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چکیده
مسائل زیستمحیـطی به یكی از مهمترین دغدغههاي ملی و بینالمللی تبدیل شده است .بهطوري که بهـرهبـرداري غیراصـولی از منـابعطبیعـی و
زمین در ایران ،امنیت محیطزیست را به چالش کشیده و در حال حاضر بهبود وضعیت آن نیازمند یک رویكرد اساسی است .رویكرد مـورد نرـر در
این مقاله یک رویكرد جامعه شناختی است؛ بدین معنا که براي بهسازي وضعیت زیست محیطی باید به جایگاه محیطزیست و حفظ آن در زنـدیی
مردم جامعه نگاه کرد و از طریق تغییر در نگرش و کنش هاي زیست محیطی مردم ،به سمت پایداري زیستمحیطی حرکت کرد .لذا این مقالـه در
صدد تبیین نگرش زیستمحیطی دانشجویان از طریق سوییري هاي فرهنگی آنان بوده است .براي دستیابی به اهداف مذکور از استراتژي استقرایی
و تكنیک پیمایش استفاده شده است .با استفاده از روش نمونهییري تصادفی طبقهاي  400نفـر از دانشـجویان بـه تفكیـک سـه متغیـر جنسـیت،
دورهًتحصیلی و یروه تحصیلی به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند .یافتهها نشان میدهد که نگرش زیستمحیطی دانشجویان در حـد مطلـوب و
رضایت بخشی است و دانشجویانی که یروه تحصیلی آنها با موضوعات زیستمحیطی بیشتر مرتبط بـوده ععلـوم کشـاورزي و علـوم پایـهش نگـرش
مناسبتري نسبت به محیطزیست داشته اند .همچنین افزایش سطح تحصیالت دانشجویان ،نگرش زیست محیطی آنها را مطلوبتر میسازد .افـزون
بر آن ،آزمون فرضیهها تاًیید کنندۀ تاثیر سوییريهاي فرهنگی بر نگرش زیستمحیطی بوده و مدل ریرسیونی نیز مشخص کرد کـه  28درصـد از
تغییرات نگرش زیستمحیطی بوسیلۀ چهار سوییري فرهنگی؛ تقدیریرایی ،فردیرایی ،سلسله مراتبی و مساوات طلبـی تبیـین مـیشـود و در ایـن
میان ،بیشترین تأثیر را سوییري مساواتطلبی داشته است.
کلیدواژگان :سوییري فرهنگی ،نگرش زیستمحیطی ،محیطزیست ،دانشجویان
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 .1مقدمه
مســأله حفاظــت از محــیطزیســت از جــديتــرین
چالشهاي زیستمحیطی قرن حاضـر اسـت و بـه همـین
دلیل در دهههـاي اخیـر شـاهد سـیر صـعودي توجهـات،
برنامهها و سیاستهاي حامی محیطزیست و بـهطـورکلی
ارتقاي جایگاه محیطزیسـت در صـحنۀجهـانی بـودهایـم.
ازاینرو امروز باید به فهرست بحرانهاي جهانی ،عالوه بـر
بحرانهاي اجتماعی ،اقتصـادي و سیاسـی کـه تهدیـداتی
جــدي محســوب مــیشــوند ،مشــكالت و بحــرانهــاي
زیستمحیطـی را اضـافه کـرد .در همـین راستاسـت کـه
 Kaplanع2008ش مهمترین مسأله امنیت ملـی واحـدهاي
ملی در قرن  21را مسأله محیطزیست میدانـد و مهمتـر
این که بروز این بحرانهاي زیسـتمحیطـی موجـب شـده
است تـا جامعـهشناسـان نقـش وسـیعتـر ،متفـاوتتـر و
خالقانهتري را براي مباحث زیسـت محیطـی قائـل شـوند
عRedclift & Benton, 1994ش .در ایـن ارتبـا  Gokenو
همكـــارانع2002ش معتقدنـــد کـــه بـــاب یـــرفتن تـــب
محــیطزیســتیرایــی در ســطح جهــانی ،فعالیــتهــاي
زیستمحیطی و جنـبشهـاي اجتمـاعی کـه بریرفتـه از

مسائل و مشكالت روزافـزون جهـانی هسـتند ،بسـیاري از
دانشــمندان اجتمــاعی را ملــزم بــه مطالعــۀ نگــرشهــا و
نگرانیهاي زیستمحیطی کرده است.

بر این اسـاس بـا آغـاز مـوی محـیطزیسـتیرایـی در
دهۀهفتاد و ادامهً آن در سدۀیذشته ،سنتهاي پژوهشـی
بر نگرش و عالئق زیسـتمحیطـی متمرکـز بـودهانـد .در
ســالهاي اخیرتــر ،ایــن عنــاوین بــا پــژوهشهــایی دربــارۀ
رفتارهایی که به محیطزیسـت آسـیب مـیزننـد یـا از آن
محافرــت مــیکننــد همــراه شــدهانــد .در ایــن میــان
جامعهشناسی تالش کرده است که دیدیاه نرري متفاوتی

نسبت به علومطبیعی فراهم کند و نشان دهد که نه تنهـا
وراثت ،فیزیولوژي و محـیططبیعـی بلكـه کـنش متقابـل
اجتمــاعی ،نهادهــا و باورهــا ،رفتارهــاي انســان را شــكل
میدهند ( .)King & Mc Carthy, 2009به عبارتی دیگـر

جامعــهشناســان مســائل زیســتمحیطــی را در چــارچوب
مسائل اجتماعی مـورد توجـه قـرار داده و ایـن مسـائل را
پیامدي از نگرشها ،باورها و کنشهاي کنشگران بهشـمار
آوردهاند .بنابراین ،تغییر این نگرشها و متعاقب آن تغییـر
در رفتارهــاي زیســتمحیطــی اساســیتــرین رویكــرد
جامعـــهشناســـی محـــیطزیســـت در حـــل مشـــكالت
زیستمحیطی است و بیتردید اولین قدم در راه پایـداري

زیستمحیطی تلقی مییردد.
با این اوصـاف شـواهد و آمارهـا تأییـد کننـدۀ ضـع
مالحرــات زیســتمحیطــی و بحرانــی بــودن مســائل
زیستمحیطی در ایران هستند .بـه عنـوان نمونـه کشـور
ایران با مسائل زیستمحیطی عدیدهاي چون بحـران کـم
آبی و برداشت بیرویه آب با حفر غیر قانونی چاههـایی بـا
عمق بیش از  500متر در برخی از نقا کشور عبه عنوان
نمونه شهرستان جهرمش ،آلـودیی هـوا و مسـألهریزیردهـا
عبــویژه اســتان تهــران و خوزســتانش ،فرســایش خــا و
بیابانزایی ،خشک شدن تاببهـا و تخریـب جنگـلهـا و
مصرف بـیرویـۀ انـرژي ...روبـهرو اسـت کـه البتـه شـاید
بسیاري از این مسائل بیارتبا بـا نـوس سـوییري و نگـاه
مردم به مسأله محیطزیست و همچنـین نحـوۀ رفتارهـاي
زیستمحیطی افراد جامعۀایران نباشد.
در طول سه دهۀیذشـته یكـی از موضـوعات مهـم در
مطالعات زیستمحیطی نوس سوییريهاي فرهنگـی افـراد
بوده است که بهوسیلۀتئوري فرهنگی دایالس مطرح شده
و چنین ادعا میشود که نرامهـاي اعتقـادي یسـتردهتـر
نگرش انسـانهـا را نسـبت بـه طبیعـت و محـیطزیسـت
سازماندهی میکنند ( .)Lima & Castro,2005خصوصا از
زمانی که این رهیافت تئوریک درییر ارزشهـا ،ایـدههـا و
جهانبینیهاي مردم شد و ادعـا نمـود نینفعـان مختلـ
داراي دیدیاههـاي متفـاوتی نسـبت بـه طبیعـت هسـتند
(.)Thmpson, et al, 1990

