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 چکیده

 محیطیزیست رفتارهای و زیستمحیط حفظ بر فرهنگی عواملتأثیر میزان  شناخت هدف با پژوهش حاضر

استفاده  تومه ژرژ و گیدنز پارسونز، وبر، دورکیم، نظریات از نظریچارچوب  تدوین جهت است. انجام گرفته

دو  در افراد از نفر 088 روی بر پرسشنامه تکنیک پیمایش و روش تحقیق از استفاده پژوهش با این است. شده

 جداول قالب در و توصیفی آمار سطح در هاداده وتحلیلتجزیه است. شده انجام تهران شهر 10 و 5 منطقه

 و متغیره چند رگرسیون پیرسون، همبستگی ضریب از استفاده با استنباطی آمار سطح در و توزیع فراوانی

 اجتماعی، اخالق احساس مسئولیت، متغیرهای که داد نشان حاصله نتایج .است گرفته مسیر انجام تحلیل

در مقابل  هستند. مؤثر محیطیزیست رفتارهای و زیستمحیط حفظ بر دینی و سنتی هایارزش آموزش و

 .نیامد دست به محیطیزیستدر رفتار  هنجارسازی میان داریمعنیرابطه 

از جمله رفتار  جامعه یک در افراد رفتارهای کنندهتعیین عامل فرهنگ که گفت توانمی کلی گیرینتیجه یک در

 است. محیطیزیست
 

 

 ینید یهاارزش ،یادگیری ،یاجتماع اخالق ،یتمسئول احساس ،محیطییستز رفتار ،زیستیطمح :هایدواژهکل
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 قدمهم

 و عوامل و منابع موجودات، مجموعه از که است یخداوند موهبتی زیستیطمح و طبیعت

 وابسته آن به حیات ادامه و دارد وجود زنده موجود هر اطراف در که شرایط هماهنگی

 و انسان یازهاین ترینیاصل کنندهینتأم و زندگی محل زیستیطمح .آیدیم وجود به است

سلطه  دوران در انسان متأسفانه اما گرددیم افزوده آن اهمیت بر هرروز که است اییدهپد

 ایجاد طبیعی، منابع از یزیربرنامه بدون و رویهیباستفاده  به خاکی کره این بر یشخو

 .است پرداخته ،زیستیطمح یبتخر و وهواآب ،خاک در خطرناک هاییآلودگ

 .است ستیزطیمح از حفاظت و پایدار توسعه موتورمعنائی به و اصلی عامل فرهنگ

مرتبط  باهم انسان فرهنگی و طبیعی محیط که شد خواهد حاصل زمانی ستیزطیمح بهبود

 در جامعه یک اقشار تمامی در یطیمحستیز اخالق وجود هدفی، تحقق چنین الزمه .باشند

 از اعم خود زندگی طیمح به نسبت بشر دئالیا رفتار یطیمحستیزاخالق  .هست کشور یک

 یرفتارها( مجموعه 27-1307:20 ٬اژدری) است. یفرهنگاجتماعی و  محیط طبیعی، محیط

 گریدعبارت؛ بهخواهد بود یزندگدر ابعاد مختلف  یدهجهتدر بستر فرهنگ موجب  مندضابطه

را  ییایوپو  یشادابانتظار  توانیم یزماناست و  جانبههمهتوسعه  یاصلو ساختار  شهیرفرهنگ 

 باشد. افتهیانجام  یاصول صورتبهساختار  نیا کهجامعه تصور نمود  یبرا

 متشابهی هایچالش با محیطیزیست فرهنگ زمینه در کشور جمعیت غالب متأسفانه

 هایآلودگی فشار است، سابقهبی آن پیچیدگی و مقیاس دامنه، و وسعت روبروست

 مفاهیم، ادراک سطوح در کشور فرهنگی جامعه هنوز و بحرانی است مرز در محیطیزیست

 فرهنگ صورتبه بایدوشاید که طورآن است تاکنون نتوانسته ... و نوین هایشناسیروش

 اساسی، قانون پنجاهم اصل در بااینکه .نماید جایگاهی پیدا کشور در کاربردی و محیطیزیست

 به هم دیگری مقررات و قوانین و نگارش نگر سوهمه  و زیبا بسیار زیستمحیط حفظ اهمیت

 شعار در تنها زیستمحیط حفظ اما است، گردیده مصوب و تدوین و تهیه آن از تبعیت

 احساس نبود ،محیطیزیست هایآگاهی و آموزشی خألهای دلیل به که چرا است، ماندهباقی

 هایآلودگی فرهنگی، فقر و مناسب اجتماعی اخالق عدم جامعه، کل در مسئولیت

 .داده است سوق بحرانی مرز به را کشور محیطیزیست
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 مسئله بیان

 و آرامش تنهانه محیطیزیست فاجعه .است زیستمحیط حفظ مسئله جهان روز مسائل از

 محافل در دلیل همین به ،کندمی تهدید را بشر موجودیت که ربایدمی انسان زندگی از را امنیت

 است. روز بحث ترینجدی و صداترین سرو پر محیطیزیست بحث و سیاسی علمی

 (20:1300،والیی)

مدن انسان مت دیدگاه یکی کندمی توجهجلب بیشترعلل و عوامل آن دو عامل  پیگیریدر 

ه و بر دانست طبیعت مالکمتمدن خود را  بشر است. آوریفنتوسعه  دیگری نسبت به طبعت،

 را داراست طبیعتاشرف مخلوقات حق هرگونه استفاده از  عنوانبهانسان  کهباور است  این

 آورینفبا توسعه  دیگرطرف  از داشته باشد. مسئولیتیو نگهداری آن  بازسازیدر  آنکهبدون 

عوامل سازنده و  همین که خالیبه دست آورده در  انگیزیشگفتو  عظیم دستاوردهایبشر 

 (20ار داده است. )همان:قر نابودیبشر را در معرض  زندگی کنندهدگرگون 

 فنی مسائل به دیگر هاآن قلمرو که اندکرده پیدا دامنه قدریبه محیطیزیست مسائل اکنون

 مسائل کل در و انداجتماعی مفهوم دارای عمیقاً محیطیزیست مسائل امروزه .شودنمی ختم

 بایستی جامعه یک فرهنگی هایبافت پذیرش منظوربه و دارند فرهنگی ریشه محیطیزیست

 دارد ارتباط زیادی مسائل به زیستمحیط حفظ .نمود برخورد با موضوع ساختاری صورتبه

 رفتارهای زیستمحیط مسئله در .است اجتماعی فرهنگ آن مسئله ترینمهم و ترینبزرگ که

 از درست درک عدم و شهرنشینی فرهنگ با ناآشنایی به علت زیستمحیط با ارتباط در نابهنجار

 مردم زیرا است مردم فرهنگی اعتقادات و وضعیت جامعه بر حاکم محیطیزیست اوضاع

 با همزیستی با همراه زیستن فرهنگ و محیطیزیست امکانات و طبیعی منابع از استفاده فرهنگ

 به که دارد آن بر سعی تحقیق این که اندنکرده درونی را آن درستیبه یا و اندنیاموخته را طبیعت

 .بپردازد زیستمحیط حفظ بر مؤثر فرهنگی عوامل از جنبه چند

 دست هایساخته و طبیعی هایداشته همه قبال در امروزی انسان وظیفه تریناساسی

 و ترسیدمی طبیعت از انسان که وقتی تا بینیممی دقت کمی با اوست. "پذیریمسئولیت"انسان،

 را خود معمول روال چیزهمه کند، حفظ را خود اقتدار و قدرت بود توانسته طبیعت زمانی که تا

 منظم بود ایچرخه که چرا بود، زیبا هم طبیعت و جنگل قانون حتی .داشت قانون طبیعت طبق

 و هوش مدد به خود ورود با انسان اما ؛داشت دوباره تولدی رفتنی، از بین هر آن در که

 (03:1302)اسالم زاده،.زد برهم را آن ایچرخه حرکت و طبیعت نظم استعدادش،
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 اخالق مسائل، همه مورد در که دینی هستند. اسالم مبین دین به مقید ما جامعه مردم

