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Abstract  
The aim of the present study is to answer these basic questions: 
firstly, how are the environmental responsible and irresponsible 
behaviors in terms of rural and urban areas? Secondly, what is 
the relationship between environmental knowledge and 
environmental behaviors? Thirdly, what is the difference 
between environmental responsible behaviors in terms of rural 
and urban areas? The present study is conducted using the 
survey method. The statistical society consisted of 385 people 
aged over 18 from rural and urban areas in Kermanshah. They 
were selected using stratified random sampling proportionate to 
size. The findings revealed that the people had a responsible 
behavior towards environment in Kermanshah, and there is not a 
significant relationship between environmental knowledge and 
behavior towards the environment. Further, environmental 
behavior in rural areas was more responsible than urban areas, 
more responsible among elderly than the young, more 
responsible among the married than singles, and more 
responsible among women than men.  

Keywords: Environmental behaviors, environmental 
knowledge, rural and urban areas, Kermanshah 

 چكيده 

اين سؤاالت اساسي است كه   هدف اين مطالعه، پاسخگويي به

مسئوالنه زيست محيطي بر هاي مسئوالنه و غير رفتاراوالً،  

ثانياً، چه  است؟ چگونه حسب مناطق روستايي و شهري 

ت محيطي بين دانش زيست محيطي و رفتارهاي زيساي  رابطه

وجود دارد؟ ثالثاً، چه تفاوتي بين رفتارهاي مسئوالنه زيست 

وجود ) شهر/ روستا(محيطي بر حسب مناطق مورد مطالعه 

 جامعه. پژوهش حاضر با روش پيمايشي انجام گرفتدارد؟ 

سال به باالي ساكن در  18افراد نفر از  385آماري تحقيق شامل 

روش كه به  باشد،مي استان كرمانشاه مناطق شهري و روستايي

اي از نوع انتساب متناسب با حجم گيري تصادفي طبقهنمونه

رفتارهاي مردم در استان دهد  نتايج نشان مي. اندانتخاب شده

  كرمانشاه نسبت به محيط زيست مسئوالنه است و بين

ارتباط دانش زيست محيطي و رفتار نسبت به محيط زيست  

رفتارهاي زيست محيطي در  همچنين. وجود نداردداري  معني

تر از مناطق شهري، در ميان افراد مسن مناطق روستايي مسئوالنه

تر از تر از افراد جوان، در ميان متأهالن مسئوالنهمسئوالنه

  . باشدتر از مردان ميمجردان  و در ميان زنان مسئوالنه

  

رفتارهاي زيست محيطي، دانش زيست محيطي، : گانكليد واژ

 و روستايي، كرمانشاه مناطق شهري
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  مقدمه 

به شناسان محيط زيست، زعم صاحب نظران جامعهبه

يك گرايش  ،طرفداري از محيط زيست Bootchin خصوص

هاي آن در تاريخ گذشته انسان ريشه نسبتاً جديدي است ولي

ور به پرداختن به تمامي جوامع بشري مجب. و جامعه قرار دارد

اند زيرا محيط نه تنها منابع ضروري حيات محيط زيست بوده

كرد، بلكه كانون ستيز و تهديد براي ادامه مين ميأآنها را ت

كند كه در تمدن غرب مطرح مي Bootchinحيات بوده است 

  .پرسش در مورد انسان و طبيعت مطرح است سهه هموار

شرايط طبيعت در غيبت هر گونه نفوذ انسان چگونه  .1

  است؟

 طبيعت بر انسان چيست؟ تأثير .2

انسان بر طبيعت كدام است و نقش بشر در طبيعت  تأثير .3

  ).Bootchin, 2008(چيست؟ 

حفظ طبيعت، تالش براي بهبود كيفيت محيط زيست و 

-به زندگي، انديشه) ست بوم شناختييز(رهيافت اكولوژيك 

هاي مديد تنها براي هاي متعلق به قرن نوزدهم بود كه مدت

قبيل  اين. نخبگان روشنفكر كشورهاي مسلط مطرح بوده است

 Audubbonهاي بنيانگذاران اوليه ها، از جمله انديشهانديشه

Association  در اياالت متحده امريكا، مختص يك گروه از

شدن به زانو در ود كه زير فشار سهمگين صنعتيان بنخبگ

توجه به محيط زيست ربع پاياني قرن بيستم  .آمده بودند

در دهه . جايگاه ممتازي در چشم انداز تاريخ كسب كرده بود

ييان خود مريكاييان و بيش از دو سوم اروپاآدرصد  80، 1990

 ).Castells, 1999(اند دانستهرا طرفدار محيط زيست مي

ه كشورهاي توسعه يافته جربه مشكالت زيست محيطي بت

ها از جمله ، اكثر كشورسه دهه گذشتهشود و در محدود نمي

مسائل زيست محيطي منجر به اين  .شودايران را نيز شامل مي

ريزي نموده نيز برنامهالمللي  هاي بينو مؤسسه هاشد كه دولت

يفيت زندگي متعددي را براي حفظ طبيعت، ارتقاي ك و قوانين

و نهايتاً نجات كره زمين در بلند مدت و نجات نسل كنوني 

  ). ,Salehi 2008( ساكنان آن در كوتاه مدت وضع كنند

هاي آن محيطي و دگرگوني زيست، مسائل 21در اوايل قرن 

بدين شكل مورد توجه بسياري از متفكران قرار گرفت 

، بر زندگي هاتوان استدالل كرد كه اين مسائل و دگرگوني مي

. گذاشته است تأثيرانسان مدرن بيش از هر زمان ديگري 

مانند پژوهشگران معتقدند كه مشكالت زيست محيطي 

جهاني آب و هوا ، آلودگي هوا در منطقه، آلودگي  اتتغيير

رفتار انسان كه تغييرات مضر در محيط  در نتيجة... آب و 

به وجود  كند،ناپذير ايجاد مي ا به صورت برگشتطبيعي ر

ان كره خاكي و آيندگان آن با اند ساكنآنها مطرح كرده. آيدمي

و اگر بر اين مشكل غلبه  ترين تهديد روبرو هستند،جدي

هاي سلبراي سكونت ن نشود، ممكن است هيچ جهان قابل دوام

  .(Ibid) باقي نماند آينده

  

 بيان مسأله

تغيير  ادغام شدن تغييرات سريع در محيط داخلي و جهاني با 

رفتار انسان در رابطه با مكان زندگي و چگونگي زندگي در 

فتارهاي زيست محيطي را افزايش آن مكان، اهميت مطالعه ر

به بعد  20از قرن   مطالعه رفتارهاي زيست محيطي. دهد مي

 Dunlap at etبه عنوان مثال . مورد توجه بيشتري قرار گرفت

تأثير محيط زيست و تعداد قابل توجهي از تغييرات در مورد 

هاي انساني بر روي آنرا بررسي كرده و به اين نتيجه  فعاليت

، يكي از عناصر اند كه رفتار مسئوالنه زيست محيطيرسيده

مدرن كليدي در فرآيند توسعه پايدار محيط زيست در جوامع 

اي براي ها بايد طرح و برنامهو در حال توسعه است كه دولت

هاي مختلف جهت كاهش ر مقياسحفاظت از محيط زيست د

تهديدات و خطرات محيط زيستي را تدوين نمايند و مردم در 

 كنند هاي تدوين شده، همكاريجهت اجراي طرح و برنامه
)Salehi, 2008.(  

ا قسمت اعظم مسائل محيط زيستي ما همچنان باقي است زير

رهاي توليد و ها و رفتاحل آنها مستلزم تغيير شكل شيوه

هاي هاي سازمان اجتماعي و زندگيو همچنين شيوهمصرف 

گرم شدن كره زمين همچون تهديدي مرگ بار . شخصي است

شوند؛ هاي گرمسيري دچار حريق ميطالع شده است؛ جنگل

ي از اند؛ موجمي عميقاً وارد زنجيره غذايي شدمواد شيميايي س

م ها با سالمتي مردسازد و دولتفقر زندگي انسان را تباه مي

كه مثال بارز آن شيوع جنون گاوي از طريق كنند بازي مي
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اما اين  ).Castells, 1999( صادرات گوشت گاو بريتانياست

