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 چکیده

زیست محیطی کنشگران فعال در این حیطه، دلایل این هدف اصلی این پژوهش شناخت درک 

ادراک و راهکارهای افزایش آگاهی زیست محیطی از دیدگاه آنهاست. برای انجام این پژوهش از 

محیطی در تهران ای( استفاده شد. میدان مطالعه، شامل کل فعالان زیستروش کیفی )نظریه زمینه

گیری تحقیق به اند. نمونهزیست فعال بودهزه محیطبه نوعی در حو 0930 -0931است که در سال 

انجام « رسیدن به نقطه اشباع نظری»و « تنوع»گیری هدفمند با استفاده از دو معیار شیوه نمونه

نفر از این افراد مصاحبه به عمل آمد. نتایج نشان داد، درک و تصورفعالان  01گرفت و طی آن با 

گرایانه )نگرش استعلایی زیست محیطی، اثرات بومرانگی( و محیطی در دو دسته نگرش خاصزیست

گیرد. همچنین عوامل و دلایل این گرایانه )نگرش انسان محوری و جامع نگرانه(، قرار مینگرش عام

نوع درک و تصور در سطح خرد )بر حسب شرایط و علائق(، سطح میانه )شامل جامعه پذیری دوران 

بندی شد. ن )تأثیرپذیری انفعالی و مشارکت فعال( مقولهکودکی، شرایط محیطی( و سطح کلا

مدت )اقتدار و اجبار( و مکانیسم بلند مدت )شامل های آنها، در دو دسته مکانیسم کوتاهتوصیه

 توسعه فرهنگی و توسعه آموزشی( جای گرفت.

 محیط زیست، کنشگران زیست محیطی، روش کیفی.واژگان کلیدي:
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 :مقدمه و بیان مسئله

پای دار ی محیط ای که از نظر زیستسابقه است، ایجاد آیندهتغییرات پیش رو در تاریخ بشری بی

سازی اقتصاد جهانی، دگرگونی عمده در رفتار تولیدمثل بش ر و تح ول اساس ی در زباشد، مستلزم با

اتی در البته وضعیت کنونی بسیاری از کشورها، بیانگر چنین تغییر های زندگی است.ها و روشارزش

وضعیت کنونی بس یاری از کش ورها زیست است. ها و نحوه نگرش مردم نسبت به مقوله محیطارزش

زیس ت اس ت. به علت رشد بی سابقه جهانی شدن، بیانگر تغییرات زیادی نس بت ب ه مقول ه مح یط

. ای ن شودای بین کشورها، مردم و قلمروها محقق میفرایندی که از طریق آن، روابط متقابل فزاینده

اقتص ادی، اجتم اعی،  أهای متفاوتی از زندگی خصوصروابط متقابل حاصل از جهانی شدن، در حوزه

. ب ر حس ب ای ن تغیی رات، توج ه ب ه (09، 0931فرهنگی، سیاسی و علمی مشهود اس ت )توک ل، 

های اخیر در آثار اندیشمندان زیادی مورد توجه قرار گرفت ه اس ت. محیطی در سالمخاطرات زیست

کند که از ابت دای ق رن بیس تم، موض وعات، مس ائل و بیان می0( به نقل از لین وایت2113لحی )صا

 در میان ه ای ک ه محیطی، در مرکز زندگی روزانه بشر قرار گرفت ه اس ت. ب ه گون ههای زیستچالش

توج ه بیش تری را همه روزه ، ی زیست محیطیها، پی آمدهای نگران کننده آلودگی0321های سال

کن د ک ه نیز اذعان می 0در همین راستا، کاد وورث .(9،0830971، کمپ2)لوری کردمیود جلب به خ

(. این 2زیست دارند )همان3سزایی بر محیطامروزه نسبت به هر زمان دیگری، جوامع انسانی، تأثیر به

س یاری در تغییرات بدون شک با تغییر در ادراک افراد از پیرامون همراه بوده است. نتایج تحقیقات ب

شناسی نشان داده است که نوع برداشت و درک افراد بر روی رفتار آنها تأثیرگذار روانشناسی و جامعه

 است.

زیست به محیط طول تاریخ، )از مقهور بودن نسبت زیست نیز درتعاملات مختلف انسان با محیط

زیس ت ب ه ن د از مح یطعلت عدم آگاهی از آن و انتساب بلایای طبیعی ب ه خ دایان، ت ا درک ابزارم

واسطه پیشرفت علمی بشر و تسلط بر شرایط مادی پیرامون و همچنین در مرحله کنونی که نیاز ب ه 

محیطی منتسب به عملکرد انس ان(، زیست زیست به علت فجایعتعاملی دو سویه بین انسان و محیط

ت و س اختار ش کل گرفت ه برخواسته از نوع ادراک او از شرایطی دارد که در تعامل دو جانب ه عاملی 

      ه ا ب ا دنی ای پیرام ون خ ود، از جمل ه است. بن ابراین از آن ج ایی ک ه رفتاره ا و تعامل ات انس ان

باش د، از ای ن روی بررس ی شان در ارتباط با نحوه نگرش و ادراکشان به این محیط م یزیستمحیط

محیط ی در ه ای زیس تح لراهتواند در ش ناخت و این ادراک به عنوان بخشی از مفهوم نگرش می

 زیست بسیار موثر واقع شود.مورد نحوه تعامل انسان با محیط
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زیست یک نوع درک و تص ور دارن د و محیطی در مورد محیطمعمولاً متخصصان و فعالان زیست

کنند. البته این موضوع کمابیش درباره هر مسئله دیگری نیز صدق مردم عادی نوع دیگری درک می

رک فعالان و متخصصان محیط زیست از این موضوع سبب اشاعه آن و برساخت مسئله در کند. دمی

گردد. لذا اهمیت شناخت از ادراک و نگرش زیست محیطی این اف راد سطح جامعه و مردم عادی می

خود گامی است در جهت شناخت همسویی یا تعارضات ادراکی با عموم جامعه. هبرلین و همکارانش 

نگرش به این نکته اشاره دارند که از آنجا که افراد نسبت به اجزای مختل ف مح یط در تقسیم بندی 

زیست نگرش های متفاوتی دارند، از این رو برخی محققان به بررسی نگرش های زیست محیطی در 

 ه ای خ اص را م ورد توج ه ق رار حالت کلی پرداخته اند و برخی دیگر نگرش افراد نسبت به جنب ه

زیس ت در حال ت کل ی آن م ورد قیق حاضر نگرش و ادراک فعالان در عرص ه مح یطاند. در تحداده

 بررسی قرار گرفته است.

س ال اخی ر، ش رایط ب ه  91ط ی  محیطی، بوداک معتقد است،در رابطه با اهمیت ادراک زیست

محیط ی در زن دگی ای پیش رفت که به واسطه درک پیام دهای بلندم دت موض وعات زیس تگونه

 ای ن  0391و  0301ه ای ام ا در س الاش ت. میت بحث در این م ورد رو ب ه فزون ی گذها، اهانسان

ای ب رای های بالای اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و مقامات را برانگیخت تا چ ارههزینه

زیست در حال دگرگونی بود و آن بیاندیشند. در همین زمان، نگرش و شیوه برخورد نسبت به محیط

آغاز ک رده  یآگاهی عمومدانش و محیطی تلاش سختی را برای بالا بردن های زیستز گروهبسیاری ا

 (.32 2119، 0)بوداک بودند

( اولین بار توسط توس ط دانل او و ون ل ایر NEPدر همین راستا، پارادایم نوین زیست محیطی )

قتصادی قرار دارد( ب ه )که اولویتش بر رشد ا 2مطرح شده است که انتقال از پارادایم اجتماعی مسلط

باشد( را مورد توج ه ق رار داده اس ت های محیطی میتئوری زیست محیطی جدید )که حفظ ارزش

اند، (. مفهوم سازی آنچه که آن را تئوری زیست محیطی جدید نامیده330 0388)میلان و همکاران، 

شد برای جوامع انسانی و های ربر اعتقاد به توانایی جهت اختلال در تعادل طبیعت، وجود محدودیت

 (.3092  2119باشد )دانلاو و همکاران، حق انسان نسبت به قانونگذاری بر بقای طبیعت مبتنی می

لذا با توجه به تغییر پارادایمی در علوم اجتم اعی و اهمی ت دادن ب ه مباح ث زیس ت محیط ی، 

ن ش زیس ت محیط ی متغیرهای جامعه شناختی و روانشناختی همچون ادراک، نگرش، احساس و دا

شناسان، بهترین روش نیز اهمیت خاص پیدا کرد. برای شناخت ادراک و نگرش افراد بر حسب ادعای

رویکرد، رویکرد تفسیرگرایی است. بر حسب ادعای این رویکرد، بدون مطالع ه اینک ه م ردم چگون ه 

عب ارت دیگ ر ب دون به کنند، یاها و نمادها استفاده میبرای ساختن رفتارهای اجتماعی خود از زبان

توان توصیف کرد. برحس ب ای ن رویک رد جه ان اجتم اعی فهم تجارب افراد، جهان اجتماعی را نمی
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عن وان تنه ا منب ع های هدفمند عاملین آگاه است. لذا، این دیدگاه با تکیه بر تجربه ب هآفریده کنش

انس انی ای ن رویک رد، عل ومکن د. برحس ب جای تفکر قیاسی تأکید م یمعرفت، بر تفکر استقرائی به

اجتم اعی، ب ه ای است کاملاً مرتبط با معنا و لذا با جایگزینی فهم و تفس یر در مطالع ات عل ومحوزه

جای کشف و تبیین در مطالعات علوم طبیعی، واقعیت را چیزی ورای ذهن و آگاهی انسان نداسته و 

درنظر گرفته که نیازمن د تفس یر  ساخت واقعیات اجتماعی را نیز از طریق کنش کنشگران اجتماعی

 است.

