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چكیده
در سال های اخیر، بحران های محیط زیستی یکی از مهم ترین چالش هایی است که در قرن حاضر 
بشر با آن روبه روست. بسیاری از دانشمندان برای کاهش بحران های محیط زیستی یا پیشگیری از 
آنها به راه حل های فناورانه روی آورده اند. بااین حال، برخی از آنها، ضرورت و لزوم برقراری ارتباط 
و تعامل جدید بین طبیعت و انسان، و همچنین نیاز به یک فرهنگ محیط زیستی جدید را مطرح 
کرده اند. پژوهش حاضر بر آن است تا فرهنگ محیط زیستی و عوامل مؤثر بر آن را در شهر شیراز 
بررسی کند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش، روش نمونه گیری خوشه ای و بهره گیری از 
پرسش نامه انجام شده است. در مجموع، 402 پرسش نامة کامل جمع آوری شد و مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرهنگ محیط زیستی با متغیرهای امکانات 
و خدمات ارائه شده، احساس کارآمدی و آموزش محیط زیستی رابطه ای مثبت و معنادار دارد و 
با متغیرهای دانش محیط زیستی و هنجار اجتماعی دارای رابطه ای غیرمعنادار است. نتایج آزمون 
رگرسیون چندمتغیره بین متغیرهای مستقل و فرهنگ محیط زیستی نشان می دهد که از بین متغیرهای 

واردشده در مدل، دو متغیر فرصت ها و امکانات ارائه شده و احساس کارآمدی معنادار هستند.
کلیدواژه: محیط زیست، فرهنگ محیط زیستی، احساس کارآمدی، امکانات، آموزش.
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مقدمه
وقایع و رخدادهای تلخ در حوزة محیط زیست در سال های اخیر، بر نگرانی ها و بیم ها در 
خصوص زیست بوم افزوده است. مشکالت محیط زیستی جهانی دربارة منابع طبیعی، آلودگی 
هوا، آب، خاک، از بین رفتن تنوع زیستی، انقراض موجودات، افزایش بالیا و حوادث طبیعی 
زندگی مردم جهان را با چالش های جدید و جدی ای مواجه کرده است، چالش هایی که متأثر از 
فعالیت های انسانی در نقاط مختلف کره زمین بوده است. کشور ما نیز از این چالش ها، معضالت 
و نگرانی ها مصون نبوده است. مؤسسة »صلح جهاني« مي نویسد: »در حال حاضر خطري که از 
جانب بحران قریب الوقوع محیط زیستي ایران احساس مي شود، به مراتب بیش از خطر دشمنان 
خارجي و منازعات سیاسي داخلي است. شاخص عملکرد محیط زیستی سال 2014 که از سوی 
دانشگاه ییل و کلمبیا انجام شده  و 22 فاکتور محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی، 
تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار داده بود، ایران از میان 178 کشور مورد مطالعه، در 

جایگاه 83 قرار گرفت« )گزارش شاخص عملکرد محیط زیستی1، 2015(.
حساس شدن محیط زیست، ناپایداری، آلودگی، گرم شدن کرة زمین، تغییرات آب و هوایی، 
گازهای گلخانه ای و... فقط عبارات ساده ای هستند که از همزیستی کنترل نشده و تهاجمی 
درحال ظهور بین محیط زیست طبیعی و محیط زیست ساخته شده به وجود آمده اند. »به نظر می رسد، 
بحران محیط زیستی یکی از مهم ترین چالش هایی است که بشر در قرن حاضر با آن روبه روست. 
تغییر در آب و هوا، کاهش تنوع زیستی، تخریب محیط زیست، و فجایع به وجود آمدة ناشی از آن، 
کمبود آب، و بسیاری دیگر از مشکالت، واقعیت هایی هستند که تغییراتی را در الگوهای زندگی 
نسل حاضر ایجاد کرده اند و آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد. شیوة رویارویی با این بحران 
محیط زیستی قطعاً در کیفیت زندگی نسل حاضر و آتی تعیین کننده است. بااین حال محدودة عمل 
وسیع نیست ...« )ایزاک مارکز2 و همکاران، 2011: 3(. بسیاری از این مشکالت محیط زیستی در فقدان 
آگاهی و ضعف فرهنگی، در ارتباط بین انسان و طبیعت ریشه دارد )شبیری و همکاران، 2015: 22(. 
در این جهان به سرعت درحال تغییر، یکی از تغییرات بسیار مهم در تفکر معاصر، بازنگری در درک 
افراد از رابطة بین انسان و طبیعت است. عالوه بر این، بحران محیط زیستی نیاز ضروری به یک 
مفهوم جدید از ارتباط بین طبیعت و انسان، بین محیط طبیعی و محیط انسان ساخته و همچنین 

