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 چکیده
مفهومی اجتماعی و  عمیقازیست محیطو حفظ زیستی محیط مسایلآنچه که امروزه محققان اجتماعی به آن اذعان دارند این است که 

فرهنگی است. هدف از پژوهش حاضر، به کارگیری روش فراتحلیل به منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون 
های پژوهش مرتبط که در طی سال 20است. به منظور انجام فراتحلیل حاضر، زیست محیطعوامل اجتماعی و حفظ  ارتباط میان

پژوهشی به چاپ رسیده  -انجام و در مجالت علمیزیست محیطو با هدف بررسی ارتباط میان عوامل اجتماعی و حفظ  1330ـ1331
ایشی و با به کارگیری ابزار پیمایش در جوامع آماری متفاوت و بر حسب های منتخب به روش پیمبودند، انتخاب شدند. پژوهش

همگنی و خطای انتشار، مورد بررسی قرار  هایفرضیههای منتخب، اند. در گام نخست ارزیابی پژوهشهای پایا به انجام رسیدهسنجه
عات مورد بررسی داشت. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر و نقش ها حکایت از ناهمگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالگرفتند. یافته

ها نشان دادند اندازه اثر یا مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته CMAکنندگی متغیر منطقه جغرافیایی با به کارگیری نسخه دوم نرم افزار تعدیل
ی در حد تاثیرنظام تفسیری کوهن، این میزان،  است که بر حسب 331/0معادل زیست محیطعوامل اجتماعی بر حفظ  تاثیرضریب 

کننده، این ضریب برای منطقه شود. همچنین با در نظر گرفتن منطقه جغرافیایی به عنوان متغیر تعدیلمتوسط رو به باال ارزیابی می
، منطقه جغرافیایی 221/0وب ایی جن، منطقه جغرافی333/0، در منطقه جغرافیایی تهران 913/0جغرافیایی مرکز اندازه اثر در مدل تصادفی 

 001/0است که هر شش منطقه جغرافیایی در سطح  201/0و منطقه جغرافیایی غرب  310/0، منطقه جغرافیایی شرق 351/0شمال 
به دست آمده  هایبا توجه به یافته است. 301/0یک از هر شش منطقه جغرافیایی  کلی اندازه اثر در هرطور چنین بهباشد. هممعنادار می

های مورد بررسی شامل، متغیرهای مستقل متعددی از جمله گیری کرد که در کل عوامل اجتماعی که در پژوهشتوان چنین نتیجهمی
ی در حد تاثیرپذیری، دینداری و... دارای های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، جامعهگرایی، شبکهسبک زندگی، سرمایه فرهنگی، قانون

کننده برای هر یک از بوده و از طرف دیگر با توجه به ضرایب به دست آمده در متغیر تعدیلزیست محیطرو به باال بر حفظ  متوسط
ای که در هر یک از مناطق فوق متفاوت بوده به گونهزیست محیطمیزان گرایش به حفظ دهنده این امر است که مناطق جغرافیایی نشان
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 سرآغاز

و  بر هم خوردن آرامش سببزیستی محیطامروزه مشکالت 
ده است؛ به همین دلیل در محافل شامنیت در جامعه انسانی 

از موضوعات مهم و جدی به زیستی محیطعلمی و سیاسی بحث 
 شک واضح است، اینآنچه بی .(Walei, 2005)آید شمار می

اثر مستقیم زیست محیطکه هر اقدام و تصمیم انسانی بر 
زیع گسترده وتکرار و تها به علت فراوانی، گذراد و این فعالیتمی

زیست محیطافت کیفیت  سببزیست محیطها در و تجمع آن
از  .(Mohammadi Asansani et al., 2008) شده است

رفتارهای  تاثیری و زیستمحیططرفی ضرورت اجتناب از آلودگی 
کیفیت زندگی در اماکنی  یدر راستای ارتقازیستی محیطمناسب 

زیستی محیطهای از آالینده ضرورت کاهش برخیچون شهرها، 
مناسب و تغییر زیستی محیطبه کمک در پیش گرفتن رفتارهای 

های مصرف با الهام از این رفتارهای مناسب و همچنین شیوه
مصرف انرژی نمونه  و حوزهزیستی محیطارتباط میان رفتارهای 

 اندرا مهم ساختهزیستی محیطمواردی هستند که تبیین رفتار 
(Fazeli & Salehi, 2013). 

ریزان و متفکران حوزه میالدی اکثر برنامه 10پیش از دهه 
داشتند که در نتیجه  تاکیدتوسعه، بیشتر بر بعد اقتصادی توسعه 

زیست محیطتوسعه نیافتگی و ناپایداری توسعه و تخریب  سبب
از آن بنابراین،  .توسعه و فقیر شدبه ویژه در کشورهای درحال 

عد توسعه پایدار یا به قولی توسعه سبز، توسعه دوستدار زمان به ب
د. با توجه به افزایش مسایل شطبیعت جایگزین تفکر قبل 

ناشی از  زایدمانند بحران انرژی، افزایش مواد زیستی محیط
گسترش شهرنشینی، اتالف و تخریب منابع، اثر انسان بر 

ا که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ چرزیست محیط
مستقیم قیم و غیربسیاری از این مشکالت ناشی از پیامدهای مست

 (Williams, 2002; Reza Dost, et است رفتارهای انسان

(al., 2011. این امروزه تعادل چندانی بین انسان و طبیعت بنابر
 توان در ازرهم خوردن تعادل را میبرقرار نیست و نمودهای این ب