 آبادانی و عمران به ایویژه اهمیت و را دارد خاص خود رهنمودهای و هافرمان محیطیزیست

 است. داده

 به مکلف را او و داده را الزم امکانات و قدرت انسان به خداوند قرآن، آیات طبق بر

 که است خدایی او» خوانیممی هود سوره در زمینه همین در است نموده آبادانی زمین و عمران

قرآن  (01 آیه هود، سوره«)واگذاشت شما به را اش آبادانی و عمران و زمین بیافرید از را شما

 اما است آماده نظر هر از وسایل اینکه به اشاره تفویض کرده، شما به را زمین خداوند گویدنمی

 (120:1307،لفمجانی اصغری) سازید. آباد را زمین خویش کوشش و کار با باید شما

 است، عالقه نداشتن زیستمحیط از حفاظت در افراد مشارکت عدم عمده دالیل از یکی

 جلب فرآیند مرحله، اولین در مشکالت شناخت برای عمومی عالقه افزایش که طوریبه

 اکثریت و دارند موضوع به نسبت کمی اطالعات عمومی افکار لیکن است،عمومی  مشارکت

 Marzo,1980: 22)) شوند. ترغیب محیط هایواقعیت و شناسایی مشکالت برای باید جامعه

 .است مؤثر بسیار باطنی عالقه و فهم قابل و اطالعات شفاف نقش میان این در

 رشد روبه حیات امروزه .است انسانی ارزشمند توانایی یک عنوانبه سواد از برخورداری

 فرهنگ ارتقاء و تحول ایجاد بنابراین ؛خورده است پیوند دانش و سواد میزان با جوامع

 اشاعه و محیطیزیست مسائل زمینه انسانی در نیروی وریبهره افزایش مستلزم محیطیزیست

 (23:1300فرصت،) است. ترگسترده ابعاد در محیطیزیست آموزش

 در که است ورسومیآداب احیاء شده است، پرداخته آن به مقاله این در که دیگری مسئله

 جامعه اعضای به اینکه و هاآن کردن پررنگ .دارد وجود زیستمحیط حفظ مسئله هاآنبطن 

 عمق از کند، پیشه را پرستی سنت سنتی، هایارزش جایبه که ایجامعه .گردند معرفی

 ظواهر در آن هایارزش که ایجامعه چنین در .شود آن گرنظاره فقطو  آیدمیبیرون  هاارزش

 جایگاهی پیدا تواندنمی مسئولیت رود،می بین از اشاره یک با حبابی، مانند شود خالصه

 (58:1308)اسالم زاده،.کند

 هرگونه به حال ندارند، را خود زیستمحیط از محافظت توانایی تنهایی به مردم طرفی از

 معنای به و گیرند عهده بر وظایفی شهروندان مانند نیز نهادها ،هاسازمان ،هاارگان باید .باشد که

 وظیفه هست. نیز هاارگان دیگر و هاسازمان عهده بر است شهروندان عهده برکه  وظایفی دیگر
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 بودن ارزشمند به مردم توجه دادن جمله از زمینه این در مهم هاینقش ایفای هاسازمان مهم

 .است شهری مناسب هنجارهای اجرای و ساخت با این مهم سازیبرجسته و زیستمحیط

 

 اهمیت تحقیق و ضرورت

 هر دواندن است، ریشهما در حال  سیاره اجزایهمانند سرطان در  محیطیزیست هایناهنجاری

ست ا تکویندر شرف  یاحادث شده  که تغییراتیو  هادگرگونیجهان از  تحقیقاتی مراکزروز 

 هااقیانوس حتیو  هادریاچه ها،رودخانه ،زیرزمینی هایآب( 11:1300فرصت،) .دهندمیخبر 

 ،انپرندگ ،حیوانات هایگونهتعداد  از است. تخریبدر حال  هاآن اکولوژی سیستمآلوده شده و 

و  شودمی کاسته زیستمحیطو نامساعد شدن  آلودگیموجودات زنده به علت  دیگرو  گیاهان

 هکاست  هوایی روزافزون آلودگی بدتراز همه  شاید رو به اتمام است. طبیعیمنابع  از برخی

 طبیعتکه رسد نظرمی به چنین طورکلیبه .کندمی تهدید را هاانسان سالمتیو  کنیممیاستنشاق 

 جهات از ما کره زیستمحیط درنهایت و است تدریجی نابودی حال در ما انگیزاعجاب و زیبا

 (13:1303،دبیرسیاقی) .است گرفته قرار شدید فشار تحت مختلف

 آن توسعه بودن جانبههمه و پایداری از اطمینان و زیستمحیط از حفاظت امروزه

 حیاتی هرگونه نگهداری و احیاء بنابراین ،است جهانی جامعه رویپیش چالش ترینجدی

 و انسان بین رابطه زمین. کره روی در هاانسان برای بیشتر و بهتر امکان زندگی با است مساوی

 امکانات ازگزینه  یک تواندمی گونهیک نابودی که خوردههم پیوند  به جهان موجودات سایر

 (30:1300،والیی) دهد.کاهش راانسان  زندگی

 آثار تا کشدمی طول زمانی مدت و نامرئی اکثراً زیستمحیط به وارده صدمات متأسفانه

 دیر فردا» اغلب علت همین به شود ظاهر طبیعت و بشر سالمتی بر آن مختلف مرگبارو  مخرب

 دبیر) آید. عمل به اقداماتی زیستمحیط به صدمات از جلوگیری جهت در که «است

 (13:1303،سیاقی

 گاهی و دوم مقام به جهان در را آن که دارد وجود هاآلودگی اقسام و انواع تهران شهر در

 و زیستگاهی منابع از حفاظت زمینه در اساسی اقداماتی اگر است بدیهی .است اول رسانده

 انسان زیستمحیطخصوص  در جدی مشکالتی نزدیک آینده در صورت نپذیرد، انسان طبیعی

 داشت. خواهیم
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 این هایبازتاب شود، وارد آسیب طبیعی و فرهنگی اجتماعی، محیط به صورتی هر به اگر

 به فقط مسئله این که کنیم تصور چنین اگر حتی کرد، خواهند احساس هاانسان را تمامی آسیب

 (08:1308تومه،) شود. مربوط هاانسان از محدودی گروه

 به توجه عدم و باشد ماندگاری ضامن تواندمی کشور در زیستمحیط از مطلوب استفاده

 و فرهنگی اجتماعی، ،اقتصادی توسعه هایبرنامه مجموعه که باشد مسائلی متضمن تواندمی آن

 و بازدارنده عوامل نقش از درست درک رو این از .سازد روروبه مخاطره با را کشورسیاسی

 از حفاظت امر در موفقیت به تواندمی مشوق عوامل تقویت مقابل در هاآنمیزان  از کاستن

 (Havvey,1995:15) ...بیانجامد زیستمحیط

 جمیع در جامعه مردم آحاد فرد فرد که است این جامعه در محیطیزیست فرهنگ تبلور

 دهندهتشکیل عواملبه گاههیچ و بدانند ارزش با و حیاتی پدیده یک را زیستمحیط جهات

 یقیناً بکشند سیگار جامعه افراد از درصد 18 اگر نرسانند. آسیبی باشندمیزمین  و آب هوا، کهآن

 ماشین دارای افراد از درصد 28 اگر یا و نمایندمی تضییع را بقیهحق و کنندمی ظلم بقیه حق در

 استنشاق از را بقیه همچنین نمایند، آلودگی ایجاد در ماشینشان فسیلی مواد سوخت با و باشند

 افراد همه و شما و من که است این درواقع محیطیزیستفرهنگ  .نمایندمی محروم سالم هوای

 (1:1300پورنجف،) باشیم. برخوردار امکانات از برابر طوربه جامعه

 

 اهداف تحقیق

 

 اصلی هدف

 بر مؤثر( تحقیق این در شدهبیان) فرهنگی عوامل که است پژوهش این این هدف ترینمهم

 .کند شناسایی را تهران شهر در زیستمحیطحفظ  معطوف به رفتارهای

 تحقیق فرعیاهداف 

 شهر زیستمحیط معطوف به حفظ رفتارهای بر مناسب هایآموزش تأثیر سنجش .1

 تهران.