 

 پیشینه تجربی تحقیق

ه ایی هس تند ک ه در رویکرده ای محیط ی از مهمت رین عام لادراک، آگاهی و نگ رش زیس ت

 محور مورد توجه هستند.عاملیت

و  0توسط کورالیزا 2111در سال «محیطی، باورها و اقداماتهای زیستارزش»پژوهشی با عنوان 

شد که از یک طرف قصد بررسی تعاملات ب ین متغیره ای شخص ی و م وقعیتی را در  انجام 2برنگوئر

ه ا و باوره ا بین ی ارزشپیش ند و از طرف دیگر به مطالعه قدرتمحیطی افراد داشترفتارهای زیست

محیطی، بس ته ب ه متغیره ای شخص ی و پرداختند. نتایج حاصل نشان می داد نوع رفتارهای زیست

      و از طرفی هرچ ه س طح درگی ری ب ین ش رایط م وقعیتی و شخص ی گس ترده موقعیتی، متفاوتند

 آید.ها، پایین میبینی نگرششود، قدرت پیشمی

در های حمایت ازسیاستکنندهبینیمحیطی به عنوان پیشهای زیستنگرش»پژوهشی با عنوان 

ط ور مش خد در  ده اس ت ک ه ب هانجام ش  2112در سال  0و مور 9توسطراوالد« سه کشور مختلف

در  9کنند که تیپول ویی اس تفان کل رتمحیط زیست و رفتار است. محققین در ابتدا بیان میزمینه 

محیطی که توسط دان لپ و ون لیر ارائ ه ش ده، دو ها، در مقایسه با پارادایم نوین زیستمورد نگرش

     ه ا ب رای وی آندهن د، ول ی ه رددر مورد نوع نگرش ب ه مح یط زیس ت ارائ ه م ی دیدگاه متفاوت

ه ای س ه های حفاظت از محیط زیس ت در ب ین دانش جویان دانش گاهبینی حمایت از سیاستپیش

کشور )ترینیداد، جمهوری دومینیکن و ایالات متحده( به کار برده شدند. نتایج تحقیق مذکور نش ان 

زمین ه مح یط ه ای متف اوت در داد که جنسیت و کشور، متغیرهایی هستند که باعث ب روز نگ رش

شوند. همچنین، نتایج حاکی از این اس ت ک ه نگ رش دانش جویان ترینی داد، مبتن ی ب ر زیست می

محیطی است و علاوه بر آن، دانشجویان جمهوری دومین یکن طرفداری جدی از پارادایم نوین زیست

 تری دارند.ها، نگرش قویو ترینیداد، نسبت به آمریکایی
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ک ه در س وئیا انج ام دادن د، ادراک و ک ار مش ترکی در  3330 س ال در شو همک اران 0کایزر

محیط ی رفتاره ای زیس تکنندهبینیپیشپرقدرت عامل یک محیطی را به عنوان های زیستنگرش

 .کردندمعرفی 

( بر این اعتقادند ک ه ب ا وج ود ای ن ک ه عوام ل بس یاری ک ه ب ین 2112) 9و آگیمان 2کلموس

ه ا و کنن د، ارزشزیست شکاف ایج اد م یحافظت از محیطمحیطی و رفتارهای مهای زیستنگرش

 کنند.محیطی بازی میها، مشخصاً نقش مهمی را در تعیین رفتارهای زیستنگرش

محیطی را مورد توج ه ق رار داده و معتق د اس ت ک ه ( نیز اهمیت آگاهی زیست0380) 0رامزی

نهاد ب ه ص ورت  -محیطی مردمهای زیستهای اجتماعی به صورت عام و سازمانهای جنبشفعالیت

ش ود زیس ت م یاند که آگاهی و دانش عمومی موجب حمایت از محیطخاص، بر این اساس بنا شده

محیط ی در س از مش ارکت زیس تمحیطی بدون شک سبب(. افزایش آگاهی زیست2113)صالحی، 

ابط ه ب ا گ ران مح یط زیس ت در رک نش مرحله بعد خواهد شد. در این پژوهش نیز، درک و نگرش

گران از محیط زیست، دلایل و محیط زیست مورد مطالعه قرار گرفته است تا نسبت به تعاریف کنش

های پیشنهادی افراد ها و مکانیزمها نسبت به این حوزه، استراتژینهادهای تأثیرگزار در گرایشات آن

 در مورد مسائل محیط زیست و نظایر آن شناختی حاصل گردد.

، «تبیین نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت و حفاظت مح یط زیس ت»(، 0978)زعفرانی، روزبه 

ه ای آن در اجتم اعی و ک ار وی ژهه نقش سرمای رساله،در این دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.

ه ا و اعتم اد، مش ارکت، ارزشش مدیریت و حفاظت از محیط زیست تعیینش ده اس ت. بررس ی نق 

اجتماعی نیز هستند در مدیریت مح یط زیس ت، ه اصلی سرمایهای ایهپهنجارها و کار داوطلبانه که 

ه ا و مقایس ه می دانی براساس این ش اخد. بخش عمده این پژوهش را به خود اختصاص دادهاست

 ،هر کجا که سرمایه اجتم اعی بال اتری وج ود داش ته باش د شهر و سمیرم،در دو شهر فریدون هاآن

ها فراهم بوده و م دیریت مح یط زیس ت ب ا هزین ه همکاری آنرهای لازم برای مشارکت مردم وستب

 .گیردمیت تر صورکمتر و به صورت بهینه

در مجموع بر حسب تحقیقات انجام گرفته در این زمینه باید گفت، که توجه به بع د ادراک ی آن 

هم در میان گروهی خاص همچون فعالان محیط زیست کمتر وج ود داش ته اس ت. همچن ین یک ی 

ز وجوه افتراق این تحقیق با پیشینه تحقیق در روش مورد استفاده در آن است. با روش نظریه دیگر ا

زیمنه ای تلاش بر این است تا با واکاوی عمیق مسئله به هسته نهایی و م دل مفه ومی دس ت پی دا 

 کنیم.
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 ملاحظات نظري

ای مده توجهزیست نشده است و عشناسی، توجه چندانی به محیطدر نظریات کلاسیک جامعه

های شود، مربوط به دوران جدید و با ایجاد حساسیتمحیطی میهای زیستکه به رفتارها و نگرش

موانع اولیه ایجاد شده بین جامعه و ( 0971) 0از دیدگاه تومهباشد. زیست او میمابین انسان و محیط

ستی و طبیعی گردیده سیک مارکا، وبر و دورکیم از امور زیلاشناسی کطبیعت،سبب جدایی جامعه

هایی را در تبیین مسائل سیک محدودیتلاهای کمعتقد است که نظریه( 0331نیز ) 2تلاگلدب. است

اول اینکه نظریه د3 گیرنها از دو مقوله اصلی نشأت میاین محدودیت. کنندمحیطی ایجاد میزیست

ی بین جوامع ت پیچیدهلاسیک فاقد یک چهارچوب مفهومی مناسب برای فهمیدن تعاملااجتماعی ک

هایی که جوامع هایی پرداخته، به شیوهزیست است و دوم اینکه هر جا به چنین موضوعهایو محیط

اند توجه کرده است بدون اینکه به عواقب منفی آن تغییرات انسانی محیط زیستشان را تغییر داده

ای اجتماعی نوین بعد از ه(. اگرچه بسیاری نیز شروع جنبش2118)صالحیف  توجهی کرده باشد

