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 مقدمه
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 2931سال 
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اسی دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.یگروه علوم اجتماعی و ساستادیار  -4  

 مقاله پژوهشی

 (Original paper ) 

 

 چکیده
ها به ویژه عرصه پیشرفت و توسعه سریع تکنولوژی و تغییر نامطلوب زندگی در برخی عرصه زمینه و هدف:

ها که بعضاً حاوی انواع مختلف مواد گرانبها و همچنین مواد سمی مصرف، باعث شده است تا با انبوهی از زباله

تواند از بروز چنین مشکالتی زیستی میمواجه باشیم. لذا، شیوه صحیح بازیابی و رعایت استانداردهای محیطهستند، 

جلوگیری کند. بنابراین در این پژوهش سعی شده است رفتار زیست محیطی عوامل انسانی سنجیده و عوامل 

 اجتماعی موثر بر آن مورد تحلیل واقع گردد. 

ای و با استفاده از تحلیلی بوده که به روش تصادفی چند مرحله ای خوشه -صیفیپژوهش حاضر تو روش بررسی:

سال شهر مریوان  18زن( افراد باالی  288مرد و  288نفر) 488پرسشنامه استاندارد بر اساس طیف دانالپ، بر روی 

 گرفت.صورت  SPSSافزار ها با استفاده از نرمنجام گردید. تجزیه و تحلیل  دادها 1162در سال 

نتایج تحقیق نشان داد که بین پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار  بازیافت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.  ها:یافته

ها نشان داد که همچنین، بین نگرش نسبت به بازیافت و رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت به دست آمده است. یافته

ا رفتار بازیافت پاسخگو رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، بین جنسیت، بین سن، وضعیت تأهل و تحصیالت ب

درصد   16درآمد و نوع شغل با رفتار بازیافت رابطه معناداری بدست آمد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که، 

وین اکولوژیکی( تبیین شده وسیله متغیرهای مستقل )نگرش نسبت به بازیافت و پارادایم ناز واریانس متغیر وابسته به

 است.

نقش مؤثری ایفا نموده و لذا  های این تحقیق، عوامل انسانی در تولید و بازیافت زبالهباتوجه به یافته گیری:نتیجه

نماید و لذا باید ریزی مدیریت زباله و بازیافت ارائه میهای آنان کمک مؤثری در برنامهها و گرایششناخت نگرش

 مسئولین قرار گیرد. در دستور کار

دایم نوین زیستی، پارارفتار زیست محیطی، نگرش نسبت به بازیافت، نگرش محیط کلیدی:هایهواژ

 اکولوژیکی، شهر مریوان
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 مقدمه

در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیط انسان، به 

عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عامل بر محیط 

زیست، مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان محیط 

 ها و رفتارهای زیستزیستی قرار گرفته است. کنش

محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و تهدیدات زیست 

-گذارند خود نیز از عواملی تأثیر میمحیطی تأثیر می

زیست محیطی، از جمله  یشناسجامعهپذیرند. محققان 

(، شان 1(، باتل )2(، دانلپ و جونز )1) دانلپ و ون لیر

(، به بررسی عوامل تأثیرگذار 7( و صالحی )4) و هولز

زیست محیطی از جمله متغیرهای جمعیت بر رفتارهای 

شناختی )سن، جنس، طبقه اجتماعی، محل سکونت، 

وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و سن فرزندان(، گرایش 

سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، عملکرد زیست محیطی 

-، آگاهی زیست محیطی و عقیده دینی پرداختههاملت

 اند. 

 منظورهبجامد  زائدبرای ساماندهی و مدیریت مواد 

 خصوصبهایجاد توسعه پایدار، نقش عوامل انسانی 

در زمینه  هاآنافزایش دانش و آگاهی  یهنیدرزم

جامد، حائز اهمیت اساسی  زائدتفکیک و بازیافت مواد 

(. با توجه به اینکه شهر مریوان، شهری توریستی 0است)

است و هر ساله گردشگران زیادی از داخل و خارج 

در افزایش زباله  کنند طبیعتاًافرت میکشور به آنجا مس

در این شهر نقش زیادی دارند. همچنین با توجه به 

نقش مهم مشارکت مردمی در امر بازیافت و مدیریت 

زباله الزم است تا رفتار مردم نسبت به محیط زیست را 

(. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر 0بررسی کنیم)

