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چکیده
يكي از تهديدهاي عمدهی زندگی بشـر در آغاز هزارهی سـوم ،مسـائل زيسـت محيطي است.
عمدتـاً مسـائل زيسـت محيطـي پيامد رفتار انسـان اسـت؛ به طـوري كـه در بررسـي رفتارهاي
زيسـت محيطـي توجه بـه دانش ،نگـرش و نیت عملی افراد از مسـائل زیسـتمحیطی و نحوهی
مواجهـهی بـا آن از اهميـت زیادی برخوردار اسـت .هدف اصلي اين پژوهش ،بررسـي رابط ه میان
متغیرهـای اجتماعـی (دانـش ،نگـرش و نیـت عملی زیسـت محیطـی) و متغیرهای زمینـهای با
رفتارهاي زيسـتمحيطي سـاكنان شـهر بندرعباس اسـت .روش مورد اسـتفاده در اين پژوهش،
پيمايشـي اسـت .جامعهی آماري  200نفر از شـهروندان  16تا  69سـال سـاكن شـهر بندرعباس
اسـت كـه از طريـق نمونهگيـري خوشـهاي به صـورت تصادفـي انتخاب شـ دهاند .نتایـج پژوهش
نشـان میدهـد كـه میان متغیرهـای اجتماعـی و زمینهای بـا رفتارهاي زيسـتمحيطي رابطهی
معنـاداري وجـود دارد .علاوه بر این مسـألهی محيط زيسـت در بین بیشـتر قشـرهای جامعهی
بندرعبـاس ،هنـوز بـه عنـوان دغدغهی مهـم اجتماعي وارد عرصـهی عمومي نشـده و محدود به
نخبـگان جامعه اسـت؛ بنابراین ،رفتارهای زیسـتمحیطی در این شـهر بـا آموزش صحیح ،عملی
خواهد شـد.
کلیدواژهها :رفتار زیستمحیطی ،عوامل اجتماعی ،عوامل زمینهای.
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1ـ مقدمه
یکــی از مهمتریــن نگرانیهــاي انســان قــرن بیســت و یکــم ،مســائل و مشــکالت
زیسـتمحیطی اســت کــه بســیاري از ایــن مســائل از رفتارهــاي نامناســب زیسـتمحیطی خــود
انســانها سرچشــمه میگیــرد (حمایتخــواه .)32 :1396 ،از آنجایــی کــه انســان بخشــي از طبيعــت
اســت ،آســيب بــه بــوم ســازگان طبيعــي در نهايــت بــه خــود انســان آســيب میزنــد .برخــی از
تهدیــدات و بحرانهــای زیســت محیطــی نظیــر تغییــرات آب و هــوا ،نــازک شــدن الیـهی ازن،
جنگلزدایــی ،بحــران غــذا ،بارانهــای اســیدی ( ،)Benton and Redclift,1996: 283بــا منشــأ
ازدیــاد جمعیــت ،گســترش شهرنشــيني ،توليــد صنعتي ،پیشــرفت تکنولــوژی ،باال رفتن ســطح
زندگــی و افزایــش تقاضــای مــردم ،اســتفادهی بهرهجویانــه و نــا اصولــی از محیــط طبیعــی
توســط ســرمایهداران ،همگــی مباحــث جهانشــمولی هســتند کــه بــا گســتردگی تمــام ،فکــر
اندیشــمندان را در یافتــن راهکارهــای مناســب بــرای حــل بحرانهــای زیســتمحیطی بــه
خــود مشــغول داشتهاســت (حقیقتیــان.)136 :1391 ،
از آنجایــی کــه مســائل زيســت محيطــي مــرز سياســي نمیشناســد؛ بنابرایــن درک
پیامدهــای بلنــد مــدت مشــکالت و بحرانهــای زیسـتمحیطی در جهــان و موضوعــات مربــوط
بــه آن در زندگــی انســانها ،باعــث شدهاســت طــی نیــم قــرن گذشــته اهمیــت بحــث در مــورد
محیــط زیســت و مســایل زیســتمحیطی افزایــش یابــد ( .)Budak,1225 :2005در نتیجــه
انســانها در پــی یافتــن راهحلــی بــرای مســائل و مشــکالت زیسـتمحیطی برآمدنــد .یکــی از
راهکارهــای اجتنــاب از آســیب رســاندن بــه محیــط زیســت و جلوگیــری از تخریــب آن ،تغییــر
رفتــار انســانها بــه ســمت و ســوی ابعــاد طبیعتگرایانــه اســت (صالحــی .)68 :1392 ،بســیاری
بــر ایــن باورنــد کــه راه حــل بحرانهــای محیــط زیســتی را بایــد در تغییــر رفتــار و نگــرش
انســان و روش زندگــی وی بــر کــرهی خاکــی جســتجو کــرد .تاکنــون متغیرهــای مختلفــی در
تبییــن عوامــل مؤثــر بــر رفتارهــای محیــط زیســتی بررســی شدهاســت (حجــازی.)17 :1396 ،
بـا آغـاز مـوج محیـط زیسـتگرایی در دهـهي هفتـاد و ادامـهي آن در سـدهي گذشـته،
سـنتهاي پژوهشـی بـر نگـرش بـه محیـط زیسـت و مسـائل زیسـتمحیطی و سـطح عالئق و
ش دربارهي
دانـش زیسـتمحیطی متمرکـز بودهانـد .در سـالهاي اخیـر ،ایـن عناوین بـا پژوهـ 
رفتارهایـی همـراه شـدهاند کـه بـه محیـط زیسـت آسـیب میزنـد ،یـا از آن محافظـت میکند.
اهمیـت ایـن موضوع بـه حدي بوده که نظر دانشـمندان فعال در رشـتههاي دانشـگاهی مختلف
و وسـیعی را بـه خـود جلب کردهاسـت؛ از قبیـل حوزههایی ماننـد آموزش ،تجـارت ،جنگلداري،
جغرافیـا ،مهندسـی ،ارتباطات ،روانشناسـی اجتماعـی و جامعهشناسـی (حمایتخـواه.)33 :1396 ،
