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ی نقش عوامل ساختاری در شکاف بین نگرش شناخت جامعهتحلیل 

 (شهروندان شهر کرمانشاه: مورد مطالعه) محیطی و رفتارهای زیست
  منصور حقیقتیان
  فرسیدعلی هاشمیان

  داریوش احمدیان

 29/06/49: تاریخ پذیرش                      22/60/49: تاریخ دریافت

 چکیده
روند؛ شمار میویکم بهترین مشکالت انسان قرن بیست محیطی، از مهم امروزه تهدیدهای زیست

اند و در سطح جهانی، حساسیت بسیاری در که افکار عمومی معطوف این مسئله شدهطوریبه

 -اضر با هدف شناخت میزان تأثیر عوامل ساختاریپژوهش ح. وجود آمده است این زمینه به

جامعة آماری شامل . محیطی انجام گرفته است اجتماعی بر شکاف بین نگرش و رفتار زیست

 با استفاده از فرمول کوکران و به روش .است کرمانشاه سال شهر 1  شهروندان باالی

با  پژوهش،. شدند انتخاب ریآما نمونة عنوان نفر به 4 0 ای، چندمرحله ای خوشهگیری  نمونه

 .های آن، از طریق پرسشنامه گردآوری شدندو داده شد پیمایشی انجام روشبه و کمی رویکرد

الزام هنجاری، امکانات و دانش )ای  بودن میانگین متغیرهای واسطهرغم پایین ها، علی یافته مطابق

. باالست، متوسط روبهمحیطی شهروندان ، میانگین نگرش و رفتارهای زیست(محیطی زیست

دهد این متغیرها بخشی از واریانس شکاف بین نگرش و رفتار  ها نشان میآزمون فرضیه

عبارتی، با افزایش سطح متغیرهای فوق، میزان شکاف بین به. کنندمحیطی را تبیین می زیست

رهای دهد متغی همچنین تحلیل رگرسیون نشان می. یابد محیطی کاهش می نگرش و رفتار زیست

در یک نتیجة کلی  .کنند درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می 4/   مستقل پژوهش

 کنند وی کاهش این شکاف را تقویت میها یاستسدرواقع،  فوق عوامل توان گفت می

  .دهندمی یجترورا  محیطی مسئوالنه زیست یرفتارها

محیطی،  نگرش و رفتار زیست محیطی، کرمانشاه، امکانات، دانش زیست :های کلیدیواژه

 .هنجار اجتماعی
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 مقدمه
پور،  ملکی و علی) رود شمار میهای مهم جهانی بهبحران محیط زیست، امروزه یکی از دغدغه

 ویکم قرار دارند محیطی، در مرکز مسائل انسان قرن بیست و تهدیدهای زیست( 175:  3  

های  های توسعة پایدار با شاخص صاز سوی دیگر، شاخ(.    :  3  قلی، صالحی و امام)

های توسعة انسانی ارتباط قوی دارند و حفاظت از محیط  سالمت و کیفیت زندگی و نیز شاخص

(. 175:  3  پور،  ملکی و علی) روندشمار میزیست و توسعه، از اهداف مهم اجتماعی به

از جمله میزان آگاهی، محیطی، به عوامل مختلفی  بسیاری بر این باورند که بروز مشکالت زیست

به همین دلیل باید دانست افراد دربارة محیط . شرایط، بسترها و هنجارهای جامعه بستگی دارد

کنند، چه شناختی از آن دارند و تا چه اندازه، طبیعت و محیط زیست  زیست چگونه فکر می

که حامی ، اما این پرسش مطرح است که آیا افرادی (044: 444 استرن، ) هاستدغدغة آن

هستند و نگرش مساعدی به محیط زیست دارند، در عمل نیز   محیطی انگارة نوین زیست

های مثبت  به بیان دیگر، آیا نگرش. دهند رفتارهای حامی محیط زیست را انجام می

های خاص با  گاهی نگرش. شود محیطی به رفتارهای حامی محیط زیست منجر می زیست

بینی رفتارهای  توان در پیش های نگرش عمومی را می و مقیاساند  رفتارهای خاص در ارتباط

دهند با ، اما مطالعات و شواهد تجربی نشان می(375 دنلپ و ونالیر، ) کار گرفتعمومی به

محیطی مناسب ممکن است به رفتارهای حامی محیط  های زیست وجود آنکه نگرش یا دغدغه

درواقع، بین این دو عامل . یا اندک است ها ضعیف معلولی آن -زیست ختم شود، رابطة علی

محیطی را بررسی  های پیشین که ارتباط نگرش و رفتار زیستاغلب پژوهش. داردشکاف وجود 

عبارت دیگر، اغلب افرادی که دغدغة به  .انداند، رابطة ضعیفی بین این دو عامل یافته کرده

مطابق منابع . تر ندارندمسئوالنهمحیطی  محیطی بیشتری دارند، لزوماً رفتارهای زیست زیست

کنندة قوی رفتار است، ارتباط آن با رفتار ضعیف  زمینه و تعیین نظری، با وجود آنکه نگرش، پیش

زیستی های محیط روشن نیست و با وجود افزایش نگرش البته دلیل این ارتباط ضعیف. است

ریزی برای حرکت براین، برنامهمناسب، رفتارهای مناسب با محیط زیست افزایش نیافته است؛ بنا

ای باشد که در الگوهای رفتاری افراد جامعه تغییر ایجاد کند؛  گونه سوی توسعة پایدار باید به به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. NEP 

 .است 43/4محیطی  نگرش و رفتار زیست ةرابطدر پژوهش حاضر،  . 
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ای ارزیابی کنند که به منش ثابت گونهیعنی افراد باید رفتارشان را در مواجهه با محیط زیست به

 (. 3  نژاد،  زوکیصالحی و پا) زیستی با طبیعت دست یابند و اصول هم

مانند دیگر شهرهای  کهاست  کشوردر غرب  پرجمعیتشهر  دومین تبریز،کرمانشاه پس از  

عنوان معضالت  زیر به مسائل. روست محیطی زیادی روبه توسعة ایران با مسائل زیست درحال

 های اخیر، مشکالت آلودگی هوا، گردوخاک در سال: اند محیطی این شهر شناخته شده زیست

حیوانات بومی منطقه،  غیرمجازو  یهرو یشکار بهای شهری،  مربوط به پسماندها و فاضالب

 444روزانه ید تول ،خودرو یاهانو غارت گ یبتخرها و مراتع،  در جنگلمکرر  های سوزی آتش

رویة آب، برق و گاز،  آبی، مصرف بی ، کم(در روز گرم 744 تا 414 کرمانشاهیهر )تن زباله 

های اخیر، وجود صنایع و  قوارة شهر و رشد سریع جمعیت در سال ویه و بیر گسترش بی

و فرسوده و  یشخص یتردد خودروها یشافزاو های مزاحم در بافت مسکونی شهر  کارگاه

، ورود (های بلوط جنگل) های طبیعی ها و عرصه تخریب پهنه ،آنمحیطی  زیست یامدهایپ

ها و  یلبا وجود پتانس. (سو قره)ها  دخانهفاضالب و پسماندهای صنعتی و خانگی به رو

، نهاد مردمو  یدولتیرغ یها سازمان یلکه در تشک -شهر یندر ساکنان ا گرابوممثبت  یها نگرش