چگونه  ستیزطیمحاین است که رفتار مردم نسبت به 

و عوامل  یطیمحستیزای بین رفتار است و چه رابطه

 وجود دارد.  یشناختجامعه

 بررسیروش 

شناختی، این پژوهش از نوع از لحاظ منطق روش

یمایش حاضر از نوع باشد. پمی 1تحقیقات پیمایشی

باشد. ابزار اصلی جهت تحلیلی می-پژوهش توصیفی

ی استاندارد بر رسشنامههای مورد نیاز، پآوری دادهجمع

باشد. جامعه مورد ( می2و1)اساس طیف دانالپ

سال به باالی ساکن در شهر  18پژوهش افرد پاسخگو )

-مریوان( بوده و سطح تحلیل در این مطالعه، خرد می

 18کلیه افراد باالی  باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر،

باشد که طبق سرشماری سال ساکن در شهر مریوان می

-باشد. روش نمونهنفر می 02888، حدود 1168ل سا

گیری احتمالی گیری در این پژوهش از نوع نمونه

ای در این گیری خوشهاست. با استفاده از روش نمونه

پژوهش، پس از تعیین حجم نمونه، شهر را به چهار 

خوشه تقسیم کرده، سپس محالت هر خوشه را با توجه 

الت، نمونه مورد میزان تقریبی جمعیت هر یک از مح

مطالعه انتخاب شده است. حجم نمونه با استفاده از 

نفر مرد و  288که ) نفر 488 2فرمول منطقی کوکران

سال شهر مریوان در سال  18نفر زن(  افراد باالی  288

 (.5تعیین شده است)  1162

 

 اهیافته

های فردی پاسخگویان نشان توصیف ویژگی

باشد. سال می 81/25ن دهد میانگین سنی پاسخگویامی

 1/01درصد دیگر مرد بودند.  78درصد افراد زن و  78

بیش از درصد متأهل هستند.  8/18درصد افراد مجرد و 

 44)  درصد( دیپلم و 70نیمی از افراد مورد مطالعه )

درصد از افراد  14 درصد( افراد زیر دیپلم  هستند.

در  دارای شغل آزاد و میانگین درآمد متوسط خانوار

بین پاسخگویان مورد بررسی حدود یک میلیون تومان 

                                                                 
1- Survey 
2- cochran 
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باشد. همچنین در توصیف متغیرهای اصلی تحقیق می

نتایج حاکی از آن است که: میانگین متغیر نگرش 

باشد. این نتایج نشان ( می7)از 82/1نسبت به بازیافت 

می دهد که پاسخگویان سطح مطلوبی از نگرش نسبت 

میانگین متغیر پارادایم نوین به بازیافت را دارند و 

باشد که سطح باالیی از ( می7)از 50/1اکولوژیکی 

دهد. این نتیجه بیانگر زیستی را نشان مینگرش محیط

آن است که افراد مورد بررسی از نظر نگرش، به 

گرایش نشان  ستیزطیمححفاظت و مراقبت از 

 00/2. و در نهایت، میانگین متغیر رفتار بازیافت اندداده

باشد که سطح متوسطی از رفتار ( می7 )از

 دهد.را نشان می یطیمحستیز

 یهاکیتکنها با استفاده از در قسمت تحلیل داده

 یهادادهآماری متناسب با سطح سنجش متغیرها، 

تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در این 

 قسمت، رابطه رفتار بازیافت با متغیرهای مستقل تحقیق

گیرد. برای سنجش و ارزیابی مورد بررسی قرار می

رابطه بین متغیرهای پارادایم نوین اکولوژیکی و نگرش 

( یطیمحستیزنسبت به بازیافت با متغیر وابسته )رفتار 

از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است که 

 .باشدیمنتایج آزمون به شرح زیر 

  
 

 ( NEPپارادایم نوین اکولوژیکی ) : ضریب همبستگی اسپرمن بین1جدول 

 یطیمحستیزو نگرش نسبت به بازیافت با رفتار 

 سطح معناداری مقدار آزمون نام آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

 /.84 /.18 ضریب همبستگی اسپرمن یطیمحستیزرفتار    (NEP)زیستی نگرش محیط

 /.888 /.115 ضریب همبستگی اسپرمن نگرش نسبت به بازیافت

 

