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  چکیده:

زیسـتی مـدخل مهمـی بـراي کنتـرل       مطالعه عوامل مؤثر بـر رفتـار محـیط   

زیستی در یک اجتماع، شهر یا یک سکونتگاه اسـت. رفتـار    پیامدهاي محیط

زیستی تحت تأثیر عوامل انسـانی و محیطـی متفـاوتی قـرار دارد کـه       محیط

هاي فردي و اجتماعی دارد.  نیاز به بررسی دقیق و نزدیک موقعیت آنهادرك 

هاي عمیق و  هاي صورت گرفته؛ (مصاحبه در این مقاله با استفاده از پیمایش

هاي حاصل با استفاده از روش داده بنیاد؛ تالش شده  مشاهده) و تحلیل داده

ایران بررسی  اي از جامعه زیستی در نمونه است تا عوامل مؤثر بر رفتار محیط

کننـدگان در بسـتر    هاي صورت گرفته بـر تجربیـات مشـارکت    شود. پیمایش

سکونتگاه متمرکز بوده است. نتایج حاصل از این مطالعـه کـه بـا اسـتفاده از     

عوامـل نگرشـی    دهـد  یمـ گانه استرن ارائه شده اسـت، نشـان    پارادایم چهار

بـر   رگـذار یتأثوعات ها، عقیده و هنجار) داراي بیشترین تنـوع از موضـ   (ارزش

 یکـی از  محـور  انساني ها ارزشزیستی هستند؛ بر همین اساس  رفتار محیط

زیستی است. یافته نهایی ایـن تحقیـق    ترین عوامل مؤثر بر رفتار محیط مهم

ي شـده اسـت، نشـان    گـذار  نـام  »رویه ارزشی«(مقوله مرکزي) که با عنوان 

ـ رو عنـوان  بـه ي اجتماعی ها انیجر دهد یم ایـج رفتـاري، در کنـار    ي رهـا  هی

 موردمطالعهزیستی جامعه  تأثیر بسزایی بر رفتار محیط ،شده تیتثبهاي  ارزش

 هـا  ارزش لهیوسـ  بـه شکل مرسـوم و عملـی رفتـار هسـتند کـه       ها هیرودارد. 

ي رفتاري از جملـه  ها قرارگاهو توان نفوذ به اکثر  شوند یمپشتیبانی و تقویت 

 .مسکن را دارند

.زیست زیستی، مسکن، محیط رفتار محیط :کلیديهاي  واژه

Abstract: 
Investigating the determinant of environmental Behaviour 
is an important gateway for controlling the environmental 
impact of a community, city, residential municipality or 
settlement. Environmental Behaviour is under the influence 
of several humanistic and situational factors and its study 
needs precise evaluation of motivations, Behaviour as well 
as different social and personal factors. In this paper, 
through the use of field study; survey and in-depth 
interviews as well as analyzing data from interviews and 
observations using Grounded Theory; efforts were made to 
investigate the determinants of environmental Behaviour in 
a sample of the Iranian society. A survey was conducted 
with a focus on the experiences of participants in the 
context of a residential setting. The findings of this study 
are presented using the quadripartite paradigm of Stern, 
which showed that attitude factors had the vastest variation 
of determinants influencing environmental Behaviour. 
Accordingly, anthropocentric values are the most 
influencing factors. The final findings of this research 
(Central Category), called "Valued Based Vogue", showed 
that routines as commonly used Behaviours, along with 
proven values, have a significant effect on the 
environmental Behaviour of the population under study. 
Routines are the usual form of Behaviour that is supported 
and strengthened by values and have the potential of 
penetrating most Behavioural settings, including the 
residential setting. 

Keywords: Environmental Behaviour, Home, 
Environment. 
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  مقدمه

ي گازهـا ی از مصـرف انـرژي و تولیـد    تـوجه  قابلامروزه میزان 

. انرژي دریافـت  دهد یمي انسانی رخ ها سکونتگاهي در ا گلخانه

در بخش  شده مصرفشده در بخش سکونت حدود نصف انرژي 

طور در بخش حمل نقل و کمی بیشتر از بخش  همین صنعت و

. (Annual Energy Outlook, 2014)تجــاري اســت 

مصرف انرژي در بخش ساختمان در ایران از این نیز فراتر است 

برابر متوسـط   1.5و  1.9تجاري به ترتیب بخش خانگی و  و در

). ایـن ارقـام   Ministry of Energy 2013( اسـت جهـانی  

اهمیت بخـش مسـکن و سـاختمان بـراي کنتـرل       دهنده نشان

 دهـد  یمـ تحقیقـات نشـان    اما؛ وضعیت محیطی در ایران است

)Wei et al. 2007(  عوامـل  شـهرها ي و هـا  سـکونتگاه در ،

یطـی  ی در ایجـاد اثـرات مح  تـوجه  قابلانسانی و رفتاري سهم 

زیسـتی   ؛ این مسئله به معناي اهمیت مطالعه رفتار محیط1دارند

زیستی جامعه است. اکنون پرسش این  براي بهبود شرایط محیط

زیسـتی را تحـت    تحقیق این است که چه عواملی رفتار محـیط 

این مطالعه براي پاسـخ بـه ایـن پرسـش و      ؟دهد یمتأثیر قرار 

زیسـتی   رفتـار محـیط  ترین عوامل مؤثر بـر   براي شناسایی مهم

هدف این مطالعه در درجه نخست دسـتیابی   شکل گرفته است.

زیستی و در درجه دوم دستیابی به  بر رفتار محیط مؤثربه عوامل 

هـاي   درکی صحیح از ارتباط و کارکرد این عوامـل در موقعیـت  

  واقعی است.

