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Abstract:
Natural environment and its troubles are prevalent.
Environment conservation requires appropriate proenvironmental behaviors. Thus, this paper aimed to
investigate the environmental behavior (EB) and its
relationship to environmental concern, using information
resources of environmental awareness and some
demographic factors such as gender and age among
Iranian university students (the case of Shiraz University
students). Using a survey method and a structured
questionnaire, 400 students were studied in Iran. The
environmental behavior scale (Mirfardi et al., 2017) and
self- administered environmental concern scale were
used for measuring the variables. The samples were
selected via clustering sampling with the appropriated
size. Face validity and factor analysis were used for the
validity and Croanbach’s Alpha (environmental
behavior= 0.55; environmental concern= 0.77; use of
information resources of environmental awareness, 0.68)
for the reliability evaluation. Findings showed that there
was a direct and significant relationship between the
variables of age, and environmental concern as well as
the information resources of environmental awareness as
independent variables and the pro-environmental
behavior as the dependent variable (p. < o.oo1) Also, the
environmental behavior variable showed a significant
difference with the gender variable. This study showed
that environmental concern, and age have important
roles in the formation of environmental behavior.
Keywords: Environmental Behavior, Environmental
Concern, Information Resources of Environmental
Awareness, Gender, Shiraz.
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:چكیده
این مقاله با بهرهگیری از روش پیمایشی به بررسی رفتار محیطزیستی
 استفاده از،دانشجویان دانشگاه شیراز و رابطه آن با نگرانی محیطزیستی
منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی و برخی متغیرهای جمهیتشناختی
 جامهه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بودهاند که تهداد.پرداخته است
 نفر بهعنوان حجم نمونه تهیین و با استفاده از روش نمونهگیری400
 متغیر رفتار محیطزیستی با.خوشهای متناسب با حجم نمونهها انتخاب شدند
استفاده از مقیاس رفتار محیطزیستی بکار گرفتهشده توسط میرفردی و
 متغیر منابع اطالعاتی آگاهی،(Mirfardi et al., 2017) همکاران
محیطزیستی با استفاده از مقیاس منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی بکار
Pazokinejad & ( گرفتهشده توسط پازوکی نژاد و صالحی
-) و متغیر نگرانی محیطزیستی با استفاده از مقیاس محققSalehi.,2014
 برای تهیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار سازه و صوری.ساخته سنجیده شدند
 برای تهیین پایایی مقیاس رفتار محیطزیستی و نگرانی. استفاده شده است
 از هماهنگی درونی ابزار به روش آلفای کرونباخ استفاده شده،محیطزیستی
 منابع اطالعاتی،0/55 است که مقدار آن برای رفتار محیطزیستی برابر با
0/74  و برای نگرانی محیطزیستی برابر با0/68 آگاهی محیطزیستی برابر با
. تجزیهوتحلیل شدSPSS  دادههای پرسشنامه بهوسیله نرمافزار.بوده است
یافتههای تحقیق نشان داد که متغیر وابسته (رفتار محیطزیستی) با
 منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی و سن،متغیرهای نگرانی محیطزیستی
 همچنین رفتار. درصد رابطه مستقیم و مهناداری دارد99 در سطح
. درصد دارای تفاوت مهناداری بود95 محیطزیستی زنان و مردان در سطح
 نقش مهمی در رفتار،نتیجه اینکه نگرانی محیطزیستی و سن افراد
.محیطزیستی دارند
 نگرانی، رفتار محیطزیستی، محیطزیست:واژههای کلیدی
. شیراز، جنسِت، منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی،محیطزیستی
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مقدمه
محیطزیست ،عنصری حیـاتی بـرای زنـدگی انسـانها اسـت و
حــوزههــای علمــی گونــاگونی بــه آن توجــه دارنــد .توجــه بــه
محیطزیست در دهههای اخیر در حوزه علوم اجتماعی روزافزون
بوده است.
هرچند تفکر درباره اهمیت و ارزش محیطزیسـت بهانـدازه
تـاریخ جوامـع انسـانی قـدمت دارد ( Banifatemeh et al.,
 ،)2013اما امروزه نقش عوامل انسانی برای مقابله با مشکالت
محیطزیستی و نیـز یـافتن راهحـلهـای مناسـب ،بیشازپـیش
موردتوجــه صــاحبنظــران و اندیشــمندان قــرار گرفتــه اســت
( .)Mahdavi et al., 2010 ،Salehi, 2010بخش زیـادی
از آلودگیهای محیطزیستی ناشـی از رفتارهـای افـراد اسـت و
رفتارهای محیطزیستی انسـان ،بـهعنوان یکـی از مهمتـرین و
تأثیرگذارترین عوامل بر محیطزیسـت ،موردتوجـه اندیشـمندان
قرار گرفته است ) .(Salehi & Emamgholi,2013از نظر
مفهومی ،رفتارهای محیطزیسـتی ،مجموعـهای از کـنشهـای
افراد جامهه نسبت به محیطزیست است که در یک طیف وسیع،
احساسات ،تمایالت و آمادگیهای خاص برای رفتار نسـبت بـه
محیطزیست را شامل مـیشـود ( Hajizadeh Meymandi
 .)et al.,2015درواقـع ،نـوع برخـورد افـراد بـا محیطزیسـت
میتواند پیامدهای محیطزیستی متفاوتی داشـته باشـد .در ایـن
زمینه ،میتوان از دو گونه رفتـار محیطزیسـتی مسـئوالنه و یـا
غیرمسئوالنه نام برد .در هر جامههای افراد به گونههایی خاصی
با محیطزیست رفتار میکنند که ممکن است این برخورد کامالً
مسئوالنه یا کامالً غیرمسئوالنه یا رفتاری بینابین این دو باشـد
) .(Aghili, 2009مســائل محیطزیســتی منحصــر بــه یــک
جامهه یا مکان جغرافیایی خاص نیسـتند ،بلکـه ابهـاد فراملیتـی
دارد ()Salehi & Emamgholi, 2013؛ بنـــابراین،
محیطزیست از سطح ملـی تـا جهـانی ،در مهـرض تهدیـدهای
جدی است .فهرست این تهدیدها از گرم شدن اقلیم زمین تـا از
دست دادن تنوع زیستی و انواع آلودگیهایی که بشر برای مهار
طبیهت و محیطزیست و در نهایت کسب قدرت و ثروت به کره
زمین تحمیل کرده و موجـب تخریـب آن شـده ،متهـدد اسـت.
تخریب محیطزیست و از بین رفتن آن مساوی با تخریب چرخه
زندگی و از بین رفـتن امکـان ادامـه حیـات اسـت ( Salehi,
.)2017

کنشها و رفتارهای محیطزیستی ضمن اینکـه بـر بیشـتر
مسائل و تهدیدات محیطزیست تـأثیر مـیگذارنـد ،خـود نیـز از
عواملی تأثیر میپذیرند ) .(Ghaderi et al., 2015تحقیقات

گوناگون نشـان دادهانـد کـه عوامـل گونـاگونی بـر رفتارهـای
محیطزیستی تأثیر دارند که از جمله آنهـا میتـوان بـه نگرانـی
محیطزیستی ( Franson & Garling, 1999; Millfont
 ،)& Duckitt, 2006 & Hedlund, 2011منــابع
اطالعاتی آگاهی محیطزیسـتی ( Chan, 2001, Barber et
 )al., 2009, Schlegelmich, 1996و یــا بــه برخــی
تحقیقــات اشــاره نمــود کــه بــه نقــش جنســیت پرداختــهانــد
( & Davidson & Freudenburg, 1993, Stern
.)Dietz, 1993 & Zelezny, 2000

