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 ده:یچك
از  ریرپذیجامهه بوده و خود تأث کیافراد  یمهلول رفتارها ،یستیزطیاکثر مهضالت مح

 ییراستاهم ،یستیزطیدر مشکالت مح یآورتاب یبرا نیاست؛ بنابرا یگریعوامل د
 نیاست. هدف از ا یضرور یشناختبوم تیبا محور یو اجتماع یفرد یرفتارها

استان خراسان  هیشهر رضو وندانشهر یستیزطیمح یرفتارها زانیپژوهش شناخت م
 یافراد را به سو یان رفتارهابتو ییهاحلو عوامل مؤثر بر آن بوده تا با ارائه راه یرضو

طبق فرمول میدانی،  –با روش پیمایشی نمود.  قیتشو زیستسازگار با محیط یرفتارها
 نامهانتخاب و با پرسش ،ی سیستماتیکخانوار به کمک روش تصادف 334کوکران، تهداد 

رفتار  نیکه ب دهندیپژوهش نشان م یهاافتهیموردمطالهه قرار گرفتند. ساخته محقق
و  یستیزطیباور و ارزش مح ،یدانش، آگاه یرهایشهروندان با متغ یستیزطیمح

 ت،یبرحسب جنس یستیزطیوجود دارد. البته رفتار مح یسن رابطه مهنادار نیهمچن
 نیشهروندان ا ج،یو شغل افراد متفاوت است. طبق نتا التیتحص زانیتأهل، م تیوضه

 نهیگز نیبه مشارکت دارند. ازآنجاکه بهتر لیبوده و تما یستیزطیرفتار مح یشهر، دارا
مطلوب  یبه رفتارها یابیدست یمشارکت مردم است، برا یتیدر هر فهال تیموفق یبرا
تمرکز  هادر شهر یو محل یامنطقه یمشارکت یهابرنامه یبر رو دیبا یستیزطیمح

 یپژوهش، افق نیا یهاافتهی دار،یپا یهرحال، با توجه به مفهوم رفتار شهروندنمود. به
 .کندیدر اجتماع فراهم م یستیزطیمح یگذاراستیس یبرا
 

دانش،  ست،یزطیمح یرفتار حام ست،یزطیمح یشناسجامهه :کلیدیهای واژه

 .یستیزطیباور مح ،یاعتماد اجتماع

 

 

 

Abstract: 
Many environmental problems are caused by individual 

behaviors, but in contrast, the behaviors are influenced 

by other factors. For resilience in these situations, 

therefore, it is necessary to adopt individual and social 

behaviors based on social-ecological aspects. The 

research aims were to identify the extent of 

environmental behaviors of citizens of Razavieh city, 

Khorasan-Razavi province, Iran, and also influencing 

factors towards pro-environmental behaviors. According 

to the Cochran formula, 334 households were selected 

by systematic random sampling method and were 

surveyed by a researcher-made questionnaire for 

collecting data. The results showed that there was a 

significant relationship between the citizens’ 

environmental behaviors with the variables of 

environmental knowledge, awareness, belief, and value, 

as well as, age. Of course, environmental behavior 

varies by gender, marital status, education level, and 

occupation. Furthermore, the findings revealed that the 

citizens were environmentally friendly, and 

enthusiastically tend to participate in urban development 

activities. Since the best option to succeed in any 

development project is rooted in the scale and 

availability of community engagement, it is crucial to 

focus on regional and local collaboration in cities to 

achieve the best environmental behaviors. However, 

according to the concept of sustainable citizenship 

behavior, the findings of this research would provide an 

environmental horizon and also highlight types of future 

environmental policies in urban watershed management. 
 
Keywords: Environmental Sociology, Pro-
environmental Behavior, Environmental Awareness, 
Social Trust, Environmental Belief. 
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 مقدمه
اســت و  طبیهــت بــرای بقــای همــه موجــودات آفریــده شــده

سان همیشه پیوند ناگسستنی میان انسان و طبیهت وجـود بدین
زیســتی (. مســائل محــیطAdhami, 2016داشــته اســت )

زدایی، ها، جنگلهمچون تخریب طبیهت، از بین رفتن زیستگاه
هـای جـانوری و گیـاهی، خشکسـالی، گرمـایش انقراض گونه

ترین و ها از مهمیر اقلیم، طوفان ریزگردها و آلودگیجهانی، تغی
حـــــادترین مشـــــکالت جوامـــــع امـــــروزی هســـــتند 

(Eurobarometer, 2008; Akbari Rad, 2013; 

Banihabib & Dolatabadi, 2017 .)از بـین هرحالبـه ،
ــیط ــب مح ــردن و تخری ــیب ــول ب ــت مهل ــدالتیزیس ــا و ع ه

 اسـت و اسـتفادههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادی نابرابری
نادرست از طبیهت و منابع طبیهی از عوامل اجحـاف و تضـییع 

بنابراین ؛ (Jannatichenar et al., 2020حقوق افراد است )
زیست، تکلیفی اسـت کـه بـر دوش حفظ و نگهداری از محیط

 تک آحاد مردم و اقشار مختلف جامهه نهاده شده است.تک

هـوم توسـهه پایـدار زیستی، مفبرای رسیدن به رفتار محیط
 دارِیـتوسـهه پا ،یملـ اسیـدر مقشهری مهرفی گردیده اسـت. 

 هاسـتثمحور بحـ نتریبزرگ عمده یشهرها و شهرهاکالن
 یازهـایهر منطقه و متناسب بـا ن طشرای به توجه بامهموالً  که
موارد مشترک وجـود  یسر کیراهبردها متفاوت است؛ اما  ،آن
 .(Latifi, 2003انـد )همه جوامع مشترک نید که تقریباً بندار

زیست است و توسهه پایدار محل تالقی جامهه، اقتصاد و محیط
زیسـت و در حقیقت نتیجه تهادل میان توسهه انسانی با محـیط

، توسـهه پایـدار تنهـا بـر گریدعبارتبـههای آینده اسـت. نسل
های اجتماعی و اقتصـادی تمرکـز نـدارد بلکـه بـه جنبـه جنبه
تـوان نوشـت کـه بنابراین مـی؛ کندزیستی هم توجه میطمحی

ای است کـه باعـث تهامـل سـازنده توسهه پایدار، مسیر توسهه
شود تا بتـوان زیستی، اجتماعی و اقتصادی میهای محیطحوزه

زیسـتی جلـوگیری کنـد محـیط–از بروز مشـکالت اجتمـاعی 
(2019; Kolahi et al., 2018et al.,  Heidari.) 

های اجتمـاعی برای جلوگیری از بروز انواع ناسازگاری جهیدرنت
زیستی، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار انسـان نخسـتین محیط-

 ,Kolahiگام برای دستیابی به توسـهه پایـا و پایـدار اسـت )

2013 & 2014.) 
مسائل و  یبا تمام ستنیزتوان رفتار شهروندی پایدار را می

ــکالت ــا  مش ــراه ب ــرعاهم ــودن تی ــامی  نم ــات تم مالحظ
منطقه بیان  پایا در یک اتیتوسهه و ادامه ح زیستی برایمحیط

 & Moradi & Kolahi, 2021; Mirzaeiنمــود )

Kolahi, 2020 .)وندی اسـتشـهر، آن سبک گریدعبارتبه 
ساکنان آن بدون از  یرا برا یقبول زندگقابل یکه استانداردها

 هـایو چرخـه تمسیاکوسولی در هماهنگ با قوانین بردن  نیب
 توان مفاهیم. حتی میدآوریوابسته به آن فراهم م ییایمیوشیب

را بـرای سـبک زنـدگی پایـدار در هر شـبوم ای کیشهر اکولوژ
رفتار شهروندی پایدار، مفهوم  با بکار بردنشهرها بکار برد ولی 

کنشی رویکردهای انسان شهری بهبودسازی هم عمده بر دیتأک
 است. با محیط
که اصـل پنجـاهم قـانون اساسـی جمهـوری رغم اینعلی

زیسـت، حفاظـت از های کلـی محـیطاسالمی ایران و سیاست
زیسـت را یـک وظیفـه عمـومی و همگـانی بـا رویکـرد محیط

(، ولـی نتیجـه مـدیریت Kolahi, 2020داننـد )مشارکتی می
زیستی ایران از دهد که شاخص عملکرد محیطکشور نشان می

 48زیسـتی ، با عدد شـاخص عملکـرد محـیطکشور 180میان 
اسـت  قرارگرفتـه  67= بهترین(، در ردیف 100= بدترین و 0)
(Wendling et al., 2020 لذا وسهت دامنـه و پیچیـدگی .)

