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  چکیده:
 رفتارهاي مطالعه محیطی، زیست تمخاطرا و مسائل گسترش با امروزه،

 رفتارهاي است. کرده پیدا مضاعفی اهمیت پژوهشگران براي محیطی زیست
 که است زیست محیط به نسبت جامعه افراد هاي کنش از اي مجموعه محیطی زیست

 رابطه در رفتار انجام منظور به خاص هاي آمادگی و تمایالت احساسات، از وسیعی طیف
 در شده انجام هاي پژوهش بررسی پژوهش این هدف شود. می املش را زیست محیط با

 پژوهش آماري جامعه باشد. می فراتحلیل روش با زیست محیط شناسی جامعه حوزه
 1389 هاي سال فاصله در اخیر سال 10 در که است پژوهشی ـ علمی مقاالت کلیه شامل

 در است. شده هنمای زیست محیط شناسی جامعه موضوع با کشور داخل در 1398 تا
 لحاظ از پس نهایت در که گرفت قرار شناسایی مورد اولیه مقاله 49 حدود اولیه بررسی

 تجزیه براي شدند. انتخاب آماري نمونه عنوان به پژوهش 20 نظر، مورد معیارهاي کردن
 مند نظام مرور است. شده استفاده CMA.2 و SPSS افزارهاي نرم از ها داده تحلیل و

 رشته در دکتري مدرك داراي نویسندگان درصد 75 که، دهد می اننش مطالعات
 شده منتشر 1396 و 1391 هاي سال در ها پژوهش تعداد بیشترین و بودند شناسی جامعه
 مورد اصلی متغیر عنوان به محیطی زیست رفتار متغیر ها پژوهش همه در همچنین، است.
 اثرات اندازه که، دهد می نشان مختلف متغیرهاي اثر اندازه بررسی است. بوده توجه

 آگاهی ،112/0 محیطی زیست دانش ،222/0 محیطی زیست نگرش تأثیر براي تصادفی
 256/0 با برابر محیطی زیست رفتار بر محیطی زیست هاي ارزش و 317/0 محیطی زیست
 بیش محیطی زیست آگاهی متغیر ترکیبی اثر اندازه دهد می نشان که است آمده بدست

  است. بوده متغیرها سایر از
  

 آگاهی محیطی، زیست نگرش محیطی، زیست دانش محیطی، زیست رفتار کلیدي: مفاهیم
  فراتحلیل محیطی، زیست
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  مسأله یانب و دمهمق
 اندیشمندان حساسیت و توجه اخیر، هايسال در محیطی زیست مسائل فراوانی

 است برانگیخته موضوع این به نسبت را شناسان، جامعه ویژه به مختلف، هاي حوزه
)36 2019: Khajenoori, & Dastras.( گیرد قرار توجه مورد باید که مواردي از یکی 

 فردي سالمت براي زیانبار پیامدهاي نخست، گام در محیطی زیست مشکالت که، است این
 قرار ثیرأت تحت را او فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه بعدي گام در و دارد انسان

 حال در محیطی زیست مخاطرات خصوص در عمومی هاي نگرانی دلیل، همین به دهد. می
 مسائل تبیین و تحلیل شناسان جامعه ).Yildiz & et. al, 2011( است افزایش
 نگاه از دانند. می اجتماعی هاي حل راه و شناختی جامعه مطالعات نیازمند را یمحیط زیست

 طبیعی علوم مسئله که اندازه همان به محیطی زیست تغییرات انسانی، علوم اندیشمندان
 مشکالت حل و تبیین درك، بنابراین، هست. هم اجتماعی علوم مسئله است،

al, .et & Jahromi Hemayatkhah ( است شناختی جامعه دانش مستلزم محیطی زیست
 محیطی، مخاطرات با انسانی جوامع مواجهه به توجه با راستا، این در ).:2017 6

 رابطه بررسی هب شناسی، جامعه در نوپا نسبتاً شاخه عنوان به زیست محیط یشناس جامعه
 همراه به را زیست محیط و جامعه ارتباط و پرداخته، طبیعی جهان و جوامع میان

 قرار بررسی و بحث مورد زیست طمحی تخریب یا حفظ در انسانی و اجتماعی هاي ظرفیت
   دهد. می

 دهه در مستقل اي شاخه عنوان به یستز محیط شناسی جامعه پیدایش زمان از
 که موضوعی است. بوده اجتماعی اندیشمندان توجه مرکز در محیطی زیست مسائل ،1980
 محیطی زیست مشکالت که بود این کردند، برجسته زیست محیط هاي سازمان و فعاالن
 بر در را شانزیست محیط و ها انسان بین رابطه زیرا هستند، نیز اجتماعی مشکالت همواره

 پیدا یمحیط زیست مشکالت براي هایی حل راه باشد قرار اگر اساس، همین بر گیرند. می
  دهند. تغییر را خود کنونی مخرب رفتارهاي باید که اند جوامع کل و مردم این شود،

 ,Dunlap & et. al( زیست محیط مطالعات پژوهشگران از برخی دیگر، انداز چشم از
 انسان هاي بدرفتاري و بوده انسان عمل نتیجه محیطی زیست تمشکال که معتقدند )2002

 شناخته جهان به نسبت تهدید خطیرترین عنوان به درازمدت در زیست محیط قبال در
 شرایط بر را ناپذیري برگشت و مضر تغییرات انسان، ناسبنام عملکرد اند. شده

 شد، فائق مشکالت ینا بر نتوان اگر که کند می تحمیل زمین در زندگی و یمحیط زیست
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 زندگی آن در تا داشت نخواهد وجود آینده هاي نسل براي پایدار و دوام قابل انیجه دیگر
  کنند.

 شخصیتی و فرهنگی اجتماعی، خاص مقتضیات و شرایط حسب بر ايجامعه هر افراد
 مثبت، کامالً است ممکن رفتارها این دارند. زیست محیط با متفاوتی برخورد خود

 از منظور زیست. محیط مخالف و منفی کامالً برعکس، یا باشد؛ مسئوالنه و ایانهگر محیط
 جهان بر فرد کنش منفی اثر کاهش دنبال به آگاهانه که است رفتاري گرایانهمحیط رفتار

 استفاده منابع، و انرژي مصرف کاهش جمله (از است انسان دست به شده ساخته و طبیعی
 از اي مجموعه مسئوالنه یمحیط زیست رفتارهاي ائد).ز تولید کاهش و سمی مواد از

 احساسات، از عیوسی طیف یک که است زیست محیط به نسبت جامعه افراد هاي کنش
 ,Navah( شود می شامل را زیست محیط با رفتار يبرا خاص هاي آمادگی و تمایالت

2012: 82.(  
 با دارد ضرورت ست،زی محیط بر انسانی رفتارهاي ثیرأت بودن دوگانه به توجه با
 به حرکت راستاي در را شهروندان رفتارهاي زیست، محیط شناسی جامعه حوزه در کنکاش

 و عمیق مطالعات اینکه، مگر شود نمی عملی امر این شوند. داده سوق پایدار جامعه سمت
 شهروندي بر ثیرگذارأت عوامل و علل شناخت با تا گیرد صورت حوزه این در تخصصی

 و انسانی غیر هاي گونه با سازنده تعامل جهت در را شهروندان هاي کنش ،یمحیط زیست
   کرد. هدایت زیست محیط

 مدنی شهروند کنار در زیستی محیط شهروند زیست، محیط شناسی جامعه علم در
 مهم محیطی زیست شهروندي در آنچه ).Berkowitz & Brewer, 2004( است مطرح
 به مربوط یمحیط زیست شهروندي است. شهروندي ايه حوزه بررسی انداز چشم نوع است،
 در است معتقد )Dobson, 2003( دابسون است. شهروندي نظري سنت قبل هاي دوره
 قبل هاي دوره از را آن که دارد وجود خاصی هاي ویژگی شهروندي، مطالعات سوم دوره
 شهروندي در تعهد و وظیفه بر کیدأت ها، ویژگی ترین مهم این از یکی کند. می متمایز کامالً

  است. حقوق بر کیدأت جاي به محیطی زیست
 توجه مورد امروز گستردگی به گاه هیچ محیطی زیست رفتارهاي و نگرش مفهوم
 )2010( »زیست محیط و ردمم« کتاب در صالحی است. نبوده اجتماعی علوم پژوهشگران

 ـ تولیدي رفتارهاي و اهیوهش شکل، باید محیطی زیست مشکالت حل براي که کند می بیان
 و سازگاري سطح به رسیدن براي فردي زندگی و اجتماعی سازمان هايشیوه مصرفی،

 از بسیاري امروزه چه اگر ).Salehi, 2010( کند پیدا تغییر زیست، محیط بر مثبت ثیرأت
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 رفتارهاي خود، مثبت هاينگرش اساس بر اما دانندمی زیست محیط طرفدار را خود مردم
 به مردم درصد 10 تنها واقع در دهند.نمی انجام زیست محیط حفظ جهت در مثبت
   ).Englis & Philips, 2013( کنند می عمل خود زیستی محیط هاي نگرش

 نگران طرز به محیطی زیست يها بحران امروزه که معتقدند محیطی زیست محققان
 در را موجودات دیگر و سانان حیات که حدي تا کنند، می تهدید را انسان زندگی اي کننده

 تغییرات نظیر محیطی زیست هاي بحران و تهدیدات از برخی اند. انداخته خطر به خاکی کره
 سطح رفتن باال جمعیت، ازدیاد ذا،غ بحران زدایی، جنگل ازن، الیه شدن نازك هوا، و آب

 از اصولی غیر و جویانهبهره استفاده تکنولوژي، پیشرفت مردم، تقاضاي افزایش و زندگی
 طرز به را عمومی افکار انسان، مسئوالنه غیر هايکنش و دارانسرمایه توسط طبیعی محیط
 سطح در را زیست محیط به شدید حساسیت و کرده معطوف خود به ايکنندهنگران

 جهان امروزه دیگر، طرف از ).Zare & et. al, 2020: 289( اندآورده وجود به جهانی
 از بیش فشار« حالت را آن زیست محیط متخصصان که گرفته قرار وضعیتی در ما زیست

