
2618-2608 ، صفحه9139، سال تابستان ، فصلدوم ، شماره  پنجم علوم محیط زیست، دورهمطالعات    

2608 
 

 دغدغه محیط زیستی رابطه فردگرایی و شهریت با بررسی

 (دانشجویان دانشگاه تبریز مطالعه موردی) 
 4، سولماز سقلی3، نیر محمدپور2، محمدباقر علیزاده، اقدم1 فتانه حاجیلو

 زگروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبری استادیارجامعه شناسی -*1
 استاد جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی و مدیر قطب جامعه شناسی سالمت دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز -2

 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه تبریز  -3
 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تبریز  -4

ایمیل نویسنده مسئول  :fhajiloo@ymail.com  
 01/03/99تاریخ پذیرش :                 25/02/99تاریخ دریافت : 

 :  چکیده
 ینظیر نگرش، آگاهی و هوشیاری به شکل تفکیک آن از مفاهیمیبا اخیر اما در سالهای  شدهمفهوم دغدغه محیط زیستی از زوایای مختلفی بررسی 

مولفه براساس نظر شافرین بررسی می شود. پژوهش حاضر در قالب ابعاد افقی و عمودی عینی و ذهنی  به عنوان متغیری متشکل از مفاهیممستقل 
بررسی با متغیرهای مستقل  در ارتباطرا اراده رفتاری و رفتار عملی مولفه شناختی، شامل: محرک احساسی،  یمحیط زیستافقی دغدغه  سازنده بعد های
ز نمونه گیری با استفاده ا تعیین شده ونفر  387با استفاده از فرمول کوکران  کند. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه تبریز و نمونه آماری آنمی

 و پرسشنامه های، استاندارد نگرش زیست محیطی پرسشنامه ،است. ابزار گردآوری اطالعات شدهطبقه ای تمام دانشکده های دانشگاه بررسی 
طریق  ازآزمون های متناسب با سطح سنجش متغیرها  با استفاده ازتحلیل داده ها تجزیه و  .است "مک دِید و اِدیر"و شهریت  "شولراف"فردگرایی 
 .است متفاوتپاسخگویان برحسب جنسیت و  17/37محیط زیستی دغدغه  میانگینهای تحقیق نشان می دهد یافته و شده نجاما SPSSنرم افزار 
به ترتیب بیشترین اثرات مثبت و  116/0استاندارد و شهریت با ضریب  154/0 استانداردرگرسیون فردگرایی با ضریب ، نشان می دهد هایافتههمچنین 

  دارند. دانشجویان محیط زیستی معنادار را بر میزان دغدغه 
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Abstract 
 

The concept of environmental concern has been studied from many different views, but in recent 

years it has been distinguished from concepts such as attitude, awareness and environmental 

awareness as an independent variable consisting of objective and subjective concepts in the form of 

horizontal and vertical dimensions. Based on Schaffrin's view, this study examines the components of 

the horizontal dimension of the concept of environmental concern, including: emotional stimulus, 

cognitive component, behavioral will and practical behavior as a dependent variable in relation to 

independent variables.The statistical population of the research is the University of Tabriz students. 

Sample is 387 man who have studied all the faculties of the university in a survey by using multi-

stage sampling. Data collection tool is a standard environmental attitude questionnaire. Data analysis 

was performed through SPSS software. The research findings show that the environmental concern of 

Tabriz University students is more than the average can be obtained. According to the findings, 

indivdualism with a standard regression coefficient of 0.154 and urbanism with a standard coefficient 

of 0.116 have the most positive and significant effects on the level of environmental concerns of 

Tabriz University students. 
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   مقدمه-1
وسیع  هایپیشرفت علمی، یهافعالیت با گسترشقرن بیستم میالدی  از

و  موضوعات و تبدیل جوامع صنعتی به جوامع خدماتی و اطالعاتیفنی 
حرکت های طبقاتی به مبارزات  شکلاز اجتماعی  هایحرکت انگیزه

های محیط به جنبشو درکنار آنها خواهانه برابری طلبانه و عدالت
اهمیت محیط زیست زمانی پرداختن به موضوع  .معطوف شدزیستی 

 که جوامع متوجه شدند آنچه به عنوان نیروی پیشرانه بیشتری یافت
بدون استفاده که  هستنداستفاده شده، منابعی از طبیعت صنعتی  انقالب

های غیرقابل جبرانی به آسیب آنها،ولید تتجدید و بازفرصت دادن به 
طبیعی  ایچرخهی ها طاین آسیب و کردهوارد  هاتوان طبیعی سرزمین

به نظر کاستلز،  است. کردهدچاره مخاطره به طور جدی را انسان حیات 
مشغولی گرایی دیگر صرفاً دلزیستبه بعد محیط میالدی 1960از دهه 

سازی هوا نبوده است. ها و پاکیزهتماشای پرندگان، نجات جنگل
های اعتراضکنندگان، های سمی، حقوق مصرفاقداماتی علیه دفع زباله

اند ای و شماری از مسائل دیگر با دفاع از طبیعت ترکیب شدهضد هسته
ها طلبیانداز وسیعی از دعاوی و حقهای این نهضت را در چشمتا ریشه

میالدی  1980دهه  بعد از (. Castells, 2005جای دهند )
شعار توسعه  با ،ها محیط زیستی متعددیهای اجتماعی و جنبشجریان
های ای که بر سر قدرت نسلنیاز جامعه به گونه تقاضای رفعو  ارپاید

از آن زمان تاکنون بوجود آمدند. آینده در تأمین نیازشان معامله نشود، 
محیط زیست و مخاطرات آن به موضوع جدی و یکی از دغدغه های 

ابتدا که  موضوعاتاصلی حیات اجتماعی انسان بدل شده است. این 
درحال حاضر به دغدغه  دوب محیط زیستیارشناسان ک ودغدغه محققین 

بطوریکه در دهه های اخیر فشار مردم، » مبدل شدهعمومی اجتماعی و 
سیاست ورزان و صاحبان صنعت را مجبور کرده است که نسبت به 

و ها در کاهش آلودگی ،تری داشته باشندزیست رویکرد مسئوالنهمحیط
 «تری انجام دهندهای جدیزیست فعالیتجلوگیری از تخریب محیط

(Vaghafi & Haghighatian, 2013 .) مسئله محیط زیست در
 قانون اساسیپنجاهم اصل در  .کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است

 ستیز طیمح در جمهوری اسالمی ایران، حفاظت از»که  شدهحیتصر
بعد باید در آن حیات روبه رشدی داشته  یهاکه نسل امروز و نسل

-های عملکرد محیطشاخص «.گرددیم باشند، وظیفه عمومی تلقی

حال خیزهای فراوانی داشته ، بااین و ها افتاگرچه طی سال 1زیستی
است.  های مختلف در زمینه مخاطراتوجود نمای کلی آن، مؤیّد 

آب تجدید پذیر، خشک شدن های جانوری، کمبود منابعانقراض گونه
اغلب تاالبها، استفاده بی رویه از منابع آب زیر زمینی، فرونشست زمین، 

چنین فرسایش خاک و منابع طبیعی هم ،آلودگی هوا و مسئله ریزگردها
های اخیر است. شدت و زیست کشور در سالاز موضوعات مهم محیط

 مشکالتزیستی را به محیطمخاطرات این مسائل برخی از  گسترش
وسعه در های اتخاذ شده برای تناپایداری سیاستملی تبدیل کرده و 
دغدغه محیط زیست و »به چالش کشیده است. سال های گذشته را 

متاثر از عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  آنهای 
 )مساله تاثیر می گذارندلف بر ابعاد مخت که هر کدام با است

Adhami, & Akbarzadeh, 2011.)  یکی از عوامل موثر بر
 پدیده استدالل بر این است کهاین فرایند شهریت و شهر نشینی است. 

 از را مردم شده و زندگی حس رفتن دست از نشینی موجب شهر

                                                           
1- Environmental Performance Index  

 Aghayari) «کند می دور جامعه وابستگی و طبیعی دنیای واقعیات

Hir, etal, 2016 .) شهرنشینی، فردگرایی است. یکی از نمودهای
و  داردنشین گرایشات فردگرایانه بیشتری نسبت به روستاییان فرد شهر
دهد که در مقایسه با نیازهای جامعه اولویت می  خودنیازهای اغلب به 

مسائل محیطی زیست نیز در میان مسائل و دغدغه های جمعی  البته
 به پژوهش حاضر ،وجه به اهمیت این دو مقولهبا ت. جای می گیرند

عوامل شهریت و فردگرایی با های محیط زیستی دغدغهرابطه بررسی 
اقدامات الزم جهت افزایش  هدف آن است که بتوان. می پردازد
محیط زیست را  های گروهی در زمینههای فردی و فعالیتحساسیت

ردم نشان دهنده های محیط زیستی مپیش بینی و اجرا کرد. دغدغه
است. نوع اجتماع میزان اهمیت و جدی بودن مخاطرات زیستی از منظر 

ها نشان دهنده میزان حساسیت جامعه در قبال و میزان این دغدغه
مسئله محیط زیست و معیاری برای سنجش آگاهی مردم در قبال 
دگرگونی های آن، مسائل کالن و عملکرد در قبال محیط زیست است. 

