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های موجود در بروز رفتار کارایی قوانین و سیاست

از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران  گرایانهزیستمحیط
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 چکیده
شناسی و گرایانه یکی از موضوعات مهم در روانزیستامروزه مطالعه درباره علل مؤثر بر بروز رفتار محیط

های موجود از دیدگاه زیست است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قوانین و سیاستشناسی محیطجامعه

شهرداری تهران در بروز رفتارهای زیست دو گروه شهروندان و مدیران اجرایی حوزه محیط

گرایانه است. بر این اساس عوامل درونی و بیرونی متعددی در بروز رفتارهای زیستمحیط

پیمایشی و به شیوه تحلیل محتوی کمّی با -نقش دارند. مقاله حاضر به روش توصیفیگرایانه زیستمحیط

شهروندان پرداخته است. حجم  ستیزطیمحر مند، به عوامل مؤثر در بروز رفتارهای دوستدانگاهی نظام

زیست شهرداری تهران است و نفر از مدیران اجرایی حوزه محیط 09نفر از شهروندان و  200نمونه شامل 

نامه با استفاده از ها از طریق پرسشدهد. دادهشهر تهران قلمرو مکانی این تحقیق را تشکیل می

ای افزار رایانهای مستقل و کای اسکوئر در محیط نرممونهتک ن Tهای تحلیل آماری چون آزمون روش

SPSS ها وتحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از عدم کارایی قوانین و سیاستمورد تجزیه

 شهروندان شهر تهران است.گرایانه زیستمحیطموجود در ایجاد تغییر رفتار 
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 مقدمه 

که جهان بعد از انقالب صنعتی با آن  زیستمحیطهای های خردمندانه به آسیبواکنش

ها در همه کشورها ترین اموری است که دولتکنندهترین و تعیینرو شده است، از مهمروبه

 که توسعه با آن روبرو هستند.و درحالی یافتهاعم از توسعه

عنوان انسان با طبیعت به گرایانهزیستمحیطامروزه متخصصان علوم اجتماعی از رفتار 

اما اگرچه حفظ نظر دارند؛ حال حاضر این حوزه اتفاق ترین چالشراه گذر از بزرگ

ها نیز در این پذیر است، دولتشناس و مسئولیتاز وظایف شهروندان وظیفه زیستمحیط

گذاری و وضع قوانین مرتبط دارند. ازجمله الزام به سیاستخصوص تکالیف متعددی بر عهده

ویژه که این موضوع یک معضل جهانی است و منحصر . بهزیستمحیطبا موضوع حفاظت از 

المللی های بینها و عهدنامهبه کشور و جغرافیای خاصی نیست و به همین علت پیمان

شناسان و در این عرصه تنظیم شده است. در طول چند دهۀ گذشته جامعهمتعددی 

های مستقیم و های مرتبط با بروز رفتار، به بررسی ریشهشناسان، با شناسایی شاخصروان

 (0495اند. )میر فردی، اصغر پرداخته گرایانهزیستمحیطغیرمستقیم کنش 

رسد و در میلیون نفر می 06وز به شهر تهران با جمعیتی که در ردر این راستا کالن

مقام مقایسه حتی از چندین کشور جهان بیشتر است، با مشکالت و معضالت گوناگونی در 

بارگذاری کشور به  زیستمحیطگریبان است. سازمان حفاظت از بهدست زیستمحیطحوزه 

تأثیر  ،ی )هوا، خاک، آب، صدا و...(زیستمحیطهای بیش از توان اکولوژیک و آلودگی

های زیربنایی، های انسانی و پروژهزیست ناشی از فعالیتهای صورت گرفته در محیطتخریب

عدم توجه ، ونقل عمومی، عدم اجرای مناسب مدیریت پسماندهای حملکمبود زیرساخت

عنوان بخشی از ، بههای هوا و کمبود سرانه فضای سبزکافی صنایع به کنترل آالینده

 زیستمحیطرو ضرورت حفظ کرده است. ازاینشهر تهران اشارهکالن زیستمحیطمشکالت 

ترین قوانین کشور سوی توسعه پایدار بر اساس عالیهای آینده و حرکت بهبرای نسل

ازپیش ازجمله قانون اساسی و حقوق شهروندی، همچنین قوانین جهانی حقوق بشر بیش

 موردتوجه است.
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 چارچوب نظری تحقیق

 زیستمحیط شناسیجامعه

شود. دسته دو نوع رویکرد مشاهده می زیستمحیطشناسی در واکاوی ادبیات نظری جامعه

ای مطرح است و عنوان یک مبحث حاشیهبه زیستمحیطاول رویکرد کالسیک که در آن 

ها و و با نظریه زیستمحیطشناسی که با محوریت دسته دوم رویکرد نوین جامعه

شده با موضوع های جدید ارائه( نظریه2000است. استرن )کل گرفتههای گوناگونی شدیدگاه

 کند:را به سه دسته تقسیم می زیستمحیط

ناپذیر کنش بینی: این نظریه به تعامل جداییمثابه جهانگرایی بهزیستمحیط .0

 پردازد.انسان با کره زمین می

گرایی زیستمحیط(، 1990گرایی: اینگلهارت )زیستمحیطها اساس و پایه ارزش .6

داند که محصول امنیت و ثروت رو به افزایش در کشورهای های فرامدرن میرا از ارزش

 پیشرفته است.

دوستانه(: طبق این نظریه گرایی درنتیجه رفتار دیگرخواهانه )نوعزیستمحیط .4

است.  گرایانهزیستمحیطدوستانه موجب مشارکت مردم در رفتارهای های نوعانگیزه

دوستانه های نوع( مطرح شد وجود انگیزه1972فرض این نگرش که توسط هبرلین )پیش

 عنوان یک خیر عمومی است.به زیستمحیطهای دوستدار برای شرکت مردم در فعالیت

در طول تاریخ دو مرحله را  زیستمحیطشناسی ( جامعه2006به اعتقاد هانیگان )

توسط  زیستمحیطکلیدی مخرب پشت سرگذاشته است. در مرحله نخست عوامل 

شده و در مرحله بعدی ایجاد فرآیندهای مؤثر در اصالح و بهبود شناسان شناساییجامعه

 موردنظر قرا گرفته است. زیستمحیط

که فقط درصورتی گرایانهزیستمحیطباید توجه داشت بسیاری از رفتارهای 

می و سیستم بازیافت زباله و... ونقل عموها مانند سیستم حملهای موردنیاز آنزیرساخت

های حافظ پیوندد؛ بنابراین حتی با وجود قوانین و سیاستشده باشد به وقوع میفراهم

زیست، فقدان عوامل زیربنایی و ضمانت اجرایی قوانین موضوعه، مانع مهمی در بروز محیط

ستی که در زیهای محیطی شهروندان است. ازجمله قوانین و سیاستزیستمحیطرفتارهای 

توان به زیست شهروندان دارد میصورت اجرا تأثیر چشمگیری در بروز رفتار دوستدار محیط

 موارد زیر اشاره کرد:
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منظور تقویت و ساله چهارم توسعه: دولت موظف است بهقانون برنامه پنج 24ماده 

م را جهت زیست و منابع طبیعی، سازوکارهای الزتوانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط

های آموزشی و مراکز زیست، در کلیه واحدهای عمومی و تخصصی محیطگسترش آموزش

 آموزش عالی و... تنظیم و برقرار نماید.