 سطح به ملی سطح از محیطی زیست مشکالت هايویژگی تغییر نامند.می »سقوط و حد
 پیچیدگی به کم دگیپیچی از و بلندمدت به مدتکوتاه از پراکنده، به متمرکز از جهانی،

 رفتارهاي بر ثیرگذارأت عوامل اییشناس و عمومی مشارکت جلب به که کندمی ایجاب زیاد
  ).Khajenoori, & Dastras :2019 36( شود بیشتري توجه زیست محیط حامیانه
 زیست محیط مسائل به مربوط هايپژوهش اخیر هايسال در اینکه به توجه با
 مطالعات بازنگري ضمن تواندمی فراتحلیل یک انجام است؛ یافته چشمگیري افزایش
 پژوهش اصلی السؤ بنابراین، بیانجامد. تريدقیق برآورد به و ترکیب را هاآن نتایج پیشین،

 پژوهشگران هتوج مورد محیطی زیست هاي پژوهش در متغیرها کدام که است ینا حاضر
 از کدام هر اثر اندازه و هستند متجانس و همگن شده انجام هاي پژوهش آیا است. بوده

  است. بوده میزان چه شده انجام مطالعات
  

  محیطی زیست رفتارهاي تبیین با رابطه در نظري رویکردهاي
 اندیشمندان توجه مورد محیطی زیست مسائل تبیین براي که رویکردهایی از یکی

 بررسی را موضوع این اجتماعی گرایان ساخت است. 1اجتماعی گرایی برساخت رویکرد هست
 شوند، می گرفته نظر در رياضطرا مشکالت محیطی، زیست مسائل از بعضی چرا که اند کرده

                                                 
1 social constructionism 
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 شوند. می واقع غفلت مورد عمدتاً و نشده گرفته جدي دیگر مسائل که حالی در
 اجتماعی صورت به حدودي تا محیطی زیست مشکالت که معتقدند اجتماعی گرایان ساخت
 با شود. تبیین و درك بررسی، تواند می یابی ساخت فرایند این و شوند می ساخته یا ایجاد

 که قدر همان واقعاً محیطی زیست مشکل یک آیا که شود مشخص است ممکن ملع این
 و دهد می افزایش را ما شناخت اجتماعی گرایی ساخت است. جدي گویند، می مدعیان
 مورد در گیري تصمیم ولی آورد. می پدید گسترده هاي بحث براي را سیاسی و علمی مسائل
 گیرد، انجام باید چگونه و شود پرداخته باید محیطی زیست مشکالت از یک کدام به اینکه،
 مزیت دهد. قرار توجه مورد تواندمی دموکراتیک جامعه یک در کسی هر که است چیزي
 در را مردم عموم ترآگاهانه و تروسیع مشارکت تواندمی که است این گراییبرساخت عمده

   ).Sutton, 2013: 64( کند تسهیل محیطی زیست مسائل
 ترمهم و اصلی وظیفه که کنندمی پافشاري همچنان اجتماعی رایانگبرساخت

 این دهند نشان باید بلکه نیست، مشکالت این وجود زیست، محیط شناسان جامعه
 به هستند. اجتماع در پویا بخشی مشروعیت و مذاکره تعریف، فرایند محصول مشکالت

 تضعیف است، اجتماعی داختهپر و ساخته مسئله یک گوییم می اینکه از هدف یرلی، گفته
 برساخته خود نامعتبر، و عتبرم چه ادعاها، این دو هر زیرا نیست، آن ارزش کردن کم یا

 کند،نمی انکار را طبیعت زیاد ثرگذاريا و قدرت اجتماعی گرایی برساخت بنابراین، اند. شده
 عرضه خاصی شکل به و دهد جلوه بزرگ را آثار این تواندمی انسان که است معتقد ولی
 ارزشی نظر از محیطی زیست مسائل ادعاهاي بنديرتبه که معتقدند ایشان عالوه، به کند.

 سیاسی ماهیت فقط بلکه ندارد، مطابقت واقعی نیاز با همیشه اجتماعی کنشگران توسط
   ).Hannigan, 2013: 49( کندمی بازگو را قوانین تنظیم

 خطرهاي محاصره در زمین که واقعیت نای انکار دلیل به اجتماعی گراییبرساخت
 و فشار تحت دارد، قرار جهانی گرمایش و ايهسته تشعشعات مانند محیطی زیست نفراوا

 نشدنی جبران و نادرست بازنمایی نوعی تلقی این شودمی گفته است. گرفته قرار انتقاد
 گرایی برساخت يهاگزارش نوع از هم آن "غلط گراییتقلیل" با تنها گویدمی 1واین است.

 نقش تواند نمی طبیعی واقعیات و ندارند وجود محیطی زیست هاي مخاطره که گفت توان می
 به باید که است این گرایان برساخت اصلی حرف باشد. داشته یسکر دانش تولید در زیادي

 برخی زیرا باشیم داشته تر نزدیک بسیار نگاهی فرهنگی و یاسیس اجتماعی، فرایندهاي

                                                 
1 Wynne 
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 تصور نتیجه، در و اندشده انگاشته مخاطره و ریسک اشتباه به محیطی زیست شرایط
  ).Hannigan, 2013: 46( اندکرده ایجاد "بحرانی وضعیت"

 پذیرش در اجتماعی گراییساخت ناتوانی از عموماً اجتماعی گراییبرساخت منتقدان
 گیري، شکل ضایتیرنا این نتیجه اند. بوده ناراضی طبیعی زیست محیط واقعیت ییدأت با

 گرایی واقع« عنوان با آن از گاهی زمینه این در که است 1انتقادي گرایی واقع رویکرد
   ).Bell & Morse, 2004( شود می یاد 2»محیطی زیست

 طبیعی و اجتماعی علمی شواهد بالقوه طوربه که است روشی یک انتقادي گراییواقع
 نکته کند. درك بهتر را محیطی زیست مشکالت دان رخ دلیل تا گذاردمی هم کنار در را

 در باید را دو هر و اندطبیعی زیست محیط از بخشی انسانی جوامع که، است این آغازین
 باید روش این که گویند می همچنین گرایانواقع شوند. بررسی مشابه روش با و هم کنار

 کند. کشف را مشکالت و وقایع حوادث علل تا برود عینی شواهد سطحی الیه زیر به بتواند
 محیطی، زیست مشکالت یا واقعیات برابر در اجتماعی گراییساخت 3گویی ندانم خالفبر

 و پذیرفته را محیطی زیست و طبیعی علوم از حاصل شواهد و دانش انتقادي، گرایی واقع
 رام اهمیت بر گرایی واقع دیگر، بیان به ).Sutton, 2013: 65( دهد می قرار بررسی مورد

 قدرت داراي که نگرد می طبیعت به اي گونه به و ورزیده کیدأت اجتماعی زندگی در طبیعی
 با مستقیماً تواند نمی طبیعت کنند می کیدأت انتقادي گرایان واقع حال هر در است. مستقلی

 و کنند تعریف بشناسند، را عییطب فرایندهاي باید ها انسان عوض، در کند. صحبت جامعه
   کند. می تغییر جامعه طریق از طبیعی امر ترتیب، نبدی بسنجند.

 گرفته، شکل زیست محیط شناسی جامعه حوزه در اخیراً که رویکردهایی از یکی
 پارادایم است. شده مطرح 6کاتون و 5دانلپ توسط که هست 4جدید شناختی بوم پارادایم

 اکوسیستم یک زا جزئی عنوان به فقط را بشر نوع محیطی) زیست (یا جدید شناختی بوم
 طور همین و طبیعت أثیرت تحت انسانی امور که است معتقد و کند می معرفی تر بزرگ
 کنش براي مادي يها محدویت بیوفیزیکی محیط ترتیب، ینهم به گیرد. می قرار جامعه
 نگرانی که داشتند اصرار این بر دانلپ و کاتن ).Irwin, 2014: 41( کند می ایجاد انسانی

                                                 
1 critical realism 
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4 New Ecological Paradigm (NEP) 
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 انسانی جامعه براي بلکه دارد پیامدهایی تنها نه محیطی زیست رشد حال در انبحر درباره
 مطرح شناسیجامعه در را جدیدي عرصه رویکرد این آورد. خواهد بار به مهمی نتایج هم
 شرایط درك براي اقتصادي و سیاسی فرایندهاي اندازه به را زیست محیط که کند می

  ).Salehi, 2010: 200( داند می ضروري اجتماعی
 محیط ثیرتأ مبناي را جدیدي رهیافت محور ومب جدید پارادایم طرح با دانلپ و کاتن

 آنها دادند. قرار زیست حیطم بر اجتماعی فرایندهاي ثیرتأ و اجتماعی رفتار بر زیست
 به و داشته متقابل کنش طبیعت با هاگونه دیگر همچون هاانسان که کردند گیرينتیجه
 مطالعات در ترتیب بدین ).Cudworth, 2003: 7( هستند وابسته جهانی هايبومزیست

 تحقیقات در را محیطی زیست متغیرهاي که آمد وجود به جدید دیدگاه یک اجتماعی
 ,Hajiloo( دید تدارك شناسیجامعه براي را جدیدي اندازچشم و کرده وارد اجتماعی

2013: 47.(   
 گرفته قرار انتقاد مورد نظران صاحب برخی جانب از کاتن و دانلپ اکولوژیکی پارادایم

 از اي گسترده تصویر کاتن و دانلپ توضیحات اینکه با گوید می الك مثال، عنوان به است.
 گسترده مفهومی چارچوب یک اما دهد، می ارائه اجتماعی فرایندهاي تحلیل براي را عوامل
 که دهد می ادامه همچنین، الك کند. نمی فراهم مختلف عوامل تعامل چگونگی تعیین براي

 یکدیگر با تعامل در مختلف عوامل وضعیت براي مفهومی هیچ آنها اکولوژیکی مجموعه در
 نسبی، اثربخشی دیگر، عبارتبه ندارد. وجود گذارندمی هم بر که ثیريأت ماهیت براي یا و