موجب شناختی هم از منظر جامعه محیط زیست ائل مرتبط بابررسی مس
توان با کاربردی می هم از نظرشود و میبنیادین اجتماعی آن شناخت 

 گذاریحاصل در سیاستاز نتایج  آن اب مرتبطشناخت متغیرها و عوامل 
ایجاد منشاء  محیط زیست سالم» استفاده کرد. اجتماعی ریزیو برنامه

جامعه پویا به شمار  ایجادمعیشت سالم و از اولین نیازهای اساسی برای 
رفتارهای فردیِ  سو  بهزیستی از یک محیط مندیدغدغه آید.می

های جمعی تواند به کنشمی سوییشود و از می زیستی منجر محیط
 .(Dunlap & Mertig, 1991: 210) «منجر شودزیستی محیط

الت محیط زیستی که امروزه با عنوان مخاطرات اکثر مسائل و مشک
اند، شده ایجاد زیستی شناخته می شوند بر اثر رفتارها و اقدامات انسانی

حل این مشکالت و رفع مخاطرات موجود منوط به انجام اقداماتی برای 
اما این مسئله درگرو آن است که تا چه اندازه افراد ها است حل آن

های مربوط به آن باره محیط زیست و چالشجامعه به لحاظ فکری در
مندی  میزان دغدغه»کنند. به عبارت دیگر، حساسیت دارند و فکر می

کننده اقدامات محیط زیستی افراد یک جامعه از عوامل مهم تعیین
 ,Passy & Giugni« )رودزیست به شمار میحفاظتی از محیط

2001 .) 

 پژوهشچهارچوب نظری  -2

درباره محیط زیست معاصر و کالسیک شناسی جامعهنظران صاحب
از  روسو، هادر میان کالسیک .کرده اند مطرح ی های مختلفیتئور

وحدت بهترین جامعه در  را جامعه ابتدایی است کهسبز پیشگامان افکار 
طبیعت و محیط  او دانست. از نظرمیحفظ طبیعت  در زمینه همکاریو 

کمال و معصومیت بود و در برابر آثار زیان بار  ،طبیعی نماینده اصالت
به  استوارت میلزتوجه  .ندگی متمدن قرار داشتو پیچیدگی زشهرنشینی 
پردازان اجتماعی سبز قرار داده نخستین نظریه او را در رده همحیوانات 

او یشرفت بیشتر توجه داشتند توسعه و پ به  اودر حالی که هم عصران 

.  (Moharamnejad & Tehrani, 2010) داردتوجه  طبیعتبه 
 استدر پی آن نظریات خود  درهابرماس از میان جامعه شناسان معاصر، 

ابزاری است که  که نشان دهد رابطه ما با محیط زیست طبیعی رابطه
توانیم بهتر که چگونه می منافع تولیدی، حسابگرانه و فنی ما درباره این

موضوع اصلی هابرماس این » حاکم است.کشی کنیم بر آن از آن بهره
است که نگرش ابزاری و فنی و دستکاری کننده در برابر جهان بیرونی 

هابرماس . (Barry, 2001)«است  انسانیخصلت  هچیزی مربوط ب
فرایند یک سویه مدرنیزاسیون را که تحت نیروهای عقالنی سازی 
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روز افزون نظام اقتصادی و دولتی است نقد می کند و به بررسی مداخله 
جهان "های رسمی در زندگی روزمره می پردازد. به اعتقاد او ما در 

زندگی می کنیم که سه عامل فرد، فرهنگ و جامعه با عناصر  "نظام
خود در داخل یک سیستم آن را می سازند، هرچند پایه و  منشا تشکیل 

اما پس از شکل گیری این دو از هم است  "جهان زیست "این نظام 
اصله می گیرند و جهان نظام قدرت خود را بر جهان زیست تحمیل می ف

نوگرایی و نتایج آن  گیدنز، زمانی که به (.Hajilou, 2013«)کند
زیست و جایگاه طبیعت در نظریه اجتماعی  محیطپرداخته به موضوع 

از پیامدهای اقتصادی و مالی نظریه جهانی شدن  در او است.کرده توجه 
ترین ملموسو به  بررسیرا این پدیده گرفته تا پیامدهای فرهنگی 

جهانی شدن به ویژه مشکالت مربوط به آلودگی و گرم شدن  اربتج
زمین و تغییرات آب و هوایی که از مرز ملی فراتر رفته و اثرات جهانی 

بعد از  "ن مخلوقجها"او با اشاره به شکل گیری  .اشاره می کند دارد
فردگرایی روز افزون  مدرنیته، صنعتی شدن به عنوان یکی از پیامدهای

 را به مسئله محیط زیست پیوند می زندو شهری شدن  صنعتیدر نتیجه 
(Giddens, 1990.) «های زیست محیطی به نظر گیدنز سیاست

کند و موضوعات مربوط به بیشتر به اینکه شخص چگونه زندگی می
 مربوط بههای تا موضوعاتی که سیاست داردارتباط هویت شخصی 

 ,Barry«)کندسطوح درآمد، استخدام و رشد اقتصادی را حاکم می

به  1ر و گریزاندر بحث از ایجاد یک دنیای ناپایدا . البته گیدنز (2001
وارد شدن مسائل محیط زیست در مباحث سیاسی و تصمیم گیری ها 

توجه روزافزون به  گیدنز. »Giddens, 1999))توجه می کند
داند که آشکارا از لحاظ هایی میموضوعات زیست محیطی را پیشرفت

نهادها و اصول های اخالقی درباره نظام اجتماعی، مطرح شدن پوشش
 .(Cassell, 2013 «اخالقی هستنداخالقی آن، 

  محیط زیستیدغدغه ی 
 از میزانای و موضاع بااور، یاک از اسات عباارت یزیستمحیط  دغدغه
 بوجاود کنناده مصرف در طبیعی منابع کمبود احساس اثر بر که نگرانی
 نشان تواند می که دارد اشاره عاطفی ویژگی یک به مفهوم این آید. می

 یاا شا  یاک نداشاتن دوسات یا داشتن دوست محبت، نگرانی، دهنده
 باه توانناد مای محیطای زیسات های نگرانی کلی طور به باشد. مسأله
 پایادار و سالم محصوالت مصرف و تولید فرایند در فعال محرکی عنوان
بر اساس دیدگاه دانلپ و (. Pourjamshidi, 2018) کنند عمل نیز
( دغدغه زیست محیطی مفهوم وسیعی است که به طیاف 2002) 2جونز

زیسات تاا حمایات از محایط ها از آگاهی به مسائل ای از پدیدهگسترده
ها ها، معرفتمنعکس کننده نگرش وحفاظت زیست محیطی اشاره دارد 

و ون  3و تمایالت رفتاری نسبت به محیط زیست است. به اعتقاد دانلاپ
یط زیستی به مسائل و مشکالتی اشااره دارناد (، دغدغه مح1980) 4لیر

پردازد بطاوری های حمایتی به آنها میکه دولت بصورت جدی با تالش
که کیفیت محایط زیسات را حفاظ کناد و در عاین حاال باا اهاداف و 

(. Dunlap, 2008کارکردهای رفتاری این کیفیت را بهبود ببخشاد )
زیست  مترادف دغدغهبرخی محققان اصطالح نگرش زیست محیطی را 

زیسات محیطای را   5گیرناد گااهی نیاز هوشایاریمحیطی در نظر می

                                                           

1 . Runaway world 

2 .Jonos 

3 . Dunlap 

4 . Vanlir 

5 . consciousness 

، هوشیاری را یک حالت فردی 6کنند. شافرینمترادف این واژه فرض می
لاذا داند بدون آنکه ما قضاوتی در مورد عینیت آگاهی داشته باشایم. می

 درکاه است هوشیاری زیست محیطی معادل مشخصه آگاهی و ادراکی 
تحقیقات شافرین در  وجود دارد.دغدغه زیست محیطی محرک احساسی 

