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 9911 ردیبهشتا تاریخ پذیرش:          9918 همنب تاریخ دریافت:

 

 چکیده
زیسهت مهنرد تن ه  تهری  ننامهم مه بر بهر محهی محیطی انسان، به  نوهنان ی هی از م  تارهای زیستدر قرن حاضر، رف

بر است، خند نیز از ننامهم  ک  بر مسائم و ت دیدات زیست محیطی مشواسان قرار گرفت  است. ای  رفتارها ضم  ای  امع 

تحلیهم  محیطی بها روی هرد فهرامحیطی با رفتار زیستپذیرد. در ای  مطالع  ب  بررسی رابط  آگاهی زیستمتعددی تأبیر می

محیطی ک  در با منضنع رفتارهای زیست 5281-89های پژوهش انجام شده در بی  سال 32موظنر  بدی پرداخت  شده است. 

انتخها  تحلیم بندند،   ت بررسی  و دارای شرای  لازم   ت ورود ب  فرا های ببت مقالات ایرانی قابم دسترس بندهپایگاه

های حسب سهوج  کارگیری ابزار پیمایش در  نامع آماری متفاوت و بری موتخب ب  روش پیمایشی و با ب هاپژوهششدند. 

ی موتخب، مفروضات همگوی و خطای انتشهار مهنرد بررسهی قهرار هاپژوهشاند. در گام نخست ارزیابی یدهرسپایا ب  انجام 

ابر و ندم سنگیری انتشار مطالعات منرد بررسهی داشهتود. در مرحله   همگوی اندازه ها ح ایت ازگرفتود؛ بر ای  اساس یافت 

منرد ارزیابی قرار گرفتود. نتایج حاصل  نشان دادند ک  اندازه  CMAافزار کارگیری نسخ  دوم نرم دوم، ضریب اندازه ابر با ب 

باشد ک  بر حسب نظام تفسیری کهنه ، در یم 322/1محیطی معادل محیطی بر رفتار زیستابر یا ضریب تأبیر آگاهی زیست

کوودگی متغیر  امع  آماری در مطالعات بیهانگر آن بهند که  نتایج بررسی نقش تعدیمچوی ، شند. ه یمحد متنس  ارزیابی 

 نسبت ب  دانش آمنزان داشت  است. هاآنمحیطی محیطی ش روندان تأبیر بیشتری بر رفتار زیستآگاهی زیست
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 مقدمه

های زیست محیطی معلول کژاندیشی یا بدون تردید، بحران

توان بسیاری از تهدیدات جهالت انسان در جهان است و می

محیطی، تخریب منابع و آلوده سازی محیط را پیامد زیست

(. به اعتقاد 6931همکاران،رفتارهای انسان دانست )صفا و 

بسیاری از اندیشمندان، گذار به پایداری جهانی نیازمند 

 باشدها و رفتارها میهای انسانی، نگرشتغییر در ارزش

(Saunders et al., 2006; Willuweit, 2009.)  ،بر این اساس

یکی از راه های اجتناب از آسیب رساندن به محیط زیست، 

گرایانه است در جهت رفتار محیط هاتغییر رفتار انسان

(Burton, 2014)  که آگاهانه به دنبال کاهش اثرات منفی

(. در 6932 باشد )یزدانی و شمس،رفتار فرد بر طبیعت می

این راستا، طیف گسترده ای از اقدامات در جهت حفظ 

زیست صورت گرفته است که برای اشاره به آن محیط

، رفتار سازگار با 6محیطیتوان از رفتارهای زیستمی

زیست، رفتار سبز و رفتار طبیعت، رفتار طرفدار محیط

 ؛Miller et al., 2015زیست استفاده کرد )دوستدار محیط

(. به طور کلی، رفتارهای زیست 6931 نعیمی و همکاران،

های افراد جامعه نسبت به ای از کنشمحیطی، مجموعه

، تمایلات و زیست است که طیفی وسیعی از احساساتمحیط

زیست را های خاص برای رفتار نسبت به محیطآمادگی

(. به عبارت دیگر، 6931 شود )جعفری و همکاران،شامل می

زیست است محیطی، رفتار مثبت در برابر محیطرفتار زیست

ند، کزیست حفاظت نمیکه در آن کنشگر اگر از محیط

 ،)جعفرصالحی و فاضلیرساند حداقل به آن آسیبی نمی

6935 .) 

