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مقاله پژوهشی
بررسی نقش تغییرات جمعیتشناختی و نگرش به محیطزیست بر
دستورکار سیاستگذاری در ایران
حسین صادقی
دانشیار اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
عباس عصاری آرانی
استادیار اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
عزتاهلل عباسیان
دانشیار مدیریت دانشگاه تهران
علی

باریکانی1

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت - 99/1/30 :تاریخ پذیرش)99/8/28 :
چکیده
در دهه اخیر تغییرات جمعیتشناختی به سمت پیر شدن ترکیب سنی کشورها ،یکی از عمده مسائلی است که
گریبانگیر جوامع و سیاستگذاران شده است .مطالعه حاضر به بررسی کنش پیری جمعیت بر ترجیحات
زیستمحیطی جامعه و همچنین واکنش تغییر ترجیحات زیستمحیطی جامعه ،بر اولویتهای انتخاباتی
رأیدهندگان ،میپردازد .نتایج تحقیق نشان میدهد که با افزایش سن ،مردم نسبت به مسائل زیستمحیطی اهمیت
بیشتری قائل شده و دغدغههای محیطزیستی بیشتری خواهند داشت .در حال حاضر سیاسیون کشور به این باور
نرسیدهاند که نگرانیهای محیطزیستی ،در چرخش آراء مردم مؤثر است؛ اما درصورتیکه فعالین حوزه سیاست در
داخل کشور متوجه تأثیر نوع نگرش افراد به محیطزیست شوند ،شعارهای انتخاباتی و سیاستهای خود را بهتناسب
خواست جامعه تعدیل خواهند کرد.
واژگان کلیدی :تغییرات جمعیتشناختی ،محیطزیست ،انتخابات ،دستور کار سیاستی ،ایران.
 Email: Ali_barikani_ali@yahoo.comنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
طبق آمار منتشرشده توسط مراجع معتبر ،هرم سنی ج.ا.ایران ،به دنبال کاهش مداوم و مستمر
باروری و افزایش امید به زندگی ،تغییرات قابلتوجهی ،در ساختار سنی خود دارد که این تغییرات
دارای مالحظات مهمی ازنظر سیاستگذاری و برنامهریزی است (مشفق و میرزایی .)2 :13۸9 ،با
بروز چنین تغییراتی ،موارد جدیدی در دستور کار سیاستگذاریها ،وارد میشود .یکی از
رایجترین و کارآمدترین روشها در بررسی سیاستهای عمومی و سیاستگذاری ،مدل چرخه
ایست که بسیاری از صاحبنظران ،توسط آن به تشریح فرایند سیاستگذاری عمومی میپردازند
(ملکمحمدی .)35 :1394 ،جونز مجموعهای از مراحل را در مدل چرخهای تصویر کرده که
اصطالحاً «چرخه سیاست »2نامیده میشود ( .)Jones, 1970: 11اولین مرحله در چرخه فوق،
«تهیه دستور کار برای سیاستگذاری »3بوده که موضوع موردبحث مطالعه حاضر است .تغییر
نگرش رأیدهندگان نسبت به مسائل محیطزیستی و چرخش رأی آنان در انتخابات ،بهواسطه
تغییرات جمعیتشناختی ،بهعنوان فرض تحقیق در نظر گرفتهشده که باعث ورود این امر به
دستور کار سیاستگذاری خواهد شد .به همین دلیل ابتدا مقدمهای پیرامون ورود مسائل محیط
زیستی به مباحث اصلی داخلی و بینالمللی ذکرشده و پسازآن روابط بین سایر متغیرهای تحقیق
تشریح میگردد .امروزه کشورها به اهمیت مسائل زیستمحیطی پی برده و برحسب احساس
نیاز و متقابالً احساس خطر ،نسبت به این مسئله به وضع برخی قوانین در سطح ملی و یا تنظیم
توافقنامههای بینالمللی (سالطین و اسالمبولچی )109 :1395 ،مانند کنوانسیون حمایت از
میراث طبیعی ( ،)1972کنوانسیون  ،)1973( CITES4کنوانسیون روتردام ،)19۸5( PIC5
کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیم ( ،)1992توافق پاریس ( )2015و غیره
پرداختهاند .میتوان گفت که حق بر محیطزیست بحث نو پیدایی در ادبیات حقوق بین نسلی
بشری و اصطالحی برای تبیین حق همگان در بهرهبرداری از محیطزیست است (سلیمانی و
همکاران .)76 :1395 ،مفهوم حقوق نسلهای آینده که بدواً با تصویب منشور ملل متحد ()1945
به عرصه حقوق بینالملل ورود پیدا کرده بود (پورهاشمی و همکاران ،)165 :1395 ،در طول
زمان گسترش یافت؛ به صورتی که تمایل جهانی به همکاری بینالمللی در راستای حفاظت از
محیطزیست ،در بسیاری از اسناد الزامآور و غیر الزامآور حقوق بینالملل محیطزیست تصریح
گردید .آغازگر این مسیر را میتوان اصل  24اعالمیه استکهلم  1972دانست ( UNEP, 1972:
 .)5در ادامه اصول راهنمای تصمیمسازیهای بینالمللی ذیل حقوق بینالملل محیطزیست و
مسئولیت میان نسلی در حقوق محیطزیست (فرخندهنژاد و همکاران)24۸ :1397 ،؛ بهصورت
زیر نگاشته شد :اصل احتیاط ( ،)Proelss, 2016: 26اصل همکاری ( ،)UN, 1972: 3اصل
2 - Policy Cycle
3 - Agenda Setting
4 - Convention on International Trade in Endangered Species
5 - Prior Informed Consent
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مسئولیت مشترک ( ،)Rajamani, 2000اصل تعهدات و تکالیف ( .)UNEP, 1972: 5در ایران
نیز اصل پنجاهم قانون اساسی ،بهصراحت ،حفاظت از محیطزیست را یک وظیفه عمومی
میداند .6با کنار هم قرار دادن این نوع مباحث در سطوح بینالمللی و داخلی ،مشخص میگردد
که اهمیت رو به گسترش مسائل مرتبط با محیطزیست و بررسی همهجانبه عوامل مؤثر بر و
متأثر از آن ،ضرورتی غیرقابلانکار دارد .به همین منظور توجه به چرخههای سیاستی را میتوان
از راهکارهای مؤثر در هرچه بهتر ساختن سیاستها و سیستمهای زیستمحیطی دانست که
سازوکار الزم برای افزایش رفاه بین نسلی بشر را فراهم میآورند (صیادی و همکاران،
 .)19 :1391اگرچه در یک نگاه کلی میتوان برخی اثرات منفی بر جامعه و افراد جامعه را به
آلودگیهای محیطزیست نسبت داد؛ لیکن در برخی از موارد نیز نکات مبهمی وجود داشته و
نتایج مطالعات مرتبط پیشین در برخی حوزهها فاقد هماهنگی مورد انتظار هستند (صارمی و
رضاپور .)312 :1392 ،بهعنوان مثالی برای ابهام مذکور ،عدم اطمینان از تأثیر وضعیت ساختار
جمعیتی بر ترجیحات زیستمحیطی جامعه است؛ که آیا با افزایش میانگین هرم سنی و پیر شدن
افراد ،بهطور متوسط نگرانیهای محیطزیستی در جامعه افزایش مییابد یا کاهش؟ 7یافتن پاسخ
این سؤال به سیاستگذاران (باألخص در نظامهایی با حاکمیت مردمی) کمک میکند تا در راستای
مطالبات و خواست مردم ،مسائل را در دستور کار قرار داده و سیاستگذاری کنند.
جهت تکمیل مباحث فوقالذکر میتوان افزود که کارکردهای دولتهای امروزی ،متأثر از
اندیشههای حاکمیت مردم ،تضمین حقوق بشر ،رفاه اجتماعی و ایده حکمرانی مطلوب با رویکرد
توسعه پایدار است (خسروی .)12۸ :1395 ،یکی از گستردهترین دیدگاهها در رابطه با توسعه
پایدار مربوط به سه محور اقتصادی-سیاسی ،اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی است .طبق این
دیدگاه نمیتوان با در نظر گرفتن یکی از ابعاد فوق به توسعه پایدار دستیافت و باید همه
جوانب را بهصورت همزمان موردتوجه قرار داد (حجازی و اسالمی .)22 :1395 ،دراینبین
