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مقدمه
محیط زیست موضوعی است که در چند دهه گذشته به ویژه چند سال اخیر آگااهی
بشر بهتدریج نسبت به آن و خطراتی کاه محایط زنادگی آناان را تهدیاد مایکناد
افزایش یافته است .در همین راساتا انجمانهاا گاروههاا و ساازمان هاا طرفادار
محاایطزیساات تشاالی شاادند و بااا ت ا
زیست محیطای باه خصاو

مسااتمر بااا عل ا و عوام ا مخاار

در بُعاد جهاانی باه مباارزه برخاساتند (صااححی و

کریمزاده  .)63 :1393صااب نظاران در باوزه محایط زیسات معتقدناد کیفیات
محیط زیست و کنترل مؤثر مسائ زیست محیطی کام ً به احگوها رفتار انسان ها
وابسته است؛ مشل ت زیست محیطی متنوعی که امروزه باا آن هاا مواجاه هساتیم
همانند گرم شدن تدریجی زمین و تغییرات آ

و هوایی آحودگی هوا کمباود آ

کاهش منابع طبیعی و نابود تنوع اکوسیستمی در جهان ریشاه در رفتاار بشار
دارند (.)Nik and Mohammad, 2012
بسیار از انسانها علی رغم آگاهی و نگرانی از تخری

محایط همچناان باه

رفتارها غیرمسئوالنه خود ادامه میدهند و زماانی انجاام رفتارهاا پیشاگیرانه و
بمایتی برا آن ها معنا پیدا میکند که محیط زیست و تمام اجزا آن نوعی ارز
برا آنها تلقی شود .اما با وجود تمام معضا تی کاه اینا

محایطزیسات باا آن

دست به گریبان است انسان قادر است این روند را به سو بهبود زیستباوم و
س مت اجتماعی خود تغییر دهاد .نخساتین گاام بارا دساتیابی باه ایان هاد،
ریشهیابی دحی وقوع این تخری هاست .چاحشها محیطزیستی غاحباً دارا منشا
فلر و فرهنگی بوده و به نگر ها غلط انسان به طبیعت بازمی گردد؛ زیرا طرز
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فلر ما اوحین چیز است که وارد محیط می شاود و چگاونگی رفتاار ماا را باا آن
تعیین میکند .در نتیجه برا بفاظت از محیط زیست نحوه رفتار انسان با طبیعت
و رو

زندگی و باید تغییر یاباد و ایان امار مساتلزم تغییار نگار

انساان باه

محیط زیست است .باید توجه داشت که این امر مملن است چراکاه نگار هاا
نقش ب شدها بر سنگ خارا نیستند که تغییر شل ندهند بللاه تغییار در آنهاا
سرآغاز معنیدار برا تعدی رفتار است و اصاوالً اکتساابی و آماوختنی هساتند
(ندرحو و شمس .)574 :1396
ایران در رعایت شاخصها پایدار محیطزیسات توساع پایادار و کیفیات
زندگی همواره رتبهها پایین جداول جهانی را به خود اختصا

داده است .جایگاه

کشورمان در جدول شاخصها پایدار محیطزیست در سال  2005رتباه  132در
میان  146کشور بوده است .از جمله نمونهها دیگر که بتوان ادعا کارد کاه آژیار
خطر در محیطزیست به صدا درآمده است عبارتاند از :کاهش سطح جنگ ها طای
 3دهه از  21میلیون هلتار باه  14میلیاون هلتاار و مقایساه ساهم سارانه  2درصاد
هلتار هر ایرانی در مقایسه با  8درصد هلتار سران جهانی؛ تقلی متوسط ساران
آ

قاب تجدید از  7000مترملع

در سال  1340به  2100مترملع

و پیشبینی آن در بد  1300مترملع

در ساال 1376

تا سال  1600و ورود ایران به مربلا تانش

آبی؛ پیشبینی رسیدن بجم پسا ها اصلی (صانعتی شاهر و کشااورز ) باه
میزان  40میلیارد مترملع

در سال  1400که نسبت باه  29میلیاارد مترملعا

سال  1380از رشد  38درصد برخوردار است و به اندازۀ بدود ی

در

ساوم مناابع

تجدیدپذیر کشور میرسد؛ خسارات ناشی از آحودگی هوا باحغ بر  7میلیاارد دالر کاه
در صورت ادامه روند فعلی این خسارت در سال  2016می د به  16میلیارد دالر

()1

میرسد؛ فرسایش خاک ساالنه  2میلیارد تنای کاه ساه برابار متوساط آسیاسات و
معادل تخری

ی

میلیون هلتار زمین کشاورز اسات؛ رتبا  13توحیاد گازهاا

گلخانها در بین کشورها جهان (نواح و فروتن .)69 :1390
عام اصلی در شل گیر مخاطرات زیست محیطی انساان اسات .افاراد هار
اجتماعی بر بس

شرایط و مقتضایات خاا

اجتمااعی فرهنگای و شخصایتی
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خود برخورد متفاوتی با محیط زیست دارناد .ایان رفتارهاا مملان اسات مثبات
محیط گرایانه و مسئوالنه باشند یا برعلس منفی و مخاحف محیط زیست .به هماین
دحی در دهه ها اخیر نحوه برخوردها و رفتارها انساان باا طبیعات موردتوجاه
محققان قرار گرفته است (.)Axelord and Lehman, 1993: 152
محیط زیست شهر مانند همه محایط هاایی کاه زنادگی در آن هاا جریاان دارد در
فعاحیت ها انسان ت ثیر می گاذارد و از آن متا ثر مای گاردد .باه دحیا شامار زیااد
جمعیتاای کااه در آن درگیرنااد اگاار ایاان تاا ثیر متقاباا مخاار

باشااد فجااایع

زیست محیطی به بار خواهاد آماد .بناابراین شناساایی و تبیاین وضاعیت نگار
محیط زیستی مدیران گام مهمی در آموز