زیســتی نشــان  بررســی تحقیقــات در زمینــه رفتــار محــیط

یک نقطـه   این حوزه در قاتیتحقي ریگ جهت، در نحوه دهد یم

 3و زمینـه  2افتراق وجود دارد، این افتراق به انتخاب میـان فـرد  

 زیسـتی  محـیط ي رفتار ریگ شکلدر  کننده نییتععنوان عوامل  به

عنـوان   بـه  تـوان  مـی . دو عامل فرد و زمینـه را  4شود مربوط می

ي درونی و بیرونی یک رفتار در نظر گرفت. مطالعـات  ها محرك

و مطالعات مبتنی بر زمینه  ها محرك معموالًمتمرکز بر شخص 

و موانــع ســاختاري بــراي رفتــار را  هــا کننــده لیتســه معمــوالً

. )Schultz & Kaiser, 2012(دهنـد  مـی موردتوجـه قـرار   

ـ ر رفتـار برنامـه  نظریاتی مانند   ;Ajzen, 1985 (  5شـده  يزی

                                                      
  چهارم در حدود یک. 1

2. Person 
3. Context 

این افتراق به معنی نادیده گرفته شـدن هـر یـک از ایـن عوامـل توسـط       . 4

شناسی و حوزه خـاص پـژوهش    واسطه روش محققان نیست، بلکه معموالً به

 به وجود آمده است.

5. Planned Behaviour 

Ajzen 1991(  ،6ي هنجاريساز فعال )Schwartz, 1977( 

ــده هنجــار  ــدل ارزش عقی را  )Stern et al., 1999( 7و م

جز نظریات مبتنی بر فـرد و نظریـاتی ماننـد تنگنـا یـا       توان یم

و مــدل بازاریــابی   )Gifford 2008( 8معمــاي اجتمــاعی 

جــزو نظریــات  تــوان یمــرا  )Lefebvre, 2013( 9اجتمــاعی

مبتنی بر زمینه در نظر گرفت. محققانی که توجه خود را به فرد 

. انـد  کـرده چندین دیدگاه انگیزشـی را مطـرح    اند نمودهمعطوف 

ي مبتنـی بـر   ها محرك، 10منافع شخصیي مبتنی بر ها محرك

ــاعی  ــافع اجتم ــركو  11من ــا مح ــر  ه ــی ب ــا ارزشي مبتن ي ه

 و هـا  محـرك  هـر چـه  ؛ فرض بر این است کـه  12زیستی محیط

بیشـتري بـراي    يها یانگیزش فرد بیشتر باشد بر موانع و سخت

ـ انجام حما  & Schultz(کنـد  یمـ  غلبـه  سـت یز طیت از محـ ی

Kaiser 2012(        امـا محققـانی کـه بـر زمینـه رفتـار تمرکـز .

بر بهبود شرایط، کاستن از موانع و ایجاد سهولت براي  ،اند کرده

. ایـن دیـدگاه در پیونـد بـا     کننـد  یمـ تأکیـد   زیستی محیطرفتار 

را از آسـان بـه سـخت     زیستی حیطممقیاسی است که اقدامات 

ي مبتنی بر فرد تالش بر ایجاد ها دگاهید. در کند یمي بند طبقه

انگیزه است اما در این نظریه تـالش بـراي کاسـتن سـختی و     

 Schultz & Kaiser(سهل نمـودن رفتـار مسـئوالنه اسـت    

بـا اقـداماتی ماننـد افـزایش      شـود  یمـ اینجا تالش  در .)2012

دسترسی، ایجاد فایده در مقابل کاستن از هزینه و یا حتی تغییر 

  در شرایط فیزیکی اقدامات محیطی را بهبود بخشید.

در این تحقیق تالش شده است تا همه عوامل وابسـته بـه   

فرد و زمینه در یک چـارچوب جـامع و پیوسـته بررسـی شـود.      

ـ ازاوب پیوسـته  تالش براي رسـیدن بـه یـک چـارچ      جهـت  نی

ي درونـی و بیرونـیِ رفتـار، نقـش     هـا  محركضروري است که 

کاستن از موانع  کهبه این معنا  ،کنند یممکمل یکدیگر را بازي 

دو استراتژي براي یـک هـدف هسـتند.     ،و یا افزودن به انگیزه

ـ ر برنامهصرف هزینه و  جهیدرنت ي بـراي یکـی از ایـن ابعـاد     زی

منجـر بـه شکسـت     توانـد  یمـ د دیگـر  بدون در نظر گرفتن بعـ 

 کـه  یدرحـال  ،ي محیطـی شـود  هـا  يگذار استیسي یا زیر برنامه

امکـان   زمـان  هـم  طـور  بـه ي ا نـه یزمتوجه به عوامل انسـانی و  

ي محیطی را فراهم ها ياستراتژجایگزین کردن و تقویت کردن 

جـامع دور   حـل  راه. البته تالش براي دستیابی بـه یـک   کند یم

                                                      
6. Norm Activation Theory 
7. Values, Beliefs, Norms (VBN) 
8. Social Dilemma 
9. Social Marketing 
10. Egoistic 
11. Social-Altruistic 
12. Biospheric Values 
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قان نبوده است، اما رویکرد نو و اختصاصی این سایر محق ازنظر

پژوهش، رسیدن به پاسخی است که از طریق بررسی نزدیک و 

 است. آمده دست بهزیستی  رفتار محیط واسطه یب

 