های زیست محیطی دغدغه درهای مهم دوبخش اساسی به عنوان مولفه
 7اول مولفه محرک احساسی که شامل باورهای عمومی شوند.فرض می
در مورد مسائل زیست محیطی است که با آگاهی و  8های ویژهو نگرش

میزان جدی بودن مسئله زیسات محیطای بدسات ادراک و یا ارزشیابی 
باشاد کاه باا مولفاه ی رفتاری یاا قصاد میآیند. دومین مولفه ارادهمی

هاا و باورهاا را باا اراده رفتااری کاه محرک در ارتباط است زیرا نگرش
به نظر شافرین دهد. های ارتباط میها و فعالیتباعث حمایت از سیاست

به محایط زیسات توجاه زیاادی  ممکن است افراد به صورت مشخصی
داشته باشند اما از آنجا که در عمال باا کمباود داناش و آگااهی روبارو 

شاوند لاذا رفتاار زیسات شوند، موفق به داشاتن رفتاار مناساب نمیمی
کناد، محیطی فرد به صورت یک ویژگی و خصیصه کمرنگ تجلای می

های وجاودی ایان یکی از بخش 9ی رفتاریاین در حالی است که اراده
شود. با توجاه باه آنچاه تاا کناون باه آن اشااره شاد مفهوم فرض می

اناد از: مولفاه شاناخت، های سازنده دغدغاه محیطزیساتی عبارتمولفه
مولفه محرک احساسی، مولفه اراده رفتاری، مولفه رفتار عملی. هر چناد 

وتردیاد دربااره  رسد ولی هنوز ابهامسازی به نظر دقیق میچنین مفهوم
   ,Schaffrin)این مفهوم در تعاریف مختلف که ارائه شده وجاود دارد

2011. ) 

 فردگرایی 
در قرن نوزدهم برای توصیف  10واژه فردگرایی را نخستین بار دوتوکویل

فارد گرایای و حس کناره گیری اجتماعی در جامعه آمریکاا بکاار بارد. 
سیک آمده است. دورکیم، در منفعت طلبی برای اولین بار در نظریات کال

بررسی همبستگی ارگانیکی و مکانیکی، تونیس در بحث درباره مفااهیم 
جماع  کهتونیس معتقد است ». گزلشافت وگمینشافت به آن می پردازند

 به شود می مشخص سنت و خویشاوندی نیرومند پیوندهای باکه گرایی 
 پیوندهای با که شود می آن جایگزین گزلشافت و شود می ناپدید تدریج
 پایاه بار زیاادی انادازه تاا کاه گاردد مای مشخص روابطی تر ضعیف

 حالی در تونیس، نظریه اساس بر. است آمده وجود به شخصی سودجویی
 پیونادهای و سانت عاادت، پایاه بار ها کنش ،گمینشافت جامعه در که

 عقالنیات پایاه بار هاا کانش گزلشافت جامعه در است، استوار عاطفی
 از فردگرایای وبر اندیشه در .دارد وجود فردگرایی و است استوار هدفمند
 در و یاباد می گسترش شهری محیط شدن تخصصی با جهات بسیاری
 ژرفتارین کاه است معتقد است. زیمل شهر ویژه خصلت فردگرایی واقع،
 در فردیات و اساتقالل حفاظ بارای فارد تالش از مدرن زندگی مسائل
 و تااریخی میارا  سانگینی مقابل در و جامعه حاکم های قدرت مقابل
 چاه اگار وی نظار باه. شود می ناشی زندگی تکنیک و بیرونی فرهنگ
 هایی محدودیت خود اما شده، منجر اسارت از فرد آزادی به مدرن دنیای
 در آزادی حفظ برای افراد که ای گونه به است؛ کرده ایجاد فرد برای را

 باه تاا برناد مای پنااه...  و ماد چون هایی پدیده به خود، زندگی سبک

                                                           
6 . Schaffrin 

7 . general believe 

8 . specific attitude 

9 . behavior intention 

10   . De Tocqueville 
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 باه. بازیابناد را خاود هویت رسیده، روانی و درونی آرامش به آن واسطه
 که را هویتی تا کند می مصرف شخص بزرگ، شهرهای در دیگر عبارت
در  (.Khajenouri & etal, 2014« )بسازد خود برای دارد دوست

به این قضایه باه عناوان جهات  2و تریاندیس 1میان معاصران، هافستد
هافساتد »گیری ارزشی نگریسته و در این حوزه نظریه پاردازی کردناد. 

اولین کسی است که به صورت تجربای باه فردگرایای و جماع گرایای 
پرداخته است واین مفاهیم را به عنوان یکای از ابعااد فرهناگ در نظار 

اعتقاد به (. Gelfand & Triandis, 1996: 399)«گرفته است 
که فراتر از وظایف فاردی  دارد فردی فردگرایی تمرکز برحقوق هافستد،

 ،اقاوام درجاه یاک مراقبت از خاود و یتمسئول در نظر گرفته می شود،
 .اساتاز موارد مطرح در فرگرایای صی رضایت شخ استقالل شخصی و

باه جاای دهند  یفردگرایی عبارت است از درجه ای که مردم ترجیح م
به صورت انفرادی اقادام نوان عضوی از گروه عمل نمایند، این که به ع

کنند. در جوامع فردگرا، کودک زود می آموزد کاه باه خاود باه عناوان 
بیاندیشاد. در  "ماا"که به عنوان بخشای از  فکر کند بجای این "من"

چنین جامعه ای فرد انتظار دارد روی پای خود بایستد و بنابراین نیاازی 
 ,Hofsted) احسااس نمای کنادبه جامعاه وی به داشتن وفاداری ق

 4جمع گرایی را در  تریاندیس تفاوت های مهم فرد گرایی و( .  2010
 :می کندمحور مشخص 

درحالی که فردگراها  جمع گراها خود راعضوی از گروه می دانند -
 هوم خود تاکید می کنند.فصرفا بر م

اهداف شخصی افرادی که جمع گرا هستند با اهداف جمعی یا  -
د و هر جایی که این دو در تعارض قرار اشتراکات زیادی دارگروهی 
 یت و اولویت دارند ولی درحاهداف جمعی نسبت به فردی ارج گیرند،

 فرد گرایی اهداف فردی بر جمعی ارجعیت دارد.

تماعی را تعریف می در جمع گرایی هنجارهای گروه بهترین رفتار اج -
 کند ولی در فردگرایی نگرشهای افراد تعیین کننده هستند.

در جمع گرایی داشتن روابط اجتماعی با همدیگر محترم شمرده می  -
حالی که در شود حتی اگر هزینه هایش بیشتر از منافعش باشد در 

 .فردگرایی اینطور نیست

گیریهای جهتبر که استقالل افراد از یکدیگر است جزء اصلی فردگرایی 
تاثیر  محیط زیستیانجام رفتارهای حفاظتی  بهمردم  ارزشی در گرایش

کنشگران قبل از درگیر شدن دریک رقتار ابتدا سود و زیان آنرا می  ،دارد
کسانی که جهت گیری بر منافع فوری خود تاکید می کنند. سنجند و 

داشتن فردی دارند به احتمال زیاد کمک کردن به محیط زیست و 
را مقرون به صرفه برای منافع  محیط زیستیحساسیت برای مسائل 
افراد جمع گرا به تاثیر کنشهای انسانی  اما ،فوری فردیشان نمی دانند

از حفاظت رفتارها و اقدامات  و نسلهای آتی اهمیت می دهند رجامعه وب
 .(McCarty, 2001: 95) را مهم می دانند محیط زیست

  شهریت 
دهد ساکنان شهری نسبت به ساکنان مناطق  نشان میمطالعات 

استدالل  محیط زیست دارند.وضعیت نسبت به روستایی نگرانی بیشتری 
که در مناطق روستایی سطح  ن استآمطالعات این از  ای دسته

جهت گیری ارزشی آمد پایین است و ساکنان آن دارای تحصیالت و در
خود را وابسته به محیط زیست روستاییان معیشت ، گرایانه هستندفایده
به بهره برداری از آن برای توسعه اقتصادی اولویت بیشتری  بینند و می

                                                           
1 . Hofsted 

2 . Triandis 

البته شهریت و متعاقب آن دسترسی به امکانات شهری تاثیر . دهندمی
این تاثیرات هم خوب  مهمی بر محیط زیست و سالمتی انسان دارد که

هر افزایش آلودگی های بد. از جمله نکات منفی زندگی در ش  هستند هم
 اینبا توسل به  (.Dahly & Adir: 2007)است  محیط زیستی
توان تاثیرات ناشی از تعلق دو گانه شهری و روستایی که به  رویکرد می