نیاز به یک فرهنگ محیط زیستی جدید را مطرح می سازد.  
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با توجه به حساسیت ها و نگرانی های ایجادشده در زمینة بحران محیط زیست، دانشمندان 
بسیاری در جهان شیوه های متنوعی را برای کاهش آسیب های به وجود آمده برای زمین ارائه 
کرده اند. اما نکتة قابل توجه این است که بسیاری از دانشمندان به جای اینکه تغییری در الگوهای 
رفتاری و انتخاب سبک زندگی جدید متناسب با تحوالت محیط زیستی را پیشنهاد کنند به 
راه حل های فناورانه روی آورده اند. در واقع همان طور که راجپوت1 و باجاج2 )2011: 59( اشاره 
و تأکید می کنند »راه حل مشکالت محیط زیستی صرفاً بر دوش فناوری نیست«. علی رغم اینکه 
امروزه فناوری های پاک عامل مهمی در حل و فصل بسیاری از فشارهای محیط زیستی محسوب 
می شوند، برخی از دانشگاهیان و سیاست گذاران حامی محیط زیست توافق دارند که تغییر رفتار 
افراد از طریق تغییرات عمیق تر در جامعه نیز نقشی حیاتی ایفا می کند )جکسون3 و میکاییل4، به 
نقل از ویلیوویت5، 2009: 1(. همان طور که ساندرز6 و همکاران )2006: 703( اظهار داشته اند، 
»گذار به پایداری جهانی، نیازمند تغییر در ارزش های انسانی، نگرش ها و رفتارها است«. متناسب 
با رویکرد مبتنی بر تغییر سبک زندگی و رفتار ضدمحیط زیستی، بسیاری از دانشمندان، سازمان ها 
و افراد نگران در سراسر جهان فراخوان هایی برای تغییر فوری و اساسی فرهنگ و رفتار انسانی 
و به کارگیری فناوری های سازگار با محیط زیست به منظور حفظ سیستم های حمایت کنندة حیات 
زمین ارائه کرده اند )ویلیوویت، 2009: 1(. با توجه به مطالب فوق، به نظر می رسد که در کشور ما 
نیز وضعیت محیط زیستی به سرعت به مرحلة بحران رسیده و این در حالی است که در مقایسه 
با جوامع غربی، فرهنگ محیط زیستی در بین مردم متناسب با عمق فاجعه و بحران شکل نگرفته 
است. در این شرایط به نظر می رسد بررسی ارزش ها، رفتارها و سبک زندگی شهروندان و درُکل 
فرهنگ محیط زیستی بهترین گزینه برای یک پژوهش علمی باشد. سؤالی که این پژوهش قصد 
دارد به آن پاسخ دهد این است که مؤلفه های ارتقای فرهنگ محیط زیستی در ایران چیست و 
چگونه قابل حصول است. بنابراین، پژوهش حاضر بر آن است که نه تنها فرهنگ محیط زیستی 

در جامعة ایران را بررسی کند، بلکه به شناخت عوامل تأثیرگذار احتمالی بر آن نیز بپردازد. 

مرور پژوهش های پیشین
پژوهش حمیدیان )1390( نشان می دهد که 84 درصد از دانشجویان فاقد سطح مطلوب دانش 
محیط زیستی هستند. 86 درصد از آنها توجه چندانی به محیط زیست ندارند. 81 درصد از آنها 
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خبرهای محیط زیستی را به صورت مداوم دنبال نمی کنند. تنها 3 درصد از آنها عضو گروه های 
حامی محیط زیست هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با باال رفتن مقطع تحصیلی 
دانشجویان، سطح فرهنگ محیط زیستی، دانش و آگاهی آنها نیز افزایش می یابد. دانشجویان 
دختر از نظر دانش، اخالق و اگاهی محیط زیستی در قیاس با پسران در سطح باالتری قرار 
عوامل  از  برخی  و  محیط زیستی  فرهنگ  تحلیل  به   )1386( عبداللهی  و  شاهنوشی  دارند. 
مؤثر بر آن پرداخته اند. یافته های آنها گویای آن است که تقریباً 20 درصد شهروندان آگاهی 
محیط زیستی پایین، 70 درصد متوسط و 10 درصد آگاهی محیط زیستی باالیی دارند. همچنین، 
رابطة متغیرهای سن، سطح تحصیالت، محل تولد، بومی بودن، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و 
نزدیکی با طبیعت با متغیر فرهنگ محیط زیستی مورد تأیید قرار گرفته است. در این پژوهش 
فرهنگ محیط زیستی معادل سه مؤلفة آگاهی، نگرش و رفتار محیط زیستی در نظر گرفته شده 
است. کمالی مهاجر و فراهانی )1391( معتقدند که مصادیق ناپایداری مانند استفادة نامناسب از 
انرژی، بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، فقر، افزایش جمعیت، الگوهای نادرست تولید و 
مصرف، افزایش آلودگی ها عمدتاً مشکالت محیط زیستی محسوب می شوند. بنابراین حفاظت 
از محیط زیستی جزء تفکیک ناپذیر توسعة پایدار به شمار می آید. آنها بر این باورند که فرهنگ 
عامل تعیین کنندة رفتارهای افراد یک جامعه است و رفتارهای محیط زیستی نیز از این امر 
مستثنی نیستند. امروزه مسائل محیط زیستی عمیقاً دارای مفهوم اجتماعی اند و درُکل ریشة 
فرهنگی دارند. باطبی و سلطانی )1392( به نقش کلیدی زنان در آموزش و فرهنگ سازی توجه 
و بر مشارکت زنان در نهادینه کردن فرهنگ محیط زیستی تأکید کرده اند. به اعتقاد ایشان، 
شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در توسعة پایدار، اجرای پروژه ها و برنامه های آموزش 
محیط زیست به منظور توانمندسازی آنها در مدیریت محیط زیست بسیار بااهمیت است. نتایج 
پژوهش شوماخر1 )2013( نشان می دهد که جوامع با ثروت کم نمی توانند آزادانه برای فرهنگ 
محیط زیستی هزینه کنند. در واقع، جامعه تنها می تواند در حفظ محیط زیست سرمایه گذاری 
کند به شرط اینکه کیفیت محیط زیست در سطح نامناسبی قرار داشته باشد. جامعه ای که به 
راه  را در  ثروتش  از  اقتصادی دست می یابد، ممکن است بخشی  از توسعة  سطح خاصی 
توسعة فرهنگ محیط زیستی صرف کند. زمانی که کیفیت محیط زیستی و ثروت هر دو در 
سطح باالیی قرار داشته باشند، جامعه ممکن است موقتاً سرمایه گذاری هنگفت در فرهنگ 
1. Schumacher
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محیط زیستی را مطلوب بداند. برای جوامعی که از کیفیت محیط زیستی پایینی برخوردارند، 
سرمایه گذاری در فرهنگ ممکن است حلقة بازخوردی مثبتی را القا کند. ایزاک مارکوئز و 
همکاران )2011( فرهنگ محیط زیستی را مجموعه ای از نگرش، نیت های رفتاری و دانش 
محیط زیستی در نظر گرفته اند. آنها برای سنجش فرهنگ محیط زیستی از پرسش نامة »پیمایش 
سواد محیط زیستی ویسکانسین1« بهره گرفته اند. این ابزار در چندین کشور برای سنجش سطح 
فرهنگ محیط زیستی استفاده شده است. پرسش نامه شامل پنج قسمت است: 1. اطالعات 
به پاسخ  پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، سن و جنس(؛ 2. نگرش )تمایل  عمومی )محل تولد، 
برای مشکالت محیط زیستی(؛ 3. نیت های رفتاری )میزان فعالیت های محیط زیستی(؛ 4. دانش 
محیط زیستی )مفاهیم محیط زیستی پایه، دانش دربارة موضوعات محیط زیستی(؛ و 5. اهمیت 
آموزش برای توسعة پایدار )کیفیت آموزش محیط زیستی و اهمیت آن برای جامعه(. نتایج 
نشان داده است که دانش آموزان سطح پایینی از آگاهی محیط زیستی دارند و فاقد دانش و 
مهارت الزم برای ایجاد تغییرات دوستدار محیط زیست در سبک زندگی شان هستند. گرچه 
آنها به موضوعات محیط زیستی از خود عالقه نشان می دهند، اما عوامل سازمانی و سطح پایین 
شایستگی معلمانشان موانع اصلی برای دانش آموزان به شمار می آید. متکالف2 )2012( معتقد 
است که وجود برنامه های آموزشی محیط زیستی می تواند پیش فرض های مشترک ذهنی دربارة 
اهمیت محیط زیست را تغییر دهد که این موضوع متعاقباً فرهنگ محیط زیستی سازمان را تغییر 
می دهد. نتایج مطالعة وی نشان می دهد که »آموزش محیط زیستی« با فرهنگ محیط زیستی 
»حمایت  و  است  مؤثر  محیط زیستی  فرهنگ  بر  محیط زیستی«  »اهداف  دارد.  مثبتی  ارتباط 

