Quarterly Journal of Environmental Education and
Sustainable Development
Vol. 10, No.2, Winter 2022 (57-74)
Original Article; DOI: 10.30473/EE.2022.58165.2339

فصلنامه علمی آموزش محیطزیست و توسعه پایدار

)57-74( 1400  زمستان، شماره دوم،سال دهم
 پژوهشی:نوع مقاله

عوامل مؤثر بر رفتار محیطزیستی شهروندان شهر رضویه
2

 محمد جهانی،1*مهدی کالهی

 ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده آب و محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، استادیار.1
 ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، دانشجوی رشته مهندسی طبیعت.2
)1400/08/23 :پذیرش

1400/01/23 :(دریافت

Effective Factors on Environmental Citizenship Behavior of Razavieh City
*

Mahdi Kolahi1, Mohammad Jahani2

1. Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Water and Environment Research
Institute, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2. BSc Student, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad,
Mashhad, Iran
(Received: 2021.04.12
Accepted: 2021.11.14)
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.

:چكیده
 مهلول رفتارهای افراد یک جامهه بوده و خود تأثیرپذیر از،اکثر مهضالت محیطزیستی
 همراستایی،عوامل دیگری است؛ بنابراین برای تابآوری در مشکالت محیطزیستی
 هدف از این.رفتارهای فردی و اجتماعی با محوریت بومشناختی ضروری است
پژوهش شناخت میزان رفتارهای محیطزیستی شهروندان شهر رضویه استان خراسان
رضوی و عوامل مؤثر بر آن بوده تا با ارائه راهحلهایی بتوان رفتارهای افراد را به سوی
 طبق فرمول، با روش پیمایشی – میدانی.رفتارهای سازگار با محیطزیست تشویق نمود
 انتخاب و با پرسشنامه، خانوار به کمک روش تصادفی سیستماتیک334  تهداد،کوکران
 یافتههای پژوهش نشان میدهند که بین رفتار.محققساخته موردمطالهه قرار گرفتند
 باور و ارزش محیطزیستی و، آگاهی،محیطزیستی شهروندان با متغیرهای دانش
، البته رفتار محیطزیستی برحسب جنسیت.همچنین سن رابطه مهناداری وجود دارد
 شهروندان این، طبق نتایج. میزان تحصیالت و شغل افراد متفاوت است،وضهیت تأهل
 ازآنجاکه بهترین گزینه. دارای رفتار محیطزیستی بوده و تمایل به مشارکت دارند،شهر
 برای دستیابی به رفتارهای مطلوب،برای موفقیت در هر فهالیتی مشارکت مردم است
محیطزیستی باید بر روی برنامههای مشارکتی منطقهای و محلی در شهرها تمرکز
 افقی، یافتههای این پژوهش، با توجه به مفهوم رفتار شهروندی پایدار، بههرحال.نمود
.برای سیاستگذاری محیطزیستی در اجتماع فراهم میکند
، دانش، رفتار حامی محیطزیست، جامههشناسی محیطزیست:واژههای کلیدی
. باور محیطزیستی،اعتماد اجتماعی
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مقدمه
طبیهــت بــرای بقــای همــه موجــودات آفریــده شــده اســت و
بدینسان همیشه پیوند ناگسستنی میان انسان و طبیهت وجـود
داشــته اســت ( .)Adhami, 2016مســائل محــیطزیســتی
همچون تخریب طبیهت ،از بین رفتن زیستگاهها ،جنگلزدایی،
انقراض گونههـای جـانوری و گیـاهی ،خشکسـالی ،گرمـایش
جهانی ،تغییر اقلیم ،طوفان ریزگردها و آلودگیها از مهمترین و
حـــــادترین مشـــــکالت جوامـــــع امـــــروزی هســـــتند
( ;Eurobarometer, 2008; Akbari Rad, 2013
 .)Banihabib & Dolatabadi, 2017بـههرحال ،از بـین
بــردن و تخریــب محــیطزیســت مهلــول بــیعــدالتیهــا و
نابرابریهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصـادی اسـت و اسـتفاده
نادرست از طبیهت و منابع طبیهی از عوامل اجحـاف و تضـییع
حقوق افراد است ()Jannatichenar et al., 2020؛ بنابراین
حفظ و نگهداری از محیطزیست ،تکلیفی اسـت کـه بـر دوش
تکتک آحاد مردم و اقشار مختلف جامهه نهاده شده است.
برای رسیدن به رفتار محیطزیستی ،مفهـوم توسـهه پایـدار
شهری مهرفی گردیده اسـت .در مقیـاس ملـی ،توسـهه پایـدارِ
کالنشهرها و شهرهای بزرگ عمدهترین محور بحـثهاسـت
که مهموالً با توجه به شرایط هر منطقه و متناسب بـا نیازهـای
آن ،راهبردها متفاوت است؛ اما یک سری موارد مشترک وجـود
دارند که تقریباً بین همه جوامع مشترکانـد (.)Latifi, 2003
توسهه پایدار محل تالقی جامهه ،اقتصاد و محیطزیست است و
در حقیقت نتیجه تهادل میان توسهه انسانی با محـیطزیسـت و
نسلهای آینده اسـت .بـهعبارتدیگر ،توسـهه پایـدار تنهـا بـر
جنبههای اجتماعی و اقتصـادی تمرکـز نـدارد بلکـه بـه جنبـه
محیطزیستی هم توجه میکند؛ بنابراین مـیتـوان نوشـت کـه
توسهه پایدار ،مسیر توسههای است کـه باعـث تهامـل سـازنده
حوزههای محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی میشود تا بتـوان
از بروز مشـکالت اجتمـاعی –محـیطزیسـتی جلـوگیری کنـد
(.)Heidari et al., 2018; Kolahi et al., 2019
درنتیجه برای جلوگیری از بروز انواع ناسازگاریهای اجتمـاعی
محیطزیستی ،شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار انسـان نخسـتینگام برای دستیابی به توسـهه پایـا و پایـدار اسـت ( Kolahi,
.)2013 & 2014
رفتار شهروندی پایدار را میتوان زیستن با تمامی مسائل و
مشــکالت همــراه بــا رعایــت نمــودن تمــامی مالحظــات
محیطزیستی برای توسهه و ادامه حیات پایا در یک منطقه بیان
نمــود ( & Moradi & Kolahi, 2021; Mirzaei

