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Abstract 
Global warming and climate changes caused by human 
activities is one of the major environmental problems 
which has attracted the attention of many scientific and 
political circles of the world in the last two decades. 
The research with the subject of Factors associated 
with environmental behavior in the urban environment 
has been done. The statistical population of this 
research were 1,614,626 Karaj citizens with 15 to 75 
year old that 384 individuals were selected by using of 
cluster random sampling by using of Cochran formula. 
The research is of survey type and questionnaire is the 
tool of data collecting. The questionnaire Validity is of 
formal type and its reliability is measured using 
Cronbach's alpha. The results show that there is a 
significant relationship between the variables of 
education, awareness of climate changes, general 
knowledge about climate changes, the perception of 
the risk of climate changes, attitudes towards climate 
changes and pro-environmental behavior. Also, there 
is a significant difference in pro-environmental 
behavior between women and men. Results of 
regression analysis show that, according to the 
adjusted coefficient of determination variables in the 
regression equation, 29% of the variance of the 
dependent variable is determined by the independent 
variables; and perception of the risk of climate 
changes, has the greatest overall impact on the pro-
environmental behavior. 

Keywords: Awareness, Perception of risk, Climate 
changes, Pro-environmental behavior, Urban 
environment. 

 چکیده
 مشکالت از یکی بشر هايفعالیت از ناشی هوایی و آب تغییرات و جهانی گرمایش

 و علمی محافل از بسیاري توجه اخیر يدهه دو در که است محیطیزیست يهعمد
این تحقیق با موضوع عوامل مرتبط با  است. کرده جلب خود به را جهان سیاسی

رفتارهاي حامی محیط زیست در محیط شهري انجام شده است. جامعه آماري این 
نفر  1،614،626شهر کرج بوده است که تعداد ساله  75تا  15تحقیق شهروندان 

اي با استفاده از فرمول تصادفی خوشه گیريهستند که حجم نمونه با استفاده از نمونه
ها پرسشنامه نفر تعیین شد. روش تحقیق پیمایش و ابزارگردآوري داده 384کوکران، 

-اي کرونباخ اندازهاست. اعتبار پرسشنامه از نوع صوري و پایایی آن با استفاده از آلف
دهد که بین متغیرهاي تحصیالت، آگاهی از تغییرات گیري شد. نتایج تحقیق نشان می

آب و هوا، دانش عمومی درباره تغییرات آب و هوا، ادراك از خطر تغییرات آب و هوا، 
ي معنادار نگرش نسبت به تغییرات آب و هوا و رفتارهاي حامی محیط زیست، رابطه

چنین بین زنان و مردان در رفتارهاي حامی محیط زیست تفاوت وجود دارد؛ هم
دهد که با توجه به ضریب تعیین معناداري وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می

درصد از واریانس متغیر وابسته توسط  29تعدیل شده متغیرها در معادله رگرسیون، 
ت آب و هوا، بیشتر اثر کلی را شود و ادراك از خطر تغییرامتغیرهاي مستقل تعیین می

 بر روي رفتارهاي حامی محیط زیست دارد.

رفتارهاي حامی  ،ادراك از خطر، تغییرات آب و هوا آگاهی، :هاي کلیديواژه
 محیط شهري.، محیط زیست
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 مقدمه 
 یکی بشر، هاياز فعالیت ناشی هوایی و آب تغییرات و جهانی گرمایش

 توجه اخیر دهه  دو در که است محیطیزیست هعمد کالتمش از

 کرده است. جلب خود به را جهان سیاسی و علمی از محافل بسیاري

 مقیاس در که است اي طبیعیپدیده در اقلیم،  تغییر و دگرگونی معموالً

 وقوعبه اخیراً که اقلیمی تغییرات اما دهد؛رخ می ساله هزار چند زمانی

 شدیدتر پیش بسیار سال میلیون دو اقلیمی تغییرات با یسهمقا پیوسته، در

 دو در خود گرماي به اوج دهه گذشته دو طول در زمین و است بوده

 سانتیگراد درجه 6/0حاضر زمین  حال است. در رسیده اخیر سال هزار

 به نسبت از دانشمندان بسیاري است. میالدي 1900 سال از ترگرم

 تنها آنان معتقدند که از برخی و داده دارهش زمین افزون روز گرمایش

 این از گذشت پس و هست فرصت مشکل این با مقابله براي دهه یک

 افزایش یک حتی زیرا نخواهد بود پذیر امکان زمین کره نجات مدت

هواي  و آب در ايمالحظه قابل تغییرات سبب زمین کره دماي ايدرجه
 شد خواهد نآ زنده موجودات زندگی شرایط و زمین کره

)SabzAndish, 2009 :2.(  
ها اشاره به تغییراتی دارد که در آن فعالیت  انسان  تغییرات آب و هوا   

سه دلیل  .دهدبه صورت مستقیم یا غیرمستقیم، ترکیب جو را تغییر می
هاي آب و هوا مهم اساسی براي اینکه چرا رفتارهاي انسان در سیاست

 کنندگان، ریشهاعمال خصوصی مصرف هستند وجود دارد: اول اینکه
یندهاي اهاي فرکنندهتغییرات آب و هوا هستند. دوم اینکه افراد هدایت

هاي سیاسی و سازمانی هستند و سوم اینکه تغییرات شامل نظام
یندهاي ذهنی انجام اسی گرفته شده توسط افراد، با فراهاي سیتصمیم

هاي پژوهشی اخیر، طرحهاي . در سال(Liverani, 2009)پذیرد می
محیطی، دانش و ارائه رفتار واقعی متعدد، در توصیف بین آگاهی زیست

 Kollmuss and(اندطرفدار محیط زیست، شکاف داشته

Agyeman, 2002.( طور کلی با مشکالت تغییر آب هوا با مردم به
یندهاي آن و گاهی اوقات نگرانی در مورد تخریب ادرك محدود از فر

هرحال، چگونگی رسیدگی به مشکالت با هت آشنا هستند؛ بمحیط زیس
 ,.O’Connor and et alآگاهی اساسی و دانش نسبتاً کمتر است (

1999; Lorenzoni and Pidgeon, 2006; Wtimarsh and 
Lorenzoni, 2010.(  بنابراین، در دوران اخیر نیاز به وجود توسعه، به

