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چکيده
شهريشدن سرمايه در قرن اخير در کنار کارکردهاي مثبت مدرنيته منجر به ظهور دو پديده شده است.
جمعيت و مصرف که مشخصهي اصلي جوامع مدرن به شمار ميآيند و زيست جهان بشر را با خواستههاي
خود منطبق نمودهاند .پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتار حاميمحيط زيست در
بين شهروندان شهر گرگان انجام شده است .اين پژوهش توصيفي -تحليلي با استفاده از روش پيمايش به
صورت مقطعي روي  400نفر از شهروندان شهر گرگان در سال  1396انجام شده است .ابزار جمعآوري
اطالعات پرشسنامهي استاندارد است .براي نمونهگيري از روش تصادفي چندمرحلهاي همراه با تصادفي
طبقهاي استفاده شده است .دادههاي جمعآوريشده از طريق آزمون پارامتري(آزمون  Tتک متغيره) ،آناليز
واريانس و آزمون همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .نتايج بررسي متغيرهاي زمينهاي
پژوهش نشان ميدهد که بين سن با رفتار حاميمحيط زيست رابطه وجود دارد؛ اما رابطهاي بين جنسيت و
وضعيت تأهل با رفتار محيط زيستي مشاهده نشد .همچنين بر اساس يافتههاي پژوهش بين پايگاه اجتماعي
اقتصادي ،مصرف رسانهاي و اعتماد اجتماعي شهروندان شهر گرگان با رفتار حاميمحيط زيست رابطه
واژههای کليدی :جامعهشناسي محيط زيست ،رفتار حاميمحيط زيست ،مصرف رسانهاي ،اعتماد اجتماعي،
شهر گرگان.
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مقدمه و بيان مسأله
ما در دورهاي از رشد و تغيير بيسابقه زندگي ميکنيم .انسانها چه به شکل فردي و چه به
صورت جمعي با محيط اطراف خود تعامل دارند؛ اما در قرن اخير براي اولين بار از جامعهي
پساکشاورزي به اين سو اقتصاد انساني بر فضاي محيط زيستي تسلط يافته است .هر جنبه از
زندگي روزمرهي بشر بهوسيلهي اين اقتصاد تغيير داده شده و انسان با نام پيشرفت و به دست
تکنولوژي ،تعامل ميان خود و طبيعت را به تعارض تبديل ساخته است .حاصل تجميع تکنولوژي
و توسعهي اقتصادي ،ويراني محيط زيست طبيعي را به بار آورده است(ساستري .)12:2015،مسايل
محيط زيست از ماهيت بين رشتهاي برخوردارند ،اما از دانش جامعهشناسي انتظار ميرود تا به ما
نشان دهد چگونه ميتوان با اين مشکالت روبهرو شد؛ زيرا اين مشکالت در بنيان مشکالت
اجتماعي هستند که ريشه در رفتار انسان اجتماعي و فرآيندهاي فرهنگي حاکم بر زندگي اجتماعي
افراد دارند(کارفاگنا .)163:2014،از اين رو دانش جامعهشناسي از مهمترين نقش در تحليل اين
مسايل و پاسخگفتن به آنها برخوردار است(کتس گرو.)31:2015،
مرور الگوهاي توسعهي شهري بهويژه در دهههاي اخير ،حاکي از ناپايداري توسعه در جوامع
شهري است .روندهاي شهرنشيني براي تأمين کيفيت مطلوب زندگي شهروندان و دسترسي آنان به
رفاه و برخورداري از خدمات شهري و محيط سالم ،همراه با حفظ منابع طبيعي براي نسلهاي آتي
نبوده و بررسي شاخصهاي محيط زيستي نشاندهندهي تهديد جدي نظامهاي شهري در اين زمينه
است .آگاهي و شناخت نسبت به هر مسأله ،بستر فرهنگي الزم براي مقابله با آن را فراهم ميکند.
الجرم آگاهي نسبت به مسايل محيط زيست در شکلدهي رفتارهاي تأثيرگذار بر محيط زيست
با نگاهي به آمارهاي جمعيت شهرنشين جهان در مييابيم که جمعيت شهرنشين دنيا در سال
 2000در حدود  2890ميليون نفر بوده است  .پيشبيني سازمان ملل نشان ميدهد که جمعيت
شهرنشين جهان در سال  2030به حدود  5100ميليون نفر خواهد رسيد .به عبارت ديگر ،در مدت
 30سال حدود  2100ميليون نفر به جمعيت شهرنشين جهان اضافه خواهد شد .بررسي آمارهاي
جمعيت شهرنشين ايران نيز در چهار سرشماري پي در پي نشان ميدهد که جمعيت شهري ايران
در سال  1335برابر  31/4درصد و در سال  1375برابر با  61/3درصد و در سال  1390برابر با 75
درصد کل جمعيت کشور در همان سالها بوده است .سازمان ملل پيشبيني ميکند که ايران در
سال  1405از  128ميليون نفر کل جمعيت ،حدود  93ميليون نفر جمعيت شهرنشين خواهد داشت.
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متخصصان جمعيتي ايران نيز پيشبيني کردهاند که بر اساس کمترين نرخ رشد ،جمعيت ايران در
سال  1405برابر  105ميليون نفر و جمعيت شهرنشين آن  76ميليون نفر خواهد شد .اين ارقام
داللت بر رشد سريع شهرنشيني در جهان و ايران داشته و نمايانگر اين واقعيت است که
شهرنشيني مسألهاي مبهم و پيچيده است و افزايش سريع آن موجب بروز مسايل اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و زيستمحيطي ميشود(عابدين درکوش .)106:1389،سبکهاي خاص زندگي
شهري همچون نياز بيشتر به سفر و حملونقل که ميزان مصرف انرژي را افزايش ميدهد ،از
جمله تأثيرات شهر بر محيط زيست است(فکوهي .)253 :1383 ،يکي از راهکارهاي اجتناب از
آسيبرساندن به محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن ،تغيير رفتار انسانها به سمت و سوي
ابعاد طبيعتگرايانه است .بسياري بر اين باورند که مشکالت زيستمحيطي در باورها و ارزشهاي
اجتماع ريشه دارد و به همين علت بايد دانست افراد اجتماع نسبت به محيط زيست چگونه فکر
ميکنند ،چه شناختي نسبت به آن دارند و تا چه اندازه طبيعت و محيط زيست برايشان دغدغه
است(بار.)456:2007،
جامعهشناسان با رويکردهاي متنوع رفتارهاي محيط زيستي افراد را مورد بررسي قرار دادهاند
(تارانت و کوردل )1997 ،عوامل رفتاري و خصوصيات فردي افراد را مورد تأکيد قرار دادند(آندو
و همکاران )2010،و (گادني و همکاران)2011،؛ سطح آگاهيهاي فردي را در دغدغهمندي محيط
زيستي مورد توجه قرار دادند؛ ادراک افراد در رابطه با تغييرات اقليميجهاني(وايتمارش و اونيل،
 ،)2010نقش مؤثر آموزش در بروز رفتارهاي حاميمحيط زيست(استرلينگ .)2010 ،سبک زندگي
مصرفي و محيط زيست(فتحي )1394 ،و (ويليز )2012 ،با اين اوصاف مجموعهي پيچيدهاي از
يک نمودار يا چارچوب ساده متصور شد.
اکنون پس از گذشت چهار دهه فعاليت علمي در حوزهي جامعهشناسي محيط زيست،
وضعيت امروزي مسايل زيستمحيطي در ايران چندان رضايتبخش به نظر نميرسد .به طوري که
بر اساس شاخص جهاني عملکرد زيستمحيطي] [1در سال  ،2012ايران در ميان  132کشور
جهان با  36پله سقوط نسبت به سال  2010ميالدي در رتبهي  114جهان قرار گرفته است(حمايت
خواه جهرمي و همکاران.)34 :1396 :
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بر همين اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتارهاي حاميمحيط
زيست در بين شهروندان شهر گرگان انجام شده است .به عبارت ديگر پاسخ به اين سؤال که تأثير
عوامل اجتماعي -اقتصادي-فرهنگي بر رفتار حاميمحيط زيست چگونه است؟
پيشينهی پژوهش
خوشفر و همکاران( )1394در پژوهشي عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان آگاهي زيستمحيطي
