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چکیده
شــهروندی محیطزیستی به معنای داشــتن دانش ،نگرشها و مهارتهایی در زمینه محیطزیست شهری است ،به طوری که
این موارد به رفتار طرفدار محیطزیســت منجر شود .شهروندان با رفتارهای محیطزیستی ،بیشترین مسئولیت را در قبال محیط
شهری و بنابراین حفظ ارزشهای طبیعی ،تاریخی و میراثی آن دارند .این پژوهش ،با هدف کلی شناسایی و تحلیل زمینههای
شــکلدهنده رفتار محیطزیستی شهروندان ،در زمره تحقیقهای پیمایشی و همبســتگی قرار میگیرد .جامعه آماری آن کلیه
شــهروندان شهر قزوین هستند که بر اســاس فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه 233 ،نفر تعیین شده است .به منظور تحلیل
سؤالهای پرسش نامه از آزمون کایدو یکبعدی و جهت استخراج روابط همبستگی میان متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن
و کروســکال ـ والیس استفاده شده اســت .نتایج حاصل از پژوهش ،بیانگر پایینبودن ســطح رفتار شهروندی محیطزیستی
شهروندان اســت .مهمترین عوامل مؤثر در این موضوع ،پایینبودن سطح دانش محیطزیستی شهروندان و ناکارآمدی عوامل
زیرساختی و قانونی کافی جهت بروز این رفتارها است.
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شهر یک پدیده پویا است .بنابراین تغییر در بخشهای مختلف آن در
طی روندهای توسعه ضروری است .تغییراتی بهینه خواهند بود که نظم
موجود میان عوامل مختلف شــهر را حفظ کرده ،به ارزشهای شهری
(شــامل ارزشهای فضایی ،محیطی ،میراثی و غیره) احترام گذاشته ،و
کمترین آســیب را به آنها وارد نمایند .مرور توســعههای شهری جدید
حکایت از موضوعی دیگر دارد .شهرها نه تنها با از بینرفتن ارزشهای
محیطــی خود بلکه با نابــودی ارزشهای تاریخــی و میراثی روبهرو
بودهاند .ارزشهایی که از بینرفتن آنها ،شهر و شهروندان را بیهویت
خواهد ساخت .محیط شــهری خوب و با هویت نیز مکانی است که تا
حدی با شــخص ،فرهنگ و رفتارهای وی تناسب داشته باشد و ابزاری
بــرای برقراری پیوند بین فرد و جامعهاش ،گذشــته و تاریخش ،حیات
شهری ،زمان و محیط پیرامونش گردد (خطیبی.)63-73 ،1392 ،
اهمیت رفتارهای محیطزیســتی در این میان غیرقابل اغماض است.
شــهروندان با رفتارهای خود ،میتوانند در کاهش مشکالت مربوط به
محیط شهری خود نقش مهمی را ایفا نمایند .آنها وظیفه دارند که دانش
و آگاهی خود را نســبت به مسائل محیطزیســتی شهر خود باال ببرند،
نسبت به مســائل پیرامونی خود حساسیت و نگرانی داشته باشند و در
کاهش مشکالت شهری مشارکت نمایند .تحقق این رفتارها به معنای
تحقق رفتار شهروندی محیطزیستی است .بنابراین بررسی و شناسایی
عوامل مؤثر بر رفتارهای محیطزیستی شهروندان ضروری مینماید.
پژوهش حاضر با هدف کلی شناسایی و تحلیل زمینههای شکلدهنده
رفتارهای محیطزیستی شهروندان شهر قزوین ،بعد از بیان روششناسی
پژوهــش ،به مــرور ادبیات و پیشــینه موجــود در زمینــه رفتارهای
محیطزیســتی میپردازد .با بررســی مدلهای مختلف در زمینه تبیین
رفتارهای محیطزیستی ،مدل مفهومی پژوهش ارائه و در ادامه شناخت
مختصــری از محدوده مورد مطالعه ارائه خواهد شــد .تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش در دو گام بیان خواهد شــد .گام اول شامل سنجش
میزان حساسیت و نگرش شهروندان نسبت به محیطشهری و گام دوم
شامل ســنجش متغیرهای مؤثر بر رفتار شهروندی محیطزیستی است
که بخشی از آنها از طریق مطالعات کتابخانهای و بخش دیگر از طریق
پرسش نامه به دست آمده است .در نهایت نیز جمعبندی و پیشنهادهایی

به منظور تقویت رفتارهای محیطزیســتی و به ویژه رفتار شــهروندی
محیطزیستی ارائه شده است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است .همچنین
پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشــی و همبســتگی رابطهای به شــمار
میرود .استخراج دادههای پژوهش از طریق پرسش نامه و یافتن رابطه
همبســتگی میان رفتار شهروندی محیطزیســتی و متغیرهای مختلف
اثرگذار بر آن ،آن را به ترتیب در زمره تحقیقهای پیمایشی و رابطهای
قرار داده اســت .شیوه گردآوری دادهها در بخشهای مختلف پژوهش
به صورت مطالعه اســنادی و کتابخانهای ،مصاحبه با مسئولین شهری،
مراجعه به ســایتها و پورتالهای رســمی ،تهیه پرسش نامه (انتخاب
ایــن روش با توجه مطالعات پیشــین ه نظری صورت گرفته اســت) و
برداشتهای میدانی است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه شهروندان شهر
قزوین (با جمعیتی حدود  381598بر اساس سرشماری عمومی نفوس
و مسکن در سال  )1390هستند .با توجه به محدودیتهای تحقیق ،بر
اســاس فرمول کوکران ،تعداد اعضای نمونه با سطح خطای 233 ، %7
نفر تعیین شده است.
در ایــن پژوهش ،به منظور تعیین روایی پرســش نامه از روش روایی
صوری (مراجعه به متخصصان) به دلیل ســهولت و عملیاتیبودن بهره
گرفته شده اســت .پایایی پرســش نامه نیز از طریق استخراج ضریب
پایایی به روش آلفای کرونباخ 1از طریق نرمافزار  SPSSبه دست آمده
اســت .در صورتی سؤاالت پرسش نامه از پایایی الزم برخوردار خواهند
بود که ضریب پایاییشان بزرگتر و یا مساوی  0/7باشد .ضریب پایایی
متغیرهای این پژوهش در جدول  1نشان داده شده است.
پرســش نامه این پژوهش به دو بخش قابل تفکیک اســت .سؤاالت
بخش اول با هدف ســنجش میزان حساسیت و نگرش کلی شهروندان
ط شهری و سؤاالت بخش
شهر قزوین نسبت به مسائل مربوط به محی 
دوم پرســش نامه نیز به منظور ارزیابی رفتار شهروندی محیطزیستی و
متغیرهای مختلف مؤثر بر آن (مقاصد رفتاری ،نگرش به ســمت عمل،
دانش ،آگاهی محیطزیســتی ،و حس تعلق به مکان) تدوین شده است.
یکی از اهداف خرد این پژوهش بررســی رابطه ایــن متغیرها با رفتار

جدول  .1ضریب پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر مورد بررسی

مقاصد رفتاری

نگرش به سمت عمل

منبع کنترل

دانش محیطزیستی

آگاهی محیطزیستی

حس تعلق به مکان

مقدار ضریب آلفای کرونباخ

0/758

0/725

0/764

0/863

0/755

0/777
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شهروندی محیطزیستی است .به منظور تحلیل تمامی سؤاالت ،در کنار
اســتفاده از آمار توصیفی ،از آمار استنباطی (آزمون کایدو 2یکبعدی)،
جهت بررســی رابطــه میان متغیرهــای مختلف و رفتار شــهروندی
محیطزیســتی ،از آزمون همبســتگی رتبه ای اســپیرمن ،3و به منظور
بررسی رابطه متغیرهای جمعیتشناختی (سن ،درآمد ،جنسیت و میزان
تحصیالت) با رفتار شــهروندی محیطزیســتی از آزمون کروسکال-
والیس 4استفاده شده است.

تعریف

منبع /مؤلف

رفتاری که آگاهانه به دنبال کاهش فشــار منفی عمــل یک فرد بر روی جهان طبیعی و
ساختگی است (مانند کاهش مصرف انرژی و منابع).