محیطی نیز شکل گرفت، مرهون سنت های زیستدر پاریا را که به دنبال آن جنبش 0317می 

گرایی در حوزه اجتماعی را برای زیستعبارتی ریشه محیطدانند و بهمی بخشی مارکسیستیرهایی

کا اشاره چندانی به رابطه حال خود مارها بتوان دنبال کرد، اما با ایناولین بار در پسامارکسیست

 زیست نداشته است.انسان و محیط

زیست های اخیر در رابطه با محیططور کل، نظریات اجتماعی مختلفی در همین سالاما به

محیطی را به عنوان یکی از ارکان اصلی مباحث اجتماعی در اند که ادراک و فهم زیستمطرح شده

بینی در گرایی را به عنوان یک جهانزیستهایی که محیطنظریهاند. از جمله این حوزه در نظر گرفته

     شناسی اجتماعی اتخاذ یک پارادایم جدید شاید بارزترین نمونه اش در روان3 گیرندنظر می

پذیر در یک کره آسیبباشد، با این ایده که افعال انسان و یک زیستی( یا اکولوییک) محیطیزیست

گرایانه انسان با محیط و اتصال د. این رابطه برحسب ادراک تعاملبرنسر مییر به ذناپتعامل جدایی

حیات انسانی به حیات هستی در نظر گرفته شده است. بر این گمان و بر حسب ادعای پارادایم 

محیطی، افرادی که درک زیست محیطی و تعامل گرایانه با محیط دارند در حفاظت از جدید زیست

 دارند.آن نیز کوشش بیشتری 

 9طبق نظر اینگلهارتد3داننگرایی میزیستها را پایه و اساس محیطهایی که ارزشنظریه

های فرامدرن نظیر کیفیت زندگی و خودبیانگری است گرایی نمودی از ارزشزیستمحیط( 0980)

دغدغه و برخی نیز . که در نتیجه ثروت و امنیت فزاینده در کشورهای پیشرفته ظهور کرده است

های اند که ارزشدهند و دریافتهها ربط میمحیطی را به نظریه عمومی ارزشفتار زیستر

                                           
0 Tome, G 

2 Goldblatt, D 

9 Inglehart, R 
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ت کنند بیشتر اسگرایانه شرکت میزیستهای محیطدیگرخواهانه در میان افرادی که در فعالیت

        برای توضیح ه(نوع دوستانه )هایی که از رفتار دیگرخواهاننظریه(. 0979)جوادی یگانه، 

این رویکرد اولین بار ( معتقد است که 30979 جوادی یگانه )کنندگرایی استفاده میزیستطمحی

محیطی یک خیر فرض است که چون کیفیت زیستدارای این پیش و مطرح شد0توسط هبرلین

( 0939ت. مزیدی )دوستانه ضروری اسهای نوعبرای شرکت مردم در آن وجود انگیزه، عمومی است

شامل )دوستانه طبق این نظریه رفتار نوعداند، مینظریه اسکوارتز را ای این رویکرد بهترین مثال بر

این هنجارها در افرادی د. دهقی شخصی رخ میلادر پاسخ به هنجارهای اخ( محیطیرفتار زیست

شود شوند که معتقدند بعضی شرایط خاص باعث تهدید و ایجاد خطر برای دیگران میفعال می

تواند موجب دفع این دانندکه اعمال آنها میو می( 2ACقب و پیامدهای ناسازگار یا آگاهی از عوا)

 (.9ARاحساس مسئولیت یا . )پیامدها شود

بر همین اساس توجه به بعد ادراکی و نگرشی، که همزمان بود با توجه به مدیریت تقاضا و 

ی برای تبیین این مسئله، شناسزیست و حضور ناگزیر جامعهکننده در محیطمدیریت رفتار مصرف

افزایش یافت. در این تحقیق نیز با توجه به همین خط سیر بر اهمیت ادراک و نگرش زیست 

 محیطی افراد فعال در این حیطه پرداخته شده است.

 

 سوالات:

های محیط زیست پایدار به آسانی میسر نبوده و معمولاً، دستیابی به اهداف و تحقق سیاست

ریزی جهت دستیابی به اهداف مینه نیازمند داشتن اطلاعات مناسب جهت برنامهمدیریت در این ز

باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چند سوال مهم و ضروری مورد نظر می

 است که عبارتند از3

 گران فعال در حوزه محیط زیست نسبت به محیط زیست چه درک و تصوری دارند؟کنش .0

گران فعال در حوزه محیط زیست نسبت گیری درک و تصور کنشل موثر بر شکلعوامل و دلائ .2

 زیست چیست؟به محیط

گران فعال در حوزه محیط زیست برای ارتقای وضعیت محیط ها و راهکارهای کنشمکانیزم .9

 زیست چیست؟

هدف عمده تحقیق حاضر، مطالعه درک و تصور کنش گران فعال در حوزه محیط زیست و 

 ها به این حوزه است.ایش آنعوامل گر

 

                                           
0 Hbrlyn 
2 Adverse Consequences 
3 Ascription Of Responsibility to self 
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 شناسی:روش

محیطی، دلایل این تصور و هدف اصلی این پژوهش مطالعه یرفانگر درباره تصور و ادراک زیست

کنشگران فعال راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای وضعیت آگاهی زیست محیطی شهروندان از منظر 

طور خاص روش نظریه و به لیل کیفینظور روش تحباشد. برای این مدر حوزه محیط زیست می

که یک روش تحقیق است، نگاهی ویژه به روش کیفی، علاوه بر اینای، استفاده شده است. زمینه

سازد تر میهای کار هنری، نزدیکها دارد که این نوع نگاه، آن را با ظرافتجامعه و روابط انسان

هست.  0یافتهساختهای نیممصاحبه   ق، (. تکنیک به کار رفته در این تحقی309 0978)محمدی، 

شوندگان اجازه شود، به مصاحبهدر این نوع از مصاحبه که به اعتقاد استربرگ، عمیق نیز نامیده می

شان بیان کنند تا واقعیت به همان صورت که شود عقاید و افکار خود را با کلمات مخصوصداده می

گیری نظری (. همچنین در این تحقیق از نمونه0970 هست، در اختیار محقق قرار گیرد )استربرگ،

ها برای گیری عبارت است از فرایند گردآوری دادهشود. این شکل از نمونهو هدفمند استفاده می

هایش را گردآوری، کدگذاری و تحلیل زمان دادهگر به طور همپردازی که از این طریق، تحلیلنظریه

(. 3097 0977هایی را در مرحله بعدی پیدا کند )فلیک، ادهگیرد که چه دکند و تصمیم میمی

در شوند که امکان دارد در هر مرحله تغییر یابند و های نمونه بر اساس معیارهایی انتخاب میمولفه

یابد. در این تحقیق چنین به نظر رسید که با پایان می 2اشباع نظری گیری با رسیدن بهنهایت نمونه

 رسیدیم.نمونه به اشباع  01

 

 ها:یافته

 هاي توصیفی: الف: داده

نفر از فعالان این حوزه مصاحبه صورت گرفته است. در این راس تا، زن ان و  01در این تحقیق، با 

های برابری برخوردار باشند از نظر سنی، بیش ترین اند تا از فراوانیمردان به طور یکسان انتخاب شده

جمعیت این تحقی ق را  9/92سال است که  11تا  01وه سنی شوندگان، مربوط به گرتعداد مصاحبه

گیرند. از نظر شغلی نیز، درص د قاب ل ت وجهی از فعال ان مح یط زیس ت، کارمن دان بخ ش دربر می

درص د از جمعی ت،  9/02خصوص هستند و کارمندان دولتی در رده بعدی قرار دارند. علی رغم ای ن 

ورت فراهم بودن شرایط، بعد از فراغ ت از ک ار معمول ا هاست که این تعداد در صمربوط به بازنشسته

دهند و شان را انجام میمحیطیزیست  های دهند، فعالیتهایی که تشکیل میها یا تشکلدر انجمن

شوندگان دارای درآمد ی ک درصد از مصاحبه 9/02کنند اثربخشی خوبی نیز دارند. همچنین ادعا می

                                           
1 Semi- Structured Interviews 
2 Theoretical Saturation 
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تا یک میلیون توم ان ها بین پانصد هزار درصد از آن 9/28وری که تا دو میلیون تومان هستند، به ط

درص د، ب ه ترتی ب،  21از نظر وضع تحصیلات، مق اطع لیس انا و دکت را ب ا اختل اف  درآمد دارند.