 .)Kolahi, 2020بهعبارتدیگر ،آن سبک شـهروندی اسـت
که استانداردهای قابلقبول زندگی را برای ساکنان آن بدون از
بین بردن ولی در هماهنگ با قوانین اکوسیستم و چرخـههـای
بیوشیمیایی وابسته به آن فراهم میآورد .حتی میتوان مفاهیم
شهر اکولوژیک یا بومشـهر را بـرای سـبک زنـدگی پایـدار در
شهرها بکار برد ولی با بکار بردن مفهوم رفتار شهروندی پایدار،
تأکید عمده بر بهبودسازی همکنشی رویکردهای انسان شهری
با محیط است.
علیرغم اینکه اصـل پنجـاهم قـانون اساسـی جمهـوری
اسالمی ایران و سیاستهای کلـی محـیطزیسـت ،حفاظـت از
محیطزیسـت را یـک وظیفـه عمـومی و همگـانی بـا رویکـرد
مشارکتی میداننـد ( ،)Kolahi, 2020ولـی نتیجـه مـدیریت
کشور نشان میدهد که شاخص عملکرد محیطزیستی ایران از
میان  180کشور ،با عدد شـاخص عملکـرد محـیطزیسـتی 48
( =0بدترین و  =100بهترین) ،در ردیف  67قرارگرفتـه اسـت
( .)Wendling et al., 2020لذا وسهت دامنـه و پیچیـدگی
چالشها و مشـکالت محـیطزیسـتی ایـران بـیسـابقه اسـت
( .)Kolahi, 2013همچنین خطر آلودگیهای محیطزیسـتی
کشور از مرز هشدار و بحران عبور کـرده اسـت ( Kolahi et
 .)al., 2012 & 2013aبـه همـین دلیـل اسـت کـه گفتـه
مــیشــود در حــال حاضــر خطــرات ناشــی از بحــرانهــای
محــیطزیســتی در ایــران بــیش از تهدیــد دشــمنان خــارجی و
درگیــریهــای سیاســی داخلــی اســت ( & Hemmati
.)Shobeiri, 2016
اگرچه آشنایی با محیطزیست و فرهنگ حفظ و صـیانت از
ثروتها و منابع طبیهی ریشهای کهن و غنی در فرهنگ کشور
ما دارد ( ،)Payeste et al., 2020اما متأسفانه کشـور مـا در
زمینــه آمــوزش مســائل محــیطزیســتی موفــق نبــوده اســت
( .)Adhami, 2016در چند دهه اخیـر بـه سـبب فراموشـی
ســپردن ایــن فرهنــگ دیرینــه از یــکســو و همچنــین رشــد
بیضابطه توسهه صنهتی و افزایش جمهیت از سوی دیگر باعث
بروز مشکالت و بحرانهـای محـیطزیسـتی زیـادی شـدهانـد
( .)Yaghoubi Farani & Valizadeh, 2012ایــن
مطالب اهمیـت آمـوزشهـای محـیطزیسـتی و گفتمـانهـای
اجتماعی پیرامون رفتارهای محـیطزیسـتی جامهـه را برجسـته
میکنند.
عقیلی 1و همکـاران ( ،)2009رفتارهـای محـیطزیسـتی را
1. Aghili
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کنشهای ارادی فرد یا گروه تهریف کردهاند که بهطور مستقیم
یا غیرمستقیم باعث تغییراتی در محیط میشوند .ایـن رفتارهـا
میتوانند کامالً مسئوالنه ،غیرمسئوالنه یا میان ایـن دو باشـند
که بهتبع میتوانند پیامدهای مثبت یا منفی را به دنبـال داشـته
باشند .در همین راستا یکی از راهکارهای مؤثر بـرای افـزایش
کیفیت زندگی انسان و ممانهت از تخریب و آسیب رساندن بـه
محیطزیست ،تغییر رفتارهای فرد به سمتوسـوی کـنشهـای
بوممحور است ()Rastegarkhaled et al., 2017؛ بنابراین
مطالهــه هنجارهــای اجتمــاعی -فرهنگــی انســان بــر طبیهــت
میتواند سرآغازی برای بسیاری از پژوهشها باشد.
فرهنگ عمومی از مهمترین عوامل اثرگذار بـر رفتارهـای
محیطزیستی یک جامهه اسـت ( Chwialkowska, et al.,
 .)2020بـــهعبارتدیگر ،فرهنـــگ حفاظـــت و صـــیانت از
محیطزیست ،عامل توسهه پایدار اسـت کـه نقشـی اساسـی در
مسائل ،تهامالت و کنشهای روزمره انسان دارد و درست رفتار
کردن را به او میآموزد .همچنین بهبود محـیطزیسـت زمـانی
میسر میشود که بین محیط طبیهی و فرهنگی انسـان ارتبـاط
صحیح و مهقوالنهای برقرار شود و این امر جز با نهادینه کردن
اخالق جهانشمول محیطزیستی در تمامی اقشار جامهـه یـک
کشور محقق نخواهد شـد ( .)DesJardins, 2002درنتیجـه،
فرهنــگ حفــظ محــیطزیســت را دربرگیرنــده آگــاهی ،دانــش،
ارزشها و باورهای یک فرد در رابطه با محیطزیست دانستهاند
( Kollmuss & Agyeman, 2002; Cordano et al.,
.)2010; Tezel et al., 2018
یکی از مهمترین عوامل بیتوجهی و غفلت انسان نسـبت
بــه محــیطزیســت ،عــدم آگــاهی وی از اهمیــت آن اســت
(.)Shobeiri et al., 2014; Kolahi et al., 2014ab
آگاهی محیطزیستی ،شامل درک و شناخت منابع محیطزیستی
و تأثیر کنشها و رفتارهای انسان بر روی آن است .در همـین
راستا هوشمندانمقدمفرد 1و همکاران ( )2016ارتقـای آگـاهی
افراد را ،پیششرط حفاظـت صـحیح از محـیطزیسـت دانسـته
است .در واقع هر چه سطح آگاهی افراد جامهـه از مشـکالت و
بحرانهای محیطزیستی بیشتر شود ،نسبت بـه محـیطزیسـت
خــود حساســیت بیشــتری پی ـداکرده و برخوردهــای منطقــی و
رفتارهـــای مســـئوالنهتـــری را از خـــود بـــروز مـــیدهنـــد
( Hooshmandan Moghaddam Fard et al.,
)2016؛ بنابراین میزان آگاهی مـردم از محـیطزیـست ،زمینـه
1. Hooshmandan Moghaddam Fard
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تأثیرگـذاری بـر عملکرد آنهـا را فـراهم مـیسـازد ( Bruce,

.)1995
دانش فرد درباره مسائل محـیطزیسـتی ،از دیگـر عوامـل
اثرگذار بر رفتار و عملکرد انسان است ( Alavipoor et al.,
 .)2016دانــش محــیطزیســتی دربردارنــده اطالعــاتی دربــاره
محیطزیست ،مهضالت و مشکالت و عوامل مؤثر در توسـهه و
بهبـود آن اسـت ( .)Shobeiri et al., 2013اگرچـه دانـش
همیشه تأثیر مستقیمی بر رفتارهای محیطزیستی فرد ندارد ،اما
بر عوامل دیگری که تغییردهنده رفتارهای انسان هسـتند ،اثـر
مـیگـذارد ( .)Ferdowsi et al., 2007مطالهـات بسـیاری
تأثیر دانش بر رفتار را موردبررسی قرار دادهاند که در این میـان
والنر 2و همکاران ( )2003فقدان دانش را سد و مانهی اساسـی
در برابر رفتارهای مثبت و مسئوالنه محیطزیستی بیـان کـرده
است .درنتیجه افزایش دانش افراد میتواند تـأثیر مهنـاداری در
رفتارهای محیطزیستی آنها داشته باشد ( Marcinkowski,
1998؛ .)Kolahi et al., 2013b, 2014c
باورهای محیطزیستی ،مجموعهای از اعتقـادات هـر فـرد
هستند که رفتار او را در برابر محیطزیسـت تهیـین مـیکننـد و
چارچوب اصلی تهامالت بین انسان و محیطزیست را مشـخص
مینمایند ( .)Salehi et al., 2017بهعبارتدیگر ،مـیتـوان
بیان کرد که مسائل و مشکالت محیطزیستی به باورهای غلط
و نادرست انسان از طبیهت برمیگردد؛ زیـرا طـرز فکـر و بـاور
اولین چیزی است که در رویـارویی بـا محـیط ،نحـوه رفتـار را
تهیین میکننـد ( .)Naderlou & Shams, 2017درنتیجـه
در جهت حفاظت از محیطزیسـت ،چگـونگی رفتـار انسـان بـا
طبیهت و روش زندگی وی باید تغییر یابد و این امر جز با تغییر
در باور انسان نسبت به محـیطزیسـت امکـانپـذیر نمـیشـود
(.)Sotoudeh, 2009
ارزشهای محیطزیستی نیز از فاکتورهـای بسـیار مهـم و
تأثیرگذار بر رفتارهای محیطزیستی افـراد بـه شـمار مـیآینـد
( .)Salehi & Hemaiatkhah Jahromi, 2013بــه
همین منظور گیدنز 3و گریفیتس ،)2006( 4ارزشها را به مهنی
خوب یا بد ،پسندیده و مطلوب یا ناپسند و نـامطلوب نـزد یـک
فرد یا جامهه تهریف کردهاند .در کل ،ارزشها ،بیانگر اصول و
هنجارهایی هستند که از نظر فرد یا اجتماع نوعی رفتار برتـر و
2. Wallner
3. Giddens
4. Griffiths
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باثبات به حساب میآیند که روش خاصـی از رفتـار یـا هـدفی
نهایی را بهطور مشخص دنبال مـیکننـد ( Rastgar et al.,
 .)2017; Schwartz, 1994بـــهاینترتیب ارزشهـــای
محیطزیستی ،هنجارها و مهیارهای انتخاب بـرای هـر فـرد یـا
جامهه است که به کمک آن میتوانند اهمیت محـیطزیسـت را
ارزیــابی کننــد و در جهــت حفاظــت و نگهــداری از آن تــالش
نمایند.
همواره آگاهی ،دانش ،ارزش و بـاور محـیطزیسـتی افـراد
هدایتکننده عملکرد آنها در جامهه اسـت و بـا بهبـود آنهـا،
میتوان رفتار افراد و اجتماع را نسبت به محیطزیست متحـول
ساخت .به همین دلیل پژوهشهای متهددی توسط محققان بـا
هــدف شــناخت میــزان تــأثیر عوامــل فرهنگــی بــر حفــظ
محیطزیست و رفتارهای محیطزیستی انجام گرفته است .مـثالً
حـاجیزاده میمنـدی 1و فلـکالـدین )2017( 2بـه ایـن نتیجـه
رسیدند که بین متغیرهای سرمایه فرهنگی و سبک زنـدگی بـا
رفتارهای محیطزیستی رابطه مهنـاداری وجـود دارد .همچنـین
مشخص شد که بین رفتارهای محـیطزیسـتی زنـان و مـردان
تفاوت مهناداری هست؛ اما بین متغیرهای سـن ،وضـع تأهـل،
بهرهمندی از وسایل ارتباطجمهی ،دیـنداری و تحصـیالت بـا
رفتارهای محیطزیستی رابطه مهناداری وجود ندارد .صالحی 3و
امامقلی )2012( 4وضهیت آگاهی و نگرش محیطزیسـتی را در
حد متوسط به دسـت آورده و دریافتنـد کـه سـرمایه فرهنگـی
بیشترین اثر را بر رفتارهای محیطزیسـتی دارد .بـهعبارتدیگر،
سرمایه فرهنگی مهمترین پیشبینـی کننـده متغیـر رفتارهـای
محیطزیستی در مقایسه با سایر متغیرهای پـژوهش مـیتوانـد
باشد.
نتایج پژوهش یهقوبی 5و نجفلو )2016( 6نشـاندهنـده آن
است که موانع رفتارهای محیطزیسـتی در شـش عامـل یهنـی
ضهف در درک فرهنگ ،ضهف آموزشـی ،مشـکالت مـدیریتی،
ضهف نگرشی و آموزههای اجتمـاعی ،فقـدان قـوانین جـامع و
عدم وحدت عمـل میـان نهادهـا خالصـه شـدهانـد .همچنـین
احمدیان 7و همکاران ( )2015دریافتند که میـانگین رفتارهـای
محـیطزیسـتی شــهروندان ،متوســط رو بــه بــاال اســت و بــین