: 0400-برنامه اصالح الگوی مصرف مصوب شورای اسالمی شهر تهران 6و  0ماده 

هران و ها، تحت مسئولیت شورای اسالمی شهر تتشکیل ستاد الگوی مصرف در شهرداری

های شهروندی، های آموزشمصرف به شورا در زمینههای اصالح الگویارائه گزارش و برنامه

 های داوطلب.ها و گروههای مردمی، شورایاریاستفاده از ظرفیت مشارکت

: 0زیست انسانیفصل چهارم قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط 2ماده 

رسانی دارند هایی که نقش اطالعایران و سایر رسانه میاسالسازمان صداوسیمای جمهوری 

رسانی و آموزش، اند جهت اطالعهای آموزشی و فرهنگی موظفو همچنین دستگاه

ها و مسئولین مربوطه آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمانجداسازی صحیح، جمع

 همکاری نماید.
کنش عوامل واسطه برهمبه زیستمحیطدهد رفتارهای دوستدار ها نشان مییافته

شوند. عوامل مؤثر در بروز این رفتارها را اقتصادی و روانشناسی تعیین می –اجتماعی

شناختی تقسیم کرد. توان به سه دسته تحت عنوان عوامل درونی، بیرونی و جمعیتمی

رونی مانند دسته اول: عوامل درونی مانند ارزش، هنجار، نگرش و... دسته دوم: عوامل بی

عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. دسته سوم: عوامل دموگرافیک از قبیل سن، جنس، 

 (.2002تحصیالت )کالموس و آجی من، 

های کنش شناسان برای یافتن ریشهشناسان و جامعهمطالعات روان

های خطی رفتارهای دوستدار با مطالعه مدل 2000از اوایل سال  گرایانهزیستمحیط

سازی نظریه فعال»تری مانند های پیچیدهآغاز شد و به دنبال آن به مدل زیستیطمح

و ... منتهی  0«شدهریزینظریه رفتارهای برنامه»یا  4«نظریه رفتار منطقی»یا  6«هنجاری

ها عالوه بر عوامل بیرونی مانند منابع مالی، عوامل درونی متعددی مثل شد. در این مدل

 آگاهی و... نقش مهمی بر عهده دارند. هنجار، نگرش، باور،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سازمان حفاظت محیط زیست 0.
2. Norm Activation Theory 
3. Theory of reasoned action 

4. Theory of planned behavior 
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ی، ارزش و نگرش را همراه با پیوند زیستمحیطمن در مدل خود دانش کالموس و آجی

 0«هشیاری دوستدار محیط زیستی»ای دیدند و آن را منزله مجموعه پیچیدهاحساسی به

گیرد. خواندند. این مجموعه توسط صفات شخصیتی، فاکتورهای درونی و بیرونی شکل می

کولموس و آژیمن بر این تصور بودند که ممکن است مدل ایشان در هر یک از مراحل عمر 

 افراد شکل متفاوتی به خود بگیرد.
چارچوب این تحقیق بر اساس مدل کولموس و آژیمن )هوشیاری محیط زیستی( 

است چراکه این مدل بر اساس صفات شخصیتی، فاکتورهای درونی و بیرونی متعددی 

 های قبلی است.روز شده مدلحال بهرفته و درعینگشکل

 روش پژوهش

پیمایشی است و به شیوه تحلیل محتوی  -شناسی پژوهش حاضر توصیفیرویکرد روش

نامه بهره است. جهت گردآوری اطالعات از منابع اسنادی و توزیع پرسشکمّی انجام شده

عوامل مؤثر در بروز رفتارهای ای همبسته از است. برای دستیابی به مجموعهگرفته شده

ای از عوامل های پیشین و شناخت طیف گستردهبا واکاوی تجربه گرایانهزیستمحیط

های ، بین مبانی نظری و شاخصزیستمحیطتأثیرگذار در بروز رفتارهای دوستدار 

کارکردی ایجاد شد. بدین  -تأثیرگذار بر بروز این نوع رفتار، پیوند مفهومی و ساختاری

های و شاخص گرایانهزیستمحیطهای رفتاری نظور در ابتدا پس از بررسی مدلم

ها، همچنین جستجوی مقاالت در پایگاه مقاالت علمی فارسی و انگلیسی شده در آنمطرح

و...(، طیفی از  زیستمحیط، رفتار دوستدار گرایانهزیستمحیطهای مرتبط )رفتار با کلیدواژه

بندی و شناسایی شد. ها، اسناد و مقاالت مرتبط گردآوری، طبقههای موجود درمدلشاخص

 حاصل این گردآوری به شرح زیر است:

گرایانه بر اساس زیستموثر در بروز رفتارهای محیطترین عوامل. مهم1جدول 

 هااسناد، مقاالت و مدل

 (گرایانهحیطمدل خطی رفتار م)زیستی است. دانش منجر به نگرش و نگرش منجر به رفتار محیط 

   .عالوه بر دانش و نگرش، عادت هم نقش مهمی در بروز رفتار دارند(Owens, 2000)  

 ای هست که شامل عوامل زیر است: تجربه مستقیم در مقابل تجربه بین نگرش و رفتار فاصله

 ، (Rajecki, 1982)رفتار.   –زمانی، سنجش نگرش غیرمستقیم، تأثیرات هنجاری، اختالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. pro-environmental consciousness 
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 محیطی ارتباط داشته باشد روی رفتار مؤثر است.طور مستقیم با رفتار زیستوقتی به نگرش 

(Fishbein & Ajzen, 1975)   

 نگرش روی نیت رفتار و نیت تحت تأثیر هنجارها و باورهای رفتاری و هنجاری قرار دارد( .Ajzen & 

Fishbein, 1980  ) 

 م زبانی و احساس تعهد فردی، همچنین عوامل دانش استراتژی کنش، منبع کنترل، نگرش، التزا

 ,Hines. ) زیست هستند.اقتصادی و اجتماعی متغیرهای در ارتباط با رفتار دوستداران محیط

Hungerford and Tomera, 1990  ) 

  است.  انهیگراستیزطیمحرفتار خیرخواهانه و همدلی موجب بروز رفتارهای(Eisenberg and 

Miller, 1987) 

 زیست است.  ر خیرخواهانه و وضعیت بهتر اقتصادی موجب بروز رفتارهای دوستدار محیطرفتا

(Borden and Francis, 1978) 

  نیست.   ستیزطیمحوضعیت خوب اقتصادی لزوماً باعث بروز رفتارهای دوستدار(McLaren et al., 

1998) 

  ل مؤثر در رفتار بینی عوامنفس، حس تعلق، کنترل شخصی، خودکارآمدی و خوشعزت

 (Geller)هستند.   انهیگراستیزطیمح

 محیطی هستند.  کنترل شخصی، همدردی و مراقبت فعال عوامل مؤثر در بروز رفتارهای زیست

(Allen and Ferrand, 1999) 

 محیطی هستند.  ای برای بروز رفتار زیستهای اجتماعی، ایگوئیستی و بیوسفری انگیزهگرایش(Stern, 

1993) 

 های رفتاری ، مشوق(شامل عوامل زیرساختی و اقتصادی)زیستی نگرش و ارزش، امکان بروز رفتار محیط

، بازخورد مثبت ناشی از بروز رفتار (جویی مالیشامل مقبولیت اجتماعی، کیفیت زندگی و صرفه)

