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چکیده

چگونگــی ارتبــاط بیــن انگیزههــای محیطزیســتی افــراد در تعامــل رفتــاری آنــان بــا محیطزیســت ،همیشــه یکــی از
موضوعــات مطــرح در تعامــل انســان بــا طبیعــت اســت .بههمیــن دلیــل ،پژوهــش حاضــر بــه بررســی عوامــل تأثیرگــذار
بــر رفتــار مصرفکننــدگان دوس ـتدار محیطزیســت میپــردازد .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش ،اعضــای ســازمانهای
مــردم نهــاد دوســتدار محیطزیســت فعــال در شــهر مشــهد اســت .جمــعآوری دادههــا بــا اســتفاده از پرســشنامه
انجــام شــد کــه روایــی و پایایــی آن مــورد تأییــد قــرار گرفــت .بــا اســتفاده از روش تحقیــق توصیفــی و پیمایشــی ،تعــداد
 404نفــر از آن اعضــای ســازمانهای مــردم نهــاد محیطزیســتی شــهر مشــهد بــا روش نمونهگیــری تصادفــی مــورد
بررســی قــرار گرفتنــد .دادههــا ازطریــق مدلســازی معــادالت ســاختاری و بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSو  AMOمــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .نتایــج نشــانداد کــه انگیزههــا بــرروی رفتــار مصرفکننــدگان دوس ـتدار محیطزیســت
اثــر مثبــت و معنــاداری دارد .در ایــن بیــن ،انگیزههــای هنجــاری ،بیشــترین تأثیــر ،ولــی محدودیتهــا بــرای انگیزههــا،
کمتریــن تأثیــر را بــرروی رفتــار دارد .ایــن یافتــه ،اهمیــت اولویتبنــدی سیاس ـتگذاری را برجســته میســازد.

کلیدواژگان :انگیزۀ هنجاری ،انگیزۀ لذتی ،انگیزۀ کسب منفعت ،کنشگر محیطزیستی .سازمان مردم نهاد.

 .1استادیار گروه مدیریت و حسابداری ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 .2کارشناسارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی  ،مؤسسه آموزشعالی عطار ،مشهد ،ایران.
 .3گــروه مرتــع و آبخیــزداری ،دانشــکدۀ منابــع طبیعــی و محیطزیســت ،پژوهشــکدۀ آب و محیطزیســت ،دانشــگاه فردوســی ،مشــهد،
Email: MahdiKolahi@um.ac.ir
ایــران (نویســندۀ مســئول).
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 .1مقدمه
بشــر از آغــاز پیدایــش تاکنــون ،همــواره در فکــر غلبهبــر طبیعــت بــوده و تــاش نمــوده تــا بتوانــد
رونــد رو بــه رشــد خــود در غلبــه بــر طبیعــت را حفــظ نمایــد؛ امــا امــروزه برخــی از مشــکالت،
ازجملــه محدودیتهــای منابــع طبیعــی و آلودگیهــای محیطزیســتی در ســالهای اخیــر،
منجــر بــه تجدیــد تفکــر آن شــده اســت (محمدیــان و ختایــی .)143-160 :1390 ،طــی
دهههــای اخیــر ،شــرایط بهگونــهای پیشرفــت کــه بهواســطۀ درک پیامدهــای بلندمــدت
موضوعــات محیطزیســتی در زندگــی انســانها ،اهمیــت بحــث در ایــن مــورد را بــه فزونــی
گذاشــت (بــاداک .)2005 ،1یکــی از راهکارهــای اجتنــاب از آســیب رســاندن بــه محیطزیســت و
جلوگیــری از تخریــب آن ،تغییــر رفتــار انســانها بــه سمتوســوی ابعــاد طبیعتگرایانــه اســت
(کومبیتــا.)2005 ،2
درک نگرشهــای محیطزیســتی هــدف اساســی و اولیــۀ محققــان در دســتیابی بــه
بینشهــای جدیــد در راســتای کمــک بــه تحقیقــات در زمینــۀ رفتارهــای محیطزیســتی اســت
(همــان) .مطالعــات «ســیرز» )1985( 3نشــان میدهــد کــه چهــار ســطح تغییــر در فــرد وجــود
دارد .ابتــدا دانــش فــرد میبایــد تغییــر کنــد (آمــوزش) ،ایــن تغییــر در دانــش موجــب تغییــر
نگــرش و تغییــر نگــرش موجــب تغییــر رفتــار فــردی و تغییــر رفتــار فــردی موجــب تغییــر رفتــار
گروهــی میشــود؛ از ایـنرو اســت کــه مطالعاتــی کــه بــا تمرکــز بــرروی معرفــی و شناســایی عوامــل
تأثیرگــذار بــرروی نگرشهــای محیطزیســتی افــراد صــورت میگیرنــد ،میتواننــد اطالعاتــی
کارآمــد در زمینــۀ رفتارهــای محیطزیســتی بهدســت دهنــد (بــاداک .)2005 ،ازطرفــی ،در
دنیــای امــروز مدیــران بازاریابــی میبایســت از چگونگــی واکنــش مصرفکننــدگان و نحــوۀ
انتخــاب آنهــا آ گاهــی داشــته باشــند تــا در مقابــل رقبــای خــود از مزیــت رقابتــی بیشــتری
برخــوردار شــوند .در مباحــث رفتــار خریــد مصرفکننــدگان ،مرحلــۀ انتخــاب بهعنــوان یکــی از
مراحــل مهــم در فرآینــد تصمیمگیــری خریــد بهشــمار مــیرود.
یافتههــای بررســیهای قبلــی نشــاندادند کــه رفتــار دوســتانۀ محیطزیســتی در
محیطهــای مختلــف یکنواخــت نیســت (گاترســلبین 4و همــکاران)2002 ،؛ بهعنوانمثــال،
«مولــر» و «ســانموزر» )1998( 5دریافتنــد کــه رفتارهــای حامــی محیطزیســت بیشــتر در زندگــی
خصوصــی و فعالیتهــای خانگــی شــیوع دارد .عالوهبــر ماهیــت موقعیتــی رفتــار دوســتدار
محیطزیســت ،انگیزههــای محــرک چنیــن رفتارهــای محیطــی نیــز میتواننــد پویــا و موقعیتــی
باشــند (وینینــگ و ابــرو2002 ،6؛ ولــت .)2001 ،7افــراد ممکــن اســت ازنظــر اخالقــی ،خــود را ملــزم
بداننــد کــه در ایجــاد یــک محیــط بهتــر مشــارکت داشــته باشــند (کانمــن و کنتــس )1992 ،8و یــا
بــرای بهبــود لــذت شــخصی و راحتــی (میائــوا و وی )2013 ،9و یــا اینکــه در جهــت انگیزههــای
اقتصــادی اقــدام بــه رفتــار دوســتدار محیطزیســت کننــد (فــون ویزاکــر و جســینگهاوس،10

ساالری و همکاران
عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرفکنندگان دوستدار محیطزیست...