سـابقه اسـت زیسـتی ایـران بـیها و مشـکالت محـیطچالش
(Kolahi, 2013 .)زیسـتی های محیطخطر آلودگی همچنین

 Kolahi etکشور از مرز هشدار و بحران عبور کـرده اسـت )

al., 2012 & 2013a بـه همـین دلیـل اسـت کـه گفتـه .)
ــی ــرانم ــی از بح ــرات ناش ــر خط ــال حاض ــود در ح ــای ش ه

زیســتی در ایــران بــیش از تهدیــد دشــمنان خــارجی و محــیط
ــری ــت )درگی ــی اس ــی داخل ــای سیاس  & Hemmatiه

Shobeiri, 2016.) 
صـیانت از  وزیست و فرهنگ حفظ اگرچه آشنایی با محیط

ای کهن و غنی در فرهنگ کشور ها و منابع طبیهی ریشهثروت
(، اما متأسفانه کشـور مـا در Payeste et al., 2020ما دارد )

ــه آمــوزش مســائل محــیط ــوده اســت زمین ــق نب زیســتی موف
(Adhami, 2016در چند دهه اخیـر بـه سـبب .)  فراموشـی

رشــد  همچنــینســو و ســپردن ایــن فرهنــگ دیرینــه از یــک
ضابطه توسهه صنهتی و افزایش جمهیت از سوی دیگر باعث بی

انـد زیسـتی زیـادی شـدههـای محـیطبروز مشکالت و بحران
(Yaghoubi Farani & Valizadeh, 2012.)  ــن ای

هـای زیسـتی و گفتمـانهـای محـیطمطالب اهمیـت آمـوزش
زیسـتی جامهـه را برجسـته های محـیطمون رفتاراجتماعی پیرا

 کنند.می
زیسـتی را (، رفتارهـای محـیط2009و همکـاران ) 1عقیلی

                                                      
1. Aghili 



 59                                 1400 زمستان، دومشماره هم، سال د ،زیست و توسهه پایدارآموزش محیطفصلنامه علمی 

 

 

مستقیم  طوربهاند که های ارادی فرد یا گروه تهریف کردهکنش
شوند. ایـن رفتارهـا یا غیرمستقیم باعث تغییراتی در محیط می

ان ایـن دو باشـند مسئوالنه، غیرمسئوالنه یا می کامالًتوانند می
توانند پیامدهای مثبت یا منفی را به دنبـال داشـته می تبعبهکه 

 افـزایش بـرای مؤثر راهکارهای از در همین راستا یکی باشند.
 بـه رساندن آسیب و تخریب از ممانهت و انسان زندگی کیفیت
 هـایکـنش یوسـوسمت به فرد هایرفتار تغییر زیست،محیط

بنابراین ؛ (Rastegarkhaled et al., 2017) است محوربوم
فرهنگــی انســان بــر طبیهــت -مطالهــه هنجارهــای اجتمــاعی 

 ها باشد.تواند سرآغازی برای بسیاری از پژوهشمی
 رفتارهـای بـر اثرگذار عوامل ترینمهم از عمومی فرهنگ

 ,.Chwialkowska, et al) اسـت جامهه یک زیستیمحیط

ـــه(2020 ـــگریدعبارت. ب ـــت گ، فرهن ـــیانت و حفاظ  از ص
 در اساسـی نقشـی اسـت کـه پایدار توسهه عامل زیست،محیط

 رفتار و درست دارد انسان روزمره هایمسائل، تهامالت و کنش
 زمـانی زیسـتمحـیط بهبود همچنین آموزد.می او به را کردن
 ارتبـاط انسـان فرهنگی و طبیهی محیط بین که شودمی میسر

 کردن نهادینه با جز امر این و شود برقرار ایمهقوالنه و صحیح
 یـک جامهـه اقشار تمامی در زیستیشمول محیطجهان اخالق
، جـهی. درنت( ,0220DesJardinsشـد ) نخواهد محقق کشور

 دانــش، آگــاهی، زیســت را دربرگیرنــدهمحــیط حفــظ فرهنــگ
اند زیست دانستهمحیط با رابطه یک فرد در باورهای و هاارزش

(Kollmuss & Agyeman, 2002; Cordano et al., 

2010; Tezel et al., 2018). 
توجهی و غفلت انسان نسـبت ترین عوامل بییکی از مهم

ــیط ــه مح ــت ب ــت آن اس ــاهی وی از اهمی ــدم آگ ــت، ع زیس
(Shobeiri et al., 2014; Kolahi et al., 2014ab .)

زیستی زیستی، شامل درک و شناخت منابع محیطآگاهی محیط
ها و رفتارهای انسان بر روی آن است. در همـین ر کنشو تأثی

آگـاهی  ( ارتقـای2016و همکاران ) 1فردمقدمراستا هوشمندان
دانسـته  زیسـتمحـیط از صـحیح حفاظـت شرطپیش افراد را،

مشـکالت و  از جامهـه افراد آگاهی سطح چه هر واقع است. در
 زیسـتمحـیط بـه نسبت زیستی بیشتر شود،های محیطبحران
 و منطقــی برخوردهــای و داکردهیــپحساســیت بیشــتری  خــود

دهنـــد از خـــود بـــروز مـــی تـــری رارفتارهـــای مســـئوالنه
(Hooshmandan Moghaddam Fard et al., 

 نـهیزم زیـست،محـیط مـردم از آگاهی بنابراین میزان؛ (2016

                                                      
1. Hooshmandan Moghaddam Fard 

 ,Bruceسـازد )مـی فـراهم را آنهـا عملکرد بـر تأثیرگـذاری

1995.) 
زیسـتی، از دیگـر عوامـل مسائل محـیط بارهدردانش فرد 

 ,.Alavipoor et alاثرگذار بر رفتار و عملکرد انسان است )

 دربــارهاطالعــاتی  دربردارنــدهزیســتی (. دانــش محــیط2016
و عوامل مؤثر در توسـهه و  زیست، مهضالت و مشکالتمحیط

(. اگرچـه دانـش Shobeiri et al., 2013بهبـود آن اسـت )
زیستی فرد ندارد، اما های محیطتقیمی بر رفتارهمیشه تأثیر مس

های انسان هسـتند، اثـر رفتار ردهندهییتغبر عوامل دیگری که 
(. مطالهـات بسـیاری Ferdowsi et al., 2007گـذارد )مـی

اند که در این میـان ی قرار دادهموردبررستأثیر دانش بر رفتار را 
( فقدان دانش را سد و مانهی اساسـی 2003و همکاران ) 2والنر

زیستی بیـان کـرده در برابر رفتارهای مثبت و مسئوالنه محیط
 در مهنـاداری تواند تـأثیرافزایش دانش افراد می جهیدرنتاست. 

 ,Marcinkowskiباشد ) ها داشتهآن زیستیرفتارهای محیط

 (.Kolahi et al., 2013b, 2014c؛ 1998
از اعتقـادات هـر فـرد  یامجموعه ،یستیزطیی محباورها

و  کننـدیمـ نیـیزیسـت تههستند که رفتار او را در برابر محیط
را مشـخص  ستیزطیانسان و مح نیب تهامالت یچارچوب اصل

تـوان ، مـیگریدعبارتبه(. Salehi et al., 2017) ندینمایم
ط زیستی به باورهای غلبیان کرد که مسائل و مشکالت محیط

زیـرا طـرز فکـر و بـاور ؛ گرددو نادرست انسان از طبیهت برمی
اولین چیزی است که در رویـارویی بـا محـیط، نحـوه رفتـار را 

 جـهیدرنت(. Naderlou & Shams, 2017کننـد )تهیین می
بـا  انسـان چگـونگی رفتـار زیسـت،محیط از در جهت حفاظت

با تغییر  و این امر جز یابد تغییر باید وی روش زندگی و طبیهت
شـود پـذیر نمـیزیسـت امکـاندر باور انسان نسبت به محـیط

(Sotoudeh, 2009 .) 
 و مهـم بسـیار نیز از فاکتورهـای زیستیمحیط هایارزش
آینـد بـه شـمار مـی افـراد زیستیمحیط رفتارهای بر تأثیرگذار

(Salehi & Hemaiatkhah Jahromi, 2013 ــه (. ب
ها را به مهنی (، ارزش0062) 4و گریفیتس 3همین منظور گیدنز

خوب یا بد، پسندیده و مطلوب یا ناپسند و نـامطلوب نـزد یـک 
گر اصول و ها، بیاناند. در کل، ارزشفرد یا جامهه تهریف کرده

برتـر و  رفتار نوعی اجتماع یا فرد نظر از که هستند هنجارهایی

                                                      
2. Wallner 

3. Giddens 

4. Griffiths 
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آیند که روش خاصـی از رفتـار یـا هـدفی باثبات به حساب می
 ,.Rastgar et alکننـد )مشخص دنبال مـی طوربها نهایی ر

2017; Schwartz, 1994 .)هـــای ارزش بیترتنیابـــه
زیستی، هنجارها و مهیارهای انتخاب بـرای هـر فـرد یـا محیط
زیسـت را توانند اهمیت محـیطاست که به کمک آن می جامهه

ظــت و نگهــداری از آن تــالش ارزیــابی کننــد و در جهــت حفا
 نمایند.