  ژوهشپ یشناس روش

بخش بزرگی از این تحقیق، یک جستجوي اکتشافی  که  ازآنجا

کنـد   هاي انسانی را بررسـی مـی   است که رفتار انسان و فعالیت

چنـین  . باشـد نگـر   ژرفضروري اسـت رویکـرد آن رویکـردي    

رویکردي باعث شده اسـت تـا در ایـن تحقیـق بـراي بررسـی       

ــ ــار محــیط واســطه یب ــک رفت ــوري  و نزدی زیســتی از روش تئ

 Corbin & Strauss(تئـوري   اده بنیـاد و یـا د  1يا نـه یزم

2008; Strauss & Corbin 1998(    استفاده شـود. روشـی

دامنه اما در عوض کوچک سروکار دارد،  (نمونه) اي با جامعه که

کنـد   مـی اسـتفاده  اي کیفـی  هرونـد  است و ازاش وسیع  بررسی

)Kamran, 2009.(   ـ انگچنین روشی امکان بررسـی و  هـا  زهی

ي افراد جامعه را به میزان بیشتري در اختیار محقق قـرار  ها دهیا

  داده است.

در این پژوهش در دو منطقه  ها داده يو گردآور يریگ نمونه

شهري ایران یعنی تبریز در استان آذربایجان شرقی و شـیروان  

م شده است. با توجه بـه اینکـه یکـی از    در خراسان شمالی انجا

ي ریگ نمونهي در روش داده بنیاد، ریگ نمونهي اولیه ها ياستراتژ

با بیشترین تنوع است، انتخاب این دو شهر امکان افزایش تنوع 

 ازلحـاظ انتخـاب ایـن دو شـهر     درواقـع را میسر نمـوده اسـت.   

نتایج نبوده است بلکه هدف آن میسر  سهیمقا منظور بهتکنیکی 

منـابع داده   )Corbin & Strauss 2008(ي بند مثلث نمودن

ي شـهرها است. البته دلیل اولیه انتخاب این دو شـهر از میـان   

به ایـن دو شـهر بـوده     )Marshall, 1996(مشابه، دسترسی 

 توان میبا قدمت زیاد است که  شهر کالنشهر تبریز یک  است.

 کـه  یدرحـال نمونه کامل زندگی شهري را در آن مشاهده نمود. 

با ساکنانی است که هنـوز ارتبـاط    تیجمع کمشیروان یک شهر 

ي غالـب در  هـا  وه زندگی روستایی دارند. سکونتگاهزیادي با شی

 کـه  یدرحـال ي زیـادي اسـت؛   هـا  تفاوتنیز داراي  این دو شهر

در شهر شیروان ویالیی و حیاط دار هسـتند،   ها بیشتر سکونتگاه

  ).1شکل شهر تبریز آپارتمان است ( در سکونتگاهشکل رایج 

ــه ــا نمون ــوردنظري ه ــت    م ــه نخس ــق در درج ــن تحقی ای

ایی هستند که با سـاکنین دو شـهر تبریـز و شـیروان     ه مصاحبه

 Wimpenny(مصاحبه  تیکفا عدماست اما به دلیل  شده انجام

                                                      
1. Grounded Theory 

& Gass 2000(    چندین مرحله مشاهده میـدانی و انـواعی از

اسـت.   شـده  افـزوده ي تحلیلی و میدانی دیگر به آن ها ادداشتی

هاي تحقیـق را شـکل    ي، دادهریگ نمونهمستندات حاصل از این 

در ایــن پــژوهش حــاوي  شــده يگــردآورهــاي  . دادهدهنــد یمــ

هـاي   رفتار، اعتقاد، نگرش و خصیصـه  ازجملهاطالعات متنوعی 

)Vaus, 1991(  باشـند. در ایـن    مـی  موردمطالعـه افراد جامعه

هاي کـم کیفیـت، مجموعـاً     تحقیق پس از حذف بخشی از داده

 ادهیـ مصاحبه پو  مدرك (شامل اسناد صوتی، تصویر وپنج شصت

ي هـا  ادداشـت ی ازجملـه ی میاضـم شـده) بـه همـراه     تایپ( شده

ي این تحقیق مورد تحلیل و کدگذاري ها داده عنوان بهتحلیلی) 

 است کـه  است. مالحظه مهمی که باید ذکر شود این قرارگرفته

ي در این تحقیق به بررسی تجربه افراد در سـکونتگاه  ریگ نمونه

است. یعنی افراد تجربیات خود حول مسائل جـاري   محدودشده

. باید به ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه      اند نمودهیان در مسکن را ب

ي در تحقیق کیفی بیش از آنکه از افراد صورت بگیرد ریگ نمونه

ي مطالعه محدودساز. هدف از ردیپذ یماز تجربیات افراد صورت 

به مسکن عالوه بر محدود نمـودن موضـوع، جلـوگیري از سـو     

  .هاست دادهي احتمالی در تفسیر ها برداشت

  
ویالیی و آپارتمانی بر اساس  يها فراوانی سکونتگاه. 1شکل 

  کنندگان (نگارنده) اطالعات مشارکت

Figure 1. Frequency of detached and apartment 
residences based on participants' information 

(author)  
  

نوبت به تحلیـل یـا    ها دادهي مستندسازپس از گردآوري و 

تعریـف بـه    نیتـر  سـاده . کدگذاري در رسد یم ها دادهکدگذاري 

 بـراي  نـوان ع یـک  بـا  ،هـا  داده يهـا  بخـش  يگـذار  نـام معنی 

 Charmaz(آن اسـت   توضـیح  و سـازي  خالصهو  بندي طبقه

2006 :43 cited in Thornberg, Charmaz 2014 
ي، کدگـذار ي مختلف ها شیگرا. در این تحقیق از میان )156:

عنوان یک روش  به )1998روش پیشنهادي استراوس و کربین (
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اسـت. مراحـل    قرارگرفتـه  مورداسـتفاده ي فراینـد و  گـام  به گام

