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جهت رفتار محیطزیستی یعنی رفتارهای حافظ محیطزیست و کاهشدهنده اثرات منفی اعمال انسانی بر
محیط در کارهای روزانه و نیز برنامههای خاص در فضای باز و به زعم دابسون شهروندی محیطزیستی
میباشد .در مطالعات اولیه در زمینه رفتارهای محیطزیستی استفاده از مدلهایی بر مبنای دانش و نگرش
به محیط زیست متداول بود .اما ،غیرکارآمدی این رویکردها باعث شد تا محققان به سوی مدلهای
هنجارهای اخلاقی مانند مدل برآمده از نظریه ارزش -باور -هنجار استرن ( )0111روی آورند .این نظریه
زنجیرهای از متغیرها ،از ارزشها و نگرانیهای عمومی در مورد محیطزیست گرفته تا اعتقادات خاص در
مورد پیامدهای منفی برخی فعالیتها را پیشنهاد میدهد و در عین حال ،بر توانایی و مسؤولیت افراد
برای جلوگیری از این پیامدهای منفی و فعال کردن هنجارهای شخصی آنها برای حفظ محیطزیست
تأکید دارد .هدف این پژوهش بررسی نقش میانجیگری مسؤولیتپذیری در رابطه بین ارزش نوعدوستی
و رفتار شهروندی زیستمحیطی است که با توجه به تئوری ارزش -باور -هنجار استرن ،رفتار شهروند
زیستمحیطی در قالب نوع دوم از رفتارهای محیطزیستی مورد نظر استرن و همچنین ،ارزش نوعدوستانه
از بخش ارزشها و مسؤولیتپذیری از بخش باور و اعتقادات این نظریه انتخاب و به تبیین رفتار شهروندی
محیطزیستی شهروندان پرداخته شده است.
مواد و روشها :جامعه آماری این پژوهش شهروندان  01سال به بالای شهرستان کاشان در سال 0211
میباشد .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با  243نفر بوده و جهت نمونهگیری از روش خوشهای
استفاده شده است .متغیر مسؤولیتپذیری و نوعدوستی هر کدام با  05گویه و متغیر رفتار شهروندی
محیطزیستی با  02گویه محقق ساخته در قالب طیف  4گزینهای لیکرت ،مورد سنجش قرار گرفته است.
برای سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی ( )C.Rو آلفای کرونباخ استفاده شده است که با توجه به
مناسب بودن این ضرایب ،پایایی متغیرهای مورد بررسی تأیید گردیده است .به منظور سنجش روایی
واگرا از شاخص نسبت  HTMTاستفاده شده است .لازم به ذکر است که جهت تعیین پایایی هر یک از
شاخصها نیز از بار عاملی استفاده شده است.
نتایج :بر اساس یافتههای پژوهش ،شهروندان کاشانی به لحاظ نوعدوستی و مسؤولیتپذیری و رفتار
شهروندی محیطزیستی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و میانگین این متغیرها در میان آنها بالاتر از
حد متوسط میباشد .رابطه بین متغیرهای نوعدوستی و مسؤولیتپذیری با رفتار شهروندی محیطزیستی
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با میزان همبستگی به ترتیب ( 3/10و  r=3/41و  )sig=3/333معنادار میباشد .همچنین ،بر اساس مدل
حجم اثر دو متغیر نوعدوستی و مسؤولیتپذیری به ترتیب با ( 3/374و  )F2 =3/354در حد متوسط
میباشد .مقدار  Q2نیز برابر با  3/311نشان میدهد در مجموع ،توان پیشبینیکنندگی مدل در حد
متوسط میباشد .علاوه بر این ،اثر میانجیگری جزئی متغیر مسؤولیتپذیری برای رابطه بین نوعدوستی و
رفتار شهروندی محیطزیستی تأیید گردیده است ،بهگونهای که مقدار  VAFبرابر با  3/215بیانگر این امر
است که  21درصد از اثر نوعدوستی بر رفتار شهروندی محیطزیستی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر
میانجی مسؤولیتپذیری تبیین میشود.
بحث :نتایج این مطالعه بیانگر تلاش شهروندان در راستای پیشبرد اصول محیطزیستی قانون اساسی و
سند چشم انداز  0535بوده و با پژوهشهای محققین قبلی مبنی بر درک روشن و احساس نگرانی
شهروندان نسبت به محیط زیست و مشکلات آن و برخورداری از انگیزه کافی برای مشارکت فعالانه در
بهبود محیطزیست و حفاظت از آن میباشد .لذا ،با توجه به نقش مسؤولیتپذیری در رفتارهای شهروندی
محیطزیستی پیشنهاد میگردد تشکلهای داوطلبانه محیطزیستی در بین شهروندان افزایش یابند تا
ضمن واگذاری برخی از وظایف مرتبط با محیطزیست به شهروندان ،حس تعهد و مسؤولیتپذیری آنان
تقویت گردد.
چون حق حیات (اصل  ،)33حق بهداشت (اصل  ،)31منع
اسراف و تبذیر در کلیه شئون اقتصادی (اصل ،)52
مدیریت انفال و ثروتهای عمومی (اصل  ،)54از جمله
مواردی است که به هر حال با محیط زیست پیوند دارد.
ولی بررسی اصول قانون اساسی نشان میدهد مهمترین
اصل مرتبط با محیط زیست اصل پنجاهم است که بیان
میدارد« :در جمهوری اسلامی ،حفاظت محیط زیست که
نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو
به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد .از
این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی
محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا
کند ممنوع است» .این اصل بیانگر این امر است که
مسائل محیطزیستی یک امر کاملاً فرابخشی بوده و
میبایست کلیه آحاد جامعه به فراخور توان و کارآیی خود
در حفظ و نگهداری از محیط زیست به عنوان یک وظیفه
عمومی از هر فعالیتی که با آلودگی و یا تخریب غیر قابل
جبران محیط زیست همراه باشد خودداری کنند .در این
اصل ،بر ضرورت انتقال محیط زیست سالم به نسلهای
آینده که باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته
باشند ،تأکید میورزد و ایران از اولین کشورهایی است که
این حقوق را در متن قانون اساسی خود یادآور میشود.
این اصل موضوع حفاظت را تنها وظیفه مؤسسات دولتی
نمیداند ،بلکه بر همگان تکلیف میکند که حفاظت از