 شهر زیستمحیط حفظ معطوف به رفتارهای بر مسئولیت احساس تأثیر سنجش .2

 تهران.
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 زیستمحیط معطوف به حفظ رفتارهای بر دینی و سنتی هایارزش تأثیر سنجش .3

 تهران. شهر

 تهران. شهر زیستمحیط حفظ معطوف به رفتارهایبر  اجتماعی اخالق تأثیر سنجش .0

 معطوف به رفتارهای بر هاسازمان و ارگانها سوی از هاسازی هنجار تأثیر سنجش .5

 تهران. شهر زیستمحیط حفظ

 

 تحقیق سؤاالت

 

 تحقیق اصلی سؤال

عوامل  بین داریمعنی رابطه آیا که است این تحقیق اصلی هدف به توجه تحقیق با اصلی سؤال

 شهر زیستمحیط بهبود و حفظ معطوف به رفتارهایو  پژوهش این در شدهشناخته فرهنگی

 دارد؟ وجود تهران

 تحقیق فرعی سؤاالت

 زیستمحیط حفظ به معطوف رفتارهایبر  محیطیزیست هایآگاهی و آموزش آیا .1

 است؟ مؤثر

 حفظ معطوف به رفتارهایبر  مسئولین و مردم بین در مسئولیت احساس آیا .2

 است؟ مؤثر زیستمحیط

 مؤثر زیستمحیط حفظ معطوف به رفتارهای بر دینی و سنتی هایارزش حفظ آیا .3

 است؟

 است؟ مؤثر زیستمحیط حفظ معطوف به رفتارهایبر  اجتماعی اخالق آیا .0

 حفظ معطوف به رفتارهای بر هاسازمان و هاارگان سوی از هاسازی هنجار آیا .5

 شهر زیستمحیط

 است؟ مؤثر تهران 
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 اساسی تحقیق مفاهیم

 :فرهنگ

 حقوق اخالقیات، هنر، باور، شناخت، از شدهآموخته ایمجموعه به فرهنگ است معتقد تایلور

 .داندمی یکی را تمدن و فرهنگ ضمنی طوربه تعریف این .کندمی اشاره عرف و

 (210:1370مارشال،)

 :آلودگی

 شیمیایی، فیزیکی، هایویژگی در غیرمستقیم یا مستقیم تغییر نوع عبارت است از هر آلودگی

 یا تخلیه با زمین یا هوا آب، مانند ،زیستمحیط از بخش هر رادیواکتیوایی یا شناختیزیست

 از بخش هر یا زیستمحیط سودمندی در که نحوی به آالینده انجام اعمال و هاآالینده انباشتن

 (281:1302،آبادیدولت ) بگذارد. آوریزیان تأثیر آن

 :شهری زیستمحیط

 که است ساختارهایی و هاپیشرفت ،هاساختمان ساخته، انسان فضاهای شهری محیط از منظور

 ستنیاز انسان  ردپایی هیچ آن در که) وحشحیاتدر برابر  اینو  یابیممی شهرها و هاشهرکدر 

 دهندهنشان شهرک و شهر .گیردمیقرار  روستاییدر برابر خارج از شهر  یاهست( و  اندکیرد  یا

 شهری محیط ظهور و کنندمی درست دیگران یا خود برای هاانسان که است محیط ساختگی

 غیر و هاانسان که است هاییمحیط ترینمدرن مفهومی، لحاظ از چه و تاریخی از لحاظ چه نیز،

 (30:1308،بری) دارند. سکونت آن در هاانسان

 :محیطیزیست هایزیان

 طریق از اشیاء یا اشخاص بر که است خساراتی گویندمی محیطیزیست هایزیان تعریف در

 است، خسارت منبع زیستمحیط جا این در .کنندمی زندگی آن در که شود وارد یزیستمحیط

 همه با مرتبط و است آلودگی از ناشی خسارات، این که باورند این بر دیگر برخی .دیدهزیان نه

 بیشتر ،هاآناست. با دقت در  دخیل( صدا هوا، )آب، طبیعی عناصر کاهش در که خساراتی است
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 محیطیزیست هایآسیب بارزیان نتایج .بینیممی زیان ایننادر را در  عناصریمواقع 

 هزاددارد. )محسن  متعددیو اسباب  واردشده جمعی صورتبه خسارات است. ناپذیربرگشت

1510:130) 

 

 تحقیق یپیشینه

ادق ص توسط« ایراندر  محیطیزیست رفتارهایمطالعه نقطه نظرات و »با عنوان  تحقیقی -1

ر د قدیمافراد نسل  که دهدمینشان  تحقیق نتایج شده است. انجام 1300در سال  صالحی

ر چه افراد ه نیزو  کنندمی حمایت بیشتری محیطیزیست رفتارهایاز  جدیدبا نسل  مقایسه

 .ددهنمیاز خود نشان  تریمخرب محیطیزیست رفتارهایداشته باشند  بیشتریدرآمد 

حفظ و بهبود  اجتماعیموانع  بررسی» عنوانتحت  همدانی اهلللطفتوسط  تحقیقی -2

 میزان که دهدمینشان  تحقیق این نتایج شده است. انجام« در شهر تهران زیستمحیط

ب جل میزان نیزقرار دارد و  پائینیدر سطح  زیستمحیطمردم در خصوص مسائل  آگاهی

و  تاسبرخوردار  مطلوبیت کمتریناز  دولتی هایدستگاهمردم توسط  اجتماعی مشارکت

 .ندارد قرار مناسبی وضعیتدر 

 هایروشو  محیطیزیست آگاهی بررسی»پور تحت عنوان  هادیتوسط مهرداد  تحقیقی -3

 انجام شده است.« اراکو آموزگاران شهر  دارخانهزنان  بیندر  زیستمحیطآموزش  بهینه

 ،یفرهنگ ضعف ،ناآگاهیو  اطالعیبی آماریهر دو جامعه  کهنشان داده است  تحقیق نتایج

بحران  پیشرفتو  ایجادنامناسب قانون را عامل  اجرایو  مسئولیتاحساس  عدم

 .اندداده تشخیص محیطیزیست

 ،شناسیجامعه»تحت عنوان  کمریلدر دانشگاه  ماریوو جان  ستریکو سیدنتوسط  تحقیقی -0

 تحقیق نتایج انجام شده است. 2880در سال « محیطیزیستجامعه در توسعه علوم  ساختار

 مشارکت ،دهیسازمانو نقص  کوتاهی ،اقتصادی عوامل ،ملی هایسیاست دهدمینشان 

 .نماید تزیسمحیطبه حفظ  ترغیبنتوانسته مردم را  محیطیزیست هایبرنامه تهیهمردم در 
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 نظری مبانی

 

 :ساختارگرایی نظریه

 سزاییب واقعیتاست از  ممکن محیطیگرچه مسائل  کهباور است  اینبر  اجتماعی ساختارگرایی

 که ماعیاجتو  تاریخی ،فرهنگیبافت  زمینهدر  تحقیقبدون  ولیبرخوردار باشند  خودخودیبه

 (Salehi,2010:12) .باشندنمی درک قابل مسائل را احاطه نموده است، این

 :واره همبستگی اندام تئوری

وجود نداشته  خارجیو  عینیفشار  اینشهوات است و اگر  درگیر خویش طبیعت در انسان،

 هترینب شناختی هستی هایگرایش این خواهد شد. شبیه بیشتربه جنگل  انسانیباشد جامعه 

 انستتومیفرد به جمع  تسلیمو  حاکمدفاع از نظم  برای دورکیم کهبود  علمی توجیهو  دلیل

 تگیهمبساز  ساختاری نظامیدر  اجتماعی تحمیلفشار و  این کهست معتقد ا دورکیم ارائه دهد.

