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 چکیده

ش و رفتار زیست، بر هماهنگی و همسویی میان نگرطشناسی محیدر بسیاری از مطالعات جامعه

ها، احتمال وجود دوگانگی در سیاند؛ در این بررآن را مسلّم فرض نموده محیطی تأکید شده وزیست

کننده محیطی را تعیینمحیطی موردتوجه قرار نگرفته است و نوع نگرش زیستنگرش و رفتار زیست

اند. در این مقاله سعی بر آن است تا با مرور رویکردهای ستهمحیطی فرد داناساسی نوع رفتار زیست

گیری شکاف و دوگانگی میان ؤثر بر شکلزیست به روش اسنادی، عوامل مشناسی محیطغالب جامعه

با بررسی اشتراکات رویکردهایی که به این دوگانگی  محیطی استخراج گردند.نگرش و رفتار زیست

ند، درنهایت، بر سه دسته از عوامل جمعیت شناختی، عوامل بیرونی )مانند او عوامل مؤثر بر آن پرداخته

محیطی، آگاهی، ل درونی )مانند تقویت، دانش زیستوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( و عوامع

محیطی و نیز توجیه ها( در راستای تبیین رفتار زیستها، احساسات، اولویتها و نگرشارزش

توان ادعا کرد که نگرش محیطی تأکید شده است. درنهایت، میزیست دوگانگی نگرش و رفتار

کنار عوامل همسو با این نوع نگرش، منجر به  عنوان یک عامل درونی درمحیطی بهه زیستمسئوالن

 محیطی در افراد خواهد شد.گیری رفتار مسئوالنه زیستشکل

محیطی، سبک زندگی زیستمحیطی، رفتار دوگانگی اجتماعی، نگرش زیست :گان کلیدیواژ

 محیطی.زیست
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Social duality of environmental attitudes and 

behavior, the missing link in environmental 

sociology: a review of approaches 

L. Alavi1 

 

Abstract 

Many studies of environmental sociology have emphasized the 

coherence between attitudes and behaviors of the environment and 

taken it for granted; In these studies, the possibility of a dichotomy 

in environmental attitudes and behavior has not been considered and 

the type of environmental attitude has been considered as a 

fundamental determinant of the type of environmental behavior of 

the individual. In this article, by reviewing the dominant approaches 

of environmental sociology and using documentary research, the 

factors affecting the formation of gaps and dichotomies between 

attitudes and environmental behavior are extracted. By examining 

the commonalities of the approaches that have addressed this duality 

and the factors affecting it, finally, on three categories of 

demographic factors, external factors (such as cultural, social and 

economic factors) and internal factors (such as reinforcement, 

environmental knowledge, awareness, Values and attitudes, feelings 

and priorities) have been emphasized in order to explain 

environmental behavior and also to justify the duality of 

environmental attitudes and behavior. Finally, it can be claimed that 

environmentally responsible attitude as an internal factor along with 

factors consistent with this type of attitude, will lead to the formation 

of environmentally responsible behavior in individuals. 

Keywords: social duality, environmental attitude, environmental 

behavior, environmental life style. 
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 بیان مسئله

یطی از محائل زیستزیست و توجه ویژه به مسنگاه مسئوالنه نسبت به محیط

جوامع قرن بیست و یکم است؛ تأکید و توجهی که از بسیاری از های شاخص نشانه

، نشان شودطلب میست زینسبت به محیطها و شهروندان جامعه تمامی نهادها، سازمان

البته  د نسبت به پیامدهای آن دارد.های موجوانیمحیطی و نگرتاز فزونی مسائل زیس

 نیز و هادر بیشتر حوزه محیطیکردهای مسئوالنه زیستتوسعه، رویدر جوامع درحال

رسد. تر به نظر میرنگتالش شهروندان برای عملکرد مسئوالنه در این جهت کم

کنترل زیست و محیط زیست معتقدند کیفیته محیطنظران در حوزهرحال صاحببه

ت؛ مشکالت ا وابسته اسهالگوهای رفتاری انسانمحیطی کامالً به ائل زیستمؤثر مس

ها مواجهیم همانند گرم شدن تدریجی زمین و محیطی متنوعی که امروزه با آنزیست

بودی تنوع بع طبیعی و ناآب، کاهش منا کمبود تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا،

 ,Nik Ramli and Mohammadند )فتار بشری داران، ریشه در راکوسیستمی در جه

های محیطی که ناشی از نگرشرفتار مسئوالنه زیست ن باورند که(. محققان بر ای2012

زیست باشد، یکی از عناصر کلیدی در فرایند توسعه پایدار مسئوالنه در قبال محیط

 ,Salehi & Emamgholi, 2012; Yazdkhasti) استتوسعه درحال جوامع مدرن و

Alizadeh Aghdam & Hajiloo, 2013; Ziapour, Kianipour, & Nikbakht, 2013.) 

اند زیست، به این نتیجه رسیدههای خود در حوزه محیطاغلب محققان در بررسی

 منجر به امون آن،زیست و مسائل پیرکه افزودن دانش و آگاهی انسان درباره محیط
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های گردد؛ به عبارتی، نگرشست میزیمحیط ها در قبالانتر انسرفتار مسئوالنه

همواره محیطی شهروندآنشده زیستهی کسبناشی از آگامحیطی مسئوالنه زیست

(. در Kaiser et al,1999کند )محیطی آنان را فراهم میزمینه رفتارهای مسئوالنه زیست

ها و یا سانو رفتار در انی و ارتباط نگرش ، تحقیقات اخیر، همبستگکنار این مطالعات

های نیازمند بررسی تأیید آن راکنند و عبارتی، همسویی این دو را مسلم فرض نمیهب

دانند؛ به عبارتی، با توجه به شواهد های مختلف اجتماعی و فرهنگی میبیشتر در حوزه

ذرد گمیان آنچه در نظر افراد می ود دارد کهتجربی در مطالعات اخیر، این احتمال وج

ود دهند، تفاوت فراوانی وجود داشته باشد. احتمال وجعمل انجام می و آنچه در

های گوناگون زندگی اجتماعی در نحوه نگرش و نوع رفتار افراد، در حوزهدوگانگی 

2001Morphy, Cohen ;,2001Dickson,; ها از جمله حوزه سالمت، مصرف )انسان

., 2018al et aíGarc-Figueroa2019 ,.; یست )ز(، محیطal et Briscoe ;99,19Blake

Kollmus and Agyeman, 2002)، و در مواردی نیز تأیید گردیده شده بررسی  و غیره

 است.

های اند که اعتقاد به ارزشمطالعات بسیاری ادعا کرده زیست،در حوزه محیط

زیست، همواره منجر به رفتار حفظ محیط محیطی و نگرش مثبت نسبت بهزیست

 Blake, 1999; Homer,kahle,1998; Kaiser et) شودمحیطی نمیسئوالنه زیستم

al,1999; Kollmus and Agyeman, 2002طور که با توجه به مطالعات (؛ بنابراین، همان

 محیطی دارایتوان نتیجه گرفت که رویکردهای نظری زیستباره، میپیشین دراین
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حوزه اری افراد در ی نگرشی و رفتانداز متفاوتی از همسویی یا دوگانگچشم

نه و قطعی افراد دارای فتار مسئوالزیست دارند. این نگاه متفاوت به وجود رمحیط

زیست، منجر به شناختی محیطمحیطی در رویکردهای جامعهنگرش مسئوالنه زیست

های مختلف ریزیها و برنامهخاذ سیاستها و نیز اتهای متفاوت در بررسیگیرینتیجه

گردد. در این مقاله، تالش بر این است که با ی میمحیطی و زیستر حوزه اجتماعد

گیری هرکدام از زیست، جهتشناختی در حوزه محیطیکردهای جامعهتمرکز بر رو

 محیطی موردتوجه قرارگرفته و مشخص گردد که وجودها درباره رفتار زیستآن

 شناسیجامعه ردهایاز رویکهرکدام  در اندازه چه تا رفتار و نگرش یدوگانگ

هش در پی پاسخ که این پژو بنابراین، سؤالی؛ است شدهواقع موردتوجه زیستمحیط

زیست، ارتباط شناسی محیط، این است که در رویکردهای نظریِ جامعهاستبه آن 

و در صورت بروز شکاف و محیطی چگونه تبیین شده است میان نگرش و رفتار زیست

-رفتار زیست -جود دوگانگی نگرشتوانند وی میدو، چه عوامل دوگانگی میان این

 ند؟محیطی را تبیین کن

 تجربی پژوهشپیشینه 

-زیست بر رفتار و نگرش زیستشناسی محیطهایی که در حوزه جامعهپژوهش

( 2004) 1راننگا و همکااند؛ پورتیاند، متنوع و گستردهمحیطی شهروندان تمرکز نموده

تفاده از انرژی در خانوار با استفاده از مفهوم در اسها نقش ارزش در مطالعه خود به
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دهد که میزان استفاده از انرژی در ها نشان میهای آنند. یافتهای پرداختهکیفیت زندگ

