین زیستنگرش زیست

 .(4)جدول  ( استفاده شده است2000الپ )دان

 

 محیطیزیست سازی شاخص نگرشیاتی: عمل4جدول 
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 اعتبار و پایایی ابزار سنجش

در پژوهش حاضر برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق 

)پرسشنامه( از روش اعتبار صوری استفاده شده است. 

جهت حصول اطمینان از اعتبار پرسشنامه، چند 

 ضابطه مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از:

های زمون شده قبلی در بررسیهای آاستفاده از گویه-

محیطی معتبر مشابه مانند سنجه نگرش نوین زیست

 الپ.دان

 نظرخواهی از متخصصان و مشاوران حوزه-

 زیست.محیط

 روش از حاضر پژوهش پرسشنامه پایایی بررسی برای

 شده استفاده( کرونباخ آلفای ضریب) درونی همسانی

 تعداد مونآزپیش یمرحله منظور، در همین به .است

 در آن نتایج که شد توزیع افراد بین پرسشنامه در 40

 .است آمده 5 جدول

 

 های پرسشنامه: آلفای کرونباخ شاخص5جدول 

 
 

 های تحقیقیافته
 17نفر( 385شناختی پاسخگویان )تعداد پاسخگویان های جمعیت: ویژگی6 جدول

 
درصد  4/57، 6اطالعات جدول شماره  براساس

درصد پاسخگویان زن هستند.  6/42ن مرد و پاسخگویا

برای نمایش بهتر متغیر سن، فراوانی آن در پنج دسته 

ارائه شده است؛ با توجه به نتایج به دست آمده 

سال سن دارند و  30تا  21بیشترین افراد بین 

سال )با انحراف  7/29میانگین سنی پاسخگویان 

 سال(. 9/9استاندارد 

 محیطیرفتار زیست

 نفر( 385محیطی و ابعاد آن )تعداد : توزیع نسبی شاخص رفتار زیست7ل جدو
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شود اکثر که در جدول باال مشاهده می طورهمان

محیطی )متغیر پاسخگویان در شاخص رفتار زیست

اند. وابسته پژوهش( در دسته متوسط قرار گرفته

مقایسه میانگین نمرات ابعاد سازنده شاخص رفتار 

دهد که پاسخگویان بیشترین ان میمحیطی نشزیست

اند محیطی عام گرفتهنمره را در حوزه رفتارهای زیست

 و کمترین نمره را در حوزه رفتارهای بازیافتی کسب

بنابراین هرچند در نمره کلی رفتار  ؛اندکرده

محیطی اکثر پاسخگویان در دسته متوسط قرار زیست

حیطی نیز ماند و در حوزه رفتارهای عام زیستگرفته

اند اکثر پاسخگویان نمره متوسط و باالیی کسب کرده

های دیگر رفتار مانند بازیافت و آلودگی اما در حوزه

هوا و همچنین آلودگی آب که نیاز به دقت بیشتر و 

تر از کمی پر زحمت حال عین درو  آگاهیهمچنین 

محیطی است، اکثر پاسخگویان سایر رفتارهای زیست

 اند.حتی پایینی کسب کردهنمره متوسط و 

 محیطینگرش زیست

 نفر( 385محیطی و ابعاد آن )تعداد توزیع نسبی شاخص نگرش زیست: 8جدول 

 
دهد با توجه به طور که جدول فوق نشان میهمان

گانه آمده و همچنین ابعاد پنج دسته شاخص ب

توان گفت پاسخگویان مورد مطالعه در شاخص می

گیری نگرش و جهت پژوهش حاضر دارای

محیطی متوسط روبه باالیی هستند. هرچند در زیست

بعدی مانند محدودیت رشد که از ابعاد مهم نگرش 

محیطی است پاسخگویان نمره باالیی کسب زیست

های طبیعت و اند و در واقع هنوز به محدودیتنکرده

زیست نیاز به کنترل رشد دستکاری بشر در محیط

 اند.کردهاعتقاد راسخ پیدا ن

 محیطیآگاهی زیست

 نفر( 385محیطی و ابعاد آن )تعداد : توزیع نسبی شاخص آگاهی زیست9جدول 

 
 

دهد اکثر طور که جدول فوق نشان میهمان

محیطی باالیی های زیستپاسخگویان دارای آگاهی

اند و تنها درصد ناچیزی از افراد آگاهی بوده

ررسی میانگین اند. بمحیطی پایینی داشتهزیست

ها به تفکیک ابعاد گویای این واقعیت است که پاسخ

آگاهی پاسخگویان بیشتر جنبه نظری دارد و یا کنترل 

از  رسد باالترآن تا حدی دور از توان افراد به نظر می

عنوان محیطی است بهتر آگاهی زیستهای عملیجنبه

محیطی و شاهد پاسخگویان در بعد عام آگاهی زیست

ین بعد آلودگی هوا میانگین آگاهی بیشتری همچن

 نسبت به بعد مصرف بهینه آب و یا بعد بازیافت دارند.