روستاييان ساکن در دهستان جاغرق را مورد بررسي قرار دادند .يافتههاي تحقيق حاکي از آن است
که بين متغيرهاي مستقل (ابعاد اجتماعي :مؤلفههاي فردي ،رفتاري -روانشناختي ،فرهنگي-
اجتماعي) با متغير وابسته(ميزان آگاهيهاي زيستمحيطي) رابطهي معناداري وجود دارد .همچنين
استفاده از راديو در متغير مصرف رسانهاي بيشترين تأثير را در بروزهاي رفتارهاي مسئوالنهي
محيط زيستي داشت.
قادري و همکاران( )1394نشان دادند که بين پارادايم نوين اکولوژيکي ( )NEPبا رفتار
بازيافت ،رابطهي معنادار و مثبت وجود دارد .همچنين ،بين نگرش نسبت به بازيافت و رفتار
بازيافت رابطهي معنادار و مثبت به دست آمده است .با توجه به يافتههاي اين تحقيق ،عوامل
انساني در توليد و بازيافت زباله نقش مؤثري ايفا نموده و لذا شناخت نگرشها و گرايشهاي آنان
کمک مؤثري در برنامهريزي مديريت زباله و بازيافت ارائه مينمايد.
احمديان و حقيقتيان( )1395پژوهشي با هدف شناخت ميزان تأثير عوامل فرهنگي بر رفتارهاي
زيستمحيطي مسئوالنه در شهر کرمانشاه انجام دادند .يافتههاي پژوهش نشان داد که ميانگين
آگاهيهاي زيستمحيطي با رفتار زيستمحيطي رابطهي معناداري وجود دارد در حالي که متغير
تحصيالت با آن رابطه نداشت .همچنين رفتارهاي زيستمحيطي بر حسب جنسيت ،تأهل و
گروههاي سني متفاوت است .در يک نتيجهي کلي ميتوان گفت که عوامل فرهنگي در واقع
ميتوانند پيشبينيکنندهي سياستهاي ترويج رفتارهاي زيستمحيطي مسؤالنه باشند.
عباسزاده و همکاران( )1395پژوهشي با هدف مطالعهي رابطهي متغيرهاي دلبستگي مکاني و
نگرش مسئوالنهي زيستمحيطي با رفتار مسئوالنهي زيستمحيطي در شهر تبريز انجام دادند.
يافتهها حاکي از آن است که دلبستـگي شهروندان تبريز به محيط اجتماعي و کالبد طبيعي شهر
کمتر از ميانگين نمرهي نگرش مسئوالنهي زيستمحيطي است .نتايج بهدستآمده از مدلسازي
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معادالت ساختاري نشان داد که متغير دلبستگي مکاني نيز به طور غيرمستقيم بر رفتار مسئوالنهي
زيستمحيطي مؤثر است.
رستگار خالد و همکاران( )1396به بررسي رابطهي جهتگيري ارزشي با شهروندي محيط
زيست در بين سه منطقهي ( )19 ،11 ،3شهر تهران پرداختند .يافتههاي بهدستآمده نشان داد که
بين فردگرايي و جمعگرايي افقي و عمودي با شهروندي زيستمحيطي رابطه وجود دارد و در اين
بين؛ تأثير فردگرايي افقي از همه بيشتر است.
کبيري و کريم زاده رضاييه( )1396رابطهي سرمايهي اجتماعي و دغدغهي زيستمحيطي،
رابطهي بين سرمايهي اجتماعي و دغدغهي زيستمحيطي را بررسي کردند .نتايج نشاندهندهي
تأثير مثبت سرمايهي اجتماعي بر رفتارها و نگرشهاي زيستمحيطي در درون کشورها است .در
مقابل ،برخي بر ناکافي بودن سرمايهي اجتماعي در بهبود و ارتقاء رفتارها و نگرشهاي
زيستمحيطي شهروندان تأکيد کردهاند .يافتههاي تجربي ناظر بر رگرسيون چندگانه نشان ميدهد
 22درصد تغييرات دغدغهي زيستمحيطي را سرمايهي اجتماعي تبيين ميکند.
حمايت خواه جهـرمي و همـکاران( )1396در پژوهشي روابط ميان متغيرهاي مدل رفتار
برنامهريزيشده براي سنجش رفتارهاي زيستمحيطي را تأييد کردند .الگوسازي معادالت
ساختاري نيز نشان داد برازش کلي مدل در حد قابل قبولي قرار دارد( )0/081و انطباق مناسبي
ميان مدل ساختاري و مدل تجربي فراهم است و دو متغير تمايل به رفتار زيستمحيطي و کنترل
رفتار درکشده ،پيشبينيکنندههاي بهتري براي انجام رفتارهاي مسئوالنهي زيستمحيطي هستند.
پيشينهی خارجی
به بررسي اثر رفتارها و نگرشهاي افراد جامعه در تغييرات آب و هوايي پرداخت .روش اين
پژوهش اسنادي بود .نتايج پژوهش نشان داد که تغييرات در سبک زندگي و اتخاذ سبک زندگي
مطلوب باعث رفتارهاي زيستمحيطي بهتر خواهد شد.
هاپنا( )2007با بـررسي سبک زندگي در عصـر پست مدرن نشان داد که با افزايش ميزان
گوشدادن به موسيقي ،پاسخگويان ،رفتار زيستمحيطي مساعدي نيز داشته باشند .يافتههاي حاصل
از آزمونهاي آماري نشان داد که امکان پيشبيني رفتارهاي زيستمحيطي از روي ساليق
موسيقيايي وجود ندارد .از يافتههاي اين متغير و همچنين متغير تماشاي فيلم به عنوان معرفهاي
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داوري ذوقي ميتوان به اين نتيجه رسيد که بين داوريهاي ذوقي و رفتارهاي زيستمحيطي
ارتباطي وجود ندارد و نميتوان خطوطي بين آنها ترسيم کرد.
پارتيداريو و همکاران( )2010در پژوهشي به اين مسأله اشاره کردهاند که طي دو دههي
گذشته طيف گستردهاي از تغييرات فنآوري ،اجتماعي و سياسي به لحاظ درک مفهوم پايداري
ايجاد شدهاند .اين تغييرات اساساً در تغيير مصرف منابع طبيعي ،تغيير الگوي غلبه بر طبيعت و
نوآوريهاي اقتصادي که رعايت قواعد حفظ محيط زيست در آن انعکاس يافته است ديده
ميشود .نتايج پژوهش آنان حاکي از آن است که تأکيد بيشتر بر بسترهاي خاص حفظ پايداري
موجب ميشود اين اصول در انتخاب سبک زندگي ،رفتار و انگيزههاي مصرفي مردم بروز يابند.
مولينا و همکاران( )2013در پژوهش خود با عنوان «دانش زيستمحيطي و ديگر عوامل مؤثر
بر رفتار طرفدار محيط زيست :مقايسهي دانشجويان دانشگاه کشورهاي در حال توسعه و
پيشرفته» دريافتند که منابع رسمي و غير رسمي آموزش و پرورش ،جنس ،انگيزهها و نگرشها بر
رفتار طرفدار محيط زيستي دانشجويان تأثير دارد.
آکسن و کوراني ( )2014در مطالعهي خود نشان دادند که نفوذ اجتماعي از طريق اليههاي
مختلف اجتماعي ميتواند بر رفتارهاي زيستمحيطي افراد اثر بگذارد .به عنوان نمونه ،آگاهي،
تحت تأثير گسترش اطالعات کارکردي ارتقاء مييابد و مصرفکنندگان با افزايش آگاهي خود ،به
ارزيابي فنآوري و منافع آن ميپردازند .با اين آگاهي ،نگرشها و رفتار افراد در محيط زيست و
نسبت به محيط زيست شکل ميگيرد.
کتس گرو و همکاران( )2015در پژوهشي با عنوان «اقدامات نوعدوستانهي زيستمحيطي و
زيستمحيطي را در ميان  8477نفر از دانشجويان پنج کشور کانادا ،آلمان ،کرهي جنوبي ،اياالت
متحدهي امريکا مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد اگرچه اين چهار کشور از بعضي
جهات(ميزان جمعيت جوان ،ميزان تحصيلکردهها و پيدايي هنجارهاي جهاني) متفاوتاند ،اما
جمعيت دانشجويان آنها از اين نظر نسبتاً شبيه هم هستند؛ همچنين ،تفاوت معناداري بيـن
دانشجويان در رفتارهاي نوعدوستانهي زيستمحيطي و نگرشهاي زيستمحيطي آنها وجود
دارد.
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چارچوب نظری پژوهش
نظريهي اجتماعي کالسيک و مدرن ،نقش و سهمي اساسي در بررسي موضوع محيطزيست داشته
است(گولدبالت .)86:1379 ،از جملهي اين نظريهپردازان ميتوان به مارکس ،1دورکيم 2و وبر 3و
در حيطهي نظريات متأخر به گيدنز ،)1999،1990(4اولريش بک )1992( 5اشاره کرد .در زمينهي
رفتارهاي محيط زيستي نيز پارادايم جامعهي مسلط آمريکا ،پارادايم جديد

