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 چکیده

ای ها، نگرش، دانش و رفتاره مطالعات زیادی به بررسی متغیرهای محیط زیستی اعم از باورها، ارزش

. ها از چند استان فراتر نرفته است اند که دامنة تحت پوشش آن محیط زیستی در بین ایرانیان پرداخته

های محیط زیستی ایرانیان در سطح خرد و کالن  این تحقیق در سطح ملی به بررسی وضعیت ارزش

روش تحقیق . ودر گرایی ایرانیان از سطح توصیف فراتر می پردازد و با هدف قراردادن تبیین محیط می

( WVS)ها  در این مقاله تحلیل ثانویه است که با استفاده از اطالعات موجود در پیمایش جهانی ارزش

جهانی بهره  975725نفر ایرانی و در سطح کالن از نمونة  9665در سطح خرد از نمونة ( موج پنجم)

یفیت محیط زیست جهانی نتایج تحقیق بازگوی آن است که میانگین نگرانی در مورد ک. برده است

و  91/9محیطی  ، مشارکت زیست71/1، میانگین نگرانی در مورد کیفیت محیط زیست ایران 63/1

است که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان  91/2اولویت محیط زیست در برابر رشد اقتصادی 

کنندة  ترین تبیین یهای معنوی و مادی شوارتز و اعتقاد به خدا قو همچنین، ارزش. جایگاه خوبی است

دهندة آن است که الگوی اجتماعی غالب نسبت به  ها نشان همچنین، یافته. گرایی ایرانیان است محیط

این امر هم برای . محیط زیست در بین ایرانیان مبتنی بر باورهای حامی محیط زیست است

ست که قطعاً های حامی محیط زیست ا سیاستگذاران داخلی نشانة مطلوبی برای اجرای سیاست

های  پیمانی بالقوه پیش روی سازمان گامی و مشارکت مردمی را در پی دارد؛ و هم ایران را هم هم

 .دهد المللی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست قرارمی بین

گرایی، مشارکت محیط  های معنوی، دینداری، محیط های مادی، ارزش ارزش: های کلیدی واژه

 . زیستی
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 مقدمه
توان آن را در زمرة  یط زیست در ایران آتش زیر خاکستری است که قریب به یقین میبحران مح

ها، تخریب  خشک شدن تاالب. های آینده به حساب آورد های ملی در دهه ترین بحران مهم

درصد  5/5میلیارد فرسایش و اختصاص 9ها، رتبة اول جهان در فرسایش خاک با ساالنه  جنگل

آبی،  خود که چهار برابر میزان فرسایش در جهان است، بحران کماز فرسایش خاک جهان به 

های متعدد و تحمیل هزینة آن بر دولت و نظام اقتصادی، بحران آلودگی هوای  خشکسالی

های گیاهی و  شهرهای بزرگ و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، بحران از میان رفتن گونه

تن آلودگی نفتی به  172هزار و 399الیانه جانوری و تهدید ذخیرة ژنتیک کشور و ورود س

بوم و بحرانی شدن وضعیت ماهیان خاویار دریای خزر،  دریای خزر و تهدید حیات این زیست

که روی هم تنها جزیی از مصائب محیط زیستی این سرزمین است جایی برای تردید در بحرانی 

 .(3123فاضلی،)گذارد  خواندن وضعیت محیط زیستی کشور باقی نمی

های محیط زیستی به عهدة صنایع و  که در چشم همگان مسئولیت اصلی در تالش در حالی

هاست، بحران محیط زیستی کنونی در ایران حتی در سراسر جهان چیزی بیش از  دولت

پذیری جهانی همة ساکنان سیاره نیازمند  طلبد و به مسئولیت های متعهدانة منفرد را می تالش

رو، تحقیقات بسیاری بر آگاهی ساکنان زمین متمرکز  از این(. 9233ن، تیموری و همکارا)است 

 . سنجد است و باورهای آنان را به این وضعیت بحرانی می

کند  گیری می یکی از مطالعاتی که این وضعیت محیط زیستی را هر چند سال یکبار پی

. داده است های محیط زیستی اختصاص ست که قسمتی را به ارزش3ها پیمایش جهانی ارزش

یکی از اولین . کند مطالعة مذکور همچنین امکان مقایسة بین کشورهای مختلف را نیز فراهم می

در مورد نگرانی محیط زیستی، بررسی اینگلهارت  WVSهای  مطالعات جهانی با استفاده از داده

وسعه یافته و در حال ت در مورد تفاوت در اولویت محیط زیستی بین کشورهای توسعه( 3227)

های  ارزش»اینگلهارت و در پی آن نظریة « های فرامادی ارزش»با مطرح شدن نظریة . است

هر دو نظریه مطالعات بسیاری را برای مقایسة اولویت در کشورهای در « مسائل عینی -ذهنی

مانند )یافته و سنجش درستی و نادرستی ادعاهای این نظریات برانگیختند  حال توسعه و توسعه

به  9225؛ گلیسن، 9232؛ فرانزن و میر، 3222؛ برچین، 9221؛ فرانزن، 3222فرانزن،  دیکمن و

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. World Values Survey 
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؛ تیموری و همکاران، 9229؛ ایزراییل و لوینسون، 3227؛ دانلپ و مرتیگ، 9232نقل از جردن، 

 (.9221؛ دوروی، 9221؛ دانلپ و یورک، 9233

یگر انجام شده است؛ مانند با اهداف د WVSالبته، مطالعات دیگری نیز بر اساس اطالعات 

در مورد وضعیت . مقایسة بین برخی کشورها یا بررسی وضعیت محیط زیستی برخی کشورها

البته، تاکنون مطالعات زیادی به . ها استفاده نشده است محیط زیستی ایرانیان تاکنون از این داده

فتارهای محیط زیستی ها، نگرش، دانش و ر بررسی متغیرهای محیط زیستی اعم از باورها، ارزش

؛ ملکی و 9225؛ کالنتری و همکاران، 9233زاده،  ملکی و کریم)اند  در بین ایرانیان پرداخته

؛ صالحی، 3123قلی،  ؛ صالحی و امام3122زاده،  ؛ صالحی و کریم3122؛ عبداللهی،3122کریمی، 

های محدود یا  که همگی با نمونه( 3111؛ عبداللهی، 3115؛ اسماعیلی، 3112؛ کریمی، 3112

اند و تاکنون تحقیقی  شهروندان یک شهر، شهرستان، استان و حداکثر چند استان صورت گرفته

در سطح ملی به بررسی وضعیت متغیرهای محیط زیستی مذکور، مشابه یا مرتبط در ایران 

در موج چهارم و پنجم ( WVS)ها  اطالعات موجود در پیمایش جهانی ارزش. نپرداخته است

 .کند ت مفیدی است که امکان بررسی برخی متغیرهای محیط زیستی را فراهم میاطالعا

، تاکنون WVSآوری شده در مورد حفاظت محیط زیست در  با استفاده از اطالعات جمع

اند که  های اندکی ساخته های متعدد و گاهی مشابه یا در برخی موارد با تفاوت محققان مقیاس

، نگرش 3محیطی شته شده است، از جمله مقیاس مشارکت زیستها گذا های متفاوتی بر آن نام

، اولویت به محیط زیست بیش از 1، رضایت پرداخت برای محیط زیست9محافظ محیط زیست

،کنش محیط 6، همکاری با سازمان محیط زیست7، انتخاب محصوالت محیط زیستی9رشد

، 2فیت محیط زیست محلی، نگرانی برای کی1، مشارکت برای ایجاد فداکاری اقتصادی5زیستی

ناختی، آنچه در ش های اصالح صرف نظر از تفاوت. 32نگرانی برای کیفیت محیط زیست جهانی

سنجش حساسیت به . کنند ای است که دنبال می ها مشترک است هدف مفهومی تمام این مقیاس

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Willingness environmental 

2. Pro- environmental  attitude 

3. Marginal willingness  to pay for environmental 
4. Environment  a priority over growth 

5. Choose environmental products 

6. Contribute to environmental organization  
7. Environmental action 

8. Willingness to make economic sacrifices 

9. Concern for local environmental quality  
10. Concern for world environmental quality  
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و باور  نامیم شامل اعالم آمادگی، تالش می« گرایی محیط»محیط زیست که ما آن را در اصطالح 