سیاستگذاری مبتنی بر کاربرد ناآگاهانه ،غیراصولی و افراطی از منابع طبیعی ،جهت دستیابی به
رشد اقتصادی ،طیف وسیعی از پیامدهای ناگوار را برای سالمت انسان و محیطزیست به همراه
خواهد داشت (ستوده و رشیدی .)1 :1392 ،دستیابی به محیطزیست سالم ،بر نگرش عموم مردم
جامعه (نیرو و همکاران )44 :1391 ،متکی است؛ عواملی مانند سابقه کار ،نوع شغل ،وضعیت
اقتصادی ،سن (پورسلیمان و همکاران )7۸ :1394 ،و میزان تحصیالت افراد (شایگان و فاضلی،
 )215 :1394نیز بر نگرش و اولویتبندی ترجیحات محیطزیستی افراد مؤثر است؛ لذا از طریق
کنار هم قرار دادن اهم متغیرها ،باید ملزومات تحلیلهای صحیحتری را فراهم کرد .با توجه به
این مسئله -ترجیحات متفاوت محیطزیستی افراد -دولتها و سیاستگذاران میتوانند با
 - 6اصل پنجاهم :در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به
رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد .ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیطزی ست یا تخریب
غیرقابلجبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است.
 - 7در برخی مطالعات این رابطه مثبت و در برخی منفی در نظر گرفته شده است (.)Gray, et al. 2019
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سیاستگذاری مدقّانه از طریق در دستور کار قرار داد ِن نگرشها و تمایالت افراد و وضع قوانین
و مقرراتی متناسب با شرایط اجتماع ،از طریق استفاده از پتانسیلهای جامعه و جلب مشارکت
عمومی به محیطزیست کمک کنند .مشارکت ازنظر آپهوف و کوهن به معنای شرکت افراد در
تصمیمگیری ،اجرا ،ارزشیابی و تقسیم منافع حاصل از آن است (به نقل از الهیجانیان و شیعه
بیکی)145 :1394 ،؛ لذا باید سیاستگذاری را بر پایه خواست و مشارکت آگاهانه افراد،
برنامهریزی کرد (ملکی و سروستان)25 :1395 ،؛ ازآنجاکه نوع نگرش افراد به محیطزیست
ازجمله عواملی است که بر کیفیت محیطزیست و انتظارات سیاستی تأثیر قابلتوجهی خواهد
گذاشت؛ لذا اطالع یافتن از نظرات متنوع گروههای مختلف سنی و جمعیتی و استفاده از آنها
در سیاستگذاری بخشهای مختلف ،میتواند بسیار سودمند باشد .اگر ج.ا.ایران در فرایند رشد
اقتصادی خود به تأثیرات زیستمحیطی تصمیمات توجه نکند ،در آیندهای نهچندان دور با
چالشهای زیستمحیطی متعددی مواجه خواهد شد .بر این اساس ،ارزیابی راهبردی
محیطزیست میتواند بهعنوان یک ابزار برنامهریزی ،در دسترس سیاستگذاران قرار گیرد
(احتشامی و اکرامی .)195 :1391 ،برای رسیدن به نقطهای قابلقبول در این عرصه ،باید عوامل
درونی و بیرونی مؤثر را بررسی و سپس استراتژیهای بهینه را تدوین کرد (جهانی شکیب و
همکاران .)201 :1394 ،بر همین اساس سؤال اصلی مطالعه به این شکل طراحی میشود :نگرش
به محیطزیست با تغییرات جمعیتشناختی به چه سمتی حرکت کرده و چگونه وارد دستور کار
سیاستگذاریهای حوزه محیطزیست خواهد شد؟
مبانی نظری
محور اصلی ایده علوم خطمشی ،مسئله محوری ۸بوده با این پیشفرض که خطمشی عمومی
واکنشی راهحلمحور ،به مسائل اجتماعی است .قبول مسئله محوری ،سؤالهایی را در پی خواهد
داشت که هسته محوری مطالعه فرایند هستند .سؤالهایی ازجمله :چه مسائلی باید موردتوجه
دولت باشد؟ چه کسانی تصمیمگیر هستند؟ آیا مسئله واجد شرایط توجه و اقدام دولت است؟
چرا و چه زمانی خطمشیها تغییر میکنند؟ به دلیل حل ،بازتعریف یا دیگر مسائل؟
( .)Smith & Larimer, 2016: 75روشهای مختلفی برای یافتن فرایند خطمشی و در دستور
کار قرار گرفتن موضوعات وجود دارد که در ادامه برخی از آنها اشاره میگردد .شبکههای
موضوع 9و سیستمهای فرعی؛ بنا بر نگاه سنتی نظری تکثرگرا در علم سیاسی ،فرایند خطمشی
را عمدتاً در رقابت میان گروههای سازمانیافته میداند که برای جلبتوجه دولت به دغدغههای
خود ،باهم رقابت میکنند (اسمیت و الریمر ،94 :1392 ،به نقل از  .)Truman, 1951در ابتدا
محققین این روش ،کنگره ،بروکراسی و گروههای ذینفع (مثلث آهنین) را ارائهدهنده خطمشیها
8 - Problem Orientation
9 - Issue Networks
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میدانستند ولی در اواخر دهه  1970و اوایل  ،19۸0بر نقش سازمانهای دولتی و خصوصی
ازجمله کانونهای تفکر ،نهادهای پژوهشی ،گروههای ذینفوذ و شهروندان عادی بر اساس نظریه
خرده سیستمها صحه گذاشته شد .نخستین کسی که از فلسفه وجودی خرده سیستمهای
خطمشی 10بحث کرد ،فریمن ( )1965بود و در ادامه هیو هکلو ( )1977-197۸پایههای نظری
این ایده را بسط داد (اسمیت و الریمر .)94 :1392 ،چارچوب ائتالف مدافع11؛ توسط ساباتیه
( )19۸۸و بعدها ساباتیه ،جنکینز-اسمیت ( )1999به این صورت استدالل شد که فرایند خطمشی
و تغییر خطمشی به بهترین وجه ،بهصورت انبوهی از خرده سیستمهای خطمشی متعامل در
سراسر فرایند خطمشی قابل توصیف است (همان .)9۸ :این ائتالفها بازنمایی همان شبکههای
موضوع هستند که در غالب گروههایی دارای باور مشترک ،برای ظهور یک خطمشی فعالیت
میکنند .این ائتالفها شامل گروههای ذینفوذ ،قانونگذاران ،موسسات عمومی ،پژوهشگران
خطمشی ،روزنامهها و بسیاری از تأثیرگذاران کوچک ملی است ( Sabatier & Jenkins-Smith,
 .)1999: 119با این روش سه ضلع مثلث آهنین بازیگران زیادی خواهند داشت
( .)McCool, 1995: 382تدریجی گرایی12؛ نوعی فرایند خطمشی است که مشخصه آن تعدیالت
تدریجی و کوچک قرار داده شد .این روش زمانی متولد شد که محدودیتهای سیاسی یا
محدودیتهای زمانی مانعی برای تدوین اهداف روشن ،جستجوی جامع برای بدیلها ،محاسبه
هزینه و منافع بود .در این حالت خطمشی گذاران بر تصمیمات قبلی خطمشی اتکا کرده و آنها
را تدریجاً تعدیل میکنند ( .)Lindblom, 1959: 81تدریج گرایی نقشآفرینان خطمشی را افرادی
میداند که رهنمود اتخاذ گزینهها را در تجربیات گذشته با عقالنیت محدود 13میبینند .این
چارچوب برای سالها مدل اولیه و اصلی تبیین ثبات در فرایند خطمشی بود (اسمیت و الریمر،
.)101 :1392
تعادل گسسته14؛ توسط بومگارتنر و جونز ( )1993بر اساس اثر گلود و الدرگ مطرح شد.
مبنای این روش بر تعریف تفاوت بین دورههای ثبات فرایند و دورههای تغییر پرشتاب قرار دارد
(همان .)101 :تغییر قابلتوجه در سیستم سیاسی ،نقطه تعادل جدیدی را ارزشیابی خطمشی
جدید ایجاد میکند و این تغییرات ،سیستم سیاسی را مجبور به تغییر از یک دوره باثبات به دوره
دیگری میکند ( .)Baumgartner & Jones, 1993: 17نیروی ایجادکننده تعادل گسسته در فرایند
خطمشی ،تغییر تعریف موضوع بحثبرانگیز روش شبکههای موضوع است که باعث شکسته
شدن خرده سیستمهای خطمشی سنتی میگردد (اسمیت و الریمر.)102 :1392 ،