نگرانی محیطزیستی به بخشی از دغدغههای محیطزیستی
میپردازد که با میـزان آگـاهی افـراد از مشـکالت مربـوط بـه
محیطزیست و تالشهایی بـرای حـل ایـن مشـکالت مـرتبط
است .برخی محققان نگرانـی زیسـتمحیطی را بـهعنوان یـک
ارزیابی یا نگرشی نسبت به حقـایق ،رفتـار خـود فـرد یـا رفتـار
دیگران همراه با پیامدهایی برای محیطزیست تلقـی مـیکننـد
( .)Fransson & Gärling., 1999فریتیو )2010( 1مهتقـد
است که دستیابی به آگاهی محیطزیستی نخسـتین گـام در راه
نیل به پایداری محیطزیستی بهطور انسانی است و اساساً شـرط
بقای آینده بشریت آگاهی محیطزیسـتی ،توانـایی فهـم اصـول
شناخت محیطزیست و زندگی کردن بـر پایـه آنهاسـت .نتـایج
تحقیق کالنتری و همکــاران )2007( 2نشـان داد کـه دغدغـه
زیستمحیطی ،ارزشهای افـراد را در خصـوص ارتبـاط میـان
محیطزیست و جامهـه و ارتبـاط میـان افـراد و محیطزیسـت و
ادراکات آنان از مسائل خاص زیستمحیطی تأیید میکند .زنان
همواره ارتباط نزدیکی با محیطزیست دارند و بهصورت مستقیم
یا غیرمستقیم از آن بهرهمند میشوند بنابراین بجاسـت کـه بـه
فهالیتهای محیطزیستی آنها توجه ویژه شـود .زنـان میتواننـد
مسیر بسیاری از رفتارهای پرخطـر ضـد محیطزیسـت را تغییـر
دهند(.)Ahmadi et al., 2017
دانکلمن مهتقد است که اگرچه در نگـاه اول ،ارتبـاط میـان
جامهه انسانی و محیطزیست فیزیکـی از نظـر جنسـیت خنثـی
تلقی میشود ،بهگونهای که به نظر میرسد بـه شـیوه مشـابهی
هم زنان و هم مردان را تحت تأثیر قرار میدهد ،ولی با بررسی
دقیقتر میتوان پی برد که این رابطه بههیچوجه خنثی نیسـت.
ساخت اجتماعی -فرهنگـی متمـایز ایـن روابـط میـان زنـان و
مردان بدین مهنی است که ارتباط میان افراد و محیط فیزیکـی
1. Frytyev
2. Kalantari et al.
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بـــرای دو جـــنس ،بـــه گونـــه متفـــاوتی عمـــل میکنـــد
( .)Dankelman,2005اســترن و دایتــز )1993( 1در مطالهــات
خود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه زنـان در مـورد نتـایج مضـر
محیطزیســتی بــرای دیگــران ،اکوسیســتم و خــود ،اعتقــادات
قــویتری دارنــد و ایــن عقایــد بیشــتر رفتارهــای طرفــداران
محیطزیست را پیشبینی میکنـد (Zelezny et al., 2000,
Hunter et al., 2004; Pisano & Lubell., 2015,
.)Xiao & McCright., 2015

اقشار ،گروهها و جنسیتهای مختلف ممکن است از میزان
متفاوتی از نگرانیهای محیطزیستی برخوردار باشند و به همین
تناسب میتواند رفتارهای محیطزیستی گوناگونی داشته باشـند.
رفتارهای محیطزیستی گروهها و اصناف مختلف بهویژه فهاالن
اقتصادی در روسـتاها و غیـره ،موردمطالهـه پژوهشـگران قـرار
گرفتهاند .با وجود اهمیت چنین اقشاری در حفظ تنـوع زیسـتی،
ضرورت دارد رفتار محیطزیستی شهروندانی که هم در مطالهات
کمتر موردتوجه قرار گرفتهاند و هم نقـش مهمـی در مـدیریت
رفتارهای محیطزیستی دارند ،به شکل تخصصی مورد ارزیـابی
قرار گیرد .هرگونه مطالههای در زمینه مسائل مهم جامهه ،مـی-
بایست در راستای دستیابی بـه شـناخت علمـی مسـئله و ارائـه
پیشنهادهای کاربردی برای کاهش دامنه مسئله باشـد .بـا ایـن
تهبیر ،هر پژوهش اجتماعی ضمن اینکه به تبیین مسـئله مـی-
پردازد؛ نگاهی به آینده نیز دارد تـا کنشـگران را بـه کنشـگری
سازنده برای برونرفت از آن مسئله ترغیب نمایـد .دانشـجویان
بهعنوان نسلی مرتبط با دانش و آگاهیهای نوین ،میتواننـد در
زمینههای اجتماعی نقش مهم و سازندهای داشته باشند .افـزون
بر نقش دانشجویان در جامهـه؛ نقـش زنـان و مـردان در رونـد
جامههپذیری کودکان و نوجوانان نیز اهمیـت محـوری دارد .در
زمینــه محیطزیســت نیــز نقــش اقشــار گونــاگون و بــهویژه
شهروندانی که با حوزههای جامههپذیری و اجرایی آینده سروکار
دارند ،انکارناپذیر است .حفظ محیطزیسـت ،بـهعنوان ضـرورت
دهههای کنونی بشـر و بـهویژه جامهـهای چـون ایـران کـه در
منطقه نیمهخشک جهان قرار دارد؛ نیازمند رفتارهای مسـئوالنه
درباره محیطزیست است و جوانان و دانشجویان هـم بـهعنوان
نسل فهال آینده و هم بهعنوان نسلی که بیشـترین پیونـد را بـا
منابع و فناوری اطالعاتی نوین ،حوزه دانش ،متون نوشـتاری و
آگــاهیبخش دارنــد ،میتواننــد نقــش مهم ـی در زمینــه حفــظ
محیطزیست داشته باشند .بهرهگیـری از ظرفیـتهـای انسـانی
1. Estern & Dietz

137

دانشگاهها برای بهبـود بخشـیدن بـه رفتارهـای محیطزیسـتی
نیازمند دستیابی به اطالعات تحلیلی از رفتارهای محیطزیسـتی
دانشجویان دانشگاهها است .دانشـگاه شـیراز بـهعنوان یکـی از
دانشگاههای جامع کشور که حدود  19هـزار نفـر دانشـجو دارد
( )Shiraz University,2018و بخـــش قابـــلتوجهی از
دانشجویان آن بومی استان فارس میباشـند ،میتوانـد هـم در
زمینــه رفتــار محیطزیســتی و هــم مشــارکت در برنامــههای
آموزشی ،پژوهشی و اجرایی مرتبط با محیطزیست نقش مهمی
ایفا نماید.
اســتان فــارس و شــهر شــیراز نیــز در منطقــه خشــک و
نیمهخشک کشور قرار دارد و برنامههای محیطزیستی برای این
منطقه از ضرورت باالیی برخوردار اسـت .هرگونـه برنامـهریزی
بـــرای مشـــارکت دادن دانشـــجویان در برنامـــههای حفـــظ
محیطزیست و بهرهمندی از توانایی آنان نیازمند شناخت علمـی
از نگرانی آنها در این حوزه و نوع رفتار محیطزیستی آنان است.
دانشگاه بهعنوان مرکزی که زنان و مـردان جـوان و همچنـین
افراد مناطق و قومیتهای گونـاگون در آن بـه تحصـیل مـی-
پردازند ،بستر مناسـبی بـرای ارزیـابی رفتارهـا و نگرانـیهـای
محیطزیستی است .ازاینرو ،هدف تحقیق حاضـر ،بـر آن بـوده
است تا به شناسایی علمی وضهیت رفتار محیطزیستی و رابطـه
آن با نگرانی محیطزیستی در میان دانشجویان دانشـگاه شـیراز
بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که نگرانی محیطزیستی چه
ارتباطی با رفتار محیطزیستی دانشجویان دانشگاه شیراز دارنـد؟
با توجه به حضور روزافزون زنان در عرصـههـای دانشـگاهی و
نقــش آنهــا هــم در کــانون خــانوادههــا و هــم در عرصــههــای
اجتماعی؛ ارزیابی مقایسهای رفتار محیطزیستی دانشـجویان بـا
توجه به جنسیت آنها میتوانـد جایگـاه محیطزیسـت و دغدغـه
درباره آن را بین زنان و مردان نشان دهد .در این راسـتا ،رفتـار
محیطزیستی زنان و مردان به شکل مقایسهای نیز مورد تحلیل
قرار میگیرد.
پــژوهشهــای گونــاگونی در زمینــه رفتــار محیطزیســتی
انجامشده که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود.
متقی و گویمی )2013( 2تحقیقی با عنـوان «گردشـگری و
محیطزیست (بررسی فرصتها ،نگرانی و رفتار محیطزیستی در
بین گردشگران ساحلی شهر بوشهر)» به این نتیجه رسیدند کـه
نگرانی محیطزیستی و فرصتها هر یک بهنوبه خـود بـا رفتـار
2. Motaghi & Ghoyomi
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محیطزیستی گردشگران رابطه مهنادار و مثبتی دارند .نصرتی و
همکاران ( 1)2017تحقیقی با عنوان «تبیین جامههشناختی رفتار
محیطزیســتی در بــین شــهروندان شــهر تهــران» را بــا ابــزار
پرسشنامه و با نمونه  385نفری انجام دادند ،آنان دریافتنـد کـه
رابطه مثبت و مهناداری بین نگرش و منـابع اطالعـاتی آگـاهی
محیطزیستی با رفتـار محیطزیسـتی وجـود دارد .درمجمـوع دو
متغیر نگـرش و آگـاهی محیطزیسـتی توانسـتهاند  6درصـد از
واریــانس رفتــار محیطزیســتی را تبیــین کننــد .میرفــردی و
همکـــاران )2017( 2تحقیقـــی بـــا «عنـــوان بررســـی تـــأثیر
مسئولیتپذیری بـر رفتارهـای محیطزیسـتی بـا میـانجیگری
رسانهها (نمونه موردی :شهر اهواز)» به این نتیجه رسـیدند کـه
مســئولیتپذیری و میــزان اســتفاده از رســانههــا بــا رفتــار
محیطزیســتی رابطــهای مهنــادار و مثبــت دارد .همچنـین بــین
متغیرهــای ســن ،جنســیت ،وضــهیت تأهــل بــا رفتارهــای
محیطزیستی رابطه و تفاوت مهناداری مشاهده نگردید .احمدی
و همکــاران )2017( 3در تحقیق ـی بــا عنــوان «بررســی رابطــه
جنسیت با شهروندی محیطزیستی (مطالهه مـوردی منـاطق ،3
 11و  19تهران)» که با ابـزار پرسشـنامه در شـهر تهـران و بـا
نمونه  385نفری انجام دادند ،دریافتند که تفاوت مهناداری بـین
آگاهی محیطزیستی و رفتار محیطزیستی زنان و مـردان وجـود
دارد .ســلیمان پــورعمران و همکــاران )2017( 4در تحقیق ـی بــا
عنوان «جهانیشـدن ،سیاسـت و سـواد محیطزیسـتی :سـیری
تاریخی به مکاتب و نظریهپردازان محیطزیست» به این نتیجـه
رسیدند که بین رفتار حفاظـت از محیطزیسـت بـا اطالعـات و
آگاهی زیستمحیطی ،نگرش و نگرانی زیستمحیطی ،آموزش،
ســواد و اخــالق زیســتمحیطی ارتبــاط مهنــاداری وجــود دارد.
عبـــاسزاده و کـــریمزاده )2017( 5در تحقیقـــی بـــا عنـــوان
«جهتگیریهای زنان نسبت به محیطزیسـت (محـل مطالهـه:
ارومیه)» دریافتند کـه دغدغـههای (نگرانـی) محیطزیسـتی در
زنان شکل گرفتـه اسـت ،امـا بـه دلیـل وجـود برخـی عوامـل
ساختاری و فرهنگی ،ایـن دغدغـهها در عمـل و در رفتارهـای
روزمــره نقــش مــؤثری نــدارد .نهیمــی و همکــاران )2018( 6در
تحقیقی با عنوان «تحلیل سازههای محیطزیستی تأثیرگـذار بـر
1. Nosrati et al.
2. Mirfardi et al.
3. Ahmadi et al.
4. Soleiman Pouromran et al.
5. Abaszade & Karimzade
6. Naeimi et al