هایی در سطح محلی و جهانی برای مشکالت محیط زیستی  در مورد محیط زیست و نگرانی

های مفهومی بهتر است ادغام نشوند؛  ها به لحاظ ظرافت گفتنی است این شاخص. است

گرایی شامل  بدین ترتیب، مقیاس محیط. اند گونه عمل کرده طور که محققان دیگر این همان

نگرانی در مورد محیط زیست محلی، نگرانی در مورد محیط زیست  مشارکت زیست محیطی،

جهانی و اولویت به محیط زیست در برابر رشد اقتصادی است که توضیحات مربوط به 

 .  ها خواهد آمد های آن گویه

های محیط زیستی ایرانیان در سطح خرد و کالن را به  این مطالعه سعی دارد نمایی از ارزش

. گرایی ایرانیان است کنندة محیط طح خرد، تعیین کند چه عواملی تبییندر س. تصویر بکشد

اند و هر یک به برخی عوامل اشاره  گرایی افراد پرداخته مطالعات بسیاری تاکنون به تبیین محیط

های  کند آیا نظریة برانگیختگی هنجار شوارتز پیرامون گرایش این تحقیق بررسی می. اند داشته

کند؟ کسانی که در  تار طرفدار محیط زیست، محیط گرایی ایرانیان را تبیین میدوستانه به رف نوع

اند؟  های فرامادی برخوردارند تا چه اندازه محافظ محیط زیست بندی اینگلهارت از ارزش طبقه

گرند؟ در سطح کالن، ایرانیان نسسبت به دیگر  ای تا چه اندازه تبیین دینداری و متغیرهای زمینه

جایگاه « مسائل عینی -های ذهنی ارزش»ن در چه جایگاهی قراردارند؟ آیا نظریة کشورهای جها

 کند؟  ایرانیان را در جهان تبیین می

 چارچوب نظری

گرایی  اند عوامل تأثیرگذار بر محیط پردازان مختلف از زوایای گوناگون تالش کرده تاکنون نظریه

نظریات . داختن به تمامی این نظریات نیستدر این نوشتار هدف پر. را در بین افراد تبیین کنند

بندی کرد  توان در قالب موارد زیر دسته گرایی را می و تحقیقات مربوط به عوامل مؤثر بر محیط

 .پردازیم ها می که در این مطالعه به آن

 «شوارتز»های مادی و معنوی  ارزش. 1

کند که  ای تعریف می زهده ارزش را برحسب انگی« شوارتز»های انسانی اساسی  نظریة ارزش

ها فراگیرند و به زعم شوارتز، مبتنی بر یک یا بیش از یک نیاز  این ارزش. شالودة هر کدام است

اند از  این نیازها عبارت. کنند از سه نیاز کلی هستی بشرند و به برآوردن نیاز مربوط کمک می
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ی هماهنگ و نیازهای رفاهی و های تعامل اجتماع های زیستی، الزام نیازهای مربوط به ارگانیسم

های مورد نظر شوارتز، بسته به اینکه به دنبال  به این ترتیب، هر کدام از ارزش. ها بقای گروه

های خردتر را  ای از ارزش کنند، مجموعه برآوردن کدام نیازهایند و چه هدفی را دنبال می

، 9، انگیزش3خودفرمانی: ردشما های مذکور را چنین برمی ارزش( 9226)شوارتز . گیرند دربرمی

گرایی  ، عام2دوستی ، خیرخواهی یا نوع1، سنت5، همنوایی6، امنیت7، قدرت9، دستیابی1جویی لذت

 .32شمولی یا جهان

ها را نیز  های بنیادین، ساختار پویای روابط بین ارزش نظریة شوارتز عالوه بر تعریف ارزش

از هر ارزش پیامدهایی را به دنبال دارد که با  نماید، به این ترتیب که اعمال برخاسته تشریح می

های  برای مثال، دنبال کردن ارزش. ندا ها در تضاد و با برخی دیگر در تجانس برخی ارزش

های خیرخواهانه است، زیرا توجه به کسب موفقیت برای خود  دستیابی نوعاً در تضاد با ارزش

اما . ش رفاه افراد نیازمند به کمک استگرایش به مسدود کردن اعمالی دارد که هدفشان افزای

گرایش به کسب موفقیت . های دستیابی و قدرت معموالً با هم تطابق دارند دنبال کردن ارزش

برای خود و اعمالی که هدفشان تقویت موقعیت اجتماعی خود فرد و تسلط او بر دیگران است 

 (.9226شوارتز، )کنندة یکدیگرند  تقویت

اندیشی، احترام به  گرایی، خیرخواهی و نیک هایی چون عام ارزشتوان گفت،  در کل می

 .اند های مادی هایی معنوی و بقیه جزو ارزش ها و عقاید مذهبی و همنوایی با اجتماع ارزش سنت

های نوع دوستانة رفتار  پیرامون گرایش( 3259،3255)نظریة برانگیختگی هنجار شوارتز 

های طرفدار  این نظریه تأکید دارد که کنش. رفته است طرفدار محیط زیست با موفقیت به کار

دهد و  هایی رخ می محیط زیست در پاسخ به هنجارهای اخالقی شخصی در مورد چنین کنش

شوند که معتقدند شرایط محیط زیستی تهدیداتی را  ها در اشخاصی برانگیخته می اینکه این کنش

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Self-direction 
2. Stimulation 
3. Hedonism 
4. Achievement 
5. Power 
6. Security 
7. Conformity 
8. Tradition 
9. Benevolence 
10.Universalism 
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و  3(AC)آگاهی از پیامدها . کند سفر ایجاد میدیگر یا بیو( های گونه)برای افراد دیگر، انواع 

توانند این پیامدها را دفع کنند، تصور احساس مسئولیت نسبت به  های آغازگر می اینکه کنش

شواهد تأییدکننده، از مطالعات متمرکز بر طیف متنوعی از اعمال طرفدار . است 9(AR)خود 

؛ دیتز و 3217استرن و الورس،  ؛ بلک و3251دانلپ و ونلیر، )شود  محیط زیست ناشی می

 (.3222؛ نقل از استرن و همکاران، 3227؛ استرن و همکاران، 3229استرن، 

تاکنون . دهد ها پیوند می دالیلی رفتار طرفدار محیط زیست را به انواع اساسی و ویژة ارزش

وارتز و اند که در تحقیق در سطح ملی ش ای تأکید داشته های ارزشی محققان بسیاری بر مقیاس

همچنین، محققان بسیاری نیز با استفاده از این مقیاس یا انجام . همکارانش توسعه یافت

های  در این مطالعه رابطة ارزش. اند ها برای تحقیق محیط زیستی از آن بهره برده اصالحاتی بر آن

 .شود گرایی سنجیده می های محیط معنوی و مادی شوارتز با شاخص

 اینگلهاراتهای فرامادی  ارزش. 2

خرد متعارف به مدت طوالنی بر این ایده بود که نگرانی شهروندان به کیفیت محیط زیست به 

اند که ساکنان  هم دانشگاهیان و هم سیاستمداران بر این فرض. کشورهای ثروتمند محدود است

های فرامادی به حفظ محیط  کشورهای فقیر با جلب رضایت مادی خود برای حمایت از ارزش

اینگلهارت، سردمدار این نظریه، معتقد (. 9221دانلپ و یورک، )ست ترغیب خواهند شد زی

اند،  است که به دنبال تحقق رفاه مادی و امنیت سازنده که دو نیاز زیرین و اساسی حیات بشری

