
 

11 

Vol. 4, NO. 3, Spring 2016 

 *زیستگیري رفتار حامی محیط نقش هنجارهاي فردي و اجتماعی در شکل

 2لقمان امامقلی، 1**صادق صالحی

 استادیار ، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران . 1

 شناسی، دانشگاه مازندراندانشجوي دکتراي جامعه .2
 14/2/1395پذیرش:    16/12/1394دریافت:

 

A Study of Influencing Individual and Social Norms on  
Environmental Friendly Behavior 

S. Salehi1*, L.Emamgholi2  
1.Assistant Professor, Social Sciences Department, Mazandran University, Mazandaran, Iran 

2.PHD Student of Sociology, Mazandran University, Mazandaran, Iran 
 Received: 2016/3/6           Accepted: 2016/5/3 

باشد. این طرح تحقیقاتی با مقاله حاضر مبتنی بر نتایج طرح تحقیقاتی تحت عنوان بررسی تأثیر اجتماعی بر رفتارهاي زیست محیطی (مطالعه موردي: استان مازندران) می *
 استفاده از اعتبارات ویژه پژوهشی (گرنت) دانشگاه مازندران انجام شده است.

 s.salehi@umz.ac.ir رایانامه: -نویسنده مسئول **
 
 

 
Abstract 
To foster environmental friendly behavior, it is 
necessary to understand individual an social norms. 
Thus, this study aims to answer the question that to 
what extent these norms are facilitating individual’s 
environmental behavior and to what extent, they are 
filling the gap between attitudes and behaviors towards 
environmental behavior. This study was conducted 
among urban dwellers of Mazandaran province in 
2016 with utilizing survey method. To identify the 
sample, a cluster sampling method was applied and 
467 people were surveyed. The questionnaire was used 
as a mean of data collection and the validity was 
measured by utilizing some experts, while reliability of 
the questionnaire was measured by using Alpha 
Cronbach technique. The results of the study show that 
levels of individual and social norms are not so strong 
among surveyed people. However, the results indicate 
that above mentioned norms affect environmental 
behaviors. These types of norms also help to fill the 
gap between attitudes and environmental behaviors. 
The results of regression analysis also show that social 
norms have most influence on environmental friendly 
behavior and are a strong predictor compared with 
other surveyed variables. The paper is ended up with 
some explanation about norms weaknesses. 
Keywords: EnvironmEntal Attitude, Environmental 
Behavior, Individual Norms, Mazandaran Urban 
Regions, Social Norms. 

 

 کیدهچ
هاي حامی محیط زیست مردم درك بهتر هنجارهاي فردي براي تحریک رفتار

ثیرگذار است، براي کنش حامی محیط زیست تأل فرد و جمعی که بر تمای
ال است که این تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤ ضروري است. بنابراین

-هنجارها تا چه حد تسهیل کننده رفتار محیط زیستی هستند و تا چه حد می
ش دهند؟ مطالعه حاضر توانند شکاف بین نگرش و رفتار محیط زیستی را کاه

و با استفاده از  1394شهري استان مازندران در سال ن مناطق در بین ساکنا
گیري براي تعیین نمونه، از شیوه نمونهروش پیمایشی صورت پذیرفته است. 

نفر به عنوان نمونه مورد  467اي استفاده شده و تعداد اي چند مرحلهخوشه
بررسی قرار گرفتند. ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده و براي سنجش اعتبار و 

االت، به ترتیب از اعتبار صوري و ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده ؤایی سرو
دهد در جامعه مورد مطالعه هنجارهاي هاي پژوهش نشان میاست. یافته

فردي و جمعی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. با این وجود این هنجارها 
توانند به یثیرگذار هستند مأعالوه براین که بر رفتارهاي محیط زیستی ت

کاهش شکاف بین نگرش و رفتار محیط زیستی کمک کنند. همچنین نتایج 
ثیر را بر رفتار داد که هنجارهاي جمعی بیشترین تأ تحلیل رگرسیون نشان

تري نسبت به سایر متغیرهاست. در کننده قويبینیزیستی دارد و پیشمحیط
 رداخته شد.نهایت به تبیین ضعف هنجارها در جامعه مورد مطالعه پ

: نگرش محیط زیستی، رفتار محیط زیستی، مناطق کلیدي هايهواژ
 .شهري مازندران، هنجارهاي فردي، هنجارهاي جمعی
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 زیستگیري رفتار حامی محیطصالحی و امامقلی، نقش هنجارهاي فردي و اجتماعی در شکل

 مقدمه 

هاي اقتصادي، اجتماعی و مدل توسعه انسانی به دلیل ایجاد بحران
محیط زیستی، در دو حوزه تکنولوژیکی و اجتماعی به عنوان ناپایدار 

). براین اساس، توسعه Mustapha 2010:129است(مطرح شده 
پایدار براي اطمینان از تعادل در سطوح اقتصادي، اجتماعی و محیط 

(سیاستمداران،  براي بازیگران ،زیستی در زمان حال حاضر و آینده
-هاي اقتصادي، اجتماعی و محیطوزهریزان و کنشگران) حبرنامه

هاي حلآگاهی از دشواري راهزیستی پیشنهاد شده است. به دنبال 
نظارتی، رفتار مصرف  تکنولوژیکی و اجراي رویکردهاي صرفاً صرفاً

انداز توسعه پایدار مطرح شد. حمل و نقل، مصرف، پایدار در چشم
زیستی هاي محیطرفتاراز دفع زباله، استفاده انرژي در خانه، بخشی 

ست تغییر زیکه باید در راستاي حمایت از محیطقابل توجه هستند 
کنندگان در این طرح توسعه، نقش داده شوند. مشارکت مصرف

کند. در واقع، رفتار مصرف پایدار اشاره به فرهنگ را ایفا می مهمی
رید و مصرف محصوالت و مصرف جدید در قالب الگوهاي خ