 اجتماعی همبستگیدرجه  میزانروال سالمت جامعه را منوط به  بدین ،دهدمیرخ  اجتماعی

، اجتماعی همبستگی .داندمی شناسیجامعهعلم  وظایفرا از  میزان این بررسیدانسته و  هاآن

 مندترنیرو همبستگی این کهجا  هر .کند تعیینگروه را  یکپارچگیو  سالمت وحدت، تواندمی

 برعکس و افزایدمیآنان  میانروابط متقابل  میزانو بر  کرده ترمتمایلهم  سویبهباشد افراد را 

 د.خواهد ش کاستهافراد  میان برخوردهایباشد از تنوع روابط و  کمتر همبستگی میزانهر چه 

 (132-1377:133،تنهایی)

 :شوایتزر اخالقی نظریه

 ستنزیبه  میلدر  که طورهمان: »کرده بیان گونهاینتمدن اخالق خود  کتابدر  شوایتزرآلبرت 

امر  همینوجود دارد  بیشتر زندگیو  حیات آرزویدر نزد خود من  زیستیاراده معطوف به 

 ینااو خود بتواند  که کندنمی فرقی است، حاکممن  پیرامونبه زیستن در  میلدر  طورکلیبه

ت از از نظر او اخالق عبار« بماند. باقینشده  بیان اشتیاقیو  تمایل یاخواست را به من بفهماند 

را احساس  زیستناراده معطوف به  یا حیات برای گذاریحرمتمن ضرورت  که است همین

 (185:1384،پویمان) .کنم

 :آمیزمخاطره جامعه نظریه

 به باختری جوامع اخیر دگرگونی او نظر به است شده مطرح بک اولریک توسط نظریه این

 ،اقتصادی اجتماعی، اثرات بهداشت، بر وی تأکید دارد اشاره محیطیزیست مسائل بر تأکید
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 .استاخص  طوربه آوریفن و علم بر مبتنی تولید و اعم طوربه محیطیزیست فرهنگی

 (204:1381،بری)

 جنبه احتیاط اصل .هستند مهم هاریسک این انتقال و اشاعه آگاهی و دانش بک نظر از

 اصل این .دهدمی تشکیل را محیطیزیست هایریسک و اجتماعی نظریه میان از رابطه مهمی

 محور این بر و است شده وارد مدیریت، و ریسک ارزیابی نظرات به اخیر هایسال در

 خطرآفرین اعمال به و باشیم محتاط کندمی حکم عقالنیت تعیین، شرایط عدم در که چرخدمی

 در دخالت نشدنی جبران هایشکل از رابستر  تا آن است بر اصل این نزنیم دست

 (210:. )هماننمایدمنعزیستمحیط

 شناسیآسیب نظریه

 نظام و سیستم است ممکن گاه :دارد حالت دو عمدتاً دورکیم شناختیجامعه شناسیآسیب

مثالً  شوند مشکل درگیر اجتماع داخل کوچک هایگروه و افراد گاه شود، مشکل اجتماعی دچار

 تطابق عدم مشکل با کنند برآورده را سیستم انتظار توانندنمی که دلیل این به افرادییا  فرد

 نظام از فرد که است ممکن دارد اجتماعی مسائل در ریشه خود امر این هستند البته روبرو

 حالت این در شود، جدا نظام این از دیگری دلیل هر به شده باشد یا اخراج کارتقسیم

 .شد خواهد اجتماعی فساد بروز باعث گسستگی این و شودمی کم جامعه با اشهمبستگی

 نظام در بنابراین دارد، شروری طبیعت انسان معتقدند که انسجامی کارکردگراهای اغلب

 منافع وی کرد، همراه اجتماع با و داد اجتماعی قرار اجبار فرایند در را فرد نتوان اگر دورکیمی

 و شودمی روبرو انحراف و با آسیب جامعه لذا و دهدمی تفوق جمعی منافع بر را خود فردی

 پیدا نمود خودگرایانه هایگرایش یا و فردگرایانه هایگرایش با انحرافات و هاآسیب این

 (108-1377:101،تنهایی) .کندمی
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 نظری چارچوب

از  کهآنضمن  بنابراین ،گرددمی بررسی ایرشتهبین ایحوزهدر  کهآن دلیلبه  حاضرپژوهش 

 شناسیهجامع رویکرد بااست،  پذیرفته تأثیر اجتماعی هایگرایشبا  محیطیزیست هایدیدگاه

 .پردازدمی تحلیلبه 

 دورکیم امیل

و جوامعی با  مکانیکی همبستگیکرده است: جوامعی با  تقسیم نوع دو به را جوامع دورکیم

ه چندان جامع افراد است، حاکم مکانیکی همبستگی که ایجامعه در .اندامی یا ارگانیک همبستگی

 ، با احساسات متفاوت وباشندمیبا هم متفاوت  افراد ،ارگانیکبا هم ندارند اما در جامعه  فرقی

 حالت است، عمومیمردم رواج دارد و  بین که( آنچه 1371:110،کوزر) .اجتماعی تمایز دارای

ا ر رفتارهایشانو مردم  شودمیشناخته  هنجار ،دهندمیمردم انجام  اکثردارد و هر آنچه  طبیعی

 یآلودگموجب انواع  نحویامروز در جامعه انجام شده و به  که رفتارهایی .دهندمی تطبیقبا آن 

 غیرهو  محیطدر  ریختن زباله انند بوق زدن،دارد. )م جریانهنجار در جامعه  عنوانبه، گرددمی

 (1305:701بودون،) (.شودنمیمجازات  حتیسرزنش و  کارهایی چنینانجام  خاطر به کسهیچ

 اجتماعی هایواقعیت، محصول اجتماعی پیوند که داندمی اصلی مسئلهرا  این دورکیم 

 کرده تعریف کردنو احساس  کردن عمل ،اندیشیدن هایروشرا  اجتماعی هایواقعیتاست. 

 (1300:585،امیری صالحی) است.

 .ایستندمی باز معتبر اخالقی نیروی یک برابر در فقط بشری شهوات است معتقد دورکیم

 و بود خواهد فرمانروا جنگل قانون تنها باشد نداشته وجود اخالقی اقتدار هیچ نوع اگر

 گرفت. خواهد خود به مزمن حالتی ناگزیر حاد، شکل به یا پنهان صورتبه جوییستیزه

داشت.  عقیده اخالقیو  اجتماعیاصالحات  عمیق ضرورتبه دورکیم( 1377:351آرون،)

 (030:)همان

 :تالکوت پارسونز

ام هر نظ کهآن نخست .کردرا مشخص  اجتماعینظام  کارکردی نیازهایپیشاز  برخیپارسونز 

 .دکنعمل  دیگر هاینظامسازگار با  ایگونهبهتا بتواند  گیردچنان ساختار  باید اجتماعی

پردازد.( ب زیستمحیطبه حفظ  دیگرجوامع  کناربه نوبه خود و در  کهباشد  ایگونهبهساختارش )

 گردی هاینظام ضروری پشتیبانیاز  بایدبماند  باقی کهآن برای اجتماعیهر نظام  کهآندوم 

ده برآور کافیرا به اندازه  کنشگرانشمهم  نیازهای باید نظامیهر  کهآن سوم برخوردار باشد.
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ز ا پاسداریبرآورده سازد و بعد از آن از افراد انتظار  زمینه اینافراد را در  اولیه نیازهای) سازد.

 .یزاندبرانگرا  اعضایش کافی مشارکت بایدنظام  یک کهآن چهارم( را داشته باشد. زیستمحیط

 نهزمی اینمردم را در  مسئولیتحس  که کندرا ابداع  هاییراهمناسب خود  عملکردنظام با  یک)

اشته د اعضایشحداقل نظارت را بر رفتار بالقوه مخرب  بایدنظام  یک کهآن.( پنجم برانگیزد

را تحت نظارت  هاآن مخرب گردند، کافیبه اندازه  هاکشمکشاگر چنانچه  کهآن ششم باشد.

 کرد نهادینهبسط و گسترش داد و  بایدرا  زمینه اینمناسب در  ارهایهنجو  هاارزش) .درآورد

 (1370:135،ریتزرگردد() درونیتا 

 به یا و اجتماعی جهان گوناگون عناصر که انگاشتمی ایعمده نیروی را فرهنگ پارسونز

 (130-131:. )هماندهدمی پیوند هم به را اجتماعی نظام تعبیر خودش،

 هاهدف به دستیابی وسایل گزینش تعیین جهت در هاارزش و هنجارها پارسونز عقیده به

 هنجارها با تطبیق جهت در کوشش جز چیزی کنش که کرد بیان پارسونز .کنندمی بازی نقش

 (151:همان) نیست.