 .)1992افــراد تمایــل دارنــد رفتــار دوســتانه بــا محیطزیســت را نشــاندهند ،بهشــرطی کــه
منافــع کافــی ماننــد پسانــداز پولــی را درک کننــد (بامبــرگ و همــکاران2003 ،11؛ هولبــروک،
ن مثــال ،در کشــورهایی کــه مالیــات بــاالی بنزیــن دارنــد ،مــردم بهطــور
 .)1999بهعنــوا 
قابلتوجهــی کمتــر از کشــورهایی کــه مالیــات بســیار کمــی دارنــد ،رانندگــی میکننــد (فــون
ویزاکــر و جســینگهاوس.)1992 ،
اتخــاذ راهکارهــای مناســب بــرای اصــاح رفتارهــای محیطزیســتی افــراد بهصــورت کلــی و
اصــاح الگــوی مصــرف بهصــورت جزئــی ،در کشــور مــا نیــز روزبـهروز بیشــتر احســاس میشــود؛
چراکــه جلوگیــری از بــه هــدر رفتــن منابــع ســوختهای فســیلی ،عالوهبــر دســتیابی ســریعتر بــه
توســعۀ پایــدار و حفــظ منابــع بــرای نس ـلهای بعــدی ،کاهــش آلودگیهــای محیطزیســتی را
کــه یکــی از معضــات اصلــی جوامــع امــروزی اســت ،درپــی خواهــد داشــت (کریـمزاده.)1389 ،
ً
از آنجــا کــه عمومــا نتایــج حاصــل از تحقیقــات محیطزیســتی در کشــورهای مختلــف متفــاوت
بــوده و قابلیــت تعمیــم در ســطح جهانــی را دارا نیســتند؛ لــذا نیــاز بــه انجــام تحقیقــی مســتقل
در داخــل کشــور و ارائــه راهــکار در اینزمینــه ضــروری بهنظــر میرســد؛ بنابرایــن در ایــن
تحقیــق ،عوامــل تأثیرگــذار بــر رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت بــا تأ کیــد بــر
انگیزههــا و محدودیتهــا را بررســی میکنیــم.
 .2پیشینۀ تحقیق
«حســینزاده» ( )1389در تحقیــق خــود بــا عنــوان «بررســی رفتــار مصرفکننــده در رابطــه بــا
تصمیــم خریــد کاالهــای ســبز» و بــا هــدف بررســی رفتــار مصرفکننــدگان درمــورد کاالهــای ســبز،
متغیرهایــی مثــل :کیفیــت درک شــده ،تبلیغــات شــفاهی ،تجربــۀ قبلــی مصرفکننــدگان و
عقایــد محیطزیســتی را بررســی کــرده اســت .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه بیــن عقایــد
محیطزیســتی بــا رفتــار خریــد ســبز و رفتــار عمومــی ســبز ،بیــن تجربــۀ قبلــی مصرفکننــدگان
بــا کیفیــت درک شــدۀ کاالهــای ســبز و همچنیــن بیــن کیفیــت درک شــدۀ کاالهــای ســبز و رفتــار
خریــد ســبز همبســتگی مثبــت وجــود دارد.
«کالنتــری» و همــکاران ( ،)1395تحقیقاتــی بــا عنــوان «بررســی عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر
تعلــق منــدی نســبت بــه محیطزیســت» در تهــران بــه انجــام رســاندند .نتایــج تحقیــق حاکــی
از آن بــود کــه روابــط متغیرههــا بیــن ارزشهــای محیطزیســتی ،تجربــۀ ارتبــاط بــا طبیعــت،
جامعهپذیــری محیطزیســتی و دی ـنداری بــا متغیــر وابســته ،قابــل تأییــد و تعمیــم هســتند.
تحلیــل مســیر متغیرهــای مســتقل بــا متغیــر وابســته نیــز نشــان میدهــد کــه متغیرهــای تجربــۀ
ارتبــاط بــا طبیعــت بــا  0.617و ارزشهــای محیطزیســتی بــا  ،%0.346بهترتیــب بیشــترین
تأثیــر را بــر متغیــر وابســته داݣݣشــتهاند.
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«کریـمزاده رضاییــه» ( )1389در پایاننامــۀ خــود بــا عنــوان «بررســی عوامــل اجتماعی مؤثر
بــر رفتارهــای محیطزیســتی (مصــرف انــرژی) بــه رفتارهــای محیطزیســتی شــهروندان ارومیــه
و عوامــل مؤثــر بــر آن» ،بــه شــیوۀ پیمایشــی و ازطریــق پرسـشنامه انجــام داده اســت .نتایجــی
کــه بهدســت آمــد ،نمایگــر آن اســت؛ جنســیت ،ســن ،درآمــد ،طبقــۀ اقتصادی-اجتماعــی و
تحصیــات عوامــل تأثیرگــذاری در رفتــار محیطزیســتی نبودهانــد ،در مقابــل هرچــه افــراد،
ســطح ارزش محیطزیســتی باالتــری داشــته باشــند ،بههمــان میــزان نگرشهــای همســوتری
بــا محیطزیســت خواهنــد داشــت .بیــن دانــش محیطزیســتی و نگــرش محیطزیســتی رابطــۀ
مثبتــی وجــود دارد .رابطــۀ معنــادار و مثبــت بیــن ارزش محیطزیســتی و رفتــار محیطزیســتی
(مصــرف انــرژی) تأییــد شــده اســت .بهعــاوه ،رابطــۀ دو متغیــر دغدغــۀ محیطزیســتی و
دانــش محیطزیســتی بــا رفتارهــای محیطزیســتی (مصــرف انــرژی) مــورد تأییــد قــرار نگرفــت.
«حاجــیزاده میمنــدی» و «فلکالدیــن» ( )1398پژوهشــی بــا عنــوان «ســبک زندگــی
ســامتمحور و رفتارهــای محیطزیســتی مســئوالنه در شــهرهای خرمآبــاد و یــزد» در دانشــگاه
یــزد بــه انجــام رســاندند .نتایــج تحقیــق نشــانداد کــه بیــن متغیرهــای ســبک زندگــی و ابعــاد
آن بــا رفتارهــای محیطزیســتی مســئوالنه در هــر دو شــهر رابطــۀ معنــادار مشــاهده شــد؛ امــا بیــن
جنســیت بــا رفتــار محیطزیســتی مســئوالنه در شــهر خرمآبــاد رابطــۀ معنــادار مشــاهده نشــد.
درمجمــوع بــا توجــه بــه ضرایــب بتاهــای استانداردشــده ،مالحظــه میشــود کــه بهترتیــب:
ســامت محیطــی ،ســامت اجتماعــی ،ســن و جنــس ،بیشــترین تأثیر را بــرروی متغیــر رفتارهای
محیطزیســتی داشــتهاند .نتایــج تحلیــل رگرســیونی نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه ضریــب
تعدیلشــدۀ متغیرهــای باقیمانــده در معادلــۀ رگرســیون  %35/6از واریانــس متغیــر وابســته
را تبییــن میکننــد.
«طالبــان» و «معمــارزاده» ( )1398بــا عنــوان «دیــنداری و محیطزیســتگرایی :تأملــی
تجربــی بــر مناقشــات نظــری» در دانشــگاه تهــران بــه انجــام رســاندند .در ایــن تحقیــق ،بــا
مــروری بــر ادبیــات نظــری درخصــوص چگونگــی ارتبــاط دیــن و محیطزیســتگرایی ســه
ـاط ممکــن میــان دو متغیــر دیـنداری و رفتــار محیطزیســتی (ارتبــاط مثبــت ،ارتبــاط
نــوع ارتبـ ِ
منفــی ،و عــدم ارتبــاط) در قالــب ســه فرضیــۀ متبایــن فرمولــه گردیــد .یافتههــای پژوهــش
بهطــور هماهنــگ نشــانداد کــه فقــط فرضیــۀ ارتبــاط منفــی یــا معکــوس دی ـنداری بــا رفتــار
محیطزیســتی از حمایــت تجربــی برخــوردار شــده کــه مقــدار یــا شــدت ایــن ارتبــاط« ،ضعیــف»
ارزیابــی شــده اســت.
13
«هینــی» و همــکاران ( )1995در تحقیــق خــود ،ارتبــاط بیــن نگرشهــا و رفتارهــای
محیطزیســتی را بررســی نمودنــد .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه تنهــا ارتباطــی ضعیــف
بیــن نگــرش و رفتــار وجــود دارد؛ همچنیــن  ،نشــانداده کــه نگرشهــا  ،پیشبینیکننــدۀ
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بهتــری نســبت بــه متغیرهــای جمعیتشــناختی هســتند؛ بــا اینحــال ،شــواهدی دالبــر مفیــد
بــودن نگــرش محیطزیســتی در پیشبینــی رفتــار محیطزیســتی یافــت نشــد.
«مهمــت اوغلــو» )2010( 14در تحقیقــی تحــت عنــوان «عوامــل مؤثــر بــر تمایــل بــه
رفتارهــای حامــی محیطزیســت در خانــه و محیطهــای تفریحــی» ،تعــدادی از مــردم نــروژ
را بهعنــوان نمونــه ،بررســی نمــوده اســت .تحلیــل اســتنباطی تحقیــق نشــانداده کــه متغیــر
ســن رابطــۀ منفــی و متغییــر ســطح ســواد ،نگرانیهــای محیطزیســتی و هنجارهــای شــخصی
رابطــۀ مثبتــی را بــا رفتــار در محیــط خانــه ندارنــد .از نتایــج مربــوط بــه رفتــار محیطزیســتی در
محیطهــای تفریحــی ،ایــن بــود کــه متغییرهــای درآمــد ،جنســیت نگرانیهــای محیطزیســتی
و هنجارهــای شــخصی رابطــۀ مثبــت را بــا متغیــر وابســتۀ رفتــار نشــان میدهنــد؛ عالوهبــر
ایــن ،زنــان تمایــل بیشــتری بــرای انجــام رفتــار حامــی محیطزیســت در محیطهــای تفریحــی
نســبت بــه مــردان دارنــد .ســن ،ســطح ســواد اثــر قابلتوجهــی از خــود نشــانندادند.
«نورالنــد» و «گارویــل» )2002( 15در تحقیــق خــود علــت شــکاف بیــن نگــرش و رفتــار
دوســتدار محیطزیســتی را در تعــارض بیــن منافــع بلندمــدت جمعــی میداننــد ،بهزعــم نورالنــد
و گارویــل ،اســتفاده از وســیلۀ شــخصی و وســایل غیربازیافتــی ،منافعــی را بــرای افــراد بههمــراه
دارد .مالــکان وســایلنقلیۀ شــخصی ،اهمیــت اســتفاده از وســایلنقلیۀ عمومــی بــرای حفــظ
محیطزیســت را درک میکننــد ،امــا پیامدهــای فــردی را مهمتــر از پیامدهــای محیطزیســتی
میداننــد.
 .3مبانی نظری
 .1-3رفتار دوستدار محیطزیست
جامعهشناســان بــرای چنــد دهــه بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد کــه چــه عواملــی باعــث بــروز
رفتارهــای حامــی محیطزیســت در افــراد میشــوند ،برخــی دلیــل آنرا در عوامــل خارجــی
جســتوجو کردهانــد و آنرا بــه ویژگیهــای اجتماعــی و وضعیــت اقتصــادی افــراد مرتبــط
میداننــد .در مقابــل برخــی ماننــد روانشناســان ،آنرا بــه عوامــل درونــی ،ماننــد :ارزشهــا،
باورهــا ،نگــرش ،انگیــزه ،ادراک ،دانــش ،صفــات شــخصیتی و جهانبینــی نســبت میدهنــد
(کالرک 16و همــکاران.)246-237 :2003 ،
بنابرایــن ،عوامــل مختلفــی بــر رابطــۀ انســان-طبیعت و بــروز رفتارهــای حامــی
محیطزیســت اثــر گذارنــد و تحلیــل ایــن عوامــل میتوانــد در ســطح کالن (ســاختارها) و یــا
خــرد (فــرد) انجــام گیــرد .برخــاف ســایر متغیرهــای فــردی ،بــه ارزشهــای محیطزیســتی کمتــر
پرداختــه شــده اســت .یکــی از دالیــل ،نوپــا بــودن ایــن مبحــث در رفتارشناســی محیطزیســت
اســت؛ بهطوریکــه بررســی جهــت گیــری ارزشــی انســان نســبت بــه محیطزیســت بــه عصــر
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حاضــر مربــوط میشــود و حمایــت از آنرا میتــوان از دهــۀ  1960م .بــه اینســو دانســت
(کورتنکمــپ و مــوری .17)2001 ،ارزشهــا میتواننــد مبنایــی بــرای شــکلگیری نگرشهــا و
بهعنــوان یــک راهنمــا بــرای رفتارهــا باشــند (پورتینــگا و همــکاران.18)2004 ،
مطالعــات نیــز نشــاندادهاند کــه ارزشهــا هــم در تعییــن نگرشهــای محیطزیســتی
نقــش دارنــد و هــم بــا تمایــل افــراد در انجــام یــک اقــدام بــرای حفاظــت از محیطزیســت مرتبــط
هســتند .بــه اینترتیــب ،ارزشهــای محیطزیســتی میتوانــد ازطریــق نگــرش ،بــر رفتــار نســبت
بــه محیطزیســت تأثیــر بگــذارد .در ایــن رابطــه «کیــزر» ( .19)2006بــا شــواهد تجربــی نشــانداد
کــه ارزشهــای اخالقــی میتواننــد بــه افزایــش تــوان توضیــح علــل رفتارهــای محیطزیســتی
یــاری رســاند؛ بنابرایــن ،الزامــات ناشــی از جهتگیــری ارزشــی نســبت بــه محیطزیســت
میتوانــد نیــروی محــرک رفتارهــای اکولوژیکــی باشــند ،یعنــی رفتارهایــی کــه بــه حفاظــت و
صیانــت از محیطزیســت طبیعــی کمــک میکنــد (هارتینــگ و همــکاران.20)2001 ،
در طــول دهههــای گذشــته آ گاهــی محیطزیســتی مصرفکننــدگان افزایــش
قابلمالحظ ـهای در جهــان ،یافتــه و ایــن گــروه خواســتار کاالهایــی هســتند کــه بــه اصطــاح
«دوســتدار طبیعــت» نامیــده میشــوند .دلیــل ایــن افزایــش فعالیتهــای گــروه ســبز،
قانونگــذاری در ابعــاد ملــی و بینالمللــی و تأثیــر فاجعههــای صنعتــی بــر نظــرات عمومــی
مــردم دانســتهاند.
 .1-1-3محیطزیست
محیطزیســت از نظــر مفهومــی عبارتسـتاز« :هــر آنچــه کــه فرآینــد زیســتن را احاطــه میکنــد
و موجــودات زنــده در کنــش متقابــل بــا آن قراردارنــد و ازطریــق ایــن کنشهــا ،آن موجــودات
تحتتأثیــر قــرار میگیرنــد .محیطزیســت شــاخهای از علــم جامعهشناســی محســوب میشــود
کــه در ســالهای اخیــر بســیار موردتوجــه قرارگرفتــه اســت کــه در آن بــه بررســی مســئولیت
و تعامــات بیــن نهادهــای مدنــی ،دولــت و مــردم نســبت بــه محیطزیســت میپــردازد
(اســامزاده.)1382 ،
یکــی از موضوعــات مطــرح در تعامــل انســان بــا طبیعــت این پرســش اســت که چــه ارتباطی
بیــن ارزشهــای محیطزیســتی افــراد و رفتــار آنــان بــا محیطزیســت وجــود دارد؟ محیطزیســت
ماننــد همــۀ محیطهایــی کــه زندگــی در آن جریــان دارد در فعالیتهــای انســان تأثیــر گذاشــته
و از آن متأثــر میگــردد و بهدلیــل شــمار جمعیــت زیــادی کــه در آن درگیرنــد ایــن تأثیــر متقابــل
اگــر مخــرب باشــد فجایــع محیطزیســتی بهبــار خواهــد آورد .رفتــار شــهروندان در برخــورد بــا
محیطزیســت اطرافشــان عامــل مهمــی در کاهــش مخاطــرات محیطزیســتی اســت .رونــد
بلندمــدت گذشــته ،ســلطۀ روزافــزون مــردم بــر طبیعــت بــوده اســت ،ولــی بــه مــرور مــردم بــه
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محدودیــت منابــع طبیعــی پیبردهانــد .حفاظــت از محیطزیســت مســألهای اخالقــی پنداشــته
میشــود و آســیب بــه آن ،عواقــب بســیار نامطلوبــی بــرای انســانها دارد .البتــه تــا زمانیکــه
مصــرف وجــود دارد آلودگــی نیــز وجــود خواهــد داشــت ،ولــی میتــوان آنرا در حــد قابلقبــول
و مجــازی نگهداشــت.
 .2-3کنشگری محیطزیستی
کنشــگری محیطزیســتی ،یکــی از انــواع رفتارهــای مســئوالنۀ محیطزیســتی اســت کــه افــراد
بــا نیــت محافظــت از طبیعــت درگیــر آن میشــوند (اســترن .)2000 ،21البتــه طبقهبندیهــای
متفــاوت و گوناگــون از رفتارهــای محیطزیســتی ارائــه شــده اســت ،امــا محــدودۀ تمــام تعاریــف
و طبقهبندیهــا شــامل :رفتارهــای عملگرایــان یــا کنشــگری محیطزیســتی (رفتارهایــی
بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر کنشهــای دولتهــا و شــرکتها و خطمشــیها بــا مشــارکت در
جنبشهــای محیطزیســتی) و رفتارهــای مســئوالنۀ محیطزیســتی (رفتارهــای روزمــره بــا
هــدف کاهــش ردپــای فــردی و خانگــی بــر محیطزیســت) اســت (تینــدال و همــکاران2003 ،22؛
مکفارلنــد و هانــت.)2006 ،23
 .3-3سازمان مردم نهاد
ســازمانهای مردمنهــاد محیطزیســتی از یکســو ،بهعلــت ضــرورت جامــع مدنــی بهوجــود
آمــده اســت و نقــش آنهــا در بــدو امــر ،آ گاهســازی عمومــی از مســائل محیطزیســتی
اســت و ازســوی دیگــر نیــز بــه نوعــی ناظــر بــر عملکــرد دولــت و ســایر بخشهــا در کارهــای
محیطزیســتی محســوب میشــود (بحرینــی و امینــی .)1379 ،ایــن ســازمانها نقــش مؤثــری
در تحقــق اهــداف حفاظــت از محیطزیســت ،کاهــش آلودگــی و ترمیــم خســارات محیطزیســتی
دارنــد .ســازمانهای مردمنهــاد محیطزیســتی یکــی از مهمتریــن ابزارهــا در حفاظــت از
محیطزیســت اســت (حجــازی و همــکاران.)1396 ،
 .4-3انگیزه هنجاری
انگیزههــای هنجــاری بهطــور گســتردهای بــرای توضیــح انــواع رفتارهــای دوســتدار
محیطزیســتی نظیــر جم ـعآوری زبالههــای خیابــان ،بازگردانــدن بــه چرخــۀ تفکیــک زبالــه و
مصــرف محصــوالت ســبز اســتفاده شــده اســت (شــولتز.24)1999 ،
مــدل شــناخت و کنــش عمومــی ،قدیمیتریــن و ســادهترین مــدل رفتــار حامــی
محیطزیســت مبتنیبــر پیشــرفت خطــی دانــش محیطزیســتی بــود کــه بــه آ گاهــی و دغدغــۀ
محیطزیســتی (نگرشهــای محیطزیســتی) منجــر میشــد کــه آنهــم بــه نوبــۀ خــود تصــور
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میشــد بــه رفتــار حامــی محیطزیســت منتهــی شــود .ایــن مدلهــای عقلگرایانــه فــرض
میکــرد کــه آمــوزش مــردم نســبت بــه مســائل و مشــکالت محیطزیســتی بهصــورت خــودکار
باعــث رفتــار حامــی محیطزیســت میشــود .از اوایــل دهــۀ  1970م .ثابــت شــد کــه ایــن مــدل
اشــتباه اســت (صالحــی و امامقلــی)20-11 :1395 ،؛ بنابرایــن مــدل فعالیــت هنجــاری در
انگیزههــای هنجــاری مطــرح شــد.
 .1-4-3مدل فعالیت هنجاری شوارتز
بهدنبــال عــدم کارایــی مــدل شــناخت و کنــش عمومــی ،مــدل فعالیــت هنجــاری توســط
شــوارتز مطــرح شــد .در مــدل فعالیتهــای هنجــاری (شــوارتز279-221 :1997 ،؛ شــوارتز
و هــاوارد 26)1981 ،فــرض میکننــد کــه رفتــار حامــی محیطزیســت ،عمــًا نوعــی رفتــار
دگرخواهانــه (آبراهــام و اســتگ 27)720-711 :2009 ،یــا زیس ـتگرایانه اســت .در ایــن معنــی،
رفتــار تحتتأثیــر هنجارهــای فــردی (احساســات و معنــی الــزام اخالقــی) قــرار میگیــرد .اقــدام
براســاس ایــن هنجارهــا ممکــن اســت باعــث تقویــت غــرور و خود-رضایتــی گــردد؛ درحالیکــه
اقدامــات مخالــف ممکــن اســت احســاس تقصیــر را بههمــراه داشــته باشــد .امــا ،ضــروری
اســت تــا هریــک از افــراد نســبت بــه پیامدهــای رفتــاری خــود آ گاه بــوده و ایــن افــراد نســبت
بــه پیامدهــای رفتــار خــود احســاس مســئولیت نماینــد (آبراهــام و اســتگ.)720-711 :2009 ،
ً
اقدامــات محیطزیســتی مربــوط بــه رفتــار حامــی محیطزیســت ،غالبــا جــدا از فــرد تلقــی شــده
و از ایـنرو بــرای افــراد درک ایــن موضــوع کــه رفتارهــای آنهــا میتوانــد بــرروی محیطزیســت
تأثیرگــذار باشــد ،ســخت اســت (هومــل و همــکاران 87-37 :1978؛ ویتمــارش.28)2009 ،
بدینترتیــب ،میتــوان ایــن واقعیــت را توضی ـحداد کــه چــرا باوجــود قــوی بــودن برخــی
جهتگیریهــای ارزشــی ،ماننــد زیس ـتبوم محــوری و خــدا محــوری در بیــن افــراد اجتمــاع،
تخریــب محیطزیســت و آلودگــی آن ادامــه دارد.
25