نش در تغییرات آب و هوا، در هاي آگاهی و داتر از ویژگیدرك روشن
سطح جهان مشاهده شده است. تحقیقات انجام شده توسط مرکز 

) در مورد آگاهی جهانی از مسائل محیط 2006( ۱تحقیقات جهانی پیو

1. Pew

تر از آگاهی زیست، نشان داد که کشورهاي در حال توسعه سطوح پایین
 یافته داشتند.ه با کشورهاي توسعهدر مقایس

از نظر موقعیت جغرافیایی از شمال به  ،لبرز به مرکزیت کرجاستان ا      
استان مازندران از غرب به استان قزوین و از شرق به استان تهران و از 

با توجه به موقعیت بسیار . شودجنوب به استان مرکزي محدود می
شود چهارراه غرب و شمال کشور محسوب می، این استان، استراتژیک

استان پر جمعیت کشور است و از  17ه ترانزیتی اتصال را يکه نقطه
باشند که میلیون نفر در این استان ساکن می 5/2لحاظ جمعیتی حدود 

% از 3حدود  ،1389در مقایسه با جمعیت کشور در آخرین آمار سال 
هاي اخیر با این استان در سال شود.جمعیت کل کشور را شامل می

هاي  بخشی از آلودگیبوده است. مشکل ریزگردها و آلودگی هوا روبرو 
نزدیکی به  و استان البرز متأثر از نزدیکی به پایتخت است محیطزیستی

تهران و همجوار بودن با پایتخت مشکالتی را براي استان البرز ایجاد 
 .است همین علتها در البرز به  کرده است و بروز برخی از آلودگی

رات آن در نتیجه اقدامات هاي آب و هوا و تغییبخش اعظمی از آلودگی
هاي رویه از سوختاستفاده بی .باشدمسئولین و مردم آن استان می

زایی، ها و بیاناي، از بین بردن جنگلفسیلی، ایجاد گازهاي گلخانه
ها و ها بدون بازیافت، ریختن پسماندها به داخل رودخانهایجاد زباله

محیطی و ز تهدیدات زیستبرداري غیر بهینه از منابع آبی، برخی ابهره
-باشد. تمامی این مسائل و مشکالت زیستآب و هوا در این استان می

ترین شهر استان یعنی کرج محیطی استان و به خصوص پرجمعیت
-شود که چه رابطهباشد؛ با توجه به مطالب فوق این سؤال مطرح میمی

رفتار اي بین نگرش، دانش، آگاهی و ادراك از تغییرات آب و هوا و 
 زیست وجود دارد؟حامی محیط

 پیشینه پژوهش
 هاي داخلیپژوهش

هاي اجتماعی تغییرات آب و هوا در سطح ها در زمینه جنبهپژوهش
ولی در داخل کشور،  عتی، از دو دهه قبل آغاز شده استکشورهاي صن

شود اما در زمینه رفتارهاي حامی محیط موضوعی جدید محسوب می
 ها وجود دارد.هشزیست تعدادي از پژو

سرمایه اجتماعی ") پژوهشی را با عنوان 1388عقیلی و همکاران (      
موردي:  محیطی مسئوالنه در شمال ایران (مطالعهو رفتارهاي زیست

ه انجام رساندند؛ نتایج ب "هاي گیالن، مازندران و گلستان)استان
تحصیالت  ها بیانگر آن بود که سرمایه اجتماعی، گروه سنی،پژوهش آن

 محیطی دارند.و درآمد، رابطه معناداري با رفتارهاي مسئوالنه زیست
مطالعه تجربی ") تحقیقی را با عنوان 1390صالحی و همکاران (      

محیطی (مطالعه مناطق شهري و رابطه آگاهی و رفتارهاي زیست
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ها بیانگر آن بود که . نتایج تحقیق آنانجام دادند "روستایی شهر سنندج)
-هاي سنی، آگاهی زیستبین محل سکونت، وضعیت تأهل، گروه

که در حالی معنادار وجود دارد محیطی، رابطهمحیطی و رفتارهاي زیست
 محیطی، معنادار نیست.رابطه جنسیت و رفتارهاي زیست

بررسی رفتارهاي ") پژوهشی را با عنوان 1391صالحی و همکاران (     
حلی (مطالعه موردي: گردشگران در بین گردشگران سا محیطزیستی

نتایج پژوهش آنها بیانگر  .انجام دادند "ساحلی شهر بوشهر در ایام نوروز)
، رابطه معناداري با متغیرهاي جنسیت، محیطزیستیآن بود که رفتارهاي 

تحصیالت، وضعیت تأهل، نوع اقامت، چگونگی مسافرت، نگرش 
و مدت  تیمحیطزیس، دانش محیطزیستیهاي ، ارزشمحیطزیستی

 اقامت آنان ندارد.
بررسی عوامل ") پژوهشی را با عنوان 1392فرهمند و همکاران (     

محیطی (مورد مطالعه: شهروندان شهر اجتماعی مؤثر بر رفتارهاي زیست
ا بیانگر آن بود که بین سن، هاي پژوهش آنه. یافتهانجام دادند "یزد)

ی و یت از زندگمحیطی، فردگرایی و رضاجنسیت، آگاهی زیست
 معنادار وجود دارد. محیطی، رابطهرفتارهاي زیست

بررسی ") تحقیقی را با عنوان 1393زاده میمندي و همکاران (حاجی     
محیطی (مورد مطالعه؛ شهر عوامل فرهنگی مرتبط با رفتارهاي زیست

هاي تحقیق آنها نشان داد که جنسیت، به انجام رساندند؛ یافته "یزد)
-فرهنگی و سبک زندگی، رابطه معناداري با رفتارهاي زیستسرمایه 

که سن، وضع تأهل و تحصیالت، رابطه معناداري درحالی محیطی دارند
 محیطی ندارند.با رفتارهاي زیست

بررسی نگرش و "با عنوان ) پژوهشی را 1394صالحی و همکاران (     
موردي: النه دانشجویان نسبت به محیط زیست (مطالعه رفتار مسئو

 هاي پژوهش آنهاندند؛ یافتهبه انجام رسا "دانشجویان استان مازندران)
سب جنسیت و محل سکونت محیطی برحبیانگر آن بود که رفتار زیست

تري نسبت به مردان و روستاییان، رفتارهاي مسووالنه متفاوت است و
 محیط زیست دارند.