 تحلیل استنباطی

 رفتار و محیطیزیست نگرش بین فرضیه:

 .دارد وجود رابطه معناداری افراد محیطیزیست
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 محیطیزیست رفتار و محیطیزیست نگرش بین : رابطه10 جدول

 
 

 داری رابطه بین نگرشبررسی سطح معنا

دهد که محیطی نشان میزیست رفتار و محیطیزیست

درصد  5 از کمتر سطح رابطه بین این دو متغیر در

 173/0 معنادار است، شدت رابطه بین این دو متغیر

است و جهت آن مستقیم است، یعنی با افزایش میزان 

محیطی آنان محیطی افراد، رفتار زیستنگرش زیست

کند بنابراین شواهد کافی برای رد ش پیدا مینیز افزای

آید و فرضیه پژوهشی مبنی دست می فرضیه صفر به

 رفتار و محیطیزیست بر رابطه معنادار بین نگرش

 شود.محیطی افراد پذیرفته و تأیید میزیست

 رفتار و محیطیزیست آگاهی بین فرضیه:

 .دارد وجود رابطه معناداری افراد محیطیزیست
 محیطیزیست رفتار و محیطیزیست آگاهی بین : رابطه11 جدول
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 بررسی سطح معناداری رابطه بین آگاهی

دهد که محیطی نشان میزیست رفتار و محیطیزیست

درصد  1 از کمتر سطح رابطه بین این دو متغیر در

 234/0 معنادار است، شدت رابطه بین این دو متغیر

با افزایش میزان است و جهت آن مستقیم است، یعنی 

محیطی آنان محیطی افراد، رفتار زیستآگاهی زیست

کند بنابراین شواهد کافی برای رد نیز افزایش پیدا می

آید و فرضیه پژوهشی مبنی دست می فرضیه صفر به

 رفتار و محیطیبر رابطه معنادار بین آگاهی زیست

شود. همچنین محیطی افراد پذیرفته و تأیید میزیست

دو هر یک از ابعاد دو متغیر با هم که در دوبه رابطه

 .قطر جدول آمده است

 نگرش و محیطیزیست آگاهی بین فرضیه:

 .دارد وجود رابطه معناداری افراد محیطیزیست
 محیطیزیست نگرش و محیطیزیست آگاهی بین رابطه :12 جدول

 
 بررسی سطح معناداری رابطه بین آگاهی

دهد محیطی نشان میتزیس نگرش و محیطیزیست

درصد  5 از کمتر سطح که رابطه بین این دو متغیر در

 158/0 معنادار است، شدت رابطه بین این دو متغیر

است و جهت آن مستقیم است، یعنی با افزایش میزان 

محیطی آنان محیطی افراد، نگرش زیستآگاهی زیست

 بنابراین شواهد کافی برای رد کند؛نیز افزایش پیدا می

آید و فرضیه پژوهشی مبنی دست می فرضیه صفر به

 نگرش و محیطیبر رابطه معنادار بین آگاهی زیست

 شود.محیطی افراد پذیرفته و تأیید میزیست

محیطی زنان و مردان تفاوت بین رفتار زیست فرضیه:

 معناداری وجود دارد.
 محیطی زنان و مردانتفاوت رفتار زیست: 13 جدول

 
محیطی زنان اندکی ینکه میزان رفتار زیستا وجود با

بیش از مردان است، اما این تفاوت ناچیز در میزان 

محیطی زنان و مردان از نظر آماری رفتار زیست

معنادار نیست و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را 

بنابراین رابطه مفروض بین جنس و رفتار  ندارد؛

 شود.محیطی رد میزیست

محیطی افراد ناداری بین رفتار زیستتفاوت مع فرضیه:

 با تحصیالت مختلف وجود دارد.
 مختلف تحصیالت با محیطی افرادتفاوت رفتار زیست :14 جدول
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محیطی افراد دارای اینکه میانگین رفتار زیست وجود با

تحصیالت دانشگاهی بیشتر از سایر افراد است، تفاوت 

از نظر  محیطیمشاهده شده در میزان رفتار زیست

آماری معنادار نیست و قابلیت تعمیم به جامعه آماری 

بنابراین رابطه مفروض بین سطح تحصیالت و  را ندارد؛

 شود.محیطی رد میرفتار زیست

 

 

 مدل معادله ساختاری

-های اندازهمدل معادله ساختاری شامل طرح مدل

گیری برای تعریف متغیرهای پنهان و سپس برقراری 

الت ساختاری در میان متغیرهای پنهان روابط یا معاد

(. در این بخش جهت 1388است )شوماخر و لومکس، 

 بررسی روابط بین متغیرها )تحلیل مسیر( از مدل

 Amos Graphicsافزار معادله ساختاری به وسیله نرم

 استفاده شده است.