عوامل مطرح  زیستی و تأثیر غیرمستقیم دانش بر رفتار و تأثیر مستقیم آن بر نگرش و ارزش ازمحیط

 (Fietkau and Kessel, 1981)هستند.   انهیگراستیزطیمحدر بروز رفتار 

 وخو، منبع کنترل، زمان کافی، وضعیت اقتصادی مناسب و اطالعات کافی نقش مهمی در نگرش، خلق

 (Blake, 1999 )کند.  زیست ایفا میرفتارهای دوستدار محیط

 کنند. محیطی ایفا مینگرش و رفتار زیست جنسیت و تحصیالت بیشترین اثر را روی(Lehmann, 

1999) 

 انهیگراستیزطیمحزیستی تأثیر دارد. جوانان بیشتر از سالخوردگان رفتار عامل سن در بروز رفتار محیط 

 (Arcury, 1990)دهند.  از خود بروز می

 شود.  الی داده میسزیستی در سنین میانبینی محیطترین جهانسن از عوامل مهم است و قوی

(Blaiki, 1994) 

 زیست هستند و انسان را به بروز رفتار اخالقی ها و اعتقادات از عوامل حفظ محیطدین، باورها، ارزش

 (0402عابدی سروستانی، )زیست موظف کرده است. نسبت به محیط

 زیستی رفتار محیطبینی انسان، از عوامل مؤثر در شناسی و جهانزیست و معرفتنگاه بشر به محیط

 (0404محقق داماد، )است. 
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 شاه ولی، )زیست موردتوجه قرار گیرد. وجوه فلسفی و دینی باید در رفتارهای انسان نسبت به محیط

0460) 

 (0400سروش، )سزایی برخوردار است. تبیین مفاهیم اخالقی متناسب با تحوالت اجتماعی از اهمیت به 

 (2000دی پائوالف )سان با طبیعت نقش دارد. اخالق دینی در نوع برخورد ان 

 (0402جوادی آملی، )زیست از تکالیف بشری و حقوق انسانی است. حفظ محیط 

 (2002کالموس و آجی من، )است.  انهیگراستیزطیمحتر باعث تغییر رفتار کنترل درونی قویمنبع 

  . .انگیزه از دالیل نیرومند بروز یک رفتار است( Preuss, 1999) 

 کند. هایی است که تغییر در رفتار را تسهیل میطور غیرمستقیم موجب تقویت مکانیزمدانش به

 (0402فردوسی و همکاران، )

 های رفتاری و دانش حلبندی موجود درباره دانش: دانش مربوط به عمل دربرگیرنده راهدر تقسیم

 .(Frick, 2004)کند های رفتاری کمک میحلاثربخش به انتخاب راه

 زیستی حداقلی از دانش موردنیاز است گرچه جزئیات و دانش فنی برای بروز هشیارانه رفتار محیط

زیستی کمک کند. عوامل اقتصادی و فرهنگی به بروز رفتار محیطکمکی به افزایش بروز این رفتار نمی

 (Preuss, 1999)کند.  می

 زیستی از عوامل مؤثر در های محیطپرورش و سازمانوزیستی خانواده، الگوها، آموزشهای محیطارزش

 (Chawla, 1999)زیست هستند. بروز رفتارهای دوستدار محیط

 هزینه همبستگی زیادی دارد زیستی کمزیستی روی رفتار محیطنگرش محیط(Diekmann and 

Preisendoerfer, 1992) 

 (2002موس و آجیمن، کال)دارند. ها نقش مهمی در بروز رفتارها بر عهدهعادت 

 زیست میزبان مؤثر گردشگری فرهنگی و اکوتوریسم در مقایسه با گردشگری تفریحی در حفظ محیط

 (0496فاضلی، جعفر صالحی، )است. 

 احتمال بیشتری موجب بروز رفتار دوستدار گرایانه دارند بهزیستارتباط با افرادی که هنجارهای محیط

 (Videras et al., 2012 )زیست خواهد بود. محیط

 گذارد.  زیستی تأثیر مینگرانی درباره حسن شهرت فرد نیز بر رفتارهای دوستدار محیط

(Alp´ızarand Gsottbauer, 2015) 

 ها طور مثبت روی نیت کارکنان و رفتار سبز آنبه (وهوای سبزآب)ها زیستی شرکتاستراتژی محیط

 (Norton et al., 2017 )گذارد. تأثیر می

 زیستی ظهور کرده است. گذاری محیطعنوان یک رویکرد نوین در ارزشرویکرد شادمانی به(Welsch 

and Kühling, 2009) 

 طور مثبت روی نیت مشارکت در این رفتارها در زیستی بهیابی از رفتارهای دوستدار محیطانتظار لذت

 (Hartmann et al., 2017 )آینده تأثیر دارد. 

 ها و به دنبال آن بر رفتار اکولوژیکی و بهزیستی ذهنی تأثیر ها و نگرشطبیعت قویاً روی ارزش ارتباط با

 (Mayer and Frantz, 2004)گذارد. می

 که با طبیعت ارتباط دارند، بیشتر است.  زیستی در کسانیهای محیطاحتمال وجود دغدغه(Schultz 
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et al, 2004) 

 گذارد.  زیستی تأثیر میطایدئولوژی سیاسی روی نگرش محی(Guber, 2013) 

 خواه و زیستی دارند تا جمهوریهای محیطگرای لیبرال بیشتر نگرشافراد دموکراتیک و چپ

 (Dunlap, 1975)کار.  محافظه

 زیستی بیشتری دارند.  های محیطهای سیاسی مشابه باورها و نگرشحزب چپ و افرادی با گرایش

(Neumayer, 2004) 

 شوند بازدارنده زیستی به کار بسته میهای محیطزیستی که در زمینه سیاستهای محیطریمتح

 (Almer and Goeschl, 2010)اند.  مناسبی بوده

 توانند در ارتقای رفتار بازیافت مؤثر باشند. های خاص میسیاست(  Kirakozian, 2016) 

 های یافته با نیتکه در اقتصادهای توسعهی زیست در افراداحتمال بروز رفتارهای دوستدار محیط

 (Morren and Grinstein, 2016)کنند بیشتر است. زیستی زندگی میمحیط

یک بهشاخص( که از طریق شمارش یک 90ها )از بین ، بیشترین شاخص0بر اساس جدول 

منابع شاخص استخراج شده از  60آمده است موردبررسی درصد فراوانی قرار گرفت. دستبه

دهنده بیشترین عوامل مؤثر در بروز رفتار مذکور بر اساس درصد فراوانی نشان

%(، دانش، 00/02اند از: نگرش )ترتیب عبارتاینها بهاست. این شاخص گرایانهزیستمحیط

%(، اقتصادی 29/6شناسی )بینی و معرفت%(، دین، جهان49/06تحصیالت و اطالعات )

%( و قوانین و 04/0%(، اجتماعی و فرهنگی )09/5%(، ارزش )09/5%(، منبع کنترل )29/6)

سوم عوامل مؤثر در شاخص مذکور، یک 0%(؛ بنابراین با بررسی 44/4ها )گذاریسیاست

موردبررسی قرار گرفت. در این مرحله برای نیل به  زیستمحیطبروز رفتارهای دوستدار 

ها متناسب با وضعیت ایران، چنین بومی کردن شاخصتر و همهای عملیاتیشاخص

آن به طرق محتوایی و صوری، بر اساس نظر گروه خبرگان  0همچنین بررسی روایی یا اعتبار

نفر از اساتید  02و  زیستمحیط نفر از اساتید حوزه 04نفر از متخصصان،  62شامل 

ی اگزینه 5شاخص و با استفاده از طیف لیکرت  0ای برای نامهشناسی، پرسشجامعه

ها، آزمایی قرار گرفت. با توجه به ضرایب هرکدام از شاخصطراحی، سنجیده و مورد راستی

ها و نیز محاسبه میانگین و انحراف معیار، استانداردسازی و اطمینان از مجموع نمرات آن