نیرو انساانی متخصاص و متعهاد باا

رویلرد زیستمحیطی است.
شهر اندیمش

در شمال خوزستان شاهراه ارتباطی جنو

با مرکاز و شامال

ایران است .این شهر به دحی داشتن جاذباههاا تااریخی و رودخاناههاا بسایار
جایگاه خاصی در منطقه دارد .با توجه به این ویژگای هاا و رشاد جمعیات آن در
سالها اخیر شاهد گستر

صنایع مختلف و فعاحیتها خدماتی و اقتصااد و

علمی و ادار در خود است؛ باحطبع با گستر

این فعاحیات هاا اناواع مشال ت

زیست محیطی همچون آحودگی هوا آحودگی صوتی ایجااد انبوهاه زباحاه و دیگار
مخاطرات زیستمحیطی نیز رو به افزایش است .همین امر ایان شاهر را باه ماورد
مناسبی برا مطاحعات جامعهشناختی و زیستمحیطی تبدی کرده است.
مدیران شهر با برنامهریز شهر و منطقها میتوانند در ایجااد محیطای سااحم
زیبا و آراماش بخاش بفا و نگهادار از محایط زیسات اقادامات الزم جهات
جلوگیر از آحودگیها محیطزیستی به عم آورند .بدین ترتی
آن است تا باا رویلارد کمای باه بررسای نگار

این پژوهش بار

مادیران شاهر اندیمشا

از

محیطزیست شهر و عوام مؤثر بر آن بپردازد.
پیشینۀ پژوهش
 ابمدیان و بقیقتیان ( )1395در تحقیقی با عنوان «تحلی جامعه شاناختی نقاشعوام فرهنگی بر رفتارها زیست محیطی شهر (مورد مطاحعاه شاهروندان شاهر
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کرمانشاااه)» بااه دنبااال شااناخت میاازان تاا ثیر عواماا فرهنگاای باار رفتارهااا
زیست محیطی مسئوالنه بود .یافته ها پژوهش نشان می دهد که میانگین رفتارهاا
زیست محیطی شهروندان متوسط رو به باال ( )3/1اسات و باین متغیرهاا ارز
باور و آگاهی ها زیست محیطی با رفتار زیست محیطی رابط معنادار وجود دارد
درباحی که متغیر تحصی ت با آن رابطه نداشت .همچنین رفتارها زیست محیطای
بربس

جنسیت ت ه و گروه ها سنی متفاوت است .نتایج تحلی رگرسیون نیز

نشان می دهد متغیرها مستق تحقیق  0/13درصاد از واریاانس متغیار وابساته را
تبیین می کنند .در نهایت می توان گفت که عوام فرهنگی می توانند پیش بینی کننادۀ
سیاستها ترویج رفتارها زیستمحیطی مسئوالنه باشند.
ضیاپور و هملاران ( )1392در پژوهشی با عناوان «تحلیا جامعاه شاناختیمحیط زیست و رفتاار افاراد نسابت باه آن در منااطق روساتایی و شاهر اساتان
کرمانشاه» که با رو

پیمایشی و نمون آمار  385نفر از ساکنان باسابق احای 18

سال مناطق شهر و روستایی کرمانشاه انجام گرفته نشاان داده اناد کاه رفتارهاا
شهروندان نسبت به محیط زیست مسائوالنه تار و میاانگین ایان رفتارهاا بربسا
جنسیت متفاوت نیست درباحی که این تفاوت بربس

سن و ت ه معناادار باود.

تحلیاا همبسااتگی نیااز نشااان داد کااه بااین تحصاای ت پاسااخگویان و رفتااار
زیستمحیطی رابط معنادار وجود داشت.
مختار مل آباد و هملااران ( )1393در پژوهشای باا عناوان «تحلیا وبازشناسی رفتارها زیست محیطی شهر (مطاحعاه ماورد  :شاهر اصافهان ساال
 »)1391به سنجش ت ثیر برخی متغیرها از جمله داناش زیسات محیطای نگار
زیست محیطی ارتباط افراد با طبیعت سن جنسایت وضاعیت ت ها و موقعیات
اجتماعی-اقتصاد بر رفتار زیست محیطی شهروندان پرداخته اسات .نتاایج نشاان
داد که رفتار زیست محیطی شهروندان اصافهانی نسابت باه دهاه قبا رفتارهاایی
مسئوالنه تر شده است .ارتباط افراد با طبیعت مهم ترین عام پیش بینی کننادۀ رفتاار
زیست محیطی از بین دیگر عوام موردبررسی است .افراد مسن و زنان رفتارهاایی
مانند تفلی

زباحه و استفاده از بم ونق دوستدار محیطزیست را بیشتر از ماردان
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انجام می دهناد .موقعیات اجتمااعی-اقتصااد پایش بینایکننادۀ اساتفاده افاراد از
بم ونق دوستدار محیط زیست و خرید زیست محیطی است که احبتاه رابطاه اول
منفی است بدین گونه که افاراد باا موقعیات اجتمااعی-اقتصااد بااالتر کمتار از
بم ونق دوستدار محیط زیست استفاده می کنناد .زناان از بما ونقا دوساتدار
محیط زیست بیشتر استفاده می کنند و در زمیناه تفلیا

زباحاه از مباد نیاز رفتاار

مطلو تر دارند.
واقفی و بقیقتیان (« )1393بررسی ت ثیر سرمایه فرهنگی (بعاد نهادیناه) باررفتارها اجتماعی زیستمحیطی با رویلرد توسعه پایدار شهر (مطاحعاه ماورد :
شهر شیراز)» انجام دادند؛ که یافتاههاا بااکی از آن اسات کاه باین جانس پایگااه
اجتماعی-اقتصاد

سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه) و وضاعیت ت ها باا رفتارهاا

