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 ، کاشان، ایراندانشگاه کاشان کده حقوق و علوم انسانی،، دانشلوم اجتماعیگروه ع  -*1

 مقاله: نوع

 پژوهشی
  چکیده

زیست و لزوم حفاظت از آن یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر مورد محیط پیشینه و هدف:

زیست یکی از های مختلف علم قرار گرفته است. محیطتوجه بسیاری از اندیشمندان و متخصصان حوزه

است، فقدان حیات جوامع  چه که بر همگان روشنآن آید.ی پایدار به شمار میدستیابی به توسعهابعاد 

زیست وجود بشری بدون برخورداری از محیط زیستی سالم است. رویکردهای متفاوتی به موضوع محیط

رویکرد اول، زیست محور و رویکرد انسان محور اشاره کرد. توان به رویکرد محیطدارد که از آن جمله می

داند. رویکرد زیست را در مرکز توجه خود قرار داده و لزوم حفاظت از آن را بر همگان ضروری میمحیط

زیست را در خدمت بشر دانسته و هرگونه حقوق اعم از گرایانه مرتبط است، محیطدوم، که با رویکرد فایده

گیری قوانین به منظور اول منجر به شکل کند. رویکردرا از آن سلب می غیرهحقوق حیوانات، گیاهان و 

ها و میزان اهمیت موضوع از گونه قوانین بر مبنای هنجارها و ارزششود. اینزیست میمحافظت از محیط

ریزی، وضع و ابلاغ شده و توسط مجریان قوانین مورد گذاران هر کشور برنامهها و قانوننظر استراتژیست

یابند که اثرات جبران ناپذیری را به زیستی ارتکاب میبرخی از جرایم محیطگیرند. در این میان، اجرا می

اند و مرتکبان به آن هرگز مورد انگاری نشدهشناسان جرمکنند، اما توسط جرمزیست وارد میمحیط

 ی جرایم حقوق بشری قرار دارند، از منظرگونه جرایم که در دستهگیرند. اینبازخواست و تنبیه قرار نمی

زیستی بر اساس موقعیت جغرافیایی، فرهنگ و گیرند. جرایم محیطشناختی مورد توجه قرار میجامعه

زیستی و ی دیگر متفاوت است. شناسایی جرایم محیطای به جامعههای افراد متنوع بوده و از جامعهکنش

سئولان جامعه در جهت نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط بر ارتکاب جرایم از سوی افراد جامعه به م

زیستی سالم جهت ارتقای سلامت و کیفیت زندگی پیشگیری از ارتکاب جرم و دستیابی به محیط

رو با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ارتکاب به جرایم کند. پژوهش پیششهروندان کمک می

 یافته است.  یستی توسط شهروندان کاشانی ساختزمحیط

بدین ش حاضر پیمایشی و  با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. پژوهها: مواد و روش

 ی محقق ساخته پیرامون جرایم های استاندارد موجود و پرسشنامهترتیب که در ابتدا، پرسشنامه

ی ساله 07تا  65گویان زیستی  پس از سنجش پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ بین پاسخمحیط

بودند، توزیع شد. تعداد نمونه با استفاده از روش ای انتخاب شده گیری خوشهبه روش نمونهکاشانی که 

ها، نمونه ارتقا یافت. داده 136نمونه برآورد شده بود که به منظور دقت بیشتر این میزان به  863کوکران 

افزار ایت با استفاده از نرممورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نه SPSSافزار آوری، توسط نرمپس از جمع

AMOS .مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار گرفت 

 مقاله: تاریخچه
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، هویت شهری 86/7هویت ملی با تاثیرگذاری نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که  نتایج:

و  88/7 زیستیمحیط، آگاهی 65/7، دینداری 83/7، سرمایه فرهنگی 50/7ی اجتماعی ، سرمایه53/7

اثر دارند. در این میان زیستی محیطبه شکل معکوس و معناداری بر جرایم  65/7روندی فرهنگ شه

  25/7بالاترین ضریب مسیر مستقیم و هویت ملی با ضریب  -65/7فرهنگ شهروندی با ضریب مسیر 

چنین، . همزیستی را به خود اختصاص داده اندبالاترین اثرگذاری غیرمستقیم بر ارتکاب به جرایم محیط

گزارش  27/7بیشتر از  NFIو  CFIو  AGFIو  GFIبرازش های نکویی میزان شاخصدر پژوهش حاضر، 

 شده است که دال بر برازش مناسب مدل تحقیق است.

به ترتیب با بالاترین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم  فرهنگ شهروندی و هویت ملیدر این ارتباط  بحث:

ی دارند. در نتیجه، با مشارکت هرچه بیشتر افراد جامعه در زیستسزایی در کاهش جرایم محیطنقش به

ها در ارتباط با شهر محل زندگی و نیز پذیری آنولیتؤهای مربوط به شهر و نیز افزایش مسفعالیت

ای در جهت توان اقدامات سازندهقوانین میریزان و مجریان شناسایی و تحکیم هویت ملّی از سوی برنامه

 زیستی انجام داد.کاهش جرایم محیط

 