محیطی، مطالعات صورت گرفته در زمینه رفتارهای زیست

 های مرتبط، بیانگر  این موضوع است که اکثر پژوهش

( از این رفتارها را شامل 2000)  Sternگانه 4بندی دسته

زیستی )مانند درگیری فعال در گرایی محیطکنش

های فعال و شرکت در تظاهرات(، رفتارهای غیرفعال سازمان

های در حوزه عمومی )مانند حمایت یا پذیرش سیاست

گرایی محیطی و ...(، محیط زیستعمومی، شهروندی زیست

حوزه خصوصی )مانند خرید، کاربرد و دفع محصولات 

                                                           
1. Pro-environmental Behavior  

شخصی و خانگی که اثرات محیط زیستی دارند( و دیگر 

 پور و اند )برکزیستی را پذیرفتهرفتارهای مهم محیط

محیطی در این مطالعات رفتارهای زیست(. 6932 سیر،جهان

های تحت تأثیر عوامل متفاوتی است که از دیدگاه نظریه

مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط برای 

محیطی نظریاتی از جمله تحلیل اجتماعی رفتارهای زیست

(، نگرش 1992)  Ulrich Beckنظریه جامعه مخاطره آمیز

( و 1978)  Van Liereو  Dunlapمحیطینوین زیست

( ارائه گردیده است که 1977)  Inglehartهای فرامادی ارزش

اقتصادی افراد به  -ای از رفتار اجتماعیهر یک به جنبه

اند )احمدیان و زیست پرداختهعنوان تهدیدی برای محیط

ها از جمله نظریه کنش (. برخی از نظریه6932 حقیقتیان،

 (، مدل رفتار 1975)  Ajzenو  Fish beinمعقولانه

( و مدل رفتار 1981)  Kesselو Fietkauزیستی محیط

( در تبیین 1995)  Th.gersonو  Olanderمحیطیزیست

 محیطی کنش محور هستند.رفتارهای زیست

دهد تدقیق مباحث نظری و تجربی این مطالعات نشان می

که محققان در جست جوی تبیین رابطه میان متغیرهای 

اند. هر زیست بودهف اثرگذار بر رفتار طرفدار محیطمختل

چند انجام این تحقیقات نشان از اهمیت یافتن مسائل 

محیطی در حوزه های علمی ایران دارد، ولی نتایج زیست

ها متفاوت و در برخی موارد ناهمگون است. علاوه بر این، آن

متغیرهای مورد بررسی به قدری گوناگون هستند که مقایسه 

سازد تایج تحقیقات مختلف با یکدیگر را با مشکل روبرو مین

ها به دنبال یافتن مدل و (. برخی از آن6939 )حقیقتیان،

رابطه خاصی میان عوامل مختلف اثرگذار بر رفتار طرفدار 

زیست بوده و برخی دیگر، تنها به بررسی رابطه دو و محیط

ند. بررسی ایا چند متغیر پرداخته و مدل خاصی ارائه نکرده

ها است. این ها حاکی از متفاوت بودن نتایج آناین پژوهش

 ...های فرهنگی، قانونی، اجتماعی و ها ناشی از اختلافتفاوت

(. 6932 سیر،پور و جهانهای مورد بررسی است )برکزمینه

در این میان، بررسی تعداد زیادی از مقالات چاپ شده در 

اهی و شناخت نسبت به دهد که آگهای اخیر نشان میسال

و  محیطی استمحیط زیست، متغیر مؤثری در رفتار زیست

افزایش آن برای کاهش اثرات تخریبی این رفتار، امری 

 ضروری است. 
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( 1999و همکاران ) Kaiserمحیطی از دیدگاه آگاهی زیست

محیطی و عوامل میزان اطلاعات فرد در مورد مسائل زیست

از چگونگی رفتار، برای بهبود  مؤثر در گسترش آن و شناخت

 این معضلات است. به عبارت دیگر، دانش و یا آگاهی 

 زیست، محیطی به اطلاعات عملی افراد درباره محیطزیست

های انسانی بر روی شناسی سیاره زمین و تأثیر کنشبوم

گسترش  (.Arcury, 1990بوم اشاره دارد )محیط زیست

محیطی یکی از ستدانش و آگاهی نسبت به مسائل زی

 های راهکارهای مطلوب برای فایق آمدن بر چالش

محیطی محیطی و دستیابی به توسعه پایدار زیستزیست

(. در این 6931 و همکاران، شود )آزادخانیمحسوب می

های اجتماعی به طور عام و های جنبشراستا، فعالیت

های زیست محیطی مردم نهاد به طور خاص بر این سازمان

و آگاهی عمومی موجب حمایت  اند که دانشاس بنا شدهاس

 (.Ramsey & Rickson, 1976شود )از محیط زیست می

محیطی های تبیین کننده رفتار زیستترین مدلدر قدیمی

گرایانه معروف است، زیستکه به مدل خطی رفتار محیط

رابطه بین متغیرها خطی است. بدین صورت که آگاهی 

به پیدایش نگرش زیست محیطی زیست محیطی منجر 

شود و فرد با آگاهی زیست محیطی و نگرانی محیط می

دهد زیست انجام میزیستی بیشتر، رفتاری معطوف به محیط

(. به عبارت دیگر، با افزایش 6931 )حجازی و همکاران،

زیست، نوع نگرش میزان دانش و آگاهی افراد درباره محیط

کند. بنابراین، درک آگاهی و آنان نسبت به این امر تغییر می

محیطی افراد به عنوان هدف اولیه بسیاری از نگرش زیست

( و امروزه در 6939 محققان مطرح گردیده است )حقیقتیان،

اعتقاد بر این  5زیستیهای غیردولتی محیطبیشتر سازمان

شود. تر منتج میاست که دانش بیشتر به رفتارهای روشن

؛ 6939 ها )حقیقتیان،پژوهش این در حالی است که برخی

؛ 6931 زاده،؛ حبیبی و مصطفی6934 همتی و شبیری،

و  6935 ؛ صالحی و قائمی،6936 صالحی و همکاران،

دهد افزایش دانش و ( در این ارتباط نشان می6931 صالحی،

شود محیطی منجر نمیآگاهی به رفتارهای زیست

 (. 6934 )حقیقتیان و همکاران،

                                                           
. NGOS 2 

های صورت گرفته در ارتباط با پژوهشنتایج حاصل از 

محیطی اگرچه موجب انباشت دانش در آگاهی و رفتار زیست

این زمینه گردیده است، اما بحران در پژوهش در این زمینه 

را نیز به همراه داشته است، بحرانی که علل عمده آن حجم 

زیاد و پراکندگی بیش از حد انتشارات علمی در این موضوع 

له پژوهشی از أتن به ابعاد گوناگون این مسخاص و پرداخ

 باشد.مناظر و لنزهای مختلف می

های در این میان، فقدان اعتبار علمی برخی از پژوهش

پذیری و تکرار ، قابلیت تعمیم(Glass, 2000صورت گرفته )

