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 مقدمه

و مستمر  مداوم به دنبال کاهش یران،اهرم سنی ج.ا. ه توسط مراجع معتبر،شدطبق آمار منتشر
 ییراتتغ ینکه ا دارد خود یدر ساختار سن ی،توجهقابل ییراتتغ ی،زندگ ید بهام یشو افزا یبارور

با  .(2: 13۸9)مشفق و میرزایی،  است یزیربرنامه و یگذاریاستازنظر سی مالحظات مهم یدارا
شود. یکی از ها، وارد مییاستگذاریسبروز چنین تغییراتی، موارد جدیدی در دستور کار 

ی، مدل چرخه گذاریاستسهای عمومی و یاستسدر بررسی  هاروشترین و کارآمدترین یجرا
پردازند یمیاستگذاری عمومی س، توسط آن به تشریح فرایند نظرانصاحبایست که بسیاری از 

ی تصویر کرده که اچرخهی از مراحل را در مدل امجموعه(. جونز 35: 1394محمدی، )ملک
، فوق مرحله در چرخه یناول .( ,1970Jones :11شود )یم یدهنام« 2سیاستچرخه » اصطالحاً

مطالعه حاضر است. تغییر  موردبحثبوده که موضوع « 3یاستگذاریس برای کار دستور تهیه»
 واسطهبهزیستی و چرخش رأی آنان در انتخابات، دهندگان نسبت به مسائل محیطیرأنگرش 

که باعث ورود این امر به  شدهگرفتهفرض تحقیق در نظر  عنوانبهشناختی، تغییرات جمعیت
ی پیرامون ورود مسائل محیط امقدمهذاری خواهد شد. به همین دلیل ابتدا یاستگسدستور کار 

 یقتحق یرهایمتغ یرسا ینازآن روابط بپسو  ذکرشدهالمللی ینبزیستی به مباحث اصلی داخلی و 
برده و برحسب احساس  یپ محیطییستمسائل ز یتکشورها به اهم امروزه .گرددیم یحتشر

 یمتنظ یاو  یدر سطح مل ینقوان یمسئله به وضع برخ یننسبت به ا ،خطراحساس و متقابالً  یازن
از  یتحما یونکنوانسمانند  (109: 1395سالطین و اسالمبولچی، ) المللیینب یهانامهتوافق

5PIC (19۸5 ،)روتردام  یونکنوانس4CITES (1973 ،) یونکنوانس(، 1972یعی )طب یراثم
( و غیره 2015(، توافق پاریس )1992یم )اقل ییراتسازمان ملل درباره تغ یساختار یونکنوانس

 ینسل ینحقوق ب ادبیاتدر  یداییبحث نو پ زیستیطتوان گفت که حق بر مح. میاندپرداخته
سلیمانی و ) زیست استیطاز مح یبردارحق همگان در بهره یینتب یبرا یو اصطالح یبشر

 (1945) منشور ملل متحد یبکه بدواً با تصو یندهآ یهاق نسل(. مفهوم حقو76: 1395همکاران، 
(، در طول 165: 1395پورهاشمی و همکاران، کرده بود ) یداورود پ المللینبه عرصه حقوق ب

 از در راستای حفاظت المللیینبه همکاری ب یجهان یلکه تما یبه صورت یافت؛زمان گسترش 
یح تصر زیستیطمح المللینآور حقوق بالزام یرور و غآاز اسناد الزام یاریدر بس زیست،یطمح

 :UNEP, 1972دانست ) 1972استکهلم  یهاعالم 24توان اصل را می یرمس ین. آغازگر اگردید

زیست و یطمح المللینب حقوق المللی ذیلینبهای سازییمتصم یراهنما اصول(. در ادامه 5
 صورتبه(؛ 24۸: 1397نژاد و همکاران، زیست )فرخندهیطمحمسئولیت میان نسلی در حقوق 
(، اصل UN, 1972: 3(، اصل همکاری )Proelss, 2016: 26زیر نگاشته شد: اصل احتیاط )

                                                           
2 - Policy Cycle 
3 - Agenda Setting 
4 - Convention on International Trade in Endangered Species 
5 - Prior Informed Consent 
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 یراندر ا(. UNEP, 1972: 5(، اصل تعهدات و تکالیف )Rajamani, 2000مسئولیت مشترک )
 یعموم یفهوظ یکرا  زیستیطحفاظت از مح ،صراحتبه ی،اصل پنجاهم قانون اساس یزن
گردد یمالمللی و داخلی، مشخص ینببا کنار هم قرار دادن این نوع مباحث در سطوح  .6داندیم

و جانبه عوامل مؤثر بر همه یبررس زیست ویطرو به گسترش مسائل مرتبط با مح یتاهم که
توان را می یسیاست یهاخهچردارد. به همین منظور توجه به ر انکایرقابلغ یضرورت متأثر از آن،
 که دانست محیطییستز هایها و سیستمیاستدر هرچه بهتر ساختن س مؤثری هااز راهکار

           صیادی و همکاران،د )نآورمیبشر را فراهم  بین نسلی سازوکار الزم برای افزایش رفاه
را به  و افراد جامعه ی بر جامعهاثرات منف یتوان برخمی ینگاه کل یکاگرچه در  (.19: 1391
وجود داشته و  ینکات مبهم یزاز موارد ن یدر برخ یکنل ؛داد سبتن زیستهای محیطیآلودگ

صارمی و ) هستندمورد انتظار  یفاقد هماهنگ هایشین در برخی حوزهپمرتبط مطالعات  یجنتا
ساختار  یتر وضعاز تأثی ینانابهام مذکور، عدم اطم برای یعنوان مثال(. به312: 1392رضاپور، 

؛ که آیا با افزایش میانگین هرم سنی و پیر شدن است محیطی جامعهیستز رجیحاتبر ت یتیجمع
یافتن پاسخ  7یابد یا کاهش؟زیستی در جامعه افزایش میهای محیطمتوسط نگرانی طوربهافراد، 

د تا در راستای کنهایی با حاکمیت مردمی( کمک میاین سؤال به سیاستگذاران )باألخص در نظام
 مطالبات و خواست مردم، مسائل را در دستور کار قرار داده و سیاستگذاری کنند.

