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محیطی در گیري ارزشی با شهروندي زیستبررسی رابطه جهت
تهران19و3،11بین شهروندان مناطق 

3دکتر صادق صالحیو2قاسم مشکینی،1امیر رستگار خالددکتر

17/2/96پذیرش:اریخت20/5/95:وصولتاریخ

چکیده:
انسانزندگیازراامنیتآرامش وتنهانهمحیطیزیستيفاجعه

کند. محیط زیست شهريمیتهدیدرا نیزبلکه موجودیت بشررباید،می
هاي انسانهایی که زندگی در آنها جریان دارد در فعالیتي محیطمانند همه

ي رابطهاین پژوهش به بررسی پذیرد. تأثیر گذاشته و از آن تأثر می
و 11، 3ي (گیري ارزشی با شهروندي محیط زیست در بین سه منطقهجهت

. پژوهش حاضر با روش پیمایش انجام شده است و پردازدی) شهر تهران م19
ساکن شهر )سال60سال (تا 18باالي ي آماري تحقیق شهروندان جامعه

ي ي شهر با شیوهندان سه منطقهنفر از شهرو384ي تحقیق تهران و نمونه
اي ساده انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه گیري چند مرحلهنمونه

هاي توصیفی و استنباطی و با هاي حاصل نیز از طریق آمارهباشد. دادهمی
هاي به اندیافتهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهSPSSافزار استفاده از نرم

گرایی افقی و عمودي با ند که بین فردگرایی و جمعدهدست آمده نشان می
محیطی رابطه وجود دارد و در این بین؛ تأثیر فردگرایی شهروندي زیست

افقی از همه بیشتر است.
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مسألهیانبومقدمه
دربشريفرهنگوتمدنواستجهانیهمميلهأمسیکزیستمحیطيلهئمس

ازجدانهوطبیعتازجزئیمازیرااست.اومحیطوانساندیرین بینروابطحاصلواقع
کنونیجهانداریم. درزیستمحیطحفظبهخود نیازوجودحفظبرايوهستیمطبیعت
واز جنگترمگینسهونهادهویرانیبهروسابقهبیآهنگیباانسانیزیستمحیطکیفیت

استآنهمرويبرزیستمحیطمتخصصانهايتالشيهمهاست. معنیبیماريوفقر
(شیرزاداجیرلو گرفتخواهدبیشتريشدتنزدیکيآیندهدرانسانیمشتقاتدردها وکه

زندگیازراامنیتوآرامشتنهانهمحیطیزیستي). فاجعه4-5: 1391و همکاران، 
محیط زیست شهري مانند کند.میتهدیدرا نیزبشربلکه موجودیتید،ربامیانسان
أثیر گذاشته و از هاي انسان تهایی که زندگی در آنها جریان دارد در فعالیتمحیطيهمه

ثیر متقابل اگر أپذیرد، و به دلیل شمار جمیعت زیادي که در آن درگیرند این تثر میآن تأ
ه بار خواهد آورد. بیشتر ما در شهرهاي کوچک و بزرگ محیطی بمخرب باشد فجایع زیست

محیطی بروز کنیم و در این محیط شهري است که بسیاري از مشکالت زیستزندگی می
ها در حال رشد هستند و بر روي سرزمینها از نظر اندازه مرتباًکند. شهرها و شهركمی

از بین هاي کشاورزي رانشوند و با رشد خود مناطق با ارزش طبیعی و زمیمیگسترده
هاي وحش توجه خود را بر سرزمینمحیطی در گذشته معموالًبرند. فعاالن زیستمی

و ها و شهرها اهمیت خواهد داشت کردند. اما در آینده تمرکز بر روي شهركمتمرکز می
هاي هاي مناسب و قابل زیست توجه کرد و بین فعالیتعنوان محیطباید به آنها بهمی
عتی و تجاري و کیفیت محیط زیست شهري هماهنگی ایجاد کرد. ما به تدریج در حال صن

افزون از طور روزثیر ما بر محیط زیست بهأشهري هستیم و تيتبدیل شدن به یک گونه
شود این وضع تا حدودي ناشی از وضیعت رشد جمیعت انسانی آثار حیات شهري ناشی می

موضوعامروزه).7- 1392:10آوري است (بوتکین، و تا حدودي نیز نتیجه تغییرات فن
درصد90شایدفنی است،امريو نهاجتماعیموضوعی،چیزهرازبیشزیستمحیط

یاکمبودمواردبعضیدر(وقانوننکردنرعایتبهمربوطکشورزیستمحیطمشکالت
باشد. اقتصاديواجتماعیثباتیبیپایه،زیستیمحیطاصولآموزشکمبود،)قانونضعف
ايگونهباشد. بهمیپیچیدهوتخصصینوعاززمینگرمایشمانندمشکالتازکمیدرصد

استفادهبرايجهانیکنند. تقاضايحلراآناندنتوانستههمپیشرفتهکشورهايحتیکه
دایجاخطراینباهمقابلراهتنهاوساختهمواجهخطربارامحیطسالمتطبیعیمنابعاز

مردمو آموزش)زیستمحیطازحفاظتهايسازمانمانند(خصوصیودولتیيهاگروه
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در محیطیزیستتبلور فرهنگ ). 92: 1391(نجفیان و نامداري، استخصوصایندر
جامعه این است که فرد فرد آحاد مردم جامعه در جمیع جهات محیط زیست را یک 

آن که هوا، آب و زمین يدهندهه تشکیلو با ارزش بدانند و هیچگاحیاتی يپدیده
قلمرواندکهکردهپیدادامنهبقدريمحیطیزیستمسائلاکنونباشند آسیبی نرسانند. می
فرهنگیيریشهمحیطیزیستمسائلکلدرو؛شودنمیختمفنیمسائلبهدیگرآنها

باساختاريصورتبهبایستیجامعهیکفرهنگیهايبافتپذیرشمنظوربهودارند
محیطباارتباطدرنابهنجاررفتارهايزیستمحیطيمسألهدر.نمودبرخوردموضوع
محیطیزیستاوضاعازدرستدركعدموشهرنشینیفرهنگباناآشناییعلتبهزیست
ازاستفادهفرهنگمردمزیراباشدمیمردمفرهنگیاعتقاداتوضعیتوجامعهبرحاکم
راطبیعتبازیستیهمباهمراهزیستنفرهنگومحیطیزیستاناتامکوطبیعیمنابع

. رفتار شهروندان در برخورد با محیط اندنکردهدرونیآن رابه درستییاواندنیاموخته
در حیات شهري استمحیطیزیستدر کاهش مخاطرات زیست اطرافشان عامل مهمی