 برخی همچنین، شوند.نمی تئوریزه مختلف عوامل اهمیت بمرات یا معلولی و علت نیروهاي
 که معتقدند جکسون و اللوند نظیر محققانی یا و همکاران و آلبرشت نظیر محققان از دیگر

 مردم نگرش سنجش براي را ابزاري تنها و نیست نظریه یک محیطی، زیست نوین پارادایم
  ).Albrect & et. al, 1982( کندمی فراهم زیست محیط درباره

 کار به گرایانزیست محیط توسط که است اییکردهروی از دیگر یکی ژرف شناسیبوم
 بخشی عنوانبه انسان جایگاه در ايریشه و ساختاري تغییرات ایجاد ان از منظور و رودمی
 اثرات بررسی دنبال به گرشن نوع این است. طبیعت مجموعه کل در زیست محیط از

 کل مجموعه در را اثرات این بلکه نیست انسان بر زیست محیط در انسان هايفعالیت
 زندگی شیوه کردن هماهنگ دنبال به اکولوژي نوع این کند.می بررسی زیست محیط
 ).Rothenberg, 2012; Mahmoodi & et. al, 2012: 32( است طبیعت با بشري

 محیط از حفاظت براي فردي پذیريمسئولیت بر گراییزیست یا ژرف شناسیبوم
 زندگی سبک بر بیشتر اجتماعی تغییر ایجاد براي که است معتقد و دارد؛ تأکید زیست
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 را هایشانفعالیت و اندجوامع فرهنگ تغییر دنبال به ژرف گرایانبوم کند.می تأکید شخصی
  کنند.نمی محدود رسمی سیاسی نظام به هاتن

 را شان گرایانه مادي زندگی هاي سبک خواهند می مردم از ژرف شناسانبوم از بسیاري
 از برخی دهند. تغییر است، عیطبی منابع و انرژي حد از بیش مصرف رب مبتنی که
 مصرف بیماري یعنی ،1ثروتمندي بیماري به غرب جهان که معتقدند ژرف شناسان بوم

 که کنند می توصیه را 3»اختیاري سادگی« و ساده زندگی مقابل در مبتالست. 2افراطی
 داشتن شود. طبیعت حفظ موجب نتیجه در و یابد کاهش زیست محیط بر انسان ثیرتأ

 که است غذاهایی و ها فراورده مصرف و طبیعی منابع یافتباز و حفظ مستلزم ساده زندگی
  ).Sutton, 2013: 91( اند شده تهیه محلی صورت به

 5آمیزمخاطره جامعه نظریه در آلمانی، شناسجامعه و اجتماعی متفکر ؛4بک اولریش
 پیوند هستند، ارتباط در صنعتی جامعه توسعه با که هاییبحران به را مخاطره موضوع

 مدرنیته عصر در اقتصادي پیشرفت و علمی عقالنیت توسعه که کند می استدالل و زند می
 اعتقاد به ).Giddens, 2010: 897( است داشته دنبال به فراوانی بومی زیست مخاطرات

 ریسک از جدیدي پارادایم سوي به طبقاتی، یا صنعتی جامعه از حرکت در غربی ملل بک،
 ثروت نابرابر توزیع منفی اجتماعی آثار کاهش چگونگی صنعتی، جامعه محوريلهأمس است،
 و هاریسک از جلوگیري هدف ریسک، جامعه در آنکه حال است، گرسنگی) و فقر (مانند

 و د،رسان حداقل به را آنها ها،آلودگی ویژهبه هستند، مدرنیته از جزئی که است خطرهایی
 از ترمتوازن و برابرتر بسیار هاریسک توزیع ریسک، جامعه در کرد. هدایت درستی مسیر در

 ."دموکراتیک آلودگی و است مراتبی سلسله گرسنگی" که: گویدمی بک است. فقر و ثروت
 "ریسک کنندهتوزیع جامعه و "ثروت کنندهتوزیع جامعه" یعنی جامعه دو هر این، وجود با

  ).Hannigan, 2013: 36( دارند همپوشانی سوم جهان صنعتی مراکز مانند مناطقی در
 خطرات چون بالیایی است. ریسک جامعه جدید، جامعه این که است معتقد بک
 حتی و اکولوژیک و محیطی زیست معضالت رادیواکتیو، تشعشعات و ايهسته شیمیایی،
 گوشتی و گیاهی مواد و ییشیمیا محصوالت به غذایی مواد آلودگی چون پنهانی معضالت

 در موجود خطرناك مواد و هوا آلودگی موبایل، هايگوشی ژنیک)، (ترانس شده دستکاري

                                                 
1 affluenza 
2 over-consumption 
3 voluntary simplicity 
4 Ulrich Beck 
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 گیاهی غذایی مواد وارد نهایت در (که زراعی و آشامیدنی هايآب آلودگی و زمین جو
 و تطبیع در جامعه و انسان دخالت واسطه به آنکه با آنها، نظیر مورد و هاده و شوند) می
 یا همه نیست قادر تنهایی به ايجامعه هر اما اند،آمده وجود به تکنولوژي و صنایع دایجا

 ملتی و کشور هیچ و اندیافته جهانی هايحالت هاریسک کند. برطرف را آنها اکثریت حتی
 ریسک جهانی جامعه توانمی را ریسک جامعه بنابراین، یست.ن امان در مذکور خطرات از

 هايریسک دیگر، طرف از بک، اولریش تعبیر به ).Ghasemi, 2009: 32( خواند هم
 از بسیاري شوند.می متأثر آن از همگان و نیست بخصوصی شرق متوجه جدید، جامعه

 این دارد. جهانی ابعاد و دامنه کرده، علم قد مردم رویاروي امروزه که هاییمخاطره
 براي بالقوه ديتهدی بلکه ـ ندارند ربطی اجتماعی خاستگاه یا ثروت ملیت، به ها مخاطره

   ).Giddens, 2010: 897( اندانسانی جوامع همه
 رفتار مطالعه براي را 1هنجار ـ باور ـ ارزش تئوري چارچوب یک همکارانش و استرن

 و گراعمل اخالقی هنجار نظریه با ارزش نظریه پیوند )VBN( اند.داده ارائه محیطی زیست
 ارزش تئوري ).Stern, 2000 & Stern et. al, 1999( است محیطی ستزی جدید پارادایم

 )1 کند: می متمایز هم از زیست محیط با اطارتب در را رفتار نوع چهار هنجار ـ هنجار ـ
 محیطی)، زیست تجمعات یا ها سازمان در فعال مشارکت (مثل 2محیطی زیست گرایی فعال

 پذیرش یا محیطی زیست شهروند (مثل عمومی حوزه در فعال غیر رفتارهاي )2
 دفع و استفاده خرید، (مثل خاص حوزه در گرایی زیست محیط )3 عمومی)، هاي سیاست

 و طرح (مثل سازمانی هاي فعالیت )4 دارند)، محیطی زیست ارآث که شخصی تولیدهاي
 رفتار کند می بیان استرن محیطی). زیست نظر از خطر بی تولیدهاي ریزي برنامه
 عمل براي 3اخالقی وظیفه یا تعهد احساس مثل شخصی هنجارهاي از طیمحی زیست
 فعال اعتقاد این با شخصی رهايهنجا این شود. می ناشی محیطی زیست صورت به کردن

 یا نتایج از (آگاهی کند می تهدید را فردي هاي ارزش محیطی، زیست شرایط که شود می
 باور ـ ارزش پذیري).تئوري (مسئولیت دهند کاهش را تهدیدها این توانند می افراد و عقاید)

 کلی عقاید به پذیري، مسئولیت و نتایج از آگاهی مورد در افراد عقاید کند می بیان هنجار ـ
 هايگیريجهت حدودي تا و )NEP( زیست محیط ـ انسان ارتباطات درباره عمومی یا

   ).Menati Zadeh & et. al, 2014: 614( اندوابسته ثابت تقریباً ارزشی
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3 feeling of moral obligation 
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 براي مبنایی که شخصی اخالقی هنجارهاي )VBN( هايفرضیه از اولیه هايیافته
 این، بر عالوه کنند.می پشتیبانی است محیطی زیست مسئوالنه رفتارهاي به مستعد افراد

 محیط بیوفیزیکی عمومی شرایط به مربوط باورهاي که کندمی مشخص )VBN( نظریه
 & Salehi( است مناسب محیطی زیست رفتار سوي به هاارزش بین ارتباط براي زیست

Imamgoli, 2012: 94.(   
  

  
  
  )Stern, 2000 & Stern et. al, 1999( از برگرفته )VBN( هنجار ـ باور ـ ارزش تئوري :1 شکل

Figure 1: Value-Belief-Norm Theory (VBN) quoted from 
 

  پژوهش نظري چارچوب
 محیطی، زیست رفتارهاي تبیین مورد در شده مطرح نظري رویکردهاي به توجه با

 که است بوده این موجود نظري رویکردهاي هدف که است برداشت قابل نکته این
 تبیین شناختیروان و اجتماعی تا فردي جنبه از را شهروندان محیطی زیست رفتارهاي

 متمرکز محیطی زیست رفتارهاي تبیین از مشخصی جنبه یک بر صرفاً کدام هر و کنند
 موفق چندان محیطی زیست رفتارهاي به نسبت تريجامع تبیین ارائه در و اندشده

ش حاضر، پژوه نظري چارچوب پژوهش، این هدف و موضوع این به توجه با اند. نبوده
 تالش که است هنجارـ  باورـ  ارزش نظریه و اجتماعی گراییتلفیقی از رویکرد برساخت

 مشارکت جلب و محیطی زیست مسائل به نسبت هروندانش شناخت افزایش با کند می
 را محیطی زیست مسائل فردي، هاي ارزش و هنجارها در مداخله با آنان آگاهانه و تر وسیع
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 از محیطی زیست رفتار که کندمی بیان نیز هنجارـ  باورـ  ارزش نظریه کند. تسهیل
 صورت به کردن عمل براي اخالقی وظیفه یا تعهد احساس مثل شخصی هنجارهاي

 شرایط که شودمی فعال اعتقاد این با شخصی هنجارهاي این شود.می ناشی محیطی زیست
 افراد و عقاید) یا نتایج از (آگاهی کندمی تهدید را فردي هايارزش محیطی، زیست