& Kollmuss
Agyeman
)(2002, 240

رفتاری که تا حد امکان یا به محیطزیســت ســود میرساند یا حداقل آسیب را به آن وارد
میکند.
رفتاری اســت که عموم ًا (یا بر طبق دانش علم محیطزیســتی) در متن جامعه به عنوان
یک راه حفاظتی از رفتار محیطزیســتی یا یک تکریم برای سالمت محیطزیست صورت
میگیرد.

Steg & Vlek
)(2009, 309
Krajhanzl
)(2010, 252
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جدول  .2تعریف رفتار طرفدار محیطزیست از دیدگاه پژوهشگران مختلف
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مرور پیشینه نظری پژوهش
رفتار محیطزیستی ،رفتاری اســت که فرد در برخورد با محیطزیست
از خود بروز میدهد .افراد هر اجتماعی بر حســب شــرایط و مقتضیات
خاص اجتماعی ،فرهنگی و شــخصیتی خود برخورد متفاوتی نسبت به
محیطزیست دارند .این رفتارها ممکن است کام ً
ال مثبت ،محیطگرایانه
و مســئوالنه باشــند؛ یا برعکس ،کام ً
ال منفی و مخالف محیطزیست
(فروتنکیــا و همــکاران .)70 ،1390 ،جدول  ، 2تعــدادی از تعاریف موجود
در پژوهشهای مختلف را در جهت تبیین رفتار طرفدار محیطزیســت
نشان میدهد.
در زمینه انواع رفتارهای محیطزیســتی ،مطالعات صورتگرفته ،بیانگر
این موضوع اســت که اکثــر پژوهشهای مرتبط ،دســتهبندی 4گانه
اســترن )2000( 5را در این زمینه پذیرفتهاند .این دســتهبندی شــامل
کنشگرایی محیطزیســتی (مانند درگیری فعال در سازمانهای فعال
و شــرکت در تظاهرات) ،رفتارهای غیرفعال در حــوزه عمومی (مانند
حمایت یا پذیرش سیاســتهای عمومی ،شــهروندی محیطزیســتی
و غیره) ،محیطزیســتگرایی حوزه خصوصی (ماننــد خرید ،کاربرد ،و
دفع محصوالت شــخصی و خانگی که اثرات محیطزیســتی دارند) ،و
دیگر رفتارهای مهم محیطزیستی است .در این پژوهش در میان انواع
رفتاهای طرفدار محیطزیســت ،تأکید بر رفتار شهروندی محیطزیستی
اســت که در قالب نوع دوم انواع رفتارهای طرفدار محیطزیست یعنی

رفتارهای غیرفعــال در حوزه عمومی قرار میگیرد .رفتار شــهروندی
زیستمحیطی در محیطزیست شهری (شامل محیط کالبدی ،طبیعی و
اجتماعی -فرهنگی) مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
رفتار شــهروندی محیطزیستی ،به معنای داشــتن انگیزه ،اعتماد به
نفــس و آگاهی از ارزشهای فــردی ،و معرفت کاربــردی و توانایی
برای قراردادن تعلیمات مدنی فردی و ســواد محیطزیســتی در عمل
و اقدام اســت ( .)Berkowitz et al., 2005, 228شهروند زيستمحيطی
به شــهروندي گفته ميشــود كه ميان مســئوليتهاي خود در برابر
محيطزيســت و قوانين موجود ،به دنبال ايجاد توازن باشــد .اصطالح
شــهروند زيستمحيطي توسطهانگرفورد و ولك )1990( 6توسعه يافته
است .آنان شــهروند زيستمحيطي را فردي ميدانند كه )1 :نسبت به
محيطزيست و مشكالت آن آگاهي و حساسيت دارد؛  )2درك روشني
از محيطزيســت و مشــكالت آن دارد؛  )3احســاس نگراني نسبت به
محیطزیست خود دارد و از انگيزه كافي براي مشاركت فعاالنه در بهبود
محيطزيســت و حفاظت از آن برخوردار اســت؛  )4از مهارتهاي الزم
به منظور شناسايي و حل مشــكالت زيستمحيطي برخوردار است .و
 )5به منظور حل مشــكالت زيستمحيطي ،مشاركت فعالي در تمامي
سطوح دارد.
مدلهــای مختلفی نیز بــه منظور تبیین رفتار طرفدار محیطزیســت
تعریف شدهاند ،برخی از این مدلها عبارتاند از :مدلهای خطی اولیه
آمریکا (تئوری عمل منطقی ( 7)1975و تئوری رفتار برنامهریزیشــده
( 8)1991آژن و فیشبن ،و مدلهاینز ،هانگرفورد و تامرا ()9)1986-87؛
مدلهای نوعدوستی ،همدلی و نفع اجتماعی؛ و مدلهای جامعهشناختی
تحلیل رفتار طرفدار محیطزیست (مدل فیتکو و کسل ،11)1981( 10مدل
گراب ( ،12)1995و مدل بلیک ( .)13)1999به دلیل محدودیتهای این
پژوهــش ،از تعریف و تبییــن این مدلها اجتناب میگــردد و تنها به
مدل کولموس و آگیمان که بــه نوعی جمعبندی مدلهای پیشگفته
اســت ،اشاره میگردد (شکل  .)1کولموس و آگیمان به تحلیل عواملی
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پرداختند که تأثیرگذاری (مثبت یا منفی) بر روی رفتارهای محافظت از
ت دارند .آنها این عوامل را به سه دسته تقسیم کردند :عوامل
محیطزیس 
جمعیتشــناختی ،عوامل خارجی (عوامل نهادی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی) و عوامل داخلی (انگیزهها ،مســئولیتها و اولویتها) .اگرچه
آنها معتقد بودند که دستیابی به مدلی که تمام عوامل تأثیرگذار بر روی
رفتارهای محافظت از محیط را در بربگیرد ،نه شــدنی است و نه مفید،
اما به این نکته اشــاره دارند ،که این امر میتواند به روشن ساختن این
مجموعه پیچیده کمک کند (.)Kollmuss & Agyeman ,2002, 2000
پژوهشهای مختلفی در جســتوجوی تبییــن رابطه میان متغیرهای
مختلف اثرگذار بر رفتار طرفدار محیطزیســت بودهاند .برخی از آنها به
دنبــال یافتن مدل و رابطه خاصی میان عوامل مختلف اثرگذار بر رفتار
طرفدار محیطزیســت بوده و برخی دیگر نیز تنها به بررسی رابطه دو و
یا چند متغیر پرداخته و مدل خاصی در این زمینه ارائه ندادهاند .بررسی
این پژوهشها حاکی از متفاوتبودن نتایج آنهاست .این تفاوتها ناشی

از اختالفهای فرهنگی ،قانونی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره زمینههای
مورد بررسی است .بنابراین در این پژوهش تنها به تعدادی از مهمترین
پژوهشهای صورتگرفته در زمینه رفتار طرفدار محیطزیست و نتایج
آنها اشاره میگردد (جدول .)3
به دلیل وجود تعدادی زیادی متغیر در هر یک مدلهای معرفیشــده
و عدم ارتباط بســیاری از آنها با دانش برنامهریزی شهری (بسیاری از
متغیرهای تعریفشده جزو متغیرهای روانشناختی محسوب میشوند)،
و همچنیــن با توجه به اهــداف پژوهش و به دلیــل محدودیتهای
موجود ،تنها تعداد اندکــی متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر رفتار طرفدار
محیطزیست برگزیده شده و رابطه آنها با رفتار شهروندی محیطزیستی
مورد بررسی قرار گرفته است .رفتار شهروندی محیطزیستی در قالب 3
رفتار عضویت در تشــکلهای محیطزیستی (و یا هر گروه دیگری که
در زمینه محیطزیستی فعالیت میکند) ،افزایش دانش در زمینه مسائل
مربوط به محیطزیست شــهری ،و اعتراض به مسائل موجود در زمینه

ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه

ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺎرﺳﺎ و ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر

ﻫﻮﺷﯿﺎري زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

داﻧﺶ
ﻓﻘﺪان ﻣﺸﻮقﻫﺎي داﺧﻠﯽ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﺴﯽ در ﻣﻮرد
داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ

هویت شهر
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رﻓﺘﺎر ﻃﺮﻓﺪار
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري
ﻗﺪﯾﻤﯽ

ﻓﻘﺪان ﻣﺸﻮقﻫﺎي
داﺧﻠﯽ

ﻓﻘﺪان اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺸﻮقﻫﺎي

ﻓﻘﺪان ﻫﻮﺷﯿﺎري
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻓﻘﺪان داﻧﺶ

اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺗﺮس ،درﮔﯿﺮي ﺣﺴﯽ
وﺟﻮد ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ درﮔﯿﺮي ﺣﺴﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وﺟﻮد ارزشﻫﺎي
ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮي

وﺟﻮد داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ
ﻧﮕﺮشﻫﺎي
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ.

ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﺴﯽ در ﻣﻮرد ارزشﻫﺎ و
ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﺣﺴﯽ

ارزشﻫﺎ ،ﻧﮕﺮشﻫﺎ

ﻣﻮاﻧﻊ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﯿﺮه

شکل  .1مدل رفتار طرفدار محیطزیست پیشنهادشده توسط کولموس و آگیمن
()Source: Kollmuss, & Agyeman, 2002, 257

اﻋﻤﺎل
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

شهروندی محیطزیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین

جدول شماره  .3پیشینه پژوهش
هدف پژوهش

نتیج ه پژوهش

روش پژوهش
DeChano, 2006

دانشآموزان ســال پایانی دبیرســتان ( 17-19ساله) در
بررسی صحت فرضیه ذیل:
«افزایش دانش محیطزیســتی منجر به شــیلی ،انگلستان ،ســوئیس و ایاالت متحده امریکا مورد
افزایش نگرش محیطزیستی میگردد» .پرسش واقع شدند .نحوه گردآوری اطالعات از طریق طرح
سؤاالت پرسش نامه (از طریق  )World Wide Webو
تحلیل آن از طریق روش همبستگی اسپیرمن بوده است.

دانش دانشآموزان در زمینه محیطزیست کافی نیست .با اینحال ،آنها یک
نگرش مثبت نسبت به محیطزیســت دارند .تحلیلهای آماری نشان دادند
که هیچ رابطه خاصی بین دانش محیطزیستی و نگرش محیطزیستی وجود
ندارد.

Levine & Strube, 2012

بررســی رابطه میان رفتار محیطزیستی 90 ،نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه واشنگتن از مقاصد رفتاری و دانش به طور خاص و غیرمستقل رفتار را پیشبینی کردند.
نگرشهــای ضمنــی و آشــکار درباره طریق سؤاالت پرسش نامه مورد پرسش واقع شدند .تحلیل تنها نگرشهای آشــکار به صورت قوی مرتبط به مقاصد بودند و مقاصد به
محیطزیســت ،مقاصد رفتــاری و دانش ســؤاالت از طریق آزمونهای همبستگی و آزمون کایدو صورت کامل تأثیر نگرشهای آشکار بر روی رفتار را میانجیگری کردند.
مردها بیشــتر از زنان در مورد مســائل زیســت محیطی دانش داشــتند و
بوده است.
درباره مسائل زیست محیطی.
دانشآموزان بزرگتر نگرشهای محیطزیســتی ضمنی و آشــکار بیشتری
داشتند.
European Commission , 2008

سنجش و بررســی نگرشهای عمومی
شهروندان اروپایی به سمت محیطزیست،
رابطه شــخصی آنان با محیطزیســت،
دیدگاههای آنان در مورد سیاســتهای
محیطزیستی و ســطح اطالعات آنها در
مورد محیطزیست.

دادههــا از طریق شــبکه اجتماعی و عقیــدهای  TNS14شــهروندان اروپایی ارزش زیادی برای محیطزیســت قائل هســتند و به
در قالب پژوهشهای  Eurobarometerدر  27کشــور صورت فزایندهای آگاهی از نقشــی که محیطزیســت در زندگی آنها بازی
اروپایی با طرح سؤاالت در قالب پرسش نامه به دست آمده میکند ،دارند و محیطزیســت اهمیت مسلمی در زندگی شهروندان اروپایی
دارد .به نظر میرســد که طبیعت جهانی مشکالت محیطزیستی جایگاهی
است.
را در دیــدگاه عمومی اروپاییها یافته اســت .اکثــر اروپاییها نگرشهای
طرفدار محیطزیســت دارند و آگاه از نقش خود بــه عنوان افراد در حفاظت
از محیطزیســت خود هســتند .با این که اروپاییهــا آگاه از نیاز به حفاظت
از محیطزیســت هستند ،نگرشهای ســبز آنان همیشــه به رفتار طرفدار
محیطزیست منجر نمیشود.
Nordlund & Garvill, 2002

هویت شهر

بررســی مــدل سلســهمراتبی اثــرات دادههای پژوهش از یک نمونه  1400نفری سوئدی از
ارزشهــای عمومــی ،ارزشهــای طریق طرح سؤاالت پرسش نامه به دست آمده است.
محیطزیســتی ،آگاهی محیطزیســتی و
هنجارهای شخصی بر روی رفتار طرفدار
محیطزیست.

هنجارهای شخصی اثرات ارزشهای عمومی ،ارزشهای محیطزیستی
و آگاهی از مشکالت بر روی رفتار طرفدار محیطزیست را میانجیگری
کردند.

Calabrese et al., 2008
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دســتیابی به تجــارب ،دیدگاهها ،دانش
و اشــتیاق برای عمل در جهت دوستدار
محیطزیست شــهروندان شــهر تهران
جهــت برنامهریــزی بهتــر و ارزیابــی
فعالیتهای شهرداری تهران.

مصاحبه مستقیم از  1200شهروند ساکن استان تهران در برای شــهروندان تهرانی ،در مقایسه یا دیگر مسائل اجتماعی و اقتصادی،
سال ( 2004از طریق یک پرســش نامه  25سؤالی شامل محیطزیست یک مشــکل جدی نیست .بسیاری از مردم درباره آلودگی هوا
نگران هســتند اما این مورد لزوم ًا به تغییر رفتار آنها منجر نمیشود .یکی از
طیف لیکرت  6سطحی)
دالیل عدم بروز رفتار به جهت این عقیده اســت که از دیدگاه آنان ،حفاظت
محیطزیستی بیشتر وظیفه دولت است تا وظیفه افراد.
افراد با ســطح آموزش پایینتر نســبت به افراد با آمــوزش و درآمد باالتر،
بیشــتر رفتارهای طرفدار محیطزیست داشتند .همچنین نیاز به یک کمپین
اطالعاتی جهت افزایش ســطح دانش و آگاهی زیستمحیطی شهروندان،
وجود دارد.
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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه رﻓﺘﺎر ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ
اﻟﻒ .ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻧﮕﺮش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ
ﺳﻨﺠﺶ درك ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮي
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺷﻬﺮي
ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان در
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺷﻬﺮي و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎ از
دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

ب .ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي

 .1ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮕﺮﺷﯽ

 .2ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪاي

 .3ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ

ﻣﻘﺎﺻﺪ رﻓﺘﺎري

ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻧﻬﺎدي

داﻧﺶ

ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻞ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ

ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل

ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
)ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن(

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻞ
درآﻣﺪ
ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮي

ﺳﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

هویت شهر

محیطزیست شهری تعریف میشود (این دستهبندی در پژوهش استرن
( )2000مورد استفاده قرار گرفته است) .شکل  ،2مدل مفهومی پژوهش
را نشان میدهد که از مرور پیشینه نظری به دست آمده است .همانطور
که در این شــکل نشان داده شده است ،این پژوهش به دنبال دستیابی
به دو هدف کلی است )1 :سنجش میزان حساسیت و نگرش شهروندان
شهر قزوین نسبت به مسائل محیطزیستی و  )2بررسی عوامل مؤثر بر
رفتار شهروندی محیطزیستی.