مدیریتی از طرح های محیط زیستی« با فرهنگ محیط زیستی نیز رابطة مثبت دارد.
با مرور پیشینة تحقیق می توان سرنخ هایی را دربارة عناصر تشکیل دهندة فرهنگ محیط زیستی 
به دست آورد. شاهنوشی و عبداللهی )1386( آگاهی، نگرش و رفتار محیط زیستی را اجزای 
تشکیل دهندة فرهنگ محیط زیستی معرفی کرده اند. ایزاک مارکوئز و همکاران )2011( فرهنگ 
نظر  در  محیط زیستی  دانش  و  رفتاری  نیت های  نگرش ها،  از  مجموعه ای  را  محیط زیستی 
گرفته اند. متکالف )2012( فرهنگ محیط زیستی را پیش فرض هایی ذهنی در نظر گرفته است 

که می توانند تفاسیر، اهمیت و رفتار دربارة موضوعات محیط زیستی را هدایت کنند.

1. Wisconsin Environmental Literacy Survey
2. Metcalf
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چارچوب نظری 
در خصوص فرهنگ محیط زیستی و عناصر تشکیل دهندة آن نظریات مختلفی مانند مدل خطی 
US اولیه، نظریه های سازگاری، مدل رفتار محیط زیستی مسئوالنه، نظریات تأثیرات هنجاری 

مدل  مدل چندگانه،  اجتماعی،  رفتار  و  همدردی  نوع دوستی،  مدل  نوع دوستی،  بر  شخصی 
جامعه شناختی رفتار محیط زیستی و مدل یکپارچة نگرش و انتخاب رفتار وجود دارد. اغلب این 
نظریه ها دارای تشابهات بسیار زیادی با یکدیگر هستند، به گونه ای که اختالفات اندکی بین آنها 
مشاهده می شود. به نظر می رسد که این نظریات برای اصالح و رفع مشکل نظریات قبلی مطرح 
شده اند. در واقع، به دلیل گستردگی مفروضات نظریات، در تحقیق حاضر برخی از آنها مورد 

استفاده قرار خواهند گرفت و با استفاده از گزاره های آنها چارچوب نظری ساخته خواهد شد.
»مدل جامعه شناختی رفتار محیط زیستی« بر این اشاره دارد که که نگرش ها، امکانات برای 
رفتار محیط زیستی )مانند عوامل بیرونی، زیربنایی و اقتصادی که می تواند مردم را قادر به 
رفتارهای محیط زیستی کند یا مانع از آنها شود( و دانش بر رفتارهای محیط زیستی تأثیرگذارند. 
البته آنها متذکر شده اند که دانش بر رفتار مستقیماً تأثیر نمی گذارد، بلکه به عنوان تغییردهندة 
نگرش عمل می کند )فیتکائو1 و کسل2، به نقل از کولموس3 و آژیمن4، 2002: 246(. عالوه  بر 
این، در نظریة »کنش بخردانه« آمده است که به منظور یافتن همبستگی بین نگرش و رفتار، باید 
نگرش به آن رفتار خاص سنجیده شود، نه نگرش محیط زیستی کلی به رفتاری خاص. از سویی، 
در نظریة »رفتار محیط زیستی مسئوالنه« به عامل فشارهای اجتماعی و فرصت هایی برای انتخاب 
فعالیت های متفاوت اشاره شده است که بر رفتار مؤثر هستند )کولوموس و آژیمن، 2002: 244(. بر 
طبق »مدل چندگانه: انگیزه، توانایی، فرصت و رفتار« رفتار محیط زیستی عالوه بر انگیزه و فرصت 
از عامل توانایی های فردی )ازجمله دانش و آگاهی( نیز تأثیر می پذیرد )اوالندر5 و توجرسن6، به 