اجتماعی زیستمحیطی رابطه معنادار وجود دارد.
و

-گیبرت ( )2014در پژوهشی با عنوان «بازیافت زباحه :ت ثیر داناش نگار

رفتار زیست محیطی» به بررسی تصورات مردم نسبت به بازیافت زباحه در کرواسای
پرداخت .نتایج نشان داد که نگر

کلی دربارۀ محیط زیست به طور معنادار باالتر

از رفتار بازیافت و نیز شناخت رو ها بازیافت بود .ایان بااکی از آن باود کاه
مردم از هزینه ها پنهانی مدیریت ضعیف زباحه آگاه هستند اما بین این نگر

ها و

رفتار واقعی (بازیافت زباحه) گسست وجود داشات کاه ناشای از عاما مطلوبیات
اجتماعی این امر بود .بین شناخت رو ها بازیافت و رفتار بازیافات نیاز رابطا
قو و مثبت دیده شاد .رفتاار بازیافات بربسا

جنسایت و ساطح تحصای ت

متفاوت بود به این معنا که زنان مراقبت بیشتر نسبت به مردان داشتند؛ ایان امار
نگر ها جنسیتی را بازتاا

مای دهاد .در ماورد نگار هاا زیسات محیطای

پاسخگویانی که تحصی ت دانشگاهی داشتند شناخت بهتر نسبت به رو

هاا

بازیافت داشتند درباحی که با کااهش ساطح تحصای ت ایان روناد نیاز معلاو
میشد.
سینگ و هملاران ( )2015در پژوهشی با عناوان «نقاش بمایات ساازمانیادراک شده در رابطه بین نقش ها مازاد و رفتار شهروند سازمانی» به دنبال تعیین
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اثر بمایت سازمانی ادراک شده و رفتاار شاهروند ساازمانی و نقاش هاا ماازاد
بودند .جامعه آمار این پژوهش  200نفار از کارکناان ساازمانهاا خصوصای و
دوحتی کشور هند بود .یافتهها نشاان داد کاه بمایات ساازمانی ادراکشاده نقشای
تعدی گر در رابطه بین نقشها مازاد و رفتار شاهروند ساازمانی ایفاا مایکناد.
همچنین بمایت سازمانی ادراک شده رابطه مثبت و معنادار باا رفتاار شاهروند
سازمانی دارد.
گانگا و آگرول ( )2015در پژوهشی با عنوان «تعهد ساازمانی و رضاایتشغلی» به بررسی رابطه بین تعهد ساازمانی و ادراک کارکناان از نگار
مدیران پرداختند .یافته ها نشان داد که نگر

ساازمانی

سازمانی مدیران تنها با بعد عاطفی از

ابعاد سه گانه تعهد سازمانی رابطاه معنای دار و در جهات منفای دارد و باا دو بعاد
مستمر و هنجار رابطه معنادار بین جنسیت و تعهد سازمانی مشااهده نگردیاد.
همچنین رابطاه معناادار در ساطح یا

درصاد باین ادراک کارکناان از نگار

سازمانی مدیران و تعهد سازمانی در مردان مشاهده شد .یافته ها تحقیق رابطه بین
سن و ادراک کارکنان از نگر
کارکنان از نگر

ساازمانی مادیران و باین ساابقه خادمت و ادراک

سازمانی مدیران را در سطح معنیدار نشان نمیدهد .همچناین

یافته ها تحقیق عدم وجود رابطه ا معنی دار بین سابقه خدمت و تعهاد ساازمانی
را نشان میدهد.
مبانی و چهارچوب نظری
نظریه اولریش بک

1

نظریه جامعه مخاطرهآمیز توسط اوحریش ب

مطرح شده است .به باور او دگرگونی

اخیر جوامع باختر به اهمیت مسائ زیستمحیطی اشاره دارد .همچناین ت کیاد بار
بهداشت اثرات اجتماعی اقتصاد و فرهنگی زیستمحیطی به طاور عاام و توحیاد
مبتنی بر علم و فناور به طور خا
همانگونه که ب

باشد (ادهمای و اکبارزاده )48 :1390؛ زیارا

مطرح میکناد زنادگی افاراد اجتمااع در هماه ابعااد باا طبیعات
1. Ulrich Beck
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درآمیخته شده است و افراد جامعه برا بهرهبردار درست از طبیعت نیازمند آگاهی
از محیط اطرا ،خود هستند .در واقاع هرچاه افاراد اجتمااع نسابت باه مساائ و
مشل ت محیطزیست اطرا ،خود مانند (نازکشادن الیاه اوزون جنگا زدایای
بیابانزایی و )...آگاهی بیشتر داشته باشند رفتارها زیست محیطی بهتر نیاز از
خود بروز میدهند و بهتر قدر طبیعت را میدانند (معیدفر .)218 :1379
نظریه اَیزن و فیشباین

1

آیزن و فیشباین ( )1975انسان را ی

موجود منطقی در نظر می گیرند کاه معماوالً
و

به شیوۀ منسجم و مؤثر عم میکند .به نظر آیزن و فیشباین آنچاه باین نگار

رفتار دیده می شود قصد عم کردن است .به عقیده آن ها اگر شخصی واقعاً قصاد
داشته باشد که در ی

موقعیت معین یا در ی

موضوع معاین باه شایوه خاصای

عم کند رفتار او آن را نشان خواهد داد مگر اینله از ححاظ ابازار یاا جسامی
املان پذیر نباشد .فرد هرگز با چشم بسته عم نمای کناد .قصاد عما کاردن فارد
مسلماً تحت تا ثیر نگار

او قارار مای گیارد همچناین فشاار اطرافیاان و میازان

ارز گذار بر این فشارها نیز قصد او را تحت ت ثیر قرار مای دهناد :ایان عواما
تشلی دهندۀ احگویی هستند کاه اصاط باً «هنجارهاا ذهنای» نامیاده مای شاود.
هنجارها از این نظر ذهنی است که فرد رفتار خود را بر اسا
دارد پایه ریز می کند .بدین ترتی