بــر ایــن اســاس ،مطالعــه و بررســی نگــرشهــاي
زیستمحیطی در بین تمامی یـروههـاي اجتمـاعی حـائز
اهمیت است .بابخص بررسی این موضوس در بین جمعیت
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دانشجویی به چند دلیـل بسـیار مهـم و اساسـی بـه نرـر
میرسد :اوّل اینكه ،این یروه پـ از فـار التحصـیلی بـه
عنوان مدیر ،معلـم ،وکیـل ،دانشـمند ،محقـق و غیـره در
جامعه مشغول به کار خواهند شد و بسته به ماهیّت شغل
خود ،فعّالیّتهاي حرفـهاي و تخصصـی آنهـا بـه صـورت
مستقیم یا غیرمستقیم داراي پیامـدهاي زیسـت محیطـی
خواهد بود ،دوم ،به عنوان دستاندرکاران در محیطزیست
محلی ،ملی ،منطقهاي و جهانی ،حائز اهمیّت اسـت چـون
که همانند سایر افراد جامعـه ،مسـئولیت مسـتمر خـود را
بپذیرند که نگرش و رفتارهاي آنهـا نسـبت بـه طبیعـت و
محیطزیست در پذیرش حفاظت زیستمحیطی و توسـعۀ
پایدار مؤثر است و سـوم اینكـه از دانشـجویان بـه عنـوان
بخشی از افراد جامعه کـه رهبـري افكـار و فرهنـ را در
دست خواهند یرفت و یقیناً سایر مردم آنها را بـه عنـوان
یروههـاي مرجـع خـود در نرـر خواهنـد یرفـت؛ انترـار
میرود نگرش بهنجار در ارتبا با حفاظت از محیطزیست

داشته باشند و از این طریق بتواننـد شـرایط بزم را بـراي
ترویج مستقیم و غیرمستقیم رفتار زیستمحیطی مطلوب
و بـالتبع بهبـود وضــعیت زیسـتمحیطــی جامعـه فــراهم
سازند.
بــدین ترتیــب ایــر مــا تمایــل بــه تغییــر وضــعیت
زیستمحیطی جامعه داشته باشیم ،نیازمند شـناخت ایـن
مسأله هستیم که چه چیزي کنشها و تصمیمهـاي افـراد
را تعیین میکند ،چه چیزي باعث میشود که افراد نسبت
به محیطزیست نگرشی خوشـایند یـا ناخوشـایند داشـته
باشند؟ چقدر نسل تصمیمساز و روشـنفكر مـا نسـبت بـه
محیطزیست نگران یا بیتفاوت است؟ لذا مقالۀحاضر براي
پاسخ به چنین سـؤابتی درصـدد اسـت تـا بـه شناسـایی
سـوییريهـاي فرهنگـی افـراد و تـأثیر آنهـا بـر نگـرش
زیســتمحیطــی در بــین یكــی از مهــمتــرین یــروههــاي
اجتماعی -دانشجویان – بپردازد.
در سال  ،1970همزمان با آغاز "دهۀزیستمحیطـی"
جامعهشناسان دریافتند که هیچ یونـه نرریـه یـا تحقیـق
منسجمی براي هدایت آنها به سوي فهمی متمایز از رابطه
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بین جامعه و محیطزیست ،در اختیار ندارنـد .امـا امـروزه
محر اصلی جامعه شناسی زیستمحیطی را تجربۀمعاصر
از نگرانیهـا و تهدیـدهاي زیسـتمحیطـی فـراهم کـرده،
بهویژه پیچیدیی و چالشی که موضوعات زیستمحیطی را
احاطه کرده است .بـراي ماـال ،اخـتالفنررهـاي ملـی و
بین المللی در مورد باران اسیدي یا یرم شدن جهان که به
شدت مستلزم دیدیاه هاي علمی– اجتماعی جدیـد اسـت
( .)Irwin, 2001بـرایناسـاس یكـی از موضـوعات مهـم و
مورد توجه جامعهشناسان محیطزیست تبیین نگرشهـاي
زیستمحیطی بوده است که بـا توجـه بـه موضـوس مقالـه
حاضر در نیـل بـه شـرح پیشـینۀمطالعات و رویكردهـاي
نرري مرتبط پرداخته میشود:

 .1.1تئوری فرهنگی

1

تئــوري فرهنگــی یــا تئــوري یــروه – شــبكه توســط
انسانشناسـی بـه نـام  Mary Douglasدر سـال1970در
کتاب نمادهاي طبیعی مطرح شد و سپ در طول چهـار
2
دهــۀیذشــته بــا همكــاري Douglas & Wildavsky
ع1982ش در کتاب خطر و فرهنـ و افـرادي دیگـر نریـر
 Thmpsonع1990ش یســترش یافــت .هــدف اصــلی ایــن
تئوري ایجاد یک یونهشناسی از صورتهاي اجتماعی بـود
که نه تنها با طرحهاي طبقهبندي توسعه یافته بـهوسـیلۀ
نرریهپردازانی نریر دورکیم ،ماک وبر و ییدنز مطابقـت
داشــته باشــد بلكــه بــا اســناد جمــعآوري شــدۀمطالعــات
مردمشناسی نیز هماهن باشد عVerweij, et al, 2006ش.
امروزه این رویكرد نرـري مـردمشناسـانه بـه صـورت
موفقی در موضوسهاي زیستمحیطی به عنوان راهی براي
طبقهبندي جهانبینیهاي متفاوت افراد بكـار رفتـه اسـت
(.)Fath & Beck, 2005در این تئوري ،فرهن به معنـاي
هویت یروهی و مجموعه ویژیـیهـایی کـه یـروههـا را از
یكدیگر متمایز میکند از قبیـل خویشـاوندي ،یروههـاي
مذهبی ،نژاد و کاست نیست عWorld Bank, 2002ش بلكه
1

Cultural Theory
Aaron Wildavsky

2
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فرهن در فكر انسانهاست و به در انسانهـا از دنیـاي
پیرامونشان اشاره دارد و بر احساس ،تفكـر و در آنهـا
تأکید میورزد عMilton, 1996ش .از همین جهت است کـه
 Douglasع1970ش رفتارهاي انسانی را ناشی از نات آنهـا
نمیداند بلكه عقیده دارد انسـان بـا قـرار یـرفتن در یـک
محیط فرهنگی و با آموزش توسط فرهن جامعهاش یـاد
میییرد که چگونه رفتار کند ،غـذا بخـورد ،از چـه بـویی
متنفر باشد یا از کدام مزه لذت ببرد.
بر اساس این نرریه چهـار سـوییري فرهنگـی وجـود
دارد کـــه عبارتنـــد از تقـــدیریرایی ،مســـاوات طلبـــی،
سلسلهمراتبی و فردیرایی .این جهـانبینـیهـاي متفـاوت
نتیجـــۀاجتمـــاعیشـــدن و مشـــارکت افـــراد اســـت
عHoogstra-Klein, et al, 2012ش .مـاال برخـی از افـراد
دربارۀمسائلی نریر تغییرات آب و هوا ،بحران آب و تولیـد
زبالهها نگران هستند اما برخی دیگر نسبت به این مسـائل
تردید دارند یا بیتفاوتند .برخی ترجیح میدهند مـدیریت
چنین مسائلی بر عهدۀکارشناسان یا دولت یذاشته شود و
برخــی دیگــر طرفــدار راهحــلهــایی هســتند کــه بتــوان
مداخالت انسانی را کنترل کرد عXue, et al, 2014ش.
بر این اساس ،این تئوري مربو به مناسبات اجتماعی و
تمایالت فرهنگـی اسـت عKelly, et al, 2003ش و از سـال
 1990به صورت تجربی در تحقیقات کمّـی مـورد آزمـون
قـــرار یرفتـــه اســـت ع;Thmpson, et al, 1990
Ellis & Thompson, 1997; Grendstad, 2000, 2003ش.
اولین مطالعۀتجربی کمّی براي ارزیابی نرریۀفرهنگی را به
طور رسـمی کـارل دیـ ع1991ش انجـام داد و محققـان
بعدي نسخههـاي تعـدیل یافتـهتـري را تولیـد کردنـد تـا
مقیاس اصلی را بهبود ببخشند ع ;Jenkins-Smith, 2001
Jenkins-Smith, et al, 2009; Kahan, et al, 2011ش
بنابراین در بسیاري از مطالعات که بر روي انواس خطرهاي
زیستمحیطی ،فنآورانه و سایر مسائل زیستمحیطی براي
سنجش سوییريهـاي فرهنگـی انجـام شـده ،از مقیـاس
 Dakeع1991ش بهــره بــردهشــدهاســت ع ;Dake, 1992
;2003