 .2-4-3مدل ارزش-اعتقاد-هنجار
براســاس مــدل فعالیــت هنجــاری توســعه یافتــه اســت .براســاس ایــن مــدل ،افــراد در صورتــی
رفتــار خــود را تغییــر خواهنــد داد کــه مســئولیت کارهــای خــود را بپذیرنــد (فایــرس و همــکاران،
 30.)2007بــه محــض اینکــه فــرد عقایــد جنبــش محیطزیســتی را بپذیــرد ،آنــگاه اقدامــات و
عقایــد محیطزیســتی را میپذیــرد و تغییــرات الزم رفتــاری را در خــود ایجــاد میکنــد .اگرچــه
احتمــال دارد کــه افــراد از ایــن اقدامــات جمعــی دیگــران نفــع ببرنــد ،امــا زمانیکــه افــراد نتواننــد
تفــاوت ناشــی از رفتــار خــود را در مقایســه بــا رفتــار دیگــران ببیننــد ،ممکــن اســت تأثیــر ایــن
اقــدام جمعــی کاهشیابــد.
29
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 .3-4-3مدل اثربخشی ادرا ک مصرفکننده
ایــن نظریــه ،مبتنیبــر ایــن پیشفــرض اســت کــه کســانی کــه معتقدنــد فعالیتهایشــان تأثیــر
ً
مثبتــی روی محیطزیســت خواهــد داشــت ،نهایتــا براســاس ایــن بــاور ،انگیــزۀ اقــدام پیــدا
میکننــد ،بهشــرطی کــه آنهــا خــود را بخشــی از یــک کنــش جمعــی ببیننــد .در ایــن مــدل،
یــک اعتمــاد ذاتــی بــه رفتــار دیگــران مبنیبــر اینکــه آنهــا وظیفــۀ خــود را بــرای دســتیابی بــه
اهــداف محیطزیســتی ایفــا خواهنــد کــرد ،متصــور اســت.
هماننــد مــدل مناســب هنجــاری ،پیامدهــای رفتــار محیطزیســتی ،اغلــب نســبت بــه
کنشهــای فــردی بیرونــی هســتند .اگــر فــرد اثــرات رفتــار محیطزیســتی خــود را بپذیــرد،
اقدامــات خــود را جهــت کاهــش ایــن اثــرات مهــم تلقــی میکنــد .انگیزههــای هنجــاری
بهطــور گســتردهای بــرای توضیــح انــواع رفتارهــای محیطزیســتی نظیــر :برداشــتن زبالههــای
خیابانــی ،حفــظ انــرژی (بلیــک و همــکاران ،32)1985 ،بازگردانــدن بــه چرخــه (شــولتز:1999 ،
 ،33)36-25اســتفاده شــده اســت .درنهایــت ،منظــور از هنجارهــا ،آندســته از قواعــد رســمی
و غیررســمی اســت (شــاراپور 34)2006 ،بیانکننــدۀ نــوع رفتار(رفتــار محیطزیســتی) و روابــط
فــرد در جامعــه اســت .هنجــار از دیــدگاه «پاتنــام» نوعــی کنتــرل اجتماعــی اســت کــه رفتارهــای
(رفتارهــای محیطزیســتی) موردانتظــار در یــک جامعــه را تعییــن میکنــد (پاتنــام.35)2001 ،
انگیــزۀ هنجــاری بــه انگیــزۀ «عمــل مناســب» اشــاره دارد .بــا ایــن انگیــزه ،شــخص ازنظــر
خــود یــا دیگــران بــه «عقایــد» حســاس اســت و تمایــل دارد کــه احســاس کنــد ازنظــر اخالقــی
موظــف اســت رفتارهــای دوســتانۀ محیطزیســتی را نشــاندهد ،ماننــد :رفتــار صحیــح ،کمــک
بــه بهتــر شــدن محیــط یــا نشــاندادن رفتــار مثالزدنــی (لیندنبــرگ و اســتگ.)120 :2007 ،36
31