وارد واقعيت كه تمامي مسائل مذكور و مسائل عديده ديگر 

اي نسبت به اند و اينكه آگاهي فزايندهمبحث عمومي شده

است  همبستگي متقابل و خصلت جهاني آنها به وجود آمده

گيري اصالح جهت مبنايي براي حل آنها و شايد مبنايي براي

ها به سوي نظام اقتصادي و اجتماعي نهادها و خط مشي

پاسخگو است كه از لحاظ اجتماعي و سياسي مورد قبول واقع 

امروزه تفاهم عمومي حكايت از آن دارد  .(Ibid) شده است

رهاي انساني كه راه حل واقعي محيط زيست بايد انسان و رفتا

دنبال  بايد بهده و متكي به آن باشد و انسان ميرا شامل ش

زيست بلكه براي محيطي براي پايداري نه فقط براي محيط 

شريت و محيط زيست هاي اقتصادي خود باشد تا بفعاليت

 ).  Benson,2003( تري داشته باشندبتوانند آيندة طوالني

 انسان زيرا، است تهتهديد قرار گرف مورد طبيعي زيست محيط

 تخريب به زمين، كره سطح در تا است قادر فنّاوري، كمك با

 Abedi Sarvestani, Shahvali(كند  اقدام زيست محيط

and Mohaghegh Damad,2007.( زيست هايبحران بروز 

 محيط آيا كه است شده پرسش اين طرح موجب محيطي

 هر بياورد؟ وامد هاانسان فعلي رفتار تواند در مقابل مي زيست

 همانند وانت ه مين كه شودمي افزوده  آگاهي اين بر روز

 تنگناهاي هاينشانه و داد ادامه جهان منابع مصرف به گذشته

 آمار ارائه اگرچه. است شده آشكار جا همه در محيطي زيست

 اما، است الزم زيست محيط وضعيت پيرامون اطالعات و

 شده وارد خسارات ربارهد علمي اطالعات به كه اين از بيش

 رفتار چگونگي توافقي جمعي درباره به باشد، نياز زمين به

 به بايد انسان شرايط، اين در. است نياز سياره اين به نسبت

 به خواهان افراد كه هنگامي :گويد كه پاسخ سخت پرسش اين

 بهره از توانمي چگونه هستند خود سود حداكثر رساندن

 در كرد؟ جلوگيري طبيعي منابع ريبتخ و حد از بيش برداري

 نيست زمين روي بر كردن زندگي چگونه موجود، چالش واقع

 اين در .(Ibid)است  افراد به چگونگي اين قبوالندن بلكه،

 سال در بشريت به دانشمندان هشدار بيانيه به توانمي راستا،

 72 از دانشمند 1000 از بيش آن در كه كرد اشاره 1992

هاي نام انتشار با جايزه نوبل، برنده 105 لهجم از و كشور

 شيوه و رفتار زمين، به توجه براي كه نمودند اعالم خود

   ).Castells, 1999( است الزم جديدي نگرش

 از نظامي عنوان به بيني، جهان يا محيطي باورهاي زيست

 زيست، محيط و انسان بين درباره رابطه باورها و هاگرايش

 مرجعي هاييا چارچوب حفاظتي هايرفتار كننده تعيين

 .شود استفاده م آنها از زيست محيط با تعامل هنگام كه هستند

است  چيزي اولين ما فكر طرز كه گفت توانمي رابطه اين در

 ارزش چگونگي دهي شكل با و شودمي محيط وارد كه

 را آن با ما رفتار چگونگي بوم، مختلف زيست اجزاي گذاري

 زيادي حد تا زيست محيط با ما نوع رفتار ذا،ل .كندمي تعيين

 كه اين. است آن وابسته با خود رابطه از ما درك چگونگي به

 كننده اين تعيين قائليم، ارزش زيست محيط براي چگونه ما

 و بينيممي چگونه زمين بر را خود عملكرد و نقش كه است

 رفتار چگونه ديگران، با منابع اين گذاردن به اشتراك براي

 Abedi Sarvestani, Shahvali and(كنيم مي

Mohaghegh Damad, 2007.(  
اند و تغييرات عظيم در شيوه مسائل محيط زيست گسترده

زندگي و فرهنگ غالب بر انسان در عصر حاضر و رسيدن به 

 سطح سازگار با محيط زيست و تأثير بر محيط زيست و

زيست  هايي براي حل مشكالتهمچنين فراهم كردن فرصت

با توجه به . محيطي بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرند

اهميت مسائل زيست محيطي و نقش اساسي رفتارهاي انسان 

در حفظ يا تخريب آن، الزم است كه رفتار انسان مد نظر 

هاي در اين مطالعه بر رفتار انسان به جاي جنبه. قرارگيرد

حل و  .تكنولوژيك و طبيعي محيط زيست تأكيد شده است

فصل معضل زيست محيطي نه تنها در تغييرات تكنولوژيك 

نهفته است بلكه در نگرش و رفتار انسان نسبت به محيط 

بحران "بر  Salehi,2008.( Maloney( زيست وجود دارد

تأكيد كرد به  "زيست محيطي به عنوان بحران رفتار ناهنجار

عبارت ديگر، الگوهاي خاصي از مصرف كردن، استفاده 

ناسازگار با زندگي انسان در ... رست و نامطلوب از زمين وناد

ست و باعث نابودي زندگي انسان طبيعت و كره خاكي ا

 ).Maloney, 1973( شود مي
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اهداف اين مطالعه پاسخگويي به موضوعات اساسي ذيل 

 :است

شناخت رفتارهاي مسئوالنه و غير مسئوالنه زيست   -الف

  .محيطي بر حسب مناطق شهري

تعيين تفاوت رفتارهاي مسئوالنه زيست محيطي بر   -ب

  ).روستا و شهر(حسب مناطق مورد مطالعه 

تببين ارتباط بين دانش زيست محيطي و رفتارهاي زيست  -ج

  .محيطي

اي و رفتارهاي زيست تببين ارتباط بين متغيرهاي زمينه -د

 .محيطي

ت اساسي سؤاالبراي پرداختن به موضوعات اساسي فوق، 

 :تحقيق حاضر مطرح شده استذيل در 

اوالً، رفتارهاي مسئوالنه و غير مسئوالنه زيست محيطي بر 

  است؟ حسب مناطق شهري چگونه 

اي بين دانش زيست محيطي و رفتارهاي ثانياً، چه رابطه 

 زيست محيطي وجود دارد؟

ثالثاً چه تفاوتي بين رفتارهاي مسئوالنه زيست محيطي بر  

  وجود دارد؟) شهر/ روستا ( حسب مناطق مورد مطالعه

رابعاً چه تفاوتي و يا چه رابطه اي بين رفتارهاي مسئوالنه 

، سن، وضع تأهل(اي زيست محيطي بر حسب متغيرهاي زمينه

   وجود دارد؟...) سطح تحصيالت، جنسيت، و

 