رشد اقتصادی، حقوق باال، امنیت )کند و از مادی  چگونه خواست مردم از زندگی تغییر می

سوق ( کیفیت زندگی، درک عمومی، درآمد کمتر، حفاظت از محیط زیست)ادی به فرام( شغلی

ای این تغییر پیچیده است، ه به زعم اینگلهارت، علل و استلزام(. 63: 3151اینگلهارت، )یابد  می

مردم به نیازها و تهدیدهای آنی بیشتر توجه نشان : شود اما اصل اساسی آن به سادگی بیان می

 .  رسند خطر به نظر می ی که بعید و بیدهند تا چیزهای می

ای در مورد حمایت عامه برای حفظ محیط زیست بر اساس نتایج  اینگلهارت مقاله 3227در 

3222-3221 wvs های  ها و نگرش اینگلهارت هرگز همبستگی بین مقیاس رفاه ملت. منتشر کرد

های  صدهایی از پاسخها را گزارش نکرد، تنها در جدولی در آوری شده در میان ملت جمع

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Awareness of  Consequences 
2. Ascription of Responsibility to self 
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الگوی کلی واضح بود؛ روابط اندکی . آوری کرد محافظ محیط زیست را برای هر کشور جمع

اینگلهارت . ها وجود داشت بین رفاه و بیان نگرانی محیط زیستی درون نمونة بزرگ ملت

هر چند تبیینی از سطوح باالی نگرانی شهروندان برای محیط زیست روی تعدادی از ( 3227)

 .ها پریشان نشد پیداکرد ولی با این یافته wvsشورهای فقیر با ک

نظر به انتظار جهانی، حمایت توده از حفاظت محیط زیست به بیشتر شدن در کشورهایی 

هایی از سطوح باالی آلودگی آب و  تمایل دارد که نسبتاً مسائل عینی جدی دارند، از جمله نشانه

ین تنها بخشی از داستان است و سپس بحث کرد که حمایت اینگلهارت ادامه داد ا. آلودگی هوا

او . گیرد های فرامادی شکل می عمومی برای محیط زیست با عوامل فرهنگی ذهنی به ویژه ارزش

های فرامادی باال رتبة باالیی در حمایت از محیط زیست  تأکید کرد کشورهای با سطح ارزش

های موجود  تأثیر دارند؛ نشانه -هر دو -ذهنیهای  بدین ترتیب، مسائل عینی و زمینه. دارند

در فرایندی که او تبیین دوم را . اند بیانگر آن است که هر دو این عوامل به یک میزان مهم

را در  3(OPSV) « مسائل عینی -های ذهنی ارزش»ماهرانه اصطالح ( 3222)وجود آورد برچین  به

های مستقیم شهروندان از آلودگی  از تجربهدر جنوب این مسئله . گرایی جهانی ایجاد کرد محیط

های فرهنگی یا ذهنی  های دیگر محیط زیستی و در شمال از تجربة تغییر در ارزش و تخریب

 .ناشی شده است

ای  مسئله با این تبیین اساساً غیرقابل ابطال و به طور برجسته( 9221)از نظر دانلپ و یورک 

نی آلودگی را به آلودگی آب و هوا به ویژه در سطح اینگلهارت شرایط عی. انگارانه است ساده

کشی از  محلی محدود کرده است، در حالی که مسائل محیط زیستی چند بعدی است، شامل بهره

 .ها، و به طور آشکار به سطح محلی محدود نیست منابع، فرسایش خاک، آلودگی

ر تهدیدهای های فقی همچنین، اینگلهارت بحث کرد که مسائل محیط زیستی در ملت

های مرفه این قبیل مسائل  برای سالمتی است، با داللت ضمنی که احتماالَ در ملت« گرایانه مادی»

این مسئله . و مسائل زیباشناختی شبیه حفاظت طبیعت است« های فرامادی ارزش»بیشتر ناشی از 

ت که مسائل محیط مطرح کردند نادیده گرفته اس( 16: 3225)الیر  -این نکته را که گها و مارتینز

گرایانه در هر دو کشورهای فقیر و غنی دارند، حتی اگر  گرایانه و غیرمادی زیستی ابعاد مادی

 .گرایی اخیراً بیشتر رایج است گرایانه برای محیط های مادی محرک

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Objective Problems- Subjective Values 
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ها را  شوند که سالمت آن هایی تحریک می های فقیر برای آلودگی که ساکنان ملت در حالی

غلب برای اعتراض و به ویژه اعتراض به ضرورت منابع طبیعی برای معیشتشان کند، ا تهدید 

شان و دالیل مذهبی و سنتی، مخالف تخریب محیط  گرایانه گاهی به دلیل فرهنگ غیرمادی

به عکس، نگرانی بیشتر در ساکنان کشورهای ثروتمند به دلیل آلودگی سمی . شوند زیست می

حیط زیستی دیگر و نیز حفاظت از طبیعت زیباست، آب، آلودگی صنعتی هوا و خطرات م

 . یابد طور که با رشد جنبش عدالت محیط زیستی در ایاالت متحده انعکاس می همان

وقتی به مسائل جهانی مواردی مانند کاهش تنوع زیستی، تخریب الیة ازن و گرم شدن کرة 

های فقیر و نگرانی  نه و ملتگرایا زمین را اضافه کنید مشکالت بین تهدیدات محیط زیستی مادی

با توجه به نقش پیچیدة رسانه، . شود دفاع می های غنی حتی بیشتر غیرقابل محیط زیستی در ملت

های محیط زیستی و افزایش آگاهی محلی، ملی و مسائل  علم، وساطت دولت، آموزش،و سازمان

، فرض اینکه (3225، و فراک و همکاران 3222به نقل از فرنک،  9221دانلپ و یورک، )جهانی 

لوحانه  های فقیر یا غنی نگرانی بیشتری به مسائل محیط زیستی دارند، ساده ساکنان ملت

در واکنش به آلودگی  3«پاسخ -محرک»ای  این پدیده( 9221)از نظر دانلپ و یورک . نماید می

 .محلی قابل مشاهده همانند اینگلهارت است

اینگلهارت در آزمودن روابط بین رفاه « سائل عینیم -های ذهنی ارزش»اگرچه ابطال تبیین 

آزمون ( 3222)ملی و سطح کلی شهروندان دربارة نگرانی محیط زیستی دشوار است، برچین 

« مسائل عینی -های ذهنی ارزش»کند که تبیین  او بحث می. محدودشدة بیشتری را توسعه داد

تر از  ید مسائل محیط زیستی را جدیاینگلهارت داللت ضمنی دارد که ساکنان کشورهای فقیر با

تر احتماالً سطح  خصوص اینکه پیش دهد ارزیابی کنند، به آنچه در کشورهای ثروتمند رخ می

اما اخیراََ باید مسائل جهانی را به همان اندازه بیشتر . کردند باالیی از آلودگی اجتماع را تجربه می

تری از هر   شامل فهرست دقیق HOPمایشی های پی از داده( 3222)برچین . جدی ارزیابی کنند

طورکه انتظار داشت شهروندان  همان. دو اجتماع و مسائل جهانی، فقط حمایت جزئی کرده است

کشورهای فقیر مسائل محلی را به طور معناداری بیشتر از کشورهای ثروتمند جدی ارزیابی 

او استدالل کرد . ناداری نداشتدر این ارزیابی مسائل جهانی بین فقیر و غنی تفاوت مع. کردند

را در مورد شیوع جهانی نگرانی محیط « مسائل عینی -های ذهنی ارزش»که این نتایج تبیین 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Stimulate- response 
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های فقیر بیشتر با مسائل عینی قابل مشاهدة  با نشان دادن اینکه ملت. زیستی از بنیان خراب کرد

داً نامرئی، بدیهی است نتیجة دادن نگرانی به مسائل جهانیِ شدی اند و نشان محلی نگران شده