 هاي خارجیپژوهش

ترویج رفتارهاي حامی  "نوان ) پژوهشی را با ع2009( ۱ویلوویت
محیطی، مورد فرهنگی الگوهاي رفتار زیستمحیط زیست، بررسی میان

هاي پژوهش او نشان داد که کنترل یافته .به انجام رساند "ابوظبی
محیطی و همچنین مسئولیت شده از مشکالت زیسترفتاري درك

 مثبت با رفتارهاي حامی محیطی، رابطهنسبت به مشکالت زیست
محیطی با سن، آموزش و پرورش، رفتارهاي زیست .محیط زیست دارد

که با در حالی ،یافتگی و آموزش و پرورش، رابطه مثبت داردسطح توسعه

1. Willuweit

 درآمد داراي رابطه معکوس است.
تغییرات آب و هوا ") پژوهشی را با عنوان 2010و همکاران ( ۲یون     

، به "زرگ مرجانی، استرالیاو رفتار سازگار با محیط زیست در دیواره ب
ا حاکی از آن بود که نگرش و کنترل هاي آنهیافته .انجام رساندند

وي رفتاري درك شده نسبت به تغییرات آب و هوا، اثر منفی بر ر
به عالوه کنترل رفتاري درك  رفتارهاي حامی محیط زیست داشت،

اشته شده، اثر مثبت بر روي قصد انجام رفتارهاي حامی محیط زیست د
رفتارهاي ") تحقیقی را با عنوان 2013و همکاران ( ۳مسعود است.

نفر از  400بین  "محیطی و آگاهی عمومی از تغییرات آب و هوازیست
نتایج تحقیق آنها نشان داد که  .شهروندان کشور مالزي انجام دادند

رابطه معناداري بین آگاهی، دانش، ادراك از خطر و نگرش به تغییرات 
ا و رفتارهاي حامی محیط زیست وجود دارد؛ تأثیر متغیرهاي آب و هو

فوق بر روي رفتار حامی محیط زیست با واسطه متغیر نگرش به 
 تغییرات آب و هوا بود.

-دانش زیست") پژوهشی را با عنوان 2013و همکاران ( ٤مولینا     
محیطی و دیگر عوامل مؤثر بر رفتار طرفدار محیط زیست: مقایسه 

به انجام  "ان دانشگاه کشورهاي در حال توسعه و پیشرفتهدانشجوی
رساندند؛ نتایج پژوهش آنها بیانگر آن بود که منابع رسمی و غیررسمی 

ها بر رفتار طرفدار محیط زیست ها و نگرشآموزش، جنسیت، انگیزه
 تأثیر دارد.

 چارچوب نظري

یند ر فرافتار حامی محیط زیست مبتنی بترین مدل رترین و سادهقدیمی
محیطی منجر به آگاهی و نگرانی خطی است که در آن دانش زیست

خود  محیطی)، که به نوبههاي زیسترششود (نگمحیطی میزیست
 Kollmuss and( شودمنجر به رفتارهاي حامی محیط زیست می

Agyeman, 2002.( یندهایی است که تغییرات آب و هوا، یکی از فرا
طور مستقیم در محیط فتد و پیامدهاي آن بهادر محیط زیست اتفاق می

 گذارد.زیست تأثیر می
) یک کنش یا رفتار در پی یک 1975نظر ایزن و فیشباین (به      

حلقه ماقبل بروز رفتار، ((قصد و نیت))  .دهدزنجیره عوامل روي می
انجام یک رفتار است اما قصد و نیت، خود متأثر و تابع دو متغیر دیگر 

ی ((نگرش نسبت به رفتار)) که متغیري فردي و شخصی است است: اول
شود. متغیر دوم و طی آن، رفتار از منظر خود فرد کنشگر، ارزیابی می

نفوذ و فشار اجتماعی است که  ((هنجار ذهنی)) است که منعکس کننده

2. Yoon
3. Masud
4. Molina



 …عوامل مرتبط با رفتارهاي حامی محیط زیست در محیط شهري و همکاران، آباديزارع شاه

30 

 Navah( کندشخص آن را براي یک کار (رفتار) احساس و ادراك می

and Foroutan kia, 2016: 257(  . نظریه کنش معقوالنه، نیت
عنوان بعد مهم و ضروري شخص را از انجام دادن یا ندادن کنش به

در این دیدگاه داشتن آگاهی و شناخت واقعی، از  .دهدرفتار نشان می
 Kairser, Wolfing(هاي ضروري براي هر نگرش استشرطپیش

and Fuhrer, 1999.( 
رفتار افراد تابعی از باورهاي رفتاري  طور کلی در این نظریه،به     

صورت طبیعی، انجام هر به .افراد و هنجارهاي درونی آنها است
ها و اطالعات است. هرچه فعالیتی مستلزم کسب برخی آگاهی

گردد. تر میها و اطالعات بیشتر باشد، عملکرد مطلوبآگاهی
روي ) معتقدند که آگاهی مستقیماً بر 2003( ۱گرگوري و دي لئو

گذارد. در واقع، آگاهی هم بر روي رفتارهاي می ررفتار تأثی
هاي غیر ارادي و هم بر العملها و عکسناآگاهانه مانند عادت

ها، قصدها و خود ادراکی تأثیر روي رفتارهاي آگاهانه مانند نگرش
با توجه  ).Gregory and Di Leo, 2003: 1261( گذاردمی

ادراك از تغییرات آب و هوا، باعث  به این نظریه، وجود شناخت و
از  .شودایجاد نگرش نسبت به آن و در نتیجه رفتار تابع آن می

بینی رفتار انسان، سوي دیگر از جمله متغیرهاي مهم براي پیش
دانش به منزله یک و محیطی است مسائل زیست دانش فرد درباره

در واقع  د.شومی ها قلمدادآمیز فعالیتضرورت براي انجام موفقیت
شناختی نظیر ابزاري جهت چیره شدن بر موانع روان مثابهدانش به