محققـان جامعهشناسـی زیسـتمحیطی ،بـه مطالعـهی عوامـل تأثیرگـذار بـر رفتارهـای
زیسـتمحیطی پرداختند؛ نظیر متغیرهای جمعیتشـناختی (سـن ،جنس ،طبقـهی اجتماعی،
محـل سـکونت ،وضعیت تأهـل و تعداد و سـن فرزنـدان) ،گرایش سیاسـی ،ایدئولوژی سیاسـی،
عملکـرد زیسـت محیطـی ملتهـا ،آگاهی زیسـت محیطـی و عقیـدهی دینی.
در قــرن حاضــر ،رفتــار زيســت محيطــي بــه منزلـهی يكــي از مهمتريــن و تأثيرگذارتريــن
عوامــل در محيطزيســت از ســوی بســياري از جامعهشناســان زيســتمحيطي قابــل توجــه
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قــرار گرفتهاســت .مطالعــات دانلــپ و همــكاران ( ،)2000کریمــی ( ،)1389کریـمزاده (،)1389
خوشفــر و همــکاران ( ،)1388قــادری ( ،)1394امامقلــي ( )1390و ميبــودي ( )1391نشــان
ميدهــد كــه آگاهــي و شــناخت محيــط زيســت ،متغيــر مؤثــري در رفتــار زيســت محيطــي
اســت .عــاوه بــر ایــن ،در عصــر حاضــر تأثیــر رفتــار انســانی بــر منابــع طبیعــی و اکوسیســتمها
فزونــی یافتهاســت ( )Sussman, 2011:1پــس بــرای کاهــش اثــرات تخریبــی ایــن رفتــار،
کســب ســواد و دانــش زیســت محیطــی امــری الزم و ضــروری تلقــی میشــود .در واقــع ،وجــود
دانــش همــواره بــرای کنــش موفقیتآمیــز ضــروری بــه نظــر میرســد (.)Frick et al, 2004: 2
يکــي از پيشفرضهــاي اساســي در مطالعــات محيــط زيســت ايــن اســت کــه بســياري از
مشــکالت زيســت محيطــي را ميتــوان بــا افزايــش آگاهــي عمومــي در مــورد محيــط زيســت
برطــرف کــرد ()Salehi, 2012: 200؛ بــه عبــارت ديگــر ،اعتقــاد بــر ايــن اســت کــه آگاهــي
زيســت محيطــي کليــد حــل بســياري از مشــکالت زيســت محيطــي اســت (.)Salehi, 2013: 69
از جملــه متغیرهــای بســیار مهــم در پیشبینــی رفتــار محیطزیســتی انســان ،دانــش فــرد
دربــارهی مســائل محیطزیســتی اســت ( .)Frick et al, 2004بســیاری از تحقیقــات انجام شــده
از قبیــل  Oskampو همــکاران ( Granzin ،)1991و  Olsen (1991)، Roczenو همــکاران
( ،)2013تأثیــر دانــش بــر افزایــش رفتارهــای محیــط زیســتی را تأییــد میکنــد.
عــاوه بــر دانــش ،نگــرش انســان بــه محیــط زیســت و اهمیــت آن در پیشبینــی رفتارهــای
محیطزیســتی ،از دیــر زمــان قابــل توجــه پژوهشــگران بودهاســت .از نگــرش محیــط زیســتی به
مثابـهی تمایــل آموختــه شــده تعریــف شدهاســت؛ تمایلــی آموختـ ه شــده بــرای عکسالعمــل
نشــان دادن بــا ســبکی مطلــوب یــا نامطلــوب بــا احتــرام بــه محیــط زیســت (Budak, 2005:
 .)1225در الگــوي اخيــر بــراي اندازهگيــري نگــرش ،فــرض بــر ايــن اســت کــه ایــن دانــش از
واقعيتهــاي خــاص نگــرش بــه آنهــا متأثــر ميشــود؛ بــراي نمونــه ،آيــزن 1بيــان ميکنــد ،در
صورتــي کــه افــراد قانــع نشــوند عوامــل خاصــي در نابــودي محيــط نقــش دارد ،بــه آن نگــرش
منفــي نخواهنــد داشــت و دانــش انســان نســبت بــه محيــط ،نــوع نگــرش وي بــه محيــط را
تحتتأثیــر قــرار میدهــد ( .)Farahmand et al, 2014: 60تحقیقــات مکمیــان و همــکاران
( ،)1997چــن و همــکاران ( ،)2011کالنتــری و همــکاران ( )2010و صالحــی ( ،)2009بــه
بررســی تأثیــر نگــرش زیســت محیطــی بــر رفتارهــای زیســت محیطــی پرداخت ـ ه و بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه نگــرش زیســت محیطــی تأثیرگــذار اســت.
در دهههـاي اخیـر ،آلودگـی هوای شـهرهای صنعتی ایـران ،آتش گرفتن جنگلهای اسـتان
گلسـتان ،اسـتان مازندران و شهرستان مریوان از توابع استان کردسـتان و سرازیر شدن شیرابهی
زبالههـا بـه داخـل رودخانههـا ،پسـاب فاضالبهـای صنعتـی ،ریختن زبالههـا در معابـر عمومی،
پارکهـای جنگلـی و پارکهـای سـطح شـهرها ،مصرف بیـش از حد بـرق ،آب ،گاز (در سـاعات
پـر مصـرف) و غیره ،از جمله مشـکالت و مسـائل زیسـت محیطی در ایران اسـت کـه میتوان از
آنهـا نام برد (صالحـی و امام قلـی.)125 :1391 ،
شهرســتان بندرعبــاس نیــز در دهههــای اخیــر بــه علــت افزایــش فعالیتهــای مختلــف
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4. Thogerson