مقدمه
محیط شهری خوب و با هویت مکانی است که تا حدی با
شخص ،فرهنگ و رفتارهای وی تناسب داشته باشد و
ابزاری برای برقراری پیوند بین فرد و جامعه ،گذشته و
تاریخ ،حیات شهری ،زمان و محیط پیرامونش گردد .در
این میان ،رفتارهای محیطزیستی شهروندان اهمیت
زیادی دارد .چراکه شهروندان با رفتارهای خود میتوانند
در کاهش مشکلات مربوط به محیط شهری خود نقش
مهمی ایفا نمایند .در این ارتباط )0111( Barry ،در
تعریف شهروندی بر وظیفه و تعهد شهروندان برای
مسؤولیتپذیری در قبال اعمال و انتخابهایشان و تعهد
به انجام کوچکترین کار در مجموعهای از اقدامات برای
پایداری تأکید میکند .در این مفهوم دولتها نقش مهمی
دارند ،اما آنها به افرادی نیاز دارند که مسؤولیتهایشان را
در حوزههایی از جمله حفاظت از انرژی ،مصرف آگاهانه
مواد بازیافتی و محیطزیستی بر عهده بگیرند .در این
زمینه ،موضوع حفاظت محیط زیست به طور خاص در
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش
بینی شده است .اما در اصول دیگر قانون اساسی نیز ابعاد
مختلفی از مسائل محیطزیستی منعکس میشود .در فصل
سوم "حقوق ملت" و در فصل چهارم که به اقتصاد و امور
مالی اختصاص دارد ،قانون اساسی ایران به طور ضمنی
ابعادی از محیط زیست را مدنظر قرار میدهد .حقوقی
07
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محیط زیست معنای نبودن "حق همگان بر محیط
زیست" نیست ،مردم موظفند با رعایت تدابیر زیست
محیطی حفاظت از محیط زیست در کنار حکومت ،او را
در انجام تکالیف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی خویش
مطابق تکالیف مقرر در قانون اساسی یاری نمایند
( .)Esmati & Edalatju, 2020علاوه بر این ،بند  1از اصل
 02قانون اساسی نیز دولت را به جلب مشارکت عامه مردم
در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی خویش ملزم میدارد .با توجه به اینکه محیط
زیست بستر فرهنگ مردم بوده و ارتباط انسان با آن
جزئی از فرهنگ منطقه به شمار میرود ،مشارکت مردم
در راستای حفظ محیط زیست میتواند زیرمجموعهای از
مشارکت مردم در تعیین سرنوشت فرهنگی باشد که بر
اساس این بند دولت وظیفه بسط و گسترش آن را دارد
(.)Shobeiri & Sheykholeslamy, 2016
بر این مبنا ،وظیفه مراقبت از محیطزیست از تعهدات و
مسؤولیتهای شهروندان است .در این راستا ،یکی از
راههای اجتناب از آسیب رساندن به محیطزیست ،تغییر
رفتار شهروندان در جهت رفتار محیطزیستی است
( )Burton, 2014که آگاهانه به دنبال کاهش اثرات منفی
رفتار فرد بر طبیعت میباشد ( Yazdani & Shams,
 .)2016در این راستا ،بسیاری از اندیشمندان نیز گذار به
پایداری جهانی را نیازمند تغییر در ارزشهای انسانی،
نگرشها و رفتارها دانستهاند ( ;Saunders et al., 2006
 .)Willuweit, 2009آنچه این تغییرات را در حوزه
رفتارهای محیطزیستی که شامل رفتارهای حافظ
محیطزیست و کاهشدهنده اثرات منفی اعمال انسانی بر
محیط در کارهای روزانه و نیز برنامههای خاص در فضای
باز ( )Miller et al., 2015میباشد ،ایجاد میکند ظهور
شکل جدیدی از شهروندی است که  )3331( Dobsonآن
را شهروندی محیطزیستی نامیده است.
از دیدگاه  Dobsonاگرچه انسانها تأثیرات محیطزیستی
متفاوتی دارند ،اما در یک چشمانداز پایدار یک شهروند
محیطزیستی مسؤولیت کار در جامعه برای رسیدن به
توسعه پایدار را دارد و این دربرگیرنده تمامی فعالیتهایی
است که هر شخص به طور معمول بهعنوان یک شهروندی
که وابسته به محیطزیست سالم است وظیفه انجام آن را

بر عهده دارد ( .)Dobson, 2007بر این اساس ،شهروندی
محیطزیستی یکی از مهمترین انواع شهروندی است که
مستلزم حقوقی از جمله حق شرکت در تصمیمگیریهای
محیطزیستی و داشتن یک محیط تمیز و قابل زندگی و
همچنین ،مسؤولیتهایی از جمله حفاظت از منافع
نسلهای آینده و موجودات دیگر و شرکت فعال در
بحثهای آزاد در رابطه با توسعه پایدار محیطزیستی است
(.)Firuzjaeyan, 2017
بدون تردید ،بحرانهای محیطزیستی معلول کژاندیشی یا
جهالت انسان در جهان است و میتوان بسیاری از
تهدیدات محیطزیستی ،تخریب منابع و آلودهسازی محیط
را پیامد رفتارهای انسان دانست (.)Safa et al., 2018
مطالعات صورت گرفته در زمینه رفتارهای محیطزیستی،
بیانگر این موضوع است که رفتارهای محیطزیستی تحت
تأثیر عوامل متفاوتی است که از دیدگاه نظریههای مختلف
مورد بررسی قرار گرفته است .در این ارتباط برای تحلیل
اجتماعی رفتارهای محیطزیستی نظریاتی از جمله نظریه
جامعه مخاطرهآمیز  ،)0113( Beckنگرش نوین محیط
زیستی  Dunlapو  )0171( Van Liereو ارزشهای
فرامادی  )0117( Inglehartارائه گردیده است که هر یک
به جنبهای از رفتار اجتماعی -اقتصادی افراد بهعنوان
تهدیدی برای محیطزیست پرداختهاند ( & Ahmadian
 .)Haghighatian, 2017برخی از نظریهها از جمله نظریه
کنش معقولانه  Fishbeinو  ،)0174( Ajzenمدل رفتار
محیطزیستی  Fietkauو  )0110( Kesselو مدل رفتار
محیطزیستی  Olanderو  )0114( Thogersonدر تبیین
رفتارهای محیطزیستی کنش محور هستند.
در مطالعات اولیه در این زمینه ،استفاده از مدلهایی بر
مبنای دانش و نگرش به محیطزیست متداول بود .بدین
صورت که آگاهی محیطزیستی منجر به پیدایش نگرش
محیطزیستی میشود و فرد با آگاهی محیطزیستی و
نگرانی محیطزیستی بیشتر ،رفتاری معطوف به
محیطزیست انجام میدهد ( .)Hejazi et al., 2017این در
حالی است که برخی پژوهشها ( ;Haghighatian, 2015
;Habibi & Mostafazadeh, 2017; Salehi et al., 2012