اگرچه دانش  .شودکار گرفته میناآگاهی یا اطالعات غلط به
هاي دیگري را همیشه تأثیر مستقیم بر رفتار ندارد، اما مکانیسم

در  .)Frisch, 2004(د کند تا تغییر رفتار را تسهیل کنتقویت می
گیري نگرش، فرض بر این است که اخیر براي اندازهالگوهاي 

براي  .سازدهاي خاص، نگرش به آنها را متأثر میدانش از واقعیت
که افراد قانع نشوند کند که در صورتی) بیان می1988نمونه آیزن (

که عوامل خاصی در نابودي محیط نقش دارند، آنها نگرش منفی 
به محیط، نوع نگرش وي به نخواهند داشت و دانش انسان  به آن

پس دانش تغییرات  .)Kairser, 1999(سازد محیط را متأثر می
محیط  واسطه نگرش به آن، بر روي رفتارهاي حامیآب و هوا به

گذارد بنابراین مدل مفهومی پژوهش به شکل زیر زیست تأثیر می
 ترسیم شده است:

1. Gregory & Di Leo

 
 

 ي حامی محیط زیستمدل نظري عوامل مرتبط با رفتارها .1شکل 

 شناسی پژوهشروش

لحاظ  تبیینی و از نظر زمانی مقطعی و به ـ این مطالعه از نوع توصیفی
است.  ۲باشد. روش اجراي این پژوهش پیمایشماهیت کاربردي می

باشد که حجم ي آماري این پژوهش شهروندان شهر کرج میجامعه
گیري نمونه روش .دست آمدنفر به 384نمونه براساس فرمول کوکران 

ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده اي بوده است.تصادفی خوشه صورتبه
غییرات آب و ها در مورد ت) بود که در تحقیق آن2013مکاران (مسعود و ه

اعتبار آن از طریق اعتبار صوري و پایایی آن از  هوا استفاده شده است و
بخش است:  2اراي این پرسشنامه د طریق آلفاي کرونباخ تعیین شد.
بخش دوم  .گیردشناختی را در برمیبخش اول متغیرهاي جمعیت

متغیرهاي اصلی پژوهش شامل رفتارهاي حامی محیط زیست، آگاهی 
از تغییرات آب و هوا، ادراك از خطر تغییرات آب و هوا، دانش عمومی 

 درباره تغییرات آب و هوا و نگرش نسبت به تغییرات آب و هوا بود.
 AMOSو  20نسخه  SPSSافزار ها از نرمبراي تحلیل داده     

، ضریب همبستگی tو براي آزمون فرضیات از آزمون  22 نسخه
پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده گردید. پایایی 
متغیرها با استفاده از آلفاي کرونباخ سنجیده شد که در مجموع متغیرها 

در ذیل تعریف نظري و عملیاتی  .خوردار بودنداز پایایی قابل قبولی بر
 کنیم:متغیرها و ضریب آلفاي کرونباخ را مشاهده می

2. Survey

آگاهی از 

تغییرات آب 

ادراك از 

خطر تغییرات 

نگرش نسبت 

به تغییرات 

ی دانش عموم

از تغییرات 
رفتارهاي 

حامی محیط 
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 هاي استفاده شده و تعاریف نظري و عملیاتی ارائه شده براي سنجش آنهامفاهیم و گویه.1جدول 
 آلفاي کرونباخ ها)تعریف عملیاتی (سؤاالت یا گویه تعریف نظري مفهوم

می حا رفتارهاي
 محیط زیست

دنبال به حداقل رفتار آگاهانه به
رساندن تأثیر منفی اعمال 
شخصی بر جهان طبیعی است 

 ).2002(کولماس و آگیمان، 

. من ماشین با مصرف سوخت 2خرم. . من ماشین با حجم موتور کمتر می1
. من 4کنم.  . من با ماشین شخصی سفر می3 دهم.کمتر را ترجیح  می

. از وسایل حمل و نقل عمومی 5کنم. سواري میوچرخهروي یا دپیاده
-. از انرژي7کنم. مصرف استفاده میهاي کم. از المپ6کنم. استفاده می

هاي . المپ8کنم. هاي تجدید پذیر همانند انرژي خورشیدي استفاده می
-شوند را خاموش می. لوازمی که استفاده نمی9  کنم.اضافه را خاموش می

. میزان 11کنم. کودهاي طبیعی در باغچه خانه استفاده می . از10کنم. 
ها را . تا آنجا که ممکن است زباله12دهم. ي تولیدي را کاهش میزباله

. 14کنم. ي مجدد میها و ظروف استفاده. از بطري13کنم. بازیافت می
کنم. لوازم قدیمی و پرمصرف را با لوازم کم مصرف و کارآمد جایگزین می

من مایل به تغییر سبک زندگی براي مقابله با گرم شدن زمین و  .15
سازي روش طرفدار محیط . من مایل به پیاده16تغییرات آب و هوا نیستم. 

. این وظیفه من است که همسایگانم را 17زیست براي همساالنم هستم. 
هاي اخیر . من در سال18براي قبول تغییرات آب و هوا تشویق کنم. 

. من 19ام. زیادي را براي قبول تغییرات آب و هوا کردههاي تالش
 دهم.هرکاري که بتواند تغییرات آب و هوا را کاهش دهد، انجام می

76/0 

آگاهی از تغییرات 
 آب و هوا

آگاهی از تغییرات آب و هوا، 
داشتن دانش یا درك تغییرات 
آب وهوا از جمله دانش مربوط 
به علل، آثار، انطباق و

ي کاهش آن را در بر راهبردها
 ).4:2013گیرد (مادومبی، می

. تغییرات آب و هوا یک مشکل جدي 2. از تغییرات آب و هوا آگاهم. 1
. 4دهد. . تغییرات آب و هوا زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می3است. 

تغییرات آب و هوا ممکن است محیط زیست طبیعی را تحت تأثیر قرار 
 دهد.

63/0 

طر ادراك از خ
 تغییرات آب و هوا

درکی که افراد از خطرات و 
ي تغییرات پیامدهاي  بالقوه

 آب و هوا دارند.