121

] [ Downloaded from rdch.ir on 2022-09-28

2ـ مبانی و چارچوب نظری
در نظری ـهی کنــش معقوالنــهی آیــژن و فیشــباین ( ،)1975داشــتن آگاهــی و شــناخت
واقعــی از پیــش شــرطهای ضــروری بــرای هــر نگــرش اســت (.)Kaiser et al, 1999:4
محدودیتهــای شــناختی بــرای درک تخریــب زیســت محیطــی شــامل تعهــد عاطفــی و
تمایــل مــا بــه عمــل اســت .درگیــری عاطفــی حــدودی اســت کــه مــا براســاس آن بــا جهــان
طبیعــی رابطـهی احساســی داریــم .ایــن پیونــد عاطفــی بــرای شــکلگیری باورهــا ،ارزشهــا و
نگرشهایمــان نســبت بــه محیــط زیســت اهمیــت زیــادی دارد .یــک کنــش یــا رفتــار در پــی
یــک زنجیــره عوامــل روی میدهــد .حلق ـهی ماقبــل بــروز رفتــار ،قصــد و نیــت انجــام یــک
رفتــار اســت امــا قصــد و نیــت ،خــود متأثــر و تابــع دو متغیــر دیگــر اســت :نخســت نگــرش
نســبت بــه رفتــار کــه متغیــری فــردی و شــخصی اســت و طــی آن ،رفتــار از منظــر خــود فــرد
کنشــگر ارزیابــی میشــود .متغیــر دوم ،هنجــار ذهنــی اســت کــه نفــوذ و فشــار اجتماعــی را
منعکــس میســازد و شــخص آن را بــرای یــک کار (رفتــار) احســاس و ادراک میکنــد (Navah
 .)and Foroutan kia, 2016:256هاینــس و همــکاران ( ،)1986مــدل رفتــار زیســت محیطــی
خــود را ـ کــه مبتنــی بــر نظری ـهی برنامهریــزی شــدهی آیــژن و فیشــباین اســت ـ منتشــر
کردنــد (.)Kollmuss and Agyeman, 2002:243
آنهــا بــا انجــام فراتحلیــل بــر  128رفتــار زیســت محیطــی دریافتنــد کــه آگاهــی
زیس ـتمحیطی بــا رفتارهــای زیس ـتمحیطی مرتبــط اســت .اوالنــدر 3و توجرســون)1995( 4
در مــدل چندگانـهی خــود ،رفتــار مصــرف کننــده را همــراه بــا تأثیــر بــر محیــط زیســت بــر
1

2
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صنعتــی ،تجــاری و گردشــگری بــا عوامــل تهدیدکننــدهی زیســت محیطــی زیــادی مواجــه
بودهاســت .اینــک میتــوان بــه وضعیــت نامناســب جمــعآوری و تصفیــهی فاضــاب شــهر
بندرعبــاس ،ورود فاضــاب و پســماند بــه خورهــا ،فقــدان برنامهریــزی مناســب برای ســاماندهی
خورهــا ،مدیریــت اصولــی پســماندهای شــهری ،تمرکــز صنایــع در غــرب شــهر و مشــکالت
مرتبــط بــا فعالیــت ایــن واحدهــا در محــدودهی شــهر و افزایــش آلودگــی هــوا بــه خصــوص در
مرکــز شــهر اشــاره کــرد (.)http://khalijefars.isna.ir
بـر ایـن اسـاس ،در ایـن تحقیـق بـه سـنجش تأثیـر برخـی متغیرهـای اجتماعـی بـر رفتار
زیسـت محیطـی شـهروندان خواهیـم پرداخـت؛ متغیرهایـی نظیر دانـش ،نگـرش و نیت عملی
زیسـتمحیطی ،و عوامـل زمینـهای مثـل سـن ،جنسـیت و وضعیـت تأهـل .در این راسـتا به دو
سـؤال اساسـی ایـن پژوهـش نیـز پاسـخ داده شدهاسـت:
آيا بين عوامل زمینهای (جنسـیت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و سـن) شـهروندان بندرعباس
و رفتارهـای زیسـت محیطی آنها رابطهي معنـيداري وجود دارد؟
آيا بين عوامل اجتماعی (دانش ،نگرش و نیت عملی زیسـت محیطی) شـهروندان بندرعباس
و رفتار زیسـت محیطی آنها رابطهي معنيداري وجود دارد؟
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حســب عامــل انگیــزه در کنــار عوامــل توانایــی و فرصــت در چارچوبــی مرجــع قــرار دادنــد.
باورهــای زیســتمحیطی یکــی از عوامــل انگیزشــی در مــدل آنهاســت کــه بــر نگرشهــای
زیس ـتمحیطی مؤثــر اســت؛ نگــرش نیــز بــه نوب ـهی خــود نیــت مصرفکننــدگان را بــرای
عمــل بــه روشــی خــاص تعریــف میکنــد .رفتارهــای زیســت محیطــی مســئوالنه (بــه عنــوان
نوعــی محیــط زیسـتگرایی) بخشــی از شــیوهای اســت کــه بــا آن افــراد ،جهــان و جایگاهشــان
را در آن میبیننــد و درک میکننــد .ایــن بــه فضایــی تعلــق دارد کــه شــامل احساســات،
تفکــرات ،تفســیرها ،دانــش ،ایدئولــوژی ،ارزشهــا و نظایــر آن اســت (.)Milton, 1996
2
تئــوری فرهنگــی 1یــا تئــوری گروه ـ شــبکه ،توســط انسانشناســی به نــام مــاری دوگالس در
ســال  1970در کتــاب نمادهــای طبیعــی مطــرح شــد (بــه نقــل از حمایتخــواه .)567 :1396 ،ســپس
در طــول چهــار دهـهی گذشــته ،ایــن تئــوری بــا همــکاری ( Wildavskyو  )Douglas 1982در
کتــاب خطــر و فرهنــگ و افــرادی دیگــر نظیــر تامپســون )1990( 3گســترش یافــت .هــدف
اصلــی ایــن تئــوری ،ایجــاد یــک گونهشناســی از صورتهــای اجتماعــی بــود کــه نــه تنهــا
بــا طرحهــای طبقهبنــدی توســعهیافته بــه وســیلهی نظریهپردازانــی نظیــر دورکیــم،4
ماکــس وبــر 5و گیدنــز 6مطابقــت داشــته باشــد ،بلکــه بــا اســناد جمـعآوری شــدهی مطالعــات
مردمشناســی نیــز هماهنــگ باشــد (.)Verweij et al, 2006: 820
در ایــن تئــوری ،فرهنــگ بــه معنــای هویــت گروهــی و مجموعــه ویژگیهایــی کــه گروههــا
را از یکدیگــر متمایــز میســازد؛ از قبیــل خویشــاوندی ،گروههــای مذهبــی ،نــژاد و طبقــه نیســت
( ،)World bank, 2002بلکــه فرهنــگ در فکــر انسانهاســت و بــه درک انســانها از دنیــای
پیرامونشــان اشــاره دارد و بــر احســاس ،تفکــر و درک آنهــا تأکیــد مــیورزد (.)Milton, 1996
براســاس ایــن نظریــه ،چهــار جهتگیــری فرهنگــی وجــود دارد کــه عبارتنــد از :تقدیرگرایــی،
مســاواتطلبی ،سلســلهمراتبی و فردگرایــی .ایــن جهانبینیهــای متفــاوت نتیجــهی
اجتماعــی شــدن و مشــارکت افــراد اســت ()Hoogstra-Klein et al, 2012: 105؛ مثـ ً
ا برخــی
از افــراد دربــارهی مســائلی نظیــر تغییــرات آب و هــوا ،بحــران آب و تولیــد زبالههــا نگــران
هســتند ،امــا برخــی دیگــر نســبت بــه ایــن مســائل تردیــد دارنــد یــا بیتفاوتنــد.
2ـ1ـ نظریههای اجتماعی