 

 محیطیرفتار زیست تبیین برای ساختاری معادله مدل :1 شكل

 
 

 انواع متغیر در مدل تدوین شده: 15جدول 
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 آید.در می 2این مدل به شکل با اضافه کردن نمادهای تعریف شده برای پارامترها، 

  

 
 ساختاری معادله مدل :2 شكل

 

محیطی با با توجه به این مدل، متغیر آگاهی زیست

نسبت به متغیر نگرش  40/0ضریب تأثیر 

تری بر رفتار تأثیر بیش 22/0محیطی با ضریب زیست

محیطی داشته است؛ بنابراین رفتار زیست

محیطی تابع آگاهی محیطی بیشتر نگرش زیستزیست

محیطی است. با توجه به دو ضریب تأثیر در زیست

توان گفت، به ازای یک واحد تغییر در مدل حاضر می

محیطی به محیطی و نگرش زیستآگاهی زیست

غییر در رفتار صدم درصد ت 22و  40ترتیب به میزان 

شود. همچنین همبستگی محیطی ایجاد میزیست

محیطی دوسویه میان دو متغیر آگاهی و نگرش زیست

درصد است که نشان از رابطه دوسویه  28/0به میزان 

در میان ابعاد  و مستقیم این دو متغیر با هم دارد.

 رفتاردهنده متغیرهای پنهان در تحقیق تشکیل

دارای همبستگی  61/0یب با ضر عام محیطیزیست

محیطی است و لذا وزن بیشتری با نمرات رفتار زیست

بیشتری نیز در محاسبات این متغیر پنهان داراست. 

محیطی عام با ضریب همچنین مقیاس آگاهی زیست

دارای بیشترین همبستگی با متغیر آگاهی  55/0

محیطی و مقیاس شکننده بودن تعادل طبیعت زیست

رصد دارای بیشترین همبستگی با د 58/0با ضریب 

و نهایتاً ضریب  محیطی است؛متغیر نگرش زیست

توان دهد که می( نشان می25/0همبستگی چندگانه )

درصد متغیر  25از روی متغیرهای مستقل به میزان 

بینی کرد. ضریب محیطی( را پیشوابسته )رفتار زیست

 6( نیز بیانگر این مطلب است که تنها 225/0تعیین )

محیطی توسط متغیرهای درصد واریانس رفتار زیست

)جدول  مستقل وارد شده در مدل تبیین شده است

16). 

 

 (CMIN: برازش مدل شاخص کای اسكوئر و سایر مقادیر مرتبط )16جدول 
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در تحلیل کلیت مدل و آزمون برازش آن با توجه به 

تر از ( کوچکPآزمون ) sigتوان گفت، خروجی باال می

درصد است؛ لذا فرضیه صفر که بیانگر برابری  5

های کوواریانس مشاهده شده و بازتولید شده ماتریس

شود. بنابراین اگر چه برای تأیید کلی مدل است رد می

های کوواریانس مشاهده شده و نباید تفاوت ماتریس

دار باشد؛ اما به دلیل اینکه مقدار بازتولید شده معنی

( تا حد زیادی از مقدار کای 115.300کای اسکوئر )

( فاصله دارد و به 443.170اسکوئر یک مدل استقالل )

علت حساسیتی که مقدار کای اسکوئر به حجم نمونه 

باال دارد، این ایراد قابل اغماض است و به همین خاطر 

شود. در از کای اسکوئر بهنجار یا نسبی استفاده می

که از ستون آخر جدول، شاخص کای اسکوئر نسبی 

تقسیم مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی 

(CMIN/DFمحاسبه می )دهد که مقدار شود نشان می

( است 5تا  1برای این شاخص قابل قبول )بین  817/1

 و مدل برازش خوبی دارد.
 

 گیریبحث و نتیجه
 شناختیجامعه تبیین حاضر پژوهش اصلی هدف   

 در. ستا بوده تهران شهروندان محیطیزیست رفتار

 رفتارهای سنجش با تا است شده سعی واقع

 شناخته هارفتار این بر تأثیرگذار عوامل محیطیزیست

ها طور که در بخش قبل مشاهده شد یافتهشود. همان

 دهد که رابطه مثبت و معناداری بین نگرشنشان می

محیطی شهروندان وجود زیست رفتار و محیطیزیست

محیطی و ین نگرش زیستدارد. در واقع فرض رابطه ب

محیطی یکی از مفروضات اصلی پارادایم رفتار زیست

محیطی است، براساس این تئوری نوین زیست

 هایگیریجهت شامل محیطیزیست هاینگرش

 این که است زیستمحیط مورد در افراد اساسی

 مسئوالنه هایرفتار به منجر ها در نهایتگیریجهت

شود. رابطه معنادار می زیست در فردمحیط به نسبت

محیطی در زیست رفتار و محیطیزیست بین نگرش

تحقیقات قبلی نیز در موارد مکرر اثبات شده است؛ از 

توان به کار بوداك و همکاران جمله این تحقیقات می

( 2010(، صالحی )1999(، کایزر و همکاران )2005)