. تغییرات آب و 2تغییرات آب و هوا خطري براي بهداشت عمومی است. 
. کمبود آب شیرین با توجه به 3هوا در تولید محصوالت کشاورزي اثر دارد. 

ات آب و هوا استانداردهاي زندگی . تغییر4تغییرات آب و هوا رخ خواهد داد. 
 دهد.را کاهش می

61/0 

عمومی  دانش
درباره تغییرات آب 

 و هوا

اطالعاتی که افراد از منابع 
مختلف در مورد تغییرات آب و 

 کنند.هوا کسب می

کنم که . من احساس می2دهد. . تغییرات آب و هوا در کشور رخ می1
. 4بینی است. باران غیرقابل پیش . بارش3ي دما افزایش یافته است. درجه

. 5شود. اي باعث تغییرات آب و هوا میتغییرات سریع در گازهاي گلخانه
 ي تغییرات آب و هوا است.اکسید کربن یکی از دالیل عمدهانتشار دي

65/0 

نگرش نسبت به 
 تغییرات آب و هوا

ارزیابی، تمایالت و احساسات 
افراد نسبت به تغییرات آب و 

 باشد.یهوا م

. گرم 2. محیط زیست در معرض خطر به دلیل تغییرات آب و هوا است. 1
. 3ها انجام شده است. شدن کره زمین در حال حاضر به وسیله انسان

زند. تغییرات آب و هوا خسارت به محیط زیست طبیعی و حیات وحش می
 . من حاضرم براي کاهش تأثیر تغییرات آب و هوا هزینه کنم.4

78/0 
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 فرضیات پژوهش
معنادار وجود  بین جنسیت و رفتارهاي حامی محیط زیست رابطه .1

 دارد.
معنادار  بین وضعیت تأهل و رفتارهاي حامی محیط زیست رابطه .3

 وجود دارد.
معنادار  بین میزان تحصیالت و رفتارهاي حامی محیط زیست رابطه .3

 وجود دارد.
و رفتارهاي حامی محیط زیست بین آگاهی از تغییرات آب و هوا  .4

 رابطه معنادار وجود دارد.
تغییرات آب و هوا و رفتارهاي حامی محیط  بین دانش عمومی درباره .5

 زیست رابطه معنادار وجود دارد.
بین ادراك از خطر تغییرات آب و هوا و رفتارهاي حامی محیط زیست  .6

 رابطه معنادار وجود دارد.
یرات آب و هوا و رفتارهاي حامی محیط بین نگرش نسبت به تغی .7

 زیست رابطه معنادار وجود دارد.
 هاي پژوهشیافته
درصد از پاسخگویان زن و  47هاي پژوهش حاکی از آن است که یافته
درصد  39درصد از پاسخگویان متأهل و  61درصد مرد هستند،  53

درصد از  6/3مجرد هستند، تحصیالت پاسخگویان بیانگر آن است که 
درصد دبیرستان و دیپلم  6/33پاسخگویان داراي تحصیالت راهنمایی، 

 9/8درآمد ماهیانه  . درصد داراي تحصیالت دانشگاهی هستند 8/62و 

هزار تا یک میلیون و سیصد هزار تومان،  600درصد از پاسخگویان بین 
درصد  5/49میلیون تومان و  2درصد بین یک میلیون و سیصد تا  7/41

 باشد.لیون تومان میمی 2باالي 
درصد از پاسخگویان، رفتارهاي حامی  2/24نتایج نشان داد که     

درصد زیاد و  1/16درصد متوسط،  9/53محیط زیست در حد کم دارند، 
درصد در حد خیلی زیاد، داراي رفتارهاي حامی محیط زیست  7/5

هستند، بیشتر پاسخگویان داراي رفتارهاي حامی محیط زیست در حد 
توسط هستند. در مورد متغیر آگاهی از تغییرات آب و هوا باید بیان م

 24درصد متوسط،  38درصد از پاسخگویان در حد کم،  5/18داشت که 
درصد خیلی زیاد، از تغییرات آب و هوا آگاه هستند،  5/19درصد زیاد و 

-آگاهی بیشتر پاسخگویان از تغییرات آب و هوا در سطح متوسط می
 باشد.

درصد از پاسخگویان کم،  2/24هاي دیگر بیانگر آن بود که افتهی     
درصد خیلی زیاد، دانش در  9/2درصد زیاد و  13درصد متوسط،  9/59

دانش بیشتر پاسخگویان در مورد تغییرات  .مورد تغییرات آب و هوا دارند
درصد از پاسخگویان  4/16همچنین  .آب و هوا در حد متوسط جاي دارد

درصد خیلی  7/5درصد زیاد و  2/12درصد متوسط،  6/65در حد کم، 
زیاد، ادراك از خطر تغییرات آب و هوا دارند، بیشتر پاسخگویان ادراك 

 متوسطی از خطرات تغییرات آب و هوا دارند.

 ي پژوهشتوزیع فراوانی متغیرهاي مستقل و وابسته .2جدول 

 متغیرها
رفتارهاي حامی محیط 

 زیست
ت آب آگاهی از تغییرا

 و هوا
دانش عمومی درباره 

 تغییرات آب و هوا
ادراك از خطر تغییرات 

 آب و هوا
 61/15 13/19 35/16 21/64 میانگین

 64/1 99/1 24/2 03/8 انحراف معیار
 20-4 25-5 20-4 95-19 حداقل و حداکثر

 4/16 2/24 5/18 2/24 درصد کم
 6/65 9/59 38 9/53 درصد متوسط

 2/12 13 24 1/16 درصد زیاد
 7/5 9/2 5/19 7/5 درصد خیلی زیاد

درصد از پاسخگویان نگرش  7/16نتایج در مورد نگرش نشان داد که 
درصد نگرش مثبت نسبت به  8/13درصد بینابین و  5/69منفی، 

تغییرات آب و هوا دارند، نگرش بیشتر پاسخگویان در مورد تغییرات آب 
 و هوا، بینابین است.
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 وزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به تغییرات آب و هوات .3جدول 