 زیسـتی افـرادهمواره آگاهی، دانش، ارزش و بـاور محـیط
 هـا،آن بهبـود اسـت و بـا جامهه ها درآن عملکرد کنندههدایت

زیست متحـول نسبت به محیط را افراد و اجتماع رفتار توانمی
 بـا توسط محققان متهددی هایساخت. به همین دلیل پژوهش

ــدف ــناخت ه ــزان ش ــأثیر می ــل ت ــی عوام ــر فرهنگ ــظ ب  حف
مـثالً  .است گرفته زیستی انجاممحیط رفتارهای و زیستیطمح

( بـه ایـن نتیجـه 2017) 2الـدینو فلـک 1زاده میمنـدیحـاجی
های سرمایه فرهنگی و سبک زنـدگی بـا رسیدند که بین متغیر

 همچنـینزیستی رابطه مهنـاداری وجـود دارد. رفتارهای محیط
ان زیسـتی زنـان و مـردهای محـیطمشخص شد که بین رفتار

اما بین متغیرهای سـن، وضـع تأهـل، ؛ تفاوت مهناداری هست
و تحصـیالت بـا  یدارنیـدی، جمهارتباطمندی از وسایل بهره

و  3زیستی رابطه مهناداری وجود ندارد. صالحیرفتارهای محیط
زیسـتی را در ( وضهیت آگاهی و نگرش محیط2012) 4قلیامام

آورده و دریافتنـد کـه سـرمایه فرهنگـی  به دسـتحد متوسط 
، گریدعبارتبـهزیسـتی دارد. بیشترین اثر را بر رفتارهای محیط

بینـی کننـده متغیـر رفتارهـای ترین پیشسرمایه فرهنگی مهم
توانـد زیستی در مقایسه با سایر متغیرهای پـژوهش مـیمحیط
 باشد.

دهنـده آن ( نشـان2016) 6و نجفلو 5نتایج پژوهش یهقوبی
زیسـتی در شـش عامـل یهنـی است که موانع رفتارهای محیط

ضهف در درک فرهنگ، ضهف آموزشـی، مشـکالت مـدیریتی، 
و  های اجتمـاعی، فقـدان قـوانین جـامعضهف نگرشی و آموزه

 همچنـینانـد. عدم وحدت عمـل میـان نهادهـا خالصـه شـده
( دریافتند که میـانگین رفتارهـای 2015و همکاران ) 7احمدیان
تی شــهروندان، متوســط رو بــه بــاال اســت و بــین زیســمحـیط

                                                      
1. Hajizadehmeimandi 

2. Falakodin 

3. Salehi 

4. Imam Qoli 

5. Yaghoubi 

6. Najafloo 

7. Haghighatian 

زیستی با رفتارهـای های محیطمتغیرهای ارزش، باور و آگاهی
متغیـر  کـهیدرحالزیستی رابطـه مهنـاداری وجـود دارد. محیط

زیسـتی هـم تحصیالت با آن رابطه نداشت، رفتارهـای محـیط
 های سنی متفاوت بود.و گروه جنسیت، تأهل برحسب

( انجام 1986و همکاران ) 8که توسط هاینزنتایج پژوهشی 
زیسـتی بـا رفتـار دهـد آگـاهی محـیطشده اسـت نشـان مـی

و همکـاران  9ایسـبزه همچنـینزیستی مـرتبط اسـت. محیط
زیسـتی ( به این نتیجه دست یافتند کـه آگـاهی محـیط2016)

بیشتر پاسخگویان در حد متوسط است. نتـایج اسـتنباطی ایـن 
زیستی، بین متغیرهای آگاهی محیطدهد که پژوهش نشان می

زیسـتی و زیسـتی، تمایـل بـه رفتارهـای محـیطنگرش محیط
زیست رابطه مهناداری وجود دارد و بـین رفتارهای حامی محیط

زیستی رابطه مهناداری وجود بخش و آگاهی محیطمنابع آگاهی
زیسـتی تـأثیر زیستی نیز بر رفتـار محـیطندارد و آگاهی محیط

 ارد.قبولی د قابل
( مشخص نمـود کـه 2014و همکاران ) 10پژوهش فرهمند

زیستی، فردگرایی، رضایت از بین متغیرهای سن، آگاهی محیط
زیستی رابطـه مهنـاداری وجـود دارد؛ زندگی و رفتارهای محیط

زیستی در بین زنـان و مـردان دارای رفتارهای محیط همچنین
 12شـیدیو ر 11تفاوت مهناداری است. در همین زمینه، اسـراری

های مـذهبی بـا ( به این نتیجه رسیدند که میان نگرش2015)
مثبت  رابطهزیستی زیستی و رفتارهای محیطهای محیطنگرش

 مهناداری وجود دارد.
نماید ( بیان می2016و همکاران ) 13زادهنتایج پژوهش ولی

 کـره،زیسـت ارزش هاینگرش با کشاورزان گروه سه که میان
 حفاظـت در مشـارکت رفتار لحاظ از خودخواهانه و دوستانهنوع

 بــا افــراد و دارد؛ وجــود داریمهنــا تفــاوت ســطحی، آب منـابع
 بیشـترین دارای ترتیب به خودخواهانه و کرهزیست هاینگرش

 .مشارکتی بودند رفتار میانگین ترینکم و
 سـن کنند که بـین( بیان می2016و همکاران ) 14صالحی
 رابطـه زیسـتیمحـیط رفتارهـای سکونت و محل گردشگران،

 و جنسـیت بین که دادند نشان مقابل، در. ندارد وجود مهناداری
 وجـود مثبـت رابطه زیستیمحیط رفتارهای با تحصیالت سطح

                                                      
8. Hines 

9. Sabzehei 

10. Farahmand 

11. Asrari 

12. Rashidi 

13. Valizadeh 

14. Salehi 
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 و گردشــگران زیســتیمحــیط رفتارهــای بــین همچنــین. دارد
ــای ــتقل  متغیره ــارهای)مس ــاری، فش ــت، هنج ــش فرص  دان

 شـناختی،بوم نـوین پارادایم زیستی،محیط ارزش زیستی،محیط
ــایی، ــزه توان ــه( انگی ــاداری رابط ــود مهن ــه،  .دارد وج در ادام

 گـر پـایین( بیـان2017) 2سـیرو جهـان 1پوردستاوردهای برک
 تـرینمهـم. اسـت زیسـتی شـهروندانمحیط رفتار سطح بودن

ــایین موضــوع، ایــن در مــؤثر عوامــل ــودن ســطح پ ــش ب  دان
 و عوامـل زیرسـاختی یناکارآمـد و شـهروندان زیسـتیمحیط
و  3مطالهـات تارنـت .است رفتارها این بروز جهت کافی قانونی
 سـکونت، محـل گیری کرد که جنسیت،( نتیجه1997) 4کردل

 بـا افـراد سیاسـی هـایگیـریجهت و سن درآمد، تحصیالت،
 دارند. مهناداری ها رابطهزیستی آنرفتارهای محیط

 آگـاهی افـزایش کـه ( دریافتند2018و همکاران ) 5وثوقی
 حفاظــت مســائل بــه نســبت گردشــگران و کننــدگانمصــرف

آنهـا  .است اکوتوریسم توسهه بر اثرگذار عوامل از زیست،محیط
مفهوم ترفیع سبز را بیـان کردنـد کـه عبـارت اسـت از تـرویج 

پـذیری سبک زندگی سبز از طریق افزایش آگاهی و مسـئولیت
 دلیـل ننـد کـه بـهکزیستی. ایشان در پایان پیشنهاد میمحیط
اکوتوریسـمی،  هـایجاذبـه تبلیغـات بـرای سـبز ترفیع اهمیت

 شود. ایویژه توجه زیستیمحیط مسائل ضروری است تا به
 مشـکالت و با توجه به آنچه بیان گردید، امـروزه مسـائل

بنـابراین ؛ دارند مفهومی اجتماعی، فرهنگی قاًیعمزیستی محیط
بـر رفتارهـای  مـؤثراین پژوهش در نظـر دارد تـا پارامترهـای 

زیستی شهروندان را بررسی نماید. همچنین الزم است تا محیط
ی فردگرایانـه دارد، از رفتـار ریخط سـگرایانه افراد که رفتار بوم

شهروندی پایدار که کنشی جمهـی و اجتمـاعی اسـت تفکیـک 
ناصری همچـون آگـاهی، ، فرض آن است که عهرحالبهشود. 