شود، بین پارادایم نوین که مالحظه می همچنان

ضعیفی در  داریمعناکولوژیکی با رفتار بازیافت رابطه 

شود. مشاهده می 87/8سطح معناداری کوجکتر از 

همچنین بین نگرش نسبت به بازیافت با رفتار 

در سطح خطای  یداریمعنارتباط  یطیمحستیز

 وجود دارد. 66/8و اطمینان  81/8کوچکتر از 

ای با متغیر همچنین رابطه هریک از متغیرهای زمینه

، مورد سنجش قرار گرفت که نتایج یطیمحستیزرفتار 

  در جدول زیر آورده شده است. هاآزمونهر یک از 
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 یطیمحستیزای با رفتار : ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه2جدول 

 سطح معناداری مقدار آزمون نام آزمون وابستهمتغیر  متغیر مستقل

  سن  

 

 یطیمحستیزرفتار 

 /.157 /.808 اسپرمن

 884/8 -854/2 وایت نی -یومن جنس

 /.128 8/-658 وایت نی-یومن وضعیت تأهل

 286/8 801/8 اسپرمن میزان تحصیالت

 881/8 11/41 کروسکال والیس شغل

 881/8 222/8 اسپرمن درآمد

 

 

توان بدین شیوه خالصه کرد نتایج جدول فوق را می

 از: اندعبارتکه 

  ارتباط معنی محیطییستزبین سن با رفتار-

 داری بدست نیامد.

  در بین مردان بیشتر از  محیطییستزرفتار

 زنان بوده است. 

  در بین افراد مجرد  محیطییستزمیزان رفتار

 و متأهل متفاوت نیست.

 محیطییستزار میزان تحصیالت با رفت 

 ارتباطی ندارد. 

  یهاگروهدر بین  محیطییستزمیزان رفتار 

شغلی )کارگر، کارمند، شغل آزاد، معلم/استاد، 

، بازنشسته و بیکار( متفاوت دارخانهمحصل/دانشجو، 

 است.

  و با افزایش درآمد افراد،  میزان رفتار

 اظهار شده نیز بیشتر شده است. محیطییستز

انجام تحلیل رگرسیونی، متغیرهای  در نهایت برای

شان با متغیر وابسته در مراحل قبل مستقلی که همبستگی

به اثبات رسید )نگرش نسبت به بازیافت، پارادایم نوین 

اکولوژیکی، سن( وارد مدل رگرسیونی شدند. برای 

بین متغیرهای  1آگاهی از چگونگی روابط هم خطی

است. الزم به  استفاده شده 4مستقل از آماره تولرانس

ها برای ورود داده 7ذکر است که از روش همزمان

استفاده شده است. در این روش کلیه متغیرهای مستقل 

شوند تا تأثیر کلیه همزمان وارد مدل می طوربه

. در مشخصمتغیرهای مهم و غیر مهم بر متغیر وابسته 

واقع، در این روش، تمامی متغیرها در یک مرحله به 

 .شوندل مقدار تولرانس وارد تحلیل میترتیب حداق

                                                                 
3- Multiple Linear Regression 

4- Tolerance 
5- Enter Method 
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 : نتیجه کلی معناداری رگرسیون3جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات اثر

 881/8 21/11 016/4 1 878/11 رگرسیون

 

نتایج جدول باال گویای آن است که اثر رگرسیون 

 66اطمینان در سطح  21/11برابر  Fکلی با مقدار  طوربه

درصد معنادار است. در ادامه، در تحلیل رگرسیون اثر هر 

بین با فرض ثابت بودن اثر سایر یک از متغیرهای پیش

سی قرار گرفته متغیرهای دیگر بر متغیر مالک مورد برر

 شود:است که نتایج آن در جدول زیر مشاهده می

 
 یطیمحستیزبا رفتار  : تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل4جدول 

 ضریب همبستگی 

 (R)چندگانه

 ضریب تعیین

 (2Rچندگانه)

 ضریب تعیین

 تعدیل شده

 خطای استاندارد

 برآورد

 184/8 18/8 16/8 415/8 مقدار

 

طور که در جدول فوق نشان داده شده است، همان

متغیر آورده شده در  1ضریب همبستگی چندگانه بین 

است که با  710/8 برابر یطیمحستیزمدل و رفتار 

و سطح خطای محاسبه شده در سطح  Fتوجه به مقدار 

دار است. ضریب ( معنی=81/8درصد ) 66اطمینان 

است. بدین ترتیب  16/8تبیین چندگانه نیز برابر 

درصد از تغییرات رفتار  16شود مشخص می

اشد. بمردم متأثر از این سه متغیر می یطیمحستیز

(،این ضریب مربع adj2R.ضریب تعیین تعدیل یافته )