ده از جمعیت شناختی رابطه دارد. با استفا –ونقل با متغیرهای اجتماعی خانوار و حمل

ها به تنهایی ممکن رزشنگرشی مانند ااز متغیرهای  فادهاین نتایج پیشنهاد شده که است

( 2010و همکاران ) 1زیستی نباشد. رویینیحیطرفتارهای م زاست قادر به تبیین برخی ا

اند. زیست پرداختهها بر محیطبه بررسی رابطه سبک زندگی افراد و میزان تأثیر آن

مواد غذایی بر اساس گروه ای انسان و را بر مبنای نیازهای تغذیه ها پژوهش خودآن

دهد که تهیه و تأمین یها نشان منهای آاند. یافتهدهنده هرم غذایی انجام دادهکیلتش

کند و شناختی کمتری ایجاد میمواد غذایی در سطوح پایین هرم تغذیه، ردپای بوم

ه ای کگونهشود؛ بهمیزان ردپا بیشتر می هرچه به سمت باالی هرم غذایی حرکت کنیم،

م شناختی یک هرم معکوس نسبت به هرر، هرم ردپای بومها با یکدیگندر مقایسه آ

 (.2020کند )به نقل از علوی،اد مییجا یهتغذ

های عمیق با هدف تحلیل در پژوهشی با انجام مصاحبه (2010) 2اسکیل و گیبرگ

الب زیست و توسعه پایدار در یک ققبال محیط روابط بین ماهیت کار مسئوالنه در

 باشند، آنچهنتیجه دست یافته بود که اگر افراد اعتقاد داشته  برتر، به این اکولوژیکی

دهند، کافی است یا جزو رفتارهای مسئوالنه است، تمایلی به مشارکت بیشتر انجام می

نخواهند داشت. زیست )مثل کاهش میزان مصرف(، های حفاظت از محیطدر فعالیت
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د که به جزئی از زندگی شوندرونی می قدریتارها بهچنین در برخی افراد رفهم

که در برخی افراد رفتارها فقط ژستی هستند ند؛ درحالیگردها تبدیل میروزمره آن

کند. بر این اساس رفتارهای نوع اول ها خود را به اجتماع عرضه میوسیله آنکه فرد به

نوع دوم با  یرابطه رفتارهامحیطی دارند و ی با نگرش مسئوالنه زیسترابطه معنادار

 نگرش مسئوالنه معنادار نیست.

درآمد مالزیایی، به ی در میان خانوارهای کم( در پژوهش2018المأمون و محمد )

ها در قبال آن را مورد بررسی قرار بررسی نگرش نسبت به مصرف سبز و رفتار آن

رف مصمایل نسبت به درآمد منجر به تخانوارهای کمد که نگرش ها دریافتندادند. آن

سبز در رفتار مصرف گردد اما رابطه معناداری میان نگرش و این نوع محصوالت می

ها بررسی نقش متغیر پایگاه اقتصادی میان این خانوارها پیدا نکردند. پیشنهاد آن

-مطالعات بعدی جامعه ی درمحیطگر رابطه میان نگرش و رفتار زیستعنوان تبدیلبه

 ت است.زیسشناسی محیط

م و گردد که رابطه مستقیبرخی مطالعات اخیر داخلی مشاهده می حال دربااین

-گونه تردیدی مورد تأیید قرار میمحیطی بدون هیچن نگرش و رفتار زیستخطی میا

( است که 1399گیرد. از جمله این مطالعات، پژوهش اخیر احمدی و همکاران )

در ر داده و بررسی قرارا مورد  یرازمحیطی شهروندان شهر شگرش و رفتار زیستن

ثیرگذار بر رفتار مل تأرین عاتمهم را محیطی، نگرش زیستخود مدل نهایی
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 معرفی کرده است محیطیزیست

شناختی ( نقش عوامل جامعه1398نوری )در پژوهشی دیگر، دسترس و خواجه

، پیوند محیطیمحیطی، دانش زیستآگاهی زیست آمد،جنسیت، در سن،متنوعی مانند 

 محیطی،محیطی، مرکز کنترل، ارزش زیستیست، نگرش ززیستبا محیط عاطفی

محیطی بررسی نموده و به این نتیجه را با رفتار زیست ئولیت و انگیزهاولویت، مس

ت، زیسمحیطی، پیوند عاطفی با محیطمتغیرهای مستقل آگاهی زیستاند که رسیده

محیطی را یستابستۀ رفتار زدرصد متغیر و 7/41جنسیت، سن، درآمد و مرکز کنترل، 

 میان غایب است.ی در این یطمحو متغیر نگرش زیست کنندتبیین می

های رنگ بودن دوگانگی میان نگرش و رفتار در بررسیشود، کمآنچه مشاهده می

شده است؛ این در حالیست  مرورهای عنوان نتیجه فرعی بررسیاخیر یا گذر از آن به

صورت مستقل این مسئله به ته و امکان بررسیابطه وجود داشنظری در این رکه ادبیات 

مرور برخی مبانی نظری با موضوع بحث ارد. در ادامه، بهکیفی وجود دکمی و 

 شود.محیطی پرداخته میدوگانگی و شکاف میان نگرش و رفتار زیست

 شناسی پژوهشروش

بیین موضوع ت زیست بامحیط شناسیطالعه مرور رویکردهای جامعهاین م هدف از

با استفاده از روش آن است تا  محیطی افراد است. این مقاله برنگرش و رفتار زیست

بندی های اسنادی، به کشف، استخراج و طبقهمند از دادهاسنادی و استفاده منظم و نظام
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شناسی ( مرتبط با رویکردهای جامعه1394 منش،و ارزیابی مطالب )صادقی و عرفان

ر و رفتار مبادرت نماید. این پژوهش به دنبال یافتن خط سی اب نگرشیست دربزمحیط

بنابراین، مقاالت، کتابها ؛ محیطی نگرش و رفتار استتکوینی نظریات زیست یا فرایند

اده و های پژوهشی منتخب مربوط به موضوع مورد نظر را موردتوجه قرار دو طرح

 ست.داده اارزیابی قرار ها را مورد تمرکز و های آنیافته

 زیستشناختی محیطمروری بر رویکردهای جامعه

محیطی جدید موجب محیطی و دغدغه زیسترفتار زیستاب وهش در باهمیت پژ

تری برای علوم اجتماعی در تر و خالقانهتر، متفاوتشد که جامعه شناسان، نقش وسیع

(. Ziapour, Kianipour, & Nikbakht, 2013شوند )محیطی قائل مباحث زیست

؛ در ذر کرده استزیست ازنظر تاریخی از دو مرحله اساسی گشناسی محیطجامعه

ای از عوامل نزدیک و اند که از میان مجموعهمرحله اول جامعه شناسان تالش کرده

فرسایش و تخریب  مرتبط به هم یک عامل کلیدی را که موجب یک بحران مداوم از

سوی کشف مؤثرترین به ییر فراوان ایمرحله بعد تغ شد، تعیین کنند و درمی

(. وقتی Salehi, 2008است )رت گرفته محیطی صوستفرایندهای اصالح و بهبود زی

باره زیست در نظر گرفته شود، دو دیدگاه اصلی دراینعلل تخریب گسترده محیط

، کارکرد 1که در مدل دانالپ و کاتون . تبیین زیست بومی1وجود دارد: 

گونه که در مفهوم کار . تبیین سیاسی، همان2تجسم یافته است.  یتمحیطی رقابتزیس
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(. این دو مدل، اساساً Ibid) شودارائه شده، یافت می 1ید آلن اسچنبرگیکنواخت تول

اند ودهزیست بشناسی محیطتوجه برای تفوق نظری در عرصه جامعه قائلتنها مدعیان 

 (.Batel et al, 2003quotes: Salehi, 2008) اندماندهکه تا امروز هم مؤثر باقی

عنوان طورکلی بر افراد بهبه محیطی،زیسترویکرد سنتی بررسی رفتارهای 

های های متعدد گنجانده شده درزمینهگیرندگان مستقل تمرکز داشته و از روشتصمیم

(. Wakefield et al., 2006) اندی فرد غفلت کردهگیرای و محلی در تصمیممنطقه

تیم؛ های اخیر شاهد دگرگونی در قلمرو تفکر اجتماعی هس، در دههوجودبااین

اند که شناخت محیطی را با پارادایم های مختلف در پی آن بودهکه حوزهیطوربه

اند کردههایی که محیط گرایان مطرح کانونی خود پیوند دهند تا بتوانند به چالش

شناختی زیر رد اساسی جامعهر رویکی، چهاین بررس(. در اBarry, 2007) یندگوپاسخ

ها محیطی و نوع ارتباط آننگرش زیستره رفتار و زیست را که دربادر حوزه محیط

 اند موردتوجه قرار خواهند گرفت:پردازی کردهنظریه

کران رادیکال اقتصادی متف 1960محیطی: از اواخر دهه پارادایم جدید زیست( 1

محیطی در حال رشد در آمریکا و ای بحران زیستهای نظری برلحشروع به طرح راه

های نظران این تفکر با بررسی دقیق سیستمصاحببسیاری از  جوامع دیگر کردند.

تولید صنعتی با دیدی انتقادی نتیجه گرفتند که رشد نامحدود اقتصادی که بیشتر 

، با نظرانین صاحبش را دارند ازنظر اکولوژی ناممکن است. اهای نظری تصورمدل
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پایای  مفهوم حالت های مادی و انتروپیک به مصرف نهایین این محدودیتنسبت داد

را بنا نهادند. دیدگاه حالت پایا براساس اصول اولیه فیزیکی، بیولوژیکی و  اقتصاد

های کامپیوتری، قابل سازیواسطه و بدون کمک شبیهیباخالقی بنا شده است و 

ثروت مادی در سطح منتخب و مطلوبی ثابت مردم و  ت و با سرمایههاساز آن استنتاج

هایی از رشد (. این بحث اقتصادی همراه با نشانهSalehi, 2008) دشوه مینگه داشت

محیطی، افکار جدی درباره یک اخالق جدید تولیدی را برانگیخته تخریب زیست

 است.