 .5-3انگیزۀ لذتی
انگیــزه :کلیــد آغــاز و انجــام هــرکار و فعالیتــی بهشــمار م ـیرود و میتوانــد رفتارهــای افــراد را
تحریــک ،تقویــت و هدایــت کنــد و یــا باعــث کنتــرل و توقــف آن شــود .درواقــع ،انگیــزۀ عبــارت
اســت از حــاالت و شــرایط درونــی ،فیزیولوژیکــی و روانشــناختی کــه فــرد را بــه فعالیــت در
جهتــی معیــن ،یــا بــرای رســیدن بــه هدفهــای خــاص وادار میکنــد و میــزان فعالیــت فــرد را
معیــن و محــدود میکنــد (اســکانلن .37)2003 ،انگیــزۀ لذتگرایانــه مربــوط بــه انگیــزهدادن
بــرای «احســاس بهتــر بــودن درحــال حاضــر» ماننــد جسـتوجوی راحتــی شــخصی یــا هیجــان
اســت (لیندنبــرگ و اســتگ.)119 :2007 ،
محققــان ،درخصــوص منابــع ایجــاد کننــدۀ لــذت در بیــن افــرادی که در رشــتههای ورزشــی
در گروههــای ســنی مختلــف مشــغول بــه فعالیــت بودنــد ،چندیــن مطالعــه انجــام دادنــد .آنهــا
دریافتنــد لــذت بــردن ،یکــی از عوامــل مهــم مشــارکت در ورزش میباشــد (اســکانلن.38)2003 ،
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ازطرفــی پژوهشهــا نشــاندادهاند کــه لذتبــردن از ورزش ،متغیــری مؤثــر بــرای مشــارکت
افــراد در فعالیتهــای ورزشــی میباشــد (اسکانلنراســل و همــکاران.39)376-360 :2003 ،
«مکدونالــد» )2010( 40بــا مطالعـهای کــه بــرروی جوانــان ورزشــکار انجــامداد ،بیــان کرد که
شــرایط انگیزشــی ،انگیــزۀ لذتــی و آمــوزش مربــی ،ازجملــه عوامــل مهــم در توســعۀ مهارتهــای
شــخصی اســت و بــرای توســعۀ برنامههــای ورزشــی بایــد ایــن عوامــل را مدنظــر قــرارداد.
«گارســیامس» و همــکاران ،)616-609 :2010( 41در مطالعــۀ بازیکنــان جــوان فوتبــال
رقابتــی ،بــا ارائــه یــک الگــوی روشــن از تأثیــر انگیــزۀ لذتبــردن از ورزش و تعهــد ورزشــی ،بیــان
کردنــد کــه انگیــزۀ درونــی و بیرونــی ســهم مثبتیبــر لذتبــردن و تعهــد ورزشــی دارد.
 .6-3انگیزۀ کسب منفعت
انگیزۀ منفعتطلبی مربوط به افزایش هدف محافظت و بهبود منابع خود است (لیندنبرگ و
استگ .)119 :2007 ،42یک چارچوب هدف ،افراد را نسبت به تغییر در منابع شخصی بسیار
حساس میکند .افق زمانی آن ،میانمدت یا بلندمدت است و مالک تحقق هدف بهبود (یا
جلوگیری از کاهش) منابع یا کارایی منابع است (لیندنبرگ و استگ.)120 :2007 ،
تــاش انســان بــرای بهبــود مســتمر محیطزیســت بهشــکل مطلــوب و مفیــد و محافظــت
از آن ،بیــان مفهــوم توســعۀ پایــدار جهــت تضمیــن اســتمرار ســودمندی محیطزیســت بــرای
نســلهای آینــده ،اصــاح الگــوی مصــرف و تولیــد بهعنــوان انگارههــای مبتنیبــر اصــل
اقتصــادی هزینــۀ فایــده را میتــوان وجــه مثبــت فایدهگرایــی انســانمحور (بیشــترین فایــده
بــرای بیشــترین افــراد) و ازطــرف دیگــر ،مبــارزه بــا زیــان و آســیبهای ناشــی از آلودگــی ،تخریــب
منابــع طبیعــی ،تهیشــدن منابــع تجدیدناپذیــر را بــا وجــه ســلبی فایدهگرایــی انســانمحور
(کمتریــن رنــج بــرای کمتریــن افــراد) هماهنــگ دانســت (مشــهدی و کشــاورز.)70-47 :1391 ،
 .7-3محدودیتها برای انگیز ه
منبــع اصلــی تفکیــک جهتگیــری ارزشــی نســبت بــه محیطزیســت را میتــوان ناشــی از دو
جهتگیــری ارزشــی انســانمحور و غیــر انســانمحور دانســت (اقتــون.43)2003 ،
برخــی دیگــر ،ایــن جهتگیریهــای ارزشــی را شــامل نو عدوســتی اجتماعــی،
زیســتمحوری و خودخواهــی میداننــد .در عینحــال ایــن تقســیمبندی میتوانــد کامــل
گــردد؛ زیــرا جهانبینیهــای دیگــر ،ماننــد آنچــه در ســنت ادیــان وجــود دارد ،مبانــی ارزشــی
دیگــری ارائــه میدهــد؛ بــر ایناســاس میتــوان جهتگیریهــای ارزشــی را در چهــار ســطح،
یعنــی انســانمحوری ،زیس ـتمحوری ،زیس ـتبوم محــوری و خدامحــوری مــورد بررســی قــرار
داد(بریانــت و همــکاران.)2005 ،
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در مطالعــۀ انجامشــده در ایــران یــک رابطــۀ مثبــت بیــن جهتگیــری ارزشــی انســانمحور
و بیاعتنایــی نســبت بــه محیطزیســت بهدســت آمــد (فردوســی و همــکاران-253 :1386 ،
.)266
اگرچــه ارزشهــا بــر رفتارهــای حامــی محیطزیســت مؤثــر هســتند ،امــا ارزشهــا بــه تنهایــی
تعیینکننــدۀ ایــن قبیــل رفتارهــا نمیباشــند .مطالعــۀ انجامشــده دربــارۀ دانشــجویان
دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان نیــز نشــانداد کــه نگــرش دوســتانه نســبت
ً
بــه محیطزیســت ،الزامــا رفتارهــای حامــی محیطزیســت را درپــی نــدارد؛ بهطوریکــه هیــچ
رابطــۀ معنــیداری بیــن نگــرش و رفتارهــای حامــی محیطزیســت در بیــن جمعیــت مــورد
مطالعــه بهدســت نیامــد (عابدیسروســتانی و شــاهولی .)33-1 :1391 ،در توضیــح ایــن
پدیــده ،برخــی بــه متغیرهــای موقعیتــی اشــاره میکننــد کــه باعــث میشــود افــراد مطابــق بــا
ارزشهــا و نگرشهــای خویــش رفتــار نکننــد (فردوســی و همــکاران.)266-253 :1386 ،
ضمــن طــرح ایــن پرســش کــه چــرا باوجــود دیدگاههــای مثبــت بــه محیطزیســت ،بســیاری
افــراد رفتارهــای الزم در جهــت حفــظ محیطزیســت انجــام نمیدهنــد؟ دلیــل آنرا مشــکل
بــودن رفتــار مطابــق بــا انگیزههــا بــرای حفــظ محیــط بهویــژه در هنگامــی میداننــد کــه ایــن
رفتارهــا موجــب بــه خطــر افتــادن آســایش و رفــاه فــرد و یــا مســتلزم پرداخــت هزینــه باشــد.
رفتــار محیطزیســتی میتوانــد براســاس هریــک از جهتگیریهــای ارزشــی نســبت بــه
محیطزیســت شــکلگیرد (عابدیسروســتانی)61-56 :1387 ،؛ همچنیــن نبایــد شــکاف
بیــن ارزش و عمــل را فرامــوش کــرد .عواملــی ماننــد :هنجارهــای اجتماعــی ،برداشــت فــرد از
میــزان کنتــرل بــر رفتــار ،شــرایط محیطــی ،هیجانــات و عــادات میتواننــد در ایجــاد شــکاف
دخیــل باشــند .رفتــار انســان تحتتأثیــر نیــت فــرد قــرار دارد و خــود نیــت نیــز عالوهبــر ارزشهــا
و نگرشهــا ،از هنجارهــای اجتماعــی و برداشــت فــرد از میــزان کنتــرل بــر رفتــار تأثیــر میپذیــرد
(برانــزی و همــکاران 44)2004 ،ایــن درحالیســت کــه تأثیــر برخــی ارزشهــا بــر رفتــار ،ماننــد
انســانمحوری ،آســانتر صــورت میگیــرد (فردوســی و همــکاران.)266-253 :1386 ،
بههمیــن دلیــل ،برخــی مطالعــات نتیجــه گرفتهانــد کــه ارزشهــا نمیتواننــد بــرای توضیــح
همــۀ انــواع رفتارهــای محیطزیســتی ب ـهکار رود؛ زیــرا در اینرابطــه دچــار محدودیــت جــدی
میباشــند (پورتینــگا و همــکاران .45)2004 ،محدودیتهــا بــرای انگیزههــا درواقــع موانعــی
بیــن انگیزههــا و رفتــار دوســتدار محیطزیســت هســتند (بلیــک.46)1999 ،
 .4مدل مفهومی تحقیق
 .1-4تبیین روابط متغییرها
«وانــگ» 47و همــکاران ( )2010معتقدنــد کــه ســطح پاییــن گرایــش بــه مشــارکت در مســائل
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انگیزههای هنجاری