1. CulturalTheory
2. Mary Douglas
3. Thmpson
4. Durkheim
5. Max Weber
6. Giddens
7. Marxism
8. Karl Marx
9. Friedrich Engels

] [ Downloaded from rdch.ir on 2022-09-28

2ـ1ـ1ـ نظریهی اجتماعی مارکسیسم 7و محیط زیست
کارل مارکـس 8و فردریـش انگلـس 9و نظریهی سیاسـی و اجتماعی مارکسیسـتی آنها ،یکی
دیگـر از نظریههـای اجتماعـی مهـم قرن  19میالدی اسـت که در آن ،محیط نقـش خاصی دارد.

2ـ1ـ3ـ یورگن هابرماس 3و مسئلهی طبیعت در نوگرایی
هابرمـاس در پـی آن بـود که نشـان دهد رابطهی ما با محیط زیسـت طبیعی ،تنهـا رابطهای
1. Malthus
2. John Stuart Mill
3. Jurgen Habermas
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2ـ1ـ2ـ لیبرالیسم و نخستین نظریهپردازی اجتماعی سبز
جایگاه محیط زیسـت را در آثار جان اسـتوارت میل 2ـ که یکی از بزرگترین متفکران سیاسـی
قرن گذشـته اسـت ـ میتوان از زمان بهبود او از سـکتهی مغزی ردیابی کرد .دیدگاههای بسـیار
اصیـل او دربـارهی آنچـه امـروز آن را نکتههای زیسـت محیطی مینامیـم ،در روزگار وی بیهمتا
و پیشـاهنگ طـرح بسـیاری از موضوعهـا بـود کـه بعدها بدان سـبز یا بومشـناختی اطالق شـد.
لیبرالیسـم ،نظریـهی اجتماعـی رایـج قـرن  19میلادی ،به طـور کلی بـا سوسیالیسـم در مورد
رابطـهی میـان جامعـه و طبیعـت و پیـروی از پیشـرفت مـادی توافق داشـت ،اما جان اسـتوارت
میـل در مقابـل ایـن دیدگاه مشـترک و مسـلط توسـعهی صنعتی ایسـتادگی کـرد .دیدگاههای
او در مـورد دفـاع از افزایـش توجـه اخالقـی بـه حیوانـات غیـر از آدمـیزاد ،او را در ردهی یکی از
نخسـتین نظریهپـردازان اجتماعی سـبز قـرار میدهد.
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در نظریـهی مارکسیسـم به نظریـهی جمعیت مالتوس 1و بحث او دربارهی دسـتمزد بخور و نمیر
حملـه شدهاسـت .از دیدگاه مارکسیسـتی ،نظریـهی مالتوس تنهـا توجیهی ایدئولوژیـک بود که
نقاب پژوهش علمی بر چهره داشـت .نقطهی شـروع مارکس این واقعیت خشـن اسـت که انسان
بایـد وسـیلهی گـذران خـود را تولید کنـد؛ بدین معنا که انسـانها بایـد نیـروی کار ،مهارتها و
آفرینندگـی خـود را بـه کار ببرنـد تـا جهان نا آدمیـان ،به اشـیاء و کاالها و خدماتی کـه برای بقا
بدان نیازمندند ،تبدیل شـود .مارکس معتقد اسـت که انسـانها مانند سـایر موجودات برای بقاء
بـه منابعـی که به محیطشـان وابسـته اسـت نیازمندند ،لکـن با بقیـهی طبیعت فرق دارنـد؛ زیرا
فقـط دریافتکننـدهی چیزهایـی که محیط طبیعـی برای آنها فراهم میآورد ،نیسـتند و انسـان
میتوانـد محیـط خـود را دگرگـون کند و محیط تهی از آدمی را به سـاختههای مفیـد و با ارزش
تغییر دهد؛ نمونهی آن مسـکنگزینی از کلبههای روسـتایی به شـهرهای بزرگ و تهیهی لباس
به شـیوهی طراحی و خیاطی شـده به جای اسـتفاده از پشـم حیوانات اسـت.
منطـق اصلـی مارکسیسـم ـ کـه یکـی از نظریههـایاجتماعـی نویـن در زمینـهی جامعهی
صنعتی اسـت ـ این اسـت که اگر در نظام سـرمایهداری از طبیعت بهرهکشـی میشـود ،دیدگاه
مارکـس دربـارهی جامعهی فرا سـرمایهداری یا سـازمان کمونیسـتی بر بهرهکشـی چنـد برابر از
طبیعت اسـتوار اسـت؛ به عبارت دیگر ،تصور مارکس آن بود که در نظام کمونیسـتی بهرهکشـی
از طبیعـت و تولیـد ثـروت ،کاالهـا و خدمات چنان کارسـاز و مولد خواهد بود کـه نیازهای مادی
همـهی آدمیـان را بـرآورد میکنـد؛ زیرا بهرهکشـی از طبیعت بسـیار کارایی خواهد داشـت.
میتـوان مارکـس را خواهان تشـدید بهرهکشـی از محیط زیسـت طبیعی دانسـت که آغازگر
آن سـرمایهداری بوده ،اما در عین حال ،خواهان پایان یافتن بهرهکشـی انسـان از انسـان و توزیع
دسـتاوردهای بهرهکشـی از محیط زیسـت به گونهای برابرتر از شیوهی سـرمایهداری است.