ل طبیعت و بر اهمیت تعاد 1محیطی، پارادایم جدید زیستویکرد سنتیدر مقابل ر

توجهی از قابلداد رانش تعو همکا 2غلبه انسان بر طبیعت متمرکز است. دانالپ عدم

های انسانی بر روی آن را بررسی کرده و زیست و تأثیر فعالیتتغییرات در مورد محیط

محیطی، یکی از عناصر کلیدی در یستاند که رفتار مسئوالنه زبه این نتیجه رسیده

ای برای حفاظت از ها باید طرح و برنامهر است که دولتد توسعه پایدافراین

محیطی های مختلف جهت کاهش تهدیدات و خطرات زیستت در مقیاسزیسمحیط

کنند های تدوین شده، همکاری را تدوین نمایند و مردم در جهت اجرای طرح و برنامه

(Ziapour, Kianipour, & Nikbakht, 2013.) 

ست که نگرش جدید مطرح شده توسط دانالپ و قد امعت (2004) رابچنین، هم

های محور را در برابر ارزش -های زیستارزشی است که رشنگ( 2000) همکاران
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زیست محور را ضد محیط -های تکنودهد. دانالپ نگرشمحور قرار می -تکنو

ی صورت کلان بههای محققها معتقدند که یافتهشیدند. آندانند و آن را به چالش کمی

محور -ستزی هایها و نگرشگیریاستثنا حاکی از آن است که جهتو بدون هیچ 

 (.Barr, 2003) شودزیست میمنجر به رفتارهای مسئوالنه نسبت به محیط

سی های اساهای فرامادی: ظهور شواهدی مبنی بر تغییر در ارزشرویکرد ارزش( 2

گرایی و فرا مادی یر با اصالحاتز شد. این تغیآغا 1960جوامع صنعتی پیشرفته از دهه 

عنوان تغییر پیشرو این دیدگاه از آن بهگلهارت عضو سازی شد. اینگرایی مفهوممادی

سوی تأکید بیشتر بر احساس تعلق، تحقق از ارجحیت دادن به ثروت مادی و امنیت به

 گوید که«، می1کند. او در کتاب خود، »انقالب آراممی خود و کیفیت زندگی یاد

تر بر ه تأکید بیشم غرب از تأکید زیاد بر رفاه مادی و امنیت جانی بهای مردارزش

 & Ingelhart, 1997 quotes: Armaki Azadاست )کیفیت زندگی تغییر کرده 

Giasvand, 2004یده است اما اصل (. ازنظر اینگلهارت علل و استلزامات این تغییر پیچ

هدیدهای آنی بیشتر توجه نشان به نیازها و تشود مردم می سادگی بیاناساسی آن به

رسند. بر این اساس، اینگلهارت خطر به نظر مییکه بعید و بدهند تا چیزهایی می

وبیش جهانی است؛ اما مردم گرسنه بیشتر به دهد که حس زیبا طلبی کمتوضیح می

ای نسبت قهسابطور بیبها رضایت زیباشناختی. طبق نظر او امروزه دنبال غذا هستند ت

اند و این یافته تصادی پرورشنظیری از امنیت اقرگی از جمعیت غربی در شرایط بیبز
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امنیت جانی و اقتصادی همچنان ارزش مثبت خود را حفظ کرده است اما اولویت 

ا حرکت د است که همزمان ب(. اینگلهارت معتقIbidاست )نسبی آن کمتر از گذشته 

های ترسد که اولویتوسعه به نظر می فاز فرا صنعتیفاز صنعتی به جوامع غربی از 

تغییر است؛ پس انتقال از جامعه صنعتی به فرا صنعتی  مردم در حالارزشی اساسی 

شود و متناظر با آن افزایش ثروت کلی می 1منجر به تأکید فزاینده بر خودبیانگری

زاینده دی به تأکید فجانی و اقتصا ها از تأکید شدید بر امنیتب تغییر ارزشجامعه موج

که ینگلهارت برای تعیین این(. اSalehi, 2008) شودبر رفاه ذهنی و کیفیت زندگی می

دهند، به های زندگی مردم رخ میاین تغییرات ارزشی چه هستند و در کدام زمینه

ییرها ها و تغگوید که این ارزشپردازد و مییبررسی تغییر ارزشی در جوامع صنعتی م

ا با یدی بر آزادی شخصی و سیاسی، مشارکت، برابری، مدارصورت تأکد بهتوانمی

های جدید زندگی، ها و سبکها و کسانی که عقاید مخالف دارند، پذیرش ایدهاقلیت

 & Flangan) زیست و توجه به کیفیت مسائل زندگی تبلور یابندحفاظت از محیط

Inglehart, 1987 quotes: Salehi, 2008.) 

ه به در یک جامعه، دو فرضی 2های فرامادیبینی وسعت ارزشپیش رت برایاینگلها

؛ در فرضیه کمیابی او فرض 4و فرضیه اجتماعی شدن 3برد: فرضیه کمیابیکار می

رد کند که اولویت فرد بازتاب محیط اجتماعی اقتصادی است به این معنی که فمی

 
1 . self - disclosure 
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3 . scarcity hypothesis 
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ه اجتماعی شدن نیز باشند. فرضییهد که کمیاب مدها را به چیزهایی میباالترین ارزش

 -گراییگرایی یا فرا مادیمادی –فردگیری ارزشی بر این فرض استوار است که جهت

گیری اولیه فرد گیرد و معتقد است که جهتهای اولیه زندگی شکل میعمدتاً در سال

 (.Ibid) ماندپایدار می اًبتنسعلیرغم تجارب بعدی او 

یی که هابحرانموضوع مخاطره را به  1اولریش بِکآمیز: خاطرهجامعه مرویکرد ( 3

کند که توسعه زند و استدالل میدر ارتباط هستند پیوند می جامعه صنعتیبا توسعه 

عقالنیت علمی و پیشرفت اقتصادی در عصر مدرنیته، مخاطرات زیست بومی فراوانی 

 Yazdkhasti, Alizadeh) یدپوشها چشم توان از آنال داشته است که نمیبه دنب

Aghdam & Hajiloo, 2013:80یت تعریف دارد: ظر بِک قابل(. دو وضعیت مدرن ازن

پذیری و اول، مدرنیته اولیه شامل الگوهای جمعی حیات انسانی، پیشرفت، کنترل

هایی که اجتماعی در سرزمیناستفاده کامل از طبیعت در قالب اجتماعات و روابط 

شدن، فردی مسائلی هم چون جهانی یته ثانویه کهلی است و مدرندارای دولت م

زیست را در بردارد. نسیتی و مخاطرات جهانی محیطی، انقالب جساختن حیات انسان

دهد و « شرح می2بک این تغییر اتفاق افتاده در جوامع را با دو واژه »ریسک« و »بازتاب

تغییر کیفیت کند که موجب مدرنیته تلقی می وعی تحول کیفی در وضعیتآن را ن

 (.Beck, 2016:16-32است )ندگی شده ز

ها، رو به افزایش ها نسبت به ریسکرفت علمی انسانطالعات و معاو معتقد است ا
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ها و اعتبار دانش، فضای قطعی و یقینی ترسیمی گذارد و با تردید نسبت به قابلیتمی

ید او ن توجه در تأکود. نکته شایاشامعه صنعتی یا مدرنیته اولیه تضعیف میدر عصر ج

نگرش در مورد مخاطرات و  ینتوجه به ااست. با  1آمیزبر ناآگاهی در جامعه مخاطره

کند که موضوع اساسی این است که ما مدرنیته درنهایت بک بر این نکته تأکید می

های اجتماعی و کارشناسان( چگونه ، جنبش)مردم عادی، سیاستمداران، جامعه شناسان

ساخته های برو چگونه و بر چه اساسی در میان عدم قطعیت ن مقابله کنیممابا ناآگاهی

کند تصویر جامعه (. پارادایمی که او مطرح میBeck, 2016) یریمبگصمیم شده ت

 جهانی متفاوتی است. به اعتقاد او خودآگاهی در سطح جهانی نسبت به سرنوشت

جدیدی از کند، نوع می حیات را تهدیدمشترک بشریت و مخاطراتی که تنها سیاره 

موجب و باعث ظهور فرد اجتماعی را نماید که تحولی در سطح سیاست را طلب می

جای شهروند سابق در مدرنیته اولیه( شود که نسبت به سرنوشت آگاه و مطلع )به

تر است و به آن هان آگاهجهانی و مخاطرات نوع بشر و تحوالت در سطح ج

سیاست »جهانی بیندیش، محلی عمل  آگاهی به رواجدهد. این می العمل نشانعکس

که چه بخرند و صمیمات شخصی افراد از جمله اینکه حتی در تشود کن« منجر می

-Ghasemi, 2009:41) گذاردچه چیزی نخرند و چه چیزی را مصرف نمایند، تأثیر می

، انگیزه جامعه پایدار شناختی برای زیستن در یکایه فرهنگی بومگیری سرم(. شکل45

ی نیز مانند هر شناختگ بومآورد. فرهنفراهم می زیست رابرای حفاظت از محیط اصلی
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های سازنده چنین فرهنگی با ای است؛ مؤلفهمفهوم ارزشی دیگری دارای توابع سازنده