نقل از پیتیکاینین7، 2007: 15(. 
فرهنگ محیط زیستی دارای مؤلفه های سه گانه است. این مؤلفه ها شامل نگرش محیط زیستی، 
احساس مسئولیت محیط زیستی و رفتار )عملکرد( محیط زیستی می شود. هرچند دو مؤلفة 

1. Fietkau
2. Kessel
3. Kollmuss
4. Agyeman
5. Ölander
6. Thøgersen
7. Pietikäinen
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ابتدایی )یعنی نگرش محیط زیستی و احساس مسئولیت محیط زیستی( به نوبة خود بر رفتار 
محیط زیستی تأثیرگذار هستند، ترکیب این سه مؤلفه، فرهنگ محیط زیستی یک جامعه را نشان 
می دهد. با توجه به نظریات و پیشینة تجربی موجود می توان فرض را بر این گرفت که عوامل 
بسیاری بر این فرهنگ محیط زیستی و مؤلفه های آن تأثیرگذارند. دانش محیط زیستی، البته هم 
به صورت عام، و هم به صورت خاص در نگرش فرد به محیط زیست تأثیر دارد. فشار هنجاری 
قبال  یا رفتار فرد در  تغییر نگرش و  بر  تأثیرگذاری  باعث  )هنجار اجتماعی( ممکن است 
محیط زیست گردد. امکانات و خدمات ارائه شده برای شهروندان در راستای انجام رفتارهای 
محیط زیستی در سطح شهرها می تواند عامل مهمی در شکل گیری فرهنگ محیط زیستی به ویژه 
بروز رفتار محیط زیستی باشد. به نظر می رسد که احساس کارآمدی عامل دیگری است که 

فرهنگ محیط زیستی و مؤلفه های آن را تحت شعاع قرار خواهد داد. 
با توجه به مطالعات پیشین و چارچوب نظری پژوهش، تعریف و تحدید متغیرها به صورت 

زیر خواهد بود:
1. فرهنگ محیط زیستی: پارسونز و کروبر، فرهنگ را به مثابه یک سیستم سمبلیک معنایی معرفی 

کرده اند؛ سیستمی که توان به کارگیری و اعمال تحلیل فرهنگی را در هر حوزه از فعالیت 
اجتماعی دارد )ربانی و ماهر، 1391: 64(. لینتون1 فرهنگ را »جمع   کل دانش ها، نگرش ها و 
الگوهای رفتار عادی مشترک و منتقل شده توسط اعضای یک جامعة خاص« توصیف می کند. 
فرهنگ پتانسیل زیادی برای تأثیر بر محیط زیست دارد. بنابراین، بدیهی است که فرهنگ نقش 
بسیار مهمی در شکل دهی به چگونگی نگاه ما، ارزش دهی و به دنبال آن مواجه شدن با معامالتی 
که بر محیط زیست تأثیر می گذارند، دارد. ما این نوع خاص از فرهنگ را که با چگونگی رفتار 

بشر با سیارة زمین مرتبط است، فرهنگ محیط زیستی می نامیم )شوماخر، 2013: 6 و 7(.
2. دانش محیط زیستی: دانش محیط زیستی، شامل اطالعاتی که افراد دربارة محیط زیست، و 

معضالت محیطی، عوامل مؤثر در گسترش آن، و همچنین اطالعات در مورد آنچه فرد می تواند 
برای بهبود این وضعیت انجام دهد، می شود )شبیری و همکاران )ب(، 1392: 25(. 

3. هنجار اجتماعی: هنجارها شکل معینی از عمل هستند که مورد توافق و قرارداد جمع هستند. 

البته همة باورهای مشترک به هنجار تبدیل نمی شوند )افقی و صادقی، 1388: 66(. برخی از 
محققان هنجارهای اجتماعی را مؤلفة مفیدی برای درک بهتر رفتار اجتماعی انسان تلقی می کنند 
)مینتون2 و رز3، 1997(. بااین حال، انواع مختلفی از هنجارهای اجتماعی وجود دارد، یکی 
1. Linton
2. Minton
3. Rose
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از آنها هنجار شخصی است که با مفهومِ از خود1 مرتبط است و به عنوان یک احساس تعهد 
اخالقی تجربه می شود )مینتون و رز، 1997 و شوارتز2، 1973(. هنجارهای شخصی اشاره به 
اظهاراتی دارند در مورد اینکه فرد چگونه باید رفتار کند )به طور کلی( و یا اینکه فرد معتقد است 

چگونه باید با توجه به دیگران و محیط زیست رفتار کند )دیتز3 و همکاران، 2005(.
4. امكانات و خدمات ارائه شده: در دسترس بودن زیرساخت های الزم و مؤثر که افراد برای 

رفتار مناسب به آنها نیاز دارند و در واقع زیرساخت ها و فرصت های ضروری در حفاظت از 
محیط زیست هستند.