متغیرهای ارزش ،باور و آگاهیهای محیطزیستی با رفتارهـای
محیطزیستی رابطـه مهنـاداری وجـود دارد .درحالیکـه متغیـر
تحصیالت با آن رابطه نداشت ،رفتارهـای محـیطزیسـتی هـم
برحسب جنسیت ،تأهل و گروههای سنی متفاوت بود.
نتایج پژوهشی که توسط هاینز 8و همکاران ( )1986انجام
شده اسـت نشـان مـیدهـد آگـاهی محـیطزیسـتی بـا رفتـار
محیطزیستی مـرتبط اسـت .همچنـین سـبزهای 9و همکـاران
( )2016به این نتیجه دست یافتند کـه آگـاهی محـیطزیسـتی
بیشتر پاسخگویان در حد متوسط است .نتـایج اسـتنباطی ایـن
پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای آگاهی محیطزیستی،
نگرش محیطزیسـتی ،تمایـل بـه رفتارهـای محـیطزیسـتی و
رفتارهای حامی محیطزیست رابطه مهناداری وجود دارد و بـین
منابع آگاهیبخش و آگاهی محیطزیستی رابطه مهناداری وجود
ندارد و آگاهی محیطزیستی نیز بر رفتـار محـیطزیسـتی تـأثیر
قابل قبولی دارد.
پژوهش فرهمند 10و همکاران ( )2014مشخص نمـود کـه
بین متغیرهای سن ،آگاهی محیطزیستی ،فردگرایی ،رضایت از
زندگی و رفتارهای محیطزیستی رابطـه مهنـاداری وجـود دارد؛
همچنین رفتارهای محیطزیستی در بین زنـان و مـردان دارای
تفاوت مهناداری است .در همین زمینه ،اسـراری 11و رشـیدی12
( )2015به این نتیجه رسیدند که میان نگرشهای مـذهبی بـا
نگرشهای محیطزیستی و رفتارهای محیطزیستی رابطه مثبت
مهناداری وجود دارد.
13
نتایج پژوهش ولیزاده و همکاران ( )2016بیان مینماید
که میان سه گروه کشاورزان با نگرشهای ارزش زیسـتکـره،
نوعدوستانه و خودخواهانه از لحاظ رفتار مشـارکت در حفاظـت
منـابع آب ســطحی ،تفــاوت مهنــاداری وجــود دارد؛ و افــراد بــا
نگرشهای زیستکره و خودخواهانه به ترتیب دارای بیشـترین
و کمترین میانگین رفتار مشارکتی بودند.
صالحی 14و همکاران ( )2016بیان میکنند که بـین سـن
گردشگران ،محل سکونت و رفتارهـای محـیطزیسـتی رابطـه
مهناداری وجود ندارد .در مقابل ،نشان دادند که بین جنسـیت و
سطح تحصیالت با رفتارهای محیطزیستی رابطه مثبـت وجـود
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دارد .همچنــین بــین رفتارهــای محــیطزیســتی گردشــگران و
متغیرهــای مســتقل (فشــارهای هنجــاری ،فرصــت ،دانــش
محیطزیستی ،ارزش محیطزیستی ،پارادایم نـوین بومشـناختی،
توانــایی ،انگیــزه) رابطــه مهنــاداری وجــود دارد .در ادامــه،
دستاوردهای برکپور 1و جهـانسـیر )2017( 2بیـانگـر پـایین
بودن سطح رفتار محیطزیسـتی شـهروندان اسـت .مهـمتـرین
عوامــل مــؤثر در ایــن موضــوع ،پــایین بــودن ســطح دانــش
محیطزیسـتی شـهروندان و ناکارآمـدی عوامـل زیرسـاختی و
قانونی کافی جهت بروز این رفتارها است .مطالهـات تارنـت 3و
کردل )1997( 4نتیجهگیری کرد که جنسیت ،محـل سـکونت،
تحصیالت ،درآمد ،سن و جهتگیـریهـای سیاسـی افـراد بـا
رفتارهای محیطزیستی آنها رابطه مهناداری دارند.
وثوقی 5و همکاران ( )2018دریافتند کـه افـزایش آگـاهی
مصــرفکننــدگان و گردشــگران نســبت بــه مســائل حفاظــت
محیطزیست ،از عوامل اثرگذار بر توسهه اکوتوریسم است .آنهـا
مفهوم ترفیع سبز را بیـان کردنـد کـه عبـارت اسـت از تـرویج
سبک زندگی سبز از طریق افزایش آگاهی و مسـئولیتپـذیری
محیطزیستی .ایشان در پایان پیشنهاد میکننـد کـه بـه دلیـل
اهمیت ترفیع سـبز بـرای تبلیغـات جاذبـههـای اکوتوریسـمی،
ضروری است تا به مسائل محیطزیستی توجه ویژهای شود.
با توجه به آنچه بیان گردید ،امـروزه مسـائل و مشـکالت
محیطزیستی عمیقاً مفهومی اجتماعی ،فرهنگی دارند؛ بنـابراین
این پژوهش در نظـر دارد تـا پارامترهـای مـؤثر بـر رفتارهـای
محیطزیستی شهروندان را بررسی نماید .همچنین الزم است تا
رفتار بومگرایانه افراد که خط سـیری فردگرایانـه دارد ،از رفتـار
شهروندی پایدار که کنشی جمهـی و اجتمـاعی اسـت تفکیـک
شود .بههرحال ،فرض آن است که عناصری همچـون آگـاهی،
دانش ،ارزش و باور محیطزیستی بر رفتار بومگرایانه افراد تأثیر
میگذارند (شکل  .)1همچنین فرض میشود که ویژگـیهـای
فردی همچـون تحصـیالت ،درآمـد ،سـن ،جنسـیت ،وضـهیت
تأهل ،تهداد اعضای خانواده و مالکیت محل سکونت بر کیفیت
و کمیت رفتار محیطزیستی شهروندان مؤثرند .یافتههـای ایـن
پژوهش ،نوع رویکردهای مدیریتی و سیاسـتگـذاری عمـومی
مورد نیاز در شهر را تبیین میکند.
1. Barakpur
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روششناسی پژوهش
محدوده موردمطالهه این پژوهش ،شهر رضویه است« .رضویه»
شهری کوچک و نوپا در شمال شرقی (محور سرخس) ،در
فاصله  5کیلومتری مشهد و در بخش رضویه قرار دارد .تا دو
سال پیش این شهر کوچک بهعنوان یکی از شهرکهای
اقماری و حاشیهای مشهد به شمار میآمد؛ اما با توجه به
افزایش جمهیت ،این شهرک به شهر ارتقاء یافت و اکنون بر
اساس تقسیمات کشوری با عنوان «شهر رضویه» شناخته
میشود .بخش رضویه از نظر موقهیت جغرافیایی محصور به
عناصر طبیهی مشخص و درعینحال ویژهای است که محدوده
آن را بهخوبی روشن میسازد .بدان گونه که از شمال و شرق
به بخشی از ارتفاعات کپه داغ هزار مسجد ،از غرب به کال
طرق و از جنوب غربی نیز به کوههای کم ارتفاع خواجه مراد
تکیه زده است .از نظر موقهیت نسبی ،بخش رضویه به
بخشهای مرزداران سرخس و سنگبست و سفید سنگ
محصور میگردد .با توجه به موقهیت جغرافیایی و دارایی بالقوه
منابع طبیهی ،حفظ محیطزیست سازگار با ظرفیت زیستی این
شهر از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
سطح تحلیل در این پـژوهش خـانوار اسـت کـه بـا روش
پیمایشـی -میــدانی ،بــه کمـک روش تصــادفی سیســتماتیک،
نمونههای مورد نیاز ،انتخاب و مورد مطالهه قرار گرفتهاند .شهر
رضــویه دارای  8850نفــر جمهیــت و  2586خــانوار اســت
( .)Statistical Centre of Iran, 2016با توجه بـه تهـداد
خانوارها و به کمک فرمول کوکران ،تهداد  334خانوار بهعنوان
نمونه انتخاب و با پرسشنامه مورد پرسشگری قرار گرفتند.
𝑞 𝑧 2 . 𝑝.
1.962 × 0.5 × 0.5
2
𝑑
0.052
=𝑛
⇒
1 1.962 × 0.5 × 0.5
𝑞 1 𝑧 2 . 𝑝.
1+
(
)− 1
( 1+
)− 1
2
𝑁
2586
0.052
𝑑
= 334