 چارچوب نظري تحقيق

هاي اهميت پژوهش در باب رفتار زيست محيطي طي دهه

اين  .)Hines et al, 1987(است  گذشته افزايش يافته

موضوع همچنين نظر پژوهشگران فعال در مجموعه وسيعي از 

در واقع . هاي دانشگاهي را به خود جلب كرده استرشته

مطرح كردند فاز جديد  Redcliftو  Bentonهمان طور كه 

دغه زيست محيطي موجب شده كه جامعه شناسان، نقش دغه

تري را براي علوم اجتماعي در انهتر و خالقتر، متفاوتوسيعي

  ).Salehi, 2008( مباحث زيست محيطي قائل شوند

هاي مختلف تاريخ به مطالعه مسائل جامعه شناسان كه در برهه

هاي متفاوتي را مورد توجه اند و زمينهزيست محيطي پرداخته

هاي متعددي در زمينه ها و ديدگاهاند، با اينكه نظريهقرار داده

رابطه بين جامعه و محيط زيست وجود دارد در اين  مطالعه

هاي معاصر جامعه شناسي محيط زيست تحقيق بر نظريه

  . تمركز شده است

Hughes  معتقد است كه به لحاظ تاريخي جامعه شناسي

كه به عنوان يك حوزه درسي  1970هاي محيط زيست از سال

رحله در م. ظهور كرد از دو مرحله گذر كرده است    مستقل 

اند كه از ميان اول جامعه شناسان محيط زيست تالش كرده

اي از عوامل نزديك و مرتبط به هم يك عامل كليدي مجموعه

شد را كه موجب يك بحران مداوم از فروسايي و تخريب مي

اي به در مرحله دوم و اخيراً تغيير قابل مالحظه. را تعيين كنند

بهبود زيست  سوي كشف موثرترين فرايندهاي اصالح و

 ,Salehi, 2008; Hanigan(محيطي صورت گرفته است 

2006 quotes.(  بنا به گفتهHanigan  وقتي علل تخريب

گسترده محيط زيست را در نظر بگيريم دو ديدگاه اصلي 

 Katon andتبيين زيست بومي كه در مدل  - 1وجود دارد 

Danlp  كاركرد زيست محيطي رقابتي تجسم يافته است  

گونه كه در مفهوم كار يكنواخت بيين سياسي، همانت -2 

   .(Ibid) شودتوليد ارائه شده توسط آلن اسكانيبرگ يافت مي

Batel at et نظريه كار  1980هاي اند كه در سالمشاهده كرده

 Askanybrg, Gould andتوسطيكنواخت توليد ارائه شده 

Wineberg and their companions  و نيز پارادايم

ارائه شده توسط دانلپ و كاتون ) NEP١( بومي جديد ستزي

جه براي تفوق نظري در عرصه اساساً تنها مدعيان قابل تو

ثر باقي اند كه تا امروز هم مؤشناسي محيط زيست بوده جامعه

   Batel at et,2003 quotes: Salehi, 2008). ( اند مانده

  

 پاراديم جديد زيست محيطي - 1

كران راديكال اقتصادي شروع به طرح متف 1960از اواخر دهه 

هاي نظري براي بحران زيست محيطي در حال رشد راه حل

بسياري از صاحب نظران اين . در امريكا و جاهاي ديگر كردند

هاي توليد صنعتي با ديدي تفكر با بررسي دقيق سيستم

انتقادي نتيجه گرفتند كه رشد نامحدود اقتصادي كه بيشتر 

 .دارند از نظر اكولوژي ناممكن استها، تصورش را مدل

                                                           
1 . New environmental paradigm 
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  Pirages هاي مادي و با نسبت دادن اين محدوديت

انتروپيك به مصرف نهايي مفهوم حالت پاياي اقتصاد را بنا 

ديدگاه حالت پايا براساس اصول اوليه  نظر وي طبق. نهاد

واسطه و و بيفيزيكي، بيولوژيكي و اخالقي بنا شده است 

هاي كامپيوتري، قابل استنتاج از  سازي بدون كمك شبيه

آنهاست و با سرمايه ثابت مردم و ثروت مادي در سطح 

جريان  ).Salehi,2008(شود منتخب و مطلوبي نگه داشته مي

مادي توليد و مصرف پيرو سطوح جمعيتي مورد نظر و 

آورد بايد كم شود نه زياد، او دليل مياستانداردهاي زندگي مي

ان و هم در مطلوبيت رشد، كه محدوديت هم در مك

كند محدوديت اقتصادي از عرضة كم پول را ايجاد مي

(Ibid). هايي از رشد اين بحث اقتصادي همراه با نشانه

تخريب اكولوژيكي افكار جدي درباره يك اخالق جديد 

  .توليدي را بر انگيخته است

Lier and Danlp گويند كه علي رغم چيرگي يك پاراديم مي

هاي د اكولوژيكي غالب در جامعه امريكا در سالاجتماعي ض

اند كه اين پاراديم اجتماعي غالب را اخير افكاري ظهور كرده

مباحث عمومي در مورد  .(Ibid)كشند به چالش مي

محدوديت اجتناب ناپذير رشد لزوم رسيدن به يك اقتصاد 

حالت پايا، اهميت حفظ تعادل طبيعت و نياز به رد اين ايده 

ها وجود محورانه كه طبيعت تنها براي استفاده انسانانسان 

در رابطه با اين تغييرها . هايي از اين تغييرها هستندمثال. دارد

هايي در كنار هم يك جهان گيرند كه چنين ايدهآنها نتيجه مي

شايد بهترين استعاره سفينه زمين . دهند بيني را تشكيل مي

 (DSP١)حاصل از  كه بطور چشمگيري با جهان بيني - باشد

براي تمايز  Lier and Danlpجامعه امريكايي متفاوت است 

هاي اساسي با پارادايم اجتماعي اين ديدگاه جديد كه اختالف

 غالب دارد آن را پارادايم جديد زيست محيطي ناميدند

)quotes: Salehi, 2008 ؛Lier and Danlp, 1987( .