رفتار مصرفکنندگان دوستدار

انگیزههای لذتی

محیطزیست
انگیزههای کسب منفعت
محدودیتها برای انگیزهها

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق (برگرفته از :ویوی و لیمیائو.)2013 ،

محیطزیســتی بــه عواملــی ماننــد :منافــع اقتصــادی ،راحتــی و امکانــات موجــود بــرای
بازیافــت مرتبــط اســت« .حقیقتیــان» و همــکاران (« ،)1391پــاوو» 48و «پیتگیــن»)2010( 49
و «مهمتاوغلــو» ،)2010( 50بــه ایــن نتیجــه دســتیافتند کــه هنجارهــا عامــل تعیینکننــدۀ
مهمــی بــرای رفتارهــای محیطزیســتی هســتند .آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه مشــاهدۀ رفتــار
دیگرانــی کــه در همســایگیمان زندگــی میکننــد ،بــه احتمــال زیــاد بــر مــا تأثیــر چشــمگیری
دارد؛ بهویــژه زمانیکــه ایــن رفتارهــای قابلمشــاهده بهعنــوان هنجــار (اینکــه مــا بایــد
چگونــه رفتــار کنیــم) شــناخته شــوند « .هانگرفــورد» 51و «والــک» 52معتقدنــد کــه شــهروندان
بایــد از مســائل مربــوط بــه محیطزیســت آ گاه باشــند و درخصــوص آنهــا حساســیت داشــته
باشــند؛ همچنیــن بایــد فهــم و درک پایــه از محیطزیســت داشــته باشــند و بــرای بهبــود
محیطزیســت دارای انگیــزه باشــند و مهارتهــای الزم را بــرای حــل مســائل محیطزیســتی
بیاموزنــد و فعاالنــه درصــدد حــل مشــکالت برآینــد (کــروو.)2013 ،53
 .4-2فرضیات پژوهش
فرضیــۀ اصلــی :انگیزههــا بــر رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت تأثیــر مثبــت و
معنــاداری دارد.
فرضیــات فرعــی -1 :انگیزههــای هنجــاری بــر رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار
محیطزیســت تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد -2 .انگیزههــای لذتــی بــر رفتــار مصرفکننــدگان
دوســتدار محیطزیســت تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد -3 .انگیزههــای کســب منفعــت بــر رفتــار
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مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد -4 .محدودیتهــا بــر
رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
 .5روششناسی پژوهش
ّ
پژوهــش حاضــر ،یــک پژوهــش کمــی اســت کــه ازنظــر هــدف یــک پژوهــش کاربــردی محســوب
میشــود و ازنظــر اجــرا و ماهیــت یــک پژوهــش توصیفــی پیمایشــی اســت؛ از نــوع مقطعــی ،در
روش مقطعــی دادههــا در یــک مقطــع از زمــان ازطریــق نمونهگیــری از جامعــه صــورت میگیــرد
(ســکاران .)1385 ،جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش ،ســه ســازمان مردمنهــاد محیطزیســتی فعــال
شــهر مشــهد بهنامهــای «اتازیــس»« ،54آرتــوان» 55و «درختــکاران» 56هســتند .حجــم نمونــۀ
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از فرمــول دوم «کوکــران»  386عــدد شــد .در ادامــه ،بــا هماهنگــی
ایــن ســازمانها ،پرس ـشنامه در دســترس اعضــای ایــن ســازمانهای مردمنهــاد قــرار گرفــت
و اعضــای عالقمنــد ،آنهــا را تکمیــل و در اختیــار قــرار دادنــد .در نتیجــه ،پاس ـخگوها ازمیــان
اعضــا بهصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند.
در مطالعــۀ حاضــر ،بــرای گــردآوری اطالعــات بــرای پیشــینه و ادبیــات پژوهــش از روش
کتابخانــهای ،اینترنــت ،کتــب و مجــات علمــی اســتفاده شــده و از پرســشنامۀ اســتاندارد
بهمنظــور جمـعآوری اطالعــات اســتفاده شــده اســت .شــاخصهای موردســنجش در تحقیــق
پیــش از آنکــه در قالــب پرســشنامه بهنظرســنجی گذاشــته شــود ،در معــرض قضــاوت
ً
پنجنفــر از خبــرگان و کارشناســان قــرار گرفتــه و نهایتــا از پرس ـشنامۀ مــورد توافــق بهعنــوان
ابــزار جمــعآوری دادههــا اســتفاده شــد .بهمنظــور ســنجش پایایــی پرســشنامه ،ابتــدا 100
پرسـشنامه درمیــان نمونــۀ آمــاری توزیــع گردیــد و توســط نرمافــزار  SPSSپایایــی پرسـشنامه
مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن پرسـشنامه ،شــامل  30ســؤال بســته بــا طیــف پنجگانــۀ لیکــرت
اســت .پــس از تأییــد پایایــی ،پرســشنامه بهطــور آنالیــن در اختیــار جامعــۀ پژوهــش قــرار
گرفــت .بهمنظــور تعییــن پایایــی آزمــون از ضریــب «آلفــای کرونبــاخ» اســتفاده شــد .در بهتریــن
حالــت ضریــب آلفــای کرونبــاخ بایــد بــاالی  0/7باشــد (دولیــس .)2003 ،57بــا توجــه بــه اینکــه
آلفــای کرونبــاخ پرســشنامه  0/926بهدســت آمــد ،بنابرایــن میتــوان گفــت پرســشنامه از
پایایــی خوبــی برخــودار اســت.
مــدل پژوهــش مبتنیبــر اطالعــات پیشتجربــی دربــارۀ ســاختار دادههــا اســت و قبــل از
انجــام تحلیــل مســیر (مــدل ســاختاری) ،ابتــدا بایــد تحلیــل عامــل تأییــدی (مــدل اندازهگیری)
انجــام شــود و درواقــع بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختــه میشــود کــه آیــا پرســشها
ســاختارهای عاملــی مناســبی را جهــت اندزهگیــری ابعــاد موردمطالعــه در مــدل پژوهــش
فراهــم میآوردنــد .در تحلیــل ســاختارهای عاملــی تأییــدی هرچــه میــزان بــار انــدازۀ عاملــی