 رویکرد صورت، همین به پذیري). (مسئولیت دهند کاهش را تهدیدها این توانند می
 محیطی، زیست مسائل کردن مندارزش با که است آن دنبال به نیز ماعیاجت گرایی برساخت

   کند. معطوف مسائل گونه این به پیش از بیش را شهروندان توجه
 
  پژوهش هايفرضیه
 محیطی تفاوت  غیر رفتار زیستمت بر ثیرگذارأت مختلف عوامل اثر اندازه

 دارد. هم با داري معنی
 ارتباط محیطی زیست نگرش متغیر و محیطی زیست رفتار اثر اندازه بین 

 دارد. وجود داري معنی
 ارتباط محیطی زیست دانش متغیر و محیطی زیست رفتار اثر اندازه بین 

 دارد. وجود داري معنی
 ارتباط محیطی زیست آگاهی متغیر و محیطی زیست رفتار اثر اندازه بین 

 دارد. وجود داري معنی
 ارتباط محیطی زیست هاي ارزش متغیر و محیطی زیست رفتار اثر اندازه بین 

 دارد. وجود داري معنی
  

  پژوهش شناسیروش
در آن بستگی دارد. روش تحقیق  رفته بکار شناسیروش به پژوهشی هر اعتبار و پایه

 است. شده شناخته مسئله حل راه یا پرسش یک پاسخ براي مند عنوان یک روش نظام به
 نتایج ترکیب به محقق روش، این در که دباش می فراتحلیل تحقیق این پژوهش روش

هاي  روش از استفاده با منسجم، و جدید نتایج استخراج و متعدد و مختلف ايه پژوهش
هاي بخشی از  ها و یافته روش فراتحلیل محقق با ثبت ویژگی در و پردازد هدفمند آماري می

 کند. نیرومند آماري می يها ی، آنها را آماده استفاده از روشکم مفاهیم قالب در ها پژوهش
 ارزش برآورد جهت اثر اندازه سازي فراتحلیل با استفاده از شیوه کمی روش دیگر، عبارت به

 جامعه در پدیده حضور درجه یا اثر میزان دهنده نشان اثر اندازه است. مطالعه هر احتمالی
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 عنوان یک ارهدرب موجود تحقیقات و ادبیات ترکیب از است عبارت اساساً فراتحلیل، است.
 هاي پژوهش هاي یافته تلخیص براي آن در که است ادبیات مرور نوع یک فراتحلیل خاص،

 شود، می استفاده کمی هاي روش از است شده انجام واحدي موضوع روي که مختلفی
 باشند کمی بررسی، مورد مطالعات که گیرد می قرار استفاده مورد زمانی فراتحلیل

)Ghorbanizadeh, 2014: 31.(  
 عملیاتی تعریف یا مشترك هايفرضیه با مطالعات از گروه یک از فراتحلیل یک
 امروزه ).Glass, 1976: 3( است شده تعریف وابسته و مستقل متغیرهاي از مشترك

 تحقیق الؤس یک که گیرندمند در نظر میعنوان بخش آماري مرور نظامبه را فراتحلیل
ب و ارزیابی انتخا شناسایی، براي منظم و دقیق هايروش از و دارد شده تعریف و مشخص

شوند از تحقیقاتی که شامل این مرور می هاآوري و تحلیل دادهتحقیقات مرتبط و جمع
  ).Mirmohammad-Tabar & et. al, 2017: 196 ؛Pigott, 2012: 7( کنداستفاده می

 اندازه مفهموم حلیلفرات ادبیات در موجود مفاهیم تریناساسی از یکی حاضر حال در
 هر و است جامعه در پدیده حضور درجه یا میزان دهندهنشان اثر اندازه بنابراین است. اثر
 در اثر محاسبه طریق از است. بیشتر هم پدیده حضور درجه باشد، تربزرگ اثر اندازه چه

 براي نبنابرای است. گذاشته اثر وابسته متغیر بر اندازه چه تا مستقل متغیر که میابیم
 آزمون نتیجه با همراه است الزم تحقیقات در صفر فرض قبول یا رد مورد در گیريتصمیم
 و نمونه حجم لحاظ از یکسان شرایط در زیرا شود توجه نیز اثر اندازه مقدار به داريمعنی
 اعتبار و شودمی بیشتر هم آزمون توان باشد، تربزرگ اثر اندازه چه هر داري،معنی سطح

 انحراف و واریانس میانگین، مقادیر داشتن با گرانفراتحلیل یابد.می افزایش گیريتصمیم
 و »r« زمینه این در هاآماره ترینرایج اما هستند اثر اندازه محاسبه به قادر هاگروه معیار

»d« ،معموالً که هستند d»« و گروهی هايتفاوت براي را »r« همبستگی مطالعات براي را 
 شده استفاده »f« و »X2«، »t«، »z« هايآزمون از ايمطالعه در اگر رواین از ند.بر می کارب

  :نمود محاسبه زیر هايفرمول اساس بر را آنها اثر اندازه توانمی باشد
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 این آیا که شودمی دلی دو و تردید دچار محقق معموالً اثر اندازه محاسبه از پس
 معیار بهترین شودمی گفته نه؟ یا است مناسب صفر فرض رد یا قبول براي اثر اندازه مقدار
 طریق از چه و r شاخص طریق از چه اثر، اندازه مقدار مورد در قضاوت و تفسیر براي

 اندازه مقادیر یعنی آید. بدست تحقیق پیشینه مرور از باید باشد شده محاسبه d شاخص
 را آنها میانگین و نمود محاسبه را اندشده انجام سال چندین طی که را تحقیقاتی اثر
 تحقیقاتی حوزه آن در آینده در که اثر هاي اندازه سایر مقایسه براي مناسب معیار عنوان به

 باید را اثر اندازه تفسیر معیار اینکه بر کیدأت ضمن کوهن البته نمود. انتخاب شود می انجام
 جدول در که کند می پیشنهاد عسری استفاده براي معیارهایی نمود، محاسبه فوق طریق از
  است. شده آورده 1

  
  )Cohen, 1977( هاآماره برآورد مبناي بر اثر اندازه طبقات توزیع :1 جدول

Table 1: Distribution of Effect Size Categories Based on Statistical 
Estimation 

 d مقدار r مقدار  اثر اندازه تفسیر
Effect Size  r  d  

  5/0 از کمتر  3/0 از کمتر  کم راث اندازه
   8/0تا  5/0 از  5/0تا  3/0 از  متوسط اثر اندازه

  بیشتر و 8/0  بیشتر و 5/0  زیاد اثر اندازه
  
 سپس شود؛ می آغاز پژوهشی سؤال تعیین با فراتحلیل فرایند 2جدول  اساس بر

 آن، دنبال به شود؛می تعیین هاداده کدگذاري روش و گرددمی شناسایی مرتبط مطالعات
 افزار،نرم به هاداده ورود با سپس گیرد؛می صورت اولیه کدگذاري و آوريجمع مطالعات

 هاداده روي تکمیلی همچنین و اصلی هايتحلیل آن از پس و شودمی محاسبه اثر اندازه
  .شودمی نوشته تحقیق گزارش نهایت در و انجام

 حوزه در شده چاپ پژوهشی ـ علمی مقاالت کلیه حاضر پژوهش آماري جامعه
 از پژوهشی ـ علمی مجوز داراي اوالً که شود می شامل را زیست محیط شناسی جامعه
 هاي سال یعنی اخیر سال 10 طی اینکه، دوم و بوده فناوري و تحقیقات علوم، وزارت
 از یکی در و رسیده چاپ به پژوهشی ـ علمی مجالت و ها فصلنامه در 1398 تا 1389
 اطالعات مرکز پایگاه )،www.magiran.com( کشور نشریات اطالعات انکب هايسایت
 و انسانی علوم پژوهشگاه انسانی علوم جامع پرتال و )www.sid.ir( دانشگاهی جهاد علمی
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 مورد اولیه مقاله 49 حدود که اندشده نمایه )www.ensani.ir( فرهنگی مطالعات
 اولیه شرایط حائز مقاله 38 حدود شده چاپ مقاالت کلیه میان از که گرفت قرار شناسایی

 به ورود شرایط همه کردن لحاظ از پس نهایت در که اند.داشته را تحلیل به ورود
  شدند. انتخاب آماري نمونه عنوانبه پژوهش 20 فراتحلیل،

  
 فراتحلیل انجام براي نهایی شده انتخاب هايپژوهش :2 جدول

Table 2: Selected Researchs for Meta-Analysis 
 تعداد  چاپ سال  نویسندگان  پژوهش عنوان  ردیف

  نمونه
 روش

  گیري نمونه
 روش

  تحقیق

Number Research Title Authors 
Publica

tion 
Year 

Sample 
Size 

Sampling 
Method 

Resear
ch 

Method 

 دانش محیطی، زیست رفتارهاي  1
 تصادفی  715  1390  صالحی صادق  تحصیالت و محیطی زیست

  پیمایش  دهسا

2  
 دانش رابطه بررسی

 رفتارهاي و محیطی زیست
  محیطی زیست

 صالحی، صادق
  پیمایش  ايخوشه  383  1390  زاده کریم سارا

3  

 و آگاهی رابطه تجربی مطالعه
 محیطی زیست رفتارهاي

 و شهري مناطق مطالعه:(
  )سنندج شهرستان روستایی

 صالحی، صادق
  385  1391  امامقلی لقمان

تصادفی 
اي  طبقه

  متناسب
  پیمایش

4  

سرمایه فرهنگی و نگرش و 
محیطی  رفتارهاي زیست

(مطالعه موردي استان 
  کردستان)