ها مندی در گزارش یافتهها، فقدان ساختار و روشضعیف آن

ت، یکدست نبودن شیوه و و نتایج، تفاوت در کیفیت مطالعا

ها، انجام رویکرد پژوهشی، تفاوت و حتی تناقض در یافته

های متعدد پیرامون یک موضوع واحد )نصرالهی و پژوهش

اند. (، همه بر گسترش این بحران دامن زده6935 همکاران،

های تلخیص ( روش1989) kulikو   Kulikبر دیدگاه بنا

این بحران، سازماندهی متون  مطالعات انجام شده راه گریز از

باشد که از آن طریق، دانش ها میو استخراج پیام اصلی آن

ها، استخراج و به کار کاربردی و اصیل نهفته در این پژوهش

شود. در این راستا، اصل عملیاتی و اساسی در فرا بسته می

تحلیل، ترکیب نتایج تحقیقات متعدد، استخراج نتایج جدید، 

آنچه موجب سوگیری در نتایج نهایی منسجم و حذف 

دادن اجزاء در یک ترکیب  شود، است. فرا تحلیل با قرارمی

تواند های عوامل پژوهش، میجدید برای نشان دادن مؤلفه

های مستقل پژوهشگران برای رفع نقاط ضعف پژوهش

مختلف پیشین )همانند بیش از حد گسترده کردن یا 

لیل و ترکیب نتایج، محدود کردن حوزه تحقیق برای تح

گیری پژوهشگر برای انتخاب متغیرهای گیری یا سهلسخت

ها، کم بودن اندازه مستقل یا وابسته و یا کنار گذاشتن آن

های تحقیق نامنظم نمونه در تحلیل نتایج، استفاده از روش

آوری اطلاعات، ناهمگونی روش جهت جستجو برای جمع

پایایی و روایی( چاره شناختی و ناهمگونی کیفیت پژوهش و 

(. در واقع، پیش 6932 اندیشی نماید )نیازی و همکاران،

ای فرض اصلی روش فرا تحلیل آن است که هر مطالعه

برآورد متفاوتی از پارامتر و روابط موجود در جامعه را نشان 
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ها، مند انبوهی از دادهدهد و از تجزیه و تحلیل نظاممی

 (. 6931 )هومن،  آیدمی دستبه جامعه پارامتر از تریدقیق برآورد

تحلیل  با توجه به مباحث فوق، هدف اساسی این مطالعه، فرا

محیطتی بتر محیطی و رفتار زیستترابطه بین آگاهی زیست

 6931-39هتای اساس مقالتات منتشتر شتده در بتین ستال

 باشد.می
 

 هامواد و روش
ا باشتد. در پتژوهش فترحاضر از نوع فترا تحلیتل میپژوهش 

ای از های تتتودههتتا و یافتتتهتحلیتتل، محقتتق بتتا ثبتتت ویژگی

هتا را آمتاده استتفاده از تحقیقات در قالب مفاهیم کمّتی آن

( و نتتایج 6994 کنتد )دلتاور،های نیرومنتد آمتاری میروش

هتای آمتاری استتخراج جدید و منسجم را با استفاده از روش

پتژوهش  کته موضتوعنماید. بر این مبنا، با توجه بته ایتنمی

محیطتی )متغیتر حاضر بررسی ارتباط میتان آگتاهی زیستت

باشتد. وابستته( می محیطتی )متغیترمستقل( و رفتار زیستت

آماری پژوهش حاضر مشتمل بر کلیته مقالتات انجتام جامعه 

است کته از طریتق  6931-6939های شده در ایران در سال

ت. های اینترنتی ثبت مقالات قابل دسترستی بتوده استپایگاه

 59پس از مطالعه مقالات مرتبط قابل دستترس در مجمتوع 

مطالعه قابلیت ورود به مرحله فرا تحلیل را یافتند. اطلاعتاتی 

ارائته  6که از مطالعات مذکور استخراج شده است در جدول 

 گردیده است.

 

 مشخصات مطالعات مورد بررسی در فرا تحلیل -1جدول 
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 نتایج
حلیتل ابتتدا بایستتی برای انجام کار پژوهشی به شیوه فترا ت

هتتتای ایتتتن روش را متتتورد بررستتتی قتتترار داد. فرضپیش

اند، بحتث همگتن هایی که در اینجا بکار برده شدهفرضپیش

های انجام شده و بررسی تورش انتشار در بودن میان پژوهش

چنتین، یتک بختش از هتر فترا است. هممیان مطالعات بوده 

مربوطته بتا  تحلیل آزمون نامتجانس بودن است کته آزمتون

داری آن نشانگر ناهمگون بودن مطالعات مورد توجه به معنی

استفاده در فرا تحلیل است. به عبارت دیگر، مطالعاتی که در 

شوند نباید دارای همگنی باشند. برای فرا تحلیل استفاده می

 بررسی همگن بتودن مطالعتات، از آزمتون همگنتی استتفاده 

گنتی بترای فرضتیه متورد شود. در این مطالعه آزمون هممی

داری در میتتان تمتتام بررستتی آزمتتون شتتد و تفتتاوت معنتتی

دهنده وجتود اثتر مطالعات انجام شده مشاهده شد که نشتان

 باشد. کننده در میان تحقیقات انجام شده میتعدیل
 

نتایج آزمون همگنی مطالعات آگاهی زیست محیطی و  -2جدول 

 رفتار زیست محیطی

شاخص 

 آماري
 Qمقدار 

رجه د

 آزادي
مقدار 

p 

2I
 

(I- squared) 