های جانوری و گیاهی و یعی، گونههای طببین رفتن زیستگاه
مشاهده کرد. همچنین باید زیستی محیطهای افزایش آالینده

های مختلف خاطر نشان کرد که جوامع انسانی با داشتن فعالیت
های ها و نگرشهای فرهنگی مختلف، ارزشاجتماعی و ویژگی

 (Abediدارند زیست محیطمتفاوتی نسبت به طبیعت و 

(Sarvestani, 2011.  بسیاری از تهدیداتی که در حوزه

های وجود دارد، خود موضوع پژوهش در حوزهزیستی محیط
با زیستی محیطپژوهشی مختلف بوده است، و حتی فعاالن 

 هایتشکیل نهادهای مردمی و جلب مشارکت همگانی اقدام
اند. ای را در راستای نجات آینده زمین انجام دادهگسترده

رخورداری از سواد و آموزش به عنوان یک توانایی همچنین ب
م با رشد اارزشمندی غنای فرهنگی و اجتناب ناپذیر زندگی تو

زیستی محیطگسترش فرهنگ  سببهای انسانی است، که ارزش
اگر بتوان فرهنگ را با ساز و کارهای مناسب بنابراین، شده است. 

شت که آنان در حفظ توان انتظار داکرد، میدر شهروندان نهادینه
خود حساس باشند. هدف از پژوهش حاضر زیست محیط

فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه عوامل اجتماعی مرتبط 
های قومیتی در ایران بر نقش گروه تاکیدبا زیست محیطبا حفظ 

 باشد.می
 

 مبانی نظری پژوهش
وجود دارد هایی که در رابطه با رفتار و کنش کلی نظریهبه طور

هایی که شوند: دسته اول شامل مدلبه دو دسته مدل تقسیم می
ها هستند. این نوع مدلهای فهم و تبیین رفتار معروف به مدل
شود در صددند تا به های خطی هم گفته میها مدلنکه به آ

ل یا رفتار بپردازند. در اینجا ثر بر انجام یک فعوبررسی عوامل م
هایی که رفتار را نظریه .1رو هستیم. از نظریه روبهسه دسته  با

شناختی، عقالنی و عوامل درونی مثل عوامل روان تاثیرتحت 
 تاثیرهایی که رفتار را تحت نظریه .2دانند. فایده می -هزینه

ها نهادی، هنجارها، ارزش -ی اجتماعیعوامل بیرونی مثل زمینه
های تلفیقی که به نظریه .3دانند. های اجتماعی میگیریو جهت

دسته دوم اند. هر دو دسته عوامل در تبیین رفتار توجه داشته
های تغییر رفتار معروف هستند. هایی است که به مدلشامل مدل

شود در های دوری گفته میها مدلها که به آناین نوع مدل
بین متغیرها نشان صددند تا فرآیند تغییر رفتار را از طریق ارتباط 

ها به عواملی چون تغییر، ترغیب و دهند. در این دسته از نظریه
 (.Darnton, 2008)شود می تاکیدیادگیری 

بنابراین با توجه به آنچه که در باال شرح آن رفت در پژوهش 
یعنی  هاهحاضر سعی بر آن شده است تا از دسته دوم نظری

دارند  تاکیدکی یاکولوژ که بر عوامل اجتماعی و هاییهنظری
، دورکیم، پارسونز، پردازانی چوننظریهد؛ در این رابطه شواستفاده 

(، تمرکز 1331گیدنز، اولریش بک و جان اوری و همکاران ) وبر،
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ه در اند. البتقرار دادهزیست محیطخود را روی ابعاد اجتماعی 
 مسایلشناسان به مطالعۀ های مختلف تاریخ جامعهبرهه
های متفاوتی را مورد توجه قرار اند، زمینهپرداختهزیستی یطمح
زیستی محیطتوان به تئوری رفتارهای اند. در این رابطه میداده

طبق این نظریه  .(Bamberg & Möser, 2007) اشاره کرد
بینی تمایل به انجام رفتاری خاص توسط سه متغیر دیگر پیش

کنترل رفتار درک شده.  : نگرش، هنجارهای ذهنی وشودمی
بدین معنی که اگر فرد نگرش مثبتی نسبت به انجام رفتاری 

 تاییدداشته باشد و افرادی که از نظر وی مهم هستند انجام آن را 
تواند به ( و باور داشته باشد که میهای اجتماعیکنند )هنجار

خود آسیب نزند )کنترل رفتار درک شده( آنگاه قصد زیست محیط
 (.متابعت اجتماعید که آن رفتار را انجام دهد )کنمی

، 1330در اواسط دهه  دانلپ و ون الیرهمچنین در این رابطه 
که محور پارادایم اجتماعی ( 1330) (1)پیراژه و ارلیخ تاثیرتحت 

دانستند و با درک این میزیست محیطغالب در آمریکا را ضد 
تر از ستردهگرایان به موضوعاتی گزیست محیطواقعیت که 

پردازند، به این نتیجه رسیدند که به میزیست محیطمحافظت 
های ما نسبت هایی در دیدگاهگرایی، چالشزیست محیطواسطه 

به وجود آمده است. ی انسان با آن به طبیعت و رابطه
ی زیستمحیطسازی آنها در مورد چیزی که پارادایم جدید مفهوم

ی توانایی انسان در د، حول عقایدی دربارهنامیدن)ان ای پی( می
هایی برای رشد به هم ریختن تعادل طبیعت، وجود محدودیت