نگرش نسبت 
به تغییرات آب و 

 هوا

درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 انحراف معیار میانگین

 8/13 8/13 مثبت
 3/83 5/69 بینابین 43/1 85/15

 100 7/16 منفی
می بیانگر آن است که بین زنان و مردان در رفتارهاي حا 4نتایج جدول 

محیط زیست، تفاوت وجود دارد و با توجه به سطح معناداري، تفاوت 
مذکور تأیید شد، زنان رفتارهاي حامی محیط زیست بهتري از مردان 

که بین پاسخگویان مجرد و متأهل، تفاوت معناداري در در حالی .دارند
.بنابراین این تفاوت تأیید نشد ارهاي حامی محیط زیست وجود ندارد،رفت

 جنسیت و وضعیت تأهل با رفتارهاي حامی محیط زیست آزمون تی جهت بررسی رابطهنتایج  .4ول جد

 میانگین تعداد مقوالت متغیرها
انحراف 

 معیار
 تی

سطح 
 معناداري

 جنسیت
 91/5 24/62 203 مرد

249/5- 000/0 
 41/9 41/66 181 زن

وضعیت 
 تأهل

 52/6 86/63 151 مجرد
674/0- 501/0 

 87/8 43/64 233 متأهل

و براساس آزمون تحلیل واریانس انجام  5هاي جدول مطابق با داده     
شود که رفتارهاي حامی محیط زیست برحسب میزان شده، مالحظه می

با مقدار  =138/5Fتحصیالت متفاوت بوده و این تفاوت طبق معیار 

05/0<pالت با توجه به نتایج کسانی که تحصی .، معنادار است
 دانشگاهی دارند، رفتارهاي حامی محیط زیست بهتري دارند.

 نتایج آزمون تفاوت میانگین میزان تحصیالت  با رفتارهاي حامی محیط زیست  .5جدول 

 F Sig گروهمیانگین مجذورات درون میانگین مجذورات بین گروه میانگین ابعاد

 57/57 راهنمایی

 25/64 ان و دیپلمدبیرست 006/0 138/5 147/63 474/324

 57/64 دانشگاهی

پیرسون به دست آمده از رابطه بین  r، مقدار 6با توجه به نتایج جدول     
و  401/0آگاهی از تغییرات آب و هوا و رفتارهاي حامی محیط زیست 

بنابراین رابطه معناداري بین  .است 01/0سطح معناداري آن کمتر از 
حامی محیط زیست وجود دارد.هوا و رفتارهاي آگاهی از تغییرات آب و 

هرچه آگاهی از تغییرات آب و هوا بیشتر باشد، رفتارهاي حامی محیط 
 زیست بهتري را شاهد هستیم.

هاي دیگر بیانگر آن است که رابطه بین دانش عمومی درباره یافته
درصد  99تغییرات آب و هوا و رفتارهاي حامی محیط زیست در سطح 
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هرچه دانش افراد از تغییرات آب و هوا باالتر باشد، در  .ستمعنادار ا
تري را انجام خواهند داد. محیط زیست رفتارهاي مسئوالنه و حامیانه

همچنین بین دانش عمومی درباره تغییرات آب و هوا و رفتارهاي حامی 
محیط زیست رابطه معنادار و مثبت وجود دارد، دانش عمومی افراد نقش 

 رهاي حامی محیط زیست افراد دارد.مهمی در رفتا
نتایج دیگر نشان داد که ادراك از خطر تغییرات آب و هوا رابطه      

هرچه افراد ادراك  .معنادار و مثبت با رفتارهاي حامی محیط زیست دارد
 بیشتري از خطرات تغییرات آب و هوا داشته باشند، رفتارهاي حامیانه و

 .خواهند داشت تري در قبال محیط زیستمسئوالنه

 حامی محیط زیست ماتریس همبستگی متغیرهاي مستقل تحقیق با رفتارهاي .6جدول 

**p<0/01                      *p<0/05 
بررسی شده است؛  ۱خطیرگرسیونی مشکل هم هدر ابتدا در این معادل

آنها کمتر  VIFو  4/0با توجه به اینکه تلورانس تمامی متغیرها باالتر از 
هاي خطی ندارد. براساس یافتهاست، این معادله مشکل هم 5/2از 

جدول باال، ضریب همبستگی متغیرهاي مستقل با متغیر رفتارهاي 
شده برابر و ضریب تعیین تعدیل =549/0Rحامی محیط زیست برابر با 

است و این ضریب بیانگر آن است آمده  دستبه =294/0R2adjبا 
درصد از واریانس متغیر رفتارهاي حامی محیط زیست توسط  29که

1. Collinearity

متغیرهاي آگاهی از تغییرات آب و هوا، دانش عمومی درباره تغییرات آب 
ت به تغییرات آب و و هوا، ادراك از خطر تغییرات آب و هوا و نگرش نسب

شده طبق آزمون شود. همچنین این مدل رگرسیونی تبیینهوا تبیین می
براي تببین  Fزیرا مقدار آزمون  تحلیل واریانس، خطی و معنادار است

معناداري اثر متغیرهاي مستقل بر رفتارهاي حامی محیط زیست برابر 
 باشدمی =000/0Pبا سطح معناداري  869/40
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آ

 

آگاهی از تغییرات آب و 
 هوا

**401/0 

دانش عمومی درباره 
 تغییرات آب و هوا

**347/0 **727/0 

ادراك از خطر تغییرات 
 آب و هوا

**419/0 *291/0 **434/0 

نگرش نسبت به 
 تغییرات آب و هوا

**469/0 **530/0 **437/0 **452/0 
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نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره براي سنجش اثر متغیرهاي مستقل بر رفتارهاي حامی محیط زیست. 7جدول 

 براي سنجش اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر روي
 استفاده شده است ۱رفتارهاي حامی محیط زیست از تحلیل مسیر

شی است که در آن عالوه بر اثرات مستقیم، اثرات تحلیل مسیر رو
شود و همچنین اثر کلی که از جمع اثر غیرمستقیم نیز محاسبه می

 شود که کدامین شود و مشخص میمستقیم و غیر مستقیم حاصل می

1. Path analysis

متغیرهاي مستقل بیشترین اثر را بر روي متغیر وابسته دارند. منظور از 
ي بتاي متغیرهایی است که اقیماندهدر مدل مسیر، ب z2و  z1ضرایب 