پژوهش حاضر از لحاظ منطق روششناختی ،بهصورت
پیمایشی -میدانی بوده و دادههای مورد نیاز توسط ابزار
پرسشنامه محققساخته توأم با مصاحبه حضوری و به کمک
مطالهات میدانی گردآوری شدهاند .روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه ،توسط کارشناسان ،صاحبنظران و خبرگان مورد
تأیید قرار گرفت .این پرسشنامه متشکل از دو بخش بوده که
بخش اول شامل  30گویه با طیف پنج گزینهای لیکرت ،به
سؤاالتی مرتبط با متغیر وابسته رفتار محیطزیستی و متغیرهای
مستقل باور ،دانش ،آگاهی و ارزش محیطزیستی میپردازد.
ضرایب پایایی پارامترهای رفتار محیطزیستی ( ،)0/675باور
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پرسشنامه سؤاالت مربوط به ویژگیهای فردی پاسخگویان
بود .دادههای کسبشده توسط نرمافزار  SPSSمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

محیطزیستی ( ،)0/901دانش محیطزیستی ( ،)0/932آگاهی
محیطزیستی ( )0/922و ارزش محیطزیستی ( )0/747با
استفاده از آلفای کرونباخ مورد تأیید است .همچنین بخش دوم

دانش محیطزیستی
Environmental Knowledge

آگاهی محیطزیستی
رفتار شهروندی پایدار
Sustainable Citizenship
Behavior

رفتار بومگرایانه
Ecocentric
Behavior

Environmental Awareness

باور محیطزیستی
Environmental Belief

ارزش محیطزیستی
Environmental Value

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

یافتههای پژوهش
مرحله اول
در دور اول مطالهه؛ در قالب یک پانل به شیوه گروه کانونی با
حضور گروه مطلع مشارکتکننده در پژوهش با موضوع
شناسایی عوامل تهیینکننده و مؤلفههای شاکله زیستبوم
کارآفرینی سبز در استان گلستان در چارچوب پرسشهای
کلیدی بهعنوان ابهاد اصلی این زیستبوم اقدام شد .این شیوه
از کار همانند اجالس دلفی است .پس از پیادهسازی متن
نشست؛ به بازخوانی و کدگذاری اقدام شد تا مؤلفهها و
نشانگرهای زیستبوم کارآفرینی سبز در استان گلستان
استخراج شود .در جریان کدگذاری ،گویهها یا کدها به دو شیوه:
(الف) گویههای مستقیم یا تفسیرشده مستخرج از متن پس از
نشست و (ب) یادداشتهای تیم پژوهش در جریان نشست
(شناسهها  )Memoتدوین شد .فهرست مستخرج در دور اول،
در قالب پرسشنامهای نیمهباز برای نظردهی و تکمیل به گروه
مطلع مشارکتکننده ارسال شد تا نظر موافق /مخالف خود را
اعالم و نیز ،نشانگرهای دیگر موردنظر را بیان کنند .دور دوم
مطالهه دلفی در پی رسیدن به اجماع نظر بهعنوان هدف اصلی
مطالهه ،بود .در این خصوص ،روششناسان ،سطح توافق 80
درصد به باال را برای رسیدن به اجماع تهیین کردهاند
( .)Dalkey, 1972; Jenkins & Smith, 1994بیشتر
نشانگرها ،مهیار باالی  80درصد را کسب کردهاند اما 17
نشانگر از ابهاد مختلف در این دور موافقت قطهی پاسخگویان را

کسب ننموده و از دور بهدی حذف شدند .پس از پاالیش 67
نشانگر شناساییشده و کاهش آن به  50مورد ،برای ارزیابی
بهتر پاسخگویان ،نسبت به دستهبندی آنها برحسب مضمون و
مفهوم زیربنایی مشترک به  7مؤلفه اقدام شد و مجدداً به
خبرگان جهت ارزیابی در دور سوم ارایه شد تا در قالب
مؤلفههای جداگانه برحسب طیف لیکرت پنج نقطهای ارزیابی و
رتبهبندی شود .در بین مؤلفههای شکلگرفته ،مدیریت و
حکمروایی توسهه مشاغل سبز و برانگیزش و حمایت نهادی از
توسهه کارآفرینی سبز با  10نشانگر و پژوهش و فناوری در
حوزه کارآفرینی سبز با  3نشانگر ،بیشترین و کمترین نشانگر
نمایانگر را دارند.
در جدول ( ،)1آمار توصیفی نشانگرها به تفکیک مؤلفههای
هفتگانه ارایه شده است .دراینبین ،نشانگرهای زیر به تفکیک
مؤلفهها ،باالترین رتبه را به دست آوردهاند که نشاندهنده
اجماع بیشتر خبرگان در مورد اهمیت آنها برای استقرار و توسهه
زیستبوم کارآفرینی سبز در استان گلستان است .1 :شناسایی و
مهرفی منظم فرصتهای شغلی سبز اولویتدار در مناطق
مختلف استان گلستان با رویکرد آمایشی (برنامهریزی راهبردی
توسهه کارآفرینی سبز)؛  .2عملیاتی نمودن سند اشتغال سبز در
استان از طریق تنظیم نگاشت نهادی برای تقسیمکار بین
نهادهای مختلف دستاندرکار (مدیریت و حکمروایی توسهه
مشاغل سبز)؛  .3حمایت بیمهای ویژه از کسبوکارها و مشاغل
سبز دایر در استان (برانگیزش و حمایت نهادی از توسهه
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کارآفرینی سبز)؛  .4حمایت از ابتکارات کارآفرینی اجتماعی سبز
با تأکید بر مشارکت جوامع محلی در استان (فرهنگسازی و
ترویج کارآفرینی سبز)؛  .5کاهش مالیات بر مصرف
(ارزشافزوده) محصوالت و خدمات سبز (توسهه بازار کاال و
خدمات سبز)؛  .6ارائه آموزشهای پیشرفته و تخصصی به
کسبوکارها و مشاغل سبز مستقر در استان (آموزش و
توانمندسازی سبز نیروی انسانی)؛ و  .7تهریف بودجه تحقیقاتی
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مهین برای پژوهش در حوزه مشاغل سبز (پژوهش و فناوری در
حوزه کارآفرینی سبز) .رویهمرفته ،با توجه به باال بودن
میانگین بیشتر نشانگرها از مقدار حد وسط طیف لیکرت و
کوچک بودن نسبی مقادیر انحراف مهیار و ضریب تغییرات،
میتوان به این نتیجه رسید که پاسخگویان توافق مناسبی در
خصوص نشانگرهای موردنظر دارند.

جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای موجود
Table1. Description of available variables
متغیر

توضیحات

انحراف معیار  میانگین

میانه

مُد

بیشینه

کمینه

Variable

Descriptions

MSD

Median

Mode

Max

Min

Behavior

سؤاالت پارامترهای محیطزیستی در مقیاس رتبهای
(سنجش در طیف لیکرت پنج گزینهای یهنی کامالً مخالفم
نظری ندارم ( ،)3موافقم ( )4و کامالً ( ،)1مخالفم (،)2
موافقم ())5

4.170.44

4.25

5.00

5.00

1.50

4.630.28

5.00

5.00

5.00

3.00

4.650.27

5.00

5.00

5.00

3.00

4.570.30

4.83

5.00

5.00

3.00

4.650.25

5.00

5.00

5.00

3.00

29.630.63

26.00

18.00

71.00

18.00

1.580.28

2.00

2.00

2.00

1.00

4.720.75

4.00

4.00

11.00

2.00

12.780.36

12.00

12.00

40.00

1.00

1.180.22

1.00

1.00

2.00

1.00

رفتار
باور
Belief

دانش
Knowledge

آگاهی
Awareness

ارزش

Questions of environmental parameters in
relative scale (A five-point Likert scale
ranging from strongly disagree (1) to strongly
))agree (5

Value

سن

مقیاس نسبی :بهصورت پاسخ باز

Age

Relative Scale: Open answer

جنسیت
Gender

مقیاس اسمی :دوتایی مرد ( )1و زن ()2
Nominal scale: binary, male (1) and
)female(2

اندازه خانواده

مقیاس نسبی :بهصورت پاسخ باز

Family size

Relative Scale: Open answer

مدت اقامت
Residence
background

مقیاس نسبی :بهصورت پاسخ باز
Relative Scale: Open answer

مسکن

مقیاس اسمی :دوتایی مالک ( )1و استیجاری ()2

Dwelling

)Nominal scale: binary, owner (1) and rent(2

تحصیالت
Education
level

شغل اصلی
خانواده
Job

مقیاس رتبهای (بیسواد ( ،)1نهضت ( ،)2زیردیپلم ( ،)3دیپلم
( ،)4کاردانی ( ،)5کارشناسی ( ،)6کارشناسی ارشد ( )7و
دکترا و باالتر ())8
Ordinal scale: Illiterate (1), Movement (2),
Undergraduate (3), Diploma (4), Associate
(5), Undergraduate (6), graduate (7), and
)Doctorate and up (8

مقیاس رتبهای (خصوصی ( ،)1دولتی ( ،)2آزاد ( ،)3محصل
دار ( ،)8بیکار ( ،)4زارع ( ،)5دامدار ( ،)6بازنشسته ( ،)7خانه
( ،)9سایر ())10
Nominal scale: Private(1), Governmental(2),
Free(3), Student(4), Farmer(5), Pastoralist(6),
Retired(7), Housewife(8), Unemployment(9),
)Others(10

سطح درآمد
خانوار

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

Family
Income
Level

Ordinal scale: below 10 million Rials (1),
between 10-20m (2), between 20-30m (3),
)between 30-40m (4), and above 40m (5

وضهیت تأهل
Marital

4.880.84

4.780.13

5.00

4.00

6.00

4.00

7.00

9.00

1.00

1.00

2.490.33

3.00

3.00

4.00

1.00

1.430.28

1.00

1.00

2.00

1.00

مقیاس اسمی :دوتایی مجرد ( )1و متأهل ()2
Nominal scale: binary, Single (1) and
)Married(2
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پاسخگویان) دارای سطح بسیار باالیی از آگاهی محیطزیستی
بوده و فقط حدود  4درصد افراد دارای آگاهی متوسطی از
محیطزیست هستند .به همین ترتیب ،حدود  98درصد افراد
ارزش باالیی را برای محیطزیست قائل هستند و درصد بسیار
اندکی سطح متوسط را بیان کردهاند .الزم به ذکر است
متغیرهای فرهنگی (رفتار ،باور ،دانش ،ارزش و آگاهی
محیطزیستی) هیچیک از پاسخگویان کامالً مخالف طبیهت
نبوده است.

جدول  2نشان میدهد که بیشترین پاسخگویان (86
درصد) دارای رفتارهای محیطزیستی موافق با طبیهت هستند و
درصد کمی از افراد رفتارهای خالف طبیهت از خود بروز
میدهند .بیشتر افراد دارای باور محیطزیستی بوده و کمتر
دارای باورهای متوسط محیطزیستی هستند .همچنین بیشتر
افراد ( 97درصد) در سطح باالیی از دانش محیطزیستی قرار
داشته و تنها درصد بسیار کمی از افراد سطح متوسطی از دانش
محیطزیستی را دارا هستند 75 .درصد از افراد (بیشترین درصد

جدول  .2توصیف مقادیر متغیرهای موجود در طیف لیکرت پنج گزینهای
Table2. Values of the available variables based on 5-point Likert scale
مقادیر (درصد) )Values (Percent

متغیرهای محیطزیستی
Environmental variables
رفتار Behavior
باور Belief

خیلی کمVery low

کم Low

متوسطAverage

زیادHigh

خیلی زیادVery high

0
0

2.1
0

10.4
2.4

28.7
15.8

57.5
81.1

دانش Knowledge
آگاهی Awareness
ارزش Value

0
0
0

0
0
0

2.4
3.7
0.3

14.3
20.7
21.0

83.0
75.5
77.4

تحلیل دادهها ،مهمترین نشانگرها شناسایی شـوند .بـر اسـاس
تهداد متغیرها ابهاد ماتریس  50×50بود .تهداد تکرارها  2بـار در
نظر گرفته شد .از مجموع  2450رابطهی قابل ارزیـابی در ایـن
ماتریس  50رابطهی عدد صفر 922 ،رابطهی عدد یـک1143 ،
رابطهی عدد دو و  385رابطهی عدد سه بـوده اسـت .از طـرف
دیگر ماتریس بر اساس شاخصهای آمـاری بـا  2بـار چـرخش
دادهای از مطلوبیت و بهینهشدگی  97/96درصد برخوردار بـوده
که حـاکی از روایـی بـاالی پرسشـنامه و پاسـخهای آن اسـت
(جدول .)3

نتایج مرحله دوم
در مرحله قبلی این پژوهش 50 ،متغیر (نشانگر) بهعنوان عوامل
مؤثر شناسایی و سپس با روش تحلیل اثرات متقابل/سـاختاری
با نرمافزار  MICMACجهت استخراج نشانگرهای کلیـدی و یـا
عامل تأثیرگذار بر وضهیت آیندهی زیسـتبوم کـارآفرینی سـبز
استان مورد تحلیل قرار گرفتند .مطابق با عوامـل شناساییشـده
پرسشنامهای در اختیار گروه خبرگان پیشگفته قـرار گرفـت تـا
میــزان ارتبــاط ب ـین متغیرهــا (نشــانگرها) را ب ـین طیــف 3-0
امتیازبندی نمایند تا در نهایت با بهرهگیـری از نرمافـزار جهـت