ند كه تفكر جديد بسياري از صاحب نظران اين ديدگاه معتقد

در تفكرات زيست محيطي، به صورت يك پاراديم زيست 

هاي رشد را تشخيص محيطي جديد مطرح شد كه محدوديت

 .متمركز است داده و بر اهميت تعادل طبيعت

                                                           
1. Dominant social paradigm 

  مادي هاي فراارزش- 2

هاي اساسي كشورهاي ظهور شواهدي مبني بر تغيير در ارزش

هاي فرا مادي رزشآغاز شد ا 1960پيشرفته صنعتي از دهه 

اين . هاي مادي كرده بودندشروع به جايگزين شدن ارزش

تغيير با اصالحات مادي گرايي و فرا مادي گرايي مفهوم 

عضو پيشرو اين ديدگاه از آن را به  Inglehart. سازي شد

عنوان تغيير از ارجحيت دادن به ثروت مادي و امنيت به سوي 

خود و كيفيت زندگي ياد  تأكيد بيشتر بر احساس تعلق، تحقق

در  Inglehart, 1997.( Inglehart؛Salehi, 2008 ( كندمي

هاي مردم غرب از گويد كه ارزشكتاب خود انقالب آرام مي

تأكيد زياد بر رفاه مادي و امنيت جاني به تأكيد بيشتر بر 

 quotes: Armaki 2004(كيفيت زندگي تغيير كرده است 

Azad and Ghiasvand؛Inglehart,1997.(   
علل و استلزامات اين تغيير پيچيده است  Inglehartاز نظر 

شود مردم به نيازها و اما اصل اساسي آن به سادگي بيان مي

دهند تا چيزهايي كه بعيد تهديدهاي آني بيشتر توجه نشان مي

بر اين اساس اينگلهارت توضيح . رسندو بي خطر به نظر مي

اما مردم . كم و بيش جهاني استطلبي  دهد كه حس زيبامي

گرسنه بيشتر به دنبال غذا هستند تا رضايت زيبا شناختي طبق 

اي نسبت بزرگي از سابقهامروزه بطور بي Inglehartنظر 

جمعيت غربي در شرايط بي نظيري از امنيت اقتصادي 

اند و اين امنيت جاني و اقتصادي همچنان ارزش پرورش يافته

ده است اما اولويت نسبي آن كمتر از مثبت خود را حفظ كر

معتقد است كه همزمان با  Inglehart .(Ibid)گذشته است 

حركت جوامع غربي از فاز صنعتي به فاز فرا صنعتي توسعه 

هاي ارزشي اساسي مردم در حال  رسد كه اولويتبنظر مي

تغييير است پس انتقال از جامعه صنعتي به فراصنعتي منجر به 

شود و متناظر با آن افزايش بر خود بيانگري مي تأكيد فزاينده

ها از تأكيد شديد بر ثروت كلي جامعه موجب تغيير ارزش

امنيت جاني و اقتصادي به تأكيد فزاينده و رفاه ذهني و كيفيت 

براي تعيين  Salehi, 2008.( Inglehart( شودزندگي مي

 هاياينكه اين تغييرات ارزشي چه هستند و در كدام زمينه

به بررسي flangan دهند در همكاري با زندگي مردم رخ مي

گويد كه اين پردازد و ميتغيير ارزشي در جوامع صنعتي مي

۵٩ 
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تواند به صورت تأكيدي بر آزادي ها و تغييرها ميارزش

ها و كساني شخصي و سياسي مشاركت برابري مدارا با اقليت

جديد هاي ها و سبككه عقايد مخالف دارند پذيرش ايده

زندگي حفاظت از محيط زيست و توجه به كيفيت مسائل 

 Inglehart and) (flangan,1987زندگي تبلور يابند

quotes: Salehi, 2008.  
  Inglehartهاي فرامادي در براي پيشي  بيني وسعت ارزش

فرضيه كميابي و فرضيه : برديك كشور دو فرضيه را بكار مي

كند كه فرض ميInglehart  اجتماعي شدن، در فرضيه كميابي

اولويت فرد بازتاب محيط اجتماعي اقتصادي است به اين 

دهد كه معني كه فرد باالترين ارزش را به چيزهايي مي

  . كميابند

ست كه جهت فرضيه اجتماعي شدن بر اين فرض استوار ا

عمداتاً  -گرايي يا فرا مادي گرايي مادي –گيري ارزشي فرد 

گيرد و معتقد است كه ي شكل ميهاي اوليه زندگ در سال

جهت گيري اوليه فرد علي رغم تجارب بعديش نسبتاً پايدار 

  (Inglehart, 1994). ماند باقي مي

ها و رفتارهاي زيست چارچوب اين مطالعه برگرفته از نگرش

هاي فرامادي محيطي در چارچوب مفهومي متشكل از ارزش

 Inglehartاز نظريه . و پاراديم جديد زيست محيطي است

هاي فرامادي را برگرفته است اين مفهوم در بر مفهوم ارزش

هاي ارزش خاصي، كه احتماالً رفتار مردم را گيرنده اولويت

دهد، است شامل رفتارهاي زيست محيطي كه از  شكل مي

هاي زيست محيطي و نيز پارادايم جديد زيست محيطي ارزش

محيطي در وهله  مفهوم پارادايم جديد زيست. گيرند نشات مي

هاي ما از رفتار) معناي(اول براي ما راهي براي تعيين منظور 

 . زيست محيطي است

  

  هامواد و روش
. باشدميروش تحقيق در مطالعه انجام شده از نوع پيمايشي 

سال به باالي  18جمعيت آماري تحقيق شامل كليه افراد 

 385مل نمونه آماري شا.  باشدساكن در استان كرمانشاه مي

نفر از ساكنان مناطق شهري است كه به روش نمونه گيري 

اي از نوع انتساب متناسب با حجم انتخاب تصادفي طبقه

و  Cochranحجم نمونه با استفاده از فرمول منطقي . اندشده

  (Rafipour, 1996).  به شرح ذيل تعيين شده است
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05/0  =d سطح احتمال مورد نظر .  

5/0  =p احتمال دارا بودن صفت يا قرار گرفتن در نمونه .  

5/0  =q احتمال دارا نبودن صفت يا قرار نگرفتن در نمونه .  

1346383  =N  جامعة آماري    

385 =n  حجم نمونة مورد نظر  

هاي آماري را بر حسب ل زير توزيع جمعيت و نمونهجدو

  .دهدمناطق نشان مي

 
  توزيع جمعيت و نمونه آماري تحقيق. 1جدول 

 
 

ت سؤاال Reliabilityاي بوده است كه ابزار تحقيق پرسشنامه

   Cronbach's Alpha Coefficientآن با استفاده از 

  بسته ارزيابي شده كه مقدار محاسبه شده براي متغير وا

كننده قابليت اعتماد  ، تأييد)ضريب آلفاي كرونباخ = 8673/0(

ت نيز از سؤاال Validity. باشديا پايايي ابزار سنجش مي

 .مورد تأييد قرار گرفته است Face Validityطريق 

ها و اطالعات الزم در اين تحقيق از براي جمع آوري داده

رسشگر پبدين منظور . روش ميداني استفاده شده است

آموزش ديده با مراجعه به جامعه آماري و انتخاب تصادفي 

واحدهاي نمونه در مناطق شهري و ) سيستماتيك(منظم 

ها و روستايي به واسطه مصاحبه و تكميل پرسشنامه، داده

براي انجام تجزيه و . اطالعات الزم را جمع آوري نموده است

افزار  ها در نرمهاي آماري ابتدا دادهتحليل و به كارگيري روش

۶٠ 
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ها پردازش گرديد و سپس تحليل دادهمناسب  )SPSS(آماري 