 )Salehi & GhaemiAsl, 2015; Salehi, 2011در این
ارتباط نشان میدهد افزایش دانش و آگاهی به رفتارهای
محیطزیستی منجر نمیشود (حقیقتیان و همکاران،
57
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 .)0215غیرکارآمدی این رویکردها باعث شد تا محققان
به سوی مدلهای هنجارهای اخلاقی مانند مدل برآمده از
نظریه ارزش -باور -هنجار استرن ( )0111روی آورند.
تئوری ارزش -باور -هنجار ( )VBNپیوند نظریه ارزش با
نظریه هنجار اخلاقی عملگرا و پارادایم نوین محیط
زیستی است .یافتههای اولیه از فرضیههای این تئوری و
هنجارهای اخلاقی شخصی که مبنایی برای افراد مستعد
به رفتارهای مسؤولانه محیطزیستی است ،پشتیبانی
میکنند ( .)Afkari, 2017در واقع ،این نظریه یک زنجیره
علی از تبیینکنندههای رفتار محیطزیستی ارائه میدهد
( Huffman et al., 2014; Chou, 2014; Stevenson et

دوره  ،7شماره  ،77تابستان 1041

اکولوژیک که گاه بهعنوان جهانبینی محیطی نیز نامیده
میشود و خود به وسیله سه نوع ارزش پیشبینی میشود
و آگاهی از نتایج را پیشبینی مینماید .3 .آگاهی از نتایج
که بیانگر این امر است که حال خوب محیط میتواند
دیگر افراد ،گونهها و زیستبوم را ارتقا داده یا تهدید کند و
 .2مسؤولیتپذیری و احساس وظیفه که به معنای باور
این است که فعالیتهای انسانی میتواند هم سبب
پیشگیری و هم تشدید اثرات منفی انسان بر محیط شود.
ساختار بعدی در این نظریه هنجارهای شخصی طرفداری
از محیطزیست است که میتواند بهعنوان قوانین اجتماعی
دیکته کننده رفتار اعضا و تناسب آن با باورها عنوان شود
(.)Afkari, 2017
از دیدگاه استرن رفتار محیطزیستی (فعالگرایی
محیطزیستی ،رفتارهای غیرفعال در حوزه عمومی،
محیطزیستگرایی در حوزه خاص و فعالیتهای سازمانی)
از هنجارهای شخصی مانند احساس تعهد یا وظیفه برای
عمل کردن به صورت محیطزیستی ناشی میشود .این
هنجارهای شخصی با این اعتقاد فعال میشوند که شرایط
محیطزیستی ،ارزشهای فردی را تهدید میکند و افراد
میتوانند این تهدیدها را کاهش دهند ( Menatizadeh et
 .)al., 2015بر اساس این نظریه باورهای مربوط به شرایط
عمومی بیوفیزیکی محیطزیست برای ارتباط بین ارزشها
بهسوی رفتار محیطزیستی مناسب است (.)Afkari, 2017
با توجه به اهمیت یافتن نظریه ارزش -عقیده -هنجار
استرن در سالهای اخیر ،پژوهشهای مختلفی در حوزه
رفتارهای محیطزیستی بر این مبنا صورت گرفته است .به
عنوان مثال ،نتایج پژوهش ( )Safa et al., 2018در ارزیابی
رفتار حفاظت محیطزیستی روستاییان بر مبنای تئوری
ارزش -عقیده -هنجار نشان داد که مؤلفههای ارزشها،
جهانبینی اکولوژیکی ،آگاهی از پیامدها ،احساس وظیفه و
مسؤولیتپذیری و هنجارهای شخصی از اثر مثبت و
معنیداری بر متغیر وابسته برخوردار میباشند .رابطه
مثبت و معنادار سه ارزش زیستبوم ،نوعدوستانه و دینی
بر الگوی جدید محیطزیستی و همچنین ،اثرپذیری و
اثرگذاری مسؤولیتپذیری در طی زنجیره متغیرهای
نظریه ارزش -باور -هنجار بر رفتار حامی محیطزیست در
پژوهش  )3307( Afkariنیز مورد تأیید قرار گرفته است.
 Zareshahababadiو همکاران ( )3301نیز در مطالعهای

;al., 2014; Lane & Potter, 2007; Phipps et al., 2013
 )Raymond et al., 2011که از عناصر ثابت و پایدار

شخصیتی و اعتقادی به سمت تمرکز بیشتر بر عواقب
ناگوار اهداف ارزشی و مسؤولیتپذیری شخصی فرد برای
کاهش خطر ،حرکت میکند (.)Valizadeh et al., 2015
در واقع ،نظریه ارزش -باو -هنجار زنجیرهای از متغیرها ،از
ارزشها و نگرانیهای عمومی در مورد محیطزیست گرفته
تا اعتقادات خاص در مورد پیامدهای منفی برخی
فعالیتها را پیشنهاد میدهد و در عین حال ،بر توانایی و
مسؤولیت افراد برای جلوگیری از این پیامدهای منفی و
فعال کردن هنجارهای شخصی آنها برای حفظ
محیطزیست تأکید دارد ( .)Safa et al., 2018در واقع ،هر
متغیر در این زنجیره علی ،ارتباط بین متغیر قبلی و متغیر
بعدی را وساطت میکند .این تئوری بیان میکند که
آگاهی از نتایج ،مسؤولیتپذیری و توانایی درک شده برای
کاهش تهدید ،به عقاید کلی و یا عمومی درباره ارتباط
انسان -محیطزیست و تا حدودی جهتگیری ارزشی
نسبتاً ثابت وابسته هستند ( Kanani & Ahmadvand,
.)2019
در نظریه استرن سه نوع ارزش متصور است .0 :آگاهی
محیطی که بهوسیله ارزشها جمعی و یا ارزشهای
نوعدوستانه 0توسعه مییابد .3 ،ارزش زیستبوم 3که به
زیستکره و دیگر گونهها اشاره دارد و  .2ارزش خودمحور2
که مربوط به علایق شخصی فرد در جامعه میشود .علاوه
بر این ،باور نیز دارای سه زیرسازه است .0 .جهانبینی
1

. Altruistic Value Orientation
. Value Orientation Biospheric
3
. Egoistic Value Orientation
2
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محیطزیستی شهروندان بر اساس این نظریه پرداخته
میشود.

به بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای حامی محیطزیست
در کرج پرداختهاند .در این پژوهش احساس
مسؤولیتپذیری از جمله متغیرهایی است که با رفتارهای
حامی محیطزیست رابطه مثبت و معنیدار داشته است.
همچنین ،نتایج پژوهش  Valizadehو همکاران ()3304
در تحلیل محیطزیستگرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان،
بیانگر این امر است که میان سه گروه کشاورزان با
نگرشهای ارزشی زیستکره ،نوعدوستانه و خودخواهانه از
لحاظ رفتار مشارکت در حفاظت از منابع آبی سطحی
تفاوت معنیدار وجود دارد.
همچنین نتایج پژوهش  Menatizadehو همکاران
( )3304بیانگر این امر است که متغیرهای مورد نظر
استرن در نظریه ارزش -باور -هنجار از جمله ارزشهای
نوعدوستانه و احساس وظیفه و مسؤولیتپذیری در قبال
حفظ محیطزیست نقش مهمی در رفتارهای محیطزیستی
زارعان داشته است.
علاوه بر این ،تأثیر ارزشها نوعدوستانه و احساس وظیفه و
مسؤولیتپذیری از متغیرهای زنجیره تئوری ارزش -باور-
هنجار بر رفتارهای حفاظت کننده محیطزیست در
پژوهشهای  )3304( Chenو  )3303( Ibtissemمورد
تأیید قرار گرفته است.
مرور تحقیقات پیشین بیانگر آن است که نظریه ارزش-
باور -هنجار قابلیت پیشبینی رفتارهای محیطزیستی
شهروندان را دارد ،اما جامعه آماری مورد بررسی در
پژوهش حاضر (شهروندان شهر کاشان) در هیچ یک از
تحقیقات صورت گرفته وجود ندارد ،بر این اساس در این
پژوهش با استفاده از مدل ارزش -باور -هنجار به تبیین
رفتار شهروندی محیطزیستی شهروندان کاشانی تحت
تأثیر ارزشهای نوعدوستانه و مسؤولیتپذیری پرداخته
میشود.
در این پژوهش با توجه به تأکید بر رویکرد شهروندی
محیطزیستی بر مسؤولیت شهروندان و همچنین تئوری
ارزش -باور -هنجار استرن ،رفتار شهروند محیطزیستی در
قالب نوع دوم از رفتارهای محیطزیستی مورد نظر استرن
و همچنین ،ارزش نوعدوستانه از بخش ارزشها و
مسؤولیتپذیری از بخش باور و اعتقادات نظریه
ارزش -باور -هنجار انتخاب و به تبیین رفتار شهروندی

مواد و روشها
این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و جامعه آماری
پژوهش کلیه شهروندان  01سال به بالای شهر کاشان در
سال  0211میباشد .مطابق با دادههای آخرین سرشماری
عمومی نفوس و مسکن ( ،)0214حجم جامعه آماری برابر
با  215513نفر میباشد .با این احتساب ،جهت انتخاب
حجم نمونه مقتضی از جامعه آماری فوقالذکر از فرمول
کوکران بهره گرفته میشود .در نتیجه بهکارگیری فرمول
محاسباتی فوق ،حجم نمونه برابر با  243نفر میباشد.
جهت نمونهگیری از روش خوشهای استفاده شده است .به
گونهای که شهر کاشان طبق آخرین نقشه شهری به
نواحی اصلی شمالی ،جنوبی ،مرکزی ،شرقی و غربی
تقسیم شده ،از هر ناحیه  5محله بهمثابه واحدهای
کوچکتر و در نهایت از هر محله  3کوچه به عنوان خوشه
آخر انتخاب و پرسشنامه طراحی شده در تمام خانههای
موجود در آن کوچه توزیع گردید و از آنان خواسته شد
توسط یکی از اعضای خانواده که تمایل به همکاری دارد
تکمیل گردد .سهم هر ناحیه  73پرسشنامه میباشد.
جهت تجزیه و تحلیل یافتهها نیز از دو نرمافزار  spssو
 Smart PLSاستفاده شده است.
در این مطالعه مدل اندازهگیری و مدل مفهومی پژوهش،
با استفاده از  2متغیر پنهان برآورد گردیده است .جهت
سنجش متغیر مسؤولیتپذیری و نوعدوستی هر کدام از
 05گویه و متغیر طبیعتگرایی از  02گویه محقق ساخته
در قالب طیف  4گزینهای لیکرت ،استفادهشده است .کلیه
متغیرهای پنهان بر اساس مدل اندازهگیری انعکاسی
بررسی گردیده است .با بکارگیری روشهای مندرج در
نرمافزار  PLSکفایت مدل اندازهگیری از دو جنبه پایایی
معیارها و سازهها و روایی واگرا سنجیده شد .برای سنجش
پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی ( )C.Rو آلفای کرونباخ
استفاده شده است که با توجه به مناسب بودن این
ضرایب ،پایایی متغیرهای مورد بررسی تأیید گردیده است.
به منظور سنجش روایی واگرا از شاخص نسبتHTMT
استفاده شده است .لازم به ذکر است که جهت تعیین
51
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پایایی هر یک از شاخصها نیز از بار عاملی استفاده شده
است .در جدول  0نتایج بررسی پایایی و روایی مفاهیم
ارائه گردیده است.
علاوه بر این ،نتایج بررسی اعتبار ممیز بر اساس شاخص نسبت
 HTMTدر جدول  3ارائه شده است .در این شاخص سازه در
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صورتی دارای اعتبار ممیز است که کلیه اعداد به دست آمده از
این ماتریس کوچکتر از  0باشد .با توجه به موارد فوق،
سازههای مورد بررسی در این مطالعه از اعتبار ممیز برخوردار
میباشد.

جدول  -1بررسی روایی و پایایی متغیرهای پژوهش
سازههای پژوهش

Cronbach’s α value

C.R.Value

رفتار شهروندی
محیطزیستی

3/135

3/101

مسؤولیتپذیری

3/121

3/173

نوعدوستی

3/112

3/103

جدول  -2نتایج شاخص HTMT

نوعدوستی

مسؤولیتپذیری

رفتارشهروندی
محیطزیستی
رفتار شهروندی
محیطزیستی

3/753

3/711

مسؤولیتپذیری

3/711

نوعدوستی

فوقلیسانس و دکتری و  0/1درصد دارای تحصیلات حوزوی
میباشند .همچنین 53/3 ،درصد شاغل و  41/1درصد غیر
شاغل بودهاند.

نتایج
در این بخش ،ابتدا یافتههای توصیفی شامل مشخصات فردی
پاسخگویان و توزیع پراکندگی و درصدی متغیرهای مورد
بررسی و پس از آن ،یافتههای تحلیلی پژوهش ارائه گردیده
است.

متغیرهای پژوهش
در این پژوهش متغیرهای نوعدوستی و مسؤولیتپذیری
بهعنوان متغیرهای مستقل و رفتار شهروندی محیطزیستی
(طبیعتگرایی) بهعنوان متغیر وابسته تحقیق مورد بررسی قرار
گرفته است .در جدول  2توزیع پراکندگی پاسخگویان در
ارتباط با هر یک از متغیرها و همچنین ،نتایج آزمون  tتک
متغیره برای تحلیل وضعیت متغیرهای فوق با توجه به میانگین
فرضی ( )53در شهر کاشان ارائه شده است.

