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 چکیده
آن جامعه  یستیز طیاز عوامل مهم و قابل توجه در هر جامعه، رفتار مح یکی

خود  ست،یز طیبر مسائل و مشکالت مح یگذارتأثیراست که عالوه بر 
که باشد   لذا، این موضوع حائز اهمیت می .باشد یم یگریاز عوامل د ریپذتأثیر

مطالعه شود.  یا معهدر هر جا ،بر آن گذارتأثیرو عوامل  یستیز طیرفتار مح
شهروندان  یستیز طیمح یعوامل موثر بر رفتارها یبررس ،قیتحق نیهدف از ا

بوده که طبق فرمول  روانیشهروندان شهر ش ،پژوهش نیا یاست. جامعه آمار
نمونه  عنوان  به یتصادف کیستماتیخانوار به روش س 380کوکران، تعداد 
 رانجام شد. ابزا یشیمایبا روش پو  یکم کردیپژوهش با رو نیانتخاب شدند. ا

متغیرها  ییایسنجش پا یکرونباخ برا یها، پرسشنامه بود. آلفا داده یگردآور
(، ارزش 782/0) یستیز طی(، باور مح632/0) یستیز طیرفتار مح که شامل

 یستیز طی( و دانش مح760/0) یستیز طیمح ی(، آگاه823/0) یستیز طیمح
از  ق،یتحق ییروا ،چنین  هم. ندشد دییتا ذکر شدهمی باشند، با مقادیر  (819/0)

دهد باور  های پژوهش نشان می یافته. ه استبود یو صور ییمحتوا یینوع روا
جنسیت،  تأثیرمحیط زیستی افراد بر رفتار ایشان موثر است. رفتار نیز تحت 

 دهد. باشد و عملکردهای متفاوتی از خود نشان می سن و تحصیالت افراد می
 اجتماعی -فرهنگی های مولفهکرد که  انیتوان ب یم ی،کل جهینت کیدر 
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Abstract 

One of the important and significant factors in any society is the 

environmental behavior of that community which in addition to 

affecting environmental issues is itself influenced by other 

factors. Therefore, it is important to study the environmental 

behavior and its influencing factors in each society.The purpose 

of this study was to investigate the factors affecting the 

environmental behavior of citizens.The statistical population of 

the research is citizens of Shirvan city.Also, 380 households 

had been selected by systematic random sampling as a sample 

size. This study was carried out with a quantitative approach by 

a survey method. The data collection tool was a questionnaire. 

Cronbach's alpha for measuring the reliability of the present 

research variables had been confirmed with environmental 

behavior (0.632), environmental belief (0.782), environmental 

value (0.823), environmental awareness (0.760) and 

Environmental knowledge (0.819).In addition, the validity of 

the research was a content and formal validity.The findings of 

the research showed that individuals’ environmental beliefs 

effect their behavior. Furthermore, behavior was also influenced 

by gender, age and education levels, as well as indicating 

different performances. The paper concluded that Socio-cultural 

components can actually predict responsible environmental 

behaviors. 
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 مقدمه
 بیچون تخر هم یمختلف یستیز طیجوامع امروز با مسائل مح

 ،یستیز تنوع دیکاهش شد ایانقراض  ها، ستگاهیز ینابود عت،یطب
و همکاران،  یا رو است )سبزه روبه یو کم آب میاقل رییتغ ،یخشکسال

که ند ا هکرد دییامروزه محققان تا به همین دلیل(. 11: 1395
و  نیتر مهم از یکوی، ی یندگانسان و سبک ز یرفتارها

 و یلیعق )است ستیز طیعوامل موثر بر مح نیگذارترتأثیر
 تواند یانسان م یستیز طیمح ی(. رفتارها8: 1388همکاران، 

داشته  ستیز طیو ضد مح یمنف ایمثبت و مسئوالنه و  یبازخوردها
مطالعه رفتارها،  رو از این(. 157: 1392 ،یو صالح یباشد )فاضل

از مطالعات  یاریمقدمه بس عت،یبر طب سانا و عملکرد انبرخورده
 (.8: 1393 پور، مانی)سل باشد یم

سبک  رییتغ ،یشهر تیجمع ندهیرشد فزا ت،یجمع شیافزا
 یاز جمله عوامل مهم ونیزاسیو مدرن ییگرا مصرف ،یزندگ

که  دارند یشگرف تأثیرانسان  ستیز طیمح یهستند که بر رفتارها
را به  یادیازن و تعادل شده و تعارضات زعدم تو جادیباعث ا

 یرگی(. مثالً چ220: 1391و همکاران،  روزبختیاند )ف وجود آورده
گسترده  یها یو آلودگ یاراض بیتخر ساز نهیزم عتیشهر بر طب

(. در 75: 1395 ،یدیو سع یآب، خاک و هوا شده است )ملک
 از یکی تواند یم عتیبر طب نانیرفتار شهرنش یبررس جهینت

 داریتوسعه پا شبردیشناخت درک و پ یبرا یموضوعات اساس
 (.6: 1392 ،یو بهار یباشد )محمد یشهر

 یعیطب یها درصد مساحت کشور را عرصه 83چند حدود  هر
 یفراوان یستیز طیمح یها آنبا بحر رانیاما کشور ا است پوشانده

مشکالت  نیا جادیدر ا یا مواجه شده است که انسان نقش عمده
 52از  شیب ،میان نی(. در ا207: 1389 ،ی)صالح کند یم فایا

حاضر با  حالکه در  دهند یم لیدرصد سطح کشور را مراتع تشک
 دیشد یبردار مجاز، مورد بهره تیظرف 2/2از  شیبرابر با ب یدام

 ل،یدل نیبه هم (.20: 1396)فیروزی و همکاران  اند قرار گرفته
مناطق  شدن یابانی، بواضح هدر رفت خاک کشور جیاز نتا یکی

 (. 53: 1395 ان،یقتیحقو  یانمستعد ذکر شده است )احمد
 یاز مسائل یکیها  جنگل نبرد نیقطع درختان و از ب ،چنین  هم

و  یا دخالت و نقش را در آن دارد )سبزه نیتر بیشاست که انسان 
مردم و به دنبال آن نبودن  ی(. ناآگاه8: 1395همکاران، 

و گاه اجرا نکردن  ستیز طیمورد حفظ مح درست در یها استیس
وارد  یها توسط دولت، خسارت ستیز طیمربوط به مح نیقوان

 نیکه ا یا منابع را دو چندان نموده، به گونه نیشده به ا
 توان یم یرا امروزه به صورت آشکار ریناپذ جبران یها بیتخر

از  یریجلوگ یدولت برا یها استیس یاجرا ،رو نی. از ادید

مورد  یتر یبه صورت جد دیبا ستیز طیمح تر بیش بیتخر
 (.60: 1395 ان،یقتیحقو  یاناحمد ) ردیقرار گ یبازنگر

از  عتیدرست داشتن نسبت به طب دیبا جهان و د ارتباط
 دید نیاست. ا ستیز طیانسان با مح یارتباط یها ارزش نیتر مهم

 یری)شب شود یم یستیز طیمناسب مح یدرست باعث بروز رفتارها
افراد نسبت به  یآگاه شی(. با افزا35: 1392و همکاران،

درصد  ،ابعمن نیاستفاده از ا حیصح یو آموزش الگو ستیز طیمح
و خسارت  ابدی یکاهش م یستیز طینامناسب مح یبروز رفتارها

(. 101: 1392 نژاد، یو پازوک ی)صالح رساند یوارده را به حداقل م
انش افراد نسبت به ، هرچه د1رفتار-نگرش-طبق مدل دانش

 رییتغ عتیباشد، نگرش افراد نسبت به طب تر بیش ستیز طیمح
  محیطو رفتار  ستیز طیمنجر به حفظ مح رییتغ نیکند که ا یم

بر  .(Marcinkowski, 1998: 250) شود یمی مسئوالنه زیست
نظریات ساختار بندی گیدنز و سایر نظریات جامعه شناختی اساس 

زیستی  ه بین عوامل فرهنگی بر رفتار محیطتوان به رابط مینیز 
هر فرد از  یها ارزشباید در نظر داشت که  ،چنین  هم. پی برد

او با  یدر رفتارها ییسزاب تأثیرو  شود یآموزانده م یبه و یکودک
با  ،رو نی(. از ا64: 1393زاده،  میو کر یدارد )صالح ستیز طیمح