10 - Policy Subsystem
11 - Advocacy Coalition Framework
12 - Instrumentalism
13 - Bounded Rantionality
14 - Punctuated Equlibrium
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مدل کینگدان15؛ یکی دیگر از نوشتههای موردقبول در خصوص دستور کار سیاستگذاری
است که به جان کینگدان ( )19۸4بازمیگردد (ملکمحمدی .)44 :1394 ،کینگدان استدالل کرده
که بهترین راه برای درک فرایند خطمشی بررسی تصاویر ذهنی خطمشی است .چگونگی تعریف
یک خطمشی و چگونگی درک آن بهوسیله عامه مردم و خطمشی گذاران ،درنهایت تعیین میکند
که آیا خطمشی بازخورد مثبت دریافت خواهد کرد یا منفی (اسمیت و الریمر:1392 ،
 .)109-10۸اجزاء اصلی مدل کینگدان با عنوان جریان اطالعات شامل سه بخش :جریان
مسئلهای ،16سیاستی 17و سیاسی )Kingdon, 1995( 1۸است .جریان مسئلهای به توصیف مسئله
ال
و جزئیاتی که موجبات توجه به مسئله را فراهم میکنند ،میپردازد .جریان سیاستی مباحث کام ً
فنی و عملیاتی را بررسی کرده و بهصورت امکانسنجی دانش فنی تا همسانسازی با ارزشها
در مورد پیشنهادهای مختلف مرتبط با یک مسئله ظاهر میشود .جریان سیاسی به جو کلی
سیاسی مرتبط با یک مسئله میپردازد .این جریان از فعالیت گروههای ذینفع ،افکار عمومی و
سیاستهای انتخاباتی را در برمیگیرد (ملکمحمدی .)44-45 :1394 ،در مطالعه حاضر به دلیل
موضوع خواستههای انتخاباتی رأیدهندگان و قرار گرفتن موضوعات مرتبط محیطزیست ،در
دستور کار سیاستگذاران ،از مدل کینگدان بهعنوان نظریه تحقیق بهره گرفته شد .فرض اصلی
تحقیق بر این مهم استوار است که تغییرات جمعیتشناختی ،بر سالیق و ترجیحات جامعه مؤثر
بوده و در خطمشیها نیز تأثیرگذار است .این تأثیرگذاری بدین ترتیب است :هنگامیکه بافت
عمده جمعیت جامعه را گروه سنی خاصی (بهعنوانمثال سالمندان) تشکیل دهند ،ترجیحات
ذهنی گروه غالب از طریق وزن جمعیتی باالتری که در آراء دارند ،بر شعارهای انتخاباتی ،نتایج
انتخابات و درنتیجه بر دستور کار و خروجی سیاستگذاریها ،تأثیرگذار خواهد بود .با عنایت
به اثر عوامل مختلفی چون افزایش جمعیت ،توسعه شهرنشینی ،گسترش صنعت ،استفاده نادرست
از منابع طبیعی و  ...جهت تحقق رشد اقتصادی ،که سبب بروز آلودگی شدید محیطزیستی شده
(زرگر و نوروزی کلرمی )253 :1395 ،و دغدغههای زیادی ایجاد کرده است و همچنین تغییرات
مهم در شرایط جمعیتشناختی در بسیاری از کشورهای جهان ()United Nations, 2007؛ توجه
به تغییرات جمعیتشناختی در کشور و بررسی رابطه بین دو متغیر ترکیب سنی و ترجیحات
زیستمحیطی مردم ضروری است .این بررسی میتواند از طریق بررسی تمایل افراد جامعه به
شعارهای حامی محیطزیست ،اثرات متغیرهای جمعیت شناختی بر اهداف ،شعارها و حتی نتایج
انتخاباتی را موردسنجش قرار دهد .تغییرات جمعیتشناختی پدیدهای در حال وقوع است؛ لذا
شناخت ،بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد مختلفی که تحت تأثیر این مسئله قرار میگیرند ،ضرورت