ن عبارت است از کدگذاري بـاز، محـوري و   موردنظر این محققا

 یـک  هـا  داده تحلیـل  براي) 1998انتخابی. استراوس و کربین (

ي دادهایـ رووجوي  جست شاملکه  اند کرده پیشنهادنیز  پارادایم

اجتماعی است. البته ایـن پـارادایم عامـل     فرایندمعنادار در یک 

شـده اسـت    آنهـا کدگـذاري  وه یشـ یی به انتقادهانظر و  اختالف

)Kelle, 2007( ؛ به همین دلیل در این تحقیق از مدل نظري

عنوان پـارادایم تحلیلـی در بخشـی از فراینـد      به )2000(استرن 

رن ضمن ارائـه مـدل معـروف    کدگذاري استفاده شده است. است

خود (ارزش، عقیده، هنجار؛ که آن را یک مدل در حوزه نگرش 

مـی دانـد) تـالش کـرده اســت سـایر عوامـل مـؤثر بـر رفتــار         

ي کند. استفاده از پارادایم تحلیلی یکی بند طبقهزیستی را  محیط

هاي رایج براي ارائـه نتـایج اولیـه در تحقیقـات کیفـی       از شیوه

 & Strauss(کـربین در اولـین کـار خـود     است، اسـتراوس و  

Corbin 1998(    این پارادایم را در بخش کدگـذاري محـوري

 & Corbin( آنهــاانــد امــا در ویــرایش بعــدي کتــابِ  آورده

Strauss, 2008(ایم صراحت اولیه خـود را از  ، طرح این پاراد

دست داده است و بیشتر جنبه تحلیلی به خود گرفتـه اسـت. از   

پارادایم تحلیلی یک اسـتراتژي   )2008(دید کربین و استراوس 

مـاتریس شـرطی پیامـدي چنـین      گونه که تحلیلی است، همان

اي بـراي ورود بـه تحلیـل نهـایی      یعنی مقدمـه  ،کارکردي دارد

ي انتخابی). به همین دلیل در این پژوهش ابتـدا نتـایج   کدگذار(

اسـترن ارائـه    موردنظرکدگذاري باز و محوري در قالب پارادایم 

شده است و سپس در مرحله کدگذاري انتخابی تحلیـل نهـایی   

ورت گرفته است و مقوله مرکزي یا یافتـه اصـلی   ص ها داده يرو

  پژوهش ارائه شده است.

داراي چهـار   )Stern 2000(استرن  1مدل متغیرهاي علّی

همه عوامل مؤثر بر رفتار  تواند یمبخش است که از نظر استرن 

 پـراکنش و ارتبـاط   میپـارادا ي کنـد. ایـن   بنـد  دستهمحیطی را 

کنـد.   تـر مـی   روشـن  هـاي رفتـار محیطـی را    ها با نظریـه  یافته

  متغیرهاي این مدل به شرح ذیل هستند.

 2فاکتورهاي نگرشی

 الف: ارزش 

  ب: عقیده 

 ج: هنجار 

  3نیروهاي موقعیتی

                                                      
1. Causal Variables 
2. Attitudinal Factors 
3. Contextual Forces 

 4هاي فردي توانمندي

  5عادات و روزمرگی

در این پژوهش با استفاده از این پارادایم فهرست وسیعی از 

که پس از  اند شدهي بند طبقهزیستی  عوامل مؤثر بر رفتار محیط

، این مدل نظـري  اند شده خالصهي در یک مدل نظري بند جمع

که حاصل کدگذاري انتخابی است، تالشـی اسـت بـراي ارائـه     

ي رفتار ریگ شکلي ها نهیزمتصویري جامع اما موجز از عوامل و 

  زیستی. محیط

  

  هاي پژوهش یافته

بیش از پنجاه مقوله اولیه (کدگذاري باز) از عوامل مؤثر بر رفتار 

شناسـایی و فهرسـت شـده اسـت؛ سـپس طـی        6زیستی محیط

کدگذاري محوري به چهار محور اصلی که از پارادایم چهارگانـه  

تا شکل  2، منتهی شده است (شکل شده اقتباس )2000(استرن 

که نتیجـه   زیستی محیط). در انتها برآیند عوامل مؤثر بر رفتار 5

شـود،   ها (کدگذاري انتخـابی) محسـوب مـی    نهایی تحلیل داده

  .)6شکل است (صورت یک مدل تبیینی ارائه شده  به

بخشی از فرایند نظري نهفته در روش داده بنیاد و  عنوان به

ـ    ؛ هـم هـا  افتـه براي ارزیابی مسـتمر ی  هـا،   ل دادهزمـان بـا تحلی

 ;Schwartz 1977هـاي متعـددي از سـایر محققـان (     مـدل 

Fietkau, Kessel 1981; Hines et al. 1986; Ajzen 
1991; Stern 2000; Kollmuss, Agyeman 2002; 

Gifford 2008 (است، مشـابهت ایـن    رفتهقرارگی موردبررس

آورده  6تـا   2هاي تحقیـق در درون نمودارهـاي    ها با یافته مدل

  .شده است

  

  ي اولیه، کدگذاري باز و محوريها افتهی

ی ســادگ بــه آنهــاو ســیر همگرایــی  هــا افتــهفراینــد تکــوین ی

ي مجـزا (بـاز، محـوري و انتخـابی)     هـا  مرحلـه به  کیتفک قابل

یند پیوسـته و مسـتمر اسـت    نیست، بلکه فرایند تحلیل یک فرا

تالش شده است براي میسر نمودن امکـان ارزیـابی    وجود نیباا

، این مراحل تا حدي از یکدیگر متمـایز شـوند. در ذیـل    ها افتهی

نمودار ارائه شـده   صورت بهنتایج عمده کدگذاري باز و محوري 

ي مفاهیم و روند همگرایـی  ریگ شکلفرایند  نمودارهااست، این 

  .دهد یمرا نشان  آنها

                                                      
4. Personal Capabilities 
5. Habit or Routine 
6. Determinant of Environmental Behaviour 
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، عقایــد و هنجارهــا هــا، ارزش :مقولــه محــوري اول