 134/39 111/1 55 212/969 نتایج
 

( در ستط  212/969محاسبه شده ) Q، 5با توجه به جدول 

باشد. بنابراین با اطمینان فرض صتفر معنادار می 16/1آلفای 

مبنی بر همگن بودن مطالعتات تأییتد نگردیتده و متجتانس 

نشتتان  2Iاخص گتتردد. همچنتتین شتتبتتوده مطالعتتات رد متتی

درصد از تغییرات کتل مطالعتات بته دلیتل  134/39دهد می

ناهمگنی گروه مطالعتات استت. بختش دیگتر از فرآینتد فترا 

تحلیتتل، ارزیتتابی تتتورش انتشتتار استتت کتته ناشتتی از انتشتتار 

های دار( و عدم انتشار پژوهشهای چاپ شده )معنیپژوهش

. به عبتارت باشددار( و انواع خطاها میچاپ نشده )غیر معنی

دیگر یکی از مشکلاتی که موجب مخدوش شدن اعتبار نتایج 

شود، عدم دسترسی محقق به تمتام مطالعتاتی فرا تحلیل می

است که در فاصله زمانی خاص در موضوع مورد بررسی انجام 

اند. دور ماندن نتایج برخی مطالعات، به دلایل متعتدد، از شده

 د. شونظر محقق تورش انتشار نامیده می

، روش 9بتترای تشتتخیص تتتورش انتشتتار از نمتتودار فونتتل

ایمن از خطا، اصتلاح و  N ،4ای بگ و مزومدارهمبستگی رتبه

و روش 2بتترازش دوال و توئیتتدی و روش رگرستتیونی ا گتتر

رود. نتتایج بررستی تتورش رگرسیونی نمودار فونل بکتار متی

ارائته گردیتده  6شتکل انتشار در مطالعات استفاده شتده در 

 است.
 

 
 نمودار قیفی جهت بررسی تورش انتشار -1 شکل

 

نمودار قیفی با توجه به دقت در مقابل اندازه اثر است. هر 

اندازه تورش انتشار کمتر باشد، دقت در برآورد اندازه اثر 

شود. بعد افقی در نمودار قیفی نشان دهنده اندازه بیشتر می

کند، مقادیر سبی در اندازه اثر را بیان میاثر است که تغییر ن

 6تر از بیانگر اندازه اثر مثبت و مقادیر کوچک 6تر از بزرگ

بیانگر اندازه اثر منفی است. نقاط در این نمودار بیانگر یک 

مطالعه یا یکی از نتایج مطالعه است. این نقاط واریانس قابل 

ا شکل قیف دهند، امهای اثر را نشان میتوجهی در اندازه

وارونه را در گروه مطالعات تقریبًا تداعی نموده و دارای تقارن 

توان انجام نسبی است، اما قضاوت صریحی در این مورد نمی

های ها و آزمونبایست برای این منظور از روشداد و می

( 0Hها فرض صفر )آماری مربوطه استفاده نمود. در این روش

 ( بیانگر1Hو فرض جایگزین )بیانگر متقارن بودن نمودار 

عدم تقارن در نمودار قیفی است. در جدول زیر، نتایج آزمون 

ای بگ و مزومدار در جدول زیر ارائه گردیده همبستگی رتبه

 است. 

                                                           
. Funnel plot3 

ethod’s Begg and Mazumdar. Ranked correlation m4 

. Regression method’s Egger5 
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 اي بگ و مزومدارنتایج آزمون همبستگی رتبه -3جدول 

شاخص 

 آماری

مقدار ضریب 

 (tauکندال)
Z-Value 

 داریسط  معنی

(P-Value) 

 69/1 21/6 552/1 نتایج
 

 Pبا مقدار  552/1، تاو کندال بی برابر با 9بر اساس جدول 

باشد که بیانگر این امر است که اگرچه ( می69/1دو دامنه )

بین اندازه اثر و دقت رابطه وجود دارد، ولی این رابطه 

معنادار نیست. در نتیجه فرض صفر مبنی بر متقارن بودن 

 گردد.عدم سوگیری انتشار تأیید مینمودار قیفی و 
 روش رگرسیون خطی اِگر

، B0=16/4برش برابر بر اساس نتایج رگرسیون خطی ا گر، 

باشد. مقدار می df=56( و t=36/1درصد ) 32فاصله اطمینان 

P  است. در  91/1و دو دامنه برابر با  69/1یک دامنه

یک  فرض صفر در هیچ a=12/1مجموع، با توجه به اینکه در 

های همبستگی بگ و مزومدار و روش رگرسیون از روش

توان رد کرد، بنابراین نمودار قیفی متقارن خطی ا گر را نمی

 بوده و ارزیابی انجام شده عاری از خطای انتشار است.

 
 نتایج روش رگرسیون خطی اِگر -4جدول 

شاخص 

 آماری

برش 

(B) 

خطای 

استاندارد 

(SE) 
t-Value 

 داری معنیسط 

(P-Value) 

 دامنهدو دامنهیک

 91/1 69/1 36/1 46/4 16/4 نتایج

 

 ایمن از خطاي کلاسیک  N آزمون

شود تعداد مطالعاتی مشاهده می 2گونه که در جدول همان

که باید به نمونه فرا تحلیل افزوده شود تا اندازه اثر به آلفای 

این تعداد  مطالعه است. با توجه به بالا بودن 29برسد  12/1

توان گفت اندازه اثر کلی به دست آمده برای رابطه آگاهی می

محیطی در جامعه قابل اعتماد محیطی و رفتار زیستزیست

 است.

 ایمن از خطا Nمحاسبات  -5 جدول

 مقدار شاخص

 36/63 برای مطالعات مشاهده شده Zمقدار 

 111/1 برای مطالعات مشاهده شده Pمقدار 

 121/1 آلفا

 5 باقیمانده 

Z 323/6 برای آلفا 

 59 تعداد مطالعات مشاهده شده

 5925 رساندرا به آلفا می Pای که مقدار تعداد مطالعات گمشده

 

ایمن از خطا بیانگر  Nهای حاصل از محاسبه ضریب آماره

مطالعه دیگر  5925باشند که باید تعداد این مطلب می

شده دوسویه ترکیب  Pارصورت گرفته و بررسی شود تا مقد

مطالعه  5925تجاوز نکند، به این معنی که باید  12/1از 

ها یلتحلدیگر انجام شود تا در نتایج نهایی محاسبات و 

خطایی رخ دهد و این نتیجه حاکی از دقت و صحت بالای 

 5925بدست آمده از این پژوهش است.  اطلاعات و نتایج

مناسب و قابل توجهی  مورد مطالعه فاصله از خطا، مقدار

 است.