15- Kingdon Model
16- Problem Stream
17- Policy Stream
18- Political Stream
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داشته و موجبات واکنش بهتر افراد و مسئوالن ذیربط در کنشهای ناشی از سالخوردگی جمعیت
بهویژه در موضوعات مرتبط با سیاستگذاری عمومی را فراهم میکند.
روش تحقیق
جهت دستیابی به اطالعات موردنیاز پژوهش از سه دسته پرسشنامه برای سه گروه هدف
استفاده شد .سه گروه هدف موردنظر تحقیق شامل دستهبندی زیر است :گروه اول نخبگان و
خبرگان امر انتخابات و سیاستگذاری در حوزه محیطزیست ،گروه دوم سیاسیون فعال در حوزه
احزاب و تفکرات سیاسی قانونی کشور و گروه سوم مردم و افراد عادی جامعه .بالتبع برای مطلع
شدن از تفکرات و نظرات هر یک از این گروهها ،سه پرسشنامه مجزا با سؤاالت متفاوت طراحی،
توزیع و تکمیل گردید .بهمنظور طراحی بهینه پرسشنامهها از سه مرحله پیشآزمون و اصالح
گویهها بهره گرفته شد تا بهاینترتیب پرسشنامه نهایی ،تدوینشده تا اطالعات موردنیاز در اختیار
محققین قرار گیرد .در ادامه پس از تکمیل و بازپسگیری پرسشنامههای تحقیق ،اطالعات و
دادههای گردآوریشده ،با استفاده از مدل آماری و اقتصادسنجی الجیت 19و بهرهگیری از نرمافزار
 STATA14مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای آزمون تفاوتها در ترجیحات محیطزیستی
ابرازشده افراد ،ترجیحات تمامی زیرگروههای جمعیتی و سنی مورد سؤال قرار میگیرد .در
سطور زیر پیرامون پرسشنامههای توزیعشده در گروههای هدف توضیحات بیشتری ارائه میگردد
و در ادامه پس از نمایش شکلی روش تحقیق ،روش اقتصادسنجی و تصریح مدلهای آماری
آن ،تبیین خواهد شد .اولین گروه مورد مراجعه ،نخبگان و خبرگان امر انتخابات و سیاستگذاری
در حوزه محیطزیست و سالمت بودند .هدف از مراجعه به این افراد استفاده از نظرت آنان در
قالب یک پرسشنامه باز جهت مشخص کردن متغیرهای موردنیاز دو پرسشنامه دیگر بود؛ بنابراین
متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه ،بر اساس مراجعه به نظرات خبرگان انتخاب شدهاند .موارد
زیر ،ویژگی انتخاب خبرگان مورد نظر نمونه تحقیق بود )1 :برخورداری از تخصص علمی
 )2سابقه فعالیت حزبی و سیاسی  )3سابقه حضور در عرصههای تقنینی یا اجرایی و
 )4برخورداری از دانش حوزه علوم سیاسی یا محیطزیستی .در انتخاب خبرگان با روش انباشتی،
به گونه ای عمل شد که افرادی مورد سوال قرار گیرند که حداقل دو صفت در موارد مذکور را
برخوردار باشند .در جدول زیر میزان فراوانی مشاهدات در مراجعه به خبرگان ،نگارش شده
است.
صفات مشخصه

1و2

1و3

1و4

2و3

2و4

3و4

فراونی موارد

24

15

19

17

23

10

برخورداریِ بیش از
دو صفت مشخصه

۸

19 - Logit Model
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بهاینترتیب پس از توزیع و تکمیل  100پرسشنامه ،متغیرهای موردنظر لیست شده تا سؤاالت
آن در طراحی گویههای دو گروه پرسشنامه دیگر مورداستفاده قرار گیرد.
دومین سری از سؤاالت با مراجعه به گروه سیاسیون فعال در حوزه احزاب و تفکرات سیاسی
قانونی کشور تدوین گشته و بین آنان توزیع شد .رجوع به این گروه از پاسخگویان با تمسک به
پرسشنامه نیمهباز (با تعدادی سؤال چندگزینهای و تعدادی سؤال باز) بوده و بهمنظور پی بردن
به نوع نگرش این افراد به موضوع محیطزیست انجام شده است .نوع نگرش این افراد به
محیطزیست در دو مقوله حائز اهمیت قلمداد شده و مورد سؤال قرار میگیرد؛ یکی از منظر
فردی و دیگری از منظر حزبی یا سیاسی .نگرش فردی سیاسیون به محیطزیست بیانگر اهمیت
فردی آنان به محیطزیست در زندگی خویش است که آیا این گروه بهعنوان شخص حقیقی در
سنین مختلف به محیطزیست بهصورت معنیدار آماری ،اهمیت میدهند یا خیر؟ نگرش حزبی
یا سیاسی به محیطزیست در سیاسیون نیز نشاندهنده این مسئله است که آیا در تفکرات سیاسی
پاسخگویان بهعنوان یک شخص حقوقی« ،نگاه مردم به محیطزیست» بر شعارها و اهداف سیاسی
آنها تأثیرگذار است یا خیر؟ و به چه میزان؟ این مهم همان حلقه اتصال مورداشاره موضوع این
تحقیق است؛ پل ارتباطی نگرش محیطزیستی مردم و خواست آنان (رأیدهندگان) با اراده
سیاسی احزاب فعال در کشور ،در راستای سیاستگذاری مبنی بر بهرهبرداری هرچه بیشتر از
محیطزیست یا حفظ و صیانت از آن .در رابطه با این بخش و برای پی بردن به نظرات گروه
فوقالذکر تعداد  3۸4پرسشنامه توزیع ،تکمیل و باز پس گرفته شد .درنهایت سومین گروه هدف
در مطالعه حاضر ،مردم و افراد عادی جامعه بودند که از طریق پرسشنامهای مجزا مورد سؤال
قرارگرفتهاند .این پرسشنامه شامل گویههایی با مضمون بعد فردی ،بعد اقتصادی ،بعد سیاسی و
درنهایت نوع نگرش افراد به محیطزیست بود .در پرسشنامه مذکور بررسی دو مسئله از سایر
مسائل مهمتر قلمداد میشد؛ یکی تغییر در نوع نگرش به محیطزیست با تغییر در گروههای
مختلف سنی و دیگری تأثیر نوع نگرش به محیطزیست بر چرخش رأی در انتخابات .مورد اول،
این سؤال را پاسخ می دهد که آیا با افزایش سن در جامعه ایران ،مسائل مرتبط با محیطزیست
در نگاه فرد ،از اهمیت بیشتری برخوردار میشود یا کمتر؟ همانگونه که در ادبیات تحقیق ذکر
شد این سؤال در جوامع مختلف پاسخهای مختلفی را در بر خواهد داشت .ازآنجاکه این پرسش
بهصورت تحقیقی علمی ،تاکنون در جامعه ایران مطرح نگشته و پاسخ آن نیز نامشخص است؛
لذا برای رسیدن به هدف مطالعه ابتدا باید پاسخی برای آن یافت شود .بررسی تأثیر نوع نگرش
افراد به محیطزیست بر چرخش رأی آنان در انتخابات نیز ،مکمل اطالعات موردنیاز جهت پی
بردن به اثرات پیری جمعیت بر نگرش مثبت افراد به محیطزیست و آراء آنان خواهد بود .این
سؤال مطرح میکند که آیا شعارها و اهداف انتخاباتی که به مسائل محیطزیستی میپردازند،
میتواند در تغییر آراء جامعه به نفع خود ،موفق باشد یا خیر؟ در این قسمت جهت دستیابی به
نظرات مردم ،تعداد  600پرسشنامه ،توزیع و باز پس گرفته شد.
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حجم نمونه و نمونهگیری
در این مطالعه با استفاده از روش انباشتی (گلوله برفی) نمونه گروه خبرگان شناسایی شده و
برای دو گروه هدف سیاسیون و افراد معمولی نیز از روش نمونهگیری خوشهبندی چندمرحلهای
بهره گرفته شد .تعداد بهینه نمونه تحقیق از طریق پیشآزمون و روش کوکران ،بهدست آمده
است .مقطع زمانی مطالعه نیمه اول سال  1399در نظر گرفته شد.