عنوان یکی از متغیرهای تاثیر گذار در بسیاری از تجارب فردی و 
 "شهریت"ام در نظر گرفته شده را با مفهوم جدیدتری به ن اجتماعی

در بررسی  گیدنز .(Aghayari Hir, etal, 2016جایگزین کرد )
 اخالقی به که داند می هایی پیشرفت تی آنها رامحیط زیس سیاستهای

 این و دارد گرایشبا دنیای طبیعی  روابط و نهادها اجتماعی، نظم شدن

 را این سیاست ها او ت، در عین حالاس ارزشمند بسیار او برای نکته
 امنیت و اخالقی بنیادهای فردی استقرار برای داند می کوششی

وی به اعتقاد  پسندد می را آن که اخالقیاتی م،مرد زندگی در هنجاری
 رفته بین از شهرنشینی و امروزی دنیای در که هستند اصولی
 ، باعث از بینشهری نوسازی های پدیدهیعنی  (.Barry, 2001)اند

 در زندگیبه اعتقاد او  است طبیعی نظم میان در زندگی حس رفتن

 به جامعه وابستگی واقعیت و طبیعی محیط از را مردم شهری، محیط

 .کند می دور آن

 پژوهش پیشینه تجربی 
مدل یابی "در پژوهشی با عنوان  (،2016)عباس زاده و همکاران

ساختاری تأثیر تجربة محیط زیستی و نگرش محیط زیستی بر رفتار 
و نگرش محیط زیستی بر رفتار  هتأثیرگذاری تجربحوة ن "محیطیزیست

 یروش پیمایشبه را سال  75تا  15بازة سنّی در  تبریزی شهروندان
یافته ها حاکی از آن  وپرسشنامه ه ابزار مورد استفاد .کرده اند بررسی
 نمراتمیانگین نمرات رفتار محیط زیستی کمتر از میانگین که است 

مدل سازی معادالت ساختاری نشان  نگرش محیط زیستی است. نتایج
و متغیر تجربة  39/0می دهد متغیر نگرش محیط زیستی با ضریب 

بر رفتار محیط زیستی مؤثر  13/0محیط زیستی نیز با ضریب مسیر 
نگرش بر  3/0است. متغیر تجربة محیط زیستی نیز با ضریب مسیر 

تجربة محیط زیستی با تأثیر بر نگرش . محیط زیستی تأثیر می گذارد
محیط زیستی، به طور غیرمستقیم بر رفتار محیط زیستی با مقدار 

صالحی و  (.Abbaszadeh & et al, 2016) مؤثر است 117/0
نقش جنسیت در جهت گیری های محیط "در بررسی  (،2016)همکاران
ای در  خوشه گیری نمونهو با استفاده از پیمایش روش که با  "زیستی

 بر تاکید ضمن اکوفمینسیم با تکیه بر نظریه شهر ارومیه صورت گرفته
به  مردان، و زنان بین در محیط زیستی رفتارهای و هانگرش تفاوت
 دارای مردان از بیش مختلف، دالیل به زنان که پرداخته اندآزمونی 
 می حمایت زیست محیط از و بوده زیست محیط به نسبت مثبت نگرش
محیط  نگرش در بررسی مورد افراد دهد می نشان تحقیق نتایج. کنند
 جنسیت، متغیرتأثیرگذاری برروی اند اماکرده کسب باالیی نمره زیستی
نظریه اکوفمینیستی مبنی بر  یعنی .نیست افراد محیط زیستی نگرش

در جامعه موردبررسی حمایت بیش تر زنان از موضوعات محیط زیستی 
باشد که این امر می تواند ناشی از آن ان معتقدند محقق نشده است.تأیید 

پر نقش دین در تمامی فرایند های فردی و اجتماعی در جامعه ایرانی 
های اخالق و تمایز گذاری بین زن و مرد در بحث آموزه رنگ است

 Salehi & et)دینی و انسانی در مورد اجتماعی شدن کم رنگ است

al, 2016.) ( در تحقیقی با عنوان 2015فرهمند و همکاران ،)" بررسی
عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیست محیطی در بین شهروندان 
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نفر از ساکنان شهر یزد انجام شد، به این نتیجه  323که بین  "یزدی
رسیدند که بین فردگرایی، آگاهی زیست محیطی و رضایت از زندگی با 

وجود دارد. بدین  داری معنیمتغیرهای رفتارهای زیست محیطی رابطه
دار کاهشی و رضایت از زندگی و آگاهی صورت که فردگرایی اثر معنی
دار افزایشی بر رفتارهای زیست محیطی زیست محیطی اثر معنی

(، در 2013(.حاجیلو )Farahmand & et al, 2015)داشتند
پژوهشی به تبیین جامعه شناختی ردپای بوم شناختی و عوامل موثر بر 

شاخص ردپای بوم شناختی یکی از معیارهای  ،تبریز پرداختهآن در شهر 
سنجش پایداری است که بر مبنای الگوی مصرف در جوامع مختلف 

گیرد. روش پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری آن مورد ارزیابی قرار می
با استفاده از ابزار پرسشنامه  است کهسال تبریز  15شهروندان باالتر از 
دهد، میزان ردپای ها نشان میاند. یافتهگرفتهمورد مطالعه قرار 

شناختی فردی با متغیرهای سبک زندگی فردی و سرمایه اقتصادی بوم
شناختی به صورت معکوس به طور مستقیم و با سرمایه فرهنگی بوم

رابطه دارند و از میان آنها سبک زندگی مصرفی بیشترین تأثیر را بر 
میزان ردپای بوم شناختی شهروندان  شناختی دارد. بیشترینردپای بوم

تبریز ناشی از عدم توجه به استفاده از کاالهای قابل استفاده مجدد، 
استفاده از وسایل نقلیه شخصی و باال بودن مصرف آب است 

(Hajilou, 2013 ) .طی تحقیق با عنوان  (2011) نواح و همکاران
های زیست بررسی رابطه بین میزان دینداری با ارزش ها و رفتار"

با پیمایشی و ابزار سنجش پرسشنامه که به شیوه "محیطی شهروندان
افراد ازشهروندان اهواز صورت پذیرفته نشان داده اند نمونه تحقیق  400

با زمینه های دینی متفاوت دارای ارزش های یست محیطی متفاوتی 
که منجر به شکل گیری رفتارهای گوناگون در برخور با محیط  هستند

 ،زیست می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای سن
 رابطه معنادار وجود دارد. یجنس و تحصیالت با رفتار محیط زیست

متغیرهای میزان دینداری و رفتار  برایضریب همبستگی اگرچه محاسبه 
، اما ضریب همبستگی نشان نمی دهداری زیست محیطی رابطه معناد

به دست آمده برای رابطه میزان دینداری و ارزش زیست محیطی 
در سطح  168/0و ارزش زیست محیطی با رفتار زیست محیطی 158/0

در  (.Navvah & et al., 2011درصد معنا دار است ) 99اطمینان 
یا صورت (، در کشور استرال2015پژوهشی که توسط نیوتن و همکارانش)

، تاثیر دغدغه محیط زیستی بر استراتژی آموزشی مورد بررسی هگرفت
در این پژوهش سنجش دغدغه محیط زیستی شامل: نگرانی  شده است.