توان فرا تحلیل رابطه با توجه به عدم وجود خطای انتشار می

محیطی را با اطمینان ی و رفتار زیستطآگاهی زیست محی

 های ارائه شده توسط آن انجام داد.بیشتر از صحت تخمین
 اندازه اثر و محاسبه آن

های یابد که متغیراز طریق محاسبه اندازه اثر محقق در می

ای بر متغیر وابسته اثر گذاشته است. لذا مستقل تا چه اندازه

های پژوهش، گیری جهت قبول یا رد فرضیهبرای تصمیم

داری، به مقدار های معنیلازم است همراه با نتیجه آزمون

اندازه اثر نیز توجه شود، زیرا در شرایط یکسان، هرچه اندازه 

شود و اعتبار تر میاثر بزرگتر باشد، توان آزمون هم بیش
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با توجه به نتایج آزمون همگنی یابد. گیری افزایش میتصمیم

که بیانگر نامتجانس بودن گروه مطالعات است، به عبارت دیگر 

با توجه به وجود واریانس زیاد در بین مطالعات در این 

پژوهش مدل اثرات تصادفی انتخاب و محاسبه اندازه اثر بر 

 د.شومبنای آن برآورد می
 

 

 نتایج محاسبه اندازه اثر مطالعات -6جدول 

 Z-Value P-Value حدبالا حدپائین (rاندازه اثر ) تعداد مطالعات 

محیطی و رابطه بین آگاهی زیست

 محیطیرفتار زیست
59 599/1 62/1 96/1 46/2 111/1 

 

، بر اساس مدل اثرات تصادفی، برآورد 1با توجه به جدول 

 96/1و حد بالای  62/1با حد پایین  59/1ا ای برابر بنقطه

باشد. این میزان بر مبنای معیار کوهن از تفسیر اندازه اثر می

 در حد متوسط قرار دارد.
 

 معیار تفسیر اندازه اثر  -7جدول 

 dمقدار  rمقدار  تفسیر اندازه اثر

 5/1 6/1 اندازه اثر کم است

 2/1 9/1 در حد متوسط است اثراندازه 

 9/1 2/1 ن اندازه اثر زیاد استمیزا

 (6994منبع: )دلاور، 
 

گیری در مورد رد یا قبول فرض صفر در برای تصمیم

تحقیقات در شرایط یکسان از لحاظ حجم نمونه و سط  

تر باشد توان آزمون معناداری، هر چه مقدار اندازه اثر بزرگ

 یابد.گیری افزایش میشود و اعتبار تصمیمهم بیشتر می

، 9توجه به نتایج به دست آمده و مطابق با جدول  با

سیزدهمین مطالعه دارای بیشترین اندازه اثر و مطالعه 

باشد. هیجدهم و  بیست و یکم دارای کمترین اندازه اثر می

علاوه بر این، نتایج حاصل از حساسیت اندازه اثر نسبت به 

دهد که با حذف تک تک مطالعات تحت بررسی نیز نشان می

کاهش  511/1به  599/1العه سیزدهم مقدار اندازه اثر از مط

شود مقدار اندازه اثر کمتر می 151/1خواهد یافت، در واقع 

چنین، بر اساس این نتایج، با باشد. همکه مقدار ناچیزی می

حذف مطالعات هیجدهم و  بیست و یکم مقدار اندازه اثر به 

اس نتایج افزایش خواهد یافت. در مجموع، بر اس 549/1

حاصل از حساسیت اندازه اثر نسبت به تک تک مطالعات، با 

حذف هیچ یک از مطالعات تغییر قابل توجهی در مقدار 

 اندازه اثر بوجود نخواهد آمد. 

کنندگی متغیر جامعه آماري در بررسی نقش تعدیل

 مطالعات 

که در مطالعات تحت بررسی، جامعه آماری با توجه به این

آموزان به برخی از مطالعات شهروندان و برخی دیگر، دانش

باشد، در این قسمت به بررسی نقش صورت خاص می

کنندگی این متغیر کیفی در رابطه بین آگاهی زیست تعدیل

 محیطی پرداخته شده است.محیطی و رفتار زیست

اثر ترکیبی مدل اثرات ثابت و های ، اندازه3های جدول یافته

محیطی و رفتار تصادفی مربوط به رابطه بین آگاهی زیست

دهد. در محیطی را به تفکیک جامعه آماری نشان میزیست

و در  621/1بین دانش آموزان اندازه اثر در مدل تصادفی 

محاسبه  521/1گروه شهروندان اندازه اثر با مدل تصادفی 

 باشد. معنادار می 16/1  شده است که هر دو در سط

 561/1چنین، به طور کلی اندازه اثر در هر دو گروه هم

محیطی توان گفت آگاهی زیستباشد. به بیانی دیگر، میمی

شهروندان به طور عام تأثیر بیشتری بر رفتار زیست محیطی 

توان آموزان داشته است. در واقع میها نسبت به دانشآن

شهروندان بیشتر از دانش آموزان محیطی گفت رفتار زیست

 باشد.محیطی آنان میمتأثر از آگاهی زیست

علاوه بر متغیر جامعه آماری مطالعات، متغیر سال انتشار 

آنان نیز به عنوان تعدیلگر کمّی در نظر گرفته شده است که 

جهت بررسی تعدیلگری آن از متارگرسیون استفاده شده 

است.