ش وندگان دارای م درک تحص یلی درص د از مص احبه 9/08بیشترین میزان فراوانی را دارا هستند و 

ش ان بی انگر ای ن شوندگان از نظر س ازمان فعالی تضعیت مصاحبهلیسانا هستند. در نهایت، وفوق

ش وندگان درصد از مصاحبه 91ها هستند، در مقابل، ها، عضو یکی از تشکلدرصد از آن 81است که 

هایی بپیوندند، به طور مستقل ب ه فعالی ت در ای ن ح وزه مش غول تشکل نیز بدون این که به چنین

 هستند.

 تحلیلی هايب: بخش دوم: یافته

توان راهنمایی مناسبی برای اعمال محیطی مینگاه به ادراک و عملکرد کنشگران زیست با

ژوهش حاضر کنش گران ریزی فراهم نمود. به همین دلیل، در پهای مناسب برای برنامهسیاست

 شود.زیست مورد مصاحبه قرار گرفتند که نتایج مربوطه در ادامه ارایه میفعال در حوزه محیط

 

 گران نسبت به محیط زیست:درک و تصور کنش

 سوال اصلی3 کنشگران فعال در عرصه محیط زیست، چه ادراکی نسبت به محیط زیست دارند؟

گران با یک واقعیت اجتماعی به نام دهد که اگرچه کنشهای تحقیق حاضر نشان مییافته

شود. بنابراین صورت فهم نمی ها به یکمحیط زیست روبرو هستند، ولی این واقعیت توسط همه آن

توان گفت درک و تصور از محیط زیست، برای افراد متفاوت است. فهم افراد با ها، میبر اساس یافته

 شان متفاوت است.توجه به متغیرهایی چون جنسیت، سن، طبقه اجتماعی، شغل یا تجارب زیسته
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 ر و درک کنشگران نسبت به محیط زیست: کدگذاري باز و محوري تصو1جدول شماره 

 های تحقیق حاضرمنبع3 یافته

 

های مصاحبه شوندگان و با استفاده که در جدول بالا مشاهده گردید، با توجه به گفتهطور همان

-از کدگذاری باز و محوری تعدادی از مقولات اولیه استخراج گردید. بعد از این مرحله، مقولات عمده

تر به دسته بندی مجدد مفاهیم و مقولات بدست آمده در ای استخراج گردید که در سطحی انتزاعی

 پردازد.رحله قبل میم

 

 

 مقولاتاولیه مفاهیم نمونه عبارت

زیست به نظر من یعنی خود زندگی/مثل هنر محیط
براي هنر حفظ محیط زیست هم براي خود محیط 
زیست باید باشد/ محیط زیست در بطن خود داراي 

 ارزش است/ محیط زیست مام حیات است/ ...

محیط/  گرایانه بهعدم بینش کارکرد
درکی استعلایی از محیط زیست/ما 
جزئی از محیط زیست هستیم نه آن 
جزء ما/ برتری کل بر جزء/ وابستگی 

 یکطرفه انسان به محیط/...

ارزش ذاتی 
 محیط زیست

مان محیط زیست همه عناصر زنده و غیرزندۀ اطراف
گیرد /هم انسان و محیط زیست به هم را دربر می

ل با هم هستند، انسان و محیط وابسته بوده و در تعام
 شوند/زیست مکمل هم می

عدم برتری انسان به محیط/ تعامل 
دوجانبه انسان با محیط/ احقاق 
حقوق انسان در گرو حق طبیعت/ اثر 

 بومرانگی تعارضات محیطی/....

ادراک مساوات 
 طلبانه

پرسم که فلان کار و خبرم چه تأثیري بر از خودم می
ارد/هر کنشی از طرف من بر مدار گذمحیط اطرافم می

کائنات و طبیعت تأثیر ماندگار دارد/ همه مشکلات 
 زیست محیطی از عمکرد ما ناشی شده است/

حفظ پایداری محیط/ تأثیرگذاری بر 
محیط/ حساس به تأثیر زیست 

 محیطی رفتار شخصی/ ...

توجه به ردپای 
 اکولوییک

 در زمینه محیط زیست نباید خود را محدود به
هاي جاري کشور کرد/ باید مطابق با چارچوب

      استانداردهاي جهانی حرکت کرده و از قوانین 
المللی پیروي کنیم/ در عصر جهانی شدن هر بین

حرکتی بعدي بین المللی دارد/ نمی توان قانون ملی و 
 سلیقه اي براي مسائل جهانی داشت/

توجه به جهانی شدن/ تطبیق با 
نی/ پیروی از قوانین استانداردهای جها

 بین المللی/ ....
 نگرش فرامرزی

آورد، محیط زیست زمینه بقاي موجودات را فراهم می
نه برعکس/ نیازهاي اجتماعی، اقتصادي و فیزیولوژي 

شود/ ها از طریق محیط زیست برآورده میانسان
انسان اشرف مخلوقات است و همه چیز براي اوست/ 

ر گرو کمک به انسان حفظ محیط زیست نیز باید د
 هاي بعدي باشد نه خود محیط/

محیط زیست برای انسان/ تغییرات در 
محیط زیست برای کاربری انسان/ 
محیط زیست برای بقای موجودات/  

... 

تصور تعامل یک 
 سویه

محیط زیست به تمامی چیزهایی که در اطراف ما قرار 
 دارد، زندگی ما را دربر گرفته است و با شیوه زیست

شود/ محیط زیست کل ما کنش متقابل دارد، گفته می
هستی را از انسان تا کائنات در بر دارد/ زنجیره 
حیات انسان به محیط زیست در سطح جهانی وابسته 

 است/

کل زنجیره حیات/ عدم محدود کردن 
 محیط زیست به فضایی خاص/ ....

نگرش کل 
 گرایانه
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 : کدگذاري محوري2جدول شماره 

 های تحقیق حاضرمنبع3 یافته

 

ه خوانده شد و پا از کدگذاری جملات و های آغازین جمله به جملدر پزوهش حاضر، مصاحبه

ها، به خط و مقایسه و مراجعه مکرر به دادهها مقولات آغازین پدیدار گردید. با تحلیل خطپاراگراف

و مقولات شده های خام به مفاهیم تبدیل گردید و با مقایسه مفاهیم مقولات جزء و مقولات ادغامداده

ل مورد استفاده، یعنی نظریه مبنایی، مراجعه به میدان، عمده ساخته شد. با توجه به روش تحلی

ها و تحلیل همزمان آنها تا آخرین مراحل پژوهش و حتی در حین نوشتن گزارش، به انجام مصاحبه

 طور مستمر ادامه داشت.

ها مصاحبه کدگذاری محوری مقولات اخذ شده ازآنچه در جدول بالا نمایش داده شده است، 

 گیرند.امه به شکلی تفصیلی مورد بررسی قرار میباشد که در ادمی

 

 محیطینگرش استعلایی زیست

نسبت به محیط زیست فراتر از نگاهی تک ساحتی و ابزاری  نگرش برخی از مصاحبه شوندگان

وطنی به مسئله محیط زیست داشتند. نگاه این عده مبتنی تصوری نگر و جهانبوده و نگرشی آتی

ان و محیط زیست و یا فراتر از آن ارزش ذاتی دادن به محیط زیست است. مساوات طلبانه بین انس

های آنها این است افراد این گروه بعضاً برای محیط زیست ارزش ذاتی قائل هستند و یکی از دغدغه

شان حفظ گردد و به این دلیل در راستای شناسایی که شرایطی را فراهم آورند تا تعادل نظام اطراف

برای تداوم » گوید3ساله، شاغل در بخش خصوصی می 93آقای  کنند.ها تلاش میآنموانع و رفع 

های آینده، و از طرفی برای خود محیط جلوگیری از تخریب شرایط زندگی نسل کنونی و نسل

های محیط زیست و حفظ و پایداری آن بسیار ضروری است. برای تحقق این امر، پایداری نظام

 ردیف
حوزه مورد 

 بررسی
 مقولات اولیه مقولات جزئی

مقوله 

 محوري

نوع مقولات 

اي، )زمینه

 تعاملی، پیامدي(

1 

 ادراکی

 ارزش ذاتی محیط زیست
نگرش استعلایی 

 محیطیزیست

ادراک 

 محافظتی

 تعاملی

 تعاملی تصور مساوات طلبانه 2

 تعاملی نگرش کل گرایانه 3

 توجه به ردپای اکولوییک 4
 اثرات بومرانگی

 پیامدی

 فرایندی نگرش فرامرزی 5

 تصور تعامل یک سویه 3
 انسان محوری

 تعاملی

 تعملی ارزش ابزاری محیط زیست 7
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ساله با تحصیلات  90همچنین خانم  «.ها باشدباید هدف انسان تشکیل دهنده محیط زیست

ط زیست به نظر من یعنی خود محی»کارشناسی ارشد و از فعالان حیطه محیط زیست معتقد است3 