مشخصات فردی
بر اساس یافتههای پژوهش ،از مجموع پاسخگویان مورد
بررسی 13/2 ،درصد از آنان مرد و  27/1درصد زن بودهاند.
میانگین سنی آنان  37/07با انحراف معیار  1/17میباشد.
 15/7درصد از شهروندان مورد بررسی مجرد و  24/2درصد
متأهل میباشند .تحصیلات  04درصد زیر دیپلم 52/2 ،درصد
دیپلم و فوقدیپلم 20/1 ،درصد لیسانس 1/3 ،درصد
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جدول  -3توزیع پراکندگی و توصیف درصدی پاسخگویان بر مبنای متغیرهای پژوهش
رفتار شهروندی

شاخص آماری

نوع دوستی

مسؤولیتپذیری

کم

03
22/0
45/1

7/4
21/3
41/2

1/1
27/1
42/1

05
73
51/43
03/12

31
11
51/14
1/75

02
14
54/43
1/11

متوسط
زیاد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
میانگین فرضی
مقدارt
Sig

53
05/15
3/333

53
00/51
3/333

بر اساس یافتههای جدول  ،2میزان نوعدوستی  03درصد از
شهروندان در حد کم 22/0 ،درصد در حد متوسط و 45/1
درصد در حد زیاد میباشد ( .)SD=03/1 ،Mean=51/4میزان
مسؤولیتپذیری  7/4درصد از شهروندان در حد کم 21/3 ،در
حد متوسط و  41/2درصد در حد زیاد میباشد (،Mean=51/1
 .)SD=1/7همچنین ،رفتار شهروندی محیطزیستی و یا میزان
طبیعتگرایی  1/1درصد از پاسخگویان در حد کم27/1 ،
درصد در حد متوسط و  42/1درصد در حد زیاد میباشد
(.)SD=1/1 ،Mean=54/4
در مجموع ،از منظر شاخص نوعدوستی ،یافتههای توصیفی
نشان دادند که میانگین شاخص نوعدوستی ( )51/43و
همچنین ،متغیر مسؤولیتپذیری ( )51/14از مقدار متوسط
 53بالاتر میباشد .در بعد استنباطی ،سطح معنیداری آزمون t
تک متغیره برای متغیر نوع دوستی ( )sig.=0/000, t= 11/480و
برای متغیر مسؤولیتپذیری ( .)sig. =0/000, t= 14/846نشان
میدهد که بین میانگین نمرات شهروندان در دو متغیر فوق و
میانگین نظری تفاوت وجود دارد .به دلیل مثبت بودن تفاوت
میانگین این دو متغیر ،میتوان گفت که میانگین نمرات
شهروندان کاشانی در متغیر نوعدوستی ( )51/43و مسؤولیت
پذیری ( )51/1توانسته است مقدار مورد انتظار ( )53را برآورده
کند و به فراسوی آن سوق یابد .لذا به لحاظ استنباطی نیز
شهروندان کاشانی به لحاظ نوعدوستی و مسؤولیتپذیری از
وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و میانگین این متغیرها در میان
آنها بالاتر از حد متوسط میباشد .در واقع ،آنان دگردوستانی

محیطزیستی

21
03/45
3/333

هستند که به یاری دیگران میپردازد ،بدون آنکه انتظار
دریافت پاداشی داشته باشد .آنان همواره درصددند تا به
بهترین نحو وظایف و تعهدات پذیرفتۀ خود را به انجام رسانده
و مسؤولیتپذیر باشند .آنها نسبت به دیگران نوعی حس
وظیفهشناسی ،پاسخگویی و تعهد دارند .علاوه بر این،
شهروندان مورد بررسی به لحاظ اهمیت به محیطزیست از
وضعیت نسبت ًا مناسبی برخوردار بوده و نسبت به آن حساسیت
دارند .به گونهای که بر اساس یافتههای توصیفی میانگین
شاخص طبیعتگرایی ( )54/43از مقدار متوسط  21بالاتر
میباشد .در بعد استنباطی ،سطح معنیداری این آزمون
( )sig.=0/000, t= 6/50نشان میدهد که بین میانگین نمرات
طبیعتگرایی شهروندان و میانگین نظری تفاوت وجود دارد.
مثبت بودن تفاوت میانگین این متغیر بیانگر این امر است که
میزان طبیعتگرایی شهروندان بالاتر از حد متوسط بوده و به
لحاظ استنباطی شهروندان کاشانی در این متغیر از وضعیت
مطلوبی برخوردار میباشند.
بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته
در این بخش رابطه دوگانه بین متغیرهای مستقل پژوهش و
متغیر وابسته (رفتار شهروندی محیطزیستی) ارائه گردیده
است.
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جدول  -4رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته پژوهش
مسؤولیت
پذیری

متغیرهای مستقل

نوعدوستی

متغیر وابسته

0/111

0/855

Pearson Correlation

رفتار شهروندی

0/000

0/000

Sig.

محیطزیستی

بررسی ارزیابی مدل ساختاری :جهت و معناداری اثرات

بر اساس یافتههای جدول  ،5رابطه بین متغیرهای نوعدوستی
و مسؤولیتپذیری با متغیر وابسته پژوهش (رفتار شهروندی
محیطزیستی) معنادار میباشد .بهگونهای که میزان همبستگی
این متغیرها به ترتیب ( 3/10و  r=3/41و )sig=3/333
میباشد .به عبارت دیگر ،رابطه بین متغیرهای مستقل فوق با
رفتار شهروندی محیطزیستی در سطح اطمینان  11درصد
مورد تأیید قرار گرفته است.

مستقیم و غیرمستقیم
پس از آزمون مدل بیرونی (ارزیابی پایایی و روایی متغیرها)
لازم است تا مدل درونی که نشانگر ارتباط بین متغیرهای
مکنون (پنهان) پژوهش است ،ارائه شود .مدل درونی پژوهش
با کاربرد نرمافزار  PLSانجام و در شکل  0ارائه شده است.

شکل  -1ارزیابی مدل درونی پژوهش؛ ارتباط بین متغیرهای مکنون ،ضرایب مسیر و مقدار  R2و بارهای عاملی

وارد شدهاند .علاوه بر این ،برای بررسی معناداری ضریب مسیر
لازم است مقدار  tبرای هر مسیر برآورد گردد.
در جدول  4اثرات کل و اثرات مستقیم و غیرمستقیم برای
متغیرهای مدل محاسبه و ارائه گردیده است.

اعداد نوشته شده بر روی خطوط در واقع ضرایب بتا حاصل از
معادله رگرسیون میان متغیرها است که همان ضرایب مسیر
میباشد .اعداد داخل هر دایره نشاندهنده مقدار  R2مدلی
است که متغیرهای پیشبین آن از طریق فلش به آن دایره
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جدول  -8بررسی اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
رفتار شهروندی محیطزیستی

متغیرها
اثر مستقیم

آماره T

مقادیر P

اثر غیرمستقیم

اثر کل

آماره T

مقادیر P

نوعدوستی

0/44

3/85

0/000

0/22

0/21

18/25

0/000

مسؤولیتپذیری

0/41

2/55

0/002

-

0/41

2/55

0/004

بر اساس یافتههای جدول  ،4اثرگذاری کل متغیر نوعدوستی
 3/70میباشد .بهگونهای که این متغیر دارای  55درصد اثر
مستقیم و  37درصد اثر غیرمستقیم بر متغیر رفتار شهروندی
محیطزیستی میباشد .متغیر مسؤولیتپذیری نیز دارای 50
درصد اثر مستقیم بر رفتار شهروندی محیطزیستی است .بر
اساس نتایج  tو  Pضرایب مسیر روابط فوق معنادار میباشد
بهگونهای که مقدار  tمسیرها از  0/11بزرگتر بوده و مقدار P
نیز کوچکتر از  3/34میباشد .همچنین ،مقدار R2 =3/411
نیز بیانگر آن است که دو متغیر نوع دوستی و مسؤولیتپذیری
توانستهاند  41درصد از تغییرات رفتار شهروندی محیطزیستی
را تبیین نمایند.