جدول  .3همبستگی بین متغیرها (همبستگی پیرسون)
)Table 3. Correlation among variables (Pearson correlation
متغیر
Variable
رفتار Behavior
باور Belief
دانش Knowledge
آگاهی Awareness
ارزش Value
سن Age

باور
Belief
**

0.418
-

اندازه خانواده
Family size

مدت اقامت
Residence
background

**

**

**

**

0.029

0.051-

**

**

**

**

0.115-

**

**

**

**

دانش
Knowledge
0.343
0.839
-

آگاهی
Awareness
0.524
0.763
0.776
-

ارزش
Value
0.490
0.614
0.646
0.673
-

سن
Age
0.3400.2050.250-

*

**

0.160-

*

0.147-

**

0.150-

**

0.073-

**

0.174-

**

0.093-

*

0.145-

0.2550.205-

اندازه خانواده Family
size

* همبستگی در سطح مهناداری باالی  95درصد ** همبستگی در سطح مهناداری باالی  99درصد

**

0.162
-

**

0.346

**

0.299
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جدول  3بیان میکند که بـین پـارامترهـای بـاور ،دانـش،
آگاهی ،ارزش محیطزیستی با سن همبستگی در سطح متوسـط
وجود دارد .همچنین بین این پارامترها با سـطح درآمـد ،میـزان
تحصیالت و وضـهیت تأهـل همبسـتگی در سـطحی کمتـر از
متوسط است .در این میان رابطة بین رفتار محیطزیستی و سن،
رابطهای مهکوس است؛ یهنی هر چـه سـن کمتـر باشـد رفتـار
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محیطزیستی همسوتر با طبیهت است .ولی بین پارامتر جنسیت
و رفتار محیطزیستی همبستگی کمی وجود دارد .همچنین بـین
دانش و تهداد افراد خانواده همبستگی مهکـوس کـامالً مهنـادار
قرار دارد که بدین مهناست هر چه تهـداد افـراد خـانواده کمتـر
باشد دانش محیطزیستی بیشتر است.

جدول  .4آزمون تیتست دو گروه مستقل جنسیت ،وضهیت تأهل و وضهیت مالکیت مسکن با رفتار محیطزیستی
Table 4. T-test of two independent groups of gender, marital status, and housing ownership status with
environmental behavior
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

Variable

No.

Mean

SD

مرد Male

126

4.067

0.786

زن Female

178

4.276

0.560

مجرد Single

172

4.433

0.445

متأهل Married

132

3.873

0.808

مالک Owner

241

4.250

0.490

مستأجر Tenant

56

3.977

0.120

آزمون لون Levene test

Sig

0.029

0.000

5.569

0.019

-2.201

33.542

0.040

نتایج جدول  4نشان میدهد که فرضیه عدم برابری
واریانسها برای دو گروه جنسیت و وضهیت تأهل پذیرفته
میشود؛ بنابراین میانگین رفتارهای محیطزیستی در بین
خانمها بیشتر از آقایان است .همچنین میانگین رفتار
محیطزیستی افراد مجرد باالتر از افراد متأهل است .طبق
آزمون تیتست مشخص شد که جنسیت با پارامترهای فرهنگی

F

Sig

t

2.559

0.000

0.111

6.065

2.092

نظیر باور ،دانش ،آگاهی و ارزش محیطزیستی رابطهای ندارد؛
اما وضهیت تأهل با این پارامترها رابطه مهناداری دارد .در نتیجه
میانگین این پارامترها در افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل است.
به همین ترتیب ،رفتارهای محیطزیستی در بین مالکان بیشتر
از افرادی است که مستأجر هستند .همچنین مشخص شد که
وضهیت مسکن با این پارامترها رابطهای ندارد.

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

طبقهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

Variable

Classes

No.

Mean

SD

>10

7

3.392

0.331

درآمد ماهانه خانوار
(میلیون ریال)

10-20

137

4.089

0.702

20-30

142

4.341

0.585

Monthly Family Income
)(Millions Rials

30-40

4

2.562

0.295

<40

0

-

-

مجموع Total

290

4.175

0.470

F

11.258

نتایج جدول  5بیان میکند که بین میزان درآمد خانوارها و
رفتار محیطزیستی آنها رابطه مهناداری وجود دارد .با
بررسیهای بیشتر و بر طبق آزمون  ANOVAانجامشده بر
روی سایر متغیرها ،مقدار  Sigمتغیرهای باور ،دانش ،آگاهی و

Sig

0.000

Sig of Levene

0.347

ارزش به ترتیب  0/000 ،0/001 ،0/000و  0/055گزارش شده
است که نشان میدهد پارامترهای باور ،دانش ،آگاهی
محیطزیستی با سطح درآمد پاسخگویان رابطه داشته اما رابطه
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رفتار محیطزیستی در آنها میشود و آزمون لوین هم تأییدکننده
این رابطه است .همچنین بر پایه آزمون انجامشده بر روی دیگر
پارامترها ،این نتیجه به دست آمد که این پارامترها با میزان
تحصیالت رابطه داشته و در تمامی این روابط ،افزایش
تحصیالت فرد باعث بهبود شاخصههای محیطزیستی دانش،
آگاهی و ارزش در او میشود.

مؤلفه ارزش محیطزیستی با سطح درآمد فرد مورد تأیید واقع
نمیشود.
جدول  6بیانکننده وجود رابطه بین گروههای تحصیالت با
رفتار محیطزیستی است .درواقع رابطه بین میزان تحصیالت و
رفتار محیطزیستی تقریباً یک رابطه صهودی است و
نشاندهنده این است که افزایش تحصیالت افراد ،باعث بهبود

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

تحصیالت
Education

طبقهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

Classes
بیسواد Illiterate

No.

Mean

SD

5

3.350

0.384

نهضت Literacy Movement

6

4.166

0.363

زیردیپلم Under Diploma

41

3.920

0.141

دیپلم Diploma

88

4.048

0.898

کاردانی Associate

27

4.074

0.190

لیسانس Bachelor

93

4.411

0.658

فوقلیسانس Master

43

4.447

0.890

دکترا و باالتر PhD & Upper

-

-

-

مجموع Total

378

2.07

0.635

جدول  ،7رابطه بین شغل افراد با رفتار محیطزیستی آنها
را تأیید میکند؛ زیرا در اینجا فرضیه صفر مبنی بر وجود عدم
رابطه بین شغل افراد با رفتار محیطزیستی آنها پذیرفته
نمیشود .این رابطه نشاندهنده آن است که میانگین رفتار
محیطزیستی به ترتیب در بین مشاغل خصوصی ،بیکار،
محصل ،دولتی ،خانهدار ،بازنشسته ،آزاد ،زارع و دامدار مهنادار
است .همچنین در آزمون لوین فرضیه برابری واریانسها

F

4.435

Sig

0.000

Sig of Levene

0.001

موردپذیرش واقع نمیشود .در ادامه این آزمون ،رابطه دیگر
شاخصههای فرهنگی نظیر باور ،دانش ،آگاهی و ارزش
محیطزیستی با شغل افراد تأیید میشود .این روابط نشان
میدهند که مشاغل محصل و زارع به ترتیب بیشترین و
کمترین باور ،دانش و آگاهی محیطزیستی را دارند و همچنین
مشاغل محصل و دامدار به ترتیب بیشترین و کمترین ارزش را
برای محیطزیست زندگی خود قائل هستند.

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

طبقهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

Variable

Classes

No.