5. احساس کارآمدی:نشان دهندة ادراک فرد از توانایی خود در ایجاد تغییرات از طریق رفتارش 

است. هاینس4 و همکاران )1986( این احساس را تحت عنوان »حوزة کنترل« مطرح کرده اند. به زعم 
آنها، افرادی که حوزة کنترل درونی قوی ای دارند، معتقدند که فعالیت هایشان می تواند تغییراتی را 
ایجاد کند. از سوی دیگر، افراد با یک حوزة کنترل بیرونی، احساس می کنند که فعالیت هایشان مهم 

است، بااین حال، احساس می کنند که تغییرات فقط توسط افراد قدرتمند می تواند ایجاد شود.
6. آموزش محیط زیستی:آموزش محیط زیست بر تالش های سازمان یافتة انسان در خصوص 

عملکرد محیط های طبیعی داللت دارد و اینکه چگونه بشر می تواند با رفتارها و نیز حفظ 
توان اکوسیستم اطراف خود، یکی زندگی پایدار را مدیریت کند. این مفهوم نه تنها برای سیستم 
آموزش مدارس به کار می رود، بلکه برای تمام تالش های همگانی در زمینة آموزش ازجمله 
انواع موارد چاپی، نظیر روزنامه، مجله، برشور، وبگاه ها، رسانه ها و غیره کاربرد دارد )اسمیت، 

به نقل از شبیری و همکاران )الف(، 1392: 30(.

فرضیات
دانش محیط زیستی بر فرهنگ محیط زیستی تأثیر دارد.

هنجار اجتماعی بر فرهنگ محیط زیستی تأثیر دارد.
امکانات و خدمات ارائه شده بر فرهنگ محیط زیستی تأثیر دارد.

احساس کارآمدی بر فرهنگ محیط زیستی تأثیر دارد.
آموزش محیط زیستی بر فرهنگ محیط زیستی تأثیر دارد.

1. self- concept
2. Schwartz
3. Dietz
4. Hines
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روش تحقیق
از لحاظ منطق روش شناختی، این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشي است. با توجه به ماهیت 
موضوع تحقیق و مفاهیم و متغیرهاي آن، داده هاي موردنیاز تحقیق از طریق تکنیک پرسش نامه 
توأم با مصاحبة حضوری به روش میداني جمع آوري شده است. این پرسش نامه در دو بخش 
تنظیم شده است. بخش اول پرسش نامه شامل سؤاالتی است که به بررسی متغیرهای مستقل 
و وابسته می پردازد. بخش دوم شامل سؤاالتی در مورد ویژگی های پاسخگویان است. جامعة 
آماری تحقیق حاضر شامل کلیة ساکنان شهر شیراز می شود. تعداد نمونه هاي محاسبه شده بر 
اساس فرمول کوکران 384 نفر است. با توجه به تعدد مناطق شهرداری شهر شیراز و همچنین 
محدودیت منابع، از میان مناطق ده گانة شیراز، چهار منطقه به طور تصادفی انتخاب شد. سپس از 
هر منطقه متناسب با حجم آن، نمونه گیری خوشه ای انجام شد؛ بدین صورت که در هر منطقه، 
نشانی خیابان ها مشخص شد و سپس از بین آنها نمونه گیری صورت گرفت. در هر خیابان نیز از 
بلوک ها به شیوة نمونه گیری تصادفی نظام مند و از بین خانه ها و افراد خانه نمونه گیری تصادفی 
ساده به عمل آمد. در هر منطقه برای افزایش دقت، تعداد بیشتری پرسش نامه نسبت به تعداد 
تعیین  شده جمع آوری شد و در نهایت حجم نمونه به 402 نفر افزایش پیدا کرد. براي توصیف و 
تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار آماري SPSS از آمار توصیفي و استنباطی استفاده شده است. 
در تحقیق حاضر برای اطمینان از اعتبار ابزار سنجش، با بهره گیری از نظرات داوران متخصص 
در حوزة موضوع تحقیق، ابتدا اعتبار صوری سؤاالت پرسش نامه سنجیده شد. عالوه  بر استفاده 
از نظرات متخصصان، تالش شد تا در طراحی سؤاالت پرسش نامه از سؤاالت مشابهی که در 
تحقیقات دیگر استفاده شده اند، بهره گرفته شود. در تحقیق حاضر برای اطمینان از پایایی نتایج، 

روش آلفای کرونباخ، مورد استفاده قرار گرفته است. 

جدول 1. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق

ضریب آلفاتعداد گویهمتغیر

560/720فرهنگ محیط زیستی
140/861دانش محیط زیستی
70/733هنجار اجتماعی

90/533احساس کارآمدی
150/649امکانات و خدمات ارائه شده

120/549آموزش محیط زیستی
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یافته ها
سیمای جامعۀ آماری

57/7 درصد از پاسخگویان زن و 42/1 درصد مرد هستند. 42/8 درصد از پاسخگویان مجرد 
و 53/3 درصد متأهل هستند. پاسخگویان به لحاظ سنی در شش گروه دسته بندی شده اند. 
بیشترین افراد )42 درصد( در گروه سنی 30-20 سال قرار دارند. کمترین پاسخگویان )3 
درصد( در گروه سنی باالی 60 سال قرار دارند. همچنین، میانگین سنی پاسخگویان 30/89 

سال است که گویای جوان بودن جامعة آماری است.

توصیف متغیرها
آماره های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در جدول شمارة 2 آمده است. یافته ها 
نشان می دهد که میانگین متغیر فرهنگ محیط زیستی در جامعة آماری مورد بررسی در حد 

متوسط به باال است.1 2
جدول 2. شاخص های آماری مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق

حداقل و حدکثر مقیاس/ متغیر/ مفهومردیف
انحراف معیار2خطای معیار میانگین1میانگیننمره

13/350/0460/911-5فرهنگ محیط زیستی1
00/270/0120/256 - 1دانش محیط زیستی2
13/280/0280/565 - 5احساس کارآمدی3
11/630/0270/546 - 5هنجارهای اجتماعی4
01/170/0180/375- 4آموزش محیط زیستی5
12/370/0230/471 - 5فرصت ها و امکانات ارائه شده6

همچنین، یافته ها حاکی از آن است که دانش، هنجارهای اجتماعی و آموزش محیط زیستی 
شهروندان شهر شیراز در سطح پایینی قرار دارند. متغیر فرصت ها و امکانات ارائه شده در سطح 

متوسط به پایین و متغیر احساس کارآمدی در سطح متوسط هستند.