رفتار حفاظت از محیطزیست روسـتاییان شهرسـتان بـاغملـک
استان خوزستان» دریافتنـد کـه متغیرهـای اخـالق ،ارزشهـا،
نگرش ،نگرانی و نیت محیطزیستی تأثیر مهنـیداری بـر متغیـر
رفتار محیطزیستی داشتند .تام و چـان )2017( 7در تحقیقـی بـا
عنوان «نگرانی محیطزیستی ارتباط ضهیفی با رفتارهای حـامی
محیطزیست در بهضی جوامع دارد» به این نتیجه رسیدند که در
جوامهی که بیاعتمادی ،باور به کنترل خارجی و اعتقاد به نظـم
کمتر است ،نگرانی محیطزیستی نیز کمتر اسـت و نگرانیهـای
محیطزیســتی در کشــورهایی کــه فردگرایــی رواج دارد ،بیشــتر
است .کاسالو و اسکاریو )2018( 8در تحقیقی بـا عنـوان «عـدم
همبســتگی میــان نگــرش و رفتــار محیطزیســتی شــهروندان
اســپانیایی» دریافتنــد کــه بــین نگرشهــای قــوی و رفتــار
محیطزیســتی ارتبــاط مثبــت و مهنــاداری وجــود دارد .در ای ـن
تحقیق رابطه سن و جنسیت با رفتار محیطزیسـتی تأییـد شـد.
گالن و همکاران )2019( 9در تحقیقـی بـا عنـوان «چـه کسـی
بیشتر آلودگی ایجاد میکند؟ تفاوت جنسـیتی در مصـرف» بـه
این نتیجه رسیدند که زنـان نسـبت بـه مـردان کمتـر آلـودگی
محیطزیســتی ایجــاد میکننــد ،بنــابراین رفتــار محیطزیســتی
مسئوالنهتری نسبت به مردان دارند.
ادبیات تحقیقی موجود در زمینه رفتار محیطزیسـتی نشـان
مــیدهنــد کــه مطالهــات بیشــتر بــر روی فهــاالن عرصــههای
اقتصادی و تولیدی و یا شهروندان عـادی انجـام شـده اسـت و
دانشــجویان و دانشــگاهیان ،بــا وجــود نقشــی کــه در زمینــه
محیطزیست میتوانند داشته باشند ،کمتـر مـورد مطالهـه قـرار
گرفتهانـد .ایـن پـژوهش بهصـورت ویـژه بـه رفتـار و دغدغـه
محیطزیستی دانشجویان یکـی از دانشـگاههـای جـامع کشـور
پرداخته است.
برای روشن شدن بهد تحلیلی – نظری موضوع مروری بـر
نظریهها انجام میشود.
بـرای بررســی رفتارهـای محیطزیســتی ،منـابع اطالعــاتی
آگاهی محیطزیستی و نگرانی محیطزیستی ،تهدادی از نظریهها
بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم قابلیت کاربرد در این حوزه را
دارند که در اینجا ،به مهرفی آنها و تناسـب نظـری بـا موضـوع
بررسی پرداخته میشود.