 «.ها تعریف گرددولذا در بطن خود دارای ارزش بوده و نباید تنها در ارتباط با انسان زندگی

 

 اثرات بومرانگی:

تابی با نام جامعه در مخاطره جهانی معتقد اس ت ک ه تخری ب مح یط زیس ت اورلیش بک در ک

پذیر است و همه طبقات و اشخاص را در هر دارای اثرات بومرانگی است. به عبارتی اثرات آن برگشت

ای دارای ه ای مخ اطرهدهد. به گفته بک نابرابرینقطه از جهان و در طول زمان تحت تأثیر قرار می

ها هستند نیز سرانجام دامنش ان افراد ثروتمند در جهان که مسئول آلودگی»هستند  اثرات بومرانگی

(. ل ذا اف راد ق رار گرفت ه در ای ن گ روه 301 0977)بک، « شودگرفتار کرده خود و البته دیگران می

کسانی هستند که نگاهی فرامحلی به مح یط زیس ت داش ته و مس ائل را در گس تره جه انی  اًمعمول

ند و از طرف دیگر نسبت به بازخورد رفتارهای خود در طبیع ت هوش یار هس تند. ای ن کنتحلیل می

آی د، افراد معمولاً در رابطه با مشکلات و مسائلی که برای هر بخش از مح یط زیس ت ب ه وج ود م ی

رسانی ب ه م ردم، ت ذکر ب ه مس ئولان دولت ی، احساس مسئولیت کرده و اقدامات لازم از جمله اطلاع

ها خ ود را مح دود ب ه دهند و در این زمینهر، برگزاری کنفرانا و نظایر آن را انجام میانتشار پوست

کنند مط ابق ب ا اس تانداردهای جه انی حرک ت کنند، بلکه سعی میهای جاری کشور نمیچارچوب

ین گروه همچنین توجه به ردپای اکولوییکی در میان افراد ا المللی پیروی کنند.کرده و از قوانین بین

رناگ ل و ویلی ام ری ز در دانش گاه ب ریتیش کماتیا و توسطنخستین باراین مفهوم  بسیار شهود بود.

به کار گرفته شد ت ا در م ورد ت اثیری ک ه اف راد ب ر  "رد پای اکولوییکی"در کتابی با عنوان  کلمبیا

تناس ب  گذارند، هشدار دهند. به اعتقاد این دو اندیشمند، هر ف ردی ب همحیط زیست و اکولویی می

ش وندگان در ای ن گ روه، مص احبه گ ذارد.مقداری که از طبیعت اشغال کرده است، بر آن تاثیر م ی

دهن د، توج ه دارن د. در هایی که در محیط زیست انجام م یمعتقدند که به اثر حضور خود و فعالیت

مح یط را  ه اای نسبت به حرکات و نوع رفتارشان دارند تا آس یبی از جان ب آنواقع حساسیت ویژه

همیش ه » کند3نگاری بیان میساله، دارای مدرک کارشناسی و با شغل روزنامه 98خانم  تهدید نکند.

کنم این سوال را از خودم بپرسم که فلان کار و خبرم چه تاثیری بر محیط اطرافم و یا افراد سعی می

 «.کنمطوری بیشتر حواسم را جمع میگذارد؟ ایندیگر جامعه می

گرایانه تر نگرش خاصبندی کلیتوان در یک دستهاین دو دسته از مقولات را می در مجموع

گرانی نگر، مربوط به تعاریف آن دسته از کنشهای خاصتوان گفت، دیدگاهتقسیم بندی شدند. می

کنند و نگاهی خاص، ای از محیط زیست، به طور تخصصی فعالیت میهای ویژهاست که در حوزه

های نادر گیاهی و گرانی که به حفاظت از گونه، کنشبه محیط زیست دارند. مثلاً عمیق و تخصصی 

ای، گرم شدن زمین یا خانههای فعالی در مورد پدیده گازهای گلجانوری مشغول هستند، یا تشکل
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زیست دارند. به اعتقاد این گروه، محیط زیست حفره لایه ازن دارند، چنین دیدگاهی نسبت به محیط

 ارزشی ذاتی است که جایگاهی مستقل از برآورده ساختن نیازهای انسان دارد. دارای 

 

 انسان محوري:

محوری به دنبال رهیافتی مدیریتی نس بت ب ه مس ائل زیس ت در مباحث زیست محیطی، انسان

های کنونی ی ا محیطی است و دلخوش به این باور است که بدون هرگونه دگرگونی بنیادی در ارزش

      محیط ی را از می ان برداش ت. در ای ن رویک رد ت وان مس ائل زیس تلی د و مص رف م یالگوهای تو

زیست تا زمانی دارای ارزش است که اولاً توسط انسان مهار شود و در ثانی برای رفع ح وایج و محیط

  برداری قرار گیرد. ل ذا انس ان دارای ارزش و مح یط زیس ت دارای ک اربرد نیازهای انسان مورد بهره

شود. تعامل یک سویه با محیط زیست و به نفع انسان نتیجه اجتناب ناپذیر چنین تفک ری اس ت یم

دابسون نیز به در ای ن شود توجه به محیط زیست هم تنها در پرتو کارکرد آن معنا یابد.که سبب می

مح یط  کند که معتقدند یک ی از دلای ل مراقب ت اف راد ازگرایان اشاره میبومزمینه به عقیده زیست

س اله ب ا تحص یلات  99(. خ انم 399 0977زیست، ب ه خ اطر مص لحت خودش ان اس ت )دابس ون، 

آورد، ن ه محیط زیست زمینه بقای موج ودات را ف راهم م ی»کارشناسی در این زمینه معتقد است3 

ها از طریق محیط زیست برآورده برعکا. به عبارتی، نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فیزیولویی انسان

 «شود.یم

 

 گران نسبت به محیط زیست:گیري درک و تصور کنشعوامل و دلائل موثر بر شکل

 سوال3 چه عواملی بر درک و تصور کنشگران نسبت به محیط زیست تأثیرگذار است؟

گیری ذهنی ت خ اص فعال ان مح یط زیس ت در این بخش، به عوامل و نهادهایی که باعث شکل

دهد که گرایش به مح یط زیس ت از عوام ل مختلف ی ها نشان میتهشود. ارزیابی یافشده، اشاره می

ت وان عوام ل و شود که مربوط به خود فرد یا عوامل بیرونی اس ت. ب ه هم ین منظ ور، م یناشی می

در سطح خرد به عوامل ف ردی،  بندی کرد.نهادهای موثر را در سه سطح خرد، متوسط و کلان دسته

جتماعی نظیر خانواده و در سطح کلان نیز ب ه عوام ل فرهنگ ی، در سطح متوسط به تاثیر نهادهای ا

 شود.ها و نظایر آن اشاره مینقش رسانه
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 گران نسبت به محیط زیستگیري درک و تصور کنش: عوامل و دلائل موثر بر شکل3جدول شماره 

 مفاهیم نمونه عبارت
مقولا

 ت

ه رفته اي از همان بچگی در من وجود داشت که رفتیک علاقه
شد/ در برنامه هاي زیست محیطی که در کوه تشکیل بیشتر می

 می شود شرکت میکنم/ ....

مندی نهادینه شده از کودکی/ علاقه
ل  تجربیات سفر/ ارتباط با دوستان

دلائ
ی
ص
شخ

 

شناسی گرایش زیادي پیدا هاي زیستحین تحصیل به کتاب
در کردم و از طریق آن به محیط زیست علاقه مند شدم/ 

دانشگاه ما انجمن محیط زیست خیلی فعال بود/ رشته منابع 
 طبیعی که خواندم مرا به محیط زیست علاقه مند کرد/...

رشته تحصیلی دبیرستان/ رشته 
های فوق تحصیلی دانشگاه/ کلاس

ه  برنامه
شت
ر

ی
صیل

تح
 

در کودکی خیلی به حیوانات علاقه داشتم/ الان به خاطر علاقه به 
کنم/ بیشترین آرامش خه یوزپلنگ فعالیت میحیوانات در شا

گیرم/ عاشق خودم را در شمال از طبیعت دریا و جنگل می
طبیعت کویر هستم/ عمیق شدن در طبیعت من را یاد خدا 

 میندازه/...