اند و نیاز به متغیرهاي توسط عوامل متغیرهاي مستقل تبیین نشده
بیانگر آن است که ادراك  8باشد. نتایج جدول دیگري براي تبیین می

از خطر تغییرات آب و هوا بیشترین اثر را بر روي رفتارهاي حامی 

غیر
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درصد  8اثر مستقیم و درصد  26این متغیر داراي  .محیط زیست دارد
باشد. متغیر دوم آگاهی از درصد اثر کلی می 34اثر غیرمستقیم و 

 12درصد اثر مستقیم و  21تغییرات آب و هوا است، این متغیر داراي 
باشد. متغیر سوم نگرش نسبت به تغییرات آب و اثر غیرمستقیم می

م بر درصد اثر مستقی 25باشد که این متغیر هم فقط داراي هوا می

روي رفتارهاي حامی محیط زیست است. آخرین متغیر، دانش 
درصد اثر  3عمومی درباره تغییرات آب و هوا است، این متغیر داراي 

 درصد اثر غیر مستقیم است. 1قیم و مست

 محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل تحقیق بر رفتارهاي حامی محیط زیست :8جدول 

 نام متغیر
 رایب اثرض

اثر  کل
 مستقیم

اثر 
 غیرمستقیم

ادراك از خطر 
 تغییرات آب و هوا

*256/0 *085/0 *341/0 

آگاهی از تغییرات 
 آب و هوا

**215/0 *119/0 **334/0 

نگرش نسبت به 
 تغییرات آب و هوا

*252/0 - *252/0 

دانش عمومی از 
 تغییرات آب  وهوا

*029/0 *014/0 *044/0 

 درصد 95سطح * معنادار در 
 درصد 99** معنادار در سطح 

 مدل مسیر عوامل مرتبط با رفتارهاي حامی محیط زیست :2شکل 
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 گیريبحث و نتیجه
-ترین مسائل قرن بیست و یکم، مسائل زیستیکی از مهم
محیطی کشور ما، نیازمند باشد. حل مشکالت زیستمحیطی می

بهبود آنها دارد. ریزي و ارائه راهکارها در جهت برنامه
متخصصان علوم اجتماعی، به تازگی تحقیقات زیادي را در این 

اند که این امر نشان از توجه بیشتر آنها به این زمینه انجام داده
قیق، ایجاد پیوندي بین مسئله مهم دارد. یکی از اهداف این تح

جغرافیایی با عنوان تغییرات آب و هوا و یک پدیده  یک پدیده
اختی با عنوان رفتارهاي حامی محیط زیست بود. شنجامعه

-پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهاي جمعیت
شناختی، آگاهی، دانش، نگرش و ادراك از خطر تغییرات آب و 
هوا را با رفتارهاي حامی محیط زیست در شهروندان شهر کرج 

 به انجام رسید.
ن و مردان، تفاوت هاي پژوهش حاکی از آن است که زنایافته    

معناداري در رفتارهاي حامی محیط زیست دارند. زنان رفتارهاي 
بنابراین این فرضیه مورد  .تري در قبال محیط زیست دارندحامیانه

تأیید قرار گرفت. این یافته با نتایج پژوهش فرهمند و همکاران 
) و مولینا و همکاران 1393زاده میمندي و همکاران ()، حاجی1392(
هاي پژوهش صالحی داشت؛ در حالی که با یافته)، همخوانی 2013(

) و صالحی و 1391)، صالحی و همکاران (1390و همکاران (
هاي پیشین و پژوهش ) هماهنگ نبود. در پژوهش1394همکاران (

حاضر، زنان رفتارهاي بهتري در قبال محیط زیست داشتند، تکرار 
ه اعتبار زیادي دارد و نیازمند این نتایج بیانگر آن است که این نتیج

رسد نظر میهاي روانی و اجتماعی این تفاوت است. بهشناخت ریشه
پذیري در قبال محیط زیست، باعث ایجاد این جامعه ها درتفاوت

 تفاوت شده است.
دهد که افراد مجرد و متأهل، تفاوت معناداري در نتایج نشان می     

د. فرضیه در مورد وضعیت تأهل رفتارهاي حامی محیط زیست ندارن
) و 1391هاي تحقیق صالحی و همکاران (رد شد. این نتیجه با یافته

)، هماهنگ بود؛ اما با نتایج 1393زاده میمندي و همکاران (حاجی
 )، همخوان نبود.1390تحقیق صالحی و همکاران (

نتایج بیانگر آن بود که بین تحصیالت و رفتارهاي حامی محیط     
افراد  که معنادار وجود دارد بنابراین این فرضیه تأیید شد. ت، رابطهزیس

تري در قبال محیط داراي تحصیالت دانشگاهی، رفتارهاي حامیانه
) و مولینا 2009هاي پژوهش ویلوویت (زیست دارند. این نتیجه با یافته

) همخوانی داشت؛ در 1388) و عقیلی و همکاران (2013و همکاران (
زاده ) و حاجی1391هاي پژوهش صالحی و همکاران (با یافتهکه حالی

ها و موضوعاتی )، هماهنگ نبود. سرفصل1393میمندي و همکاران (
توانند نقش مهمی در شوند، میها آموزش میکه در مدارس و دانشگاه

رسد نظر میبه حامی محیط زیست افراد داشته باشند.بهبود رفتارهاي 
ه، وجود موضوعات مرتبط با محیط زیست در دلیل تأیید این فرضی

ها با محوریت ها و کارگاهبرگزاري جلسات و همایش .ها باشددانشگاه
تواند عاملی در جهت ترغیب بیشتر محیطی میرفتارهاي زیست

 آموزان به رفتارهاي حامی محیط زیست باشد.دانشجویان و دانش
تغییرات آب و هوا و  ها حاکی از آن است که بین آگاهی ازیافته    

با  .معنادار و مثبت وجود دارد رفتارهاي حامی محیط زیست، رابطه
توجه به نتایج، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. این یافته با نتایج 

)، همخوان بود. آگاهی افراد از 2013پژوهش مسعود و همکاران (
براي مشارکت  ايتواند پایهدهد، میتغییراتی که در آب  و هوا رخ می