اگر در

ساحم ساز آ

ادراکی که از آن هاا
را جهت انتظارها

خود بدانم اما از طر ،اطرافیان تشویق نشوم ابتمال تبدی نگر
کاهش خواهد یافت .بهعنوانمثال اگر دوستانم در ک

مان باه رفتاار

ها آمادگی برا کنلاور

شرکت کنند اما واحدینم معتقد باشند که من برا ایان کاار سااخته نشادهام فشاار
آن ها رو قصد من ت ثیر خواهد گذاشت .طبق این نظریه بارا آنلاه نگار

باه

رفتار تبدی شود الزم است بر انتظارها قاب تحقق پایه ریز شاود و بار تقویات
اطرافیان تلیه کند (بدار و هملاران .)118-119: 1383
با توجه به تئور آیزن و فیشباین رفتار در پی زنجیره ا از عوام به وجاود
می آید .حذا می توان این گونه برداشت نمود که رفتار هد ،دار است و عمدتاً با میا
1. Fish bein & Ajzen
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برانگیختاه مای شاود (هرسای و ب نچاارد .)78 :1365

رسیدن به هادفی خاا

پدیدار «قصد و نیت» خود تابع وجود دو متغیر دیگر است )1 :گرایش باه رفتاار
موردنظر ی
با نظر خود

متغیر فرد و شخصی است؛ فرد برا دست زدن به ی

رفتار آن را

سنجیده و خاو باودن یاا بادبودن رفتاار را ارزیاابی مای کناد)2 .

هنجارها ذهنی در تئور فیشباین و آیزن منعلس کننده فشار اجتمااعی بار رو
ی

شخص برا انجام ی

افراد یا گروه ها خا

رفتار است؛ رفتار فرد تا چه بد موردتائید یا عدم تائید
جامعه قرار خواهد گرفات .ایان فشاار معماوالً از ساو

گروه مرجع یعنی گروهی که فرد متعلق به آن است بر شخص وارد مای شاود کاه
شام پدر مادر دوستان هملاران و یا کسانی است کاه ارتبااط نزدیلای باا فارد
دارند.
نظریه تالکوت پارسونز

پارسونز برخی از پیش نیازها کارکرد نظام اجتماعی را این گوناه بیاان مایکناد:
نخست آنله هر نظام اجتماعی باید چنان ساختار گیرد تا بتواند به گونه ا ساازگار
با نظامها دیگر عم کند (ساختار

به گونه ا باشد که به نوباه خاود و در کناار

جوامع دیگر به بف محیط زیست بپردازد) .دوم آنله هر نظام اجتماعی برا آنله
باقی بماند باید از پشتیبانی ضرور نظامها دیگر برخوردار باشد .سوم آنله هار
نظامی باید نیازها مهم کنشگران خود را به اندازه کافی بارآورده ساازد (نیازهاا
اوحیه افراد را برآورده سازد و در مقاب
داشته باشد) .چهارم آنله ی
نظام با عمللرد مناس

از افراد انتظار پاسدار از محیط زیسات را

نظام باید مشارکت کافی اعضایش را برانگیزاند (ی

خود راههایی ابداع کند که بس مسؤوحیت پاذیر ماردم را

در این زمینه برانگیزد) .پنجم آنله ی

نظام باید بداق نظارت را بر رفتاار بااحقوه

مخر

اعضایش داشته باشد .ششم آنله هرگاه کشملشهاا باه انادازه مشخصای

مخر

در ایان

شوند آنها را تحت نظارت درآورد .ارز ها و هنجارها مناس

زمینه را باید بسط و گستر

داد و نهادینه کرد تا درونی گردد .به باور او فرهنگ

نیرو عمده ا است که عناصر گوناگون جهان اجتماعی و یاا باه تعبیار خاود
نظام اجتماعی را به هم پیوند میدهد .به عقیاده پارساونز هنجارهاا و ارز هاا در
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جهت تعیین گزینش وسای دستیابی به هد،ها نقش باز می کنند (ریتازر :1374
.)135-138
نظریه ژرژ تومه

1

تومه معتقد است که میازان ابتارام شاهروندان هار جامعاه باه اخا

محیطای و

بفاظت از محیط طبیعی ازجمله معیارها سنجش میزان توساعه فرهنگای در آن
جامعه محسو

می شود .به باور او فرهنگ و جامعاه باا هام در تعاما هساتند و

فرهنگ هدایت کننده عمللرد افراد جامعه است .با تغییر فرهناگ مای تاوان رفتاار
مردم را تغییر داد اما فرهنگ فقط ی

عام یاا یا

واژه و عباارت نیسات بللاه

دنیا گستردها است .فرهنگ متشل از عادات و آدا

است عاداتی که در طای

زمان شل گرفته اند و مردم مطابق با آن ها رفتار میکنند .او مخاحف توقاف توساعه
ماد است و معتقد است بایستی با پاذیر
توسعه بخشید .هد ،نهایی آموز ها و اخ

اخا

محیطای بُعاد فرهنگای باه

محیطی ایجاد تقویت رفتار ایده آل

محیطی است .بین محیط زیست و توسعه فرهنگی ارتباط متقابا وجاود دارد .اگار
توسعه دارا بعد فرهنگی باشد بهتر میتوان از محیطزیست بفاظات کارد و اگار
محیط زیست بف شود این عم سب
ترتی

تقویت هویت فرهنگی خواهد شد .بادین

هد ،نهایی متراد،ساختن توسعه بافرهنگ است (تومه .)13-15 :1380

نظریه آنتونی گیدنز

گیدنز برخ  ،جامعه شناسان ک سی

به موضوع هاا محایط زیساتی و جایگااه

طبیعت در نظریه اجتماعی خود توجه بیشتر نشان داده اسات .توجاه گیادنز باه
محیطزیست خود را در نظریه جهاانیشادن او آشالار مایکناد .باه بااور او «در
سنتها فلر که با جامعهشناسی آمیختهاند مشاغلههاا زیسات باومی چنادان
جایی ندارند .صنعتگرایای دنیاایی ترساناکتار آفریاد .باهطاور کاه دگرگاونی
زیستمحیطی زیانآور رخ میدهد که هیچکس بار رو کاره زماین از تا ثیر آن
برکنار نیسات» (ویناوگراد  .)121 :1381گیادنز سیاساتهاا زیساتمحیطای را
1. Georges Tome