در این  که دهدیمهمبستگی تعدیل شده را نشان 

 2Rباشد. این معیار نسبت به می ٪18تحقیق برابر با 

با افزایش تعداد متغیرهای  تر است؛ زیرا لزوماًحقیقی

تابع تعداد  2Rیابد، در حالیکه مقدار مستقل افزایش نمی

مستقل مدل است. بدیهی است سایر درصد متغیرهای 

ناشی از خطا و متغیرهایی  یطیمحستیزتغییرات رفتار 

 است که محقق اندازه نگرفته است. 

در جدول زیر نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه 

بین بر متغیر آزمون بررسی اثر متغیرهای پیش منظوربه

( ارائه شده است. نتایج یطیمحستیزمالک )رفتار 

( در جدول زیر نشان ل رگرسیون) به روش همزمانتحلی

 .داده شده است

               
 یطیمحستیزبر رفتار  مؤثر: ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل 5 جدول

 ضریب تولرانس B Beta t Sig متغیرهای مستقل 

 - 881/8 880/8 ـــ 848/1 مقدار ثابت

 508/8 881/8 814/6 470/8 412/8 نگرش نسبت به بازیافت

 884/8 87/8 470/2 -142/8 - 115/8 پارادایم نوین اکولوژیکی

 646/8 000/8 412/8 828/8 185/1 درآمد

 

دهد که متغیر درآمد های جدول فوق نشان مییافته

 آن باالتر از tبا توجه به این که سطح خطای مقدار 

رد. متغیر باشد، بر متغیر رفتار بازیافت تأثیر ندامی 87/8

است که عدد نسبتاً  407/8 نگرش نسبت به بازیافت
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دهد و با توجه به سطح معناداری مناسبی را نشان می

( معنادار است.  ضریب تأثیر استاندارد 81/8ذکر شده )

به دست آمده برای متغیر پارادایم نوین اکولوژیکی 

. است که این مقدار عدد نسبتاً کوچکی را نشان 142

( 81/8ا با توجه به سطح معناداری ذکر شده )دهد اممی

که  دهدیمباشد. ضریب تولرانس هم نشان معنادار می

 میزان هم خطی متغیرها کم است. 

 

 گیریبحث و نتیجه

 جوامع توسعه و رشد و جمعیت روزافزون افزایش

 تا است شده موجب ،شهرهاکالن گسترش و شهری

 این و نهاده نیفزو به جامد رو زائدتولید مواد  میزان

 بشر مشکالت و معضالت از یکی صورتبه ،مسئله

 در را او ستیزطیمح هم و سالمت هم که درآید

 دفن خطرات این، بر عالوه دهد. قرار معرض خطر

 اساسی معضالت از یکی امروزه که زباله بهداشتی

 سالمت تواندمی خود نوبه به آید،می حساببه کشور

 یهابرنامه داشتن لذا اید.نم تهدید را بشری جوامع

 ٔ  نهیدرزم پایدار سیاستی تدوین و بهداشتی مدون

 بازیافت و جداسازی نیز و دفع ،ونقلحمل آوری،جمع

 این در اجرا قابل قوانین وضع و جامد زائد مواد

 مشکالت ناشی از را بشری جوامع تواندمی خصوص،

بخشد.  رهایی جامد زائدمواد  یربهداشتیغ دفن از

نقش مؤثری ایفا  ل انسانی در تولید و بازیافت زبالهعوام

های آنان ها و گرایشنموده و لذا شناخت نگرش

ریزی مدیریت زباله و بازیافت کمک مؤثری در برنامه

نماید. لذا، این پژوهش سعی در جهت نگرش ارائه می

بر آن  مؤثرو عوامل  ستیزطیمحو رفتار مردم نسبت به 

 (. 8انجام شد)

این پژوهش ارتباط و تأثیر متغیرهایی بر رفتار در 

ریست محیطی به دست آمد که نشان از تأثیرپذیری 

 یطیمحستیززیاد عوامل اجتماعی در رفتارهای 

ذکر شد، محققان  قبالًکه  گونههمانشهروندان دارند. 