  )2شکل عوامل نگرشی (

هــاي  هــاي مختلــف از جملــه ارزش ایــن مقولــه شــامل ارزش

محور، محیط محور و دگر دوستانه است. همچنین شـامل   انسان

انـد از   هاست، این عوامل عبـارت  این ارزش کننده تیتقوعوامل 

و » یدوســت نــوع«شخصــیتی ماننــد  هــاي و ویژگــی» اعتمــاد«

ــذ تیمســئول« ــامل  ». يریپ ــل نگرشــی) ش ــه (عوام ــن مقول ای

هـا   است. دادهزیستی  بر رفتار محیط رگذاریتأث عوامل نیتر متنوع

هاي خودخواهانـه   هاي اولیه بر ارزش دهد بیشتر مقوله نشان می

هاي  توان گفت ارزش محور مبتنی هستند. در نتیجه می یا انسان

 موردمطالعـه هاي محیطی را در جامعه  نه اساس ارزشخودخواها

دهند. بخش دوم این مقوله مربـوط بـه عقایـد افـراد      شکل می

نسبت به خطرات احتمالی و پیامدهاي ناشی از مسائل محیطـی  

دهد باور افـراد جامعـه بـه     هاي این بخش نشان می است. یافته

م اندازه کافی جدي و عمیق نیست. بخش سو بحران محیطی به

این مقوله مربوط به هنجارهایی اسـت کـه متـأثر از کیفیـت و     

نحوه رفتار در سطح اجتمـاع هسـتند. بخشـی از هنجارهـا نیـز      

شـان اسـت. هنجارهـا در     حاصل تصور افـراد از محـل زنـدگی   

متفاوت (هنجار ذهنی، هنجار  صورت هاي رفتار محیطی به مدل

وند در شـ  شخصی، هنجار توصیفی و هنجار بازدارنده) طرح مـی 

ي توصـیفی محسـوب   هنجارهـا اینجا اکثـر هنجارهـا از انـواع    

یی کـه شـیوه رایـج و مقبـول رفتـار را      هنجارهاشوند. یعنی  می

  .دهند یمنشان 

 )3شکلنیروهاي زمینه ( :مقوله محوري دوم

در بیشتر تحقیقات محیطی منظـور از زمینـه، زمینـه اجتمـاعی     

)Derksen, Gartrell 1993; Willuweit 2009(  .است

تري است کـه از   در اینجا زمینه اجتماعی بخشی از زمینه بزرگ

ایـن   موردنظراست. زمینه  آمده دست بههاي تحقیق  تحلیل داده

تحقیق به سه بخش زمینه محیطی، زمینه اجتمـاعی و کنتـرل   

هاي رفتار محیطی نقـش یـک    است. کنترل در مدل شده میتقس

کنترل، اشاره به وجود شرایط  کند. مهم را بازي می کننده لیتعد

کنند. ارزیابی افراد  و امکاناتی دارد که رفتار محیطی را میسر می

سـازد.   را مـی » 1شـده  ادراكل کنتـر «از این شرایط و امکانـات  

 Ajzen(اسـت   رگـذار یتأث» 2رفتار قصد«بر  شده ادراكکنترل 

امــا در اینجــا جنبــه بیرونــی کنتــرل، یعنــی امکــان و ؛ )1985

اي در نظـر   عنوان شرایط زمینه احتماالت مؤثر بر انجام فعل، به

                                                      
1. Perceived Behavioural Control 
2. Behavioural Intention 

دهد زمینه اجتماعی  هاي تحقیق نشان می است. داده شده گرفته

یعنـی   ،چندان مثبت نیست موردمطالعهاز دید جامعه  ،و محیطی

ــهراد امکانــات و شــرایط الزم بــراي اقــدام محیطــی را مافــ ا ی

  دانند. نمی

  )4شکلمقوله محوري سوم: عادات و روزمرگی (

دهد بسیاري از اقدامات درون خانه بـر اسـاس    ها نشان می داده

هاي متنـوع   شود. عادات داراي شکل و صورت عادات انجام می

افـت روزانـه   دارند ماننـد نظ  روزمرهاست. برخی از عادات جنبه 

سکونتگاه. منشأ برخی عـادات سـنت و فرهنـگ اسـت برخـی      

هاي ارزشی هستند مانند  شباهت به هنجارها دارند و داراي جنبه

یـا   دار هدفتوان عادات  ي نان خشک. این عادات را میآور جمع

ارزشی نامید، در مقابلِ برخی عادات که صرفاً شکل رایج انجام 

هاي رفتار محیطی عادات یـک   یک رفتار هستند. در بیشتر مدل

 شـده  گرفتـه در نظر  کننده لیتعدفاکتور بیرونی، مداخله کننده یا 

زیستی جامعه  ي محیطرفتارهابیشتر  دهد یمنشان  ها داده است.

 ردیپذ ینمي (قصد رفتاري) صورت ریگ میتصممطالعه بر اساس 

، شــود یمــبلکــه تحــت تــأثیر عــادات و ســنن رفتــاري انجــام 

افراد نسبت به مفهوم عادات رفتاري آگـاه هسـتند و    وجود نیباا

  تمایل به حفظ و گسترش عادات مثبت دارند.