متأثر از  ی،امروز یهادولت یتوان افزود که کارکردهاالذکر میمباحث فوق یلتکم جهت
 یکردمطلوب با رو یحکمران یدهو ا تماعیحقوق بشر، رفاه اج ینمردم، تضم یتحاکم هاییشهاند

در رابطه با توسعه  هایدگاهد ینتراز گسترده یکی(. 12۸: 1395خسروی، است ) یدارتوسعه پا
 یناست. طبق ا محیطییستو ز فرهنگی-یاجتماع سیاسی،-یمربوط به سه محور اقتصاد یدارپا
همه  یدو با یافتدست یداراز ابعاد فوق به توسعه پا یکیبا در نظر گرفتن  توانینم یدگاهد

بین یندرا. (22: 1395حجازی و اسالمی، زمان موردتوجه قرار داد )صورت همرا بهجوانب 
یعی، جهت دستیابی به منابع طب از و افراطی یراصولیکاربرد ناآگاهانه، غ یاستگذاری مبتنی برس

به همراه  زیستیططیف وسیعی از پیامدهای ناگوار را برای سالمت انسان و مح رشد اقتصادی،
 مردمعموم  بر نگرش سالم، زیستیطدستیابی به مح. (1: 1392ستوده و رشیدی، )شت داخواهد 
 یتمانند سابقه کار، نوع شغل، وضع یعواملمتکی است؛  (44: 1391نیرو و همکاران، جامعه )
شایگان و فاضلی، افراد ) یالتتحص یزانمو  (7۸: 1394پورسلیمان و همکاران، ) سن ی،اقتصاد
؛ لذا از طریق افراد مؤثر است زیستییطمح یحاتترج بندییتاولو وبر نگرش  نیز( 215: 1394

با توجه به تری را فراهم کرد. یحصحهای کنار هم قرار دادن اهم متغیرها، باید ملزومات تحلیل
 با توانندیها و سیاستگذاران مدولت -افراد زیستییطمتفاوت مح یحاتترج- مسئله ینا

                                                           
بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به  یهاامروز و نسلکه نسل  ستیزطی، حفاظت محپنجاهم: در جمهوری اسالمیاصل  - 6

یا تخریب  ستیزطیکه با آلودگی محآن ریاقتصادی و غ یهاتیفعال رونیگردد. ازاباشند، وظیفه عمومی تلقی میرشدی داشته 
 .مالزمه پیدا کند، ممنوع است آن جبرانرقابلیغ
 (.Gray, et al. 2019گرفته شده است ) در نظردر برخی مطالعات این رابطه مثبت و در برخی منفی  - 7
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 ینوضع قوان ها و تمایالت افراد واز طریق در دستور کار قرار دادِن نگرشسیاستگذاری مدقّانه 
 مشارکتجامعه و جلب  هاییلاستفاده از پتانس یقاجتماع، از طر یطمتناسب با شرا یو مقررات

شرکت افراد در  یهوف و کوهن به معناپد. مشارکت ازنظر آنکمک کن زیستیطبه مح یعموم
به نقل از الهیجانیان و شیعه ) منافع حاصل از آن است یمتقس ی ویاباجرا، ارزش گیری،یمتصم

 ،مشارکت آگاهانه افرادخواست و لذا باید سیاستگذاری را بر پایه  ؛(145: 1394بیکی، 
زیست نوع نگرش افراد به محیط ازآنجاکه ؛(25: 1395ملکی و سروستان، کرد ) یزیربرنامه

ی خواهد توجهقابلیست و انتظارات سیاستی تأثیر زعواملی است که بر کیفیت محیط ازجمله
 هاو استفاده از آن یتیو جمع یسن ی مختلفهااز نظرات متنوع گروه یافتن اطالعگذاشت؛ لذا 

رشد  ینددر فرا یرانا.ا.اگر ج. سودمند باشد یاربس تواندیم های مختلف،در سیاستگذاری بخش
چندان دور با نه اییندهتوجه نکند، در آ یماتتصم محیطییستز یراتاقتصادی خود به تأث

راهبردی  یابیاساس، ارز ینخواهد شد. بر ا مواجهمتعددی  محیطییستز یهاچالش
 یرددر دسترس سیاستگذاران قرار گ یزی،رابزار برنامه یکعنوان به تواندیم زیستیطمح

عوامل  بایدعرصه،  یندر اقبول قابل یابه نقطه یدنرس ی(. برا195: 1391احتشامی و اکرامی، )
 جهانی شکیب وکرد ) ینرا تدو ینهبه هاییو سپس استراتژ یمؤثر را بررس یرونیو ب یدرون

شود: نگرش یماصلی مطالعه به این شکل طراحی  سؤال. بر همین اساس (201: 1394همکاران، 
دستور کار  شناختی به چه سمتی حرکت کرده و چگونه واردزیست با تغییرات جمعیتیطمحبه 
 زیست خواهد شد؟یطمحهای حوزه یاستگذاریس

 مبانی نظری

ی عمومی مشخطفرض که یشپبوده با این  ۸ی، مسئله محوریمشخطمحور اصلی ایده علوم 
یی را در پی خواهد هاسؤالمحور، به مسائل اجتماعی است. قبول مسئله محوری، حلواکنشی راه

 موردتوجه: چه مسائلی باید ازجملهیی هاسؤالداشت که هسته محوری مطالعه فرایند هستند. 
گیر هستند؟ آیا مسئله واجد شرایط توجه و اقدام دولت است؟ دولت باشد؟ چه کسانی تصمیم

            کنند؟ به دلیل حل، بازتعریف یا دیگر مسائل؟یمها تغییر یمشخطچرا و چه زمانی 
(Smith & Larimer, 2016: 75 .)ی و در دستور مشخطی مختلفی برای یافتن فرایند هاروش

ی هاشبکهگردد. یماشاره  هاآنکار قرار گرفتن موضوعات وجود دارد که در ادامه برخی از 
ی مشخطهای فرعی؛ بنا بر نگاه سنتی نظری تکثرگرا در علم سیاسی، فرایند یستمس و 9موضوع

ی هادغدغهدولت به  توجهجلبداند که برای یمیافته سازمانی هاگروهدر رقابت میان  عمدتاًرا 
(. در ابتدا Truman, 1951، به نقل از 94: 1392کنند )اسمیت و الریمر، یمرقابت  باهمخود، 
ها یمشخط دهندهارائهنفع )مثلث آهنین( را یذی هاگروهین این روش، کنگره، بروکراسی و محقق

                                                           
8 - Problem Orientation 
9 - Issue Networks 



 47              در ایران زیست بر دستورکار سیاستگذاریشناختی و نگرش به محیطبررسی نقش تغییرات جمعیت 

ی دولتی و خصوصی هاسازمان، بر نقش 19۸0و اوایل  1970دانستند ولی در اواخر دهه یم
نفوذ و شهروندان عادی بر اساس نظریه یذی هاگروهی تفکر، نهادهای پژوهشی، هاکانون ازجمله
های یستمسها صحه گذاشته شد. نخستین کسی که از فلسفه وجودی خرده یستمسخرده 

های نظری یهپا( 1977-197۸( بود و در ادامه هیو هکلو )1965بحث کرد، فریمن ) 10یمشخط
؛ توسط ساباتیه 11(. چارچوب ائتالف مدافع94: 1392این ایده را بسط داد )اسمیت و الریمر، 

ی مشخط( به این صورت استدالل شد که فرایند 1999اسمیت )-( و بعدها ساباتیه، جنکینز19۸۸)
ی متعامل در مشخطهای یستمسانبوهی از خرده  صورتبهه بهترین وجه، ی بمشخطو تغییر 

ی هاشبکهبازنمایی همان  هاائتالف(. این 9۸ی قابل توصیف است )همان: مشخطسراسر فرایند 
ی فعالیت مشخطیی دارای باور مشترک، برای ظهور یک هاگروهموضوع هستند که در غالب 

، موسسات عمومی، پژوهشگران گذارانقانوننفوذ، یذی هاوهگرشامل  هاائتالفکنند. این یم
 ,Sabatier & Jenkins-Smithیرگذاران کوچک ملی است )تأثو بسیاری از  هاروزنامهی، مشخط