Sjoberg,

;1996

Slovic,

&

Peters

Peters, et al, 2004ش .ایـن تحقیقـات اغلـب در آمریكـاي
شمالی و اروپا انجام شده و تحقیق با نمونههـایی از آسـیا،
آفریقــا و آمریكــاي جنــوبی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد
( .)Xue, et al, 2014در این ارتبـا  Douglasع2003ش و
 Kahanع2012ش تأیید میکنند کـه برخـی از یویـههـاي
دیــک بــه وضــوح داراي احســاس آمریكــایی هســتند و
 Sjobergع1998ش خاطر نشان مـیکنـد کـه ایـن ابزارهـا
معموب پایایی اندکی دارند .لذا با توجه به افزایش مسـائل
و تهدیــدهــاي زیســتمحیطــی در سراســر جهــان ،بــراي
دریافت نتایج بهتر و قدرت تعمیمپذیري بیشتر بایـد ایـن
مقیاسها و سنجههاي فرهنگی متناسـب بـا آن جامعـه و
فرهن بومی شوند.
برخــی از صــاحب نرــران نریــر  Thmpsonو همكــاران،
ع1990ش با استفاده از این تئوري براي توضـیح رابطـۀانسـان و
طبیعت مفهوم اسطورۀطبیعت 1را معرفی کردهاند .بـدین معنـا
که هر سوییري فرهنگی را با یـک اسـطورۀخـا نسـبت بـه
طبیعت مرتبط ساختهاند و چهار اسطوره به نـامهـاي سـازیار
عفردیرایــیش ،فــانی عمســاواتطلبــیش ،غیــرقابــل پــیشبینــی
عتقدیریرایـیش و مقـاوم عسلسـلهمراتبـیش را ایجـاد نمـودهانـد
عLima & Castro,2005; Hoogstra-Klein, et al, 2012ش
مفهوم اسطورۀطبیعت در ایـن تئـوري شـامل نگـرش نسـبت بـه
طبیعت ،نگرش نسبت به منابع ،نگرش نسبت به چگـونگی بـرآورد
نیازها ،در نسبت بـه مخـاطرات زیسـتمحیطـی و راهبردهـاي

مدیریت آن مخاطرات است عSteg & Sievers, 2000ش .بـدین
ترتیب ایـن تئـوري چهـار سـوییري فرهنگـی را معرفـی
میکنـد کـه هـر یـک از آنهـا شـامل ایـدههـایی دربـارۀ

جهانبینی و طبیعت ،رابطۀانسان و طبیعـت و روشهـاي

مناسب تعامل با محیط زیست است:
 .1تقدیریرایان :2آنها کسانی هستند که به بخت و اقبـال
متكیاند و طبیعت را دمدمی مزای و غیـر قابـل پـیشبینـی
میداننـد عThmpson, et al, 1990 Dake, et al, 1992ش.
از این رو افراد متعلق به این یروه نه طبیعـت را مـدیریت
میکنند و نه آرزوي این کار را دارند .زیرا در هـر صـورت
1

Myths of Nature
Fatalist

2
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تفاوتی ایجـاد نمـیکنـد عThmpson, et al, 1990ش پـ
نگرانــیهــاي زیســتمحیطــی ایــن یــروه انــد اســت
عXue, et al, 2014ش و معتقدند که انسانها باید با حـواد
غیر قابل پیشبینی خود را سازیار کنند و به عبارتی با هر
مشـــكلی کنـــار بیاینـــد ع;Thmpson, et al, 1990
Hoogstra-Klein, et al, 2012ش بهطـوري کـه مـیتـوان
یفت این یروه از افراد نسبت به مسـائل زیسـتمحیطـی،
بیتفاوتند.
1
 .2فردیرایــان  :ایــن یــروه بــیش از همــه بــه خــود و
استقاللشان اهمیت میدهند و از حكومتها مـیخواهنـد
که آزاديشان را حفظ کنند تا امكـان رقابـت بـا دیگـران
وجود داشته باشد .براي آنها جهان اجتمـاعی بـی حـد و
مــرز اســت حتــی ایــر طبیعــت بــیش از انــدازه مــورد
بهرهبرداري قرار ییرد؛ یـا از طریـق منـابع فـراوانش یـا از
طریق مهارتهاي نیروهـاي بـازار ،فنـآوري و علـم التیـام
مییابد ع .(Kelly, et al, 2003طبیعت بـراي آنهـا بسـیار
ستبر و بخشنده است که قادر است تمام مداخالت انسانی
را جبــران کنــد عKwame, 2006ش .از ایــن رو فردیرایــان
نگران مسائل زیستمحیطـی نیسـتند و در قبـال طبیعـت
احساس مسئولیت نمیکنند و به همین دلیل تمایلی بـراي
تغییر در رفتارهایشان ندارنـد ع ;Poortinga, et al, 2002
Hoogstra-Klein, et al, 2012; Kahan, 2012ش زیرا آنها
نسبت به تكنولـوژي خـوشبـین هسـتند و نـوآوريهـاي
تكنیكــی را بــه عنــوان فرصــتی بــراي موفقیــت قلمــداد
مــیکننــد عWildavsky & Dake, 1990ش لــذا تصــور
میکنند که تكنولوژيهاي جدید راهحلهایی را براي حل
مســـائل زیســـتمحیطـــی بـــه وجـــود خواهنـــد آورد
عThmpson, et al, 1990ش.
 .3مساوات طلبان :2چنین افـرادي از یسـترش یـافتن
چیزهایی که میتواند موجب نابرابري میـان مـردم شـود،
واهمــه دارنــد عHoogstra-Klein, et al, 2012ش .آنهــا
طبیعــــــت را فــــــانی ،زودیــــــذر و شــــــكننده
مــیبیننــد ع;Thmpson, et al, 1990; Dake, 1992
Kelly, et al, 2003ش و معتقدند کـه طبیعـت معمـوب در
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یک تعادل حساس و ظری قرار دارد کـه بـا کـوچكترین
مداخله به هم میخـورد و منجـر بـه نتـایج فاجعـه بـار و
غیرقابل بریشت میشود .بنابراین این یروه شدیداً نگـران
محــــیطزیســــت و نســــلهــــاي آینــــده هســــتند
ع ;Hannigan, 2006; Hoogstra-Klein, et al, 2012
Xue, et al, 2014ش .براي این امر باید طبیعت را به شدّت
مدیریت و حفاظت کـرد عThmpson, et al, 1990ش .بـراي
آنهــا تكنولــوژي بــه عنــوان اصــلیتــرین منبــع مســائل
زیستمحیطـی اسـت )(Schwarz & Thompson, 1990
بنابراین عالقهاي به راه حلهاي فنّـی بـراي حـل مسـائل
زیستمحیطی ندارنـد )Poortinga, et al, 2002ش و چـون

منابع محدود است آنها معتقدند که افـراد و جامعـه بـراي
حفظ محیطزیست باید بـه یونـهاي اساسـی نگـرشهـا و
رفتارشــان را تغییــر دهنــد ع Schwarz & Thompson,
21
1990; Steg & Sievers, 2000ش.
 .4سلسله مراتبیان :3این دسته از افـراد در حـالی کـه
نسبت به فرودستان احساس مسئولیت مـیکننـد امـا بـه
طبقه بنـدي و قـوانین هـم معتقدنـد .طبیعـت را تـا حـد
مشخصـــــی عنـــــه کـــــامالش لجـــــوی و مقـــــاوم
مــیبیننــد ع;Thmpson, et al, 1990; Dake, 1992
;2000

Grendstad,

;2000

Sievers,

&

Steg

Hoogstra-Klein, et al, 2012ش و ایــن یعنــی طبیعــت
تاحدي آسیبپـذیر اسـت )Poortinga, et al, 2002ش .بـه
عبارت دیگر ایر مداخله کم باشد ،طبیعـت قـادر اسـت بـه
حالت تعادل بریردد اما ایر مداخلـه از محـدودیت طبیعـت
تجاوز نماید ،شایستگی طبیعت به مخاطره میافتـد .بـدین
ترتیب افراد متعلق به این یروه یک ح مسئولیت پذیري
نسبت به طبیعت و حفاظت از آن را دارند و تا حـدي بـراي
محـیطزیسـت نگراننـد ع Poortinga, et al, 2002ش .آنهـا
معتقدند که مسائل و خطرات زیستمحیطی بایـد توسـط
دولت بـر اسـاس دانـش و نصـایح متخصصـان و نخبگـان
کنتــرل شــوند ع ;Schwarz & Thompson, 1990
1

Individualist
Egalitarian
3
Hierarchist
2
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Dake, 1992; Steg & Sievers, 2000; Kelly, et al,
2003; Hoogstra-Klein, et al, 2012ش.