محیطی و فعالیت رهای زیستمحیطی، پویایی فرهنگی، باوعناوین دانش زیست

(. بخش مهمی از این Huber, 2010: 11) شوندمیمحیطی معرفی های زیستجنبش

زیست است که برای فهم ا و فرایندهای محیطشناخت الگوهسرمایه تحت تأثیر 

چگونگی کارکرد طبیعت در حفظ حیات، نقش اجتماعات انسانی در طبیعت و 

وامع بنابراین، بِک نیز معتقد است ج؛ وری استزیست ضرهای طبیعی در محیطچرخه

تقویت زیست در مدرنیته متأخر و محیط ۀو مطلع درزمیناه بودن افراد آگبا دارا 

 زیست خواهد بود.شناختی، شاهد عملکردهای حافظ محیطبوم فرهنگ

 2یک چارچوب تئوری ارزش، باور و هنجار 1نظریه ارزش، باور و هنجار: استرن( 4

با نظریه  ند نظریه ارزشین نظریه، پیومحیطی ارائه داده است. ازیست لعه رفتاربرای مطا

است. نظریه ارزش، باور و محیطی زیستگرا و پارادایم جدید ی عملهنجار اخالق

هنجار، از این فرض که هنجارهای اخالقی شخصی مبنایی برای افراد مستعد به 

کنند. عالوه بر این، نظریه ارزش، ی میمحیطی است، پشتیبانرفتارهای مسئوالنه زیست

باورهای مربوط به شرایط عمومی بیوفیزیکی  کند کهشخص میاور و هنجار مب

است محیطی مناسب سوی رفتار زیستها بهباط بین ارزشست برای ارتزیمحیط

(Stern, 2000همین .) طور، عالوه بر تأثیر هنجارهای اخالقی فردی، رفتار
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 ارد؛ هنجارهایبستگی زیادی به نوع هنجارهای اجتماعی د محیطی افرادزیست

جامعه حیطی افراد مزیست، رفتارهای مسئوالنه زیستبا پایداری محیط اجتماعی همسو

شوند. این نوع هنجارهای اجتماعی با شکل دادن تصورات اخالق مدارانه را باعث می

رای کاهش مشکالت حل بتواند یک راهمحیطی، میاز رفتارهای مسئوالنه زیست

انتقال یک مفهوم کلی رفتار اجتماعی برای ژه، هنجارهای ویمحیطی باشد. بهزیست

شرایط مناسب زندگی در طبیعت، با طبیعت و  ر جهت ایجادمحیطی دمسئوالنه زیست

توانند یک سری رفتارهای عقالنی )شامل برای طبیعت کارآمد است. این هنجارها می

میل را به فرد تح زیست و...(زیست یا احترام به محیطمحیطاحساس وظیفه نسبت به 

 (.Ibidکنند )

 نقد و بررسی رویکردها

رکدام از رویکردها بحث شد، پارادایم مربوط به ه هایطور که در بخشهمان

زیست را از عناصر کلیدی فرایند محیطی، رفتار مسئوالنه در قبال محیطجدید زیست

 محور در برابرهای زیست داند. از طرفی نیز بحث ارزشیزیست متوسعه پایدار محیط

یط ارزش شود؛ در این رویکرد برای زیست محمحور مطرح می -وهای تکنارزش

دانند؛ به محیطی میشوند و این رویکرد را جهت دهنده رفتارهای زیستی قائل میذات

رش در افراد صورت نگتواند بههای مطرح در این رویکرد جدید میعبارتی، ارزش

ی مسئوالنه در حوزه جر به رفتارهائوالنه نیز منجامعه درآمده و این نگرش مس
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محیطی در دو گروه زیست هاید، نگرشزیست گردد. در این رویکرمحیط

محیطی عام و گروه شوند: گروه اول عبارت است از نگرش زیستبندی میتقسیم

ی(. در گروه اول، اعتقاد بر این محیطمحیطی خاص )نگرانی زیستدوم، نگرش زیست

های متفاوتی دارند و لذا در زیست نگرشمحیطاجزای مختلف  افراد نسبت بهاست که 

زیست را مورد بررسی قرار داد. در گروه باید وضعیت کلی محیط نگرش افراد بررسی

دوم، اعتقاد بر این است که نگرش افراد نسبت به یک موضوع خاص بیشتر تبیین 

 هایت به جنبهگرش افراد نسبهای علمی الزم است ناست و لذا در بررسیکننده 

(. این رویکرد، Maleki, Salehi, & Karimi, 2014:123خاص موردتوجه قرار گیرد )

های ها، همچنان نگرشبینی رفتار بر اساس نگرشهای پیشرغم دشواریعلی

محیطی )هم رفتار های اساسی نوع رفتار زیستکنندهمحیطی را تعیینزیست

امل بیرونی ساختاری و روابط داند و عومی ر مشاهده شده(خودگزارش شده و هم رفتا

گیرد. بسیاری از پژوهشگران نیز افراد را نادیده میرش و رفتار متقابل متغیرها در نگ

بینی رفتار توانند به پیشسازی شوند، میها به درستی مفهوممعتقدند که اگر نگرش

فرد وجود در  هار سطح تغییردهد که چنشان می 1ک کنند. مطالعات سیرزافراد کم

در دانش موجب تغییر این تغییر  باید تغییر کند )آموزش(،یمدارد؛ ابتدا دانش فرد 

نگرش و تغییر نگرش موجب تغییر رفتار فردی و تغییر رفتار فردی موجب تغییر رفتار 

ترتیب تغییر نگرش فرد نسبت به دانش شود. بدین گروهی )اجتماعی و سازمانی( می

 
1 . Seerz 
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 .(Alavi,2020رد )به نقل از یشتری نیاز داوی به زمان ب فردی

اند، رفتار دانالپ و همکارانش مطرح کرده یم جدیدی کهبنابراین، در پارادا 

ها تولید محیطی در آنمسئوالنه افراد جوامع به دنبال ایجاد نگرش مسئوالنه زیست

که ویای ساختاری ه مشخص است در این پارادایم، به عوامل پطور کشود؛ همانمی

برخی ه است و در محیطی تأثیر گذارند، توجه کمتری شدبر رفتار زیستتوانند می

 ها حتی این عوامل بیرونی نادیده گرفته شده است.تبیین

های اساسی جوامع صنعتی های فرامادی، از تغییر در ارزشدر رویکرد ارزش

 جوامع مختلف، جه تمایز مردمبت به میان آمده است. ازنظر اینگلهارت وپیشرفته صح

ها با بارتی فرهنگ آنن است؛ به عهای اصلی و پایدار آناها و مهارتها، ارزشنگرش

پردازی اینگلهارت دو سطح سیستم طورکلی رهیافت نظریههم تفاوت دارد. به

دهد. بدین شکل که تغییرات رار می)ساختاری جامعه( و سطح خرد )افراد( را مد نظر ق

هایی در سطح فردی انجامیده و به دگرگونی سیستم جامعه، و کالن در سطحمحیطی 

al et Zhang ,.) استسطح خرد دارای پیامدهایی برای سیستم ها در گونیاین دگر

های مادی به سمت نظریه دگرگونی ارزشی که داللت بر جابجایی اولویت (.2018

تأثیر  جایی که برای رتباط دارد تافرامادی دارد با توسعه اقتصادی جوامع ا هایاولویت

به عبارتی این رویکرد بر  قائل نیست. نهادهای فرهنگی در این دگرگونی چندان وزنی

ریزی و محیطی دانالپ و همکاران، بر طرح و برنامهخالف رویکرد جدید زیست
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کند و آن را های افراد تأکید نمیزشها و ارگذاری در جهت تغییر در نگرشسیاست

ل در هردوی این رویکردها اعتقاد بر این است که حااند؛ باایندان مؤثر نمیچند

گذاری ریزی و سیاستهای مثبت و مسئوالنه )چه از طریق برنامهرزشادینه شدن انه

شدن نهادهای مسئول و چه از طریق توسعه اقتصادی و جامعه پذیری( منجر به نهادینه 

توان بنابراین می؛ )Ibid(شد ها خواهد گرشرفتارهای مسئوالنه سازگار با همان ن

های مصداقی برای این رویکرد ارزشمع پیشرفته راحتی استنباط کرد که تنها جوابه

توان آن را برای دیگر کشورها با شرایط شوند و نمیفرامادی اینگلهارت محسوب می

 به کار گرفت. متفاوتی از کشورهای پیشرفته

محیطی، دایم جدید زیستپیشین، پارا هایه در قسمتبا توجه به ادبیات مرور شد

ترین و رزش، باور و هنجار از قدیمینیز نظریه اهای فرامادی و رویکرد ارزش

 1محیطی یعنی مدل ابتدایی خطی آمریکاییترین مدل تبیین رفتار مسئوالنه زیستساده

محیطی ستمحیطی، نگرش زیدل، توالی خطی دانش زیستکنند. در این مپیروی می

نه گرایای عقلین مدل، مدلشود. امحیطی مسلّم فرض گرفته میزیستتار مسئوالنه و رف

محیطی به افراد منجر به است که در آن اعتقاد بر این است که آموزش مسائل زیست

 شود.محیطی آنان میرفتار مسئوالنه زیست

 
 

1 . Early US Linear Model 
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 (Kollmuss & Agyeman,2002: 241)یی توالی خطی آمریکایی ابتدا: مدل 1شکل 

مدل خطی  ، پژوهشگران در درستی رویکردهایی که از این1970در اوایل دهه 

دهنده عدم سازگاری ها نیز نشاناند. برخی پژوهشکردند، تشکیک نمودهروی میپی

زیست بوده طمحیطی با نوع آگاهی و نگرش برخی افراد نسبت به محیرفتارهای زیست

های افته مانند انگلستان، برخی سازمانیعهدر جوامع توس حال، حتی(. بااینIbidاست )

دانش بیشتر منجر به »را بر مبنای این فرض ساده که  عملکرد خود نهاد، استراتژیمردم

ها نیز بر همین مبنا نهند. حتی برخی دولتمی «رفتار متناسب با آن دانش خواهد شد

ه در یی در انرژی کجوبرای صرفه «1اش کن!نند؛ برای نمونه، کمپین »ذخیرهکعمل می

مپین »آیا شما سهم خود را فتاد و یا کتوسط دولت انگلستان به راه ا 1970دهه  اواسط

ایجاد  1998« که برای تقویت فهم عمومی از توسعه پایدار در سال 2ید؟ادادهانجام 

 ,Owensاند )شدهساده مدل خطی فوق طراحی بر مفروض اساسی وشده است، با تکیه

ها آنازحد به سازگاری رفتار افراد با دانش و نگرش عتماد بیشه این ا(. البت2000

هم کند که تغییر رفتار، آنآور است زیرا تجربه زندگی روزمره به ما ثابت میشگفت

ار مشکل درزمانی کوتاه حتی با کسب دانش و آگاهی الزم جهت رفتاری خاص، بسی

 است.