 -استگر شده جلوه... و یآموزش های ی، کارگاهاستان یها شبکه یلو تشک یمردم یها مشارکت

وجود فاصله و  موارد فوق، بیانگریل باز ق ییو رفتارها ی چندان مناسب نیسترفتار ینمودها

 ای از عوامل ساختاری شناسایی پاره این پژوهش،هدف  .است نظر و عمل ةحوز ینشکاف ب

در  یستز یطمح یتبهبود وضع منظور به ،محیطی نگرش و رفتار زیست ینبر شکاف ب مؤثر

کاهش یست، ز یطتوجه به مح یشافزاها سبب گونه پژوهشدادن اینانجام. است کرمانشاه

شهروندان و درنهایت، انباشت دانش علمی حوزة تخصصی و مهم نگرش و رفتار ین ب ةفاصل

حجم انبوه مشکالت و . شود کردن و تقویت منابع علمی این حوزه میمحیط زیست و فراهم

 .دهدشده، ضرورت پژوهش در این زمینه را نشان می مسائل اشاره

 اهداف پژوهش

 :کلی هدف( الف

 محیطی بر شکاف بین نگرش و رفتار زیست مؤثرعوامل ساختاری  شناسایی

 :اهداف جزئی( ب

 محیطی شناسایی نقش هنجارهای اجتماعی در شکاف بین نگرش و رفتار زیست -
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 محیطی بر شکاف بین نگرش و رفتار زیست مؤثرمحیطی  شناسایی نقش دانش زیست -

شکاف بین نگرش و رفتار  بر مؤثرگرای شناسایی نقش امکانات برای کنش بوم -

 محیطی زیست

 پیشینة تحقیق

رغم اینکه بخش  علی. اند محیطی افراد، در مطالعات بسیاری سنجیده شده های زیست نگرش

اند،  یید کردهتأعظیمی از این مطالعات، وجود نگرش مساعد به محیط زیست را در میان مردم 

محیطی فرد  معنا که رفتار زیستبدین. اردیشان وجود دها نگرشگاهی تضادی میان رفتار مردم و 

در (  3  ) یجعفرصالحدر ایران، فاضلی و . با نگرش او به محیط زیست سازگار نیست

یر متغیرهای تأثمحیطی گردشگران،  پژوهشی با عنوان شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست

تحلیل . کردندشیوة پیمایش بررسی  محیطی دو نمونه گردشگر را به نگرشی بر رفتار زیست

محیطی، تصور فرهنگی و  ها، منافع زیست ، با ارزشمحیطی زیستهمبستگی نشان داد رفتار 

محیطی، رابطة معناداری  که میان دانش و رفتار زیست یدرحال. انگیزة فرهنگی رابطة معنادار دارد

و رفتار  سه دلیل عمده را برای تبیین شکاف بین نگرش(  44 )همکاران و   اولی. مشاهده نشد

های تحلیل آماری، رابطة بین متغیرها  اول اینکه ممکن است تکنیک: محیطی مطرح کردند زیست

ها دقت کافی نداشته  دوم اینکه احتمال دارد سنجه. را کمتر از حد واقعی برآورد کرده باشند

رای ب)ینة اجتماعی زمسوم اینکه ممکن است . باشند یا بین سطوح متفاوت انجام گرفته باشند

 یلگارونورالند و . نادیده گرفته شده باشد( مثال، شبکة اجتماعی که فرد به آن تعلق دارد

 مدت کوتاهمحیطی را در تعارض بین منافع  علت شکاف بین نگرش و رفتار زیست(  44 )

نورالند و گارویل، استفاده از وسیلة شخصی و  زعم به. دانند جمعی می بلندمدتشخصی و منافع 

مالکان وسایل نقلیة شخصی، اهمیت . همراه داردربازیافتی، منافعی را برای افراد بهوسایل غی

کنند، اما پیامدهای فردی را استفاده از وسایل نقلیة عمومی برای حفظ محیط زیست را درک می

کنند که  استدالل می( 444 )  و گالووی  اورت. دانندمحیطی منفی می تر از پیامدهای زیست مهم

. دهد اجتماعی یا محیط اجتماعی و یادگیری اجتماعی، فرد را به جهت خاصی سوق میزمینة 

در یک شبکة اجتماعی، از طریق  شده کسبتوان گفت که دانش ابتدایی  خاص می طور به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Olli 

2. Ewert 
3. Galloway 
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کند که ممکن است عقاید یا رفتارهای  هایی را در فرد ایجاد می ها یا آموزش، نگرش رسانه

های مطلوب اجتماعی باشد که با  ی از پاسخا مجموعهعوض، نشانگر در. واقعی او را نشان ندهد

ها و رفتار دربارة محیط  های فردی رابطة معناداری ندارد و موجب بروز شکاف میان نگرش کنش

دهند شکاف بین نگرش و رفتار  ها نشان میاین پژوهش(. 3 :  3  کریمی، ) زیست شود

 .اتمام درنظر گرفتمحیط زیست و منابع طبیعی روبهتوان مانعی برای حفظ  محیطی را می زیست

 چارچوب نظری

 هاعضی از آنب. اندارائه شدهعمل  ارزش و ینشکاف ب یینتب ی، برایمتفاوت یها مدلها و نظریه

دهند  یم یحخواسته را توض یامدهایو پ یرهاتأث ینموانع ب گروهی ودارند ارتباط تمرکز  نبودبر 

بر یک محیطی، مبتنی ترین مدل رفتار زیست ترین و سادهقدیمی (. 3   همکاران، و یصالح)

زیستی و درنهایت، به محیط زیستی است که به آگاهی و نگرانی محیط توالی خطی از دانش 

این مدل عقالنی، بر این فرض استوار است که تحصیالت . شود زیستی منجر میمحیط رفتارهای 

 .شودزیستی منجر میمحیط طور خودکار به رفتارهای  ی، بهزیستمحیط افراد در زمینة مسائل 

دهند که در بیشتر موارد،  ها نشان میپژوهش. اثبات شد 374 این مدل اشتباه، از اوایل دهة 

های  امروزه در بیشتر سازمان. شود زیستی منجر نمیمحیط افزایش دانش و آگاهی به رفتارهای 

تر منتج  د بر آن است که دانش بیشتر، به رفتارهای روشنهنوز اعتقا  زیستیمحیط غیردولتی 

اند  کند که حتی در کشورهایی که از این فرض استفاده کرده اشاره می( 444 )  اوونز. شود می

این ( تشکیل داده است 335 و  374 های  در سال را  هایی برای مثال، انگلیس که کمپین)

انگیز است؛ زیرا تغییر رفتار بسیار دشوار است؛  اعتماد به اطالعات برای ایجاد تغییر شگفت

حال،  ینباا. دهند که بین نگرش و رفتار اختالف وجود دارد چنانکه چند پژوهش نشان می

 (. 0 :  44 کلوموس و آیژمن، )دهند ها این فاصله را توضیح میبسیاری از پژوهش

، نداشتن چارچوب نظری همواره در مطالعات تغییر رفتار، خأل بزرگی وجود داشته و آن

بردن دلیل از بیناین موضوع حداقل به .خاص است که از آن انتقادهای بسیاری شده است

اهمیت  ندرت به، این اطالعات درواقع. ین استآفر مشکلتوانایی مقایسه و پیشبرد بحث، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. NGOS 