زيستمحيطي(6)NEP

دانلپ و ون لير ،)1978(7ارزشهاي فرامادي اينگلهارت ،)1997( 8نظريهي ارزش ،باور و هنجار
استرن 9و همکاران( ،)2000نظريهي کنش معقوالنه فيش بين و آيزن )1976(10نيز مطرح است .اين
رويکردها همگي به طور ضمني به تشخيص روابط ميان هنجارها ،ارزشها و ساخت اجتماعي با
نوع کنش زيستمحيطي افراد در جامعهي مدرن ميپردازند.
براي بررسي چگونگي مواجهه انسانها با محيط زيست در دههي  70ميالدي جامعهشناسي
محيط زيست به شکل جدي نضج يافت .جامعهشناسان دريافتند که نظريه يا تحقيق منسجمي براي
فهم رابطه بين جامعه و محيط زيست در اختيار ندارند و نظريات اجتماعي کالسيک فاقد يک
چارچوب مفهومي مناسب براي فهميدن تعامالت پيچيدهي بين جوامع و محيطهاي زيستي است.
نظريهپردازان مکتب انتقادي ،جنبشهاي اجتماعي موجود در نظام سرمايهداري را به عنوان
تالش براي تبيين نيازهاي جديد و بازسازي مخاطرات کارکردي گذشته در چارچوب عقالنيت
زيست جهان ميدانند .آنان از اين طريق توانستند فرهنگهاي مخالف ارزشهاي موجود در نظام
سرمايهداري صنعتي را ارائه دهند .با اينکه اين نهضت عمدتاً متکي به سازمانهاي مردمياست ،اما
معتقدند کنش زيستمحيطي بر مبناي آفريدن رويدادهاي مورد عالقهي رسانهها عمل ميکند .به
اجتماعي کالسيک است و لذا منجر به توليد جامعترين تفسيرهاي جديد از سازمان نهادي مدرنيته