توانند کنندگان میزیستی دارد. در این زمینه، مصرفخدمات محیط
هاي خرید و مصرف خود نظیر آغاز طریق رفتاردر مسیر پایداري از 

ساده زیستن، تحریم محصوالت غیرضروري و لوکس،  لبانۀداوط
خرید محصوالت سبز، مصرف بهینه انرژي، مدیریت زباله، بازیافت 

 ، حرکت کنند....زباله و 
بسیاري از مردم خودشان را طرفدار محیط زیست و رفتارشان را     

هاي مناسبی نسبت به محیط اما آنها رفتار ؛دانندمی آنرفتاري حامی 
با توجه به اینکه طبق منابع نظري موجود  ،زیست ندارند. به بیان دیگر

هاي درونی رفتار است و به تنهایی و نگرش پیش زمینه و یکی از زمینه
زیستی گر منجر به رفتار مسئوالنه محیطهم به واسطه متغیرهاي مداخله

) اما مطالعات و Dunlap and Van Liere, 1978 (  شودمی
زیستی و رفتار محیط ی نشان داده است که بین نگرششواهد تجرب

تواند ضعف هنجارهاي شکاف وجود دارد. یکی از دالیل این امر می
کننده رفتار باشد. رسمی تسهیل، قواعد رسمی و غیرفردي و جمعی

غذا و شخصی، خرید  سفر با خودرويقواعد رسمی و غیررسمی 
زیستی آنها، عدم سایر محصوالت بدون توجه به اثرات زیانبار محیط

توجه به بازیافت، و عدم حفاظت از انرژي خانگی را تحت 
 کند.زیستی تعریف نمیهنجارهاي غیرمحیط

زیستی طیف وسیعی از رفتارهاي فردي و جمعی رفتارهاي محیط    
صرف بازیافت، م گیرند که شامل رفتار حمل و نقل،را در بر می

زیست، مصرف انرژي، استفاده از تولیدات محلی، سازگار با محیط
زیستی و سایر رفتارها در حوزه محیط زیست حفاظت از منابع محیط

اي با هنجارهاي فردي و شود. هر کدام از این رفتارها به گونهمی

چگونگی این ارتباط بیشتر تشریح  ادامهدر  و جمعی مرتبط هستند
 شد. خواهد

رفتار حمل و نقل یکی از ابعاد رفتار محیط زیستی است که با     
توجه به نقش آن در کاهش آلودگی، ضروري است در مسیر 

 خودرويپایداري تغییر کند. این موضوع واضح است که سفر با 
-شخصی راحت و مطلوب است و باعث صرفه جویی در زمان می

یر آلودگی هوا، آلودگی شود، اما نتایج محیط زیستی نامطلوبی نظ
صوتی و مصرف انرژي تجدیدناپذیر به همراه دارد. نتایج مطالعات 

شخصی را به  خودروينشان داد که  خودرومختلف بر روي مالکان 
-(مانند دوچرخه و اتوبوس) ترجیح می وسایل حمل و نقل عمومی

 ). Nordlund and Garvill; 2002:741( دهند
یکی دیگر از ابعاد رفتار محیط زیستی است بازیافت زباله خانگی     

که شکل مهمی از مدیریت زباله جامد است. اما، این کار به عنوان 
گیر در نظر گرفته شده بنابراین از آن اجتناب کاري کثیف و وقت

شود. بازیافت زباله نیازمند میزانی از تالش فردي براي جداسازي می
هاي بازیافتی است. انهاي خانگی و انتقال آن به سازمزباله

هاي جامد نظیر همچنین، بازیافت شامل استفاده دوباره و تعمیر زباله
انداختن آنهاست. شیشه، پالستیک، لباس و مبلمان به جاي دور 

ثیرات مثبت بلندمدت اجتماعی و محیط زیستی اگرچه بازیافت تأ
-دهاخانو اما نظیر حفاظت از منابع و تسهیل در مدیریت بازیافت دارد

زباله از تالش  هاي خانگی در یک سطلتن همه زبالهها با انداخ
 کنند. ها خودداري میاضافه براي تفکیک زباله

هاي ترین بعد از ابعاد رفتارمصرف سازگار با محیط زیست مهم    
محیط زیستی است. مصرف کننده ممکن است از یک فروشگاه 

با محیط زیست خرید وسایل دست دوم یا فروشگاه وسایل سازگار 
کند. همچنین، وي از خرید برخی از محصوالتی که براي محیط 
زیست مضر هستند، اجتناب کند. مصرف سازگار با محیط زیست، 

دهد. با این حال، هاي خانگی را کاهش میمقدار زیادي از زباله
هاي فردي چنین اقدامی مواجه است. زیرا مصرف کننده با هزینه

با محیط زیست اغلب گران قیمت هستند. عالوه بر  تولیدات سازگار
 ها در دسترس نیستند.این همیشه در فروشگاه

که است مصرف انرژي نیز یکی از ابعاد رفتار محیط زیستی     
ارتباط تنگاتنگی با هنجارهاي فردي و جمعی در جامعه دارد. جامعه 

). Aghaei Tabrizi: 2011: 225مدرن وابسته به انرژي است(
انسان اغلب انرژي را براي گرم کردن منزل، آب و روشنایی در خانه 

کند. شواهد حاکی از مصرف بیش از حد انرژي در مدرن استفاده می
 Gadenne at al, 2011; Weisz and(جهان است

Steinberger 2010; Wokje and Steg, 2009; Steg 
and Velk, 2009 ،(حالل به اضم همچنین، منابع انرژي روند رو
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کند. بنابراین مصرف پایدار منابع انرژي یکی دیگر از را تجربه می
ها کاهش مصرف ضروریات جامعه مدرن است. با این حال، خانواده

استاندارد زندگی پایین  هدهندانرژي را در بسیاري از جهات نشان
 دانند.می
در نتیجه، ترجیح وسایل شخصی، کثیف شمردن بازیافت و عدم     