Mean

SD

خصوصی Private

24

4.531

.967

دولتی Governmental

32

4.187

.160

آزاد Free

24

3.468

.226

محصل Student

116

4.448

.538

زارع Farmer

11

3.363

.188

شغل اصلی خانواده
Job

دامدار Pastoralist

5

3.200

.215

بازنشسته Retired

10

3.750

.286

خانهدار Housewife

57

4.035

.102

بیکار Unemployment

24

4.531

.109

سایر Others

-

-

-

مجموع Total

303

4.195

.458

تحلیل رگرسیون در جدول  8نشان میدهد که رابطه بـین

F

10.133

Sig

.000

Sig of Levene

.000

متغیرهای باور ،دانش ،آگاهی ،ارزش محـیطزیسـتی و سـن بـا
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رفتارهای محیطزیسـتی پذیرفتـه میشـود .ولـی سـایر روابـط
پذیرفته نیستند .بههرحال ،متغیرهـای موجـود در ایـن بررسـی
توانایی تبیین  43درصد از این مدل را دارند .اگر  Fمحاسبهشده
برای مراحل مختلـف تحلیـل رگرسـیون مهنـادار باشـد ،نشـان
میدهد این مهادله از لحاظ آماری صـحیح اسـت و همبسـتگی
متغیرها خطی است .در نتیجه ،در این آزمون  Fمهنـادار اسـت.
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مقادیر  tو میزان احتمال آنهـا ( )Sigنیـز اگـر کمتـر از میـزان
خطای آلفا باشند نشان میدهند که تمامی ضرایب محاسبهشده
از لحاظ آماری مهنادار هستند .همچنین آماره دوربـین واتسـون
نیز نشان میدهد این مقدار بیش از  1/5و کمتر از  2میباشـد،
بنابراین میتواند مدل مناسبی از متغیرهای موجود باشد.

جدول  .8ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون برای متغیرهای مختلف این مدل
Table 8. Coefficients of regression analysis test for different variables of this model
متغیر Variable
F
Durbin-Watson
Tolerance
Sig
T
Beta
آگاهی Awareness

0.461
0.485

5.209
4.878

باور Belief

0.258

2.853

0.009

ارزش Value

0.236

3.586

0.000

0.504

سن Age

0.271

3.687

0.000

0.403

مدت اقامت Residence
background

0.073

1.331

0.056

0.717

جنسیت Gender

0.043

0.824

0.392

0.808

درآمد Income

0.025

0.466

0.519

0.782

تحصیالت Education

0.113

2.429

0.062

0.726

شغل اصلی خانواده

0.061

1.115

0.300

0.723

تهداد افراد خانواده

0.030

0.550

0.318

0.752

دانش Knowledge

0.000

0.227

0.000

0.220
0.265

ضریب همبستگی مدل (0.654 ⇐)R
Model determination coefficient (R square) ⇐ 0.428

بحث و نتیجهگیری
اگرچه مهضالت محیطزیستی از دیرباز وجود داشته ولی اکنون
شدت بیشتری پیداکرده و مشکالت بیشتری را نیز به بار آورده
است .آدمی در عصر حاضر ،محیط طبیهی را با توجه به نیازهای
اجتماعی -اقتصادی خود بسیار تغییر شکل داده است .به همین
دلیل تأثیر ما بر محیطزیست بهطور روزافزون از آثار حیات
شهری ناشی میشود .این وضع تا حدی نتیجه رفتارهای
نابهنجار انسان در مورد محیطزیست و نداشتن آگاهی و فهم
درست از اوضاع محیطزیستی حاکم بر جامهه و ارزشها و
باورهای فرهنگی مردم است؛ بنابراین برای اینکه مشکالت و
بحرانهای محیطزیستی به حداقل برسد باید افراد رفتاری
مسئوالنهتری نسبت به محیطزیست از خود نشان دهند .در
همین جهت پژوهش حاضر به مطالهه عوامل پسزمینة رفتار

17.832

1.742

Sig

0.000

ضریب تهیین مدل (مجذور 0.428 ⇐ )R
Model correlation coefficient (R) ⇐ 0.654

انسان در برابر علل مسائل و مشکالت محیطزیستی و بررسی
تأثیر ویژگیهای فرهنگی بر نوع این رفتارها پرداخت.
طبق نتایج ،بین مؤلفه آگاهی و رفتار محیطزیستی رابطه
مهنادار وجود دارد (جدول  )3که همسو با یافتههای فرهمند 1و
همکاران ( ،)2014سبزهای 2و همکاران ( ،)2016حجتی سیاح3
و خدابخشی کوالیی ،)2016( 4احمدیان 5و همکاران ( )2015و
رضایی 6و خدایی مطلق )2017( 7است .این پژوهشگران اولین
شرط مشارکت اجتماعی در حفظ و نگاهداری محیطزیست را
1. Farahmand
2. Sabzehei
3. Hojati Sayah
4. Khodabakhshi Koolaee
5. Haghighatian
6. Rezaei
7. Khodaei Motlagh
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کالهی و جهانی :عوامل مؤثر بر رفتار محیطزیستی شهروندان شهر رضویه

آگاهی دانستهاند اما این نتیجه با یافتههای کالهی 1و همکاران
( )2019مغایرت دارد زیرا آنها دریافتند که بین این مؤلفهها
رابطه مهنادار وجود ندارد.
نتایج این پژوهش همراستا با فردوسی 2و همکاران
( ،)2007حجازی 3و همکاران ( )2017و دومینا 4و کُوچ5
( )2002بیان میکند که بین مؤلفه دانش و رفتار محیطزیستی،
رابطه مهنادار وجود دارد .همچنین نتایج بیان میکنند که باور
افراد بر نحوه رفتار آنها در برابر محیطزیست تأثیر دارد که با
نتایج پژوهش صالحی 6و همکاران ( )2017و میرفردی7
( )2016همسو است .درنتیجه ،اگر باورها و نگرشهای درست
و صحیح محیطزیستی ،از کودکی به فرد آموزش داده شود در
رفتارهای وی با محیطزیست تأثیر به سزایی دارد و باعث ایجاد
رفتارهای دوستدار محیطزیست در آن فرد میشود ( Salehi
)& Karimnejad, 2014؛ بنابراین آموزش مناسب موجب
ایجاد تغییر در دانش فرد شده و این تغییر در دانش نیز باعث
تغییر در نگرش و باور میشود .در نهایت تغییر در باور نیز باعث
ایجاد دگرگونی و تغییر در رفتار فرد خواهد شد .ولی طبق
یافتههای این پژوهش ،دانش محیطزیستی نتوانسته به کنشی
مثبت بیانجامد .این یک نقص بزرگی است که اگر در
پژوهشهای دیگر ،تکرار شود زنگ خطری برای فرایند آموزش
است.
8
در ادامه در این پژوهش همچون پژوهش فاضلی و
جهفرصالحی ،)2013( 9رابطه بین مؤلفه ارزش محیطزیستی با
رفتار محیطزیستی تأیید شد (جدول  .)3در همین راستا آن
پژوهشگران ارزشها را ،راه دیدن جهان و ارتباط با آن
دانستهاند و به همین دلیل است که در رفتاری که انسان در
برابر محیطزیست دارد مؤثرند .همچنین عابدی سروستانی10
( )2008نیز مهتقد است که ارزشها میتوانند با شکلدهی باور
و نگرش ،تأثیر خود را بر رفتارهای محیطزیستی افراد یک
جامهه استوار سازند.
در این مطالهه این نتیجه به دست آمد که با افـزایش سـن
1. Kolahi
2. Ferdowsi
3. Hejazi
4. Domina
5. Koch
6. Salehi
7. Mirfardi
8. Fazeli
9. Jafarsalehi
10. Abedi Sarvestani