 مقدمه
 توجه مورد زیستیمحیط مباحث اخیر یدهه چند در

 تداوم. اندگرفته قرار یزیست و انسانی یحوزه اندیشمندان

  زندگی آن در که است محیطی بر مبتنی بشر حیات

 ترین،پیچیده تا ترینساده از اعم موجودات تمامی و کندمی

 بر. نیستند بقا به قادر سالم زیستمحیط وجود بدون

 به هاانسان یوظیفه زیستمحیط از محافظت مبنا، همین

 برخورداری. است زمین روی کنشگر موجودات تنها مثابه

 به بشر اساسی حقوق از سالم و مطلوب زیستمحیط از

 و قوانین و (Aspan & Yunus, 2019) رودمی شمار

 از صیانت در متعددی المللیبین و محلی هاینامهتوافق

 به موظفند جوامع بنابراین،. اندرسیده تصویب به آن

 دیگر و خود شهروندان سلامت بهبود و حفظ منظور

 مقررات و قوانین این از زمین روی یزنده موجودات

 یمنزله به مقررات و قوانین این از سرپیچی. کنند پیروی

 و ملی پیامدهای و شده قلمداد زیست محیط علیه جرم

 فرسایش آب، و هوا آلودگی قبیل از ایگسترده المللیبین

 و آبی کم گسترش مراتع، و هاجنگل رفتن بین از خاک،

 تنفسی عروقی، و قلبی هایبیماری انواع بروز آن دنبال به

 نیافتگی، از توسعه ناشی اقتصادی سرطان، مشکلات و

 . دارد دنبال به را اقلیم تغییر و زمین یکره دمای یشافزا

 یتوسعه هایمؤلفه از یکی زیستمحیط دیگر، سوی از

 حفظ بر مبتنی پایدار یتوسعه. رودمی شمار به پایدار

 تأمین برای آینده هاینسل و حاضر نسل توانایی

 و اقتصادی اجتماعی، ابعاد و آیدمی شمار به نیازهایشان

 ,Bawaa & Seidlerگیرد )می بر در را تیزیسمحیط

 نشده محدود اقتصاد به صرفاً توسعه اساس، این (. بر2009

 تمامی برای آن به توجه که یابدمی تروسیع ایگستره و

 معرض در که توسعه حال در کشورهای ویژهبه کشورها

 ضروری دارند قرار کمتر آوریتاب و بیشتر پذیریآسیب

  با گذشته هاینسل که گونهمانه. رسدمی نظر به

 محیطزیست حفظ در سعی سالم زندگی سبک کارگیریبه

 نیز حاضر نسل داشتند، را حاضر نسل به آن انتقال و

. دارد دوش بر را آیندگان به آن انتقال و حفظ ولیتؤمس

 برای چهآن زیستمحیط تخریب روند یادامه با تردید،بی

 ماند خواهد یادگار به زمین یکره وارثان مثابه به آیندگان

 و فقر آن تبع به و زیستیمحیط هایناهنجاری جز چیزی

 عنوان به زیستمحیط این، بر علاوه. بود نخواهد بیماری

  در موضوعات ترینمهم از که سرمایه انواع از یکی

 شامل سرمایه انواع. شودمی قلمداد است، شناسیجامعه

 انسانی، یسرمایه جتماعی،ا یسرمایه اقتصادی، یسرمایه

 یسرمایه. است طبیعی یسرمایه و فرهنگی یسرمایه

  ارزشمند خدمات و کالاها از ایمجموعه طبیعی

 آیندگان و (معاصرین) دستیابی برای را زیستمحیط

 زندگی و (Costanza & Daly, 1992) کندمی فراهم

 اجتماعی و اقتصادی زیستی، هایحوزه تمامی در هاانسان

 . است وابسته آن به زیادی حد تا
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 چنینهم و زیستمحیط به رسانیبر این اساس، آسیب

 تمامی اساسی و مهم مسایل از زیستیمحیط جرایم

 از ایران هم بدین ترتیب، و روندمی شمار به کشورها

 مشکلاتی با گاه و دهنبو مستثنی مذکور هایآسیب

 هایبررسی مرکز که پژوهشی در. مضاعف رو به رو است

 داده انجام 6825 سال در جمهوری ریاست استراتژیک

 در مهم و شده عنوان یمسئله 677 از لهأمس 68 است،

 ,Ayandeban) اندبوده زیست محیط با ارتباط در ایران،

 ،مردم سوی از جدی اقداماتی هاآن حل که ،(2017

 عوامل و گذارانقانون زیست،محیط عرصه گرانپژوهش

 زیست مسایل مبنا، همین بر. کندمی طلب را اجرایی

. گیرندمی قرار شناسیجامعه مسایل یزمره در محیطی

 گذشته سال چند در زیستیمحیط مسایل یگسترده بروز

 شناسایی هدف با جدیدی گرایش تا است شده موجب

  در رسانند،می آسیب زیستمحیط به که تهدیداتی

 و حقوق شناسی،جامعه از اعم مختلف هایرشته

 . یابد ظهور بیوتکنولوژی

 در زیستمحیط به وارده هایآسیب حاضر، پژوهش در

 توجه مورد سبز شناسیجرم و زیستیمحیط جرایم قالب

 باید ما سبز، شناسانجرم یعقیده به. اندگرفته قرار

 را رسانآسیب رفتارهای و هابزه جرایم، سنتی مفاهیم

 جوامع نقش بررسی و داده قرار ملاحظه مورد مجدداً

 هایآسیب تولید در را( سازمانی و دولتی گرانکنش)