گیرد، طح فرهنگی مورد مطالعه قرار میکه سهنگامی). 1: 1393آبادي و همکاران،(ملک
زنجیره در نظر گرفته یکگرایی براي نشان دادن پایان در مقابل فردگرایی و جمع

گرایی در گرایی یا جمعفرديگیري جهتعنوان یکی از دو ها اغلب بهشوند، و فرهنگمی
دهد ن مییقات نشابا این حال، تحق. )1989،یساند(تریشوندجهت خود شرح داده می

مشابه وجود داشته باشند و یک فرد ، بصورت د در فرهنگنتوانگرایی میفردگرایی و جمع
اینگلهارت معتقد .باشددر اختیار داشته با هم هاي فردي و جمعی را ممکن است گرایش

هاي هاي فرامادي مانند ارزشرسد ارزشاست زمانی که جامعه به رفاه مادي می
ها نیز کند. ارزشیدا میدر جامعه پیابد و علم ارزش عمومیتعمیم میمحیطیزیست
شود که نگرش و رفتارهاي گفته میها هستند. غالباًرفتار انسانيکنندهتعیین
ها اهداف یا معیارهاي مهم در زندگی هاي فرد ارتباط دارند. ارزشبا ارزشمحیطیزیست

طور آنها پایه و کنند. همینایفاء میو راهنما را براي فرد شخصی هستند که نقش مرجع
شوند؛ به عبارتی دیگر، گیري نگرش و اصول راهنماي رفتار محسوب میاساسی براي شکل

کنند. در رابطه با مسائل حسب ارزشی که امور برایشان دارد، رفتار میافراد بر
ها نقش آید، ارزش، در جایی که بین منافع فردي و جمعی تضاد بوجود میمحیطیزیست
هایی است که فراتر از منافع خود محیط زیست برگرفته از ارزشدارند. رفتار حامیمهمی

ازجلوگیريوزیستمحیطبهرساندنآسیبازاجتنابراهکارهاي. یکی ازهستند
حالیدرایناستگرایانهطبیعتابعادسويوسمتبههاانسانرفتارتغییرآن،تخریب
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ایجادنیازمندابتدادرخاص،موضوعیباارتباطدررفتاريتغییراتبهیابیدستکهاست
هاينگرشدركاست. بنابراین،موضوعهمانبهنسبتافرادنگرشدرتغییر

راستايدرجدیدهايبینشبهیابیدستدرمحققانياولیهواساسیهدفمحیطیزیست
نشان1سیرزاست. مطالعاتمحیطیزیسترفتارهاييزمینهدرتحقیقاتبهکمک

کندپیداتغییربایدمیفرددانشدارد. ابتداوجودفرددرتغییرسطحچهارکهدهدمی
فرديرفتارتغییرموجبنگرشتغییرونگرشتغییرموجبدانشتغییر دراین(آموزش)،

فردنگرشتغییرترتیبشود، بدینمیگروهیرفتارتغییرموجبفرديرفتارتغییرو
رفتاربرتواندمیفردنگرشدرتغییردارد.نیازبیشتريزمانبهويفرديدانشبهنسبت

زیستهايگذارد. بحثتأثیرويسازمانی)و(اجتماعیگروهیرفتاربرنهایتدرووي
هاییبحثترینجديوصداترینوسرپرسیاسیحتیوعلمیمحافلدرامروزهمحیطی

تعادلکهاستاینکندمیامروزبشرکهبزرگیخطرشوند، احساسمیمطرحکهاست
نابودرابشرحیاتتردیدبدونیابدادامهاگررونداینواستخوردههمبهزیستمحیط
وتوسعهاجتماعی،محیطبارابطهدرمحیط زیستحفاظتنهاییهدفکرد.خواهد
درمحیطیزیستفرهنگتقویتزنیوجامعهسطحدرمحیطیزیستهايآگاهیافزایش
تحقیق در ). 136-137: 1391(حقیقتیان و همکاران، باشدمیاجراییمختلفسطوح

اي کیفیت هواي شهر تهران نجام شده توسط ندافی و همکاران تحت عنوان بررسی مقایسها
شخص شد که در سالم1386و 1385هايسالتعاقب آن در و م1377و 1376در سال
خیلی غیر ناسالم بوده درصد از روزها5و درصد روزها ناسالم 32کیفیت هوا در1376

درصد) افزایش یافت. 6روز (34به ترتیب به 1377حالی که این موارد در سالاست، در
روز 218نیز1386روز و در سال261، شاخص کیفیت هوا در1385همچنین در سال

نیا و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند ارفعیاز حد استاندارد بوده است. بیش 
روز 40روز در وضعیت ناسالم،297، 1390که طبق شاخص آلودگی هوا، تهران در سال

از نظر مطلوبروز در وضعیت خطرناك بوده که این وضعیت با شرایط4بسیار ناسالم و
). 38: 1390نیا و همکاران، ارفعی(بسیاري دارديمحیطی فاصلهاستانداردهاي زیست

جعفر تشکري هاشمی، 1395در اسفند خودروخبرهمچنین به نقل از سایت خبري 
4در تهران را ي موجودمعاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران تعداد خودروها

آینده تعداد يدر دو دههشود بینی میاعالم کردند که پیشهزار خودرو 200و میلیون
که اگر این تعداد از لحاظ فنی دچار مشکالتی رسد میمیلیون دستگاه 50به خودروها

1 Sears
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توانند آلودگی شدیدي به همراه داشته باشند.سرنشین تردد کنند میباشند یا بصورت تک
تقویتمقابلدرهاآنمیزانازو کاستنبازدارندهعواملنقشازدرستدركروایناز

اقداماتیاگر. بیانجامدمحیط زیستازحفاظتامردرقیتموفبهتواندمیمشوقعوامل
آیندهدرنپذیرد،صورتاستانو طبیعیگاهیزیستمنابعازحفاظتيزمینهدراساسی

أکید بر با تداشت. باید استان و ایران خواهیمزیستمحیطخصوصدرجديمشکالتی
شهري تهران را بشناسیم و يتغییرات فرهنگی جامعهمحیطیزیستگیري شهروندي شکل

پیشنهاداتی در خصوص افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی و همچنین يبا ارائه
يگیري از مشارکت فعاالنهبهره، محیطیزیستهاي شهروندان در مشارکت افزایش انگیزه

اقدامات الزم را صورت دهیم. ، محیطیزیستيشهروندان در زمینه

پژوهشمبانی نظري
اجتماعیکعضوشهروند«استنفورد: يهالمعارف فلسفعریف شهروند در دایرهت

محفوظاوبراينیزعضویتوظایفالبتهکهاستمندبهرهحقوقیازکهاستسیاسی
پرداز ترین نظریهشناخته شده،)1950(1بندي کلی، مارشالدر یک تقسیم». است