برچین . های فرامادی نیست که در زمان کوتاهی در کشورهای فقیر عرضه شده است ارزش

نتیجه گرفت با این بحث نگرانی محیط زیستی کشورهای فقیر بر اساس مجموعة ( 3222)

است ها و کارهای مفیدی است که به سادگی از تجربة مستقیم ایجاد شده  تری از ارزش وسیع

 (.16: 9232صالحی،)

تر گفتیم، نظریة اینگلهارت با تحقیقات متعددی به چالش کشیده شد  طورکه پیش همان

؛ علی 9232؛ گیونز، 9221؛ دانلپ و یورک، 9225؛ گلسین و مرتیگ، 3227دانلپ و مرتیگ، )

د است که گزارش کردن( 3221)ها مطالعة دانلپ و همکاران  اولین آن(. 9233بلی و یاغی، 

ترین  نگرانی محیط زیستی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مشابه هم باالست و مهم

 HOPهای مؤسسة ملی گالوپ است که در بررسی  با داده( 9221)ها بررسی دانلپ و یورک  آن

نشان داد تناقض آشکار و اغلب منفی  HOPهای  یافته. آوری شد جمع3229کشور در سال  99

دانلپ و یورک با مقایسة سه موج . ین وفور ملی و نگرانی محیط زیستی وجود دارددر ارتباط ب

WVS  باHOP کار گرفته شد به  های محیط زیستی مناسبی به های نگرانی هنگامی که مقیاس

در این سه موج نیز نگرانی محیط زیستی به طور متناقضی با وفور . نتایج مشابهی دست یافتند

ها نشان داد نگرانی شهروندان برای محیط زیست نه  ایج کلی بررسی آننت. ملی همبستگی داشت

 .های فرامادی مبتنی بر وفور ملی به وفور ملی وابسته است ونه به ارزش

ای و هم حمایت عامه  معتقدند هم رشد فعاالن محیط زیست حرفه( 9221)دانلپ و یورک 

ن محدود به کشورهای مرفه جهان ای جهانی است و حتی اگر تاکنو از حفظ محیط زیست پدیده

 .گونه نیست بوده است، اکنون دیگر این

گرایی  های فرامادی، رفاه در هر دو سطح ملی و فردی با محیط های ارزش بر اساس فرضیه

برخی تحقیقات . اند ملتی نظریة اینگلهارت را سنجیده تحقیقات مذکور در سطح بین. مرتبط است

نظریه ( 9232)گیونز . اند ادی وی را در سطح افراد به آزمون کشیدههای فرام های ارزش نیز نظریه

پالمبن . های وی نظریة اینگلهارت را حمایت نکرد را در سطح ملی و فردی آزمود و یافته

کنندة معناداری نگرش محیط  بینی های فرامادی پیش در سطح افراد بررسی کرد آیا ارزش( 9233)

کنندة معنادار نگرش محیط زیستی است و  بینی فاه فردی پیشزیستی افراد است و اینکه آیا ر
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کنندة معنادار نگرش محافظ محیط زیست است، وقتی به طور  بینی اینکه آیا پیوستار رفاه پیش

گیرد؟ نتایج وی نشان داد رفاه همیشه  های فرامادی در رگرسیون قرارمی زمان با ارزش هم

های فرامادی متغیر واسط  ط زیست نیست و ارزشکنندة معنادار نگرش محافظ محی بینی پیش

 .کنند روابط بین وفور و نگرش محافظ محیط زیست را میانجیگری نمی

های  با اذعان به این مسئله که ایران از جوامع مورد نظر اینگلهارت که معتقدند ارزش

البته در سطح فرامادی در آنها شکل گرفته است فاصلة زیادی دارد با سنجش این نظریه در ایران 

رابطة بین رفاه فردی و )توان وضعیت مناقشات مذکور را بررسی کرد  فردی هم می

های فرامادی مورد نظر تا چه اندازه بر  توان بررسی کرد ارزش همچنین می(. گرایی محیط

 .گرایی افراد تأثیر دارد های محیط ارزش

 باورهای دینی. 3

اورهای مؤثر بر رفتار، نگرش و دیگر باورهای بشر باورهای دینی و اعتقاد به خدا یکی از ب

نظران بسیاری مانند براون تیلور و توماس بری  رابطة بین دین و محیط زیست را صاحب. است

های محیط  نقش و تأثیر دینداری بر نگرش(. 3112؛ حدادی، 3112کاظمی، )مطرح کردند 

 «وایتلین»ة نظری صدد آزموندر  ها البته، غالب آن. زیستی مورد توجه برخی محققان قرارگرفت

محور بودنشان، تسلط  وایت معتقد است برخی ادیان همچون مسیحیت به علت انسان. بودند

به نقل  9221نصر و همکاران، )نظران  در مقابل، برخی صاحب. دانند انسان بر طبیعت را مجاز می

معتقدند در ( 3112داماد،  ؛ محقق3116؛ جوادی آملی، 3112؛ بنتال و نوکل، 3112از کریمی، 

نصر مسئلة . های عملی فراوانی برای حفظ محیط و منابع طبیعی آن وجود دارد دین اسالم، آموزه

شناسانة وی، طبیعت،  بر حسب نگاه جهان. کند تعادل محیط زیستی را بر بستر دینی مطرح می

تی را بحرانی معنوی نصر بحران محیط زیس. انسان، خدا و زمین نظمی متعادل و طبیعی دارند

داند و تأکید وی بر هدایت معنوی و روحانی است تا از طریق آن معنویت جایگزین  می

 (.3112نوکل، )زدگی شود  مصرف

گرایی، تفکر اسالمی معاصر بر پایة دو موضوع بنا  معتقد است در مورد محیط( 9221)بنتال 

هان و نظم موجود در زندگی جانداران اول، تأکید قرآن بر قوانین منطقی حاکم بر کی: شده است

های جغرافیایی  دوم، ویژگی. و نیز توجه به رسالت انسان به عنوان خلیفة خدا بر روی زمین

محل ظهور اسالم که موجب تأکید این دین بر حفاظت از منابع طبیعی از جمله آب، درختان 
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عالمان . یث انعکاس یافته استای که مؤکداً در قرآن و احاد میوه و چهارپایان شده است؛ دغدغه

های متنوع بر انبیای الهی  دینی اسالم بر این اعتقادند که در دین حنیف الهی که در قالب شریعت

شناخت اصول محیط زیستی و تحصیل آن و پرهیز از تخریب آن و سعی برای  تجلی یافت، 

روند  بشری به شمار میترین تکالیف  سازی آن از بارزترین حقوق انسانی و نیز از روشن سالم

 (.  326: 3116جوادی آملی، )

دهند  گرایی نشان می نتایج حاصل از مطالعات مربوط به بررسی رابطة بین مذهب و محیط

آمیز در رابطه با روابط علّی میان این دو متغیر، تنها یک رابطه یافت  های تحریک رغم فرضیه علی

برخی . های بنیادگراست ایی و عضویت در فرقهگر شده است و آن رابطة ضعیف منفی بین محیط

گرایی نشان  های مشارکت مذهبی و محیط مطالعات نیز رابطة ضعیف مثبتی بین برخی سنجه

های  گرایی و باورهای مذهبی خاص گزارش شده است، اما یافته ارتباطی نیز بین محیط. دادند

کند که  ایجاد می( 3225)کیر و همکاران کند و این شبهه را نزد وال اخیر نتایج قبلی را تکرار نمی

 (.3112به نقل از کریمی،  3221دایتز و همکاران، )های قبلی محلی از اعراب ندارد  صحت یافته

در ایران نیز برخی مطالعات در حوزة محیط زیست به بررسی این متغیر و رابطة آن با 

رابطة مثبت ( 3129) و همکاران صالحی،. اند گرایانه پرداخته ها و رفتارهای محیط زیست نگرش

 .و معناداری بین میزان دینداری و میزان مشارکت افراد در مصرف بهینة آب یافتند

نیز نشان داد رفتار مصرف آب افراد با میزان دینداری تبیین ( 3122)نتایج ملکی و کریمی 