شـکل  هاي فـردي (  توانمندي :مقوله محوري چهارم

5(  

دهد در بسیاري از اوقات افراد به این  هاي تحقیق نشان می داده

کنند که توان کـافی بـراي    می نظر صرفدلیل از اقدام محیطی 

انجام آن را ندارند. بخشی از این توان به دانش افراد و شناخت 

دهـد مسـائل    هـا نشـان مـی    . همچنـین داده گردد یبازم حل راه

ــایی دي (کــه در اینجــا جــزءاقتصــا هــاي فــردي در نظــر  توان

ي در انجام اقدامات ریگ میتصماز عوامل مهم  ،است) شده گرفته

محیطی است. از طرفی وقتی افراد نیازهاي معمـول خـود را در   

بینند ممکن است از اقدام محیطی  تقابل با اقدامات محیطی می

» کنترل«هاي فردي کارکردي مشابه  کنند. توانمندي نظر صرف

دارد با این تفاوت کـه  » نیروهاي زمینه«دوم در مقوله محوري 

» کنتـرل «ها، خود اشـخاص هسـتند امـا منشـأ      منشأ توانمندي

  مجموعه عوامل فردي، اجتماعی و محیطی است.
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ارتباط مسالھ محیطي با 
بھداشت و سالمت

Relationship between 
environmental issues and 

health

رفتار بھداشتي 
Health behavior

 Health سالمت

اخالق و حق محیطي
Environmental Ethics

حقوق حیوانات
Animal rights

ارزش ھر چیز طبیعي
The value of nature

 Functionکارکرد

اعتماد بھ نھاد ھا
Trust in 

organizations

Awarenessآگاھي 

 Unawarenessندانستن
باور بحران محیطي
Belief in crisis

 Signsنشانھ ھاي بحران
of the crisis 

تصور از محل 
زندگي

Location image

درک چرخھ طبیعت
The cycle of nature

دور بودن 
To be far

قانون پیامد 
Consequences 

 Pleasure andلذت و رضایت 

satisfaction

مبھم  آینده
Vague future

 Hope امید بھ آینده

ویژگي فردي 
Personality

ریسک پذیري
Risk tolerance

نوع دوستي
Kindness

ھنجار توصیفي
Descriptive 

norm

اولویت محیطي 
Environmental priority

آسایش و رفاه
Comfort and prosperity

ھنجار شده  اعتدال
Normative amenity

مدیریت بر شرایط
Management

نمونھ خوب یا موفق
A successful example

نوع وابستگي بھ محیط
Environmental 

affiliation

شبھ مالکیت
Pseudo-ownership

سکونتگاه، دایمي یا موقت
Settlement, permanent 

or temporary

محیطي ھاي ارزش
Biospheric Values

(Stern, 2000) 

خودخواھانھ ھاي ارزش
Egoistic Values
(Stern, 2000) 

 Cleaningنظافت

ارزش نھایي و کارکردي 
Final and functional 

value

ھا پیامد
Perceived 

Consequences
(Fietkau & Kessel, 

1981 cited in 
Kollmuss, Agyeman 

2002).
Awareness of 
Consequences 
(Stern, 2000) 

(Schwartz 1977)

منافع و ارزیابي ابعاد آن
Benefit evaluation

منافع نقد و دراز مدت
Benefits

اعتماد بھ کاالي محیط زیستي
Trust in the environmentally 

friendly product

دور و بر خودم
Far and away

ھنجارھا
Personal Norm 
(Stern, 2000) 

(Jackson, 2005)
Subjective 

norms
(Ajzen 1991)

اعتماد
Trust

منافع اقتصادي
Economics

مسئولیت پذیري
responsibility

شخصیت
Personality factors 

Personal responsibility 
(Hines et al., 1986)

Ascription of 
Responsibility 

(Schwartz 1977)

ھا ارزش
Values

(Fietkau & 
Kessel, 1981)
(Stern, 2000) 

دگردوستانھ ھاي ارزش
Altruistic Values

(Stern, 2000) 

اعتقادات
Belifes

(Stern 2000)

Religionتعلیمات دیني 

  
 ساختار مقوله محوري اول، ارزش، عقیده، هنجار (نگارنده)، به همراه مقایسه با کار سایر محققان. 2شکل 

Figure 2. The structure of the first category, value, belief, norm (author), and comparison of other researches  
 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز
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دولت مدیریت
Governance Influences

(Gifford 2008)

امکان فیزیکي، مکان
Physical possibility, 

location

دیگران
Others

دیدگاه دیگران
Views of others

شکل محیط
Shape of the 
environment

مسابقھ بھره برداري
Eexploitation race

رفتار دیگران
Behavior of others

نظارت 
Supervision

قضاوت دیگران
Others comment

ویژگي ھاي شکلي
Shape Characteristics

زیبایي
Aesthetics

امکان و احتمال موفقیت
Possibility and 
probability of 

success

احتمال بھ نتیجھ رسیدن
Probability of  the 

result

امکان اقدام
Possibility of action

محدودیت و کمبود
Limitations 
and scarcity

میزان دریافت 
تذکر

Amount of 
reminder

توصیھ و اطالع رساني
Advice and 
awareness

اقناع
Persuasion

توصیھ خانواده
Family advice

دسترسي بھ 
جایگزین

Alternatives

تجھیزات موجود
Equipments

اجبار قانوني
Legal coercion

محیطي زمینھ
Environmental Context

اجتماعي زمینھ
Social Context

مکان اختصاصي
Place

جغرافیایي عوامل
Geophysical Influences

(Gifford 2008)

کنترل
Locus of control 

(Hines et al., 1986)
Possibility to act

(Fietkau & Kessel, 1981 
cited in Kollmuss, 

Agyeman 2002)
(Stern, 2000)