صادق صالحی، 
  لقمان امامقلی

1391 

440  
اي  خوشه

چند 
  اي مرحله

  پیمایش

5  

 اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی
محیطی  زیست رفتارهاي بر

 استان: موردي مطالعه(
  )کردستان

صادق صالحی، 
  امامقلیلقمان 

1391 

440  
اي  خوشه

چند 
  اي مرحله

  پیمایش

6  

 زیستی محیط رفتارهاي بررسی
 ساحلی گردشگران بین در

 گردشگران: موردي مطالعه(
 ایام در بوشهر شهر ساحلی

  )نوروز

 صالحی، صادق
 قدمی، مصطفی

 همتی زهرا
  گویمی

1391 

  پیمایش  تصادفی  267

 محیط و پرورش و آموزش  7
 و آگاهی نگرش،( زیست

 صالحی، صادق
اي  خوشه  386  1392 زهرا

  پیمایشچند 
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 تعداد  چاپ سال  نویسندگان  پژوهش عنوان  ردیف
  نمونه

 روش
  گیري نمونه

 روش
  تحقیق

Number Research Title Authors 
Publica

tion 
Year 

Sample 
Size 

Sampling 
Method 

Resear
ch 

Method 
- دانش محیطی زیست رفتارهاي

  )آموزان
 نژاد، پازوکی

  امامقلی لقمان
  اي مرحله

8  

 آموزش رابطه بررسی
 رفتارهاي و محیطی زیست
 مورد( زیست محیط از حفاظت

 آموزاندانش: مطالعه
 شهر دخترانه هاي دبیرستان

  )بابل

 صالحی، صادق
 یقائم زهرا

  اصل
تصادفی   350  1392

  پیمایش  ساده

9  

 هاي ارزش تأثیر بررسی
 رفتار بر محیطی زیست

 مناطق مطالعه:(محیطی  زیست
  )ارومیه شهري

 صالحی، صادق
  پیمایش  خوشه اي  383  1393  زاده کریم سارا

10  

 رفتار شناختیجامعه تبیین
 گردشگران زیستی محیط

 جنگلی پارك: موردي مطالعه(
  )نور

 حی،صال صادق
 اهللا رحمت

  باید آرزو معمار،
  پیمایش  در دسترس  300  1394

11  

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و 
محیطی در بین  رفتارهاي زیست

جوانان شاعل در عسلویه (پارس 
  جنوبی)

احد بخارایی، 
صادق صالحی، 
  مریم معصومی

  پیمایش  ايخوشه  381  1394

12  

بررسی نگرش و رفتار مسئوالنه 
ت به محیط دانشجویان نسب

زیست (مطالعه موردي: 
  دانشجویان استان مازندران)

صادق صالحی، 
کریم سلیمانی، 

  نژاد زهرا پازوکی
  پیمایش  ايطبقه  618  1394

13  
نقش هنجارهاي فردي و 

گیري رفتار اجتماعی در شکل
  حامی محیط زیست

صادق صالحی، 
  467  1395  لقمان امامقلی

 ايخوشه
چند 
  اي مرحله

  پیمایش

14  

شناختی در باب أملی جامعهت
مناسبات دانش، نگرش و 

محیطی  رفتارهاي زیست
(مطالعه: دانشجویان دانشگاه 

  تهران)

مجتبی 
خواه حمایت

جهرمی، 
فرهنگ ارشاد، 
پروانه دانش، 

تصادفی   381  1396
  پیمایش  اي طبقه
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 تعداد  چاپ سال  نویسندگان  پژوهش عنوان  ردیف
  نمونه

 روش
  گیري نمونه

 روش
  تحقیق

Number Research Title Authors 
Publica

tion 
Year 

Sample 
Size 

Sampling 
Method 

Resear
ch 

Method 
  مهدي قربانی

محیطی  واکاوي رفتارهاي زیست  15
  TPBبر اساس مدل 

مجتبی 
 خواهحمایت

جهرمی، 
فرهنگ ارشاد، 
پروانه دانش، 
  مهدي قربانی

تصادفی   400  1396
  پیمایش  اي طبقه

16  

بررسی عوامل فرهنگی ـ 
اجتماعی مؤثر بر رفتار 

شهروندان در حفظ محیط 
زیست (مطالعه موردي: شهر 

  بروجن)

علیرضا ربیعی، 
ابراهیم انصاري، 
  اصغر محمدي

  پیمایش  اي خوشه  381  1396

17  
شناختی حفاظت تبیین جامعه

از محیط زیست در مناطق 
  روستایی

صادق صالحی، 
  467  1396  حمید اکبري

اي  خوشه
چند 
  اي مرحله

  پیمایش

18  

مقایسه رفتارهاي محیط 
هاي قومی زیستی بین گروه

مطالعه موردي: اقوام آذري، 
هاي تالش و گیلک در استان

  گیالن و اردبیل

محبوبه 
محجوبی 

دریاکناري، 
احمد رضایی، 
  صادق صالحی

متناسب با   384  1398
  پیمایش  حجم

19  

 متغیرهاي ارزیابی و مطالعه
 اجتماعی عوامل و خانواده

 رفتار در تاثیرگذار
 آموزاندانش محیطی زیست

  غرب آباد اسالم شهر

  نجفی، جمال
میرزایی،  منصور
-حسین آزاده

 پور، آذر
  پورحسین

  پیمایش  نصادفی  356  1398

20  
 رفتارهاي و دانش سطح بررسی
 در روستایی زنان زیستی محیط

  کرمانشاه استان

پورقاسم،  فاطمه
 امیرحسین

 بیگی،علی
 پاپ عبدالحمید
  زن

1398  384  
تصادفی 

اي چند  طبقه
  اي مرحله

  پیمایش
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 شده استفاده يکدگذار فرم کی از لیفراتحل يبرا ازین مورد يها داده يگردآور يبرا
 فرم نیا رود. یم کار به لیفراتحل در که است یطالعاتا يگردآور ابزار ،يدگذارک فرم .است

  .باشد یم قاتیتحق گرید انواع در مصاحبه فرم ای پرسشنامه معادل
 و انتشار سال و مقاله نوع محقق، نام نظیر خاصی اطالعات اخذ جهت کدگذاري فرم
 ازمانس شده، گیري اندازه متغیرهاي نمونه، اندازه مانند شده کدگذاري اضافی اطالعات

 فرم از پژوهش این در گردد. می آن نظایر و آمده دست به آماري هاي داده پژوهش، اجراي
-Ghazi( رفتاري و اجتماعی هاي پژوهش در فراتحلیل کتاب در شده طرح شده کدگذاري

Tabatabaie & Vedadhir, 2010(، اطالعات استخراج منظور به که است شده استفاده 
   است. شده تلخیص محترم راهنماي استاد نظر با تحقیق با متناسب
 در هم و ها پژوهش انتخاب در هم ها ارزیاب توافق تکنیک از پایایی برآورد منظور به

 و فراتحلیل نتایج اعتبار سنجش براي همچنین است؛ شده استفاده متغیرها کدگذاري
 روش زا گمشده تحقیقات تعداد تعیین براي و قیفی نمودار روش از انتشار سوگیري
 هايیافته قسمت در آن نتایج که شده استفاده خطا از ایمن N و اگر خطی رگرسیون

  است. شده ارائه پژوهش
 بکارگیري و مندنظام مرور روش از استفاده با ابتدا ها،داده تحلیل و تجزیه منظور به

 مندنظام مرور در است. گرفته قرار بررسی مورد منتخب هايپژوهش SPSS افزارنرم
 زمان پژوهشگران، تحصیلی رشته و تحصیالت سطح حیث از شده انتخاب هايپژوهش

 طرح هايفرضیه و شده استفاده آماري هايآزمون گیري،نمونه هايشیوه ها،پژوهش انتشار
 و مقایسه همچنین و هاپژوهش اثر هاياندازه سپس، گیرند.می قرار بررسی مورد شده

 محاسبات انجام منظور به است. آمده دست به 1CMA 2 افزارنرم از استفاده با آنها ترکیب
 شده ارائه هايفرمول طریق از اثر اندازه به تبدیل از پس هافرضیه ابتدا فراتحلیل آماري
 و اندگرفته قرار تحلیل مورد اشمیت و هانتر روش به اثرهاي اندازه ترکیب با وولف، توسط

  است. شده استفاده کوهن جدول از اثر اندازه تفسیر براي همچنین
  
  
  
  

                                                 
1 comprehensive meta-analysis 
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  پژوهش هايیافته
  مندنظام مرور

 اندشده فراتحلیل وارد که منتخب پژوهش 20 از آمده، بدست اطالعات اساس بر
 15 پژوهشگران و داشتند ارشد کارشناسی تحصیالت %)25( مقاله 5 مسئول نویسندگان

 تحصیلی رشته چنین،هم بودند. دکتري تحصیالت سطح داراي دیگر %)75( مقاله
 یک پژوهشگر و بوده شناسیجامعه شده انجام هايپژوهش از تا %)95( 19 پژوهشگران

   بود. کرده تحصیل کشاورزي آموزش و ترویج رشته در مقاالت این از )5(% مورد
 چهار اردبیل، هاياستان از کدام هر در شده، استخراج توصیفی هايداده به توجه با
 هاياستان از کدام هر در است. شده انجام پژوهش مورد یک گیالن و بختیاري و محال

- پژوهش مورد 4 و گرفته انجام پژوهش مورد دو کرمانشاه و بوشهر تهران، غربی، آذربایجان
   است. رسیده انجام به مازندران استان در موردشان 5 و کردستان استان در ها

 1393 تا 1390 هايسال بین در اهپژوهش از مورد 9 پژوهش، انتشار سال اساس بر
 در است. رسیده انجام به 1398 تا 1394 هايسال بین در آنها مورد 11 و گرفته انجام
 انجام به زیست محیط شناسیجامعه حوزه در هاپژوهش بیشترین 1396 و 1391 هايسال

 مورد پژوهش 20 در است. شده منتشر پژوهش مورد 4 کدام هر در که است رسیده
 گیرينمونه روش به مطالعه 5 ساده، تصادفی روش به مطالعه 4 گیرينمونه شیوه لعه،مطا

 در گیرينمونه روش به مطالعه یک و ايخوشه گیرينمونه روش به مطالعه 10 و اي طبقه
   است. بوده دسترس
 متغیر عنوانبه محیطی زیست رفتار متغیر شده، انتخاب پژوهش 20 این همه در
 شده مطرح هاپژوهش این در متعددي و متفاوت مستقل متغیرهاي ولی ست.ا بوده وابسته
 فرضیه 72 منتخب پژوهش 20 بین در شودمی مشاهده 3 جدول در که طورهمان است.
 بیشترین تکرار مورد 11 با محیطی زیست نگرش متغیر آنها بین در که شده بررسی و طرح