هاي فردي و تصور جامعه اضافه براي این کار، وجود هزینهتالش 
دهنده ضعف هنجارهاي از استانداردهاي زندگی همگی نشانمدرن 

فردي و اجتماعی در جامعه است که باعث شده تصور مردم از 
شان رفتاري حامی محیط زیست باشد و رفتارهاي محیط زیستی

زیست محورانه تلقی کنند، در حالی که رفتارهاي  هایشان رانگرش
محیط زیستی آنها حامی محیط زیست نیست. بنابراین براي 

هاي حامی محیط زیست مردم، درك بهتر هنجارهاي تحریک رفتار
فرد براي رفتار حامی محیط زیست فردي و اجتماعی که بر تمایل 

ي فردي و ثیرگذار است، ضروري است. به عبارت دیگر، هنجارهاتأ
، شکاف بین نگرش أثیر بر رفتار محیط زیستتوانند با تاجتماعی می

ال اصلی ؤو رفتار محیط زیستی را کاهش دهند. براین اساس، س
کننده رفتار تا چه حد تسهیل ییین هنجارهاچنتحقیق این است که 

توانند شکاف بین نگرش و محیط زیستی هستند؟ و تا چه حد می
 را کاهش دهند؟رفتار محیط زیستی 

 
 پیشینه نظري

رفتار   ترین مدل و ساده  ترین مدل شناخت و کنش عمومی قدیمی
 محیط زیستی  حامی محیط زیست مبتنی بر پیشرفت خطی دانش

هاي محیط  محیط زیستی (نگرش که به آگاهی و دغدغه بود
شد به رفتار  خود تصور می  نوبه هم به شد که آنمنجر میزیستی) 

گرایانه فرض  هاي عقل شود. این مدل تهیحامی محیط زیست من
ل و مشکالت محیط زیستی کرد که آموزش مردم نسبت به مسائ یم

شود. از اوایل  صورت خودکار باعث رفتار حامی محیط زیست می به 
اشتباه است. تحقیقات نشان دادند   ثابت شد که این مدل 1970 دهه
در بسیاري از موارد دانش و آگاهی به رفتار حامی محیط زیست که 

هاي دولتی  هم اکثر سازمانوجود، هنوز  شوند. با این منجر نمی
هاي ارتباطی خود را براساس این  مشیهاي تبلیغاتی و خط تفعالی
دهند که دانش بیشتر منجر به رفتار حامی فرض ساده قرار می پیش

 محیط زیستی خواهد شد.
 فعالیتبه دنبال عدم کارائی مدل شناخت و کنش عمومی، مدل    

 هنجاري  فعالیتمدل در توسط شوارتز مطرح شد.  1هنجاري
)Schwartz , 1977 , Schwartz and Howard 1981 (

نوعی رفتار  عمالًزیست،   کنند که رفتار حامی محیط فرض می

1. The Value-Belief-Norm Model 

گرایانه  یا زیست ،)Abrahamse and Steg, 2009دگرخواهانه (
)Berenguer 2010 (تأثیر  در این معنی، رفتار تحت . است

گیرد. اقدام  (احساسات و معنی الزام اخالقی) قرار می هنجارهاي فردي
رضایتی ـ براساس این هنجارها ممکن است باعث تقویت غرور و خود

همراه  که اقدامات مخالفت ممکن است احساس تقصیر را به در حالی گردد
ست تا هر یک از افراد نسبت به پیامدهاي ا اشته باشد. اما،  ضروريد

رفتاري خود آگاه بوده و این افراد نسبت به پیامدهاي رفتار خود احساس 
). اقدامات Abrahamse and Steg, 2009(مسئولیت نمایند

محیط زیستی مربوط به رفتار حامی محیط زیست، غالباً جدا از فرد 
براي افراد درك این موضوع که رفتارهاي  رواز این تلقی شده و 

گذار باشد، سخت است  تواند بر روي محیط زیست تأثیرآنها می
)Hummel et al 1978, Whitmarsh, 2009.( 

  فعالیتدهی رفتار حامی محیط زیست از نگاه مدل  سامان     
ثیرات منفی أهنجاري، نیازمند افزایش دانش و شناخت فردي نسبت به ت

هرچند که  ،مدت رفتارهاي افراد در قبال محیط زیست استبلند
رفتار) تغییرات رفتار -نگرش-گرایانه(دانشهاي مدل خطی عقل استراتژي

پندارند. در عوض، از سوي الوصول می محیط زیستی را نسبتاً ساده و سهل
بر و سخت و طاقت فرسا  افراد تغییر مورد نیاز ممکن است امري هزینه

کند ) استدالل میNorgaard )2006: 253، در نتیجهتلقّی شود. 
مانع از اقدام عمومی فقدان دانش فردي نیست که   که این مسأله

سازي  شود بلکه، این حداقل ل محیط زیست مینسبت به مسائ
شود. در مانع از این اقدام می که اجتماعی است -مشکالت روانی

طر رفتار محیط خا چنین وضعیتی، آن مفهوم گناهی که افراد به
طور مؤثري استمرار  دهند، از بین رفته و به زیستی انجام می

ترتیب، ممکن است  گردد. بدین شده آن اقدام میسر می  غیراندیشه
 رفتار حامی محیط زیست از سوي افراد مورد توجه قرار نگیرد.