آنچه از مطالعۀ این تئوري و مطالعات تجربـی پیشـین
اســتنبا مــییــردد ایــن اســت کــه ســوییري فرهنگــی
فردیرایی و سلسله مراتبی همبستگی منفی با نگرشهـا و
رفتارهاي زیستمحیطی دارند و به عبارتی اینیونه افـراد
چندان نگران مسائل و خطرهاي زیستمحیطی نیسـتند و
تنها سوییري مساواتطلبی اسـت کـه داراي همبسـتگی
مابــت بــا نگــرش و رفتارهــاي زیســتمحیطــی اســت و
ســوییري تقــدیریرایی چنــدان ارتبــاطی بــا نگــرش و
رفتارهــاي زیســتمحیطــی نــدارد و ایــن نشــان دهنــدۀ
بــیتفـــاوتی آنهـــا نســبت بـــه مســـائل و خطرهـــاي
زیستمحیطی است و در مـواردي نیـز داراي همبسـتگی
منفی با نگرش و رفتار زیستمحیطی بوده زیرا کـه بـراي
افراد متعلق به این یـروه همـه اتفاقـات بوسـیلۀشـان و
تصادف رخ میدهد ع ;Dake, 1992 ; Kelly, et al, 2003
;Kahan, 2012; Xue, et al, 2014; Price, et al, 2014
Yazdanpanah, et al, 2011ش پ ـ مطالعــات پیشــین

یویاي این است که سوییريهاي فرهنگی افراد میتوانند
بر نگرش و رفتارهاي زیستمحیطی آنها تأثیریذار باشـند.
البتــــــه  Hoogstra-Kleinو همكــــــارانشع2012ش در
تحقیقشان به نتیجۀمعكوس دست یافتند ،بدین معنـا کـه
این جهـانبینـیهـا نمـیتوانـد تبیـین کننـدۀرفتارهـاي
زیستمحیطی باشد .از طرفی طبقهبندي یک شـخص بـه
یكی از چهار جهانبینی غیر ممكن است و افـراد بـه یـک
جهـتییـري فرهنگـی تعلـق ندارنـد ع ;Douglas, 1982
Hoogstra-Klein, et al, 2012ش.

 .1.2پارادایم نوین زیستمحیطی ()NEP
در اواخر دهۀ ،1970کاتون و دانلپ ،عهـدهدار جهـاد
در راه قبوبندن جامعهشناسان با پارادایم زیسـتمحیطـی
جدید خود شدند که به معنی عبور از تقسـیمات اسـتقرار
یافته در نرریۀ جامعه شناختی بود .ایـن پـارادایم جدیـد،
یک مشابه علمی از تفكر سبز به طور عام بود کـه طرفـدار
رویكردي بود که کمتر انسان مدارانه عانسان یراش و بیشتر

بوممدارانه عبشر فقط یكی از انـواس سـاکن بـر روي زمـین
استش ،بود ( .)Hannigan, 2006لذا این پارادایم میخواهد
نشــان دهــد کــه چگونــه مــیتــوان در غیــاب پــارادایم
استانایرایی انسان ،جامعه را به سمت پایدارسازي متحول
ساخت (.)Sutton, 2007
ایـــن پـــارادایم در راســـتاي تحلیـــل نگـــرشهـــاي
زیستمحیطی یروههاي مختل ابـداس شـد و بـه تـدریج
توسعه یافت .دانلپ با طرح ایـن ایـده ،انتقـال از پـارادایم
اجتماعی مسلط عکه اولویتش بر رشد اقتصـادي بـودش بـه
تئوري زیستمحیطی جدید عتأکیدش بر حفظ ارزشهاي
زیستمحیطی بودش را مـدنرر دارد (.)Mc Millan, 1977
از این رو پیش زمینۀ این رویكرد تشخیص این مسئله بود
که آیا اعتقاد به محوریـت زیسـتبـوم عانسـانها بخشـی از
طبیعت و تحت تأثیر آن هستندش وجود دارد؟ کـه چنـین
اعتقادي باور رایج علوم غربی را کـه در آن انسـان اشـرف
مخلوقــات و مرکــز ثقــل موجــودات اســت را بــه چــالش
مـیکشـد ( .)Hawcroft & Milfont, 2010در حقیقـت
بیداري و آیاهی زیستمحیطی در اواخر دهۀ 1960منجر
به پیدایش این پارادایم یردید که رشد اقتصـادي بـه هـر
قیمتی را نمیپـذیرفت و از طرفـی بـر تعـادل طبیعـت و
حاکمیت انسان بـر طبیعـت بـا رویكـرد حفـاظتی تأکیـد
داشت .به بیانی بر اهمیـت حفـظ تعـادل بـین طبیعـت و
توسعۀ یک اقتصاد پایدار اصرار میورزید.
سه محور اصـلی پـارادایم نـوین زیسـتمحیطـی کـه
 Dunlap & Van Liereع1978ش از آن به شكل راهنمایی
براي سنجش نگرشهاي زیستمحیطـی اسـتفاده کردنـد
عضریب آلفاي % 81ش ،عبارتند از:
 .1مــردم بخشــی از طبیعتنــد و بــر آن ســیطره ندارنــد
عمخالفت با انسان محوريش
 .2تعـادل طبیعــت شـكننده اســت یعنـی دخالــتهــاي
انسانی میتواند مشكلساز شود عشكننده بودن تعادل
طبیعتش.
 .3زمین مـیتوانـد صـرفاً تعـداد معـدودي از انسـانها را
پشتیبانی کند؛ بنابراین توسعۀ فعالیتها باید کنتـرل
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شود عمحدودیت رشدش.
نسخههاي اصالح شدۀ پارادایم نـوین زیسـتمحیطـی
بـدین علـت کـه طیـ یسـتردهاي از جهـتییـريهـاي
زیستمحیطی را انعكاس میدهند و با طی یستردهاي از
نگرشهـا و رفتارهـاي زیسـتمحیطـی مـرتبطانـد ،مهـم
هستند .در این دیدیاه انسانها موجوداتی به هم وابستهانـد
و کنش انسانی میتواند نتایج پـیشبینـی نشـدهاي بـراي
محیطیطبیعی داشته باشد (.)Felts, 2008
با انتقادهایی که بر  NEPوارد شد دانلپ براي رسیدن
به یک تعادل بهتر میان نررات موافق و مخـال آن و نیـز
براي وسعت دادن بـه محتـواي مقیـاس تغییراتـی در آن
ایجاد کرد .پیدایش مسائلی مانند نـاز شـدن بیـۀازون،
تغییرات آب و هوا و بروز تغییرات زیستمحیطـی جهـانی
توسط انسانها ،لزوم وجود یویـههـایی در مـورد احتمـال
تغییرات زیستمحیطی فاجعـه بـار بـراي نـوس انسـان یـا
"بحرانهاي زیسـتمحیطـی" را مطـرح کـرد .در نتیجـه
دانلــپ یویــههــایی را در مــورد مفهــوم معافیــت بشــر و
بحرانهاي زیستمحیطی به مقیـاس خـود افـزود .بـدین
ترتیب یک دسته  15آیتمی ساخته شد تا  5بعـد فرضـی
نگرش زیستمحیطی یعنی محدودیت در رشد 1،مخالفـت
با انسان محوري ،2شكننده بودن تعادل طبیعت ،3رد ایـدۀ
معافیت بشر ،4امكان بحرانهاي زیستمحیطـی ،5را مـورد
بررسی قرار دهد.
بنابراین این رویكرد عرصۀجدیدي را در جامعهشناسی
مدنرر قـرار داد تـا محـیطزیسـت بـه انـدازۀفرآینـدهاي
اقتصادي ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگـی مـورد توجهـات و
تأمالت جامعه شناختی قرار ییرد .لذا امروزه این مقیـاس
بــه شاخصــی محــوري بــراي ســنجش نگــرشهــاي
زیستمحیطی و ارزیابی محیطزیستیرایی جمعیـتهـاي
مختل تبدیل شده و به طـور چشـمگیري در بافـتهـاي
1

