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  چکیده

محیطي در جهان، باعث توجه و اهمیت بیشتر ها و مشکالت زیستامروزه بروز بحران موضوع و هدف:

محیطي باعث شد که این توجه به موضوع رفتارهای زیست به رفتارهای حامي محیط زیست شده است.
محیطي انجام شود. با توجه به های اخیر تحقیقات زیادی درباره عوامل موثر بر رفتارهای زیستدر سال

محیطي و شناسایي عوامل متعدد موثر بر آن، تحقیق حاضر درصدد افزایش تحقیقاتِ رفتارهای زیست
 محیطي در تحقیقات انجام شده در ایران است.گذار بر رفتارهای زیستترین عوامل تاثیربررسي مهم

ی مقاالت معتبر علمي باشد. جامعه آماری تحقیق همهروش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل مي روش:
 18اند. در نهایت محیطي منتشر شدهبا موضوع رفتارهای زیست 1399تا  1380های هستند که در سال
 مورد تحلیل قرار گرفتند. 2CMAافزار نرم تحقیق انتخاب و با

 36/0محیطي با نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر بین سرمایه فرهنگي و رفتارهای زیست ها:یافته
محیطي با محیطي و رفتارهای زیستباشد. همچنین اندازه اثر ترکیبي نگرش زیستدر حد متوسط مي

محیطي، در تحقیقات مرور شده محیطي و رفتارهای زیستدر حد کم قرار دارد. رابطه ارزش زیست 28/0
 باشد.و در حد کم مي 27/0معادل 
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  مقدمه

زیست ممکن نیست. حتي کساني که از عمق محیطامروزه انکار وجود وضعیت بحراني برای 
خطرناک بودن این وضعیت آگاه نیستند، قبول دارند که هوای پاک و سالم کمیاب شده، جوّ زمین 

تر شده، حیوانات کمتری در محیط زیست حتي نسبت به یک دهه قبل تا در حدّ زیادی گرم
توان آید و در شبها به سختي مي خورند، دیگر سکوت به راحتي به دست نمياطراف به چشم مي
سو در آسمان شهرها دید. حدود شش دهه است که وجود بحراني جدی  ی کمبیش از چند ستاره

بارتری از آن آشکار  و فراگیر در محیط زیست پذیرفته شده است و متأسفانه هر روز ابعاد فاجعه
ای و یا جهاني داشته منطقهای، محیطي ممکن است وسعت ناحیههای زیستشود. ناهنجاریمي

ی پریشان در استان فارس که یک ناحیه را درگیر کرده باشد. برای مثال، خشک شدن دریاچه
دهد، ناهنجاری الشعاع خود قرار مياست و ریزگرد عربي که چندین کشور یک منطقه را تحت

ین که ابعاد جهاني ی زمی ازن و گرم شدن کرهرود و یا سوراخ شدن الیهای به شمار ميمنطقه
 محیطيهای جدی زیستمحیطي جهاني هستند. در حال حاضر آسیبدارد، مشکالت و مسائل زیست

 (.16-9: 1390پور، ی زمین را درگیر کرده است )بهرامتقریباً همه کره

دهد. زیست از خود بروز ميمحیطي رفتاری است که فرد در برخورد با محیطرفتار زیست
اعي بر حسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعي، فرهنگي و شخصیتي خود برخورد افراد هر اجتم

و مسئوالنه  1گرایانهزیست دارند. این رفتارها ممکن است کامالً مثبت، محیطمتفاوتي با محیط
گرایانه، رفتاری است زیست. منظور از رفتار محیطباشد؛ یا برعکس، کامالً منفي و مخالف محیط

نبال کاهش اثر منفي کنش فرد بر جهان طبیعي و ساخته شده به دست انسان که آگاهانه به د
)از جمله کاهش مصرف انرژی و منابع، استفاده از مواد سمي و کاهش تولید مواد زائد(.  است

زیست های افراد جامعه نسبت به محیطای از کنشمجموعه 2محیطي مسئوالنهرفتارهای زیست
زیست های خاص برای رفتار با محیطاسات، تمایالت و آمادگياست که یک طیف وسیعي از احس

 (. 71: 1390کیا، )نواح و فروتن شودرا شامل مي

و تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر ترین رفتارهای زیست محیطي انسان، به عنوان یکي از مهم
و  3یکمحیط زیست، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و محیط گرایان قرار گرفته است. بل

محیطي در خاورمیانه، به این مشکالت در ( در بررسي وضعیت مشکالت زیست2016) همکاران
های زیستي و محیطي و تخریب گونههای آنها ناپایداری زیستایران پرداختند. مطابق بررسي

 محیطي درترین مشکالت زیستجانوری، در خطر افتادن امنیت آب و منابع آبي و آلودگي هوا از مهم
باشد. از نظر آنها، یکي از دالیل اصلي این مشکالت، شهرنشیني سریع و عدم جامعه ایران مي

                                                           
1. Pro- environmental 

2. Environmental responsible behaviour 

3. Blake 
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محیطي را در سطح فردی و سازماني های زیستی آسیبتوجه به توسعه پایدار است که زمینه
ی پایدار و کیفیت های پایداری محیط زیست، توسعهکند. ایران در رعایت شاخصفراهم مي

های پایین را در جداول جهاني به خود اختصاص داده است؛ جایگاه ایران در ره رتبهزندگي هموا
کشور بوده  180در میان  105رتبه  2016های پایداری محیط زیست در سال جدول شاخص

قرار  68در رتبه  2008و در سال  78در مقام  2010است. این در حالي است که ایران در سال 
های دیگری (. از جمله نمونه33: 2016، 1زیستيعملکرد محیط داشت )گزارش شاخص جهاني

که بتوان ادعا کرد که آژیر خطر در محیط زیست به صدا درآمده است عبارتند از: کاهش سطح 
درصد  2میلیون هکتار و مقایسه سهم سرانه  14میلیون هکتار به  21دهه از  3ها طي جنگل

ی آب قابل ی جهاني، تقلیل متوسط سرانهکتار سرانهدرصد ه 8هکتار هر ایراني در مقایسه با 
بیني آن در و پیش 1376متر مکعب در سال  2100، به 1340متر مکعب در سال  7000ید از تجد
ی تنش آبي، خسارات ناشي از آلودگي و ورود ایران به مرحله 1600متر مکعب تا سال  1300حد 

ی این روند، خسارات مذکور میالدی که به دلیل ادامه 2006میلیارد دالر در سال  8هوا بالغ بر 
(. همچنین 2: 1395میلیارد دالر رسید )احمدیان و حقیقتیان،  16میالدی به  2016در سال 

ای در سطح جهان سیزدهم و فرسایش خاک در ایران ی ایران از نظر تولید گازهای گلخانهرتبه
 (. 13: 1393میمندی و همکاران، زاده )حاجي ی آسیا استسه برابر متوسط قاره