شناخت محدوده مورد مطالعه؛ شهر قزوین
«شهر قزوین» به عنوان مرکز استان قزوین است .شکلیابی سازمان
فضایــی و کالبدی شــهر مربوط بــه دوره حکمرانــی صفویه و زمان
شاهطهماسب اســت .مجموعه کاخهای شاهی و بازار ،مراکز فرهنگی
و مذهبی در بخش مرکزی شــهر ،به عنوان هسته اولیه ،ساختار اصلی
و کالبدی شهر را تشکیل میدهد .گسترش شهر تا اوایل دهه  50رشد
چشــمگیری ندارد و از این دوره به بعد مقــارن با تصویب اولین طرح

جدول  .4مهمترین تغییرات کالبدی -فضایی شهر قزوین
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ردیف

عنوان تغییر

توضیحات

1

تغییرات به وجود آمده در بافت تاریخی شهر قزوین

 احــداث خیابان انصــاری در بافت تاریخی (در حال حاضر اجرای پــروژه احداث این برج به دلیلاختالف میان شــهرداری و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ،متوقف شده
است).

2

از بینرفتن باغهای سنتی پیرامون شهر

 -از بینرفتن بخش اعظمی از این باغستان ها به دلیل کمآبی و مهمتر از آن روندهای توسعهای اخیر.

3

احداث برجهای تجاری ،اداری و مسکونی در شهر

 عدم همخوانی این برجها با بافت پیرامونی خود؛ -مکانیابی نامناسب.
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تغییرات موجود در زمینه حملونقل

 احداث تقاطعهای غیرهمسطح در بسیاری از نقاط شهر به منظور تسهیل حرکت سواره؛ تمرکز بسیار اندک در جهت تسهیل حرکت پیاده (تنها محدوده مابین چهارراه شهرداری تا سهراهخیام ،به پیادهراه اختصاص یافته است).

شهروندی محیطزیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین

جامع شهر ،رشد انفجاری شهر آغاز گردیده و سطح آن بسیار گسترش
مییابد (مهندســین مشــاور طرح محیط پایدار .)11 ،1384 ،این شهر با چنین
پیشــینهای در دورههای اخیر دســتخوش تغییرات زیادی بوده است.
تغییراتی که با هر هدفی که صورت گرفتهاند ،به بافت تاریخی این شهر
آسیب رساندهاند .روند توسعه شهر قزوین در کنار نابودکردن ارزشهای
طبیعی اینبار درصدد نابودکردن ارزشهای انسانی و کالبدی به یادگار
مانده از گذشته است .مهمترین تغییرات کالبدی ـ فضایی شهر قزوین
در دهههای اخیر در جدول  4بیان شده است.
وضعیت محیطزیستی شهر قزوین
كيفيت هوا :در شهر قزوین ،در سال  30 ،1392روز شرایط آلودگیهای
بیشــتر از حد استاندارد وجود داشته اســت .این شهر در حال حاضر با
مشــکالت جدی در زمینه آلودگی هوا روبهرو نمیباشــد ،ولی این به
معنــای تدوام این روند نخواهد بود ،روندهای توســعه جدید شــهر به
ویژه ساختوسازهای بلندمرتبه در شمال شهر و بسیاری از فعالیتهای
توســعهای دیگر که جریان هوایی فعلی موجود شهر را محدود کند ،آن
را با مشــکالت زیادی در زمینه آلودگی هــوا روبهرو خواهد کرد (ارتباط
شخصی با مدیریت نظارت و پایش ســازمان حفاظت از محیطزیست استان قزوین،
آذر .)1393

هویت شهر

تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
تجزیــه و تحلیل محتوایی :در این پژوهش ،تعدادی از متغیرهایاثرگذار بر رفتار شــهروندی محیطزیســتی وجود دارنــد که از طریق
پرسش نامه اندازهگیری نشدهاند .این متغیرها شامل عوامل زیرساختی و
نهادی ،و عوامل قانونی هستند .در ادامه به بررسی مختصر این عوامل
پرداخته شده است.
 عوامل زیرســاختی و نهادی :ســازمانهای مردمنهاد (ســمن)میتواننــد در فعالیتهــای فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی بســیار
مؤثر باشــند .آنها در امور مختلفی خدمترسانی میکنند که از مهمترین
آنها امور محیطزیســتی است .در حال حاضر در شهر قزوین 13 ،تشکل
مردمنهاد محیطزیستی وجود دارد که تنها فعالیت  6عدد از آنها به رسمیت
شــناخته میشود .این تشــکلها به صورت ماهیانه جلسات هماندیشی
برگزار میکنند و در این جلسات به برنامهریزی برای انجام امور مختلفی
همچون برنامههای آموزشی برای مردم مانند برنامه آموزش تفکیک زباله
از مبدأ ،توزیع کیسههای پارچهای در بین مردم ،آموزش استفاده بهینه از
مواد بازیافتی و مدیریت سبز ،شــرکت در همایشها و غیره میپردازند.
در حال حاضر هیچ ســازمانی در شــهر قزوین از این تشکلها حمایت
نمیکند و آنها هزینه فعالیتهایشان را خود پرداخت میکنند .تشکلهای
مردمنهاد محیطزیستی هیچ نشریهای ندارند ،تنها یکی از اعضای تشکل
زیستگستر فدک در زمینه انتشار ماهنامه کشاورزی (آموزشی ،پژوهشی،
تحلیلی و خبری) فعالیت میکند که خارج از زمینه فعالیت وی در تشکل
اســت (ارتباط شخصی با اعضای تشکلهای زیستمحیطی شهر قزوین ،آذر .)1393
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کیفیت صدا :شهر قزوين ،مركز استان قزوين ،پل ارتباطي استان هاي
شمالي و جنوبي كشــور و با داشتن  11شهرک صنعتي ،قطب صنعتي
كشور محسوب ميشود .رشد چشــمگير فضاهاي شهري ،دانشگاهي
و صنعتي در ســالهاي اخير ،موجب افزايش حجم تردد وســايل نقليه
از گذرگاهها و خطوط ارتباطي شــهر و انتشــار انواع آلودگيها ،به ويژه
آلودگي صوتي در بخشهاي مختلف شهر شده است (امامجمعه و همکاران،
 .)65 ،1390میانگين تراز صداي معادل در این شهر در سال 69/9 1389
تا  72/8دسیبل) ،از حد استاندارد محيطزيست ايران براي محيطهاي
مســكوني ( 50دسیبل) و محیطهای تجاری ( 65دسیبل) باالتر بوده
است (همان.)69 ،
آلودگی و موانــع بصری :منظور از آلودگی بصری ـ کالبدی ،مجموعه
نارســاییها و عواملی است که آشفتگی ،ناهنجاری و نابسامانی بصری
را در دید و منظر شــهری رقم زدهاند .موانع بصری چون الحاقات زاید
به نمای ســاختمانها و تلنبار شدن زبالهها در گوشه و کنار مسیرها در
ایجاد آلودگی بصری نقش عمدهای دارند (انصاری و همکاران.)99 ،1387 ،
عوامل بصری نقش مهمی در کیفیت محیط شــهری ایفا میکنند که
جنبهای از آن در بحثهای زیباشناسی مانند تناسبات بصری و مقیاس
انسانی و جنبهای دیگر در موارد کارکردی مانند امکان نظارت و کنترل
و خوانایی دنبال میشود (حسینی و همکاران.)85 ،1390 ،