به بررسی عوامل تأثیرگذار  یطیمحستیز یشناسجامعه

متغیرهای جمعیت  هازجمل یطیمحستیزبر رفتارهای 

شناختی )سن، جنس، طبقه اجتماعی، محل سکونت، 

وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و سن فرزندان(، گرایش 

 یطیمحستیزسیاسی، ایدئولوژی سیاسی، عملکرد 

و عقیده دینی  یطیمحستیز، آگاهی هاملت

. همچنین با توجه به نتایج تحقیق سعی شده اندپرداخته

در کنار نتایج تحقیقات پیشین  است که این نتایج را

 از: اندعبارتاختصار  صورتبهمقایسه کنیم که 

زیستی افراد باالتر باشد، رفتار چه نگرش محیط هر

زیستی در از نگرش محیط یجزئ عنوانبهبازیافت نیز 

( 6)ر دارد. نتایج تحقیق بست و مایرلسطح باالتری قرا

رفتارهای  نیز ارتباط مثبتی بین نگرش محیط زیستی و

این تحقیق با  را نشان داده است. نتایج یطیمحستیز

( نیز همخوانی 11(، امامقلی)18)تحقیق چیاه و فائو

دارد. بین نگرش نسبت به بازیافت و رفتار 

رابطه معنادار و مثبت به دست آمده  یطیمحستیز

قیق امامقلی، شاهنوشی و است. که با نتایج تح

-همچنین، ارتباط معنی ( همخوانی داشت.12)عبداللهی

که  بدست آمد یطیمحستیز رفتارداری بین جنسیت با 

 (.  11با نتایج تحقیق امامقلی همخوانی داشت)

رابطه معناداری بین وضعیت تأهل با رفتار 

نتایج تحقیق  برخالفبدست نیامد. که  یطیمحستیز

امامقلی  بود، ایشان رابطه معناداری بین وضعیت تأهل با 

یط زیستی بدست آورد. نتایج تحقیق افروز و رفتار مح

( حاکی از ارتباط معنادار بین میزان 11همکارانش)

درآمد و تولید زباله بوده است. همچنین نتایج تحقیق 

( نیز با نتایج این تحقیق همخوانی دارد، 14مهمت اغلو)

ایشان نیز ارتباط مثبتی بین میزان درآمد با رفتار محیط 

اند. همچنین تفریحی را نشان داده هایزیستی در محیط

بین رفتار بازیافت و سطح تحصیالت پاسخگو رابطه 
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( نیز 17)اری وجود ندارد. وانگ و همکارانشمعناد

ارتباط معناداری بین تحصیالت و رفتار بازیافت 

اند. همچنین نتایج تحقیق های الکترونیکی نیافتهزباله

انی دارد، مهمت اغلو نیز با نتایج این تحقیق همخو

که ارتباط مثبتی بین  انددهیرسایشان نیز به این نتیجه 

های میزان سواد با رفتار محیط زیستی در محیط

 برخالفتفریحی وجود ندارد. اما نتایج این تحقیق 

( بود که در تحقیق 10نتایج تحقیق ابلیوتیس و دیگران )

ایشان، میزان تحصیالت، مهمترین عامل مؤثر بر اقدام 

والدین برای باال بردن سطح آگاهی محیط زیستی 

 فرزندان بود. 

طبق نتایج این پژوهش، با توجه به تحقیقات پیشین 

رفت متغیر سطح تحصیالت با رفتار و اینکه انتظار می

-داری داشته باشد. اما ارتباط معنییافت ارتباط معنیباز

داری بین این دو متغیر بدست نیامد. حال این سؤال 

شود که چرا میزان تحصیالت تأثیری اساسی مطرح می

 سؤالدر میزان رفتار بازیافتی ندارد؟ در پاسخ به این 

توان گفت که: به علت عدم انسجام کافی موضوع و می

ردهای اصولی در خصوص آموزش عدم کاربرد رویک

صورت گرفته تأثیر چنانی  یهاآموزش، ستیزطیمح

( 15اند)افراد نداشته یطیمحستیزدر افزایش دانش 

صورت گرفته در حوزه  یهاپژوهشهمچنین، نتایج 

توسط محققان مختلف،  ستیزطیمحوضعیت آموزش 

دهد که مطالب اختصاص ( نشان می18)یعقوب ازجمله

درسی هم  یهاکتابدر  ستیزطیمحموزش یافته به آ

از نظر حجم مطالب نسبت به کل محتوای برنامه درسی 

-و هم از نظر کیفیت مطالب ناکافی است. بنابراین می

توان چنین فرض نمود که به علت جدید بودن آموزش 

در ایران و نبود محتوا و کیفیت مناسب  ستیزطیمح

توان ن، نمیدر نظام آموزشی ایرا ستیزطیمحآموزش 

از کسانی که دارای تحصیالت باالیی هستند، انتظار 

 داشت که دارای رفتار بازیافتی مناسب باشند.

متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر،  هرچند

بینی رفتار بازیافتی افراد متغیرهای تأثیرگذاری در پیش

باشد، اما با توجه به آنچه که نتایج نشان داده است، می

بایست به دنبال عوامل دیگری های آتی میدر پژوهش

 زیستی بود. بینی رفتارهای محیطبرای بررسی و پیش

 

 پیشنهادات

در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق 

-نهیدرزمفوق، پیشنهادهای زیر به محققان و عالقمندان 

 :گرددیمارائه  یطیمحستیزهای فعالیتی 

 قیق حاضر در طور که مالحظه شد تحهمان

یک سطح نسبتاً محدود )محدوده شهری شهر مریوان( 

انجام شده است. لذا الزم است که در محدوده 

تری مورد توجه قرار بگیرد و الزم است تا گسترده

 محققان بعدی به این موضوع توجه کنند.

 های توصیفی مربوط به متغیر با توجه به یافته

که اقداماتی در نماید ، ضروری میمحیطییستزرفتار 

این خصوص صورت گیرد. برای ایجاد رفتار 

پذیرد، باید که از عوامل مختلفی تأثیر می محیطییستز

مردم به نحو بهتری ارتقا یابد. این  محیطییستزرفتار 

همگانی با استفاده از وسایل  یهاآموزشامر از طریق 

آموزشی و  یهاردهارتباط جمعی و برگزاری 

 یرپذامکاندر شهر مریوان  محیطییستز هاییشهما

از جمله سازمان  زیستیطمحاست. لذا متولیان امر 

مرتبط با امر  یهاارگان، شهرداری و سایر زیستیطمح

توانند به برگزاری در شهر مریوان می زیستیطمح

 محیطییستز هاییشهماآموزشی و  یهاکالس

 نمایند. 

 ستی همچنان که ذکر گردید، با توجه به توری

بودن شهر مریوان و همچنین با توجه به وجود تاالب 

زریوار در این محدوده، الزم است تا تحقیقات مشابه 
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 بیشتری در ارتباط با رفتارهای زیست محیطی صورت

 گیرد.
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Abstract: 

Background and Aim: Rapid promotion and development of technology and undesirable change in 

life in some fields, especially in consumption field, caused to face with great amount of rubbish which 

contains different kinds of valuable and toxic materials. If these trashes have not suitable 

management, they are so harmful for both human and environment. Therefore, appropriate recycle 

ways and observance of environmental standards can prevent from occurrence such problems. 

Execution of these methods and standard observance depends on various factors that human factors 

are one of the most important reasons regarding to this field. Therefore, in this study, we try to 

analysis the environmental behavior of tried human factors and social factors which are effective on 

them. 

Material and Method: This study is a kind of surveying research. In addition to gauging method 

and the study object and date analysis level, for gathering information and data in major levels, 

attributive study has been used. Also racemes’ sampling has been used and to determine the volume 

sample, the Cochran formula is used, and in total, 400 questionnaires completed and collected. Then, 

data has been analysis by SPSS software. 
Result: research`s results showed that there is a positive and meaningful relation between new 

ecologic paradigm and environmental behavior. Also, there is a positive and meaningful relation 

between the standpoint toward recycle and environmental behavior. Also, the meaningful relationship 

between sex (gender), income, and job and environmental behavior has achieved. The regression 

analysis results showed that 19 percent of independent variable variances are explicated by dependent 

variables (standpoint toward recycle and new ecologic paradigm). In fact, the coefficient of influence 

in new ecologic paradigm is 0.142 and for variable standpoint toward recycle is 0.465. 

Conclusion: Environmental problems such as global changes in climate, regional air pollution, water 

pollution and etc, are due to human harmful changes in environment. Also, this has been clarified that 

human factors in producing and recycling rubbish, play an important role, therefore, recognizing their 

insights and tendencies helps a lot in rubbish and recycle management programming, and should be 

done by responsible persons. 

Key words: Environmental behavior, Standpoint toward recycle, Environmental standpoint, New 

ecologic paradigm, Marivan city 
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