ره خالصه کرده است که هنوز بسیار مورد هاي این حوزه را در سه دوشهروندي، دگرگونی
، مالکیت، گسترش حقوق 19ياستناد است؛ تثبیت حقوق مدنی شهروندي در پایان سده

يدوم سدهيو تثبیت حقوق و وظایف اجتماعی شهروندي از نیمه20يسیاسی در سده
بایدشهروندانهمراهبهدولتیو مجریانگذارانقانونشناسان،راستا، جامعههمیندر.20
وزیست بشتابندمحیطحفظبهبخشیدنالویتباشهرونديو حقوقشهرحفظیاريبه
ظهورازناشیتحوالتبررسیبهجهات مختلفازاي،حرفهيهانگرشتغییربهتوجهبا

ابعادوشهري بپردازندزیستمحیطتخریبدرصنعتیدولتوتوان شهروندوآوريفن
دولت وشهروندانشناختمعرضدرپایداريتوسعهبهشدنقایلاهمیتباراآنمختلف
بههاپژوهشسويوسمتوسازندنمایانراآنانرويپیشتا چالشدهند،قرارمردان
: 1388(پیري و قاسمی، معطوف گرددشهروندانومسئوالنيهامسئولیتوحقوق
206.(

نخستین را برايیا ریسکآمیزمخاطرهيهنظریه و مفهوم جامع)،1992(2الریش بک
بک نظراز). 23: 1388، دادهیرو توسلی(دآلمانی منتشر کرزبانبه1986بار در سال 

1 Marshal
2 Ulrich Beck
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بهمحیطیزیستمشکالتآندرکهبریممیسربهآمیزمخاطرهيجامعهدرمااکنون
درداشت. بکبستگیاجتماعیيطبقهبهآنازپیشکهشوندفرض میوضعیتیعنوان
بهجوامعیبرايراآمیزمخاطرهيجامعهيکلمهمنگویدمیآمیزمخاطرهيجامعهتعریف

زندگیتمامویرانگري،خوديآفریده،خودسوي احتماالتازییهاچالشباکهبرممیکار
بهکهيشوند. چیزمیآشکاربارهبه یکواندپنهانبدواًکهاحتماالتیاندمواجهزمینروي

اولفازدرداردوجودفازدوحالتایندر؛شودمیتبدیلسیاسیيتوسعهمحوريمشکل
هدایتنظامیکتحتایندومفازدروکنیممیزندگیویرانگريخودبادر برخوردما

تبدیلسیاسیيتوسعهمحوريمشکلبهکهچیزيیابدگسترش مینامسئولونشده
بایدوهستیمروبروطبیعیجهاناز طرفییهابندوبا قیدمادرنیتهمدومفازدر؛شودمی

تحلیل بک ).11- 12: 1393فر و همکاران، کنیم (خوشمیزندگیچطورکهکنیمانتخاب
هاي ملی، آمیز حاکی از این است که نهادهاي متمرکز، نظیر حکومتمخاطرهياز جامعه

هاي مربوط به و دغدغهمحیطیزیستهاي فاقد قابلیت پاسخگویی به دغدغهاساساً
شناختی هاي اجتماعی و جامعهیز، با چالشآمي مخاطرهانداز جامعهاند. از چشممخاطره

محیطیزیستبینی متعارف برخورد کرد. در عوض، مشکالت با جهانتوانپایداري نمی
با راه حلی وسیعی از مشکالت اجتماعی، فردي و نهادي است که يوابسته به مجموعه
آفرینند که در نوع خود میها مشکل جدیديشود، حتی خود راه حلساده برطرف نمی

هاي جدید دشوار است. شود، در این ساختار اجتماعی نوظهور، درك واقیعتتر نمیبغرنج
اروین، (گریزندخورند و میما لیز میآنها به راحتی از میان انگشتان دستان مفهومی

1393 :85-84(.
شناسی محیط زیست، رشد و پیشرفت گذاران جامعه، یکی از بنیان1دانالپرایلی

موضوعات این رشته را در آن دوره، در دو مرحله تشریح کرده است؛ نخست آنکه محققان 
هاي سنتی ثیر پذیرفتند و دیدگاهأاز رخدادهاي فراوان حول مسائل محیط زیست ت

مورد را درهاي اجتماعی و نهادهاي رسمیجنبشافکار عمومی، يشناسی دربارهجامعه
هاي اجتماعی فعاالن محیط زیست و راهکارها و مانند ویژگیمحیطیزیستموضوعات 

شناسان به ایجاد این اساس، جامعهآنها به کار گرفتند. بريراهبردهاي مورد استفاده
عالقمند شدند و اي مستقل و مخصوصعنوان حوزهشناسی محیط زیست بهجامعهيرشته

(هانیگان، بین جوامع صنعتی و مدرن محیط زیست در نظر گرفتنديکانون آن را رابطه

1 Dunlap
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ناپذیرياجتنابمورددرعمومیمباحث1ون الیرودانالپزعمبه). 1392:16جان،
و"طبیعتتعادلحفظ"اهمیتپایا،حالتاقتصادیکبهرسیدنلزوم،"رشدمحدودیت"

دارد،وجودها انسانياستفادهبرايتنهاطبیعتکهمحورانهانسانيایدهاینردبهنیاز
چنینکهگیرندمینتیجهها آنتغییرات،اینبارابطههستند. درتغییراتاینازییهامثال
ياستعارهبیانشبهتریندهند، شایدمیتشکیلرابینیجهانیکهمکناردرییهاایده

يهااختالفکهجدیددیدگاهاینتمایزبرايالیرونوباشد. دانالپ"زمینيسفینه"
. نامیدندجدیدمحیطیزیستپارادایمراآنداشتغالباجتماعیپارادایمبااساسی
وموجودات،سایرازجدارامردمغربی،مسلطبینیجهانکهگویندمیدانالپو2کاتون
غیراکولوژیکیاساساًتصورات،اینکهاستپایهاینبرآنهابیند. بحثمیخودتقدیرارباب

سایربرحاکمقوانینازبشرکهاندشدهبزرگایدهاینبامدرنيهاانسانواقع،هستند؛ در
این. استگرفتهنام"بشرمعافیتنگرش"بینیجهاننوعاست. اینمبراموجودات

دارد، تطابقنامندمی"محوريانسان"سبزمتفکرانازبعضیکهچیزيبابینیجهان
زمینفرازبرپروازبهراها انسانشدن،صنعتیکهیافتگسترشآنجاازبشرمعافیتيایده