محیطي دارد. تبیین های زیستاین آمارها حکایت از وضعیت نامناسب ایران در شاخص
شناسي زیست محیطي است رفتارهای افراد در قبال محیط زیست یکي از مسائل مهم در جامعه

. ضرورت اجتناب نظری، اهمیت کاربردی بسیاری نیز داردای که به دالیل متعدد عالوه بر مسأله
از آلودگي محیط زیست، تأثیر برخي رفتارهای مناسب زیست محیطي بر ارتقای کیفیت زندگي 

مهم با در پیش گرفتن رفتارهای های در اماکني نظیر شهرها، ضرورت کاهش برخي آالینده
مصرف با الهام از این رفتارهای مناسب، و هم چنین های محیطي مناسب و تغییر شیوهزیست

رتباط بسیار مهم میان رفتارهای زیست محیطي و حوزه مصرف انرژی، نمونه مواردی هستند که ا
 (.138: 1392)فاضلي و جعفرصالحي،  اندمحیطي را مهم ساختهتبیین رفتار زیست

زیستي در ایران در دو بعد ساختاری و کنشي قابل بررسي است. در بعد مشکالت محیط
-شود و علت اصلي بحران زیستسبب تخریب محیط زیست ميساختاری، دولت و اقدامات آن 

طلبد و از دامنه این های غلط دولت مردان است که بررسي آن مجالي دیگر ميمحیطي سیاست
باشد. اما بعد دیگر بحران محیط زیست، رفتارهای زیست محیطي شهروندان مقاله خارج مي

ا با محیط زیست و در واقع رفتار نامطلوب هاست. در این بعد که بر رفتارها و تعامالت انسان
شویم رفتارهای نامطلوب زیست محیطي در زیست محیطي توجه دارد، با اندکي تأمل متوجه مي

ی ایران از حالت فردی خارج و تبدیل به مسأله اجتماعي شده است. عدم حساسیت نسبت جامعه
                                                           
1. Global environmental performance index 
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ده از لوازم یک بار مصرف، استفاده از رویه از انرژی در منازل، استفابه محیط زیست، استفاده بي
، دفع مواد زائد به روش غیر بهداشتي، ریختن هاکشوسایل نقلیه شخصي، استفاده از انواع آفت

آوری و عدم تفکیک های سطح شهرها، جمعهای جنگلي و پارکزباله در معابر عمومي، پارک
محیطي دیگر همگي نشان از  زباله به منظور بازیافت و بسیاری از رفتارهای مخرب زیست

کند همواره دارای رفتارهای نامطلوب زیست محیطي است. اجتماعي بودن انسان ایجاب مي
کنش متقابل با همنوعان خود باشد؛ کنش و رفتاری که به ناچار باید در یک بستر و محیط 

جمعي با مشترک شکل گیرد. از این رو، تک تک افراد جامعه چه به شکل فردی و چه به صورت 
هاست که انسان با نام پیشرفت به دست تکنولوژی، محیط اطراف خود تعامل دارند اما مدت

-تعامل میان خود و طبیعت را به اعتراض تبدیل کرده است. این مسأله باعث مشکالت زیست

ی منابع طبیعي، آلودگي هوا و افزایش رشد جمعیت شده و زندگي مردم را محیطي جهاني درباره
 (.69: 1390کیا، )نواح و فروتن لش جدی مواجه ساخته استبا چا

محیطي در جامعه در طي دو دهه گذشته به دالیل متعددی میزان توجه به رفتارهای زیست
ی رفتارهای ایران بیشتر شده است. این خود منجر به تزاید میزان تحقیقات علمي در حوزه

به طوری که جامعۀ علمي با اطالعات  محیطي در چند دهۀ گذشته در کشور شده است،زیست
ای در باب ابعاد سبب شناختي مواجه گردیده است. در این حوزه به دلیل تعدد وسیع و انباشته

محیطي، یک آشفتگي و ابهام درباره تحقیقات موجود و تکثر عوامل موثر بر رفتارهای زیست
لذا در این تحقیق ود دارد. محیطي در کشور وجعامل یا عوامل مهم موثر بر رفتارهای زیست

، چکیده و ماحصل سعي شده با بررسي دقیق و موشکافه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه
رفتارهای گیری کلي از عوامل موثر بر مند نشان داده شود تا یک نتیجهآنها به صورت نظام

با استفاده از اصول و  در تحقیق حاضرریزان این حوزه قرار گیرد. در اختیار برنامهمحیطي زیست
قواعد روش فراتحلیل به کاربرد این روش در خصوص تحقیقات انجام شده در حوزة رفتارهای 

در تحقیقات انجام شده »محیطي پرداخته و کوشیده شده است به سؤال پاسخ داده شود که زیست
محیطي در زیستمحیطي، چه عواملي بیشترین تاثیر را بر رفتارهای ی رفتارهای زیستدر زمینه

 ؟ «ایران دارند

های روشي تحقیق استوار است. در باب اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر بیشتر بر جنبه
های علوم اجتماعي کمتر نیازمند انجام توان بیان کرد که بیشتر حوزهضرورت تحقیق مي

 ،1)کارد ارندتحقیقات بیشتر هستند و در مقابل آنها بیشتر به سازماندهي تحقیقات موجود نیاز د
آید که های تخصصي، نتایج ضد و نقیضي به وجود مي(. با افزایش تولیدات علمي در حوزه2011

حل مبتني شود. راهنیاز به وجود روش ترکیبي برای غلبه بر این تضادها بیشتر از قبل احساس مي
بر شواهد متضاد از لحاظ پیامدهای گوناگون جهت پیشرفت بیشتر در یک حوزه و برای کاربرد 

                                                           
1. Card 
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(. در همین راستا، در این تحقیق با 5: 1396)نوغاني و میرمحمدتبار،  عملي اغلب ضروری است
 محیطي و وجود تضاد در برخي نتایجتوجه به افزایش تولیدات علمي در حوزه رفتارهای زیست

این تحقیقات با استفاده از فراتحلیل به غلبه بر تضادهای موجود در تحقیقات این حوزه پرداخته 
ترین عوامل شده است. این تحقیق ترکیبي با هدف خالصه کردن نتایج قبلي و شناسایي مهم

ی شناسایي عوامل محیطي، از انجام تحقیقات مشابه و تکراری در حوزهموثر بر رفتارهای زیست
 کند.محیطي در ایران جلوگیری ميثر بر رفتارهای زیستمو

های اجتماعي گاه نیازمند برآورد توان گفت که سیاستدرباره اهمیت تحقیق حاضر مي
های موجود، چنین های توصیفي خاصي است که با توجه به پژوهشدقیقي از مشخصه

صه کردن انبوهي از مطالعات در هایي را نشان دهند. فراتحلیل با خالها و تغییرپذیریپراکندگي
ای مختصر از تعداد زیادی از تحقیقات ارائه دهد و هم با تواند خالصهپیشینه تحقیق هم مي

ترکیب نتایج متضاد تحقیقات مختلف، بر مشکل نتایج متضاد در پیشینه تحقیق فائق آید. 
ی سیاستگذارای ابتدا باید فراتحلیل برای سیاستگذاران بیشترین اهمیت را دارد. چراکه آنها برا

ای از تحقیقات قبلي در حوزه خاص را بدانند و سپس درک درستي از تاثیر عوامل مختلف خالصه
بر متغیر مورد نظر در تحقیقات قبلي داشته باشند تا بتوانند راهکارهای عملي ارائه نمایند. 