1 Karl Marx
2 Max Weber
3 Émile Durkheim
4 Anthony Giddens
5 Ulrich Beck
6 New Ecological Paradigm
7 Dunlap & Van Liere
8 Inglehart Ronald
9 Stern
10 Fishbein & Ajzen
11 Jürgen Habermas
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و توسعهي فرهنگي مدرنيته شده است .هابرماس در پي آن بود که نشان دهد تنها رابطهي ما با
محيط زيست طبيعي رابطهي ابزاري است که منافع توليدي ،حسابگرانه و فني ما دربارهي اينکه
چگونه ميتوانيم بهتر از آن بهرهکشي کنيم ،بر آن حاکم است (گلدبالت .)90:1379،موضوع اصلي
هابرماس اين است که نگرش ابزاري و فني و دستکاريکننده در برابر جهان بيروني چيزي است
که مربـوط به خصلـت ويژهي سـرشـت نوع آدمي است(بـري .)115:1380،پـارادايـم جـديد
زيستمحيطي 1که توسط دانالپ و ونالير ( )1978مطرح شده است ،در نظريهي اجتماعي مدرن
تخريب زيسـتمحيطي تنها در پرتـو فهم و درک چگونگي و علت تخريب محيطزيست ميسر
ميگردد.
در ميان نظريه پردازان مدرن نقش اولريش بک در هشدار مخاطرات محيط زيستي بيش از
ديگران به چشم ميآيد .آن چه موجب تمايز بک از ساير نظريهپردازان اجتماعي مدرن ميشود،
اين است که وي به امکانات بالقوهي فاجعهآميز و دهشتناک تخريب محيط زيست جهاني که محور
مسايل زيستمحيطي است ،پرداخته است .يکي از مهمترين مفاهيميکه بک ارائه ميدهـد ،پنداره-
هايي است دربارهي "جامعه و مخاطره" که در اولين کتاب خود با نام "جامعهي مخاطرهآميز"2
آنان را نگاشته است(بک  .)1992،1986وي جامعهي مخاطرهآميز را طي فرآيند ظهور مدرنيتهي
اول و سپس مدرنيتهي دوم مورد توجه قرار ميدهد و دههي  1970را دورهي ظهور مدرنيتهي دوم
ميداند .وي جامعهي مخاطرهآميز را با سه ويژگي شرح ميدهد:
 -1توزيع مجدد ثروت :در جامعهي مخاطرهآميز دعوا نه بر سر تقسيم ثروت بلکه مسألهي
توزيع امور منفي و مخاطره است.
بعد نهادها و ساختارهاي جامعه براي آزادي و استقالل فرد زير سؤال رفته است و افراد وادارند تا
زندگينامه هاي خود را بسازند .اين آزادي از بند ساختارها ،رهايي به سوي عدم قطعيتهاي يک
جامعه در مخاطره است.
 -3استانداردزدايي از کار :در سراسر جهان ،کار ناپايدار افزايش يافته و افراد تحت عدم
قطعيت کار خواهند بود .با توجه به آن چه گفته شد ،جامعهي مخاطرهآميز شامل تغييرات مرتبط به
1 New Environmental Paradigm
2 Risk Society
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هم در زندگي اجتماعي معاصر ميشـود .مفهوم بک از مخـاطره بر اين ايده استوار اسـت که
مدرنشدن تعداد کثيري از مشکالت را ايجاد خواهد کرد که در نتيجهي آن نهادهاي اجتماعي
بازتابي ميشوند و به فرآيند خودارزيابي وادار ميشوند(احمدي و دهقاني .)101:1394،در حقيقت
بک تا آنجا پيش رفته است که ميگويد مدرنيتهاي که در نظريهي اجتماعي کالسيک توصيف شده
به صورت بنيادي به يک نوع جامعهي مخاطرهآميز ناشي از ظهور سطح متفاوتي از خطرها و
مخاطرهپذيريهاي زيستمحيطي پايدار و تاريخي فوقالعاده عظيم است؛ لذا الگوهاي توافقي
جامعهي مدرن قادر نيست خاستگاهها و پيامدهاي شکلگيري جامعهي مخاطرهآميز را به کنترل
خود درآورد .داعيههـاي بک در زمينـهي تبديـل مدرنيتهي کالسـيک به جامعـهي مخاطرهآميز،
همسويي تنگاتنگي با الگوي نظري گيدنز ،مدرنيه متأخر دارد؛ که در آن جنبشهاي اجتماعي
زيسـتمحيطي به طرز جديـدي نسبت به خطرها و مخاطرهپذيري زيسـتمحيطي واکنـش نشان
ميدهند(بک .)340:2006،بک همچنان راههايي را که از طريق آنها روابط قدرت فرهنگي و
سياسي معاصر و موجود در خدمت پوشاندن و پنهانکردن خاستگاههاي تخريب زيستمحيطي
قرار ميگيرد و از تخريبکنندگان محيطزيست حمايت ميشود ،بررسي کرده است(بک .)1388،به
طور کلـي گسترش ادبيـات مربـوط به پندارههايـي درباره ي "مخاطـره و جامـعه" در نظام
جامعهشناختي ،تا حد زيادي مديون تأثير شگرف بک است(اليوت و ترنر.)537:1393،
تعريف مفاهيم و متغيرها
رفتار حامي محيط زيست :از نظر مفهومي ،رفتارهاي زيستمحيطي ،مجموعهاي از کنشهاي
افراد جامعه نسبت به محيط زيست است که در يک طيف وسيع از احساسات ،تمايالت و
براي سنجش رفتارهاي زيسـتمحيطي از پاسخگو خواسته شده که رفتار خود را در مورد 20
گويهي مؤلفههاي رفتار زيستمحيطي(مصرف گاز ،مصرف برق ،مصرف آب ،استفاده از توليدات
محلي ،حفاظت از منابع زيستمحيطي و استفاده از وسايل بازيافتي) ابراز نمايند .اين گويهها با
مقياس  5درجهاي ليکرت قرار داشته که با سطح رتبهاي اندازهگيري شد .بدين ترتيب نمرهي 20
کمترين و نمرهي  100باالترين نمرهي زيستمحيطي است.
آگاهي زيستمحيطي :آگاهي زيستمحيطي شامل اطالعات عملي است که افراد دربارهي
محيط زيست ،بومشناسي کرهي زمين و تأثير کنشهاي انسان بر روي محيط زيست دارند(مولينا،
.)132:2013
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اعتماد اجتماعي :اعتماد عبارت است از تمايل فرد به قبول ريسک در رفتار با ديگران بهگونهاي
که اين تمايل ناشي از يک حسن اطمينان باشد(عقيلي و همکاران ،)1388 ،اين اعتماد ،بر انتظارات
و تعهدات اکتسابي و تأييدشده و اجتماعياي که افراد نسبت به سازمانها و نهادهاي اجتماعي
دارند ،داللت ميکند(مالنيا جلودار و همکاران 95 ،1395 ،به نقل از پاکستون )105:1999،1به
عبارت ديگر اعتماد ،انتظارات مناسب در مورد کنش ديگران است که ارتباط بين انتظارات از کنش
ديگران چه در سطـح فردي (انتظار از کنش يک فـرد) و چه در سطـح کالن (انتظار از کنش
سازمانها و دولت) و انجام کنش تصميم گرفته شده است .براي سنجش اين متغير ،اعتماد در دو
شاخص صادقبودن ديگران و اعتماد به ديگران با معرفهاي مربوط به هر شاخص تعريف شده
است.
پايگاه اجتماعي اقتصادي :وضعيت اجتماعي -اقتصادي ( 2)SESافـراد جامعـه نيز نقـش قابـل
مالحظهاي در بروز رفتارهاي حامي محيط زيست دارد .بـه دليل وجود تفـاوت جوامـع مختلـف
و تأثيرپذيري عميق و گستردهي آن از ساختار جامعه ،عوامل ريـشهدار فرهنگي ،روابط و مناسبات
اجتماعي و کنشهاي افراد در طبقات مختلف متفاوت است(گرمارودي و مرادی.)140 :1389،
ابزار اندازهگيري جهت بررسي پايگاه اجتماعي -اقتصادي ،پرسشنامه بود که شامل  4مؤلفه (سطح
تحصيالت ،وضعيت اشتغال ،نوع شغل ،طبقهي ذهني) و  5سؤال اصلي است .روايي صوري و
محتوايي پرسشنامهي مذکور مورد تأييد  12نفر از متخصصين قرار گرفت و همچنين پايايي
پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ  0/83بهدست آمد.
مصرف رسانهاي :متغير مصرف رسانهاي مفهومي چند بعدي است(امام جمعه زاده و همکاران،
در پژوهش حاضر اين متغير با ميزان استفادهي نمونهها از راديو ،تلويزيون ملي ،روزنامه ،کتاب
غير درسي ،تلويزيون خارجي ،اينترنت و موبايل اندرويد(شبکههاي اجتماعي همچون تلگرام،
اينستاگرام و )...در هر شبانهروز در مقياس دقيقه اندازهگيري شد.