بهظاهراًکهییهامحدودیتتمامبرتوانستندها آنوساختقادرها اقیانوسزیربهسفرو
). به اعتقاد بار199: 1389(صالحی، آیندفائقبودشدهتحمیلآنهابرشانطبیعتعلت

هاي اساسی افراد در مورد محیط گیريشامل جهتمحیطیزیستهاي نگرش،)2003(
هاي محققان به صورت کلی و بدون هیچ استثناء حاکی زیست است. آنها معتقدند که یافته

شودگیري منجر به رفتارهاي مسئوالنه نسبت به محیط زیست میاز آن است که این جهت
شناسیجامعهباکهفکريهايدر سنت«3گیدنزآنتونی). به نظر 409- 410(همان:
ترترسناكدنیاییگرایی،صنعت، ندارندجاییچندانبومیزیستهايمشغلهاند،آمیخته

بررويکسهیچکهدهدمیرخآوريزیانمحیطیزیستدگرگونیکهبه طوري. آفرید
هاییپیشرفترامحیطیزیستهايسیاستگیدنز». آن برکنار نیستتأثیراززمینيکره
نکتهاینوداردگرایشروابطونهادهااجتماعی،نظمشدناخالقیسمتبهکهداندمی

استقراربرايداندمیکوششیرامحیطیهاي زیستجنبشاو. استارزشمندبسیاراوبراي
آن راويکهقیاتیمردم. اخالدر زندگیهنجاريامنیتواخالقیبنیادهايفردي

ازیکی«اند.رفتهبینازو شهرنشینیامروزيدنیايدرکههستنداصولیآنپسنددمی

1 Van Liere
2 Caton
3 Anthony Giddens
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زندگیاستطبیعینظمدر میانزندگیحسرفتندستازشهري،نوسازيهايپدیده
»کندمیدورآنبهوابستگی جامعهوطبیعیدنیايواقعیاتازرامردمشهري،محیطدر

، نه فقط محیطیزیستيپیدایش مخاطره). از نظر وي53-54: 1390اکبرزاده، و(ادهمی
شدن، بلکه یک شاخص آن است. مصرف بیش از اندازه مدرنیته و فرایند جهانیينتیجه

اصلی مسائل يمنابع و معادن طبیعی و آلوده ساختن بیش از پیش محیط زیست، دو جلوه
يیک کشور یا یک حکومت معین، بلکه مسئلهياست که نه فقط مسئلهمحیطیزیست

محصول نیاز جهانی به حل مشکل جهانی پایداريجهانیان است. پیدایش مفهوم توسعه
اي است که امکانات و منابع توسعه را پایدار به معنی توسعهياست. توسعهمحیطیزیست
یر نیستند و به سرعت ناپذمنابع و ذخایر معدنی جهان پایاني آینده سلب نکند.هااز نسل

ن آسیب دیده است. وازيشود. الیهتر میگرمماًئزمین داياند. دماي کرهصرفدر حال م
همگی مظاهر مشکل هااند و ایندر حال نابوديهادریاها در حال آلوده شدن و جنگل

جهانی يواحدي در برابر کل جامعهيعنوان مسئلهاست که بهمحیطیزیستجهانی 
و افراد و هادولتار شده است و مقابله با آن به ضرورت جهانی براي تمامیپدید

نیز، در یک 1از نظر دابسون.)10: 1388(سلیمی، ي دنیاي امروز بدل شده استهاشرکت
ار در جامعه براي رسیدن به مسئولیت کمحیطیزیستانداز پایدار، یک شهروند چشم

طور هایی است که هر شخص بهفعالیتي تمامیبرگیرندهو این در ؛ي پایدار را داردتوسعه
(که شامل بازیافت، عنوان یک شهروندي که وابسته به محیط زیست سالم استنرمال به
ي انجام آنها را دارد. شود) وظیفهسانی به محیط زیست میرتجدید و خدمت،بازسازي

باشد. المللی میو هم بینهم ملیمحیطیزیستبرخالف انواع دیگر شهروندي، شهروندي 
را از سایر محیطیزیستعالوه بر این یک مسیر نهایی دیگر نیز وجود دارد که شهروندي 

با فضاهاي عمومیمحیطیزیستطور سنتی شهروندي سازد. بهانواع شهروندي متمایز می
تماع ها، مذاکرات، عمل کردن، اعتراض کردن و تقاضاها همه در اجدر ارتباط است. بحث

گذارد. شهروندي این عناصر سنتی را به اشتراك میمحیطیزیستدهند. شهروندي رخ می
ها در اجتماع اتفاق ي اینو همهتواند بحث کند، اعتراض کند، تقاضا کندمیمحیطیزیست

دانند که عمل خصوصی آنان داراي میمحیطیزیستافتد. عالوه بر این؛ شهروندان می
ي اعمال ما اعمال اجتماعی همهمحیطیزیستباشد. از نگاه شهروندان یمالزامات عمومی

پذیم، گیرد، از غذایی که در خانه میهستند. حتی مواردي که از خانه نشأت میو عمومی
دهیم و مواردي که براي تامین مایحتاج خود براي خانه سرما وگرمایی که به خانه می

1 Dobson
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خصوصی، داراي ي این تصمیمات ظاهراًند). همهي اجتماعی دارریشه(همهخریممی
نوعی از شهروندي محیطیزیستهستند. بنابراین شهروندي محیطیزیستالزامات 

محیطیزیستي شهروندي ضاهاي خصوصی است. در مجموع وظیفهو ففضاهاي عمومی
باشند. توانند زندگی بهتري داشته ي آن دیگران نیز میزندگی پایدار است که در نتیجه

کند. و با پرسش از مردم سطوح متفاوتی بررسی میمشاغل را درمحیطیزیستشهروندي 
سطوح باشد، دري رفتارهایشان میدهندههایشان که شکلانعکاس نگرشي درباره
ي توان گفت؛ مردم را دربارهتر میتر و خاصطور جزئیکنند. بهتري کار میعمیق

عدالتی مورد بررسی و پرسش قرار لت و بیهاي عدامینهي رفتارهایشان در زمالحظه
ا دالیل و (امهاي مالی واحد و یکسان هستندها به محركدهد. در بیشتر موارد پاسخمی

(دابسون) و این دالیل هستد که اهمیت دارند به اعتقاد منها متفاوت است)؛انگیزه
ها و ه رفتارهایی که با مشوقنسبت بمحیطیزیسترفتارهاي استخراج شده از شهروندي 