2. Owens 
  ?Are you doing your bitو Save itهای کمپین.  



 

 

 

 

 

 4995، زمستان 5، شمارة 5در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 495 

  

 

این تشخیص، هم برای بررسی مجدد . دهندشکاف بین ارزش و عمل را تشخیص می

توجهی به تنش میان نیت بی. مثمر ثمر است و هم برای جزئیات مباحث دانشگاهی ها یمش خط

کننده است؛  گذارد، در بسیاری از موارد گمراه یر میتأثبر رفتار  آنچهتوجه صرف به  وو عمل 

اند که شکاف بین کنش و نیت بسیار پیچیده است های گذشته نشان دادهینکه پژوهشا ویژه به

گاهی رفتارهای خاص، شکاف بسیار کوچکی بین نیت و عمل را نشان (.  33 ،  آیزن)

که رفتارهای دیگر ممکن است قصد قطعی و نه یک التزام رفتاری ضعیف را از  یدرحالدهند؛  می

درمجموع، هرجا که رابطة نیرومندی بین قصد و عمل وجود . جانب پاسخگویان ایجاد کنند

. ود داشته باشند که نیات را به رفتارها منتقل کننددارد، ممکن است عوامل حیاتی و خاصی وج

یر مستقیم بر رفتار ایجاد تأثممکن است متغیرهای دیگری هم باشند که مقاصد مثبتی را بدون 

، این عوامل یگستردگ لحاظبا مرور پیشینة تجربی و نظری موضوع و به ،اساس براین. کنند

بر شکاف بین  مؤثرعوامل احتمالی  عنوان به اجتماعی -نوشتار به بررسی نقش عوامل ساختاری

ة مؤلفبنابراین، در این پژوهش منظور از عوامل ساختاری، ترکیب سه پردازد؛  نگرش و رفتار می

ی رفتارهای ده جهتو هنجارهای اجتماعی است که در ( امکانات)اساسی دانش، فرصت 

 .گذارندریتأثمحیطی  زیست

گرایانه  رسد رفتارهای محیط نظر میبه. است گرایانهیطامکانات برای کنش مح، مؤلفهاولین 

ضعف چنین . های الزم برای کنش مسئوالنه موجود باشددهند که زیرساخت اغلب زمانی رخ می

 این موانع ساختاری. شود مندی افراد به رفتارهای محیطزیستی می خدماتی، سبب کاهش عالقه

. ممکن است بر کنش افراد غلبه کند( فت در مبدأبرای مثال، نبود امکانات مناسب برای بازیا)

اگر . شوند محیطی محسوب می هایی قوی برای کنش زیست ها، خود محرک امکانات و فرصت

محیطی را مهیا کنند، رفتار افراد متناسب با امکانات  های دولتی، شرایط و امکانات زیستارگان

این عامل را از ( 443 )  ویلیک و  استیج. کند صورت خودکار تغییر می شده، به فراهم

ونقل عمومی را  اند؛ برای مثال، هوای پاک، حمل های تقویت رفتارهای مسئوالنه برشمرده تکنیک

کند یا وجود ظروف عمومی کارآمد و با امکانات مناسب مردم را جذب می ونقل حمل طلبد و می

 رودمار میشهبرک مناسبی های خشک مانند پالستیک و کاغذ یا شیشه، مح زباله برای زباله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Ajzen 
2. Steg 

3. Vlek 
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همچنین در مدل رفتار محیطزیستی فیتکائو و کسل (. 7   -40 : 443 استیج و ویلیک، )

ها فرصت را در  آن. محیطی اشاره شده است به عامل فرصت برای بهبود رفتار زیست(  35 )

ر، عوامل عبارت دیگبه. اند های مسئوالنه تعریف کرده قالب امکانات و مشوق قوی برای کنش

کنند یا مانع از این رفتارها بیرونی، زیربنایی و اقتصادی، افراد را قادر به رفتار محیطزیستی می

در مدل ( 331 )همچنین اوالندر و توجرسون (. 41 :  44 کولوموس و آگیمان، )شوند می

ست است، کننده همراه با تأثیر بر محیط زی که رفتار مصرفدهند زمانی چندگانة خود توضیح می

هایی که  فرد به فرصت. باید فرصت، انگیزه و توانایی، با هم در یک چارچوب مرجع قرار گیرند

اوالندر و توجرسون فرصت را . ها بتواند به شیوة حامی محیط زیست عمل کند، نیاز دارددر آن

است شرایط  ها اذعان دارند که افراد ممکن حال، آن بااین. بینند می« شرط عینی برای رفتار پیش»

: 447 به نقل از پیتیکاینین، ) مشابه را به طرق مختلف درک کنند و امکانات را متفاوت ببینند

های  بیند، محدودیت محیطی می برای رفتار زیست( 333 )از جمله موانعی که بلیک (. 1 

ست، گرایانه قوی اینکه نگرش و قصد افراد برای رفتار محیطابا وجود . نهادی است -اجتماعی

ها را کمبود زمان،  یتمحدوداو این . کند یمهایی وجود دارد که از آن جلوگیری  یتمحدود

که مدل وی عوامل درونی و بیرونی را با هم آنجااز . داند کمبود منابع مالی و کمبود اطالعات می

کولوموس و )شود واقع می مؤثرو هردو را در بعضی جزئیات توضیح داده است،  کردهترکیب 

کنندة رفتار خاص، اهمیت  شواهد بیانگر آن است که عوامل متفاوت تعیین (.44 :  44 یمان، آگ

شدت از عوامل مالی و ها، احتماالً به بندی مجدد خانه بر مانند عایق رفتارهای هزینه. دارند

ی ها شاید رفتارهای دشوار مانند کاهش استفاده از اتومبیل در حومه. پذیرنداعتبارات تأثیر می

. ونقل جایگزین باشند های حمل شهری نیز کامالً متأثر از حمایت از سیاست عمومی، مثالً شیوه

اند که چه چیزی موجب پردازش اند، احتماالً بسته به آنهای خاص رفتارهایی که مستلزم مهارت

 دارند محیطی معنا ها نقطة شروع درک رفتارهای زیست این. شود ها می ها و قابلیت این توانمندی

 (.5 0: 444 استرن، )

توانند با  محیطی دارند، می افرادی که دانش زیست. است محیطی دانش زیست، مؤلفهدومین 

که قدیمی و  -اولیه( US) مدل خطی. زیستی داشته باشندمحیط منشی آگاهانه، رفتارهای 

به  -زیستی استمحیط بر توالی خطی از دانش گرایانة مبتنیمحیطترین مدل رفتار زیست ساده

. شود زیستی منجر میزیستی و درنهایت، به رفتارهای محیطمحیط زیستی و نگرانی محیط آگاهی 

طور  زیستی بهمحیط در این مدل عقالنی، فرض بر این است که تحصیالت افراد در زمینة مسائل 
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رد و تومرا ، هاینس، هانگرفو354 در سال . شودزیستی منجر میمحیط خودکار به رفتارهای 