محیطي کمک فتارهای زیستی رگذاران اجتماعي در حوزهبنابراین، نتایج این تحقیق به سیاست
های محیطي، راهکارها و برنامهترین عوامل موثر بر رفتارهای زیستکند تا با شناسایي مهممي

 زیست تدوین نمایند.بهتری برای ارتقای سطح رفتارهای حامي محیط

 محیطیرویکردهاي نظري مربوط به رفتارهاي زیست

کند که در قسمت پیشینه تحقیق ، اشاره مي( در بررسي مراحل انجام فراتحلیل2009) 1کوپر
های مستقل و وابسته مورد بررسي بیشتر به نظریات و تحقیقاتي اشاره شود که رابطه بین متغیر

در فراتحلیل را نشان دهند تا خواننده در ابتدا درکي کلي از مهمترین نظریاتي که در این حوزه 
قسمت از تحقیق حاضر، به چند نظریه مهم در باب وجود دارد، پیدا کند. در همین راستا، در این 

 گردد.محیطي اشاره ميرفتارهای زیست

ی نظریات و انجام های اخیر در زمینهتوسعه :2استرن هنجار–عقیده –ي ارزشنظریه
ی رفتارهای انساني فراوان، نویدبخش تدوین یک چهارچوب تحلیلي برای مطالعههای پژوهش

محیطي با توجه به آثار آن قابل تعریف نهد. رفتار زیستروی ميزیست پیش در قبال محیط
محیطي با توجه به اثرات آن بر ذخایر ماده و انرژی و همچنین تحت الشعاع است. رفتار زیست

(. برخي 1997)استرن،  1شودتعریف مي 4کرهو زیست 3هابومقرار دادن ساختار و پویایي زیست

                                                           
1. Cooper 

2. Stern's theory of Value –Belief -Norm  
3. Ecosystems  
4. Biosphere  
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گذارند و مستقیماً بر محیط زیست اثر مي 3های خانگيدفع زباله یا 2زدایيها مثل جنگلفعالیت
ساز اند. برخي رفتارهای دیگر، در واقع به طرز غیرمستقیمي، زمینهمحیطيجزو رفتارهای زیست

زیست تاثیر دارد. به عنوان مثال، رفتارهایي شوند که بر محیطهایي ميها و انتخابایجاد تصمیم
های المللي، قیمت کاالها و اجناس در بازارهای جهاني و سیاستینهای توسعه بکه سیاست

ترند. بنابراین محیطي ملي که به مراتب بعضاً از رفتارهای مستقیم تاثیرگذار مهممالیاتي و زیست
تقسیم کرد. در  5و قصد محور 4ی کلي تاثیر محورمحیطي را به دو دستهتعریف رفتار زیست

( هر دو تعریف در 2000زعم استرن )تقل رفتار مدنظر هستند. بهتعریف قصد محور عوامل مس
ی ارزش را به هنجار نظریه –باور  –ی ارزش محیطي حائز اهمیتند. نظریهمطالعه رفتار زیست

-دهد. در این نظریه فرض بر این است که پیامد فعالپیوند مي 6ی فعال سازی هنجارینظریه

ودن یک موضوع، با هم مغایرت دارد. از این رو، افرادی که سازی هنجارها با پیامد ارزشمند ب
ی آن را محیطي تهدید کنندهی شرایط زیستهای دیگر موجودات ارزش قائلند، دغدغهبرای گونه

شان محیطيی زیستاند و دغدغهدوستي که مردم برایشان با اهمیتدارند. دقیقا مانند افراد نوع
 ( .1999 )استرن، و رفاه این مردم است ی به خطر افتادن سالمتدرباره

بین و در قالب نظریه کنش معقوالنه، فیش :7ریزي شدهنظریه کنش معقوالنه و رفتار برنامه
باشد. قصد و ( معتقد بودند که بزرگترین تبیین کننده رفتار افراد، قصد و نیت آنها مي1975) 8آیزن
دهد که گذارند. نیت افراد همچنین نشان ميمي های افراد عواملي هستند که بر رفتار تاثیرنیت

دهند. به طور کلي، اگر نتیجه عملي کنند و یک رفتار خاص را ترجیح ميافراد چگونه تالش مي
برای فرد مثبت باشد فرد بیشتر برای انجام آن گرایش دارد. بر پایه این نظریه، قصد و تمایل 

های ذهني مرتبط با آن رفتار به رفتار و هنجاریشخص به انجام رفتار از دو عامل گرایش نسبت 
پذیرد. گرایش به رفتار یک متغیر فردی است که طي آن، فرد خوب یا بد بودن یک تأثیر مي

کند. هنجار منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعي است که رفتار را از نظر خودش ارزیابي مي
کند. در شرایطي که گرایش ها و يشخص آنرا برای انجام کاری)رفتاری( احساس و ادراک م

هنجارها، هر دو، در رابطه با رفتار مثبت باشند، قصد به انجام رفتار معین افزایش خواهد یافت. 
عناصر نظریه آیزن و فیش باین از دو عنصر اصلي تشکیل شده است: بخش شخصي و بخش 

                                                                                                                                        

 ، یعني هوا، جو ، آب و خاک است. یوسفر: قسمت قابل زندگي کره زمینبا .1

2. Deforestation   / clearing forest 

3. Disposing  of household waste  

4. Impact-oriented 

5. Intent-oriented  

6. Norm -activation  theory  

7. Reasonable Action and Planned Behavior Theory 

8. Fishe Bein and Ajzen 
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(. آیزن و 181: 1991اجتماعي که ترکیب آنها پیش بیني کننده یک قصد رفتاری است)آیزن،
( نظریه کنش معقوالنه را در مواردی که رفتار شخص با یک کنترل اجتماعي 1992) 1درایور

ریزی شده بسط دادند. این نظریه مدعي است که محرک شود، تحت عنوان رفتار برنامهمواجه مي
وجود رفتار شخص که به وسیله گرایش رفتاری، حمایت اجتماعي و کنترل رفتار درک شده به 

توان مدعي شد که رفتار کند. با توجه به این دو نظریه ميآید، رفتار فرد را مشخص ميمي
 باشد. محیطي( افراد متاثر از باروها، هنجارها و کنترل رفتار ادراک شده مي)زیست

( در قالب نظریه چرخه ادواری تولید 2008) اشنایبرگ :2نظریه چرخه ادواري تولیدِ اشنایبرگ
شوند و در مرکز آن، زیستي از چرخه تولید تازه ظهور پدیدار مياست که مشکالت محیط معتقد