شوند، پایداري و دوام بیشتري دارند. این نیز باید به هاي مالی برانگیخته میبازدارنده
ن نگرش و رسمیت شناخته شود که اگر تغییرات رفتاري به عادت تبدیل شود تمایز بی

اد عوامل در مسیر توانیم دریابیم که چه تعداي ایجاد کند. اما ما میتواند مسئلهرفتار، نمی
اند. در هر یک از موارد معایب دار و طوالنی مدت شدن قرار گرفتهتغییرات رفتاري براي پای

و تحقق آن بسیار محیطیزیستهی وجود دارد. باید اعتراف کرد که شهروندي بمشا
ها و هاي مالی است. انگیزهناشی از محركيدشوارتر از رفتارهاي استخراج شده

حالی که شهروندي توانند یک شبه رفتارها را تغییر دهند. درالی میهاي ممحرك
تواند توسط یک شبکه وضعیتی شرح این دو راهی می؛بردزمان بیشتري میمحیطیزیست

باید ارتقا یابد. و محیطیزیستي آن شهروندي داده شود. میدانی وجود دارد که در حوزه
). 207و174: 2003(دابسون، رورشآموزش و پآن جایی نیست جز نظام رسمی

ه اي کچیزي که هست و بیشتر از آن گونهتریادنس معتقد است ما جهان را کمتر از آن
شخصی است. هايثیر فرهنگ بر جهت گیريأتيدهندهبینیم. این امر نشانهستیم، می

یانه هاي فردگراثیرگذار است. در گرایشگیري شخصی افراد تأدر واقع فرهنگ بر جهت
اهر شده و در روابط بر و به صورت یک هستی جداگانه ظوابستهتعریف از خود غیر

شود. در این حالت، افراد اختالفات شناختی زیادي تجربه کرده و در کید میعقالنیت تأ
کنند. فردگرایی به هاي فردي تا هنجارهاي موجود تکیه میتعیین رفتار بیشتر بر گرایش

گرایی با اهمیت دارد. این در حالی است که جمعبر عقالنیت اشاره ي و تکیه أاستقالل ر
اهداف گروه براي فرد و تبعیت از هنجارها، فرمانبرداري، پذیرش اقتدار و مشارکت تعریف 
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گرایی، تعریف از خود پیوسته با دیگران است، پیروي از هنجارهاي شود. در گرایش جمعمی
کنند و براي یرا تجربه مراد اختالالت شناختی کمیدرون گروه براي فرد اهمیت دارد؛ اف

س مفاهیم گیرد. تریادنشناسی و هماهنگی با گروه در اولویت قرار میآنها اطاعت، وظیفه
يدهندهفزاید. در هر دو حالت، افقی نشاناگرایی و فردگرایی میافقی و عمودي را به جمع

عمودي سلسله مراتب در روابط را نشان شود و کید میأوضیعتی است که در آن برابري ت
در مقایسه با کسانی که بندي افقی قرار دارند،این اساس، کسانی که در تقسیمدهد. برمی

ها)، به سلسله روستایی هندوستان و کاستي(مانند جامعهبندي عمودي هستنددر تقسیم
). 51: 1383(تریادنس، دهندمراتب اهمیت زیادي نمی

وهشپژپیشینه 
الف) تحقیقات داخلی

بر طبیعت محیطیزیستهاي آموزشی در تحقیقی که با عنوان اثرات اجراي برنامه
نفر از دختران و 100آماري يبا نمونه1392گردي، توسط شبیري و همکاران در سال 

(خارج از مدرسه، به اند که آموزش در فضاي آزادانجام گرفته، به این نتیجه رسیدهپسران 
آموزان، سزایی در تغییر رفتار محیطی دانشثیر بأها و چیزهاي دیگر) توان مثال رسانهعن

أکید بر شود. بنابراین تایجاد خواهد نمود. این تغییر در بین دختران بیشتر محسوس می
سبب ایجاد تحول در تعهد به محیطیزیستي صحیح اجراي آموزش هاي شیوهروش

). 148- 162: 1392یعت و پیوند با آن خواهد شد (شبیري و همکاران، طب
در تحقیقی با عنوان تحلیل و بازشناسی 1392آبادي و همکاران در سال ملک
انجام شده و نفر400اي به حجم (در اصفهان)، که با نمونهشهريمحیطیزیسترفتارهاي 

قبل يوندان اصفهانی نسبت به دههشهرمحیطیزیستاند که رفتار به این نتیجه رسیده
ترین عامل تر شده است. ارتباط افراد با طبیعت و آگاهی بدان از مهمرفتارهایی مسئوالنه

ن دیگر عوامل مورد بررسی شده است از بیمحیطیزیسترفتار يبینی کنندهپیش
).1-20: 1392آبادي و همکاران، (ملک

ي اجتماعی بر ثیر سرمایهأنوان بررسی تبا ع1391صالحی در تحقیقی که در سال 
نفر 440آماري يموردي: استان کردستان) که با نمونهي(مطالعهمحیطیرفتارهاي زیست

سال ساکن کردستان انجام داده، به این نتیجه رسیده است که رفتارهاي 18از افراد باالي 
ي اجتماعی و بین سرمایهمحیطی افراد مورد مطالعه در حد باالیی بودهي زیستمسئوالنه
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1391قلی، ي مستقیمی وجو دارد (صالحی و امامد رابطهمحیطی افراو رفتارهاي زیست
115-90.(

هايشاخصباآنارتباطوارزشیگیريجهتبا عنوان 1393نیا در سالظهیري
ه نمونه انجام شد به این نتیجه رسید ک393که بین بندرعباسشهردرانسانیيتوسعه

هاي فرامادي و مادي بصورت هم به ارزشدرصد 1/55هاي مادي، به ارزشدرصد 8/44
)1393نیا، (ظهیريمادي گرایش دارندهاي غیربه ارزش1/5زمان، 

ب) تحقیقات خارجی
: محیطیزیستشهروندي :در تحقیقی که با عنوان2006همچنین دابسون در سال

داد به این نتیجه رسید که تغییر در رفتار افراد، ي پایدار انجاموسعهحرکت به سمت ت
؛ بنابراین این مقاله این سؤال را باشدي پایدار میها، پیش نیازي براي توسعهارگاننهادها و

ي اهمیت این تغییرات تا چه حد است؟ در این مقاله تمایزاتی بین انگیزد که درجهبرمی
ها بیشتر به اللها و استدو بحثشده است؛یر در نگرش استخراج تغییر در رفتار و تغی
.اندتر، مطرح شدهمدت و مطمئنیابی به تغییرات طوالنیمنظور و هدف دست