چرخید. جوامع انسانی و حق انسان برای حکمرانی بر طبیعت، می
چیرگی یک پارادایم اجتماعی ضد با وجود به اعتقاد آنها، 

ر های اخیر افکاری ظهواکولوژیکی در جوامع غربی، در سال
اند که پارادایم اجتماعی قالب جوامع غربی در ارتباط با کرده

 ,Dunlap & Van Lire)کشند را به چالش می «معافیت بشر»

1978) . 
ی مبتنی بر باورهایی در مورد توانایی زیستمحیطپارادایم نوین 

بشر در آسیب رساندن به تعادل طبیعت، وجود محدودیت در رشد 
ر در برابر طبیعت متمرکز بود. آنها با جوامع انسانی و حق بش

استفاده از مبانی این پارادایم مقیاسی طراحی کرده و از آن برای 
زیست محیطهای بینی، نگرش، باور و حتی ارزشسنجش جهان

با شناسایی  (1331و دانلپ ) (1)کاتوناند. ی افراد استفاده کرده
بانی پارادایم های رویکرد جدایی انسان از طبیعت ممحدودیت
ریزی کردند. رویکرد جدایی انسان از شناختی را پایهجدید بوم

از منظر زیست محیطکرد که ارتباط انسان و طبیعت ادعا می

های ها به عنوان گونهانسان ،زیرا .اهمیت استشناختی بیجامعه
برتر و به دلیل وجود فرهنگ از طبیعت جدا هستند. این رویکرد 

 تا نیمه دوم قرن بیستم مسلط بود.  ن انقالب صنعتیاز زما
اجتماعی دیدگاه جدیدی به وجود آمد  هایهترتیب در مطالعبدین

ی را در تحقیقات اجتماعی وارد کرده و زیستمحیطکه متغیرهای 
دید. این شناسی تدارک میانداز جدیدی را برای جامعهچشم

ن معتقد بود که انس رویکرد با شناسایی ظرفیت ابتکاری انسا
ها وابستگی آنها به عنوان موجودات اکوسیستمی با دیگر گونه

روهای اجتماعی و فرهنگی چنین برای قدرت نیمتقابل دارند. هم
بازخوردهای  تاثیرل بود. در مقابل انس آنها نیز تحت اهمیت قای

باشند. انسان با ساخت جامعه پیچیده به استفاده اکوسیستم می
سازی منابع وابسته شده است و در حقیقت انسان با ده و تهیفزاین

بار طبیعت همراه بوده است. رویکرد اکوسیستمی سفاداستان ت
شناختی را تغییر داد. جامعه هایهپیشین در نظری هایجدید تقسیم

سبز در کسوتی دانشگاهی بود و از این نگرش جدید افکار 
سان محور و بیشتر بوم محور کرد که کمتر انرهیافتی حمایت می

های ها نیز فقط یک نوع از گونهبود. بدین معنی که انس آن
  .(Benny Fateme et al., 2013)ساکن در روی زمین هستند 

 

 چارچوب نظری پژوهش

توان از پردازان اجتماعی که در این زمینه میاز جمله نظریه
. هستندسونز و وبر ها استفاده کرد، دورکیم، پارهای آندیدگاه

نیک و ارگانیک اکا به دو دسته جوامع مدورکیم جوامع ر
های احساسات و تمایزات اجتماعی تفاوت کند وبندی میتقسیم

و آنچه را بین مردم  .(Cozher, 2000)شمارد این دو را بر می
کند رواج دارد به عنوان یک حالت طبیعی یا بهنجار معرفی می

(Baudon, 2006).  دورکیم معتقد است که شهوات بشر فقط در
و از  (.Aaron, 1998)شود برابر یک نیروی اخالقی متوقف می

همین رو است که ضرورت اصالحات اخالقی و ارزشی برای 
دورکیم موضوعیتی مهم و جدی داشته است. پارسونز همانند 

دهنده به عنوان یک نیروی عمده که پیونددورکیم فرهنگ را 
ها و داند. به عقیده پارسونز ارزشظام اجتماعی است میعناصر ن

هنجارها در گزینش وسایل دستیابی به اهداف نقش بازی 
کنند و کنش چیزی جز تالش برای تطبیق با هنجارها نیست می

(Ritzer, 2009).  وبر نیز معتقد است که دین به عنوان بعدی
به ایمان و های تجرمحوری از فرهنگ بر محتوای ذهنی نظام

در نحوه به  (.Salehi Amiri, 2007)کند می تاکیداعتقاد 
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نظری مطرح شده در بحث های و دیدگاه هاهکارگیری نظری
و زیستی محیطهای ، باید به نقش ارزشزیستیمحیطاخالق 

ها هستند به ده این ارزشنکنمنابعی همچون دین که مطرح
زیستی محیطرهای کننده بر رفتاعنوان یک عامل تعیین

ی، زیستهای محیطهای تاریخی بحراننگریست. در واقع از ریشه
ها و باید و ها یعنی ارزشهای مذهبی و اخالقی انساندیدگاه

ده است. در کشور ما شها کمتر سخنی مطرح نبایدها در مورد آن
ترین نهادهای اجتماعی است ی اسالمی یکی از مهمکه ایدئولوژ

های اسالم نقش بسیار محوری در جامعه دارد، آموزهو نقش 
 Azad)کند های افراد ایفا میدهی به نگرشای در شکلویژه