بررسی نگرش مدیران شهر اندیمشک به محیطزیست شهری و عوامل مرتبط با آن 113

پیشرفت هایی می داند که به سمت اخ قی شادن نظام اجتمااعی نهادهاا و رواباط
گرایش دارد و این نلته برا او بسیار ارزشمند است .او جنبش ها زیست محیطی
را کوششی می داند برا استقرار فارد بنیادهاا اخ قای و امنیات هنجاار در
زندگی مردم .اخ قیاتی که و آنها را میپسندد آن اصوحی هساتند کاه در دنیاا
امروز و شهرنشینی از بین رفته اند« .یلی از پدیدهها نوساز شهر
رفتن بس زندگی در میان نظم طبیعی است .زندگی در محیط شهر

از دسات
ماردم را از

واقعیات دنیا طبیعی و وابستگی جامعه به آن دور میکند» (همان.)124 :
نظر طرح شده پاژوهش باضار فرضایه هاا زیار را

با توجه به چارچو
بررسی میکند:

بین میزان استفاده از وسای ارتباط جمعی و نگر

مدیران باه محایط زیسات

شهر رابطه وجود دارد.
مدیران به محیط زیست شهر رابطاه

بین میزان ارز ها اجتماعی و نگر
وجود دارد.
بین میزان تخصص و تجربه کار و نگر

مدیران به محایط زیسات شاهر

رابطه وجود دارد.
بین پایگاه اقتصاد -اجتماعی و نگر

مدیران به محیط زیست شهر رابطاه

وجود دارد.
بین سن و نگر

مدیران به محیطزیست شهر رابطه وجود دارد.

بین جنسیت و نگر

مدیران به محیطزیست شهر رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
در ایاان پااژوهش کماای باارا جمااعآور دادههااا از دو رو

اسااناد و میاادانی

(پیمایش) استفاده شده است؛ به طور که برا مطاحع نظریه هاا و کسا
به منابع و اسناد و برا سنجش و تحلی داده ها گردآور شده از رو

اط عاات
پیمایش

بهره گرفتاه شاده اسات .ابازار گاردآور داده هاا در بخاش پیمایشای اساتفاده از
«پرسشنامه» است .سؤاالت موجود در این پرسشنامه در ساطوح مختلاف سانجش
اسمی ترتیبی و فاصلها هستند اما اغل

سؤاالت بر پای مقیاا

ترتیبای حیلارت
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طرابی شده اند .جامع آمار پژوهش شام کلی مدیران شهر اندیمش

(مادیران

و معاونین شهردار و مدیران و معاونین ادارات و نهادها دوحتی) در ساال 1397
هستند که بنابر آمار  90نفر می باشند .در این پژوهش با توجه به این که ک جامع
آمار بهعنوان بجم نمونه در نظر گرفته شده نمونهگیر به صورت کا شامار
انجام شده است .پرسشنام پژوهش پس از طرابی جهت اعتبار صور  1در اختیار
متخصصان و کارشناسان دانشگاهی قرار گرفت .اظهاارنظر ایان افاراد در راساتا
سنجش گویه ها هر طیف در نهایت به گزینش گویه ها مناس

برا هر طیاف

منجر شد .برا به دست آوردن پایایی پرسشنامه از آحفاا کرونبااخ 2اساتفاده شاده
است .آحفا کرونباخ هر کدام از متغیرها در جدول زیر آورده شده اسات .بارا
تجزیه و تحلی داده ها از ضری

همبستگی اسپیرمن آزمون من وایت نی آزماون

کروسلال واحیس و تحلی رگرسیون چندمتغیره استفاده و در نهایت از نرم افزار 16
 SPSSبهره گرفتهایم.
جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها

نام متغیر
میزان استفاده از رسانههای جمعی
میزان ارزشهای اجتماعی
میزان تخصص و تجربه کاری
نگرش مدیران به محیطزیست

تعداد گویهها
8
11
9
10

ضریب آلفای کرونباخ
0/700
0/765
0/856
0/885

یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی

نتاایج باصا از یافتاههاا توصایفی نشاان مایدهاد کاه  59/8درصاد از افاراد
موردمطاحعه مرد و  40/2درصد از آن ها زن هستند 22/5 .درصاد از پاساخگویان را
مدیران جوان  47درصد مدیران میان ساال و  30/5درصاد را مادیران بازر ساال
تشلی می دهند 65 .درصد از پاسخگویان را مدیران ادارات دوحتی و  35درصاد را
مدیران شهردار ها تشلی می دهند 12 .درصد از پاسخگویان دارا مدرک دیپلم
1. face validity
2. Cronbach's Alpha

بررسی نگرش مدیران شهر اندیمشک به محیطزیست شهری و عوامل مرتبط با آن 115

 24/5درصااد فااو دیااپلم  49/5درصااد حیسااانس و  14درصااد دارا ماادرک
تاا دو میلیاون

فو حیسانس و باالتر بودند 30/4 .درصد میزان درآمد ماهیانه را ی

 41/6درصد میزان درآمد را دو تا سه میلیون  28درصد نیز درآمد بیشاتر از چهاار
میلیون تومان در ماه داشتهاند.
ب) یافتههای استنباطی
فرضیه اول :بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نگرش مدیران به محیط زیست
شهری رابطه وجود دارد.