 ریتأثگرایانه افراد زیستی بر رفتار بومدانش، ارزش و باور محیط
هـای شود که ویژگـیفرض می همچنین(. 1گذارند )شکل می

فردی همچـون تحصـیالت، درآمـد، سـن، جنسـیت، وضـهیت 
و مالکیت محل سکونت بر کیفیت  تأهل، تهداد اعضای خانواده

هـای ایـن روندان مؤثرند. یافتهزیستی شهو کمیت رفتار محیط
گـذاری عمـومی پژوهش، نوع رویکردهای مدیریتی و سیاسـت

 کند.مورد نیاز در شهر را تبیین می

                                                      
1. Barakpur 
2. Jahanseir 
3. Tarrant 
4. Cordell 
5. Vossoughi 

 شناسی پژوهشروش
 «هیرضو»این پژوهش، شهر رضویه است.  موردمطالههمحدوده 

در ، )محور سرخس( یکوچک و نوپا در شمال شرق یشهر
دو قرار دارد. تا  هیمشهد و در بخش رضو یلومتریک 5فاصله 
 یهااز شهرک یکیعنوان شهر کوچک به نیا شیسال پ

؛ اما با توجه به آمدیمشهد به شمار م یاهیو حاش یاقمار
 برو اکنون  افتی ءشهرک به شهر ارتقا نیا ت،یجمه شیافزا

شناخته  «یهشهر رضو»با عنوان  یکشور ماتیاساس تقس
محصور به  ییایجغراف تیاز نظر موقه هیبخش رضو .شودیم

که محدوده  است یاژهیو حالنیمشخص و درع یهیعناصر طب
بدان گونه که از شمال و شرق . سازدیروشن م یخوبآن را به
از غرب به کال  مسجد،ر از ارتفاعات کپه داغ هزا یبه بخش

کم ارتفاع خواجه مراد  یهابه کوه زین یجنوب غرب طرق و از
به  هیبخش رضو ی،نسب تینظر موقه از زده است. هیتک

سنگ  دیبست و سفمرزداران سرخس و سنگ یهابخش
بالقوه  ییو دارا ییایجغراف تیتوجه به موقه با .گرددمحصور می

 نیاسازگار با ظرفیت زیستی  ستیزطیحفظ مح ی،هیمنابع طب
 .برخوردار است بسیار باالیی تیشهر از اهم

کـه بـا روش  ژوهش خـانوار اسـتسطح تحلیل در این پـ
میــدانی، بــه کمـک روش تصــادفی سیســتماتیک،  -پیمایشـی

اند. شهر های مورد نیاز، انتخاب و مورد مطالهه قرار گرفتهنمونه
خــانوار اســت  2586و  نفــر جمهیــت 8850رضــویه دارای 

(Statistical Centre of Iran, 2016 با توجه بـه تهـداد .)
 عنوانبهخانوار  334خانوارها و به کمک فرمول کوکران، تهداد 

 و با پرسشنامه مورد پرسشگری قرار گرفتند. نمونه انتخاب
 

𝑛 =

𝑧2. 𝑝. 𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁 (

𝑧2. 𝑝. 𝑞
𝑑2 − 1)

⇒

1.962 × 0.5 × 0.5
0.052

1 +
1

2586
(
1.962 × 0.5 × 0.5

0.052 − 1)

= 334 

 

 صورتبهشناختی، پژوهش حاضر از لحاظ منطق روش
های مورد نیاز توسط ابزار میدانی بوده و داده-پیمایشی 

حضوری و به کمک  مصاحبهساخته توأم با پرسشنامه محقق
 ییو محتوا یصور ییروااند. مطالهات میدانی گردآوری شده
نظران و خبرگان مورد صاحب پرسشنامه، توسط کارشناسان،

بخش بوده که  این پرسشنامه متشکل از دو قرار گرفت. دییتأ
ای لیکرت، به گویه با طیف پنج گزینه 30بخش اول شامل 

های زیستی و متغیرسؤاالتی مرتبط با متغیر وابسته رفتار محیط
پردازد. زیستی میمستقل باور، دانش، آگاهی و ارزش محیط

(، باور 675/0) یستیزطیرفتار مح پارامترهای ضرایب پایایی
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 ی(، آگاه932/0) یستیزطیمح دانش(، 901/0) یستیزطیمح
با  (747/0) یستیزطیمح ارزش( و 922/0) یستیزطیمح

بخش دوم  همچنین. است دییمورد تأاستفاده از آلفای کرونباخ 

های فردی پاسخگویان مربوط به ویژگی سؤاالتپرسشنامه 
مورد  SPSS افزارنرمتوسط  شدهکسبهای بود. داده

 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجز
 

 رابطه مفهومی متغیرهای پژوهش با یکدیگر .1 شکل
Figure 1. Conceptual relationships of research variables with each other 

 

 های پژوهشیافته

 مرحله اول
با  گروه کانونیدر دور اول مطالهه؛ در قالب یک پانل به شیوه 

کننده در پژوهش با موضوع حضور گروه مطلع مشارکت
بوم شاکله زیست هایمؤلفهکننده و شناسایی عوامل تهیین

های در استان گلستان در چارچوب پرسشکارآفرینی سبز 

بوم اقدام شد. این شیوه ابهاد اصلی این زیست عنوانبهکلیدی 
سازی متن دلفی است. پس از پیاده اجالساز کار همانند 

و  هامؤلفهنشست؛ به بازخوانی و کدگذاری اقدام شد تا 

در استان گلستان کارآفرینی سبز بوم نشانگرهای زیست

ها یا کدها به دو شیوه: جریان کدگذاری، گویه در استخراج شود.
های مستقیم یا تفسیرشده مستخرج از متن پس از لف( گویه)ا

تیم پژوهش در جریان نشست  هاییادداشتنشست و )ب( 
( تدوین شد. فهرست مستخرج در دور اول، Memo ها)شناسه

باز برای نظردهی و تکمیل به گروه ای نیمهدر قالب پرسشنامه
د را کننده ارسال شد تا نظر موافق/ مخالف خومطلع مشارکت

را بیان کنند. دور دوم  موردنظراعالم و نیز، نشانگرهای دیگر 
هدف اصلی  عنوانبهرسیدن به اجماع نظر مطالهه دلفی در پی 

 80 توافق سطح شناسان،روش در این خصوص، .مطالهه، بود
 اندکرده تهیین اجماع به رسیدن برای را باال به درصد

(Dalkey, 1972; Jenkins & Smith, 1994.)  بیشتر
 17اند اما درصد را کسب کرده 80نشانگرها، مهیار باالی 

نشانگر از ابهاد مختلف در این دور موافقت قطهی پاسخگویان را 

 67پس از پاالیش  و از دور بهدی حذف شدند. کسب ننموده
مورد، برای ارزیابی  50و کاهش آن به  شدهشناسایینشانگر 

مضمون و  برحسببندی آنها تهبهتر پاسخگویان، نسبت به دس
اقدام شد و مجدداً به  مؤلفه 7مفهوم زیربنایی مشترک به 

خبرگان جهت ارزیابی در دور سوم ارایه شد تا در قالب 
ای ارزیابی و طیف لیکرت پنج نقطه برحسبجداگانه  هایمؤلفه
گرفته، مدیریت و شکل هایمؤلفهبندی شود. در بین رتبه

غل سبز و برانگیزش و حمایت نهادی از حکمروایی توسهه مشا
نشانگر و پژوهش و فناوری در  10توسهه کارآفرینی سبز با 

نشانگر، بیشترین و کمترین نشانگر  3حوزه کارآفرینی سبز با 
 نمایانگر را دارند.

 هایمؤلفه(، آمار توصیفی نشانگرها به تفکیک 1در جدول )
رهای زیر به تفکیک ، نشانگبیندراینگانه ارایه شده است. هفت
دهنده اند که نشانآورده دست به، باالترین رتبه را هامؤلفه

اجماع بیشتر خبرگان در مورد اهمیت آنها برای استقرار و توسهه 
شناسایی و  .1بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان است: زیست

دار در مناطق های شغلی سبز اولویتمهرفی منظم فرصت
ریزی راهبردی )برنامه تان با رویکرد آمایشیمختلف استان گلس

عملیاتی نمودن سند اشتغال سبز در  .2توسهه کارآفرینی سبز(؛ 
بین  کاریمتقساستان از طریق تنظیم نگاشت نهادی برای 

اندرکار )مدیریت و حکمروایی توسهه نهادهای مختلف دست
 وکارها و مشاغلای ویژه از کسبحمایت بیمه .3مشاغل سبز(؛ 

دایر در استان )برانگیزش و حمایت نهادی از توسهه  سبز

 زیستیدانش محیط

Environmental Knowledge 

 زیستیآگاهی محیط

Environmental Awareness 

 زیستیباور محیط

Environmental Belief 

 زیستیارزش محیط

Environmental Value 

 گرایانهرفتار بوم

Ecocentric 

Behavior 

 پایداررفتار شهروندی 

Sustainable Citizenship 

Behavior 
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حمایت از ابتکارات کارآفرینی اجتماعی سبز  .4؛ (کارآفرینی سبز
سازی و بر مشارکت جوامع محلی در استان )فرهنگ تأکیدبا 

کاهش مالیات بر مصرف  .5؛ (ترویج کارآفرینی سبز
افزوده( محصوالت و خدمات سبز )توسهه بازار کاال و )ارزش

های پیشرفته و تخصصی به ه آموزشارائ .6خدمات سبز(؛ 
وکارها و مشاغل سبز مستقر در استان )آموزش و کسب

تهریف بودجه تحقیقاتی  .7 توانمندسازی سبز نیروی انسانی(؛ و

غل سبز )پژوهش و فناوری در مهین برای پژوهش در حوزه مشا
 بودن باالرفته، با توجه به همروی حوزه کارآفرینی سبز(.