. کنیم آغاز آن با مرتبط هایگونه تمامی و زیستیمحیط

 زمین منابع محدود ماهیت باید شناسیجرم این، بر علاوه

 مورد را سوءاستفاده و شیکبهره از ناشی مشکلات نیز و

 جاییآن از . اما(Beirne & South, 2013)دهد  قرار توجه

  شمار به پنهان جرایم یزمره در سبز شناسیجرم که

 نیز و جرم وقوع موقعیت جرم، عامل، منظر از رودمی

 شوندمی انگاشته نادیده نهایت در و مانده نپنها هارسانه

(Davies et al., 2014 ؛ Gidens, 2015). لهأمس این  

 محیط علیه هاآسیب و جرایم تشدید برای دلیلی تواندمی

 و داشته متفاوتی انواع سبزجرایم . آید شمار به زیست

 زده تخمین بزرگ اندازه از بیش آن اقتصادی هایهزینه

 از و بوده وسیع ربسیا نیز جرایم این یگستره. اندشده

 استثنایی بسیار مئجرا تا گیرندمی انجام روزانه که جرایمی

 . شوندمی شامل را

 توجه زیست،محیط یلهأمس شدن قلمداد اجتماعی به نظر

 کاهش به تواندمی اجتماعی و فرهنگی عوامل برخی به

 جانب از خواه زیستمحیط به وارده هایآسیب و جرایم

 و اجتماعی گرانکنش جانب از اهخو و فردی گرانکنش

 مواجهه در محیطی زیست یمسئولانه رفتارهای بروز نیز

 میزان شامل عوامل گونهاین. کنند کمک زیستمحیط با

 سرمایه ،(Taleban & Memarzade, 2020) دینداری

 ;Nabavi & MokhtarHashi, 2018) فرهنگی

Haghighatiyan & Vaghefi, 2017; Yazdkhasti et al., 

2013; McClanahan et al., 2017) ،اجتماعی یسرمایه 

(Salehi & Emam Gholi, 2011; Kabiri & Karim, 

Zade, 2016; Bakhshi, 2016 ،)هویت ملی (Clayton & 

Kilinç, 2013; Milfont et al., 2020) آگاهی محیط 

 فرهنگ و (Vali pour & Farokhiyan, 2019) زیستی

 Barak Pour & Jahan Seir, 2017; Karimi) شهروندی

& Kamyar, 2017 )گرانپژوهش توجه البته. شوندمی 

 رفتارهای به معطوف بیشتر تاکنون ایران در مذکور

 ولانهؤمس و مثبت رفتارهای شامل که بوده زیستیمحیط

 نظری مباحث بررسی در. است زیستمحیط با مواجهه در

 به توانمی عرصه این در گرفتهصورت هایپژوهش و

 صورت به ادامه در که نمود اشاره متعددی متغیرهای

 شوند.می داده توضیح اجمالی

 از یکی عنوان به اجتماعی یسرمایه ارتباط، این در

 های بر رفتارها و آسیب مؤثر یرهایمتغ پرتکرارترین

. است گرفته قرار اندیشمندان توجه مورد زیستیمحیط

شناسان و ی اجتماعی از سوی برخی از جامعهسرمایه

شناسان به مثابه یکی از متغیرهای کلیدی در جرم

 ,.Buonanno et al)م تبیین شده است ئپیشگیری از جرا

 رباب سرمایهدPortes  (5772 ). با توجه به دیدگاه(2009

گران به منظور محافظت اجتماعی که آن را توانایی کنش

های اجتماعی و از منافع به مدد عضویت در شبکه

 ی اجتماعی کند، سرمایهساختارهای دیگر قلمداد می

اجتماعی، احساس تواند پیامدهایی از قبیل حمایتمی

تعلق به اجتماع، تعلق به مکان، مشارکت شهروندی و 

متقابل را به ارمغان بیاورد. در این صورت،  ارتباط

شهروندان در مواقع بروز فاجعه به کمک یکدیگر آمده یا 

ی اجتماعی کنند. سرمایهاینکه از بروز آن پیشگیری می

 در سطح خرد، متوسط و کلان، جامعه را به سوی توسعه

. (Nix-Stevenson, 2013)سازد پایدار رهنمون می
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 که است مطلب این انگربی اجتماعی یسرمایه اصطلاح

 اساس از مهمی بخش اجتماعی هنجارهای و پیوندها

 شناسایی به توجه با. دهندمی تشکیل را پایدار زندگی

 منافع ساختار، یا سازمان منافع اساس بر شخصی منافع

 راستای در و نشده تلقی مجزا یکدیگر از گروهی و فردی

 محلی اجتماعات صورت این در و کنندمی حرکت یکدیگر

 که زمانی تا و داشته تعهد اجتماعی هایسازمان به

 حل به قادر کنند،می رعایت را اجتماعی هنجارهای

. بود خواهند زیستمحیط مدیریت در موجود مشکلات

 به غالب، فرهنگی هژمونی و اجتماع کوچک مقیاس

 گروه نحو، همین به و نداده بروز و ظهور یاجازه بیگانگی

 داشته اجتماعی کنترل خود اعضای بر تاس قادر اجتماعی

 . (Ballet et al., 2007)باشد 

نظران هویت شهری متغیر دیگری است که به نظر صاحب

 ی اجتماع نقش مؤثری در کاهش جرایم محیطحوزه

کند. هویت شهری، با تمرکز بر شناخت، زیستی ایفا می

رضایت، بازنمایی محله و هژمونی اجتماعی نقش مهمی در 

زیستی دارد، در واقع، با افزایش درک کاهش جرایم محیط

هر محل زندگی، ارتقای احساس تعلق و شناخت فرد از ش

توان به آن و افزایش احساس همبستگی با همشهریان می

زیستی را به میزان قابل توجهی کاهش داد جرایم محیط

(Pyle, 2003) .توان جدا از فیزیک زیست را نمیمحیط

چنین، با عنایت به تعریف اندیشمندان شهر دانست. و هم

از هویت شهری، اجتماع شهری و علاوه بر آن، شهر به 

 مثابه واقعیتی اجتماعی با یکدیگر در ارتباطند. پس 

گیری ثیر بسزایی در شکلأزیست تتوان گفت، محیطمی

شهری کویری و یا سکونت  هویت شهری دارد. زندگی در

در شهری سرسبز هویتی منحصر به فرد برای ساکنین آن 

زند. از سویی، زندگی در هر یک از شهرهای رقم می

طلبد. از سویی دیگر، مذکور سبک زندگی متفاوتی را می

افراد با درک حضور خود در اجتماع شهری، حس تعلقی 

ی هانسبت به یکدیگر، امکانات، فضای سبز، محیط

های جانوری پیدا گاهفرهنگی و حتی حیوانات و سکونت

تابند. ها را برنمیکنند که آسیب و نابودی هر یک از آنمی

در واقع حس تعلق به فضا و یکپارچگی اجتماعی ناشی از 

 زیستی هویت شهری باعث پیشگیری از جرایم محیط

 شود.می

 متغیر دیگری که پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته

 تعلق شهروندی است. فرهنگ شهروندی، احساس فرهنگ

 فرهنگ. است شده توصیف جغرافیایی محیط یا اجتماع به

 فرآیند در نیز شهروندان که معناست این به شهروندی

 به پایدار رفتار مفهوم در و کنندمی ایفا نقش گیریتصمیم

 با مواجهه در حکومت عملکرد بر شهروندان نظارت معنی

  .(Dobson & Sáiz, 2005)است  زیست محیط

 یکدیگر با دیرباز از شهروندی فرهنگ و زیستمحیط

 و حقوق پایگاه، به اکولوژیک شهروندی و اندداشته ارتباط

 زیستمحیط با ارتباط در شهروندان مشارکت فرآیندهای

جامعه از تولید و . (Crane et al., 2008)دارد  توجه

های اجتماعی و فرهنگی در بستر بازتولید مدام ساخت

در بستر  .(Wyness, 2015)گیرد روابط اجتماعی شکل می

های ولیتؤمشارکت شهروندان به منظور انجام مس

شهروندی، وظایفی جدید تعریف شده و یا بر اساس 

یابند. در این میان، مقتضیات روز، تعریفی دوباره می

ها یادگیری نقش مهمی در فرآیند تولید و بازتولید ساخت

کند. یادگیری غیر رسمی در میان خانواده، ایفا می

سایگان و همشهریان و یادگیری رسمی در دوستان و هم

مدرسه صورت گرفته و افراد در فرآیند مذکور مراقبت از 

آموزند. زیستی را میزیست و پرهیز از جرایم محیطمحیط

در واقع در شهر و در خلال فعالیت و مشارکت شهروندان 

دهد. در نتیجه، با یکدیگر، یادگیری اجتماعی رخ می

زیستی قادرند، ل محیطئر مساشهروندان با تمرکز ب

ها زیست را به افراد دیگری که با آنمراقبت از محیط

 مشارکت دارند تسری دهند.