Limits to Growth
Ant anthropocentrism
3
Fragility of Natural Balance
4
Rejection of Exemptionalism
5
Possibility of an Eco crisis
2

فرهنگــی متفــاوت و تحقیقــات زیســتمحیطــی متعــدد
ع ;Kaiser, et al, 1999; Straughan & Roberts, 1999
Baverman &Davis, 2000; Kollmuss & Agyeman,
;2002; kelly, et al, 2003; Milfont & Duckitt, 2004
& Budak, 2005; Kaiser, et al, 2007; Duerden
Witt, 2010; Gadenne, et al, 2011; Rodríguez;Barreiro, et al, 2013; Tan, 2014; Kil, et al, 2014
;Imran, et al, 2014; Rezvani, 2005; Miri, 2008
Karimzadeh, 2010, Zehtab Yazdi, 2010; Imam
& Qoli, 2011; Navah & Forotan keya, 2011; Pour
Saadat yar, 2012; Talebi, 2013ش مـورد اسـتفاده قـرار

یرفته است.

 .2مواد و روشها
استراتژي پژوهشی این مطالعـه ،اسـتقرایی بـوده و در
این ارتبا از رایجترین تكنیـکهـاي کمّـی در مطالعـات
اجتماعی یعنی پیمایش بهره برده شـده اسـت .جمعیـت
مورد مطالعه شامل تمام دانشجویان غیر پزشكی مشـغول
به تحصیل در دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1393-94
هســتند کــه بــر اســاس اطالعــات بدســت آمــده از دفتــر
برنامهریزي وزارت علوم ،تعداد دانشـجویان در ایـن سـال
تحصیلی  45224نفر بوده است .به منرور انتخـاب نمونـه
از روش نمونهییـري طبقـهاي و انتخـاب مـوارد بـه روش
سهمی استفاده یردید .بزم به نکر اسـت کـه اسـتفاده از
این روش نمونهییري ،دانشجویان را بر اسـاس متغیرهـاي
جنسیت ،دورۀتحصیلی و یروه تحصیلی طبقـهبنـدي و بـا
توجه به نسبت هر طبقـه بـه کـل جمعیـت ،تعـداد افـراد
نمونه بدان تخصیص یافت .با اسـتفاده از فرمـول کـوکران
حجم نمونه 381نفر برآورد یردیـد امـا محقـق بـه دلیـل
خطاها و اشتباهات احتمالی آن را به  400نفر ارتقاء داد.
براي جمعآوري دادهها در این تحقیـق بـا اسـتعانت از
حوزۀنرري و مطالعات پیشـین از پرسشـنامههـاي پایـا و
معتبر استفاده یردید .بـدین صـورت کـه بـراي سـنجش
متغیر وابستۀنگرش زیستمحیطـی از مقیـاس  Dunlapو
همكاران ع1992ش که شامل  15یویه است ،اسـتفاده شـد
که البته برخی از تحقیقات داخلی نیز از آن بهره بـردهانـد
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و داراي ضــــریب قابــــل اعتمــــادي بــــوده اســــت
ع ;Salehi, 2009; Ahmadvand & NoriPour, 2010
;Karimzadeh, 2010; Abedi sarvestani, 2011
Mo'tamedi Neya, et al, 2014ش.

بخــش دوم شــامل ســؤالهــاي مربــو بــه ســنجش
سازههاي سوییريهاي فرهنگی بـود کـه همـۀ آنهـا در

چارچوب طی لیكرت سنجش شـدند عکـامال مـوافقم ،5
موافقم  ،4تاحـدودي  ،3مخـالفم  ،2کـامال مخـالفم 1ش.
براي سنجش این سـازههـا از یویـههـاي مـورد اسـتفاده
 Yazdanpanahو همكـــاران ع2011ش کـــه بریرفتـــه از
مطالعات مربو به تئوري فرهنگی بود ،استفاده یردیـد .در
مجموس براي سنجش چهار سوییري فرهنگی تقـدیریرایی
ع 5یویهش ،فردیرایی ع 7یویهش ،مسـاواتطلبـی ع 5یویـهش و
سلسلهمراتبی ع 6یویهش  23یویه بـه کـار یرفتـه شـد کـه
ضریب پایایی آنها نیز مقبولیت بزم را داشت ع+0/65ش.
به کمک نرم افزار SPSSابتدا از آمارههاي توصیفی بـه
منرور بررسی ویژییهاي جامعۀآماري بهره برده شـد و از
آزمونهاي تحلیل واریان  ،ضـریب همبسـتگی پیرسـون،
تحلیل ریرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر براي آزمـون

فرضیهها و تحلیل دادهها استفاده شد.
با توجه به توضیحات فوق ،فرضیههـاي مـورد نرـر در
این پژوهش ،به شرح نیل مطرح شدهاند:
 بــین ســوییري تقــدیریرایی دانشــجویان و نگــرش
زیستمحیطی آنها رابطۀمعنیدار وجود دارد.
 بین سوییري فردیرایی و نگرش زیستمحیطی آنهـا
رابطۀمعنیدار وجود دارد.
 بین سـوییري سلسـلهمراتبـی دانشـجویان و نگـرش
زیستمحیطی آنها رابطۀمعنیدار وجود دارد.
 بین سـوییري مسـاواتطلبـی دانشـجویان و نگـرش
زیستمحیطی آنها رابطۀمعنیدار وجود دارد.
 بین جنسیت دانشجویان و نگرش زیستمحیطی آنها
رابطۀمعنیدار وجود دارد.
 بــین یــروههــاي تحصــیلی دانشــجویان و نگــرش
زیستمحیطی آنها رابطۀمعنیدار وجود دارد.
 بــین دورههــاي تحصــیلی دانشــجویان و نگــرش
زیستمحیطی آنها رابطۀمعنیدار وجود دارد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 .3نتایج
ویژییهاي جمعیتشناختی پاسخگویان نشان میدهد
که از مجموس  400نفـر پاسـخگو حـدود  46درصـد زن و
حــدود  54درصــد مــرد بــودهانــد .ایــن تفــاوت در تعــداد
پاسخگویان عبا توجه به روش نمونهییري طبقهايش نشـان

دهندۀاین امر است که هنوز در نرام آموزشی ایران تعـداد
مردان از زنان بیشتر است ،که البته این مسأله در سـطوح
بابتر تحصیلی عدورههاي تحصـیالت تكمیلـیش مشـهودتر
است .یعنی اینكه مردان تمایل بیشتري به ادامـۀتحصـیل
در دورههاي کارشناسـی ارشـد و دکتـري داشـتهانـد .بـر
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اساس متغیر یروه تحصیلی ،بیشترین پاسخگویان عحـدود
 54درصدش مربو به یروه علوم انسانی بـوده عبـه نسـبت
تعداد آنها در کلش و بعد از آن به ترتیب متعلـق بـه یـروه
فنــی مهندســی ع 21درصــدش ،علــوم کشــاورزي و دامــی
ع12درصدش ،علوم پایه ع 7درصدش و یروه هنـر ع 6درصـدش
بودهاند .به لحـا متغیـر دورۀ تحصـیلی اطالعـات نشـان
میدهد که بیش از  70درصد ع 275نفـرش پاسـخگویان در
دورۀتحصــیالت تكمیلــی عارشــد و دکتــريش مشــغول بــه
تحصیل بودهانـد کـه حـدود  55درصـد ع 219نفـرش آنهـا
مربو به دورۀکارشناسی ارشد بودهاند .این امر حكایت از
یـرایش شــدید دانشـجویان ایرانــی بـه ادامــۀتحصــیل در
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دورههاي تحصیالت تكمیلی را دارد.
وضعیت نگرش زیستمحیطی دانشـجویان در جـدول
شماره  1نشان میدهد کـه دانشـجویان نگـاه خوشـایند و
مطلوبی نسبت به محـیطزیسـت دارنـد و در میـان ابعـاد
5یانــۀ نگــرش زیســتمحیطــی بعــد "امكــان بحــران
زیستمحیطی" بیشترین میزان میانگین و بعـد "رد ایـدۀ
معافیت بشر" کمتـرین میـزان میـانگین را داشـته اسـت.
بدین معنا که دانشجویان مسائل زیستمحیطـی را جـدي
دانسته و از طرفی هم به نبو و خالقیت انسـانهـا بـراي
کنترل و حفاظت محیطزیست اعتقاد داشتهاند.