          (. با این روش سه ضلع مثلث آهنین بازیگران زیادی خواهند داشت 119 :1999
(382: 1995McCool, تدریجی گرایی .)ی است که مشخصه آن تعدیالت مشخطفرایند ؛ نوعی 12

های سیاسی یا یتمحدودتدریجی و کوچک قرار داده شد. این روش زمانی متولد شد که 
ها، محاسبه یلبدهای زمانی مانعی برای تدوین اهداف روشن، جستجوی جامع برای یتمحدود

 هاآنی اتکا کرده و مشخطی گذاران بر تصمیمات قبلی مشخطهزینه و منافع بود. در این حالت 
ی را افرادی مشخطینان آفرنقش(. تدریج گرایی Lindblom, 1959: 81کنند )یمرا تدریجاً تعدیل 

بینند. این یم 13ها را در تجربیات گذشته با عقالنیت محدودینهگزداند که رهنمود اتخاذ یم
ی بود )اسمیت و الریمر، مشخطمدل اولیه و اصلی تبیین ثبات در فرایند  هاسالچارچوب برای 

1392 :101.) 
( بر اساس اثر گلود و الدرگ مطرح شد. 1993گارتنر و جونز )؛ توسط بوم14تعادل گسسته

ی تغییر پرشتاب قرار دارد هادورهی ثبات فرایند و هادورهمبنای این روش بر تعریف تفاوت بین 
ی مشخطتعادل جدیدی را ارزشیابی در سیستم سیاسی، نقطه  توجهقابل(. تغییر 101)همان: 

به دوره  باثباتکند و این تغییرات، سیستم سیاسی را مجبور به تغییر از یک دوره یمجدید ایجاد 
یجادکننده تعادل گسسته در فرایند ا(. نیروی Baumgartner & Jones, 1993: 17کند )یمدیگری 

موضوع است که باعث شکسته ی هاشبکهیز روش برانگبحثی، تغییر تعریف موضوع مشخط
 (.102: 1392گردد )اسمیت و الریمر، یمی سنتی مشخطهای یستمسشدن خرده 

                                                           
10 - Policy Subsystem 
11 - Advocacy Coalition Framework 
12 - Instrumentalism 
13 - Bounded Rantionality 
14 - Punctuated Equlibrium 
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گذاری یاستسدر خصوص دستور کار  موردقبولی هانوشته؛ یکی دیگر از 15مدل کینگدان
(. کینگدان استدالل کرده 44: 1394محمدی، گردد )ملکیبازم( 19۸4است که به جان کینگدان )

ی است. چگونگی تعریف مشخطی بررسی تصاویر ذهنی مشخطترین راه برای درک فرایند که به
کند یمیت تعیین درنهای گذاران، مشخطیله عامه مردم و وسبهی و چگونگی درک آن مشخطیک 

            :1392ی بازخورد مثبت دریافت خواهد کرد یا منفی )اسمیت و الریمر، مشخطکه آیا 
زاء اصلی مدل کینگدان با عنوان جریان اطالعات شامل سه بخش: جریان (. اج109-10۸

ی به توصیف مسئله امسئله( است. جریان  ,1995Kingdon) 1۸و سیاسی 17، سیاستی16یامسئله
 کامالً پردازد. جریان سیاستی مباحث یمکنند، یمبه مسئله را فراهم  توجهو جزئیاتی که موجبات 

 هاارزشی با سازهمسانی دانش فنی تا سنجامکان صورتبهفنی و عملیاتی را بررسی کرده و 
شود. جریان سیاسی به جو کلی یمیشنهادهای مختلف مرتبط با یک مسئله ظاهر پدر مورد 

نفع، افکار عمومی و یذی هاگروهپردازد. این جریان از فعالیت یمسیاسی مرتبط با یک مسئله 
(. در مطالعه حاضر به دلیل 44-45: 1394محمدی، گیرد )ملکیبرمی انتخاباتی را در هایاستس

زیست، در یطمحدهندگان و قرار گرفتن موضوعات مرتبط یرأی انتخاباتی هاخواستهموضوع 
نظریه تحقیق بهره گرفته شد. فرض اصلی  عنوانبهگذاران، از مدل کینگدان یاستسدستور کار 

 مؤثر جامعه یحاتو ترج یقسال ، برشناختیم استوار است که تغییرات جمعیتتحقیق بر این مه
بافت  کهیهنگام :است یبترت ینبد یریرگذاتأث یناست. ا یرگذارتأث ها نیزیمشخطبوده و در 
 یحاتدهند، ترج یلمثال سالمندان( تشکعنوان)به یخاص یجامعه را گروه سن یتعمده جمع

 یجنتا ی،انتخابات یدارند، بر شعارهادر آراء که  یباالتر یتیزن جمعو یقگروه غالب از طر یذهن
با عنایت  .خواهد بود یرگذارتأث ها،گذارییاستس دستور کار و خروجیبر  یجهانتخابات و درنت

گسترش صنعت، استفاده نادرست  ینی،توسعه شهرنش یت،جمع یشچون افزا یعوامل مختلف به اثر
شده  زیستییطمح یدشد یسبب بروز آلودگکه  تحقق رشد اقتصادی،... جهت و  یعیاز منابع طب

 ییراتتغی زیادی ایجاد کرده است و همچنین هادغدغهو  (253: 1395کلرمی،  زرگر و نوروزی)
توجه (؛ United Nations, 2007) جهان یاز کشورها یاریدر بس شناختیجمعیت یطمهم در شرا

 یحاتو ترج یسن یبترک یردو متغ ینرابطه ب یررسب و در کشور شناختیتغییرات جمعیتبه 
افراد جامعه به  یلتما یق بررسیاز طر دتوانمی محیطی مردم ضروری است. این بررسییستز

 یجنتا یبر اهداف، شعارها و حت متغیرهای جمعیت شناختیاثرات  زیست،یطمح یحام یشعارها
لذا  ؛در حال وقوع است اییدهپد شناختیجمعیتتغییرات . قرار دهد را موردسنجش یانتخابات

ضرورت  گیرند،یمسئله قرار م ینکه تحت تأثیر ا یابعاد مختلف یرامونپ یقو تحق یشناخت، بررس

                                                           
15- Kingdon Model 
16- Problem Stream 
17- Policy Stream 
18- Political Stream 
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 یتجمع یاز سالخوردگ یناش یهادر کنش ربطیواکنش بهتر افراد و مسئوالن ذ اتداشته و موجب
 کند.ی را فراهم مییاستگذاری عمومس با مرتبطدر موضوعات  یژهوبه

 روش تحقیق

یاز پژوهش از سه دسته پرسشنامه برای سه گروه هدف موردنجهت دستیابی به اطالعات 
بندی زیر است: گروه اول نخبگان و تحقیق شامل دسته موردنظراستفاده شد. سه گروه هدف 

ل در حوزه زیست، گروه دوم سیاسیون فعاخبرگان امر انتخابات و سیاستگذاری در حوزه محیط
احزاب و تفکرات سیاسی قانونی کشور و گروه سوم مردم و افراد عادی جامعه. بالتبع برای مطلع 