داری بر پا شده این سیستم بر مبنای محرک قوی جهت گسترش تولید و بازارها در نظام سرمایه
است. در منطق چرخه ادواری تولید سرمایه هم جایگزین کارگران شد و هم مستلزم مقادیر رو به 

آالت جدید )انرژی، منابع طبیعي به عنوان مواد خام، جهت به حرکت درآوردن ماشینرشدی از 
ها بود های بیشتر از قبل از اکوسیستمهای زباله بود. این گسترش مستلزم برداشتآب( و مکان

)مواد خام و انرژی( و از اینرو به تهي سازی بیشتر منابع طبیعي منجر شد. این گسترش منجر به 
های مواد شیمیایي سمي و دیگر اشکال زبالۀ ها نیز شد )آلودگيای بیشتر در اکوسیستمهافزودن

هایي برای ضایعات ها بطور فزاینده به عنوان منابع مواد خام و چاهخشک(. از اینرو، اکوسیستم
سمي مورد استفاده قرار گرفتند و در نتیجه بطور فزاینده تخریب شدند در حالي که میزان سود 

طلبي توان بیان کرد که افزایش تولیدات صنعتي و منفعتداران باالتر رفت. بنابراین، ميیهسرما
 گردد.محیطي ميهای اقتصادی منجر به رعایت کمتر رفتارهای زیستافراد و نظام

تواند به سه شکل وجود داشته باشد: در حالت مي از نظر بوردیو، سرمایه فرهنگي: نظریه بوردیو
یعني به شکل خصائل دیرپای فکری و جسمي، در حالت عینیت یافته به شکل  تجسم یافته؛

آالت و غیره( که ردپا یا تحقق ها، ادوات، ماشیننامهها، لغتکاالهای فرهنگي )تصاویر کتاب
ها و غیره است و باألخره در حالت نهادینه شده؛ یعني شکلي از ها یا نقد این نظریهنظریه
باید حسابش را جدا کرد؛ زیرا خواص اصلي خود را به طور کامل، به سرمایه یافتگي که عینیت

(. حالت نهادینه 1384کند )بوردیو، مي فرهنگي که بنا به فرض، ضمانت کننده آن است، واگذار
یابي سرمایه فرهنگي به شکل مدارک و مدارج آموزشي، یک راه خنثي کردن شده، عینیت

که این سرمایه متجسد، با جسم فرد حد و مرز یکسان دارد.  خواصي است که ناشي از آن است
یابي چیزی است که موجب تفاوت میان سرمایه خودآموخته و سرمایه فرهنگي این عنیت

باشد و از نظر رسمي، مستقل از شخص مستظهر به مدارج آموزشي و امتیازات ضمانت شده مي
 (.51: 1393)واقفي و حقیقتیان،  حامل است

                                                           
1. Driver 

2. Schnailberg's Treadmill of Production 
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 ی فرهنگي نهادی، قبل از هرچیز وجود افراد بای سرمایهدیو معتقد است که الزمهبور     

صالحیت و مستعد در جهت کسب انواع مدرک تحصیلي و دانشگاهي است. از طرف دیگر، 

مستلزم وجود نهادهای رسمي که این مدرک تحصیلي را صادر و هم به آن رسمیت بخشند، 

ه، این است که به شکل پلي میان اقتصاد و فرهنگ عمل های بارز این سرمایاست. از ویژگي

(، یکي از عوامل 1380(. به اعتقاد آزادارمکي)19: 1393زاده میمندی و همکاران، )حاجي کندمي

های ایراني های مردم ایران، خانواده است. بر این اساس، خانوادهاجتماعي مسلط در تبیین کنش

ها و رفتارهای ن خویش از بدو تولد زمینه را برای کنشتوانند با آموزش و تربیت فرزندامي

محور در راستای حمایت از محیط زیست، بیش از محیطي و داشتن نگرش زیستمسؤالنه زیست

های محیطي در رشتهشناسي زیستهایي از جامعهپیش مهیا کنند. هم چنین وجود درس

های فني زیست در مهارتهای چگونگي رفتار نسبت به محیطتحصیلي و آموزش مهارت

ها و رفتارهای تواند در کنار افزایش تحصیالت افراد، زمینه را برای انجام کنشای، ميحرفه

محیطي، مهیا کند. بر این های زیستمحیطي در جامعه مواجه شده با بحرانی زیستمسؤالنه

هنگي افراد افزایش ی فری فرهنگي، سرمایهتوان فرض کرد با افزایش ابعاد سرمایهاساس، مي

محیطي در جامعه نسبت به یستمحور و رفتارهای زنتیجه نگرشي زیست یابد و درمي

 (.98: 1391)صالحي و امامقلي،  زیست صورت گیردمحیط

بندی از نظریات مطرح شده باید بیان کرد که دانش و آگاهي درباره محیط در یک جمع

( مدعي هستند 1997( و استرن )1975بین و آیزن )زیست از اهمیت زیادی برخوردار است. فیش

تواند گرایش و هنجارهای ذهني افراد را تغییر دهد و از این طریق منجر به تغییر که دانش مي

( که اصطالح سرمایه فرهنگي بازنمای 2004رفتار شود. از طرف دیگر، باید بیان کرد که هایس )

های گوناگون و گذاری، طبقه اجتماعي، سرمایهجمع نیروهای غیراقتصادی مثل زمینه خانوادگي

( سه منبع عمده سرمایه 1384تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت و مانند اینهاست. از نظر بوردیو )

فرهنگي پرورش خانوادگي، آموزش رسمي و فرهنگ شغلي است و انباشت سرمایه فرهنگي در 

دارندگان سرمایه فرهنگي و آنهایي که  هایي درافراد از طریق این سه منبع، سبب بروز تفاوت

رسد سرمایۀ فرهنگي که متغیری به نسبت جدید در حوزة شود. به نظر ميفاقد آن هستند، مي

های انسان و باالخص نوع رفتارش با کننده در اعمال و رویهشناسي است، عاملي تعیینجامعه

رمایۀ فرهنگي افراد در اشکال توان فرض نمود با افزایش سمحیط زیست باشد. بنابراین، مي

تری در جامعه نسبت به محیط زیست گوناگون آن و در نتیجه این افزایش، رفتارهای مسئوالنه

( 2008زیست مطابق نظریه اشنایبرگ)طلبانه در قبال محیطصورت گیرد و رفتارهای منفعت

های مرتبط با و دانشتوان بیان کرد که تاکید بر سرمایه فرهنگي یابد. بنابراین ميکاهش مي
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محیطي بر تواند از طریق تاثیر بر ارزش، گرایش و هنجارهای ذهني زیستزیست ميمحیط

زیستي اثر بگذارد و از این طریق باعث کاهش رفتارهای مخرب رفتارهای مسئوالنه محیط

 زیست شود.محیط

 روش:

ن را به عنوان ترکیب نتایج از و آنامند ها ميرا هنر ترکیب تحقیقات و تحلیل تحلیل 1فراتحلیل
کنند. یک فراتحلیل از یک های آن تعریف ميمطالعات مستقل به منظور منسجم کردن یافته

های مشترک یا تعریف عملیاتي مشترک از متغیرهای مستقل و وابسته گروه از مطالعات با فرضیه
 3مندآماریِ مرور نظام(. امروزه، فراتحلیل را به عنوان بخش 1976، 2)گالس تشکیل شده است

های دقیق و منظم گیرند که یک سوال تحقیق مشخص و تعریف شده دارد و از روشدر نظر مي
ها از تحقیقاتي که آوری و تحلیل دادهبرای شناسایي، انتخاب و ارزیابي تحقیقات مرتبط و جمع

 (. 2012 ،4)پیگوت کنندشوند، استفاده ميشامل این مرور مي

گیرد تا مشخص مند قرار مينظام مرور، ادبیات موضوع از منابع مکتوب، مورد در فراتحلیل
شود که بر مبنای تحقیقات گذشته، اثر یک متغیر روی متغیر دیگر چقدر است. این روش مشابه 
تحقیقات مقطعي است که در آن موضوع مورد مطالعه به جای افراد، نتایج تحقیقات است. 

های مختلفي که های پژوهشیات است که در آن برای تلخیص یافتهفراتحلیل یک نوع مرور ادب
شود. در اینجا به این نکته های کمي استفاده ميروی موضوع واحدی انجام شده است، از روش

در  رود که مطالعات مورد بررسي کمي باشند.شود که فراتحلیل فقط زماني به کار ميتاکید مي
شوند آوری ميشود. سپس مسئله فرموله شده و مطالعاتي جمعيفراتحلیل، ابتدا موضوع انتخاب م

های مطالعات اند. مشخصهکه با موضوع مرتبط بوده و همگي فرضیۀ یکساني را بررسي کرده
شود. تبدیل مي 5های آماری به اندازة اثرها و میانگین و سایر دادهاری و استخراج شده، آمارهکدگذ

 شود.م ترکیب شده و اندازة اثرهای ترکیب شده، تفسیر مينهایت، اندازة اثرها با ه در

                                                           
1. Meta-analysis 

2. Glass 

3. Systematic review 

4. Pigott 

کند. اي است که اهمیت اثر آزمایشي یا شدت رابطه بین دو متغیر را منعکس مي( آمارهEffect sizeاندازه اثر ) .5

شوند و در نهایت ي اثر مطالعات مختلف با هم مقایسه ميگردد و سپس اندازههر مطالعه محاسبه ميابتدا اندازه اثر 

شود تا درباره تاثیرگذاري آن اثر اندازه اثر کلي رابطه بین دو متغیر یا اثر آزمایشي در چند مطالعه محاسبه مي

 (.2009کاران، استین و هم)برون گیري شودآزمایشي یا رابطه بین دو متغیر نتیجه
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گیرد. در مند مقاالت مورد بررسي قرار ميدر این تحقیق ابتدا با استفاده از روش مرور نظام
مند به موضوعاتي مانند حوزه بررسي مطالعات، روش تحقیق مقاالت، جامعه آماری و مرور نظام

مند، به بررسي اندازه اثر هر شود. بعد از مرور نظامداخته ميمتغیرهای استفاده شده در مقاالت پر
 یک از متغیرها پرداخته شد.

محیطي در ایران جامعه آماری این بررسي، شامل کلیه مقاالت با موضوع رفتارهای زیست
چاپ شده است.  1399تا پایان سال  1380پژوهشي از سال است که در مجالت معتبر علمي

باشد. در در مقاالت مي محیطيت هم پرداختن به موضوعات رفتارهای زیستشرط انتخاب مقاال
 مقاله مرتبط با موضوع از مجالت معتبر انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. 18نهایت 

های های مورد نظر، پس از استخراج دادهآوری شده از پژوهشبرای تحلیل اّطالعات جمع

برای  1نمونه و جهت رابطه، از برنامه فراتحلیل جامعنیاز مثل ضریب همبستگي، حجم مورد 

شده از طریق های استخراجانجام محاسبات آماری فراتحلیل استفاده گردید. بدین ترتیب که داده

های اثر به روش هانتز و تبدیل به اندازه اثر با ترکیب اندازه 2های ارائه شده توسط وولففرمول

افزار هانتر و اشمیت در نرم ترکیب اندازه اثرات کلي به روش مورد تحلیل قرار گرفتند. 3اشمیت

جامع فراتحلیل با در نظر گرفتن میانگین وزني اندازه اثرات مطالعات مختلف برای حذف اثرات 

(. همچنین 2009استین و همکاران، )برون باشدخیلي باال یا پایین مي کاذب مثل حجم نمونه

 (. 1)مطابق جدول  بهره گرفته شد 4ل کوهنبرای تفسیر اندازه اثر از جدو

 (1977 )کوهن، ها: توزیع طبقات اندازه اثر بر مبناي برآورد آماره1شماره جدول 

 dمقدار  rمقدار  معنی اندازه اثر

 5/0کمتر از  3/0کمتر از  اندازه اثر کم

 8/0تا  5/0از  5/0تا  3/0از  اندازه اثر متوسط

 و بیشتر 8/0 بیشترو  5/0 اندازه اثر زیاد

 هاي تحقیق:یافته

 مند:مرور نظام

                                                           
1. comprehensive meta-analysis 

2. Wolf 

3. Haunter and Schmite 

4. Cohen 
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حسب حوزه مطالعاتي در تحقیقات مرور شده ی توزیع فراواني و درصدی برهندهدنشان 2جدول 

 13) درصد 5/72دهد که باشد. نتایج این جدول نشان ميمحیطي ميدر زمینه رفتارهای زیست

شناسي بوده است و این مقدار دارای حوزه جامعهمورد( از تحقیقات انجام شده مورد بررسي در 

مورد( دارای  3) درصد 5/16بیشترین میزان است. بعد از آن، حوزه علوم تربیتي و روانشناسي با 

مورد( کمترین میزان را به خود  2) درصد 11باشند. حوزه علوم کشاورزی با بیشترین میزان مي

 اختصاص داده است.

 وانی و درصدي بر حسب حوزه مطالعاتی تحقیقات مرور شده: توزیع فرا2شماره جدول 

 درصد تعداد حوزه مطالعاتی

 5/72 13 جامعه شناسي

 5/16 3 علوم تربیتي و روانشناسي

 11 2 علوم کشاورزی 

 100 18 جمع کل

حسب روش تحقیق تحقیقات مرور شده در زمینه توزیع فراواني و درصدی بر 3جدول 
دهد. نتایج حاصله از مرور متون تحقیقاتي برگزیده برحسب را نشان ميمحیطي رفتارهای زیست

های به کار رفته در مطالعات مربوط به رفتارهای دهد که نوع روشروش تحقیق نشان مي
مورد( به  16) درصد 89تحلیلي با  -باشد. روش توصیفيمحیطي خیلي متعدد و متنوع نميزیست

 -حقیقات مرور شده مطرح است. در مراتب بعدی روش عليترین روش مطالعه در تعنوان شایع
های توصیفي و تحلیلي مورد( قرار دارند. بیشترین تحقیقات با روش 2) درصد 11ای با مقایسه

محیطي با روش انجام شده است و هیچ مورد از تحقیقات مرور شده در زمینه رفتارهای زیست
 کیفي صورت نگرفته است. 