که آموزش توجه داشت  دیموضوع با نیا تیتوجه به اهم
و  یهر فرد از کودک یزندگ ریدر مس یمهم گاهیجا ست،یز طیمح

و  یاله یدر خانواده و سپس اجتماع دارد )ول یبه صورت متوال
(. آموزش مناسب باعث به وجود 55: 1389 ،یمهربان یمقصود

ها  ارزش نیبه مراتب باالتر در هر فرد شده که ا ییها آمدن ارزش
 کنند یم رظهو یدر و یرفتار یوهابه مرور زمان به صورت الگ

فرهنگ  نه،یزم نی(. در هم54: 1392 ،یمکرر و محب یدری)ح
و باور او در  ستیز طیرفتار شخص با مح یدر الگو ییبه سزا تأثیر

رفتار  یالگوها نیدارد. ا ستیز طینحوه استفاده و حفاظت از مح
 بیخود را به صورت کاهش اثر تخر جیبه تدر یستیز طیمح
 صورت گسترده نشان خواهد داد. هدر طول زمان ب ستیز طیمح

و  یعوامل باور، دانش، نگرش، آگاه دیگرد انیطبق آنچه ب
دارند.  تأثیر زیست  محیط یبر رو ها انسان یستیز یها رفتار کنش

 یشهر ستیز طیدر مح مؤثر مقاله مطالعه عوامل نایهدف 
رآمد، سطح د ت،یجنس نچو یفرض که عواملبا این . باشد می

باور، دانش، ارزش،  یروبر ، شغل تعداد خانوارسن،  الت،یتحص
 ،ارزش نیب ،چنین  همدارند.  تأثیر یستیز طیو رفتار مح یآگاه
 یزیست  محیطرفتار  افراد با یزیست  محیط یو آگاه دانش ،باور
 یبرا یافتیپژوهش ره نیا یها افتهیرابطه وجود دارد.  ها آن
 است. یشهر داریو توسعه پا یگذار استیس
 

                                                           
1. The Knowledge-Attitude-Behavior mode 
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 مبانی نظري
 گسترش یافتهامروزه با گسترش شهرنشینی، روز به روز شهرها 

. روند از بین می ها آنزیست و منابع طبیعی  که محیط در حالی
ی، انسان با ناآگاهی خود، تعادل طبیعی اکوسیستم را عبارت  به

ود تنها موج عنوان  بهکه از انسان  که  است. این درحالیبرهم زده
رود  دارای اختیار و برخوردار از شعور بر روی کره زمین انتظار می

های  گونه که این میراث طی نسلهمان .از آن محافظت کند
حفظ  ءجز این امر،  گذشته حفظ شده و به ایشان رسیده است

دانستند،  ها که جوامع خود را ملزم به رعایت آن می یکسری ارزش
با گذشت زمان و پیشرفت فناوری،  است. به هر حال،مقدور نبوده

 زیست به دست بشر برهم خورده علت مدرنیته، تعادل محیطبه
که اکثر با توجه به آنبیان کرد چنین توان  میی عبارت  به است.

ها و باورهایی  ارزش تأثیری تحت زیست  محیطرفتارهای مسئوالنه 
قعیت وا باشد. میاست که نشات گرفته از فرهنگ اجتماع و جامعه 

زیستی امروزه ناشی از  بسیاری از مسائل محیطاین است که 
 باشد. میزیست  رفتارهای غیرمسئوالنه بشر در قبال محیط

زیستی از فاکتورهای بسیار مهم و  های محیط ارزشکلی، طور به
ها، ابزاری  زیستی افراد است. ارزش گذار بر رفتارهای محیطتأثیر

ها میان افراد،  ها و تفاوت تکارآمد برای توصیف و تبیین شباه
باورها  عنوان  بهها را  . ارزشباشند میها، و جوامع  ها، فرهنگ گروه

گیرند که در  و اهداف مطلوب و اصول راهنمایی در نظر می
های اجتماعی هستند. در  خدمت زندگی فردی یا دیگر واقعیت

یت فاقد عین اًهایی گسترده و انتزاعی و غالب ها هدف مجموع، ارزش
چون معیاری برای قضاوت یا  که هم باشند می یا موضوع مشخص

فرد برای  . بر همین اساس،کنند استانداردهای انتزاعی عمل می
ها و  برد و از آن طریق نگرش بهره می ها آنگیری از  تصمیم

 های محیط که ارزش  کند. در حالی باورهای خاصی را ایجاد می
 زیست فرد در زمینه محیطهای اساسی  گیری شامل جهت زیستی 

بینی وی در برابر جهان طبیعی است )صالحی و  دهنده جهان نشان
 (.507: 1393خواه جهرمی، حمایت

 در نیز عوامل انسانی هر چند 2یابی گیدنز ساخت نظریة در

 عمل قواعد ساختاری الزام ای تحت ساختارها و تا اندازه چارچوب

ساخت ساختارهای نو  حتی تکمیل و تغییر، در اماکنند.  می
دیدگاه  بر اساس(. 25: 1383، 3باشند )پارکر توانند نقش داشته می

های خود را فعاالنه تحت  گیدنز، کنشگران نه فقط جریان فعالیت
دهند و همین کار را نیز از دیگران انتظار دارند،  نظارت قرار می

 ها آنهایی که در  های اجتماعی و فیزیکی زمینه بلکه بر جنبه
کنند نیز به صورت بسامان نظارت دارند )مقدسی و  حرکت می

                                                           
2. Gidenss 

3. Parker 

(. در واقع، گیدنز به نوعی کنشگر را هم تحت 151: 1390قدرتی، 
در  ولیکن شناسد داند و هم وی را مختار می ساختارها می تأثیر

گیرد. گیدنز، دنیای مدرن را  نهایت کنشگر تصمیم نهایی را می
ای لجام گسیخته طور  بهاست که های یافت گردونه خردکننده  بسان

نیز از عواملی است که در  زیست  محیطدر حرکت است و 
کنشگر این توانایی را دارد تا با  . در حالی کهمخاطره است

بازاندیشی کنش خود و دیگران، بتواند مهار دنیای مدرن را در 
دست بگیرد. در اندیشه گیدنز، انسان مدرن به علت اعتماد به 

ی تخصصی که کنترل آن در دست دانشمندان است، مهار ها نظام
های  داند. بنابراین، یکی از راه گردونه را در دست دانشمندان می

 ، افزایش دانشزیست  محیطپس حفاظت تخریب و سجلوگیری از 
ی افراد است. به بیانی دیگر، مطالعات اخیر نشان داده زیست  محیط

  محیطاهی عمومی از های فراوانی در شناخت و آگ که کاستی
  محیط با افزایش دانش .(Burchett, 2015:17)وجود دارد  زیست
 زیست  محیطتوان رفتار افراد را بهبود بخشید و از  ی، میزیست

 ,Zareie & Navimipour) آوردعمل محافظت بهتری به

2016:7 .) 
دانش اساسی سه مفهوم ریزی شده شامل نظریه رفتار برنامه

 یزیست  محیطی و رفتار زیست  حیطم یها ارزش ،یزیست  محیط
هسته  م،یمفاه نیا .(Leeuw et al., 2015: 130باشد ) می
  محیطنگرش معمول نسبت به  یکردهایاز رو یاریبس یاصل

و نگرش نسبت به رفتار  دیی جدزیست  محیط میپارادا ،زیست
ی زیست  محیطرفتار  ینیب شیپ یزیستی است که برا  محیط

نکته است که  نیاشاره به ا یاساس جهینت نیاول شود. استفاده می
 یها شرط شیپ ،یزیست  محیط  ارزشی و زیست  محیطدانش 
  (.1)شکل  ی هستندزیست  محیطرفتار 

از نگرش  یعملکرد عنوان  بهشده،  یزیر رفتار برنامه هینظر
فرد  یذهن یعمل خاص و هنجارها کیفرد نسبت به انجام 

شامل نه  شنگر در واقع،. است( انگریادراک از انتظارات د یعنی)
 جهینت نیبلکه برآورد احتمال ا خاص جهینت کی یابیتنها ارز

هر گونه  یشرط الزم برا شیپ ،باشد. به همین دلیل، نگرش می
. میزان و (Kaiser et al., 1999: 13)شود قلمداد می رفتار