Armaki, 2012.)  به طورکلی آنچه از مجموع چارچوب نظری
ترین گیری کرد این است که مهمتوان نتیجهشده می ارایه

ران رشته علوم گذپردازان و کسانی که به عنوان پایهنظریه
ها و عوامل های خود به ریشهشوند، در تحلیلاجتماعی مطرح می

زیست محیطاجتماعی متعدد در رابطه با حفظ و تخریب 
با  و پارسنز دورکیم مانندپردازان اند، برخی از این نظریهپرداخته
در صدد تبیین  کالن گرایانه تحت عنوان کارکردگرایی نگاهی
 الج کار را در نوع جامعه و مسلمااند و عهفوق برآمد مساله

ماکس وبر در  ماننداند، برخی دیگر فرهنگ حاکم بر آن یافته
 تاثیربر ذهن و  تاکیدو با با نگاهی خردتر  صدد تبیین مساله

 اند.فوق را تبیین کرده مسالهفرهنگ بر آن 
 

 روش تحقیق
رابطه  انجام گرفته در هایموضوع پژوهش حاضر بررسی تحقیق

بر نقش  تاکیدبا زیست محیطا حفظ با عوامل اجتماعی مرتبط ب
است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه  منطقه جغرافیایی

با  1330ـ 1331های های انجام شده در ایران درسالپژوهش
قبل از  ها تاموضوع مشابه تحقیق حاضر است. این پژوهش

گری و . برای غربالشدمطالعه را شامل می 35مرحله غربال 
شرایط  حایزسند پژوهشی که  20گیری از جامعه یاد شده، نمونه

های اولیه همچون داشتن ضریب همبستگی، سطح و مالک
معناداری و مشخص بودن حجم نمونه بودند، گزینش و برای 

شدند. برای  نتایج و به دست آوردن نتیجه احصاترکیب کمی 
، فهرست هاهیک از مطالع گردآوری اطالعات الزم از هر

اطالعاتی که از مطالعات مذکور استخراج شده است شامل موارد: 
آماری( و اطالعات عمومی )نام نویسنده)ها(، سال انتشار، جامعه

گیری است. در این مرحله عالوه بر نمونهحجم نمونه و شیوه 
کدبندی شده و برای  هاهها، هر یک از مطالعگردآوری داده

استفاده شده است. روش اصلی  CMAافزار حله بعدی از نرممر
پس از تبدیل  نی بر ترکیب نتایج است که معموالفرا تحلیل مبت

و برآورد اندازه اثر مورد استفاده قرار  (r)ها به شاخص آماره
ها نیز ابتدا به بررسی گیرد. برای تحلیل استنباطی دادهمی

 (2)ه است، به کمک نمودار قیفیفراتحلیل پرداخته شدهای فرضیه
ای بگ و ، همبستگی رتبه(3)و روش رگرسیونی خطی اگر

ایمن از خطا به بررسی خطای انتشار و با آزمون  Nو  (9)مزومدار
Q سپس با توجه به  .به بررسی ناهمگونی مطالعات پرداخته شد

مورد بررسی، مدل اثرات تصادفی  هایهناهمگونی بین مطالع
نتایج و رسیدن به اندازه اثر به کار گرفته شد. در برای ترکیب 

خالصه اطالعات مربوط به مطالعات مختلف پیرامون  (1)جدول 
نمایش داده شده زیست محیطرابطه عوامل اجتماعی و حفظ 

 است.
 

 های تحقیقیافته
های حاصل از ترین یافتهدر این بخش از پژوهش به ارایه مهم

های پژوهش پرداخته ل آمده از دادههای آماری به عممحاسبه
 خواهد شد.

 

 های توصیفیالف( یافته
های در جدول زیر ضمن برآورد اندازه اثر تفکیکی پژوهش

برگزیده مبتنی بر یک مقیاس مشترک، اثرات ترکیبی ثابت و 
 تصادفی کلی نیز مشخص شد.

مطالعه مورد بررسی، ارتباط  20بر طبق جدول زیر در تمامی 
درصد  33زیست با اطمینان عوامل اجتماعی و حفظ محیطمیان 

ترین مقدار اندازه اثر مربوط به معنادار بوده است و بزرگ
و کوچکترین اندازه  (Hindi Zadeh et al., 2017)ی مطالعه

است. (Haghighateian et al., 2012) ی اثر مربوط به مطالعه
درصد  1در سطح همچنین هر دو اثرات ثابت و اثرات تصادفی 
ای به دست آمده معنادار هستند؛ الزم به ذکر است برآورد نقطه

( بر 331/0( و اثرات تصادفی )311/0در هر دو مدل اثرات ثابت )
 اساس معیار کوهن حاکی از اثر در حد متوسط است.
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 در ایرانزیست محیطهای عوامل اجتماعی و حفظ (: اطالعات مربوط به پژوهش1جدول )