 توزیع فراوانی و درصدي بر حسب روش تحقیق: 3شماره جدول 

 درصد تعداد روش تحقیق

 89 16 تحلیلي-توصیفي

 11 2 ایمقایسه-علي

 100 18 جمع کل
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توزیع فراواني و درصدی بر حسب جامعه مورد بررسي تحقیقات مرور شده در  4جدول 
 8) درصد 46، 4های جدول شماره دهد. طبق دادهمحیطي را نشان ميزمینه رفتارهای زیست

مورد( از تحقیقات مرور شده بر روی کارکنان دانشگاه و کارکنان ادارات شهروندان شهرهای 
باشد. بعد از آن، جامعه آماری مختلف کشور تمرکز کردند که این دارای بیشترین میزان مي

اند. دهی بعدی را به خود اختصاص دامورد(، رتبه 3) درصد 5/16آموزان و دانشجویان با دانش
های مورد( در رده 2درصد) 11همچنین جامعه آماریِ گردشگران، کشاورزان و کارمندان هر کدام با 

 باشد.مورد(، دارای کمترین میزان مي 1درصد) 5/5با روستاییان بعدی قرار دارند. جامعه آماری 

 : توزیع فراوانی و درصدي بر حسب جامعه مورد بررسی4شماره جدول 

 درصد تعداد جامعه آماري

 46 8 شهروندان

 5/16 3 آموزان و دانشجویاندانش

 11 2 گردشگران

 11 2 کشاورزان

 11 2 کارمندان

 5/5 1 روستاییان

 100 36 جمع کل

را نشان  1محیطيتوزیع فراواني و درصدی بر حسب میانگین رفتارهای زیست 5جدول 
اند محیطي را گزارش کردهرفتارهای زیستتحقیق مرور شده میانگین  18تحقیق از  12دهد. مي

تبدیل شدند و با توجه به حد باال و  Zها به نمره استاندارد ی میانگینهمهکه محققان تحقیق 
 5و در قالب جدول  ی کم، متوسط و زیاد جای گرفتپایین نمرات استاندارد شده، در سه دسته
درصد از مطالعات مرور شده میانگین  83دهد حدود ارائه دادند. نتایج این جدول نشان مي

اند و این دارای بیشترین میزان است. محیطي را متوسط و زیاد گزارش نمودهرفتارهای زیست
 در حد کم قرار دارد. درصد از تحقیقات 17محیطي میانگین رفتارهای زیست

 محیطیرفتارهاي زیست : توزیع فراوانی و درصدي بر حسب میانگین5شماره جدول 
                                                           

ها به نمره ي میانگینهاي مختلف براي سطح سنجش رفتارهاي زیست محیطي، همهها و مقیاسبا توجه به دامنه .1

تفاضل نمره خام و میانگین نمرات »تبدیل شدند. براي تبدیل نمره خام به نمره استاندارد از فرمول  Zاستاندارد 

 استفاده شد. «تقسیم بر انحراف معیار نمرات



 195 محیطي در ایران )فراتحلیلي از تحقیقات موجود(بررسي عوامل موثر بر رفتارهاي زیست
 

 درصد تعداد محیطیمیانگین رفتارهاي زیست

 17 2 کم

 5/41 5 متوسط

 5/41 5 زیاد

 100 12 جمع کل

توزیع فراواني و درصدی بر حسب نظریات مورد استفاده در تحقیقات مرور شده در  6جدول 
مورد( از  5درصد) 28های این جدول، دهد. طبق دادهمحیطي را نشان ميزمینه رفتارهای زیست

تحقیقات مرور شده از نظریه استرن به عنوان چهارچوب نظری استفاده کردند که این دارای 
ی بعدی را به خود مورد(، رتبه 4) درصد 22باشد. بعد از آن، نظریه بوردیو با بیشترین میزان مي

است. همچنین جامعه نظریات آیزن و فیش بین و فیتکائو و کسل هر کدام با  اختصاص داده
 های بعدی قرار دارند. مورد( در رده 3درصد) 5/16

 : توزیع فراوانی و درصدي بر حسب نظریات مورد استفاده6شماره جدول 

 مقاله 18درصد از  تعداد نظریات مورد استفاده

 28 5 استرن

 22 4 بوردیو

 5/16 3 آیزن و فیش بین

 5/16 3 فیتکائو و کسل

 11 2 شوارتز

 11 2   اوالندر و توجرسون

 11 2   پاتنام

 11 2   کلمن

توزیع فراواني و درصدی بر حسب متغیرهای حاضر در فرضیه تحقیقات مرور شده  7جدول 

دهد. براساس فرضیات طرح شده در تحقیقات مرور محیطي را نشان ميدر زمینه رفتارهای زیست

پرداخته شد. این محیطي متغیرهای مرتبط با رفتارهای زیست بندیشده به استخراج و طبقه
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متغیر است. نتایج این جدول نشان  13متغیرها در فرضیات تحقیقات مرور شده مشتمل بر 

-دهد با توجه به تعدد حضور متغیرها در فرضیات تحقیقات برگزیده، متغیر نگرش زیستمي

بعد اند. مورد، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده 6با تحصیالت شغلي مورد و  9محیطي با 

مورد بیشترین  4و  5محیطي به ترتیب با محیطي و آگاهي زیستاز آنها، متغیرهای ارزش زیست

 باشند.میزان را دارا مي

 

 : توزیع فراوانی و درصدي بر حسب متغیرهاي حاضر در فرضیه7شماره جدول 

 مقاله 18درصد از  تعداد متغیرها

 50 9 محیطينگرش زیست

 33 6 تحصیالت

 5/27 5 محیطيارزش زیست

 22 4 محیطيآگاهي زیست

 5/16 3 محیطي، هنجارهای اجتماعيسرمایه فرهنگي، سرمایه اجتماعي، دانش زیست

 11 2 سبک زندگي

 5/5 1 محیطي، باورمحیطي، انگیزه زیستمحیطي، درک منافع زیستتجربه زیست

 اندازه اثر هر یک از متغیرهاي حاضر در فرضیات:   

محیطي را های اثر متغیرهای مرتبط بر رفتارهای زیستهشت مورد از بیشترین اندازه، 8جدول 

نتایج آزمون ناهمگوني حکایت از معناداری این آزمون  سرمایه فرهنگيدهد. در متغیر نشان مي

ها با مدل آثار ثابت موجه اند، تلفیق آندهد مطالعات تا حد زیادی ناهمگوندارد، که نشان مي