7. Tam & Chan
8. Casaló & Escario
9. Guillén et al.
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اکوفمینیسم ،بهعنوان یکی از شـهب فرعـی فمینیسـم کـه
نگران موضوعات محیطزیستی است ،نقش جنسیت را در روابط
اجتماعی – محیطزیستی برجسته میکند .شـاخههای مختلـف
اکوفمینیسم ،از قبیل انواع روحانیـتگرا و مهنـوی ،مـادیگرا و
مقاومتی آن هر یک تحلیل انتقادی خاص خـودش را از رابطـه
میان سرکوب زنان و به انحطاط کشاندن محیطزیسـت طبیهـی
عرضه میکند .آنچه در شاخههای مختلـف اکوفمینیسـم نقطـه
اشتراک این نظریهها است ،سخن از ارتباطی است که بین زنان
و طبیهت قائل هستند (.)Warren, 2000
بر پایه نظریه اکوفمینیسم زنان ،حامی بـالقوه سیاسـتهای
محیطزیستی هستند .اکوفمینیستها بر این باورند که بین زنان
و جنبشهایی که در راسـتای حفاظـت از محیطزیسـت شـکل
گرفتهاند ،پیوسـتگی وجـود دارد ) .(Dunlup, 1978مطـابق
رویکرد ذاتی اکوفمینیسم ،پیوند زنان بـا طبیهـت اجتنابناپـذیر
است .در حقیقت ،زنان به خاطر پارهای ویژگیهای ذاتی (نظیـر
فرزند آوری ،مهربانی و عطوفت ،مراقبت و  )...قرابت بیشتری با
طبیهت که بهنوعی ،از همین ویژگیها برخـوردار اسـت ،دارنـد.
این رویکرد ،نقطه مقابل رویکـرد برسـاخت گرایانـه اسـت کـه
مدعی است جنسیت ،برساختهای اجتماعی است ( Kalantari
 )et al., 2007و رابطه زنان با طبیهت در زمینههای اجتمـاعی
خاصی برساخته میشود و درک رابطه زنان و مردان با طبیهـت،
نیازمند درک واقهیت مادی آنان (طبقه ،کاست و نژاد) به همـان
اندازه جنسیت آنان است.
نظریهپردازان ارتباطات نیز نقش رسانهها را در شیوه تفکر و
رفتار افراد اساسی تلقی میکردند و مهتقد بودنـد کـه رسـانه در
هدایت افراد جامهه بهسوی تفکر و یا شیوه رفتار خاصی موافـق
با آنچه رسانه تبلیغ میکند ،نقش اساسی بازی میکند ( Surin
 .(& Tankard, 2007: 310نظریه مربوط به ایـن گـرایش
فکـری ،نظریـه «نظریـه گلولـه جـادویی» یـا نظریـه «سـوزن
تزریقی» نامیده میشود .این نظریه با مفروض گـرفتن «قـدرت
نامحدود پیام رسانهها» و «شکنندگی باالی مخاطـب در برابـر
پیامهای ارتباطی» تـأثیر رسـانهها را مسـتقیم ،فـوری و قـوی
میداند .نظریه برجستهسازی حاکی از آن است که دسـتور کـار
عمومی انواع چیزهایی که مردم درباره آنها بحـث میکننـد ،بـه
آنها میاندیشند و نگرانـی خـود را ابـراز میکننـد ،قویـاً توسـط
رسانههای خبری که انتخاب میکنند ،شکل میگیـرد و جهـت
مییابد ).)Weimer & Joseph, 2005: 702
گیدنز برخالف برخی از جامههشناسان ،به موضوعهای
محیط زیستی و جایگاه طبیهت در نظریه اجتماعی خود توجه
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بیشتری نشان داده است ( .)Barry, 2001وی با تمایز
ریسکهای گذشته و حال ،دو نوع ریسک را از هم مجزا
میسازد :ریسک خارجی و ریسک تولیدشده .در گذشته تنوع
ریسکها ناشی از طبیهت بود اما امروز نگران کارهایی هستیم
که خود با طبیهت میکنیم .این انتقال نشانه ظهور سیاست
محیطزیستی و عالیق محیطزیستی است ( Giddens,
 .)2001گیدنز ریسک تولیدشده را در قالب مدرنیته مطرح
میکند .مدرنیته دنیای افسارگسیختهای است که از نظر
سرعت ،دامنه و عمق دگرگونی بر نظامهای قبلی پیش گرفته
است .به گفته وی ،مدرنیته یک فرهنگ مخاطرهآمیز است
( .)Ritzer & Goodman, 2011مدرنیته احتمال کلی
مخاطره را در برخی از حوزهها و شیوههای مهین زندگی کاهش
میدهد ،اما درعینحال شاخصهای مخاطره آفرین جدیدی را
مطرح میسازد که در اعصار پیشین بیشتر آنها و یا همه آنها
ناشناخته بودند ( .)Turner,1994گیدنز سیاستهای
زیستمحیطی را پیشرفتهایی میداند که به سمت اخالقی
شدن نظم اجتماعی ،نهادها و روابط گرایش دارد .او جنبشهای
محیطزیستی را کوششی برای استقرار فردی بنیادهای اخالقی
و امنیت هنجاری در زندگی مردم میداند ( .)Barry, 2001در
مورد اهمیت نظریه گیدنز میتوان گفت :نخست ،اینکه
تبیینهای او ناظر به بررسی تهامل میان سرمایهداری و
منفهتگرایی است و هرچند بهصورت ناقص -این تبیینها
نقطه شروعی قوی برای تبیین خاستگاههای تخریب
محیطزیست به شمار میآیند .دوم ،نظریه اجتماعی گیدنز توجه
خاصی به بهد فضاییمکانی فرایندهای اجتماعی و روشهای
جغرافیایی کرده و توانسته است ماهیت جامههشناختی
شهرگرایی و جهانیشدن و نسبت آنها را با مسائل
زیستمحیطی بررسی کند .سوم ،رویکرد تفهمی -تفسیری
گیدنز در نظریه اجتماعی و به دست دادن الگوهای علّی متکثر
برای بررسی فرایندهای اجتماعی ،موجب شده که به موضوع
نقش قدرت سیاسی و ایستارهای فرهنگی در تخریب
محیطزیست نیز توجه شود ( )Goldblatt, 1996و سرانجام
اینکه تبیین گیدنز از خاستگاههای جنبشهای اجتماعی
زیستمحیطی در نظریه اجتماعی ما را متوجه اهمیت بررسی
ویژگیهای دوگانه قدرت فرهنگی و سیاسی میکند.
بک ،مفهوم جامهه مخاطرهآمیز را برای بازتاب تغییرات
اجتماعی اساسی ارائه داد که مشکالت محیطی را به زندگی
سیاسی و اجتماعی آورده است ( .)Turner, 2006آنچه
موجب تمایز بک از سایر نظریهپردازان اجتماعی مدرن میشود،

140

میرفردی و سالمتیان :رفتار محیطزیستی دانشجویان دانشگاه شیراز و ارتباط آن با نگرانی محیطزیستی و...

این است که وی به امکانات بالقوه فاجههآمیز و دهشتناک
تخریب محیطزیست جهانی که محور مسائل زیستمحیطی
است ،پرداخته است ( .)Goldblatt, 1996به نظر بک،
طبیهت و جامهه در جامهه صنهتی کالسیک از هم جدا شده
بودند ،اما در جامهه صنهتی پیشرفته عمیقاً درهمتنیده شدهاند
(.)Ritzer, 2005
جامهه مخاطرهآمیز ،جامهـهای است که در آن نگرانی افراد
از آفات و بالیای طبیهی به سمت مخاطرات ناشی از
فهالیتهای انسانی که اغلب شکل جهانی و فراگیر دارند ،جهت
پیـدا کـرده است ( .)Ghasemi, 2009بـهزعم بک ،مشکل و
تناقض اساسی در جامهه مهاصر ،خطرات عظیم و بالیای
وخیمی است که محصول جامههاند ،اما جامهه بـهتنهایی قادر به
رفع آنها نیست ) (Beck, 1998به نظر بک ،در برابر خطرات
هســتهای ،شــیمیایی و بیوتکنولوژیکی ،دیگر امکان تصمیمات
مهتبر و مقتدر که توسط گروههایی از متخصصان گرفته میشد،
وجود ندارد ،بلکه اقتــدار در میان گستره عظیمی از گروههــای
اجتماعی پراکنده است ،که ارتباط متقابل پیوسته آنها میتوانــد
جامهه را به سطح جدیدی از خود -انتقادی برساند ( Frankel,
.)2003

هرچند نوگرایی یا مدرنیته پیشرفته ،جامهه مخاطرهآمیز را
به بار آورده که سرشار از مخاطرات و مصائب ناشی از نظامهای
عقالنی غیرانسانی و غیر عاطفی است ،اما این امکان را نیز
برای انسانها پدید آورده که درباره خود و نظام روابط
اجتماعیشان بازاندیشی کنند و درنتیجه خود و جامههشان را
بازسازی کنند ( .)Ritzer & Goodman, 2011به بیانی
دیگر« ،در مواجهه با مخاطرات جدید ،دانش تکنیکی و علمی و
پزشکی و بهداشتی موضوع موشکافی و بررسی بیشتر قرار
گرفتهاند» .بک به دانشپژوهان به خاطر نقششان در خلق و
حفظ جامهه مخاطرهآمیز بسیار سخت میگیرد .به باور وی،
اغراق نیست اگر بگوییم که علوم با توجه به نحوه برخوردشان
با مخاطرات در حوزههای مختلف ،حیثیت تاریخی مبتنی بر
عقالنیتشان را تا اطالع ثانوی بر باد دادهاند (.)Beck, 1992
در مجموع ،میتوان گفـت کـه در اندیشـه بـک ،تحـوالت
صــنهتی هــم بــه افــزایش مخــاطرات بــهویژه مخــاطرات
محیطزیستی و هم به کاهش اثربخشی دانش و دانشـمندان در
فراهمسازی یک زندگی عقالنی و امن برای انسانها انجامیـده
است .درمجموع میتوان گفت کـه در اندیشـه بـک ،تحـوالت
صــنهتی هــم بــه افــزایش مخــاطرات بــهویژه مخــاطرات
محیطزیستی و هم به کاهش اثربخشی دانش و دانشـمندان در