ها برای هریک از ترین گویهها انجام شد و بر این اساس مناسبها با شاخصتناسب گویه

اسایی و موردمطالعه قرار گرفت. در این پژوهش برای انتخاب خبرگان از روش ها شنشاخص

 شناسی است استفاده شده است.گلوله برفی که یک روش غیر احتمالی در جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Validity 
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جامعه آماری این پژوهش متشکل از دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی  

نامه برای شهروندان شهر حله دو پرسششهرداری تهران بود. در این مر زیستمحیطحوزه 

گیری تصادفی تهیه و تنظیم شد. روش نمونه زیستمحیطتهران و مدیران اجرایی حوزه 

صورت کامل تکمیل شد که بر اساس نفر از شهروندان به 200نامه توسط بوده و پرسش

 قبول است.فرمول کوکران این حجم نمونه با توجه به حجم جامعه آماری قابل

 
 . فرمول کوکران حجم نمونه1فرمول

دهند. همچنین مناطق دهندگان گروه دوم را تشکیل مینفر از مدیران اجرایی نیز پاسخ 09

دهندگان است. در گانه شهر تهران قلمرو مکانی این تحقیق برای هر دو گروه پاسخ 66

موجود که منجر به تغییر رفتار ها و راهکارهای سیاست»آزمون فرضیه پژوهش 

شده از های گردآوریداده« شود از کارایی باال برخوردار نیستی شهروندان میزیستمحیط

ای و کای تک نمونه Tهای تحلیل آماری چون آزمون نامه با استفاده از روشطریق پرسش

رار گرفت. برای وتحلیل قمورد تجزیه SPSSای افزار رایانهنرم 66اسکوئر در محیط نسخه 

استفاده شد. ضریب  SPSSافزار از ضریب آلفای کرونباخ در نرم 0محاسبه ضریب پایایی

و برای  649/4نامه شهروندان برابر ها در پرسشکرونباخ برای قوانین و سیاست آلفای

توان بر این اساس نتیجه گرفته که سؤاالت و است و می 640/4مدیران اجرایی برابر 

 شده از انسجام درونی برخوردار بوده و قابلیت سنجش را دارا است.طرحهای گویه

 های توصیفی تحقیقیافته

دهندگان جامعه نمونه در گروه های فردی پاسخهای توصیفی پژوهش شامل ویژگییافته

شهروندان شامل سن، جنس، وضعیت تأهل، بعد خانوار، میزان تحصیالت، شغل و متوسط 

 و به شرح زیر است:ها میزان درآمد آن

ترین % قرار و کم4/00سال با درصد فراوانی  49-44دهندگان بین سنین اکثرپاسخ سن:

 % بودند.5/4سال با درصد فراوانی  64دهندگان در گروه سنی باالتر از پاسخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Reliability 
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% 5/69دیگر عبارتاند. بهنفر زن بوده 056نفر مرد و  009نفر،  200از کل  جنس:

 اند.دهندگان زن بوده% از پاسخ5/64و  دهندگان مردپاسخ

دادند، % تشکیل می5/60نفر معادل  050دهندگان را متأهلین با تعداد اکثریت پاسخ تأهل:

 % مجرد بودند.5/60نفر، معادل  004همچنین 

% جامعه آماری شهروندان را تشکیل 0/44نفر،  4بیشترین بعد خانوار با  خانوار:بعد

 % در رتبه دوم بودند.4/40نفره با  0انوارهای ازآن خاست، پسداده

% و 42/40نفر دارای مدرک کارشناسی معادل  640بیشترین با تعداد  تحصیالت:

 % بودند.60/4نفر یعنی  60ترین سطح تحصیلی گروه زیردیپلم با فراوانی پایین

دار و % خانه0/02دهندگان دارای شغل کارمندی، % از پاسخ6/05نفر معادل  694 شغل:

 % دارای شغل آزاد بودند.4/06

ازآن با % و پس4/69بیشترین میزان درآمد در بازه دو تا چهار میلیون تومان با  درآمد:

 % متعلق به گروه درآمدی چهار تا شش میلیون تومان بود.66

 0دهندگان در منطقه منطقه شهر تهران است. بیشترین پاسخ 66شامل  محل سکونت:

 درصد( ساکن بودند. 2/4) 9ها در منطقه ترین آنمدرصد( و ک 2/04)

های توصیفی در گروه مدیران اجرایی شامل سابقه فعالیت اجرایی، سطح تحصیالت و یافته 

 رشته تحصیلی بدین شرح است:

دهندگان در گروه مدیران اجرایی شهرداری تهران برحسب سابقه توزیع فراوانی پاسخ

 05نفر بیش از  04دهنده، سابقه فعالیت ن اجرایی پاسخنفر مدیرا 09از میان  فعالیت:

 سال بود. 5نفر کمتر از  2سال و  04تا  5نفر بین  09سال،  05تا  04نفر بین  00سال، 
دهندگان در گروه مدیران اجرایی شهرداری تهران برحسب تحصیالت: توزیع فراوانی پاسخ

% و 90/02درک کارشناسی ارشد با در این گروه بیشترین فراوانی مربوط به دارندگان م

% دارای مدرک دکتری و 64/04% است. همچنین 60/40ازآن مدرک کارشناسی با پس
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% از مدیران اجرایی شهرداری 02/06% دارای مدرک کاردانی بودند. رشته تخصصی 40/0

 ها بود.% از آنان در سایر رشته00/56و  زیستمحیطتهران در حوزه 

، نخست گرایانهزیستمحیطها و قوانین موجود در بروز رفتارهای استبرای بررسی تأثیر سی

به تفضیل  زیستمحیطهای رفتار دوستدار های توصیفی وضعیت شاخصدر بخش یافته

 های توصیفی، میانگینبندی یافتهموردبحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه جمع

طبق نتایج  زیستمحیطرایی حوزه های رفتاری در دو گروه شهروندان و مدیران اجشاخص

 ها بررسی شد.نامهآمده از پرسشدستبه

های مؤثر در بروز رفتار محیط های شاخص قوانین و سیاستوضعیت گویه

 در گروه شهروندان: گرایانهزیست

های مؤثر های مرتبط با قوانین و سیاست( نتایج حاصل از تحقیق در رابطه با گویه6جدول )

طور که پیدا است . همان0دهدزیستی از دیدگاه شهروندان را نشان میتار محیطبر تغییر رف

های اقتصادی به اندازه کافی مشوقها بهگذاریبه نظر من، قوانین و سیاست»گویه 

دارای بیشترین مقدار و  09/6با میانگین « کنندهای پاک اعطا میتولیدکنندگان انرژی

زیست و مسائل مربوط به آن توجه شور به موضوع محیطبه نظر من نظام آموزشی ک»گویه 

 دارای کمترین مقدار است. 04/0با میانگین « کافی دارد

های مؤثر بر تغییر های مرتبط با شاخص قوانین و سیاستاطالعات توصیفی گویه .2جدول 

 زیستی از دیدگاه شهروندانرفتار محیط

 ردیف گویه میانگین

94/1 
عنوان یکی از زیست بهها به موضوع محیطگذارینین و سیاستبه عقیده من در قوا

 شودطورجدی توجه میاجزای اکوسیستم شهری به
1 

91/1 
های شهری و عمرانی زیست، برای کلیه پروژهبه نظر من، در ارزیابی اثرات محیط

 گیردمطالعات کافی صورت می
2 

89/2 
های اقتصادی به ه کافی مشوقاندازها بهگذاریبه نظر من، قوانین و سیاست

 کنندهای پاک اعطا میتولیدکنندگان انرژی
3 

83/1 
زیست و مسائل مربوط به آن توجه به نظر من نظام آموزشی کشور به موضوع محیط

 کافی دارد
4 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های مرتبط با موضوع پیش فرض پژوهش آن است که استنباط و نگرش شهروندان متأثر از آموزش قوانین و سیاست 0.