علاقه به حیوانات/ علاقه به حیات 
وحش/ علاقه به جنگل و دریا/ 

 کسب آرامش از طبیعت

ت
یع
طب
ه 
ه ب
لاق
ع

 

محیطی و کتب هاي زیستسال اخیر مدام بین سایت در این چند
کردم/ همیشه برنامه هاي مستند زیست مرتبط، جستجو می

محیطی را دنبال می کنم/ من ماهیانه اشتراک مجله محیط 
کنم/ در بخش تخصصی محیط زیست زیست را دارم و مطالعه می

 اي خبرنگار هستم/...روزنامه

های اینترنتی/ گردش در سایت
مطالعات تخصصی/ مطالعات 

 تفریحی/ کسب اطلاعات عمومی

ق
قی
تح
 و 
عه
طال

م
 

نسبت به اتفاقات پیرامونم، سوال و انتقاد داشتم. از جمله 
زیست/ یکی از انتقاداتی که همیشه به دولت داشتم بی محیط

شود عاشق توجهی به مسائل زیست محیطی بوده است/ نمی
 یست بود و به رفتار مردم انتقاد نداشت...محیط ز

انتقاد به مسائل کشور/ انتقاد به 
 دولت/ انتقاد به مردم

ی
اد
تق
ه ان

گا
ن

 

ها و رفتارهاي والدینم خیلی در گرایش من به سمت حرف
زیست موثر بود/ خانواده من شمالی و اهل طبیعت محیط

زد می هستند/ همیشه پدرم درباره احترام به طبیعت به من گوش
 کرد/ برادرم فعال محیط زیست بود/...

مندی تربیت خانوادگی/ علاقه
 والدین/ ارتباط با زادگاه والدین

ده
نوا
خا
د 
ها
ن

 

شغل مهندسی سدسازي، مرا بیشتر از قبل به محیط زیست 
تر کرد/ از طریق مهندسی کشاورزي با طبیعت اخت حساس

ه این مسائل شدم/ با ویرایش صفخات محیط زیستی در روزنامه ب
 علاقه مند شدم/

ارتباطات شغلی مستقیم/ ارتباطات 
 شغلی تصادفی/

ت 
ائا
ض
اقت

ی
شغل

 

هاي تشکلام عضو یکی از ی از دوستان صمیمیدر دبیرستان، یک
شان محیطی شد و من هم یکی دوبار با او در جلساتزیست

ام را به این سمت شرکت کردم و همان اتفاقات، مسیر زندگی
    ها را جمع / با دوستانم هر زمان به کوه برویم زبالهتغییر داد

 هاي محیط زیستی دارم/...کنیم/ دوستان زیادي در انجمنمی

دوستان دوستدار محیط زیست/ 
 دوستان فعال در محیط زیست

 و 
ان
ست
دو
وه 

گر
ان
مال

ه
 

  خوردم که از ما چه چیزي براي نسل آینده خیلی افسوس می
ه جهانی همه اطلاعات زیست محیطی را ماند/ از طریق شبکمی
توان دریافت کرد/ طبیعت یعنی دور شدن از منیت و سخاوت می

براي دیگران و محیط/ از طریق عضویت در شبکه جهانی حمایت 
 کنم/...از آب در محیط زیست فعال هستم و اطلاعات کسب می

مسئولیت پذیری در قبال آیندگان/ 
م به پیشرفت علم و ارتباطات/ احترا

حقوق دیگران/ توجه به هویت 
فرهنگی/ تبادلات فرهنگی/ همراهی 

ی با جامعه جهانی
نگ
ره
ل ف

وام
ع

 

ریزي منظمی براي آمورش در نظام آموزش پرورش اگر برنامه
گذار تشکیل تواند پایهزمینه محیط زیست داشته باشد، می

محیطی شود/ بعد از والدین، معلمین بهترین کسان اصناف زیست
ي آموزش محیط زیست هستند/ انجمن هاي محیط زیست برا

 باید شعبه در مدارس داشته باشند/...

گنجاندن مباحث زیست محیطی در 
ها با آموزش دروس/ همکاری انجمن

 و پرورش/ عملکرد معلمین/

ش
ور
پر
 و 
ش

وز
آم
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 محیط زیست گران نسبت بهگیري درک و تصور کنش: عوامل و دلائل موثر بر شکل3ادامه جدول شماره 

 های تحقیق حاضرمنبع3 یافته

 

های مصاحبه شوندگان و با استفاده طور که در جدول بالا مشاهده گردید، با توجه به گفتههمان

تعدادی از مقولات اولیه استخراج گردید. بعد از این مرحله، مقولات  ،ز کدگذاری باز و محوریا

بندی مجدد مفاهیم و مقولات بدست ستهتر به دای استخراج گردید که در سطحی انتزاعیعمده

 پردازد.آمده در مرحله قبل می

 
 : کدگذاري محوري4جدول شماره 

 های تحقیق حاضرمنبع3 یافته

 

 مفاهیم نمونه عبارت
مقولا

 ت

من و چند تن از دوستانم که عضو یک تشکلی بودیم، برخی 
برداري و مناطق جنوبی کشور را در حوزه محیط زیست فیلم

مستندسازي کردیم/تبلیغات شهري و بیلبوردها در رابطه با 
 کند/ ...محیط زیست آدم را مجبور به تفکر می

 توب/دیداری/ شنبداری/ مک

ی
مع
 ج
انه
رس

 

هاي اولین تشکل از طریق آگهی روزنامه با فعالیت 74در سال 
زیستی در ایران آشنا شدم که نشستی براي معرفی محیط

خودشان برگزار کرده بودند/ عضو هیئت مدیره و هیئت امناي 
 تشکل زیست محیطی هستم/ ...

ها/ تأسیا عضویت در تشکل
ل تشکل زیست محیطی

شک
ت

ی 
ها
م 
رد
م

اد
نه

 

 ردیف
حوزه مورد 

 بررسی
 مقوله محوري مقولات اولیه مقولات جزئی

نوع مقولات 

اي، تعاملی، )زمینه

 پیامدي(

1 

ک
درا

ه ا
ین
زم

ی
یر
پذ

 

 رشته تحصیلی
 شرایط

در
ر ا
 د
تار

اخ
 س
ت و
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 هامصاحبه آنچه در جدول بالا نمایش داده شده است، کدگذاری محوری مقولات اخذ شده از

 گیرند.باشد که در ادامه به شکلی تفصیلی مورد بررسی قرار میمی

 

 شرایط

محیطی اف راد تأثیرگ ذار توان به شرایطی اشاره داشت که بر نوع نگرش زیستدر سطح خرد می

است. در اینجا مراد از شرایط، بیشتر بر عوامل بیرونی است. از جمله رشته تحصیلی و نگاه انتق ادی. 

دانن د. البت ه شان را در گرایش خود به محیط زیست دخیل میگران، رشته تحصیلیای از کنشعده

های دیگری چون ش غل و طور که از شواهد پیداست، تاثیرگذاری رشته تحصیلی در کنار مولفههمان

نقش اساسی ندارد. برای مث ال،  -به جز در اندکی موارد -کند و به تنهایی شیوه زندگی بروز پیدا می

ام نقش بزرگی در گ رایش رشته»گوید3 ارشد است، میساله که دانشجوی مقطع کارشناسی 91آقای 

کردم، ب ه ای ن ان دازه من به حوزه محیط زیست داشته است، شاید اگر در رشته دیگری تحصیل می

 «.کردم. از این بابت خیلی خوشحالمنمی بت به محیط اطرافم احساس مسئولیتنس

      ش وندگان بی ان ر و نظ ام انتق اداتی را داش تند و ل ذا برخ ی مص احبهبرخی نیز به شرایط کشو

ای که به مسائل کشور دارند، ب ه مح یط زیس ت و مس ائل آن توج ه کردند به خاطر دید انتقادیمی

های دولت ی دارن د و معتقدن د ب رای ای به برنامهدهند. این افراد معمولا نگاه نقادانهای نشان میویژه

س اله ب ا  93خ انم  هایی باثبات در کشور طراحی و اجرا شوند.پایداری محیط، باید برنامهرسیدن به 

نسبت ب ه اتفاق ات پیرام ونم، س وال و انتق اد »کند3 میمدرک دکترا و کارمند بخش خصوصی، بیان 

داشتم. در رابطه با مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتص ادی کش ور و ب ه خص وص وقت ی وارد دانش گاه 

یره انتقاداتم ب ه مس ائل روز دنی ا ه م کش یده ش د و بیش تر از هم ه روی مح یط زیس ت شدم، دا

 «.ای پیدا کردمهای ویژهحساسیت

 

 علائق

در رابطه با علائق، فرض بر این قرار داده شد که افراد با اراده فردی و بدور از اجبار اجتماعی و بر 

کنن د. ای ن عل ائق از عوام ل م یهای شخصی خود به محیط زیس ت توج ه حسب علائق و خواسته

س اله ب ا تحص یلات  92مختلفی از جمله مطالعات و تحقیقات حاصل شده ب ود. ب رای مث ال، خ انم 