 قبل از ارائه. انجام گرفت هامتناسب با سطح سنجش متغير

ها و نتايج، هر يك از مفاهيم اصلي و مهم تحقيق به شرح يافته

 :گرددزير تعريف مي

زيست محيطي  رفتارهاي: رفتارهاي زيست محيطي مسئوالنه

هاي افراد جامعه نسبت به محيط اي از كنشمجموعه مسئوالنه

زيست است كه در يك طيف وسيع از احساسات، تمايالت و 

ار نسبت به محيط زيست را شامل هاي خاص براي رفتآمادگي

افراد هر اجتماعي بر حسب شرايط و مقتضيات . شودمي

به محيط  خاص اجتماعي و فرهنگي برخورد متفاوتي نسبت

ها و رفتارها ممكن است كامالً منفي اين برخورد .زيست دارند

و بر عليه محيط زيست و يا بالعكس كامالً مثبت و بر له 

لذا (Khoshfar and Salehi, 2009).  محيط زيست باشد

اينگلهارت تالش براي زيباتر سازي شهرها و روستاها و 

كند ش فرامادي تلقي ميداشتن طبيت زيبا را به عنوان يك ارز

 (,Inglehart تري داردر جوامع پست مدرن جايگاه رفيعه دك

مسئوالنه بر  براي سنجش رفتارهاي زيست محيطي. 1994)

 Khoshfar and)شده  در ايران  اساس مطالعات انجام

Salehi, 2009( دهنده  هايي كه نشانمقوالت در قالب گويه

مسئوالنه نسبت به محيط زيست بود در  مسئوالنه يا غيررفتار 

    .ت مورد سنجش قرار گرفته استسؤاال 28الب ق

دانش افراد شامل اطالعات  :محيطيميزان دانش زيست

عمومي در باره اهميت و نقش محيط زيست در زندگي انسان 

مورد ارزيابي قرار گرفته  سؤال11باشد كه توسط تعداد مي

ت نمره يك سؤاالبراي پاسخ صحيح به هر يك از اين . است

 . غلط نمره صفر لحاظ شده استو براي پاسخ 

محل زندگي افراد در اين مطالعه مناطق شهري  :محل سكونت

  .  در نظر گرفته شده است

-ال كه مردان رفتار مسئوالنهؤبه اين س براي پاسخ :جنسيت

تري نسبت به محيط زيست دارند يا زنان، متغير جنسيت 

  . مورد توجه قرار گرفت

خاطر دانش افزايي و آموزش و تحصيالت به  :تحصيالت

كسب اطالعات بيشتر، همواره به عنوان يك متغير مهم مورد 

در اين تحقيق نيز .  گيردتوجه محققان علوم اجتماعي قرار مي

  .به خاطر اهميت آن، مورد توجه قرار گرفت

كه جوانترها رفتار  سؤالبراي پاسخ به اين  :گروه سني

گروه  ا مسن ترها،تري نسبت به محيط زيست دارند يمسئوالنه

  . سني پاسخگويان مورد توجه قرار گرفت

كه وضعيت تأهل  سؤالپاسخ به اين  براي :وضعيت تأهل

نسبت به محيط زيست دارد يا  افراد تأثيري بر رفتار مسئوالنه

  نه؟

كه سطح  سؤالبراي پاسخ به اين  :سطح تحصيالت والدين

ت به محيط نسب رفتار مسئوالنه تحصيالت والدين تأثيري بر

  زيست دارد يا نه؟

  

 :هاي توصيفييافته. الف

هاي تحقيق در دو قسمت در اين بخش به توصيف يافته

اي و قسمت قسمت اول به متغيرهاي زمينه. شودپرداخته مي

براي توصيف . دوم به مفاهيم اصلي تحقيق اختصاص دارد

  .گرددهاي آمار توصيفي استفاده ميها از روشيافته

  ايرهاي زمينهمتغي - 1

جنسيت، وضعيت : اي در اين تحقيق شاملمتغيرهاي زمينه

شود كه اطالعات آنها براي تأهل، محل سكونت، و سن مي

جدول زير . رعايت اختصار در يك جدول خالصه شده است

را بر حسب جنسيت، وضعيت  توزيع فراواني پاسخگويان

  . دهدتأهل، محل سكونت و سن نشان مي

ع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت، وضعيت تأهل، توزي. 2جدول 

  محل سكونت و سن

 درصد فراواني گروهها متغير

 جنسيت
 2/53 205 مرد

 8/46 180 زن

 وضعيت تأهل
 6/50 195 مجرد

 4/49 190 متأهل

 محل سكونت
 2/46 178 روستا

 8/53 207 شهر

 3/47 182 27-18 سن

28-37 126 7/32 

38-47 56 5/14 

 5/5 21 به باال 48
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نفر حجم  385نفر از  205از پاسخگوها مرد يعني % 2/53

نفر از حجم نمونه  180از پاسخگوها زن يعني % 8/46نمونه و 

نفر  195از پاسخگوها مجرد يعني % 6/50. را شامل شده است

از پاسخگوها متأهل يعني % 4/49نفر حجم نمونه و  385از 

از % 2/46. شامل شده است نفر از حجم نمونه را 190

نفر حجم نمونه  385نفر از  178پاسخگوها ساكن روستا يعني 

نفر از حجم  207از پاسخگوها ساكن شهر يعني % 8/53و 

جدول زير توزيع فراواني رفتارهاي . نمونه را شامل شده است

را نشان  5محيطي همراه شاخص ميانگين از  مسؤوالنه زيست

  .دهدمي
  

  محيطي رفتارهاي مسؤوالنه زيست) درصد(نسبي توزيع. 3جدول 

 رفتارهاي زيست محيطي

 ها گزينه

ز 
ن ا

گي
يان

ص م
اخ

ش
5

 

شه
مي

ه
ت 

وقا
ر ا

اكث
 

هي
گا

 

به
ت

در
ن

 

صالً
ا

 