(، 1390(، امامقلی )2007کالنتری و همکاران )

( 1387نیا )زاده و محمدی(، لهسایی1389ده )زاکریم

( اشاره کرد. همچنین 1386و فردوسی و همکاران )

 ها رابطه مثبت و معناداری بین آگاهییافته

دهد. محیطی را نشان میزیست رفتار و محیطیزیست

محیطی در واقع به معنای میزان متغیر آگاهی زیست

است که محیطی اطالعات فرد در مورد مسائل زیست

بینی کننده های مهم پیشعنوان یکی از متغیربه

محیطی در تحقیقات مختلف معرفی رفتارهای زیست

شده است و پژوهشگران مختلفی به تأثیر مثبت آگاهی 

محیطی اشاره محیطی در رفتار مسئوالنه زیستزیست

توان به کار بدروس اند، از جمله این تحقیقات میکرده

(، 2007(، کالنتری )1999مکاران )(، کایزر و ه2008)

اشاره  (1390( و ادهمی و اکبرزاده )1390امامقلی )

های پژوهش حاضر نیز مؤید این تأثیر کرد که یافته

دهد که رابطه ها نشان میبوده است. همچنین یافته

 نگرش و محیطیزیست مثبت و معناداری بین آگاهی

که طور محیطی شهروندان وجود دارد. همانزیست

محیطی به معنای قبالً نیز بیان شد آگاهی زیست

محیطی میزان اطالعات فرد در مورد مسائل زیست

عنوان محیطی نیز بهکه نگرش زیستآنجایی است. از

زیست معرفی گیری فرد در جهت حفظ محیطجهت

 و محیطیزیست طور اکتشافی رابطه بین آگاهیشد، به

بر این اساس  محیطی مفروض گرفته شد،زیست نگرش

محیطی یکی از متغیرهایی مؤثر بر رفتار آگاهی زیست

های پژوهش رسید که یافتهمحیطی به نظر میزیست

نیز گواه این مفروض بود. این رابطه هرچند قبالً در 

( و 2010تحقیقاتی مانند کار کالنتری و همکاران )

گاه روی آن مشاهده شده بود اما هیچ (1390) امامقلی

طور آشکار به آن نشده و در سایر تحقیقاتی بهتأکید 

نتایج پژوهش حاضر به مانند  پرداخته نشده است.

برخی تحقیقات نشان داد که بین نگرش و رفتارهای 

دارد اما این وجود معناداری محیطی افراد رابطه زیست

شود قوی که از نظر تئوری مطرح می چنانرابطه آن

های مثبت به یدگاهد رغمبهبدین معنی که  نیست،
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محیط، بسیاری از افراد رفتارهایی را که در جهت 

دهند. یکی از زیست الزم است، انجام نمیحفظ محیط

دالیل مطرح شده برای این مسئله این است که برای 

بسیاری از مردم مشکل است تا به تمایالتشان برای 

زمانی که با پرداخت  ویژهبهحفظ محیط عمل کنند، 

یی برای حفظ محیط و یا نیاز به اولویت دادن هاهزینه

شوند. این مسئله میبه آسایش و رفاه خود مواجه 

گیرد که متوجه شویم وقتی رنگ واقعیت به خود می

در جامعه حال حاضر ایران هنوز برای درصد باالیی از 

های اقتصادی بیش از هر پاسخگویان رفاه مالی و ارزش

ای چنانکه نتایج مطالعه مسئله دیگری در اولویت است.

کنند دهد که شهروندان تهرانی هنوز فکر نمیمی نشان

زیستی در مقایسه با مسائل اجتماعی و مسائل محیط

از  (.2010 اقتصادی مهم باشد )کالنتری و همکاران،

 رای این رابطه ضعیفبدالیلی که  یکی ازطرف دیگر 

ود شمطرح می محیطیها و رفتارهای زیستبین نگرش

این است که رفتار ناشی از عوامل متعددی است که 

و این عوامل همگی بر  هاستآننگرش یکی از 

زاده، )کریم گذارندهمسویی بین نگرش و رفتار اثر می

 (. در پایان باید به این نکته توجه کرد که نتایج1388
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 اعمال و رفتار شناسایی برای نیز فرهنگی جامعه(

 این،بنابر. گیرند قرار توجه مورد باید محیطیزیست
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 بر عالوه باید باشد، محیطیزیست رفتارهای

 هایمتغیر به تحقیق، این در بررسی مورد یهافاکتور
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