توان به هویت ملی اشاره از دیگر متغیرهای تأثیرگذار می

 اجتماعی -فرهنگی  آشکار بستر در مّلی هویت کرد. متغیر

 اجتماعی هاییساخت از هاملت اگرچه. است بررسی قابل

 از سیاسی ساختار و قانون سنت، طریق از که برخوردارند

 باعث  که موضوعی ترینمهم اما گردند،می تفکیک هم

 جغرافیایی قلمروی شود،می دیگری از ملت یک شناسایی

هویت و احساس تعلق ملی با گسترش روابط با . است

 یابد، در این صورت، مراقبت از محیططبیعت افزایش می

 ها به حساب اسی مهمی برای حکومتزیست ابزار سی

توانند با فراخوان ها میآید. بر این اساس، حکومتمی

گیری از دانش، افکار و انرژی های مردم نهاد و بهرهسازمان
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براین، استفاده از  ها، منابع دولتی را تقویت کنند. علاوهآن

 های مذکور باعث به عرصه آوردن جامعهظرفیت سازمان

ی مدنی و نتیجه کاهش اختلاف بین جامعه مدنی و در

های مردم . سازمان(Min Geh, 2008)شود حکومت می

نهاد به مثابه کاتالیزوری میان دولت و ملت همواره تلاش 

کرده شکاف موجود میان این دو را کاهش داده و جامعه را 

های دوستدار در حالت تعادل نگه دارد. در واقع استراتژی

زیست یکی از نقاط ارتباطی میان دولت و ملت محیط

ادامه برقراری گیری هویت ملی و در است، که به شکل

 همین شود. درارتباط نزدیک بین دولت و ملت منجر می

 به نیوزیلند در پژوهشی طیBouchan (5770 )راستا، 

 نگرانی احساس بر ملی، هویت که یافت دست نتیجه این

 ,Clayton & Kilinç)است  بوده تأثیرگذار محیط به نسبت

احساس نگرانی نسبت به محیط باعث ارتقای  .(2013

 زیستی و در نهایت، ارتقای فرهنگ آگاهی محیط

 شود. زیست میگری نسبت به محیطگری و پرسشکنش

گران از دیگر متغیرهای تأثیرگذار که بسیاری از پژوهش

زیستی است. آگاهی اند، آگاهی محیطبه آن اشاره کرده

 تمل بر رفتار و نگرش پیرامون محیطزیستی مشمحیط

های های بشر، عامل اصلی تخریبزیست است. فعالیت

آید. بنابر شواهد تاریخی بشر زیستی به شمار میمحیط

همواره به منظور دستیابی به منافع و ارتقای کیفیت 

استفاده از منابع طبیعی است زندگی در حال سوء

(Kousar et al., 2022)ل ئ. بر این اساس آگاهی از مسا

ی نگرش و زیستی، پیامد مسایل یاد شده و نحوهمحیط

زیست نقش مهمی در کاهش جرایم رفتار نسبت به محیط

زیست زیستی دارد. افرادی که به هر نحو از محیطمحیط

ی زیست دوستانهیابند، نه تنها رفتارهای محیطآگاهی می

ولیت اجتماعی ؤلکه مسدهند ببیشتری از خود بروز می

-گیرند. اینبالاتری را در مقایسه با افراد ناآگاه به دوش می

های به حاشیه رانده شده گونه افراد حتی نسبت به انسان

های کارگری ها، کارگران مهاجر، اتحادیهاعم از زنان، اقلیت

ها در زیرگروه ی آننیز حساس هستند. در واقع همه

 ,.Ham et al)شوند بندی میزیستی طبقهآگاهی محیط

زیست در برابر انواع . در واقع افراد آگاه به محیط(2016

ها دفاع نیز قادر به سکوت نبوده و از آنعدالتی دیگر بی

 کنند.می

اشاره شده  آن به پژوهش این در که دیگری مستقل متغیر

 به فرهنگی یسرمایه. است فرهنگی یسرمایه است،

. است توجه مورد سبز جرایم بر ثرؤم عوامل از یکی عنوان

 به مثابه که کندمی اشاره عواملی به فرهنگی یسرمایه

 ابزارهای. آیندمی شمار به انسانی جوامع یبرا ابزاری

 و طبیعی زیستمحیط با سازگاری ایجاد باعث موجود

 اشتراکات بر فرهنگ. گردندمی آن شناسایی و توصیف

  شمار به گروه در جمعی کنش زیربنای و کرده دلالت

 بخش زیستمحیط با مواجهه متفاوت هایشیوه. رودمی

 نقش تواندمی و رفته شمار به فرهنگی یسرمایه از مهمی

باشد  داشته بیولوژیکی تنوع از مراقبت در مهمی

(Johnson, 1998)، یسرمایه و فرهنگی یسرمایه واقع در 

 ,Johnson) دارند یکدیگر با تنگاتنگی روابط زیستیمحیط

 قادرند گوناگون فرهنگی یهاسرمایه کسب با افراد. (1998

 خود دانش ارتقای به متعدد هایشیوه از استفاده با

 و اتخطر طریق این از و بپردازند، زیستمحیط پیرامون

 محیط بر خود هایفعالیت یواسطه به که هاییآسیب

  .دهند کاهش را کنندمی وارد زیست

 به توجه یحوزه در افراد دینداری علاوه بر این، میزان

 است معتقد  Sherkat.دارد قرار زیستیمحیط لئمسا

 هایکنش و عقاید بر متقابلی تاثیر مذهبی منابع و عقاید

. غالب (Sherkat & Ellison, 2007)دارند  زیستیمحیط

های ادیان با اشاره بر ویژگی خالقیت خداوند، تمامی پدیده

موجود در جهان هستی، از سیارات و ستارگان تا 

ها را خلقت خداوند د در کف اقیانوسهای موجوریزمغذی

 ی پیروان خود ها را وظیفهدانسته و پاسداری از آن

دانند. در این اثنا، از مسیحیت تا بودا و اسلام نقش می

زیست قایل بوده و حامل قابل توجهی برای محیط

 زیستیمحیطهای رهنمودهایی به منظور مواجهه با آسیب

سیحیت به منظور مقابله با هستند. به عنوان مثال، دین م

مشکلات و مسایل زندگی، مقابله با عوامل ناسازگار را 

دهد. بوداییسم، اما، راهکاری متفاوت دارد. به پیشنهاد می

می نیست بلکه ما ئگونه خطری داها هیچاعتقاد بوداییست

باید بیاموزیم تا در شرایط تغییرات طبیعی، ثابت به 

وه بر ادیان مذکور، دانشمندان زندگی خود ادامه دهیم. علا

را مورد بررسی قرار  زیستیمحیطمسلمان نیز بحران 

اند. بر این اساس، قرآن مشتمل بر ارجاعات بسیاری داده

ی مطلوب از هوا، آب و زمین به طبیعت بوده و استفاده
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کشاورزی را مورد توجه قرار داده است. لازم به ذکر است 