آزمون فرضیات
رابطة بین فرهنگ محیط زیستی و متغیرهای مستقل پژوهش با استفاده از آزمون آماری پیرسون 

1. std. error of mean
2. std. deviation
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سنجیده شده و نتایج این آزمون در جدول شمارة 3 نمایش داده شده است. یافته های آزمون 
حاکی از آن است که رابطة بین متغیرهای امکانات و خدمات ارائه شده، احساس کارآمدی و 
آموزش محیط زیستی با فرهنگ محیط زیستی در سطح 99 درصد اطمینان مثبت و معنادار است. 
یعنی هرچه سطح امکانات و خدمات ارائه شده، احساس کارآمدی و آموزش محیط زیستی 
باالتر باشد، فرهنگ محیط زیستی نیز باالتر است. در بین متغیرهای مستقل، متغیر احساس 

کارآمدی دارای بیشترین شدت و ضریب همبستگی با فرهنگ محیط زیستی است.

جدول 3. ضرایب همبستگی پیرسون بین فرهنگ محیط زیستی و متغیرهای مستقل

متغیر
فرهنگ محیط زیستی

تعدادسطح معناداريضریب  همبستگي

0/0110/828402دانش محیط زیستی
0/0490/331402هنجار اجتماعی

0/1760/000402امکانات و خدمات ارائه شده
0/2220/000402احساس کارآمدی

0/1340/007402آموزش محیط زیستی

یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد که بین متغیرهای دانش محیط زیستی و هنجار 
اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی در سطح 99 درصد اطمینان رابطة معناداری وجود ندارد. 

برای دستیابی به هدف تحقیق، یعنی بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ محیط زیستی از آزمون 
رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج آزمون درجدول شمارة 4 نمایش داده شده است.

جدول 4. رگرسیون خطي چندمتغیرة متغیرهاي مستقل با متغیر فرهنگ محیط زیستی

متغیرهای مستقل
ضرایب استانداردنشده

ضرایب استانداردشده 
)Beta(

t سطح مقدار
معناداری ضریب رگرسیونی 

)B(
خطای معیار

)Std. Error( 

5/9910/000 --0/7190/120 -مقدار ثابت
0/1040/0330/1543/1610/002فرصت ها

0/1170/0270/2064/2750/000احساس کارآمدی
0/0750/0420/0881/8110/071آموزش محیط زیستی

0/291 =)R( ضریب همبستگی
0/084 =)R ضریب تعیین مدل )مجذور
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نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره بین متغیرهای مستقل و فرهنگ محیط زیستی نشان می دهد 
که از بین متغیرهای واردشده در مدل، دو متغیر فرصت ها و امکانات ارائه شده و احساس 
کارآمدی معنادار هستند. بر اساس ضرایب استانداردشده، متغیر احساس کارآمدی بیشترین تأثیر 
)ضریب استاندارد = 0/206( را بر متغیر فرهنگ محیط زیستی نشان می دهد. در نهایت، نتایج 
آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که تنها 8/4 درصد )ضریب تعیین= 0/084( از تغییرات 

متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پژوهش تبیین شده است. 

بحث و نتیجه گیری
همان طور که یافته های پژوهش نشان داد، میانگین فرهنگ محیط زیستی اندکی باالتر از حد 
متوسط را نشان می دهد، بااین حال، این سطح رفتار محیط زیست گرایانه چندان رضایت بخش 
به نظر نمی رسد. در واقع، محیط زیست، فرهنگی بهتر و مسالمت آمیزتر را می طلبد. از سویی، 
با توجه به خوداظهاری بودن فرهنگ توسط پاسخگویان، نمی توان فرهنگ محیط زیستی در 
حد متوسط را پذیرفت، چراکه ممکن است افراد در عمل به گونة دیگری رفتار کنند. وانگ1 
به مشارکت در مسائل محیط زیستی  پایین گرایش  معتقدند که سطح  و همکاران )2010( 
به  بازیافت مرتبط است.  برای  امکانات موجود  اقتصادی، راحتی و  منافع  مانند  به عواملی 
نظر می رسد عواملی که آنها متذکر شده اند می توانند در مورد جامعة آماری این پژوهش نیز 
صدق کنند. با توجه به تعریف هنجار اجتماعی که اشاره به اعتقاد فرد برای رفتار - در اینجا 
محیط زیست- با توجه به نظر دیگران دارد، به نظر می رسد که از این متغیر می توان استفاده 
کرد. به عبارت دیگر، با بهره گیری از این امتیاز می توان فرهنگ محیط زیستی را ارتقا داد. وقتی 
افراد رفتار محیط زیستی و احساس مسئولیت دیگران را مشاهده می کنند و یا با نگرش مثبت 
آنها مواجه می شوند، خواسته یا ناخواسته تغیر نگرش یا رفتار خواهند داشت. بااین حال، در 
این مطالعه، هنجار اجتماعی میانگین نسبتاً پایینی را نشان می دهد. میانگین دانش محیط زیستی 
بسیار کمتر از سطح متوسط به دست آمده است. کریم زاده )1389( و عبداللهی )1386( نیز 
اظهار کرده اند که میزان دانش و آگاهی شهروندان در سطح متوسطی قرار دارد. نتایج این 
پژوهش و سایر مطالعات نشان می دهد که دانش محیط زیستی وضعیت چندان رضایت بخشی 
ندارد. بنابراین، نیاز به افزایش دانش و آگاهی و اجرای طرح هایی- به شیوه های مختلف و 
1. Wang
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در بین گروه های متفاوت- برای افزایش آگاهی افراد در زمینة محیط زیست محسوس است. 
توصیفی از نظر پاسخگویان در مورد فرصت ها و امکانات ارائه شده است که امکانات و 
فرصت های الزم اندکی پایین تر از سطح متوسط قرار دارد. این یافته نشان دهندة نامناسب بودن 
امکانات و زیرساخت های الزم برای بروز رفتارهای محیط زیستی به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ 
محیط زیستی است. امامقلی )1390: 53( نیز معتقد است که »برای انجام هر کنش مثبتی نسبت 
به محیط زیست الزم است که وسایل و امکاناتی مهیا باشد تا فرد تحت وجود آن شرایط بتواند 
به کنش مسئوالنه نسبت به محیط زیست بپردازد«. در واقع، نبود فرصت و امکانات الزم می تواند 
عاملی برای رفتارهای غیرمحیط زیست گرایانه افراد به شمار رود. صالحی و همتی )1391( در 
بررسی خود به این نکته دست یافته اند که فقدان امکانات مرتبط با دفع زباله های الکترونیکی 