ی که هر فرد در زیست  محیطنوع ارزش، دانش، باور و آگاهی 
  محیطاست، وی را در مسیر رفتارهای  طول زندگی آموخته

دهد. عالوه بر آن، جامعه یک سیستم بازتولید  ی قرار میزیست
ی به نتیجه یک پروسه تضاد اجتماعی است که منته ولیکن نیست

 :Gendron, 2014)شود  ساخت موفق نهادهای اجتماعی می

است که در  زیست  محیطحفاظت . یکی از این نهادها، (244
و صنایع،  ها ناسازمافراد و  تضادهای ارزشیطول تاریخ با 

  محیطی و اعتقاد و باور افراد به حفاظت زیست  محیطهای  ارزش
 گیرد. شکل می زیست
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 رابطه مفهومی متغیرها با یکدیگر .1 شکل
                               

تحلیل " در تحقیقی با عنوان ،(1392و همکاران ) اپوریض
زیست و رفتار افراد نسبت به آن در مناطق  شناختی محیط جامعه

شناختی  جامعه فتاربه مطالعه ر "روستایی و شهری استان کرمانشاه
از آن است که رفتار شهروندان  یحاک ها آنپرداختند. نتایج پژوهش 

رفتارها،  نیب چنین  همو است مسئوالنه بوده  ستیز طینسبت به مح
دارد وجود  میرابطه مستق ها آن هلأت تیسن و وضع الت،یتحص

با رفتار  یکه رابطه معنادار ه استبود یجزو موارد تیجنس کنیول
در همه  یستیز طیمح یاگرچه  آگاه، چنین  هم.ردندا یستزی  محیط
باعث اما  ندارد یستیز طیبر رفتار مح یو مثبت میمستق تأثیرحال 

و  کردیرو رییتغو  شود یم یگرید یزیست  محیط یرهایمتغ تیتقو
  .دینما یم لیتسه نیز را افراد رفتار

بررسی "در تحقیقی با عنوان  ،(1386و همکاران ) یصالح
محیطی معلمان دوره ابتدایی  های زیست نش، نگرش و مهارتدا

از  یادیکه تعداد ز دست یافتند جهینت نیبه ا "استان مازندران
 ینگرش مثبت نسبت به رفتارها یدارا ییدوره ابتدا مانمعل
پژوهش، اگرچه دانش  نیطبق هم باشند و می یستیز طیمح
 یها مهارت ها آن کنیوله است معلمان متوسط بود یستیز طیمح
محققان  نیا ،چنین  هممربوطه را دارا بودند.  یستیز طیمح
نسبت به  یتر بیش یستیز طیکه معلمان زن نگرش مح افتندیدر

نسبت به  ها آن یستیز طیهر چند دانش مح دارند دمعلمان مر
 . ه استبود تر کممردان 

با عنوان  ،(1393و همکاران ) یآباد ملکمختارینتایج مطالعه 
مطالعه ، محیطی شهری لیل و بازشناسی رفتارهای زیستتح"

 ه استنشان دهنده آن بود "1391در سال  موردی شهر اصفهان

 یتر مسئوالنه یستیز طیمح یکه زنان نسبت به مردان رفتارها
 یستیز طیمح یو آگاه یستیز طینگرش مح چنین  همداشتند و 

 دارند. یستیز طیمح یبا رفتارها یمیرابطه مستق
تحلیلی بر رفتارهای "در تحقیق با عنوان ،(1393) انیقتیحق

 نیبه ا "ثر بر آنؤمحیطی شهروندان اصفهان و عوامل م زیست
در حد  انیدانشجو یستیز طیکه رفتار مح ه استدیرس جهینت

با نگرش، دانش  یستیز طیرفتار مح ریو متغ باشد میمتوسط 
 د. دار یرابطه معنادار التیدرآمد و تحص ،یستیز طیمح

، در (1393و همکاران ) یمندیم زاده یحاجمطالعه  جینتا
بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با رفتارهای "تحقیقی با عنوان 

 نیز حاکی از آن است "شهر یزد ی:مورد مطالعه ،محیطی زیست
وجود  یرابطه معنادار یستیز طیمح یو رفتارها تیجنس نیکه ب
رابطه  التیتحص هل وأسن، ت یرهایمتغ نیاما ب ه است،داشت

 .ردوجود ندا یمعنادار
 در تحقیق خود با عنوان ،(1395مقدم و همکاران ) خاکسار

 موردی: مطالعه ، نگرش نسبت به آب در بین زنان روستایی"
 دندیرس جهینت نیبه ا "شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

 یکه نگرش زنان نسبت به آب در حد متوسط بوده و افراد دارا
 نسبت به آب ندارند.  یباالتر، نگرش مساعد درآمد
، در پژوهشی با عنوان (1395و همکاران ) یاحیر ،چنین  هم

های حفاظت از  تحلیل دیدگاه روستاییان نسبت به آموزش"
)مورد مطالعه شهرستان رضوان  نواحی روستایی زیست  محیط
 ،زیست  محیطنسبت به  یعالقمند نیکردند که ب انیب "شهر(

 باور

 آگاهی

 دانش

 رفتار مسئوالنه پذيری جامعه 

 ارزش
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 در افرادو نقش  یگروه یها هرسان ،یزیست  محیطآموزش 
 رابطه وجود دارد.  ،زیست  محیطحفاظت 

با ( 1396) یگرجاحمدی و  ییکه محبو یگرید قیدر تحق
ی و استفاده از سموم شیمیایی در بین زیست  محیطنگرش "عنوان

شورآب شهرستان  برنج کاران )مطالعه موردی دهستان اسفیورد،
تجربه کار کشاورزان،  انیکه م دست یافتند جهینت نیبه ا "ساری(

مثبت وجود  یهمبستگ ی،جیترو یها سن و مشارکت در کالس
  .رددا

 ینگرش رفتار"ای با عنوان (، در مقاله2006) و بار گیلگ
 ستیاز مطالعه اقدامات ز یدر آب؟ شواهد یینسبت به صرفه جو

ی که بین متغیرها ندداد نشان  "کیاقتصاد اکولوژ ،یطیمح
ی افراد زیست  محیطای )مانند سن، جنسیت( با رفتار  زمینه

وجود دارد  معناداری جویی در میزان مصرف آب(، رابطه )صرفه
(Gilg & Barr, 2006: 412.) 

در مدارس  یسواد ادار"ای با عنوان (، در مقاله2012) کاراتکین
و  یعلوم اجتماع ،یاجتماع یدرس یهاکتاب ه،یترک ییابتدا
مطالعه نموده است. ر روی کتب درسی در مدارس ترکیه ب"یرفتار

در  تر بیشکه کتب اجتماعی نتایج پژوهش وی حاکی از آن است 

قرار دارند و این آموزش به درک  زیست  محیطسطح آموزش 
 (. Karatekin, 2012: 3519شود ) عملی تبدیل نمی

فرهنگ  "( با عنوان2011مارکز)-اسحاق نتایج تحقیق ،چنین  هم

آموزش  یمطالعه مورد ،رستانیدر دانش آموزان دب یطیحم
که  دهد می نشان "در کمپه رستانیزیست در سطح دب محیط

و  است آموزان پایین بوده ی دانشزیست  محیطسطح دانش 

و اطالعات  ها ابکتعلمی ، به علت سطح پایین ها آنرغم عالقه  علی
 ,.Isaac-Márquez et al) ندرغبت شد بی هاآموز ، دانشها معلم

2011: 14.) 