شناسی نگرش و رفتار بوم"اي تحت عنوان در مطالعه،)1999کایرز و همکاران (
ن اند. محققاپرداختهمحیطیزیستشناسی ها و رفتار بومبه بررسی نگرش"محیطیزیست

دارند، نسبت به محیط محیطیزیستمذکور معتقدند افرادي که دانش بیشتري در مسائل 
گردند، لذا به احتمال بیشتر این افراد داراي نگرش مثبت نسبت تر میو مسائل آن حساس

پردازند؛باشند و به رفتارهاي مسئوالنه نسبت به محیط زیست میبه محیط زیست نیز می
یط زیست باید در فکر انسان هاي دفاع از محکه بهترین پایگاههمچنین آنها معتقدند

بخش بنیادین این محیطیزیستشود و آموزش انسان در مورد مسائل و مشکالت ساخته
باعث افزایش آگاهی و دانش محیطیزیستهاي ذهنی است که آموزش پایگاه
محیطییستزگیري نگرش منجر به شکلمحیطیزیستشود و دانش میمحیطیزیست

شود در نتیجه این نگرش است که ما شاهد رفتارهاي مسئوالنه در ذهن انسان می
اي نسبت به محیط زیست خواهیم بود.مسئوالنهمحیطیزیست
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پژوهششناسیروش
ازاستفادهباآناطالعاتگردآوريوشدهانجامپیمایشروشبهحاضرپژوهش

سال 18ماري تحقیق حاضر شامل افراد باالي جمیعت آفته است.پذیرصورتپرسشنامه
5920930برابر 1390اساس آمار سال باشد که برساکن در مناطق شهري شهر تهران می

نفر زن و 2900320). از این تعداد 1390،نفوس و مسکن(سرشماري عمومینفر است
ق انتخاب شده تحقیيعنوان نمونهنفر به384هستند که از این میان نفر مرد 3020610

است که از میان انواع 1گیري احتمالیگیري در این پژوهش از نوع نمونهروش نمونهاست.
اي استفاده اي چند مرحلهگیري خوشهگیري احتمالی، در این پژوهش، از روش نمونهنمونه

باشد.شده است مقدار آلفاي بدست آمده براي متغیر مستقل و وابسته به شرح زیر می

آلفاي متغیرها:1جدول
ضریب آلفاهاشاخصهاي پژوهشمتغیر

79/0محیطیزیستشهروندي متغیر وابسته
79,5/0گیري ارزشیجهتمتغیر مستقل

ي پژوهشهایافته
از درصد)1/52(نفر200باشد که نفر می384اساس تحقیق حاضر، حجم نمونه بر

دهند. که از بین آنها را زنان تشکیل میدرصد) 9/47نفر (184حجم نمونه را مردان و 
40تا 31درصد پاسخگویان افراد 4/22سال، 30درصد پاسخگویان افراد کمتر از 6/51

ز بیشتر از درصد پاسخگویان نی3/7سال و 50تا 41درصد پاسخگویان افراد 8/18سال، 
سال 60سال و باالترین سن پاسخگو18ترین پاسخگو سنسال سن داشتند. کم50
و همچنین ؛باشدسال می25سال و نما برابر با 33باشد. میانگین سنی پاسخگویان می

يدرصد) در منطقه3/33نفر (128، 3يدرصد) از حجم نمونه در منطقه3/33نفر (128
باشند.ساکن می19يدرصد) در منطقه3/33نفر (128و 11

1 probability sampling
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محل سکونتحسب منطقهبرمحیطیستزیسنجش تفاوت میانگین میزان شهروندي 

سکونتيحسب منطقهآزمون تفاوت میانگین متغیر وابسته و ابعاد آن بر:2جدول
داريسطح معنیFمیزان میانگینفراوانیطبقاتمتغیر                             

شهروندي 
محیطیزیست

312827/193ي منطقه

20/7901/0 1112847/176يمنطقه
1912844/162يمنطقه

38439/177کل
داريسطح معنیFمیزان میانگینفراوانیطبقاتمتغیر

شهروندي 
محیطیزیست

312827/193ي منطقه

20/7901/0 1112847/176ي منطقه
1912844/162ي منطقه

38439/177کل

بر محیطیزیستشهروندي يطرفه جهت مقایسهوجی آزمون تحلیل واریانس یکخر
مسکونی در جدول فوق آمده است. بر اساس این آزمون، از آنجایی که يحسب منطقه

باشد؛ لذا این تفاوت معنادار بوده و قابلیت تعمیم ) می05/0(کمتر از 01/0سطح معناداري 
آماري ما را دارد. يبه کل جامعه

هاآزمون برابري واریانس گروه:3جدول
سطح معناداري2آزادي يدرجه1آزادي يدرجهلونيآمارهمتغیر

03/2238113/0محیطیزیستشهروندي 

ها با یکدیگر برابر است جدول فوق براي پی بردن به این مسئله که آیا واریانس گروه
05/0تر از نجایی که سطح معناداري بزرگیا خیر مورد استفاده قرار گرفته است. از آ

ها با یکدیگر برابر است و باید از یکی از شود که واریانس گروهباشد؛ لذا نتیجه گرفته میمی
هاي تعقیبی واریانس برابر استفاده کرد.آزمون
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میانگین متغیر يحسب مقایسهسکونت بريآزمون تعقیبی توکی میان منطقه:4جدول
محیطیزیستشهروندي 

سطح معنادارياختالف میانگینهلأوضعیت ت

3ي منطقه
1180/1600/0ي منطقه
1982/3000/0يمنطقه

11ي منطقه
00/0-380/16ي منطقه
1902/1400/0يمنطقه

19ي منطقه
00/0- 382/30ي منطقه
00/0- 1102/14يمنطقه

هاي موجود، سطح معناداري بین ه سطح معناداريبا توجه ب4بر اساس نتایج جدول 
باشد و معنادار می05/0کمتر از 19و 11و 19و 3، 11و 3ي افراد ساکن در منطقه

ي بیشتر از افراد منطقه3يافراد منطقهمحیطیزیستبه این صورت که شهروندي ؛است
19ي از افراد منطقهیازده بیشتر11ي افراد منطقهمحیطیزیستو شهروندي 19و 11
آماري ما را نیز دارد.يدهی به کل جامعهباشد و این اختالف قابلیت تعمیممی

حسب جنسو ابعاد آن برمحیطیزیستسنجش تفاوت میانگین میزان شهروندي 

حسب جنسابعاد آن برآزمون تفاوت میانگین متغیر وابسته و:5جدول
سطح معناداري tي آماره نمیانگی تعداد متغیر جنس متغیر وابسته و ابعاد آن