جدول  .1میانگین پاسخهای هر یک از ابعاد نگرش زیستمحیطی

امكان بحران زیست محیطی

رد ایده معافیت بشر

شكننده بودن تعادل طبیعت

مخالفت با انسان محوري

محدودیت رشد

ابعاد

گویههای نگرش زیستمحیطی

میانگین

زمین شبیه یک جزیره است که منابع و فضاي آن بسیار محدود است

4/27

زمین داراي منابع فراوانی است و ما فقط باید نحوۀاستفاده از آنها را بدانیم

2/21

منابع کرۀزمین محدود است و نمیتواند بیش از این نیازهاي جمعیتی را برآورده سازد

3/60

انسانها حق دارند براي تأمین نیازشان هر طور که میخواهند محیط طبیعی را تغییر دهند

3/94

ییاهان و حیوانات هم به اندازۀانسان حق حیات دارند

4/31

هدف انسانها باید این باشد که طبیعت را تحت کنترل و سیطرۀخود درآورند

3/42

دستكاري انسانها در طبیعت اغلب نتایج فاجعه آمیزي را بهدنبال میآورد

3/96

طبیعت به قدري ظرفیت دارد که توسعۀصنعتی کشورها به آن آسیبی نمیزند

3/88

تعادل و توازن طبیعت بسیار شكننده است و به راحتی به هم میخورد

3/72

برخی معتقدند که با تكیه بر هوش و نبو انسانی میتوان از تخریب زمین جلوییري کرد

2/36

با آنكه انسان ،تواناییهاي زیادي دارد ولی به طبیعت نیاز دارد و تابع قوانین طبیعت است

4/20

انسان نهایتا دانش کافی دربارۀطبیعت بهدست میآورد و آن را به کنترل خود در میآورد

2/74

ایر همه چیز همین طور پیش رود ،بهزودي شاهد فاجعۀزیست محیطی بزریی خواهیم بود

4/26

اینكه یفته میشود بشر بحران زیست محیطی فراوانی بوجود آورده ،بهنرر اغراقآمیز است

3/63

انسانها از طبیعت و محیطزیست استفادۀبیش از حد میکنند

3/98

میانگین ابعاد

3/36

3/89

3/85

3/1

3/96
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 .1.3آزمون فرضیهها
به منرور بررسی رابطه میان متغیرهاي اصلی تحقیـق
و آزمون فرضـیههـا بـا توجـه بـه فاصـلهاي بـودن سـطح
سنجش آنها ،از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد عجدول شماره 2ش .نتایج آزمون فرضیۀاول ،دوم سـوم،
چهــارم حــاکی از تأییــد و معنــیدار بــودن ارتبــا میــان
سوییري تقدیریرایانه ،سـوییري فردیرایانـه و سـوییري
سلسله مراتبی با نگرش زیستمحیطی است .بدین صورت
که مقدار ضریب همبستگی میان تقـدیریرایی ع-0/365ش،
فردیرایی ع-0/204ش و سلسلهمراتبیع-0/121ش بـا نگـرش

زیستمحیطی نشان دهندۀ ارتبا منفی و معكوس میـان
هــر یــک از ایــن ســه ســوییري فرهنگــی بــا نگــرش
زیستمحیطی است .بنابراین میتوان یفت هـر چـه فـرد
تقدیریراتر ،فردیراتر و سلسـله مراتبـیتـر بـوده ،نگـرش
زیستمحیطی کمتر و ضعی تري داشته است .امـا مقـدار
ضـــریب همبســـتگی ع0/153ش ســـوییري فرهنگـــی
مساواتطلبی و نگـرش زیسـتمحیطـی حـاکی از رابطـۀ
مابت میان این دو متغیر است .لذا هرچـه فـرد سـوییري
مساواتطلبی بیشتري داشته ،نگرش زیسـتمحیطـی وي
مطلوبتر است.

جدول  . 2نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط میان سوگیریهای فرهنگی و نگرش زیستمحیطی
متغیر وابسته

متغیر مستقل
تقدیریرایی
فردیرایی

نگرش زیستمحیطی

مساواتطلبی
سلسلهمراتبی

فرضیۀپنجم مربو به رابطـۀمیـان متغیـر جنسـیت و
نگرش زیستمحیطـی اسـت .همـانیونـه کـه در جـدول
شماره  3مشاهده میشود میانگین نگرش زیستمحیطـی
در بــین زنــان  55/08و در بــین مــردان  54/09محاســبه
یردیده است ،این مقادیر حكایت از ایـن دارد کـه میـزان
میانگین نگرش زیستمحیطی زنان اندکی از مردان بیشتر
است .اما مقدار آزمون  tبراي بررسی تفاوت میـانگین ایـن

مقدار ضریب همبستگی

سطح معنیداري

-0/365

0/000

-0/204

0/000

0/153

0/002

-0/121

0/016

دو یروه  1/51بـوده کـه بـا توجـه بـه سـطح معنـیداري
ع0/13ش این مقـدار در سـطح  0/05معنـیدار نیسـت .بـه
عبارت دیگر تفاوت میانگین نگرش زیستمحیطی در بین
زنان و مردان دانشـجو تصـادفی اسـت و تفـاوت مشـاهده
شده بـه لحـا آمـاري معنـادار نیسـت .بنـابراین نگـرش
زیستمحیطی زنان و مردان دانشجو در یـک سـطح بـوده
است.

جدول  .3آزمون ( )t-testبرای تفاوت میانگین نگرش زیستمحیطی بر حسب جنسیت
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

زن
مرد

185
214

55/08
54/09

6/04
6/93

1/51

فرضیۀششم مدعی ارتبا معنادار بین یروه تحصـیلی و
نگرش زیستمحیطی دانشجویان است .مقادیر یزارش شده
در جدول شمارۀ 4یویاي تفاوت میـانگین نگـرش زیسـت-

سطح معنی داري
0/13

محیطی در دانشجویان یروههاي مختل تحصـیلی بـوده و
این تفاوت در سطح  0/05معنیدار اسـت .بـدین معنـا کـه
دانشجویان یروه کشاورزي نسبت به یروههاي دیگر نگـرش
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زیستمحیطی مناسبتري داشـتهانـد و دانشـجویان علـوم
پایه ،علوم انسانی ،هنر و فنی مهندسـی بـه لحـا نگـرش

زیستمحیطی در ردههاي بعدي قرار داشتهاند.

جدول.4آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی رابطۀمیان گروههای تحصیلی و نگرش زیستمحیطی
یروه تحصیلی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آمارهF

علوم انسانی
فنی مهندسی
علوم پایه
علوم کشاورزي و دامی
هنر
مجموس

214
84
29
47
25
214

54/31
53/55
55/75
55/17
53/64
54/55

6/04
6/40
6/43
7/37
8/49
6/54

2/85

همچنین نتـایج آزمـون تعقیبـی در جـدول شـمارۀ5
نشان میدهد که بین یروه تحصـیلی علـوم کشـاورزي بـا
یروه فنی مهندسی و علوم انسانی تفاوت معناداري وجـود

سطح معنیداري

0/024

دارد .به عبارتی نگرش زیستمحیطـی دانشـجویان یـروه
علوم کشاورزي ،وضعیت بهتر و متفاوتی نسـبت بـه یـروه
علوم انسانی و فنی مهندسی داشته است.