 یطیمح ینگرش ها" (، با عنوان2012ایالم و تروپ )تحقیق 
 "د؟یسبد خر کدام اسب است و دامک-زیست و رفتار محیط

ی جزو عوامل موثر زیست  محیطمشخص شد که نگرش و دانش 

 :Eilam & Trop, 2012)ی هستند زیست  محیطبر رفتار 

 یرهایمتغفوق، ابتدا  . بر اساس مطالعات معرفی شده در(2240

مطرح  ،1استخراج شده است که این متغیرها در جدول مورد نیاز 

، این تحقیق برای ها لفهؤبا استفاده از سایر مشده است. سپس 
 صورت گرفت.اولین بار در شهر شیروان 

 
 متغیرهای برگرفته از تحقیقات .1جدول 

 رديف تحقیق متغیر 

 1 1392ضیاپور و همکاران،  ای  زیستی و متغیرهای زمینه محیطآگاهی 

 2 1386صالحی و همکاران،  زیستی نگرش محیط

 3 1393،و همکاران  یآباد ملکمختار یستیز طیمح یو آگاه یستیز طینگرش مح

 4 1393، انیقتیحق ای ی و متغیرهای زمینهستیز طینگرش، دانش مح

 5 1393،و همکاران  یمندیم زاده یحاج ای متغیرهای زمینه

 6  1395، مقدم و همکاران  خاکسار زیستی نگرش محیط

 7 1395، و همکاران  یاحیر یستیز طیدانش مح

 8 1396، یگرجاحمدی و  ییمحبو یزیست  محیطنگرش 

 Karatekin, 2012 9 زیستی دانش محیط

 Isaac-Márquez et al., 2011 10 یزیست  محیطدانش 

 Eilam & Trop, 2012 11 زیستی نگرش محیط

 
 

 محدوده مورد مطالعه
 37 واقع در استان خراسان شمالی در عرض جغرافیایی شهر شیروان

دقیقه، با  93درجه و  57دقیقه و طول جغرافیایی  40درجه و 
 ، وسعتچنین همباشد.  متری از سطح دریا می 1097ارتفاع 

رکمنستان و از از شمال به کشور ت ،کیلومتر مربع 3789آن آ
از شرق به شهرستان فاروج و از  اسفراین جنوب به شهرستان

و است  شیروان مرکز آن شهر .شود غرب به بجنورد محدود می

در شمال  است کهلوجلی تنها نقطه شهری دیگر غیر مرکز استان، 
 . استشده واقع  ین شهرستانا

است که در  خراسان شمالی شیروان از شهرهای مرتفع استان

 داغ و آالداغ جای گرفته های کپه ما بین کوه اترک مرزی رود هدر
. باتوجه به موقعیت جغرافیایی و دارا بودن منابع طبیعی این است 

موقعیت مناسب برای داشتن کشاورزی،  چنین  همشهرستان و 
 است.زیست این شهرستان از اهمیت وافری برخوردار  حفظ محیط

نفر  89345محدوده مورد مطالعه، دارای  عنوان  بهشهر شیروان، 
(. باتوجه 1395باشد )مرکز آمار ایران،  خانوار می 26672و  جمعیت

نفر  380به تعداد خانوارها و به کمک فرمول کوکران تعداد 
 حجم نمونه این پژوهش انتخاب شدند. عنوان  به

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%28%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9
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عنوان   یل فرد ) بهسطح تحلیل این تحقیق خرد و واحد تحل
سرپرستان خانوار( در نظر گرفته شده است. برای پراکنش مناسب 

، بر روی ArcGISافزار  خانوارهای مورد آماربرداری، به کمک نرم
متر( طراحی گردید.  30در  30ای از خطوط ) نقشه شیروان، شبکه

های مورد  در مرحله بعد، به روش سیستماتیک تصادفی، تعداد نمونه
، انتخاب، و سپس با مراجعه به همان منازل مشخص شده روی نیاز

 ها مورد آماربرداری قرار گرفتند. نقشه، کلیه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه .2شکل 

 

 انجام پژوهشروش 
شده،  لیو تحل یآور جمع یها پژوهش براساس نوع داده نیا
 یدانیه، مطالعه مو از لحاظ نوع برخورد با مسئل یکم یقیقتح

اطالعات،  یآور ابزار جمعتحقیق پیمایشی است و  نوعاست. 
 انجام شده 1396و  در سال است محقق ساخته بوده پرسشنامه 

 یاز رفتارها است عبارت قیتحق یمهم و اصل میمفاه است.
 ی(، باورهاستیز طیو مح  متقابل انسان  )رابطه یستیز طیمح
هر فرد نسبت به  یکل دینگرش خاص و د ) یستیز طیمح
و  هیپا یستیز طیمح میمفاه ) یستیز طیمح(، دانش ستیز طیمح

اطالعات  زانیم ) یستیز طیمح یآگاه (،یستیز طیموضوعات مح
کننده آن( و  دیو عوامل تهد ستیز طیهر فرد نسبت به مسائل مح

شخص( که  یاساس ینیب جهان یها ارزش ) یستیز طیارزش مح
گویه، به جزء  30 )کالً هیشش گو ،میمفاه نیهر کدام از ا یبرا
. ه استدر نظر گرفته شدهای فردی(  االت مربوط به ویژگیؤس

دقت و  یو بررس ینیشده، پس از بازب لیتکم یها پرسشنامه
مورد  AMOSو  SPSS یافزارها صحت اطالعات، با نرم

قرار گرفتند. در بخش آمار  یآمار لیو تحل هیپردازش، تجز
مُد،  انه،یم ن،یانگیهمچون م ییها از آماره رها،یمتغ یفیتوص

 یها نیانگیم سهیقام یو برا نه،یو کم نه،یشیب ار،یانحراف مع
 تست، یت ن،یلو رسون،یپ یهمبستگ یها پارامترها از آزمون

ه تلرانس استفاده شد بیضرو  واتسون -نی، دوربF، ونیرگرس
 .است

کرونباخ  یآلفا بیاز ضر پرسشنامه ییایسنجش پا به منظور
 یعنیحاضر در مدل  پارامترهای یآن برا زانیکه م گردیداستفاده 

(، ارزش 782/0) یستیز طی(، باور مح632/0) یستیز طیرفتار مح
( و دانش 760/0) یستیز طیمح ی(، آگاه823/0) یستیز طیمح
برای  ،چنین  هم .ه شدگرفت قرار دیی( مورد تا819/0) یستیز طیمح

 است.استفاده شده 4نوع روایی محتوایی سنجش روایی ابزار از
 اجتماعی -های فرهنگی لفههدف اصلی پژوهش همان مطالعه مؤ

زیستی  زیستی( بر رفتار محیط )ارزش، باور، آگاهی و دانش محیط
 باشد که دارای اهداف جزیی زیر است: می
 

 ؛زیستی زیستی بر رفتار محیط رابطه بین ارزش محیطت شناخ  .1

 زیستی؛ زیستی بر رفتار محیط محیط باور شناخت رابطه بین  .2

 زیستی؛ زیستی بر رفتار محیط محیط شناخت رابطه بین آگاهی  .3

 زیستی؛ زیستی بر رفتار محیط محیط شناخت رابطه بین دانش  .4

 زیستی. ای بر رفتار محیط شناخت رابطه بین متغیرهای زمینه  .5

                                                           
4. Content Validity 
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 فرمول کوکران )محاسبه حجم نمونه( .1رابطه

 

 ها یافته
های پژوهش در دو بخش توصیف متغیرهای اصلی  یافته

 حاتیتوض ،2جدول شوند.  ها ارائه می لیل دادهتحقیق و سپس تح
شامل  که ،را شرح و برآورد کرده موجود یرهایمتغپارامترها و 

موجود در  پارامترهای یفیبعالوه آمار توص رهایمتغ اسیمق
 38ین سن افراد پاسخگو ، میانگ2طبق جدول  .باشد می پژوهش

میانگین  ،چنین  همپاسخگویان خانم بودند.  تر بیشسال بود و 
 است.ه نفر برآورد گردید 4در این نمونه تقریبا  راندازه خانوا

سال  25میانگین اقامت پاسخگویان در شهر شیروان تقریبا    
و پدر و مادر ایشان،  پاسخگویان تر بیشسطح تحصیالت و بوده 

متوسط شغل اصلی پاسخگویان، کشاورزی  طور بهم است. زیردیپل
ی پاسخگویان زیست  محیطمیانگین رفتار طور  به، چنین  هماست. 