نمودار  - 1شکل شماتیک روش تحقیق( .منبع :اطالعات پژوهش)

در مرحله اول از تخمین مدل اقتصادسنجی ابتدا باید تأثیر نوع نگرش افراد به محیطزیست
در چرخش رأی آنها موردبررسی قرار گیرد (معادله ( .))1در این معادله متغیر نگرش افراد به
معادله (:)1
معادله (:)2

محیطزیست که بهعنوان متغیری مستقل در نظر گرفتهشده ،خود تابعی است از سایر متغیرهای
مستقل؛ بهاینترتیب جهت تخمین مدل مطالعه حاضر از سیستم معادالت همزمان برای متغیر
وابسته گسسته 20بهره گرفتهشده و معادالت بهکاررفته در پژوهش بهصورت زیر تصریح میشود:
در معادالت فوق :IEAV :تأثیر نگرش به محیطزیست در رأی افراد :ATE ،نگرش افراد به
محیطزیست :PV ،نگاه سیاسی فرد :Ei ،اهمیت موضوعات اقتصادی :SPI ،اهمیت موضوعات
سیاسی-اجتماعی :CRI ،اهمیت موضوعات فرهنگی-دینی :AGE ،سن :ID ،بعد فردی :ED ،بعد
اقتصادی فرد :IAO ،تأثیر از نگرش دیگران :PTE ،اعتماد عمومی به حافظان محیطزیست و
 :UDوضعیت بیماری زمینهای فرد ،هستند.

20 - Simultaneous Equations Model for Binary Dependent Variable
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دومین مرحله از تخمین مدل اقتصادسنجی تحقیق به بررسی نظر سیاسیون پیرامون
محیطزیست و رأی مردم و همچنین نوع نگرش سیاسیون به محیطزیست اختصاص دارد .در
این معادالت بهمنظور سنجش عوامل مؤثر بر نظر سیاسیون در زمینه محیطزیست و رأی مردم،
از متغیرهای مستقل مختلفی استفادهشده که متغیر نوع نگرش سیاسیون به محیطزیست خود
تابعی از مجموعهای از متغیرهای مستقل دیگری است .شرح این معادالت بهصورت زیر ارائه
شده است:
معادله (:)3
معادله (:)4

که در معادالت فوق :PVEPV :نظر سیاسیون در زمینه محیطزیست و رأی مردم :LD ،بعد
حقوقی :PV ،نگاه سیاسی فرد :PATE ،نوع نگرش سیاسیون به محیطزیست :PVEVO ،نظر
سیاسیون در رابطه با اراده محیطزیستی مسئوالن :PPEV ،تصور سیاسیون از تأثیر محیطزیست
در رأی دادن مردم :Ei ،اهمیت موضوعات اقتصادی :SPI ،اهمیت موضوعات سیاسی-اجتماعی،
 :CRIاهمیت موضوعات فرهنگی-دینی :AGE ،سن :ID ،بعد فردی :ED ،بعد اقتصادی فرد،
 :IAOتأثیر از نگرش دیگران :PTE ،اعتماد عمومی به حافظان محیطزیست و  :UDوضعیت
بیماری زمینهای فرد ،هستند.
تجزیهوتحلیل دادهها
جهت تحلیل تأثیر هریک از متغیرها بر متغیر وابسته و اولویتبندی آنها ابتدا الزم است که
مدلهای مذکور با روش معادالت همزمان الجیت تخمین زده شده و سپس میزان اثرات نهایی
هر یک از متغیرها محاسبه گردد .نتایج عددی و رتبهبندی تأثیر متغیرها طبق جدول ( )1نمایش
داده شده است .بعد از جدول نیز نتایج تحلیلی و کاربردی یافتههای تحقیق نگارش شده است.
جدول  - 1تخمین میزان اثرات نهایی هرکدام از متغیرها
گروه سیاسیون ،احزاب و تفکرات سیاسی قانونی کشور
معادله

اثر نهایی

متغیر
نوع شغل

متغیرهای
معادله اول
(معادله())3

بعد
حقوقی

سمت
سابقه
مسئولیت
محیطزیستی

گروه مردم و افراد عادی جامعه
متغیر

اثر نهایی

معادله

-0.075139

نگرش افراد به

0.014۸104

()**0.0275

محیطزیست

()**0.02۸

-0.011143

متغیرهای

()***0.0112

معادله اول

0.014225
()**0.03۸9

(معادله())1

نگاه سیاسی فرد

-0.0139۸۸2
()**0.045

اهمیت موضوعات

-0.01۸1۸72

اقتصادی

()**0.026
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-0.011527

موضوعات سیاسی-

-0.01607

()**0.0403

اجتماعی

()**0.031

نوع نگرش سیاسیون به

0.024107

موضوعات فرهنگی-

-0.0139509

محیطزیست

()***0.0057

دینی

()***0.00۸

نگاه سیاسی فرد

نظر سیاسیون در رابطه با
اراده محیطزیستی
مسئوالن
تصور سیاسیون از تأثیر
محیطزیست در آراء
مردم
موضوعات اقتصادی

0.010793
()**0.0227
0.09۸211
()***0.0111
-0.161047
()**0.0276

موضوعات سیاسی-

-0.067715

اجتماعی

()**0.0357

موضوعات فرهنگی-

-0.053794

دینی

()**0.034۸

تحصیالت

متغیرهای

-

-

-

-

-

-

معادله دوم
(معادله())4

درآمد فرد

-0.026۸5۸7
()**0.042

خانوار

()***0.000

وضعیت

0.0263152

مسکن

()*0.067

تأثیر از نگرش دیگران

تحصیالت
بعد
فردی
متغیرهای

0.0507313
()**0.041

تأهل

معادله دوم
(معادله())2

درآمد فرد

فرد

0.03۸2237
()***0.01۸
()*0.091

اعضای

اقتصادی

()**0.051

وضعیت

خانواده

بعد

0.03۸9227

0.0241577

تعداد

()***0.005

درآمد

()***0.000
جنس

0.074252
0.0576997

0.1۸۸۸617

سن

()0.273

تأهل
اعضای

فرد

-

-

0.02195۸6

()0.245

-

-

()**0.059

وضعیت

خانواده

اقتصادی

-

0.01705

0.020546

تعداد

بعد

-

()***0.005
جنس

فردی

-

0.0۸44547

سن

بعد

-

-

-0.0220324
()**0.041
0.0615353
()***0.005

درآمد

0.0350۸31

خانوار

()***0.002

وضعیت

0.0240729

مسکن

()*0.076

نوع شغل

0.01۸9742
()*0.0۸2
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اعتماد عمومی به

0.065794

حافظان محیطزیست

()*0.094

تأثیر از نگرش دیگران

0.02۸1796
()**0.030

وضعیت بیماری زمینهای

0.3612299

اعتماد عمومی به

0.030۸753

فرد

()***0.000

حافظان محیطزیست

()*0.066

-

-

وضعیت بیماری زمینهای

0.0906505

فرد

()***0.000

در جدول فوق عالمت (*) نشاندهنده معنیداری در سطح  10درصد ،عالمت (**) نشاندهنده معنیداری در سطح 5
درصد و عالمت (***) نشاندهنده معنیداری در سطح  1درصد هستند.