Paxton
Socioeconomic Status

1
2
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فرضيههای پژوهش
-

بين جنسيت ،سن و وضعيت تأهل با رفتار حامي محيط زيست رابطه وجود دارد.

-

بين پايگاه اجتماعي اقتصادي با رفتار حامي محيط زيست رابطه وجود دارد.

-

بين مصرف رسانهاي با رفتار حامي محيط زيست رابطه وجود دارد.

-

بين اعتماد اجتماعي با رفتار حامي محيط زيست رابطه وجود دارد.

منطقهی مورد مطالعه
شهر گرگان مرکز استان گلستان است که در عرض جغرافيايي  36/83درجهي شمالي و 54/48
درجهي طول شرقي قرار دارد .اين شهر بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال
 1395داراي  111099خانوار و تعداد  350676نفر جمعيت است که از اين تعداد  174797مرد و
 175879زن هستند .شهر گرگان بر اساس تقسيمبنديهاي شهري به  3منطقه تقسيم شده است .در
اين تحقيق نمونهها از هر  3منطقه انتخاب شدند تا گوياي طبقات و اقشار مختلف شهري باشد.
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شکل شمارهی دو -موقعيت شهر در استان گلستان
منبع :نگارندگان تحقيق

جدول شمارهي يک -سيماي آماري مناطق  3گانهي شهري گرگان

منطقهی 1

33272

101950

50112

51838

منطقهی 2

33962

108358

54978

53380

منطقهی 3

43865

140368

69707

70661

منبع :نگارندگان تحقيق

روش پژوهش
اين پژوهش توصيفي -تحليلي در سال  1396روي  400نفر از شهروندان شهر گرگان (191
نفر زن و  209نفر مرد) بر اساس فرمول کوکران به روش پيمايشي انجام شده است .تحقيق از نظر
زماني مقطعي و از نظر وسعـت پهنانگر است .اطالعات الزم در اين پژوهش با روش ميداني
جمعآوري و پس از تعيين حجم نمونه ،شهروندان شهر گرگان با استفاده از روش نمونهگيري
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منطقه شهری

تعداد خانوار

جمعيت کل

جمعيت مردان

جمعيت زنان
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ترکيبي طبقهاي انتخاب شدند .شهر گرگان طبق تقسيمات شهري به  3طبقه تقسيم شد و محلههاي
درون طبقات به عنوان خوشه در نظر گرفته شدند .به صورتي که از هر منطقه  40درصد محالت به
صورت تصادفي به عنوان خوشه وارد مطالعه شدند .ابزار سنجش متغيرها پرسشنامه بود و در
نهايت اطالعات جمعآوري شده با استفاده از نرمافزار آماري  Spssتجزيه و تحليل شدند .براي
مقايسهي رفتارهاي محيط زيستي بين دو جنس از آزمون تي مستقل استفاده شده است .آزمون
همبستگي پيرسون براي تعيين رابطهي بين متغيرهاي مستقل سن ،مصرف رسانهاي و اعتماد
اجتماعي مورد استفاده قرار گرفت .از آزمون آناليز واريانس براي بررسي ارتباط متغيرهاي مستقل
با رفتارهاي حامي محيط زيست و براي تجزيه و تحليل روابط معنادار در بيش از دو گروه از
آزمون تعقيبي توکي ( )Tukeyاستفاده شده است.
يافتههای پژوهش
در اين پژوهش ،اطالعات از بين  400نفر از شهروندان شهر گرگان جمعآوري شده است.
تعداد  209نفر ( 52/2درصد) مرد و  191نفر ( 47/8درصد) زن بودند.
ميانگين سني پاسخگويان  33سال و پايينترين  17و باالترين  62سال بوده است .بيشترين
فراواني هم با  142نفر ( 35/5درصد) مربوط به ردهي سني  20تا  29سال است.
تعداد  127نفر( 32/1درصد) پاسخگويان مجرد 222 ،نفر( 56/1درصد) متأهل و  47نفر(11/8
درصد) بدون همسر بودند.
نيمي از پاسخگويان اشتغال تمام وقت داشتند و وضعيت اشتغال نيمي ديگر به صورت اشتغال
سطح تحصيالت  164نفر( 41/1درصد) از پاسخگويان زير ديپلم ،ديپلم و فوق ديپلم137 ،
نفر( 34/2درصد) ليسانس و تعداد  99نفر( 24/7درصد) فوق ليسانس و باالتر بودند.
در پاسخ به اين سؤال که «شما خودتان را جزء کداميک از طبقات زير ميدانيد؟» تعداد 115
نفر( 28/8درصد) طبقهي خود را خيلي پايين ،پايين ،متوسط رو به پايين 167 ،نفر( 41/7درصد
متوسط) و تعداد  118نفر( 29/5درصد) متوسط رو به باال ،باال و خيلي باال اعالم کردند.
زبان مادري  243نفر( 60/8درصد) پاسخگويان فارسي و  157نفر ديگر( 39/2درصد) از
قوميتهاي مختلف بودند (جدول شمارهي )2

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2023-01-08

پاره وقت ،بيکار و بيکار جوياي کار بوده است.
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جدول شمارهی دو -توزيع فراوانی جامعهی نمونه بر حسب زبان مادری
طبقه

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

فارسی

243

60/8

ترکی

27

6/8

ترکمنی

34

8/5

بلوچی

21

5/2

سيستانی

34

8/5

گيلکی و مازنی

28

7/0

ساير

13

3/3

بررسي مصرف رسانهاي در اين تحقيق حاکي از آن است که پاسخگويان بيشترين زمان خود
را در شبکههاي اجتماعي با ميانگين  211دقيقه و پس از آن استفاده از اينترنت با ميانگين 119
دقيقه و تماشاي تلويزيون ملي ايران با ميانگين  116دقيقه در هر شبانهروز مصرف نمودند.
آزمون فرضيهها
پيش از پرداختن به متغيرهاي مستقل و تجزيه و تحليل رابطهي آنها با رفتارهاي حامي محيط
زيست ،وضعيت پراکندگي پاسخها و نتايج کلي تحليل پرسشنامهي رفتارهاي محيط زيستي در
بين شهروندان شهر گرگان ارائه ميگردد.
جدول شمارهی سه -وضعيت پراکندگی پاسخها بر حسب مؤلفههای رفتارهای زيستمحيطی

هنگام شستوشوي ظروف از شير

مصرف بهينهي آب

آب به طور متناوب استفاده ميکنم.
هنگام استحمام مواقعي که نياز ندارم
دوش آب را ميبندم.
هنگام استحمام مواقعي که نياز ندارم
دوش آب را ميبندم.
هنگام مسواک زدن شير آب را
ميبندم.

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مؤلفه

دوش گرفتن را کم ميکنم.