شدة آیزن  زیستی مسئوالنة خود را ارائه کردند که براساس تئوری رفتار طراحیمدل رفتار محیط

ها، منبع  را در کنار متغیرهایی مانند نگرش محیطی ها دانش زیست آن. و فیشباین شکل گرفته بود

همچنین در . ردندگرایانه کشف ک کنترل و التزام زبانی، در ارتباط با رفتارهای مسئوالنة محیط

دانش بر رفتار تأثیر ندارد، اما  ،( 35 )محیطی مسئوالنة فیتکائو و کسل  مدل رفتار زیست

:  44 به نقل از کولموس و آیگمن، )کند  ها عمل می ها و ارزش عنوان تغییردهندة نگرش به

اتی معتقد است اگر اطالعات غلطی وجود داشته باشد یا فرد اطالع(   4 )گیفورد (. 04 

. محیطی مشکل خواهد بود های آگاهانه در زمینة رفتارهای زیست نداشته باشد، انجام انتخاب

عنوان یک ضرورت نگریسته شود، شرط کافی برای  محیطی باید به اگرچه دانش زیست

آموزش مهم است و افرادی که آموزش بیشتری دیده باشند، دغدغة بیشتری . گیری نیست تصمیم

 محیطی مسئوالنة هانگرفورد و وولف همچنین در مدل رفتار زیست. دارند دربارة محیط زیست

گیری  این متغیرها تصمیم. نیاز آورده شده است عنوان متغیر پیش محیطی به دانش زیست( 334 )

:  3  پور،  ملکی و علی)است  محیطی ها حساسیت زیست ترین آن قوی. بخشند را شدت می

 (. 4:  3  بابایی، )شود  زیست تعریف می از محیطعنوان فهم همدالنه  که به( 153

هنجارها، اصول و قواعد معینی هستند که از مردم . است هنجارهای اجتماعیسومین مؤلفه، 

این قواعد، دربرگیرندة بایدها و نبایدها در زندگی اجتماعی . ها را رعایت کنند رود آن انتظار می
های اجتماعی و شخصی  در آن، ترکیبی از دغدغه دهد که فرایندی را شرح می  شوارتز. هستند

شدت  نخست آنکه: این نظریه بر سه گزاره مبتنی است. گذارد دوستانه تأثیر می بر رفتار نوع
که ساختارشناختی افراد  دوم آنکه هنگامی. دوستانه تأثیرگذار است تعهدات اخالقی بر رفتار نوع

شود، احساس تعهد اخالقی ظهور  فعال می ها ها در بعضی از موقعیت از هنجارها و ارزش
سوم آنکه اگر تعهد مورد نظر، احساس مناسبی را ایجاد نکند، این احساس تعهد اخالقی . یابد می

این روند، با هنجارهای اجتماعی رفتار (. 0 : 447 ،  پیتیکاینین) ممکن است خنثی باشد

اند و ممکن است درونی ش دیگرانها و نگر دهندة ارزش هنجارها نشان. شود اخالقی آغاز می

پذیرند و افراد پیرامون، اعم از شان، از اشخاص متعددی تأثیر میافراد در شبکة ارتباطی. شوند
. ها و رفتارهای افراد تأثیرگذارندپدر، مادر، رهبران مذهبی و رهبران سیاسی، همگی در دیدگاه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
.1 Schwartz 

2. Pietikäinen 
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گروهی دیگر او را از انجام آن  ممکن است گروهی از شخص بخواهند کاری را انجام دهد و

. در اینجا شخص مجبور است فشارهای متضاد از سوی افراد مختلف را متعادل سازد. منع کنند
های افرادی دارد که نفوذ زیادی بر  درنهایت، احتماالً نوع عملکرد فرد بستگی بسیار به خواسته

جتماعی، بازتابی از فشار اجتماعی ، هنجارهای ا(371 )براساس نظریة فیشباین و آیزن . او دارند

عبارت دیگر، به. دهد کند و یک رفتار مشخص را شکل میها را ادراک میهستند که فرد آن

 دادن وی بههنجارهای اجتماعی، بیانگر تأثیر رفتار اطرافیان مهم یا جامعه بر فرد، برای سوق

ماعی یا باورهای دیگران، هنجارهای اجت. سوی رفتاری خاص یا بازداشتن از عملی خاص است

کنند که شخص باید آن رفتار را داشته  دهند؛ یعنی مشخص می هنجارهای ذهنی فرد را شکل می
توان نتیجه گرفت که با تثبیت هنجارهای اجتماعی، بهبود امکانات یا  باشد یا نه؛ بنابراین می

نیز ترویج  محیطی و محیطی، شکوفایی دانش زیست های زیست های حمایت از کنش فرصت

دهد  این امر نشان می. توان موانع توسعة پایدار را از میان برداشت محیطی می های زیست نگرش
  های ترویج رفتارهای زیست کنندة سیاست بینی توان پیش اجتماعی را می -عوامل ساختاری

 محیطی ة اساسی یعنی دانش زیستمؤلفدر پژوهش حاضر، نقش سه . محیطی مسئوالنه دانست

و هنجارهای (  35 فیتکائو و کسل، )، امکانات و فرصت (334  انگرفورد و وولف،ه)

محیطی بررسی  ، در تعیین شکاف بین نگرش و رفتار زیست(371 فیشباین و آیجن، ) یاجتماع

 .ترسیم استزیر قابل صورت به، مدل نظری تحقیق جهیدرنت. شود می

 

 پژوهش مدل نظری. 0شکل 
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 پژوهش های یهفرض
محیطی و میزان شکاف بین نگرش و رفتار  بین امکانات مساعد برای کنش زیست.  

صورت که هرچه سطح امکانات مساعد برای کنش  ینبد. محیطی، رابطه وجود دارد زیست

کمتر  محیطی نگرش و رفتار زیست ینشکاف ب محیطی در یک منطقه باال باشد، میزان زیست

 .سبرعکاست و 

محیطی، رابطه  محیطی شهروندان و شکاف بین نگرش و رفتار زیست بین دانش زیست.  

محیطی شهروندان در یک منطقه باال  صورت که هرچه سطح دانش زیست ینبد. وجود دارد

 .برعکسکمتر است و  ها آن محیطی نگرش و رفتار زیست ینشکاف ب باشد، میزان

ت هنجارهای اجتماعی و شکاف بین نگرش و رفتار بین میزان الزام شهروندان به رعای.  