در مصرف آب  جویی ای قوی برای صرفه های عقیدتی و عملی دین اسالم انگیزه آموزه. شود می

ترین نهادهای اجتماعی  در ایران نیز که دین با ایدئولوژی اسالمی یکی از مهم. کند ایجاد می

دهی به  ای در شکل های اسالم نقش بسیار ویژه است و نقش محوری در جامعه دارد، آموزه

یات دهی ح با توجه به اهمیت دین در شکل(. 3123آزادارمکی، )کند  های افراد ایفا می نگرش

ها، در این مطالعه به بررسی  فرهنگی ایرانیان و بالتبع تأثیر آن بر رفتارهای مختلف آن -اجتماعی

 .پردازیم گرایی می های محیط رابطة بین باورهای دینی و مقیاس

 شناختی های جمعیت ویژگی. 4

های  کننده بینی حاوی چندین ویژگی پاسخگویان است که پیش wvsآوری شده در  اطالعات جمع

های  ویژگی. شود ها در مورد محیط زیست کشور استفاده می های محیط زیستی و نگرانی ارزش
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های ما قراردارند که تحقیقات بسیاری نشان داده است  پاسخگویان به این دلیل در تحلیل

ها و عملکردهای محیط زیستی افراد تأثیرگذارند  ها، نگرش های سطح فردی بر ارزش ویژگی

؛ 3122؛ صالحی،3122؛ عبداللهی، 9225؛ کالنتری و همکاران، 9233زاده،  مملکی و کری)

هایی نیز در میان  بررسی(. 3111؛ عبداللهی، 3115؛ اسماعیلی، 3112؛ کریمی، 3112صالحی، 

ایزراییل و )ند ک ها نیز این امر را تأیید می های پیمایش جهانی ارزش کشورها با استفاده از داده

 (.9229سون، ؛ لوین9232جردن، 

 شناسی روش
های  است؛ نوعی پژوهش اسنادی و مبتنی بر داده 3«تحلیل ثانویه»روش تحقیق در این مقاله 

گرایی در ایران، در  همچنین، با اتخاذ رهیافت تطبیقی عالوه بر مطالعة وضعیت محیط. موجود

ود در پیمایش ها بر اساس اطالعات موج تحلیل. صدد مقایسة آن با دیگر کشورهای جهان است

بررسی »المللی  گروه بین. موج پنجم صورت گرفته استWVS (9227 )های  جهانی ارزش

فعالیت خود را آغاز کرد و ماحصل آن فراهم آمدن  3212از اواسط دهة « های جهانی ارزش

این پروژه در پنج مرحله . ای ملی و فراملی را فراهم کرده است هایی است که امکان مقایسه داده

اطالعات خام ( 9227 -9221و 9222 -9223های  سال)اجرا درآمد که در دو مرحلة آخر  به

های  ها در موج پنجم از داده تر بودن داده به دلیل جدیدتر و کامل. آوری شد مربوط به ایران جمع

 .این موج در این مطالعه استفاده شد

بستة این تحقیق سنجیده شد های متغیرهای وا با شاخص« گرایی محیط»در این مطالعه متغیر 

موافقت با پرداخت »اند از مشارکت در حفظ محیط زیست با استفاده از دو گویة  که عبارت

ها به منظور حفظ محیط  موافقت با افزایش مالیات»، «بخشی از درآمد برای حفظ محیط زیست

کامالً موافق  9موافق، و  1مخالف،  9برای کامالً مخالف،  3که هر دو گویه با کدهای « زیست

برای امکان مقایسه با دیگر تحقیقات از دو گویه میانگین گرفته شد که دامنة . گذاری شد نمره

اولویت به محیط زیست در مقابل رشد اقتصادی بر اساس گویة . است 9تا  3تغییرات آن بین 

 3 و« اولویت به رشد اقتصادی و ایجاد شغل برای جوانان»برای  2مربوط مشخص کرد کد 

نگرانی در مورد مسائل محیط زیستی جهانی بر اساس . است« اولویت به حفظ محیط زیست»

« کیفیت آب جهانی»و « تنوع زیستی جهانی»، «نگرانی در مورد گرم شدن کرة زمین»های  گویه

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Secondary data 
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، «نگرانی در مورد کیفیت آب محلی»نگرانی در مورد مسائل محیط زیستی ایران بر اساس . است

های اخیر با  سؤال. است« های محلی نگرانی برای فاضالب و زباله»و « محلی کیفیت هوای»

خیلی جدی است  9تاحدی جدی و  1خیلی جدی نیست،  9اصالً جدی نیست،  3کدهای 

ها استفاده شد که دامنة تغییرات  به منظور مقایسه با دیگر تحقیقات از میانگین گویه. مشخص شد

های پاسخگویان بررسی شد، شامل  تغیرهای مذکور با ویژگیرابطة م. است 9تا  3ها بین  آن

، (به منظور سنجش سطح رفاه فردی)، سن، سطح درآمد (3=مرد)جنسیت با گروه مرجع 

رابطة متغیرهای وابسته با . ، تحصیالت و اندازة شهر(3=بیکاری)وضعیت اشتغال با گروه مرجع 

های مادی و  امادی اینگلهارت، ارزشفر -های مادی باورهای دینی، رفتارهای دینی، ارزش

گویة مربوط به اعتقاد به خدا، زندگی پس  باورهای دینی با پنج. معنوی شوارتز نیز سنجیده شد

مشخص شد که دامنة آن از  2« خیر»و  3« بلی»های  از مرگ، روح انسان، جهنم و بهشت با پاسخ

اختصاص لحظاتی »و « رفتن از دیننیرو و انرژی گ»های  رفتارهای دینی با گویه. است 7تا  2

 .است 9تا  2مشخص شد که دامنة آن از  2« خیر»و  3« بلی»های  با پاسخ« برای دعا

 ها و نتایج تحقیق یافته
. ها در موج پنجم ترسیم شد ابتدا سیمایی از نمونة مورد مطالعة ایرانیان در پیمایش جهانی ارزش

درصد را زنان تشکیل  2/92د را مردان و درص 3/72نفر است که  9665این نمونه شامل 

سال  72درصد  1/33سال و  92-12در  1/11سال،  92-37درصد در گروه سنی  6/92. دهند می

درصد  36. اند وقت مشغول درصد به کار نیمه 1/6وقت و  درصد به کار تمام 3/31. و باالتر بود

درصد دانشجو یا  6/1. دارند خانهدرصد زنان  6/91درصد بازنشسته و 9. کنند برای خود کار می

. سوادند یا تحصیالت ابتدایی ناقصی دارند درصد بی 9/31. درصد بیکارند 1/35آموز و  دانش

 .درصدد تحصیالت دانشگاهی دارند 9/71درصد تحصیالت غیردانشگاهی و  9/11

د در مور. آمده است3ها در جدول  از نظر سیمای مفاهیم نظری در بین ایرانیان آماره

گرا  درصد فرامادی 5/6گرا،  درصد از نمونة ایرانیان مورد مطالعه مادی 2/93های فرامادی  ارزش

 .درصد نیز ترکیبی بودند 6/91و 
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 وضعیت متغیرهای مورد بررسی. 1جدول 

 میانگین متغیر
چارك 

 اول
 میانه

چارك 

 دوم
 نما

انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 65/99 -11/9 69/2 7 7 7 7 17/9 باور دینی