ر عدالت اجتماعی به که دانشمندان مسلمان از منظ

اند. از این جهت، متفکران زیست توجه کردهموضوع محیط

ای اولیه قلمداد لهأزیست را مسمسلمان فرسایش محیط

اند که تأثیرات ژرفی در اخلاق و مذهب جوامع معاصر کرده

 (5772و همکاران )   Wangاند دارد.که از خدا دور شده

 چنینهم و یستیزمحیط رفتارهای در دین نقش به نیز

 زیستمحیط برابر در مسیحیت و اسلام دین مقایسه

 نظری، همپوشانی اسلام دین وی، زعم به. است پرداخته

 مقایسه در گراییزیستمحیط با بیشتری فلسفی و اخلاقی

  نشان آن با را بیشتری هماهنگی و داشته مسیحیت با

 های «نشانه» مثابه به زیستمحیط از نیز قرآن. دهندمی

 جهت در رهنمودهایی مسلمانان به و کرده یاد خداوند

. (Hope & Jones, 2014)دهد می ارایه زیستمحیط حفظ

در پژوهش حاضر قصد بر آن است که تاثیر هر یک از این 

زیستی مورد بررسی و تحلیل قرار عوامل بر جرایم محیط

 گیرد.

  و تاریخی شهر پژوهش، یمطالعه مورد یحوزه

  سفر مقاصد از یکی عنوان به کاشان گریگردش

 یسابقه به توجه با. است خارجی و ایرانی گرانگردش

 ابعاد از) کاشان شهر فعلی وضعیت نچنیهم و تاریخی

 هایفعالیت صنعتی، مراکز و صنعت منظر از گوناگون

 و عالی آموزش فرهنگی، -اجتماعی وضعیت اقتصادی،

 مدرنیته، و سنت هایمؤلفه از است تلفیقی که( آن مانند

 نظر مورد پژوهش برای توجهی قابل و مناسب ینمونه

 . ماست

اضر بررسی عوامل فرهنگی به طور کلی هدف از پژوهش ح

زیستی در شهر کاشان و اجتماعی مؤثر بر جرایم محیط

 است.

 بدین ترتیب فرضیات پژوهش به صورت زیر مطرح 

 شوند: می

 زیستیمحیطی اجتماعی و جرایم بین سرمایه 

 شهروندان رابطه وجود دارد.

 زیستیمحیطی فرهنگی و جرایم بین سرمایه 

 د.شهروندان رابطه وجود دار

  زیستیمحیطبین میزان دینداری و جرایم 

 شهروندان رابطه وجود دارد.

  بین پایبندی به فرهنگ شهروندی و جرایم

 شهروندان رابطه وجود دارد. زیستیمحیط

  زیستیمحیطبین هویت ملی و جرایم 

 شهروندان رابطه وجود دارد.

 زیستی ی و جرایم محیطزیستبین آگاهی محیط

 د دارد.شهروندان رابطه وجو

 زیستی بین هویت شهری و جرایم محیط

 شهروندان رابطه وجود دارد.

-بر اساس مطالعات پیشین و نیز نظریات موجود در زمینه

زیستی مدل مفهومی پژوهش حاضر به ی جرایم محیط

 شود.ه میئارا 6 شکل

 

 

 

 
 

 زیستیم محیطنمودار عوامل مؤثر بر ارتکاب به جرای-1شکل 
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 هامواد و روش
پژوهش حاضر با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک 

پرسشنامه انجام گرفته است. در پژوهش حاضر از 

 ,Bourdieu)ی فرهنگی های استاندارد: سرمایهپرسشنامه

 Niazi) شهروندی ، فرهنگ28/7با میزان پایایی  (1999

& Jafar Pour, 2017 ی اجتماعی ، سرمایه25/7( با پایایی

(Onyx & Bullen, 2000)  هویت 25/7با میزان پایایی ،

 ,Lalli)، هویت شهری (Bart Bonikowski, 2016)ملی 

 Hassan et)زیستی ، آگاهی محیط26/7با پایایی  (1992

al., 2010)  ی )، دیندار06/7با میزان پایاییHuber & 

Huber, 2012 و جرایم محیط 26/7( با میزان پایایی 

استفاده شده است.  06/7زیستی )محقق ساخته( با پایایی 

سال به  65ی شهروندان ی آماری پژوهش کلیهجامعه

بالای شهر کاشان است، که با توجه به فرمول کوکران 

نفر تخمین زده شده است. با نظر استاد راهنمای  865

 و به منظور افزایش دقت این پژوهش، تعداد نمونه محترم

-نمونه افزایش یافت. جهت نمونه 136به دست آمده به 

ای استفاده شده است، به نحوی که گیری از روش خوشه

ی شهری شمال، جنوب، ناحیه 6ناحیه از  5با انتخاب 

ی کوچه از هر محله، پرسشنامه 1مرکز، شرق و غرب و 

ی محلات توزیع و سپس توسط اعضای هامذکور بین خانه

های به دست آمده از آن تکمیل شد. در نهایت، داده

تجزیه و تحلیل  amosو  spssافزارهای ها در نرمپرسشنامه

 شدند.

 

 نتایج

 های توصیفی، شامل در این بخش، نخست یافته

گویان و میانگین توزیع پراکندگی های فردی پاسخویژگی

ی بعد رد بررسی و در مرحلهو درصدی متغیرهای مو

 شوند.های تحلیلی ارایه مییافته

 مشخصات فردی

 136های حاصل از پژوهش، از میان بر اساس یافته

 درصد از  5/52مرد،  5/86زن و  3/50پاسخگو، 

درصد در  0/52درصد مجرد،  0/58گویان متاهل و پاسخ

درصد  2/55درصد در مشاغل دولتی،  3/81مشاغل آزاد، 

درصد محصل هستند.  6/3درصد بیکار و  3/6دار، هخان

( درصد در 0/88گویان )علاوه بر این بیشترین درصد پاسخ

درصد  5/5گویان مقطع کارشناسی و کمترین درصد پاسخ

 اند.در مقطع دکترا و بالاتر تحصیل کرده

 های توصیفییافته

نمایش  6های توصیفی حاصل از پژوهش در جدول یافته

 .شودداده می

 

 میانگین شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش -1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیرهای پژوهش