های فرهنگی  لفهؤکه در سایر م در حالی است از متوسط بوده تر کم
)باور، دانش، ارزش و آگاهی( باالتر از متوسط قرار داشتند که در 

ها قرار دارد  باالتر از بقیه مولفه  دانش در سطحی  لفهؤاین میان م
 .باشد می (08/3)یعنی

 موجود یرهایمتغپارامترها و  یفیآمار توص. 2جدول 
 انحراف معیار  توضیحات متغیر

 میانگین

 کمینه بیشینه مُد میانه

ای  ی در مقیاس رتبهزیست  محیطسواالت پارامترهای  رفتار
ای یعنی کامال  کرت پنج گزینه)سنجش در طیف لی

(، 3(، موافقم)2(، نظری ندارم/متوسط)1(، مخالفم)0مخالفم)
 ((4و کامال موافقم)

63/0 07/2 00/2 17/2 00/4 00/0 

 62/0 85/2 00/3 00/3 00/4 00/0 باور

 60/0 04/3 17/3 33/3 00/4 00/1 دانش

 52/0 77/2 00/3 00/3 00/4 00/0 آگاهی

 67/0 68/2 83/2 00/3 00/4 00/0 ارزش

/17/15 30/38 00 مقیاس نسبی: به صورت پاسخ باز سن
38 

00/20 00/78 00/16 

 49/0 42/1 00/1 00/1 00/2 00/1 مقیاس اسمی: دوتایی زن و مرد جنسیت

 65/1 01/4 00/4 00/4 00/8 00/1 مقیاس نسبی: به صورت پاسخ باز اندازه خانواده

/15/14 31/25 00 س نسبی: به صورت پاسخ بازمقیا مدت اقامت
25 

00/40 00/60 00/1 

 ای سطح تحصیالت در مقیاس رتبه پاسخگو
(، 3(، دیپلم)2(، زیردیپلم)1(، نهضت)0سواد) )بی

(، و دکترا و 6(، کارشناسی ارشد)5(، کارشناسی)4کاردانی)
 ((7باالتر)

49/1 50/3 00/3 00/3 00/7 00/0 

 80/1 15/3 00/3 00/3 00/7 00/0 پدر

 62/1 93/2 00/3 00/3 00/7 00/0 مادر

 ای نوع شغل در مقیاس رتبه شغل
(، 4)محصل(، 3)آزاد(، 2ی)دولت(، 1ی)خصوص)
(، 9)کاریب(، 8)دارخانه(، 7)بازنشسته(، 6)دامدار(، 5)کشاورز

 ((10)ریسا

51/2 07/5 00/4 00/4 00/10 00/1 

-20(، بین 1لیون ریال)می10ای )زیر  مقیاس رتبه درآمد
(، باالی 4م) 30-40(، بین 3م) 20-30(، بین 2م)10

 ((5م)40

73/0 24/2 00/2 00/2 00/5 00/1 
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درصد(  9/45پاسخگویان ) تر بیشدهد که  نشان می ،3جدول
از  ی متوسط هستند و درصد کمیزیست  محیطدارای رفتارهای 

دهند.  ز خود بروز میرفتارهای موافق با طبیعت ا درصد(5/0افراد )
  محیطدرصد( دارای باور  7/48افراد ) تر بیشاز سوی دیگر، 

درصد باورهای  7/1ی هستند و از این تعداد پاسخگو تنها زیست
 ی دارند. زیست  محیط تر کم

درصد( در سطح خیلی باالیی از  9/50افراد ) تر بیش ،چنین  هم
د از افراد درص 4/8ی قرار دارند و تنها زیست  محیطدانش 

ی هستند. زیست  محیطسطح متوسطی از دانش            دارای
ین درصد از پاسخگویان( دارای سطح تر بیشدرصد از افراد ) 5/47

درصد از افراد در  1/1و تنها  ندی بودزیست  محیطباالیی از آگاهی 
بر اساس سنجش  ی قرار دارند.زیست  محیطسطح پایینی از آگاهی 

های باالیی برای  درصد از افراد ارزش 8/55 یزمتغیر ارزشها ن
درصد از افراد سطح پایینی  2/2قائل هستند و تنها  زیست  محیط

  ی معتقدند.زیست  محیطهای  برای ارزش

 
 یا نهیپنج گز کرتیل فیطدر  موجود پارامترهای ریمقاد فیتوص .3 جدول

 انحراف معیار میانگین مقادير )درصد( پارامتر

 خیلی زياد زياد متوسط کم خیلی کم

 63/0 07/2 7/5 6/30 9/45 5/4 5/0 رفتار
 62/0 85/2 2/39 7/48 5/10 7/1 0 باور

 60/0 04/3 9/50 38 4/8 0 0 دانش

 57/0 02/3 9/45 5/47 5/5 1/1 0 آگاهی

 67/0 68/2 8/25 8/55 4/16 2/2 0 ارزش
 

دازه خانواده با دهد که بین متغیرهای باور و ان نشان می ،4جدول 
ی همبستگی وجود دارد. البته این همبستگی در زیست  محیطرفتارهای 
 ، بین اندازه چنین  هماز متوسط است.  تر کمسطحی 

 

 
بدین معنی که وجود دارد. ای معکوس  خانواده با آگاهی نیز رابطه
ی افراد زیست  محیطباشد آگاهی  تر کمهرچه تعداد افراد خانواده 

 .است تر بیش

 (رسونیپ ی)همبستگ رهایمتغ نیب یهمبستگ .4جدول 
 متغیر باور دانش آگاهی ارزش سن اندازه خانواده مدت اقامت

075/0 101/0 081/0 077/ 068/0- 046/0 163/0 رفتار 

036/0- 075/0 010/0 138/0 284/0 429/0 - باور 

014/0 001/0- 030/0 029/0 469/0 -  دانش 

061/0 138/0- 062/0 231/0 -   آگاهی 

 ارزش    - 014/0 -007/0 049/0

573/0 181/0- -     سن 

اندازه       - -084/0

 خانواده

 
توان چنین مطرح نمود که بین درآمد  می ،5بر اساس نتایج جدول 

عبارت دیگر، فرضیه  ی افراد رابطه وجود ندارد. بهزیست  محیطو رفتار 
های درآمدی با رفتار پذیرفته  عدم وجود رابطه بین گروه صفر مبنی بر

ها  در آزمون لوین، فرضیه عدم نابرابری واریانسچنین  همشود و  می
 شود. پذیرفته می

 یزیست  محیطبا رفتار  یدرآمد یها گروه نیرابطه ب. 5 جدول
 sig آزمون لوين F sig انحراف معیار میانگین تعداد  

 درآمد

 ()میلیون ريال

/364 668/0 99/1 55 10زیر 
1 

246/0 832/2 038/0 

20-10 188 04/2 547/0 

30-20 125 15/2 719/0 

40-30 9 0/.2 697/0 

 - 00/3 1 40باالی 

 632/0 07/2 378 مجموع 
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دهد فرضیه صفر مبنی بر عدم رابطه بین  نشان می ،6جدول 
شود.  ی پذیرفته نمیزیست  محیط های تحصیالت با رفتار گروه

ی افراد زیست  محیطهای تحصیالت با رفتار  دیگر، بین گروه عبارت  به
رابطه وجود دارد و در واقع تا دیپلم این رابطه یک رابطه صعودی 

کند، اما بعد از  است. با افزایش تحصیالت افراد، رفتار بهبود پیدا می
یز تایید کننده این رابطه شود. آزمون لوین ن آن دوباره کاهشی می

 باشد. می

  
 یزیست  محیط یبا رفتارها التیتحص نیرابطه ب .6جدول 

 Sig مون لوينزآ F sig انحراف معیار میانگین تعداد ها گروه 

 000/0 504/6 024/0 341/2 65/0 13/2 30 سواد بی تحصیالت

 56/0 03/2 83 نهضت

 59/0 02/2 110 زیردیپلم

 89/0 96/12 23 لمدیپ

 52/0 08/2 85 کاردانی

 87/0 38/2 36 کارشناسی

 32/0 54/1 8 ارشد

 - - - دکترا و باالتر

 635/0 07/2 378 مجموع
 

ی زیست  محیطدهد که بین شغل افراد با رفتار  نشان می ،7جدول 
حاکی از آن است که  ها دیگر میانگینعبارت  به. رابطه وجود دارد

 ،بازنشسته های در بین شغل ترتیب بهی زیست  محیطمیانگین رفتار 

دار، محصل، بیکار، دولتی، کشاورز و سایر  خصوصی، دامدار، آزاد، خانه
 معنادار است.