جدول.5آزمون تعقیبی توکی برای مقایسۀگروههای تحصیلی با یکدیگر به لحاظ نگرش زیست محیطی
سطح معنی داري

خطاي معیار میانگین

اختالف میانگین

یروه تحصیلی

0/896

0/835

0/753

فنی مهندسی

0/793

1/284

-1/445

علوم پایه

0/041

1/045

*

-2/857

علوم کشاورزي ودامی

0/988

1/371

0/673

هنر

0/896

0/835

-0/753

علوم انسانی

0/515

1/397

-2/199

علوم پایه

0/020

1/182

*

-3/610

علوم کشاورزي ودامی

1/00

1/478

-0/080

هنر

0/793

1/284

1/445

علوم انسانی

0/515

1/397

2/199

فنی مهندسی

0/889

1/532

-1/411

علوم کشاورزي ودامی

0/754

1/770

2/118

هنر

0/041

1/045

*

2/857

0/020

1/182

*

3/610

فنی مهندسی

0/889

1/532

1/411

علوم پایه

0/183

1/606

3/530

هنر

0/988

1/371

-0/673

علوم انسانی

1/00

1/478

0/080

فنی مهندسی

0/754

1/770

-2/118

علوم پایه

0/183

1/606

-3/530

علوم کشاورزي ودامی

یروه تحصیلی

علوم انسانی

فنی مهندسی

علوم پایه

علوم انسانی
علوم کشاورزي ودامی

هنر
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معنا که هر چه بر سطح تحصیالت افراد افزوده مـیشـود،
میانگین نگرش زیستمحیطی آنها نیز افـزایش مـییابـد.
البته نتایج آزمون تعقیبی در جدول شمارۀ 7یویـاي ایـن
است که این تفاوت نگرش ،بین دانشـجویان دورۀدکتـري
با کارشناسی و کارشناسی ارشد چشمگیر و معنادار است.

فرضــیۀهفــتم ارتبــا بــین دورۀتحصــیلی و نگــرش
زیستمحیطـی دانشـجویان را مـد نرـر قـرار داده اسـت.
اطالعات جدول شمارۀ 6حاکی از تفاوت میـانگین نگـرش
زیستمحیطی دانشجویان در دورههاي مختلـ تحصـیلی
بوده و این تفاوت در سـطح  0/05معنـیدار اسـت .بـدین

جدول -6آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی رابطۀمیان دورههای تحصیلی و نگرش زیست محیطی
دورۀتحصیلی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کارشناسی

124

54/01

6/55

کارشناسی ارشد

219

54/26

6/04

دکتري

56

56/85

7/92

مجموس

399

54/55

6/54

آمارۀF

سطح معنیداري

0/016

4/153

جدول.7آزمون تعقیبی توکی برای مقایسۀ دورههای تحصیلی با یکدیگر به لحاظ نگرش زیست محیطی
دورۀتحصیلی
کارشناسی
ارشد کارشناسی
دکتري

دورۀتحصیلی

اختالف میانگین

خطاي معیار میانگین

سطح معنیداري

ارشد کارشناسی

-0/253

0/730

0/936

*

-2/841

1/046

0/019

0/253

0/730

0/936

دکتري
کارشناسی
دکتري

*

کارشناسی
ارشد کارشناسی

 .2.3تبیین نگرش زیستمحیطی
براي بررسی روابط علّـی میـان متغیرهـاي تحقیـق از
روش تحلیل مسیر اسـتفاده شـد و بـر اسـاس چـارچوب
نرــري تحقیــق متغیرهــاي تقــدیریرایــی ،فردیرایــی،
مساواتطلبی و سلسلهمراتبی به عنوان متغیرهاي مؤثر در

تبیین نگرش زیستمحیطی وارد مدل ریرسـیونی شـدند.
معادلۀریرسیون با  F= 25/4در سـطح  0/05معنـی دار

-2/587

0/973

0/022

*2/841

1/046

0/019

*

0/973

2/587

0/022

شد .نتایج تحلیـل مسـیر عشـكل 2ش نشـان مـیدهـد 28
درصد از واریان نگرش زیستمحیطی بوسیلۀمتغیرهـاي
سوییري فرهنگی تبیین میشود .بیشترین تـأثیر مربـو
به متغیر مساواتطلبی بـا مقـدار بتـاي اسـتاندارد 0/318
است و سایر متغیرهاي مستقل نیز به ترتیب تقدیریرایی،
سلسله مراتبی و فردیرایی داراي تأثیر معنـاداري هسـتند
عجدول شمارۀ8ش.
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جدول -8نتایج تحلیل رگرسیون تأثیر سوگیریهای فرهنگی دانشجویان بر نگرش زیست محیطی آنها
سوییري فرهنگی

ضریب B
عغیراستانداردش

ضریب Beta
عاستاندارد شدهش

آمارۀT

سطح معنیداري

تقدیریرایی

-0/560

-0/297

-6/65

0/000

سلسلهمراتبی

-0/301

-0/151

-3/28

0/001

مساواتطلبی

0/544

0/318

6/61

0/000

فردیرایی

-0/307

-0/111

2/39

0/017

شکل .2مدل تبیین نگرش زیستمحیطی دانشجویان

 .4بحث و نتیجهگیری
حفاظـــت از آب ،هـــوا ،خـــا و ســـایر عوامـــل
زیستمحیطی یكی از نیازهاي اساسی جامعۀجهانی اسـت

کــه مــردم از هــر قــوم و فرهنگــی در قبــال ایــن مســأله
مسئولیت دارند .جامعهشناسی زیستمحیطی نیز یكـی از
راههاي حفاظـت از محـیطزیسـت و بهبـود آن را ارتقـاي
سطح آیاهی ،نگرش و رفتارهاي زیستمحیطی کنشگران
اجتماعی میداند .به عبارتی براي فراییـر شـدن فرهنـ
حفظ محیطزیست نیازمنـد حمایـت و مشـارکت مردمـی
هستیم؛ بدین معنـا کـه نـوس سـوییري و نگـاه مـردم بـه
محیطزیست تغییر کند و محیطزیست برایشان امري مهم
و ارزشمند شود .از این رو هدف این مقاله تبیـین نگـرش
زیســتمحیطــی دانشــجویان دانشــگاه تهــران؛ بــه عنــوان
تاثیریــذارترین افـراد در وضــعیت زیســتمحیطــی آینــدۀ

جامعه ،بر اساس تئوري فرهنگی بود.
آنچه از مطالعۀاین تئوري و مطالعـات تجربـی پیشـین
استنبا شد این بود که سـوییري فرهنگـی فردیرایـی و
سلسله مراتبی همبستگی منفی با نگرش زیسـتمحیطـی
دارند و به عبارتی اینیونه افراد چنـدان نگـران مسـائل و
مخــاطرات زیســتمحیطــی نیســتند و تنهــا ســوییري
مساواتطلبی است که داراي همبستگی مابت بـا نگـرش
زیســتمحیطــی اســت و ســوییري تقــدیریرایی چنــدان
ارتبـاطی بـا نگـرش زیســتمحیطـی نـدارد و ایـن نشــان
دهنــدۀبــیتفــاوتی افــراد تقــدیریرا نســبت بــه مســائل و
مخاطرات زیستمحیطـی اسـت و در مـواردي نیـز داراي
همبستگی منفی با نگرش زیستمحیطـی بـوده زیـرا کـه
براي افراد متعلق به این یروه همه اتفاقات بوسیلۀشان و
تصادف رخ میدهد ع ;Dake, 1992 ; Kelly, et al, 2003
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;Kahan, 2012; Xue, et al, 2014; Price, et al, 2014
Yazdanpanah, et al, 2011ش پ ـ مطالعــات پیشــین