باید از مدل آثار تصادفي به منظور ترکیب نتایج استفاده کرد. درواقع، این آزمون به ما نیست و 

محیطي، به شدت به و رفتارهای زیستسرمایه فرهنگي فرضیۀ مربوط به رابطۀ  3گوید که مي

دهد که رابطه اند. نتایج اثرات تصادفي نشان ميهای مطالعات متفاوتها و مشخصهلحاظ ویژگي

، مثبت و 36/0فرضیه بررسي شده معادل  3محیطي، در و رفتارهای زیست فرهنگيسرمایه 

سرمایه (، اندازه اثر بین 1)جدول  باشد. با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهنمعنادار مي

 باشد.  مطالعه در حد متوسط مي 3در  محیطيو رفتارهای زیستفرهنگي 
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 9محیطي در محیطي و رفتارهای زیسترش زیستمعناداری در آزمون ناهمگوني رابطه نگ

ها با مدل آثار تصادفي موجه اند، تلفیق آنمطالعه حکایت از این دارد که مطالعات تا حد ناهمگون

محیطي و رفتارهای دهد که رابطه نگرش زیستباشد. نتایج اثرات ترکیبي تصادفي نشان ميمي

توان عنادار بود. با توجه به جدول کوهن مي، مثبت و م28/0فرضیه حدود  9محیطي در زیست

مطالعه  9محیطي در محیطي و رفتارهای زیستنتیجه گرفت که  اندازه اثر ترکیبي نگرش زیست

دهد معناداری در آزمون ناهمگوني نشان مي ،محیطيباشد. در متغیر ارزش زیستدر حد کم مي

باشد. نتایج اثرات ار تصادفي موجه ميها با مدل آثاند، تلفیق آنمطالعات تا حدی ناهمگون

 5محیطي، در محیطي و رفتارهای زیستدهد که رابطه ارزش زیستتصادفي ثابت نشان مي

باشد. با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر مثبت و معنادار مي 27/0فرضیه بررسي شده معادل 

مون ناهمگوني رابطه سرمایه کوهن، این اندازه اثر در حد کم قرار دارد. عدم معناداری در آز

مطالعه حکایت از این دارد که مطالعات تا حد  3محیطي در اجتماعي و رفتارهای زیست

دهد باشد. نتایج اثرات ترکیبي ثابت نشان ميها با مدل آثار ثابت موجه مياند، تلفیق آنهمگون

، مثبت و معنادار 24/0فرضیه حدود  3محیطي در که رابطه سرمایه اجتماعي و رفتارهای زیست

اندازه اثر ترکیبي سرمایه اجتماعي و  توان نتیجه گرفت کهجدول کوهن ميبود. با توجه به 

 باشد.مطالعه در حد کم مي 3محیطي در رفتارهای زیست

دهد مطالعات تا عدم معناداری در آزمون ناهمگوني نشان مي هنجارهای اجتماعي،در متغیر 

دهد که باشد. نتایج اثرات ثابت نشان ميها با مدل آثار ثابت موجه ميناند، تلفیق آحدی همگون

 19/0فرضیه بررسي شده معادل  3محیطي، در و رفتارهای زیست هنجارهای اجتماعيرابطه 

باشد. با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن، این اندازه اثر در حد کم قرار مثبت و معنادار مي

 4محیطي در محیطي و رفتارهای زیستآزمون ناهمگوني رابطه آگاهي زیستدارد. معناداری در 

ها با مدل آثار تصادفي موجه اند، تلفیق آنمطالعه حکایت از این دارد که مطالعات تا حد ناهمگون

محیطي و رفتارهای دهد که رابطه آگاهي زیستباشد. نتایج اثرات ترکیبي تصادفي نشان ميمي

توان مثبت و معنادار بود. با توجه به جدول کوهن مي 18/0فرضیه حدود  4محیطي در زیست

مطالعه  3محیطي در محیطي و رفتارهای زیستنتیجه گرفت که  اندازه اثر ترکیبي آگاهي زیست

معناداری در آزمون ناهمگوني نشان  ،محیطيباشد. در متغیر دانش زیستدر حد متوسط مي

باشد. نتایج ها با مدل آثار تصادفي موجه مياند، تلفیق آنندهد مطالعات تا حدی ناهمگومي

 3محیطي، در محیطي و رفتارهای زیستدهد که رابطه دانش زیستاثرات تصادفي نشان مي

باشد. با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر مثبت و معنادار مي 17/0فرضیه بررسي شده معادل 
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عدم معناداری در آزمون  ،ارد. در متغیر تحصیالتکوهن، این اندازه اثر در حد کم قرار د

ها با مدل آثار ثابت موجه اند، تلفیق آندهد مطالعات تا حدی همگونناهمگوني نشان مي

 6محیطي، در و رفتارهای زیستتحصیالت دهد که رابطه باشد. نتایج اثرات ثابت نشان ميمي

باشد. با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر مثبت و معنادار مي 14/0فرضیه بررسي شده معادل 

 کوهن، این اندازه اثر در حد کم قرار دارد.
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 هاي فراتحلیل پژوهش با ترکیب اندازه اثر به روش اشمیت و هانتز: یافته8شماره جدول 

 آماره

 متغیرهای مرتبط

تعداد 
 مطالعه

اثرات 
 ترکیبي ثابت

اثرات ترکیبي 
 تصادفي

اطمینان فاصله
 ثابتاثرات 

اطمینان  فاصله
 اثرات تصادفي

آزمون 
 همگني

درجه 
 آزادی

 2 6/7* 25/0-45/0 30/0-40/0 36/0* 35/0* 3 سرمایه فرهنگي

 نگرش

 محیطيزیست
9 *27/0 *28/0 30/0-24/0 35/0-19/0 *5/52 8 

 ارزش

 محیطيزیست
5 *26/0 *27/0 31/0-25/0 34/0-18/0 *1/14 4 

 2 48/0 19/0-30/0 19/0-30/0 24/0* 24/0* 3 سرمایه اجتماعي

هنجارهای 
 اجتماعي

3 *19/0 *19/0 25/0-14/0 25/0-14/0 8/2 2 

 آگاهي

 محیطيزیست
4 *17/0 *18/0 22/0-12/0 28/0-05/0 *3/16 3 

 دانش

 محیطيزیست
3 *16/0 *17/0 22/0-10/0 25/0-08/0 *1/54 2 

 5 7/3 10/0-16/0 10/0-16/0 14/0* 14/0* 6 تحصیالت

 و معناداری دارد. 05/0به معنای سطح معناداری کمتر از  *

 گیري:بحث و نتیجه

محیطي، آرامش و امنیت زندگي زیست است. فاجعه زیستیکي از مسائل روز جهان، حفظ محیط
زیست برای اکوسیستم، امنیت کند. به دلیل اهمیتي که محیطانسان و سالمتي را تهدید مي

زیست افزایش یافته است. به دلیل دارد، توجه به رفتارهای حامي محیط غذایي و اقتصاد جوامع
محیطي، در چند دهه اخیر تحقیقات زیادی درباره رفتارهای اهمیت مبحث رفتارهای زیست

محیطي را بررسي محیطي انجام شده است که انبوهي از عوامل را موثر بر رفتارهای زیستزیست
، محیطيرفتارهای زیستاز رویکرد ترکیبي به تحقیقات حوزه تحقیق حاضر با استفاده  کردند.