فراهمسازی یک زندگی عقالنی و امن برای انسانها انجامیـده
است.
نظریه رفتار برنامهریزیشده بهعنوان یکی از پرکاربردترین
نظریههای علوم رفتاری ،در پژوهشهای مختلف در تبیین رفتار
و تهیین مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آن مورداستفاده قرارگرفته
است .نظریه رفتار برنامهریزیشده بر این فرض استوار است که
افراد منطقی بوده و پیش از درگیری در عملی خاص پیامدهای
آن را ارزیابی میکنند ( .)Godin & Kok, 1996بر اساس
این نظریه قصد یا همان نیت افراد ،پیشگویی کننده رفتار بوده
و این سازه خود تحت تأثیر سه سازه مستقل نگرش،
هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری ادراکشده قرار میگیرد.
نگرش ،ارزیابی مثبت یا منفی فرد از انجام یک رفتار مشخص
میباشد .هنجارهای انتزاعی نیز به فشارهای اجتماعی درک
شده که ممکن است باعث شود فرد رفتار خاص را انجام دهد یا
از آن سرباز زند ،اشاره دارد ( )Ajzen, 2004سرانجام ،کنترل
درک شده سختی یا آسانی متصور شده در خصوص اجرای یک
رفتار ویژه است ( ;Sandoghi & Raheli, 2016
)Mazloomy Mahmoodabad et al., 2006
بدینصورت ،مطابق این نظریه افراد در صورتی رفتاری با
پیامدهای مثبت زیستمحیطی انجام میدهند که نگرش مثبت
به آن رفتار داشته باشند ،دیگران از آنها انتظار آن عمل را
داشته و آنها را اینگونه حمایت کنند و خودشان را برای انجام
آن رفتار و تمایل به آن قادر و توانمند ببینند ( Klockner,
 .)2013در نظریه رفتار برنامهریزیشده تأثیر عوامل بیرونی نیز
در نظر گرفته میشود .بهعنوان نمونه ،بر پایه این نظریه
میتوان استدالل کرد که رفتار زیستمحیطی تحت تأثیر دامنه
گستردهای از عوامل خارج از کنترل فرد قرار میگیرد .بنابراین
نظریه رفتار برنامهریزیشده شامل فشارهای رفتاری خارج از
کنترل افراد نیز میباشد ( )Kaiser et al., 1999و تبیین
رفتارهای محیطزیستی با استفاده از این نظریه در تحقیقات
(متهدد Taylor & Todd, 1997; Fielding et al.,
& 2008; Klockner, 2013 & Botetzagias
 )Malesios, 2015گواه بر این مدعاست.

با توجه به نظریههای مهرفیشده ،چارچوب نظری ترکیبـی
برای تبیین فرضیههای پژوهش به کار گرفته شده است .بحـث
مخاطرات در جامهه که امروز در دیـدگاه نظریـهپردازانی چـون
گیدنز و بک مورد تأکید قرار گرفته اسـت ،در کنـار آمـوزههـای
رفتار برنامهریزیشـده میتوانـد بـرای تبیـین فرضـیه نگرانـی
محیطزیستی که همراه با نوعی ارزیابی از مخـاطرات فـرا روی
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محیطزیست است ،به کـار گرفتـه شـود .ایـن دو نظریـهپـرداز،
مخاطرات فراروی زندگی بشر بهویژه خطرات مرتبط با تخریـب
محیطزیست را بهعنوان یکی از دغدغههای بشر امروز و نسل-
های آینـده برشـمردهاند .ازآنجاییکـه نظریـه اکوفمینیسـم بـه
موضوعات محیطزیستی با رویکرد جنسیتی مینگرد و تفـاوت-
های رفتاری زنان و مردان را مورد تحلیل قـرار مـیدهـد ،نیـز
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میتواند برای تبیین نقش جنسیت در رفتار محیطزیستی به کار
گرفته شود .بر پایه نظریههای یادشده ،با ارائه مـدل تحلیلـی و
فرضیههای زیر این پژوهش به تحلیل رفتارهای محیطزیسـتی
دانشجویان میپردازد.
بر پایه نظریههای یادشده ،فرضیههای زیر در این پژوهش
مورد تحلیل قرار میگیرند:

نگرانی محیطزیستی

جنسیت

سن

Environmetal
concern

Gender

Age

رفتار محیط زیستی
Pro- environmental
behavior

منابع اطالعاتی آگاهی
محیط زیستی
Information
resources of
environmental
awareness

شکل  .1مدل تحلیلی پژوهش
Figure1. Analytical Model of Research

فرضیههای زیر در این پژوهش مورد ارزیابی قرارگرفتهاند:
 بین نگرانی محیطزیستی و رفتار محیطزیستی
دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه مهناداری وجود دارد.
 بین منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی و رفتار
محیطزیستی دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه
مهناداری وجود دارد.
 بین سن و رفتار محیطزیستی دانشجویان دانشگاه
شیراز رابطه مهناداری وجود دارد.
 زنان و مردان دانشجو در دانشگاه شیراز رفتار
محیطزیستی متفاوتی دارند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش ،با رویکرد کمی ،نوع توصیفی -تحلیلی
(همبستگی) و روش پیمایشی انجام شده است .جامهه آماری،
کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بودهاند که با استفاده از فرمول
کوکران ،اندازه نمونه  387نفر به دست آمد ،اما برای دستیابی
به برآوردی دقیقتر ،اندازه نمونه به  400نفر افزایش یافت.
همچنین ،از روش نمونهگیری خوشهای متناسب با حجم برای
دسترسی به نمونهها استفاده شده است .متغیر رفتار
محیطزیستی با استفاده از مقیاس رفتار محیطزیستی بکار

گرفتهشده توسط میرفردی و همکاران ( )2017و متغیر نگرانی
محیطزیستی با استفاده از مقیاس محققساخته سنجیده شدند.
برای سنجش متغیر رفتار محیطزیستی ،از دو بهد مصرف انرژی
و استفاده بهینه و استاندارد ،استفاده شده است .برای تهیین
اعتبار مقیاس رفتار محیطزیستی از اعتبار سازه به روش تحلیل
عاملی استفاده شده است  .بر اساس نتایج بهدستآمده ،آزمون
 KMOبرای رفتار محیطزیستی ( )0/90است که بیانگر کفایت
اندازه نمونه است .افزون بر این ،شاخص مجذور کای ،برای
آزمون کرویت بارتلت ،برای سازهها ( (P >0/001است که به
لحاظ آماری مهنیدار است و نشان میدهد که بین متغیرها
همبستگی مهنیداری وجود دارد .برای تهیین پایایی مقیاس
رفتار محیطزیستی ،از هماهنگی درونی ابزار به روش آلفای
کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر با  0/55میباشد
که با توجه به اینکه پرسشنامه استاندارد بوده و در مطالهات
قبلی از پایایی مناسبی برخوردار بوده است ،پرسشنامه
مورداستفاده قرار گرفت .اعتبار پرسشنامه نگرانی محیطزیستی
و منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی به شیوه اعتبار صوری
برآورد گردیده است و برای ارزیابی پایایی نیز از ضریب پایایی
درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد که میزان آن برای مقیاس
نگرانی محیطزیستی برابر با ( )0/74و برای منابع اطالعاتی
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میرفردی و سالمتیان :رفتار محیطزیستی دانشجویان دانشگاه شیراز و ارتباط آن با نگرانی محیطزیستی و...

آگاهی محیطزیستی برابر با  0/68بوده است .در نهایت
دادههای پرسشنامه بهوسیله نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل
شد .تهریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر
ارائه میشوند:
رفتار محیطزیستی
رفتاری است که فرد در برخورد با محیطزیست از خود بروز
میدهد و منظور از رفتار در اینجا ،رفتار مسئوالنه افراد نسبت
به محیطزیست میباشد .افراد هر جامهه برحسب شرایط و

مقتضیات خاص اجتماعی ،فرهنگی و شخصیتی خود برخورد
متفاوتی نسبت به محیطزیست دارند ( & Kollmuss
 .)Agyeman, 2002این مقیاس برگرفته از کار میرفردی و
همکاران ( )Mirfardi et al., 2017میباشد .گزینههای
جواب این متغیر در یک سنجه  5قسمتی شامل موارد «خیلی
کم»« ،کم»« ،متوسط»« ،نسبتاً زیاد» و «خیلی زیاد» بوده
است که به ترتیب نمرات  1 ،2 ،3 ،4 ،5را به خود اختصاص
دادهاند .گویههای این مقیاس عبارتاند از:

جدول  .1گویههای سنجش متغیر رفتار محیطزیستی
Table 1. Items of Pro-environmental behavior measurement
گویهها Items
تا چه اندازه از المپ کممصرف جهت روشنایی خانه استفاده میکنید؟
?How often do you use energy-saving lamps at home
تا چه اندازه هنگام شستشوی دست و صورت ،شیر آب را که نیاز نداشته باشید ،میبندید؟
?How often do you shut off water when you do not need it while brushing your teeth
تا چه اندازه هنگام حمام ،دوش آب را زمانی که نیاز ندارید ،میبندید؟
?How often do you shut off water when you do not need it while taking a shower
تا چه اندازه وقتیکه از آبگرمکن استفاده نمیکنید ،درجه آن را کم میکنید؟
?How often do you turn down the water-heater temperature when you do not need it
تا چه اندازه چراغ اضافی در منزل را خاموش میکنید؟
?How often do you turn off unneeded lamps at home
تا چه اندازه درجه حرارت وسایل گرمازا را برای صرفهجویی انرژی کم میکنید؟
?How often do you turn down the temperature of heating devices to save energy
تا چه اندازه برای صرفهجویی در مصرف انرژی در خانه و خوابگاه ،از لباس گرم در فصل سرما استفاده میکنید؟
How often do you wear warm clothes at home or in the dormitory to save energy during
?cold seasons
تا چه اندازه از وسایل استاندارد محیطزیستی استفاده میکنید؟
?How often do you use environmentally friendly devices
تا چه اندازه زبالههای خود را تفکیک و مواد بازیافتی را جدا میکنید؟
?How often do you properly manage waste and set aside recyclable materials
تا چه اندازه هنگام گردش در محیط طبیهی از شاخ و برگ درختان و بوتهها برای پختوپز و گرما استفاده میکنید؟
?How often do you use tree branches or plants for cooking or making fire
تا چه اندازه وسایل و لباسهایی را که استفاده نمیکنید جهت استفاده دوباره به دیگران میدهید؟
?How often do you give the clothes you do not use anymore to other people
تا چه اندازه از بطریهای شیشهای دوباره استفاده میکنید؟
?How often do you re-use bottles made of glass
تا چه اندازه زبالههای را که در خیابان یا طبیهت ببینید ،جمعآوری میکنید؟
?How often do you dispose waste you see on streets or in nature
تا چه اندازه بخاری اتاقهایی را که الزم نیست گرم باشد ،خاموش میکنید؟
?How often you turn off the heaters in rooms you do not use

نگرانی محیطزیستی
نگرانیهای محیطزیستی اشاره به احساس یک فرد نسـبت بـه
مســائل محیطزیســتی دارد و در واقــع اصــول ارزشهــا و یــا

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اعتقادات فرد را نسـبت بـه محیطزیسـت نشـان میدهـد .ایـن
مقیاس محققساخته است و با بهرهگیـری از ادبیـات نظـری و
پژوهشی توسط نگارندگان تـدوین و پـس از ارزیـابی اعتبـار و
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روایی کل پرسشـنامه در مطالهـه مقـدماتی ،مورداسـتفاده قـرار
گرفت .گزینههای جواب در یک سنجه  5قسمتی شـامل مـوارد
«خیلی کم»« ،کم»« ،متوسط»« ،نسبتاً زیاد» و «خیلـی زیـاد»
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بــوده اســت کــه بــه ترتیــب نمــرات  1 ،2 ،3 ،4 ،5را بــه خــود
اختصاص دادهاند .گویههای این مقیاس نگرانی نسـبت بـه هـر
یک از موارد زیر را موردسنجش قرار دادهاند:

جدول  .2گویههای سنجش متغیر نگرانی محیطزیستی
Table 2. Items of enviromental concern variable measurement
گویهها Items
کاهش گونههای گیاهی و جانوری
The reduction of plant and animal species
استفاده بیرویه از انرژی تجدید ناپذیر (مانند نفت ،گاز)
)Rampant consumption of non-renewable energies (e.g. oil, gas
تخریب جنگل ،گسترش بیابان و فرسایش خاک
Forest destruction, expansion of deserts, soil decay
استفاده بیرویه از سموم و کود شیمیایی در کشاورزی و باغداری
Rampant consumption of poisons and chemical fertilizers in agriculture and
horticulture
از بین رفتن دریاچهها و تاالبها
Destruction of rivers and wetlands
آلودگی آب ،کمآبی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی
Water pollution, drought, declining degrees of underwater resources
آلودگی هوا و تخریب الیه اوزون
Air pollution and ozone layer depletion

منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی:
منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی مجموعـهای از ابزارهـایی
هستند که طراح مجموعهای از راهحلها برای کاهش و تأثیرات
مخرب محیطزیستی هستند و افراد را از مسـائل محیطزیسـتی
آگــاه میکننــد ) (Kellstedt et, al, 2008ایــن مقیــاس
برگرفتــه از کــار صــالحی و پــازوکینژاد ( )2014بــوده اســت.
گزینههای جواب در یک سنجه  5قسمتی شامل موارد «اصالً»،
«بهندرت»« ،تا حدودی»« ،اغلـب اوقـات» و «همیشـه» بـوده
است که به ترتیب نمرات  1 ،2 ،3 ،4 ،5را بـه خـود اختصـاص
دادهانــد .در ایــن طیــف میــزان بهرهگیــری هــر یــک از منــابع

جنسیت
Gender

سن
Age

1
2
3
5
5
7
8

اطالعاتی زیر برای کسب آگاهی محیطزیسـتی مـورد سـنجش
قرار گرفته است:
یافتههای پژوهش
الف :یافتههای توصیفی
بر اساس جدول شـماره یـک و شـماره دو بیشـتر دانشـجویان
موردمطالهه زن بودند که  0/51را بـه خـود اختصـاص دادهانـد
همچنین اکثر بیشتر دانشجویان ( 86/6درصـد) در گـروه سـنی
 27-18قرار داشتهاند .کمتـرین سـن پاسـخگویان  18سـال و
بیشترین سن آنها برابر با  44سال میباشد و انحراف مهیار برابر
با  4/37است.

جدول  .3دادههای توصیفی مربوط به سن و جنسیت دانشجویان
متغیر
Variable

No

Table 3. Descriptive data of age and gender of the students
درصد
فراوانی
رده
Percent
Frequency
Level
مرد Man
49
196
زن Woman
51
204
کل Total
100
400
85.5
342
18-27
13.3
53
28-36
1.2
5
37-44
کل Total
100
400
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با توجه به جدول زیر بیشتر دانشجویان ( 60/5درصد) رفتار
مسئوالنه متوسطی نسبت به محیطزیست دارند که تهـداد آنـان
برابر با  242نفـر میباشـد .بیشـتر دانشـجویان ( 73/3درصـد)
نگرانی محیطزیستی زیادی دارند که تهداد آنان برابر بـا  293و
 73/3درصد میباشد همچنـین  203نفـر از دانشـجویان بیـان

کردهانــد کــه بــهطور متوســط از منــابع اطالعــاتی آگــاهی
محیطزیستی اسـتفاده مـیکننـد 30/8 .درصـد از پاسـخگویان
میزان استفاده خود از منابع یادشده را کم بیان کردهانـد و 17/5
درصد از دانشجویان نیز میزان استفاده خود از این منابع را زیـاد
بیان کردهاند.

جدول  .4توصیفی مربوط به رفتار محیطزیستی ،نگرانی محیطزیستی و منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی
Table 4. Descriptive data of pro-environmental behavior, Environmental concern and information resources
of environmental awareness
درصد
فراوانی
سطوح متغیر
Variable levels

Frequency

Percent

8

0.2

242

60.5

150

37.5

49

12.3

58

14.5

293

73.3

123

30.8

203

50.7

74

17.5

کم
Little

رفتار محیطزیستی

متوسط

Pro-environmental behavior

Medium

زیاد
High

کم
Little

نگرانی محیطزیستی

متوسط

Environmental concern

Medium

زیاد
High

کم
Little

منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی
Information resources of environmental
awareness

متوسط
Medium

زیاد
High

ب :آمار استنباطی
برای بررسی اینکه آیا تفاوت مهناداری بین میانگین نمرات
زنان و مردان و رفتار محیطزیستی آنان وجود دارد یا خیر ،از
آزمونِ تیمستقل استفاده شده است .بر اساس نتایج جدول
شماره  ،3تفاوت مهناداری بین میانگین نمرات زنان و مردان

رفتار محیطزیستی آنان در سطح  0/016خطای مهناداری وجود
دارد .این تفاوت در سطح  95درصد اطمینان مهناداری است و
نشانگر این است که تفاوت اگرچه مهنادار است ،ولی زیاد نیست
و مردان دانشجو در اندازه محسوسی از رفتار محیطزیستی
مسئوالنهتری نسبت به زنان دانشجو برخوردارند.