برای کیفیت محیط زیست، متعصب بودن در مورد محافظت از آن، فکر 
کردن به راهی برای بهبود بخشیدن به محیط زیست است که میزان 

 ,Newton & et alدهد )حیط زیست را نشان میتوجه افراد به م

(، در پژوهشی با  هدف مدل سازی 2011و فیشر) 1چانگ(. 2015
عوامل نگرشی و جمعیت شناختی بر رفتارهای زیست محیطی به بررسی 

شناختی بر رفتارهای زیست محیطی در تأثیرات عوامل نگرشی و جمعیت
چین پرداختند. رفتار زیست محیطی به عنوان تابعی از نگرش زیست 

مدل سازی شده است.  شناختیهای جمعیتمحیطی و برخی ویژگی
های رهبری، نتایج حاکی از آن است پاسخگویان شاغل، دارای موقعیت

ساکن شهرهای بزرگتر و مجرد مشارکت بیشتری در رفتارهای زیست 
محیطی داشتند. شهرنشینی سریع و توسعه اقتصادی ممکن است به 

داری بر رفتارهای زیست محیطی در آینده تأثیرگذار طور معنی

                                                           
1 . Chung & Fisher 

(، 2008) 2کیلبورن و پیکت (.ung & Fischer, 2011Chباشد)
های زیست گرایی بر نگرشتحقیقی با عنوان چگونگی تاثیر مادی

های و رفتارهای مسئوالنه در قبال محیط زیست، محیطی، نگرانی
نفر از شهروندان آمریکایی انجام  337بصورت پیمایش تلفنی در بین 

گرایی بر روی نگرش یا عقاید  دادند. نتایج تحقیق نشان داد که مادی
گذارد و نگرش زیست محیطی تأثیر زیست محیطی فرد تأثیر منفی می

مثبتی بر روی رفتارهای مسئوالنه در قبال محیط زیست دارد 
(Kilborne & Pickett, 2008.) (،2001) شرامو  3مک کارتی 

های شخصی، بازیافت مواد زائد جامد: ارزش"تحقیقی با عنوان 
ها در مورد بازیافت به عنوان مرجع ها و نگرشری ارزشگیجهت

انجام دادند. در این تحقیق مهم بودن/ نبودن  "رفتارهای بازیافتی 
گرایی، سرگرمی / هیجان و رفتارهای بازیافتی متغیر وابسته و جمع

بین قل تحقیق بودند. نتایج نشان داد رضایت از خود متغیرهای مست
ودن رفتارهای زیست سرگرمی/ هیجان با مهم بگرایی و متغیرهای جمع
مثبت وجود دارد ولی بین متغیر از خود راضی بودن و  محیطی رابطه

 McCartyای منفی وجود دارد)مهم بودن رفتارهای بازیافتی رابطه

& Shrum, 2001 .) می توان مطالب مطرح شده جمع بندی  با
  نشان می دهددیدگاه اندیشمندان حوزه های مخلتف گفت: بررسی 

 در تاکید براست؛ روسو  قابل بررسیمحیط زیست از ابعاد متعدد دغدغه 
شهرنشینی،  اجامعه و تضاد آن بدر اهمیت برخورداری از هماهنگی 

نگاه ابزاری و حسابگرایانه بر محیط زیست و گیدنز  در مطالعههابرماس 
در بررسی آثار مخرب جهانی شدن بر محیط زیست بر دغدغه های 

در حوزه محیط انجام شده اند. پژوهش های  کردهزیست محیطی تاکید 
نشان دهنده اهمت مساله محیط زیست در میان پژوهشگران  نیززیست 

بررسی نشد می باشد. انچه در بررسی ادبیات پژوهشی و نظری مشاهده 
می باشد.  دغدغه نسبت به محیط زیستفردگرایی بر  تاثیر شهریت و

بررسی و دو متغیر مطالعه این این تحقیق ارتباط بین تالش شده در  که
و پژوهش  نظریمدل  ،براساس مبانی نظری و پیشینه تحقیقشود. 

 تحقیق به شکل زیر است:فرضیه های 
 

 
 مدل نظری تحقیق -1 شکل

  پژوهشفرضیه های 
 .رابطه وجود دارد یزیستمحیط های با میزان دغدغه شهریتبین  .1
رابطه  یمحیط زیستهای میزان دغدغه فرد گرایی بابین احساس  .2

 .وجود دارد
محیط های بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد با میزان دغدغه .3

 .آنها رابطه وجود دارد یزیست

                                                           
2  . Kilbourne & Pickett 

3  .MacCarti & Shrum 

 فردگرایی شهریت

 دغدغه محیط زیستی

 اراده رفتاری رفتار عملی
محرک  
 احساسی

 شناختی

 متغیرهای زمینه ای

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/72845964_Gregory_Pickett
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افراد به تفکیک جنسیت  یمحیط زیستهای دغدغهانگین می .4
 پاسخگویان متفاوت است.

افراد به تفکیک وضعیت تاهل  یمحیط زیستهای دغدغهانگین می  .5
 آنها متفاوت است.

افراد به تفکیک سطح تحصیالت  یمحیط زیستهای دغدغهانگین می .6
 پاسخگویان متفاوت است.

 انجام تحقیق روش -3
دغدغه برخی عوامل اجتماعی مرتبط با بررسی برای  حاضرپژوهش 
با  و پیمایشیروش به  دانشجویان دانشگاه تبریز محیط زیستیهای 

سواالت پرسشنامه با توجه  انجام یافته است.مه از ابزار پرسشنااستفاده 
دانشجویان  شاملجامعه آماری  .شده استتنظیم  تحقیق به فرضیه های
که به  ز استدانشگاه تبری، کارشناسی ارشد و دکتری( شناسی)مقاطع کار
تعدادی از آنها به عنوان نمونه تصادفی  سهمیه اینمونه گیری روش 

حجم نمونه مورد مطالعه بااستفاده از فرمول کوکران، بررسی شده اند. 
با استناد به  وصوری از نوع تحقیق  اعتبار نفر به دست آمده است. 387

بررسی پایایی . ه استآمددر این زمینه بدست نظر متخصصین و اساتید 
 .شده است انجامآلفای کرونباخ از راه محاسبه  گویه های پرسشنامه

درصد بررسی  95معناداری آماره های محاسبه شده در سطح اطمینان 
با و   SPSSنرم افزار  باهای بدست آمده تجزیه و تحلیل داده وشده 
انجام جداول توصیفی، آزمون های تحلیل واریانس و همبستگی ایجاد 

 شده است. 

  پژوهشمتغیرهای تعریف نظری و عملی 
در  متأثر از سایر متغیرها وابسته و متغیربه عنوان  یزیستمحیط  دغدغه

 دغدغه مفهوممورد سنجش و آزمون قرار گرفته است. پژوهش حاضر 
 عینی و ذهنیبه دو بخش براساس نظر شافرین ابعاد آن تفکیک با 

قرار  و عمودی که در عرض یکدیگر و بصورت افقیشود تقسیم می 
مولفه  ابعاد مفهوم متشکل از اینافقی ه های سازپژوهش حاضر . دارند

 شناختی، مولفه محرک احساس، مولفه اراده رفتاری، مولفه رفتار عملی
مولفه شناختی بر پایه هوش و منطق افراد شکل  .بررسی می کند

انش های تشکیل دهنده این بعد در رویکردهای نظری دگیرد، المانمی
زیست  تدالیل ایجاد مشکال و اعتقادات فرد که برای بررسی آن

بررسی می پذیری فرد مسئولیتاین مشکالت و  هایحلراه ،محیطی
ادراک فرد قرار دارد و  . مولفه محرک احساسی بر پایه احساس وشود

های وی را برای مشکالت محیط زیستی بر پایه این ها و دغدغهنگرانی
اند از این بعد عبارت های کند تشکیل دهندهاحساسات تنظیم می
و مسائل زیست  تجدی بودن مشکالاز  های فرداحساس و ارزشیابی

کند می اراده رفتاری بر پایه تعامل احساس و هوش افراد عمل. محیطی
به طوری که سبب کنش فرد براساس آنچه که از دانش و اعتقادات به 

 .می شود آوردهای خود بدست میگذاریعالوه احساسات و ارزش
های حمایتی و تشکیل دهنده های نظری این بعد بر اساس سیاست

تراز با آنها باشند که در رویکرد کاربردی هممی یهای شخصفعالیت
بعد چهارم یا مولفه رفتار عملی برپایه  اراده و نیت برای حمایت است.

که با  سنجش و ارزیابی می شودفعالیت و کنش و عملکرد عینی فرد 
به این  شود.های سیاست حمایتی و عمل شخصی تعریف میالمان

های استاندارد س پرسشنامه و گویهمتغیر وابسته بر اسا ترتیب سنجش

شنامه یا پرس EAI1از مقیاس با استفادههای زیست محیطی دغدغه

                                                           
1 . Enviromental Attitude Inventory 

های تحقیق ابعاد و گویهاستاندارد نگرش زیست محیطی، با نظر به 
( در 2015تحقیق نیوتن و همکاران ) نیز ( و2010میلفونت و جونز )

 های زیست محیطی انجام شده است.زمینه دغدغه
که به فرد گرایی  و شهریت :از متغیرهای مستقل پژوهش عبارتند
 بررسی شده اند: زیرنظری و عملیاتی صورت مفاهیم سازه ای با تعاریف 

جمع گرایی و فرد گرایی باورهای بنیادین هستند که مردم با  :فرد گرایی
اعتقاد و عمل به آنها با هم دیگر و جهان اطرافشان تعامل می کنند .در 

معنا این باورهای اساسی به عنوان جهت گیری ارزشی که به گاروه  این
های فرهنگی و افراد جهت ساازگاری باا محایط فیزیکای و اجتمااعی 