ها، سه پرسشنامه مجزا با سؤاالت متفاوت طراحی، شدن از تفکرات و نظرات هر یک از این گروه
و اصالح  آزمونها از سه مرحله پیشمنظور طراحی بهینه پرسشنامهتوزیع و تکمیل گردید. به

یاز در اختیار موردنشده تا اطالعات ینتدوترتیب پرسشنامه نهایی، ینابهها بهره گرفته شد تا گویه
های تحقیق، اطالعات و گیری پرسشنامهمحققین قرار گیرد. در ادامه پس از تکمیل و بازپس

افزار گیری از نرمهو بهر 19شده، با استفاده از مدل آماری و اقتصادسنجی الجیتیگردآورهای داده
STATA14 زیستی ها در ترجیحات محیطوتحلیل قرار گرفت. برای آزمون تفاوتمورد تجزیه

گیرد. در ی جمعیتی و سنی مورد سؤال قرار میهارگروهیزافراد، ترجیحات تمامی  ابرازشده
گردد ه میهای هدف توضیحات بیشتری ارائشده در گروهیعتوزهای سطور زیر پیرامون پرسشنامه

های آماری و در ادامه پس از نمایش شکلی روش تحقیق، روش اقتصادسنجی و تصریح مدل
آن، تبیین خواهد شد. اولین گروه مورد مراجعه، نخبگان و خبرگان امر انتخابات و سیاستگذاری 

زیست و سالمت بودند. هدف از مراجعه به این افراد استفاده از نظرت آنان در در حوزه محیط
یاز دو پرسشنامه دیگر بود؛ بنابراین موردنقالب یک پرسشنامه باز جهت مشخص کردن متغیرهای 

اند. موارد متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه، بر اساس مراجعه به نظرات خبرگان انتخاب شده
       ( برخورداری از تخصص علمی1زیر، ویژگی انتخاب خبرگان مورد نظر نمونه تحقیق بود: 

                    یی واجرا ای ینیتقن یهاسابقه حضور در عرصه( 3ی اسیو س یحزب تیسابقه فعال( 2
ی. در انتخاب خبرگان با روش انباشتی، ستیزطیمح ای یاسیاز دانش حوزه علوم س یبرخوردار( 4

ور را ای عمل شد که افرادی مورد سوال قرار گیرند که حداقل دو صفت در موارد مذکبه گونه
برخوردار باشند. در جدول زیر میزان فراوانی مشاهدات در مراجعه به خبرگان، نگارش شده 

 است.

 4و  3 4و  2 3و  2 4و  1 3و  1 2و  1 صفات مشخصه
 برخورداریِ بیش از

 مشخصهدو صفت  

 ۸ 10 23 17 19 15 24 فراونی موارد

 

                                                           
19 - Logit Model 
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 سؤاالتلیست شده تا  موردنظرپرسشنامه، متغیرهای  100ترتیب پس از توزیع و تکمیل ینابه
 قرار گیرد. مورداستفادههای دو گروه پرسشنامه دیگر آن در طراحی گویه

دومین سری از سؤاالت با مراجعه به گروه سیاسیون فعال در حوزه احزاب و تفکرات سیاسی 
ان توزیع شد. رجوع به این گروه از پاسخگویان با تمسک به قانونی کشور تدوین گشته و بین آن

منظور پی بردن ای و تعدادی سؤال باز( بوده و بهینهچندگزباز )با تعدادی سؤال یمهنپرسشنامه 
زیست انجام شده است. نوع نگرش این افراد به به نوع نگرش این افراد به موضوع محیط

گیرد؛ یکی از منظر مداد شده و مورد سؤال قرار میزیست در دو مقوله حائز اهمیت قلمحیط
زیست بیانگر اهمیت و دیگری از منظر حزبی یا سیاسی. نگرش فردی سیاسیون به محیط فردی

شخص حقیقی در  عنوانبهزیست در زندگی خویش است که آیا این گروه فردی آنان به محیط
دهند یا خیر؟ نگرش حزبی میت میدار آماری، اهمعنی صورتبهزیست سنین مختلف به محیط

این مسئله است که آیا در تفکرات سیاسی  دهندهنشانزیست در سیاسیون نیز یا سیاسی به محیط
بر شعارها و اهداف سیاسی  «زیستنگاه مردم به محیط»یک شخص حقوقی،  عنوانبهپاسخگویان 

موضوع این  مورداشارهها تأثیرگذار است یا خیر؟ و به چه میزان؟ این مهم همان حلقه اتصال آن
دهندگان( با اراده زیستی مردم و خواست آنان )رأیتحقیق است؛ پل ارتباطی نگرش محیط

ی هرچه بیشتر از بردارسیاسی احزاب فعال در کشور، در راستای سیاستگذاری مبنی بر بهره
زیست یا حفظ و صیانت از آن. در رابطه با این بخش و برای پی بردن به نظرات گروه محیط
گرفته شد. درنهایت سومین گروه هدف  باز پسپرسشنامه توزیع، تکمیل و  3۸4الذکر تعداد فوق

ورد سؤال ای مجزا مدر مطالعه حاضر، مردم و افراد عادی جامعه بودند که از طریق پرسشنامه
هایی با مضمون بعد فردی، بعد اقتصادی، بعد سیاسی و اند. این پرسشنامه شامل گویهقرارگرفته

زیست بود. در پرسشنامه مذکور بررسی دو مسئله از سایر درنهایت نوع نگرش افراد به محیط
های زیست با تغییر در گروهشد؛ یکی تغییر در نوع نگرش به محیطتر قلمداد میمسائل مهم

در انتخابات. مورد اول،  رأیزیست بر چرخش مختلف سنی و دیگری تأثیر نوع نگرش به محیط
زیست دهد که آیا با افزایش سن در جامعه ایران، مسائل مرتبط با محیطاین سؤال را پاسخ می

ر گونه که در ادبیات تحقیق ذکشود یا کمتر؟ هماندر نگاه فرد، از اهمیت بیشتری برخوردار می
های مختلفی را در بر خواهد داشت. ازآنجاکه این پرسش شد این سؤال در جوامع مختلف پاسخ

تحقیقی علمی، تاکنون در جامعه ایران مطرح نگشته و پاسخ آن نیز نامشخص است؛  صورتبه
لذا برای رسیدن به هدف مطالعه ابتدا باید پاسخی برای آن یافت شود. بررسی تأثیر نوع نگرش 

یاز جهت پی موردنآنان در انتخابات نیز، مکمل اطالعات  رأیزیست بر چرخش ه محیطافراد ب
و آراء آنان خواهد بود. این  زیستیطبر نگرش مثبت افراد به مح یتجمع یریاثرات پبردن به 

پردازند، زیستی میکند که آیا شعارها و اهداف انتخاباتی که به مسائل محیطسؤال مطرح می
تغییر آراء جامعه به نفع خود، موفق باشد یا خیر؟ در این قسمت جهت دستیابی به تواند در می

 گرفته شد. باز پسپرسشنامه، توزیع و  600نظرات مردم، تعداد 
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 گیریحجم نمونه و نمونه

در این مطالعه با استفاده از روش انباشتی )گلوله برفی( نمونه گروه خبرگان شناسایی شده و 
ای بندی چندمرحلهگیری خوشهسیاسیون و افراد معمولی نیز از روش نمونه برای دو گروه هدف