 52/31 -75/1 79/3 32 32 32 32 91/2 اعتقاد به خدا

 35/39 -95/1 71/2 9 9 9 9 12/3 رفتار دینی

های مادی  ارزش

 شوارتز
93/32 36 32 32 31 91/9 96/2- 32/2 

های معنوی  ارزش

 شوارتز
63/99 91 97 97 97 73/1 13/2- 91/3 

 .آمده است 9یز در جدول های متغیرهای وابسته در بین ایرانیان ن آماره

 های متغیرهای وابسته در ایران آماره. 2جدول 

 میانگین متغیر
چارك 

 اول
 میانه

چارك 

 دوم
 نما

انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

نگرانی در مورد کیفیت 

 محیط زیست جهانی
63/1 11/1 9 9 9 71/2 59/3- 67/1 

نگرانی در مورد کیفیت 

 محیط زیست ایران
71/1 11/1 9 9 9 72/2 51/3- 26/9 

شاخص مشارکت 

 زیست محیطی
91/9 9 1/9 1/9 1 65/2 32/2- 92/2- 

اولویت محیط زیست 

 در برابر رشد اقتصادی
91/2 2 2 2 2 92/2 25/2 22/3- 

 

گرایی در میان ایرانیان  های محیط به منظور بررسی رابطة بین متغیرهای مستقل و شاخص

 .ضریب همبستگی گرفته شد
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 گرایی های محیط های پاسخگویان ایرانی و شاخص ضرایب همبستگی بین ویژگی .3جدول 

های  ویژگی

 پاسخگویان

نگرانی در مورد  

کیفیت محیط زیست 

 جهانی

نگرانی در مورد 

کیفیت محیط 

 زیست ایران

مشارکت 

زیست 

 محیطی

اولویت محیط زیست 

در برابر رشد 

 †اقتصادی

 292/2 291/2* 299/2 239/2 سن

 -291/2 -239/2 293/2 231/2 †(3=مردان)جنسیت 

 1)سطح تحصیالت 

 (درجه از کم به زیاد
213/2 219/2- 237/2 222/2 

وضعیت اشتغال 

 †(3=بیکاری)
211/2- 213/2- 216/2- *299/2- 

درجه از  32)درآمد 

 (کم به زیاد
233/2- 293/2 292/2 232/2 

درجه  1)اندازة شهر 

 (از کم به زیاد
**275/2 222/2 *291/2 236/2 

 232/2 295/2 232/2 273/2** باور دینی

 279/2** 261/2** 251/2** 321/2** اعتقاد به خدا

 299/2** 222/2** 292/2 252/2** رفتار دینی

های مادی  ارزش

 شوارتز
239/2 *291/2 299/2 **222/2- 

های معنوی  ارزش

 شوارتز
**999/2 **326/2 **993/2 **222/2 

فرامادی های  ارزش

 اینگلهارت
229/2- 295/2- 221/2 292/2 

**23/2  P<*27/2P< 

جنسیت با . دو گروهی تبدیل شدند dummy variableمتغیرهای مذکور برای اهداف تحلیلی به متغیرهای 

وضعیت اشتغال مختلف به دو گروه بیکاران . داده شد( 2)و به زن کد ( 3)گروه مرجع مرد، به مرد کد 

( اولویت به رشد اقتصادی) 2ها در متغیر اولویت به محیط زیست بین  ، پاسخ(2)ها  ضعیتو دیگر و( 3)

 . است( اولویت به حفظ محیط زیست) 3و 

نتایج ضریب همبستگی میان متغیرهای مستقل تحقیق و متغیرهای وابستة تحقیق 

ورهای دینی، دهد اندازة شهرها، با نتایج نشان می(. 1جدول )اند در  گرایی های محیط شاخص



 

 

 

 

 

 8932تابستان  ،2وم، شماره دوره د، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي   832 

  

 

های معنوی شوارتز رابطة مثبت و معناداری با سطح نگرانی  اعتقاد به خدا، رفتار دینی و ارزش

درصد اطمینان احتماالً در بین  22این رابطه با . افراد در مورد کیفیت محیط زیست جهانی دارد

د، باور و کنن بدین صورت افرادی که در شهرهای بزرگ زندگی می. ایرانیان نیز وجود دارد

نگرانی بیشتری نیز در مورد کیفیت محیط . تری دارند های معنوی قوی رفتارهای دینی و ارزش

اعتقاد به خدا، ( ایران)در مورد نگرانی در مورد کیفیت محیط زیست محلی . زیست جهانی دارند

 در مورد. های مادی و معنوی شوارتز رابطة مثبت و معناداری با این شاخص داشتند ارزش

تر نسبت به جوانان تمایل به مشارکت محیط زیستی  شاخص مشارکت محیط زیستی، افراد مسن

تر به خدا دارند و رفتارهای  ساکنان شهرهای بزرگ، افراد مذهبی که اعتقاد عمیق. بیشتری داشتند

های معنوی شوارتز نیز  همچنین، ارزش. تری داشتند دهند مشارکت قوی دینی را بیشتر انجام می

 .بستگی مثبت معناداری با مشارکت محیط زیستی داردهم

در شاخص اولویت به محیط زیست در برابر رشد اقتصادی با توجه به اینکه متغیر وضعیت 

اشتغال به متغیر ساختگی تبدیل شده بود و گروه مرجع بیکاران بودند، رابطة منفی و معناداری 

دین ترتیب، با توجه به اینکه در این گویه ب. بین اولویت به محیط زیست و بیکاری وجود داشت

رشد اقتصادی و ایجاد شغل برای افراد در مقابل محیط زیست قرار گرفته دور از انتظار نیست 

در این متغیر اعتقاد به خدا، رفتارهای . که بیکاران، ایجاد شغل را به محیط زیست ترجیح دهند

اداری با اولویت به محیط زیست داشتند، های معنوی شوارتز رابطة مثبت و معن دینی و ارزش

. های مادی شوارتز رابطة منفی و معناداری داشتند که با انتظارات مطابقت دارد ولی ارزش

 .های فرامادی اینگلهارت نیز با اولویت به محیط زیست رابطة مثبت و معناداری دارد ارزش

تری برای متغیرهای  کنندة قوی بینی به منظور بررسی اینکه کدام یک از متغیرهای مستقل پیش

اند از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد تا عالوه بر تعیین متغیرهای  وابسته

نتایج نشان داد در مورد نگرانی به کیفیت . بین، تعیین شود کدام متغیر بیشترین تأثیر را دارد پیش

، (=262/2Beta)، اندازة شهر (=925/2Beta)های معنوی شوارتز  محیط زیست جهانی ارزش

. به ترتیب بیشترین تأثیر را دارند( =291/2Beta)و باورهای دینی ( =256/2Beta)اعتقاد به خدا 

درصد از تغییرات در مورد نگرانی در مورد کیفیت محیط  7/7به عبارت دیگر، روی هم رفته 

 .زیست جهانی ناشی از متغیرهای مذکور است
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 های رگرسیون چندگانة متغیرهای وابسته کنندة مدل بینی شمتغیرهای پی. 4جدول 

ش
 پی

ای
ره

تغی
م

 
ین

ب
 

 3معادلة  2معادلة  1معادلة 

نگرانی در مورد کیفیت محیط 

 زیست جهانی

نگرانی در مورد کیفیت محیط 

 زیست ایران
 مشارکت زیست محیطی

B s.e Beta sig B s.e Beta sig B s.e Beta sig 
های  ارزش

معنوی 

 ارتزشو

(3) 

171/2 
236/2 925/2 222/2 

(3) 

257/2 
232/2 219/2 222/2 

(3) 

169/2 
297/2 359/2 222/2 

های  ارزش

مادی 

 شوارتز

-- -- -- -- 
(1) 

219/2 
237/2 296/2 213/2 

(9) 

372/2- 
217/2 223/2- 222/2 

اعتقاد به 

 خدا
(1) 

296/2 
221/2 256/2 223/2 

(9) 

295/2 

222/2  

 
265/2 229/2 -- -- -- -- 

سطح 

 درآمد
-- -- -- -- -- -- -- -- 

(1) 

312/2 
269/2 263/2 227/2 

تحصیالت 

 دانشگاهی
-- -- -- -- -- -- -- -- 

(9) 

367/2 
259/2 292/2 299/2 

اندازة 

 شهر
(9) 