صورت که هرچه میزان الزام به رعایت هنجارهای  ینبد. محیطی رابطه وجود دارد زیست

کمتر  ها آن محیطی نگرش و رفتار زیست ینشکاف ب اجتماعی در یک منطقه باال باشد، میزان

 .برعکساست و 

 پژوهش روش

و ورود به آن، میدانی  مسئلهو از لحاظ نوع برخورد با ها کمی  این پژوهش براساس نوع داده

شکل صوری انجام شده و برای  بهی اطالعات، پرسشنامه است که اعتبار آن آور جمعابزار . است

مقدار این ضریب برای متغیر . سنجش پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است

، 4/ 54، هنجارهای اجتماعی 554/4 طیمحی زیست یرفتارها، 501/4محیطی  نگرش زیست

ضریب باالی . است 4/ 50و آلفای کل پرسشنامه  701/4، امکانات 4/  7 محیطی زیست آگاهی

 ةجامع. ید قابلیت اعتماد ابزار سنجش استمؤها و  آلفای کرونباخ، بیانگر انسجام درونی گویه

 ینبراساس آخر اه است کهکرمانشسال شهر  1  باالیشهروندان  شامل تمامی ی پژوهش،آمار

 50 براساس فرمول منطقی کوکران، (. 34  نفوس و مسکن،  یسرشمار) ندنفر 5  ،451، آمار

نفر  4 0بینی ریزش در طول کار، حجم نمونة این پژوهش انتخاب شدند و با پیش عنوان بهنفر 

 4 0های  هدار، داد جهت کامالًدرپایان، پس از حذف چند پرسشنامة . درنظر گرفته شدند

گرفت و برای تحلیل انجام ی ا چندمرحله یا به روش خوشهیری گ نمونه. پرسشنامه تحلیل شد

پیش از ارائة . های پارامتریک در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد ها، از آزمون داده

 .شوند ها و نتایج، هریک از مفاهیم مهم و اصلی، به شرح زیر تعریف می یافته
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احساسات خوشایند یا ناخوشایند  ةمجموعاز نظر مفهومی،  :محیطی زیست نگرش (الف

 لحاظبه .( : 447 م، بلو)آن است  هط بوهای محیط فیزیکی یا مسائل مرب درمورد ویژگی

 1 ای است که پاسخگو در پاسخ به  محیطی، نمره عملیاتی، در پژوهش حاضر نگرش زیست

 . کند یمریافت محیطی د یة مقیاس پارادایم نوین زیستگو

 یستز یطمح درمقابل افراد جامعه یها از کنش ای مجموعه :محیطی زیست ایرفتاره( ب

را  یستز یطمح با رفتار یخاص برا یها یو آمادگ یالتاز احساسات، تما یعوس یفیاست که ط

پرسشنامة فرهمند و  از آن،سنجش  یبرا(. 35:  3  ، قلیصالحی و امام)شود  یشامل م

 . استفاده شد(  3  )همکاران 

محیطی، اطالعات عملی  به بیان آرکری و جانسون، دانش زیست :محیطی دانش زیست( ج

ی انسانی بر محیط ها کنشختی زمین و تأثیر شنا بومة محیط زیست، مسائل درباراست که افراد 

همیت هایی شامل ا کردن آن، از گویهبرای عملیاتی(.  : 334 آرکری و جانسون، )زیست دارند 
 یدفوا یستی،تنوع ز ،زباله درستخطرات دفع نایاهی و جانوری، گ های گونهوجود ید فواو 

 . استفاده شد... ی وصوت یدرختان در کاهش آلودگ

بر هنجارهای اجتماعی شامل عناصر شناختی بسیار قوی هستند که  :هنجارهای اجتماعی( د

زند حسامی و )اند  گرفتهل شک (از نظر خود)شدة اشخاص مهم یة انتظارات قضاوتپا

گیری  یر دیگران بر رفتار را اندازهتأث، مبحث هنجارهای اجتماعی، درواقع(. 1 :  3  چی،  پروین
اگر انتظار اجتماعی این باشد که افراد رفتار مورد بحث را انجام دهند، احتمال بیشتری . کند می

در این پژوهش، (. 01 : 34  انی، محمدیان و خت) وجود دارد که فرد آن رفتار را داشته باشد
طورکلی  هایی شامل نظر دیگران، اطرافیان و اعضای خانواده و به برای سنجش این مؤلفه، از گویه

( هـ. استفاده شد...( مسئوالنه یا غیرمسئوالنه و) محیطی های زیست افراد مهم درمورد کنش

تسهیالت الزم برای بروز رفتارهای منظور از امکانات، وجود : گرایانه امکانات برای کنش محیط

هایی شامل کافی برای سنجش آن از گویه(. 07:  3  صالحی و همکاران، ) محیطی است زیست

ها، وجود امکانات برای کنش  ها، سطح شهر و پارک بودن سطل زباله در خیابانو مناسب

 .استفاده شد... ارد وگرایانه در اماکن عمومی، تفریحی و خرید، وجود مواد شویندة استاند بوم
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 یقتحق یها یافته

بخش اول به توصیف متغیرهای اصلی . شود های پژوهش حاضر در دو بخش ارائه می یافته

 .گیری اختصاص دارد ها و نتیجه تحقیق و بخش دوم به تحلیل داده

 یف متغیرهاتوص( الف

 محیطی نگرش زیست

ترین رفتارهای کننده تعیین ترین، تأثیرگذارترین و محیطی، یکی از مهم نگرش زیست

 الیرمحیطی دانالپ و ون معتقد است پارادایم نوین زیست(  44 )بار . است محیطی زیست

. دهد های تکنومحور قرار می محور را در برابر ارزشهای زیست نگرشی است که ارزش( 375 )

ق نشان های فو محیطی پاسخگویان را براساس ارزش توزیع فراوانی نگرش زیست  جدول 

 .دهد می

 محیطی پاسخگویان و ابعاد آن وضعیت نگرش زیست. 0جدول 

 انحراف معیار میانگین اصالً ندرت به گاهی اغلب همیشه ابعاد

 045/4  / 4 -   4/0 54/  7/  محیطی بحران زیست

 4/4 7 41/0 -   4/  13   /7 محدودیت رشد

 371/4  /73 -  /7 5   0/  4 /  تعادل طبیعت

  / 4  / 1 -  /  04/  4 /1 4 /  محوری انانس

  / 4 0/   4/  0/0 4 /  4/  43 محوری طبیعت

 74/4  /54 - 5/4 3  4 /  10/  محیطی نگرش زیست

 

محیطی  زیست های درصد از پاسخگویان دارای نگرش 74/  دهد ینشان م  جدول های  داده

میانگین . حیطی تکنومحور دارندم ن نگرش زیستآنادرصد از  5 /5محورند و تنها زیست

 یانگینحداقل م. است 1از   /54باال یعنی محیطی پاسخگویان، متوسط روبه نگرش زیست

 محیطی، نگرش زیست یانگینم یشترینب ی ومحور انسانمربوط به بعد  محیطی، نگرش زیست

 .محوری است یعتطبمربوط به بعد 

محیط زیست، رفتارها همواره در کنار  یشناخت جامعههای در پژوهش :محیطی رفتار زیست

رفتار (   0: 444 )استرن . متغیر وابسته یا متغیر مستقل مورد توجه هستند عنوان بهها،  نگرش



 

 

 

 

 

 564...  شناختي نقش عوامل ساختاري در شكاف بين نگرش و رفتارهاي  تحليل جامعه

  

 

کند که با انگیزه و نیت تغییر محیط  محیطی را از دیدگاه کنشگر، رفتاری تعریف می زیست

 .پردازد محیطی تحقیق می یستبه توصیف فراوانی رفتارهای ز  جدول . شود زیست انجام می

 های آن محیطی و مؤلفه براساس رفتار زیست ها پاسخوضعیت پراکندگی . 2جدول 

  ها مؤلفه  بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم میانگین انحراف معیار