  هنجاري توسعه  فعالیتبراساس مدل  2هنجار -اعتقاد -مدل ارزش       
ه است. براساس این مدل، افراد درصورتی رفتار خود را تغییر خواهند یافت

). Faiers et al, 2007( داد که مسئولیت کارهاي خود را بپذیرند
محض اینکه فرد عقاید جنبش محیط زیستی را بپذیرد، آنگاه  به

پذیرد و تغییرات الزم رفتاري اقدامات و عقاید محیط زیستی را می
). اگرچه احتمال دارد که افراد از این همانکند (میرا در خود ایجاد 

که افراد نتوانند تفاوت  اقدامات جمعی دیگران نفع ببرند، اما زمانی
  با رفتار دیگران ببینند، ممکن است  ناشی از رفتار خود را در مقایسه

 تأثیر این اقدام جمعی کاهش یابد.
ک دیدگاه کند که ی هنجار فرض می -باور -مدل ارزش       

عمومی غیرقابل بحث در مورد رفتار حامی محیط زیست وجود دارد. 
  چنانچه یک فرد مسئولیت پیامدهاي اقدامات خود را بپذیرد، درآن

2.The Percieved Customer Effectiveness Model 
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عنوان یک ضرورت ثابت  صورت رفتار حامی محیط زیست فرد به 
ترتیب، تغییرات رفتاري  ). بدینKurz et al, 2005شود( تلقّی می

مدهاي محیط زیستی ممکن است تا سئولیت پیامتأثر از پذیرش م
جا گسترش یابد که رفتار حامی محیط زیست نظیر مصرف بهینه آن

انرژي، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، خرید وسایل سازگار 
 تأثیر قرار دهد. را تحتبا محیط زیست و رفتار بازیافتی 

یستی نیز با رفتار محیط ز 3کننده مدل اثربخشی ادراك مصرف
که   که کسانی فرض است  مبتنی براین پیش  مرتبط است. این نظریه

تأثیر مثبتی روي محیط زیست خواهد داشت،  شانهای فعالیتمعتقدند 
شرطی که آنها خود را  به ،کنند پیدا میاقدام نهایتاً براساس این باور انگیزه 

). در این Faiers et al, 2007(بخشی از یک کنش جمعی ببینند
ها وظیفه که آناعتماد ذاتی به رفتار دیگران مبنی بر این  مدل، یک

یابی به اهداف محیط زیستی ایفاء خواهند کرد،  خود را براي دست
). همانند مدل مناسب هنجاري، پیامدهاي رفتار همانمتصور است(

هاي فردي بیرونی هستند. اگر  محیط زیستی، اغلب نسبت به کنش
یستی خود را بپذیرد، اقدامات خود را جهت فرد اثرات رفتار محیط ز

 کند.کاهش این اثرات مهم تلقی می
در نهایت، منظور از هنجارها آن دسته از قواعد رسمی و غیر        

(رفتار  نوع رفتار ةکنند) بیانSharapor: 2006: 45رسمی است (
محیط زیستی) و روابط فرد در جامعه است. هنجار اجتماعی از 

نام نوعی کنترل اجتماعی است که رفتارهاي(رفتارهاي دیدگاه پات
 کندمحیط زیستی) مورد انتظار در یک جامعه را تعیین می

)Putnam, 2001:185 هنجارهاي اجتماعی از طریق اجتماعی .(
ها به افراد جامعه آموخته شدن و نیز از طریق تشویق و مجازات

-قوي و شبکه شوند. در بسیاري از جوامع، هنجارهاي اجتماعیمی
) و همانرساند(هاي مشارکت، خطر عهدشکنی را به حداقل می

ها و جوامعی که این هنجارها بر آنها حاکم است و از آن هگرو
طلبی و مشکالت جمعی ثري بر فرصتؤکنند، به شکل مپیروي می
). تهدید به محرومیت از Tajbakhsh, 2005:98آیند (فایق می

یک هنجار قدرتمند و قابل اتکا در  ،اقتصادي-حقوق اجتماعی
 ). Shaditalab, 2008جامعه است(

-هنجارهاي اجتماعی شکل فوق«کلمن بر این باور است که        
اي از سرمایه اجتماعی است که شخص نفع شخصی خود را العاده

گونه هنجارها کند. اینگذارد و در جهت منافع جمع عمل میفرو می
ن و موقعیت، افتخار و دیگر أاجتماعی، شکه به پشتوانه حمایت 

شوند، سرمایه اجتماعی هستند که ... افراد را به ها تقویت میپاداش
 ,Tajbakhsh» (دهندسوي یک خیر عمومی سوق می

). د بحث رفتارهاي محیط زیستی، هنجارهاي اجتماعی، 2005:63

3.The Percieved Customer Effectiveness Model 

 خاطر نفعپوشی از نفع شخصی بهاعضاي جامعه را به ایثار و چشم
 دارد.جمعی به رفتار حامی محیط زیست وا می

 
 روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه از نوع پیمایشی است. جامعه آماري 
سال ساکن در مناطق شهري  18تحقیق حاضر شامل افراد باالي 

 53646661برابر  1390اساس آمار سال  باشد که براستان مازندران می
). حجم نمونه با 1390نفر است (سرشماري عمومی نفوس و مسکن، 

نفر  Rafiapor,1996 (467(  4استفاده از فرمول منطقی کوکران
تعیین شده است. در این پژوهش، عناصر نمونۀ آماري شامل افراد 

سال ساکن در شهرهاي استان است. با توجه به اینکه  18باالي 
 lookزیادي وجود دارد( بین افراد ساکن در شهرها تفاوت

Mansorfar, 2006:234اي چند گیري خوشه)، از روش نمونه
اي استفاده شده است. در این روش، عناصر نمونه در سه مرحله

ها) با شهر استان (خوشه 19مرحله انتخاب شدند. ابتدا از میان 
شهرهاي ساري، بابل، نوشهر، گیري تصادفی ساده استفاده از نمونه

انتخاب قائمشهر، آمل و بهشهر به صورت کامالً تصادفی  بابلسر،
ها) چند محله اند. سپس، در هر شهر از میان محالت (خوشهشده

صورت کامالً تصادفی انتخاب شدند. همچنین، از هر محله به
ها به صورت کامالً هاي آن محله، نمونهمتناسب با تعداد بلوك

اب گردیدند. ابزار تحقیق، تصادفی از بین خانوارهاي هر محله انتخ
االت آن با استفاده از ضریب ؤس 5بوده است و پایایی پرسشنامه

ه قرار ذیل ر محاسبه شده بدیارزیابی شده که مقا 6آلفاي کرونباخ
ضریب  = 846/0،متغیر وابسته رفتارهاي محیط زیستی است: براي