مصادیق شاخصهای آلودگی بصری را در بسیاری از نقاط شهر قزوین
میتوان یافت که مهمترین آنها مربوط به احداث برجها در نقاط مختلف
شهر اســت .قرارگیری این برجها به ویژه در نقاط مرکزی شهر و عدم
هم خوانی آن با بافت پیرامونی از لحاظ تعداد طبقات چهره نامطلوبی را
به شهر بخشیده است.
مدیریت پســماند :یکی از روشهای مهم در مدیریت پسماند ،بازیافت
اســت .بهترين روش بازيافت در كشور ما جداسازي در مبدأ توليد است
که اين عمل با آموزش عمومي امکانپذیر اســت .براي آسانتر كردن
امر بازيافت معمو ًال دو نوع جداســازي مواد صورت میگیرد كه تفکیک
در مبــدأ و تفکیک در مقصد نام دارند .يكــي از مهمترين راهكارهاي
كاهش و يا برطرف نمودن مشــكالت ناشي از زباله توليدي در مرحله
اول كاهــش توليد زباله و در مرحله بعد تفكيك زباله از مبدأ به صورت
تر و خشــك اســت كه این دو امر توسط شــهروندان قابل اجرا است
(بختیــاری و همکاران .)39 ،1390 ،در حال حاضر بازیافت از مبدأ به صورت
وسیع در شهر قزوین صورت نمیگیرد.
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ســازمان حفاظت از محیطزیســت نیز تنها  4کتاب منتشر شده دارد و
نشریهای به صورت هفتگی ،ماهیانه و غیره که مردم را از وقایعی که در
زمینه محیطزیستی رخ میدهد مطلع کند ،منتشر نمیکند (Qazvin.doe,
 .)2014بهطور کلی ،در شــهر قزوین راههای ارتباطی بســیار اندکی بین
مردم و مسئولین شهری وجود دارد ،در بین سازمانها و نهادهای مهمی
همچون شهرداری ،سازمان حفظات از محیطزیست ،شورای شهر و غیره
تنها شــهرداری با تعریف یک ســامانه پیامکی در جهت برقراری ارتباط
با مردم تالش کرده اســت .همچنین تنها یکی از تشکلهای مردمنهاد
محیطزیستی 15دارای سایت ویژه خود میباشد .بنابراین ،راههای ارتباطی
کافی بین مردم و مسئولین شــهر و حتی تشکلهای محیطزیستی که
برآمده از مردم هستند ،تعریفنشده است.
 عوامل قانونی :شهروندي نشــانهای از شمول يک جامعه سياسييا تعلق به آن اســت و در اين معنا (احساس تعلق) است که سرچشمه
هويت محسوب میشود (اگبرن و نیم کف .)220 ،1383 ،مفهوم شهروندی
محیطزیســتی نیز برآمده از همین تعریف از شــهروندی است .تحقق
چنین تعریفی از شهروندی نیازمند پایهگذاری آن در زمینههای مختلف
اســت .یکی از مهمترین ایــن زمینهها ،زمینههــای حقوقی و قانونی
اســت .اگرچه در قانون اساســی برخالف بســیاری از قوانین اساسی
موجود کشــورهای دیگر از واژه شهروند استفاده نشــده است ،با این
وجود ،مفاد برخی از اصول آن در تعامل مناسبی با شهروندی است .در
زمینه شهروندی که با حق مشــارکت سیاسی تعریف میشود نیز روح
حاکم بر اصول سوم ،ششــم ،بیستوششم ،بیستوهفتم و پنجاهونهم
قانون اساســی به نوعی در تعامل با شهروندی قرار میگیرد .اما صرف
مشارکت سیاسی به معنای تمام مشارکت نیست (همان .)15-16 ،انتظار
منطقی از مبنای حقوقی مربوط به امور شوراهای اسالمی کشوری این
است که در این قانون ،شــهروندی جایگاه ویژهای داشته باشد .اما در
این قانون واژه شهروندی و شــهروند به کار نرفته است و برای نشان
دادن جایگاه افراد و اعضای جامعه محلی شــهری در نظام شــوراهای
اســامی شهر از واژههای عمومی (مردم) اســتفاده شده است (صرافی،
 .)127 ،1387همچنین ،قانون شــهرداری ،هــم در عنوان و هم از حیث
محتوایی ارتباط بسیار مستقیمی با سازوکار شهرداریها ،رابطه افراد با
شهرداریها و نیز وظایف شهرداریها دارد .از اینرو ،از اهمیت خاصی
در ارتباط با موضوع شهروندی برخوردار است .امادر قانون شهرداریها
مصوب سال  1334و اصالحات بعدی که تا کنون نیز مالک عمل است
و دارای اعتبار حقوقی اســت نه صریحأ و نه تلویحأ هیچ گونه اشارهای
از شــهروندی به میان نیامده اســت و صرف ًا به وظایف شهرداریها به
خصوص در ماده  55و نه شــهروندان اشــاره شده است (صرافی،1387 ،
.)127
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بدیهی اســت همانگونه که در قوانین ایران هیچ سخنی از شهروندی
به میان نیامده اســت ،از شهروندی محیطزیستی نیز مطلبی بیان نشده
است .بنابراین به نظر میرسد عدم تعریف دقیق این مفاهیم در قوانین
کشــور ،زمینه حقوقی و قانونی الزم برای اجــرای رفتارهای مرتبط با
مفهوم شهروندی و یا شــهروندی محیطزیستی را فراهم نکرده است.
شناخت دقیق شهر ،شــهروند ،حقوق شهروندی و آنچه به عنوان حق
داشتن محیطزیست ســالم است ،ضروری است؛ زیرا شهروندان زمانی
میتوانند بــه حقوق خویش دســت یابند که محیــط طبیعی ،محیط
مصنوعی یا انسانســاخت و محیط اجتماعی آنان به وســیله قوانین و
مقررات حمایت گردد (پیری و ناصری. )207 ،1388 ،
تجزیه و تحلیل سؤاالت پرسش نامه
بیشتر پاســخ گویان (از مجموع  233نفر) زن ( 51/9درصد) و مابقی
مرد ( 48/1درصد) هســتند .بیشتر افراد نمونه ( 36/9درصد) بین  18تا
 30ســال سن داشته و  4نفر نیز از ذکر ســن خود خودداری نمودهاند.
همچنیــن بیشــتر آنان ( 70/4درصــد) درآمد بین  500تــا  1میلیون
تومــان و تحصیالتی در حــد دیپلم و پایینتــر از آن ( 39/91درصد)
دارند .در ادامه نتایج مربوط به ســؤاالت پرسش نامه جهت پاسخگویی
به  4هدف فرعی ســنجش درک عمومی شــهروندان از محیطزیست
شــهری ،سنجش میزان مسئولیتپذیری شــهروندان در نسبت با آن،
تعیین اولویتهای شهروندان در زمینه حفاظت از محیطزیست شهری
و مؤثرترین راهحلها از دیدگاه آنان در این زمینه ،و ســنجش ســطح
آگاهی شهروندان از محیطزیست شهری بیان شده است .تحلیل تمامی
سؤاالت پرســش نامه بر اساس آزمون کایدو یکبعدی صورت گرفته
است (عبارتهای «باال»« ،پایین» و «متوسط» نشاندهنده نتیجه این
آزمون است).
هدف فرعــی اول ـ ســنجش درک عمومی شــهروندان از

محیطزیست شــهری :به منظور ســنجش این متغیر ،به بررسی و
تحلیل سؤاالت  1تا  6پرسش نامه ،پرداخته شده است .نتایج حاصل از
تحلیل بیانگر این موضوع اســت که ،مشکالت اقتصادی بیشتر از سایر
مشکالت در میان شهروندان شهر قزوین مورد بحث هستند و مشکالت
محیطزیستی با  3درصد ،پایینترین درصد را به خود اختصاص دادهاند
(ســؤال  1پرســش نامه :مورد بحث قرار دادن موضوعات مختلف در
مباحث روزانه) ،میزان عالقه شــهروندان شــهر قزوین به موضوعات
مربوط به محیط شهری خود «باال» است (سؤال  2پرسش نامه :میزان
عالقه شــهروندان به محیطشــهری خود) ،و اکثر شهروندان ،حتی در
صــورت وقتگیر و هزینهبر بودن فعالیتهای محیطزیســتی مایل به
انجام آن هســتند و با این ادعا که خطرات محیطزیســتی بزرگنمایی
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هدف فرعی دوم ـ سنجش میزان مسئولیتپذیری شهروندان

در نسبت با محیطزیست شهری :شهروندان شهر قزوین معتقدند
که میتوانند در حفاظت از محیطشــهری خود مؤثر باشــند .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که آنها در صورت فراهم بودن شرایط الزم برای
اجرای رفتــار اقدام به انجام آن خواهند نمود چرا که خود را مســئول
حفاظت از محیطزیســت خود میدانند (ســؤال  7پرسش نامه :توانایی
شــهروندان در ایفای نقش جهت حفاظت از محیطشــهری از دیدگاه
خودشــان) .همچنین برای آنان در هنگام آســیبهای محیطزیستی،
شهرشــان در اولویت قرار داد حتی نســبت به محل سکونتشان .این
موضوع اهمیت محیطشــهری را در دیدگاه شــهروندان نشان میدهد
(سؤال  10پرســش نامه :مواقع اعتراض شهروندان نسبت به مشکالت
محیطزیستی).
هدف فرعی ســوم ـ تعیین اولویتهای شــهروندان در زمینه
حفاظت از محیطزیست شهری و مؤثرترین راهحلها از دیدگاه