 مصرف بهینة برق 7 /4 4 /  1 /0 7 /   /7  /0  /  

 گازمصرف بهینة  4/   7/0  0/  5/3 4/4  /  70/4

 مصرف بهینة آب 4/    /3   /4 7 /  7/4  /5 34/4

 استفاده از تولیدات استاندارد 7 /    /3 4 /7 3  4/4  /  4/ 3

 حفاظت از محیط طبیعی 4  1 /4 3 /5   /7    /   /41

 استفاده از وسایل بازیافتی   /7   /7   /3 3 /5 4/4  /47 4/ 3

 محیطی رفتار زیست   /3 3 /5   /  0 /  4/4  /  55/4

 

دارند و  محیطی مسئوالنه زیست هایرفتاردرصد از پاسخگویان   7/1 فوق،جدول مطابق 

میانگین رفتارهای . کنند کمتر از محیط زیست حفاظت می ها آندرصد از  0 / تنها 

رغم اینکه میانگین این  علی. است( 1از   /0 )باال یعنی محیطی پاسخگویان، متوسط روبه زیست

باالست، اعداد حکایت از وجود شکاف و فاصله محیطی متوسط روبهمتغیر مانند نگرش زیست

 یشترینو ب مصرف بهینة آبمحیطی به  زیست یرفتارها یانگینحداقل م همچنین .دارد ها آنبین 

این نکته حائز اهمیت است که . رددگ یبرم( برق) محیطی به بحث مصرف رفتار زیست یانگینم

آب است، الزم است در این حوزه نیز مانند مصرف اینکه کشور ما ایران سرزمین کمبا توجه به 

 .ها انجام شود انرژی تغییراتی در سیاستگذاری

 ای متغیرهای واسطه

محیطی  ای شامل هنجار اجتماعی، امکانات برای کنش زیست در این پژوهش، متغیرهای واسطه

ای، بر تسریع یا تعدیل نگرش به رفتار  واسطه عوامل عنوان بهمحیطی هستند که  و دانش زیست

 .دهد جدول زیر چگونگی پراکندگی این متغیرها را نشان می. ندمؤثر



 

 

 

 

 

 4995، زمستان 5، شمارة 5در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 565 

  

 

 محیطی پاسخگویان توصیف متغیرهای هنجار، امکانات و دانش زیست. 3جدول 

 دانش امکانات هنجار متغیرها

 بسیار زیاد

 0  1   0 فراوانی

  /0  /7 4 /  درصد

  /0  /7 4 /  تجمعیفراوانی 

 31 54 55 فراوانی زیاد

 
   /  3 /1   /1 درصد

 4 /4   /    /7 فراوانی تجمعی

 متوسط

  1   1  5   فراوانی

 7 /  7 /    /  درصد

  7/4 44/   3/4 جمعیفراوانی ت

 کم

 0   4   57 فراوانی

 4 /  4 /7   /  درصد

  3/3  3 50/  فراوانی تجمعی

 بسیار کم

 1  7  41 فراوانی

 4/  3/4 1 /3 درصد

 44  44  44  فراوانی تجمعی

  / 3  /57  / 3  میانگین

 

ه سطح متوسط فوق، بیشترین توزیع الزام هنجاری پاسخگویان مربوط بجدول مطابق 

همچنین میانگین این متغیر . است( 4 / )و کمترین میزان مربوط به سطح بسیار زیاد (   / )

، بیشترین توزیع (فرصت)امکانات درمورد متغیر . ، یعنی متوسط رو به پایین است1از   / 3

د درص. است(  /7)و کمترین توزیع مربوط به سطح بسیار زیاد ( 7 / )متوسط مربوط به سطح 

های مساعد برای  پاسخگویان، میزان فرصت چهارم سهفراوانی تجمعی بیانگر آن است که بیش از 

میانگین این متغیر از نظر پاسخگویان . دانند گرایانه را در سطح متوسط و پایین میکنش محیط

محیطی، بیشترین توزیع آن  درمورد متغیر دانش زیست .، یعنی اندک و محدود است1از   /57

درصد . است(  /0)و کمترین توزیع مربوط به سطح بسیار زیاد ( 7 / )وط به سطح متوسط مرب

پایین و محیطی پاسخگویان متوسط روبه فراوانی تجمعی بیانگر آن است که میزان دانش زیست

 .است 1از   / 3میانگین آن 
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 تحلیل چندمتغیره

نتایج آزمون نرمالیتی متغیر وابسته  .ای دارند های آماری، متغیرها مقیاس فاصله فرض مطابق پیش

از . است 4/4 4دهد که سطح معناداری برای این متغیر  نیز نشان می( اسمیرنوف -کولموگروف)

با توزیع مورد انتظار یکسان و توزیع  شده مشاهدهاست، توزیع  41/4آنجاکه این مقدار بیشتر از 

، رابطة بین متغیرها خطی است؛ بنابراین، درنتیجه. تر است تابع مورد نظر به توزیع نرمال نزدیک

آزمون مناسب برای سنجش رابطة بین این متغیرها، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب 

یجة آن، روابط میان متغیرهای تحقیق توصیف، کشف و تبیین درنتهمبستگی تفکیکی است که 

کیکی و سطح ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی تف 4و  1،  0جداول . شود می

 .دهند را نشان می ها آناداری معن

 آزمون فرضیة اول

محیطی رابطه وجود  بین میزان الزام هنجارهای اجتماعی و شکاف بین نگرش و رفتار زیست -

در یک منطقه باال باشد،  بر شهروندانصورت که هرچه الزام هنجارهای اجتماعی  ینبد. دارد

 .برعکسکمتر است و  ها نآ محیطی نگرش و رفتار زیست ینشکاف ب

 محیطی با کنترل هنجارهای اجتماعی ضریب همبستگی تفکیکی نگرش و رفتار زیست. 9جدول 

 متغیر کنترلی   رفتار

 همبستگی 43/4
 نگرش

 اداریمعن 40/4

 همبستگی 4/ 4
 نگرش هنجار

 اداریمعن 44/4

 

با  43/4محیطی،  زیست، ضریب همبستگی متغیر نگرش و رفتار 0های جدول  مطابق یافته

با کنترل اثر متغیر هنجارهای اجتماعی، میزان ضریب همبستگی خالص . است 404/4اداری معن

است که از لحاظ آماری معنادار  44/4با معناداری  4/ 4محیطی،  بین متغیر نگرش و رفتار زیست

ماعی، شکاف و فاصلة ؛ یعنی با کنترل تأثیر متغیر هنجارهای اجت= 4ryx1.x2/ 4 یعبارتبه. نیست

شود؛ بنابراین، متغیر مذکور بر این فاصله اثرگذار  محیطی بیشتر می بین نگرش و رفتار زیست

توان با تقویت فشار  عبارتی میبه. شود یید میتأبر وجود رابطه مبنی است و فرضیة اول
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ارهای ی مثبت به رفتها نگرشهنجارهای اجتماعی درجهت حفظ محیط زیست، برای منجرشدن 