بررسی حجم اثر و توان پیشبینیکنندگی مدل و
ماتریس اهمیت -عملکرد
بر اساس مقدار  f Squareحجم اثر برای ارزیابی مدلهای
ساختاری مورد بررسی قرار میگیرد .در واقع ،حجم اثر بیانگر
سهم هر یک از متغیرهای مستقل در  R2میباشد .علاوه بر این،
با توجه به مقدار  Q2میتوان توان پیشبینی کنندگی مدل
برای متغیر وابسته را بررسی نمود .به عبارت دیگر ،توان پیش-
بینی کنندگی مدل نشان میدهد که مدل به چه میزان در
پیشبینی متغیر وابسته توانایی دارد .ماتریس اهمیت -عملکرد
نیز نشان میدهد در صورت لزوم مداخله در مدل مفهومی
پژوهش و برنامهریزیهای آینده کدامیک از متغیرهای پژوهش
اولویت و ارزش تمرکز بیشتری دارد .به عبارت دیگر ،این
ماتریس نشاندهنده قسمتی از مدل است که دارای اهمیت
بیشتر و در عین حال عملکرد ضعیفتر میباشد.

جدول  -1بررسی حجم اثر و توان پیشبینی کنندگی مدل و ماتریس اهمیت -عملکرد
Performances

importance

15/331

3/700

17/132

3/214

Q2

f Square

3/311

3/354

نوعدوستی

3/374

مسؤولیتپذیری

SRMR =3/030

حال عملکرد ضعیفتر میباشد .بر این مبنا ،لازم است در
برنامهریزیهای آینده بر این متغیر تمرکز بیشتری داشته
باشیم.
لازم به ذکر است که اهمیت در این ماتریس به معنای ضریب
اثر کل شامل اثرات مستقیم و غیرمستقیم یک متغیر بر متغیر
دیگر در مدل مسیر است و میتوان آن را توان تبیین یا
پیشبینی یک متغیر برای متغیر دیگر دانست .اما منظور از
عملکرد وضعیت فعلی متغیر تبیینکننده یا پیشبین است .در
ماتریس فوق ،محور افقی نماینده اهمیت و محور عمودی
نماینده عملکرد است .بر مبنای آن متغیرهایی که از اهمیت بالا

بر اساس مدل حجم اثر هر دو متغیر نوعدوستی و
مسؤولیتپذیری به ترتیب با ( 3/374و  )F2 =3/354در حد
متوسط میباشد .مقدار  Q2نیز برابر با  3/311نشان میدهد در
مجموع ،توان پیشبینیکنندگی مدل در حد متوسط میباشد.
همچنین ،ماتریس اهمیت -عملکرد نشان میدهد در صورت
لزوم مداخله در مدل مفهومی پژوهش و برنامهریزیهای آینده
کدامیک از متغیرهای پژوهش اولویت و ارزش تمرکز بیشتری
دارد .در واقع ،این ماتریس نشاندهنده قسمتی از مدل است
که دارای اهمیت بیشتر و در عین حال عملکرد ضعیفتر
میباشد .با توجه به مقدار به دست آمده در ماتریس اهمیت-
عملکرد و شکل  3متغیر نوعدوستی دارای اهمیت و در عین
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و عملکرد پایین برخوردارند ،بهترین شرایط را برای مداخله
فراهم میکنند.
علاوه بر این ،جهت بررسی برازش مدل و تشخیص این اصل
که در مجموع تا چه اندازه دادههای پژوهش با مدل نظری
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هماهنگ است از شاخص  SRMRاستفاده شده است.
بر اساس نتایج پژوهش مقدار این شاخص برابر با 3/030
میباشد .در مجموع میتوان نتیجه گرفت که مدل دارای
برازش مطلوب میباشد.

شکل  -2نمودار اهمیت -عملکرد

متغیر مستقل ( )Xبر متغیر وابسته ( )Yبرای
میانجی جزئی.
علاوه بر بررسی پیشفرضهای فوق ،برای تعیین شدت اثر
غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی از آمارهای به نام VAF
استفاده میشود ( .)Lacobucci & Duhachek, 2003این آماره
مقداری بین  3و  0را اختیار میکند و هر چه این مقدار به 0
نزدیکتر باشد ،نشان از قوی بودن تأثیر متغیر میانجی دارد .در
واقع ،این مقدار نسبت اثر غیرمستقیم بر اثر کل را میسنجد.
مقدار  VAFاز طریق فرمول زیر محاسبه میشود.

آزمون اثر میانجی جزئی
بر اساس مدل پژوهش مشاهده میشود از میان متغیرهای
مستقل پژوهش ،نوعدوستی علاوه بر تأثیر مستقیم ،دارای تأثیر
غیرمستقیم و با واسطه متغیر میانجی (مسؤولیتپذیری) بر
رفتار شهروندی محیطزیستی نیز میباشند .بر این مبنا ،در این
بخش به بررسی اثر میانجی جزئی برای این متغیر با استفاده از
مدل مرتبه اول اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با
توجه به مقادیر  Tو  P-Valuesفرمان  Bootstrappingو
همچنین آزمون  VAFپرداخته شده است.
جهت آزمون اثر میانجی با استفاده از مقادیر حاصل از
 Bootstrappingلازم است سه پیشفرض مورد بررسی قرار
گیرد:
 .0معناداری اثر کل متغیر مستقل ( )Xبر متغیر وابسته
()Y؛  .3معناداری اثر غیرمستقیم متغیر مستقل
( )Xبر متغیر وابسته ( )Yو  .2معناداری اثر مستقیم

= VAF

مفروضات فرمول:
 :aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 :bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 :cمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته

جدول  -2بررسی اثر میانجیگری متغیر مسؤولیتپذیری برای رابطه بین نوعدوستی و رفتار محیطزیستی
YX