(. McCarty, 2001: 94) کمک می کند، در نظر گرفته مای شاود
 گیری متغیر فردگرایی از مقیاس استاندارد شولراف و همکارانبرای اندازه

  است.( استفاده شده 2007) 
جهان امروزی تفاوت میان ساکنان شهری و روستایی  چون در شهریت:
محققاین بارای بررسای  ،ب افزایش امکانات رو به کااهش اساتبه سب
نظیر مسایل محایط زیساتی تفااوت و ناابرابری هاای منااطق  مواردی
مفهوم جدیدی که برای نشان دادن سطح زندگی روستایی را با شهری و 

اساتفاده شهریت تحت عنوان شود  کار برده می و میزان سالمت شهری
شهریت جازء جادایی ناپاذیر  (.Dahly & Adir, 2007)می کنند 

نشینی است که به عنوان تاثیر زندگی شهری در یک نقطه از زمان شهر
شود . این متغیر باا گویاه هاایی  بر زندگی افراد در آن شهر شمرده می

دفاع  مکاناات بهداشاتی،دسترسای باه ا جمع آوری مرتب زباله، :شامل
سانجیده  ...و آماوزش اینترنات، دسترسی به تلفن و ،بهداشتی فاضالب

از پرسشنامه استاندارد مک دِیاد و  برای سنجش متغیر شهریت. شودمی
های که از بین مولفه (Honarvar, 2016)( استفاده شده2001اِدیر )

خوان و مرتبط با جامعه آماری مورد نظار های همپرسشنامه اصلی، گویه
 انتخاب شدند.

 بررسی پایایی ابزار سنجش 

 محاسبه ضریب آلفای کرونباخ معمول ترین روش محاسبه پایایی است.
همانند تحلیل عاملی روشی  و نوعی اندازه ثبات درونی است این ضریب

برای مشاهده شدت همبستگی بین گویه ها است. در مجماوع چنانچاه 
و باالتر باشد، می تاوان گفات  7/0مقیاسی دارای میزان آلفای کرونباخ 

پایااایی نهااایی نتااایج بررساای اساات.  خااوبی آن مقیاااس دارای پایااایی
از باا روش آلفاای کرونبااخ بارای هار یاک ، حاضار تحقیقپرسشنامه 

 آمده است: 1متغیرهای تحقیق در جدول شماره 
 

یب محاسبه شده برای پایایی متغیر ها به روش همسازی اضر -1جدول 

 درونی

 آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیر

 70/0 11 فردگرایی

 77/0 12 شهریت

 83/0 9 دغدغه محیط زیستی
 

 نتایج  -4

 توصیفی متغیرهای زمینه ای  یافته های 

. باه انادنفر مارد 181نفر زن و  206، مورد بررسی شده 387 از مجموع
درصد نمونه آماری تحقیاق  3/46درصد و مردان  7/52این ترتیب زنان 

سال و  17براساس نتایج بدست آمده کمترین سن  را تشکیل می دهند.
سنی نمونه مورد مطالعاه  سال می باشد. میانگین 50بیشترین مقدار آن 

است. نتایج مربوط باه  محاسبه شده 57/4معیار  سال و انحراف  44/24
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 78نشان می دهاد  2وضعیت تاهل و سطح تحصیالت در جدول شماره 
درصااد آنهااا دانشااجویان مقطااع  3/54درصااد پاسااخگویان مجاارد و 

 .کارشناسی می باشند
 

 پاسخگویانوضعیت تاهل و سطح تحصیالت توصیفی  نتایج -2جدول 

درصد 

 فراوانی
 تحصیالت فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

وضیعت 

 تاهل

 مجرد 302 78 کاردانی 3 8/0

 متاهل 58 15 کارشناسی 210 3/54

3/31 121 
کارشناسی 
 ارشد

 مطلقه 3 8/0

 1 3/0 دکتری 27 7
همسرفوت
 شده

 بی پاسخ 23 6 بی پاسخ 26 7/6

 کل 387 100 جمع کل 387 100

شده درآمد ماهیانه خانوار است کاه  بررسی از دیگر متغیرهای زمینه ای
ررسی شده است. داده هاای باه بسؤال ترتیبی شش گزینه ای  شکلبه 

 6/35نشان می دهد درآمد ماهیانه خانوار  3دست آمده مندرج در جدول 
 8/29، توماان دو میلیاون و هشتصاد هازارپاسخگویان بایش از  درصد

هشتصاد هزارتوماان و درصد بین یک میلیون وچهارصد تا دو میلیون و 
 . است درصد کمتر از یک میلیون وچهارصد هزارتومان 2/27

 

 نتایج توصیفی میزان درآمد خانواده پاسخگویان -3جدول 

 ) هزارتومان(درآمد خانوار فراوانی درصد فراوانی

 هفتصدکمتر از  39 1/10

 1400000الی  700 66 1/17

 2100000تا  1400000 66 1/17

 2800000تا 2100000 49 7/12

 3500000تا  2800000 62 16

 3500000بیش از  76 6/19

 بی پاسخ 29 5/7

 جمع کل 387 100
 

  متغیرهای مستقل و وابسته یافته های توصیفی 

گویه در سطح سنجش  9برای سنجش سازه دغدغه محیط زیستی 
های به صورت طیف لیکرت طراحی شده، نتایج توصیفی آماره ،ایرتبه

میانگین محاسبه  می دهدنشان  4مربوط به این متغیر در جدول شماره 
 شده بیش از مقدار متوسط قابل محاسبه برای متغیر به دست آمده است

دغدغه های زیست محیطی دانشجویان دانشگاه است که به این معنا  و
 تبریز متوسط به باال گزارش شده است. 

 

 زیستی محیطهای متغیر دغدغه آماره -4جدول 

 شاخص دغدغه محیط زیستی

 میانگین 17/37

 بیشینه 45

 کمینه 13

 انحراف معیار 05/5

 واریانس 51/25

 دامنه 32

 چولگی -69/0

 کشیدگی 24/0

بارای سانجش متغیار  و برای سنجش متغیر فرد گرایای سایزده گویاه

، نتایج مندرج شهریت، دوازده گویه به صورت طیف لیکرت طراحی شده

را نشاان هاا آماره های محاسبه شده برای این متغیر 5در جدول شماره 

باه دسات  39میانگین کل فردگرایی در بین آزمودنی ها برابر  می دهد.

 آمده که بیش از میانگین قابل اکتساب برای این متغیر اسات همچناین

بیش  کمیاست که  53/42برابر با میانگیت محاسبه شده برای شهریت 

 . است این متغیروسط قابل اکتساب برای از مقدار مت
 

 و شهریت فردگرایی هایمربوط به متغیرنتایج  -5جدول 

 شاخص فردگرایی شهریت

 میانگین 39 53/42

 بیشینه 53 59

 بیشینه 22 16

 انحراف معیار 48/5 61/6

 دامنه 31 73/43

 واریانس 04/30 43

 چولگی 17/0 -23/0

 کشیدگی -31/0 143/0
 

 متغیرهدو  روابطبررسی  ،استنباطی نتایج 

بر حسب  محیط زیستیدغدغه  بررسی میانگینالف( 

 :جنسیت
-متغیر فاصله محیط زیستیاسمی دوحالته و دغدغه  جنسیت یک متغیر 

محایط دغدغاه وجود تفاوت در میاانگین مقادار ، برای آزمون استای 
نتایج منادرج  استفاده شده است. t-testاز آزمون بین دو جنس  زیستی

مربوط به این آزمون حاکی از معناادار باودن تفااوت  6در جدول شماره 
با توجه باه ارقاام یعنی است،  میزان دغدغه محیط زیستی بین دوجنس

توان گفت مردان نسبت به زنان، دغدغه محیط زیستی محاسبه شده می
 . کمتری دارند

 : میانگین دغدغه محیط زیستی بر حسب جنسیت6جدول 

 tآماره  میانگین جنسیت متغیر
-درجه

 آزادی
 معناداری

دغدغه محیط 
 زیستی

 مرد
 زن

56/36 
74/37 

27/2- 380 024/0 

 

 : محیط زیستیدغدغه  باسن بررسی رابطه ب( 
 محایط زیساتیای دو متغیار سان و دغدغاه با توجه به ساطح فاصاله

توزیع نزدیک به نرمال این دو متغیر کاه در قسامت توصایفی همچنین 
، برای آزماون رابطاه از همبساتگی شده استمتغیرهای تحقیق، آشکار 
 7منادرج در جادول شاماره نتیجاه آزماون  پیرسون استفاده شده است.