 812/0 ،براي متغیرهاي مستقل، هنجارهاي فردي ؛آلفاي کرونباخ
ضریب  = 880/0، هنجارهاي جمعی ؛ضریب آلفاي کرونباخ =

ضریب آلفاي  = 785/0، و نگرش محیط زیستی ؛آلفاي کرونباخ
کرونباخ است که تأییدکننده قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار سنجش 

االت نیز از طریق اعتبار صوري مورد تأیید قرار ؤباشد. اعتبار سمی
ها و اطالعات الزم در این تحقیق آوري دادهگرفته است. براي جمع

از روش میدانی استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا پرسشگران 
با مراجعه به جامعه آماري  1394سپس، در بهار سال  .آموزش دیدند

و انتخاب تصادفی منظم واحدهاي نمونه به واسطه تکمیل 
ي انجام آوري نمودند. براها و اطالعات الزم را جمعپرسشنامه، داده

ها در نرم هاي آماري ابتدا دادهکارگیري روشتجزیه و تحلیل و به
SPSS( افزار آماري علوم اجتماعی سپس  و ) پردازش گردید7

4. Cochran 
5. Reliability  
6. Cronbach's Alpha Coefficient 
7. Sciences Statistical Package for the Social 
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ها متناسب با سطح سنجش متغیرها انجام گرفت. قبل از تحلیل داده
ها و نتایج، هر یک از مفاهیم اصلی و مهم تحقیق به ارائه یافته

 گردد.میشرح زیر تعریف 
: از نظر مفهومی، رفتارهاي محیط رفتارهاي محیط زیستی الف)

هاي افراد جامعه نسبت به محیط اي از کنشزیستی، مجموعه
زیست است که در یک طیف وسیع از احساسات، تمایالت و 

-هاي خاص براي رفتار نسبت به محیط زیست را شامل میآمادگی
). براي Khoshfsr et al, 2009:241, 2010: 172( شود

سنجش رفتارهاي محیط زیستی از پاسخگو خواسته شده که رفتار 
هاي رفتار محیط زیستی (مصرف لفهؤگویه م 12خود را در مورد 

گاز، مصرف برق، مصرف آب، استفاده از تولیدات محلی، حفاظت از 
منابع محیط زیستی و استفاده از وسایل بازیافتی) ابراز نمایند. این 

 اند. اي سنجیده شده گزینه 5مقیاس  ها با گویه
آیند که یک از نظر مفهومی، هنجارها هنگامی به وجود می هنجارها: )ب

ات بیرونی مشابهی براي تعداد دیگري از افراد دارد. هنجارها از تجلی ،عمل
ها در طریق سرمشق شدن (از جمله آموزش مدنی) و نیز از طریق مجازات

-) و کنشKhoshfsr  2008: 171( شوندافراد جامعه نهادینه می
کنند. در این هاي جمعی و همکاري افراد جامعه را با هم تسهیل می

 گویه و اجتماعیِ 5(ذهنی)  تحقیق هنجارها در دو بعد فرديِ
گویه سنجش شده است. براي سنجش از پاسخگو  12(جمعی) 

 هالفهؤهاي هر کدام از ماالت مربوط به گویهؤخواسته شده به س
 اند.اي سنجیده شدهگزینه 5ها با مقیاس پاسخ بدهد. گویه

از نظر مفهومی، نگرش محیط زیستی  نگرش محیط زیستی:)ج
هاي یک فرد اي از احساسات، تمایالت، عقاید و قضاوتمجموعه

نسبت به یک پدیده یا رخداد محیط زیستی در زندگی است. براي 
پرسش که توسط  14گیري نگرش محیط زیستی از  سنجش و اندازه

Dunlap )2000 طراحی شده، استفاده گردیده است. براي (
ها و  سنجش این متغیر از پاسخگویان خواسته شد که نگرش

ها با مقیاس  گویه ابراز نمایند. این گویه 14باورهایشان را نسبت به 
 اند. اي سنجیده شده گزینه 5
 

 هاي تحقیقیافته
شود. بخش اول شامل ارائه می هاي تحقیق حاضر در دو بخشیافته

ها و توصیف متغیرهاي تحقیق است. بخش دوم به تحلیل داده
 یابد.گیري اختصاص مینتیجه

 
 هاي توصیفیبخش اول یافته

رفتار محیط زیستی از مفاهیم نوینی  رفتارهاي محیط زیستی:
است که امروزه در مطالعات محیط زیستی جوامع مدرن مطرح 

است. طرح این مفهوم در بسیاري از رویکردهاي محیط زیستی 
، 1حاکی از اهمیت نقش این رفتارها در محیط طبیعی است. جدول 

 دهد.) نشان می5تا  1(براساس مقیاس توزیع فراوانی آن را  
 

 وضعیت رفتار محیط زیستی در میان پاسخگویان  .1جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی رفتار محیط زیستی

 8/23 8/23 111 خیلی زیاد
 4/70 7/46 218 زیاد

 5/92 1/22 103 متوسط

 5/98 6 28 کم

 100 5/1 7 خیلی کم

 - 100 467 جمع کل

 5 -1از بازه  85/3 میانگین

 
درصد از افراد  7/46شود، همانطور که در جدول فوق مالحظه می
نوشت) داراي رفتارهاي پیمورد مطالعه در حد زیاد (مراجعه شود به 

درصد از آنها  5/1حامی محیط زیست هستند. در حالی که تنها  
تجمعی  کنند. درصد فراوانیِخیلی کم از محیط زیست حفاظت می

دهد که بیش از دو سوم از پاسخگویان در حد خیلی زیاد و نشان می
پردازند و مابقی کمتر از زیاد به رفتارهاي حامی محیط زیست  می

پاسخگویان در  محیط زیستی این حد قرار دارند. میانگین رفتارهاي
 است. 5از  85/3حد نزدیک به زیاد یعنی 