جدول  2نتایج مربوط به ضری
ارتباط جمعی و نگر

همبستگی اسپیرمن بین میزان اساتفاده از وساای

مدیران به محیط زیسات شاهر شاهر اندیمشا

می دهد .همانطور که از جدول  2پیداست ضری
استفاده از وسای ارتباط جمعی و نگر

را نشاان

همبستگی اسپیرمن باین میازان

مدیران به محیط زیسات شاهر برابار باا

 0/168و سطح معنادار آن  0/002است .به این دحی که سطح معنادار کمتار از
پنج درصد است پس رابطا معناادار باین دو متغیار میازان اساتفاده از وساای
ارتباط جمعی و نگر

مدیران به محایط زیسات شاهر وجاود دارد حاذا فرضایه

تحقیق ت یید میگردد.
جدول  .2نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معناداری

0/168

0/002

نتیجه آزمون
همبستگی مثبت معنادار و رد

H0

فرضیه دوم :بین میزان ارزش های اجتماعی و نگرش مدیران به محییط زیسیت شیهری
رابطه وجود دارد.

جدول  3نتاایج مرباوط باه ضاری
اجتماعی و نگر
ضری

همبساتگی اساپیرمن باین میازان ارز هاا

مدیران به محیط زیست شهر شهر اندیمش

را نشان می دهاد.

همبستگی اسپیرمن بین میزان ارز هاا اجتمااعی و نگار

مادیران باه

محیطزیست شهر برابر با  0/381و سطح معنادار آن صفر اسات .باا توجاه باه
اینله سطح معنادار کمتر از پنج درصد است حذا رابطه معناادار باین دو متغیار
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میزان ارز ها اجتماعی و نگر

مدیران به محیط زیست شاهر وجاود دارد و

فرضیه تحقیق ت یید میشود.
جدول  .3نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن
0/381

سطح معناداری
0/000

نتیجه آزمون
همبستگی مثبت معنادار و رد

H0

فرضیه سوم :بین میزان تخصص و تجربه کاری و نگرش مدیران به محیط زیست شیهری
رابطه وجود دارد.

جدول  4نتایج مربوط به ضری
کار و نگر

همبستگی اسپیرمن بین میزان تخصاص و تجرباه

مدیران به محیط زیست شهر را نشان می دهد .هماان طاور کاه از

جادول  4پیداساات بااین میاازان تخصااص و تجرباه کااار و نگاار

ماادیران بااه

محیط زیست شهر رابط مثبت معنادار وجود دارد .باا توجاه باه اینلاه ساطح
معنادار به دست آمده در جدول همبستگی  0/00مایباشاد و همبساتگی مشااهده
شده در این پژوهش  0/656است پس این فرضیه که دالحت بر رابطا باین میازان
تخصص و تجربه کار و نگر

دارد

مدیران به محیط زیسات شاهر اندیمشا

ت یید میگردد.
جدول  .4نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن
0/656

سطح معناداری
0/000

نتیجه آزمون
همبستگی مثبت معنادار و رد

H0

فرضیه چهارم :بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و نگرش مدیران به محیط زیست شیهری
رابطه وجود دارد.

سطح سنجش متغیر پایگاه اقتصاد -اجتماعی ترتیبی است حذا برا بررسی رابطاه
متغیرها از ضری

همبستگی اسپیرمن استفاده شد .ضری

پایگاه اقتصاد -اجتماعی و نگر

همبستگی اسپیرمن باین

مدیران به محیط زیست شهر برابر با -0/105

و سطح معنادار آن  0/299است .به دحیا ایان کاه ساطح معناادار در ضاری
همبستگی بیشتر از پنج درصد است حاذا رابطاه معناادار باین دو متغیار پایگااه
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اقتصاد -اجتماعی و نگر

مدیران به محیط زیست شهر وجود ندارد و فرضایه

تحقیق رد میشود.
جدول  .5نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن
-0/105

نتیجه آزمون

سطح معناداری
0/299

عدم همبستگی معنادار و تأیید

H0

فرضیه پنجم :بین سن و نگرش مدیران به محیطزیست شهری رابطه وجود دارد.

جدول  6نتایج مربوط به ضری

همبستگی اسپیرمن بین سن و نگر

مادیران باه

محیط زیست شهر را نشان می دهد .همان طور کاه پیداسات باین سان و نگار
مدیران به محیط زیست شهر آنان رابطه معلو
همبستگی اسپیرمن بین سن و نگر

ضری

وجود دارد .با توجاه باه اینلاه

مدیران به محیط زیست شهر برابار

با  -0/272و سطح معنادار آن  0/006است می توان گفت رابطاه معناادار باین
دو متغیر سن و نگر

مدیران به محیطزیست شهر وجود دارد.

جدول .6نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن
-0/272

نتیجه آزمون

سطح معناداری
0/006

همبستگی منفی معنادار و رد

H0

فرضیه ششم :بین جنسیت و نگرش مدیران به محیطزیست شهری رابطه وجود دارد.

برا بررسی رابطه بین متغیر جنسیت با نگر

مدیران به محیط زیست شاهر باه

دحی نرمالنبودن دادهها متغیر وابسته از آزمون ناپارامتر من وایت نای اساتفاده
گردید .در جدول  7مقدار این آزمون برابر با  -1/718و سطح معناادار آن برابار
با  0/086است .حذا تفاوت معنادار بین مدیران زن و مرد نسبت به محایط زیسات
شهر وجود ندارد و میانگین رتبه آنها تقریباً برابر و یلسان است.
جدول  .7آزمون نا پارامتری من وایت نی بین جنسیت و نگرش به محیطزیست شهری

جنسیت
مرد
زن

حجم نمونه
59/8
40/2

میانگین رتبه
46/73
56/15

مجموع رتبهها
2804
2246

مقدار آزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

-1/718

0/086

تأیید
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رگرسیون چندمتغیره

همبستگی

در این پژوهش برا بررسی و آزمون فرضیات تحقیق ع وه بر ضرای

از تحلی رگرسیونی چندمتغیره به شیوه گامبهگام و جداول آناحیز واریانس اساتفاده
شده است .تحلی رگرسیونی این املان را به محقاق مای دهاد تاا تغییارات متغیار
وابسته نگر

مادیران باه محایط زیسات شاهر را از طریاق متغیرهاا مساتق

پیش بینی و سهم هر ی
بار ایان اساا

از متغیرها مستق را در تبیین متغیر وابسته تعیین نماید.