27

6/8

84

21/1

121

30/3

123

30/8

44

11/0

22

5/5

82

20/7

129

32/5

115

29/0

49

12/3

31

7/8

81

20/3

91

22/8

100

25/1

96

24/1

31

7/8

81

20/3

91

22/8

100

25/1

96

24/1

19

4/8

65

16/3

82

20/6

95

23/8

138

34/6
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در مواقع غير ضروري تعداد دفعات

فراوانی

گويهها

به ندرت

اکثر اوقات

درصد

اصال

گاهی

هميشه
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استفاده ميکنم.
از کاغذهاي باطله مجدداً استفاده

رعايت مسايل بازيافتي

ميکنم.
از فروشگاههاي محلي مواد غذايي
خود را تهيه ميکنم.

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

مؤلفه

از بطريها و ظروف شيشهاي مجدداً

گاهی

درصد

اصال
گويهها

به ندرت

اکثر اوقات

هميشه

23

5/8

64

16/0

134

33/6

114

28/6

64

16/0

30

7/6

85

21/3

93

23/3

126

31/6

65

16/3

36

9/0

74

18/5

98

24/6

130

32/6

61

15/3

وسايل خانه را که استفاده نميکنم
جهت استفاده مجدد به ديگران هديه

26

6/5

78

19/5

130

32/6

114

28/6

51

12/8

ميدهم.
از کيسهي پالستيکي يا زنبيل براي
حمل خريد استفاده ميکنم.
بخاري اتاقهايي را که الزم نيست
گرم باشد خاموش ميکنم.

56

2

90 14/0

22/6

77

19/3

122

30/6

54

13/5

47

11/8

94

23/6

94

23/6

161

40/4

0/5

درجهي حرارت وسايل گرمازا را

مصرف بهينهي گاز

براي صرفهجويي در مصرف انرژي

3

0/8

54

13/5

119

29/8

139

34/8

84

21/1

کم ميکنم.
وقتي از آبگرمکن استفاده نميکنم
درجهي آن را کم ميکنم.
در فصل سرما از لباس گرم به جاي
سوزاندن انرژي استفاده ميکنم.
از سمهاي مضر براي محيط زيست

استفاده از محصوالت با

از مواد شويندهي استاندارد و غير مضر
براي محيط زيست استفاده ميکنم.

از پودرهاي مناسب براي شست-
وشوي لباس استفاده ميکنم.
چراغهاي اضافي را در منزل خاموش

مصرف بهينهي برق

ميکنم.
از المپ کممصرف جهت روشنايي
خانه استفاده ميکنم.
از وسايل برقي خانگي کممصرف
استفاده ميکنم.

11

2/8

84

21/1

118

29/6

135

33/8

51

12/8

35

8/8

42

10/5

121

30/3

100

25/1

101

25/3

27

6/8

71

17/8

122

30/6

115

28/8

64

16/0

3

0/8

40

10/0

99

28/4

142

35/6

115

28/8

11

2/8

43

10/8

57

14/3

121

30/3

167

41/9

5

1/3

30

7/5

43

10/8

108

27/1

212

53/3

8

2/0

37

9/3

91

22/8

160

40/1

103

25/8
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استانداردهاي زيست محيطي

استفاده نميکنم.

14

3/6

68

17/0

98

24/6

96

24/1

123

30/8
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با عنايت به نتايج جدول فوق ميتوان وضعيت نمرهي رفتار حامي محيط زيست شهروندان
شهر گرگان را به صورت زير در جدول شمارهي چهـار نشان داد( .طبقهبنـدي زير بر حسب
نمرهدهي پرسشنامه است که طبق آن نمرهي  20خيلي ضعيف و نمرهي  100خيلي قوي است).
جدول شمارهی چهار -وضعيت رفتار زيستمحيطی در ميان پاسخگويان
رفتارهای حامی محيط

فراوانی

درصد فراوانی

خيلی ضعيف

1

0/3

0/3

ضعيف

34

10/8

11

متوسط

117

29/3

40/0

قوی

172

43/1

83/5

خيلی قوی

76

16/5

100/0

جمع کل

400

100

0

زيست

فراوانی تجمعی

در اين پژوهش براي آزمون فرضيههاي تحقيق از آزمون تي مستقل ،آزمون همبستگي پيرسون،
آناليز واريانس و آزمون تعقيبي توکي استفاده شده است .در ادامه به تحليل و تفسير روابط بين
متغيرهاي مستقل و وابسته در اين پژوهش خواهيم پرداخت.
جدول شمارهی پنج -مقايسهی نمرهی رفتارهای محيط زيستی بر حسب جنسيت

جنسيت

زن

70/40

14/20

مرد

70/07

14/25

0/226

معنیداری
0/821

آزمون تي مستقل براي ارتباط بين متغير جنسيت و رفتارهاي حامي محيط زيست استفاده شد.
سطح معنيداري ،بيانگر عدم تفاوت ميانگينهاست .بدين ترتيب جدول فوق حاکي از آن است که
رفتارهاي حامي محيط زيست در دو جنس زن و مرد ارتباط آماري معناداري ندارد.
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نام متغير

جنس

ميانگين

انحراف معيار

مقدار آزمون

سطح
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جدول شمارهی شش -رابطهی سن با رفتارهای حامی محيط زيست
رفتار
سن

sig
0/00

r
0/42

 : rضريب همبستگي پيرسون  : Sig ،سطح معنيداري
نتايج آزمون همبستگي در جدول فوق بيانگر آن است که ميان سن و رفتارهاي حامي محيط
زيست رابطهي معناداري وجود دارد .به گونهاي که هر چه سن افراد باالتر باشد رفتار محيط
زيستي بهتري دارند(.)r= 0/42
جدول شمارهی هفت -مقايسهی رفتارهای محيط زيستی بر حسب وضعيت تأهل
وضعيت
تأهل

متغير
وابسته

مجرد

ميانگين

64/76

انحراف
معيار

آماره
(مقدار)
F

Sig
آناليز

Sig
مقايسه با آزمون

واريانس

توکی
 = 0/000متأهل-

15/38

مجرد

رفتارهاي
متأهل

محيط

75/76

11/37

زيستي

بدون همسر
 = 0/000مجرد-
متأهل

نتايج آزمون تحليل واريانس حاکي از آن است که رابطهي معناداري بين وضعيت تأهل و
رفتارهاي حامي محيط زيست وجود دارد .مقايسهي بين گروهي آزمون تعقيبي توکي نشانگر رفتار
مسئوالنهتر افراد متأهل است .در اين تحقيق همچنين ،پاسخگويان مجرد نسبت به افرادي که بدون
همسر هستند رفتار بهتري در قبال محيط زيست دارند.
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بدون همسر

59/44

11/11

49/21

0/000

 = 0/040مجرد-
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جدول شمارهی هشت -رابطهی مصرف رسانهای با رفتارهای محيط زيستی
متغير مستقل