307

308

دوفصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

بــه عــدد یــک نزدیکتــر باشــد ،درواقــع گویــای ایــن مســأله اســت کــه ســؤاالت پرس ـشنامه
ارتبــاط قویتــری بــا متغیرهــای مکنــون مقــدار بــار عاملــی کوچکتــر از  0/4و آمــارۀ  tکمتــر از
 )1/96بایــد از مــدل حــذف شــود .تمــام نشــانگرهای ســازههای موردمطالعــه بهدلیــل بیشــتر
بــودن مقــدار آمــارۀ  tاز  1/96و نیــز بیشــتر بــودن مقادیــر بارهــای عاملــیزا  ،0/4از اهمیــت
الزم بــرای اندازهگیــری ســازههای مربــوط برخــوردار هســتند؛ لــذا روایــی ســازه نشــان میدهــد
کــه نشــانگرها ،ســاختارهای عاملــی مناســبی را جهــت اندازهگیــری ابعــاد مــدل تحقیــق فراهــم
میآورنــد.
در تجزیــه و تحلیــل دادههــا و آزمــون فرضیــات ،روش آمــاری ب ـهکار گرفتــه شــده در ایــن
پژوهــش ،روش «معــادالت ســاختای» اســت؛ مدلســازی معــادالت ســاختاری ،یــک ابــزار
تحقیقــی رایــج در علــوم مدیریــت ،پزشــکی و علــوم اجتماعــی در دو-ســه دهــۀ اخیــر بــوده
اســت ،در ایــن قســمت بــا اســتفاده از نرمافــزار  Smart-plsبــه بررســی اثرگــذاری عوامــل
یادشــده پرداختــه میشــود.
 .1-5آزمون معناداری دادهها
از آنجاییکــه در ایــن پژوهــش جهــت آزمــون فرضیــات از روش معــادالت ســاختاری مبتنیبــر
«کواریانــس» ((، )CBSEMاســتفاده از نرمافــزار  )SPSS-AMOSاســتفاده گردیــده اســت.
بایــد پیشفرضهــای اســتفاده از ایــن روش مــورد بررســی و تأییــد قــرار گیــرد .پیشفرضهــا در
58
 SPSSمبتنیبــر روشهــای حداکثــر درســت نمایــی ( )MLو کمتریــن مربعــات تعمیمیافتــه
( ،)GLSتوزیــع نرمــال و وجــود متغیرهــای فاصلــهای اســت (آذر و همــکاران)1391 ،؛ از
ایـنرو ،جهــت اســتفاده از نرمافــزار ضــروری اســت کــه نرمالبــودن توزیــع دادههــای گــردآوری
شــده مــورد بررســی قــرار گیــرد .جهــت بررســی نرمــال بــودن دادههــا از آزمــون «کولموگــروف
اســمیرنوف» ( )KSاســتفاده گردیــد .چنانچــه ســطح معنـیداری در ایــن آزمــون بیشــتر از 5%
باشــد ،میتــوان دادههــا را نرمــال فــرض کــرد .بــا توجــه بــه جــدول  1و مقادیــر ســطح معنــاداری
فــرض نرمــال بــودن متغییرهــای پژوهــش تأییــد گردیــد.
جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تعیین توزیع نرمال دادههای پژوهش.
متغیر
Z
Sig

انگیزۀ هنجاری
2/105
0/00

انگیزۀ لذتی
2/003
0/001

انگیزه کسب منفعت
2/245
0/00

محدودیتها برای انگیزهها
2/108
0/00
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 .6یافتههای پژوهش
 .1-6بررسی نتایج مدل پژوهش
از  404نفــر جامعــۀ آمــاری مــورد تحقیــق کــه بــه پرسـشنامهها پاســخ دادنــد %39 ،مــرد و %61
از آنهــا زن بودنــد .بیشــترین فراوانــی در ســطح مــدرک لیســانس ( )%44و کمتریــن فراوانــی در
ســطح مــدرک دکتــری و باالتــر ( )%5اســت .ازنظــر شــغلی بیشــترین فراوانی در بخــش خصوصی
( )%27فعــال بــوده و کمتریــن فراوانــی در وضعیــت بازنشســته ( )%2هســتند .ازنظــر درآمــدی
بیشــترین فراوانــی متعلــق بــه بــازۀ یــک تــا ســه میلیــون تومــان ( )%50و کمتریــن فروانــی متعلــق
بــه بــازۀ هفــت تــا هشــت میلیــون ( )%1اســت.
شــکل  ،2نمــودار مــدل برازششــدۀ تحقیــق را نشــان میدهــد .ایــن ضرایــب درواقــع
نشــاندهندۀ ضرایــب مســیر یــا بارهــای عاملــی بیــن متغیرهــا و ســؤاالت مربوطــه (متغیرهــای
پنهــان و مشــاهدهپذیر) میباشــند .از مــدل اندازهگیــری ضرایــب اســتاندارد میتــوان ایــن
برداشــت را نمــود کــه بیــن متغیرهــای مکنــون مربوطــه و شــاخصهای متناظــر بــا آنهــا،
چــه میــزان همبســتگی وجــود دارد .در ایــن مــدل میــزان روابــط بیــن ســازه و بعــد ،بعــد و
شــاخص نشــان داده میشــود .درصورتیکــه ضریــب رابطــۀ باالتــر از  0/3باشــد ،میتــوان گفــت
ســؤاالت موردنظــر از قــدرت تبییــن خوبــی برخــوردار اســت .همچنیــن طبــق شــکل  ،3تمامــی
شــاخصهای درنظــر گرفتــه شــده بــرای کلیــۀ ســؤاالت مربــوط بــه متغیرهــای مــدل دارای
بارعاملــی بــاالی  0/3میباشــد.
در جــدول  ،2برآوردهــای مــدل ،خطــای اســتاندارد ،ناحیــۀ بحرانــی و ســطح معن ـیداری
ارائــه شــده اســت .عالمــت *** نشــاندهندۀ مقــدار کمتــر از  0/001اســت .قــدر مطلــق مقادیــر
نســبت بحرانــی بــا مقــدار بحرانــی جــدول توزیــع نرمــال  1/96مقایســه میشــوند کــه بزرگــی
ایــن مقادیــر نشــاندهندۀ معنــاداری مــدل اســت .بیشــتر ضریــب مربــوط بــه متغیــر هنجــار و
کمتریــن مربــوط بــه انگیــزۀ لذتــی اســت .همچنیــن طبــق جــدول  ،3تمــام اعــداد معنــاداری
مــدل حاضــر بزرگتــر از  1.96بــوده؛ بنابرایــن ،تمامــی بارهــای عاملــی و ضرایــب مســیر مــدل
معنــادار میباشــند؛ یعنــی همــۀ معیارهــای کلــی بــرازش تحلیــل عاملــی تأییــدی ،حاکــی
از بــرازش کلــی الگــوی پیشــنهادی بــا دادههــا اســت و نشــاندهندۀ بــرازش مناســب مــدل
اندازهگیــری پرســشنامه میباشــد .در ادامــه ،طبــق جــداول  4و  ،5تمامــی بارهــای عاملــی
بهدســت آمــده دارای مقادیــر باالتــر از ( 0/3کالیــن )1380 ،میباشــد کــه نشــاندهندۀ بارهــای
عاملــی بــاال و مطلــوب میباشــد .ازطــرف دیگــر ،تمامــی اعــداد معنــاداری پارامترهــای مــدل
از عــدد  1/96بزرگتــر اســت .درمجمــوع بــا درنظــر گرفتــن بــاال بــودن میــزان بارهــای عاملــی
و معنــیدار بــودن آنهــا بههمــراه بــرازش مناســب مــدل میتــوان روایــی و پایایــی مــدل
اندازهگیــری متغیرهــای پژوهــش را نتیجــه گرفــت .در یــک مــدل آمــاری مناســب همــواره بایــد
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شکل  .2نمودار مدل برازش شده تحقیق.