طبق جدول ( ،)1در تخمین دو گروه معادله برای بررسی نگرش افراد عادی به محیطزیست
و نگرش سیاسیون به محیطزیست تقریباً نتایج و اولویتهای یکسانی بهدستآمده است .در هر
دو معادله ،متغیرهای سن و بیماری زمینهای فرد پاسخگو ،مهمترین متغیرهای مؤثر بر ترجیحات
زیستمحیطی افراد بودند .این دو متغیر نیز بهصورت معمول با یکدیگر رابطه همسو دارند؛ زیرا
معموالً سرمایه سالمت افراد بهمرورزمان از میانسالی به بعد رو به کاهش میگذارد .متغیر سن
در معادله ( ،)4مقدار عددی معادل  0.0۸5را نشان میدهد .این عدد مشخص میکند که با افزایش
یک سال سن پاسخگویان گروه سیاسیون ،احزاب و تفکرات سیاسی قانونی کشور احتمال اهمیت
بیشتر دادن فرد به محیطزیست خود و نگرش مثبت به آن ۸ ،درصد افزایش مییابد .بهاینترتیب
با افزایش سن افراد به میزان قابلتوجهی اهمیت به محیطزیست افزوده میگردد .میزان اثر نهایی
این متغیر در معادله ( )2نیز نشان میدهد که برای مردم و افراد عادی جامعه ،با افزایش یک سال
سن افراد بهاحتمال  1۸درصد ترجیحات و تمایالت آنها برای حفظ و نگهداری محیطزیست
افزایش مییابد .فرض اصلی تحقیق حاضر نیز بر همین مبنی استوارشده بود که با افزایش سن،
نگرش مثبت و تمایالت فرد به سمت حفظ و بهبود کیفیت محیطزیست حرکت میکند .در
معادله ( )4متغیر وضعیت بیماری زمینهای فرد ،نشان میدهد که با کاهش سرمایه سالمت فرد،
احتمال اهمیت بیشتر دادن به محیطزیست توسط سیاسیون ،احزاب و تفکرات سیاسی قانونی
کشور به میزان  36درصد افزایش مییابد .در مورد معادله ( )2نیز همانگونه که انتظار میرفت
با کاهش سطح سالمتی مردم و افراد عادی جامعه ،آنها نیاز بیشتری به محیط سالم خواهند
داشت و بنابراین ترجیحات محیطزیستی آنها بهاحتمال  9درصد ارتقاء خواهد یافت .این نتایج
با یافتههای مطالعات ژانگ و همکاران ( ،)201۸کاسالو و اسکاریو ( ،)2017لوییس و روسی
( ،)2015اسچاماچر ( ،)2014لی و همکاران ( ،)2014فیلیپس و همکاران ( )2013و مینز و ولچ
( )2012همسو بوده؛ اما در مورد اثر مثبت متغیر سن ،نتایج با یافتههای مطالعات داردانونی و
گوریرو ( )2020و گری و همکاران ( )2019مغایر بود .متغیر جنس در هردو معادله ثابت میکند
که بانوان نسبت به آقایان اهمیت بیشتری ،به محیطزیست میدهند .میزان اثر نهایی متغیر جنس
در معادله ( 0.017 ،)4محاسبه گشته که نشان میدهد که انتخاب یا انتصاب بانوان بهعنوان
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مسئولین ،احتمال بهبود نوع نگرش زیستمحیطی را بهاندازه  1.7درصد افزایش میدهد .این
ضریب در معادله ( )2و مدل مردم و افراد عادی جامعه نیز مثبت ،معنیدار و معادل 0.039
بهدستآمده است؛ بنابراین ضرایب محاسبهشده برای متغیر جنس در هردو معادله ثابت میکند
که بانوان نسبت به آقایان اهمیت بیشتری ،به محیطزیست میدهند .این نتیجه از پژوهش ،با
مطالعات داردانونی و گوریرو ( ،)2020کاسالو و اسکاریو ( ،)2017دامان و اوزکازاس ()2015
و کوالدو و همکاران ( )2017هماهنگی داشته و یافتههای آنان را تأیید میکند .یک نتیجه مهم
در هردو معادله تأثیر مثبت بهبود مسائل اقتصادی بر اهمیت بخشیدن به محیطزیست است .با
بهبود شرایط در بعد اقتصادی افراد به محیطزیست بهعنوان یک کاالی لوکس اهمیت بیشتری
داده و تمایل بیشتری بر حفظ و نگهداریِ آن از خود نشان میدهند .در میان گروه متغیرهای بعد
اقتصادی در معادله ( )4به ترتیب ،میزان عددی اثر نهایی متغیر متوسط درآمد فرد  0.074شده
است که نشان میدهد با افزایش ده میلیون ریالی در متوسط درآمد ماهانه ،احتمال اینکه فرد،
نگرش مثبت به محیطزیست داشته باشد  7.4درصد افزایش خواهد یافت .مقدار عددی اثر نهایی
متغیر متوسط درآمد نهایی خانوار نیز ،این مطلب را اثبات میکند که با افزایشی ده میلیون ریالی
در متوسط درآمد ماهانه خانوار ،احتمال یافتن نگرشی مثبت به محیطزیست  5.7درصد افزایش
مییابد .متغیر وضعیت منزل مسکونی نیز نشان میدهد که با حرکت از سمت سکونت در منزل
استیجاری به مالکیت منزل 2.6 ،درصد احتمال برخورداری از نگرش مثبت به محیطزیست
افزایش خواهد یافت .در رابطه با معادله ( )2نیز در دسته متغیرهای بعد اقتصادی ،تمامی متغیرها
دارای اثر نهایی مثبت و معنیداری بر توجه بیشتر افراد به محیطزیست هستند .متغیرهای این
دسته همانند معادله ( ،)4شامل متوسط درآمد فرد ،متوسط درآمد خانوار ،وضعیت تملک منزل
مسکونی و نوع شغل هستند که به ترتیب  2.4 ،3.5 ،6.1و  1.۸درصد احتمال نگاه و نگرش بهتر
به محیطزیست را افزایش میدهند .بهصورت کلی دسته متغیرهای بعد اقتصادی ،عالمتها و
اثرات نهایی آنها مؤید این مطلب است که با بهبود اوضاع اقتصادی احتمال نگاه به محیطزیست
بهعنوان یک کاالی لوکس افزایش یافته و نوع نگرش فرد به محیطزیست بهبود مییابد .این
مسئله زمانی آشکارتر میگردد که در معادالت ( )1و ( )3مسائل کالن اقتصادی بهعنوان مهمترین
و تأثیرگذارترین متغیر کنش انتخاباتی شناسایی میشود .کنار هم قرار دادن این دو یافته مؤید و
مؤکد یکدیگر هستند و نتیجه را ملموستر میکنند .چنین نتیجهای در مطالعات سوسا و باروس
( )2020و اسچاماچر ( )2014نیز اثبات شده بود .متغیرهای سطح تحصیالت و وضعیت تأهل یا
تجرد سیاسیون در معادله ( ،)4ازلحاظ آماری معنیدار نبوده بنابراین امکان تجزیهوتحلیل را
نخواهند داشت .بیمعنی بودن این ضرایب به دلیل فروانی یکسان این متغیرها در پرسشنامههای
جمعآوریشده از نمونه تحقیق بود؛ اما ضریب متغیر سطح تحصیالت در معادله ( )2و گروه
مردم و افراد عادی جامعه معادل  0.03۸بهدستآمده است که نشاندهنده تأثیر مثبت بلوغ
تحصیلی بر توجه به اهمیت محیطزیست است .این نتیجه از تحقیق ،در مطالعات پوداوی