 



 تحلیل مطالعات رابطه آگاهی زیست محیطی و رفتار زیست محیطی در ایران فرا                     مقدم و نیازی          شفائی

29 
 

 ازه اثر مطالعاتنتایج محاسبه اند -8جدول 

 
 

محیطی به تفکیک جامعه آماريمحیطی و رفتار زیستهاي اثر ترکیبی مربوط به رابطه بین آگاهی زیستنتایج اندازه -9جدول   

 جامعه آماري
تعداد اندازه 

 اثر

 مدل اثرات تصادفی مدل اثرات ثابت

یاندازه ترکیب  Z-Value P-Value یاندازه ترکیب  Z-Value P-Value 

693/1 2 دانش آموزان  24/1  10111 621/1  56/5  111/1  

525/1 69 شهروندان  12/63  10111 521/1  34/4  111/1  

551/1 59 کل  16/63  10111 561/1  51/2  111/1  
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 نتایج متارگرسیون براي هر یک از مطالعات -2 شکل

Regression of Time on Fisher's Z
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 نتایج متارگرسیون با احتساب وزن هر مطالعه -3 شکل
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 گري متغیر سال انتشار مطالعاتمتارگرسیون بر اساس تعدیل نتایج -11جدول 

گری متغیر سال شاخص آماری بر اساس تعدیل

 انتشار

 pمقدار  درجه آزادی Qمقدار  اندازه اثر

113/1 33/5 6 19/1 

 

، همبستگی بین دو 61جدول بر اساس نتایج متارگرسیون 

 محیطی، بامحیطی و رفتار زیستمتغیر آگاهی زیست

افزایش سال انتشار مطالعه کاهش یافته است، ولی این 

 (.P=19/1باشد )دار نمیکاهش از نظر آماری معنی

 

  بحث

محیطی انسان یکی از تأثیرگذارترین عوامتل رفتارهای زیست

باشد که متورد توجته بستیاری از جامعته زیست میبر محیط

زیست قرار گرفته است. ایتن رفتارهتا ضتمن شناسان محیط

محیطی تأثیرگذار استت، ختود نکه بر بیشتر مسائل زیستای

پتذیرد. در ایتن بتین آگتاهی نیز از عوامل مختلفی تتأثیر می

محیطتی یکتی از متغیرهتای متؤثری استت کته اکثتر زیست

محیطتی اشتاره محققان بر رابطه مثبت آن بتا رفتتار زیستت

اند. به عبارت دیگر، نتایج تحقیقات بسیاری از محققان نموده

 محیطتتی ان داده استتت افتتزایش آگتتاهی عمتتومی زیستتتنشتت

محیطتی افتراد، تواند با اثرگذاری مثبت بتر رفتتار زیستتمی

محیطتی را کتاهش دهتد. ایتن در مسائل و مشکلات زیستت

ای حالی است که در نتایج تحقیقتاتی دیگتر، چنتین فرضتیه

تأیید نشده است. بر این اساس، جهتت ستازماندهی متتون و 

ها با استفاده از رویکرد فرا تحلیل بته صلی آناستخراج پیام ا

ترکیب نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع پرداخته شتد تتا بتا 

چتته موجتتب استتتخراج نتتتایج جدیتتد، منستتجم و حتتذف آن

تر تر و منسجمشود، درکی جامعسوگیری در نتایج نهایی می

محیطی بته محیطی و رفتار زیستاز رابطه بین آگاهی زیست

هتا و واقع، هدف از این ارزیابی تردیتد در روش دست آید. در

های پیشین نیست، بلکه هدف ایجاد پیوستگی نتایج پژوهش

و انسجام بین نتایج است، نتایجی که گاه ضد و نقیض و گتاه 

هتای بسیار ضعیف بودند. در این مطالعه با تلفیق کمّی یافتته

ها هتر از آن یافتتپژوهش در قالب فرا تحلیل، برآوردی دقیتق

 تر گردید.  ها کاربردیبه دست آمد و نتایج آن

مقالته متورد  59نتایج تحقیق در بررسی مفروضات همگنتی 

صفر مبنی بر همگن بودن فرضیه Qنظر نشان داد که آزمون 

 نتاهمگونی انتدازه شده را تأیید کرده و فترضمطالعات انجام 

، در ارزیابی چنینتأیید قرار نگرفت. همرا مورد  هاپژوهشاثر 

مفروضه خطای انتشار، فرضیه صفر مبنی بتر متقتارن بتودن 

نمودار قیفی و عدم ستوءگیری انتشتار، تأییتد شتد.  در ایتن 

ایمن از خطا بیانگر این مطلب بتود  Nراستا، محاسبه ضریب 

مطالعه دیگر لازم است صورت گیترد تتا در نتتایج  5929که 

حتاکی از دقتت و  نهایی محاسبات خطایی رخ دهد و این امر

 صحت اطلاعات بدست آمده از پژوهش حاضر است.

اثتر یتا ها نشان دادند که میانگین اندازه در بعد تحلیلی یافته

محیطتی معتادل محیطی بر رفتار زیستتتأثیر آگاهی زیست

باشد که بر مبنای نظام تفسیر ارائه شده از ستوی می 10599

ستط استت. مطالعته اثری در ستط  متو کوهن، بیانگر اندازه

( دارای بیشتتترین انتتدازه اثتتر و 6936صتتالحی و امتتامقلی )

( 6935( و صالحی و قائمی )6934مطالعه همتی و شبیری )

شاخص اندازه اثتر باشد. در واقع، دارای کمترین اندازه اثر می

داری به حجم نمونته متی باشتد به نوعی نسبت آزمون معنی

به عبارت دیگر، اندازه  (. 6993 )قاضی طباطبایی و ودادهیر،

اثر عنصر کلیدی در فرا تحلیل بتوده و هتدف استتفاده از آن 

های آماری گوناگون مطالعتات در یتک یک شکل کردن یافته

شاخص عددی و اندازه مشتترک استت تتا امکتان مقایسته و 

ترکیب نتایج آماری مطالعات فراهم شود. در واقع، اندازه اثتر 

زان انحتراف از فترض صتفر بزرگی رابطه در جمعیتت یتا میت

 ؛Cohen, 1988)مبنتتی بتتر صتتفر بتتودن انتتدازه اثتتر( استتت )