 آمده دستبهآزمون و روش کوکران، تعداد بهینه نمونه تحقیق از طریق پیش بهره گرفته شد.
 گرفته شد. در نظر 1399است. مقطع زمانی مطالعه نیمه اول سال 

 (ت پژوهشمنبع: اطالعا. )یقروش تحق یکشکل شمات - 1نمودار 

زیست در مرحله اول از تخمین مدل اقتصادسنجی ابتدا باید تأثیر نوع نگرش افراد به محیط
((. در این معادله متغیر نگرش افراد به 1معادله )ی قرار گیرد )موردبررسها در چرخش رأی آن

رهای ، خود تابعی است از سایر متغیشدهگرفته در نظرعنوان متغیری مستقل زیست که بهمحیط
زمان برای متغیر ترتیب جهت تخمین مدل مطالعه حاضر از سیستم معادالت هماینمستقل؛ به

 شود:یح میتصرزیر  صورتبهدر پژوهش  کاررفتهبهو معادالت  شدهگرفتهبهره  20وابسته گسسته
: نگرش افراد به ATEزیست در رأی افراد، : تأثیر نگرش به محیطIEAVدر معادالت فوق: 

: اهمیت موضوعات SPIی، موضوعات اقتصاد یتاهم: Ei: نگاه سیاسی فرد، PVزیست، محیط
: بعد ED: بعد فردی، ID: سن، AGEدینی، -: اهمیت موضوعات فرهنگیCRIاجتماعی، -سیاسی

زیست و : اعتماد عمومی به حافظان محیطPTEر از نگرش دیگران، : تأثیIAOاقتصادی فرد، 
UDای فرد، هستند.: وضعیت بیماری زمینه 

                                                           
20 - Simultaneous Equations Model for Binary Dependent Variable 

(:1معادله )  

:(2معادله )  
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یاسیون پیرامون سدومین مرحله از تخمین مدل اقتصادسنجی تحقیق به بررسی نظر 
زیست اختصاص دارد. در زیست و رأی مردم و همچنین نوع نگرش سیاسیون به محیطمحیط

زیست و رأی مردم، منظور سنجش عوامل مؤثر بر نظر سیاسیون در زمینه محیطاین معادالت به
زیست خود که متغیر نوع نگرش سیاسیون به محیط شدهاستفادهاز متغیرهای مستقل مختلفی 

زیر ارائه  صورتبهای از متغیرهای مستقل دیگری است. شرح این معادالت بعی از مجموعهتا
 شده است:

: بعد LDزیست و رأی مردم، : نظر سیاسیون در زمینه محیطPVEPVکه در معادالت فوق: 
: نظر PVEVOزیست، : نوع نگرش سیاسیون به محیطPATE: نگاه سیاسی فرد، PVحقوقی، 

زیست : تصور سیاسیون از تأثیر محیطPPEVزیستی مسئوالن، ه با اراده محیطسیاسیون در رابط
اجتماعی، -: اهمیت موضوعات سیاسیSPIی، موضوعات اقتصاد یتاهم: Eiدر رأی دادن مردم، 

CRIدینی، -: اهمیت موضوعات فرهنگیAGE ،سن :ID ،بعد فردی :ED ،بعد اقتصادی فرد :
IAO ،تأثیر از نگرش دیگران :PTE :زیست و اعتماد عمومی به حافظان محیطUD وضعیت :

 ای فرد، هستند.بیماری زمینه

 هاوتحلیل دادهتجزیه

ها ابتدا الزم است که بندی آنجهت تحلیل تأثیر هریک از متغیرها بر متغیر وابسته و اولویت
هایی زمان الجیت تخمین زده شده و سپس میزان اثرات نهای مذکور با روش معادالت هممدل

( نمایش 1بندی تأثیر متغیرها طبق جدول )هر یک از متغیرها محاسبه گردد. نتایج عددی و رتبه
 های تحقیق نگارش شده است.داده شده است. بعد از جدول نیز نتایج تحلیلی و کاربردی یافته

 تخمین میزان اثرات نهایی هرکدام از متغیرها - 1جدول 

 گروه مردم و افراد عادی جامعه سیاسی قانونی کشورگروه سیاسیون، احزاب و تفکرات 

 اثر نهایی متغیر معادله اثر نهایی متغیر معادله

متغیرهای 

 معادله اول

 ((3معادله))

بعد 

 حقوقی

 نوع شغل
0.075139- 

(0.0275)** 

متغیرهای 

 معادله اول

 ((1)معادله)

نگرش افراد به 

 زیستیطمح

0.014۸104 

(0.02۸)** 

 سمت
0.011143- 

(0.0112)*** 
 نگاه سیاسی فرد

0.0139۸۸2- 

(0.045)** 

سابقه 

مسئولیت 

 زیستیمحیط

0.014225 

(0.03۸9)** 

موضوعات  یتاهم

 یاقتصاد

0.01۸1۸72- 

(0.026)** 

(:3معادله )  

:(4معادله )   
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 نگاه سیاسی فرد
0.011527- 

(0.0403)** 

-موضوعات سیاسی

 اجتماعی

0.01607- 

(0.031)** 

نوع نگرش سیاسیون به 

 زیستیطمح

0.024107 

(0.0057)*** 

-موضوعات فرهنگی

 دینی

0.0139509- 

(0.00۸)*** 

نظر سیاسیون در رابطه با 

زیستی اراده محیط

 مسئوالن

0.010793 

(0.0227)** 
- - - 

 تأثیرتصور سیاسیون از 

زیست در آراء یطمح

 مردم

0.09۸211 

(0.0111)*** 
- - - 

 یموضوعات اقتصاد
0.161047- 

(0.0276)** 
- - - 

-موضوعات سیاسی

 اجتماعی

0.067715- 

(0.0357)** 
- - - 

-موضوعات فرهنگی

 دینی

0.053794- 

(0.034۸)** 
- - - 

متغیرهای 

 معادله دوم

 ((4)معادله)

 سن
0.0۸44547 

(0.005)*** 

متغیرهای 

 معادله دوم

 ((2)معادله)

 سن
0.1۸۸۸617 

(0.000)*** 

بعد 

 فردی

 جنس
0.01705 

(0.059)** 

بعد 

 فردی

 جنس
0.03۸9227 

(0.051)** 

 تحصیالت
0.02195۸6 

(0.273) 
 تحصیالت

0.03۸2237 

(0.01۸)*** 

وضعیت 

 تأهل

0.020546 

(0.245) 