بیشتر مـدعی ایـن بـود کـه سـوییريهـاي فرهنگـی بـا
اسطورههاي خا زیستمحیطی خود میتوانند بر نگرش
زیستمحیطی افراد تأثیریذار باشند.
یافتههاي این تحقیق نشان داد که دانشجویان در حـد
متوسط رو به بابیی فردیرا هستند و تا حـدودي بـر ایـن
باورند که هر ک مقام ،توانایی و سـواد بیشـتري داشـته
باشد باید درآمدش هم بیشتر باشد .پـ بـا ایـن نتیجـه
طبق تئوري فرهنگی شـاید دانشـجویان تـا حـدودي هـم
نگران مسائل زیستمحیطی باشند و تا حدي هـم معتقـد
به حل این یونه مسـائل از طریـق تكنولـوژيهـاي نـوین
باشند .در خصو سوییري فرهنگی تقدیریرایی یافتههـا
یویاي این واقعیت بود که این نوس سـوییري فرهنگـی در
دانشجویان ضعی است و چندان اعتقـادي بـه زنـدیی و
کسب موفقیت از روي شان ندارند .از ایـن رو مـیتـوان
چنین استدبل کرد که دانشجویان نسـبت بـه مخـاطرات
زیستمحیطی بیتفاوت نیستند .در ارتبـا بـا سـوییري
فرهنگی سلسلهمراتبـی نتـایج نشـان داد کـه دانشـجویان
براي نرم و انربا ارزش وابیی قائل هسـتند و از طرفـی
معتقدند بسیاري از مشكالت فعلی جامعه بـه دلیـل عـدم
توجه دولت بـه نصـایح متخصصـان اسـت .بـدین اسـاس
بسیاري از دانشجویان سوییري سلسلهمراتبی دارند؛ پـ
می توان چنـین یفـت کـه ایـن یـروه تـا حـدودي بـراي
محیطزیست نگراننـد و در قبـال آن احسـاس مسـوولیت

میکنند و از طرفی هم به دانش و تخصص نخبگان بـراي
حل این یونه مسائل ایمان دارند .در ارتبا بـا سـوییري
مساواتطلبی نتایج این تحقیـق نشـان از مسـاواتطلبـی

نسبتا متوسط دانشجویان دارد .لذا ایـن نتیجـه بـا نتـایج
ابعاد دیگر همخوانی دارد و یویـاي ایـن نكتـه اسـت کـه
دانشجویان تاحدودي طبیعت را شكننده دانسته و نگـران
وضــعیت آن هســتند .بــدین ترتیــب مطــابق بــا دیــدیاه
دایــالس ،طبقــهبنــدي یــک شــخص بــه یكــی از چهــار
جهانبینی غیر ممكن است و دانشجویان در ایـن تحقیـق


به یک جهتییري فرهنگی تعلق نداشتند ،بلكه نسبتا هر
چهار سوییري فرهنگی را کم و بـیش داشـته و ایـن امـر
نشانهاي از حفظ محیطزیست از جانب این یروه اجتماعی
است.
آزمون تحلیل آماري در خصو روابط میان متغیرهـا
نیز نشان داد که تنها سوییري فرهنگـی مسـاوات طلبـی
داراي همبســـتگی مابـــت و معنـــیدار بـــا نگـــرش
زیســتمحیطــی بــوده و ســه ســوییري فرهنگــی دیگــر
همبستگی منفی و معنیداري بـا نگـرش زیسـتمحیطـی
داشتهاند .این نتیجه کامال منطبق با ادعاي تئوري مـذکور
و نتـایج تحقیقـات ع ;Dake, 1992 ; Kelly, et al, 2003
;Kahan, 2012; Xue, et al, 2014; Price, et al, 2014
Yazdanpanah, et al, 2011ش اسـت .ایـن نتیجـه نشـان

میدهد که با کاهش سوییريهاي فردیرایی ،تقدیریرایی
و سلسلهمراتبی و افزایش سوییري مساواتطلبی ،نگـرش
زیستمحیطی دانشجویان مابـتتـر مـییـردد .ایـن امـر
میتواند بدین دلیل باشد که فردیرایان با اسطوره طبیعت

سازیار ،محیطزیست را قوي و پایدار میدانند لـذا از نگـاه
آنها ،انسانها نبایـد نگـران محـیطزیسـت باشـند؛ سلسـله
مراتبیان با اسطورۀطبیعت مقاوم محیطزیست را تا حـدي
آســیبپــذیر مــیداننــد و از دیــد آنهــا ایــر مــداخالت
زیستمحیطی افراطی نباشد ،طبیعت قادر است به حالـت

تعادل بریردد و براي حفظ آن نیازي به تـدابیر انسـانی و
تغییـــر نگـــرش و رفتـــار نیســـت؛ تقـــدیریرایـــان بـــا
اسطورۀطبیعت غیر قابل پیشبینی ،همه چیز را به شان
و اتفــاق ارتبــا مــیدهنــد و بــه نقــش تغییــر رفتارهــا و
مشارکت زیستمحیطی اعتقادي ندارند .اما مساواتطلبان
با اسطورۀطبیعـت فـانی ،نگـران وضـعیت محـیطزیسـت
هستند و آن را بسیار شكننده و آسـیبزا مـیداننـد .لـذا
براي حفظ محـیطزیسـت انسـانها بایـد بـه طـور اساسـی
نگرشها و رفتارهایشان را تغییر دهند .بدین ترتیب نتایج
آزمونهـاي آمـاري حـاکی از ایـن بـود کـه  28درصـد از
تغییرات نگرش زیسـتمحیطـی توسـط تئـوري فرهنگـی
تبیـــین شـــده و در ایـــن راســـتا ســـوییري فرهنگـــی

تئوري فرهنگی و تبیین نگرش زیست محیطی ...

مساواتطلبی بیشترین تـأثیر را داشـته اسـت؛ از ایـن رو

میتوان چنین استدبل کرد که دانشجویان به عنوان یـک
یروه فرهیخته تا حـدودي محـیطزیسـت را آسـیبپـذیر
دانسته و به بخت و اقبال براي خـروی از وضـعیت کنـونی
مسائل زیستمحیطی اعتقاد نداشـته و معتقـد بـه حـل و
کنترل مسائل زیستمحیطی از طریق دانـش و صـالحیت
نخبگان اجتماعی هستند.
در خصو متغیرهاي زمینهاي و ارتبا آنها با نگرش
زیســتمحیطــی نتــایج بــدین صــورت بــود کــه نگــرش
زیستمحیطی زنان و مردان بـا هـم تفـاوتی نداشـت .امـا

دانشجویانی که یروه تحصیلی آنهـا ارتبـا بیشـتري بـا
موضوس محیطزیسـت داشـت ععلـوم کشـاورزي و دامـیش
نگرش زیستمحیطی مطلوبتري نسـبت بـه دانشـجویان
یروههاي دیگر تحصیلی داشتهاند .همچنین یافتهها نشان
داد کــه بــا افــزایش ســطح تحصــیالت بــابخص ورود بــه
مرحلۀدکتري ،نگرش زیستمحیطی دانشجویان نیز ارتقـا
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مــییابــد .بنــابراین مــیتــوان بــا افــزایش ســطح دانــش
زیستمحیطی دانشجویان و ارتقاي آیاهی زیستمحیطـی

آنها نگـرش زیسـتمحیطـی آنهـا را بهبـود بخشـید .لـذا
پیشنهاد میشـود دانشـگاههـا از طریـق ینجانـدن دروس
مــرتبط بــا محــیطزیســت و افــزایش ســطح دانــش
زیستمحیطی نقش پر رن تري در توانمندسازي تصـمیم

زیســتمحیطــی آینــده بــر مبنــاي حراســت از

ســازان
محیطزیست و ایجاد ح


مسؤلیت در قبال محیطزیست

داشته باشـند .در حقیقـت ایـن نهادهـا بـا انجـام چنـین
وظایفی میتوانند یک شهروند زیسـتمحیطـی را بوجـود
آورند .کسی که نسبت بـه محـیطزیسـت و مشـكالت آن
آیاهی و حساسیت دارد و نسبت به محیطزیست احساس
نگرانی میکند ،و از ایـن رو انگیـزۀکـافی بـراي مشـارکت
فعابنه در بهبود محیطزیست و حفاظت از آن را دارد.
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