های جمعی و مطالعات شخصی تحصیلی آموزش عمومی و عالی، دریافت اطالعات از طریق رسانه پژوهش در مقاطع مختلف

 است.
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 ردیف گویه میانگین

 5 زیستی از حمایت الزم دولت برخوردار هستندنهاد محیطهای مردمبه عقیده من سازمان 97/1

98/1 
گذاری خصوصی در جهت اندازه کافی از سرمایهها بهگذاریمن قوانین و سیاست به نظر

 کندزیستی حمایت میکاهش معضالت محیط
6 

91/1 
ای است که تولیدکنندگان به رعایت استانداردهای گونهبه عقیده من قوانین به

 کنند ملزم هستندی در محصوالتی که تولید میزیستمحیط
7 

24/2 

ساله اول تا ششم توسعه های پنجنقش اسناد فرادستی )قانون اساسی، برنامه به نظر من

زیستی مناسب بوده های محیطگذاریاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و...( در سیاست

 است

8 

های مؤثر در بروز رفتار های شاخص قوانین و سیاستوضعیت توصیفی گویه

 :از دیدگاه مدیران اجرایی گرایانهزیستمحیط

های مؤثر بر تغییر های مرتبط با قوانین و سیاستنتایج حاصل از تحقیق در رابطه با گویه

طور که ( آورده شده است، همان4زیستی از دیدگاه مدیران اجرایی در جدول )رفتار محیط

های زیست در پروژهمیزان انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط»شود، گویه مشاهده می

دارای بیشترین مقدار و  44/4با میانگین « حوزه فعالیت شما چقدر است؟ شهری و عمرانی

ها به موضوع گذاریبه چه میزان سازمان متبوع شما در تدوین قوانین و سیاست»گویه 

 60/6با میانگین « عنوان یکی از اجزای اکوسیستم شهری توجه جدی داردزیست بهمحیط

 دارای کمترین مقدار است.

های مؤثر برتغییررفتار های مرتبط قوانین و سیاستعات توصیفی گویهاطال .3جدول 

 زیستی از دیدگاه مدیران اجراییمحیط
 ردیف گویه میانگین

24/2 
ها به موضوع گذاریبه چه میزان سازمان متبوع شما در تدوین قوانین و سیاست

 عنوان یکی از اجزای اکوسیستم شهری توجه جدی دارد؟زیست بهمحیط
1 

33/3 
های شهری و عمرانی حوزه زیست در پروژهمیزان انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط

 فعالیت شما چقدر است؟
2 

55/2 
های سازمان متبوع شما به چه میزان برای مقابله با رفتارهای گذاریقوانین و سیاست

 زیست مفید و مناسب است؟رسان به محیطآسیب
3 

65/2 
های اقتصادی های سازمان متبوع شما برای اعطای مشوقو سیاست به چه میزان قوانین

 های پاک از کارآمدی برخوردار است؟به تولیدکنندگان انرژی
4 

61/2 

ساله اول تا ششم توسعه اقتصادی، های پنجسهم اسناد فرادستی )قانون اساسی، برنامه
فعالیت شما به چه  های محیط زیستی حوزهگذاریاجتماعی و فرهنگی و...( در سیاست

 میزان است؟

5 



  

 

 

 
 711انوهمکاربینخوش؛...موجوددريهااستیوسنیقوانيیکارا

 :های توصیفی از دیدگاه دو گروهبندی یافتهجمع

های موجود در تغییر رفتار های توصیفی مربوط به کارایی قوانین و سیاستمقایسه یافته

دهد که تنها گویه مشترک نشان می 5زیستی از دیدگاه دو گروه جامعه نمونه در محیط

ان نسبت به مدیران اجرایی در خصوص کارایی قوانین و واگرایی در گروه شهروند

به نظر من، در »زیستی شهروندان مربوط به گویه های موجود در تغییر رفتار محیطسیاست

های شهری و عمرانی مطالعات کافی صورت زیست، برای کلیه پروژهارزیابی اثرات محیط

های عمرانی مناسب است وژهاست. ازنظر مدیران، ارزیابی مطالعات در پر« گیرد.می

گرایی ها همچنین نیست؛ اما در خصوص سایر گویهکه از دیدگاه شهروندان ایندرصورتی

 شود.مشاهده می

 آمار استنباطی:

برای آزمون فرضیه پژوهش جهت روشن شدن میزان التزام شهروندان به بروز رفتارهای 

 صورت زیر ساخته شد:بهنخست فرضیه صفر و فرضیه تحقیق  گرایانهزیستمحیط

ی زیستمحیطکارهای موجود که منجر به تغییر رفتار ها و راهسیاست فرضیه صفر:

 شود از کارایی باال برخوردار است.شهروندان می

ی زیستمحیطکارهای موجود که منجر به تغییر رفتار ها و راهسیاست فرضیه تحقیق:

 یست.شود از کارایی باال برخوردار نشهروندان می

ها در گروه مدیران اجرایی در این مرحله برای بررسی سؤاالت تحقیق وسایرتحلیل

منظور ها را مشخص نمود. در این پژوهش بهابتدا باید نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده

شده است. نتیجه اسمیرنف استفاده-ها از آزمون کولموگروفبررسی نرمال بودن توزیع داده

( 020/4آمده )دستمشاهده است. سطح معناداری به( قابل0جدول شماره )این آزمون در 

شده با ها در گروه مدیران مؤید آن است که توزیع مشاهدهدر شاخص قوانین و سیاست

ها در شاخص توزیع نظری یکسان بوده و تفاوتی بین این دو وجود ندارد؛ یعنی توزیع داده

 باشد.ک توزیع نرمال میها در گروه مدیران یقوانین و سیاست
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 هااسمیرنف برای شاخص قوانین و سیاست -داری آزمون کولموگروفسطح معنی .4جدول 

 (sigسطح معناداری ) k-sمقدار  شاخص گروه

 168/0 112/0 هاقوانین و سیاست مدیران

 الف( جامعه نمونه شهروندان:

است، میانگین  45/4تاندارد آلفا دهنده میانگین هرگونه با حد اس( که نشان5مطابق جدول )