ابـزاری اسـت کـه منافع تولیدی ،حسـابگرانه و فنـی ما دربـارهی اینکه چگونه میتوانیـم بهتر از
آن بهرهکشـی کنیـم ،بـر آن حاکم اسـت .موضـوع اصلی هابرماس این اسـت که نگـرش ابزاری و
فنـی و دسـتکاری کننـده در برابـر جهان بیرونی ،چیزی اسـت که با خصلت ویژهی سرشـت نوع
آدمی مرتبط اسـت .وجه اشـتراک هابرماس با نظریهی اجتماعی کالسـیک این اسـت که شـرط
پیشـرفت و توسـعهی جامعهی انسـانی ،بهرهکشـی و اسـتفادهی ابزاری از محیط زیست است.
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2ـ1ـ4ـ آنتونی گیدنز ،جهانیشدن و محیط زیست
آنتونـی گیدنـز ماننـد هابرمـاس در آثار خود به نوگرایـی و نتایج آن پرداختـه ،گرچه برخالف
او به موضوع زیسـت محیطی و جایگاه طبیعت در نظریهی اجتماعی خود توجه بیشـتری نشـان
دادهاست.
نظریـهی جهانیشـدن گیدنـز ،آثـاری از پیامدهـای اقتصـادی و مالی تا پیامدهـای فرهنگی
را در بـر میگیـرد .یکـی از ملموستریـن تجربـهی جهانی شـدن ،1مسـائل زیسـت بومی جهانی
اسـت؛ به ویژه مشـکالت مربوط به آلودگی و گرم شـدن زمین و تغییرات آب و هوایی که از مرز
ت و تأثیرات جهانی دارد؛ از این رو گسـترش مشـکالت زیسـتبوم جهانی به
ملـی فراتـر رفتهاسـ 
عنـوان یکی از پیامدهای جهانیشـدن ،گسـترش سـرمایهداری صنعتی به سراسـر کـرهی زمین،
ایجـاد بـازار جهانـی و توسـعهی ارتباطـات گوناگونـی اسـت؛ بدین معنا کـه نهادهـا و پیوندهای
سیاسـی و فرهنگـی جامعههـای دور از هـم را در یـک نظام جهانی جهانگسـتر گـرد میآورد.

1. Globalization
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2ـ2ـ تعریف مفاهیم
رفتار زیسـت محیطی مجموعهای از کنشهای افراد جامعه نسـبت به محیط زیسـت اسـت
کـه در تنوعی وسـیع ،احساسـات ،تمایلات و آمادگیهای خـاص را برای رفتار نسـبت به محیط
زیسـت شـامل میشـود (عقیلـی و همـکاران .)245 :1388 ،در این پژوهش ،رفتار زیسـت محیطی از
لحـاظ مفهومـی بـه اعمـال واضـح و قابل مشـاهدهای اشـاره دارد که توسـط فـرد و در پاسـخ به
محیط زیسـت انجام میشـود.
نگـرش زیسـت محیطـی از لحـاظ مفهومی به معنـای مجموعـهای از احساسـات ،تمایالت،
عقایـد و قضاوتهـای یک فرد نسـبت به یـک پدیده یا رخداد زیسـت محیطی در زندگی اسـت.
ایـن نگـرش میتوانـد در جهـت حفاظـت از محیـط زیسـت وحشـی ،گیاهـان و جانـوران بومی،
حفـظ منابع طبیعی یا تخریب محیط زیسـت باشـد (امامقلـی .)71 :1390 ،نگرش محیط زیسـتی،
مجموعـهای از باورهـا و تمایلات رفتـاری فـرد در مـورد محیـط زیسـت و فعالیتهـا یا مسـائل
مرتبـط بـا محیط زیسـت و داشـتن نگرانی و دغدغهی محیط زیسـتی اسـت (حجـازی.)1396 ،
دانــش محیطزیســتی شــامل داشــتن اطالعــات در مــورد معضــل محیطــی ،عوامــل مؤثــر
در گســترش ایــن معضــات و اطالعــات در مــورد کارهایــی اســت کــه میتــوان بــرای بهبــود
وضعیــت محیــط زیســت انجــام داد ( .)Kaiser et al, 1999: 15مطالعــات متعــددی بــه بررســی
تأثیــر دانــش بــر رفتــار محیــط زیســتی پرداختهاســت .در اغلــب ایــن مطالعــات ،فقــدان دانــش
مانــع اصلــی در برابــر بــروز رفتارهــای مثبــت محیــط زیســتی اســت (.)Wallner et al, 2003:189