هدف فرعی چهارم ـ ســنجش ســطح آگاهی شهروندان از

محیطزیســت شــهری :شــهروندان قزوین در مجموع از دیدگاه

هویت شهر

آنان :دســتهبندی زباله برای بازیافت راحتتر ،کاهش مصرف انرژی،
اســتفاده از حملونقل عمومــی و اعتراض به از بیــن رفتن باغهای
پیرامون شــهر؛ اولویتهای تعیین شده از ســوی مردم برای حفاظت
از محیط شــهری هســتند .همچنین آنان مشــارکت در تشکلهای
مردمنهاد محیطزیســتی را در حفاظت از محیط شــهری خود چندان
مؤثر نمیدانند (ســؤال  8پرســش نامه :اولویتهای شهروندان جهت
حفاظــت از محیطشــهری) .تعیین جرایم ســنگینتر برای متخالفان
(مانند آلودهکنندگان محیطزیســت) ،تضمین اجرای بهتر قانونگذاری
محیطزیســتی موجود ،و بهبود رفتار محیطزیستی شهروندان از طریق
آموزش ،مؤثرترین راهحل مشکالت محیط شهری از دیدگاه شهروندان
هســتند .بنابراین از دیدگاه آنان ،وضع و اجرای قوانین محیطزیســتی،
راهکار مناســبی جهت بهبود مشــکالت محیطزیستی است .تعریف و
افزایش مالیات بر فعالیتهای آسیب رساننده به محیطزیست ،و تالش
و اصــاح واحد و هماهنگ در تمامی ســازمانهای مربوطه به منظور
بهبود این مشــکالت از دیدگاه آنان چندان مؤثر نمیباشــند (سؤال 9
پرسش نامه :مؤثرترین راهحل مشکالت شهری از دیدگاه شهروندان).
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شدهاند ،مخالف هستند (سؤال  3پرسش نامه :میزان انجام فعالیتهای
محیطزیستی در صورت وقتگیر و هزینهبر بودن ،و میزان موافقت آنان
بــا ادعای بزرگنمایی بودن خطرات محیطزیســتی) .همچنین ،میزان
نگرانی مردم در مورد مسائل و مشکالت موجود در محیطزیست شهری
خود در مجموع «باال» اســت .اولویتبندی این مسائل عبارتاند از)1 :
آلودگی هوا؛  )2از بینرفتن باغهای موجود در پیرامون شــهر و کمبود
فضاهای ســبز موجود در داخل شهر؛  )3آلودگی آب ،خاک و غیره؛ )4
افزایش تولید زباله در شهر؛  )5نادیدهگرفته شدن آثار تاریخی و میراثی
موجود در شــهر (کاخ چهلستون ،مســاجد قدیمی شهر ،سبزه میدان،
بازارها ،حمام قجر و غیره)؛  )6وضعیت محیطزیســتی که کودکانتان
به ارث خواهند برد؛  )7عــادات مصرفی مردم؛  )8کیفیت جایی که در
آن زندگی میکنید؛  )9آلودگی صدا؛  )10مخاطرات طبیعی (زمینلرزه،
ســیل و غیره)؛  )11آلودگی بصری (اغتشــاش در تابلوهای مسیرهای
تجاری و خط آســمان موجود در شــهر مانند اثر مجتمعهای تجاری
جدید بر زیبایی شــهر ،دیده نشدن مناظر زیبای پیرامون شهر به دلیل
ساختوســازهای بلند مرتبه صورت گرفته در شمال شهر و غیره)؛ )12
از بینرفتــن بافتهای تاریخی موجود در شــهر (مانند احداث خیابان
انصاری در بافت تاریخی شــهر)؛  )13تغییرات به وجود آمده در سطح
شــهر در زمینه حملونقل (احداث تقاطعهای غیرهمســطح در نقاط
مختلف شــهر) و تأثیر آنها بر شــهر؛  )14ســایر .این موضوعات قابل
تقسیم به دو دسته هستند )1 :موضوعات مربوط به عوامل محیطزیستی
شــهری (با فراوانی  79/47درصد)؛  )2موضوعــات مربوط به محیط
کالبدی -فضایی شهر (با فراوانی  20/52درصد) (سؤال  4پرسش نامه:
نگرانی شــهروندان در مورد موضوعات مربوط به محیطشهری خود).
شهروندان شــهر قزوین در مجموع ،با احداث تقاطعهای غیرهم سطح
موافق هســتند و در کنــار آن معتقدند که این تقاطعهــا باید با بافت
پیرامونی خود هماهنگ باشند .همچنین آنها مسیرهای پیاده را به سواره
ترجیــح میدهند و معتقدند که حرکت پیاده باید در شــهرها تســهیل
شــود .به نظر میرســد عدم آگاهی آنان از سایر راهحلهای موجود در
زمینه بهبود حملونقل شــهری توجیهی بر موافقت اکثریت آنان با این
موضوع که افزایش ســطح معابر شــهری مؤثرترین راهحل موجود در
زمینه بهبود حملونقل شــهری است ،میباشــد (اما الزم به یادآوری
اســت که در این زمینه گزینه نســبت ًا موافقم دارای فراوانی بیشــتری
نسبت به گزینه کام ً
ال موافقم است) .آنچه که هماکنون در شهر قزوین
درحال وقوع اســت؛ احداث تقاطعهای غیرهمســطح در نقاط مختلف
شــهر جهت تسریع حرکت سواره ،بر عکس دیدگاه اکثریت مردم است
(سؤال  5پرســش نامه :دیدگاه شهروندان در زمینه حملونقل شهری).
اکثر شــهروندان با هرگونه تغییر در بافت تاریخی مخالف هستند .این

مورد ارزشــمندبودن بافت تاریخی را از دیدگاه مردم نشان میدهد ،اما
تغییر در بافتهای تاریخی الزامی است ،البته تغییراتی که بتواند حیات
و سرزندگی را به این بافتها برگرداند و هویت آنها را حفظ نماید (سؤال
 6پرسش نامه :دیدگاه شهروندان در زمینه بافتهای تاریخی) .بر اساس
آنچه که از تحلیل ســؤاالت  1تا  6بیان شد ،درک عمومی شهروندان
شهر قزوین از محیط شهری خود «باال» است.
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خودشــان ،آگاهــی باالیی از موضوعــات مربوط به محیطشــهری
دارند (ســؤال  11پرســش نامه :میزان آگاهی و اطالعات شهروندان از
موضوعات مربوط به محیطشــهری از دیدگاه خودشــان) .همچنین،
 4اولویت اصلی شــهروندان درباره موضوعاتی که احســاس میکنند
نســبت به آن اطالعات کافی ندارند ،اثر مواد شیمیایی استفاده شده در
محصوالت روزانه بر ســامتی ،آلودگی آب ،خاک و غیره ،آلودگی صدا
و آلودگی بصری ،و اثر مجتمعهای تجاری جدید بر شهر هستند .نتایج
آزمون کایدو یکبعدی برای تمامی گزینههای سؤال ( 12موضوعاتی
که شهروندان در مورد آنها اطالعات کافی ندارند)« ،باال» است .بنابراین
سطح ناآگاهی شهروندان از مسائل موجود در محیطشهری ،باال است.
 3منبع اصلی کسب اطالعات مربوط به محیطزیست در بین شهروندان
نیز ،اخبار تلوزیون و رادیو؛ فیلمها و مستندات تلوزیون؛ و اینترنت است
(سؤال  13پرسش نامه :منابع کسب اطالعات محیطزیستی).
تحلیل سؤالهای مربوط به رفتار شهروندی محیطزیستی
به منظور سنجش رفتار شهروندی محیطزیستی سؤاالتی مطرح شده
است که نتایج حاصل از آزمون کایدو یکبعدی برای این سؤالها در
جدول  5نشان داده شده است.
همانطور که در جدول 5نشان داده شده است ،تنها نتیجه آزمون سؤال
 16که مربوط به افزایش ســطح دانش نسبت به مسائل محیطزیستی
است« ،باال» میباشد .در واقع ،نتیجه حاصل از بررسی کلیه رفتارهای
تعریف شده تحت عنوان رفتار شهروندی محیطزیستی «پایین» است.