56

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 6شماره  ، 4زمستان 1399

( ،)2020کاسالو و اسکاریو ( ،)2017دامان و اوزکازاس ( )2015و اسچاماچر ( )2014نیز
بررسیشده و به اثبات رسیده بود .دو متغیر مهم و قابل تفسیر دیگر تأثیر از نگرش دیگران و
اعتماد عمومی به حافظان محیطزیست هستند که در هر دو معادله اثر مثبت و معنیداری را بر
نگرش مثبت به محیطزیست از خود نشان میدهند .در معادله ( )4میزان اثر نهایی متغیر تأثیر از
نگرش دیگران مقدار عددی  0.05را اختیار کرده است .تفسیر این عدد مشخص میکند که اگر
اطرافیان پاسخگو در طیف پنج مرحلهای لیکرت موردنظر تحقیق ،یک واحد یا یک پله باالتر
رفته و به همان میزان به محیطزیست اهمیت بیشتری بدهند ،پاسخگو نیز بهاحتمال  5درصد
نگرش و نگاه خود به محیطزیست را ارتقاء داده و نگرش مثبتتری به محیطزیست خواهد
داشت .متغیر اعتماد عمومی به حافظان محیطزیست نیز همانند متغیر تأثیر از نگرش دیگران ،بر
پایه نظریه اثر همسویی وارد تحقیق شده است .این متغیر با اثر نهایی معادل  0.065مبین احتمال
 6.5درصدی بهبود نگرش به محیطزیست پاسخگو است درصورتیکه ازنظر وی نهادهای حافظ
محیطزیست ،به وظایف خود عمل کرده و عملکرد آنها قابلاعتماد باشد .در معادله ()2
متغیرهای تأثیر از نگرش دیگران و اعتماد عمومی به حافظان محیطزیست نیز ،اثر نهایی مثبتی
به میزان  2.۸و  3درصد بر احتمال بهبود نگرش به محیطزیست دارند .این مهم نشان میدهد
که با اثر همسویی و ارتقاء مفاهیم و ضرورتها ،در بین آحاد جامعه میتوان اثری تکاثری در
بهبود اهمیت و بالتبع بهبود کیفیت محیطزیست ایجاد کرد؛ زیرا طبق تحلیل اثرات نهایی در
هردو معادله ،افراد درصورتیکه احساس کنند دیگران به محیطزیست اهمیت بیشتری میدهند،
خود فرد نیز اهمیت بیشتری برای محیطزیست قائل خواهند شد و اهمیت دادن بیشتر ،به
محیطزیست برای دیگران نیز محرکی میگردد که اهمیت بیشتری به محیطزیست بدهند .نتیجه
مشابهی نیز در مطالعات سوسا و باروس ( ،)2020کوالدو و همکاران ( )2017و هوپنر و همکاران
( ،)2012حاصل شده بود؛ پس میتوان بیان کرد که ایجاد اجماع همگانی برای حفظ محیطزیست
یک راهکار مناسب و قابلاتکا جهت بهبود کیفیت آن خواهد بود.
در رابطه با معادالت ( )1و ( )3مربوط به تأثیر نگرش محیطزیستی بر انتخابات هستند .متغیر
نوع نگرش سیاسیون به محیطزیست در معادله ( ،)3اثر نهایی معادل  0.024را به خود اختصاص
داده است .این عدد نشان میدهد درصورتیکه خود فرد در ساختار شخصیتی خود برای
محیطزیست اهمیت باالتری داشته باشد ،در فعالیت سازمانی نیز به رأی و نظر محیطزیستی
مردم با احتمال  2.4درصد ارزش و بهای بیشتری خواهد داد .در معادله ( )1نیز ،متغیر نوع نگرش
افراد به محیطزیست ،همانگونه که انتظار میرفت اثر نهایی مثبت و معنیدار داشته و میتوان
اینگونه عنوان کرد که با بهبود نگرش محیطزیستی افراد جامعه ،احتمال چرخش رأی آنان در
انتخابات به دلیل مسائل محیطزیستی 1.4 ،درصد افزایش مییابد .باید متذکر شد که در هردوی
این معادالت ،مهمترین عامل اثرگذار (به ترتیب) در رأی دادن یا رأی آوردن افراد ،متغیر «اهمیت
موضوعات اقتصادی» است؛ بنابراین در شرایط فعلی نمیتوان تأثیرگذاری هرچه بیشتر
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موضوعات محیطزیستی در انتخابات را انتظار داشت؛ اما با توجه ضریب مثبت بعد اقتصادی
افراد در نگرش مثبت به محیطزیست و چرخش آرائ افراد (معادالت ( )2و ( ،))4میتوان انتظار
داشت که با بهبود شرایط اقتصادی کشور انتظارات محیطزیستی افراد افزایشیافته و آنها در
انتخابات بر این اساس دست به انتخاب بزنند .چنین نکتهای علیرغم اینکه در مطالعه کاسالو و
اسکاریو ( )2017موردتردید واقعشده بود؛ اما در مطالعات داردانونی و گوریرو (،)2020
اسچاماچر ( )2014و بونن و همکاران ( )2014تأیید شده است .اهمیت این نتیجه ،زمانی روشنتر
میگردد که به اثر نهایی متغیر «تصور سیاسیون از نقش محیطزیست در چرخش رأی افراد»،
توجه شود .این متغیر در معادله ( )3دارای اثر نهایی مثبت و معادل  0.09۸است که نشان میدهد
اگر سیاسیون متوجه شوند مردم ،در انتخابهای خود اولویتهای محیطزیستی را مطالبه میکنند،
آنها نیز در پی تحقق این مطالبات عمل کرده و شعارها و سیاستهای خود را تغییر میدهند.
اهمیت این مسئله ازآنجا پررنگتر میگردد که میزان اثر نهایی این متغیر با اختالف از سایر
متغیرها (بهجز اهمیت موضوعات اقتصادی در انتخابات) در معادالت ()1و ( )3باالتر است .کنار
هم قرار دادن این دو مورد نتیجه میدهد که درصورتیکه مردم خواست و مطالبات محیطزیستی
خود را افزایش دهند و سیاسیون متوجه تغییر نظر مردم و تأثیر آن در انتخاب افراد شوند بهسرعت
به آن واکنش نشان داده و شعارها و اهداف انتخاباتی خود را تصحیح میکنند؛ زیرا طبق نتایج
جدول ( ،)1بعد از مسائل اقتصادی ،مهمترین مسئله موردتوجه سیاسیون ،تصورشان از خواست