به نظر من نظام »بین گویه ترازحد مطلوب هستند. دراینیعنی پایین 40/6ها تمامی گویه

دارای « زیست و مسائل مربوط به آن توجه کافی داردآموزشی کشور به موضوع محیط

ظر من، به ن»ها است. همچنین گویه نسبت به سایرگویه 04/0کمترین میزان با میانگین 

های های اقتصادی به تولیدکنندگان انرژیاندازه کافی مشوقها بهگذاریقوانین و سیاست

، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. 6/ 09بامیانگین « کنند.پاک اعطا می

گونه بیان کرد های حاصل از این آزمون پارامتریک اینتوان بر مبنای خروجیدرنهایت می

زیستی های موجود که منجر به تغییر رفتار محیطنکه قوانین و سیاستکه فرض ای

شود از کارایی باال برخوردار بوده را رد کرد و پذیرفت که بر اساس نظرات شهروندان می

 گرایانهزیستهای موجود که منجر به تغییر رفتارهای محیطجامعه نمونه، قوانین و سیاست

 یی برخوردار نیست.شود از کارایی باالشهروندان می

از دیدگاه  گرایانهزیستمحیطهای موجود در تغییر رفتار کارایی قوانین و سیاست .5جدول 

 شهروندان برحسب آزمون تی تک نمونه

 3آزمون=  یعدد تیمطلوب

 tآماره  میانگین تعداد هاگویه ردیف
درجه 

 آزادی
 معناداری

تفاوت 

 میانگین

فاصله اطمینان 

 درصد 65از 

حد 

 پایین

حد 

 باال

1 

به عقیده من در 

قوانین و 

ها گذاریسیاست

به موضوع 

زیست محیط

عنوان یکی از به

اجزای اکوسیستم 

طورجدی شهری به

641 94/1 659/24- 640 000/0 06/1- 15/1- 98/0- 
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 3آزمون=  یعدد تیمطلوب

 tآماره  میانگین تعداد هاگویه ردیف
درجه 

 آزادی
 معناداری

تفاوت 

 میانگین

فاصله اطمینان 

 درصد 65از 

حد 

 پایین

حد 

 باال

 شود.توجه می

2 

به نظر من، در 

ارزیابی اثرات 

زیست، برای محیط

های کلیه پروژه

مرانی شهری و ع

مطالعات کافی 

 گیرد.صورت می

641 91/1 245/25- 640 000/0 09/1- 17/1- 0/1- 

3 

به نظر من، قوانین 

ها گذاریو سیاست

اندازه کافی به

های مشوق

اقتصادی به 

تولیدکنندگان 

های پاک انرژی

 کنند.اعطا می

641 89/2 989/1- 640 000/0 11/0- 21/0- 0/0 

4 

به نظر من نظام 

ی کشور به آموزش

موضوع 

زیست و محیط

مسائل مربوط به 

آن توجه کافی 

 دارد

641 83/1 539/26- 640 000/0 17/1- 25/1- 08/1- 

5 

به عقیده من 

های سازمان

نهاد مردم

زیستی از محیط

حمایت الزم دولت 

 برخوردار هستند.

641 97/1 000/24- 640 000/0 03/1- 12/1- 95/0- 
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 3آزمون=  یعدد تیمطلوب

 tآماره  میانگین تعداد هاگویه ردیف
درجه 

 آزادی
 معناداری

تفاوت 

 میانگین

فاصله اطمینان 

 درصد 65از 

حد 

 پایین

حد 

 باال

6 

به نظر من قوانین 

ها گذارییاستو س

اندازه کافی از به

گذاری سرمایه

خصوصی در جهت 

کاهش معضالت 

زیستی محیط

 کندحمایت می
 

641 98/1 990/23- 640 000/0 10/1- 02/1- 94/0- 

7 

به عقیده من 

ای گونهقوانین به

است که 

تولیدکنندگان به 

رعایت 

استانداردهای 

ی در زیستمحیط

محصوالتی که 

کنند، تولید می

 ملزم هستند

641 91/1 366/24- 640 000/0 10/1- 09/1- 01/1- 

8 

به نظر من نقش 

اسناد فرادستی 

)قانون اساسی، 

های برنامه

ساله اول تا پنج

ششم توسعه 

اقتصادی، 

اجتماعی و 

فرهنگی و...( در 

های گذاریسیاست

زیستی محیط

641 24/2 780/16- 640 000/0 76/0- 85/0 67/0- 
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 3آزمون=  یعدد تیمطلوب

 tآماره  میانگین تعداد هاگویه ردیف
درجه 

 آزادی
 معناداری

تفاوت 

 میانگین

فاصله اطمینان 

 درصد 65از 

حد 

 پایین

حد 

 باال

 مناسب بوده است.

 مجموع -870/0 962/0 -917/0 000/0 640 -411/39 08/2 641 مجموع

 ب( جامعه نمونه مدیران اجرایی:

است، میانگین  45/4دهنده میانگین هرگونه باحد استاندارد آلفا ( که نشان2مطابق جدول )

میزان انجام »بین گویه تر ازحدمطلوب هستند. دراینیعنی پایین 6/ 20ها تمامی گویه

های شهری و عمرانی حوزه فعالیت شما چقدر زیست در پروژهمطالعات ارزیابی اثرات محیط

ها است. همچنین گویه نسبت به سایرگویه 44/4دارای بیشترین میزان با میانگین « است؟

ها به موضوع گذاریبه چه میزان سازمان متبوع شما در تدوین قوانین و سیاست»

 60/6بامیانگین « اجزای اکوسیستم شهری توجه جدی دارد؟ عنوان یکی اززیست بهمحیط

های حاصل توان برمبنای خروجیاست. درنهایت میکمترین مقدار را به خوداختصاص داده

های موجود در تغییر رفتار از این آزمون پارامتریک، فرض داشتن کارایی قوانین و سیاست

اساس نظرات جامعه نمونه، قوانین و زیستی شهروندان را رد کرد و پذیرفت که بر محیط

شود از کارایی باال زیستی شهروندان میهای موجود که منجر به تغییر رفتار محیطسیاست

 برخوردار نیست.
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از دیدگاه  گرایانهزیستمحیطهای موجود در تغییر رفتار کارایی قوانین و سیاست .6جدول 

 مدیران اجرایی برحسب آزمون تی تک نمونه

 3یت عددی آزمون= مطلوب

ف
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ر
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ن 
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ت م
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فاصله اطمینان 

 درصد 65از 

حد 

 پایین

حد 

 باال

3 

به چه میزان سازمان متبوع شما در تدوین 

ها به موضوع گذاریقوانین و سیاست

عنوان یکی از اجزای زیست بهمحیط

 ی توجه جدی دارد؟اکوسیستم شهر

49 24/2 765/4- 48 000/0 76/0- 07/1- 44/0- 

6 
میزان انجام مطالعات ارزیابی اثرات 

های شهری و عمرانی زیست در پروژهمحیط

 حوزه فعالیت شما چقدر است؟

49 33/3 066/2 48 044/0 33/0 01/0 64/0 

1 

های سازمان متبوع گذاریقوانین و سیاست

ای مقابله با رفتارهای شما به چه میزان بر

زیست مفید و مناسب رسان به محیطآسیب

 است؟

49 55/2 856/2- 48 006/0 45/0- 77/0- 13/0- 

5 

های سازمان به چه میزان قوانین و سیاست

های متبوع شما برای اعطای مشوق

های پاک اقتصادی به تولیدکنندگان انرژی

 از کارآمدی برخوردار است؟

49 65/2 267/2- 48 028/0 35/0- 65/0- 04/0- 

4 

سهم اسناد فرادستی )قانون اساسی، 

ساله اول تا ششم توسعه های پنجبرنامه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و...( در 