: اولین متغیر مستقل تحقیق هنجارهاي هنجارهاي فردي(ذهنی)
) 5تا  1، توزیع فراوانی آن را  (براساس مقیاس 2فردي است. جدول 

 دهد. نشان می
 

 وضعیت هنجارهاي فردي در میان پاسخگویان . 2جدول 
 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هنجارهاي فردي

 9/34 9/34 163 خیلی زیاد
 4/82 5/47 222 زیاد

 9/94 4/12 58 متوسط
 1/98 2/3 15 کم

 100 9/1 9 خیلی کم
 - 100 467 جمع کل
 5 -1از بازه  99/3 میانگین

 
شود، بیشترین توزیع فراوانی مالحظه می 2همانطور که در جدول 

 5/47رعایت هنجارهاي فردي پاسخگویان مربوط به سطح زیاد (
 9/1درصد) است و کمترین میزان مربوط به سطح خیلی کم (

 8/0دهد که بیش از درصد) است. درصد فراوانی تجمعی نشان می
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رعایت از پاسخگویان در حد خیلی زیاد و زیاد هنجارهاي فردي را 
کنند و بقیه کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان می

 است. 5از  99/3بیش از زیاد یعنی 
: دومین متغیر مستقل تحقیق هنجارهاي جمعی(اجتماعی)
، توزیع فراوانی آن را  (براساس 3هنجارهاي جمعی است. جدول

 دهد.) نشان می 5تا  1مقیاس 
 

 عی در میان پاسخگویانوضعیت هنجارهاي جم  .3جدول 
 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هنجارهاي جمعی

 2/6 2/6 29 خیلی زیاد
 4/39 2/33 155 زیاد

 7/74 3/35 165 متوسط
 9/95 2/21 99 کم

 100 1/4 19 خیلی کم
 - 100 467 جمع کل
 5 -1از بازه  12/3 میانگین

 
شود، بیشترین توزیع فراوانی همانطور که در جدول شماره سه مالحظه می

 3/35رعایت هنجارهاي جمعی پاسخگویان مربوط به سطح متوسط (
درصد)  1/4درصد) است و کمترین میزان مربوط به سطح خیلی کم (

درصد از  75دهد که حدود است. درصد فراوانی تجمعی نشان می
پاسخگویان در حد متوسط و متوسط رو به باال هنجارهاي جمعی را 

کنند. مابقی افراد مورد مطالعه کمتر از این حد قرار دارند. رعایت می
 است. 5از  12/3میانگین پاسخگویان در حد متوسط یعنی 

: نگرش محیط زیستی یکی دیگر از متغیرهاي با نگرش محیط زیستی
لفه با استفاده ؤثیرگذار بر رفتارهاي محیط زیستی است. این  مأاهمیت و ت

، توزیع فراوانی 4سنجش قرار گرفته است. جدول  سوال مورد 14از 
نشان  5تا  1را  براساس نمره مقیاسی  نگرش محیط زیستی پاسخگویان

 دهد.می

 وضعیت نگرش محیط زیستی در میان پاسخگویان  .4جدول 
 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی نگرش محیط زیستی

 8/8 8/8 41 خیلی زیاد
 73 2/64 300 زیاد

 9/92 9/19 93 متوسط
 1/98 1/5 24 کم

 100 9/1 9 خیلی کم
 - 100 467 جمع کل

 5 -1از بازه  55/3 میانگین

 
درصد از افراد مورد  2/64شود، مالحظه می 4همانطور که در جدول 

ي حامی محیط زیست هستند. در هامطالعه در حد زیاد داراي نگرش
داراي نگرش حامی محیط  درصد از آنها خیلی کم 9/1که تنها  حالی

دهد که بیش از دو زیستی هستند. درصد فراوانی تجمعی نشان می
هاي حامی سوم از پاسخگویان در حد خیلی زیاد و زیاد داراي نگرش

محیط زیست  هستند و مابقی کمتر از این حد قرار دارند. میانگین 
پاسخگویان در حد نزدیک به زیاد یعنی  محیط زیستی هاينگرش

 است. 5از  55/3
 

 هابخش دوم تحلیل داده
هنجارهاي فردي، هنجارهاي جمعی، و نگرش : تحلیل دو متغیره

محیط زیستی، متغیرهاي مستقل تحقیق هستند که با استفاده از 
بررسی رابطه این متغیرها با رفتار به ضریب همبستگی پیرسون 

ت و به عبارت دیگر به دنبال شناخت شد .پردازیممحیط زیستی می
از نوع رابطه آنها با رفتار محیط زیستی هستیم و آزمون این فرضیه 

که آیا بین هنجارهاي فردي، هنجارهاي جمعی، و این قرار است 
نگرش محیط زیستی و رفتار محیط زیستی رابطه وجود دارد یا نه. 

 دهد.، ضریب همبستگی پیرسون متغیرها را نشان می5جدول 
 

 ضریب همبستگی پیرسون متغیرهاي اصلی تحقیق .5جدول 

متغیرهاي 
 تحقیق

 هنجارهاي جمعی هنجارهاي فردي
نگرش محیط 

 زیستی
مقدار 
 (sig) آزمون

مقدار 
 (sig) آزمون

مقدار 
 (sig) آزمون

 000/0 214/0 000/0 314/0 000/0 282/0 رفتار 
هنجارهاي 

 فردي
- - 450/0 000/0 245/0 000/0 

هنجارهاي 
 جمعی

- - - - 215/0 000/0 

 
مستقل و  که بین متغیرهايدهدنتایج ضرایب پیرسون نشان می

دارد. به عبارت  داي مثبت و مستقیم وجورفتار محیط زیستی رابطه
دیگر با افزایش هنجارهاي فردي و جمعی در حوزه محیط زیست و 

تر خواهد ، مسئوالنهنگرش محیط زیستی رفتارهاي محیط زیستی
شد. بیشترین شدت بین هنجارهاي جمعی با رفتار محیط زیستی 