 (.6999 ظهیری،

کنندگی متغیتر جامعته آمتاری در نتایج بررسی نقش تعدیل

محیطتی شتهروندان مطالعات بیانگر آن بود که آگاهی زیست

 هتاآنمحیطتی به طور عام تأثیر بیشتتری بتر رفتتار زیستت

تتوان گفتت اشته است. در واقتع مینسبت به دانش آموزان د

محیطی شهروندان بیشتر از دانش آموزان متتأثر رفتار زیست

باشد. یکی از دلایل احتمالی محیطی آنان میاز آگاهی زیست
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محیطی در متدارس و تواند کمبود آموزش زیستیماین امر 

زیست له محیطأعدم توجه کافی محتوای کتب درسی به مس

های مهم اجتمتاعی است که یکی از گروهباشد. این در حالی 

باشتند و یممحیطی دانش آموزان در ارتباط با مسائل زیست

رود نسل فردای جامعته را آمتاده ایفتای یماز مدارس انتظار 

محیطی به نقش شهروندی کند. در این راستا شهروند زیست

های خود در برابر یتولؤمسشود که میان یمشهروندی گفته 

و قوانین موجود، به دنبتال ایجتاد تتوازن باشتد زیست محیط

 Hungerford(. در این ارتبتاط6932 سیر،)برک پور و جهان

& Volk  (1990شهروند زیس )داننتد یممحیطی را فردی  ت

زیست و مشکلات آن آگاهی و حساسیت که نسبت به محیط

زیستتت و مشتتکلات آن، دارد. ضتتمن درک روشتتن از محتتیط

به آن استت و از انگیتزه کتافی  دارای احساس نگرانی نسبت

زیست و حفاظت از آن برای مشارکت فعالانه در بهبود محیط

های لازم در برخوردار است. در نتیجه با برخورداری از مهارت

محیطتتی ایتتن خصتتوص، بتته منظتتور حتتل مشتتکلات زیستتت

مشارکتی فعال در تمامی سطوح دارد. بتدیهی استت زمتانی 

د شرایط محیط زیست کمتک توانند به بهبویمآموزان دانش

محیطتی برختوردار باشتند. کنند که از دانش و آگاهی زیست

محیطتی در ولانه زیستتؤدر نتیجه لازم است رفتارهای مست

آمتوزان هتر زیست، در بین دانتشراستای  حفاظت از محیط

چنتتین، بتتر استتاس نتتتایج چتته بیشتتتر تتترویج شتتود. هتتم

یستتت متارگرستتیون، همبستتتگی بتتین دو متغیتتر آگتتاهی ز

محیطی، با افزایش سال انتشار مطالعه محیطی و رفتار زیست

دار کاهش یافته است، ولی این کاهش از نظتر آمتاری معنتی

 (.P=19/1باشد )نمی

در مجموع، یا توجه به نتایج پژوهش و اندازه اثتر مثبتت بته 

توان نتیجه گرفت که تحصیل آگاهی زیستت یمدست آمده 

زیستت و بشتریت ده محیطمحیطی گامی در جهت بقای آین

ها یگتذارتواند در سیاستتیماست. بر این اساس، این اصل 

محیطتی دولتی برای ایجاد تأثیرات ملموس بر رفتتار زیستت

قرار گیرد. در این راستا، محققان و صتاحب نظرانتی  هاانسان

( تغییر رفتار انستان بته 2005)  Quimbita & Pavelچونهم

ایانته را یکتی از راهکارهتای سمت و سوی ابعتاد طبیعتت گر

اجتناب از آسیب رساندن به محیط زیست و بالطبع حرکتت 

( نیتز 6991چنین، فریتیوف ). همانددانستهبه سوی پایداری 

کسب آگاهی زیست محیطی را نخستین گام بترای ستاختن 

محیطتی داند و معتقد است آگتاهی زیستتیمجوامع پایدار 

و کتار و کتارورزان در برای سیاست مداران، رهبتران کستب 

 باید به صورت مهارتی حیاتی درآید. هاحوزههمه 
 

 منابع

تحلیل  .1395احمدیان، د. و حقیقتیان، م.،  .6

جامعه شناختی نقش عوامل فرهنگی بر رفتارهای 

زیست محیطی شهری مورد مطالعه شهروندان 

شهر کرمانشاه. مطالعات جامعه شناختی شهری. 

 .11تا  26، صفحات 69، شماره 1سال 

نژاد، م. و شرفخانی، آزادخانی، پ.؛ سادات  .5

بررسی آموزش زیست محیطی و . 1397ج.، 

رفتارهای حفاظت از محیط زیست دانش آموزان 

های دخترانه شهر ایلام. فصلنامه انسان و دبیرستان

 .629تا  693، صفحات 44محیط زیست. شماره 

بررسی عوامل  .1397اسدي، م. و مهرابی، م.،  .9

ای و اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست نهزمی

پژوهشنامه فرهنگی  .محیطی شهروندان بندرعباس

 .694تا  669، صفحات 62هرمزگان. شماره 

 .1395سیر، ف.، پور، ن. و جهان برک  .4

شهروندی محیط زیستی و تحلیل رفتار شهروندی 

، 61در شهر قزوین. فصلنامه هویت شهر. سال 

 .11تا  29، صفحات 59شماره 

شکاف  .1392جعفرصالحی، س. و فاضلی، م.،  .2

نگرش، دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران. 