های محیط زیستی حوزه گذاریسیاست

 فعالیت شما به چه میزان است؟

49 61/2 6717/2- 48 012/0 39/0- 69/0- 09/0- 

 -01/0 -54/0 -32/0 005/0 48 -969/2 68/2 49 مجموع

 گیرینتیجه

 گرایانهزیستمحیطنتایج این پژوهش بیانگر ضرورت توجه به عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار 

ترین مسائل کشورهای عنوان یکی از مهمیافتگی بهها برای دستیابی به توسعهدر انسان

سوی زیست درحرکت بهن و محیطرو توجه به رابطه دوسویه انساتوسعه است. ازایندرحال
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شهر تهران از اهمیت بسزایی برخوردار است. در در کالن زیستمحیطپایدار و حفظ توسعه

بینی و دین، جهان"، "دانش، تحصیالت و اطالعات"، "نگرش"شاخص  0واکاوی پژوهش 

و قوانین "و  "اجتماعی و فرهنگی"، "ارزش"، "منبع کنترل"، "اقتصاد"، "شناسیمعرفت

کارهای موجود ها و راهسیاست "موردبررسی قرار گرفت و فرضیه تحقیق "هاگذاریسیاست

 "شود از کارایی باال برخوردار نیستی شهروندان میزیستمحیطکه منجر به تغییر رفتار 

زیست تأیید شد. میانگین پایین در هر دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران حوزه محیط

ها مؤید آن است که هر دو گروه جامعه نمونه در شاخص قوانین و سیاستشهرداری تهران 

مناسب  گرایانهزیستمحیطهای جاری در کشور را جهت بروز رفتار قوانین و سیاست

های اقتصادی به تولیدکنندگان دانند. توجه به نظام آموزشی کشور، اعطای مشوقنمی

 زیستمحیطهای مردم نهاد حامی سازمان های پاک، نقش اسناد فرادستی، حمایت ازانرژی

شهر عنوان یکی از اجزای اکوسیستم شهری در کالنبه زیستمحیططورکلی توجه به و به

سوی توسعه پایدار است. زیست و حرکت بهتهران از موارد حائز اهمیت جهت حفظ محیط

ترازحد مطلوب یعنی پایین 40/6ها ها حاکی از آن است که میانگین تمامی گویهیافته

ترین )کم 5از  04/0دهد شهروندان تهرانی با میانگین هستند. نتایج تحقیق نشان می

میانگین بین گویه ها( به عدم توجه نظام آموزشی کشور به مسائل محیط زیست عقیده 

دانش، تحصیالت و "های تأثیرگذار ازجمله شک تحقق بسیاری از شاخصبی دارند.

وپرورش است. ویژه در وزارت آموزشهای کالن کشور بهگذاریدرگرو سیاست "اطالعات

ها )رادیو، تلویزیون و فضای مجازی( در عینیت بخشیدن به گیری از ظرفیت رسانهبهره

و نتایج این تخریب در همه وجوه زندگی حال و آینده  زیستمحیطرسان عملکرد آسیب

گذاری مدیریت شهری و أثیر سیاستتوان تحال نمیها تأثیر بسیار دارد. درعینانسان

دار های الزم برای بروز رفتاردوستاختصاص منابع مالی مناسب در تأمین زیرساخت

نیازمند بستری مناسب  گرایانهزیستمحیطرا نادیده گرفت؛ زیرا بروز رفتار  زیستمحیط

بین دراین پذیر نیست.های مرتبط با این حوزه امکاناست که جز در سایه قوانین و سیاست

شهرداری تهران که در رویارویی مستقیم  زیستمحیطنگاه چندوجهی مدیران اجرایی حوزه 

ها حاکی شهر قرار دارند، بسیار حائز اهمیت است. یافتهی این کالنزیستمحیطبا معضالت 

ترازحد مطلوب است. از دیدگاه این یعنی پایین 20/6ها از آن است که میانگین تمامی گویه

)کمترین مقدار( به موضوع  5از  60/6ها، بامیانگین یران در تدوین قوانین و سیاستمد

عنوان یکی از اجزای اکوسیستم شهری که در تعامل و ارتباط شهری به زیستمحیط
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پیوسته با سایر وجوه زندگی درشهر است، توجه کافی نشده و برای مقابله با رفتارهای 

های حاصل از درنهایت برمبنای خروجی وجود ندارد. ی قوانین مناسبیزیستمحیطمخرب 

های موجود در تغییر توان فرض داشتن کارایی قوانین و سیاستهای پارامتریک میآزمون

زیستی شهروندان را رد کرد و پذیرفت که بر اساس نظرات هر دو گروه، قوانین رفتار محیط

شود از کارایی تی شهروندان میزیسهای موجود که منجر به تغییر رفتار محیطو سیاست

 باال برخوردار نیست.

، در نظر گرفتن زیستمحیطهای گوناگون زندگی شهری متأثر از با توجه به عرصه 

های حمایتی از های تشویقی برای صاحبان صنایع و واحدهای خدماتی سبز، برنامهسیاست

سان در طبیعت، نقش به های انی و نظارت بر فعالیتزیستمحیطهای داوطلبانه فعالیت

همه، افزایش آگاهی، کند. بااینی شهر تهران ایفا میزیستمحیطسزایی در بهبود وضعیت 

 گرایانهزیستمحیطتغییر نگرش و شناخت محیط پیرامون و... اگر با بروز و ظهور رفتار 

وانین و توان قرو مینخواهد داشت. ازاین زیستمحیطهمراه نباشد تأثیری در بهبود وضعیت 

ی و آنچه درنهایت زیستمحیطعنوان رکن اصلی بروز رفتار های مناسب را بهگذاریسیاست

کند برشمرد. هدف این پژوهش جوامع را به سمت بهبود مستمر و توسعه پایدار رهنمون می

های باتوجه به شاخص گرایانهزیستمحیطها در بروز رفتار بررسی نقش قوانین و سیاست

وز رفتار از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی حوزه مؤثر در بر

های کارآمد در شهرداری تهران و لزوم توجه به نقش قوانین و سیاست زیستمحیط

 شهری است. زیستمحیطیابی به وضعیت مطلوب درحوزه دست
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 منابع

 .اپ و نشر اسراء، چاپ سومقم: مرکز چ زیست،اسالم و محیط .(0402جوادی آملی، عبداهلل. )

درآمدی بر فلسفه اخالق از دیدگاه متفکران مسلمان  .(0400سروش، عبدالکریم. )

 .، تبریز، ناشر: موسسه تحقیقاتی علوم انسانی دانشگاه تبریزمعاصر ایران

بسترسازی برای مشارکت در توسعه و حفاظت از منابع  .(0460شاه ولی، منصور. )

اولین همایش منابع طبیعی، مشارکت و توسعه، تهران، دفتر  مجموعه مقاالت طبیعی،

 .ها و مراتع کشورترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل

ماهیت و  .(0402عابدی سروستانی، احمد؛ شاه ولی، منصور؛ محقق داماد سید مصطفی. )

زیست با تأکید بر دیدگاه زیست با تأکید بر اخالق محیطهای اخالق محیطدیدگاه

 .6-0، شماره آوریفصلنامه اخالق در علوم و فنالمی، اس

محیطی شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست .(0496فاضلی، محمد و جعفرصالحی، سحر. )

، سال هشتم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگریگردشگران، 

 .66شماره 

محیطی و ین دانش زیسترابطه ب .(0402فردوسی، سیما؛ مرتضوی، شهرناز؛ رضوانی، نعیمه. )

تا  022، ص 56، شماره نامه علوم انسانیپژوهشزیست، رفتارهای محافظت از محیط

654. 