وجود دارند که اهم هایی ارساییها و نحدودیتدر رویکردهای مذکور برخی م

 
1 . Save It! 
2 . Are You Doing Your Bit? 
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بط متقابل متغیرها در نگرش و رفتار، ه شناخت روااند از: عدم توجه بها عبارتآن

و نیز ایستایی و یکسویه بودن  تأکید بر تغییر فردی نسبت به تغییر ساختار اجتماعی

املی عو به توجهیکم .(Movahedi, 2007:134های پویا و تعاملی )ها در برابر نیرونظریه

نجر به نادیده دهند، ممی محیطی انسان را شکلکه عالوه بر عامل نگرش، رفتار زیست

گردد. می گرفته شدن احتمال ناسازگاری رفتار شکل گرفته با نگرش موجود

تواند دارای کند که میمی ناسازگاری میان نگرش و رفتار، شکافی را بین این دو ایجاد

بنابراین، هیچ کدام از ؛ انسانی باشد و یا درونی و ونی و اجتماعیخاستگاهی بیر

ند پاسخی برای این سؤال که چرا گرایش شدید به حفظ و توانوق نمیرویکردهای ف

زیست با رفتار مشاهده شده مبتنی بر مصرف انبوه بدون توجه به بروز نگهداری محیط

شناسان در عهاشند؛ اما جاممحیطی فزاینده ناسازگار است، داشته بستمسائل زی

نگرش و رفتار ر و عمل یا های اجتماعی خود، از معضل دوگانگی اجتماعی نظبحث

 محیطی نیز باشد.تواند راهگشای تبیین رفتار زیستسخن گفته اند که می

( 1982) 1. راجکیاندها سعی در تبیین این دوگانگی و شکاف داشتهبرخی بررسی

 ند:ککاف بیان میچهار علت را برای این ش

یر مستقیم تأث هایهای غیرمستقیم: تجربههای مستقیم در مقابل تجربهتجربه (1

دیگر، در عبارتبه؛ های غیرمستقیم بر رفتار دارندتری نسبت به تجربهقوی

-یستهای غیرمستقیمی مانند آموزش مسائل زای ذکر شده که تجربهمطالعه
 

1 . Rajecki 
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های یاهده ماهمستقیم این مسائل مانند مش محیطی در مدارس در مقایسه با تجربه

-ان نگرش و رفتار زیستتری میضعیفمرده در رودخانه، منجر به همبستگی 

 . (Alavi, 2020)گردند محیطی افراد می

ها و رسوم خانوادگی بر نگرش افراد اثرات هنجاری: هنجارهای اجتماعی، سنت (2

فرهنگ مسلطی که سبک زندگی دهند؛ برای نمونه، تأثیر داشته و به آن شکل می

احتمال بسیار کمتری منجر به رفتار مسئوالنه دهد بهشاعه میناپایدار را ا

 گردد.تر میتار گستردهنابراین، شکاف میان نگرش و رفمحیطی گشته و بزیست

زمانی میان تواند درنتیجه اختالفزمانی: ناسازگاری نگرش و رفتار میاختالف (3

های مربوط به رفتار توسط رشی و گردآوری دادههای نگگردآوری داده

پژوهشگر باشد. برای نمونه، پس از حادثه چرنوبیل، بیشتر اهالی سوئیس با انرژی 

که دو سال پس از این حادثه درباره  تذکاریه ایاما ای مخالف بودند؛ هسته

ای در سوئیس نوشته شد، تنها توسط توقف ده ساله ساختن هرگونه راکتور هسته

دهد که نگرش افراد اندکی از مردم موردپذیرش قرار گرفت. این مثال، نشان می

 .  )Rajecki(1982 , یابددر طول زمان تغییر می

گیری شده ازنظر مقیاس های اندازهغلب نگرشگیری نگرش و رفتار: ااندازه (4

شما گیری رفتارهاست. برای مثال، سؤال »آیا تر از مقیاس اندازهگیری، کلیاندازه

آیا شما از مواد دورریختنی سؤال »تر از دهید؟« کلیزیست اهمیت میبه محیط

و این امر موجب اختالف بزرگی در نتایج  استکنید؟« دوباره استفاده می
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 (.Kollmuss & Agyeman,2002گردد )به نقل از یم

 ها اشاره کرده وشناسی در پژوهشدو قسمت آخر این تبیین، بر نقص جریان روش

توان برای های معتبر نگرش و رفتار تأکید دارد. میبر مطالعات بیشتر در جهت سنجش

نگرش مربوط ها، بایستی دستیابی به بیشترین همبستگی میان نگرش و رفتار در سنجش

به رفتاری خاص مورد سنجش قرار گیرد و نه نگرش کلی فرد در یک حوزه خاص. 

احتمال شود مورد سنجش قرار گیرد بهنمی اگر نگرشی کلی که رفتاری خاص را منجر

 کمی همبستگی باالیی را با رفتاری خاص نشان دهد.

که توسط  1عیدر مدلی دیگر، مدل دگر دوستی، همدلی و رفتار مسئوالنه اجتما

 شود:مفروضات متفاوتی مطرح می( 1987) 2ایزنبرگ و میلر

های به کنشاحتمال کمتری های رقابتی بهافراد خودخواه با گرایش (1

 محیطی مسئوالنه تمایل دارند.زیست

احتمال بیشتری کنش مسئوالنه ها تأمین شده بهافرادی که نیازهای شخصی آن (2

نابع و امکانات بیشتری )زمان، پول و انرژی( محیطی دارند زیرا دارای مزیست

 (.Kollmuss & Agyeman,2002 برای محافظت از طبیعت هستند )به نقل از

باشد )مانند های پیشین خود میض بر پایه برخی مطالعات و بررسیدومین فر

مراتب نیازهای انسانی مازلو(. بر این اساس همواره ادعا شده است که افراد در سلسله

 
1 . Altruism, Empathy, and Pro-social Behavior Models 
2 . Eisenberg and Miller 
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 محیطی دارند.رهای فقیرتر کمتر از افراد دیگر جوامع عملکرد مسئوالنه زیستکشو

گیری فوق را به علت رد شده و نتیجه های تجربی دیگری نیز این ادعادر بررسی البته

دهد ها نشان میهای آناند؛ یافتهشناختی مطالعاتشان مردود اعالم کردهنقایص روش

فضای »های مصرف منابع مانند یگر سنجهو یا د «1شناختیردپای بوم»که 

محیطی منفی های ثروتمند تأثیرات زیستدهند که ملت، نشان می«2محیطیزیست

 .((Alavi, 2020; Yazdkhasti, 2013دارند های فقیر سبت به ملتبیشتری ن

شود، محیطی دیده میروشنی در مرور رویکردهای شاخص زیستطور که بههمان

اعتماد ها را غیرقابلهای گذشته، آنها و تحلیلشناختی در مدلجامعهفقدان متغیرهای 

چندین متغیر به ( 1981) 3و کسلشناختی فیتکائو و استفاده کرده است. در مدل جامعه

گذارند. این محیطی تأثیر میرفتار مسئوالنه زیست برکار رفته که مستقیم و غیرمستقیم 

 توانند تحت تأثیر قرار بگیرند:می متغیرها مستقل از یکدیگر بوده اما

 نگرش و ارزش؛ -

 محیطی: این متغیرها بیرونی هستند، عوامل اقتصادی وهای کنش زیستامکان -

 کنند.محیطی توانمند یا ناتوان میزیربنایی که افراد را برای کنش زیست

توانند رفتار های کنش: بیشتر این عوامل، عوامل درونی هستند که میانگیزه -

 
1 . ecological footprint 

2 . environmental space 
3 . Fietkau and Kessel 
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، کیفیت 1محیطی را حمایت کرده و تقویت کنند )مانند جامعه پسندیتزیس

 انداز مالی(.زندگی و پس

کننده مثبتی محیطی؛ شخص بایستی تقویتتبازخورد درک شده از رفتار زیس -

تواند کننده میمحیطی مطمئن دریافت کند. این تقویتبرای ادامه رفتار زیست

م کار درست( و یا بیرونی )مانند اجتماعی: ذهنی و درونی )مانند رضایت از انجا

بخش است و اقتصادی: دریافت پول نریختن زباله در محیط که کنشی رضایت

 های جمع آوری شده(.ریدرازای بط

عنوان تعدیل طور مستقیم بر رفتار تأثیر ندارد، بلکه بهدانش؛ در این مدل دانش به -

 ,Kollmuss & Agyeman از کند )به نقلها عمل میها و ارزشکننده نگرش

2002.) 