افراد میانگین رفتار محیطزیستی در آنها کاهش مییابد .دلیـل
آن میتواند چندین عامل باشد مثالً شاید افـراد مسـن ،آگـاهی
کمتری نسبت به محیطزیست دارند .ولی آنچـه اکنـون بیشـتر
مورد اجماع است این است که هر چه سن افراد بیشتر میشـود
مسائل و مهضـالت اجتمـاعی و اقتصـادی آنهـا نیـز افـزایش
مییابد و در نتیجه باعث کمتوجهی و غفلـت افـراد نسـبت بـه
محیطزیست میشود و به سمت بیرونی کـردن هزینـههـا قـدم
برمیدارند .این نکته ،اهمیت برنامهریزی آموزشی محیطزیستی
برای سنین کوچـک ،بـهویژه در قالـب رویکردهـایی همچـون
مدرسه طبیهت را برجسته میکند.
یافتههای پژوهش حاضر بیان میکنند که زنان نسبت به
مردان در برابر محیطزیست حساسیت بیشتری داشته و رفتار
مسئوالنهتری را از خود نسبت به محیطزیست نشان میدهند
(جدول  )4که پژوهشهای صالحی ،)2012( 11گیبرت12
( )2014و کتس جرو 13و همکاران ( )2015بر صحت این
موضوع تأکید میکنند .میتوان دلیل آن را اینگونه بیان کرد
که نقش زنان در حفاظت از محیطزیست و ترویج آن ،نقش
مهم و کلیدی است .زنان در همه حوزههای اجتماعی ،فرهنگی
و محیطزیستی نقش تأثیرگذاری دارند که هم بهعنوان فرد و
هم بهعنوان مادر و همسر میتوانند بسیار مؤثر باشند .اصوالً
زنان به دلیل ماهیت وجودی و روانشناختی از خشونت فضایی
که در آن قرار دارند میکاهند و مقاومت در برابر سخنان
نادرست را بهشدت کاهش میدهند .درنتیجه نقش
مجابکنندگی را به شکل بهتر و مؤثرتری ایفا میکنند .به
همین علت است که همیشه بر نقش زنان در کاهش خشونت و
بهبود توان اکولوژیکی سرزمین تأکید شده است ( Kolahi,
 .)2014بههرحال ،این نتیجه خالف یافتههای قادری 14و
همکاران ( )2015است .همچنین هاینز 15و همکاران (،)1986
رابطهای بین جنسیت و رفتارهای محیطزیستی مسئوالنه پیدا
نکردهاند.
در بررسیهای انجامشده بر روی متغیرهای زمینهای،
مشخص شد که میانگین رفتار محیطزیستی در افراد مجرد
بیشتر از افراد متأهل است (جدول  )4که در پژوهش ضیاء پور16
و همکاران ( )2013رابطه متفاوتی کسب شده است .بههرحال،
11. Salehi
12. Gebert
13. Katz-Gerro
14. Ghaderi
15. Hines
16. Ziapour
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جامههشناسان بیان کردهاند که باید حفظ و صیانت از
محیطزیست را از خانواده آغاز کنیم و کانون خانوادهها،
مهمترین نقش را در تقویت بنیه فرهنگی جامهه در راستای
حفظ محیطزیست دارند (.)Oraki et al., 2013
بین رفتار محیطزیستی شهروندان شهر رضویه با وضهیت
مالکیت محل سکونت افراد پاسخگو رابطه مهناداری وجود دارد
بهطوریکه میانگین رفتار محیطزیستی در مالکان بیشتر از
مستأجران است (جدول  .)4احساسات را میتوان بخشی از
فضای مفهومی نگرشهای محیطزیستی دانست .احساسات
محیطزیستی که داللتهای تهلقگرایانه دارند ،بیشک تأثیری
مهم بر رفتارهای همسو در قبال محیطزیست خواهند داشت.
این نوع احساس بیشتر در مالکان دیده میشود که در پژوهش
کالنتری 1و همکاران ( )2016این نتیجه نیز تأیید شده است.
طبق نتایج بهدستآمده از این پژوهش بین سطح درآمد
افراد با رفتار محیطزیستی آنها رابطه مهناداری وجود داشت
(جدول  .)5بهعبارتدیگر ،با افزایش سطح درآمد شهروندان،
رفتارهای محیطزیستی در آنها بهتر شده است .کالبرسه 2و
همکاران ( )2008نیز به همین نتیجه دست یافتند .دلیل این امر
میتواند این باشد افرادی که درآمدی باالتری دارند ،تمایل
بیشتری دارند تا قسمتی از الگوی مصرفیشان را درازای مصون
ماندن از اثرات زیانبار محیطزیستی صرف خرید کاالهای
مرغوب و بادوام کنند ( Jafari Samimi & Ahmadpour,
 .)2011به قول ضربالمثل انگلیسی که «آنقدر ثروتمند
نیستم تا اجناس ارزان بخرم» ،کیفیت و ماندگاری کاال ،هرچند
گران ،میتواند دوام و استفاده درازمدت از کاال را تضمین نماید.
در ادامه نیز همراستا با پژوهشهای اگزیائو 3و مک رایت4
( )2007و صالحی 5و امامقلی ،)2012( 6این نتیجه به دست آمد
که بین تحصیالت و رفتارهای بوممحور رابطه مهنادار و
صهودی وجود دارد (جدول )6؛ یهنی افراد با سطح تحصیالت
باالتر نگرانی بیشتری در رابطه با محیطزیست دارند و رفتار
محیطزیستی مسئوالنهتری را نشان میدهند .در نهایت ،در
پژوهشهای ملکی 7و علیپور )2014( 8این نتیجه به دست آمد
1. Kalantari
2. Calabrese
3. Xiao
4. McCright
5. Salehi
6. Imam Qoli
7. Maleki
8. Alipoor
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که افرادی که دارای شغلی با منزلت باالتری هستند ،نسبت به
محیطزیست حساستر بوده و رفتار مناسبتری را نسب به آن
نشان میدهند؛ اما در مطالهه انجامشده در شهر رضویه این
نتیجه به دست آمد که میانگین رفتار محیطزیستی به ترتیب در
بین مشاغل خصوصی ،بیکار ،محصل ،دولتی ،خانهدار،
بازنشسته ،آزاد ،زارع ،دامدار و سایر ،بیشتر بوده است.
سهدی ،شاعر ایرانی میگوید «هر که چیزی دوست دارد
جانودل بر وی میگمارد»؛ بنابراین ما که محیطزیستمان را
دوست داریم باید با جانودل در حفاظت از آن همت گماریم و
با اصالح رفتارها و سبک زندگی خود در حراست و پاسداری از
آن تالش کنیم .در همین جهت در اینجا به چند مورد از
راهکارهای محیطزیستی در رفتار شهروندی پایدار اشاره شده
است:
 .1نخستین گام برای ایجاد حساسیت در مردم نسبت به
محیطزیست ،آشنا کردن اذهان عمومی با مقوله اخالق
و رفتار محیطزیستی است و این امر جزء با افزایش
آگاهی و دانش محیطزیستی افراد جامهه امکانپذیر
نمیشود.
 .2ترویج بازیافت ،تفکیک از مبدأ ،استفاده از فناوریهای
مناسب و جدید و حفاظت از منابع و همزمان کاهش
آلودگی و پسماندهای خطرناک میتواند تأثیر بسزایی
در حفظ و نگهداری محیطزیست داشته باشد.
 .3آموزش درباره طبیهت و محیطزیست از طریق رسانهها
بیش از هر ابزار دیگری میتواند در ایجاد حساسیت در
افکار عمومی نقشآفرینی کند.
 .4برنامهریزی هدفمند روی کودکان و نوجوانان میتواند
اثرگذار باشد .بدین نحو که این آموزشها در خود
طبیهت صورت گیرد تا اهمیت آن برای کودکان
قابللمس باشد .ایده مدرسه طبیهت باید خیلی اجرا
گردد.
 .5بهترین گزینه برای موفقیت در هر فهالیتی مشارکت
مردم است؛ بنابراین برای دستیابی به رفتار مطلوب
محیطزیستی باید بر روی برنامههای مشارکتی
منطقهای و محلی در شهرها تمرکز نمود.
 .6سیاستگذاری مناسب دربارۀ طبیهت و محیطزیست
مانند اختصاص بخشی از محتوای کتاب درسی و یا
آموزش در سطح دانشگاهی میتواند گام بزرگی در
بهبود وضهیت و شرایط محیطزیستی بوده و باعث
ترویج این مقوله از هر فردبهفرد دیگر باشد.
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 گفتمانسازی مسائل محیطزیستی و منابع، در پایان.9
 به جامههپذیری و اجتماعیسازی این مسائل،طبیهی
 پس الزم است تا این مسائل بیشتر در.کمک میکند
.جامهه موردگفتگو قرار گیرند
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محور به نهادینه- آموزشهای محله محور و خانوار.7
شدن رفتارهای بومگرایانه در افراد کمک قابلتوجهی
.میکند
 حمایت از زراعت و دامداری شهری و ایجاد فضای سبز.8
شهری و باغشهرها میتواند یکی دیگر از راهکارهای
.حفاظت و نگاهداری از طبیهت و محیطزیست باشد
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