 6 13/5 15/7 31/8 فرهنگ شهروندی

 01/1 36/6 61/7 55/8 زیستیآگاهی محیط

 6 63/6 76/6 52/8 هویت ملی

 6 6 20/7 18/8 هویت شهری

 6 6 50/7 22/5 سرمایه اجتماعی

 6 6 77/6 55/8 دینداری

 6 6 31/7 02/5 سرمایه فرهنگی

 83/1 71/6 16/7 32/6 زیستیجرم محیط

 

 های تحلیلییافته

های به دست آمده، ی نمایی از پراکندگی دادههئپس از ارا

مورد  Amosافزار مدل مفهومی پژوهش از طریق نرم

ه ئارا 5 ولو جد شکلبررسی قرار گرفته و نتایج در قالب 

ارائه  5در قالب جدول  5 شکلنتایج حاصل از  شوند.می

 شود.می
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 amosمدل مفهومی پژوهش در نرم افزار  -2 شکل

 نتایج اجرای مدل معادلات ساختاری -2جدول 

 ردیف 
 :مبدا رابطه

 متغیرهای پنهان اثرگذار

 مقصد رابطه:

 متغیر پنهان اثرپذیر
 (β)ضریب استاندارد 

 داریضریب معنا
(t-value) 

 -07/1 -86/7 زیستیمحیطجرائم  هویت ملی 6

 - 15/5 -53/7 زیستیجرائم محیط هویت شهری 5

 - 16/5 -50/7 زیستیجرائم محیط سرمایه اجتماعی 8

 - 56/6 -83/7 زیستیجرائم محیط دینداری 1

 -30/6 -65/7 زیستیجرائم محیط سرمایه فرهنگی 6

 - 61/1 -88/7 زیستیائم محیطجر زیستیمحیطآگاهی  5

 - 56/0 -65/7 زیستیجرائم محیط فرهنگ شهروندی 0

 16/5  50/7 فرهنگ شهروندی هویت شهری 3

 23/6  62/7 هویت شهری زیستیمحیطآگاهی  2

 37/6  16/7 فرهنگ شهروندی زیستیمحیطآگاهی  67

 37/6  16/7 فرهنگ شهروندی دینداری 66

 68/5  52/7 زیستیمحیطگاهی آ سرمایه فرهنگی 65

 70/5  56/7 فرهنگ شهروندی سرمایه فرهنگی 68

 56/6 83/7 سرمایه اجتماعی سرمایه فرهنگی 61

 68/6 70/7 دینداری سرمایه فرهنگی 66

 07/1 86/7 فرهنگ شهروندی هویت ملی 65

 36/0 57/7 دینداری هویت ملی 60

 36/0 62/7 هویت شهری هویت ملی 63

 07/1 86/7 فرهنگ شهروندی مایه اجتماعیسر 62

 37/6 16/7 هویت ملی سرمایه اجتماعی 57

 31/6 18/7 هویت شهری سرمایه اجتماعی 56
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داری روابط میان تمامی که سطح معنیبا توجه به این

متغیرهای مستقل )هویت ملی، هویت شهری، سرمایه 

 محیطاجتماعی، سرمایه فرهنگی، دینداری، آگاهی 

، فرهنگ شهروندی( به جز رابطه میان سرمایه یستیز

قرار گرفته است، لذا  76/7فرهنگی و دینداری کمتر از 

توان گفت همه روابط مذکور در مدل تبیینی جرائم می

اند. به عبارت دیگر، هویت دار شدهمعنی زیستیمحیط

ی اجتماعی، سرمایه فرهنگی، ملی، هویت شهری، سرمایه

و فرهنگ شهروندی به  زیستیمحیطدینداری، آگاهی 

 اثر  زیستیمحیطشکل معکوس و معناداری بر جرایم 

نهد. در این میان فرهنگ شهروندی با ضریب مسیر می

بالاترین ضریب مسیر مستقیم را به خود اختصاص  -65/7

داده است، لذا با افزایش سطح فرهنگ شهروندی در قالب 

نیز هنجارهای های فردی و جمعی و پایبندی به ارزش

 محیطشهروندی، از میزان تمایل شهروندان به جرایم 

شود. دیگر روابط میان متغیرهای کاسته می زیستی

موجود در مدل نیز بر مبنای ضرایب استاندارد و ضرایب 

اند. در بخش ها، مورد تأیید قرار گرفتهمعناداری آن

م دیگری از نتایج، به تحلیل اثرات غیرمستقیم مؤثر بر جر

تحلیل شده است. نتایج حاصل از تأثیر  زیستیمحیط

مستقیم و غیرمستقیم و کل هر یک از متغیرهای موجود 

 است.ارائه شده  8در قالب جدول در مدل 
 

 نتایج تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم -3جدول 

 اثرات کل اثرغیرمستقیم اثرمستقیم مستقل

 -16/7 =88/7 -65/7 سرمایه فرهنگی

 -25/7 = 07/7 -86/7 یهویت مل

 -35/7 =62/7 -50/7 سرمایه اجتماعی

 -757/7 =55/7 -83/7 دینداری

 -18/7 = 66/7 -53/7 هویت شهری

 -55/7 = 52/7 -88/7 زیستیمحیطآگاهی 

 -65/7 7 -65/7 فرهنگ شهروندی

 

شود، در مجموع تأثیرات طور که ملاحظه میهمان

ر مستقیم فرهنگ مستقیم و غیرمستقیم، میزان تأثی

بالاتر از دیگر متغیرها  زیستیمحیطشهروندی بر جرم 

(، در عین حال میزان اثرات غیرمستقیم 65/7بوده )

سرمایه اجتماعی در قیاس با دیگر متغیرها بر جرم 

(. در نهایت، بررسی 35/7بالاتر می باشد ) زیستیمحیط

اثرات کل متغیرهای مورد بررسی نشان داد که شاخص 

 زیست اثر بر جرم محیط 25/7ملی با ضریب  هویت

نهد. به تعبیر دیگر، با افزایش تعلق قانونی، افتخار و می

غرور ملی شهروندان در قالب هویت ملی، از میزان گرایش 

 کاسته می شود. زیستیمحیطشهروندان نسبت به جرم 

 بررسی تناسب مدل

در این بخش با بررسی معیارهای برازش مدل به بررسی 

 تناسب مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است.