 .برداشتمسئوالنه گام 

 آزمون فرضیة دوم

  محیطی و میزان شکاف بین نگرش و رفتار زیست بین امکانات مساعد برای کنش زیست -

صورت که هرچه سطح امکانات مساعد برای کنش  ینبد. محیطی رابطه وجود دارد

 ها آن یطیمح نگرش و رفتار زیست ینشکاف ب محیطی در یک منطقه باال باشد، میزان زیست

 .برعکسکمتر است و 

 ها محیطی با کنترل امکانات و فرصت ضریب همبستگی تفکیکی نگرش و رفتار زیست. 5جدول 

 متغیرهای کنترلی رفتار

 نگرش همبستگی 43/4

 اداریمعن 40/4

 نگرش امکانات همبستگی 4/ 4

 اداریمعن 07/4

 

با  43/4محیطی  و رفتار زیست ، ضریب همبستگی متغیر نگرش1های جدول  مطابق یافته

با کنترل اثر متغیر امکانات، میزان ضریب همبستگی خالص بین متغیر . است 404/4اداری معن

. است که از لحاظ آماری معنادار نیست 07/4اداری معنبا  4/ 4محیطی،  نگرش و رفتار زیست

شکاف و فاصلة بین  ها، صتیر متغیر امکانات و فرتأث؛ یعنی با کنترل = ryx1.x2 4/ 4 یعبارتبه

ترتیب، متغیر مذکور بر این فاصله اثرگذار بدین. شود محیطی بیشتر می نگرش و رفتار زیست

توان گفت هرچه شرایط،  عبارتی میبه. شود یید میتأبر وجود رابطه یبناست و فرضیة دوم م

راهم باشد، ی مسئوالنه در یک جامعه فها کنشبستر و ساختارهای اجتماعی برای انجام 

شود و شکاف بین  گرایانه منجر میمحیطی شهروندان به رفتارهای محیط های مثبت زیست نگرش

 .یابدکاهش میدو این 
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 آزمون فرضیة سوم

محیطی رابطه  محیطی شهروندان و میزان شکاف بین نگرش و رفتار زیست بین دانش زیست -

شهروندان در یک منطقه باال  محیطی صورت که هرچه سطح دانش زیست ینبد. وجود دارد

 .برعکسکمتر است و  ها آن محیطی نگرش و رفتار زیست ینشکاف ب باشد، میزان

 
 محیطی محیطی با کنترل دانش زیست ضریب همبستگی تفکیکی نگرش و رفتار زیست. 0جدول 

 متغیرهای کنترلی  رفتار

 نگرش همبستگی 43/4

 معناداری 40/4

 نگرش دانش همبستگی 45/4
 معناداری 45/4

 
با  43/4محیطی  ، ضریب همبستگی متغیر نگرش و رفتار زیست4های جدول  مطابق یافته

میزان ضریب همبستگی خالص محیطی،  دانش زیستبا کنترل اثر متغیر . است 404/4معناداری 
 رمعنادااست که از لحاظ آماری  45/4 با معناداری 45/4محیطی  بین متغیر نگرش و رفتار زیست

شکاف و فاصله محیطی  دانش زیستیر متغیر تأث؛ یعنی با کنترل = ryx1.x2 45/4 یعبارت به. نیست
بر وجود رابطه ترتیب، فرضیة سوم مبنیبدین. شود محیطی بیشتر می بین نگرش و رفتار زیست

قویت توان با افزایش و ت عبارتی میبه. شود، و متغیر مذکور بر این شکاف اثرگذار است یید میتأ
سرمایة ملی،  عنوان بهاز اهمیت زیست محیط  ها آنو آگاهی محیطی شهروندان  دانش زیست

ها در این حوزه گرایانه و ایجاد رفتارهای مسئوالنه در آنی مثبت بومها نگرشها با ی آنهمراه
 .برداشتگام 

 چندمتغیرییل رگرسیون تحل
ای از متغیرهای مستقل را با  مجموعه توان رابطة خطی بین به کمک رگرسیون چندمتغیره می 

ترین  مهم. های آن باید رعایت شود فرض یشپپیش از انجام رگرسیون، . متغیر وابسته مطالعه کرد
 آنچهبراساس . بودن روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفرض رگرسیون، خطی پیش

تغیر وابسته، نرمال است؛ مطرح شد، روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته، خطی و توزیع م
ها، از آمارة دوربین واتسون استفاده  یماندهباقبودن همبستگی براین، برای سنجش مستقل عالوه

 .ها با یکدیگر همبستگی ندارند یماندهباقدهد  مقدار آمارة دوربین واتسون نشان می. شده است
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 محیطی رگرسیون چندمتغیری برای تبیین رفتارهای زیست .7جدول 

 دوربین واتسون اداریمعن (F)مقدار آزمون  ضریب تعیین یب همبستگیضر
 7 /4   7/4   / 4 444/4 40 /  

محیطی با  براساس آزمون رگرسیون چندمتغیره، ضریب همبستگی نگرش با رفتار زیست 
و نسبتی از  7/4 محیطی  ترکیب خطی متغیرهای هنجارهای اجتماعی، امکانات و دانش زیست

است؛ یعنی  4/  دست آمده، بهغیر وابسته که با مشارکت نسبی متغیرهای مستقل واریانس مت
درصد از واریانس متغیر وابسته با متغیرهای مستقل معنادار مدل و بقیه با عواملی خارج از  4/  

است که رگرسیون متغیر وابسته بر متغیرهای هنجارهای  آن یانگرب Fنسبت . شود مدل تبیین می
 .ادار استمعنلحاظ آماری محیطی به و دانش زیست( فرصت)کانات اجتماعی، ام

 تحلیل مسیر
یرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، از تحلیل تأثبرای تعیین میزان 

آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته را نشان  5جدول . مسیر استفاده شده است
 .دهد می

 آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته .8جدول 

 نام متغیر
 یرتأثضرایب 

 کل
 غیرمستقیم مستقیم

 4/ 30 4/ 51 433/4 محیطی نگرش زیست
 17/4  - 17/4  هنجارهای اجتماعی
 47/4  - 47/4  امکانات و فرصت

 435/4 - 435/4 محیطی دانش زیست

درصد،  433/4یر مستقیم تأثمحیطی با ضریب  یستدهد متغیر نگرش ز نشان می 5جدول  
یر تأث، در مقایسه با سایر متغیرها، دارای بیشترین 4/ 30و اثرگذاری کل  4/ 51یر غیرمستقیم تأث

 .محیطی است بر رفتارهای زیست

 0معادالت ساختاری با کاربرد آموس
محیطی  زیستبر شکاف بین نگرش و رفتارهای  مؤثرتصویر کلی عوامل ساختاری   شکل 

 عنوان به محیطی در این شکل، نگرش زیست. دهد مسئوالنة شهروندان شهر کرمانشاه را نشان می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Amoss 
2. F1 
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یعت، طب ، تعادلرشد یتمحدود محیطی، زیست حرانب  ةگان پنجترتیب با ابعاد متغیر مستقل به

ت و دانش، امکانا  ةگان سهبا ابعاد   عوامل ساختاری. محوری است یعتطبی و محور  انسان
استفاده از وسایل استاندارد،  1چهارگانة با ابعاد 0محیطی ای و رفتار زیست هنجار، متغیر واسطه

ها بیانگر آن است که  یافته. مصرف انرژی، بازیافت و حمایت از منابع طبیعی، متغیر وابسته است