 عوامل مورد بررسی محقق و سال ردیف
حجم 

 نمونه
 جامعه آماری

ضریب 

 همبستگی
 گیرینمونه

1 
Hajizadeh Meymandi & 

Falakuddin (2017) 
سبک زندگی، سرمایه 

 گراییفرهنگی، قانون
319 

شهروندان شهر 
 آبادخرم

325/0 
ای چند خوشه

 ایمرحله

2 

Najafian & Namdari (2012) 
عی، عوامل عوامل اجتما

 اقتصادی
131 

دانشجویان زن 
دانشگاه آزاد اسالمی 

 آبادان
231/0 

ای خوشه
 ایچندمرحله

3 
Khoshfar, Salehi, Vesal & 

Abbaszadeh (2015) 
عوامل اجتماعی، عوامل 

 روانشناختی
 919/0 روستاییان جاغرق 321

تصادفی 
 سیستماتیک

9 
Kalantari, Kianpour, Sharafabadi 

& Lashkari (2016) 
پذیری، دینداری، جامعه

 زیستیهای محیطارزش
 311/0 شهروندان تهرانی 903

ای خوشه
 ایچندمرحله

5 
Asadi & Mehrabi (2017) 

 200 عوامل اجتماعی
شهروندان شهر 

 بندعباس
251/0 

ای خوشه
 ایچندمرحله

1 
Adhami & Akbarzadeh (2011)  احساس مسئولیت، اخالق

 زش، دینداریاجتماعی، آمو
900 

شهروندان منطقه دو و 
 پنج تهران

232/0 
تصادفی 

 سیستماتیک

3 
Aghaei (2016) های پذیری، ارزشمسئولیت

 زیستیمحیط
319 

شهروندان شهر 
 اصفهان

 تصادفی 110/0

1 Pour Afkari & Jafariania (2012) ایخوشه 299/0 کارکنان پارس جنوبی 311 سرمایه اجتماعی 

3 
Firoozjaeian, Salehi & 

Gholamreza Zadeh (2015) 
احساس مسئولیت، ضعف 

 هنجاری
315 

گردشگران داخلی 
 استان مازندران

235/0 
نمونه در 
 دسترس

10 
Salehi & Pazukinejad (2016) 

 915 سبک زندگی
دانشجویان دانشگاه 
 دولتی استان مازندران

 ایطبقه 911/0

11 
Haghighatian, Hashemianfar & 

Ahmadian (2015) 
هنجار اجتماعی، امکانات، 

 دانش اجتماعی
910 

شهروندان شهر 
 کرمانشاه

133/0 
ای خوشه

 یچندمرحله

12 
Ahmadian & Haghighatian 

 910 ها و باورهای اجتماعیارزش (2016)
شهروندان شهر 

 کرمانشاه
119/0 

ای چند خوشه
 ایمرحله

13 
Pazuki Nejad (2014)  ،اشتغال، سن، جنسیت

 تحصیالت و محل سکونت
901 

دانشجویان دانشگاه 
 دولتی مازندران

 ایطبقه 305/0

19 
Hindizadeh, Karbasi & 

Mohammadzadeh (2017) 100 فقر و نابرابری 
روستاییان شهرستان 

 قائنات
 تصادفی ساده 31/0

15 
Malekabadi, Abdollahi & 

Sadeghi (2014) 
جنسیت، موقعیت اقتصادی ـ 

 جتماعیا
900 

شهروندان شهر 
 اصفهان

 ایسهمیه 395/0

11 
Hemmati & Shobiri (2015)  احساس کارآمدی، آموزش و

 امکانات
 ایخوشه 193/0 شهروندان شهر شیراز 902

13 
Fazeli & Jafar Salehi (2013) ها و دانش ارزش

 زیستیمحیط
 دردسترس 935/0 گردشگران 350

11 
Abbaszadeh, Alavi, Bani 

Fatemeh & Alizadeh Aghdam 

(2016) 

زیستی، ارزش دانش محیط
 زیستیمحیط

 239/0 شهروندان شهر تبریز 992
ای خوشه

 ایچندمرحله

13 
Koohi and Ahmadi (2015) 

 532 دینداری
شهروندان شهر 

 سنندج
110/0 

ای خوشه
 ایچندمرحله

20 

Alizadeh Aghdam, Bani 

Fatemeh, Abbaszadeh and 

Soltani Bahram (2016) 
 232/0 شهروندان شهر تبریز 130 سرمایه فرهنگی

ای خوشه
 ایچندمرحله
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 (: اندازه اثر تفکیکی و اثرات ترکیبی ثابت و متقارن2جدول )
 Z-value P-value حدباال حدپایین اندازه اثر محقق و سال ردیف