   است. داشته منتخب هايپژوهش در را فراوانی
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 شده طرح هايفرضیه تفکیک به شده انجام مطالعات فراوانی توزیع :3 جدول
Table 3: Frequency Distribution of Studies According to the Proposed 

Hypotheses 
  فراوانی درصد  فراوانی منتخب هاي پژوهش در شده طرح هاي فرضیه

proposed Hypotheses in Selected Research  Frequency  Percent  
  15  11  محیطی زیست نگرش و محیطی زیست رفتار
  10  7  محیطی زیست دانش و محیطی زیست رفتار
  6  4  محیطی زیست آگاهی و محیطی زیست رفتار

  6 4  محیطی زیست هاي ارزش و محیطی زیست رفتار
  1  1  یمحیط زیست نگرانی و یمحیط زیست رفتار
  1  1  یمحیط زیست آموزش و یمحیط زیست رفتار

  1  1  گروهی هايرسانه از استفاده میزان و یمحیط زیست رفتار
  3 2  اجتماعی سرمایه و محیطی زیست رفتار
  3  2  فرهنگی سرمایه و محیطی زیست رفتار

  4  3  اجتماعی هاي شبکه و محیطی زیست رفتار
  3  2  اجتماعی هنجارهاي و محیطی زیست رفتار

  3  2  ماعیاجت اعتماد و محیطی زیست رفتار
  10  7  جنسیت و محیطی زیست رفتار

  4  3  تاهل وضعیت و محیطی زیست رفتار
  8  6 سن و محیطی زیست رفتار

  11  8 تحصیالت و محیطی زیست رفتار
  8  6 سکونت حلم و محیطی زیست رفتار

  1  1 خانوار ماهیانه درآمد و محیطی زیست رفتار
  100  72  کل

  
  فرضیات در شده مطرح متغیرهاي از یک هر اثر اندازه
 از مورد 4 منتخب، هايپژوهش هايفرضیه در شده مطرح متغیرهاي به توجه با

  است. گرفته قرار بررسی مورد داشتند هافرضیه در را تکرار بیشترین که متغیرهایی
  
  محیطی زیست نگرش متغیر اثر اندازه بررسی - 

 گرفته قرار توجه مورد زیاد محیطی زیست رفتار با ارتباط در که هاییفرضیه از یکی
 همسان فرضیه داراي مطالعه 11 شده، انتخاب مطالعه 20 در است. محیطی زیست نگرش
 بررسی منظور به بودند. محیطی زیست نگرش با محیطی زیست رفتارهاي ارتباط بر مبنی
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 دهندهنشان Q شاخص است. شده استفاده Q آزمون از شده انجام مطالعات بودن همگن
 سطح و Q آزمون از حاصل نتایج به توجه با هاست.پژوهش اثر اندازه در ناهمگنی وجود
 بر مبنی صفر فرض شده انجام مطالعات درباره رسدمی نظر به زیر جدول در آن داريمعنی

 با شود.می رد هاپژوهش میان همگونی فرض و شودمی پذیرفته مطالعات بودن ناهمگن
 نیست موجه ثابت اثرات مدل با آنها تلفیق شده، انجام هايپژوهش بودن ناهمگون به توجه

 براي تصادفی اثرات اندازه کرد. استفاده نتایج ترکیب براي تصادفی اثرات مدل از باید و
 با که آمده بدست 222/0 با برابر محیطی زیست رفتار بر محیطی زیست نگرش متغیر ثیرأت

   دارد. قرار ضعیف حد در اثر دازهان این کوهن اثر اندازه تفسیر جدول به توجه
  

 محیطی زیست رفتار بر محیطی زیست نگرش ثیرأت همگنی و تلفیقی نتایج :4 جدول
Table 4: Integrated and Homogeneous Results of the Effect of 

Environmental Attitude on Environmental Behavior 
 تعداد  مدل

 z مقدار  اثر اندازه  مطالعات
 سطح

 Q مقدار  داري عنیم
 درجه
  آزادي

 سطح
  داري معنی

Model N of 
Researchs 

Effect 
Size Z P-value Q df P-value 

  000/0  10  742/44  000/0  762/14  213/0  11  ثابت اثرات
        000/0  201/7  222/0  11  تصادفی اثرات
  

 شدن رانتشا از ناشی که است 1انتشار سوگیري بررسی فراتحلیل، فرایند دیگر بخش
 که مشکالتی از یکی دیگر، بیان به خطاهاست. انواع و شده چاپ هايپژوهش نشدن یا

 تمام به پژوهشگر نداشتن دسترسی شودمی فراتحلیل نتایج اعتبار شدن مخدوش موجب
 براي اند.شده انجام شده بررسی موضوع در خاص زمانی فاصله در که است مطالعاتی

 N و 3اگر خطی رگرسیون ،2قیفی نمودار نظیر متعددي يهاروش از مفروضه، این بررسی
   است. شده ارائه زیر جداول در آمده دست به نتایج که شودمی استفاده 4خطا از ایمن

 محور و اثر اندازه مقادیر دهندهنشان افقی محور قیفی نمودار در قیفی: نمودار الف)
 جمع قیف باالي و دارند پایین داستاندار خطاي که مطالعاتی آنهاست. معیار خطاي عمودي

 خطاي شوند کشیده قیف پایین سمت به چه هر و ندارند انتشار سوگیري شوندمی
                                                 
1 publication bias 
2 funnel plot 
3 eggers regression intercept 
4 classic fail–safe N 



  147گرهاي اجتماعی رفتارهاي ... فراتحلیل تعیین 

 مشاهده زیر نمودار به توجه با دارند. بیشتري انتشار سوگیري نتیجه در و بیشتر استاندارد
  ندارند. انتشار سوگیري مطالعات که شودمی
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 اساس بر محیطی زیست رفتار بر محیطی زیست نگرش ثیرأت نتشارا سوگیري قیفی نمودار :2 شکل
 معیار استاندارد

Figure 2: Funnel Plot of Publication Bias for the Impact of 
Environmental Attitudes on Environmental Behavior Based on Standard 

Deviation 
  
 استاندارد اثر کوچک هايژوهشپ در رودمی انتظار انتشار سوگیري نبود صورت در
 خط حالت این شود. مشاهده بزرگ استاندارد اثر بزرگ هايپژوهش در و کوچک

 خط برش اگر که است اصلی رگرسیون خط از برشی که کندمی ایجاد را رگرسیونی
 انتشار سوگیري است ممکن آن علت باشد داشته تفاوت انتظار مورد سطح با رگرسیونی

 به توجه با است. آمده زیر جدول در اگر خطی رگرسیون روش بررسی از لحاص نتایج باشد.
 متقارن بر مبنی صفر فرض دامنه دو و دامنه یک داريمعنی سطح و آمده بدست نتایج
  شود.می ییدأت انتشار سوگیري نداشتن و قیفی نمودار بودن

  
 محیطی زیست نگرش متغیر اگر خطی رگرسیون نتایج :5 جدول

Table 5: Eggers Linear Regression Results of Environmental Attitude 
 خطاي  ثابت مقدار

 T-Value  استاندارد
 درجه
  آزادي

 داريمعنی سطح
  دامنه یک

 داريمعنی سطح
  دامنه دو

Intercept SD T-Value df One-Tailed P-
Value 

Two-Tailed P-
Value 

88316/5  12710/4  42549/1  9 09388/0  18776/0  
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 بیانگر مطالعات تعداد یعنی گمشده تامطالع تعدا روزنتال خطا، از ایمن N آزمون در
 به کلی اثر نبودن دارمعنی تا شود اضافه تحلیل به باید که دهدمی پیشنهاد را صفر فرضیه
 و انجام دیگر مطالعه 636 باید زیر، جدول در آمده دست به نتایج به توجه با آید. دست

 درستی و دقت شودمی باعث و نکند تجاوز 05/0 از داريمعنی حسط تا شود بررسی
  شود. بیشتر پژوهش این از آمده دست به نتایج و اطالعات
  

 محیطی زیست نگرش متغیر خطا از ایمن N آزمون از حاصل نتایج :6 جدول
Table 6: Classic Fail–Safe N Results of Environmental Attitude 

  02387/15  شده مشاهده تمطالعا براي Z مقدار
  000/0  شده مشاهده مطالعات براي P مقدار

  050/0  آلفا
  2  باقیمانده

Z 95996/1  آلفا براي  
  11  شده مشاهده مطالعات تعداد

  636  رساندمی آلفا به را P مقدار که ايگمشده مطالعات تعداد
  
 هاي ارزش و محیطی زیست آگاهی محیطی، زیست دانش متغیرهاي اثر اندازه بررسی
 محیطی زیست

 قرار توجه مورد زیاد محیطی زیست رفتارهاي با ارتباط در که متغیرهایی از یکی
 فرضیه داراي مطالعه 7 شده، انتخاب مطالعه 20 در است. محیطی زیست دانش است گرفته

 منظور به بودند. محیطی زیست دانش با محیطی زیست رفتارهاي ارتباط بر مبنی همسان
   است. شده استفاده Q آزمون از شده انجام مطالعات بودن مگنه بررسی

 صفر فرض شده انجام مطالعات درباره داريمعنی سطح و Q آزمون از حاصل نتایج
 رد هاپژوهش میان همگونی فرض و شودمی پذیرفته مطالعات بودن ناهمگن بر مبنی

 اندازه که است شده استفاد اتمطالع ترکیب براي تصادفی اثرات الگوي از بنابراین، شود. می
 112/0 با برابر محیطی زیست رفتار بر محیطی زیست دانش متغیر ثیرأت براي تصادفی اثرات

 ضعیف حد در اثر اندازه این کوهن اثر اندازه تفسیر جدول به توجه با که آمده دستب
   شود. می برآورد