این از تایج توصیفی هنجارهاي جمعی حاکی ناست. با وجود این که 
بود که وضعیت هنجارهاي جمعی در حوزه محیط زیست زیاد 
مناسب نیست، این متغیر بیشترین تاثیر را بر روي رفتار حامی 

ال دوم تحقیق به ؤاسخ به سبراي پ محیط زیست داشته است.
بررسی رابطه بین نگرش محیط زیستی و رفتار محیط زیستی با 

 کنترل هنجارهاي فردي و جمعی خواهیم پرداخت.
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براي بررسی اهمیت هنجارهاي فردي و جمعی در کاهش        
شکاف بین نگرش محیط زیستی و رفتار محیط زیستی به سنجش 

با کنترل هنجارهاي فردي و  رابطه نگرش با رفتار محیط زیستی
ضریب همبستگی تفکیکی بین نگرش  6پردازیم. جدول جمعی می

با رفتار محیط زیستی با کنترل هنجارهاي فردي و جمعی را نشان 
 دهد.می

 
 آزمون ضریب همبستگی تفکیکی .6جدول 

متغیر 

 وابسته

متغیر 

 مستقل

متغیرهاي 

 کنترل

 مقدار آزمون
(sig) 

 001/0 156/0 فرديهنجار  نگرش رفتار
 001/0 158/0 هنجار جمعی نگرش رفتار

 
شود که با کنترل هنجارهاي فردي و مشاهده می 6در جدول 

-جمعی، شدت رابطه بین نگرش و رفتار محیط زیستی کاهش می
یابد. هنجارهاي فردي و جمعی عالوه براین که بر رفتارهاي محیط 

افزایش ارتباط بین نگرش و توانند به ثیرگذار هستند میأزیستی ت
ثیر أرفتار محیط زیستی کمک کنند. به عبارت دیگر، اگر ت

هنجارهاي فردي و جمعی را بر روي ارتباط بین نگرش و رفتار 
 شود. شدت رابطه بین نگرش و رفتار ضعیف می ،کنترل کنیم

هاي رگرسیون نشان فرضپیش تحلیل رگرسیون چند متغیره:
متغیرهاي مستقل و وابسته خطی است. دهد که روابط بین می

-همچنین، توزیع متغیر وابسته (رفتارهاي محیط زیستی) نرمال می
براي سنجش  8واتسون -باشد. عالوه بر این، از آماره دوربین

ها استفاده شده است. جدول زیر، مستقل بودن همبستگی باقیمانده
رفتارهاي  براي تبیین گام متغیرهاي مستقل رابهمدل رگرسیون گام

 دهد.می نشان پاسخگویان محیط زیستی
 

مدل رگرسیونی گام به گام متغیرهاي مستقل براي تبیین رفتارهاي  .7 جدول
 محیط زیستی پاسخگویان

دل
م

ب  
ری

ض
گی

ست
مب

ه
ن 
عیی

ب ت
ری

ض
 

ون
زم

ر آ
قدا

م
  F 

(s
ig

)
 

ن 
مو

آز
F 

ت
ثاب

ار 
قد

م
ن  

ربی
دو

ون
س

وات
 

گام به 
 گام

373/0 139/0 923/24 000/0 981/1 002/2 

 

8 .Durbin-Watson 

) در جدول فوق نشان 002/2مقدار آماره دوربین واتسون (       
ها با هم همبستگی ندارند. یعنی از هم مستقل دهد که باقیماندهمی
باشند. ضریب همبستگی مدل رگرسیونی گام به گام متغیرهاي می

برابر  مورد سنجش براي تبیین رفتارهاي محیط زیستی پاسخگویان
است. نسبتی از واریانس متغیر رفتارهاي محیط زیستی  373/0با 

 14نزدیک به  ،که توسط متغیرهاي تحقیق تبیین شده پاسخگویان
داللت بر آن دارد که مدل رگرسیونی تحقیق  Fدرصد است. نسبت 

مدل مناسبی براي تبیین متغیر وابسته است. به عبارت دیگر، 
یح دهند. بسته را توضمتغیرهاي تحقیق قادرند که تغییرات متغیر وا

ثیر متغیرهاي أدهد که اگر ت) نشان میمقدار ثابت (عرض از مبدأ
 نترل شود، مقدار پایه رفتارهاي محیط زیستی پاسخگویانکمستقل 
است. الزم به ذکر است که مدل رگرسیون گام به  981/1برابر با 

مربوط به مدل(گام)  7مدل(گام) بود. نتایج جدول  3گام فوق داراي 
اخر مدل رگرسیونی گام به گام است. همچنین، براي آگاهی از 

 10بین متغیرهاي مستقل از آماره تولرانس 9خطیچگونگی روابط هم
ثیر مدل نهایی ضرایب تأ دهندهاستفاده شده است. جدول زیر، نشان
کننده رفتارهاي محیط زیستی رگرسیون متغیرهاي مستقل تبیین

 است. پاسخگویان
 

ضرایب تاثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهاي مستقل تبیین کننده  .8جدول 
 رفتارهاي محیط زیستی پاسخگویان

ها
یر

متغ
ب  

ری
ض تا 
ب

)β(  ار
قد

م

ن 
مو

آز
T  

(s
ig

)
ب  

ری
ض

س
ران

تول
11  

 - 000/0 019/9 - مقدار ثابت
 786/0 000/0 460/4 217/0 هنجارهاي جمعی
 774/0 002/0 116/3 153/0 هنجارهاي فردي

 903/2 130/0 محیط زیستینگرش 
004/0 

926/0 

       
خطی بین دهنده میزان همنشان 8ضریب تولرانس جدول  

 آنمتغیرهاي مستقل است. همچنین، نتایج این جدول حاکی از 

در رگرسیون چند متغیر هیچ یک از متغیرهاي مستقل نباید رابطه خطی با  .۹
 باشند. سایر متغیرهاي مستقل داشته