1 Hajizadeh Meymandi & Falakuddin (2017) 325/0 232/0 912/0 512/1 000/0 

2 Najafian & Namdari (2012) 231/0 113/0 911/0 211/9 000/0 

3 Khoshfar, Salehi, Vesal & Abbaszadeh (2015) 919/0 339/0 595/0 023/3 000/0 

9 Kalantari, Kianpour, Sharafabadi & Lashkari 

(2016) 
311/0 239/0 912/0 025/1 000/0 

5 Asadi & Mehrabi (2017) 251/0 129/0 313/0 305/3 000/0 

1 Adhami & Akbarzadeh (2011) 232/0 200/0 333/0 332/5 000/0 

3 Aghaei (2016) 110/0 593/0 113/0 131/13 000/0  

1 Pour Afkari & Jafariania (2012) 299/0 193/0 331/0 192/9 000/0  

3 Firoozjaeian, Salehi & Gholamreza Zadeh 

(2015) 
235/0 201/0 319/0 392/5 000/0  

10 Salehi & Pazukinejad (2016) 911/0 333/0 933/0 313/1 000/0  

11 Haghighatian, Hashemianfar & Ahmadian 

(2015) 
133/0 091/0 231/0 311/2 000/0  

12 Ahmadian & Haghighatian (2016) 119/0 013/0 231/0 355/3 000/0  

13 Pazukinejad (2014) 305/0 219/0 331/0 329/1 000/0  

19 Hindizadeh, Karbasi & Mohammadzadeh 

(2017) 
31/0 112/0 132/0 112/3 000/0  

15 Malekabadi, Abdollahi and Sadeghi (2014) 395/0 251/0 923/0 111/3 000/0  

11 Hemmati and Shobiri (2015) 193/0 050/0 291/0 351/2 000/0  

13 Fazeli and Jafar Salehi (2013) 935/0 912/0 530/0 103/10 000/0  

11 Abbaszadeh, Alavi, Bani Fatemeh & Alizadeh 

Aghdam (2016) 
239/0 199/0 320/0 335/9 000/0  

13 Koohi & Ahmadi (2015) 110/0 031/0 292/0 312/3 000/0  

20 Alizadeh Aghdam, Bani Fatemeh, Abbaszadeh 

& Soltani Bahram (2016) 
232/0 200/0 391/0 201/3 000/0  

 000/0 912/21 331/0 231/0 311/0 اثرات ترکیبی ثابت

 000/0 511/3 900/0 232/0 331/0 اثرات ترکیبی تصادفی
 

 های استنباطیب( یافته
بایست به بررسی در گام نخست مطالعات مبتنی بر فراتحلیل، می

های این روش پژوهشی یعنی همگن بودن فرضترین پیشمهم
 فته و بررسی خطای انتشار، پرداخته شود.های صورت گرپژوهش

 

 انجام شده هایهبررسی مفروضه همگنی مطالع -
اصلی فراتحلیل، آزمون همگنی مطالعات  هایفرضیهیکی از 

به کار گرفته  Qسی این مفروضه آزمون راست که به منظور بر
 ارایه زیرزمون در جدول بررسی این آشود. نتایج حاصل از می

 شده است.
(، با P، 1310133=Q<00001حاصل از آزمون ) جه به نتایج با تو

درصد فرض صفر رد شده و فرض ناهمگنی میان  33اطمینان 

 Qشود. به بیانی دیگر، معنادار بودن شاخص می تاییدها پژوهش
های اولیه است؛ وجود ناهمگنی در اندازه اثر پژوهش هنشان دهند

اما از آنجا که این شاخص به افزایش تعداد اندازه اثر حساس بوده 
و با افزایش تعداد اندازه اثر توان این آزمون برای رد همگنی باال 

شاخص دیگری است که به همین منظور مورد  Iرود، مجذور می
دارای مقداری از صفر تا  Iگیرد. ضریب مجذور استفاده قرار می

درصد است و در واقع مقدار ناهمگنی را به صورت درصد  100
تر درصد نزدیک 100دهد. هرچه مقدار این ضریب به نشان می

های اولیه ناهمگنی بیشتر اندازه اثر پژوهش هدهند باشد، نشان
وید این مطلب است که م Iاست. نتایج حاصل از ضریب مجذور 

ها به ناهمگنی آن درصد از تغییرات کل مطالعات 30 در حدود
ها با مدل آثار ثابت موجه نیست و مربوط است؛ بنابراین تلفیق آن
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باید از مدل آثار تصادفی به منظور ترکیب نتایج استفاده کرد. در 
کند که رابطه بین عوامل اجتماعی و واقع این آزمون بیان می

ها و مشخصات ، به شدت به لحاظ ویژگیزیستمحیطحفظ 

گر برای ت و در این وضعیت باید از متغیرهای تعدیلمتفاوت اس
 ها استفاده شود.مشخص کردن واریانس و محل این تفاوت

 

 Q(: نتایج حاصل از آزمون 3جدول شماره )

 سطح معنی داری (Df)درجه آزادی  (Q)مقدار آزمون  شاخص آماری
(P-value) 

)I2( I-Squared 

 033/30 000/0 13 133/131 نتایج
 

 بررسی مفروضه خطای )تورش( انتشار -
اصلی فراتحلیل، مفروضه خطای انتشار  هایفرضیهیکی دیگر از 

های چاپ نشده و انواع خطاها است که ناشی از انتشار پژوهش
مخدوش شدن اعتبار نتایج  سبب. از جمله مشکالتی که است

شود عدم دسترسی محقق به تمام مطالعاتی است فراتحلیل می
اند. ر فاصله زمانی خاص در موضوع مورد بررسی انجام شدهکه د

به منظور بررسی این مفروضه از نمودار قیفی و روش 
ای ِبگ و ِمزومدار و رگرسیونی ِاگر، روش همبستگی رتبه

N .ِایمن از خطا استفاده شده است 
 

 نمودار قیفی

 ودار ها به منظور بررسی خطای انتشار، نمترین روشاز جمله رایج

گردآوری شده به منظور  هایهقیفی است. نمودار قیفی مطالع
 شده است: ارایهتشار در قسمت زیر بررسی خطای ان

کننده تقارن تداعی صل از نمودار قیفی وارونه تقریبانتایج حا
انجام شده است؛ اما قضاوت صریحی در این  هایهنسبی مطالع
ای این منظور از بایست برتوان انجام داد و میمورد نمی

های آماری مربوطه )روش رگرسیونی خطی ِاگر و آزمون آزمون
ایمن از خطا( استفاده شود. در این  Nهمبستگی ِبگ و مزومدار و 

بیانگر متقارن بودن نمودار و عدم  (H0)روش فرض صفر 
بیانگر عدم تقارن نمودار  (H1)سوگیری انتشار و فرض خالف 

 ت.قیفی و سوگیری انتشار اس
 

 

 
 نمودار قیفی مبتنی بر خطای انتشار :(1شکل )