مانع از اقدام مناسب افراد می شود. 
همچنین، یافته ها نشان می دهد که میانگین احساس کارآمدی در سطح مناسبی قرار دارد. 
در واقع، افراد به کارآمد بودن و تأثیر اعمال و اقدامات محیط زیست گرایانه اذعان دارند. افراد 
به این باور دارند که خود یا دیگری- افراد یا مسئوالن- توانایی مقابله با رفتارهای حمایت 
کننده از محیط زیست یا ترغیب برای آن را دارند. به نظر می رسد که می توان از این فرصت 
در راستای ارتقای فرهنگ محیط زیستی در جامعه بهره گرفت. چراکه افراد با وجود نگرش 
بهبود  تأثیری در  مثبت و حتی احساس مسئولیت زیاد، زمانی که احساس کنند رفتارشان 
شرایط موجود یا تغییر وضعیت ندارد، دلسرد می شوند و تالشی برای رفتارهای مناسب و 
حامی محیط زیست نخواهند کرد. عالوه بر این، میانگین آموزش محیط زیستی در این پژوهش 
وضعیت رضایت بخشی را نشان نمی دهد. این یافته می تواند در خصوص وجود و اهمیت تأثیر 
آموزش های محیط زیستی از طرق مختلف نیز اهمیت داشته باشد. برای مثال، افراد کمترین 
مباحث  دانشگاهی و  را در دروس  زمینة محیط زیست  آموزش در  اطالعات و  ارائة  میزان 
مطرح شده در دانشگاه ها عنوان کرده اند. ضمن اینکه روزنامه و مجالت را منبع غنی تری در 

مقایسه با سایر منابع تشخیص داده اند. 
برای تبیین و بررسی بیشتر از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون چندمتغیره 
استفاده شد. نتایج آزمون های همبستگی نشان داد که بین احساس کارآمدی و فرصت ها و 
امکانات ارائه شده با فرهنگ محیط زیستی رابطة معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین، رابطة 
بین آموزش محیط زیستی و فرهنگ محیط زیستی معنادار و مثبت است. بدین معنا که هرچــه 
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آموزش های محیط زیستی بیشتر باشد، فرهنگ محیط زیستی بیشتر است. به اعتقاد شوماخر )2013(، 
یکی از راه های توسعة فرهنگ محیط زیستی، اقدامات آموزشی است. تحقیقات بسیاری بر اهمیت 
طیف وسیعی از آموزش محیط زیستی اشاره کرده اند و بر این نکته تأکید دارند که آموزش محیط زیستی 
فعالیت های  شامل  بلکه  نمی شود،  رسمی  درسی  برنامة  یا  کالسی  فعالیت های  به  محدود 
فوق برنامه و سایر آموزش های غیررسمی و حتی آموزش از طریق گروه های مرجع )مانند 
والدین، همساالن و ...( نیز می شود )شلی1 و همکاران، 2012: 6(. به نظر می رسد که برای 
بررسی تأثیر انواع آموزش های محیط زیستی در افزایش و بهبود فرهنگ محیط زیستی نیاز به 
آزمایش هایی از قبیل پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل باشد. بااین حال، به دلیل مشکل 

زمان، هزینه و سایر کاستی ها دیگر، امکان این بررسی وجود نداشت. 
نکتة جالب توجه در این پژوهش، در مورد دانش محیط زیستی است که رابطة معناداری 
با فرهنگ محیط زیستی ندارد. نتایج تحقیق فاضلی و جعفرصالحی )1392( حکایت از عدم 
ارتباط بین دانش محیط زیستی و رفتار محیط زیستی دارد. گرچه به نظر می رسد که افرادی که 
در مورد اهمیت و لزوم چیزی اطالع داشته باشند، نگرش مثبت تری به آن خواهند داشت. 
با فرهنگ محیط زیستی رابطة معنادار را نشان نمی دهد.  نیز  اجتماعی  این، هنجار  عالوه بر 
حقیقتیان و همکاران )1391(، پاوو2 و پیتگین3 )2010(  و مهمت اوغلو4 )2010(، به این نتیجه 
دست یافته  اند که هنجارهای اجتماعی عامل تعیین کنندة مهمی برای رفتارهای محیط زیستی 
هستند. آنها بر این باورند که مشاهدة رفتار دیگرانی که در همسایگی مان زندگی می کنند، به 
احتمال زیاد بر ما تأثیر چشمگیری دارد، به ویژه زمانی که این رفتارهای قابل مشاهده به عنوان 