همبستگی پيرسون

متغير وابسته

سطح معنیداری

راديو

0/041

0/410

تلويزيون

0/159

0/001

0/147

0/003

0/164

0/001

-0/070

0/166

اينترنت

0/108

0/031

موبايل (شبکههاي اجتماعي)

-0/319

0/000

روزنامه

رفتار حامی محيط

کتاب

زيست

ماهواره

آزمون همبستگي نشان داد که بين مصرف رسانهاي به طور کلي و رفتارهاي محيط زيستي
رابطهي معناداري وجود دارد .بدين صورت که گوشدادن به راديو رابطهي معناداري با رفتارهاي
محيط زيستي ندارد .همچنين تماشاي شبکههاي خارجي و استفاده از شبکههاي اجتماعي همچون
(تلگـرام ،اينستاگـرام و )...حـاکي از رابطـهي معکـوس است .استفـاده از اينتـرنـت با سطح
معنيداري( )0/031بيشترين تأثير را در بروز رفتارهاي حامي محيط زيست داشت .کتاب ،روزنامه
و رسانهي ملي هم رابطهي معناداري با رفتارهاي حامي محيط زيست دارد.
جدول شمارهی نه -مقايسهی رفتارهای محيط زيستی بر حسب پايگاه اجتماعی-اقتصادی
پايگاه

متغير

اجتماعی -

وابسته

ميانگين

پايين
متوسط
باال

محيط
زيستي

62/19

12/98

73/91

13/34

71/91

12/75

(مقدار) F

واريانس

توکی
 =0/000متوسط-

28/38

0/000

پايين
 =0/001باال-پايين
 =0/606باال-متوسط

نتايج حاصل از آزمون آناليز واريانس نشان داد که بين پايگاه اجتماعي-اقتصادي با رفتارهاي
حامي محيط زيست رابطه وجود دارد .براي تجزيه و تحليل رابطهي معنيداري در بين بيش از دو
گروه از آزمون ( )Tukeyاستفاده ميشود .طبق نتايج جدول فوق ،آزمون تعقيبي توکي نشان داد که
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معيار

اقتصادی
رفتارهاي

انحراف

آماره

Sig
آناليز

Sig
مقايسه با آزمون
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رفتارهاي محيط زيستي پاسخگويان طبقهي پايين با طبقات متوسط و باال تفاوت معناداري دارد.
بدين ترتيب که طبقات باال و متوسط ،نمرهي رفتار محيط زيستي بيشتري کسب نمودند .همچنين
مقايسهي درون طبقات نشان داد طبقهي متوسط رفتار محيط زيستي بهتري در مقايسه با طبقهي باال
دارند؛ اما اين مقدار از نظر آماري تفاوت معنيداري نداشت.
جدول شمارهی ده -رابطهی بين اعتماد اجتماعی با رفتار محيط زيستی
متغير مستقل

متغير وابسته

با اين جمله که« :همهي مردم
صادقند» چقدر موافقيد؟
با اين جمله که« :به همهي

رفتار حامي محيط

مردم ميتوان اعتماد کرد»

زيست

همبستگی پيرسون

سطح معنیداری

0/251

0/000

0/241

0/000

چقدر موافقيد؟
مجموع دو گويه

0/265

0/000

بر اساس جدول فوق نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که بين متغير اعتماد اجتماعي با
رفتارهاي حامي محيط زيست رابطه وجود دارد .مقدار همبستگي کل متغير اعتماد اجتماعي
( )0/265است .بدين معنا که هرچه اعتماد اجتماعي باالتر باشد افراد رفتارهاي محيط زيستي
بهتري بروز ميدهند.