در تحقیقات مرور شده در این محیطي رفتارهای زیستترین عوامل اثرگذار درصدد بررسي مهم
 باشد.حوزه مي

درصد به عنوان  89تحلیلي با -دهد که روش توصیفيمند نشان مينتایج مرور نظام
درصد از تحقیقات مرور  46ترین روش مطالعه در تحقیقات مرور شده مطرح است. همچنین شایع

شده بر روی شهروندان شهرهای مختلف کشور تمرکز کردند که این دارای بیشترین میزان 
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ی بعدی را به درصد، رتبه 5/16آموزان و دانشجویان با باشد. بعد از آن، جامعه آماری دانشمي
درصد از تحقیقات مرور شده از نظریه استرن به عنوان  28اند. حدود هخود اختصاص داد

 باشد. چهارچوب نظری استفاده کردند که این دارای بیشترین میزان مي

محیطي در سه و رفتارهای زیستسرمایه فرهنگي دهد که رابطۀ نتایج فراتحلیل نشان مي
-باشد. همچنین رابطه نگرش زیست، مثبت و در حد متوسط مي36/0فرضیه بررسي شده معادل 

، مثبت و در حد کم بود. در 28/0مطالعه حکایت حدود  9محیطي در محیطي و رفتارهای زیست
فرضیه  5محیطي، در محیطي و رفتارهای زیسترابطه ارزش زیست ،محیطيمتغیر ارزش زیست
 باشد. ، مثبت و در حد کم مي27/0بررسي شده معادل 

محیطي نگرش زیستبررسي نشان داد که سه متغیر سرمایه فرهنگي،  طورکلي نتایج اینبه
در ایران، تاثیر زیادی دارند. مؤید این ادعا، محیطي رفتارهای زیستبر  محیطيو ارزش زیست

در تحقیقات مرور شده در ایران بود. محیطي رفتارهای زیستاندازه اثرات ترکیبي عوامل موثر بر 
، به محیطيمحیطي و ارزش زیستنگرش زیستسرمایه فرهنگي، نتایج تحقیق نشان داد که 

در ایران دارد که این تاثیر در نظریه محیطي رفتارهای زیستنسبت سایر متغیرها، تاثیر زیادی بر 
 شد.بیني ميهنجار پیش–عقیده –ارزش بوردیو، نظریه کنش معقوالنه و نظریه

توانند با آموزش و تربیت فرزندان خویش از های ایراني ميخانواده( 1384مطابق نظر بوردیو)
محور محیطي و داشتن نگرش زیستها و رفتارهای مسؤالنه زیستبدو تولد زمینه را برای کنش

توان فرض کرد در راستای حمایت از محیط زیست، بیش از پیش مهیا کنند. بر اساس نظر او، مي
یابد و درنتیجه نگرشي افراد افزایش مي ی فرهنگيی فرهنگي، سرمایهبا افزایش ابعاد سرمایه

. نتایج تحقیق زیست صورت گیردمحیطي در جامعه نسبت به محیطمحور و رفتارهای زیستزیست
 محیطي در جامعه ایران دارد. حاضر هم حکایت از تاثیر سرمایه فرهنگي بر رفتارهای زیست

انجام رفتاری خود از دو ( قصد و تمایل شخص به 1975بین و آیزن)بر پایه نظریه فیش
پذیرد. گرایش به های ذهني مرتبط با آن رفتار تأثیر ميعامل گرایش نسبت به رفتار و هنجاری

رفتار یک متغیر فردی است که طي آن، فرد خوب یا بد بودن یک رفتار را از نظر خودش ارزیابي 
 برای انجام کاریکند. هنجار منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعي است که شخص آنرا مي

کند. به طور کلي این نظریه مدعي است که محرک رفتار شخص )رفتاری( احساس و ادراک مي
آید، رفتار که به وسیله گرایش رفتاری، حمایت اجتماعي و کنترل رفتار درک شده به وجود مي

ی دهد که تاثیر نگرش بر رفتارهاکند. نتایج تحقیق حاضر هم نشان ميفرد را مشخص مي
 گذارد.محیطي تاثیر ميزیست

گذارد که پیامد هنجار فرض را بر این مي –باور –ی ارزش( در نظریه2000استرن )

سازی هنجارها با پیامد ارزشمند بودن یک موضوع، با هم مغایرت دارد. از این روی افرادی فعال
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ی محیطي تهدید کنندهی شرایط زیستهای دیگر موجودات ارزش قائلند، دغدغهکه برای گونه
های و هنجارهای مهم بر افراد جامعه آن را دارند. به طور کلي استرن مدعي است که ارزش

محیطي تاثیر بگذارد. نتایج تحقیق حاضر هم حکایت از تاثیر ارزش تواند بر رفتارهای زیستمي
 محیطي در جامعه ایران دارد. محیطي بر رفتار زیستزیست

رفتارهای  های تحقیق، برخي از نواقص تحقیقات مرور شده در زمینهبا توجه به یافته
 باشد:محیطي به شرح زیر ميزیست

محیطي با روش کیفي و تعداد اندکي از تحقیقات مرور شده در زمینه رفتارهای زیست -
 میداني صورت گرفته است.

ائیان و محیطي را در جامعه روستتعداد اندکي از تحقیقات وضعیت رفتارهای زیست -
زیست و طبیعت ارتباط های اماری که به محیطاند که باید بیشتر به جامعهکشاورزان بررسي کرده

 محیطي در انها بیشتر بررسي گردد.دارند توجه شود و میزان رفتارهای زیست

های کالن شود که از تحلیلمحیطي پیشنهاد ميبه محققان در زمینه رفتارهای زیست -
دامنه ن این رفتارها استفاده کنند و این موضوع را با ساختارها و نهادهای پهنبیشتری برای تبیی

 در جامعه ایران تحلیل نمایند و خود را به بررسي فردی صرف محدود ننمایند.

 باشد:محیطي نیز بدین شرح ميبرخي از راهکارها برای ارتقای وضعیت رفتارهای زیست

 ها.در مدارس و دانشگاه توجه به آموزش رسمي درباره محیط زیست -

آموزش و آگاهي بخشي درباره اهمیت محیط زیست و رفتارهای مرتبط با آن در  -
 های جمعيرسانه

 ها با موضوع محیط زیست برای عموم مردمها و همایشبرگزاری جشن -

 های آموزشيهای مردم نهاد در برگزاری جلسات و کارگاههای سازماناستفاده از ظرفیت -

 زات برای تخلفات مرتبط با محیط زیستافزایش مجا -
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