هايي كه الزم نيست بخاري اتاق

 كنيد؟گرم باشد را خاموش مي
5/52 27 9/9 3/7 4/3 1/4 

- وقتي از آبگرم كن استفاده نمي

 كنيد؟مي كنيد درجه آن را كم
2/31 

2/

34 

1/

17 

9/

10 
5/6 7/3 

هنگام استحمام دوش آب را 

 بنديد؟زماني كه نياز نداريد مي
39 

5/

26 

4/

16 

5/

12 
7/5 8/3 

هنگام شستشوي دست شير آب 

 بنديد؟را كه نياز نداشته باشيد مي
6/41 

8/

26 

2/

13 

7/

11 
8/6 8/3 

از مواد شوينده استاندارد و غير 

ت استفاده مضر براي محيط زيس

 كنيد؟مي

27 
4/

18 

7/

25 

3/

14 

5/

14 
2/3 

هاي مضر براي محيط از سم

 كنيد؟زيست استفاده مي
8/35 21 

8/

12 

2/

12 

1/

16 
4/3 

هاي در خانه از ظروف و بطري

 كنيد؟اي استفاده ميشيشه
9/23 

4/

31 

9/

23 
9/9 

9/

10 
4/3 

از كاغذهاي باطله مجدداً استفاده 

 كنيد؟مي
2/19 

2/

18 

1/

22 

3/

21 

2/

19 
9/2 

هاي مناسب و درست از پودر

- براي شتشويي لباس استفاده مي

 كنيد؟

4/36 
8/

21 

5/

14 

8/

14 

5/

12 
5/3 

 6/3 4/1/8 6/21 9/30از لباس گرم در فصل سرما به 

جاي  سوزاندن انرژي استفاده 

 كنيد؟مي

29 10 

در مواقع غير ضروري تعداد 

- دفعات دوش گرفتن را كم مي

 كنيد؟

4/23 
7/

25 

9/

23 

3/

15 

7/

11 
3/3 

هنگام مسواك زدن شير آب را 

 بنديد؟مي
3/40 

9/

24 

7/

17 
6/9 5/7 6/3 

از ميوه و سبزي طبيعي با پرورش 

 كنيد؟غير شيميايي استفاده مي
5/19 

5/

25 

2/

24 

7/

18 

2/

12 
2/3 

كنيد به هايي كه استفاده نميلباس

- ديگران براي استفاده دوباره مي

 دهيد؟

5/20 
6/

22 

9/

22 

7/

17 

4/

16 
1/3 

هاي اضافي در منزل را چراغ

 كنيد؟خاموش مي
7/37 

6/

23 

6/

16 

3/

14 
8/7 6/3 

كنيد وسايل خانه كه استفاده نمي

به ديگران جهت استفاده دوباره 

 دهيد؟مي

7/18 
1/

29 

4/

24 
19 8/8 2/3 

درجه حرارت وسايل گرمازا براي 

 كنيد؟صرفه جويي انرژي كم مي
6/30 

2/

32 

5/

20 
3/8 3/8 6/3 

از شير آب هنگام شستشوي 

ظروف بصورت متناوب استفاده 

 كنيد؟مي

8/21 
9/

30 

6/

22 

1/

16 
6/8 4/3 

از كيسه پالستيكي يا زنبيل براي 

 كنيد؟حمل خريد استفاده مي
4/30 

9/

22 

4/

17 

4/

18 

9/

10 
4/3 

هاي محلي مواد از فروشگاه

 كنيد؟غذايي خود را تهيه مي
1/29 

2/

32 

2/

18 

8/

13 
8/6 6/3 

- از توليدات محلي استفاده مي

 كنيد؟
6/23 

3/

21 

9/

17 

3/

22 

8/

14 
1/3 

از المپ كم مصرف جهت 

 كنيد؟روشنايي خانه استفاده مي
1/48 

8/

21 

1/

16 
5/7 5/6 9/3 

وسايل برقي خانگي كم مصرف 

 كنيد؟را تهيه مي
1/30 

4/

30 

7/

18 
9/9 

9/

10 
5/3 

از دستمال كاغذي بازيافت شده 

 كنيد؟استفاده مي
1/15 13 

3/

20 

1/

23 

6/

28 
6/2 

ها و ظروف پالستيكي از بطري

 كنيد؟دوباره استفاده مي
6/16 

8/

20 

9/

17 

3/

22 

3/

22 
8/2 

هاي كه قابل تبديل به كود از زباله

- هستند بعنوان كود استفاد مي

 كنيد؟

4/11 
2/

19 

8/

20 

8/

21 

8/

26 
6/2 
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هاي ديگر جدا كاغذ را از زباله

 كنيد؟مي
1/16 19 

9/

16 

6/

23 

4/

24 
7/2 

-در كوچه و خيابان زباله مي

 ريزيد؟
7/39 

2/

32 

8/

14 
8/7 5/5 9/3 

 37/3 5شاخص ميانگين از 

  

رفتارهاي مربوط اي  رتبهشود، ميانگين  همچنان كه مالحظه مي

عدد  بيشتر و يا نزديك به 28،22،4،3،2،1هاي رديف  به گويه

والنه نسبت به ئدهنده رفتار مس شاناست كه ن  به دست آمده 4

 اين موارد اغلب شامل . باشد مي» زياد«موارد فوق در حد

ها مانند آب و برق و منابع  جويي در مصرف انرژي صرفه

اي مقادير رفتارهاي  همچنين ميانگين رتبه. طبيعي هستند

و  3كمتر از عدد  27،26،25،24،8هاي رديف  مربوط به گويه

دهندة  است كه نشان  حاصل شده 3به عدد  يا بسيار نزديك

 ميانگين . باشد مي» متوسط«تحقّق اين گونه رفتارها در حد

گويه ديگر در حد بيش از  17مقدار رفتارهاي مربوط به 

ها نيز حاكي از  شاخص ميانگين ميانگين. قرار دارند» متوسط«

محيطي در مناطق  اين است كه در مجموع رفتارهاي زيست

ن اي. باشد مي) 5از  37/3( رسي در حد بيش از متوسطمورد بر

والنه بودن رفتارهاي مردم دهد كه ميزان مسئ مقدار نشان مي

 . جوامع مورد بررسي در حد بيش از متوسط است

جدول زير براي پي بردن به ميزان دانش زيست محيطي 

محيطي  دانش زيست) درصد( پاسخگويان با توزيع نسبي

  .دهد را نشان مي 1نگين از اه شاخص مياهمر

  
  محيطي دانش زيست) درصد(توزيع نسبي. 4جدول

دانش مربوط به اي  رتبهشود، ميانگين  همچنان كه مالحظه مي

است   به دست آمده 1نزديك به عدد  8،7،4هاي رديف  گويه

وارد فوق در به ممحيطي نسبت  زيست دانشكه نشان دهنده 

 اي مقادير دانش  همچنين ميانگين رتبه. باشد مي» زياد«حد

 0.5 بسيار نزديك به عدد 9،6،5،1هاي رديف  مربوط به گويه

دهندة تحقّق اين گونه دانش در حد  است كه نشان  حاصل شده

گويه ديگر  4ميانگين مقدار دانش مربوط به . باشد مي» متوسط«

  .قرار دارند» سطمتو«در حد كمتر از 

  

  هاي تحليلييافته. ب
هاي آماري، رابطه  در اين قسمت بر اساس به كارگيري آزمون

مقايسه . گيرد ها مورد سنجش و ارزيابي قرار مي بين متغير

ميانگين رفتارهاي زيست محيطي پاسخگويان بر حسب 

  .باشد جنسيت در جدول زيرقابل مالحظه مي
  

  محيطي بر حسب جنسيت تارهاي زيستتفاوت ميانگين رف .5جدول 

 متغير مستقل
-گزينه

 ها
 ميانگين

انحراف 

 معيار

مقدار 

آزمون 

t 

سطح 

 داري معني

 جنسيت
 52/0 40/3 مرد

004/0 201/0 
 51/0 47/3 زن

  