این امر نشان دهنده این موضوع است که شهروندان شهر قزوین خیلی
کم ایــن رفتارها را انجام میدهند .در ایــن پژوهش تعدادی متغیر به
عنوان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی محیطزیستی در نظر گرفته شده
اســت .جدول  6مقدار آزمون کایدو تکبعدی ،آزمون اسپیرمن ،سطح
معنیداری ،و نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای مختلف
موجود در پژوهش را نشان میدهد.
همچنین بــه منظور یافتن رابطه متغیرهای جمیعتشــناختی و رفتار
شــهروندی محیطزیستی از آزمون کروســکال -والیس استفاده شده
است .جدول  7اطالعات آماری این آزمون را نشان میدهد.
همانگونه که در جدول  7نمایان اســت ،برای اغلب شــاخصها ،به
دلیل بزرگتر از  5درصد بودن سطح معنیداری نمیتوان نتیجه گرفت
که متغیر جمعیتشــناختی تأثیری در رفتار محیطزیستی دارد .به بیان
دقیقتر در مورد بیشتر متغیرها ،تفاوتی بین رفتارهای محیطزیستی در
طبقات مختلف متغیرهای جمعیتشناختی پیدا نشده است.
نتیجهگیری
شــهرها به عنوان بزرگترین سکونتگاه بشــر ،همواره در حال تغییر
و تحول هســتند .از بینرفتن ارزشهای طبیعی موجود در شهرها و یا
پیرامون آن به هنگام رشــد و توسعه و یا از بینرفتن بافتهای تاریخی
شــهرها بیشترین تأثیر را بر محیط اجتماعی و فرهنگی شــهر خواهد
داشت و حس هویت و اینهمانی با محیط را در شهروندان از بین خواهد
ط مصنوع ،محیط طبیعی و محیط
برد .محیطزیست شهری شامل محی 

هویت شهر

جدول  .5تحلیل مربوط به سؤالهای مربوط به رفتار شهروندی محیطزیستی
سؤال
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نتیجه آزمون کایدو یکبعدی

 .14آیا شما تاکنون عضو گروهی بودهاید که هدف اصلی آن حفاظت از محیطزیست باشد؟

پایین

 .15آیا شما تاکنون در راهپیماییهایی برای ابراز عقیده درباره محیطزیست شرکت کردهاید؟

پایین

 .16آیا شما تاکنون هیچ خبرنامه ،روزنامه یا انتشارات دیگری که توسط گروههای محیطزیستی نوشته شدهاند ،خواندهاید؟

باال

 .17آیا شما تاکنون به مقامات محلی و یا شهری برای حمایت از حفاظت محیطزیست نامهای نوشتهاید و یا با آنها تماسی داشتهاید؟

پایین

 .18آیا شما تاکنون در مورد تخریب باغهای پیرامون شهر و یا کمبود فضاهای سبز در داخل شهر اعتراضی به مقامات محلی و یا شهری داشتهاید؟

پایین

 .19آیا شما تاکنون در مورد ساختوسازهای بلند مرتبه در شهر خود (مانند ایجاد برجهای تجاری ـ اداری) اعتراضی به مقامات محلی و یا شهری
داشتهاید؟

پایین

 .20آیا شــما تا کنون اعتراضی در زمینه تغییرات و نوســازی در بافتهای فرسوده و تاریخی و غیره (مانند احداث خیابان انصاری در بافت تاریخی)
داشتهاید؟

پایین

 .21آیا شما تاکنون به منظور افزایش دانش خود در زمینه روند تغییرات کالبدی شهر خود (توسعه شهر قزوین و از بین رفتن باغهای پیرامون شهر،
ساخت برجهای مسکونی در شمال شهر و غیره) مطالعهای انجام دادهاید؟

پایین

شهروندی محیطزیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین

جدول  .6وضعیت متغیرهای مختلف اثرگذار بر رفتار شهروندی محیطزیستی
متغیر مستقل

مقدارآزمون کایدو تکبعدی

مقدار آزمون اسپیرمن

سطح معنیداری

نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن

قصدها و نیتهای رفتاری

باال

٭ 0/262

0/000

همبستگی مثبت و معنیدار است.

توضیحات
نگرش به سمت عمل
توضیحات
منبع کنترل
توضیحات
دانش محیطزیستی
توضیحات
آگاهی محیطزیستی
توضیحات
حس تعلق به مکان
توضیحات

قصد و نیت برای انجام رفتار شــهروندی محیطزیســتی وجود دارد و با افزایش سطح قصدها و نیتهای افراد به سمت این رفتار ،میزان بروز این
رفتار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
باال

0/007

٭ 0/177

همبستگی مثبت و معنیدار است.

نگرش شهروندان نسبت به رفتارهای شهروندی محیطزیستی مثبت است و با افزایش نگرش مثبت افراد به سمت رفتار شهروندی محیطزیستی،
میزان بروز این رفتار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
پایین

همبستگی معنیدار نیست.

0/156

٭ 0/093

اکثر شــهروندان فکر میکنند که قادر به انجام تغییر در محیطزیســت خود نیستند (مقهوم منبع کنترل) ولی هیچگونه رابطه معنیداری میان این
متغیر و رفتار شهروندی محیطزیستی وجود ندارد.
پایین

0/000

٭ 0/303

همبستگی مثبت و معنیدار است.

ســطح دانش محیطزیستی در مجموع پایین است و هر چقدر دانش محیطزیستی باالتر بوده ،میزان بروز رفتار شهروندی محیطزیستی نیز باالتر
بوده است.
باال

0/004

٭ 0/188

همبستگی مثبت و معنیدار است

ســطح آگاهی محیطزیستی در مجموع باال است و هر چقدر آگاهی محیطزیستی باالتر بوده ،میزان بروز رفتار شهروندی محیطزیستی نیز باالتر
بوده است.
باال

0/158

٭ 0/093

همبستگی معنیدار نیست

حس تعلق شهروندان نسبت به محل سکونت خود باال است ولی رابطهای میان این متغیر و رفتار شهروندی محیطزیستی به دست نیامده است.
* = در خطای  0/01معنی دار است.
جدول  .7اطالعات بررسی تفاوت بینگروهی در مورد متغیرهای جمعیتشناختی
سطح معنیداری

جنسیت

سطح معنیداری

درآمد
شناخت و سنجش رفتار

0/631

سطح معنیداری

سن
شناخت و سنجش رفتار

0/146

پرســش نامه اقــدام گردید .با طرح ســؤاالتی ،حساســیت و نگرش
شــهروندان در زمینه مهمترین تغییرات موجود در شهر خود (تغییرات
موجود در زمینه حملونقل ،تغییرات صورت گرفته در بافتهای تاریخی
و نادیده گرفته شــدن آثار تاریخی ،احداث برجهای اداری ،مسکونی و
تجاری در نقاط مختلف شهر ،و از بینرفتن باغستانهای پیرامون شهر)
ســنجش شد .نتایج حاصل از تحلیل پرســش نامه بیانگر این موضوع
است که )1 :درک عمومی شهروندان شهر قزوین از محیط شهری خود
نسبت ًا باال اســت )2 .محیطزیست شهری برای شهروندان شهر قزوین
دارای اهمیت است و آنان خود را توانا در ایفای نقش و اتخاذ مسئولیت
نسبت به آن میدانند )3 .آگاهی مردم نسبت به مسائل مربوط به محیط
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اجتماعی -اقتصادی اســت .رفتارهای شــهروندان در نسبت با محیط
شــهری خود که از آن تحت عنوان رفتار محیطزیســتی یاد میشود،
بیشترین تأثیر را بر این محیط دارد .این رفتارها میتوانند در جهت حفظ
محیطزیست شهری باشند و یا در جهت عکس آن .باالترین سطح این
رفتارها در محیط شهری ،شــهروندی زیستمحیطی خوانده میشود.
یک شــهروند محیطزیستی فردی اســت كه نسبت به محیط شهری
خود ،آگاهی دارد و به منظور حل مشــكالت زيستمحيطي ،مشاركت
فعالي در تمامي سطوح دارد.
به منظور دســتیابی به هدف کالن «شناســایی و تحلیل زمینههای
شــکلدهنده رفتار محیطزیستی شهروندان شــهر قزوین» ،به تدوین