 :ماکس وبر

 .دارد را اول جایگاه رفتار و اعمال کلمه، جامع معنای در یعنی اخالق، مفهوم وبر نزد

 ساماندهی را شخصی زندگی شیوه که هستند هنجاری هاییابیجهت است او جالب برای آنچه

 نگاه در اگر حتی ،شوندمی احیا ما برای رفتارها برخی چرا که است این مسئله تبیین کنندمی

 یکی هستند.نفسانی هایخواهش و غرایزبرخی ارضای برابر در مانعی منطقشان و توقعات اول

 قبال در را ما تجربه میدان که هاییارزش مجموعه که است این سازیمشروع  این شرایط از

 .بخشندمی مشروعیت قومی تکالیف به کنندمی ساماندهی ابعادش ترینمهم

 (349:1385بودون،)

 تجربه، هاینظام ذهنی محتوای بر و کندمی اشاره فرهنگ بعدمحوری عنوانبه دین به وبر

 معنا از شدن تهی سمت به جهان مدرنیته، آغاز با است معتقد وی دارد. کیدٔ تا ،و اعتقاد ایمان

 و کارایی بر بشر اصلی توجه تعالی، نوعی کسب جایبه بوروکراسی عصر و در رودمی پیش

 اندافتاده دامی در هاانسان و کرده گم را خود معنی و مقصد زندگی این تفاسیر با است عقالنیت

 اهمیت بر تأکید با وبر .است نامیده معنابی عقالنیت و پوچبوروکراسیآهنین قفس را آن او که

 ایجاد فرهنگ استقالل برای فضایی ،بشر زندگی در دینی باورهای جانبههمه تقریباً و محوری

 )15:1300،امیری صالحی) کند.می
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 پذیری تمایز در نه داندمی عقالنیت روند توسعه در را جدید جامعه عمده خصیصه وبر

 لحاظ از هم و هاپدیده علمی تعبیر نظر از هم]وی دیدگاه از [مفاهیم این ازو هریک اجتماعی

 (031:1377آرون،) .آورندمی بار به متعدد نتایج فلسفی، و اخالقی گذاریارزش

 :تومه ژرژ

 به جامعه هر شهروندان احترام میزان که است معتقد گرا،محیط اینویسنده مقام در تومه

 در فرهنگی توسعه میزان سنجش معیارهای جمله از طبیعی، محیط از حفاظت و محیطیاخالق 

 (15:1308تومه،) .شودمی جامعه محسوب آن

 کنندههدایتژرژ تومه معتقد است فرهنگ و جامعه با هم در تعامل هستند و فرهنگ 

 یک داد اما فرهنگ فقط تغییررفتار مردم را  توانمی فرهنگ، تغییر با .استافراد جامعه  عملکرد

 از عادات و متشکل فرهنگ است. ایگسترده دنیای بلکه ،نیستواژه و عبارت  یک یاعامل 

 (5:همان) .کنندمیرفتار  هاآنو مردم مطابق  اندگرفتهشکلزمان  طیدر  که عاداتیآداب است 

 اخالق پذیرش با بایستی بلکه کرد، متوقف را مادی توسعه بایستی که نیست معتقد تومه

 ایجاد محیطی، اخالق و هاآموزش نهایی هدف .بخشید فرهنگی بعدی ،به توسعه محیطی،

 وجود متقابل ارتباط فرهنگی توسعه و زیستمحیط بین .است آل محیطیایده رفتار تقویت

 اگر و کرد حفاظت زیستمحیط از توانمی بهتر باشد بعد فرهنگی دارای توسعه اگر .دارد

 ترتیب بدین .شد خواهد فرهنگی هویت تقویت سبب این عمل شود، محافظت زیستمحیط

 (13:همان) است. فرهنگ با توسعه ساختن مترادف نهایی، هدف

 :گیدنز آنتونی

 طبیعت جایگاه و یزیستمحیط هایموضوع به کالسیک، شناسان جامعه برخالف گیدنز

 نظریه در زیستمحیط به او توجه .است داده نشان بیشتری توجه خود نظریه اجتماعی در

 ،اندآمیخته شناسیجامعه با که فکری هایسنت در» او بیان به .کندمی را آشکار خود شدنجهانی

 کهطوریبه .آفرید ترترسناک دنیایی ،گراییصنعت .ندارند جایی چندان بومی زیست هایمشغله

 برکنارآن تأثیر از زمین کره روی بر کسهیچ که دهدمی رخ آوریزیان محیطیزیست دگرگونی

 (1301:121،بری) «.نیست

ن نظم شد اخالقیبه سمت  که داندمی هاییپیشرفت را محیطیزیست هایسیاست گیدنز

 ایهجنبش او ارزشمند است. بسیاراو  برای نکته ایندارد و  گرایشو روابط  نهادها ،اجتماعی

ر د هنجاری امنیتو  اخالقی بنیادهای فردیاستقرار  برای داندمی کوششیرا  محیطیزیست
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و  امروزی دنیایدر  کههستند  اصولیآن  پسنددمیآن را  وی که اخالقیاتی مردم. زندگی

در  زندگیدست رفتن حس  از ،شهری نوسازی هایپدیدهاز  یکی» .اندرفته بیناز  شهرنشینی

 گیوابستو  طبیعی دنیای واقعیاترا از  مردم ،شهری محیطدر  زندگیاست  طبیعینظم  میان

 (120همان:.«)کندمیجامعه به آن دور 

 

 تحقیق هایفرضیه

 حفظ معطوف به رفتارهای و فرهنگی عوامل بین رسدمی نظر به: تحقیق اصلی فرضیه

 دارد. وجود رابطه زیستمحیط

 :تحقیق فرعی هایفرضیه

 معطوف به رفتارهای تقویتبر  جامعه در مناسب آگاهی و آموزش رسدمی نظر به -1

 .است مؤثر تهران شهر زیستمحیط حفظ

 مؤثر تهران شهر زیستمحیط جامعه در حفظ در مسئولیت رسد احساسمی نظر به -2

 .است

 معطوف به رفتارهای تقویتدر  جامعه در سنتی و دینی هایارزشرسد می نظر به -3

 .است مؤثر تهران شهر زیستمحیط حفظ

 حفظ معطوف به رفتارهایو  جامعه در اجتماعی اخالق بینرسد می نظر به -0

 .رابطه وجود دارد تهران شهر زیستمحیط

معطوف  رفتارهایو  هاسازمان و هاارگان سوی از هاسازی هنجار بینرسد می نظر به -5

 .تهران رابطه وجود دارد شهر زیستمحیط حفظ به
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 تحقیق روش

 است و ابزار سنجش پرسشنامه است. پیمایشیروش  تحقیق اینروش مورد استفاده در 

 

 آماریجامعه 

 تهران شهرداری 10 و 5دو منطقه  در ساکن افراد کل تحقیق، این در مورد بررسی آماری جامعه 

 ساکن نفر 1305،112838سال  مسکن و نفوس سرشماری اساس بر که گیردبرمی در را

 .باشندمی

 

 و حجم نمونه گیرینمونهروش 

 استفاده شده است. تصادفیو  ایخوشه گیرینمونهاز روش  آماریجامعه  گستردگی دلیلبه 

افت  احتمالبهبا توجه  که گردیدنفر برآورد  300معادل  کوکراننمونه بر اساس فرمول  حجم

 افزایشنفر مرد(  288 ونفر زن  288) نفر 088ناقص به تعداد  هایپرسشنامه یاو  هاآزمودنی

منطقه  ساکنیننفر از  288و  5منطقه  ساکنیننفر از  288توسط  تنظیمی هاینامهپرسش .یافت

 .گردید تکمیل 10

 

 نامهپرسش رواییاعتبار و 

و متخصصان  اساتیدبود با  سؤال 31 حاوی که شدهطراحی پرسشنامه اعتبار پرسشنامه، تأمین برای