هاي اين جدول بيانگر آن است كه ميانگين رفتارهاي داده

 47/3زيست محيطي به طور كلي براي زنان و مردان به ترتيب 

باشد اين امر حكايت از آن دارد ميزان ميانگين مي 40/3و 

رفتارهاي زيست محيطي زنان بيشتر از مردان است اما تفاوت 

بررسي متغير . مشاهده شده از لحاظ آماري معنادار نبوده است

 دانش زيست محيطي

جواب 

  درست

 )درصد(

جواب 

  نادرست

 )درصد(

شاخص 

ميانگين از 

1 

 40/0 7/59 3/40 مهمترين منبع توليد برق در استان

خواندن كتاب در مورد محيط 

 زيست

9/16 1/83 13/0 

خواندن نشريه در مورد محيط 

 زيست

7/18 3/81 16/0 

بااستفاده آلودگي خاك و آب  

 بيش از حد كود شيميايي

1/83 9/16 87/0 

 52/0 5/47 5/52 اليه ازونوظيفه 

 56/0 6/43 4/56 هاسرانجام جمع آوري زباله

 76/0 9/23 1/76 ي دير تجزيههازباله

 72/0 27 73 عامل آلودگي هوا

 44/0 1/55 9/44 عامل نابودي حيوانات

 29/0 1/70 9/29 عامل نابودي گياهان

 34/0 7/65 3/34 فايده مناطق حفاظت شده در استان

 47/0 1شاخص ميانگين از 
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محيطي  تفاوتي بين رفتارهاي زيست دهد كه،  جنسيت نشان مي

  .مردان و زنان وجود ندارد

هاي زنان در جامعه ايراني گارنده رفتارها و نگرشبه زعم ن

زنان در جامعه ما داراي . انعكاسي از رفتارهاي مردان است

استقالل فكري به طور كامل نيستند افكار آنها نشأت گرفته از 

ادامه روند . شان استافكار پدران يا برادران و يا شوهران

استقالل زنان  اي براي عدمتاريخي نظام مردساالري دليل عمده

هاي آنها در جامعه است كه در نتيجه ما تفاوت و انديشه

داري از رفتارهاي زيست محيطي بين زنان و مردان را  معنا

جدول زير مقايسه ميانگين رفتارهاي زيست  .شاهد نيستيم

  .دهدمحيطي پاسخگوها بر حسب وضعيت تأهل را نشان مي

 

 محيطي بر حسب  تفاوت ميانگين رفتارهاي زيست. 6جدول 

  وضعيت تأهل

متغير 

 مستقل

-گزينه

 ها
 ميانگين

انحراف 

 معيار

مقدار 

 tآزمون 

سطح 

 داري معني

وضعيت 

 تأهل

 55/0 36/3 مجرد
617/5 004/0 

 46/0 51/3 متأهل

  

هاي اين جدول بيانگر آن است كه ميانگين رفتارهاي  داده

 به ترتيب مجرد و متأهلزيست محيطي به طور كلي براي 

تفاوت  دهدنشان مي tآزمون آماري باشد  مي 51/3و  36/3

محيطي و وضعيت تأهل وجود  داري بين رفتارهاي زيست معني

تر از  محيطي متأهل ها مسؤوالنه دارد به طوري كه رفتار زيست

  .مجردها است

كه ها بعلت اين رسد از يك طرف متأهلبه نظر مي

شان بوده را خود بر قبالً بر عهده خانواده هايي كه مسئوليت

گيرند احساس مسئوليت و تعهد خاصي در عهده مي

شود چون رفتارهاي زيست محيطي ايجاد مي شان زندگي

ها است پس آنها رفتارهاي پذيري متأهل بخشي از مسئوليت

از طرف ديگر . تري نسبت به محيط زيست دارند مسئواالنه

  هايي و ارزشهاي مذهبتوان اين نتيجه را در اثر انديشه مي

مقايسه ميانگين رفتارهاي زيست محيطي . مادي دانست  فرا 

را در جدول زير نشان داده  پاسخگوها بر حسب محل سكونت

  .شودمي

  

 محيطي بر حسب  تفاوت ميانگين رفتارهاي زيست. 7جدول 

  محل سكونت

متغير 

 مستقل
 ميانگين هاگزينه

انحراف 

 معيار

مقدار 

 tآزمون 

سطح 

 داري معني

محل 

 سكونت

 43/0 71/3 روستا
73/2 000/0 

 46/0 19/3 شهر

   

هاي اين جدول بيانگر آن است كه ميانگين رفتارهاي داده

به ترتيب شهري و روستايي زيست محيطي به طور كلي براي 

تفاوت  دهدنشان مي tآزمون آماري باشد مي 71/3و  19/3

ان با محيطي، شهرنشين داري بين رفتارهاي زيست معني

محيطي  رفتار زيستبه طوري كه . روستانشينان وجود دارد

  .تر از شهرنشينان است والنهروستانشينان مسئ

شيوه  -1: اين تفاوت بدست آمده از دو جنبه قابل تحليل است

  .ميزان مصرفي بودن -2توليد 

شان را از طبيعت يان اكثر نيازهايچون روستائ: شيوه توليد - 1

. هاي اقتصادي آنهاستجزء الينكف فعاليتگيرند و طبيعت مي

شود وابستگي به طبيعت منجر به ارزشمندي محيط طبيعي مي

اما پيچيدگي . تري دارندكه در نتيجه رفتارهاي مسئوالنه

شهري و درگير نبودن افراد بطور  هاي توليد در مناطق شيوه

شود كه ساكنان هاي توليد منجر به اين ميمستقيم با شيوه

احساس وابستگي كمتري نسبت به محيط طبيعي داشته شهري 

شان نسبت به روستاييان كمتر مسئوالنه و در نتيجه رفتارهاي

  .باشد

جوامع شهري نسبت به جوامع  :ميزان مصرفي بودن - 2

ترند زيرا بيشتر كاالهاي توليد شده براي روستايي مصرفي

ه آن كه در نتيج. شوداستفاده مصرف كنندگان شهري توليد مي

مقدار ضايعات و آلودگي در اين مناطق بيشتر است عدم دانش 

هاي الزم زيست محيطي باعث زيست محيطي و عدم آموزش

يان كمتر مسئوالنه رفتارهاي شهري ها نسبت به روستائ شودمي

ضريب همبستگي رفتارهاي زيست  8شماره جدول . باشد

  .دهدمحيطي با گروه سني نشان مي
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  محيطي با رفتارهاي زيست گروه سنيبين رابطه . 8جدول 

 نام آزمون آماري متغير مستقل

مقدار 

 آزمون

 داري سطح معني

 گروه سني

ضريب همبستگي 

 پيرسون

090/0 077/0 

  دار استمعني 01/0رابطه در سطح **         

  

داري بين  رابطة مثبت معني شودهمانطور كه مشاهده مي

توان انتظار  ازاي افزايش سن، مي  يعني، بهها وجود دارد  متغير

  .تر باشد والنهتار افراد نسبت به محيط زيست، مسئداشت كه رف

هاي تحقيق را در هاي سني يافتهنتايج بدست آمده در اين گروه

ترها رسد مسنكند به نظر ميمورد وضعيت تأهل تائيد مي

 اند كه يكي ازهاي فرا مادي قرار گرفتهبيشتر تحت تأثير ارزش

ها يعني هنجارهايي هاي فرامادي الگوهاي عملي ارزش ارزش

بدين ترتيب . شوندهستند كه به وسيله دين و مذهب تبليغ مي

دهند نيز از رفتارهايي كه ديدگاه ديني و مذهبي را انعكاس مي

هاي ديني و مذهبي برجستگي بيشتري برخوردارند زيرا آموزه

ه و مروج رفتارهاي همواره حامي و مدافع منابع طبيعي بود

. مسئوالنه و مهربانانه نسبت به طبيعت و محيط زيست هستند

محيطي و سطح  در جدول زير رابطه بين ميزان دانش زيست

محيطي را  تحصيالت والدين و تحصيالت با رفتارهاي زيست

  .كنيممشاهده مي
  

محيطي و سطح تحصيالت  رابطه بين ميزان دانش زيست. 9جدول 

 محيطي يالت پاسخگويان با رفتارهاي زيستوالدين و تحص

 نام آزمون آماري متغير مستقل
مقدار 

 آزمون

سطح 

 داري معني

 محيطي ميزان دانش زيست
ضريب همبستگي 

 پيرسون
022/0- 668/0 

 سطح تحصيالت والدين
ضريب همبستگي 

 پيرسون

150/0- 

** 
003/0 

 تحصيالت پاسخگويان
ضريب همبستگي 

 پيرسون

199/0- 

** 
000/0 

  دار استمعني 01/0رابطه در سطح **                  

  