مردم است؛ زیرا در معادله ( )3متغیر اهمیت موضوعات اقتصادی با اثر نهایی معادل  0.16باالترین
رتبه را در معادله فعلی به خود اختصاص داده است .متغیر نگاه سیاسی فرد در معادله ( ،)3دارای
اثر نهایی منفی و معنیدار است .میزان این اثر نشان میدهد که با حرکت از سمت جریان فکری
اصالحطلبانه به سمت جریان فکری اصولگرایانه ،احتمال توجه به درخواستهای محیطزیستی
جامعه  1.1درصد کاهش خواهد یافت .در معادله ( )1نیز ،متغیر نگاه سیاسی فرد ،همانند مدل
سیاسیون با حرکت از سمت تفکر اصالحطلبی به اصولگرایی  1.3احتمال چرخش آراء در
انتخابات به نفع شعارهای محیطزیستی را کاهش میدهد .با توجه به چنین مطلبی میتوان نتیجه
گرفت که گروههای نزدیک به طیف فکری اصالحطلب سریعتر از گروههای نزدیک به طیف
فکری اصولگرا نسبت به خواست محیطزیستی مردم واکنش نشان داده و مسیر انتخاباتی خود
را تعدیل میکنند .مسئله دیگر توجه کمتر سیاسیون با مشاغل انتصابی به محیطزیست و خواست
محیطزیستی مردم است؛ زیرا اثر نهایی متغیر نوع شغل نشان میدهد که با حرکت از مشاغل
انتخابی و وابسته به انتخابات به سمت مشاغل انتصابی و حاکمیتی ،نظر سیاسیون در زمینه احتمال
رأی مردم بر پایه خواست زیستمحیطی به میزان  7.5درصد کاهش مییابد و بهاینترتیب آنها
اهمیت کمتری نسبت به مطالبات محیطزیستی مردم از خود نشان خواهند داد .طبق این یافته
کسانی که غیر از مسیر انتخابات ،تصدی پستی را برعهدهگرفتهاند ،درگیری کمتری با
خواستهای انتخاباتی مردم داشته و اولویتهای ملی و سازمانی خود را در دستور کار قرار
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میدهند؛ بنابراین سیاستگذاریها در حوزه محیطزیست ،بیشتر در نهادهای انتخابی مورد انتظار
خواهد بود .در معادله ( ،)3متغیر سابقه مسئولیت در حوزه محیطزیست دارای ضریب و اثر
نهایی با عالمت مثبت است .درصورتیکه فردِ مسئول دارای سابقه فعالیت در زمینه محیطزیست
باشد ،احتمال توجه بیشتر به مطالبات محیطزیستی مردم توسط وی  1.4درصد ،افزایش نشان
میدهد .درنتیجه سابقه فعالیت در حوزه محیطزیست نیز مسئله قابلتوجهی است که مثبت شدن
ضریب و اثر نهایی آن نشان از افزایش اهمیت موضوع محیطزیست در نظر مسئوالن دارد.
توصیههای سیاستی
ی خواستی جمعی بین مردم و مسئوالن در
با توجه به یافتههای تحقیق ،درصورت شکلگیر ِ
حوزه کیفیت محیطزیست ،اثری تکاثری خلق شده که به بهبود سطح محیطزیست منجر میشود.
جهت شکلگیری چنین اجماعی ،نقش سازمانهای متولی امر محیطزیست ،در جلب اعتماد
عمومی (با توجه به مثبت بودن اثر آنها) نباید از قلم بیافتد .طبق مطالعه ،مردم و افراد عادی
جامعه نگرانیها و دغدغههای محیطزیستی دارند و این نگرانیها در چرخش آراءآنان در
انتخابات مؤثر است؛ اما سیاسیون و فعالین حوزههای انتخاباتی چنین باوری از خواست مردم
ندارند .یافتههای تحقیق نشان میدهد درصورتیکه سیاسیون از وجود مطالبات زیستمحیطی
مردم آگاه شوند به عنوان اولین اولویت (بعد از موضوعات اقتصادی) نسبت به آن واکنش نشان
داده و شعارها و اهداف سیاسی و انتخاباتی خود را تعدیل میکنند و بهاینترتیب موضوع
محیطزیست در ادبیات انتخاباتی کشور از اهمیت باالیی برخوردار خواهد شد؛ بنابراین توصیه
میشود که احزاب و گروههای سیاسی ،موضوع محیط زیست را برای جمعآوری آراء گروههایی
هم چون سالمندان و طبقه متوسط در دستور کار خود قرار داده و از طریق ارتباط بیشتر با بدنه
و تمایالت جامعه ،با سرعت بیشتری در راستای برآورده کردن آنها اقدام کنند .نتایج نشان
میدهد که تغییرات جمعیت شناختی سبب خواهد شد که ترجیحات انتخاباتی رأیدهندگان به
مرور زمان ،به سمت مسائل محیطزیستی حرکت میکند .بنابراین توصیه میشود که نظامهای
برنامهریزی کشور از طریق ورود به حوزه محیطزیست ،اعتبار اجتماعی خود را افزایش دهند.
همچنین احزاب سیاسی نیز باید با تقویت بودجه سازمانهایی همچون سازمان محیطزیست،
نزدیکی خود را به این تغییر نگرش ،برای عموم رأیدهندگان ،اثبات نمایند .همچنین یافتههای
پژوهش اثبات میکند که نوع شغل سیاستگذاران بر ورود مسئله محیطزیستی در دستور کار
نهادها مؤثر است .بنابراین به فعالین و کنشگران محیطزیستی توصیه میگردد از طریق نهادهای
انتخابی مطالبات خود را پیگیری کنند؛ چراکه برای آنان موضوع محیطزیست از اولویت
سیاستگذارانه برخوردار است .امکان پیگیری مطالبات محیطزیستی و در دستور کار قرار دادن
مقوالت اینچنینی از طریق احزاب اصولگرا از احتمال کمتری برخوردار است .توصیه میشود
تا جناحهای اصولگرا نیز به واسطه وقوع تغییرات جمعیت شناختی پیشرو ،چرخشی از حیث
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ورود ترجیحات انتخاباتی مردم به دستور کار سیاستی خود داشته باشند .بهعالوه ،با توجه به اثر
سابقه شغلی فرد بر رفتار رأیدهندگان ،توصیه میشود تا احزاب سیاسی از افراد خوشنام حوزه
محیطزیست در فهرستهای انتخاباتی خود بیش از قبل بهره ببرند.
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