Original Sample

T Statistics

P Values

نوعدوستی  >-رفتار شهروندی محیطزیستی

3/553
3/112
3/504
3/374
3/70

2/41
03/411
3/11
3/177
04/71

3/333
3/333
3/333
3/332
3/333

نوعدوستی >-مسؤولیتپذیری
مسؤولیتپذیری  >-رفتار شهروندی محیطزیستی
اثر غیرمستقیم نوعدوستی  >-رفتار شهروندی محیطزیستی
اثر کل نوعدوستی  >-رفتار شهروندی محیطزیستی
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یافتههای جدول  7بیانگر تأیید سه پیشفرض فوق مبنی بر
معناداری غیرمستقیم ،مستقیم و کل میباشد .بر این مبنا ،اثر
میانجیگری جزئی متغیر مسؤولیتپذیری برای رابطه بین
نوعدوستی و رفتار شهروندی محیطزیستی تأیید میگردد.
جهت تعیین شدت اثر میانجی متغیر مسؤولیتپذیری در
رابطه میان دو متغیر فوق از آماره  VAFبه شرح ذیل استفاده
شده است.
= 3/215

 r=3/41و  )sig=3/333میباشد .بدیهی است زمانی شهروندان
میتوانند به بهبود شرایط محیطزیست کمک کنند که دارای
ارزشهای نوعدوستانه و احساس تعهد و مسؤولیتپذیری در
ارتباط با محیطزیست باشند .با این حال ،ضرورت ترویج
رفتارهای مسؤولانه محیطزیستی در راستای حفاظت از
محیطزیست ،در بین شهروندان همچنان احساس میشود.
نتایج این مطالعه مبنی بر رابطه دو متغیر ارزشهای
نوعدوستانه و احساس مسؤولیتپذیری با پژوهش Afkari
( Menatizadeh ،)3307و همکاران ( )3304و  Safaو
همکاران ( )3301همسو میباشد .علاوه بر این ،تأثیر ارزشها
نوعدوستانه و احساس وظیفه و مسؤولیتپذیری بر مبنای
تئوری ارزش -باور -هنجار بر رفتارهای حفاظتکننده
محیطزیست در پژوهشهای  )3304( Chenو Ibtissem
( )3303مورد تأیید قرار گرفته است.
مدل مفهومی پژوهش نیز بیانگر  70درصد اثرگذاری کل
متغیر ارزش نوعدوستی و  50درصد اثرگذاری مستقیم متغیر
مسؤولیتپذیری بر رفتار شهروندی محیطزیستی است.
همچنین ،بر اساس مدل ،حجم اثر هر دو متغیر نوعدوستی و
مسؤولیتپذیری در حد متوسط میباشد .بر این اساس ،مقدار
 Q2نیز برابر با  3/311نشان میدهد توان پیشبینی کنندگی
مدل در حد متوسط میباشد .در مجموع ،نتایج پژوهش مقدار
شاخص  SRMRبرابر با  3/030میباشد که نشاندهنده برازش
مطلوب مدل میباشد.
بر اساس نتایج تحقیق ،اگرچه ارزشهای نوعدوستانه اثر زیادی
در شکلدهی رفتارهای محیطزیستی شهروندان دارد ،اما با
توجه به مقدار به دست آمده در ماتریس اهمیت -عملکرد این
متغیر دارای اهمیت و در عین حال عملکرد ضعیفتر میباشد.
بر این مبنا ،لازم است در برنامهریزیهای آینده بر این متغیر
تمرکز بیشتری داشت .علاوه بر این ،باید توجه داشت که این
ارزش تنها متغیر ارزشی اثرگذار بر رفتار محیطزیستی
شهروندان نیست و در کنار آن لازم است اثرگذاری ارزشهای
خودخواهانه و زیستبوم محور و همچنین ،متغیرهای دیگر از
جمله دانش و آگاهی شهروندان ،نگرش و همچنین ،عوامل
وضعیتی از جمله تعلق مکانی شهروندان را نیز مورد بررسی
قرار گیرند .بدون تردید ،این عوامل در بسترهای فرهنگی و
اجتماعی مختلف اثرگذاری متفاوتی داشته و همگی در
شکلگیری رفتار شهروندی محیطزیستی سهیم هستند.

= VAF

مقدار  VAFبرابر با  3/215بیانگر این امر است که  21درصد از
اثر نوعدوستی بر رفتار شهروندی محیطزیستی از طریق
غیرمستقیم توسط متغیر میانجی مسؤولیتپذیری تبیین
میشود .به عبارت دیگر ،نسبت اثر غیرمستقیم متغیر نوع
دوستی بر اثر کل آن  21درصد است.