محیطی های رفتار زیستکند که مدلنیز با ارائه مدلی متمایز بیان می( 1999) بلیک

فرض طور پیشهای فردی، اجتماعی و نهادی و همیننادیده گرفتن محدودیت به علت

گیری سیستماتیک او از اطالعات در دسترس. او عقالنی بودن انسان و بهره

 محیطی را در مدل زیر نشان داده است:های رفتار زیستمحدودیت

 
1 . Social Desirability 
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 (Blake, 1999محیطی ): موانع میان نگرش و کنش زیست2شکل 

های شخصیتی افراد نیز در بروز دوگانگی دهد که ویژگیوق نشان مینمودار ف

تواند مؤثر باشد؛ تنبلی افراد در زیست میاجتماعی نگرش و رفتار در حوزه محیط

توجهی به مسائل اطراف ه رفتارهای مسئوالنه علیرغم نگرش موجودشان، بیاقدام ب

ه خالف این موضوع نیز خود و یا دارا بودن شخصیتی نادرست و غیرموجه. البت

کننده و محدود کننده پذیر است؛ افراد در مواجهه با ساختار اجتماعی تعیینامکان

برخی به علت شخصیت  های متفاوتی را خواهند داشت،العملعملکرد، عکس

ها و ورزند که در جهت ارزشتا حد امکان اصرار می پذیروجودی متعهّد و مسئولیت

قدام کنند و دچار دوگانگی در نگرش و رفتار خود نشوند؛ هنجارهای موردپذیرش ا

کنند، سعی در غلبه به این مسائل ها با وجود مسائلی که شرایط ساختاری تحمیل میآن

های شخصیتی در بروز دوگانگی والنه دارند. در بحث از تأثیر ویژگیو رفتاری مسئ

مانند مفهوم »خالقیت انداز سنت کنش متقابل نمادین توان از چشماجتماعی، می
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انداز، دانیم طبق این چشمطور که میاجتماعی بازیگر« گافمن یاری گرفت. همان

ر بر مبنای معانی نمادین واقعیت اجتماعی در سطح خرد توسط افرادی که با یکدیگ

 شود.مشترک تعامل دارند، تشکیل می

محیطی رفتار زیستاز دیگر عواملی که منجر به تغییراتی در ارتباط میان نگرش و 

مادر بودن خصوص کار جنسیتی است؛ زن بودن و بهگردد، عامل تقسیمدر افراد می

کند حیطی را محدود میمهای فرد برای بسیاری از رفتارهای زیستزمان و دسترسی

(, 2020alavi)برای نشان دادن  1شناسان از مفهوم دسترسی بیوگرافیکی؛ جامعه

ها و وظایف فرد در زیست بر اساس نقشحوزه محیط توانمندی کنشگری فرد در

-و مسئولیت هایی نظیر کار تمام وقت، ازدواج. محدودیت(Ibidبرند )زندگی بهره می

-پذیری افراد در رابطه با تصمیمزمان و هزینه و نحوه ریسکهای خانواده، بر صرف 

توان توصیفات، می مؤثر است؛ با این زیستانواع رفتارها در حوزه محیطگیری انجام 

داری، زنان را از مشارکت در اشکال مستقیم رفتارهای نتیجه گرفت که مسئولیت خانه

عال در این حوزه محروم محیطی در حوزه عمومی و نیز کنشگری فمسئوالنه زیست

دهد. محیطی در محدوده حوزه خصوصی سوق میکرده و به سمت رفتارهای زیست

نویسنده به این نتیجه رسیده که علیرغم این واقعیت که زنان ای، برای مثال، در مطالعه

کنند، مردان کنشگری بیشتری در زیست ابراز میهای بیشتری در رابطه با محیطنگرانی

 
1 . biographical availability 
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کار جنسیتی، حال، گرچه تقسیمبااین .(Mohai, 1992)دهند ه نشان میاین رابط

محیطی آنان، کاهش زیستی زنان را علیرغم نگرش مسئوالنه زیستکنشگری محیط

های بروز رفتارهای مسئوالنه دهد، اما ممکن است موجب باالتر رفتن فرصتمی

که بسیاری از رفتارهای زیستی در حوزه خصوصی آنان شود. ازآنجاییمحیط

ونقل عمومی، بازیافت، عدم استفاده از تی، مانند استفاده از وسایل حملزیسمحیط

محل کار و خانه انجام شوند، توانند در زندگی روزمره، در ظروف یکبار مصرف، می

و سهم  کار اجتماعیبنابراین جایگاه زنان در تقسیم؛ هزینه نسبتاً کمی برای افراد دارند

زیستی را در آنان تقویت تارهای مسئوالنه محیطداری، رفبیشتر آنان در امور خانه

نقض  محیطی بار دیگربنابراین، فرض ارتباط خطی میان نگرش و رفتار زیست؛ کندمی

 شود.می

محیطی در سه حوزه خصوصی، ازاین بیان شد، رفتارهای زیستطور که پیشهمان

 طورحیطی، بهمدهند؛ در رابطه با کنشگری زیستعمومی و کنشگری فعاالنه رخ می

کند، اما عوامل کلی، فرض بر این است که افرادی با عقاید مشترک را جذب خود می

ها و عقاید ها وجود دارند. ارزشر این نوع کنشدیگری نیز در مشارکت افراد د

شوند، اما مداومت در کنشگری را شرط کنشگری مطرح میعنوان پیشمشترک به

؛ به عبارتی شرط الزم بوده اما کافی نیستند. بر (Kennedy, 2016) کنندتعیین نمی

م دارا یرغعل زیست،اساس مطالعات انجام شده، تنها کسر کوچکی از طرفداران محیط

شوند؛ و تمایز میان این محیطی درگیر کنشگری فعال میبودن نگرش مسئوالنه زیست



 

 

 

 

2۴۸  1399بهار و تابستان  ،پانزدهم شماره ،ششم ، سالشناسی ورزشجامعه 

 

-ستای، ارتباطات، طول مدت عضویت در یک جنبش زیدو را پیوندهای شبکه

. به (Tindall, 2002)کند محیطی و میزان اشتراک هویتی با جنبش مربوطه مشخص می

عضای یک جنبش داشته باشد، کنشگری رسد فردی که ارتباط بیشتری با انظر می

بیشتری خواهد داشت. چنین پیوندهایی، موجبات اشتراک در اطالعات و آگاهی، 

کنند؛ در این صورت، ا فراهم میحمایت و فشار اجتماعی الزم در جهت مشارکت ر

های مربوط به جنبش شده و با مواجهه با انواع فرد آماده یادگیری مسائل و فعالیت

ها و شود. بعالوه، عقاید، نگرشو فشارهای اجتماعی، برای کنشگری مهیا میاطالعات 

وت وسیله تعامل با افراد همفکر، تقویت شده و تعهد او برای کنشگری قهویت فرد به

 یابد.می

 گیرینتیجه

محیطی داشتند در این بررسی، چند رویکرد نظری که سعی در تبیین رفتار زیست

ها وارد شد، نادیده گرفتن موانع میان نتقادی که بر آنموردتوجه قرار گرفت. ا

ها بود. مطالعاتی که در های موجود در افراد و رفتار مشاهده شده توسط آننگرش

ای به این گانگی میان نگرش و رفتار برآمده اند نیز هرکدام از زاویهصدد تبیین این دو

شناختی و غیره هرکدام در معههای روانشناختی، اقتصادی، جااند. مدلشکاف پرداخته

ها در این راستا، پیچیدگی تبیین دوگانگی شرایط خاصی اعتبار دارند. ارائه انواع مدل

ها اشتراکاتی نیز وجود دارند حال، میان این مدلدهد؛ باایننگرش و رفتار را نشان می
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 تواند قابل توجه باشد.که می

توان ها، میو اشتراکات و اختالفات آنبا در نظر گرفتن مطالعات مرور شده پیشین 

محیطی مشخص نمود: عوامل جمعیت شناختی، سه دسته عامل برای تبیین رفتار زیست

اجتماعی و اقتصادی( و عوامل درونی )مانند  عوامل بیرونی )مانند عوامل فرهنگی،

ا ام؛ ها(ها، احساسات، اولویتها و نگرشمحیطی، آگاهی، ارزشتقویت، دانش زیست

تواند قراردادی باشد؛ برای ترتیب و اولویت این عوامل در تأثیرگذاری بر رفتار می

موعه آگاهی محیطی زیرمج(، دانش زیستGrob, 1991ها )مانند مثال در برخی بررسی

شود و درگیری احساسی با طبیعت عاملی است که آگاهی محیطی محسوب میزیست

دهد. این عوامل و نیز را شکل می محیطیمحیطی و آن نیز نگرش زیستزیست

ها و رفتارهای عواملی از این دست، موجبات ظهور دوگانگی میان نگرش

ر عوامل پیش گفته هماهنگ با آورند؛ به این صورت که اگمحیطی را فراهم میزیست

ها و هماهنگ با آن محیطی افراد باشند، در کنار این نگرشهای مسئوالنه زیستنگرش

محیطی را شکل دهند و یا آن را تقویت کنند اما حالتی رفتار مسئوالنه زیستتوانند می

دیگر نیز برای این عوامل متصور است؛ حالتی که در آن عوامل جمعیت شناختی، 

محیطی بوده و احتمال رفتار رونی و درونی، در جهت مخالف نگرش مسئوالنه زیستبی

محیطی افراد ر این حالت، رفتار زیستکنند. دمحیطی را تقویت میغیرمسئوالنه زیست

گیرد. البته در توجه به عوامل مؤثر محیطی شکل میناهمسو با نگرش مسئوالنه زیست

از هم امکان افتادن در دامی دیگر وجود دارد و محیطی، بگیری رفتار زیستبر شکل
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در دام  آن، توجه بی رویه به عوامل فردی و روانشناختی است. برای اجتناب از افتادن