Perceived Beh. Control
(Ajzen 1991) 

فردي میان مسائل
Interpersonal Influences

(Gifford 2008)

زمینھ
Context

Situational 
factors

(Hines et al., 
1986)

تکنولوژي
Technology

  
  ساختار مقوله محوري دوم، نیروهاي زمینه (نگارنده)، به همراه مقایسه با کار سایر محققان. 3شکل 

Figure 3. The structure of the second axial category, the forces of the context (author), and comparison of 
other researches  

  
  

  

عادت و روزمرگي
Habit and 

everyday life

پیشینھ و سنن جاري رفتاري
Behavioral traditions

عادات مثبت
Acceptable habits

عادت مانع تغییر مثبت
Habit prevents a 
positive change

Old Behavior 
Patern

(Kollmuss & 
Agyeman 2002)

عادات

habit or routine

  
 (نگارنده) ساختار مقوله محوري سوم، عادات و روزمرگی. 4شکل 

Figure 4. Structure of the Third Axial category, habits and routine (author) 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز

 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز
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اقتصاد
Economy

محدودیت منابع 
اقتصادي

Economic 
constraints

نیاز ھاي جاري
Needs

 وتوانایي امکان
 شخصي

Personal 
capabilities

توان
Potency

توان اقدام
Power of action

شناخت راه حل
Knowing the solution

  
 هاي فردي (نگارنده) ساختار مقوله محوري چهارم، توانمندي. 5شکل 

Figure 5. Structure of the Fourth Axial category, Individual Abilities (author)  
  

  یافته نهایی (مقوله مرکزي)، کدگذاري انتخابی

صـورت یـک    ي انتخابی) بهکدگذارها ( ادهنتیجه نهایی تحلیل د

ارائـه شـده    زیسـتی  محـیط مدل تبیینی از عوامل مؤثر بر رفتار 

ها سعی شـده اسـت بـراي     در حین تحلیل داده). 6(شکل است 

در  شـده  شـناخته هـاي   ها از نظریه ي مقولهبند طبقهي و گذار نام

) 1998زمینه رفتار محیطی استفاده شود. اسـتراوس و کـربین (  

را از ابـداع اصـطالحات جدیـد و عجیـب منـع       کار تازهققان مح

هـا بـا    اند، به همین دلیل و از طرفی بـراي مقایسـه یافتـه    کرده

نظریات سایر محققان تا حد امکان از مفاهیم موجود در پیشینه 

هاي محـوري   استفاده شده است. مقوله ها مقولهي گذار نامبراي 

بـا   تـر  يمرکـز لـه  که در بخش قبل تشـریح شـدند بـه دو مقو   

 هـا  مقولـه اند. این  منتهی شده» جریان«و » امکان«ي ها عنوان

پس از تلفیق با یکدیگر مقوله مرکزي و یافته اصلی این تحقیق 

» رویه ارزشی«). 6(شکل اند  دادهرا شکل » رویه ارزشی«یعنی 

ي رفتار ریگ شکلترین عواملی که زمینه  تبیینی است براي مهم

. در ادامـه هـر یـک از ایـن     آورنـد  یم وجود بهزیستی را  محیط

  شود. ها تشریح می مقوله

  امکان و جریان

جریـان مـوقعیتی را توصـیف    ، شـده  لیـ تحلهاي  بر اساس داده

عنـوان اقـدامی معمـول در یـک      کند که در آن یک اقدام به می

ترین جـزء جریـان عبـارت اسـت از      ود. مهمش اجتماع انجام می

کنـد. برخـی از    اي که انجام یک فعل را میسر مـی  شرایط زمینه

کننـد   اي کـه از جریـانِ یـک اقـدام حمایـت مـی       شرایط زمینه

  اند از: عبارت

هاي دولتی و قانونی (منـابع قـدرت) کـه از آن حمایـت      دستگاه

  کند. می

العمـل نشـان    عکـس دیگرانی (گروه) که نسبت به انجام فعـل  

  دهند. می

ي که انجام اقدام بـه دنبـال   ا مشاهده قابلنتیجه مقبول و اثرات 

  دارد.

هاي جاري است.  بعد دیگر جریان مربوط به عادات و سنت

ها و توسط اکثـر افـراد    رفتاري که جریان دارد در بیشتر موقعیت

هاي جاري زندگی  شود و با سایر عادات و شیوه جامعه انجام می

تواند بخشی از عادات و سـنن یـک    در تناقض نیست، بلکه می

شکل و صورتی است  جامعه باشد. رفتاري که جریان دارد داراي

که انجام آن را براي اکثر افراد جامعه عملی نموده اسـت یعنـی   

انجام فعل در محدوده توان اقتصادي و اجرایی اکثر افراد جامعه 

ي بـه هـم چسـبیده از    دورواست. از این منظر جریان و امکان 

کنند کـه انجـام یـک اقـدام را تسـهیل       شرایطی را توصیف می

کند.  آن بخشی از انگیزه آن را نیز تأمین میتر از  کند و مهم می

جریان، شرایط اجتماعی و امکان، شرایط شخصـی و مـوقعیتیِ   

  دهند. را نشان می ها کننده لیتسه

  ها ارزش

هاي درونی براي همراهی با یـک   ها به ذهنیت و محرك ارزش

کند. در همین چارچوب عقاید به ادراك افراد از  جریان اشاره می

کند که جزء دیگري از انگیـزه   مدهاي رفتار اشاره مینتیجه و پیا

کند. در این مقوله، هنجار  الزم براي اقدام محیطی را تأمین می

ــده   ــی ش ــکل درون ــه ش ــی ب ــاره دارد،   شخص ــا اش ي هنجاره

ــه توســط ارزش ــال شــده  هنجارهــایی ک ــد فع ــا و عقای ــد.  ه ان

ها، عقاید و هنجارهاي فردي بـا یـک رفتـار     ارزش که یدرصورت

تـوان انتظـار داشـت فـرد بـا       ج در جامعه همخوان باشد مـی رای

  جریان موجود در اجتماع همراهی کند.