وضعیت 

 تأهل

0.0241577 

(0.091)* 

تعداد 

اعضای 

 خانواده

0.026۸5۸7- 

(0.042)** 

تعداد 

اعضای 

 خانواده

0.0220324- 

(0.041)** 

بعد 

اقتصادی 

 فرد

 درآمد فرد
0.074252 

(0.005)*** 

بعد 

اقتصادی 

 فرد

 درآمد فرد
0.0615353 

(0.005)*** 

درآمد 

 خانوار

0.0576997 

(0.000)*** 

درآمد 

 خانوار

0.0350۸31 

(0.002)*** 

وضعیت 

 مسکن

0.0263152 

(0.067)* 

وضعیت 

 مسکن

0.0240729 

(0.076)* 

 از نگرش دیگران تأثیر
0.0507313 

(0.041)** 
 نوع شغل

0.01۸9742 

(0.0۸2)* 
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اعتماد عمومی به 

 زیستیطمححافظان 

0.065794 

(0.094)* 
 از نگرش دیگران تأثیر

0.02۸1796 

(0.030)** 

ای ینهزموضعیت بیماری 

 فرد

0.3612299 

(0.000)*** 

اعتماد عمومی به 

 زیستیطمححافظان 

0.030۸753 

(0.066)* 

- - 
ای ینهزموضعیت بیماری 

 فرد

0.0906505 

(0.000)*** 

 5داری در سطح دهنده معنیدرصد، عالمت )**( نشان 10داری در سطح دهنده معنیدر جدول فوق عالمت )*( نشان

 درصد هستند. 1داری در سطح دهنده معنیدرصد و عالمت )***( نشان

زیست (، در تخمین دو گروه معادله برای بررسی نگرش افراد عادی به محیط1طبق جدول )
است. در هر  آمدهدستبههای یکسانی زیست تقریباً نتایج و اولویتو نگرش سیاسیون به محیط

ترین متغیرهای مؤثر بر ترجیحات ای فرد پاسخگو، مهمدو معادله، متغیرهای سن و بیماری زمینه
معمول با یکدیگر رابطه همسو دارند؛ زیرا  صورتبهحیطی افراد بودند. این دو متغیر نیز مزیست

گذارد. متغیر سن سالی به بعد رو به کاهش مییانماز  مرورزمانبهمعموالً سرمایه سالمت افراد 
کند که با افزایش دهد. این عدد مشخص میرا نشان می 0.0۸5(، مقدار عددی معادل 4در معادله )

یک سال سن پاسخگویان گروه سیاسیون، احزاب و تفکرات سیاسی قانونی کشور احتمال اهمیت 
ترتیب اینیابد. بهدرصد افزایش می ۸به آن،  زیست خود و نگرش مثبتبیشتر دادن فرد به محیط

گردد. میزان اثر نهایی زیست افزوده میی اهمیت به محیطتوجهقابلبا افزایش سن افراد به میزان 
دهد که برای مردم و افراد عادی جامعه، با افزایش یک سال ( نیز نشان می2این متغیر در معادله )

زیست ها برای حفظ و نگهداری محیطات و تمایالت آندرصد ترجیح 1۸ احتمالبهسن افراد 
بود که با افزایش سن،  استوارشدهیز بر همین مبنی نیابد. فرض اصلی تحقیق حاضر افزایش می

کند. در زیست حرکت مینگرش مثبت و تمایالت فرد به سمت حفظ و بهبود کیفیت محیط
دهد که با کاهش سرمایه سالمت فرد، میای فرد، نشان ( متغیر وضعیت بیماری زمینه4معادله )

زیست توسط سیاسیون، احزاب و تفکرات سیاسی قانونی احتمال اهمیت بیشتر دادن به محیط
رفت گونه که انتظار می( نیز همان2یابد. در مورد معادله )درصد افزایش می 36کشور به میزان 

ز بیشتری به محیط سالم خواهند ها نیابا کاهش سطح سالمتی مردم و افراد عادی جامعه، آن
درصد ارتقاء خواهد یافت. این نتایج  9 احتمالبهها زیستی آنداشت و بنابراین ترجیحات محیط

(، لوییس و روسی 2017(، کاسالو و اسکاریو )201۸های مطالعات ژانگ و همکاران )با یافته
( و مینز و ولچ 2013اران )(، فیلیپس و همک2014(، لی و همکاران )2014(، اسچاماچر )2015)
های مطالعات داردانونی و ( همسو بوده؛ اما در مورد اثر مثبت متغیر سن، نتایج با یافته2012)

کند ( مغایر بود. متغیر جنس در هردو معادله ثابت می2019( و گری و همکاران )2020گوریرو )
د. میزان اثر نهایی متغیر جنس دهنزیست میکه بانوان نسبت به آقایان اهمیت بیشتری، به محیط

عنوان که انتخاب یا انتصاب بانوان به دهدمی نشانمحاسبه گشته که  0.017(، 4در معادله )
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دهد. این درصد افزایش می 1.7اندازه محیطی را بهمسئولین، احتمال بهبود نوع نگرش زیست
 0.039دار و معادل یعنم( و مدل مردم و افراد عادی جامعه نیز مثبت، 2ضریب در معادله )

کند برای متغیر جنس در هردو معادله ثابت می شدهمحاسبهاست؛ بنابراین ضرایب  آمدهدستبه
دهند. این نتیجه از پژوهش، با زیست میکه بانوان نسبت به آقایان اهمیت بیشتری، به محیط

( 2015و اوزکازاس ) (، دامان2017(، کاسالو و اسکاریو )2020مطالعات داردانونی و گوریرو )
کند. یک نتیجه مهم های آنان را تأیید میی داشته و یافتههماهنگ( 2017و کوالدو و همکاران )

زیست است. با در هردو معادله تأثیر مثبت بهبود مسائل اقتصادی بر اهمیت بخشیدن به محیط
س اهمیت بیشتری عنوان یک کاالی لوکزیست بهبهبود شرایط در بعد اقتصادی افراد به محیط

دهند. در میان گروه متغیرهای بعد داده و تمایل بیشتری بر حفظ و نگهداریِ آن از خود نشان می
شده  0.074( به ترتیب، میزان عددی اثر نهایی متغیر متوسط درآمد فرد 4اقتصادی در معادله )

احتمال اینکه فرد، دهد با افزایش ده میلیون ریالی در متوسط درآمد ماهانه، است که نشان می
درصد افزایش خواهد یافت. مقدار عددی اثر نهایی  7.4زیست داشته باشد نگرش مثبت به محیط

کند که با افزایشی ده میلیون ریالی متغیر متوسط درآمد نهایی خانوار نیز، این مطلب را اثبات می
درصد افزایش  5.7ست زیدر متوسط درآمد ماهانه خانوار، احتمال یافتن نگرشی مثبت به محیط

دهد که با حرکت از سمت سکونت در منزل یابد. متغیر وضعیت منزل مسکونی نیز نشان میمی
زیست درصد احتمال برخورداری از نگرش مثبت به محیط 2.6استیجاری به مالکیت منزل، 

می متغیرها ( نیز در دسته متغیرهای بعد اقتصادی، تما2افزایش خواهد یافت. در رابطه با معادله )
زیست هستند. متغیرهای این داری بر توجه بیشتر افراد به محیطدارای اثر نهایی مثبت و معنی

(، شامل متوسط درآمد فرد، متوسط درآمد خانوار، وضعیت تملک منزل 4دسته همانند معادله )
ش بهتر درصد احتمال نگاه و نگر 1.۸و  2.4، 3.5، 6.1مسکونی و نوع شغل هستند که به ترتیب 

و  هاعالمتکلی دسته متغیرهای بعد اقتصادی،  صورتبهدهند. زیست را افزایش میبه محیط
زیست ها مؤید این مطلب است که با بهبود اوضاع اقتصادی احتمال نگاه به محیطاثرات نهایی آن