میانگین بیشتر نشانگرها از مقدار حد وسط طیف لیکرت و 
نسبی مقادیر انحراف مهیار و ضریب تغییرات،  بودن کوچک

توان به این نتیجه رسید که پاسخگویان توافق مناسبی در می
 دارند. دنظرمورخصوص نشانگرهای 

 موجود یاهیرمتغ یفیآمار توص .1ول جد
Table1. Description of available variables 

 متغیر
Variable 

 تتوضیحا

Descriptions 

 میانگین انحراف معیار 
MSD 

 میانه
Median 

 مُد
Mode 

 بیشینه
Max 

 کمینه

Min 

 رفتار
Behavior  ای زیستی در مقیاس رتبهپارامترهای محیطسؤاالت

ای یهنی کامالً مخالفم )سنجش در طیف لیکرت پنج گزینه
(،2(، مخالفم )1) ( و کامالً 4(، موافقم )3نظری ندارم ) 

((5موافقم )  

Questions of environmental parameters in 

relative scale (A five-point Likert scale 

ranging from strongly disagree (1) to strongly 

agree (5)) 

4.170.44 4.25 5.00 5.00 1.50 

 باور
Belief 

4.630.28 5.00 5.00 5.00 3.00 

 دانش
Knowledge 

4.650.27 5.00 5.00 5.00 3.00 

 آگاهی
Awareness 

4.570.30 4.83 5.00 5.00 3.00 

 ارزش
Value 

4.650.25 5.00 5.00 5.00 3.00 

 سن
Age 

 صورت پاسخ بازمقیاس نسبی: به

Relative Scale: Open answer 
29.630.63 26.00 18.00 71.00 18.00 

 جنسیت

Gender 

(2( و زن )1مقیاس اسمی: دوتایی مرد )  

Nominal scale: binary, male (1) and 

female(2) 

1.580.28 2.00 2.00 2.00 1.00 

 اندازه خانواده

Family size 

صورت پاسخ بازنسبی: بهمقیاس   

Relative Scale: Open answer 
4.720.75 4.00 4.00 11.00 2.00 

 مدت اقامت

Residence 

background 

 صورت پاسخ بازمقیاس نسبی: به

Relative Scale: Open answer 
12.780.36 12.00 12.00 40.00 1.00 

 مسکن
Dwelling 

 (2استیجاری )( و 1مقیاس اسمی: دوتایی مالک )
Nominal scale: binary, owner (1) and rent(2) 

1.180.22 1.00 1.00 2.00 1.00 

 تحصیالت

Education 

level 

(، دیپلم 3(، زیردیپلم )2نهضت ) (،1سواد )ای )بیمقیاس رتبه
( و 7) (، کارشناسی ارشد6(، کارشناسی )5(، کاردانی )4)

 ((8دکترا و باالتر )
Ordinal scale: Illiterate (1), Movement (2), 

Undergraduate (3), Diploma (4), Associate 

(5), Undergraduate (6), graduate (7), and 

Doctorate and up (8) 

4.880.84 5.00 6.00 7.00 1.00 

شغل اصلی 
 خانواده
Job 

(، محصل 3(، آزاد )2(، دولتی )1ای )خصوصی )مقیاس رتبه
(، خانه7(، بازنشسته )6(، دامدار )5)(، زارع 4) (، بیکار 8دار )

((10(، سایر )9)  
Nominal scale: Private(1), Governmental(2), 

Free(3), Student(4), Farmer(5), Pastoralist(6), 

Retired(7), Housewife(8), Unemployment(9), 

Others(10) 

4.780.13 4.00 4.00 9.00 1.00 

سطح درآمد 
 خانوار

Family 

Income 

Level 

(، 2م )10-20(، بین 1میلیون ریال )10ای )زیر مقیاس رتبه
((5م )40(، باالی 4م )30-40(، بین 3م )20-30بین   

Ordinal scale: below 10 million Rials (1), 

between 10-20m (2), between 20-30m (3), 

between 30-40m (4), and above 40m (5) 

2.490.33 3.00 3.00 4.00 1.00 

 وضهیت تأهل
Marital 

(2( و متأهل )1مقیاس اسمی: دوتایی مجرد )  
Nominal scale: binary, Single (1) and 

Married(2) 

1.430.28 1.00 1.00 2.00 1.00 
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 86دهد که بیشترین پاسخگویان )نشان می 2جدول 
زیستی موافق با طبیهت هستند و درصد( دارای رفتارهای محیط

درصد کمی از افراد رفتارهای خالف طبیهت از خود بروز 
زیستی بوده و کمتر دهند. بیشتر افراد دارای باور محیطمی

بیشتر  همچنینزیستی هستند. دارای باورهای متوسط محیط
زیستی قرار درصد( در سطح باالیی از دانش محیط 97فراد )ا

داشته و تنها درصد بسیار کمی از افراد سطح متوسطی از دانش 
درصد از افراد )بیشترین درصد  75زیستی را دارا هستند. محیط

زیستی پاسخگویان( دارای سطح بسیار باالیی از آگاهی محیط
گاهی متوسطی از درصد افراد دارای آ 4بوده و فقط حدود 

درصد افراد  98زیست هستند. به همین ترتیب، حدود محیط
زیست قائل هستند و درصد بسیار باالیی را برای محیط ارزش

اند. الزم به ذکر است اندکی سطح متوسط را بیان کرده
های فرهنگی )رفتار، باور، دانش، ارزش و آگاهی متغیر

از پاسخگویان کامالً مخالف طبیهت  کیچیهزیستی( محیط
  نبوده است.

 

 یانهیپنج گز کرتیل فیطدر  موجود متغیرهای ریمقاد فیتوص .2 جدول

Table2. Values of the available variables based on 5-point Likert scale 
 زیستیمتغیرهای محیط

Environmental variables 

  Values (Percent)مقادیر )درصد(

 Very highخیلی زیاد High زیاد Average متوسط  Lowکم Very low خیلی کم

 Behavior 0 2.1 10.4 28.7 57.5 رفتار

 Belief 0 0 2.4 15.8 81.1 باور

 Knowledge 0 0 2.4 14.3 83.0دانش 

 Awareness 0 0 3.7 20.7 75.5آگاهی 

 Value 0 0 0.3 21.0 77.4ارزش 

 

 مرحله دومنتایج 
عوامل  عنوانبه)نشانگر(  یرمتغ 50پژوهش، مرحله قبلی این در 

 یسـاختار/متقابل اثرات یلو سپس با روش تحل ییمؤثر شناسا
نشانگرهای کلیـدی و یـا  جهت استخراج MICMACر افزابا نرم
 بوم کـارآفرینی سـبززیسـت ییندهآ یتبر وضه تأثیرگذارعامل 
 شـدهییشناسامطابق با عوامـل  قرار گرفتند. یلمورد تحلاستان 

تـا  گرفـتقـرار  گفتهگروه خبرگان پیش یاردر اخت یاپرسشنامه
ــ یــزانم ــ)نشــانگرها(  ین متغیرهــاارتبــاط ب  3-0 یــفط ینرا ب

 جهـت فـزارانرمگیـری از با بهره یتتا در نها ایندنم یازبندیامت

بـر اسـاس  شـوند. ییشناسا نشانگرها ترینمهم ها،داده یلتحل
بـار در  2بود. تهداد تکرارها  50×50 یسماتر یرها ابهادتهداد متغ

 یـندر ا یـابیقابل ارز یرابطه 2450از مجموع شد. نظر گرفته 
 1143 یـک،عدد  یرابطه 922 فر،عدد ص یرابطه 50یس ماتر

عدد سه بـوده اسـت. از طـرف  یرابطه 385 دو و ی عددرابطه
 بـار چـرخش 2بـا  یآمـار یهاصبر اساس شاخ یگر ماتریسد