 

 ای ِبگ و ِمزومدارنتایج همبستگی رتبه
ای ای ِبگ و ِمزومدار، همبستگی رتبهآزمون همبستگی رتبه

)تاوکندال( بین اندازه اثر استاندارد و واریانس این اثرات را 
کند. تفسیر این ضریب به این صورت است که در مشخص می

آن مقدار صفر، دال بر نبود رابطه بین اندازه اثر و دقت است و 
کند. اگر عدم تقارن انحراف از صفر از وجود رابطه حکایت می

ناشی از سوگیری انتشار باشد، انتظار این است که در ارتباط با 
 تر، خطای استاندارد بیشتر مشاهده شود. نتایج اندازه اثر بزرگ

ستگی بگ و مزومدار، به منظور حاصل از بررسی روش همب
 بررسی سوگیری انتشار به شرح جدول ذیل است.

 313/0بر طبق اطالعات جدول زیر، مقدار تائو کندال بی برابر با 
توان اذعان ( می012/0شده است که با توجه به مقدار معناداری )

طور که بین اندازه اثر و دقت رابطه وجود دارد، داشت که همان
ه معنادار است و فرض صفر مبنی بر متقارن بودن نمودار این رابط

 شود.نمی تاییدقیفی و عدم سوگیری انتشار 
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 ضریب اندازه اثر
های فراتحلیل این نتیجه با توجه به اینکه پس از بررسی فرضیه

حاصل شده که باید از مدل اثر تصادفی به منظور ترکیب نتایج 

. بنابراین، در جدول زیر برای گزارش اندازه اثر استفاده شود
های انجام شده در مدل تصادفی ارایه گزارش اندازه اثر مطالعه

 شده است.
 

 داری(: مقدار ضریب کندال و سطح معنا4)جدول 
 داریسطح معنی z-value (tau)مقدار ضریب کندال شاخص آماری

 012/0 231/2 313/0 نتایج
 

هستند که میانگین اندازه گر این مطلب آماری بیان ه هایمحاسب
اثر عوامل اجتماعی )اثرات ترکیبی تصادفی( بر حفظ 

است، از آنجا  331/0در نمونه مورد پژوهش معادل زیست محیط
باید  ،بنابراین .که اندازه برآورد شده در محدوده اطمینان است

 تاییدزیست محیطعوامل اجتماعی بر حفظ  تاثیراذعان داشت که 

( 331/0ای به دست آمده )به ذکر است برآورد نقطهشود. الزم می
 .استگذاری در حد متوسط حاکی از اثر (5)بر مبنای معیار کوهن

تواند بر حفظ بنابراین، عوامل اجتماعی در سطح متوسطی می
 باشد.  موثرزیست محیط

 

 مورد بررسیهای هدر مطالعزیست محیطعوامل اجتماعی و حفظ (: رابطه 5جدول )
 

بین عوامل اجتماعی و بطه را
 زیست محیطحفظ 

 z-value p-value حد باال حد پایین (r)اندازه اثر  تعداد مطالعات
20 331/0 232/0 900/0 511/3 000/0 

 

 کنندگیبررسی نقش تعدیل
با توجه به نتایج حاصل از ناهمگونی مطالعات و تصدیق 

تای مشخص فراتحلیل سعی بر این است که در راس هایفرضیه
کننده استفاده شود تا از این کردن این ناهمگنی از متغیر تعدیل

طریق بتوان به تعیین واریانس بین مطالعات پرداخت؛ در این 
های پژوهش که شود تا آن دسته از ویژگیارتباط تالش می

شود که علت اندازه هایی میایجاد اثر بزرگ و نیز ویژگی سبب
ر گیرد. در این یز مورد سنجش قرااثرهای کوچک است، ن

کننده در به عنوان متغیر تعدیل پژوهش متغیر منطقه جغرافیایی
 نظر گرفته شده است.

 ای اثر ترکیبی مدل اثرات ـهدول زیر که اندازهـنتایج مندرج در ج

ثابت و تصادفی مربوط به رابطه بین عوامل اجتماعی و حفظ 
دهد، حاکی می ارایهیی را به تفکیک منطقه جغرافیازیست محیط

ه اثر در مدل از این است که در بین منطقه جغرافیایی مرکز انداز
، منطقه 333/0، در منطقه جغرافیایی تهران 913/0تصادفی 

، منطقه 351/0، منطقه جغرافیایی شمال 221/0جغرافیایی جنوب 
است  201/0و منطقه جغرافیایی غرب  310/0جغرافیایی شرق 

باشد. معنادار می 001/0ه جغرافیایی در سطح که هر شش منطق
یک از هر شش منطقه  کلی اندازه اثر در هرطورچنین بههم

 تاثیر شرق جغرافیایی منطقه دیگر، بیانی به است. 301/0 جغرافیایی

 داشته است.زیست محیطبیشتری نسبت به سایر مناطق بر حفظ 

 

 عوامل اجتماعی و رات ثابت و تصادفی رابطه های اثر ترکیبی مدل اث(: اندازه6جدول )

 به تفکیک منطقه جغرافیاییزیست محیطحفظ 
منطقه 

 جغرافیایی

تعداد 

 اندازه اثر

 مدل اثرات تصادفی مدل اثرات ثابت

 z-value p-value اندازه ترکیبی z-value p-value اندازه ترکیبی
 002/0 010/3 913/0 000/0 109/19 911/0 2 مرکز