 

 های برازش مدل معادلات ساختاریشاخص -4جدول 

 

 تفسیر حد مطلوب مقدار نام اختصاری معیارهای برازش مدل ردیف

 مطلوب < df2χ 13/6 8/ دو به درجه آزادینسبت کای 6

 مطلوب > GFI 26/7 27/7 شاخص نیکویی برازش 5

 مطلوب > AGFI 20/7 7927 تعدیل شدهشاخص نیکویی برازش  8

 مطلوب > NFI 27/7 27/7 شاخص برازش هنجار شده 1

 مطلوب > CFI 26/7 27/7 شاخص برازش تطبیقی 6

 مطلوب < RMSEA 765/7 73/7 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 5



 ... یستزیطیمح میمؤثر بر ارتکاب به جرا یرهایمتغ یبررس علی مدلارائه                                                         نوری و نیازی
 

56 

 

 

دو نسبی های برازش مدل، مقدار کایشاخصبا توجه به 

دو نسبی کوچکتر از وجود کایاست،  13/6محاسبه شده 

مربعات  میانگین چنین ریشهباشد، هممطلوب می 8

  73/7بایستی کمتر از نیز می (RMSEAخطای برآورد )

است.  765/7باشد که در مدل ارائه شده این مقدار برابر 

و  CFIو  AGFIو  GFIهای نکویی برازش میزان شاخص

NFI  مدل تحت باشد که در  27/7نیز باید بیشتر از

 26/7و  27/7و  20/7و  26/7بررسی به ترتیب برابر 

توان گفت، های برازش میاست، لذا با توجه به شاخص

آوری شده به خوبی مدل مفهومی را مورد های جمعداده

توان گفت مدل دهند و به بیانی دیگر میحمایت قرار می

 باشد.از برازش مناسبی برخوردار می تحقیق

 

 بحث
ضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی پژوهش حا

زیستی در میان شهروندان شهر مؤثر بر جرایم محیط

کاشان انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر 

 آن است که هویت ملی با بیشترین تأثیر بر جرایم 

زیستی نقش مؤثری در کاهش ارتکاب به جرایم محیط

یرهای هویت ملی عضویت زیستی دارد. از جمله متغمحیط

هایی را به ولیتؤدریک اجتماع سیاسی بوده و حقوق و مس

کند. علاوه بر این هویت ملی دیدگاه افراد تفویض می

 شود افراد مشخصی به افراد عضو داده و باعث می

ی دیدگاه مذکور به ساخت جامعه بپردازند. واسطهبه

دادن یک شود. نسبت ها میهویت ملی باعث اتحاد اقلیت

شود افراد آن جامعه خود را با آن صفت به جامعه باعث می

راستا با آن صفت توصیف کرده و در نتیجه به کنشی هم

صفت دست یازند. به عنوان مثال، نسبت دادن صفت تمیز 

و سبز به یک کشور )نیوزیلند( وارد هویت فردی و جمعی 

 اعضای آن کشور شده و اعضای آن را نسبت به 

سازد. این دیدگاه حتی به افرادی یست حساس میزمحیط

کنند نیز انتقال که خارج از مرزهای آن کشور زندگی می

صورت هویت ملی به گسترش و تقویت یابد. در اینمی

زیست از طریق دولت و نیز رفتارهای دوستدار محیط

کند. نتایج به دست آمده از این ی مدنی کمک میجامعه

 ( و5757)و همکاران  Milfont پژوهش با مطالعات

Clayton   وKilinç (5768) راستاست.هم  

ه شده هویت ملی با ئبا توجه به برازش مناسب مدل ارا

( باعث افزایش احساس 62/7ثیر بر هویت شهری )ؤت

شهر محل زندگی و در نتیجه دلبستگی و پیوند و تعهد به 

زیست محل پذیری بیشتر نسبت به محیطولیتؤمس

.  علاوه بر این (Diener & Hagen, 2018شود )یزندگی م

( نقش 86/7ثیر بر فرهنگ شهروندی )أهویت ملی با ت

گری و پرسشگری افراد جامعه ثری در ارتقای کنشؤم

افتد دارد اطراف اتفاق می نسبت به آنچه که در محیط

(Safran, 1991.) 

های پژوهش، متغیر فرهنگ شهروندی با عنایت به یافته

ثر بر کاهش ؤدومین عامل م 65/7زان اثرگذاری با می

زیستی شناسایی شده است. متغیر ارتکاب به جرایم محیط

م ئمذکور با اثرگذاری مستقیم بر کاهش ارتکاب به جرا

ولیت ؤزیستی بیانگر اهمیت ارتقای احساس مسمحیط

 زیست محل زندگی است. افراد به واسطهنسبت به محیط

شوند بلکه حساسیت نسبت به زیست در شهر، شهری نمی

ل ئزیست و مساموضوعات و مسایل شهر اعم از محیط

سازد. در ی مذکور میمربوط به آن فرد را بخشی از جامعه

ولیت ؤواقع، مشارکت شهروندان با یکدیگر و احساس مس

زیست و آیندگان دو عامل ها نسبت به شرایط محیطآن

که ارتباط  شونداساسی در فرهنگ شهروندی شمرده می

م ئزیست و پیشگیری از جراثری در حفظ محیطؤم

های زیستی دارد نتایج حاصل از پژوهش با پژوهشمحیط

Barak Pour  وJahan Seir (5760 و )Karimi  و

Kamyar (5760 )جهت است.هم 

ی اجتماعی متغیر دیگری است که به صورت غیر سرمایه

یت شهری، مستقیم بر فرهنگ شهروندی، هویت ملی و هو

تواند پیامدهایی از ی اجتماعی میگذارد. سرمایهثیر میأت

اجتماعی، احساس تعلق به اجتماع، تعلق به قبیل حمایت

مکان، مشارکت شهروندی و ارتباط متقابل را به ارمغان 

بیاورد. در این صورت، شهروندان در مواقع بروز فاجعه به 

 شگیری که از بروز آن پیکمک یکدیگر آمده یا این

ی اجتماعی در سطح خرد، متوسط و کنند. سرمایهمی

 سازد.ی پایدار رهنمون میکلان، جامعه را به سوی توسعه

Kabiri  وKarimZade (5760)، Salehi  وEmamGholi 
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 هم در ( 5765و همکاران ) Bakhshi( و 5766)