266/2 
291/2 262/2 227/2 -- -- -- -- -- -- -- -- 

باورهای 

 دینی
(9) 

325/2 
223/2 291/2 213/2 -- -- -- -- -- -- -- -- 

ضریب 

 ثابت
99/9 -- -- -- 11/9 -- -- -- 99/6 -- -- -- 

R 917/2 -- -- -- 399/2 -- -- -- 326/2 -- -- -- 

 
277/2 -- -- -- 237/2 -- -- -- 211/2 -- -- -- 

sig 222/2 -- -- -- 222/2 -- -- -- 222/2 -- -- -- 

بین در مدل رگرسیون متغیر وابسته مورد  گرفتن متغیر پیشهای داخل پرانتز ترتیب قرار شماره:یادداشت

 .نظر است

های  در مورد نگرانی به کیفیت محیط زیست ایران از مجموع متغیرهای مستقل، ارزش

های مادی شوارتز به ترتیب حائز شرایط الزم برای ورود  معنوی شوارتز، اعتقاد به خدا و ارزش

برای . است 296/2، 265/2، 219/2ها به ترتیب  به معادله شدند و ضرایب رگرسیونی آن

های  ، سپس ارزش(=359/2Beta)های معنوی شوارتز  مشارکت محیط زیستی نیز ابتدا ارزش

و داشتن تحصیالت دانشگاهی ( =263/2Beta)، سطح درآمد (=Beta-223/2)مادی 
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(292/2Beta= )1/1هم رفته  اند و روی تری برای این شاخص بوده های قوی کننده بینی پیش 

 .کنند درصد از واریانس در مشارکت محیط زیستی را تبیین می

 :توان نوشت  ، سه معادلة رگرسیون را برای سه معادلة مذکور به شرح زیر می9طبق جدول 

4321 040070060200742 x)/(x)/(x)/(x)/(/y  
 y= نگرانی در مورد کیفیت محیط زیست جهانی 

 3x= های معنوی شوارتز  ارزش

 9x= اندازة شهر 

 1x=اعتقاد به  خدا 

 9x=باورهای دینی

321 040060080832 x)/(x)/(x)/(/y  
 y= نگرانی در مورد کیفیت محیط زیست ایران 

 3x= های معنوی شوارتز  ارزش

 9x= اعتقاد به خدا 

 1x=های مادی شوارتز  ارزش

4321 0490060090170226 x)/(x)/(x)/(x)/(/y  
 y= مشارکت محیط زیستی 

 3x= های معنوی شوارتز  ارزش

 9x= ی شوارتز های ماد ارزش

 1x=سطح درآمد 

 9x=تحصیالت دانشگاهی 

 گرایی ایرانیان در مقایسه با دیگر کشورهای جهان محیط

ایرانیان با . دهد کشور جهان نشان می 91میانگین نگرانی به محیط زیست محلی را در  7جدول 

حیط زیستی نسبت به وضعیت م( 72/1)و اتیوپی ( 71/1)با مردم کشورهای مالی  71/1میانگین 

تاحدودی کشورهایی چون مصر، مراکش و بورکینافاسو . محلی میزان نگرانی مشابهی دارند

و فنالند ( 23/3)، آلمان (51/3)، نروژ (79/3)مردم کشورهای سوئد . ترین مردم در دنیایند نگران
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در میان کشورهای مورد مطالعه کمترین نگرانی را در مورد محیط زیست کشورشان ( 29/3)

 .اشتندد

 میانگین نگرانی در مورد محیط زیست محلی در کشورها مختلف جهان. 5جدول 

 کشور
 

 نگرانی در مورد
محیط زیست 

 محلی

انحراف 
 معیار

 کشور
 نگرانی در مورد
محیط زیست 

 محلی

انحراف 
 معیار

79/3 سوئد  53/2 27/9 مکزیک   16/2  
51/3 نروژ  25/2 27/9 جهان    
23/3 آلمان  21/2 21/1 روآندا   12/2  

29/3 فنالند  21/2  
افریقای 
 جنوبی

33/1  21/2  

91/9 اسلوونی  23/2 39/1 غنا   13/2  
97/9 تایوان  56/2 37/1 لهستان   17/2  
13/9 چین  29/2 31/1 اندونزی   51/2  
19/9 سوئیس  22/3 32/1 هند   11/2  
11/9 ایتالیا  23/2 96/1 گرجستان   16/2  

ترینیداد و 
 توباگو

17/9  29/2 11/1 قبرس   23/2  

11/9 کانادا  29/3 19/1 بلغارستان   19/2  
91/9 تایلند  29/3 15/1 مولداوی   59/2  

92/9 کرة جنوبی  69/2 99/1 اردن   52/2  
72/9 اوروگوئه  37/3 97/1 صربستان   52/2  
71/9 ژاپن  52/2 96/1 اوکراین   61/2  
69/9 استرالیا  21/3 95/1 ترکیه   12/2  
61/9 رومانی  21/3 91/1 آرژانتین   19/2  
59/9 آندورا  19/2 71/1 پرو   57/2  
56/9 ویتنام  29/3 71/1 مالی   19/2  
13/9 شیلی  23/3  2/72 1/71 ایران 

19/9 ایاالت متحده  21/2 72/1 اتیوپی   71/2  
11/9 زامبیا  12/2 69/1 مراکش   79/2  
11/9 برزیل  21/2 53/1 بورکینافاسو   77/2  
12/9 مالزی  55/2  99/2 29/1 مصر 
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با . کشور جهان است 92حاوی میانگین نگرانی در مورد محیط زیست جهانی در  6جدول 

میانگین نگرانی ایرانیان . توجه به جدول، باالترین میزان نگرانی متعلق به مردم آرژانتین است

 .ها متعلق به کشورهای تایلند، زیمباوه، مالزی، روآندا و اردن است کمترین نگرانی. است 69/1

 ین نمرة مقیاس نگرانی در مورد محیط زیست جهانی در کشورهای جهانمیانگ. 6جدول 

 کشور
 نگرانی در مورد
محیط زیست 

 جهانی

انحراف 
 معیار

 کشور
 نگرانی در مورد
محیط زیست 

 جهانی

انحراف 
 معیار

21/9 تایلند  62/2 76/1 مولداوی   72/2  
25/9 زامبیا  12/2 75/1 نروژ   73/2  
35/1 مالزی  62/2 76/1 مراکش   62/2  
92/1 روآندا  51/2 72/1 برزیل   95/2  
91/1 اردن  12/2 63/1 مالی   65/2  
97/1 چین  67/2 63/1 سوئد   97/2  
97/1 هند  51/2  2/71 1/69 ایران 

95/1 اندونزی  59/2 61/1 بلغارستان   71/2  
92/1 آلمان  75/2 61/1 اروگوئه   69/2  
12/1 غنا  52/2 61/1 استرالیا   95/2  

19/1 افریقای جنوبی  12/2 69/1 پرو   79/2  
17/1 ایاالت متحده  67/2 67/1 مصر   99/2  
15/1 رومانی  61/2 66/1 ایتالیا   91/2  

93/1 کرة جنوبی  91/2 66/1 کانادا   96/2  
99/1 فنالند  79/2 65/1 صربستان   77/2  
91/1 اتیوپی  67/2 62/1 مکزیک   77/2  
99/1 سوئیس  79/2 53/1 قبرس   95/2  
96/1 ویتنام  75/2 رکینافاسوبو   59/1  95/2  
72/1 جهان  63/2 59/1 اندورا   99/2  
79/1 تایوان  79/2 59/1 اسپانیا   97/2  

79/1 اوکراین  72/2  
ترینیداد و 
 توباگو

57/1  99/2  

77/1 ژاپن  96/2 57/1 شیلی   99/2  
77/1 گرجستان 11/1 ترکیه 71/2   92/2  
77/1 لهستان 19/1 آرژانتین 73/2   92/2  
    79/2 77/1 اسلووانی
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. دهد میانگین نمرة مقیاس مشارکت محیط زیستی را در کشورهای جهان نشان می 5جدول 