 000/0 311/1 333/0 000/0 319/3 333/0 2 رانته

 000/0 101/1 221/0 000/0 392/3 223/0 9 جنوب

 000/0 910/1 351/0 000/0 513/13 399/0 3 شمال

 000/0 112/3 310/0 000/0 112/3 310/0 1 شرق

 000/0 311/9 201/0 000/0 321/1 131/0 9 غرب

 000/0 202/15 301/0 000/0 912/21 311/0 20 کل
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 گیریبحث و نتیجه
آن دست به گریبان  ی که امروزه بشر بامسایلترین یکی از مهم

بار آن بر روی زندگی و اثرات زیانزیست محیطاست، تخریب 
. برای استها و حتی سایر موجودات زنده از جمله حیوانات انسان

بایست را کاهش داد، می مسایلاینکه بتوان این مشکالت و 
داشته زیست محیطتری نسبت به ها رفتارهای مسئوالنهانسان
 موثرکنند تا عوامل تالش میزیست محیطشناسان جامعه باشند.

 ،زیرا .را شناسایی کنندزیست محیطبر گرایش انسان در حفظ 
هایی برای تغییر رفتار حلتوان راهبرای شناخت این عوامل می
از طرفی عدم  داد. ارایهبت محیطی مخرب و تشویق رفتارهای مث

در منجر به هزیست محیطذیری در قبال پآگاهی و عدم مسئولیت
های طبیعی کشور و به وجود آمدن بحرانرفت ذخایر و منابع

خواهد شد، با توجه به حجم وسیعی از زیستی محیطفراوان 
تحقیقات که در رابطه با عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر 

ی در کشور انجام گرفته است، بنابراین زیستمحیطی حفظ رفتارها
ای از تحقیقاتی که پژوهش حاضر بر آن بوده است تا مجموعه

اند را به شکلی مختصر در قالب گذشته انجام گرفتهطی سالیان 
یک پژوهش بگنجاند. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که، 

ات ترکیبی تصادفی( بر میانگین اندازه اثر عوامل اجتماعی )اثر
است، از  331/0در نمونه مورد پژوهش معادل زیست محیطحفظ 

آنجا که اندازه برآورد شده در محدوده اطمینان است، بنابراین 
زیست محیطعوامل اجتماعی بر حفظ  تاثیرباید اذعان داشت که 

ای به دست آمده شود. الزم به ذکر است برآورد نقطهمی تایید
حاکی از اثرگذاری در حد  (1)بر مبنای معیار کوهن( 331/0)

بنابراین، عوامل اجتماعی در سطح متوسطی  .باشدمتوسط می
بنابر نتایج حاصل از باشد.  موثرزیست محیطتواند بر حفظ می

های اثر ترکیبی مدل اندازه آزمون مقایسه مناطق جغرافیایی،
امل اجتماعی و اثرات ثابت و تصادفی مربوط به رابطه بین عو

را به تفکیک منطقه جغرافیایی حاکی از این زیست محیطحفظ 
اندازه اثر در مدل  است که در بین منطقه جغرافیایی مرکز

، منطقه 333/0، در منطقه جغرافیایی تهران 913/0تصادفی 
 ، منطقه351/0، منطقه جغرافیایی شمال 221/0جغرافیایی جنوب 

است  201/0جغرافیایی غرب  و منطقه 310/0شرق  جغرافیایی

باشد. معنادار می 001/0که هر شش منطقه جغرافیایی در سطح 
یک از هر شش منطقه  طورکلی اندازه اثر در هرچنین بههم

های به دست آمده با توجه به یافته است. 301/0جغرافیایی 
گیری کرد که در کل عوامل اجتماعی که در توان چنین نتیجهمی

های مورد بررسی شامل، متغیرهای مستقل متعددی از پژوهش
های گرایی، شبکهجمله سبک زندگی، سرمایه فرهنگی، قانون

پذیری، دینداری و... دارای اجتماعی، سرمایه اجتماعی، جامعه
بوده و از زیست محیطی در حد متوسط رو به باال بر حفظ تاثیر

ر متغیر طرف دیگر با توجه به ضرایب به دست آمده د
دهنده این کننده برای هر یک از مناطق جغرافیایی نشانتعدیل

در هر یک از زیست محیطامر است که میزان گرایش به حفظ 
ای که هر چه میزان شکنندگی مناطق فوق متفاوت بوده به گونه

عوامل اجتماعی در حفظ آن  تاثیرمحیط باالتر باشد، میزان 
ما اینکه نتایج تحقیق نشان تر خواهد بود، کمحیط پر رنگ

به زیست محیطدهد که در منطقه جغرافیایی شرق کشور که می
زیست محیطشدت شکننده است، نقش عوامل اجتماعی در حفظ 

بنابراین با توجه به آنچه که  اهمیت است. حایزاین منطقه بسیار 
در مبانی نظری پژوهش به آن پرداخته شد باید گفت که ابعاد 

ی دارای بیشترین ضریب زیستمحیطفتارهای اجتماعی ر
طور که دورکیم ، در واقع هماناستزیست محیطگذاری بر تاثیر

و پارسونز به عنوان دو جامعه شناس برجسته کارکردگرا اشاره 
امور اخالقی و ارزشی )فرهنگ(  ماننداند عوامل اجتماعی کرده

جامعه کننده سبک زندگی افراد در که همگی به نوعی تعیین
هستند به شکلی مستقیم بر نحوه عملکرد آنها در مواجه با 

 .استگذار تاثیرشان زیست محیطسایرین و 
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