جدول  .5آزمون تفاوت مهناداری رفتار محیطزیستی دانشجویان برحسب جنسیت (با آزمون تی نمونههای مستقل)
Table 5. The results of Compare mean Analysis of pro- enviromental behavior according gender (via
)Independent Sample t-test T-Test
جنس
(متغیر مستقل)
)Gender (Independent Variables
زن
Woman
مرد
Man

تعداد
Frequency

میانگین
Mean

انحراف معیار
SD

204

48.3

7.73

196

50.1

7.80

T

2.42

Sig

0.016
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یافتههای تحقیق نشان داد که با توجـه بـه مقـدار ضـریب
همبســتگی  0/250و ســطح مهنــاداری  0/000بــین نگرانــی
محیطزیستی دانشجویان دانشگاه شیراز و رفتـار محیطزیسـتی
آنان رابطه مهناداری وجود دارد .نتایج این آزمـون ،نشـاندهنده
وجود رابطه مثبت و مهنادار در سطح  99درصد ،بـین دو متغیـر
نگرانی محیطزیسـتی و رفتـار محیطزیسـتی میباشـد .هرچـه
نگرانی محیطزیستی پاسخگویان افزایش یابد ،به همان نسـبت
نیز رفتار محیطزیستی آنهـا مسـئوالنهتر اسـت .بـین دو متغیـر
منــابع اطالعــاتی آگــاهی محیطزیســتی و رفتــار محیطزیســتی
دانشجویان دانشگاه شیراز با توجه به مقدار ضـریب همبسـتگی
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 0/223و سطح مهناداری  0/000رابطـه مهنـاداری وجـود دارد.
نتایج این آزمون ،نشاندهنده وجود رابطـه مثبـت و مهنـادار در
ســطح  99درصــد ،بــین دو متغیــر منــابع اطالعــاتی آگــاهی
محیطزیستی و رفتار محیطزیستی میباشد .همچنین بـا توجـه
به مقدار ضریب همبسـتگی  0/279و سـطح مهنـاداری 0/000
بین سن و رفتار محیطزیستی دانشجویان دانشگاه شیراز رابطـه
مهناداری وجود دارد .بهبیاندیگر هرچه سن افزایش مییابد ،بـه
همان تناسب رفتار محیطزیستی مسئوالنه نیز تقویـت مییابـد.
نتیجه آزمون آنوا نیز تفاوت در رفتار محیطزیستی دانشجویان با
ردههای سنی را نشان داد.

جدول  .6نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و رفتار محیطزیستی دانشجویان
Table 6. The results of Pearson Correlation of independent variables with pro- environmental behavior of the
students
نام متغیر مستقل
Independent Variables

ضریب همبستگی پیرسون
)Pearson Correlation (R.

سطح معناداری
)Sig. (P value

نگرانی محیطزیستی
Environmental concern

** 0.250

0.000

منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی
information resources of environmental awareness

** 0.229

0.000

سن Age

** 0.279

0.000

جدول  .7آزمون تفاوت مهناداری رفتار محیطزیستی دانشجویان برحسب رده سنی (با آزمون آنوا)
Table 7. The results of Compare mean Analysis of pro-enviromental behavior according to the age level via
One way Anova
رده سنی
انحراف معیار
میانگین
تعداد
Sig
F
(سال)
SD
Mean
Number
)Level (Age
7.50
48.52
342
18-27
7.41
53.41
53
36-28
7.86
57.40
5
37-44
0.000
12.70
کل
7.71
49.28
400
Total

برای بررسی و شناخت مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در
رفتار محیطزیستی دانشجویان دانشگاه شیراز ،از رگرسیون چند
متغیره به روش گامبهگام استفاده شده است .در این مرحله ،دو
متغیر (نگرانی محیطزیستی ،جنسیت و سن) وارد مهادله
رگرسیونی شدند که از بین آنها دو متغیر (سن و نگرانی
محیطزیستی) در مهادله رگرسیونی بهعنوان مهمترین
متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار محیطزیستی دانشجویان باقی
ماندند .نتایج نشان میدهد که در نخستین مرحله ،متغیری که

بیشترین همبستگی تفکیکی را با رفتار محیطزیستی از خود
نشان میدهد ،متغیر سن است .درواقع این متغیر بهتنهایی قادر
به تبیین  27/9درصد از علت رفتار محیطزیستی افراد
موردمطالهه است؛ بنابراین ،در این پژوهش متغیر سن مهمترین
متغیر اثرگذار در رفتار محیطزیستی به شمار میآید .مقدار بتا در
این رابطه برابر با  0/26است .به این مهنی که با افزایش یک
واحد به سن ،به میزان  0/26نمره به رفتار محیطزیستی
مسئوالنه دانشجویان افزوده میشود .در دومین مرحله ،متغیری
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در مرحله سوم متغیری که بیشترین تأثیر را بر رفتار
محیطزیستی گذاشته است ،منابع اطالعاتی آگاهی
محیطزیستی دانشجویان است .با وارد شدن این متغیر در
مهادله رگرسیونی ،مقدار  R2به  0/170رسیده است که بر این
اساس ،مقدار  0/35به مقدار  R2افزوده است.

که بیشترین تأثیر را بر رفتار محیطزیستی گذاشته است ،نگرانی
محیطزیستی دانشجویان است .با وارد شدن این متغیر در
مهادله رگرسیونی ،مقدار  R2به  0/135رسیده است که بر این
اساس ،مقدار  0/057به مقدار  R2افزوده است .مقدار بتا بیانگر
آن است که با افزایش یک واحد به نگرانی محیطزیستی0/23 ،
نمره به نمره رفتار محیطزیستی مسئوالنه افراد افزوده میشود.

جدول  .8نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره متغیرهای تأثیرگذار بر روی رفتار محیطزیستی
Table 8. The results of multiple Regression analysis of independent variables influencing proenvironmental behavior
مرحله Stage

متغیر Variable

R

R2

sig

t

B

Beta

1

سن
Age

0.279

0.078

0.000

5.11

0.42

0.24

2

نگرانی محیطزیستی
Environmental concern

0.367

0.135

0.000

5.19

0.20

0.24

3

منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی
Information resources of
environmental awarenes

0.413

0.170

0.000

4.09

0.31

0.19

بحث و نتیجهگیری
این مطالهه بر آن بوده است تا رابطه بین متغیرهایی چون
جنسیت ،سن ،استفاده از منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی و
نگرانی محیطزیستی ،از یکسو و رفتار محیطزیستی
دانشجویان را از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد .یافتههای
پژوهش نشانگر همبستگی مستقیم و مهنادار بین نگرانی
محیطزیستی و رفتار محیطزیستی (مسئوالنه) است .این یافته
با نتایج پژوهشهای انجامگرفته توسط تام و چان (،)2017
نهیمی و همکاران ) ،(2018سلیمان پورعمران و همکاران
) (2017و متقی و گویمی ( )2013که در آنها نگرانی
محیطزیستی با رفتار محیطزیستی رابطه مستقیم و مهناداری
داشت ،همخوانی دارد .این یافته با مدل رفتار برنامهریزیشده
که بهعنوان نظریه مبنایی استخراج فرضیه بوده ،همخوانی دارد
و نشانگر این است که نگرش و رفتار ادراکشده در شکلگیری
رفتار نقش مهم و بسزایی دارد؛ بنابراین ،مطابق این نظریه افراد
در صورتی رفتاری با پیامدهای مثبت زیستمحیطی انجام
میدهند که نگرش مثبت به آن رفتار داشته باشند ،دیگران از
آنها انتظار آن عمل را داشته و آنها را اینگونه حمایت کنند و
خودشان را برای انجام آن رفتار و تمایل به آن قادر و توانمند
ببینند .این یافته همچنین با نظریه نظریهپردازانی چون بک و
گیدنز همخوانی دارد .بنا به نظر بک و گیدنز ،جامهه
مخاطرهآمیز ،جامههای است که در آن نگرانی افراد از آفات و