ط و رب استحکام ،متغیرهامتفاوت  هایجنبهنظر گرفتن  در مربوطه در خصوص جامع بودن،

 و گردیدو مشورت  نظرخواهی سؤاالت طراحیمناسب بودن  همچنینو  سؤاالت بین منطقی

 .گردید آن تکمیلپرسشنامه و  تکثیراز انجام اصالحات اقدام به  پس انجام شد. نیز اصالحاتی

 08معادل  اینمونهبا حجم  مقدماتی تحقیق یکابزار سنجش  روایی میزانجهت سنجش 

با استفاده از  ارزیابیو سپس جهت  گردید تکمیلمنطقه مورد نظر  2پرسشنامه توسط افراد 

 کل کرونباخ آلفای میزان مورد سنجش قرار گرفت. کرونباخ آلفایبه روش  SPSS افزارنرم

 .است سؤاالت درونی پایداریو  همگنی، سازیهم  بیانگر که گردیدبرآورد  %02پرسشنامه 
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 تعریف متغیرها

 محیطیالف( هنجارهای زیست
جاری رفتار هن .کنندرفتار می هاآنکه فرد بنا بر  اندهاییخصیصهمنظور ما از هنجارهای اجتماعی 

برای  .در این تحقیق، رفتاری فرض شده است که فرد آن را بنا بر رفتار دیگران تنظیم کرده است

 .(1شده است )جدول استفاده  هساختمحقق یگویهبررسی هنجارها از چهار 

 
 

 تعریف عملیاتی متغیرها
 

 هامعرفمستقل و  متغیرهایرابطه . 1جدول 
 هامعرف متغیرهای مستقل

 تیمسئولاحساس 

 یزیستمحیطتذکر به دیگر شهروندان و ممانعت از کارهای تخریب 
 نیمسئولانتقاد به 
 (نداشتننیمسئولمسئول دانستن )تنها انتظار از  زینخود را 

 ییاعتنایبو  یتفاوتیبعدم 
 زیستمحیط یهاتشکل ایو  هاگروه درتیعضو

 اخالق اجتماعی
 گرانیداحترام به حقوق 

 شهر مانند خانه یزگیپاکبودن در  کوشا
 یزیستمحیط یهابرنامهدر  مشارکتو  یاریهم

 توسط یهنجارساز
 یهاسازمانو  هاارگان

 مسئول

 (مایصداوس) یجمعارتباط  لیوسا

 لبردهایبو  غاتیتبل
 یعمومو  قیدقنظارت 

 ییگرامصرففرهنگ  جیترو
 گانیرا صورتبهانتشار بروشورها و مجالت 

 یهاآموزشو  یآگاه
 محیطیزیست

 یلیتحصدر مقاطع مختلف  محیطیزیست یهاآموزش

 یعموم یهایآگاه

 راالنتشاریکث یهاروزنامه

 نترنتیا

 و مجالت اتینشر

 محیطیزیستو مقررات  نیقوانبا  ییآشنا

 ینیدو  یسنت یهاارزش

 نید

 ریتبذعدم اسراف و 

 از حرص و آز زیپره

 یدارامانت

 یاله یهانعمتاز  یپاسدارو  یگذاراستیس
 احساس گناه

 گذشته یهارسم
 یهاپاکت)استفاده از  زیستمحیطجهت حفظ  یمیقد یهاو سنت ورسومآداب اءیاح

 یجابه هایدنینوشانواع  یاشهیش یهایبطراز  استفاده ،یلونینا یجابه یکاغذ
 و...( یکیپالست یهایبطر
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 زیستمحیطحفظ  هایمعرفرابطه ابعاد و . 2جدول 
 هامعرف ابعاد متغیر وابسته

حفظ 
 زیستمحیط

رفتارهای 
 محیطیزیست

 زیستمحیط بیتخر

 عتیطب و یعموم یهامکان در زباله ختنیر
 تنه درختان یرو نوشتن یادگاری و درختان شاخه شکستن

 هاجنگل در کردنروشنآتش ،اهانیگ و هاگل کندن
 یآلودگ انواع آوردن به وجود

 منزل یهازباله کیتفک

 عتیطبو  یعیطب اماکنبه  یمندعالقه زانیم

 هاطرحبه  کردنعمل 
 محیطیزیست یهابرنامهو 

 هوا یآلودگاضطرار  یروزها در یعموم هینقل لیوسا از استفاده

 و فرد و... زوج یخودروهای هاطرح تیرعا

 
 
 
 

 تحقیق هاییافته

 
 زیستمحیطمعطوف به حفظ  رفتارهایو  مسئولیتاحساس  بینرابطه . 3جدول 

 یمعنادارسطح  یهمبستگجهت  یهمبستگ زانیم یهمبستگنوع 

 88/8 مثبت /.21 رسونیپ

 

 

 با برابر یمعنادار سطح  ،95%اطمینان فاصله  در پیرسون  همبستگی  ضریب  نتایج به توجه با

ست که    ست  0,05 تراز کوچک صفر ا  H1 و شود  یردم H0 موجود اطالعات با یعنی ؛ا

ضیه  شگر(  )فر ساس  گریدعبارتبه ؛شود می دییتأ پژوه سئولیت  اح ست محیط حفظ با م  زی

 و است  خوب زیست محیط حفظ و مسئولیت  احساس  متغیر دو بین رابطه شدت  .دارد رابطه

ستق  رابطه جهت ست  میم ساس  افزایش با دیگر بیان به .ا سئولیت  اح  حفظ میزان افراد، در م

 میزان مسئولیت  احساس  کاهش با و یابدمی افزایش محیطیزیست  یرفتارها و زیست محیط

 .یافت خواهد نیز کاهش محیطیزیست یرفتارها
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 زیستمحیطمعطوف به حفظ  رفتارهایاخالق و  بینرابطه . 0جدول 

 معناداریسطح  همبستگیجهت  همبستگی میزان همبستگینوع 

 88/8 مثبت /.31 پیرسون
 

 

 با برابر یمعنادار سطح ،95% اطمینان فاصله در پیرسون همبستگی ضریب نتایج به توجه با

 هیفرض) H1و  شودیم رد H0 موجود اطالعات با یعنی ؛است 0,05 از ترکوچک صفراست که

 یرفتارهاو  زیستمحیط حفظ با یاجتماعاخالق  گریدعبارتبه ؛شودمی دییتأ( پژوهشگر

 زیستمحیط حفظ و اجتماعی اخالق متغیر دو بین رابطه شدت .رابطه دارد محیطیزیست

 جامعه افراد بین در اجتماعی اخالق هرچه گریدانیببه .مستقیم است رابطه جهت و است خوب

 .بالعکس و شودیم نیز بهتر زیستمحیط حفظ یابد افزایش

 

 
 محیطیزیستو رفتار  سازیهنجار  بینرابطه . 5جدول 

 یمعنادارسطح  یهمبستگجهت  یهمبستگ زانیم  یهمبستگنوع 

 88/8 مثبت /.21  رسونیپ

 
 

است  برابر یمعنادار سطح ،95% اطمینان فاصله در پیرسون همبستگی ضریب نتایج به توجه با

 شودیم رد پژوهشگر( فرضیه) H1موجود  اطالعات با یعنی ؛است 0,05 از تربزرگکه  59%با

 محیطیزیست یرفتارهاو  زیستمحیطحفظ  با یهنجارساز گریدعبارتبه ؛شودیم دییتأ H0 و

 .نداردرابطه معناداری 

 
 

 
 زیستمحیطمعطوف به حفظ  رفتارهایآموزش و  بینرابطه . 0جدول 

 یمعنادارسطح  یهمبستگجهت  یهمبستگ زانیم یهمبستگنوع 

 88/8 مثبت /.13 رسونیپ
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با صفر  برابر یمعنادار سطح ،95%اطمینان فاصله در پیرسون همبستگی ضریب نتایج به توجه با

 هیفرض)H1و  شودیمرد  H0 موجود اطالعات با یعنی ؛است 8,05 از ترکوچک است که

 یرفتارهاو  زیستمحیط حفظ با آموزش گرید عبارت به .شودیم دییتأ پژوهشگر(

 و متوسط زیستمحیط حفظ و آموزش متغیر دو بین رابطه شدت .دارد رابطه محیطیزیست

 حفظ یابد افزایش جامعه افراد بین در آموزش هرچه گریدانیببه .است مستقیم رابطه جهت

 .و بالعکس شودیم بهتر نیز زیستمحیط

 