 
 یزیست  محیط یشغل افراد با رفتارها نیرابطه ب .7جدول 

 Sig ون لوينآزم F sig انحراف معیار میانگین تعداد ها گروه 

 

 

 شغل

 000/0 504/6 024/0 269/2 860/0 27/2 16 خصوصی

 686/0 87/1 43 دولتی

 651/0 19/2 66 آزاد

 575/0 03/2 81 محصل

 518/0 82/1 16 کشاورز

 575/0 21/2 39 دامدار

 980/0 38/2 13 بازنشسته

 543/0 09/2 63 خانه دار

 579/0 91/1 36 اربیک

 325/0 81/1 7 سایر

 632/0 07/2 380 مجموع

 
ها  دهد که فرضیه عدم برابری میانگین نشان می، 8نتایج جدول 

ی در زیست  محیطشود و در نتیجه رفتارهای  در دو جنس پذیرفته می
از مردان است. توضیح اینکه با توجه به پذیرش  تر بیشبین زنان 

ها در بین دو  صفر لوین مبنی بر قبول برابری واریانس فرضیه

در بین دو جنس  زیست  محیطجنس، در نتیجه میانگین رفتار 
ی زنان به زیست  محیطی میانگین رفتار عبارت  بهمتفاوت است و 

 است. تر بیشنسبت مردان 

 
 یزیست  محیطبا رفتار  تیدو گروه مستقل جنس تست تیآزمون  .8جدول 

انحراف  میانگین تعداد 

 معیار

 F Sig t Mean آزمون لوين

difference 
Sig 

 041/0 134/0 046/2 072/0 259/3 ها برابری واریانس 678/0 12/2 220 زن

 036/0 134/0 110/2 عدم برابری 557/0 99/1 160 مرد
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دهد که تنها رابطه  ، تحلیل رگرسیون نشان می9طبق جدول   
ی پذیرفته زیست  محیطباور با رفتارهای بین متغیرهای جنسیت و 

تنها  نیز متغیرهای موجود. شود و سایر روابط پذیرفته نیستند می
مقادیر محاسبه شده  Fدرصد از مدل را دارند.  5توانایی تبیین 

 F دهد. اگر برای مراحل مختلف تحلیل رگرسیون را نشان می
آماری صحیح این معادله از لحاظ  که دهد دار باشد نشان می معنی

در نتیجه، در این آزمون و  است و همبستگی متغیرها خطی است
F دار است. مقادیر معنی t  ها آنو میزان احتمال (sig)  نیز اگر

که تمامی ضرائب  بیانگر آن استاز میزان خطای آلفا باشند  تر کم

محاسبه شده از لحاظ آماری معنادار هستند. پس طبق نتایج، 
 تأثیری افراد زیست  محیطمتغیرهای باور، آگاهی و جنسیت بر رفتار 

موجود  یرهایکه متغ دهد ینشان م زیمدل ن R-Squareدارند. 
 ،چنین  همدرصد از مدل را دارا هستند.  8حدود  نییتب ییتوانا

و  5/1دهد این مقدار بیش از  واتسون نیز نشان می-آماره دوربین
بنابراین مدل مناسبی از متغیرهای موجود  ؛باشد می 2از  تر کم
باشد. ضریب تلرانس بین صفر و یک، در نوسان است. هر چه  می

 تر کمضریب تلرانس نزدیک به یک باشد میزان هم خطی بودن 
 است که این موضوع در این جدول گویا است.

  
 متغیرهای مختلف ونیرگرس آزمون .9دول ج

 R تلرانس Beta T Sig متغیر

Square 

Adjusted 

R 

Durbin-

Watson 

F Sig 

 000/0 348/3 759/1 /060 085/0 769/0 001/0 393/3 192/0 باور

 648/0 423/0 852/0 050/0 دانش

 732/0 011/0 -577/2 -151/0 آگاهی

 904/0 278/0 095/1 058/0 ارزش

 602/0 153/0 420/1 093/0 سن

 622/0 741/0 192/0 021/0 مدت اقامت

 838/0 048/0 -079/2 -109/0 جنسیت

 749/0 366/0 035/1 053/0 درآمد

 785/0 603/0 521/0 030/0 تحصیالت

   
 ریمقاد، 10مدل معادله ساختاری این پژوهش، و جدول ، 1نمودار 
دهند. الزم به ذکر است که  را نشان میمدل برآورد شده  یها شاخص

 از نظر گروه متخصصان آمار دانشگاه ایالتی کالیفرنیای شمالی
صرفاً بر مبنای اگر  به چند دلیل قضاوت درباره برازش مدل، (2008)

تواند  مقدار کای اسکوئر و سطح معناداری آن انجام شده باشد می
و بنابراین پژوهشگر اغلب نیازمند توجه به  دگمراه کننده باش

 گیری نهایی است های برازش دیگری برای تصمیم شاخص
( CMIN/DF) (. شاخص کای اسکوئر نسبی146: 1388)قاسمی،

 .باشد ها برای قابل قبول بودن مدل می یکی از شاخص عنوان  به
 اند را قابل قبول دانسته 5تا  1مقادیر بین ( 1388) شوماخر و لومکس

 3 تا 1و گاهی بین  2 تا 1گیرتر مقادیر بین  و حتی گاهی منابع سخت

در این مدل با تقسیم کای اسکوئر بر  اند. را نیز قابل قبول دانسته
شاخص دیگری که مورد  دست آمد.ه ب 566/1درجه آزادی عدد 

باشد.  شاخص برازش هنجار شده مقتصد میت، گرف استفاده قرار
را برای این شاخص  60/0یا  50/0یر باالتر از مقادمتخصصان، اغلب 

و  PCFIدر این مدل  .(157: 1388قاسمی، ) اند مناسب تلقی کرده
PNFI  شاخص بعدی  .هستند 50/0نیز دارای مقادیر باالتر از

تر  نزدیک باشد مورد قبول 1شاخص تطبیقی است که هر چه به 
 1و نزدیک  8/0 االیب CFI در اینجا  .شود باشد و مدل تأیید می می
 بنابراین، ؛باشد می 05/0از  تر کمنیز  RMSEAاز آنجا که د. باش می

را تدوین شده توان مدل  ها می با توجه به نظریات و سایر شاخص
 . قابل قبول دانست

 های مدل برآورد شده مقادیر شاخص. 10جدول 
 CMIN/DF PGFI CFI PCFI PNFI RMSEA شاخص

 039/0 565/0 598/0 966/0 457/0 566/1 مقدار
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 مدل معادله ساختاری .1 نمودار

 

داری  تمام متغیرها دارای رابطه معنی ،11، طبق نتایج جدول در پایان
ی زیست  محیطهستند. بدین معنا که رابطه بین تحصیالت بر دانش 

ی زیست  محیطبر آگاهی  تأثیرافراد تایید شده و دانش نیز از طریق 
مدل نشان  چنین  همی افراد موثر است. زیست  محیطافراد بر رفتار 

ی، و زیست  محیطی افراد بر باورهای زیست  محیطدهد دانش  می
ی موثراند. از سویی دیگر، زیست  محیطباورهای ایشان نیز بر رفتار 

ی افراد بر زیست  محیطهای  ی، ارزشزیست  محیطعالوه بر دانش 

ی ایشان موثر است. زیست  محیطو سپس بر رفتار  باورهای ایشان
دهند که مدت زمان اقامت افراد در شهر شیروان بر  نتایج نشان می

 تأثیری ایشان موثر است. نکته قابل تامل، زیست  محیطرفتارهای 
ی افراد است. به زیست  محیطی بر رفتار زیست  محیطمنفی آگاهی 

افراد باال باشد به معنای  یزیست  محیطاین معنا که هر چه آگاهی 
 نیست. تر بیشی زیست  محیطرفتار 

 
 یر برآورد استاندارد بین متغیرهادمقا .11جدول 

 مقدار معناداری مقدار بحرانی خطای استاندارد مقدار استاندارد متغیر

 *** 987/3 020/0 0/.200 تحصیالت ---> دانش

 *** 501/9 042/0 433/0 دانش ---> آگاهی

 *** 255/9 045/0 426/0 دانش ---> باور

 *** 441/3 037/0 157/0 ارزش ---> آگاهی

 006/0 747/2 040/0 126/0 ارزش ---> باور

 003/0 975/2 002/0 149/0 مدت اقامت ---> رفتار

 008/0 652/2 053/0 135/0 باور ---> رفتار

 003/0 -018/3 056/0 -154/0 آگاهی ---> رفتار

 
 گیري بحث و نتیجه

های  هاست که جامعه بشری دریافته است که اکثر پدیده مدت
مرتبط با بشر را باید با علم مرتبط بشری به آن پاسخ داد و عوامل 
دخیل در آن را جستجو و بررسی کرد. پژوهش حاضر نیز نشان داد 

 اجتماعی -فرهنگی های مولفهی با برخی زیست  محیطکه رفتارهای 
ی کنونی بدون شناخت این عوامل و ها مرتبط است. پردازش پدیده

 تنها با تکیه بر متغیرهای زیستی کاری عبث خواهد بود.