ین یابد. ازیست بهبود میعنوان یک کاالی لوکس افزایش یافته و نوع نگرش فرد به محیطبه
ترین عنوان مهم( مسائل کالن اقتصادی به3( و )1گردد که در معادالت )مسئله زمانی آشکارتر می

شود. کنار هم قرار دادن این دو یافته مؤید و و تأثیرگذارترین متغیر کنش انتخاباتی شناسایی می
سا و باروس ای در مطالعات سوکنند. چنین نتیجهتر مییکدیگر هستند و نتیجه را ملموس مؤکد

( نیز اثبات شده بود. متغیرهای سطح تحصیالت و وضعیت تأهل یا 2014( و اسچاماچر )2020)
وتحلیل را دار نبوده بنابراین امکان تجزیه(، ازلحاظ آماری معنی4تجرد سیاسیون در معادله )

های نامهمعنی بودن این ضرایب به دلیل فروانی یکسان این متغیرها در پرسشنخواهند داشت. بی
( و گروه 2شده از نمونه تحقیق بود؛ اما ضریب متغیر سطح تحصیالت در معادله )یآورجمع

تأثیر مثبت بلوغ  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 0.03۸مردم و افراد عادی جامعه معادل 
زیست است. این نتیجه از تحقیق، در مطالعات پوداوی تحصیلی بر توجه به اهمیت محیط
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( نیز 2014( و اسچاماچر )2015(، دامان و اوزکازاس )2017کاسالو و اسکاریو ) (،2020)
یگران و تأثیر از نگرش دو به اثبات رسیده بود. دو متغیر مهم و قابل تفسیر دیگر  شدهیبررس

داری را بر زیست هستند که در هر دو معادله اثر مثبت و معنییطبه حافظان مح یاعتماد عموم
( میزان اثر نهایی متغیر تأثیر از 4دهند. در معادله )زیست از خود نشان میمحیطنگرش مثبت به 

کند که اگر را اختیار کرده است. تفسیر این عدد مشخص می 0.05نگرش دیگران مقدار عددی 
تحقیق، یک واحد یا یک پله باالتر  موردنظری لیکرت امرحلهاطرافیان پاسخگو در طیف پنج 

درصد  5 احتمالبهزیست اهمیت بیشتری بدهند، پاسخگو نیز زان به محیطرفته و به همان می
زیست خواهد تری به محیطزیست را ارتقاء داده و نگرش مثبتنگرش و نگاه خود به محیط

یگران، بر تأثیر از نگرش دزیست نیز همانند متغیر داشت. متغیر اعتماد عمومی به حافظان محیط
مبین احتمال  0.065د تحقیق شده است. این متغیر با اثر نهایی معادل پایه نظریه اثر همسویی وار

وی نهادهای حافظ  ازنظرکه زیست پاسخگو است درصورتیدرصدی بهبود نگرش به محیط 6.5
( 2باشد. در معادله ) اعتمادقابلها زیست، به وظایف خود عمل کرده و عملکرد آنمحیط

زیست نیز، اثر نهایی مثبتی تماد عمومی به حافظان محیطمتغیرهای تأثیر از نگرش دیگران و اع
دهد زیست دارند. این مهم نشان میدرصد بر احتمال بهبود نگرش به محیط 3و  2.۸به میزان 

توان اثری تکاثری در ، در بین آحاد جامعه میهاضرورتکه با اثر همسویی و ارتقاء مفاهیم و 
زیرا طبق تحلیل اثرات نهایی در ؛ زیست ایجاد کردیطبهبود اهمیت و بالتبع بهبود کیفیت مح

دهند، زیست اهمیت بیشتری میکه احساس کنند دیگران به محیطهردو معادله، افراد درصورتی
زیست قائل خواهند شد و اهمیت دادن بیشتر، به خود فرد نیز اهمیت بیشتری برای محیط

زیست بدهند. نتیجه یت بیشتری به محیطگردد که اهمزیست برای دیگران نیز محرکی میمحیط
( و هوپنر و همکاران 2017(، کوالدو و همکاران )2020مشابهی نیز در مطالعات سوسا و باروس )

زیست توان بیان کرد که ایجاد اجماع همگانی برای حفظ محیط(، حاصل شده بود؛ پس می2012)
 بود. جهت بهبود کیفیت آن خواهد اتکاقابلیک راهکار مناسب و 

زیستی بر انتخابات هستند. متغیر ( مربوط به تأثیر نگرش محیط3( و )1در رابطه با معادالت )
را به خود اختصاص  0.024(، اثر نهایی معادل 3زیست در معادله )نوع نگرش سیاسیون به محیط

که خود فرد در ساختار شخصیتی خود برای دهد درصورتیداده است. این عدد نشان می
زیستی زیست اهمیت باالتری داشته باشد، در فعالیت سازمانی نیز به رأی و نظر محیطمحیط

( نیز، متغیر نوع نگرش 1درصد ارزش و بهای بیشتری خواهد داد. در معادله ) 2.4مردم با احتمال 
توان دار داشته و میرفت اثر نهایی مثبت و معنیگونه که انتظار میزیست، همانافراد به محیط

زیستی افراد جامعه، احتمال چرخش رأی آنان در گونه عنوان کرد که با بهبود نگرش محیطنای
ی هردویابد. باید متذکر شد که در درصد افزایش می 1.4زیستی، انتخابات به دلیل مسائل محیط

یت اهم»ترین عامل اثرگذار )به ترتیب( در رأی دادن یا رأی آوردن افراد، متغیر این معادالت، مهم
یرگذاری هرچه بیشتر تأثتوان بنابراین در شرایط فعلی نمی؛ است «موضوعات اقتصادی
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زیستی در انتخابات را انتظار داشت؛ اما با توجه ضریب مثبت بعد اقتصادی موضوعات محیط
توان انتظار ((، می4( و )2زیست و چرخش آرائ افراد )معادالت )افراد در نگرش مثبت به محیط

ها در یافته و آنیشافزازیستی افراد بهبود شرایط اقتصادی کشور انتظارات محیط داشت که با
ای علیرغم اینکه در مطالعه کاسالو و انتخابات بر این اساس دست به انتخاب بزنند. چنین نکته

(، 2020بود؛ اما در مطالعات داردانونی و گوریرو ) شدهواقعید موردترد( 2017اسکاریو )
تر ( تأیید شده است. اهمیت این نتیجه، زمانی روشن2014( و بونن و همکاران )2014اسچاماچر )

، «زیست در چرخش رأی افرادتصور سیاسیون از نقش محیط»گردد که به اثر نهایی متغیر می
دهد است که نشان می 0.09۸( دارای اثر نهایی مثبت و معادل 3توجه شود. این متغیر در معادله )

کنند، زیستی را مطالبه میهای محیطهای خود اولویتاگر سیاسیون متوجه شوند مردم، در انتخاب
دهند. های خود را تغییر میها نیز در پی تحقق این مطالبات عمل کرده و شعارها و سیاستآن

گردد که میزان اثر نهایی این متغیر با اختالف از سایر تر میپررنگ ازآنجااهمیت این مسئله 
( باالتر است. کنار 3(و )1جز اهمیت موضوعات اقتصادی در انتخابات( در معادالت )متغیرها )به