 .تاس محیط زیستیحاکی از معنادار نبودن رابطه بین سن و دغدغه 
 

 متغییرهای سن و دغدغه محیط زیستیآزمون همبستگی بین  -7جدول 
 تعداد معناداری پیرسونهمبستگیضریب

084/0 10/0 378 
 

میانگین دغدغه محیط زیستی بر حسب میزان بررسی ج(

 :و سطح تحصیالت وضعیت تاهلدرآمد، 
نسبت برای آزمون وجود تفاوت در میانگین مقدار دغدغه محیط زیستی 

با توجه به سطح اسمی چند حالته متغیر وضعیت  افراد،وضعیت تاهل به 
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 کاه در جادول چناانتاهل، از تحلیل ورایانس استفاده شاده اسات. هم
محایط ، تفاوت معناداری ما باین میاانگین دغدغاه است آمده 8 شماره
با توجه  افراد مورد مطالعه از لحاظ وضعیت تاهلشان وجود ندارد. زیستی

تحصیالت، جهت بررسی معناداری رابطه ای متغیر میزان به ماهیت رتبه
ها اجرا شده است. پاسخگویان بر گروهبین دو متغیر، تحلیل واریانس بین

اساس میزان تحصیالتشان به چهار گروه شامل: کااردانی، کارشناسای، 
اند، نتایج آزمون نشاان مای دهاد ارشد و دکتری تقسیم شدهکارشناسی

های تحصیلی مختلف رای گروهتفاوتی در میزان دغدغه محیط زیستی ب
 متغیارتفاوت میانگین دغدغه محایط زیساتی باا معناداری  وجود ندارد.

شد. پاسخگویان بر اسااس  بررسیها گروهتحلیل واریانس بینبا ، درآمد
اند. نتاایج آزماون میزان درآمد ماهیانه خانواده به شش گروه تقسیم شده

متفاوت در میازان دغدغاه  های با میزان درآمدنشان می دهد بین گروه
 .(8)جدول شماره محیط زیستی اختالفی وجود ندارد

 

: تحلیل واریانس متغیردغدغه محیط زیستی برحسب 8جدول 

 درآمد، وضعیت تاهل و سطح تحصیالت

 تغییراتمنبع
-جمع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات
 معناداری Fآماره 

ل
اه
ت ت
ضعی
و

 

 گروهیمیان
-درون

 گروهی
 کل

851/206 
533/9296 
385/9503 

4 
359 
363 

71/51 
896/25 

997/1 094/0 

ت
ال
صی
تح
ح 
سط

 

 گروهیمیان
-درون

 گروهی
 کل

651/208 
533/9962 
385/9853 

4 
359 
363 

713/53 
980/26 

998/1 074/0 

مد
درآ
ح 
سط

 

 گروهیمیان
-درون

 گروهی
 کل

634/159 
439/9110 
073/9270 

5 
351 
356 

927/31 
956/25 

230/1 294/0 

 

 برامتغیرهای شهریت و فررد گرایری رابطه بین بررسی د( 

 : محیط زیستیدغدغه 
نزدیک به توزیع آنها  توزیعو ای در سطح فاصلهمورد بررسی  هایمتغیر

برای بررسی رابطه بین از ضریب همبستگی پیرسون نرمال است لذا 
براساس . شده استاستفاده  محیط زیستیبا دغدغه و فردگرایی  شهریت

معنادار ولی ضعیف بین شهریت و  ، رابطه9نتایج آزمون در جدول شماره 
جدول جهت نتایج مندرج در دغدغه محیط زیستی وجود دارد. با توجه به 

نتایج همچنین نشان می دهد میان فرد  رابطه مثبت و مستقیم است.
زان ضریب همبستگی رابطه زیستی با توجه به میگرایی و دغدغه محیط

مثبت و مستقیم وجود دارد ولی با توجه به مقدار محاسبه شده  معنا دار
 . برای آن، رابطه ضعیف است

 

نتایج محاسبه ضریب همبستگی پیرسون متغیر های  -9جدول 

 مستقل با دغدغه محیط زیستی

 معناداری ضریب همبستگی متغیر

 010/0 130/0 شهریت
 000/0 216/0 فردگرایی

 

  چند متغیرهتحلیل استنباطی 
اندازه تاثیر متغیر و پیش بینی  چندبررسی رابطه  یابرگرسیون آزمون ر
الزم  ولی به کار می رودمستقل  متغیرتغییر  متغیر وابسته به ازاء تغییر

برقرار باشد. برای محاسبه فرضهای رگرسیون است شروط و پیش
جدول بررسی شده است. خطی بودن شرط هم ابتداچندگانه رگرسیون 
موجود در معادله رگرسیونی  یهمبستگی متغیرهاعدم نتایج  10شماره 
 بینپیشهمبستگی ناچیز بین متغیرهای از دهد. نتایج حاکی میرا نشان 
  . رابطه چندخطی وجود نداردو  است

 

نتایج آزمون چند خطی برای متغیرهای مستقل  -10جدول شماره 

 و وابسته تحقیق

دغدغه محیط  

 زیستی

 شهریت فردگرایی

 130/0 216/0 - دغدغه محیط زیستی

 093/0 -  فردگرایی

 -   شهریت

 
وجود مهمبستگی آزمون رگرسیون برای بررسی  نتایج 11جدول شماره 

( Betaاستاندارد ) ضریب بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.
 وقتینشان می دهد  برای مقایسه سهم تاثیر هر یک از متغیرها

شده بوسیله همه متغیرهای دیگر در مدل کنترل شده های تبیینواریانس
، گر معادله رگرسیونی هستندو شهریت تبیین های فردگراییمولفه باشند،

 با سهمی معادل ر شهریتمتغی درصد و 4/15 ی معادلبا سهمفردگرایی 
 .تاثیرگذارندمتغیر دغدغه محیط زیستی واریانس درصد برتغییرات  6/11
 

   نتایج حاصل از آزمون رگرسیون -11جدول 
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 نتیجه گیری و بحث -5
تحقیق حاضر با هدف بررسی دغدغه های زیست محیطی دانشاجویان  

دانشگاه تبریز و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در قالب دو متغیر مساتقل 
درکتار متغیرهای زمینه ای مرتبط با ویژگای هاای  شهریت و فردگرایی
دیدگاه هاای چارچوب نظری تحقیق بر انجام گرفت.  فردی پاسخگویان

در ماورد  هاایارتباط بین شهری شدن و فردگرایی، دیادگاه  مربوط به
رابطه نگاه ابزارگرایانه و حسابگرایانه نسبت به محیط زیست و همچنین 

در ایجاد دغدغه محیط زیستی زیست  آثار مخرب جهانی شدن بر محیط
زمون فرضیه های پاژوهش آنتایج مبتنی بر بررسی و . استوار شده است
دغدغاه هاای تفاوت  فرضیه تاییددرصد حاکی از  95در سطح اطمینان 

مبتنای بار فرضایه  ،به عباارت دیگار است محیط زیستی مردان و زنان
مای تایید سب جنسیت برح محیط زیستیمیزان دغدغه تفاوت میانگین 

میزان دغدغه محیط زیساتی زناان  می توان گفت که براساس آن شود
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صالحی و همکاران  این نتیجه خالف یافته پژوهش بیش از مردان است.
در شااهر ارومیااه اساات کااه براساااس آن ماارد یااا زن بااودن  (1395)

 های زیست محیطی آنهاا نادارد.گیریگویان هیچ تاثیری بر جهتپاسخ
م تطابق را می توان بر اساس نظریه دانلپ و جونز تا حدی تبیین این عد
براساس نظر آنها وجود دغدغه محیط زیستی در افراد منبعث از دو  .کرد

در شناخت علل باه  عملی است. اساس و ریشه نظری آنپایه  نظری و 
و  مشکالت استوجود آمدن مسائل محیط زیستی، راهکارهای مبارزه با 

را در میزان مسئولیت پذیری افراد در قبال مسائل محایط پایه عملی آن 
زیست و میزان جادی و مخااطره آمیاز باودن ایان مساائل مای تاوان 
و جستجوکرد. در مورد نتایج فاوق نیاز مای تاوان گفات بیشاتر باودن 

که جامعه آمااری تحقیاق هساتند دانش دانشجویان تخصصی تر بودن 
 یساتی بار زنادگی انسااندرباره مسائل محیط زیست و اثر مخاطرات ز

مورد بررسی در تحقیق صالحی نسبت به عامه مردم و شهروندان عادی 
داناش در  تااثیرو همکاران باعث این تفاوت شده است که تاییادی بار 

نتایج آزمون های مربوط به متغیرهای  ایجاد دغدغه محیط زیستی است.
مربوط به معنادار نیست که  در این تحقیقسن،  تاهل، میزان تحصیالت 

به این در جامعه آماری است کوچک بودن محدوده تغییرات این متغیرها 
ترتیب از میاان متغیرهاای زمیناه ای بررسای شاده در جامعاه آمااری 
پژوهش، فقط جنسیت متغیر مارتبط باا دغدغاه محایط زیساتی اسات. 