؛ تهران: نشر جامعه زیستشناسی محیطجامعه( 0495فروتن کیا، شهروز و نواح، عبدالرضا. )

 .شناسان، چاپ اول

ی و احساس مسئولیت اجتماع -بررسی رابطه پایگاه اقتصادی . (0495میرفردی، اصغر. )

فصلنامه زیستی )موردمطالعه: ساکنان نورآباد ممسنی(، اجتماعی با رفتار محیط

 .0سال پنجم، شماره  زیست و توسعه پایدار،آموزش محیط

ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و  زیست،الهیات محیط .(0494محقق داماد، سیدمصطفی. )

 .فلسفه ایران، چاپ اول

References 

Ajzen, Icek., & Fishbein, Martin. (1980). "Understanding attitudes and 

predicting social behavior", Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

ALLEN, James.B. & FERRAND, Jeniffer. (1999). "Environmental locus of 

control, sympathy, and pro-environmental behavior: a test of Geller’s 

actively caring hypothesis", Environment and Behavior, 31(3), pp. 

338–353. 



 

 

 

 

 

 
 

 7011،تابستان71سالششم،شماره(،یاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 776
 

Almer, Christian. and Goeschl, Timo. (2010). "Environmental crime and 

punishment: empirical evidence from the german penalcode", Land 

Economics, 86(4):707–726. 

Alp´ızar, Francisco. and Gsottbauer, E. (2015). "Reputation and household 

recycling practices: Field experiments in costarica", Ecological 

Economics, 120:366–375. 

Arcury, Thomas A. (1990). "environmental attitude and environmental 

knowledge", human organization.49(4); 300-4. 

Baraquia, Lee, (2019) Students science Engagement scale (SSES): 

Developing the the constructs to measure science engagement, 
https://www.researchgate.net/publication/339139596 

Blaiki, Norman. W. H. (1992). "The nature and origin of ecological word 

views: An Australian study", Social science quarterly 73:144-65. 

Blake, James. (1999)."Overcoming the ‘value–action gap’ in environmental 

policy: tensions between national policy and local experience", Local 

Environment, 4(3), pp. 257–278. 

Borden, Richard j. & FRANCIS, Janice.L. (1978)."who cares about 

ecology? Personality and sex difference inEnvironmental concern", 

Journal of Personality, 46, pp. 190–203. 

Chawla, Louise. (1999). "Life paths into effective environmental action", 

The Journal of Environmental Education, 31(1), pp. 15–26. 

De Paula Gabriela, cavalcant Rachel.N (2000). "Ethics: essence for 

sustainability", Journal of cleaner production. 

Diekmann, Andreas. & Preisendoerfer, Peter. (1992). "Persoenliches 

Umweltverhalten, Die Diskrepanz zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit" Koelner Zeitschrift fuer Soziologie und 

Sozialpsychologi, 44, pp. 226–251. 

Dunlap, Riley E. (1975)."The impact of political orientation on 

environmental attitudes and actions". Environment and behavior, 

7(4):428–454. 

Eisenberg, Nancy. & Miller, Paul. (1987). "The relation of empathy to 

prosocial and related behaviors", Psychological Bulletin, 101, 91-119 

Fietkau, Hans-Joachim. & KesselL, Hans. (1981)" Umweltlernen: 

Veraenderungsmoeglichkeite n des Umweltbewusstseins". Modell-

Erfahrungen (Koenigstein, Hain Vol. 18). 

Frick, Jacqeline; Kaiser, Florian G.; Wilson Mark. (2004). "Environmental 

knowledge and conservation behavior: exploring prevalence and 

structure in a representative sample", Personality and individual 

differences.volume 37, 1597-1613. 

Guber, Deborah Lynn. (2013). "A cooling climate for change? Party 

polarization and the politics of global warming", American 

Behavioral Scientist, 57(1):93–115. 



  

 

 

 
 771انوهمکاربینخوش؛...موجوددريهااستیوسنیقوانيیکارا

Hartmann, Patrick., Eisend, Martin., Apaolaza, Vanessa., and D’Souza, 

Clare. (2017). "Warm glow vs. altruistic values: How important 

isintrinsic emotional reward in proenvironmental behavior?" Journal 

of Environmental Psychology, volume 52, 43-55. 

Hines, Jody M, Hangerford, Harold.R. & Tomera, Audrey.N. (1986-87). 

"Analysis and synthesis of research on responsible pro-environmental 

behavior: a meta-analysis", The Journal of Environmental 

Education, 1-8. 

Kirakozian, Ankinee. (2016). "One without the other? behavioral and 

incentive policies for household waste management", Journal of 

Economic Surveys, 30(3):526–551. 
Khazian, Azar M. (2004). "Implicit connections with nature", Journal of 

environmental sychology, 24(1):31–42. 

Kollmuss, Anja. & Agyeman, Julian. (2002), "Mind the Gap: why do people 

actenvironmentaly and what are the barriers topro-environmental 

behavior?" Environmental Education Research, 8(3):239-260. 

Lehmann, Jurgen. (1999). "Befunde empirischer Forschung zu 

Umweltbildung und Umweltbewusstsein" okerz, volume 4. 

Mayer, F. Stephan. and Frantz, Cynthia. M. (2004). "The connectedness to 

nature scale: A measure of individuals feeling in community with 

nature", Journal of environmental psychology, 24(4):503–515. 

Mclaren, Duncan, Bullock, Simon. & Yousuf, Nusrat. (1998). "Tomorrow’s 

World. Britain’s Share in a Sustainable Future" London, Earthscan. 

Morren, Meike. and Grinstein, Amir. (2016). "Explaining environmental 

behavior across borders: A meta-analysis". Journal of Environmental 

Psychology, 47:91–106. 

Neumayer, Eric. (2004). "The environment, left-wing political orientation 

and ecological economics", Ecological economics, 51(3):167–175. 

Norton, Thomas A., Zacher, Hannes, Parker, Stacey L., and Ashkanasy, Neal 

M. (2017). "Bridging the gap between green behavioral intentions and 

employee green behavior: The role of green psychological climate", 

Journal of Organizational Behavior, volume 38, 996-1015. 

Owens, susan. (2000) "Engaging the public: information and deliberation in 

environmental policy", Environment and planning A, 32, pp. 1141-

1148. 

Rajecki, D.W. (1982) "Attitudes: themes and advances" (sunderland, MA, 

Sinauer). 

Videras, Julio, Owen, Ann L., Conover, Emilly, and Wu, Stephen. (2012). 

"The influence of social relationships on pro-environment behaviors", 

Journal of Environmental Economics and Management, 63(1):35–

50. 



 

 

 

 

 

 
 

 7011،تابستان71سالششم،شماره(،یاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 772
 

Welsch, Heinz. and K¨uhling, Jan. (2016). "Green status seeking and 

endogenous reference standards", Environmental Economics and 

Policy Studies, 18(4):625–643. 

Stern PaulC., 2000: "Toward a Coherent Theory of Environmentally 

Significant behviour", Journal of Social Issues, vol.56, 407-424. 

 
  

 