 بـوده درصد برخوردار 96/97شدگی ینهو به یتاز مطلوب ایداده
اسـت  آن یهاپرسشـنامه و پاسـخ الیبـا یـیاز روا یکه حـاک
 .(3)جدول 

 (رسونیپ یهمبستگ) رهایمتغ نیب یهمبستگ .3 جدول

Table 3. Correlation among variables (Pearson correlation) 
 مدت اقامت
Residence 

background 

 اندازه خانواده
Family size 

 سن
Age 

 ارزش
Value 

 آگاهی
Awareness 

 دانش
Knowledge 

 باور
Belief 

 متغیر
Variable 

 Behavior رفتار 0.418** 0.343** 0.524** 0.490** -0.340** 0.029 -0.051

 Belief باور - 0.839** 0.763** 0.614** -0.205** -0.115* -0.147*

 Knowledge دانش  - 0.776** 0.646** -0.250** -0.160** -0.150**

 Awareness آگاهی   - 0.673** -0.255** -0.073 -0.174**

 Value ارزش    - -0.205** -0.093 -0.145*

 Age سن     - 0.162** 0.346**

**0.299 -      
 Family اندازه خانواده

size 
 درصد 99همبستگی در سطح مهناداری باالی  **    درصد 95همبستگی در سطح مهناداری باالی  *
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هـای بـاور، دانـش، کند که بـین پـارامتربیان می 3جدول 
زیستی با سن همبستگی در سطح متوسـط آگاهی، ارزش محیط

بین این پارامترها با سـطح درآمـد، میـزان  همچنینوجود دارد. 
تحصیالت و وضـهیت تأهـل همبسـتگی در سـطحی کمتـر از 

 زیستی و سن،متوسط است. در این میان رابطة بین رفتار محیط
یهنی هر چـه سـن کمتـر باشـد رفتـار ؛ ای مهکوس استرابطه

سوتر با طبیهت است. ولی بین پارامتر جنسیت زیستی هممحیط
بـین  همچنینزیستی همبستگی کمی وجود دارد. و رفتار محیط

دانش و تهداد افراد خانواده همبستگی مهکـوس کـامالً مهنـادار 
د خـانواده کمتـر قرار دارد که بدین مهناست هر چه تهـداد افـرا

 زیستی بیشتر است.باشد دانش محیط

 

 یستیزطیبا رفتار مح و وضهیت مالکیت مسکن ، وضهیت تأهلتیتست دو گروه مستقل جنسیآزمون ت .4 جدول
Table 4. T-test of two independent groups of gender, marital status, and housing ownership status with 

environmental behavior 

 متغیر
Variable 

 تعداد
No. 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
SD 

Sig 
 Levene testآزمون لون 

F Sig t 

 Male 126 4.067 0.786 مرد
0.029 5.569 0.019 -2.201 

 Female 178 4.276 0.560 زن

 Single 172 4.433 0.445 مجرد
0.000 33.542 0.000 6.065 

 Married 132 3.873 0.808 متأهل

 Owner 241 4.250 0.490 مالک
0.040 2.559 0.111 2.092 

 Tenant 56 3.977 0.120مستأجر 

 

ی عدم برابر هیکه فرض دهدینشان م 4جدول  جینتا
 رفتهیپذها برای دو گروه جنسیت و وضهیت تأهل واریانس

 نیدر ب یستیزطیمح یرفتارهابنابراین میانگین ؛ شودمی
میانگین رفتار  همچنیناست.  آقایاناز  شتریب هاخانم

زیستی افراد مجرد باالتر از افراد متأهل است. طبق محیط
گی تست مشخص شد که جنسیت با پارامترهای فرهنآزمون تی

؛ ای نداردزیستی رابطهنظیر باور، دانش، آگاهی و ارزش محیط
اما وضهیت تأهل با این پارامترها رابطه مهناداری دارد. در نتیجه 

این پارامترها در افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل است.  میانگین
در بین مالکان بیشتر  یستیزطیمح یرفتارهابه همین ترتیب، 

مشخص شد که  همچنینمستأجر هستند. از افرادی است که 
 ای ندارد.وضهیت مسکن با این پارامترها رابطه

 

 آزمون تحلیل واریانس سطح درآمد خانوارها .5 جدول
Table 5. Analysis of variance test of family income level 

 متغیر
Variable 

 هاطبقه
Classes 

 تعداد
No. 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
SD 

F Sig Sig of Levene 

 درآمد ماهانه خانوار
 )میلیون ریال(

Monthly Family Income 
(Millions Rials) 

10> 7 3.392 0.331 

11.258 0.000 0.347 

10-20 137 4.089 0.702 

20-30 142 4.341 0.585 

30-40 4 2.562 0.295 

40< 0 - - 

 Total  290 4.175 0.470 مجموع 

 

کند که بین میزان درآمد خانوارها و بیان می 5نتایج جدول 
مهناداری وجود دارد. با  ها رابطهزیستی آنرفتار محیط

بر  شدهانجام ANOVAو بر طبق آزمون  های بیشتربررسی
متغیرهای باور، دانش، آگاهی و  Sigروی سایر متغیرها، مقدار 

گزارش شده  055/0و  000/0، 001/0، 000/0ارزش به ترتیب 
دهد پارامترهای باور، دانش، آگاهی است که نشان می

 رابطهزیستی با سطح درآمد پاسخگویان رابطه داشته اما محیط



 هیشهر رضو زیستی شهروندانمحیطعوامل مؤثر بر رفتار  :جهانیکالهی و                               66

 

زیستی با سطح درآمد فرد مورد تأیید واقع مؤلفه ارزش محیط
 شود.نمی

های تحصیالت با کننده وجود رابطه بین گروهبیان 6جدول 
بین میزان تحصیالت و  رابطه درواقعزیستی است. رفتار محیط

زیستی تقریباً یک رابطه صهودی است و رفتار محیط
دهنده این است که افزایش تحصیالت افراد، باعث بهبود نشان

أییدکننده شود و آزمون لوین هم تزیستی در آنها میرفتار محیط
بر روی دیگر  شدهانجامچنین بر پایه آزمون این رابطه است. هم

آمد که این پارامترها با میزان  به دستپارامترها، این نتیجه 
تحصیالت رابطه داشته و در تمامی این روابط، افزایش 

زیستی دانش، های محیطتحصیالت فرد باعث بهبود شاخصه
 شود.آگاهی و ارزش در او می

 

 آزمون تحلیل واریانس تحصیالت افراد .6 جدول
Table 6. Analysis of variance test of individual’s education 

 متغیر
Variable 

 هاطبقه
Classes 

 تعداد
No. 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
SD 

F Sig Sig of Levene 

 تحصیالت
Education 

 Illiterate 5 3.350 0.384سواد بی

4.435 0.000 0.001 

 Literacy Movement 6 4.166 0.363نهضت 
 Under Diploma 41 3.920 0.141 زیردیپلم

 Diploma 88 4.048 0.898 دیپلم
 Associate  27 4.074 0.190 کاردانی

 Bachelor 93 4.411 0.658 لیسانس
 Master 43 4.447 0.890 سانسیلفوق

 - - - PhD & Upperدکترا و باالتر 
 Total 378 2.07 0.635مجموع 

 

ها زیستی آنبین شغل افراد با رفتار محیط رابطه، 7جدول 
زیرا در اینجا فرضیه صفر مبنی بر وجود عدم ؛ کندرا تأیید می

ها پذیرفته زیستی آنرابطه بین شغل افراد با رفتار محیط
آن است که میانگین رفتار  دهندهنشانشود. این رابطه نمی

زیستی به ترتیب در بین مشاغل خصوصی، بیکار، محیط
 دامدار مهنادار دار، بازنشسته، آزاد، زارع وخانه محصل، دولتی،

ها در آزمون لوین فرضیه برابری واریانس همچنیناست. 

شود. در ادامه این آزمون، رابطه دیگر واقع نمی رشیموردپذ
و ارزش  های فرهنگی نظیر باور، دانش، آگاهیشاخصه
شود. این روابط نشان زیستی با شغل افراد تأیید میمحیط

ترین و دهند که مشاغل محصل و زارع به ترتیب بیشمی
زیستی را دارند و همچنین ترین باور، دانش و آگاهی محیطکم
ترین ارزش را شاغل محصل و دامدار به ترتیب بیشترین و کمم

 .زیست زندگی خود قائل هستندمحیط برای
 

 آزمون تحلیل واریانس شغل افراد .7 جدول
Table 7. Analysis of variance of individual’s jobs 

 متغیر
Variable 

 هاطبقه
Classes 

 تعداد
No. 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
SD 

F Sig Sig of Levene 

 شغل اصلی خانواده
Job 

 Private 24 4.531 .967 خصوصی

10.133 .000 .000 

 Governmental 32 4.187 .160دولتی 
 Free 24 3.468 .226 آزاد
 Student 116 4.448 .538 محصل
 Farmer 11 3.363 .188 زارع
 Pastoralist 5 3.200 .215 دامدار

 Retired 10 3.750 .286بازنشسته 
 Housewife 57 4.035 .102 دارخانه
 Unemployment 24 4.531 .109 بیکار

 - - - Others سایر

 Total 303 4.195 .458 مجموع

 
و سـن بـا  زیسـتیمتغیرهای باور، دانش، آگاهی، ارزش محـیطدهد که رابطه بـین نشان می 8تحلیل رگرسیون در جدول 
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شـود. ولـی سـایر روابـط زیسـتی پذیرفتـه میرفتارهای محیط
موجـود در ایـن بررسـی ، متغیرهـای هرحالبهپذیرفته نیستند. 