دانــش بــر نگرشهــا و در نتیجــه بــر رفتــار اثــر میگــذارد .بــه نظــر آرکــری و جانســون ،دانــش
زیســت محیطــی اطالعاتــی اســت کــه افــراد دربــارهی محیــط زیســت ،بومشناســی ســیارهی
زمیــن و تأثیــر کنشهــای انســانی بــر محیــط یــا زیس ـتبوم دارنــد (.)Arcury, 1990:301
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3ـ روش مطالعه
بــه منظــور اندازهگيــري و جمـعآوري دادههــاي موردنيــاز از روش پیمایــش اســتفاده شــد.
ابــزار پژوهــش ،پرسشــنامه اســت کــه بــا مراجعهی مســتقيم بــه شــهروندان بندرعبــاس تکمیل
شــد .جامعـهی آمــاري تحقيــق شــامل همـهی افراد شــانزده ســال بــه بــاالي ســاكن بندرعباس
اســت .حجــم نمونــهی آمــاري نیــز  200نفــر اســت كــه بــا اســتفاده از روش نمونهگيــري
تصادفــي خوشـهاي ،در پاییــز  1396بــا مراجعــه بــه واحدهــاي نمونــه در بندرعبــاس انتخــاب
شــدند .شــهر بندرعبــاس ســه منطقـهی شــهری دارد کــه از هــر کــدام  70نفــر و در مجمــوع
 210نفــر انتخــاب شــدند کــه  10مــورد از پرسشــنامهها مخــدوش بــود و کنــار گذاشــته
شــد .تقریب ـاً در هــر ناحیــه 23 ،نفــر در ناحیههــا واحدهــای مســکونی بــه صــورت تصادفــی
ســاده انتخــاب و در واحــد مــورد تحقیــق ،پرسشــنامه از طریــق شــهروند عضــو خانــواده ـ کــه
در دســترس بــود ـ تکمیــل شــد .بــا توجــه بــه اينكــه در ايــن پژوهــش تمامــي متغيرهــا در
ســطح فــرد و نتايــج نيــز در هميــن ســطح توصيــف و تحليــل شدهاســت ،واحــد تحليــل آن
فــرد اســت .نخســت بــا اســتفاده از نرمافــزار آمــاري  SPSSو بعــد از انجــام دادن آزمونهــاي
آمــاري ،رابط ـهی متغيرهــاي پژوهــش بررســي و تجزيــه و تحليــل شــد .ذکــر ایــن امــر الزم
اســت كــه در ایــن پژوهــش بــرای گــردآوری اطالعــات ،از پرسشــنامهای محقــق ســاخته بــرای
ســنجش و عملیاتــی کــردن مفاهیــم رفتــار ،نگــرش ،دانــش و نیــت عملــی زیســت محیطــی
از طیــف لیکــرت اســتفاده شــد کــه از حيــث انــدازه گيــري شــامل  38گویــه اســت کــه دو
بخــش دارد :بخــش نخســت ،ســؤالهای مربــوط بــه ویژگیهــای فــردی (عوامــل زمینـهای) و
بخــش دوم ،ســؤالهای مربــوط بــه ســه عامــل مؤثــر بــر رفتــار محیــط زیســتی شــامل دانــش،
نگــرش و نیــت عملــی محیــط زیســتی اســت .در مجمــوع ،گویههــا شــامل  11گوی ـ ه رفتــار
زیســت محیطــی 6 ،گویـ ه دانــش زیســت محیطــی 10 ،گویــه نگــرش زیســت محیطــی و 11
گویــه نیــت عملــی زیســت محیطــی اســت .بــرای ارزيابــي روايــي ابــزار اندازهگيــري تحقيــق،
بــا نظرخواهــی از کارشناســان و صاحبنظــران مجــرب تأییــد و ميــزان ســازگاري درونــي
گويههــا بــه روش آلفــاي كرونبــاخ محاســبه شــد .بــراي بررســي تفــاوت رفتــار زیســت محیطی
شــهروندان بندرعبــاس بــا توجــه بــه تحصیــات و ســن آنهــا ،از آزمــون تحلیــل واریانــس و
بــراي بررســي تفــاوت رفتــار زیســت محیطــی شــهروندان بندرعبــاس بــا توجــه بــه جنســیت و
وضعیــت تأهــل آنهــا ،از آزمــون تــي دو گــروه مســتقل اســتفاده شــد .در نهایــت بــراي بررســي
رابطــه ميــان متغیرهــای اجتماعــی دانــش ،نگــرش و نیــت عملــی شــهروندان بندرعبــاس و
رفتــار زیســت محیطــی آنهــا از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شدهاســت.
در ايـن تحقيـق علاوه بـر تالش بـراي تبييـن رابطهی نگـرش ،دانـش و ادراک زیسـت محیطی با
رفتارهاي زيسـتمحيطي ،سـعي شدهاسـت تمايزپذيري و تغيير مقولهی رفتارهاي زيست محيطي در
زمینهی يك سري از متغيرهاي زمينهاي مانند جنسيت ،سن ،وضعيت تأهل و تحصيالت تبيين شود.
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4ـ یافتهها و نتایج تحقیق
نتایـج ایـن تحقیـق ـ کـه نمونهی آمـاري پژوهش حاضر متشـکل از  200شـهروند  16تا 69
سـال بندرعباس اسـت (شـکل  )1ـ در دو قسـمت مجزا ارائه شدهاسـت.
 آيـا بيـن عوامـل زمینـهای جنسـیت،ﺷﮑﻞ  :1ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻨﯽ
وضعیت تأهل ،تحصیالت و سـن شهروندان
بندرعباس و رفتارهای زیسـت محیطی آنها
10.50%
رابطهي معنيداري وجـود دارد؟
21.00%
بــراي بررســي تفــاوت رفتــار زیســت
محیطــی شــهروندان بندرعبــاس بــا توجــه
30-16
بــه جنســیت و وضعیــت تأهــل آنهــا ،از
21.50%
47.00%
31-45
آزمــون تــي دو گــروه مســتقل اســتفاده
46-60
شــد .بــا مشــاهدهی جــدول مذکــور،
Up 61
بــه تفــاوت در رفتــار زیســت محیطــی
شــهروندان بندرعبــاس بــا توجــه بــه جنســیت و وضعیــت تأهــل آنهــا پــي ميبريــم .آمــار بــه
دســت آمــده نشــان میدهــد زنــان ( )48/23نســبت بــه مــردان ( ،)21/63و مجــردان ()26/86
نســبت بــه متأهلیــن ( )21/83رفتارهــای زیســت محیطــی بهتــری داشــتهاند؛ بنابرايــن بــا
توجــه بــه مقــدار  Tو ســطح معنــاداري ،وجــود رابطــه بيــن دو متغيــر جنســیت و تأهــل بــا
رفتارهــای زیســت محیطــی شــهروندان پذيرفتــه ميشــود.
جدول  :2آزمون  t-testبین عامل زمینهای جنس و رفتار زیست محیطی
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وابسته مستقل