، 55فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. سال 

 .616تا  691، صفحات 5شماره 

جعفري، س.؛ نجارزاده، م.؛ جعفري، ن. و  .1

رابطه ساختاری ارزش درک . 1396رجبی، ن.، 

ولانه زیست ؤشده و رضایت گردشگر با رفتار مس

محیطی، نقش میانجی مشارکت گردشگر. فصلنامه 

، 91، شماره 65مطالعات مدیریت گردشگری. سال 

 .626تا  662صفحات 
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الدین، ز. زاده میمندي، م. و فلک حاجی .1

بررسی عوامل اجتماعی تا فرهنگی مؤثر بر  .1396

ولانه، مورد مطالعه ؤرفتارهای زیست محیطی مس

اد. فصلنامه توسعه اجتماعی. آبشهروندان شهر خرم

 .91تا  1، صفحات 6، شماره 65دوره 

. 1396زاده، س.، حبیبی، ف. و مصطفی  .9

زیستی گردشگران دریاچه بررسی رفتارهای محیط

زریوار مریوان. فصلنامه جغرافیا و توسعه. شماره 

 .694تا  619، صفحات 41

حجازي، ي.؛ کرمی دابخانی، ر.؛ حسینی، م. و  .3

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار  .1396 رضایی، ع.،

های مردم نهاد زیستی اعضای سازمانمحیط

زیستی استان تهران. فصلنامه محیط محیط

 .91تا  61، صفحات 6، شماره 49شناسی. دوره 

تحلیلی بر رفتار زیست . 1393حقیقتیان، م.،  .61

محیطی شهروندان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن. 

ای. سال و منطقه های شهریمطالعات و پژوهش

 .644تا  699، صفحات 59، شماره 1

حقیقتیان، م.؛ هاشمیان، ع. و احمدیان، د.،  .66

تحلیل جامعه شناختی نقش عوامل . 1394

ساختاری در شکاف بین نگرش و رفتار زیست 

محیطی، مورد مطالعه، شهروندان شهر کرمانشاه. 

، 4دوره  .مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

 .164تا  239، صفحات 4شماره 

مبانی نظری و عملی پژوهش  .1384، .ع دلاور، .65

 .در علوم انسانی و اجتماعی. تهران. انتشارات رشد

وند، م.، پور، س. و آدینه اي، م.ت؛ قلی سبزه  .69

بررسی رابطه بین آگاهی، نگرش و رفتار . 1395

 .حامی محیط زیست دانشجویان دختر دانشگاه قم

زیست و توسعه پایدار. فصلنامه آموزش محیط 

 .61تا  2، صفحات 4، شماره 4سال 

رفتارهای زیست محیطی، . 1391صالحی، ص.،  .64

دانش زیست محیطی و تحصیلات. مجله علوم 

، شماره 1تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره 

 .551 تا 516 ، صفحات5

نژاد، ز. و امامقلی، ل.، صالحی، ص.؛ پازوکی  .62

ش و محیط زیست . نگرش، آموزش و پرور .1392

 .آگاهی و رفتارهای زیست محیطی دانش آموزن

مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. 

 .31تا  16، صفحات 5، شماره 1دوره 

نقش . 1395صالحی، ص. و امامقلی، ل.،  .61

گیری رفتار هنجارهای فردی و اجتماعی در شکل

حامی محیط زیست. فصلنامه آموزش محیط 

، صفحات 9، شماره 4توسعه پایدار. سال  زیست و

 .51تا  66

بررسی . 1392اصل، ز.، صالحی، ص. و قائمی  .61

رابطه آموزش زیست محیطی و رفتارهای حفاظت 

آموزان از محیط زیست، مورد مطالعهدانش

های دخترانه شهر بابل. فصلنامه آموزش دبیرستان

، 9، شماره 6محیط زیست و توسعه پایدار. سال 

 .13تا  11 صفحات

صالحی، ص.؛ قدمی، م. و همتی گویمی، ز.،  .69

بررسی رفتارهای محیط زیستی در بین  .1391

گردشگران ساحلی، مطالعه موردی، گردشگران 

ساحلی شهر بوشهر در ایام نوروز. مجله برنامه 

، 6، شماره 6ریزی و توسعه گردشگری. سال 

 .29تا  92صفحات 

تبیین  .1394 صالحی، ص.؛ معمار، ر. و باید، آ.، .63

جامعه شناختی رفتار محیط زیستی گردشگران، 

مطالعه موردی، پارک جنگلی نور. مجله برنامه 

، 62، شماره 4ریزی و توسعه گردشگری. سال 

 .651تا  611صفحات 
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 Abstract 
In the present century, environmental behavior of human as the most important effective 

factor on environment is under the observation of sociologists. The behavior both effects 

environmental issues and threats and is influenced by variant factors. This study observed 

the relation between environmental knowledge and environmental behavior by meta-

analysis approach. Since 23 studies between the years, 1390 to 1398 in the subject of 

environmental behavior, which were qualified, were selected for entering to meta- analysis 

research.  The selected studies are done by survey method and applied survey tools in 

different statistical societies by reliable measurement. In first step, the selected studies were 

evaluated by homogeneity of hypothesis and publication bias. According to this, the finding 

indicated the homogeneity of effect size and absence of publication bias. In second step, by 

applying the second version of CMA software, the coefficient of effect size were evaluated. 

The Results have shown have shown that the effect size or coefficient of effect of 

environmental knowledge on environmental behavior is 0.223 which is average according to 

Kohen interpretation system. In addition, the results obtained the moderator role of 

population society variable indicated that the environmental knowledge has the most 

affection on environmental behavior of students. 

 
Key words: Environmental Behavior, Environmental Knowledge, Meta-Analysis Approach 

 

Corresponding Author’s email: e.shafaii@grad.kashanu.ac.ir 

  