 رفتارهاي با اطارتب در که هست متغیرهایی از یکی محیطی زیست آگاهی متغیر
 انجام مطالعات بودن همگن بررسی منظور به است. گرفته قرار توجه مورد محیطی زیست
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 سطح و Q آزمون از حاصل نتایج به توجه با است. شده استفاده Q آزمون از شده
 بر مبنی صفر فرض شده انجام مطالعات درباره رسد می نظر به 7 جدول در آن داري معنی

 به شود.می رد هاپژوهش میان همگونی فرض و شودمی پذیرفته عاتمطال بودن ناهمگن
 اثرات و ثابت اثرات مدل دو از یکی توانمی فراتحلیل در اثر هاياندازه ترکیب منظور

 آزمون نتیجه که شودمی استفاده زمانی تصادفی اثرات الگوي زا .برد کار به را تصادفی
 اندازه شده، انجام هايپژوهش بودن ناهمگون به هتوج با باشد. داشته دارمعنی ناهمگونی

 با برابر محیطی زیست رفتار بر محیطی زیست آگاهی متغیر ثیرأت براي تصادفی اثرات
 حد در اثر اندازه این کوهن اثر اندازه تفسیر جدول به توجه با که آمده بدست 317/0

   شود.می برآورد متوسط
 رفتارهاي با ارتباط در که هست تغیرهاییم از یکی محیطی زیست هايارزش متغیر

 انجام مطالعات بودن همگن بررسی منظور به است. گرفته قرار توجه مورد محیطی زیست
   است. شده استفاده Q آزمون از شده

 نظر به زیر جدول در آن داري معنی سطح و Q آزمون از حاصل نتایج به توجه با
 پذیرفته مطالعات بودن ناهمگن بر مبنی رصف فرض شده انجام مطالعات درباره رسد می
 در اثر هاي اندازه ترکیب منظور به شود. می رد ها پژوهش میان همگونی فرض و شود می

   .برد بکار را تصادفی اثرات و ثابت اثرات مدل دو از یکی توان می فراتحلیل
 دار نیمع ناهمگونی آزمون نتیجه که شود می استفاده زمانی تصادفی اثرات الگوي زا
 براي تصادفی اثرات اندازه شده، انجام هاي پژوهش بودن ناهمگون به توجه با باشد. داشته

 آمده دست به 256/0 با برابر محیطی زیست رفتار بر محیطی زیست هاي ارزش متغیر ثیرتأ
 دارد. قرار ضعیف حد در اثر اندازه این کوهن اثر اندازه تفسیر جدول به توجه با که
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 محیطی زیست رفتار بر محیطی زیست دانش ثیرأت همگنی و تلفیقی نتایج :7 دولج
Table 7: Integrated and Homogeneous Results of the Effect of 

Environmental Khnoeledge on Environmental Behavior 
 تعداد  مدل  متغیر

 Z مقدار  اثر اندازه  مطالعات
 سطح

  داري معنی
 مقدار

Q 
 درجه

  يآزاد
 سطح

  داري معنی
Variable Model N of 

Researchs 
Effect 
Size Z P-Value Q df P-Value 

 دانش
  محیطی زیست

 اثرات
/692  000/0  749/4  089/0  7  ثابت

83  6  000/0  

 اثرات
        115/0  577/1  112/0  7  تصادفی

 آگاهی
  محیطی زیست

 اثرات
/016  315/0  4  ثابت

13  000/0  972/
141  3  000/0  

 اثرات
        057/0  905/1  317/0  4  تصادفی

 هايارزش
  محیطی زیست

 اثرات
/648  000/0  859/9  263/0  4  ثابت

10  3  014/0  

 اثرات
        000/0  037/5  256/0  4  تصادفی

  
  گیري نتیجه و بحث

 بر کیدأت با شده انجام هاي پژوهش فراتحلیل حاضر پژوهش اصلی هدف
 هاي یافته مند نظام مرور باشد.می یطیمح زیست رفتارهاي اجتماعی هاي کننده تعیین
 سطح داراي درصد) 75( منتخب هاي پژوهش نویسندگان اکثر که دهد می نشان تحقیق

 محیط حوزه در شناسی جامعه رشته اساتید و دانشجویان همچنین بودند دکتري تحصیالت
 در اند. کرده لیفأت را خود مقاالت شناسی جامعه رشته در نوپا حوزه یک عنوان به زیست
 زیست محیط شناسی جامعه حوزه در بیشتري هاي پژوهش کردستان و مازندران هاي استان
 1396 و 1391 هاي سال در زمانی لحاظ به است. شده انجام ها استان سایر به نسبت

 رسیده انتشار مرحله به زیست محیط شناسی جامعه حوزه در ها پژوهش تعداد بیشترین
 آن از بعد و بوده اي خوشه نوع از بیشتر شده انجام هاي ژوهشپ گیري نمونه شیوه است.
 آزمون است. بوده پژوهشگران استفاده مورد ساده تصادفی و اي طبقه گیري نمونه هاي روش
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 بوده استفاده مورد آماري هاي روش بین در فراوانی بیشترین داراي پیرسون همبستگی
   است.

 نکته این زیست محیط شناسی جامعه حوزه در شده انجام هاي پژوهش بررسی با
 و اصلی متغیر عنوان به محیطی زیست رفتار متغیر ها پژوهش این در که، شود می آشکار
 را محیطی زیست رفتار اند کرده تالش که بوده شناسی جامعه پژوهشگران توجه مورد وابسته

 دهند. قرار بررسی مورد شناختی جامعه انداز چشم از و فرهنگی و اجتماعی امر یک عنوان به
 هاي پژوهش در مختلفی متغیرهاي محیطی زیست رفتار بر ثیرگذارأت عوامل با ارتباط در

 دانش محیطی، زیست نگرش به توان می آنها ترین مهم از که است شده مطرح منتخب
 اساس بر کرد. اشاره محیطی زیست هاي ارزش و محیطی زیست آگاهی محیطی، زیست

 و ها شیوه شکل باید محیطی زیست مشکالت حل براي« )2010( صالحی مطالعات
 به رسیدن براي فردي زندگی و اجتماعی سازمان هاي شیوه مصرفی، ـ تولیدي رفتارهاي

 اعتقاد به همچنین، ؛»کند پیدا تغییر زیست، محیط بر مثبت ثیرأت و و سازگاري سطح
 از حاکی تفاهم، ینا است. آمده وجود به زیست محیط حوزه در عمومی تفاهمی بنسون

 و انسان باید زیست محیط مسائل و مشکالت از کاستن واقعی حل راه که است این
 که مهمی هايجنبه از یکی رواین از باشد. آن به متکی و شده شامل را انسانی هاي کنش

 آن هايکنندهتعیین و محیطی زیست رفتار است داشته معطوف خود به را زیادي توجهات
   است.

 رفتار کنندهتعیین و ثرؤم عوامل تحقیق، هايفرضیه و االتؤس با رتباطا در
 که متغیرهایی تمام و گرفت قرار بررسی مورد منتخب هايپژوهش بین در محیطی زیست
 بر گردید. استخراج انها همگونی و آنها اثر اندازه و گردید شناسایی بود شده بررسی و طرح

 متغیرهاي از بیش متغیر 4 بررسی مورد متغیرهاي نبی در آمده، دست به اطالعات اساس
 آگاهی محیطی، زیست دانش محیطی، زیست نگرش از عبارتند که بودند ثیرگذارتأ دیگر

  محیطی. زیست هايارزش و محیطی زیست
 نگرش ارتباط مطالعه 11 فراتحلیل، فرایند در شده وارد پژوهش 20 بین در
 از حاکی هابررسی نتایج اند.داده قرار بررسی وردم را محیطی زیست رفتار و محیطی زیست

 اثر اندازه بیشترین که است بوده 386/0 تا 074/0 بین مطالعات این اثر اندازه که، است آن
 پژوهش به مربوط اثر اندازه کمترین و ،)1392( همکاران و صالحی پژوهش به مربوط
 به 222/0 کل در مطالعه 11 این تصادفی اثرات و است بوده ،)1392( قائمی و صالحی

 پایین حد در مقدار در کوهن اثر اندازه تفسیر جدول اساس بر دهد می نشان که آمده دست
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 رفتارهاي بر محیطی زیست نگرش متغیر اثر اندازه دیگر، عبارت به گیرد. می قرار
 اتبمر به نقش که بودند دیگري بینانه واقع دالیل شاید و بوده پایین حد در محیطی زیست

 در ،)2001( کاماال و چاپمن داشتند. محیطی زیست رفتارهاي گیري شکل در باالتري
 دوم و اول سال دانشجویان محیطی زیست دانش و نگرش که دادند نشان خود پژوهش
 تواند می زیست محیط حامی رفتارهاي در مشارکت براي آنها آمادگی فیلیپینی و هندي
 خود تحقیق در ،)1995( دیگران و هینی همچنین ود.ش آنها زندگی شیوه تغییر به منجر

 نشان آنها پژوهش نتایج نمودند. بررسی را زیستی محیط رفتارهاي و هانگرش بین ارتباط
 تعدیل تعیین ضریب (باالترین دارد وجود رفتار و نگرش بین ضعیفی ارتباط که دهدمی

 متغیرهاي به سبتن بهتري کننده بینی پیش ها نگرش همچنین، بود)؛ 27/0 شده
 محیط نگرش بودن مفید بر دال محکم شواهدي حال، این با هستند، شناختی جمعیت
   نگردید. یافت محیطی زیست رفتار بینی پیش در زیستی
 شده ارائه محیطی زیست رفتار مطالعه براي که هنجارـ  اورـ ب ارزش تئوري اساس بر

 نوع چهار هنجار ـ هنجار ـ ارزش ريتئو ).Stern, 2000; Stern & et. al, 1999( است
 محیطی زیست گراییفعال )1 کند:می متمایز هم از زیست محیط با ارتباط در را رفتار
 در فعال غیر رفتارهاي )2 محیطی)، زیست تجمعات یا هاسازمان در فعال مشارکت (مثل
 محیط )3 عمومی)، هايسیاست پذیرش یا محیطی زیست شهروند (مثل عمومی حوزه