10   . Tolerance 
در نوسان است. بنابراین، هر چه ضریب تولرانس  1و  0. ضریب تولرانس بین 11

 خطی کمتر است.میزان همنزدیک به یک باشد، 
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است که هنجارهاي جمعی اولین متغیري بوده که وارد مدل شده 
 است و بیشترین رابطه را با رفتارهاي محیط زیستی پاسخگویان
دارد. همچنین، نگرش آخرین متغیري بوده که وارد مدل شده و 

دارد. عالوه  کمترین رابطه را با رفتارهاي محیط زیستی پاسخگویان
-بینیپیش ،بر این، متغیر هنجارهاي جمعی به نسبت دیگر متغیرها

اي حاکی از اهمیت دست دادن چنین نتیجههتري است. ب کننده قوي
جمعی بر رفتارهاي محیط زیستی است.  ثیر مثبت هنجارهايأو ت

ثیرات خالص متغیرها أدهنده تاستانداردشده نشان )βي (ضریب بتا
و سطح  Tاست. مقدار  بر رفتارهاي محیط زیستی پاسخگویان

دهنده اهمیت نسبی حضور هر متغیر در مدل داري آن نشانمعنی
-آماري معنیثیر أاند تباشد. نهایتاً، متغیرهاي که وارد مدل شدهمی

 دارند. داري در تبیین تغییرات رفتارهاي محیط زیستی پاسخگویان
 

 گیريبحث و نتیجه
نتایج توصیفی نشان داد که بیشترین میانگین مربوط به هنجارهاي 
فردي است و کمترین میانگین مربوط به هنجارهاي جمعی است. 
 نتایج تحلیلی نشان داد که همه متغیرهاي مستقل تحقیق

رهاي فردي و جمعی و نگرش محیط زیستی) با رفتار حامی (هنجا
اي که با افزایش محیط زیست ارتباط مثبت و مسقیم دارند. به گونه

ت هر کدام از آنها رفتار محیط زیستی افراد در مسیر پایداري و حمای
نین، در میان متغیرهاي مستقل گیرد. همچاز محیط زیست قرار می

شدت رابطه را با رفتار حامی محیط هنجارهاي جمعی بیشترین 
زیست دارد. با بررسی رابطه بین نگرش و رفتار محیط زیستی با 
کنترل هنجارهاي فردي و جمعی مشخص شد که شدت رابطه 

ثیري أکاهش پیدا کرد. براین اساس هنجارهاي فردي و جمعی ت
مثبت و مستقیم بر ارتباط بین نگرش و رفتار حامی محیط زیست 

هاي حامی محیط توان ادعا کرد نگرشاي که میگونهدارند به 
زیست در شرایط و موقعیتی که هنجارهاي فردي و جمعی محیط 

شود. زیستی بیشتر باشد به رفتار حامی محیط زیست تبدیل می
ن نشان داد که هنجارهاي جمعی عالوه بر این نتایج تحلیل رگرسیو

ست است. در نهایت، کننده رفتار حامی محیط زیبینیترین پیشقوي
 زیستنجارهاي جمعی بر رفتار حامی محیطبا توجه به رابطه ه

 ثیرگذاري هنجارهاي جمعی أ(نتیجه تحلیل دو متغیره) و با توجه به ت
 
 

همچنین با توجه به  ،بر رفتار محیط زیست(نتیجه تحلیل رگرسیون)
نتایج توصیفی) ( میانگین پایین هنجارهاي جمعی محیط زیستی

توجه به هنجارهاي جمعی محیط زیستی بیش از پیش  ضرورت
با بهبود در هنجارهاي جمعی  توجیه است. به عبارت دیگرقابل 
 توان بیشتر شاهد رفتار حمایت از محیط زیست بود. می ،افراد
هاي آنها تأثیر مثبتی  فعالیتکه معتقدند   براین اساس، کسانی    

 ،کنند پیدا میاقدام گیزه روي محیط زیست خواهد داشت، نهایتاً ان
شرطی که آنها خود را بخشی از یک کنش جمعی ببینند. براین  به

فقدان   توان با مدل هنجار موافق بود که که این مسألهاساس می
ل محیط ئدانش فردي نیست که مانع از اقدام عمومی نسبت به مسا

شود بلکه، این ضعف هنجارها است که مفهوم گناه،  زیست می
داشتن، مسئولیت پذیري و اهمیت اقدام جمعی که افراد در  ریتقص

طور  دهند، از بین رفته و به قبال رفتار محیط زیستی که انجام می
هاي رفتاري افراد مؤثري استمرار داشته و تبدیل به بخشی از عادت

که باعث شده رفتار حامی محیط زیست از سوي افراد شده است 
 مورد توجه قرار نگیرد.

درنتیجه، ضعف هنجارهاي فردي و اجتماعی در جامعه است که     
شان رفتاري حامی باعث شده تصور مردم از رفتارهاي محیط زیستی

هاي زیست محورانه هایشان را نگرشمحیط زیست باشد و نگرش
حالیکه رفتارهاي محیط زیستی آنها حامی محیط تلقی کنند، در

که توجه به هنجارها در  شودزیستی نیست. بنابراین، پیشنهاد می
هاي دولتی و غیر دولتی محیط زیستی ها و برنامهگذاريسیاست

 مورد توجه جدي واقع شود.
        

 پی نوشت
هاي این  هاي هر یک از مقیاس الزم به ذکر است از آنجا که گویه

تحقیق با استفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت و نمره 
هاي آن بعد است،  میانگین کل گویهنهایی هر مقیاس حاصل 

(خیلی کم تا خیلی زیاد) در  5تا  1بنابراین، دامنه این طیف از 
هاي توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)  نوسان است. لذا در آماره

در  4مالك، طبقات پنج گانه طیف لیکرت است. به طور مثال، عدد 
نچه که در صفحات میانگین به معنی زیاد است. این امر در همه آ

 کند. آید صدق می بعد می
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