شکل  .3مدل تحقیق فرضیات در حالت معناداری ضریب فرضیه اصلی (.)t-Value
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مقادیــر ریشــۀ میانگیــن مربعــات خطــای بــرآورد بیــش از  0/8و شــاخص بــرازش نــرم ،شــاخص
نیکویــی بــرازش و شــاخص بــرازش مقایس ـهای بیــش از  0/9باشــند .بهعــاوه ،مقــدار تقســیم
کای-مربــع بــر درجــۀ آزادی بایــد کمتــر از  3مشــاهده شــود.
جدول  .2تحلیل عامل تأییدی در حالت استاندارد.

C.R.
-12.05418
-4.08390
10.55811
11.45821

(P)SIG
***
***
***
***

S.E.
.05350
.05509
.05580
.05540

Estimate
.64495
.32497
.58916
-.54301

NORM
INJ
INTRES
LIMIT

<--<--<--<---

B
B
B
B

جدول  .3تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه در حالت معنیداری.

Estimate
.63495

(P)SIG
***

C.R.
-12.05418

S.E.
.05549

NORM

<---

B

***

-2.089120

.06810

.31497

INJ

<---

B

***

9.146110

.5580

.45916

INTRES

<---

B

***

9.09165

.03810

-.50120

LIMIT

<---

B

جدول  .4بررسی شاخصهای برازش.

نتیجه برازش
برازش مناسب

مقادیر
3/10
0/812

برازش مناسب

0/871
0/903

برازش مناسب

0/901

برازش مناسب

0/916

برازش مناسب

3/81

برازش مناسب

0/818

برازش مناسب

برازش مناسب

شاخصهای برازش
تقسیم کای-مربع بر درجه آزادی
𝑑𝑑𝑑𝑑𝒳𝒳 2 /
Root Mean Squared
ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد
Error of Approximation
)(RMSEA
شاخص برازش نرم
)Normed Fit Index (NFI
Non-Normed Fit Index
شاخص برازش غیر نرم
)(NNFI
Comparative Fit Index
شاخص برازش مقایسهای
)(CFI
Incremental Fit Index
شاخص برازش افزایشی
)(IFI
Goodness of Fit Index
شاخص نیکویی برازش
)(GFI
Adjusted Goodness of Fit
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده
)Index (AGFI
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جدول  .5بررسی شاخصهای برازش.

نتیجۀ برازش
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب

مقادیر
3/31
0/899
0/980
0/961
0/923
0/9101

شاخصهای برازش
𝑑𝑑𝑑𝑑𝒳𝒳 2 /
RMSEA
NFI
CFI
GFI
AGFI

 .2-6بررسی نتایج فرضیههای پژوهش
جــدول  ،6نتایــج فرضیههــای پژوهــش را نشــان میدهــد .اثــر مســتقیم ،همــان ضریــب مســیر
اســت و اثــر غیرمســتقیم از تفــاوت اثــر کل و اثــر مســتقیم بهدســت میآیــد .ضریــب مســیر برابــر
 0.63495بهدســت آمــده اســت و اثــر کل انگیزههــای هنجــاری بــر رفتــار مصرفکننــدگان
 1.2799گزارش شــده اســت .این متغیر بیشــترین تأثیر را بر عملکرد دوســتداران محیطزیســت
دارد .بــا اطمینــان  %95میتــوان گفــت :انگیزههــای هنجــاری بــر رفتــار مصرفکننــدگان
دوســتدار محیطزیســت تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد؛ از ای ـنرو ،فرضیــۀ اول تحقیــق تأییــد
و فــرض مقابــل رد میشــود .نتایــج ایــن بحــث از تحقیــق بــا نتیجــۀ تحقیقــات «ویوی
ولیمیائــور» (« ،)2013عبداللهــی» ( )1383همجهــت و همســو میباشــد« .کلمــن» 59بــر ایــن
بــاور اســت کــه «هنجارهــا شــکل فوقالعــادهای از ســرمایۀ اجتماعــی اســت کــه شــخص نفــع
شــخصی خــود را فــرو میگــذارد و درجهــت منافــع جمــع عمــل میکنــد .اینگونــه هنجارهــا کــه
بــه پشــتوانۀ حمایــت اجتماعــی ،شــأن و موقعیــت ،افتخــار و دیگــر پاداشهــا تقویــت میشــوند،
هنجارهــای اجتماعــی هســتند کــه افــراد را بهســوی یــک خیــر عمومــی ســوق میدهنــد» .بحــث
رفتارهــای محیطزیســتی ،هنجارهــای اجتماعــی اعضــای جامعــه را بــه ایثــار و چشمپوشــی از
نفــع شــخصی بهخاطــر نفــع جمعــی بــه رفتــار حامــی محیطزیســت وام ـیدارد.
ضریــب مســیر برابــر  0.31495بهدســت آمــده اســت و اثــر کل انگیزههــای هنجــاری
بــر رفتــار مصرفکننــدگان  0.63994گــزارش شــده اســت .بــا اطمینــان  %95میتــوان
گفــت :انگیزههــای لذتــی بــر رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت تأثیــر مثبــت و
معنــاداری دارد؛ بنابرایــن ،انگیزههــای لذتــی باعــث بهبــود رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار
محیطزیســت میشــود؛ از ایــنرو ،فرضیــۀ دوم تحقیــق تأییــد و فــرض مقابــل رد میشــود.
نتایــج ایــن بخــش از تحقیــق بــا نتیجــۀ تحقیقــات «مکدونالــد» ( )2010همجهــت و همســو
میباشــد .اســتفاده از یــک محصــول ســبز لــذت تجربــۀ مصــرف همــراه را افزایــش میدهــد،
کــه بهعنــوان اثــر مصــرف ســبز شــناخته میشــود .صــرف اســتفاده از یــک محصــول ســبز باعــث
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جدول  .6نتایج فرضیههای پژوهشی.
فرضیه

مسیر فرضیهها

1

انگیزههای هنجاری بر رفتار مصرفکنندگان
دوستدار محیطزیست تأثیر مثبت و معناداری دارد
انگیزههای لذتی بر رفتار مصرفکنندگان دوستدار
محیطزیست تأثیر مثبت و معناداری دارد
انگیزههای کسب منفعت بر رفتار مصرفکنندگان
دوستدار محیطزیست تأثیر مثبت و معناداری دارد
محدودیتها بر رفتار مصرفکنندگان دوستدار
محیطزیست تأثیر مثبت و معناداری دارد

2
3
4

اثر کل

ضریب مسیر

ضریب مسیر

مستقیم (معناداری)