 
 زیستمحیطمعطوف به حفظ  رفتارهایو  دینیو  سنتی هایارزشرابطه . 7جدول 

 یمعنادارسطح  یهمبستگجهت  یهمبستگ زانیم یهمبستگنوع 

 88/8 مثبت /.00 رسونیپ

 

 

 یمعناادار  ساطح  ،95%اطمیناان  فاصاله  در پیرساون  همبساتگی  ضاریب  نتاایج  باه  توجاه  باا 

و  شاود یما  رد H0موجاود   اطالعاات  باا  یعنا ی ؛اسات  8,05 ازتار  کوچاک  اسات کاه   برابار 

H1 (فرضیه )حفاظ  باا  ینا یدو  یسانت  یهاا ارزش گار یدعباارت باه  ؛شاود یم دییتأ پژوهشگر 

 حفاظ  و دینای  و سانتی  یهاا ارزش متغیار  دو باین  رابطاه  شادت  .دارد رابطاه  زیسات محایط 

 سانتی  یهاا ارزش افازایش  باا  گار یدانیا بباه  .اسات  رابطه مستقیم جهت و یقو زیستمحیط

 و اباد ییما  افازایش  محیطای زیسات  یرفتارهاا و  زیسات محایط  حفظ میزان افراد، در دینی و

 خواهاد  کااهش  نیاز  محیطای زیسات  یرفتارهاا  میازان  دینای  و سانتی  یهاا ارزش کااهش  باا 

 یافت.

 
 

 گیریبحث و نتیجه

 در .تاسشهر تهران  زیستمحیطبر حفظ  مؤثر فرهنگیعوامل  بررسیحاضر  تحقیقموضوع 

ا توجه ب حال شد. بررسیجامعه مورد مطالعه  توصیف، فرضیاتو آزمون  هایافتهمباحث گزارش 

 زیستمحیطحفظ  زمینهموجود در  هاینظریهبا استفاده از  تحقیق این نتایجبه آنچه آورده شد 

 .گیردمیقرار  توضیحو  تبیینمورد 
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بین  %15 اطمینان سطح با که مشخص گردید تحقیق این در پیرسون آزمون به توجه با

 با که معنا این به دارد وجود مثبتی و دارمعنی رابطه« زیستمحیط حفظ»و « مسئولیت احساس»

 خواهد افزایش نیز جامعه در زیستمحیط از حفاظت میزان افراد مسئولیت در احساس افزایش

 .بالعکس و یافت

 و ارگانیک همبستگیدو نوع  دارایجوامع را  دورکیمشد  بیان نظریاتدر  که طورهمان

 انند جوامعم شهریجوامع  کهگرفت  نتیجه گونهاین توانمی بنابراین ؛است کرده تقسیم مکانیک

 و دانندمی مسئول را سازمانی و واحد ،ایمسئله و کار هر مردم جهت که باشندمی ارگانیک

 توجه با شهر زیستمحیط حفظ مورد در بخصوص است پائین بسیار افراد این مسئولیت حس

 و شهرداری مسئولین وظیفهلزوماً  را شهر نظافت مثالً .مشهود است کامالً شهر سطح آلودگی به

 به حاضر موارد بسیاری در حتی و دانندمی مبرا جهت در این اقدامی هرگونه از را خود

 شوندمی شهر سطح در آن آوردن وجود به و باعث ریختن خود که هاییزباله آوریجمع

 زیستمحیط به مهلکی ضررهای باعث افراد و بین شهر سطح در مسئولیتیبی حس این .نیستند

 برشمردن در پارسونز که طورهمان .شودمی شهروندان تکتک سالمت همچنین و شهر

 باقی کهآن برای اجتماعی نظام که هر کرده بیان گونهاین را نیازپیش دومین خود نیازهایپیش

 توانمی پارسونز سخن این از .باشد برخوردار دیگر هاینظام پشتیبانی از است الزم بماند

 یک یا ارگان یک و نهاد یک جامعه وظیفه یک در زیستمحیط حفظ که گرفت نتیجه گونهاین

 و هستند مسئول مهم این امر به نسبت هاسازمان و نهادها افراد، تکتک بلکه نیست سازمان

 و هاارگان و پشتیبانی نهادها بدون مسئولین و هاارگان دیگر و زیستمحیط حفاظت سازمان

 افراد پذیریمسئولیت حس هرچه که است مسلم امر این و باشند موفق توانندنمی مردم همه

 .شد خواهند روروبه زیبا و پاک محیطی با رود باال

 دست به %15 اطمینان سطح با پیرسون آزمون به توجه با تحقیق این در که دیگری نتیجه

 مثبتی و معنادار رابطه نیز «زیستمحیط حفظ» و« اجتماعی اخالق» متغیر بین که این بود آمد

 میزان گردد پایدار و نهادینه ما جامعه سطح در اجتماعی اخالق اگر که معنا به این .دارد وجود

 .بالعکس و یابدمی افزایش نیز زیستمحیط حفظ

 و اجتماعی اصالحات عمیق ضرورت به شد دورکیم بیان نظریاتدر بخش  که طورهمان

 یعنی دهدمی تخفیف را هاکنش و تضادها اخالقی، قواعد که بود معتقد و داشت اخالقی عقیده

 کاهش افراد رفتارهای در را تضادها توانمیجامعه  یک افراد بین در اجتماعی اخالق رواج با



  1395  بهار و تابستان، 1 شماره 7دوره ، ایران اجتماعیمسائل  بررسی 22 

 

 که زمانی تا و باشد نداشته رواج مناسب طوربه جامعه یک در اجتماعی اخالق که زمانی تا .داد

 دهند قرار خویش رفتارهای را سرلوحه خودخواهی و نگذارند احترام یکدیگر حقوق به افراد

 معیارهای کندمی بیان که پارسونز طورهمان .داشت را و سالم پاک یزیستمحیط انتظار تواننمی

 معتقد وبر همچنین و باشندمی کنش نظام بر حاکم و کننده یکپارچه شگردهای همان اخالقی،

 با بنابراین ؛دارد را جایگاه اول رفتار و اعمال کلمه، جامع معنای در یعنی اخالق مفهوم است

 محیطیزیست رفتارهایو  زیستمحیط بر اجتماعی اخالق که فرضیه این شدن تأیید به توجه

 رفتارهای بر ایکنندهتعیین و تأثیرگذار عامل اخالق که رسیممی نتیجه این به است مؤثر

 مناسب محیطیزیست رفتارهای و زیستمحیط حفظ در مهمی عامل همچنین است هاانسان

 .است

 تحقیق این دیگر فرضیه مورد در %15 اطمینان سطح با پیرسون آزمون نتایج به توجه با

 حفظ»و « سنتی و دینی هایارزش» متغیر بین داریمعنی و مثبت رابطه گردیدمشخص 

 .است« زیستمحیط

 دگرگونی کهطوریبه آفرید ترترسناک دنیایی ،گراییصنعت است معتقد گیدنز

 و نیست کنار بر آن تأثیر از زمین کره برای کسهیچ که دهدمی رخ آوریزیان محیطیزیست

 معتقد است و گذاردمی زوال روبه مذهب امروزی جوامع با توسعه که است معتقد دورکیم

 توانمیمباحث  این از سنتی. اعتقادهای تضعیف به نسبت است مذهب واکنشی نوسازی کوشش

 یسنت هایروشراه و  همچنین دینی هاسفارشو  هاآموزه کردنگرفت که پررنگ  نتیجه چنین

 ایداریپدر حفظ و حراست و  بسزایی تأثیر تواندمی زیستمحیطدر مورد حفاظت از  قدیمیو 

ر جامعه ما د مسئله اینداشته باشد و  پیرا در  مناسبی محیطیزیست رفتارهایآن داشته باشد و 

همراه با  نیزگر چه جامعه ما  کهآن است  دهندهنشان همچنیناست و  ترمهممؤثرتر و  مطمئناً

در  أملیتو اطالعات روبرو است اما با  فناوری تکنولوژی یشرفتپو  تغییراتبا  جهانیجامعه 