انحراف
معيار

خطاي
استاندارد
ميانگين

انواع

فراواني ميانگين

مردان

119

21/63

1/6461

0/1509

زنان

81

23/48

3/0786

0/3421

سطح
مقدار  Tدرجه
آزادي معنيداري

وابسته مستقل

انحراف
معيار

خطاي
استاندارد
ميانگين

انواع

فراواني ميانگين

مجرد

22

26/86

2/6239

0/5594

متأهل

178

21/83

1/4836

0/1382

سطح
مقدار  Tدرجه
آزادي معنيداري

بــراي بررســي تفــاوت رفتــار زیســت محیطــی شــهروندان بندرعباس بــا توجه بــه تحصیالت
و ســن آنهــا ،از آزمــون تحلیــل واریانــس اســتفاده شــد .بــا مشــاهدهی جــدول مذکور ،بــه وجود
تفــاوت در رفتــار زیســت محیطــی شــهروندان بندرعبــاس بــا توجــه بــه تحصیــات و ســن آنهــا
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جدول  :3آزمون  t-testبین عامل زمینهای وضعیت تأهل و رفتار زیست محیطی

پــي ميبريــم .آمــار بــه دســت آمــده نشــان میدهــد ،شــهروندانی کــه در مقطــع کارشناســی
ارشــد و باالتــر ( )22/92تحصیــل کردهانــد و افــراد واقــع در ســنین  16-30ســاله (،)27/33
رفتارهــای زیســت محیطــی بهتــری نســبت بــه ســایر ســنین داشــتهاند؛ بنابرايــن بــا توجــه بــه
مقــدار  Fو ســطح معنــاداري ،وجــود رابطــه بيــن دو متغيــر تحصیــات و ســن بــا رفتارهــای
زیســت محیطــی شــهروندان پذيرفتــه ميشــود.
وابسته مستقل

انحراف
معيار

خطاي
استاندارد

تحصیالت

فراواني ميانگين

زیر دیپلم

20

12/55

1/5712

0/3515

دیپلم

87

22/87

3/1320

0/3358

فوق دیپلم

69

22/07

1/7683

0/2129

کارشناسی

12

21/42

1/0836

0/3128

کارشناسی و
باالتر ارشد

12

22/92

2/5391

0/7330

مقدار F

سطح

جدول  :5تحلیل واریانس بین عامل زمینهای میزان سن و رفتار زیست محیطی
وابسته مستقل

سن

فراواني ميانگين

16 -30

21

31 -45

94

46 -60

43

باالی 61

42

27/33
21/82
21/95
21/60

انحراف
معيار

خطاي
استاندارد

1/7981
1/2948
1/7176
1/7942

0/3921
0/1335
0/2612
0/4312

مقدار F
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جدول  :4تحلیل واریانس بین عامل زمینهای میزان تحصیالت و رفتار زیست محیطی

سطح
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آيـا بيـن عوامل اجتماعی دانش ،نگرش و نیت عملی زیسـت محیطی شـهروندان بندرعباس
و رفتـار زیسـت محیطی آنها رابطهي معنـيداري وجود دارد؟
بــراي بررســي ایــن رابطــه از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شدهاســت .مطابــق
بــا نتايــج بــه دســت آمــده ،مقــدار همبســتگي پيرســون بیــن دانــش زیســت محیطــی و رفتــار
زیســت محیطــی شــهروندان بندرعبــاس  ،R=0/189بیــن نگــرش زیسـتمحیطی آنهــا و رفتــار
زیســت محیطــی  ،R=0/325بیــن نیــت عملــی زیســت محیطــی و رفتــار زیســت محیطــی
شــهروندان بندرعبــاس  R=0/26اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه مقــدار ســطوح معنـيداري وجود
رابطــه ميــان متغیرهــای اجتماعــی دانــش ،نگــرش و نیــت عملــی شــهروندان بندرعبــاس و
رفتــار زیســت محیطــی آنهــا پذيرفتــه ميشــود.
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جدول  :6بررسي رابطه بين بین دانش ،نگرش و نیت عملی زیست محیطی شهروندان بندرعباس و رفتار
زیستمحیطی آنها
R