شود رابطه بين همانطور كه در جدول باال مشاهده مي

پاسخگويان و تحصيالت والدين آنها با  با رفتار تحصيالت 

ازاي   دار است يعني، به مسؤوالنه نسبت به محيط زيست منفي معني

افراد  نتظار داشت كه رفتارتوان ا افزايش هريك از اين متغيرها، مي

اين نتيجه تأمل بر انگيز  .تر باشد والنهنسبت به محيط زيست، غيرمسئ

شايد بتوان گفت كه سطح تحصيالت به . بوده و نياز به توجيه دارد

اين خاطر ارتباطي با رفتارهاي مسئوالنه زيست محيطي ندارد كه در 

. شوديمتون و كتب درسي دانش زيست محيطي آموزش داده نم

توان انتظار داشت كه افراد بدون كسب معلومات و بنابراين نمي

 .دانش نسبت به محيط زيست، با آن مسئوالنه رفتار نمايند

 

  گيري بحث و نتيجه
ها حاكي از اين هستند  محيطي، يافته در مورد رفتارهاي زيست

قه مورد منط والنه نسبت به محيط زيست در ئكه رفتارهاي مس

جويي در مصرف انرژي و سوخت  ب شامل صرفهاغل مطالعه

توان استنباط نمود كه رفتار افراد مورد  در مجموع مي. گردد مي

درصد غير  6/32والنه و ئدرصد مس 4/67مطالعه درحدود 

در مورد قسمت غير مسئوالنه بودن . است  والنه بودهئمس

توان به چند دليل اشاره كرد رفتارها نسبت به محيط زيست مي

 : آنها شامل موارد زير هستندكه 

افراد مورد (هاي درسي دركتاب: هاي درسيمحتواي كتاب - 1

طور كه بايد به محيط آن) سال به باال 18ه يعني افراد مطالع

مسائلي از جمله اخالق  ،شودزيست توجه شود، توجه نمي

. شودزيست محيطي و نحوه تعامل با طبيعت در آنها ديده نمي

ها و عدم بر مسائل تكنولوژيك در كتابتأكيد بيش از حد 

هاي پيش از توجه به مسائل اجتماعي و انساني در دوره

دانشگاهي و حتي در مقاطع باالتر در سطح دانشگاهي منجر به 

در . نبودن دانش اجتماعي و انساني زيست محيطي شده است

مقاطع تحصيلي دانشگاهي ما شاهد دروسي از جمله 

طي، روان شناسي زيست محيطي و شناسي زيست محي معهجا

   توانند بيشتر تأثيراخالق زيست محيطي نيستيم كه مي

. را بر نحوه تعامالت اجتماع با محيط زيست داشته باشد خود

در نتيجه موارد ذكر شده ما شاهديم با افزايش تحصيالت 

در ضمن . والنه به دست بيايدئرفتارهاي زيست محيطي غير مس
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 مناطق روستايي و شهري استان كرمانشاهو رفتار افراد نسبت به آن در شناختي  محيط زيست  تحليل جامعهپور و همكاران،  ضياء

 

هاي تكنولوژيكي ي ما بيشتر در حوزههاي زيست محيط دانش

هاي انساني به اين است كه عدم دانش زيست محيطي در حوزه

شود حتي با افزايش دانش تكنولوژيكي، رفتارهاي منجر مي

 سؤالدر اينجا اين . زيست محيطي غير مسئوالنه به دست بيايد

شود پس چرا كساني كه داراي تحصيالت كمتري مطرح مي

رسد يست محيطي مناسبتري دارند؟ به نظر ميهستند رفتار ز

هاي كساني كه داراي تحصيالت كمتري هستند ارزش

خانوادگي، مذهبي و نيز عرفهاي جوامع سنتي و احساس 

  .وابستگي به طبيعت در آنها ماندگاري بيشتري دارد

عدم توجه مسئوالن به رفتارها بعنوان عامل تأثيرگذار بر  - 2

صورت گرفته و آنچه صورت بيشتر كارهاي : محيط زيست

هاي صنعتي و تمركز بر مناطق گيرد در حوزه آلودگي مي

هاي حفاظت شده است و نيز ايجاد مانع و عدم تصويب بوجه

هاي غير دولتي زيست محيطي از كافي براي فعاليت تشكل

جمله عوامل و نيز مسائل مطرح شده نشان دهنده عدم توجه 

 .عي محيط زيست استمسئولين به بعد انساني و اجتما

زماني كه نارضايتي و اعتراضي در : فرهنگ مقاومت منفي - 3

جامعه به وجود بيايد و مجراي قانوني براي ابراز اعتراض بسته 

شويم كه از آن تحت باشد ما با يك نوع نابهنجاري مواجه مي

گيري نسبت به نوعي جهت(عنوان فرهنگ مقاومت منفي 

در اين حالت . شودياد مي) عههنجارهاي قانوني موجود در جام

اولين مكان بروز اين نابهنجاري و اولين آسيب آن متوجه 

 . شودمحيط طبيعي مي

هر چه براي انسان ارزشمند نباشد، : توجهيفرهنگ بي - 4

آنچه كه داراي ارزش نباشد انسان به آن . فاقد ارزش است

آمدن فرهنگ توجهي ندارد تداوم اين حالت باعث به وجود 

وجهي نسبت به محيط ت و در نتيجه اين بي. شودوجهي ميت بي

وجود آمدن رفتارهاي غير مسئوالنه نسبت به  طبيعي باعث به

براي ترويج و توان گفت كه در كل مي .شودمحيط زيست مي

در راستاي والنه نسبت به محيط زيست توسعة رفتارهاي مسئ

زندگي  روش و رفتار نحوه زيست، بايد محيط از حفاظت

اين مهم بدون تغيير در شناخت . يابد طبيعت تغيير ها در انسان

 از. گرددها نسبت به محيط زيست حاصل نمي و معرفت انسان

 عنوان به رفتارهاي زيست محيطي مجموعه تنظيم رو، اين

طبيعت و آموزش اين رفتارها در  با انسان راهنماي تعامل

ذير به ويژه انكار ناپ هايمناطق شهري و روستايي از ضرورت

 .باشددر مناطق شهري و روستايي استان كرمانشاه مي

  

  اريزسپاسگ

دانند از كليه پاسخگوياني كه در اين پژوهشگران الزم مي

مطالعه به صورت داوطلبانه شركت كرده و تجربيات گرانبهاي 

اند تقدير و تشكر خود را صادقانه در اختيار محقق قرار داده

 .نمايند
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