زیستی یطکه مردم خواست و مطالبات محدهد که درصورتیهم قرار دادن این دو مورد نتیجه می
 سرعتبهانتخاب افراد شوند  آن درخود را افزایش دهند و سیاسیون متوجه تغییر نظر مردم و تأثیر 

کنند؛ زیرا طبق نتایج به آن واکنش نشان داده و شعارها و اهداف انتخاباتی خود را تصحیح می
ن از خواست سیاسیون، تصورشا موردتوجهترین مسئله (، بعد از مسائل اقتصادی، مهم1جدول )

باالترین  0.16ی با اثر نهایی معادل موضوعات اقتصاد یتاهم( متغیر 3مردم است؛ زیرا در معادله )
(، دارای 3رتبه را در معادله فعلی به خود اختصاص داده است. متغیر نگاه سیاسی فرد در معادله )

ت از سمت جریان فکری دهد که با حرکدار است. میزان این اثر نشان میاثر نهایی منفی و معنی
زیستی های محیطگرایانه، احتمال توجه به درخواستطلبانه به سمت جریان فکری اصولاصالح
( نیز، متغیر نگاه سیاسی فرد، همانند مدل 1درصد کاهش خواهد یافت. در معادله ) 1.1جامعه 

راء در احتمال چرخش آ 1.3طلبی به اصولگرایی سیاسیون با حرکت از سمت تفکر اصالح
توان نتیجه دهد. با توجه به چنین مطلبی میزیستی را کاهش میانتخابات به نفع شعارهای محیط

های نزدیک به طیف تر از گروهیعسرطلب های نزدیک به طیف فکری اصالحگرفت که گروه
زیستی مردم واکنش نشان داده و مسیر انتخاباتی خود فکری اصولگرا نسبت به خواست محیط

زیست و خواست کنند. مسئله دیگر توجه کمتر سیاسیون با مشاغل انتصابی به محیطعدیل میرا ت
دهد که با حرکت از مشاغل زیستی مردم است؛ زیرا اثر نهایی متغیر نوع شغل نشان میمحیط

انتخابی و وابسته به انتخابات به سمت مشاغل انتصابی و حاکمیتی، نظر سیاسیون در زمینه احتمال 
ها ترتیب آناینیابد و بهدرصد کاهش می 7.5محیطی به میزان مردم بر پایه خواست زیسترأی 

زیستی مردم از خود نشان خواهند داد. طبق این یافته اهمیت کمتری نسبت به مطالبات محیط
، درگیری کمتری با اندگرفتهبرعهدهکسانی که غیر از مسیر انتخابات، تصدی پستی را 

های ملی و سازمانی خود را در دستور کار قرار اباتی مردم داشته و اولویتی انتخهاخواست
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زیست، بیشتر در نهادهای انتخابی مورد انتظار ها در حوزه محیطیاستگذاریسدهند؛ بنابراین می
زیست دارای ضریب و اثر (، متغیر سابقه مسئولیت در حوزه محیط3خواهد بود. در معادله )

زیست که فردِ مسئول دارای سابقه فعالیت در زمینه محیطت است. درصورتینهایی با عالمت مثب
درصد، افزایش نشان  1.4زیستی مردم توسط وی باشد، احتمال توجه بیشتر به مطالبات محیط

ی است که مثبت شدن توجهقابلزیست نیز مسئله یجه سابقه فعالیت در حوزه محیطدرنتدهد. می
 زیست در نظر مسئوالن دارد.از افزایش اهمیت موضوع محیط ضریب و اثر نهایی آن نشان

 های سیاستیتوصیه

گیرِی خواستی جمعی بین مردم و مسئوالن در های تحقیق، درصورت شکلبا توجه به یافته
شود. زیست منجر میزیست، اثری تکاثری خلق شده که به بهبود سطح محیطحوزه کیفیت محیط

زیست، در جلب اعتماد های متولی امر محیطنقش سازمان گیری چنین اجماعی،جهت شکل
ها( نباید از قلم بیافتد. طبق مطالعه، مردم و افراد عادی عمومی )با توجه به مثبت بودن اثر آن

ها در چرخش آراءآنان در ینگرانزیستی دارند و این های محیطها و دغدغهینگرانجامعه 
ی انتخاباتی چنین باوری از خواست مردم هاحوزهعالین انتخابات مؤثر است؛ اما سیاسیون و ف

محیطی که سیاسیون از وجود مطالبات زیستدهد درصورتیهای تحقیق نشان میندارند. یافته
عنوان اولین اولویت )بعد از موضوعات اقتصادی( نسبت به آن واکنش نشان مردم آگاه شوند به

ترتیب موضوع اینکنند و بهخود را تعدیل میداده و شعارها و اهداف سیاسی و انتخاباتی 
زیست در ادبیات انتخاباتی کشور از اهمیت باالیی برخوردار خواهد شد؛ بنابراین توصیه محیط

هایی آوری آراء گروههای سیاسی، موضوع محیط زیست را برای جمعشود که احزاب و گروهیم
رار داده و از طریق ارتباط بیشتر با بدنه هم چون سالمندان و طبقه متوسط در دستور کار خود ق

نشان  جاینتها اقدام کنند. و تمایالت جامعه، با سرعت بیشتری در راستای برآورده کردن آن
دهندگان به یرأ یانتخابات حاتیسبب خواهد شد که ترج یشناخت تیجمع راتییکه تغ دهدیم

 یهانظام شود کهتوصیه می راینبنابکند. میحرکت  یستیزطیل محائبه سمت مس ،مرور زمان
 د.نده شیفزارا ا خود یاعتبار اجتماع ،ستیزطیحوزه مح از طریق ورود بهکشور  یزیربرنامه
 ست،یزطیهمچون سازمان مح ییهابودجه سازمان تیبا تقو یدبا زین یاسیاحزاب س نیهمچن

 یهاافتههمچنین ی .ندینمادهندگان، اثبات یعموم رأ ینگرش، برا رییتغ نیخود را به ا یکینزد
در دستور کار  یستیزطیبر ورود مسئله مح استگذارانیشغل سنوع د که کنیماثبات پژوهش 

 ینهادها قیاز طر گرددی توصیه میستیزطیو کنشگران مح نیفعال براین بهابننهادها مؤثر است. 
 تیاز اولو ستیزطیآنان موضوع مح یچراکه برا ؛کنند یریگیمطالبات خود را پ یابخانت
و در دستور کار قرار دادن  یستیزطیمطالبات مح یریگی. امکان پستا رداربرخو استگذارانهیس

شود یم هیبرخوردار است. توص یکمتر احتمالاحزاب اصولگرا از  قیاز طر ینیچننیا تمقوال
 ثیاز ح یرو، چرخششیپ یشناخت تیجمع راتییبه واسطه وقوع تغ زیاصولگرا ن یهاتا جناح
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عالوه، با توجه به اثر هخود داشته باشند. ب یاستیمردم به دستور کار س یانتخابات حاتیورود ترج
از افراد خوشنام حوزه  یاسیشود تا احزاب سیم هی، توصگاندهندأیفرد بر رفتار ر یسابقه شغل

 از قبل بهره ببرند. شیخود ب یانتخابات یهادر فهرست ستیزطیمح

 منابع
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