ها براي کاهش پیامدهاي تغییرات آب و هوا باشد بهتر آنها در فعالیت
اي اشراف داشته باشند، نسبت به پیامدهاي زیرا وقتی افراد به مسأله

تر هستند یکی از این مسائل تغییرات آب و هوا است که آن آگاه
تواند منجر به مشارکت بیشتر در جهت کاهش آگاهی از آن می

هاي مشارکت افراد، انجام رفتارهاي امدهاي آن باشد. یکی از راهپی
حامی محیط زیست است. با انجام این رفتارها، پیامدهاي تغییرات آب 

 و هوا به حداقل خواهد رسید.
تغییرات آب  دهد که بین دانش عمومی دربارهنتایج دیگر نشان می    

دار و مثبت وجود و هوا و رفتارهاي حامی محیط زیست، رابطه معنا
هاي دارد؛ بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. این نتیجه با یافته

طور کلی، )، هماهنگ بود؛ دانش به2013تحقیق مسعود و همکاران (
وجود آورنده هنجارها، نگرش، امکانات و ادراکات براي عمل است. به

اي را براي زمینه توانددارا بودن دانش در مورد تغییرات آب و هوا، می
اتخاذ رفتارهاي حامی محیط زیست فراهم آورد زیرا با شناخت 

 تواند از پیامدهاي آن جلوگیري کرد.تغییرات آب و هوا می
ها بیانگر آن است که بین ادراك از خطر تغییرات آب و هوا یافته      

و رفتارهاي حامی محیط زیست، رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. 
این یافته با نتایج پژوهش مسعود و  نشانگر تأیید این فرضیه بود.ج نتای

)، همخوان بود. در واقع افرادي که تجربه شخصی در 2013همکاران (
توانند به اند، بهتر میخصوص تغییرات آب و هوا و خطرات آن داشته

-یک موضوع، براي فرد عملی موضوع فوق بپردازند زیرا تجربهدرك 
باشد بنابراین این ر از آگاهی صرف از آن موضوع میتتر و  ملموس

افراد در جهت کاهش پیامدهاي تغییرات آب و هوا، بیشتر رو به 
 آورند.رفتارهاي حامی محیط زیست می

نتایج حاکی از آن است که بین نگرش نسبت به تغییرات آب و      
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 .اردهوا و رفتارهاي حامی محیط زیست، رابطه معنادار و مثبت وجود د
هاي پژوهش مسعود بنابراین این فرضیه تأیید شد. این نتیجه با یافته

که با نتایج پژوهش یون و )، همخوان بود؛ در حالی2013و همکاران (
)، هماهنگ نبود. نگرش متغیري است که از ادراك، 2010همکاران (

گیرد، شناخت یک موضوع و آگاهی و آگاهی و دانش سرچشمه می
تر شدن موضوع و برخورد بهتر با آن، کمک به ملموسدانش در مورد 

کند؛ بنابراین نگرش مثبت به تغییرات آب و هوا و شناخت آن، آن می
 باشد.گامی در جهت انجام رفتارهاي حامی محیط زیست می

براساس نتایج این پژوهش، براي انجام رفتارهاي حامی محیط       
 گردد:زیست، پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می

هاي متعدد در مورد رفتارهاي حامی . با توجه به نتایج پژوهش1
اند؛ بنابراین باید محیط زیست، زنان رفتارهاي بهتري از مردان داشته

هاي روانی و اجتماعی این تفاوت تحقیقاتی با هدف شناخت ریشه
 صورت گیرد.

. در این تحقیق مشخص شد که تحصیالت با رفتارهاي حامی 2
زیست رابطهی معنادار دارد. افراد داراي تحصیالت  یستمحیط ز

با توجه  .تري در قبال محیط زیست دارنددانشگاهی، رفتارهاي حامیانه
هاي آموزشی حداکثر استفاده را برد. به این نتیجه باید از ظرفیت

هاي آموزشی با محوریت محیط زیست، ها و کارگاهبرگزاري کالس
کتب با موضوع رفتارهاي حامی محیط ها، تألیف برگزاري همایش

هاي پژوهشی و ترغیب دانشجویان به موضوعات زیست، انجام طرح
ها با موضوع ها در مدارس و دانشگاهمحیط زیست، برگزاري نمایشگاه

تغییرات آب و هوا و رفتارهاي حامی محیط زیست و گنجاندن 
س و واحدهاي مرتبط با تغییرات آب و هوا و محیط زیست در مدار

هاي در جهت ارتقاء و بهبود رفتارهاي حامی تواند گامها، میدانشگاه
 محیط زیست باشد.

. با توجه به اینکه آگاهی، دانش عمومی، ادراك از خطر و نگرش 3
معنادار با رفتارهاي حامی محیط  ي تغییرات آب و هوا، رابطهدرباره

سازي هاي آگاهزیست دارد، هدف اولیهی مسئوالن، باید انجام پروژه
در مورد تغییرات آب و هوا و پیامدهاي مختلف آن در بین افراد 

  .تواند متفاوت باشدمختلف جامعه باشد، در سنین مختلف این امر می
هاي عنوان مثال براي کودکان و نوجوانان، برگزاري نمایشگاهبه

نقاشی و کارهاي دستی، با موضوع تغییرات آب و هوا و پیامدهاي آن، 
برگزاري  .سازي آنها در این حوزه باشدتواند گامی در جهت آگاهمی

ها و غیره، در ادارات ذیربط جلسات سخنرانی، همایش، کنفرانس
سراها، ادارات محیط زیست ها، فرهنگها، استانداريهمانند شهرداري

تواند دانش افراد جامعه را در مورد تغییرات آب و هوا و غیره، می
 افزایش دهد.

-ترین موضوعات و چالشموضوعات آب و هوا، به یکی از مهم     
هاي قرن بیست و یکم تبدیل شده است و کاهش پیامدهاي آن، 
 .نیازمند عزم جدي، همکاري، درك متقابل و آگاهی در مورد آن است

-هاي در جهت کاهش پیامدهاي این پدیده، میکارگیري استراتژيبه
اجتماعی، سیاسی و روانی کشور بسیار هاي اقتصادي، تواند در حوزه

 مؤثر باشد.
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