کردم و از در زمینه حیات وحش خیلی مطالعه می» گوید3کارشناسی و شاغل در بخش خصوصی می

رفت، بیش تر اعاتم بالاتر میگرفتم. هرچقدر که اطلآمد برای این کار بهره میهر فرصتی که پیش می

 «.شدممند میبه محیط زیست و حفاظت از آن علاقه

ای که از کودکی به حیوانات داشتند، وارد کردند به دلیل علاقههمچنین برخی از افراد، عنوان می

کم نسبت به زوایای دیگر محیط زیست، شناخت پیدا کردند. به عبارتی، علاقه این حوزه شدند و کم

تری کرده که اکنون در آن فعال هستند.خانم ها را جذب دنیای بزرگشی از محیط زیست، آنبه بخ
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یکی از آرزوهای من این بود که در زمینه »گوید3 ساله، کارمند و دارای مدرک کارشناسی می 97

المللی های جانوری و شناخت محیط زیست ملی و بینها، حقوق حیوانات، گونهمراحل تکامل انسان

 «.الیت کنم. به خاطر همین الان، همه کار و زندگیم، وقف این حوزه شده استفع

 

 جامعه پذیري دوران کودکی

بندی ب ود، جامع ه پ ذیری دوران ک ودکی و ش رایط در سطح میانه دو دسته دیدگاه قابل مقوله

ی از گ ران، نه اد خ انواده یک هایی است. به اعتقاد کنشمحیطی که هر یک خود دارای زیرمجموعه

ترین و تاثیرگذارترین نهادهایی است که بستر لازم برای ایجاد ارتباط بین افراد و جامعه را فراهم مهم

ش ان در پ یش هایی که برای تربی ت فرزن دانآورد. شیوه برخورد والدین با محیط زیست و روشمی

کوئن نی ز، اجتم اعی  گیرند، یکی از عوامل تاثیرگذار در گرایش فرزندان به این حوزه است بروسمی

گیرن د و م ی  شان را ی ادهای زندگی جامعهها از طریق آن، شیوهداند که انسانشدن را فراگردی می

(. بنابراین نحوه تربیت 380 0987کنند )کوئن، آمادگی لازم برای عضویت در یک جامعه را کسب می

شان تاثیرگذار است.در این زمینه نها با محیط زیست، روی رفتارهای فرزنداوالدین و برخوردهای آن

ه ا و ح رف»گوی د3 می    های مردمی است، ساله با تحصیلات دیپلم که عضویکی از تشکل 27خانم 

-رفتارهای والدینم خیلی در گرایش من به سمت محیط زیست موثر بود، چ ون ت ا ج ایی ک ه م ی

 «.در طبیعت و محیط زیست باشیمکردند تا مراقب رفتارهای خودمان توانستند ما را راهنمایی می

های اجتماعی شدن، ارتباط فرد با دوس تان ه م س ن و س ال خ ویش همچنین یکی دیگر از راه

ش ان ب رای ه ا از طری ق دوس تشوندگان به این امر نیز اشاره داشتند. برخی از آناست که مصاحبه

اند. در این حوزه علاقه پیدا کردهو به این  گران محیط زیست آشنا شدههای کنشاولین بار با فعالیت

من و چن د نف ر از دوس تانم برنام ه »گوید3 نگار میساله با تحصیلات دیپلم و روزنامه 90زمینه آقای 

      ک ردیم، خیل ی افس وس ه ا برخ ورد م یرفتن به کوه داشتیم، وقتی در طول مس یر م دام ب ا زبال ه

به خود گرفت و تصمیم گرفتیم از دفعات بع د  تریمان شکل جدیکم این حساسیتخوردیم. کممی

یشان را جمع کنیم. این اتفاق، مار ا ب ه مح یط زیس ت کیسه زباله بیاوریم و جلوی خود مردم، زباله

 «.مند کرد و تاثیراتی هم روی برخی مردم گذاشتبیشتر علاقه

 

 شرایط محیطی

توان شرایط ک اری و دوستان، میدر محیط اجتماعی افراد، بعد از دوران کودکی و جمع خانواده 

شود. اقتض ائات و تعامل با همکاران را از مهمترین عواملی دانست که سبب تغییر نگرش در افراد می

های خاصی را نسبت به محیط زیست ایجاد کند، به طوری که در بس یاری تواند حساسیتشغلی می

کن د. ت ر م یرا نسبت به این حوزه حس اسای وجود دارد که افراد های ویژهاز مشاغل، کدها و نشانه

دهد. از یک طرف نوع ش غل در گ رایش اف راد ب ه مح یط تاثیر شغل به دو صورت، خود را نشان می
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هایی نهفته است و هیچ گری زی زیست موثر است، یعنی توجه به محیط زیست، در ذات چنین شغل

یشتر در حوزه محیط زیست ب ه ط ور گران به خاطر تاثیرگذاری باز آن نیست، و از طرف دیگر کنش

کنند که توجه به محیط زیست در آن حرفه، به طور تص ادفی ایج اد عمد، حرفه خاصی را دنبال می

نگ اری ب ا س اله روزنام ه 99 ن مشاغل است. در این زمین ه، آق اینگاری یکی از ایشود و روزنامهمی

     محیط ی ش دم و رفت ه رفت  ه س  ته ای زیاز س  ن نوج وانی وارد تش کیل»گوی د3 تحص یلات دی پلم

ت وانم نگ اری م یتر شد و در نهایت به این نتیجه رسیدم که فقط از طریق روزنامههایم جدیفعالیت

  ه ای انتق ادی خ ودم را ب زنم. ب ا مردم و مسئولان را از وقایع دنیای محیط زیست آگاه کنم و ح رف

 «.کنمد، ولی من کار خودم را میدهکه فضای جامعه، زیاد اجازه این کار را نمیاین

 

 تأثیر انفعالی:

گ ران ب ه کنش د مصاحبه شونده بود. در این سطح،در سطح کلان نیز عوامل مختلفی مدنظر افرا

توانند داشته باشند،نظیر عوامل فرهنگی، نهاد ها مینهادهای اصلی جامعه و تأثیراتی که هریک از آن

ه ای مردم ی و های جمع ی، تش کلتار اساتید، نقش رسانهآموزش و پرورش، دروس دانشگاهی و رف

داری اشاره کردند. در این زمینه در سطح کل ان دو ک د مح وری نحوه تولید و مصرف جوامع سرمایه

منظور از تأثیر انفعالی شرایطی بود که  تحت عنوان تأثیر انفعالی و مشارکت فعال مد نظر قرار گرفت.

پذیرن د. ب رای تصرف در آن نبوده و لذا به شکلی انفعالی از آن تأثیر م یافراد معمولاً قادر به دخل و 

         ت  وان گف  ت هم  ه م  ی مث  ال عام  ل فرهن  ت و ارتق  ای فرهنگ  ی یک  ی از ای  ن م  وارد ب  ود. تقریب  اً

ه ا شان اذعان دارند. اغلب آنشوندگان، به نقش انکارناپذیر سیستم آموزشی کشور بر آگاهیمصاحبه

گر آموزش و پرورش، برنام ه م دونی در زمین ه مح یط زیس ت در ط رح دروس خ ود معتقدند که ا

بگنجاند، به طور قطع، باعث نهادینه شدن برخوردهای مطلوب با محیط زیست خواهد ش د و هرچ ه 

ها شروع شود، ت اثیر دوچن دان خواه د داش ت. تر و حتی از مهدکودکها از سنین پاییناین آموزش

ه ایی محیطی، از تج ارب خ ود در زمین ه برنام ههای زیستا موسسین تشکلتعداد زیادی از اعضا ی

ها برگزار شده و نتایج تاثیرگ ذاری داش ته اس ت. ب رای صحبت کردند که از طریق مدارس برای بچه

از طریق تشکّلی ک ه در آن عض و »گوید3 دیپلم میساله با تحصیلات فوق 00نویا، مثال خانم وبلاگ

ه ا، ده یم. ت اثیر آم وزشآموزان انتقال میهای لازم را به دانشرویم و آموزشهستم، به مدارس می

ش وندگان، البته ب ه گفت ه مص احبه«. تر اتفاق بیفتدالعاده است. به خصوص اگر در سنین پایینفوق

ه ا ه ا ی ا م اهها هفتهشود و برخی از آنبستر همکاری با اداره آموزش پرورش، به راحتی فراهم نمی

س اله، ب ا تحص یلات  91کنند تا مجوز آموزش کس ب کنن د. دری ن خص وص خ انم ن صرف میزما

ه ا ب ه ت اثیر آم وزش در اگرچه همه فعال ان و تش کل»گوید3 ها میکارشناسی و عضو یکی از تشکل