ی اجتماعی در های خود به نقش مؤثر سرمایهپژوهش

 اند.زیستی اشاره کردهطهای محیکاهش آسیب

متغیر  55/7زیستی با تأثیرکلی برابر با آگاهی محیط

دیگری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته 

بود. طبیعی است جوامع با آگاهی از انواع جرایم و نیز 

ی ثیرات بالقوهأها بر جهان و بالطبع، تاثرات مخرب آن

رصدد پیشگیری از ها دجرایم مذکور بر زندگی خود آن

م برخواهند آمد. در برخی موارد مشاهده شده ئاین جرا

 گونه آگاهی از اثرات مخرب است که افراد هیچ

دهند، ندارند. برای مثال هایی که روزانه انجام میفعالیت

های خرید و نیز ها، نایلوندانند که استفاده از افشانهنمی

ثیرات جبران أانداختن ته سیگارها بر روی زمین چه ت

ناپدیری بر اکوسیستم دارند. از سویی دیگر، در برخی 

موارد ناآگاهی افراد از راهکارهای پیشگیری یا جبران 

آیند. زیستی از موارد ناآگاهی به شمار میم محیطئجرا

های زیستی از طریق رسانهافزایش میزان آگاهی محیط

ها اهدر مدارس و دانشگ دیداری و نوشتاری و نیز آموزش

ثر در جهت کاهش ارتکاب به جرایم ؤتواند گامی ممی

 ژوهشپزیستی باشد. نتایج این پژوهش با محیط

Valipour و  Farrokhian (5760) راستا است.هم 

عامل دیگری  57/7متغیر دینداری با تأثیر کلی برابر با 

زیستی سزایی در کاهش جرایم محیطاست که تأثیر به

ها، علاوه بر ینداری با تکیه بر ارزشدارد. به طور کلی د

های بشری و انسانی، مراقبت از گیاهان و تمرکز بر ارزش

حیوانات را نیز در مرکز توجه قرار داده است و هر گونه 

توجهی به آن را مصداق عمل مکروه و خلاف دستور بی

کند. بر این اساس، افراد دیندار با توجه خداوند مطرح می

زیست اطراف خود ت از آسیب به محیطبه آیات و روایا

ثیر بر أکنند. از سوی دیگر دینداری با تخودداری می

ثری بر ارتقای ؤنقش م 16/7فرهنگ شهروندی به میزان 

زیستی پذیری و درنتیجه کاهش جرایم محیطولیتؤمس

های پژوهش در هم Memarzade (5757)و   Taleban.دارد

 های محیطخود به نقش مهم دینداری در کاهش آسیب

 اند.زیستی اشاره کرده

ی فرهنگی با میزان تأثیرگذاری کل در نهایت سرمایه

 بینی واریانس ارتکاب به جرایم محیطقادر به پیش 16/7

پیشگیری از جرایم با آموزش از مدرسه آغاز زیستی است. 

تواند شود. آگاهی و دانش اولین گام کنش بوده و میمی

گیری علاقه گردد، علاقه به توجه تبدیل شده و باعث شکل

شود. مدرسه، اولین مکانی در نهایت به کنش منتهی می

آموزند. دانش است که کودکان کنش جمعی را در آن می

توانند با کمک ابزار و سایلی که در ان میآموزان و آموزگار

 اختیار دارند فرهنگ پیشگیری از جرایم را ارتقا دهند.

 ،Mokhtar Hashi(5763) و  Nabavi مطالعات

McClanahan ( 5760و همکاران)،  Haghighatiyan  و

Vaghefi  (5760 ) وYazdkhasti  (5768)و همکاران  

در پیشگیری از  ی فرهنگیهم به اهمیت متغیر سرمایه

 اند.زیستی اشاره کردههای محیطآسیب

های کلی نظام در جهت افزایش بدین ترتیب، سیاست

ی احساس تعلق به کشور، فرهنگ شهروندی، سرمایه

زیستی، دینداری، هویت شهری و اجتماعی، آگاهی محیط

تواند نقش مؤثری در ارتقای هویت ی فرهنگی میسرمایه

زیستی کاهش ارتکاب به جرایم محیطملی و به دنبال آن 

 داشته باشد. 
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Abstract 

Introduction: The environment and the necessity of protecting it, is one of 

the issues that has been considered by many scholars and experts in different 

fields of science in the present era, the environment is one of the dimensions 

of achieving sustainable development, and what is evident to everyone is the 

lack of life of human societies without having a healthy environment, there 

are different approaches to the subject of the environment, including the 

environmentalist-centered approach and Human-centered approach. . The 

first approach puts the environment at the center of its attention and 

considers the necessity of protecting it to all. The second approach, which is 

related to the utilitarian approach, considers the environment in the service 

of human beings and any rights, including the rights of animals, plants, etc. 

The first approach leads to the formation of laws to protect the 

environment. Such laws are planned, enacted and communicated based on 

the norms and values and the extent of the importance of the issue from the 

viewpoints of strategists and legislators of each country and are 

implemented by the enforcers of the laws. In the meantime, some 

environmental crimes are committed that have irreparable effects on the 

environment, but are not criminalized by criminologists and perpetrators are 

never held accountable or punished. These crimes, which are categorized as 

human rights crimes, are considered sociologically. Environmental crimes 

are varied based on geographical location, culture and actions of individuals 

and vary in every society. Identifying cultural and social factors related to 

crimes committed by people in the community helps community authorities 

to prevent crimes and achieve a healthy environment to improve the health 

and quality of life of citizens. The present study aimed to investigate the 

social and cultural factors of committing environmental crimes by Kashani 

citizens. 

Materials and methods: The present study is conducted by quantative 

method, using questionnaire technique. At first, existing standard 

questionnaires and a researcher-made questionnaire on environmental 

crimes were distributed among Kashani respondents who were selected by 

multi-step cluster sampling method using Cronbach's alpha. The number of 
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samples was estimated to be 358 using Cochrane method, which was 

upgraded to 481 samples for more accuracy, after collecting data, they were 

analyzed by SPSS software version 20 and finally the conceptual model of 

the research was tested using AMOS software.  

Results: The results of this study indicate that national identity with 0/35, 

urban identity 0/28, social capital 0/27, cultural capital 0/38, religiosity 0/12, 

environmental awareness 0/33 and citizenship culture 0/56 have a meaningul 

and negative affect on environmental crimes. With a path coefficient of  

-0/56, the highest coefficient of direct path and national identity with a 

coefficient of 0/92 had the highest indirect effect on committing 

environmental crimes. In the present study, the GFI, AGFI, CFI, and NFI 

goodness of fit indices were reported to be more than 0/90, which indicates 

the appropriate fit of the research model.  

Discussion: In this regard, citizenship culture and national identity have a 

significant role in reducing environmental crimes with the highest direct and 

indirect effects, respectively. As a result, with the participation of the people 

of the society as much as possible in the activities related to the city and 

increasing their responsibilities in relation to the city where they live, 

besides, identifying and consolidating the national identity by the decision 

makares and law enforcers, constructive steps can be taken in order to 

reduce environmental crimes. 
 

 

 

 