های فردوسی و  راستا با پژوهش های پژوهش جاری هم یافته
(، نشان داد که بین متغیر دانش 1395( و منتظریان )1389همکاران )

س بر اسا(. 4زیستی، رابطه معناداری وجود دارد )جدول  و رفتار محیط
 و زیستی شهروندان شیروانی دارای دانش محیطهای پژوهش،  یافته

زیست از خود نشان دادند، زیرا  رفتار مسئوالنه تری در قبال محیط
، کسب سواد زیست  محیطبرای کاهش اثرات تخریبی رفتار انسان بر 
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شود )صالحی و  ی امری الزم و ضروری تلقی میزیست  محیطو دانش 
 (. 63: 1390کریم زاده، 

دریافتند که باور  ،(1390کیا ) ، هر چند نواح و فروتناز سوی دیگر
ی افراد زیست  محیطات قابل توجهی بر رفتار تأثیری زیست  محیط

های اصالح رفتارهای  ترین راه گذارند و یکی از مهم برجای می
، اصالح باورهاست، ولی در این پژوهش زیست  محیطمعطوف به 

ی رابطه وجود زیست  محیطباور و رفتار  مشخص شد که بین متغیر
زیستی شهروندان شیروانی هنوز به مرحله  ندارد. در حقیقت باور محیط

ای نرسیده است که بتوان از آن انتظار رفتار مسئوالنه را داشت. در 
 پیدا کند.  ءحقیقت باید هنوز به مرحله آگاهی و باالتر ارتقا

ی زیست  محیطی و رفتار ، طبق نتایج، بین متغیر آگاهچنین  هم
رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته با نتایج برخی پژوهشگران 

زیستی رابطه دارد،  مغایرت دارد که دریافته بودند آگاهی با رفتار محیط
و بیان نموده بودند که آگاهی و شناخت نسبت به هر مساله، بستر 

د و همکاران، کند )فرهمن له را فراهم میأرفتار مناسبی با آن مس
در پژوهش (. 5: 1393آبادی و همکاران ؛ مختاری ملک 111: 1392
 ای وجود ندارد زیستی رابطه بین متغیر ارزش با رفتار محیط نیز جاری

زیست برای شهروندان شیروانی به یک ارزش تبدیل  هنوز محیط و
بیان کردند  ،(1395است. در این زمینه، احمدیان و حقیقتیان ) نشده
زیستی، افراد قبل از داشتن انگیزه  در حوزه رفتارهای محیطکه 

زیست  برای حفاظت محیط زیستی سالم خریداری محصوالت محیط
ارزش قائل شوند. تحقیق حاضر بیانگر آن است که تنها دانش و 

مردم شیروان باید به آن مرحله از بلکه داشتن اطالعات کافی نیست 
حضور داشته  ها آن ز در زندگیزیست نی محیط ورشد و باور برسند 

 باشد.
ی زیست  محیطدهد که بین تحصیل و رفتار  نشان می نیز نتایج آزمون

دیگر، افزایش  عبارت  به(. 6رابطه معناداری وجود دارد )جدول 
 .گذار استتأثیری آنان زیست  محیطگویان بر رفتارهای  تحصیالت پاسخ

( 2014( و گیدرت )1392)های ضیاپور و همکاران  این نتیجه با یافته
( 2006سویی ندارد ولی با پژوهش و نتایج تحقیق گیل و بار ) هم
ی که زیست  محیطهای  شود که آموزش سو است. چنین تصور می هم

باشند.  می ثرؤهای تحصیل آموخته شدند، بر رفتارها م در طی سال
  محیطرفتار  شود تر بیشی زیست  محیطهر چه آموزش  ی،عبارت  به
 خواهد بود.تر  ی مناسبستزی

رابطه معناداری وجود  نیز یزیست  محیطبین شغل افراد با رفتارهای 
ها حاکی از آن است که  (. بدین معنی که میانگین7دارد )جدول 

در بین مشاغل بازنشسته،  ترتیب بهی زیست  محیطمیانگین رفتار 
رز و سایر دار، محصل، بیکار، دولتی، کشاو خصوصی، دامدار، آزاد، خانه

  رفت که کشاورزان بیش از دیگران باشد. اگر چه انتظار می می تر بیش
 

 دیدگاه،رسد منافع  اما به نظر میی داشته باشند زیست  محیطفتارهای ر
 محوری و این که انسان برتر از طبیعت است و بقیه باید در انسان

 خدمت ایشان باشند، باعث شده که این رفتار پایین باشد. 
ی برای مردان و زنان متغیر است، و زیست  محیطنگین رفتارهای میا

(، 8از مردان است )جدول  تر بیشی زنان، زیست  محیطمیانگین رفتار 
(، فرهمند و 1390های نواح و همکاران ) که در بررسی پژوهش

( و صالحی 1393ملک آبادی و همکاران )(، مختاری1392همکاران )
دلیل آن را در مالیمت  توان ند که می( این نتایج تایید شد1389)

دار بودن، مدیریت منزل، نقش برجسته در  شناختی زنان، خانه روان
 تربیت فرزندان، و احساس احترام و تعلق خاطر به نسل آینده دانست. 

زیستی  محیطپژوهش نیز نشان داد بین دانش و آگاهی نتایج 
زیستی  آگاهی محیط(. اگر 11رابطه معنادار زیادی وجود دارد )جدول 

را به بخشی از ساختار اجتماعی و فرهنگی خود تبدیل کنیم، 
ی نسبت به رابطه پیچیده موجودات زنده و تر بیشدانش توانیم  می

عالوه، طبق نتایج، بین اندازه خانواده و  زیست داشته باشیم. به محیط
ای ه زیستی رابطه معنادار زیادی وجود دارد. تکثیر آگاهی آگاهی محیط

گیرد. یکی از این  زیستی از نهادهای کوچک سرچشمه می محیط
ای که اطالعات هر  به گونه تواند خانواده باشد نهادهای کوچک می

تواند  فرد با دیگری متفاوت است و هر شخص به نوبه خود می
اطالعات جدید و متفاوتی را از دیگر افراد خانواده کسب کند. 

که درآمد افراد باعث افزایش آگاهی  دهند نتایج نشان می ،چنین  هم
ای است که نیازهای  بلکه درآمد تنها وسیله (5شود )جدول  نمی ها آن

شود و در ذهنیت و نگرش فرد درباره  فرد از طریق آن بر طرف می
باید این آگاهی به  قابل ذکر است کهثر است. ؤم تر کمزیست  محیط

 باور شود. مرحله شکوفایی در فرد و تبدیل آن به ارزش و
أله زیست به یک مس که نگرانی در حال رشد در مورد محیط از زمانی   

های پژوهشی که در  یکی از حوزهاجتماعی تبدیل شده است 
، عات زیادی را به خود اختصاص دادهزیست مطال محیط شناسی جامعه

است. از دیدگاه .زیستی ی، باور، دانش و رفتارمحیطمطالعه ارزش، آگاه
کنار هم قابل درک زیست، طبیعت و جامعه در  اسان محیطشن جامعه

سعی  ،از این رو را جدا از هم در نظر گرفت. ها آنهستند و نباید 
زیست را  ثر بر رفتار انسان در حفظ محیطؤتا عوامل م شود می

هایی  حل توان به ارائه راه زیرا با شناخت این عوامل می شناسایی کنند
 زیستی پرداخت.  تشویق رفتار مثبت محیط برای تغییر رفتار مخرب و

های  دهند آموزش نشان می شده نیز مطالعات صورت گرفته
رفتار، - نگرش -زیستی نیاز به گسترش دارند. طبق مدل دانش محیط

زیست افزایش یابد، رفتار  اگر دانش شهروندان نسبت به محیط
آگاهی  در عصر حاضر کسب دانش و .شود زیستی بهتر می محیط

رفتارهای نادرست بر اثر تخریبی کاهش  زیستی عالوه بر حیطم
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شود  زیست ، مانع افزایش روند خسارات انسانی می انسان در محیط
(Kolahi et al., 2014a: 11066: 1390زاده،  ؛ صالحی و کریم .) 