گرایی روانشناختی، توجه به رویکرد مرتون در این رابطه مفید فایده خواهد بود؛ تقلیل

یی روانشناختی است و شناختی منبع اصلی دوسوگرادر نظر مرتون، دوسوگرایی جامعه

یابد. به عبارتی، های آن از طریق وابستگی متقابل اجتماعی تقویت و انتشار میمؤلفه

ناختی پاسخی است به ناسازگاری موجود در هنجارها )مثالً دوسوگرایی روانش

های الگویی و ساختار اجتماعی هنجارهای اصلی و ضدهنجارهای فرعی( و یا موقعیت

های کند که نظامشناختی مستتر است. مرتون ادعا میگرایی جامعهکه در مفهوم دوسو

تقویت و انتشار توانند موجب تعامل اجتماعی )وابستگی متقابل اجتماعی( می

بنابراین، در توجه به عوامل ؛ (Movahedi, 2007:135های دوسوگرایی گردند )مؤلفه

 تأثیرگذار بر رفتار بایستی نگاهی جامع داشت.

محیطی کننده رفتار زیستتوانند تعیینوامل جمعیت شناختی که میاز جمله ع

-لگوهای متفاوت جامعهزنان، به علت اباشند، جنسیت و میزان تحصیالت افراد است؛ 

کار در هر دو حوزه خصوصی و عمومی، در پذیری و نیز تجربه متفاوتشان در تقسیم

زیستی را در های محیطها و ارزشها، نگرشمقایسه با مردان، با احتمال بیشتری نگرانی

زیستی آنان تأثیر طور مستقیم بر کنشگری محیطخود دارند. این نگرانی هم به

گرایی مؤثر زیستصورت غیرمستقیم از طریق متغیر تعهد به محیطهم بهگذارد و می

داری که زنان بیشترین وظیفه مراقبت از کودکان و خانهاست. از سوی دیگر، ازآنجایی

را )حتی زمانی که شاغل تمام وقت هستند( به عهده دارند، به علت دسترسی کمتر به 
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های اجتماعی از جمله های جنبشامکانات و زمان الزم از مشارکت در فعالیت

مانند. این احتمال وجود دارد که تأثیر منفی دسترسی زیستی، باز میهای محیطجنبش

ها را بر میزان زیستی آنگرانی و تعهد محیطبیوگرافیکی پایین زنان، تأثیر مثبت ن

 .(Tindall et al., 2003)زیستی آنان خنثی کند کنشگری محیط

توانند ظهور و بروز داشته محیطی زمانی میبسیاری از رفتارهای مسئوالنه زیست

به آن رفتارها در جامعه فراهم بوده باشد؛  های الزم جهت اقدامباشند که زیرساخت

 ونقل عمومی بیشطور حملبرای نمونه رفتارهای مربوط به جمع آوری زباله و همین

های نهادهای دولتی و عمومی در کنار از هرچیزی نیازمند خدمات و سرویس

بنابراین، خدمات ضعیف تر منجر به مشارکت ضعیف تر ؛ باشدمشارکت مردمی می

جامعه خواهد شد. به عالوه، عوامل اقتصادی نیز تأثیر زیادی روی رفتار و افراد 

بر میزان عالقمندی، توانمندی  گیری افراد دارد؛ در تصمیم به خرید، عالوهتصمیم

مالی نیز اهمیت دارد و اگر چندین امکان خرید میان کاالی پربازده و کم بازده برای 

کند که زمان کاالی پربازده را انتخاب میفرد وجود داشته باشد، او تنها زمانی 

جویی در انرژی زمان کوتاهی باشد. از برگشت هزینه پرداختی کاال توسط صرفه

ها و استراتژی های جدیدی که بر رفتار عوامل اقتصادی در طراحی سیاستطرفی 

ر افراد مؤثرند، اهمیت دارد. این عوامل با عوامل اجتماعی، زیربنایی و روانشناختی د

 (.Kollmuss & Agyeman, 2002هم پیچیده و مرتبط است )
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کننده در ندر کنار عوامل بیرونی و جمعیت شناختی، عوامل درونی نیز نقشی تعیی

-گیری رفتار دارند. از جمله این عوامل درونی، فاکتورهای انگیزشی و تقویتشکل

هان، منفی یا مثبت و توانند آشکار یا پنباشند. این انگیزش ها میکننده رفتار می

محیطی را تا حدود ها نیز رفتار زیستآگاهانه و یا ناآگاهانه باشند. برخی پژوهش

دانند؛ البته بایستی میان سطوح محیطی میش و آگاهی زیستزیادی متأثر از دان

مختلف دانش تمایز قائل شد. افراد باید دارای دانش حداقلی درباره مسائل 

زیست به تقویت و افزایش اشتن دانش تخصصی محیطمحیطی باشند و دزیست

 محیطی نمی انجامد.رفتارهای مسئوالنه زیست

 پیشنهادات کاربردی

مطالعه، موردتوجه قرارگرفته است، مرور مبانی نظری مربوط به  آنچه در این

محیطی و ادعاهای ارتباط مستقیم و غیرمستقیم این دو ارتباط نگرش و رفتار زیست

گونه که بیان شد، برخی این ارتباط را یک سویه و مستقیم و برخی دیگر است. همان

ی پر کردن شکاف تحلیلی میان دانند. گروه دوم، بر عوامل متعددی براغیرمستقیم می

شناختی تا عوامل درونی و روانشناختی اند؛ از عوامل جمعیتاین دو متغیر تمرکز نموده

ت، در جهت پر کردن این شکاف و از میان و عوامل بیرونی و ساختاری. در هر حال

توان حضور و بروز این عوامل میانی و یا واسط بردن دوگانگی نگرشی و رفتاری، می

 تر کرد.پررنگ را
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خصوص عامل جنسیت، شناختی بهدر راستای بحث تأثیرگذاری عوامل جمعیت

گرایی را به زیست های متغیری که محیطشود که تحقیقات آینده بر روشپیشنهاد می

که تغییرات در وظایف زنانه و مردانه در دهند، تمرکز کنند و اینجنسیت پیوند می

محیطی آنان خواهد داشت؛ باط میان نگرش و رفتار زیستطول زمان، چه تأثیری بر ارت

گر جنسیت در رابطه بین انواع دیگر، مطالعاتی برای بررسی نقش مداخلهعبارتبه

 ها سازمان یابند.ی و نگرشمحیطرفتارهای زیست

گیری رفتار ازاین بحث شد، از عوامل درونی با اهمیت در شکلگونه که پیشهمان

 های مورد قبول افراد هستند که عوامل انگیزشی قدرتمندیمحیطی ارزشزیست

های بالفصل اجتماعی مانند خویشاوندی، های فردی از شبکهشوند. ارزشمحسوب می

گردند؛ ها و نهادهای سیاسی متأثر میای دوستی بیش از رسانهههمسایگی و گروه

های افراد را ارزشکنند نیز تا حدودی ها زیست میزمینه فرهنگی که افراد در آن

یکی از (. Lehmann, 1999; quotes: Kollmuss & Agyeman, 2002کنند )تعیین می

محیطی، مطالعه های زیستدهی ارزشکننده شکلهای کشف عوامل تعیینروش

 دهد.زیست را شکل میهای طرفداران محیطتجارب زندگی است که عقاید و ارزش

-هایی که تعیینر میان تجارب زندگی، آنکند که دبیان می( 1998) 1چاوال

 اند از:های فردی دارند عبارتکنندگی بیشتری بر ارزش
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 تجارب کودکی در طبیعت -

 تجربه تخریب طبیعت -

 محیطی در خانوادهنه زیستهای مسئوالارزش -

 زیستنهادهای طرفدار محیط -

 الگوهای نقشی )دوستان و معلمان( -

 آموزش. -

محیطی است که علیرغم وجود نگرش ای زیستاز سوی دیگر، هزینه رفتاره

زیست دارد. محیطی، تأثیر زیادی بر انتخاب رفتار افراد در قبال محیطمسئوالنه زیست

تری موردتوجه قرار های اقتصادی نبوده و در سطح وسیعینههزینه مورد نظر ما تنها هز

و رفتار مسئوالنه  محیطیها نشان از رابطه معنادار میان نگرش زیستگیرد. یافتهمی

رسد که تغییرات (؛ بنابراین، به نظر میAlavi, 2020محیطی کم هزینه است )زیست

محیطی موجبات زیستتر کردن رفتار مسئوالنه هزینهسیاستگزاری در جهت کم

 محیطی گردد.تر شدن دوگانگی نگرش و رفتار زیسترنگکم

-دوگانگی نگرش و رفتار زیستتوان گفت منشأ گیری، میبا توجه به این نتیجه

محیطی، نادیده گرفته شدن عوامل موقعیتی و جمعیت شناختی و دیگر عوامل درونی 

های جا ای در جهت نقد تبیینتوسط پژوهشگران این حوزه است. این مقاله مقدمه

زیست بایستی اثر شناسی محیطحال، جامعهمحیطی است؛ بااینافتاده رفتار زیست
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ده میان عوامل و ساختارها، در سطوح مختلف را در نظر بگیرد. در متقابل و پیچی

بُعدی طور مطالعه روانشناختی و تکمطالعه ساختارها نباید از انسان غافل شد و همین

 یست.نار بشر نیز قابل دفاع رفت

 



 

 

 

 

256  1399بهار و تابستان  ،پانزدهم شماره ،ششم ، سالشناسی ورزشجامعه 

 

 منابع

بررسی نگرش و رفتار  ،(1399فاطمه ) ،روستا ؛درنا ،سالمتیان؛ یارعلی ،احمدی −

 صص ،10(36) ،یشناختی شهرمطالعات جامعه ،یطی شهروندان شهر شیرازمحزیست
55-29. 