خالصه و نتيجهگيری
صورت جمعي با محيط اطراف خود تعامل دارند؛ اما در قرن اخير براي اولين بار از جامعهي
پساکشاورزي به اين سو اقتصاد انساني بر فضاي محيط زيستي تسلط يافته است .هر جنبه از
زندگي روزمره بشر بهوسيلهي اين اقتصاد تغيير داده شده و انسان با نام پيشرفت و به دست
تکنولوژي ،تعامل ميان خود و طبيعت را به تعارض تبديل ساخته است .بيانيههاي  1974استکهلم
و  1992ريو حاکي از توجه ديرهنگام متفکرين توسعه به آسيبهاي ناشي از مدرنيته به محيط
زيست است(باقري.)19:1395،
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پژوهش حاضر به منظور بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتارهاي حامي محيط زيست در بين
شهروندان شهر گرگان انجام گرفته است .يافتههاي تحقيق مبتني بر عدم وجود رابطه بين متغير
جنسيت و رفتارهاي حامي محيط زيست با نتايج احمديان و حقيقتيان ،)1395 ،آيدين( )2010و
گترسلبن( )2014همسو بود؛ اما با نتايج پژوهش کبيري و کريمزاده رضاييه( ،)1396پالسيک
( ،)2013بلودهارت( )2010و هانتر( )2004همسو نبود .در اين زمينه پژوهشهاي جامعهشناسي
محيط زيستي که با بهرهگيري از مقوالت اکوفمنيسم انجام شدهاند زنان را دغدغهمندتر از مردان
ميدانند .به اعتقاد اين محققان تفاوتهاي جنسيتي ،احساسات و عواطف زنان به توجه و مراقبت
بيشتر ايشان نسبت به محيط زيست منجر شده است.
يافتههاي تحقيق مبتني بر رابطهي بين سن و رفتارهاي حامي محيط زيست با يافتههاي،
خوشفر( ،)1388چوپاني( )1394و تابرنرو( )2011همسو بود؛ اما با يافتههاي فتحي(،)1394
بامبرگ( )2007و گترسلبن( )2014همسو نبود .در تبيين اين فرضيه ميتوان گفت که هرچه سن
افراد باالتر ميرود تجربيات و آگاهيهاي بيشتري نسبت به محيط پيرامون خود کسب مينمايند،
از اينرو خود را ملزم به رعايت مسايل حامي محيط زيست ميدانند تا در قبال نسلهاي آينده نيز
اثر مثبتي از خود بر جا گذاشته باشند .يافتههاي تحقيق مبتني بر رابطهي بين وضعيت تأهل و
رفتارهـاي حامي محيط زيست با نتايج عقيلي و همکاران( ،)1388مختاري ملکآبادي(،)1393
همسو بود اما با احمديان و حقيقتيان( )1395و استودارت( )2012همسو نبود .يافتههاي تحقيق
مبتني بر رابطهي بين مصرف رسانهاي و رفتارهاي حامي محيط زيست با يافتههاي
خوشفر( ،)1394استمان ( ،)2014هانگ ( )2016و هو و لياو ( ،)2015همسو بود .در عصر
سيطرهي وسيع و دسترسي آسان رفتارهاي افراد را فارغ از فرهنگهاي جغرافيايي خاص يکپارچه
ساخته است .در تبيين اين فرضيه ميتوان گفت که فراگير شدن استفاده از ماهواره و شبکههاي
اجتماعي همچون تلگرام و اينستاگرام تأثير منفي بر رفتارهاي حاميمحيط زيست دارد .شايد يکي
از داليل اين موضوع ،فضاي تبليغاتي حاکم بر شبکههاي خارجي ،کانالهاي تلگراميو اينستاگرام
است که بطور هژمونيک روي مقولهي «مصرف» تأکيد دارند و طبيعتا سبک زندگي جديد با پيوند
ناگسستني خود با مصرف بيشتر براي خوشحالي بيشتر با دغدغههاي محيط زيستي در تعارض
جدي قرار دارد .از مؤلفههاي مصرف رسانهاي ،کاربران روزانه اينترنت باالترين نمره رفتار زيست
محيطي را بدست آوردند ،به نظر ميرسد اين تفاوت معنادار در قياس با کاربران شبکههاي
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اجتماعي به چگونگي استفاده کاربران از اينترنت مربوط است .کاربران شبکههاي اجتماعي اغلب
از طريق تلفن همراه با ميانگين  211دقيقه در شبانه روز در فضاي مجازي حضور دارند که اين
مسئله نه تنها به ارتقاء آگاهيهاي محيط زيستي افراد منجر نشده بلکه بخاطر تغييراتي که در سبک
زندگي شهروندان ايجاد نموده منجر به بروز رفتارهايي در تعارض با محيط زيست شده است.
اعتماد اجتماعي عبارت است از انتظارات و تعهدات اکتسابي و تأييدشده بهلحاظ اجتماعي که
افراد نسبت به يکديگر و نسبت به سازمان ها و نهادهاي اجتماعي دارند (زاهدي و همکاران،
 .)85 :1387نتايج تحقيق مبتني بر رابطهي بين اعتماد اجتماعي و رفتارهاي حاميمحيط زيست با
يافتههاي خوشفر ( ،)1388صالـحي و امام قلي( ،)1391کرامپتون( )2010و ديـگروت()2008
همسو بود .در تببين اين فرضيه ميتوان گفت که هرچه اعتماد اجتماعي افراد باالتر باشد ،رغبت
بيشتري در مشارکتهاي اجتماعي در جهت ارتقاء شاخصهاي توسعهي پايدار شهري خواهند
داشت و در زمينههايي همچون مصرف بهينه ،تفکيک زبالههاي بازيافتي ،برخورد دوستانه با
طبيعت و ...همکاري بيشتري خواهند داشت.
در اغلب تحقيقات انجامشده در ايران همواره از مدل خطي و کالسيک بررسي دانش و
نگرش ،رفتارهاي زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار ميگيرد .دروکمن( ،)2011نايبر(،)2010
وندرورف( ،)2011وايت مارش( )2010و مولينا( )2013در تحقيقات خود تالش نمودند تحوالتي
در مدل خطـي کالسيـک ايجاد نمـايند .به نظر ميرسد که صرفـاً با ارزشها و نگرشهاي زيست
محيطي مورد پذيرش افراد ،نميتوان نوع رفتار و عملکرد افراد را در زمينهي حفاظت از محيط
زيست پيشبيني کرد و بايد عوامل ساختاري ،موقعيتي ،روانشناختي و اجتماعي گوناگوني از
و فيزيکي را که در خلق معنا براي مکانهاي زيستمحيطي دخيلاند لحاظ کرد .اينها عواملي
هستند که ميتواند در کنار نگرش زيستمحيطي بر رفتار زيستمحيطي تأثير گذارد و يا در
مواقعي اين تأثيرگذاري را شدت بخشيده يا خنثي کنند(وايت مارش.)307:2010،
اولريش بک از دههي  90پروژهي جامعهي پرمخاطره را پيگيري کرده است .بک جامعهي
جهاني را در مخاطره ميبيند و معتقد است :جامعهي صنعتي يک "دموکراسي ناقص" به وجود
آورده است که در آن مسايل مربوط به تغيير تکنولوژيک جامعه به دور از تصميمگيريهاي
سياسي-پارلماني قرار دارد(بک .)2006،سطح نگراني جامعهشناسان معاصر به حدي افزايش يافته
که تخريب جهاني محيطزيست را با مسألهي بقاي محيطزيست و نسل بشر پيوند زدهاند.
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با توجه به متغيرهای پژوهش پيشنهادهای زير ارائه میگردد:
 -1با توجه به معناداري رابطهي متغير سن و رفتارهاي حامي محيط زيست در شهروندان ميتوان
با ارائهي آموزشهاي الزم به مدارس ،از سنين پايين و کودکي در جهت پيشبرد الگوهاي توسعهي
پايدار شهري گام برداشت.
 -2بر اساس نتايج بهدستآمده در اين پژوهش ،رسانههاي جمعي نقش مؤثري در بروز رفتارهاي
حامي محيط زيست دارند .با توجه به اين که شبکههاي اجتماعي ،اينترنت و رسانهي ملي بيشترين
ميزان مصرف رسانهاي را در شبانهروز به خود اختصـاص دادند ،بنابـراين پيشنهاد ميگردد نهـادهاي
ذيربط با ايجاد کانالهاي تلگرامي ،شبکهها و انتشار کتابچههاي رايگان با آموزشهاي همگاني نسبت
به فرهنگسازي و تقويت رفتارهاي حامي محيط زيست اقدام نمايند.
 -3بر اساس يافتههاي پژوهش ،طبقات پايين ضعيفترين عملکرد را نسبت به رفتارهاي حامي
محيط زيست داشتند .به نظر ميرسد بسياري از اين افراد دغدغههاي زيستمحيطي دارند و يا حداقل
تمايلي به آسيبرساندن به محيط پيرامون خود ندارند؛ اما به دليل شرايط نامناسب اقتصادي و
برخورداريهاي اجتماعي ،زيستجهان آنها به گونهاي است که با الگوهاي توسعهي پايدار منافات
دارد .بنابراين پيشنهاد ميگردد متوليان اين امر با کاستن از نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي و
شکافهاي طبقاتي نسبت تقويت وضعيت معيشت و ارتقاء شاخصهاي استاندارد زندگي شهري
مبادرت ورزند.
 -4نتايج بررسي رابطهي متغير اعتماد اجتماعي با رفتارهاي حامي محيط زيست نشان داد که با
افزايش اعتماد اجتماعي سطح مشارکت و تعامل در جامعه افزايش خواهد يافت .در اين راستا
سياستگذاريها و برنامهريزيهايي در سطح کالن با هدف افزايش سرمايهي اجتماعي در جامعه مؤثر
سپاسگزاری
اين پژوهش حاصل پاياننامهي مقطع دکترا در رشتهي جامعهشناسي گرايش اقتصاد و توسعه در
دانشگاه آزاد اسـالمي واحد بابـل است .از تمامي افرادي که با شکيبايي در فرآيند تکميل پرسشنامه،
محقق را ياري رساندند قدرداني ميشود .از جناب آقاي دکتر غالمرضا خوشفر نيز به جهت
مشاورههاي ارزشمندشان قدرداني ميگردد.
**يادداشت
اين شاخص بينالمللي توسط دانشگاه ييل منتشر ميشود( )EPIو شامل منابع آب ،کشاورزي،

منابع طبيعي و ...ميشود.
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