مقادار ضاری

همبساتگی چندگاناه برابار باا  0/727اسات کااه

نشان دهنده رابطه ا در باد زیااد باین متغیرهاا مساتق و نگار
محیط زیست شهر است .مقدار ضری

مادیران باه

تعیین برابر با  0/528است و بیاانگر ایان

بقیقت است که  52/8درصد از تغییرات نگر

مدیران به محیط زیست شهر باه

این متغیرها مساتق (میازان اساتفاده از رساانههاا جمعای میازان ارز هاا
اجتماعی میزان تخصص و تجربه کار

پایگاه اقتصاد -اجتماعی و سن) مرباوط

است .نتایج آزمون دوربین واتسون نیز نشانگر استق ل دادههاا از یلادیگر باوده و
مقدار آن  2/34است -اعداد  1/5تا  2/5برا این آزمون مطلو

هستند.

جدول  .8خالصه نتایج رگرسیون

ضریب همبستگی چندگانه
0/727

ضریب تعیین
0/528

ضریب تعیین تعدیلشده
0/492

آزمون دوربین واتسون
2/34

انحراف معیار
2/09

تجزیه واریانس نیز معناداربودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشاان داده
که سطح معنادار آن را ت یید میکند .آناحیز واریانس نشان می دهد مقدار  Fبرابر با
 14/71است و با سطح معنادار صفر می توان گفات کاه باا ابتماال بایش از 99
درصد بین متغیرها مستق (اساتفاده از رساانه هاا جمعای میازان ارز هاا
اجتماعی میزان تخصص و تجربه کاار
متغیر وابسته نگر

پایگااه اقتصااد -اجتمااعی و سان) و

مدیران به محیطزیست شهر اخت  ،معنادار وجود دارد.

جدول  .9آزمون تجزیه واریانس نگرش مدیران به محیطزیست شهری

منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
جمع

مجموع مجذورات
449/45
401/55
851/0

درجه آزادی
7
92
99

میانگین مجذورات
64/21
4 /4

آماره
14/71

F

سطح معناداری
0/000
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رگرسیونی نشان می دهاد کاه متغیرهاا سان و میازان اساتفاده از

مقادیر ضرای

رسانه ها جمعای در ساطح بایش از  95درصاد معناادار هساتند و متغیار میازان
تخصص و تجربه کار در سطح بیش از  99درصاد معناادار اسات .باه ازا هار
وابد تغییر در میزان تخصاص و تجرباه کاار

بادود  0/478واباد در نگار

مدیران به محیط زیست شهر تغییر به وجود می آید .به ازا هار واباد تغییار در
مادیران باه

میزان استفاده از رسانه ها جمعای بادود  0/308واباد در نگار

محیط زیست شهر تغییر به وجود می آید .به ازا هر وابد تغییر در سن بادود
 -0/237وابد در نگر

مدیران به محیطزیست شهر تغییر به وجود میآید.

جدول  .10ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل با نگرش مدیران به محیطزیست شهری

متغیرها
مقدار ثابت
استفاده از رسانههای جمعی
ارزشهای اجتماعی
تخصص و تجربه کاری
پایگاه اقتصادی-اجتماعی
سن

شاخصها توحرانس و

ضریب
رگرسیون
10/59
0/259
0/175
0/483
-0/889
-0/118
شاخصVIF

خطای
استاندارد
2/676
0/083
0/099
0/095
0/524
0/054

بتا

آزمون t

سطح معناداری

0/308
0/181
0/478
-0/07
-0/237

3/960
3/134
1/765
5/111
-1/697
-2/182

0/000
0/002
0/081
0/000
0/093
0/032

مربوط به متغیرها مستق نشان میدهند که

اکثر متغیرها از استق ل نسبی برخوردار هستند و جهات رگرسایون چنادمتغیره از
کارایی و اعتبار الزم برخوردار هستند .همانطور که مشاهده میشود اعداد جادول
 11در دامنه مناسبی قرارگرفتهاند یعنی عدد توحرانس کمتر از ی
نیز کمتر از  5میباشد .هرچند که در برخی از آنها مقدار

و شااخص

شاخصVIF

کمی بایش

از عدد دو است.
جدول  .11مقادیر تولرانس و شاخص VIFمربوط به متغیرهای مستقل

متغیرها
استفاده از رسانههای جمعی
ارزشهای اجتماعی
تخصص و تجربه کاری
پایگاه اقتصادی-اجتماعی
سن

تولرانس
0/529
0/485
0/587
0/346
0/436

شاخص
1/890
2/060
1/705
2/888
2/292

VIF

VIF
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جمعبندی و نتیجهگیری
به طورکلی بف محیط زیست ازجملاه مساائ مهام جهاان اماروز اسات .فاجعا
زیستمحیطی نهتنها آرامش و امنیت را از زندگی انسان میرباید بللاه موجودیات
بشر را نیز تهدید می کند؛ به همین علت بحث محایط زیسات در مجاامع علمای و
دانشگاهی از جد تارین بحاث هاا اسات .یلای از باوزه هاا پژوهشای کاه در
جامعهشناسی محیط زیست مطاحعاات بسایار را باه خاود اختصاا
مطاحع نگر

داده اسات

ارز ها و رفتارها زیست محیطی اعضا جامعه اسات .باه بااور

اندیشمندان جامعه شناسی طبیعت محیط زیست و جامعاه در کناار هام قابا درک
هستند و نباید آن ها را جدا از هم در نظر گرفت .در این راستا پژوهش باضار باه
مدیران شهر اندیمش