 آثار که شخصی تولیدهاي دفع و استفاده خرید، (مثل خاص حوزه در گراییزیست
 خطربی تولیدهاي ریزيبرنامه و طرح (مثل سازمانی هايفعالیت )4 دارند)، محیطی زیست

 مثل شخصی هنجارهاي از محیطی زیست رفتار کندمی بیان استرن محیطی). زیست نظر از
 شود.می ناشی محیطی زیست صورت به کردن عمل ايبر اخالقی وظیفه یا تعهد احساس

 هايارزش محیطی، زیست شرایط که شودمی فعال اعتقاد این با شخصی هنجارهاي این
 کاهش را تهدیدها این توانندمی افراد و عقاید) یا نتایج از (آگاهی کندمی تهدید را فردي
 مورد در افراد عقاید کندمی بیان هنجار ـ باور ـ ارزش تئوري پذیري).(مسئولیت دهند

 محیط ـ انسان ارتباطات درباره عمومی یا کلی عقاید به پذیري،مسئولیت و نتایج از آگاهی
 Menati( اندوابسته ثابت تقریباً ارزشی هايگیريجهت حدودي تا و )NEP( زیست

Zadeh & et al, 2014: 614.(  
 قرار توجه مورد زیاد محیطی زیست رفتارهاي با ارتباط در که متغیرهایی از یکی

 فرضیه داراي منتخب مطالعه 20 از مطالعه 7 است. محیطی زیست دانش است گرفته
 اساس بر بودند. محیطی زیست دانش با محیطی زیست رفتارهاي ارتباط بر مبنی همسان
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 در است. بوده 428/0 تا 011/0 بین مطالعات این اثر اندازه آمده دست به اطالعات
 همکاران و پورقاسم پژوهش به مربوط اثر اندازه بیشترین شده، بررسی يها پژوهش

 اندازه است. بوده ،)1392( قائمی و صالحی پژوهش به مربوط اثر اندازه کمترین و ،)1398(
 112/0 با برابر محیطی زیست رفتار بر محیطی زیست دانش متغیر ثیرأت براي تصادفی اثرات

 ضعیف حد در اثر اندازه این کوهن اثر اندازه تفسیر ولجد به توجه با که آمده دست به
 چه اگر که، دهد می نشان متغیر دو این ارتباط به مربوط هنظری بررسی شود.می برآورد
 دانش نقش لیکن، دارند نقش محیطی زیست مطلوب رفتارهاي ایجاد در مختلفی عوامل
 حائز که آنچه است. برخوردار یخاص اهمیت از محیطی زیست رفتار در محیطی زیست
 عنوانبه معموالً محیطی، زیست موضوعات و مسائل از آگاهی که است این است اهمیت

 پیش از یکی دلیل، همین به شودمی پنداشته محیطی زیست دغدغه براي نیازيپیش
 محیط مشکالت از بسیاري که است این زیست محیط مطالعات در اساسی هاي فرض

 دیگر، عبارتبه نمود. برطرف زیست محیط در عمومی دانش زایشاف با توانمی را زیستی
 محیطی زیست مشکالت از بسیاري حل کلید محیطی زیست دانش که، است این بر اعتقاد

 دانش است معتقد هک دارد قرار دولتی هايگذاريسیاست مرکز در تصور این باشد.می
 محیطی زیست دانش اهمیت بر زيرام داشت. خواهد همراه به را مناسبی رفتارهاي مناسب،

 هايسازمان و عام صورت به اجتماعی هايجنبش هايفعالیت است معتقد و کرده کیدأت
 عمومی دانش و آگاهی که اندشده بنا اساس این بر خاص طوربه نهاد مردم محیطی زیست
 زیست محیط براي ايبرجسته نقش نیز رابین شود.می زیست محیط از حمایت موجب

 بوم و زیستی مفاهیم مورد در گسترده و همگانی دانش یک که است معتقد و بوده لقائ
  ).Salehi, 2010( دارد وجود زیست محیط کیفیت حفظ و احیا تعریف، مرکز در شناختی

 توجه مورد محیطی زیست رفتارهاي با ارتباط در نیز محیطی زیست آگاهی متغیر
 اندازه شده، انجام هايپژوهش بودن اهمگونن به توجه با است. گرفته قرار پژوهشگران

 با برابر محیطی زیست رفتار بر محیطی زیست آگاهی متغیر ثیرأت براي تصادفی اثرات
 حد در اثر اندازه این کوهن اثر اندازه تفسیر جدول به توجه با که آمده دست به 317/0

 آگاهی ایشافز جهت در تواندمی که متغیرهایی از یکی شود.می برآورد متوسط
 از یکی تحصیالت است. تحصیالت متغیر نماید ایفا مهمی نقش شهروندان محیطی زیست

 شیوه به را شهروندان رفتارهاي محیطی زیست آگاهی افزایش با که است متغیرهایی
  ).Salehi & Imamgoli, 2012( دهد می قرار ثیرأت تحت مستقیم غیر و مستقیم
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 رفتارهاي با ارتباط در که هست متغیرهایی از یکی محیطی زیست هايارزش متغیر
 رفتار ارتباط درباره پیشین مطالعات از مورد 4 است. گرفته قرار توجه مورد محیطی زیست
 تا 151/0 بین مطالعات این اثر اندازه است. بوده محیطی زیست آگاهی و محیطی زیست
 پژوهش به مربوط راث اندازه بیشترین شده، بررسی هايپژوهش در است. بوده 377/0

 و صالحی پژوهش به مربوط اثر اندازه کمترین و ،)1396( دیگران و جهرمی خواهحمایت
 هاي ارزش متغیر ثیرأت براي تصادفی اثرات اندازه است. بوده ،)1391( دیگران
 جدول به توجه با که آمده دست به 256/0 با برابر محیطی زیست رفتار بر محیطی زیست
  دارد. قرار ضعیف حد در اثر اندازه این کوهن ثرا اندازه تفسیر

 حوزه در شده انجام هايپژوهش اثر اندازه پژوهش، استنباطی هايیافته اساس بر
 با داريمعنی تفاوت گیرينمونه شیوه و انتشار سال حسب بر زیست محیط شناسیجامعه

 در توجهی قابل شکاف که، است مهم نکته این به توجه امر این تبیین در دارند. هم
 انتشار زمان تا مسئله طرح و ایده گیريشکل زمان از ایران در شده انجام هايپژوهش

 نشریات و مجالت اختیار در زیادي حدود تا شده انجام هايپژوهش انتشار و دارد وجود
 عدم موجب مختلف طرق به مسئله این است. خارج پژوهشگر دسترس از و بوده علمی

 دیگر، طرف از شود.می مختلف هايسال در هاپژوهش انتشار در دارمعنی تفاوت و همگونی
 خصوص به و گیردنمی انجام صحیح شکل به پیمایشی تحقیقات در گیرينمونه هايروش

 انتخاب صحیح شکل به طبقات و هاخوشه اي،طبقه و ايخوشه گیرينمونه هايروش در
 شود.می تحقیق نتایج در سوگیري باعث امر این و شودنمی

 
  پژوهش پیشنهادات

 متغیرهاي دیگر از محیطی زیست آگاهی ترکیبی اثر اندازه اینکه به توجه با - 
 طریق از متولی هايسازمان و هانهاد گرددمی پیشنهاد ،است بیشتر شده بررسی
 در آموزشی هاي کالس و اجتماعی و جمعی هاي رسانه از گیري بهره با همگانی هاي آموزش
  بیاورند. عمل به ثرؤم اقدام شهروندان محیطی زیست آگاهی افزایش راستاي
 بهبود در آنها نقش که هستند متغیرهایی هم محیط زیست دانش و نگرش - 

 پایین حد در آنها ترکیبی اثر اندازه که چند هر است. شده اثبات محیطی زیست رفتارهاي
 و دانش به دهی جهت در اندتو می زیست محیط سازمان هم و شهروندان خود هم لذا، بود.

 مسئوالنه رفتارهاي ارتقاي در زیست، محیط حامی رفتارهاي سمت به نگرش
  کنند. ایفا ثريؤم نقش شهروندان محیطی زیست
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 ـ باور ـ ارزش نظریه بر مبتنی پژوهش این نظري چارچوب اینکه به توجه با - 
 راستاي در ها)(سمن هادن مردم هايسازمان ظرفیت از گرددمی پیشنهاد ،باشدمی هنجار

 محیطی زیست رفتارهاي موجودات، دیگر هايگونه به شدن قائل احترام و کردن ارزشمند
  سازند. هدفمند را مسئوالنه

 نتایج دقت میزان افزایش و استاندارد انحراف کاهش در که عواملی از یکی - 
 پژوهش یک که گرددمی پیشنهاد است. نمونه حجم میزان افزایش است، ثرؤم فراتحلیل
  گیرد. انجام باالتري نمونه تعداد با و مشخص متغیر دو با صرفاً اختصاصی طوربه فراتحلیل
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Abstract: 
 

Today, with the spread of environmental issues and risks, the study 
of environmental behaviors has become more important for researchers. 
Environmental Behaviors is a set of actions of people in society towards 
the environment that includes a wide range of feelings, inclinations and 
specific preparations to perform behaviors in relation to the environment. 
The purpose of this study is to investigate the research conducted in the 
field of environmental sociology using meta-analysis. The statistical 
population of the study includes all research articles that have been 
published and indexed in the country in the last 10 years between 2010 
and 2019 with the subject of environmental sociology in the initial 
review, about 49 preliminary articles were identified, and finally, after 
considering all necessary criteria, 20 studies were selected as a statistical 
sample. SPSS and CMA.2 software were used for data analysis. 
Systematic review of studies shows that 75% of the authors had a PH.D. 
In sociology, most of the research was done in Mazandaran and 
Kurdistan provinces and in 2012 and 2017 the highest number of 
researches has been published. Also, in all studies, the variable of 
environmental behavior has been considered as the main variable. 
Examining the effect size of different variables shows that the size of 
random effects for the effect of environmental attitude is 0.222, 
environmental knowledge is 0.112, environmental awareness is 0.317 
and environmental values on environmental behavior are equal to 0.256. 
It is found that the combined effect size of the environmental awareness 
variable was more than other variables. 
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