بحث
این پژوهش با هدف تبیین رفتار شهروندی محیطزیستی
شهروندان کاشانی بر اساس مدل ارزش -باور -هنجار Stern
( )0111تحت تأثیر ارزشهای نوعدوستانه و با میانجیگری
مسؤولیتپذیری انجام شد .بر اساس یافتههای پژوهش
شهروندان مورد بررسی به لحاظ اهمیت به محیطزیست از
وضعیت نسبت ًا مناسبی ( .)S=1/1 ،Mean=54/4برخوردار بوده
و نسبت به آن حساسیت دارند .به عبارت دیگر ،شهروندان در
راستای ایفای رفتار شهروندی محیطزیستی میان مسؤولیتهای
خود در برابر محیطزیست و قوانین موجود ،به دنبال ایجاد
توازن میباشد .در واقع ،شهروند محیطزیستی فردی است که
نسبت به محیطزیست و مشکلات آن آگاهی و حساسیت دارد.
ضمن درک روشن از محیطزیست و مشکلات آن ،دارای
احساس نگرانی نسبت به آن است و از انگیزه کافی برای
مشارکت فعالانه در بهبود محیطزیست و حفاظت از آن
برخوردار است .در نتیجه با برخورداری از مهارتهای لازم در
این خصوص ،به منظور حل مشکلات محیطزیستی مشارکتی
فعال در تمامی سطوح دارد.
علاوه بر این ،رابطه بین متغیرهای نوعدوستی و مسؤولیت
پذیری با رفتار شهروندی محیطزیستی معنادار میباشد.
بهگونهای که میزان همبستگی این متغیرها به ترتیب ( 3/10و
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همانطور که قبل ًا با استناد به بند  1از اصل  02قانون اساسی
اشاره شد دولت به جلب مشارکت عامه مردم در تعیین
سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش ملزم
میباشد .با توجه به اینکه محیط زیست بستر فرهنگ مردم
بوده و ارتباط انسان با آن جزئی از فرهنگ منطقه به شمار
میرود ،مشارکت مردم در راستای حفظ محیط زیست
میتواند زیرمجموعهای از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت
فرهنگی باشد که بر اساس این بند دولت وظیفه بسط و
گسترش آن را دارد .علاوه بر این ،جامعه ایرانی در افق چشم
انداز  0535با دارا بودن ویژگیهایی چون نهاد مستحکم
خانواده به دور از فقر ،فساد ،تبعیض و بهره مند از محیط
زیست مطلوب ،برخوردار از سلامت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین
اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد توصیف شده
است .لذا در سند چشم انداز اگر چه تعریف محیط زیست
مطلوب نیامده ،ولی تصویری که از محیط زیست ارائه شده
است بهرهمندی از یک محیط زیست مطلوب است که
دستیابی به آن با ابزار آموزش امکانپذیر است .چرا که آموزش
محیط زیست بنیادیترین روش حفاظت از محیط زیست
محسوب میشود که هدف از آن ،زمینه سازی برای ارتقای
آگاهی و دانش زیست محیطی در بین آحاد مردم جامعه است
تا هر شهروند با احترام به طبیعت ،مسؤولیت حفاظت و
حمایت از محیط زیست را پذیرفته و اعمال نماید.
در این راستا ،مدل پژوهش نیز نشان میدهد از میان
متغیرهای مستقل پژوهش ،نوعدوستی علاوه بر تأثیر مستقیم،
دارای تأثیر غیرمستقیم و با واسطه متغیر میانجی (مسؤولیت
پذیری) بر رفتار شهروندی محیطزیستی نیز میباشند.
بهگونهای که  21درصد از اثر نوعدوستی بر رفتار شهروندی
محیطزیستی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی
مسؤولیتپذیری تبیین میشود .با توجه به اهمیت و نقش
مسؤولیتپذیری در رفتارهای شهروندی محیطزیستی
پیشنهاد میگردد گروهها و تشکلهای داوطلبانه و فعال
محیطزیستی در بین شهروندان افزایش یابند تا بدین وسیله
ضمن واگذاری برخی از وظایف مرتبط با محیطزیست به
شهروندان ،حس تعهد و مسؤولیتپذیری آنان تقویت گردد .در
این زمینه حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی
در اجرای بند یک اصل  003قانون اساسی ،در نامهای به
رؤسای قوا ،سیاستهای کلی محیط زیست را ابلاغ کردند.
سیاستهای کلی محیط زیست ،پانزده بند دارد .توجه به منابع
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حیاتی از جمله هوا ،آب ،خاک و همچنین تنوع زیستی از
جمله مواردی است که در سیاستهای کلی مورد توجه جدی
قرار گرفته است ،ضرورت اجرای مدیریت یکپارچه محیط
زیست در کشور از دیگر موضوعات مورد تأکید در سیاستهای
ابلاغی است و بر این اساس استوار است که تمام اقدامات
توسعهای در کشور متناسب با ظرفیت زیستی باشد و البته
تأکید میشود که آلایندگی و تخریب محیط زیست باید جرم
انگاری شود .اقتصاد سبز ،استفاده از ابزار مالی ،وضع عوارض و
مالیاتهای محیط زیستی ،درونی کردن هزینههای محیط
زیست در محصولات ،اصلاح الگوی توسعه تولید ،توزیع و
مصرف فناوریهای نوین ،الگوی رویکرد استفاده از فناوریهای
نوین سازگار با محیط زیست ،توجه جدی به حوزه پدافند
غیرعامل در سیاستهای ابلاغی ،فرهنگ سازی و استفاده از
ظرفیت بالای امر به معروف و نهی از منکر ،استفاده از مشارکت
مردم و فعالان محیط زیست و توجه به آموزههای دینی و
فرهنگ ایرانی اسلامی از دیگر موضوعات مورد توجه در
سیاستهای ابلاغی است .ضرورت استقرار نظام حسابرسی
محیط زیستی ،مدیریت تغییرات اقلیم ،مقابله با تهدیدات
محیط زیستی ،تعادل بخشی بین فعالیتهای توسعهای و
محیط زیست ،تعاملات منطقهای و بینالمللی و دیپلماسی
محیط زیستی برای رسیدن به توسعه پایدار از دیگر اهداف این
سیاست است.
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Investigating the Mediating Role of Responsibility in the
Relationship between Altruistic Value and Environmental
Citizenship Behavior
Elham Shafaii Moghaddam *1
1*- Social Sciences Department, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran

Abstract
Introduction: One way to avoid harming the environment is to change the behavior of
citizens towards environmental behavior, which consciously seeks to reduce the negative
effects of individual behavior on nature. These changes in the field of environmental
behaviors include environmental protection behaviors and reduction of the negative effects of
human actions on the environment in daily tasks. As well as specific outdoor programs, it
creates the emergence of a new form of citizenship that Dobson has called environmental
citizenship. In preliminary studies on environmental behaviors, the use of models based on
knowledge and attitude toward environment was common. But the inefficiency of these
approaches led researchers to model ethical norms such as the model derived from value
theory. The Stern's Belief – Norm theory (1999) suggests a chain of variables, from public
values and concerns about the environment to specific beliefs about the negative
consequences of certain activities, while emphasizing the ability and responsibility of
individuals to avoid these negative consequences and enable their personal norms to protect
the environment. In this research, according to stern value-belief-norm theory, environmental
citizen behavior in the second type of environmental behaviors and altruistic value from
values and responsibility section of beliefs and beliefs of this theory has been selected and
explained the behavior of citizens' environmental citizenship.
Materials & Methods: The statistical population of this study is citizens aged 18 years and
over in Kashan city in 2020, the sample size is equal to 352 people and for sampling, cluster
method has been used. Responsibility and altruism variables with 14 items and environmental
citizenship behavior variable with 13 researcher-made items have been measured in the form
of 5-point Likert range. To measure the bases of the head, the Cholo and Alphd are used,
according to the suitability of the situation, to verify the variables of the subject, to test the
theory of the party to be a T, and to the point of a theory, a point to which the subject is used
by point of reference to the point in each point of the movement.
Results: According to the findings, Kashani citizens have a favorable status in terms of
altruism, responsibility and citizenship behavior and the mean of these variables among them
is higher than average, the relationship between altruism and responsibility with
environmental citizenship behavior with correlation rate (r=0.61, r and sig=0.000,
respectively). It is meaningful. Also, based on the volume model, the effect of two variables
of altruism and responsibility with (0.275 and F=2=0.245) is moderate, respectively. The
amount of Q2 is 0.269. This amount indicates that the predictive power of the model is
moderate. In addition, the partial mediation effect of the accountability variable for the
41
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relationship between altruism and environmental citizenship behavior has been confirmed, so
that VAF value is equal to 0.384. It is believed that 38% of the effect of altruism on
environmental citizenship behavior is explained indirectly by the mediator variable of
responsibility.
Discussion: The results of this study represent an attempt to understand the principles of
environmental law, and that by 1404 the previous scholars had been given a clear
understanding and a feeling of concern for the environment and its problems.
Therefore, considering the importance and role of responsibility in environmental citizenship
behaviors is suggested that voluntary and active environmental groups and organizations
among citizens be increased in order to strengthen their sense of commitment and
responsibility while assigning some environmentally related tasks to citizens.
Keywords: Environmental Citizenship Behavior, Responsibility, Altruistic Value.
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