شناخت و سنجش رفتار

0/139
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تحصیالت

0/253
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شــهری از دیدگاه خودشان باال است ،اما ســطح آگاهی آنان در مورد
تمامی مسائل مربوط به محیط شری باال نیست.
بنابراین مفهوم شــهروند محیطزیســتی تا حدی در شهروندان شکل
گرفته است .اما به منظور بررسی دقیقتر این مفهوم ،سؤالهای بخش
دوم پرســش نامه طرح شــدند .نتایج حاصل از تحلیل رفتار شهروندی
محیطزیستی ،بیانگر پایینبودن سطح این رفتار است .بررسی متغیرهای
مورد مطالعه نیز نشاندهنده باال بودن میزان انگیزه و رغبت شهروندان
برای انجام رفتار محیطزیســتی اســت اما مهمترین مانعی که در این
زمینه وجود دارد ،پایینبودن ســطح دانش در میان آنها است .همچنین
ســطح منبعکنترل نیز پایین است .منبع کنترل به این معنا است که آیا
مردم فکــر میکنند که توانایی ایجاد تغییــرات از طریق رفتار خود را
دارند یا خیر .بنابراین شهروندان شهر قزوین گمان نمیکنند که بتوانند
تغییری را از طریق رفتار خود ایجاد کنند .این مورد خود دلیلی بر بیثمر
دانســتن اعتراض کردن و در نتیجه پایین بودن سطح اعتراضات آنها
نسبت به مشکالت محیطزیستی است.
در کنار تحلیل ســؤالهای پرســش نامه ،متغیرهای دیگری همچون
عوامــل قانونی و عوامل زیرســاختی و نهادی نیز مورد بررســی قرار
گرفتند .در زمینه عوامل قانونی به بررســی جایگاه شهروندی در قانون
اساسی ،قانون شوراها و قانون شــهردایها پرداخته شد .نتایج حاصل
از بررسی این قوانین نشــان میدهد در این قوانین اشارهای به مفهوم
شــهروندی نشــده اســت .طبع ًا تعریفی نیز برای آن ذکر نشده است.
همچنین بدیهی اســت که تعریفی از حقوق شــهروندی محیطزیستی
نیز بیان نشــده اســت .عدم تعریف صحیح این موارد در قوانین ،زمینه
شکلگیری مفهوم شهروندی را در شهروندان کاهش میدهد و زمانی
که این مفهوم در بین شهروندان شکل نگیرد ،میزان مسئولیتپذیری،
حساســیت و نگرانی آنها در زمینه مســائل مربوط به شهر خود پایین
خواهد بود .در مورد عوامل زیرســاختی و نهادی نیز میتوان به فعالیت
و عملکرد تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی اشاره کرد .این تشکلها
بــه دلیل محدویتهای موجود ،دامنه فعالیتی وســیعی ندارند .بنابراین
عدم آشنایی شهروندان با آنها هم به دلیل فعالیتهای اندک تشکلها
در این زمینه اســت و هم به دلیل عدم تالش شهروندان در این زمینه
بــا وجود آن که به عنوان شــهروند وطیفه دارند که به شناســایی این
تشکلها اقدام نمایند .بنابراین در مجموع میتوان اظهار کرد که انگیزه
و نگرش شهروندان در مورد انجام رفتار طرفدار محیطزیست و یا رفتار
شهروندی محیطزیستی مثبت اســت ولی زمینههای کافی برای بروز
این رفتار در آنان وجود ندارد.
تغییر هر رفتاری ،نیازمند طی کردن یک فرایند اســت و نمیتوان به
آن به عنوان یک حادثه نگریســت .رفتار شهروندی محیطزیستی نیز

از این مقوله مســتثنا نیست .به منظور بهبود رفتارهای محیطزیستی و
تغییر آنها در جهت طرفدار محیطزیســت ،در گام اول نیازبه شناسایی
آن دسته از رفتارهایی است که در اولویت قرار دارند .به دالیل مختلف
که مهمترین این دالیل کمبود منابع در دســترس اســت ،امکان تغییر
تمامی رفتارهای محیطزیســتی وجود ندارد .در گام بعد ،نیازبه شناخت
عوامل مؤثر بر این رفتار اســت .شــناخت این عوامل ،موانع پیشروی
تغییر رفتار را آشــکار خواهد کرد .با رفع این موانع ،تغییر رفتار تسهیل
خواهد شد .سپس باید مداخله در رفتار صورت گیرد و گام نهایی ارزیابی
این مداخالت است.
آموزشهای شــهروندی (به ویژه آموزش حقوق شهروندی و آنچه به
عنوان حق داشــتن محیطزیست سالم اســت) ،تدوین مقررات قانونی
(توجه به حقوق قانونی و حقوق کیفری در کنار یکدیگر) ،نشــان دادن
رفتارهــای مطلوب یا پیامدهای رفتارهای نامطلوب (به ویژه بهرهگیری
از رســانهها) ،و فراهم کردن عوامل زمینهای جهت بروز رفتار (به ویژه
افزایش راههای ارتباطی مردم با سازمانهای مسئول در شهر) ،مهمترین
پیشنهادات در زمینه تغییر رفتار شهروندی محیطزیستی هستند.
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Cities are the living organisms and constantly changing and evolving. Changes in the physical, socio-cultural, and
natural environment are inevitable in the process of urban development. These changes are the result of planning
through development plans or they happen without any planning. Obviously, changes that are along with the past
are optimized and changes that are discontinuous with it are not. Trend of changes in recent decades shows that
natural values and sometimes historical and heritage values have been overlooked. The disappearance of these
values, results in destroying the identity of cities.
Citizens take more responsibility to their urban environment. Their behavior in the urban environment that called
"environmental behavior" may seem small, but when it is viewed as a whole, shows its importance. Citizens don't
only have the right of contributing to improve the urban environment but also have the duty of protecting different
values in cities. Citizens should recognize their duties and know that they should raise their awareness of the urban
problems, being sensitive and concern for the problems, enhance their skills to decrease these problems, and
participate in solving these problems, to create environmental citizenship behavior.
Thus, in this paper, after reviewing the existing literature in the field of environmental behavior, the most important
contexts and factors of environmental behavior have been extracted. Environmental behavior of Qazvin's citizens
has been reviewed and analyzed also. This city, in recent decades, had faced with considerable development
pace and some problems such as, loss of orchards surrounding the city (environmental values) and the loss of
historical contexts (historical_ heritage values). So, after evaluating the sensitivity and concerns of Qazvin's citizens
about the main changing trends, the level of environmental citizenship behavior is questioned and both the causes
and contexts of this behavior are obtained. Total purpose of this study is identification and analysis of contexts
of Qazvin citizen's environmental behavior and its methodologies are survey and Correlational. Population of this
study is Qazvin citizens that base of Cochran Formula, the number of sample is 233 people. In order to analyze the
questions of the questionnaire, one-dimensional square test and to find the correlation between variables, Spearman
correlation and Kruskal–Wallis tests are used. The results indicate a low level of environmental citizenship behavior
of citizens in Qazvin. The most important factors in this case, are the low level of knowledge, lack of infrastructure,
institutional, and legal factors for the occurrence of these behaviors.
In fact, among the three actions that are defined in this study as the environmental behavior (including membership
in environmental organizations, increase the knowledge on urban environmental issues, and protest to urban
environment problems), Qazvin's citizens only study environmental issues, and other behaviors are very low.
Accordingly, Citizenship education, codification (according to the Legal rights and criminal rights together),
demonstrating the desired behavior or the consequences of inappropriate behavior and providing the contextual
factors to outbreak the behavior (especially increase the communications between the public and authorities), are
the main suggestions for changing environmental citizenship behavior.
... Keywords: Environmental Citizenship, Environmental Behavior, Citizens, Qazvin City.
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