01/0 76/3 - 14/173 200 مرد 02/182محیطیزیستشهروندي  184 زن

46/0 74/0 43/27 200 مرد 04/25يشهروند 184 زن

11/0 60/1 20/42 200 مرد 11/41محیطیزیستدانش  184 زن

01/0 10/6 - 37/56 200 مرد 25/65محیطیزیسترفتار  184 زن

06/0 86/1 - 13/47 200 مرد 16/48محیطیزیستنگرش  184 زن
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هاي شهروندي میانگینيخروجی آزمون دو گروه مستقل جهت مقایسه
آمده است. جدول فوق بیانگر 5ابعاد آن در بین مردان و زنان در جدول ومحیطیزیست

در محیطیزیستاول، میانگین شهروندي باشد که بر اساس آزمون تست میtپنج آزمون 
) 05/0(کمتر از 01/0باشد و از آنجایی که سطح معناداري بین مردان کمتر از زنان می

آماري ما را دارد. يباشد؛ لذا این تفاوت معنادار بوده و قابلیت تعمیم به کل جامعهمی
ر متغیر: باشد که چهااین تحقیق میيمتغیر وابستهمحیطیزیستشهروندي 

ابعاد آن را محیطیزیستو نگرش محیطیزیست، رفتار محیطیزیستشهروندي، دانش 
دهند که در زیر به توزیع فراوانی و درصدي هر یک از این ابعاد پرداخته تشکیل می

.شودمی

توزیع فراوانی و درصدي متغیر شهروندي:6جدول 
جنسیت

شهروندي
کلزنمرد

درصدتعدادصددرتعداددرصدتعداد
81/293/2174/4کم

1296/331175/302461/64متوسط
634/16581/151215/31زیاد
2001/521849/47384100/0کل

باشد. جدول فوق بیانگر توزیع فراوانی و درصدي متغیر شهروندي بر حسب جنس می
1/64، »کم«ها به مقدار دي آندرصد پاسخگویان، شهرون4/4بر اساس نتایج این جدول 

درصد پاسخگویان، 5/31و » متوسط«ها به مقدار گویان، شهروندي آندرصد پاسخ
باشد.می» زیاد«شهروندي آنان به مقدار 

محیطیزیستتوزیع فراوانی و درصدي متغیر دانش :7جدول
جنسیت

محیطیزیستدانش 
کلزنمرد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
38/0121/3159/3کم

1554/401364/352918/75متوسط
429/10364/9783/20زیاد
2001/521849/47384100/0کل
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بر حسب جنس محیطیزیستبیانگر توزیع فراوانی و درصدي متغیر دانش 7جدول 
ها به آنطیمحیزیستدرصد پاسخگویان، دانش 9/3باشد. بر اساس نتایج این جدول می

و » متوسط«ها به مقدار آنمحیطیزیستدرصد پاسخگویان، دانش 8/75، »کم«مقدار 
باشد.می» زیاد«آنان به مقدار محیطیزیستدرصد پاسخگویان، دانش 3/20

محیطیزیستتوزیع فراوانی و درصدي متغیر رفتار :8جدول
جنسیت

محیطیزیسترفتار 
کلزنمرد

درصدتعداددرصددتعدادرصدتعداد
174/4119/2283/7کم

1594/411242/322836/73متوسط
243/6498/12731/19زیاد
2001/521849/47384100/0کل

بر حسب محیطیزیستجدول فوق بیانگر توزیع فراوانی و درصدي متغیر رفتار 
محیطیزیستخگویان، رفتار درصد پاس3/7باشد. بر اساس نتایج این جدول جنس می

ها به مقدار آنمحیطیزیستدرصد پاسخگویان، رفتار 6/73، »کم«ها به مقدار آن
باشد.می» زیاد«آنان به مقدار محیطیزیستدرصد پاسخگویان، رفتار 1/19و » متوسط«

محیطیزیستتوزیع فراوانی و درصدي متغیر نگرش :9جدول
جنسیت

محیطیزیستنگرش 
کلزنمرد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
00/093/293/2کم

1594/411538/393123/81متوسط
417/10227/5634/16زیاد
2001/521849/47384100/0کل

بر حسب محیطیزیستجدول فوق بیانگر توزیع فراوانی و درصدي متغیر نگرش 
محیطیزیستدرصد پاسخگویان، نگرش 3/2ن جدول باشد. بر اساس نتایج ایجنس می

ها به مقدار آنمحیطیزیستدرصد پاسخگویان، نگرش 3/81، »کم«ها به مقدارآن
باشد.می» زیاد«آنان به مقدار محیطیزیستدرصد پاسخگویان، نگرش 4/16و » متوسط«
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)پژوهش(فرضیات آزمون همبستگی پیرسون:10جدول
ضریب همبستگیمعناداريسطح تعدادفرضیات

باافقیفردگراییبینرسدمینظربهاول:يفرضیه
معناداريومثبتيرابطهمحیطیزیستشهروندي

داردوجود
38401/038/0

رسد بین فردگرایی دوم: به نظر میيفرضیه
مثبت و يرابطهمحیطیزیستعمودي با شهروندي 

معناداري وجود دارد
38421/006/ -

گرایی افقی رسد بین جمعبه نظر میسوم:يفرضیه
مثبت و يرابطهمحیطیزیستبا شهروندي 

معناداري وجود دارد
38401/0**30/0

گرایی رسد بین جمعبه نظر میچهارم:يفرضیه
مثبت و يرابطهمحیطیزیستعمودي با شهروندي 

معناداري وجود دارد
38421/006/0

)01/0(ک درصدسطح معناداري ی** 

اي فردگرایی افقی واي پیرسون بین چهار متغیر فاصلهآزمون رابطه10جدول 
دهد.را نشان میمحیطیزیستگرایی افقی و عمودي با شهروندي عمودي و جمع

از آنجایی که بر اساس خروجی این جدول مقدار سطح معناداري برابر اول:يفرضیه
شود که بین دو متغیر ؛ لذا به این صورت استنتاج میباشد) می05/0(کمتر از 01/0

باشد می38/0معناداري از نظر آماري وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی برابر با يرابطه
چه بر باشد. به این معنا که هرهمبستگی مثبت بین دو متغیر فوق میيدهندهکه نشان

یابد و در نتیجه نان نیز افزایش میآمحیطیزیستفردگرایی افقی افزوده شود، شهروندي 
گردد.یید میأاول ما تيفرضیه

اي فردگرایی اي پیرسون بین دو متغیر فاصلهآزمون رابطه11جدولدوم:يفرضیه
دهد. از آنجایی که بر اساس خروجی این را نشان میمحیطیزیستعمودي و شهروندي 