  رویه ارزشی (مقوله مرکزي)

منظور از رویه ارزشی، یک جریـان رفتـاري اسـت کـه افـراد از      

 کدگذاري محوري بازکدگذاري 
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هاي درونی و از سوي دیگـر بـه خـاطر     واسطه ارزش به سو کی

ر آن منابع قدرت کنند. عالوه ب همراهی جامعه، از آن پیروي می

کننـد و افـراد    و ارکان سیاسی جامعه از رویه ارزشی حمایت می

 جـه یدرنتبیننـد،   هاي خود را در تقابـل بـا آن نمـی    جامعه ارزش

تفسیر نسبتاً یکسانی از آن میان افراد جامعـه وجـود دارد، افـراد    

هـاي   کننـد و در موقعیـت   تمایل خود در قبال آن را پنهان نمـی 

یکسانی نسبت به آن دارند. این رویـه واجـد دو   متفاوت واکنش 

هـاي اجتمـاعی آن    بعد است اولین بعد آن یعنی جریان بر جنبه

هـاي فـردي آن    اشاره دارد و بعد دیگر آن یعنی ارزش به جنبـه 

  کند. اشاره می

  

 عوامل مؤثر بر رفتار محیطی (کدگذاري انتخابی، مقوله مرکزي) (نگارنده) .6شکل 

Figure 6. Factors Affecting Environmental Behaviour (Selective Coding, Central Category) (author)  
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(Stern, 2000) 
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(Stern, 2000) 

ھا پیامد
Perceived Consequences
(Fietkau & Kessel, 1981 

cited in Kollmuss, 
Agyeman 2002).

Awareness of 
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(Stern, 2000) 

(Schwartz 1977)
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Environmental Context
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Social Context
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(Jackson, 2005)
Subjective 

norms
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  يریگ جهینتبحث و 

ي این پژوهش با سایر تحقیقـات مشـابه نشـان    ها افتهمقایسه ی

ود در مدل پیشنهادي این تحقیق منطبق دوگانگی موج دهد یم

براي توسعه  )Schultz, Kaiser 2012(با دو رویکرد مطرح 

 زیسـتی  محـیط است. یعنی براي بهبود رفتار  زیستی محیطرفتار 

انگیزه افراد را افزایش داد و از سوي دیگر  سو کالزم است از ی

  شرایط خارجی را براي افراد تسهیل نمود.

دهـد عوامـل نگرشــی داراي    ي اولیـه نشـان مـی   هـا  افتـه ی

از  .زیستی هستند بر رفتار محیط رگذاریتأث يها مؤلفه نیتر متنوع

محورانه و بهره بردارانه بـر   هاي انسان ، ارزشها مؤلفهمیان این 

تفوق دارد. پیامد محوري بـودن   موردمطالعهت افراد جامعه ذهنی

ها در مرکز قرار گرفتن نیازها و منـافع افـراد هنگـام     این ارزش

 زیسـتی  محـیط یعنی رفتارهاي  ،مواجهه با مسائل محیطی است

. برخـی از  اند گرفته شکلبر اساس منافع و نیازهاي افراد جامعه 

فـاه بـا انتظـارات انسـان از     مانند سالمت و ر ازهایناین منافع و 

افـراد در مـوقعیتی ماننـد     درواقعسکونتگاه پیوند نزدیک دارند. 

بـر   توانـد  یمـ ي رفتاري مشخصی دارنـد کـه   ها تیاولومسکن 

زیستی آنها تأثیر بگذارد و یا کیفیت این رفتارها  ي محیطرفتارها

هاي تحقیـق گسـتره    را تحت تأثیر قرار دهد. تحلیل نهایی داده

 مفهـوم زیسـتی را در دو   از عوامل مؤثر بر رفتـار محـیط  وسیعی 

رویـه  «جریان و ارزش خالصـه نمـوده اسـت. در مرحلـه بعـد      

عنوان یافته اصلی این تحقیق، این عوامل را در کنار  به» ارزشی

هم و در یک چـارچوب جـامع قـرار داده اسـت؛ رویـه ارزشـی       

بـه ایـن   عنوان مقوله مرکزي و یافته اصلی این تحقیق اشاره  به

واقعیت دارد که براي تحقق یک هدف رفتاري عالوه بر وجـود  

انگیزه، الزم است مجموعه عوامل خـارجی (از امکانـات فـردي    

گرفته تا حمایت مـادي و معنـوي سـایر افـراد جامعـه و منـابع       

هـا   حمایت کننـد. در ایـن مـدل ارزش    موردنظرقدرت) از رفتار 

اینـده عوامـل خـارجی    بیشتر نماینده عوامل درونی و جریان نم

  زیستی هستند. مؤثر بر رفتار محیط

این تحقیـق ایـن اسـت کـه بـراي       يها افتهپیامد منطقی ی

زیسـتی الزم اسـت میـان ذهنیـت و رفتـار       بهبود رفتـار محـیط  

به میزان زیادي وابسـته بـه    مسئلههمسازي برقرار باشد و این 

هـاي   موقعیـت  چراکـه موقعیتی است که افراد در آن قرار دارند، 

ي رفتـاري متفـاوتی را ایجـاد    هـا  تیاولومختلف (مانند مسکن) 

  کنند یم
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