بالیای طبیهی به سمت مخاطرات ناشی از فهالیتهای
انسانی،که اغلب شکل جهانی و عالمگیر دارند ،جهت دادهشده
است و این انتقال نشانه ظهور سیاست محیطزیستی و عالیق
محیطزیستی است؛ بنابراین میتوان استدالل کرد نگرانی از
وجود مخاطرات ناشی از فهالیتهای انسانی و از بین رفتن
مراتع ،جنگلها ،به وجود آمدن آلودگیهای محیطزیستی،
فرسایش خاک ،بیابانی شدن و  ...باعث توجه هرچه بیشتر افراد
به رفتارهای محیطزیستی مسئوالنه شده است .بااینوجود،
همانگونه که نتایج رگرسیون نشان داد تأثیر متغیر نگرانی
محیطزیستی کمتر از متغیر سن بوده است .این یافته نشانگر
این است که میزان تأثیر نگرانی محیطزیستی بر رفتار
محیطزیستی ،در حد انتظار ،نیست و ممکن است نگرانی
محیطزیستی برخی از شهروندان را به کنشگری و رفتار
مسئوالنه محیطزیستی نکشاند.
یافتــههــای پــژوهش نشــان داد کــه بــین ســن و رفتــار
محیطزیستی همبستگی مثبت و مهناداری برخوردار اسـت .ایـن
یافته با نتایج پژوهش میرفردی و همکاران ( )2017و کاسـالو و
اسکاریو ( )2018همخوانی دارد و نشان مـیدهـد کـه افـراد بـا
سنین باالتر رفتار مسئوالنهتری را نسبت به محیطزیست دارند.
همانگونه که در جدول شماره  5نشان داده شد ،دانشجویان بـا
رده سنی باالتر رفتار محیطزیسـتی مسـئوالنهتـری داشـتهانـد.
دانشجویان با سنین باالتر مهموالً در مقاطع تحصیالت تکمیلی
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قرار دارند و داشتن رفتار محیطزیسـتی بـه دلیـل تحصـیالت و
دانش باالتر و دغدغهمندی ناشـی از تجربـه زیسـته بیشـتر در
پیوند با مشکالت محیطزیسـتی تـا انـدازه زیـادی قابلتحلیـل
است .تهقل و دوراندیشی نسـبت بـه محیطزیسـت در افـراد بـا
سنین باالتر تا اندازه زیادی بـیش از دانشـجویان جـوان اسـت.
افزون بر تجربه سنی در بین افراد بـا سـنین بـاالتر در جامهـه؛
دانشجویان با سنین باالتر در کنار تجربه زیسته باالتر از دانـش
بیشتر و مؤثرتری پیرامون محیطزیست برخوردارند و این تجربه
و دانش در تقویت رفتار محیطزیستی مسئوالنه اثرگذار است.
تحقیق گویای این است که رفتار محیطزیستی دانشجویان
با توجه به جنسیت آنها از تفاوت مهناداری برخوردار است .ایـن
یافته با نتایج پژوهش میرفردی و همکاران ()2017؛ احمـدی و
همکاران ( )2017و کاسالو و اسکاریو ( )2018همخـوانی دارد و
تفــاوت مهنــاداری را بــین رفتــار محیطزیســتی زنــان و مــردان
دانشجو نشان میدهد .با توجه به نمره میانگین دانشجویان زن
و مرد و میـزان تفـاوت مهنـاداری آنهـا (در سـطح  95درصـد)،
میتوان استدالل کرد که تفاوت بین زنـان و مـردان در زمینـه
رفتار محیطزیستی قابلتوجـه نیسـت و رفتـار افـراد جامهـه (از
جمله دانشجویان) تنها متأثر از جنسیتشان نیست و پارامترهـای
دیگری در کنار جنسیت؛ و احتماالً تأثیرگـذارتر از ویژگـیهـای
جنسیتی؛ رفتار محیطزیستی افراد را شکل میدهند .اگرچـه بـر
اساس نظریه اکوفمیسنیم زنان مراحل جامههپذیری متفـاوتی را
نسبت به مردان طی میکنند و این تفاوت منجر به شکلگیری
روحیه و در نهایت رفتار محیطزیستی متمایز آنها میشـود ،امـا
ازآنجاکه این نظریه در اکثر تحقیقـات دربـاره زنـان خانـهدار و
متأهل بکار گرفتهشده و افراد مجرد و دانشجویان را مورد توجه
قرار نداده است ،ممکن است برای دانشجویان که بیشتر مجـرد
هستند ،قابلیت کاربرد تحلیلی نداشته باشد .میتوان گفـت کـه
احتماالً به دلیل تفاوت جامهه موردمطالهه این پژوهش با جامهه
موردمطالهه پژوهشهای با رویکرد اکوفمینیسم ،ادعای تحلیلی
نظریه یادشده در تحقیق حاضر تأیید نشده است .شرایط نسـلی
و تجربههای زیسته دانشجویان دختر سبک متمـایزی از رفتـار
محیطزیستی را نسبت به زنان متأهل و خانهدار برای آنها شکل
میدهد .بهبیاندیگر ،نوع ارزیـابی و رویـارویی زنـان خانـهدار و
متأهل با محیطزیست؛ واقعبینانهتر و مسئوالنهتر است.
نتیجه اینکه نگرانی محیطزیسـتی (نمـود تجربـه زیسـته و
اندیشه درباره محیطزیست) و سن (بازه زمـانی تجربـه زیسـته)
افراد ،نقش مهمی در رفتار محیطزیستی دارند.

147

نتایج تحقیق گویای این مطلب میباشد که میزان اسـتفاده
از منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی بـا رفتـار محیطزیسـتی
دانشجویان همبستگی مثبـت و مهنـاداری دارد و ایـن رفتـار را
تحت تأثیر قرار میدهد .نظریه برجستهسازی حاکی از آن است
که انواع چیزهایی که مردم درباره آنها بحث میکننـد ،بـه آنهـا
میاندیشند و نگرانی خود را ابراز میکنند تا اندازه زیادی توسط
رسانههای خبری که انتخاب میکنند ،شکل میگیـرد و جهـت
مییابد .در این زمینه میتوان استدالل نمود که اطالع و آگاهی
از مسـائل محیطزیســتی ،باعـث توجــه بیشـتر افــراد بـه رفتــار
محیطزیستیشان میشود زیرا هرچه افراد اطالعات بیشـتری از
نتایج رفتار خود بر طبیهت داشته باشند ،به همان نسـبت رفتـار
محیطزیستی مسئوالنهتری را در پیش میگیرند .یافتههای این
پژوهش با نتایج پژوهش نصرتی و همکاران ( )2017همخـوانی
دارد و همبستگی مثبت و مهنادار را بین دو متغیر نشان میدهد.
با توجه به نتایج مطالهه که اهمیت نگرانی محیطزیسـتی را
در شکل دادن رفتار محیطزیستی نشان داد ،پیشـنهاد میشـود
حساسسازی و آگاهیبخشی به مردم درباره مخاطرات ناشی از
تخریب محیطزیست بهگونهای باشد که منجر به ترغیب مـردم
به رفتار مسئوالنه شود .بهبیاندیگر ،صرف نگرانی محیطزیستی
به رفتـار محیطزیسـتی مسـئوالنه نمـیانجامـد بلکـه نگرانـی
محیطزیستی فهاالنه میتواند در این زمینه نقشآفرین باشد .در
این راستا ،پیشنهاد میشود در برنامههای آموزشـی و فرهنگـی
(توســط نهادهــای آموزشــی و رســانهها) موضــوع مخــاطرات
محیطزیســتی و پیامــد آن بــرای زیســتبوم نســل کنــونی و
نسلهای آینده بیشتر موردتوجه قرارگرفته تـا از ایـن قبـل بـه
حســاسســازی جامهــه هــدف -کنشــگران انســانی در مــورد
محیطزیست و ضرورت حفظ آن اهتمام الزم انجام پذیرد و این
نگرانی به رفتار محیطزیستی مسئوالنه منجر شود.
با توجه به نقـش جنسـیت بـر رفتارهـای زیسـت پیشـنهاد
میشــود کــه برنامــههای آموزشــی منســجم و کارشناســانه بــا
مالحظــه شــرایط ســنی و نســلی تــدوین تــا توســط نهادهــای
اجتماعی شامل خانواده ،مراکز و مؤسسات آموزشی و رسانههای
جمهی از بدو تولد کودکان در خانواده اجرا شود .این نهادها می-
توانند نقش تکمیلی داشته باشند .نظر به اهمیت نقـش مـادران
برای تقویت رفتار محیطزیستی مسـئوالنه فرزنـدان و اعضـای
خانواده ،نهادهای محلهای و آموزشی میتواننـد در ایـن زمینـه
نقش مهمی داشته باشند.
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