 یدینو  سنتی ریشهمردم جامعه ما  عقایدو  افکار که دید توانمی وضوحبه هاآنرفتار و اعمال 

 تربرجستهما  اسالمیامر در جامعه  این نهایتو در  هاستآناعمال و رفتار  کنندهتعیین کهدارد 

 عنوانبهرا  دینوبر  که طورهمان .کرد یاد توانمیاز آن  نیز محوریعامل  یک عنوانبهاست و 

 فرهنگ نام برده است. محوریبعد 

مشخص  تحقیق این در %15 اطمینان سطح با پیرسون همبستگی ضریب آزمون به توجه با

 ندارد. تأثیری« زیستمحیطحفظ »بر « هنجارسازی» متغیر گردید
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 جامعه سازگار هایارزش با را خود عملی هر انجام از قبل مطرح شده افراد نظریاتبنا بر 

گفت اگر  توانمی، شوندمی طرد جامعه طرف از نمایند اقدام هنجاری خالف چنانچه کنندمی

 تحقیق ایناما در  کنندمیباشد مردم بر اساس آن رفتار  تأییدجامعه مورد  یکدر  هنجاری

را  نتیجه این .شد رد زیستمحیط حفظ بر سازی هنجار تأثیر شده مطرح نظریات برخالف

 دولت یعنی کلی ساختار توسط جامعه در هنجارها اغلب ساخت که کرد تبیین توانمی گونهاین

بیانات  و هاطرح و ریزیبرنامه و عملکرد به نسبت مردم دید چون و شودمی انجام و دولتمردان

 زنندمی سرباز ایشان تائید مورد هنجار هرگونه به عمل از نتیجه در نیست مثبت دولتمردان

 و موردقبول که ساختاری طرف از چون اما باشد هم مقبول و درست شده هنجار مطرح هرچند

 پروسه یک در است ممکن گرفت. نخواهد قرار پذیرش مورد شده مطرح نیست عام پذیرش

 و وسقمصحت به خود مردم که است زمانی مطمئناً و کند پیدا ثبات جامعه در هنجار زمانی آن

 .گردند آن آگاه حقیقت

 و مثبت رابطه که داد نشان %15 اطمینان سطح با پیرسون همبستگی ضریب آزمون نتایج

 وجود دارد. «زیستمحیط حفظ»و  «آگاهی و دانش»متغیر  بین داریمعنی

 و دانش ،داشته اعالم خود جهانی مخاطرات ذکر پایان در بک اولریک که طورهمان

 بیان این بر تأیید مهر را او سخن توانمی است مهمی بسیار امر هاآن و بیان اشاعه در آگاهی

 ساخت آگاه را مردم و کرد بیان شفاف و وضوحبه باید را محیطیزیست خطرات که دانست

 هر بردارند. گام چگونه راستا این در ،زیستمحیط حفظ در جهت داد آموزش هاآن به همچنین

افرادش  باید بردارد گام جامعه آن تائید مورد رفتارهایجهت  درخواهد افرادش می که ایجامعه

 نتایج از که افراد زمانی تا دهد افزایش را هاآن هایآگاهی دانش، کسب با و داده را پرورش

 الزم جهت هایآموزش یا و باشند نداشته کافی خودآگاهی محیطیزیست بارزیان و مخرب

راستا  این در هاآن که داشت انتظار باید نشود چگونه داده هاآن به شهر زیستمحیط حفظ

 وسایل ارادی گرایش عنوانبه آگاهی است معتقد که پارسونز سخن به توجه با .باشند همگام

 کافی اطالعات و باشند آگاه مردم اگر یعنی ؛است امر همین بر گواه است، هاهدف دستیابی به

 .کرد خواهند تالش راستا این در ناخودآگاه و جبر بدون باشند زمینه داشته این در

بر  شده ذکر فرهنگیدر رابطه با عوامل  کلی بندیجمع یک کهبحث الزم است  پایاندر 

 ارائه شود. محیطیزیست رفتارهایو  زیستمحیطحفظ 
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 هایسنت حیاءا ،تأثیرگذار فرهنگیواژه  اولین رسدمیبه نظر  زیستمحیطحفظ  تبیین برای

ناً آن را مردم قلباً و باط که مسائلی یعنی ؛باشد زمینه ایندر  دینیمسائل  کردنگذشته و پررنگ 

حفظ  راستایتوجه به مطالعات انجام شده در  با .کنندمیقبول دارند و بر اساس آن عمل 

مهم و مؤثر  گامی زمینه نایمردم در  آگاهیدانش و  افزایش که گردیدمشخص  زیستمحیط

شهر و جامعه خود از  زیستمحیط تخریباز مردم در  بسیاری رفتار رسدمیو به نظر  است

 اطالعیبیسهواً از جهت  بلکهاز افراد نه عمداً  بسیاری دیگر بیانو در  هاستآن ناآگاهی روی

 و اجتماعیبردن اخالق  باال آموزش، کنار در .کنندمیعمل  زیستمحیط تخریب راستایدر 

 محیطیزیست رفتارهایو  زیستمحیطبر حفظ  کهاست  دیگریاز عوامل مهم  مسئولیتتعهد و 

 گذارند. تأثیر

 عناصر که انگاشتمی ایعمده نیروی را فرهنگ که پارسونز عقیده به توجه با طورکلیبه

 فرهنگ دهدمی پیوند هم به را اجتماعی نظام خودش، تعبیر به یا و اجتماعی گوناگون جهان

 ،کندمی ترکیب هم با را اجتماعی نظام و شخصیت و است کنشگران میان کنش متقابل میانجی

 رفتارهای و است جامعه یک در افراد رفتارهای کننده تعیین عامل که فرهنگ گفت توانمی

 .است مهم عامل این از گرفته نشات افراد تکتک محیطیزیست

 
 

 تحقیق هایپیشنهاد

 در هاسنت این به نهادن ارزش و زیستمحیط حفظ مورد در قدیمی یهاسنت اشاعه -

 جامعه.

 تحصیلی سطوح کلیه و مردم مختلف اقشار بین در عمومی یهایآگاه افزایش -

 .زیستمحیط آلودگی و از تخریب یریشگیپ یبرا

 حفظ یرفتارها یداریپا و کردننهادینه  جهت اجتماعی اخالق بردن باال یبرا تالش -

 شهر. سطح در مناسب زیستمحیط

 مردم در تعاون روحیه و ارتقاء زیستمحیط از حفاظت در یریپذتیمسئول حس تقویت -

 .عمومی فرهنگ و کشور مختلف اقشار در محیطیزیست تبلور فرهنگ تاًینهاو 
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 .سوم چاپ تعاونی،
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 اول، جلد ،توسعه  نشر  ،تهران مترجمان، گروه ترجمه ،محیطیزیست  اخالق( 1300) پ .یلوپ پویمان،

 .اول چاپ

 .اول چاپ ،)بازغزال ) پور، شارع محمد ،زیستمحیط و فرهنگی توسعه ،(1308) ژرژ تومه،
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س  جامعه یهنظر ،(1370) ،جورج ریتزر، صر  دوران در یشنا سن  ترجمه ،معا شارات  ثالثی، مح  علمی، انت

 دوم. چاپ ،تهران

 ققنوس. نشر ،فرهنگی هاییهنظر و یممفاه ،(1300) ،یدرضاس امیری، صالحی
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نامه یانپا ،کشااور یعال آموزش نظام در محیطییسااتز آموزش یابیارزشاا ،(1300) ،محمد فرصاات،

شگاه  دکتری، ستاد   ،(Ph.D) زیست محیط مدیریت رشته  تحقیقات، علوم واحد یاسالم  آزاد دان ا

 .شریعت محمود سید دکتر یآقا عباسپور، مجید دکتر آقای راهنما
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 نامهیانپا ،ساانت و قرآن دیدگاه از(  زیسااتمحیط (طبیعت با رفتار یالگوها ،(1300) ،یساایع والیی،

شته Ph.D) یدکتر شگاه  احادیث و قران علوم ( ر ستاد  تحقیقات، و علوم آزاد واحد دان راهنما  ا

 فشارکی. لسانی یمحمدعلدکتر 

 

 

 

 