باشد؛ لذا به این صورت ) می05/0(بیشتر از21/0جدول مقدار سطح معناداري برابر 
معناداري از نظر آماري وجود ندارد. در نتیجه يشود که بین دو متغیر رابطهاستنتاج می

گردد.دوم ما رد میيفرضیه
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اي اي پیرسون بین دو متغیر فاصلهجدول فوق آزمون رابطهسوم:يفرضیه
د. از آنجایی که بر اساس دهرا نشان میمحیطیزیستگرایی افقی و شهروندي جمع

باشد؛ لذا به این ) می05/0(کمتر از 01/0خروجی این جدول مقدار سطح معناداري برابر 
معناداري از نظر آماري وجود دارد. مقدار يشود که بین دو متغیر رابطهصورت استنتاج می

و متغیر همبستگی مثبت بین ديدهندهباشد که نشانمی38/0ضریب همبستگی برابر با 
گرایی افقی افزوده شود، شهروندي چه بر جمعباشد. به این معنا که هرفوق می

گردد.یید میأسوم ما تيیابد. در نتیجه فرضیهآنان نیز افزایش میمحیطیزیست
اي لهاي پیرسون بین دو متغیر فاصجدول فوق آزمون رابطهچهارم:يفرضیه

دهد. از آنجایی که بر اساس را نشان مییطیمحزیستگرایی عمودي و شهروندي جمع
باشد؛ لذا به این ) می05/0(کمتر از 00/0خروجی این جدول مقدار سطح معناداري برابر 

معناداري از نظر آماري وجود ندارد. در يشود که بین دو متغیر رابطهصورت استنتاج می
گردد.چهارم ما رد میينتیجه فرضیه

گیري نتیجه
شهروند 384هاي توصیفی متغیرها به این صورت بوده است: از مجموع آمارهنتایج

نفر 184از حجم نمونه را مردان و درصد)1/52(نفر200مورد مطالعه در این پژوهش 
از حجم درصد)8/51(نفر199و از این تعداد؛دهنددرصد) را زنان تشکیل می9/47(

درصد) را افراد 8/7نفر (30هل و أدرصد) را افراد مت4/40نفر (155نمونه را افراد مجرد، 
درصد داراي تحصیالت 8/25دهند. بیشتر افراد مورد بررسی یعنیطالق گرفته تشکیل می

باشد. اکثر افراد می9/3باشد که لیسانس و کمترین درصد مربوط به تحصیالت حوزوي می
باشند تعداد پاسخگویان شاغل میهمچنین بیشتریناند؛قرار داشته18-30در گروه سنی

د پاسخگویان حالی که کمترین تعدادهند؛ دردرصد) پاسخگویان را تشکیل می1/39که (
درصد پاسخگویان را تشکیل 8/7دار و بازنشسته بود که هر یک مربوط به افراد خانه

ر نف128، 3ي از حجم نمونه در منطقهدرصد)3/33(نفر128و همچنین ؛دادندمی
باشند.ساکن می19يدرصد) در منطقه3/33نفر (128و 11ي درصد) در منطقه3/33(

ن گفت که اتوهاي توصیفی و استنباطی میاساس یافتهبندي کلی و بردر جمع
باشد: محیط ارتباط دارد و این ارتباط بدین گونه مین زیستگیري ارزشی با شهرونداجهت

وندي؛ شهروندان معتقدند شهرداري به وظایف خود در حقوق و وظایف شهريدر زمینه
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کند و خود شهروندان هم از آنجایی که از پیامد رفتار قبال شهروندان، به درستی عمل نمی
کنند. طبق شان آگاهی درستی ندارند یا به ندرت به پیامد آن فکر میمحیطیزیست

اي که در جهان ایی گستردههتحقیق انجام شده و در شرایط فعلی و با توجه به پیشرفت
شوند، اشخاصی که فردگرایی آنها صورت گرفته و افراد جامعه به سمت فردیت کشانده می

تري دارند اما افراد با محیط خودشان رفتار مناسببه زیستباشد نسبت به صورت افقی می
خود و خواهی و فردگرایی افراطی، بیشتر بهاي فردگرایی عمودي در اثر تمامیتهویژگی

گیرد. هاي بعدي در اولویت قرا میمحیط در مرحلهنافع شخصی خود توجه دارند و زیستم
باشد؛ هر از آنجایی که کشور ما یک کشوري است که ترکیبی از سنت و مدرنیته ناقص می

گرایی هم به قوت خود باقی است، و طبق رود اما جمعچند جامعه به سمت فردگرایی می
گرایی افقی دارند مثل هاي جمعگرفته است افرادي که ویژگیتحقیقی که صورت 

محیط خودشان دارند و نسبت به محیط اي با زیستفردگرایی افقی رفتار معقوالنه
گرایی عمودي اطرافشان و پیامد کارشان آگاهی بیشتري دارند؛ اما افراد با ویژگی جمع

دهند؛ این افراد به ي خود قرار میهاي بعدمحیط را اولویتهمانند فردگرایی عمودي زیست
خویشاوندان،علت غرق در گروه بودن و در خدمت گروه بودن بیشتر تمرکز خود را به گروه

دهند تا به پیامد رفتار خود در قبال محیط زیست. همچنین افرادي که در ... میو 
، 11يهو افراد منطق11ي کنند نسبت به افرادي که در منطقهزندگی می3يمنطقه

واهمیتبهتوجهمناسبی دارند. بامحیطیزیست، رفتار 19ي نسبت به افراد منطقه
کهشهروندمدارگفتمانداراياساسیقانونیکوجودناپذیراجتنابوحیاتیضرورت

درکهشودمیپیشنهادباشد،»مداروظیفه«هم و» مدارحقوق«حقوقیالزاماتحاوي
وحقوق«و یا »زیستمحیطوشهروندي«د نظیرعباراتیازصراحتی به اساسقانون

گیري جهتازبایدهمچنینشود؛یاد» زیستمحیطبامرتبطشهرونديوظایف
میان تغییرایندر.باشدبرخوردارسالمزیستمحیطازبرخورداريو» شهروندمدارانه«

ازدیگربرخیوشهرداريقانونشوراهاي اسالمی،قانونجزایی،ومدنیقوانیندرگفتمان
است. الزم به ذکر است که این فقط رفتار خود شهروندان اولویت برخوردارازخاصقوانین

هاي مرتبط با شود، خود مسئولین و ارگاننیست که باعث از بین رفتن محیط زیست می
ه کنند و یا بمحیط زیست به وظایف خود در قبال شهروندان و محیط زیست نیز عمل نمی

کنند.صورت ناقص عمل می
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