زیستی  چندانی بر رفتار محیط تأثیرتحصیالت به خودی خود 
 ثر استژهی حاصل از آن عامل مندارد، بلکه دانش و آگا ها انسان

زیستی برای انسان  های محیط ولی آنچه که باعث ایجاد دغدغه
(. 203: 1390شود میزان آگاهی وی در این باره است )صالحی،  می
( نشان داد 2011( و مارکز )2012نتایج تحقیق کاراتکین ) ،چنین  هم

افراد  علت سطح پایین مواد آموزشی در مدارس علیرغم عالقهه که ب
انگیزه شدن ایشان خواهد شد. بنابر  ی، سبب بیزیست  محیطبه مسائل 

زیستی باید بر مبنای حفظ آن و  آموزش محیط ،(1390اعتقاد پالمر )
ایجاد اطالعات درباره آن باشد. کسب آگاهی و اطالعات درباره 

ها به  زیست، برای افراد خواهان آن عالوه بر شناخت واقعیت محیط
نایی تجزیه و تحلیل و انتقاد درباره چرایی مسائل توا ها آن

دهد. تحقیقات محققان بر روی تغییرات  زیستی را می محیط
بیانگر این موضوع است که  ها آنانسان بر روی  تأثیرزیست و  محیط

یکی از عناصر اصلی در فرایند توسعه پایدار در جوامع مدرن و رو به 
بر آن است که هر دولت برای رشد، رفتار درست و مسئوالنه در برا

های مشارکتی حفاظت  زیستی باید طرح کاهش اثرات مخرب محیط
زیست با این  زیست را اجرایی نماید و مردم را برای حفظ محیط محیط
 :Kolahi et al., 2014b) های تدوین شده همراه کند برنامه

926; Kolahi, 2014: 100; Kolahi, 2013: 41 نژاد  محرم ؛
 (.73: 1385، و حیدری

زیستی از طریق ایجاد روحیه گروهی و  ایجاد فرهنگ محیط
توان  همبستگی برای زیستن در یک جامعه پایدار قابل اجرا است. می

توانند به کمک هم  بیان کرد که با وجود درک درست از آن، افراد می
زیست پایدار و سالم تالش کنند )یزدخواستی  برای داشتن یک محیط

تواند مدعی شود  کس نمی هیچ ،بنابراین(. 106: 1392 و همکاران،
های موجود  های ایجاد شده در طبیعت به دست واکنش که آسیب

در خود طبیعت است و انسان در آن نقشی ندارد. اتفاقاتی که در 
در روی  ها انساننتیجه نگرش و افکار و به دنبال آن رفتار نادرست 

ترین علل  ین و اصلیتر زمین صورت گرفته است یکی از مهم
 زیست به آن دچار شده است هایی است که امروزه محیط آسیب

 (. 98: 1391قلی،  )صالحی و امام
ترین و  زیستی که هدف آن یافتن مناسب آموزش فرهنگ محیط

ترین نظام و شرح مطالب و اجرای ساختاری است،  کاربردی
رتقا زیست است. این آموزش ا ترین روش در حفاظت محیط اساسی

باشد. بدین سان، حس  زیستی در یک جامعه می دهنده دانش محیط
زیست در هر فرد بیدار شده  پذیری و محترم شمردن محیط مسئولیت

 :Kolahi, 2012داند ) و خود را موظف به حفظ و صیانت از آن می

759; Kolahi, 2013: 524در 78: 1385نژاد و حیدری،  ؛ محرم .)

زیست  رفتارهای روزمره، فرهنگ رفتار با محیط نتیجه، اگر بتوان مانند
را برای هر فرد به صورت یک رفتار روزانه در آورد و آن را اجتماعی 

العمل را  توان انتظار داشت در هر شرایطی بهترین عکس کنیم می
 :Heidari et al., 2018زیست داشته باشد ) نسبت به محیط

 (. 202: 1392نژاد،  ؛صالحی و پازوکی 2055
ی، الگوی زیست  محیطسازی مسایل  در حقیقت، از طریق اجتماعی

از آن جا که رفتاری و زندگی انسان درباره طبیعت متحول خواهد شد.
 هیکل میتوان یندارند، نم تیشکا یبرا یزبان ،زیست  محیطو  عتیطب

 میببر شیبه پ طرفانه یکشور را براساس اصول ب یها امور و پروژه
و ناخواسته هموارتر  یآثار منف یراه را براصورت،  نیدر ا رایز

 یبرا طرفانه یاصول و محاسبات ب یریکارگه . در صورت بمیا کرده
در  یقیحق یندهایو به علت دانش کم ما نسبت به فرآ عت،یطب
 جهت. میا خود را نشان داده یکیاکولوژ تیعدم عقالن ،سپهر ستیز

و  عتیکردن طب یانسان دگاهید یحت ،زیست  محیطجامعه با  قیتلف
انسان هم نتوانست به جامعه کمک کند تا به درک و  تیمحور
را  عتیکردن طب یانسان رای. زابدیدست  عتیبا طب یدیجد یهمدل
که سالمت  میدانست یها و موجودات حذف گونه یدر راستا تر بیش

زیست  و باعث شکاف بین طبیعت و محیط کنند یم دیانسان را تهد
 . ایم شده

 یشناس از بوم یستیز یشناس صحبت از بوم یر آن، به جاعالوه ب
بر اشتراکات انسان با  دیتاک یبه جا کرد،یرو نیو با ا میدم زد یانسان

پرداخته،  عتیطب-جامعه نیب یرابطه عمود جادیموجودات، به ا گرید
 یها تیو قابل ی)مانند نوآور منحصر به فرد انسان یها یژگیبر و
انسان را در مقابل  یمهارگر یها ییاناکرده و تو دیکأ( تیذهن

دخالت انسان  نیا .میبزرگ جلوه داد عتیطب یجبر یها تیمحدود
را  ی و آلودگی صنعتی، تعادل زیستیشهر توسعهاست که به شکل 

را مختل کرده است.  یستیز رهیو زنج اتیبرهم زده و نظم شبکه ح
که از  یزیست  محیط یها لیالزم به ذکر است که آن دسته از تحل

 یکنون یها آنبه حل بحر توانند یباشند نم یته یشناس جامعه رتیبص
 یجهت حرکت به سمت مقررات اجتماع ،کشور کمک کنند. لذا

عوامل  ایعامل  افتنیتوقف در  یبجا عت،یو سازگارتر با طب تر منیا
 یسازوکارها نیبه کشف موثرتر دیبا ،زیست  محیط بیتخر یاصل

قدم اول آن است  جه،یدر نت د.آور یرو زیست  محیطاصالح و بهبود 
با تفکر  یکردیرو کهمحور(  )بوم عتیطب تیمحور میپارادا میکه بدان

ساکن در  یها گونه گریمانند د یا موجود و گونه کیسبز که انسان را 
را  یرانسانیغ یها گونه تیو قدرت و ظرف آورد یبه حساب م کشور

 گر،ید یعبارت . بهروری است، یکی ازرویکردهای ضبخشد یارتقا م
است  دیام ان،ی. در پاعتیطب تیانسان به محور تیاز محور یکوچ
ها، مراتع، و  در حفاظت از مناطق حفاظت شده، جنگل یگذار هیسرما
 صورت گرفته شود. مردمدر جامعه و  یگذار هینوع سرما کی زها،یآبخ
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 راهکارها
 از پتانسیل  فادهرفتارهای محیط زیستی با استسازی بستر  بهینه

 ؛ی بهره بردزیست  محیطمردم در جهت شهر سبز و شهروند 

  ای در شهرها  ای و محله های مشارکتی منطقه برنامهتمرکز بر
 ؛نمودتمرکز 

  های آموزشی در مورد  های اجتماعی با برنامه رسانهتوسعه فعالیت
پذیری  سازی و ایجاد روحیه مسئولیت فرهنگ برایزیست  محیط

 ؛زیست در افراد نمایند محیط نسبت به

 های مناسب برای بهتر شدن  ریزی و برنامه  گذاری سیاست
ش و آموزش های درسی در سطح آموزش و پرور محتوای کتاب

نیز زیست  های دینی مرتبط به محیط آموزه با استفاده ازعالی 
 ؛استفاده گردد

  مطالعات رفتاردر جهت کاربردی نمودن  انجام تحقیقات گسترده 
 زیست محیطی؛

  مدارس و  توسطبا طبیعت و نوجوانان کودکان  تر بیشآشنا کردن
  .ها آموزشگاه

 منابع
تحلیل (، 1395) ،احمدیان، داریوش، حقیقتیان، منصور .1
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