دنبال بررسی نگر

بر آن بود .این بررسی با رو

از محیط زیست شهر و عوام ماؤثر

پیمایشی و در بین  90نفر از مدیران شهر اندیمش

انجام شد .تحلی فرضی نخست مبتنی بر وجود رابطه بین میزان استفاده از وساای
ارتباط جمعی و نگر

مدیران نسبت به محیط زیست شهر نشان داد که بین ایان

دو متغیر رابط مثبت معنادار وجود دارد .با توجه به اینله در ایان پاژوهش ایان
فرضیه ت ییدشده است میتوان اینگونه تشاریح نماود کاه باا افازایش اساتفاده از
وسای ارتباطجمعی نگر

مدیران نسبت به محیطزیست شهر بهتر مایشاود و

برعلس استفاده کمتر از وسای ارتباطجمعی باعث میشود مدیران نگار

مثبتای

نسبت به محیطزیست شهر نداشته باشند .نتایج بهدستآماده در ایان فرضایه باا
نظری اوحریش ب

مطابقت دارد که ادعا میکند هرچه افراد جامعه نسبت به مسائ

و مشل ت محیطزیست اطرا ،خودآگاهی بیشتر کس

کنند بهتر قدر طبیعت را

میدانند.
از دیگر نتاایج پاژوهش نقاش ارز هاا اجتمااعی در نگار
محیط زیست شهر بود .بر اسا

مادیران باه

یافته ها پژوهش همبستگی مثبت و معناادار

بین متغیرها ارز ها اجتماعی و نگر

مدیران به محیط زیست شهر وجاود

دارد .بدین صورت که هرچه میزان ارز ها اجتماعی در بین مدیران بیشتر شود
نگر

مدیران به محیط زیست شهر مثبتتر می شاود و بارعلس هرچاه میازان
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ارز ها اجتماعی کمتر شود نگر

مدیران به محایط زیسات شاهر منفایتار

می شود .یلی از نگر ها و ارز ها جامعه بف محیط زیست و جلاوگیر از
تخری
ارز

محیط زیست است؛ بنابراین مدیرانی در این زمینه نگر

مثبتی دارناد کاه

ها اجتماعی در آن ها درونی شاده اسات .ایان نتیجاه باا نتیجاه پاژوهش

ابمدیان و بقیقتیان ( )1395مطابقت دارد .ع وه بر این نظریه آیازن و فیشاباین
( )1975نیز این متغیر را ت یید میکند.
همچنین نتایج تحلی فرضی شمارۀ  3نشان داد که میازان تخصاص و تجرباه
کار بر نگر
بدین ترتی

مدیران نسبت به محیط زیست شهر ت ثیر مثبت و معناادار دارد.
که مدیرانی که تخصص و تجربه الزم را درزمینه مسائ محیط زیسات

شهر و نحوه مدیریت و مشارکت در زمینه محیطزیست دارند نگر

مثبتتار

به مقوحه محیط زیست شهر دارند و درصدد بف محیط زیسیت و رفع مشل ت
و مسائ آن هستند .این نتیجه با نتیجه پژوهش واقفی و بقیقتیاان ( )1393همساو
است و با نتایج پژوهش گانگا و آگرول ( )2015همسو نیست.
با باور پارسونز هر نظامی باید نیازها اوحیه افراد را در جامعه برآورده ساازد
و به همین نسبت از افراد انتظار پاسدار از محیط زیست را داشته باشد .ایان مهام
به پایگاه اجتماعی-اقتصاد مدیران و ت ثیر آن بر محیط زیست شهر اشااره دارد؛
موضوعی که در پژوهش باضر نیز نمایاان اسات .هرچناد در ایان پاژوهش باین
پایگاه اقتصاد -اجتماعی و نگر

مدیران به محیط زیست شهر رابطه معناادار

وجود ندارد؛ نتیجه ا که پژوهش مختار مل آباد و هملااران ( )1393نیاز آن
را ت یید می کند .احبتاه ایان نتیجاه باا نتیجاه پاژوهش واقفای و بقیقتیاان ()1393
همخوانی ندارد.
این در باحی است که نتایج فرضیه پنجم نشان می دهاد کاه باین سان و نگار
مدیران به محیط زیست شهر رابطه معلو

معنادار وجود دارد .بادین ترتیا

کاه

هرچه سن مدیران بیشتر باشد توجه مدیران به محایط زیسات شاهر کمتار اسات و
برعلس هرچه سن آنان کمتر باشد توجاه مادیران باه محایطزیسات شاهر بیشاتر
میشود .نتیجه این متغیر با نتیجه پژوهش ضیاپور و هملاران ( )1392همخوانی دارد.
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درنهایت باید گفت که تفاوت معناادار باین مادیران زن و مارد نسابت باه
محیطزیست شهر وجود ندارد؛ زیرا میانگین رتباه آنهاا تقریبااً برابار و یلساان
است .نتایج تحقیق باکی از آن بود که تفااوت معناادار باین زناان و ماردان در
موارد نگر

زیست محیطی آماده ساز برا عم و ابسا

فشار وجاود نادارد

اما در مورد قانونگذار زیستمحیطی نظرات مردان و زنان از هم متفاوت اسات.
زنان ت کید می کردند که قوانین موجود در مورد محیط زیست کاافی هساتند و اگار
این قوانین با سخت گیر و جدیت بیشتر اجرا شوند مشل ت زیسات محیطای
ب خواهند شد؛ اما بیشتر مردان معتقد بودند که این قوانین کافی نیست و دوحات
بایستی قوانین بیشتر را به تصوی

برساند تا ماردم و عاام ن را باه بفاظات از

محیط زیست وادار کند .نتیجه این فرضیه نیاز باا نتیجاه پاژوهش گیبارت ()2014
همخوانی دارد.
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