غیرمستقیم

0/34

0/15

0/49

0/23

0/12

0/35

0/36

0/10

0/46

-0/21

-0/10

-0/31

نتیجه
بیشترین
تأثیر
تأثیر
معنیدار
تأثیر نسبتاً
قوی
تأثیر
معکوس

میشــود مصرفکننــدگان افزایــش میــزان ارزشــیابی خــود را بهعنــوان فــردی در جامعــه درک
کننــد کــه منجــر بــه داشــتن احســاس درخشــش گــرم میشــود و درنتیجــه ،لــذت تجربــۀ مصــرف
همــراه را افزایــش میدهــد (تــزر و بــادر.)2019 ،60
ضریــب مســیر برابــر  0.45916بهدســت آمــده اســت و اثــر کل انگیزههــای هنجــاری بــر رفتــار
مصرفکننــدگان  1.0483گــزارش شــده اســت .بــا اطمینــان  %95میتــوان گفــت :انگیزههــای
کســب منفعــت بــر رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت تأثیــر مثبــت و معنــاداری
دارد؛ از ایـنرو ،فرضیــۀ ســوم تحقیــق تأییــد و فــرض مقابــل رد میشــود .نتایــج ایــن بخــش از
تحقیــق بــا نتیجــۀ تحقیقــات «وی وی ولــی ســیائو» ( )2013همجهــت و همســو میباشــد.
انگیــزۀ منفعتگرایــی دربرگیرنــدۀ ارزشهایــی اســت کــه خریــد ســبز را بهعنــوان یــک عمــل
هدفمنــد ،منطقــی ،معقــول و کارآمــد نشــان میدهــد .از دیــدگاه منفعتطلبــی انگیــزۀ خریــد
ً
صرفــا دســتیابی کارآمــد بــه یــک کاال اســت (تــو و لیائــو)2007 ،61؛ بنابرایــن انگیزههــای کســب
منفعــت بــر رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
ضریــب مســیر برابــر  -0.50120بهدســت آمــده اســت و اثــر کل انگیزههــای هنجــاری بــر
رفتــار مصرفکننــدگان  1.04421گــزارش شــده اســت .ایــن متغیــر دارای تأثیــر معکــوس
بــر عملکــرد دوســتداران محیطزیســت اســت؛ بدینترتیــب کــه بــا افزایــش محدودیتهــا
باعــث ضعیفشــدن عملکــرد خواهــد شــد و بالعکــس .بــا اطمینــان  %95میتــوان گفــت:
محدودیتهــا بــر رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت تأثیــر مثبــت و معنــاداری
دارد؛ از ایـنرو ،فرضیــۀ چهــارم تأییــد و فــرض مقابــل رد میگــردد .نتایــج ایــن بخــش از تحقیــق
بــا نتیجــۀ تحقیقــات «پورتینــگا» و همــکاران( )2014همجهــت و همســو میباشــد .طبــق
گفتــۀ «بلیــک» ( ،)1999محدودیتهــا بــرای انگیزههــا درواقــع موانعــی بیــن انگیزههــا و رفتــار
دوســتدار محیطزیســت هســتند؛ بنابرایــن پاســخ بــه اینکــه چــرا بســیاری افــراد رفتارهــای الزم
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در جهــت حفــظ محیطزیســت انجــام نمیدهنــد؟ دلیــل آنرا مشــکل بــودن رفتــار مطابــق
بــا انگیزههــا بــرای حفــظ محیــط بهویــژه در هنگامــی میداننــد کــه ایــن رفتارهــا موجــب بــه
خطــر افتــادن آســایش و رفــاه فــرد و یــا مســتلزم پرداخــت هزینــه باشــد .بههمیــن دالیــل نتایــج
فرضیــۀ چهــارم نشــان میدهــد رابطــۀ بیــن محدودیتهــا و رفتــار محیطزیســتی معکــوس
اســت؛ یعنــی محدودیتهایــی کــه بــرای انگیزهــا وجــود دارنــد بــر رفتــار دوســتدار محیطزیســتی
تأثیــر معنــاداری دارنــد
 .7نتیجهگیری
نگرانــی بیشــتر مــردم راجــع بــه مســائل محیطزیســت باعــث شــده اســت تــا مصرفکننــدگان
بــرای اتخــاذ تصمیمــات (رفتــار) خریــد خودآ گاهانــه عمــل کننــد و محصوالتــی را انتخــاب کننــد
کــه بــه محیطزیســت آســیبی وارد نمیکننــد .مصرفکننــدگان بــرای اتخــاذ ایــن تصمیمــات
بــه اطالعــات و انگیــزۀ احتیــاج دارنــد .نگرانــی محیطزیســتی نشــانگر آشــنایی کلــی افــراد بــا
محیطزیســت و ســطح یــا میــزان نگرانــی آنهــا نســبت بــه ایــن مســأله اســت .نحــوۀ برخــورد در
ایــن زمینــه نشــانگر خوبــی از قصــد و نیــت افــراد در زمینــۀ رویارویــی بــا ایــن قضیــه اســت (چوی
و کیــم)2005 ،؛ بهطورکلــی ثابــت شــده اســت کــه رابطــۀ مثبتــی بیــن نگرانــی محیطزیســتی و
رفتــار دوســتدار محیطزیســت وجــود دارد .آ گاهــی از مســائل مختلــف محیطزیســتی و عواقــب
رفتارهــای پاســخی آنهــا ،نگرانــی درخصــوص راهحلهــا ،اطمینــان از اینکــه تالشهــا و
کوش ـشهای انفــرادی یــا شــخصی ،جزئــی از ایــن راهحــل بهشــمار میرونــد.
در پژوهــش حاضــر ،عوامــل تأثیرگــذار بــر رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت
ازجملــه انگیزههــای هنجــاری ،لذتجویانــه ،کســب منفعــت و همچنیــن محدودیتهــا
بــرای انگیزههــا در بیــن کنشــگران محیطزیســتی در ســازمانهای مــردم نهــاد دوســتدار
محیطزیســت اتازیــس ،آرتــوان و درختــکاران مشــهد بررســی و نتایــج تحقیــق نشــانداد کــه
انگیزههــا بــرروی رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت اثــر مثبــت و معنــاداری دارنــد.
انگیزههــای هنجــاری بیشــترین تأثیــر را بــرروی رفتــار مصرفکننــدۀ دوســتدار محیطزیســت
داشــتند ،و محدودیتهــا بــرای انگیزههــا کمتریــن تأثیــر را بــرروی رفتــار مصرفکننــدۀ
دوســتدار محیطزیســت گذاشــتند .درواقــع ،بــا توجــه بــه نتایج تحقیــق ،هنجارهــای اجتماعی،
لــذت تجربــۀ مصــرف و ســود و منفعتــی کــه از خریــد و مصــرف بــرای دوســتداران محیــط
ایجــاد میشــود تأثیــر معنــاداری در رفتارهــای ایــن مصرفکننــدگان میگذارنــد .همچنیــن
محدودیتهایــی کــه در انگیزههــا ایجــاد میشــود میتوانــد تأثیــر معنــادار ،ولــی معکوســی
در رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت داشــته باشــد؛ چراکــه ایــن محدودیتهــا
موانعــی بیــن انگیزههــا و رفتــار دوســتدار محیطزیســت هســتند.
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 .1-7پیشنهادات
فرضیــۀ اول :بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق ،انگیزههــای هنجــاری ،مؤثرتریــن عامــل بــرروی
رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار بــه محیطزیســت اســت ،پیشــنهاد میشــود کــه توجــه بــه
هنجارهــا در برنامهریــزی خطمش ـیها و سیاس ـتگذاریها و برنامههــای دولتــی و غیردولتــی
محیطزیســت موردتوجــه قــرار گیــرد.
فرضیــۀ دوم :انگیزههــای لذتــی در عینحــال کــه میتواننــد ســازنده باشــند ،باتوجــه
بــه مصرفگرایــی دنیــای امــروز میتوانــد مخــرب و آسیبرســان نیــز باشــند .امــا معمــوًال
مخاطبانــی بــا انگیزههــای لذتــی بــاال در جهــت حفاظــت از محیطزیســت معمــوًال پی ـشرو و
جریانســاز در اینزمینهانــد؛ لــذا پیشــنهاد میشــود بــا شناســایی ایــن افــراد در بــازار هــدف
موردنظــر ،در صــدد معرفــی محصــوالت بــا ویژگیهــای محیطزیســتی (ســبز) بــه آنهــا برآمــده
و بــا تأمیــن رضایــت آنهــا از محصــوالت جدیــد ،راهــی بــرای افزایــش تبلیغــات دهــان بــه دهــان
توســط ایــن گروههــا بــه دیگــران بــاز شــود.
فرضیــۀ ســوم :بــا توجــه بــه اینکــه براســاس نتایــج پژوهــش ،انگیزههــای کســب منفعــت،
تأثیــر معنــاداری بــرروی رفتــار مصرفکننــدگان دوســتدار محیطزیســت دارد ،پیشــنهاد
میشــود درمــورد محصــوالت ســبز تبلیغــات گســترده ازطریــق رســانههای متعــدد انجــام گــردد
و همچنیــن دولــت از مصرفکنندگانــی کــه محصــوالت قابلبازیافــت خریــداری مینماینــد،
حمایــت کنــد .در راســتای حمایــت از تولیــد ملــی پیشــنهاد میشــود ،اســتراتژی محصــوالت
قابــل تعویــض و یــا قابــل شــارژ مجــدد در دســتور کار صنعتگــران قــرار گیــرد.
پیشــنهاد میشــود جهــت فرهنگســازی در زمینــۀ کاهــش مصــرف و نش ـاݣندادن تفــاوت
هزینههــا در میــزان مصــرف انــرژی بــا حمایــت رســانۀ ملــی ،اقداماتــی توســط برنامهریــزان
تبلیغاتــی انجامگیــرد.
فرضیــۀ چهــارم :بــا توجــه بــه اینکــه فعالیتهــای دوســتدار محیطزیســت گاهــی میتوانــد
زمانبــر و پرهزینــه و برهمزننــدۀ آرامــش باشــد و ازطرفــی مشــغلههای روزانــۀ افــراد مانــع
از تمرکــز و گرایــش آنهــا در بــروز رفتارهــای دوســتانه بــا محیطزیســت باشــد؛ لــذا پیشــنهاد
میشــود بــا بیــدار کــردن حــس مســئولیت اجتماعــی و آیندهنگــری درمــورد تبعــات رفتارهــای
غیرمســئوالنه بــر اجتمــاع و آینــدگان ازطریــق آمــوزش ،رســانه و رفتارهــای تشــویقی نهادینــه
شــود تــا اقبــال افــراد را در از خودگذشــتگی و صــرف دقــت و هزینــه در اینراســتا افزایــش دهــد.
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