و  شناختیبررسی رابطۀ بین عوامل جامعه، (1398ژن )یب ،خواجه نوری ؛فرناز ،دسترس −

-58صص  ،30(4) ،یشناسی کاربردجامعه ،زمحیطی شهروندان شهر شیرارفتار زیست

35، .2019.114197.1567jas: 10.22108/doi 

شناختی پژوهش اسنادی مبانی روش ،(1394منش، ایمان )عرفان ؛ادقی فسایی، سهیالص −

لنامه علمی فص، شدن بر خانواده ایرانیدر علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تأثیرات مدرن

 .91-61، صص 8(29) ،پژوهشی راهبرد فرهنگ

− Alavi, L. (2020), Gender gap in environmental activism: A 

sociological analysis, Journal of Environmental Studies, 46(1), 66-

80. 

− Al Mamun, Abdullah. Mohd. Rosli Mohamad, Mohd. Rafi Bin 

Yaacob, Muhammad Mohiuddin. (2018), Intention and behavior 

towards green consumption among low-income households, Journal 

of Environmental Management, Volume 227, Pages 73-86. 

− Armaki Azad, T.; Ghiasvand, A. (2004), Sociology of Cultural 

Changes in Iran, Tehran, Dey publications, 1st edition. 

− Barr, S. (2003), “Strategies for Sustainability: Citizens and 

Responsible Environmental Behavior”, Area, 35(3): 227-240. 

− Barr, S. (2004), “Are We All Environmentalists Now? Rhetoric and 

Reality in Environmental Action”, Geoforum 35 (2): 231–249. 

− Barry, J. (2007), Environment and Social Theory, (2nd Ed.). 

London and New York: Routledge. 



 

 

 

 

  257 ... محیطی، حلقه مفقودهرفتار زيست -دوگانگی اجتماعی نگرش
 

− Beck, U. (2016), Risk Society: Towards a New Modernity: Kavir, 

(Translated by M.R Mehdizadeh). (In persian). 

− Blake, J. (1999), “Overcoming the 'value-action gap' in 

environmental policy: Tensions between national policy and local 

experience”, Local Environment: The International Journal of 

Justice and Sustainability, 4 (3): 257–278. 

− Briscoe, M. D., Givens, J. E., Hazboun, S. O., & Krannich, R. S. 

(2019), At home, in public, and in between: Gender differences in 

public, private and transportation pro-environmental behaviors in 

the us intermountain west, Environmental Sociology, 5(4), pp.374-

392 . 
− Chawla, L. (1998), “Significant life experiences revisited: a review 

of research on sources of pro-environmental sensitivity”, The 

Journal of Environmental Education, 29(3), pp. 11–21. 

− Cohen, M; Murphy J. (2001), Exploring Sustainable Consumption: 

Environmental Policy and the Social Sciences, Oxford: Elsevier 

Science. 

− Dickson, M. (2001), “Utility of no sweat labels for apparel 

consumers: Profiling label users and predicting their purchases”, 

The Journal of Consumer Affairs, 35 (1): 96–119. 

− Dunlap, R. E., D. V. L. Kent, G. A. Mertig & R. E. Jones. (2000), 

“Measuring Endorsement of the New Environmental Paradigm: A 

Revised NEP Scale”, Journal of Social Issues, 56(3): 425-442. 

− Figueroa-García, E. C., García-Machado, J. J., & Pérez-Bustamante 

Yábar, D. C. (2018), Modeling the social factors that determine 

sustainable consumption behavior in the community of 

Madrid, Sustainability, 10(8), 2811. 

− Ghasemi, M. a. (2009), Risk Society and Its Implications to 

Strategic Studies, Strategic Studies Quarterly, 12(45), 27-47. (In 

persian) 

− Grob, A. (1991), Meinung, Verhalten, Umwelt (Bern, Peter Lang 

Verlag). 

− Homer, P.; L. Kahle (1998), “A Structural Equation Test of the 



 

 

 

 

25۸  1399بهار و تابستان  ،پانزدهم شماره ،ششم ، سالشناسی ورزشجامعه 

 

Value –Attitude – Behavior Hierarchy”, Journal of Personality and 
Social Psychology, 54 (4): 638–646. 

− Huber, J., (2001), “Environmental Sociology in Search of Profile”, 
Paper prepared for the autumn meeting of the section, Sociology and 
Ecology of the German Society of sociology Bremen, 9 November. 

− Kaiser, F.; S.Wolfing, U. Fuhrer (1999), “Environmental Attitude 
and Ecological Behavior”, Journal of Environmental Psychology, 
19: 1-19. 

− Kennedy, E. H. (2016), Environmental politics and women's 
activism. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender Sexuality 
Studies, pp.1-4.  

− Kollmuss, Anja; Julian Agyeman. (2002), “Mind the Gap: Why do 
people act environmentally and what are the barriers to pro-
environmental behavior?” Environmental Education Research, 8 
(3): 239–26. 

− Maleki, A., Salehi, S., & Karimi, L. (2014), A Survey on 
Relationship between New Ecological Paradigm and Water 
Consumption Behavior, Journal of Water and Wastewater; Ab va 
Fazilab ( in persian ), 25(1), 122-129. (In persian) 

− Mohai, P. (1992), Men, women, and the environment: An 
examination of the gender gap in environmental concern and 
activism, Society & Natural Resources, 5(1), pp.1-19. 

− Movahedi M.E, J. K. S. F. (2007), Social Duality of Attitude and 
Practice: Developing Sociological Ambivalence Hypothesis in 
Health Area, Sociological Review, 29(0), (In Persian). 

− Nik Ramli, N.; Naja Mohammad. (2012), “A Discussion of 
Underlying Theories Explaining the Spillover of Environmentally 
Friendly Behavior Phenomenon”, Procedia – Social and Behavioral 
Sciences, 50: 1061 – 1072. 

− Owens, S. (2000), “Engaging the public: information and 
deliberation in environmental policy”, Environment and Planning 
A, 32, pp. 1141–1148. 

− Poortinga, W. et al, (2004), “Values, environmental concern and 
behavior”, Environment and behavior, 36: 70-93. 

− Rajecki, D. W. (1982), Attitudes: themes and advances, 



 

 

 

 

  259 ... محیطی، حلقه مفقودهرفتار زيست -دوگانگی اجتماعی نگرش
 

Sunderland, MA. 

− Salehi, S., (2008), A Study of Factors Underpinning 
Environmental Attitudes and Behaviors, The University of Leeds. 

− Salehi, S, Emamgholi, L. (2012), Experimental study of the 
relationship between knowledge and environmental behaviors (study 
of urban and rural areas of Sanandaj), Social Problems of Iran, 
3(1), 121-147, In persian. 

− Skill, K., Gyberg, P. (2010), “Framing devices in the creation of 
environmental responsibility: a qualitative study from Sweden”. 
Sustainability, 2(7): 1869-1886, doi:10.3390/su2071869. 

− Stern, Paul C. (2000), “Coherent Theory of Environmentally 
Significant Behavior”, Journal of Social Issues, 56(3):pp. 407-424. 

− Tindall, D. (2002), Social networks, identification and participation 
in an environmental movement: Low‐medium cost activism within 
the british columbia wilderness preservation movement, Canadian 
Review of Sociology, 39(4), pp.413-452. 

− Wakefield, Sarah; S. Elliot; J. Eyles; D. Cole (2006), “Taking 
Environmental Action: The Role of Local Composition, Context and 
Collective”, Environmental Management, 37:40-53. 

− Yazdkhasti, B., Alizadeh Aghdam, M. B., & Hajiloo, F. (2013), A 
Study of The Relationship Between Ecological Knowledge and 
Ecological Footprint (case of study: The Residents of Tabriz). 
Urban Studies, 3(7), (In Persian). 

− Ziapour, A., Kianipour, N., & Nikbakht, M. R. (2013), The 
sociological analysis of the environment and the people's behavior 
towards it in rural and urban areas in Kermanshah, Environmental 
Education and Sustainable Development, 1(2), 55-67. (In Persian) 

− Zhang, X., Jennings, E. T., & Zhao, K. (2018), Determinants of 
environmental public participation in China: an aggregate level 
study based on political opportunity theory and post-materialist 
values theory. Policy Studies, 39(5), 498-514. 

http://dx.doi.org/10.3390/su2071869