 شدهمحاسبه F درصد از این مدل را دارند. اگر 43توانایی تبیین 
دار باشـد، نشـان برای مراحل مختلـف تحلیـل رگرسـیون مهنـا

دهد این مهادله از لحاظ آماری صـحیح اسـت و همبسـتگی می
مهنـادار اسـت.  Fدر نتیجه، در این آزمون  .متغیرها خطی است

تـر از میـزان ( نیـز اگـر کمSigمال آنهـا )و میزان احت t مقادیر
 شدهمحاسبه بیضرادهند که تمامی خطای آلفا باشند نشان می

آماره دوربـین واتسـون  همچنیناز لحاظ آماری مهنادار هستند. 
باشـد، می 2و کمتر از  5/1دهد این مقدار بیش از نیز نشان می
 .دتواند مدل مناسبی از متغیرهای موجود باشبنابراین می

 

 این مدل فمختل متغیرهای برای ونیرگرس ضرایب آزمون تحلیل .8 جدول
Table 8. Coefficients of regression analysis test for different variables of this model 

 Variable Beta T Sig Tolerance Durbin-Watson F Sigمتغیر 
 Awareness 0.461 5.209 0.000 0.227آگاهی 

1.742 17.832 0.000 

- Knowledgeدانش 

0.485 
-

4.878 0.000 0.220 

 Belief 0.258 2.853 0.009 0.265باور 

 Value 0.236 3.586 0.000 0.504ارزش 

- Ageسن 

0.271 
-

3.687 0.000 0.403 

 Residenceمدت اقامت 

background 
0.073 1.331 0.056 0.717 

 Gender 0.043 0.824 0.392 0.808جنسیت 

 Income 0.025 0.466 0.519 0.782درآمد 

 Education 0.113 2.429 0.062 0.726تحصیالت 

    0.723 0.300 1.115 0.061 شغل اصلی خانواده 

    0.752 0.318 0.550 0.030 تهداد افراد خانواده

 

 گیریبحث و نتیجه

 اکنوناز دیرباز وجود داشته ولی  زیستیمحیط مهضالتاگرچه 
 به بار آورده را نیز بیشتری مشکالت و داکردهیشدت بیشتری پ

 هاینیاز با توجه بهمحیط طبیهی را  ،آدمی در عصر حاضراست. 
. به همین اقتصادی خود بسیار تغییر شکل داده است-اجتماعی 

روزافزون از آثار حیات  طوربهزیست دلیل تأثیر ما بر محیط
شود. این وضع تا حدی نتیجه رفتارهای هری ناشی میش

زیست و نداشتن آگاهی و فهم نابهنجار انسان در مورد محیط
ها و زیستی حاکم بر جامهه و ارزشدرست از اوضاع محیط

که مشکالت و بنابراین برای این؛ باورهای فرهنگی مردم است
اری زیستی به حداقل برسد باید افراد رفتهای محیطبحران

زیست از خود نشان دهند. در تری نسبت به محیطمسئوالنه
زمینة رفتار همین جهت پژوهش حاضر به مطالهه عوامل پس

زیستی و بررسی انسان در برابر علل مسائل و مشکالت محیط
  های فرهنگی بر نوع این رفتارها پرداخت.تأثیر ویژگی
رابطه  یستیزطیو رفتار مح یآگاه ؤلفهم نیب ج،یطبق نتا

و  1های فرهمندسو با یافته( که هم3)جدول  مهنادار وجود دارد
 3(، حجتی سیاح2016و همکاران ) 2ای(، سبزه2014همکاران )

( و 2015و همکاران ) 5(، احمدیان2016) 4و خدابخشی کوالیی
( است. این پژوهشگران اولین 2017) 7و خدایی مطلق 6رضایی

زیست را گاهداری محیطشرط مشارکت اجتماعی در حفظ و ن

                                                      
1. Farahmand 
2. Sabzehei 
3. Hojati Sayah 
4. Khodabakhshi Koolaee 
5. Haghighatian 
6. Rezaei 
7. Khodaei Motlagh 

 0.428 ⇐( Rضریب تهیین مدل )مجذور              0.654 ⇐(Rمدل ) ضریب همبستگی

Model correlation coefficient (R) ⇐ 0.654         Model determination coefficient (R square) ⇐ 0.428 
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و همکاران  1های کالهیاند اما این نتیجه با یافتهآگاهی دانسته
ها ها دریافتند که بین این مؤلفه( مغایرت دارد زیرا آن2019)

 مهنادار وجود ندارد.  رابطه
و همکاران  2با فردوسی راستاهمنتایج این پژوهش 

 5و کُوچ 4و دومینا (2017و همکاران ) 3حجازی (،2007)
زیستی، کند که بین مؤلفه دانش و رفتار محیط( بیان می2002)

کنند که باور نتایج بیان می همچنینمهنادار وجود دارد.  رابطه
زیست تأثیر دارد که با ها در برابر محیطافراد بر نحوه رفتار آن

 7( و میرفردی2017و همکاران ) 6نتایج پژوهش صالحی
های درست ، اگر باورها و نگرشجهیدرنتسو است. ( هم2016)

 در به فرد آموزش داده شود کودکی زیستی، ازو صحیح محیط
دارد و باعث ایجاد  سزایی به تأثیر زیستمحیط با وی رفتارهای

 Salehi)شود زیست در آن فرد میرفتارهای دوستدار محیط

& Karimnejad, 2014) بنابراین آموزش مناسب موجب ؛
دانش فرد شده و این تغییر در دانش نیز باعث ایجاد تغییر در 

شود. در نهایت تغییر در باور نیز باعث تغییر در نگرش و باور می
ولی طبق  ایجاد دگرگونی و تغییر در رفتار فرد خواهد شد.

زیستی نتوانسته به کنشی های این پژوهش، دانش محیطیافته
مثبت بیانجامد. این یک نقص بزرگی است که اگر در 

های دیگر، تکرار شود زنگ خطری برای فرایند آموزش پژوهش
 است.

و  8در ادامه در این پژوهش همچون پژوهش فاضلی
زیستی با بین مؤلفه ارزش محیط رابطه(، 2013) 9جهفرصالحی
(. در همین راستا آن 3زیستی تأیید شد )جدول رفتار محیط
جهان و ارتباط با آن  دنیراه د را، هاارزش پژوهشگران

که انسان در  یدر رفتار است که لیدل نیو به هم انددانسته
 10عابدی سروستانی همچنین. دارد مؤثرند ستیزطیمح برابر

دهی باور توانند با شکلها می( نیز مهتقد است که ارزش2008)
زیستی افراد یک و نگرش، تأثیر خود را بر رفتارهای محیط

 د.جامهه استوار سازن
آمد که با افـزایش سـن  به دستدر این مطالهه این نتیجه 

                                                      
1. Kolahi 
2. Ferdowsi 
3. Hejazi 
4. Domina 
5. Koch 
6. Salehi 
7. Mirfardi 
8. Fazeli 
9. Jafarsalehi 
10. Abedi Sarvestani 

. دلیـل ابدییمها کاهش زیستی در آنافراد میانگین رفتار محیط
 یآگـاه ،افـراد مسـن دیشاتواند چندین عامل باشد مثالً آن می

. ولی آنچـه اکنـون بیشـتر دارند ستیزطینسبت به مح یکمتر
شـود تر میافراد بیشهر چه سن مورد اجماع است این است که 

هـا نیـز افـزایش مسائل و مهضـالت اجتمـاعی و اقتصـادی آن
توجهی و غفلـت افـراد نسـبت بـه یابد و در نتیجه باعث کممی

هـا قـدم شود و به سمت بیرونی کـردن هزینـهزیست میمحیط
زیستی ریزی آموزشی محیط. این نکته، اهمیت برنامهدارندیبرم

در قالـب رویکردهـایی همچـون  ژهیوبـهبرای سنین کوچـک، 
 کند.مدرسه طبیهت را برجسته می