هنجار )اینکه ما باید چگونه رفتار کنیم( شناخته شوند.
انتها، تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای بررسی دقیق تر و سنجش سهم متغیرها در  در 
پیش بینی متغیر وابسته )فرهنگ محیط زیستی( به صورت جداگانه صورت گرفت. در پژوهش 
حاضر برای انجام تحلیل رگرسیونی، متغیرهایی که همبستگی شان با متغیر وابسته به اثبات 
رسیده بود، وارد مدل رگرسیونی شدند. همان طور که مشاهده شد، مقدار ضریب تعیین آزمون  
رگرسیون در پژوهش حاضر بسیار پایین بود و میزان درصد تبیین شده واریانس متغیر وابسته 

1. Schelly
2. Pauw 
3. Petegen
4. Mehmetoglu
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درصد پایینی را نشان می دهد. به نظر می رسد، عالوه بر متغیرهای مذکور و مطالعه شده در این 
تحقیق، عوامل دیگری در پیش بینی فرهنگ محیط زیستی نقش داشته باشند. از سویی، در مورد 
نتایج حاصل از پرسش نامه و خوداظهاری با شک و تردید باید برخورد کرد، زیرا رفتار، عملکرد 
و عقاید واقعی افراد ممکن است خالف آن چیزی باشد که بیان می کنند. لذا، انجام بررسی های 
بیشتر و بهره گیری از سایر فنون برای بررسی فرهنگ محیط زیستی و عوامل واقعی مؤثر بر آن 
ضروری است. نکتة قابل توجه دیگر در این پژوهش، معنادار بودن متغیرهای احساس کارآمدی 
و فرصت ها و امکانات ارائه شده در آزمون رگرسیون است. در واقع، این دو متغیر عوامل 
تعیین کننده ای در بهبود و ایجاد فرهنگ محیط زیستی به شمار می روند. گاهی اوقات فرد نگرش 
مثبت دارد و حتی احساس مسئولیت در قبال محیط زیست می کند، اما ازآنجایی که فرصت 
مقتضی و امکانات متناسب با آن شرایط وجود ندارد و از سویی فرد احساس می کند که توانایی 
تغییر مسائل را ندارد، دلسرد می شود و اقدامی انجام نمی دهد. بدین ترتیب، ممکن است افراد 

رفتار محیط زیستی و حمایت کننده از محیط زیست از خود نشان ندهند.
هانگرفورد1 و والک2 معتقدند که شهروندان باید از مسائل مربوط به محیط زیست آگاه باشند 
و در خصوص آنها حساسیت داشته باشند. همچنین باید فهم و درک پایه از محیط زیست 
داشته باشند و برای بهبود محیط زیست دارای انگیزه باشند و مهارت های الزم برای حل مسائل 
محیط زیستی را بیاموزند و فعاالنه درصدد حل مشکالت برآیند )کروو3، 2013: 77(. بنابراین 
برای داشتن چنین شهروندانی باید تالش کرد. دی یونگ4 )1993( روش هایی برای تحریک 
به تغییر رفتار معرفی کرده است: 1. تکنیک اطالعاتی 2. تکنیک انگیزشی 3. تکنیک انگیزشی 
اجباری. به اعتقاد وی، هدف تکنیک اطالعاتی، کمک به مردم برای فهم و درک مشکالت 
محیط زیستی ای است که با آن مواجه هستند و همچنین شناخت رفتارهای الزم برای حل این 
مشکالت و در نهایت مراحل اقدام عملی در راستای آن است. برای مثال، از این تکنیک انتظار 
می رود که نگرش و عقاید فردی را دربارة مسائل تغییر دهد، آنها را به عمل مناسب وادارد و 
همچنین اطالعات مناسب را برای تحریک آنها به رفتار درست و مناسب ارائه دهد. تکنیک 
انگیزشی مثبت یکی از انواع مداخله برای تشویق یا جلب مردم در جهت تغییر رفتار از طریق 
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تقویت های پولی یا اجتماعی است. برای مثال، برای کسانی که مصرف آب آنها کاهش یافته 
است، جوایزی در نظر گرفته شود یا از طرق اجتماعی معرفی شوند. تکنیک انگیزشی اجباری 
تالش می کند تا رفتار افراد را با مجازات )تنبیه( پولی یا اجتماعی تغییر دهد. برای مثال، جریمه 
کردن کارخانه های آلوده کنندة محیط زیست یا فشار اجتماعی برای دور انداختن زباله ها. به 
نظر می رسد که برای ترویج فرهنگ محیط زیستی باید از شیوه های پیشنهادی دی یونگ بهره 
گرفت. به عبارت دیگر، افزایش شناخت در مورد مسائل و تخریب های محیط زیستی، علل 
به وجودآورندة مسائل محیط زیستی، شیوه های پیشگیری و یا ترمیم تخریب های محیط زیستی 
و کم به فهم آنها را می توان با استفاده از تکنیک اطالعاتی برای گروه های مختلف مردم در 
جامعه اجرا کرد. البته دو تکنیک دیگر، زمانی کارایی پیدا می کند که فرصت ها و زیرساخت های 

الزم برای رفتار محیط زیستی مناسب فراهم شده باشد. 
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Abstract 
In recent years, the environmental crisis is considered as one of the major 
challenges that human is faced. Many scientists have proposed technological 
solutions to reduce or prevent environmental crises, however, some of them 
have suggested the necessity of new relation and interaction between nature 
and human, and also, the need for a new environmental culture. This study 
aims to explore the environmental culture and its influencing factors in Shiraz 
city. Research was conducted by using survey method, cluster sampling and 
questionnaire. In total, 402 completed questionnaires were collected and 
analyzed. Research findings indicate that environmental culture had positive 
and significant relationship with opportunities and facilities offered, feeling 
efficiency and environmental education. However, environmental culture had 
no significant relationship with environmental knowledge and social norms. 
Also, multivariate regression results show that opportunities and facilities 
offered and feeling efficiency are significant with environmental culture. 
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