سطح معنيداري

دانش زیستمحیطی

0/189

0/007

نگرش زیستمحیطی

0/325

0/000

نیت عملی زیستمحیطی

0/261

0/000

نام متغير
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نتیجهگیری
یکی از مشـکالت مهم در دنیای امروز ،تخریب محیط زیسـت و اثرات آن بر زندگی مردم اسـت.
دسـتیابی به توسـعهی پایدار ،مسـتلزم اسـتفاده از منابع محیط زیسـت به شـکلی اسـت که ضمن
تأمیـن نیازهـای نسـل حاضر ،توانایی نسـلهای آینده در به کارگیری آنها محدود نشـود .نخسـتین
گام در تلاش بـرای سـاختن جوامع پایدار ،کسـب سـواد زیسـت محیطی اسـت (فریتیـوف.)1386 ،
سـواد زیسـت محیطـی بـه تغییر در رفتار زیسـت محیطی منجر میشـود .در سـه دهـهی اخیر،
مطالعه دربارهی رفتارهای زیسـت محیطی در بسـیاری از کشـورهای توسـعهیافتهی غربی روند
رو بـه رشـدی داشـته و از سـوی اکثـر محیـط گرایان قابـل توجه قرار گرفتهاسـت .متأسـفانه در
ایـران با وجود مشـکالت زیسـت محیطی فراوان ،نسـبت به ایـن امر کمتر توجه شـده و دربارهی
ایـن رفتارهـا پژوهشهـای اندکی صـورت گرفتهاسـت؛ بنابراین ،اطلاع از وضعیت رفتار زیسـت
محیطـی در شـهرهای مختلـف ایـران بـرای برنامهریزیهـای آینـده در زمینـهی آمـوزش یـک
ضـرورت اسـت .بـرای تغییـر در رفتار ،شناسـایی عوامل مؤثر بر آن گام نخسـت اسـت .بر همین
اسـاس ،در ایـن تحقیـق به بررسـی تأثیـر عوامل اجتماعـی و زمینهای در رفتار زیسـت محیطی
شـهروندان بندرعباس پرداخته شـد.
نتایـج ایـن تحقیـق حاکـی از آن اسـت که بین جنـس و رفتار زیسـت محیطـی رابطه وجود
دارد؛ بـه گونـهای کـه زنـان رفتار زیسـت محیطی بهتری نسـبت به مـردان داشـتهاند .همچنین
افـراد مجـرد بیـش از متأهلیـن رفتارهـای زیسـت محیطـی را رعایت میکننـد (جـدول  2و .)3
دربـارهی دو عامـل زمینـهای دیگر ،نتایج مشـابهی اسـت کـه از وجـود ارتباط بین سـن و میزان
تحصیلات بـا رفتارهای زیسـت محیطی حکایت میکنـد که با آزمون تحلیل واریانس سـنجیده
شدهاسـت (جـدول  4و  .)5نتایـج آن نشـان میدهـد که جوانان و افراد میانسـال نسـبت به افراد
سـالخورده ،رفتـار زیسـت محیطـی بهتـری از خود نشـان میدهنـد .عالوه بـر این ،شـهروندانی
کـه در مقطـع کارشناسـی ارشـد و باالتـر تحصیـل کردهاند با توجه به آگاهی بیشـتر نسـبت به
مسـائل زیسـت محیطی ،رفتار زیسـت محیطی بهتری دارند .در کل ،افراد مجرد  16تا  31سـال
و زنان ،و مقاطع تحصیلی ارشـد و دکتری از بیشـترین حساسـیت زیسـت محیطی برخوردارند.
در بررسـی رابطـه بیـن دانـش ،نگـرش و نیت عملی زیسـت محیطی بـا اسـتفاده از رابطهی
ضریب هبسـتگی پیرسـون ،مشـخص شـد کـه ایـن عوامـل اجتماعی بـا رفتار زیسـت محیطی
رابطـهی معنـاداری دارنـد (جـدول  )6و بیشـترین رابطـه بـه ترتیب مربوط میشـود بـه نگرش،
نیـت و دانـش زیسـت محیطـی .در پایـان میتـوان اذعان داشـت که اگر افـراد جامعه بـه عنوان

ذینفعان در محیط زیسـت جهانی از مسـئولیت مسـتمر خود آگاه شـوند ،خواهند بپذیرفت که
رفتار و نگرش فردی آنها نسـبت به طبیعت و محیط زیسـت در پذیرش حفاظت زیسـتمحیطی
و توسـعهی پایدار مؤثر اسـت.
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پیشنهادات
در مورد ابعاد مختلف مسـائل زیسـت محیطی هرمزگان ،پژوهشهای مختلفی صورت گیرد
تـا براسـاس وضعیـت هر مورد بـا در نظر گرفتـن اولویتها ،دربـارهی آن بـا تکنیکهای مختلف
آگاهیرسـانی شـود و اثـر بخشـی هـر کـدام از تکنیکهـا ،بررسـی و در نهایـت اثـر بخشتریـن
تکنیـک را بـا توجـه به گروههای سـنی مختلـف ،برای آگاهـی و آموزش بـه کار رود .بـا این کار،
قدمـی مثبت در راه توسـعهی پایدار برداشـته میشـود.
در مـورد تخلفهـای زیسـت محیطـی ،قوانیـن مختلفـی وضـع شـود کـه ضمانـت اجرایـی
محکمی داشـته باشـد.
مباحـث مختلفـی از کتابهـای درسـی در تحصیالت ابتدایـی ،به محیط زیسـت اختصاص
یابـد و بعـد از آن در تحصیلات عالـی ،واحدی اختیـاری به دروس اضافه شـود.
هـر دانشـجو موظف باشـد در یکی از سـه دورهی تحصیالت عالـی ،دو واحد درسـی در مورد
مسایل زیسـت محیطی بگذراند.
الزم اسـت رسـانههای ملـی ،برنامـهای مسـتمر در زمینهی مسـائل زیسـت محیطی داشـته
باشـد که در زمان مشـخص با کمک افراد متخصص اجرا شـود .همچنین روزنامهها نیز بایسـتی
سـتونی را بـه این مبحث اختصـاص دهند.
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Abstract
One of the most serious topics threatening human life at the beginning of
the third millennium is environmental issues. Environmental problems are
produced mainly as a result of human behavior. Thus, knowledge, attitude
and practical intentions of people on environmental issues and how to deal
with them, require considerable attention in considering of environmental
behaviors. The main purpose of this study was to investigate the relationship
between social (knowledge, attitude and practical environmental intentions)
and grounded variables (age, education, gender, marital status) with environmental behaviors of Bandar Abbas residents. The survey method was
used in the present study. The study sample consisted of 200 individuals
aged 16-69 in Bandar Abbas city who were randomly selected through cluster sampling. Findings from the present study demonstrated a significant
relationship between social and environmental variables and environmental
behaviors. In addition, the environmental issue in Bandar Abbas which is
among most social classes an important social concern has not yet entered
the public domain and is limited to the elite of the community. Therefore,
environmental behaviors in this city will be practiced with proper training.
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