و  29/1مردم ویتنام با میانگین . بیان شده است 73/9میانگین مشارکت محیط زیستی ایرانیان 

مردم آلمان، مراکش و . باالترین آمادگی را برای مشارکت محیط زیستی اعالم کردند 19/9چین 

 .ترین میانگین مشارکت را کسب کردند پایین 21/3و  25/3، 26/3به ترتیب با مصر 

 میانگین نمرة مقیاس مشارکت محیط زیستی در کشورهای جهان. 7جدول 

 کشور
مشارکت زیست 

 محیطی
انحراف 
 معیار

 کشور
مشارکت زیست 

 محیطی
انحراف 
 معیار

26/3 آلمان  59/2 96/9 صربستان   71/2  
25/3 مراکش  66/2 سترالیاا   95/9  61/2  

21/3 مصر  52/2 72/9 کرة جنوبی   79/2  
51/2 9 رومانی  2/72 9/73 ایران 
21/9 اسپانیا  63/2 73/9 ژاپن   66/2  
33/9 اوکراین  61/2 79/9 فنالند   65/2  
37/9 آرژانتین  65/2 79/9 اسلوانی   67/2  
37/9 اروگوئه  76/2 79/9 کانادا   61/2  
31/9 لهستان  59/2 77/9 گواتماال   69/2  
93/9 ایتالیا  75/2 76/9 هنگ کنگ   97/2  
91/9 اردن  66/2 76/9 سوئیس   62/2  
99/9 برزیل  69/2 76/9 قبرس   65/2  
96/9 شیلی  53/2 75/9 پرو   92/2  

95/9 آفریقایی جنوبی  59/2 69/9 هند   61/2  
12/9 زامبیا  52/2 69/9 ترکیه   76/2  

12/9 بلغارستان  52/2 66/9 مکزیک   72/2  
د نوزالن  12/9  63/2 65/9 تایلند   93/2  

19/9 مالزی  79/2 61/9 بورکینافاسو   69/2  
16/9 ایاالت متحده  69/2 53/9 نروژ   16/2  
15/9 اندونزی  91/2 59/9 تایوان   77/2  
12/9 مولداوی  66/2 51/9 مالی   62/2  
92/9 گرجستان  52/2 51/9 اتیوپی   67/2  

91/9 ترینیداد و توباگو  71/2 55/9 سوئد   75/2  
91/9 آندورا  63/2 12/9 غنا   67/2  
91/9 جهان  65/2 19/9 چین   71/2  
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 گیری و نتیجه ثبح
ها، دانش و رفتارهای محیط زیستی  شناسی محیط زیست و مطالعة باورها، ارزش در حوزة جامعه

اند و تاکنون تحقیقی در سطح ملی به  های محدود صورت گرفته ایرانیان بیشتر مطالعات بر نمونه

. ررسی وضعیت متغیرهای محیط زیستی مذکور، مشابه یا مرتبط در ایران نپرداخته استب

در موج پنجم اطالعات مفید و کاملی  WVSهای  اطالعات موجود در پیمایش جهانی ارزش

کند و  است که امکان بررسی برخی متغیرهای محیط زیستی را در سطح خرد و کالن فراهم می

همچنین، جایگاه ایرانیان را . دهد محیط زیستی ایرانیان ارائه می های تصویری از وضعیت ارزش

 . کند در بین دیگر کشورهای جهان مشخص می

پرداختن به همة . اند گرایی افراد عوامل متعددی را شناسایی کرده محققان در تبیین محیط

یشین تحقیق حاضر بر مبنای نظریات و تحقیقات پ. پذیر نیست عوامل در یک تحقیق امکان

های مادی و معنوی مورد  از نظریة برانگیختگی هنجار شوارتز، ارزش. عواملی را برگزیده است

های  اینگلهارت، ارزش( در سطح ملی و فردی)های فرامادی  نظر شوارتز؛ از نظریة ارزش

، جوادی (3112)، نوکل (9221)، بنتال (9221)فرامادی مورد نظر وی؛ از نصر و همکاران 

گرایی ایرانیان برگزیده  های محیط ، دینداری برای تبیین ارزش(3112)حقق داماد و م( 3116)

 . شد

کنندة  ترین تبیین های معنوی شوارتز قوی نتایج حاصل حاکی از آن است که ارزش

نیز پیرامون ( 3226)و کارپ ( 3221و  3227)گرایی ایرانیان است که استرن و همکاران  محیط

. اند به رفتار طرفدار محیط زیست با موفقیت از این نظریه بهره بردهدوستانه  های نوع گرایش

عالوه بر تأیید نظریة نصر و . کنندة دیگری است که در اولویت قرارگرفت اعتقاد به خدا تبیین

، (3116)، تحقیق حاضر با تحقیق جوادی (3112)، و نوکل (9221)، بنتال (9221) همکاران

که تأثیر دینداری بر نگرش به مصرف آب را نشان دادند ( 3112)، و کریمی (3112)محقق داماد 

 .همسوست

دهندة نگرانی  مقایسة وضعیت ایران در شاخص نگرانی کیفیت محیط زیست محلی نشان

ای مانند سوئد،  یافته باالی ایرانیان نسبت به دیگر کشورهای جهان به ویژه با کشورهای توسعه

ست که کشورهای اسکاندیناوی به ویژه سوئد همچنین آلمان شایان توجه ا. نروژ و فنالند است

به موازات رشد اقتصادی چشمگیر، بیشترین فعالیت را برای محافظت ( 3116سالمت نیوز،)
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در زمینة محیط . اند و به محافظت از محیط زیست در جهان شهرت دارند وهوا انجام داده آب

اند کمترین نگرانی را نسبت به مردم  داده های سودمندی که انجام زیست محلی نیز با فعالیت

اند با عمل ثابت کنند که توسعة پایدار جامعه، بدون  به بیان دیگر، توانسته. دیگر کشورها دارند

 .پذیر است تخریب محیط زیست امکان

با توجه به وضعیت بحرانی محیط زیست ایران و شهرت محیط زیست پاک سوئد و الگوی 

مسائل »محیط زیست این کشور به جهانیان معرفی کرده است، نظریة  برتری که در حفاظت از

با کنار . کنندة این جایگاه و تفاوت است رسد تبیین اینگلهارت به نظر می« های ذهنی عینی ارزش

های  ارزش -مسائل عینی»شاید بتوان با اطمینان بیشتر نظریة  7و  9های  هم گذاشتن نتایج جدول

خصوص که در نگرانی کیفیت محیط زیست جهانی، میانگین ایران  ست، بهگر دان را تبیین« ذهنی

 .به کشور سوئد بسیار نزدیک است

میانگین مشارکت محیط زیستی در ایران به کشورهای ژاپن و کرة  6با توجه به نتایج جدول 

ترین میانگین را  از سویی کشور آلمان پایین. جنوبی نزدیک و از سطح جهانی باالتر است

احتماالً وضعیت منحصر به فرد فرهنگی ویژة . است و ویتنام و چین باالترین میانگین را دارنددار

این کشورها یا به طور کلی وضعیت خاص و ویژة فرهنگی هر کشور در زمینة مشارکت 

شهروندان در مسائل دیگر نیز در این امر دخیل است که به آن پرداخته نشده است و از 

 .لعه استهای این مطا محدودیت

نشان داد الگوی اجتماعی غالب نسبت به محیط ( 3112)طور که صالحی  طورکلی، همان به

این امر هم برای . زیست در بین ایرانیان مبتنی بر باورهای حامی محیط زیست است

های حامی محیط زیست است که قطعاً  سیاستگذاران داخلی نشانة مطلوبی برای اجرای سیاست

ای پیش روی  پیمان بالقوه مردمی را در پی دارد؛ و هم ایران را هم گامی و مشارکت هم

 .دهد المللی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست قرارمی های بین سازمان
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