کنند که زنان نسبت به های پژوهش حاضر بیان مییافته
زیست حساسیت بیشتری داشته و رفتار مردان در برابر محیط

دهند زیست نشان میتری را از خود نسبت به محیطمسئوالنه
 12(، گیبرت2012) 11های صالحی( که پژوهش4)جدول 

( بر صحت این 2015و همکاران ) 13( و کتس جرو2014)
گونه بیان کرد توان دلیل آن را اینکنند. میموضوع تأکید می

زیست و ترویج آن، نقش که نقش زنان در حفاظت از محیط
های اجتماعی، فرهنگی حوزه همهمهم و کلیدی است. زنان در 

فرد و  نعنوابهزیستی نقش تأثیرگذاری دارند که هم و محیط
 اصوالًتوانند بسیار مؤثر باشند. مادر و همسر می عنوانبههم 

شناختی از خشونت فضایی زنان به دلیل ماهیت وجودی و روان
کاهند و مقاومت در برابر سخنان که در آن قرار دارند می

نقش  جهیدرنتدهند. کاهش می شدتبهنادرست را 
کنند. به فا میکنندگی را به شکل بهتر و مؤثرتری ایمجاب

همین علت است که همیشه بر نقش زنان در کاهش خشونت و 
 ,Kolahiبهبود توان اکولوژیکی سرزمین تأکید شده است )

و  14های قادری، این نتیجه خالف یافتههرحالبه(. 2014
(، 1986و همکاران ) 15هاینز همچنین( است. 2015همکاران )

ستی مسئوالنه پیدا زییت و رفتارهای محیطجنس نیای برابطه
 اند.نکرده

ای، بر روی متغیرهای زمینه شدهانجامهای در بررسی
زیستی در افراد مجرد مشخص شد که میانگین رفتار محیط

 16پور اءیض( که در پژوهش 4است )جدول  متأهلبیشتر از افراد 
، هرحالبه( رابطه متفاوتی کسب شده است. 2013و همکاران )

                                                      
11. Salehi 
12. Gebert 
13. Katz-Gerro 
14. Ghaderi 
15. Hines 
16. Ziapour 



 69                                 1400 زمستان، دومشماره هم، سال د ،زیست و توسهه پایدارآموزش محیطفصلنامه علمی 

 

ند که باید حفظ و صیانت از اشناسان بیان کردهجامهه
 ها،کانون خانوادهزیست را از خانواده آغاز کنیم و محیط

 یجامهه در راستا یفرهنگ هنیب تینقش را در تقو نیترمهم
  .(Oraki et al., 2013) دارند ستیزطیحفظ مح

زیستی شهروندان شهر رضویه با وضهیت بین رفتار محیط
محل سکونت افراد پاسخگو رابطه مهناداری وجود دارد  مالکیت

زیستی در مالکان بیشتر از میانگین رفتار محیط کهیطوربه
از  یبخش توانیرا م اتاحساس(. 4مستأجران است )جدول 

دانست. احساسات  زیستیطیمحی هانگرش یمفهوم یفضا
 یریتأث شکیدارند، ب انهیگراتهلق یهاکه داللت زیستیمحیط

. خواهند داشت ستیزطیسو در قبال محهم یمهم بر رفتارها
که در پژوهش  شودیم دهید نادر مالک شتریب این نوع احساس

 ( این نتیجه نیز تأیید شده است.2016و همکاران ) 1کالنتری
از این پژوهش بین سطح درآمد  آمدهدستبهطبق نتایج 

مهناداری وجود داشت  رابطهها زیستی آنافراد با رفتار محیط
، با افزایش سطح درآمد شهروندان، گریدعبارتبه(. 5)جدول 

و  2ها بهتر شده است. کالبرسهزیستی در آنرفتارهای محیط
( نیز به همین نتیجه دست یافتند. دلیل این امر 2008همکاران )

تواند این باشد افرادی که درآمدی باالتری دارند، تمایل می
ی مصون درازاشان را تا قسمتی از الگوی مصرفیبیشتری دارند 

زیستی صرف خرید کاالهای محیط بارانیزماندن از اثرات 
 ,Jafari Samimi & Ahmadpourمرغوب و بادوام کنند )

ثروتمند  قدرآن»المثل انگلیسی که (. به قول ضرب2011
 هرچند، کیفیت و ماندگاری کاال، «نیستم تا اجناس ارزان بخرم

 تواند دوام و استفاده درازمدت از کاال را تضمین نماید.می گران،
 4تیو مک را 3ائویاگز هایراستا با پژوهشدر ادامه نیز هم

(، این نتیجه به دست آمد 2012) 6قلیو امام 5( و صالحی2007)
مهنادار و  رابطهمحور که بین تحصیالت و رفتارهای بوم

 التیبا سطح تحص افرادیهنی ؛ (6صهودی وجود دارد )جدول 
و رفتار  ارندد ستیزطیمح در رابطه با شترییب یباالتر نگران

در نهایت، در  دهند.را نشان میتری مسئوالنه یستیزطیمح
آمد  به دست( این نتیجه 2014) 8پورو علی 7های ملکیپژوهش

                                                      
1. Kalantari 
2. Calabrese 

3. Xiao 

4. McCright 

5. Salehi 
6. Imam Qoli 
7. Maleki 
8. Alipoor 

که افرادی که دارای شغلی با منزلت باالتری هستند، نسبت به 
تری را نسب به آن بوده و رفتار مناسبتر زیست حساسمحیط

در شهر رضویه این  شدهانجاماما در مطالهه ؛ دهندنشان می
در  بیبه ترت یستیزطیرفتار مح نیانگیمآمد که  به دستنتیجه 

دار، خصوصی، بیکار، محصل، دولتی، خانه مشاغل نیب
 بازنشسته، آزاد، زارع، دامدار و سایر، بیشتر بوده است.

چیزی دوست دارد  کههر »گوید عر ایرانی میسهدی، شا
را  ستمانیزطیمحبنابراین ما که ؛ «گماردبر وی می ودلجان

در حفاظت از آن همت گماریم و  ودلجاندوست داریم باید با 
با اصالح رفتارها و سبک زندگی خود در حراست و پاسداری از 
آن تالش کنیم. در همین جهت در اینجا به چند مورد از 

زیستی در رفتار شهروندی پایدار اشاره شده راهکارهای محیط
 است:
نخستین گام برای ایجاد حساسیت در مردم نسبت به  .1

زیست، آشنا کردن اذهان عمومی با مقوله اخالق محیط
زیستی است و این امر جزء با افزایش و رفتار محیط

پذیر زیستی افراد جامهه امکانآگاهی و دانش محیط
 شود.نمی

 هاییفناور ، استفاده ازمبدأتفکیک از  افت،یباز جیترو .2
زمان کاهش و حفاظت از منابع و هم دیمناسب و جد

تواند تأثیر بسزایی ک میخطرنا یو پسماندها یآلودگ
 زیست داشته باشد.در حفظ و نگهداری محیط

ها زیست از طریق رسانهآموزش درباره طبیهت و محیط .3
تواند در ایجاد حساسیت در بیش از هر ابزار دیگری می

 آفرینی کند.افکار عمومی نقش

تواند ریزی هدفمند روی کودکان و نوجوانان میبرنامه .4
ها در خود اثرگذار باشد. بدین نحو که این آموزش

طبیهت صورت گیرد تا اهمیت آن برای کودکان 
باشد. ایده مدرسه طبیهت باید خیلی اجرا  لمسقابل

 گردد.

برای موفقیت در هر فهالیتی مشارکت بهترین گزینه  .5
بنابراین برای دستیابی به رفتار مطلوب ؛ مردم است

های مشارکتی زیستی باید بر روی برنامهمحیط
 ای و محلی در شهرها تمرکز نمود.منطقه

زیست گذاری مناسب دربارۀ طبیهت و محیطسیاست .6
مانند اختصاص بخشی از محتوای کتاب درسی و یا 

تواند گام بزرگی در ح دانشگاهی میآموزش در سط
زیستی بوده و باعث بهبود وضهیت و شرایط محیط

 دیگر باشد. فردفردبهترویج این مقوله از هر 
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محور به نهادینه -و خانوار محله محورهای آموزش .7
ی توجهقابلگرایانه در افراد کمک شدن رفتارهای بوم

 کند.می

سبز  یفضا ادجیاو دامداری شهری و  زراعتاز  تیحما .8
تواند یکی دیگر از راهکارهای شهرها میو باغ یشهر

 زیست باشد.حفاظت و نگاهداری از طبیهت و محیط

زیستی و منابع سازی مسائل محیطدر پایان، گفتمان .9
سازی این مسائل پذیری و اجتماعیطبیهی، به جامهه

کند. پس الزم است تا این مسائل بیشتر در کمک می
 قرار گیرند. تگوموردگفجامهه 
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