شکاف ممکن است بر میزان  -که با عنوان عوامل ساختاری بررسی شدند -ای متغیرهای واسطه

دهد بین ماتریس واریانس  دو در مدل نشان میمقدار مربع خی. باشند مؤثربین نگرش و رفتار 

 df= 46 ،0/ 4  =chi )های برازش مدل  تفاوتی وجود ندارد و شاخص شده مشاهدهای و  نمونه

– square ،35/4= NFI،33/4 =CFI،35/4=TLI ،34/4 =GFI ،1/4=RMSEA  )ة دهند نشان
های تطبیقی نیز مقادیری نزدیک به محدودة  همة شاخص. مناسب مدل هستند نسبتاًبرازش 

گرفتن از یک مدل استقالل و معنای توان نسبی مدل برای فاصلهدهند که به پذیرش را نشان می

با توجه به . ستها آنبرای  شده فیتعربرمبنای معیارهای  شده اشباعشدن به یک مدل نزدیک
 .ص استدرجة آزادی، مدل فرامشخ

 
بینی عوامل  یشپشده براساس تکنیک تجزیه و تحلیل معادالت ساختاری برای مدل نهایی برازش .0شکل 

 محیطی بر رفتار زیست مؤثر
Chi-square = 102, df = 46, NFI=.98, CFI=.99, TLI=.98, GFI=.96, RMSEA=.05, 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
  .n1  تاn5 

2. F2 
  .s1  تاs3 

4. F3 
1 .R1  تاR4 
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 گیرینتیجه
به  مواجهه با این بحران. آید شمار میبههای مهم جهانی  بحران محیط زیست، یکی از گرفتاری

ملکی و )است گرایانه در مردم زیستی محیطها نگرشمعنای تالش جمعی، نیازمند ایجاد 

زیست مطالعات  شناسی محیط های پژوهشی که در جامعه یکی از حوزه(. 174:  3  پور،  علی

شناسان محیط زیست جامعه. محیطی است زیست یرفتارها و نگرششکاف بین ، داشتهزیادی 

زیرا با  ؛کنند تا عوامل مؤثر بر گرایش انسان در حفظ محیط زیست را شناسایی کنند تالش می

برای تغییر رفتار مخرب و تشویق رفتارهای مثبت  ییها حل توان راه شناخت این عوامل می

سطح ها، پاسخگویان نگرش مثبت به محیط زیست دارند و  مطابق یافته. دادمحیطی ارائه 

ها حکایت از وجود شکاف و فاصلة  شان نیز متوسط است، اما میانگین محیطی رفتارهای زیست

از پاسخگویان، میزان الزام هنجارهای اجتماعی، وجود امکانات  چهارم سهیباً تقر. دارد ها آنبین 

همچنین دانش . دانند گرایانه را متوسط و پایین می های مساعد برای کنش محیط و فرصت

های آماری نیز بیانگر پذیرش این سه فرضیه  تحلیل. پاسخگویان اندک است محیطی تزیس

های مثبت را به رفتارهای  توان نگرشپس با تقویت فشار هنجارهای اجتماعی می. هستند

 .مسئوالنه منتج ساخت

محور یا  یعتطباند شهروندان همواره به محیط زیست نگرش های مختلف نشان دادهپژوهش

در خانه یا خارج از آن و در تعامل با  ها آنمحیطی  ارند، اما به دالیلی رفتارهای زیستمثبت د

ها به این دلیل باید متغیرهایی را شناسایی کرد که از طریق آن. طبیعت، کمتر مسئوالنه است

شده، های انجام براساس تحلیل. نگرش به رفتار ختم شود و شکاف بین این دو کاهش یابد

اگر افراد بپذیرند که . کنندهنجاری و امکانات حمایتی به کاهش این شکاف کمک میهای  الزام

کنند دربارة محیط زیست  را در کنترل اجتماعی خود دارد، تالش می ها آنجامعه رفتارهای 

. های رفتاری مؤثرندگیری نیت احساس مسئولیت کنند؛ بنابراین، هنجارهای اجتماعی در شکل

ای تبیین کاهش فشار بین نگرش و رفتار مسئوالنة محیط زیستی نظیر های پیشین بر پژوهش

،  آیدین)و مصرف غذاهای ارگانیک ( 445  ، فیلدینگ)های حفاظت محیط زیست  فعالیت

عالوه، این هنجارها اثر یر هنجارهای اجتماعی در کاهش این شکاف هستند؛ بهتأث، بیانگر (4 4 

 .کنند بینی مییرا نگرش را پیشغیرمستقیمی بر نیت رفتاری دارند؛ ز

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Fielding 
2. Aydin 
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هایی نیاز دارد که بتواند از محیط  ابراز داشتند که فرد به فرصت( 331 )اوالندر و توچرسون 

در این پژوهش مشاهده شد . دانند شرط عینی رفتار می یشپفرصت را  ها آن. زیست حمایت کند

شکاف بین نگرش و محیطی فراهم و دردسترس باشد،  که هرچه امکانات برای کنش زیست

های حمایت، زمینه را برای بروز رفتارهای حامی  فرصت. یابدمحیطی کاهش می رفتار زیست

در سطح  با حجم مناسب و به تعداد کافی کنند؛ مانند وجود سطل زبالهمحیط زیست فراهم می

مناسب و برخوردار از امکانات سرمایشی و گرمایشی،  ونقل حملشهر، وجود سیستم 

ساختن فضا برای ابراز هویت ی حمایت، فراهمها فرصتیکی دیگر از ... . های مناسب و صندلی

ی عمومی از مسائل ساز آگاهزیستی است که هم نقش یردولتی محیطغی ها سازمانافراد در قالب 

ی ناظر بر عملکرد دولت در امور مربوط به محیط نوع بهزیستی را بر عهده دارند و هم محیط

 .اندزیست

نهایت، باید به آخرین فرضیة پژوهش اشاره کرد که براساس آن، هرچه سطح دانش در

در این . محیطی بیشتر است تر باشد، شکاف بین نگرش و رفتار زیست محیطی افراد پایین زیست

محیطی جامعه  جانبه و فراگیر درجهت افزایش دانش زیست زمینه ضرورت دارد که اقدامات همه

ها  زمان در نهاد آموزش و رسانه ات باید از نهاد خانواده آغاز و هماین اقدام. صورت گیرد

توجهی به آن، کنشی اجتماعی است که با سازوکار  حفاظت از محیط زیست یا بی. تقویت شوند

اند، ابتدا در شدن همراه است و از طریق تعمیم، تقلید و همانندسازی که بسیار مهماجتماعی

نقشی کلیدی  ی جمعی نیز در کنار خانواده و آموزش و پرورش،ها نهرسا. افتد خانواده اتفاق می

ترین منبع  حاضر، مهمدرحال. محیطی و آموزش به مردم دارند در بیان اهمیت مسائل زیست

محیطی در ایران، تلویزیون و سپس رادیو است؛ بنابراین، از طریق این دو  کسب اخبار زیست

های حامی و  ها، گروه در کنار رسانه. طرح ساختمحیط زیست را م مسائلتوان رسانه می

طرفدار محیط زیست در جلب افکار عمومی و بیان مشکالت محیط زیست نقش مهمی ایفا 
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