معنا دار نبودن تاثیر متغیر درآماد خاانواده باا دغدغاه محایط  درتحلیل
ممکان » می کنادتاکید وان به نظر شافرین استناد کرد که زیستی می ت

است افراد به صورت مشخصی به محیط زیست توجه داشته باشاند اماا 
موفاق مرتبط با دغدغه زیست محیطای برای داشتن یک رفتار مناسب 

رفتاری تحت تاثیر عوامل دیگری خارج از دغدغاه  اراده چونشوند نمی
 ,Schaffrin) «محیط زیست رفتار محیط زیستی را تحقق می بخشد

درآماد ساطح  باا هااخانوادهمشاهده می شاود  براین اساس . (2011
مصرف انرژی را بدون توجاه مثال با دغدغه خود دارندمتفاوت رفتارهای 
جویی در هزینه، پاائین ا برای صرفههای زیست محیطی و تنهبه دغدغه

پیرساون حااکی از محاسبه ضریب همبستگی  حاصل ازنتایج  .آورندمی
مساتقیم، رابطه  محیط زیستیآن است که بین شهریت و میزان دغدغه 

محاسبه این ضریب برای متغیار فردگرایای . عنا دار وجود داردممثبت و 
نتیجه مشابهی را در مورد وجود رابطه باین متغیار مساتقل باا دغدغاه 

بارای تبیاین مقادار تااثیر متغیرهاای محیط زیستی را نشان می دهاد. 
شهریت و فردگرایی با استناد به نتایج آزمون رگرسیون می تاوان گفات 

متغیر دغدغه محیط زیستی از تغییرات  درصد 2/6اوال در مجموع حدود 
به وسیله دو متغیر مذکور تبیین می شود. دوم این که با توجه باه ساهم 
بیشتر فرد گرایی در معادله رگرسیونی نسبت به شهریت، فردگرایی سهم 

رابطاه مساتقیم و مثبات بیشتری در تبیین متغیر وابسته پاژوهش دارد. 
ت کاه افازایش میان دغدغه محیط زیستی و فردگرایی بدین معنی اسا

میزان فردگرایی در افراد نمونه با افزایش میازان دغدغاه هاای محایط 
و  این نتیجه باا یافتاه هاای تحقیاق فرهمنادزیستی آنها همراه است. 

معناادار باین متغیار ( در شهر یزد که رابطاه مثبات 2015)  همکارانش
در ، ایان همساو اساتو رفتار محیط زیستی مشاهده نماوده، فردگرایی 

نگرانی آنها  ،با افزایش فردگرایی در افراد رفتانتظار می  کهاست  حالی
در مورد مسائل محیط زیستی که مربوط به منافع و مسائل عمومی است 

( 2001با دیادگاه ماک کاارتی )در تضاد این یافته همچنین کمتر شود. 
 باه یحساسایتگیری فردی دارند،  جهتاست. وی می گوید کسانی که 

را مقرون به صرفه برای منافع فاوری  ندارند و آن مسائل محیط زیستی

نمی دانند. درمقابل افراد جمع گرا به تاثیر کنشهای انسانی برجامعه  خود
نسلهای آتی اهمیت می دهناد و رفتارهاا و اقادامات محایط زیساتی  و

شاافرین کاه  نظراین وضعیت را با استناد به . را مهم می دانند یحفاظت
ممکن است افراد به صورت مشخصی باه محایط زیسات »قد است معت

توجه داشته باشند اما از آنجا که در عمل با کمبود دانش و آگاهی روبرو 
شوند لذا رفتار فرد به شوند، برای داشتن یک رفتار مناسب موفق نمیمی

فهاوم دغدغاه زیسات محیطای صورت ویژگی و خصیصه مارتبط باا م
توضیح دادکه افزایش دانش و آگااهی در  می توان چنین«کمرنگ است

دانشجویان نسبت به مخاطرات زیستی و پیامدهای آن باعث شاده کاه 
تاثیر فردگرایی در جامعه مورد بررسای عکاس نظریاات موجاود دربااره 

افاراد زمانی کاه فردگرایی منفعت طلبانه  شود. یافته ها نشان می دهد 
هرچاه  ،پیادا مای کننادشاناخت بیشاتری  درباره مسایل محیط زیست

در جهت حفظ منافع شخصی  یابد،افزایش می آنها گرایشات فردگرایانه 
 ،پیدا می کننادتوجه بیشتری نسبت به مخاطرات زیستی  بلند مدت خود

 و نیستند ناپذیر پایان جهان معدنی ذخایر و منابعآنها متوجه می شوند 
، شاود مای گرمتار دائماً زمین کره دمای، اند مصرف حال در سرعت به

هماه  اینهاا و اناد ناابودی حال در جنگلها و شدن آلوده حال در دریاها
ایان باه نوباه امکان بروز مشکل در زندگی را برای افراد به همراه دارد. 

و اقادام بارای حال رسایدگی عمل برای افزایش توجه و بسترساز خود 
آن آگااهی ناه تنهاا افازایش  ،مشکالت محیط زیستی رافراهم می کند

باا  به طور مستقیمکه افراد ب ها و مشکالت محیط زیستی دسته از آسی
کاه سایر مساائلی موجب نگرانی آنها می شوند بلکه و آن درگیر هستند 

 نقاش .بادل مای ساازددغدغاه  کافی نداشتند را باه از آنها اطالعقبال 
این تحقیق رابطاه  یافته مهم دیگر بالمنازع است.در این رابطه دانشگاه 

 پاسخگویان شهریت ومیان دغدغه های محیط زیستی مثبت و مستقیم 
است. به نظر می رسد هر چه محیط زنادگی افاراد از امکاناات شاهری 
بیشتری برخوردار باشد، شهروندان توجاه بیشاتری باه مساائل  محایط 

چن و همکارانش یافته های این تحقیق با نتایج زیستی نشان می دهند. 
در یافتاه هاای خاود اشااره کارده اناد هام  هاا. آناستهمسو ( 2011)

فتارهاای رمشاارکت بیشاتری در  ساکن شاهرهای بازرگ پاسخگویان
زیست محیطی دارند و شهرنشینی ساریع و توساعه اقتصاادی باه طاور 

تاکید دارناد  آنها تاثیر می گذارد.داری بر رفتارهای زیست محیطی معنی
باه محایط طبیعای  ساکنان مناطق روستایی که معیشتشان وابساتهکه 

است به بهره برداری از آن برای توسعه اقتصادی اولویت بیشاتری مای 
شهرنشینان را  ،دهند. شهریت و متعاقب آن دسترسی به امکانات شهری

ودگی هاای بیشتر با نکات بد مرتبط با محیط زیست از جمله افزایش آلا
از  براساس نتایج حاصل پیشنهاد می شاود: محیط زیستی آشنا می کند.

ماوثر  محایط زیساتیآنجاکه افزایش دانش و آگاهی در ایجاد  دغدغه 
است باید آگاهی ها و اطالع رسانی های در این زمینه افزایش یابد. نهاد 

چون مادارس و دانشاگاه هاا وظیفاه مهمای را بایاد همهای آموزشی 
برعهده گیرند. با توجه به توسعه روز افزون استفاده از  فضای مجاازی و 
تاثیر آن در زندگی روزمره، طراحی آموزش های صحیح بارای افازایش 
دانش عمومی در زمینه محیط زیست یکای از ترفنادهای مهام آگااهی 

دیگری کاه در ایان تحقیاق  متغیر محسوب می شود.و آموزش رسانی 
افاراد بدسات آماد متغیار  محیط زیساتیرابطه میان آن و دغدغه های 

شهریت است. هر چه محیط زندگی افراد از فاکتور ها و امکانات شهری 
توجه بیشاتری در معرض اطالعات و بیشتری برخوردار باشد، شهروندان 

رتباط با ارتقا نهاد هایی که در ا .قرار می گیرند محیط زیستبه مسائل  
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سطح زندگی و امکانات محیطی افراد هستند از جمله شاهرداری هاا باا 
یک برنامه ریزی همه جانبه می توانند بیشترین تااثیر در ایان زمیناه را 

 داشته باشند.
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