اداری ج ان س لامت ب ه در برن د.  خ ان پیچی دهدانند که باید از هفتمدارس واقف هستند، ولی می
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ساعت آموزش برای یکی از مدارس اطراف تهران، مسیر دش واری را  01گرفتن مجوز  تشکل ما برای

 «.طی کرد

ه ا هس تند ک ه شان، رسانهگران، یکی دیگر از نهادهای تاثیرگذار در ارتقاء آگاهیبه اعتقاد کنش

ه ای امهها، تلویزیون از طریق برناند. به اشاره آنبه صورت دیداری، شنیداری و مکتوب قابل استفاده

های بازرگانی و انیمیش ن و همچن ین پوش ش دادن متنوعی مثل تولید و پخش فیلم، سریال، آگهی

ه ای اص لی های داخلی و خارجی مربوط به محیط زیس ت، مص احبه ب ا مه رهها و نشستکنفرانا

ش ه ا نق های دیگ ر، در آگ اه ش دن آنفعالان محیط زیست، نظرخواهی از مردم و انواع دیگر برنامه

ای ک ه بازنشس ته بخ ش خصوص ی و دارای تحص یلات دی پلم ساله 10موثری ایفا کرده است. آقای 

من و چند تن از دوستانم که عضو یک تشکلی بودیم، برخی مناطق جن وبی کش ور »گوید3 است، می

برداری و مستندسازی کردیم و فیلم را برای نمایش به صدا و سیما تحویل دادیم. جال ب ب ود را فیلم

مردم محلی خیلی دوست داشتند منطقه و شیوه زندگی خود را در قالب فیلم تماشا کنند و استقبال 

     خوبی کردند، طوری که بع دها خودش ان، زم ام خیل ی از ام ور را ب ه دس ت گرفتن د ت ا از مح یط 

 «.شان بهتر محافظت کنندمنطقه

  نه اد مط رح گردی د. ه ای م ردمها حضور افراد در تش کلدر رابطه با مشارکت فعال در مصاحبه

محیطی، شرکت در اردوهای محیطی و یا تاسیا های زیستگران، پیوستن به تشکلای از کنشعده

ان د. عض ویت در ای ن تشکل مستقل را به عنوان عوامل آگاهی بیشتر خود در این زمینه ذک ر ک رده

ایی که در زمین ه مح یط زیس ت هکند و معمولا تشکلها، هویت اجتماعی خاصی را ایجاد میتشکل

ه ایی، در ورای شوند، چون اعضای چن ین تش کلکنند، باعث ایجاد نوعی هویت ملی میفعالیت می

س ال  مستندس ازی ب ا  11کنن د. در ای ن زمین ه آق ای شان عمل م یهای فردی و شخصیخواست

س ائل آن در جا که مح یط زیس ت خیل ی گس ترده اس ت و ماز آن»گوید3 تحصیلات کارشناسی می

توانند نقش موثری در آگاه شدن بقی ه اف راد جامع ه ها میشود، تشکلهای مختلفی مطرح میشاخه

 «.های گوناگون، راهنمای مردم باشندداشته باشند و در زمینه

 

 گران براي بهبود وضعیت محیط زیست:راهکارهاي کنش

 دهند؟حیطی ارائه میسوال3 کنشگران چه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت زیست م

اند، به ارائه شان به دست آوردهمحیطیهای زیستگران بنا به تجاربی که در اثر فعالیتکنش

ها را در دو دسته راه کارهای توان آنبرخی پیشنهادات جهت بهتر شدن وضعیت پرداختند که می

شود. راه بندی میی دستهمدت و بلندمدت جای داد که مورد اخیر در اشکال فرهنگی و سازمانکوتاه

مدت، که راه کارهای بلندهای فردی است، حال آندربرگیرنده فعالیت مدت عمدتاًکارهای کوتاه

 رسد در این ارتباط، نیاز به یک عزم ملی داریم. های ساختاری به قضیه است و به نظر میبیانگر نگاه
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 حیط زیست:گران براي بهبود وضعیت م: راهکارهاي کنش5شکل شماره 

 های تحقیق حاضرمنبع3 یافته

 

ها مصاحبه   آنچه در جدول بالا نمایش داده شده است، کدگذاری محوری مقولات اخذ شده از

 گیرند.قرار می باشد که در ادامه به شکلی تفصیلی مورد بررسیمی

 
 : کدگذاري محوري3شکل شماره 

 های تحقیق حاضرمنبع3 یافته
 

در ادامه مقولات اخذ شده از کدگذاری باز و محوری ،به تفکیک بررس ی و توض یح داده خواه د 

 شد.

 

 

 مقولات مفاهیم نمونه عبارت
برخی اوقات باید به تنبیه عملی مردم پرداخت/ لازم است 

هایی براي متخلفین در نظر گرفته شود/مثل یکسري جریمه
 قوانین رانندگی جریمه نقدي بگذارند/ قانون باید سختگیري کند

بندها و مفاد قانونی، برخورد 
 قانونی، جرائم نقدی و غیرنقدی

جرای ا
 قانون

هاي داوطلبانه مردم فراهم کنیم/ باید زمینه را براي انجام فعالیت
تري داده شود/ فعالان به فعالان باید دامنه فعالیت قانونی وسیع

 محیط زیست باید حمایت شوند/....

سازی برای رفتارهای زمینه
داوطلبانه، قدرت یافتن فعالان، 

 حمایت قانونی از فعالان،

قدرت 
 یاجرای

هاي برجسته این حوزه شناسایی و معرفی باید فعالان و شخصیت
شان در عمل استفاده شود/ باید الگوهاي موفق شوند و از نظرات

هاي سالانه از در جهان را به مردم معرفی کرد/ باید در جشن
 ها و فعالان برتر تقدیر شود/...انجمن

الگوبرداری از افراد موفق، توجه 
در جهان،  به الگوهای موفق

 الگوبرداری از انجمن های موفق
 الگوسازی

توانیم هیچ جایی را بدون علاقه و مشارکت افراد آن منطقه، نمی
حفظ کنیم/ اگر مردم محلی اطلاعات لازم را داشته باشند بهتر از 

   شان باشند/ باید توانند مراقب منطقههر کس دیگري می
هد از محیط زیست مراقبت هایی باشد که به توریسم یاد دکارگاه

 کند/ باید از مدیریت تورهاي محلی حمایت کرد/...

مشارکت محلی ها، برگزاری 
های اکوتوریسم، اعطای کارگاه
نامه تورهای محلی به گواهی
 هامحلی

رشد 
 اکوتوریسم

ها و ساختارهاي کشور، اصلاحات ها، ارزشباید در برخی نگرش
محلی اجازه مانور داد/ رسانه  اساسی انجام گیرد/ باید به مردم

 در اطلاع رسانی مکرر نقش مهمی دارد/...

سازی عمومی، مشارکت فرهنت
 مردمی، برساخت کردن مسئله،

توسعه 
 شهروندی

   ها شروع کرد/ خیلی از باید آموزش را حتی از مهدکودک
هاي توان در مدارس پیاده کرد/ باید انجمنها را میبرنامه

 محیطی رونق بگیرد/...اي زیست مدرسه

تربیت توسعه یار در مدارس، 
ایجاد کمیسیون محیط زیست 

 در مدارس

سرمایه 
گذاری 
 آموزشی

حوزه مورد  ردیف
مقوله  مقولات اولیه مقولات جزئی بررسی

 محوري

نوع مقولات 
اي، )زمینه

 تعاملی، پیامدي(
1 

راهکارهای ارتقای 
 محیطی

 اجرای قانون
 اقتدار

نهادگرایی 
نهادینه 
 شده

 تعاملی

 تعاملی قدرت اجرایی فعالان 2

 وتوریسمرشد اک 3
 توسعه فرهنگی

 تعاملی
 تعاملی توسعه شهروندی 4
 سرمایه گذاری آموزشی 5

 توسعه آموزشی
 تعاملی

 تعاملی الگوسازی 3
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 اقتدار و اجبار

ستفاده از راهکار اقتدارو اجبار از مهمترین پیشنهاداتی بود که توسط کنشگران و فعالان زیس ت ا

محیطی مطرح شد. اگرچه بر این عامل تأکید داشتند اما باید در نظر داشت که اقت دار اگ ر در کن ار 

 01د. خ انم مدت در نظ ر گرفت ه ش وتواند تنها به عنوان راه کاری کوتاهدیگر عوامل قرار نگیرد، می

برخی اوق ات بای د ب ه » گوید3ساله، با تحصیلات دیپلم و یکی از فعالین شاغل در بخش خصوصی می

هایی برای متخلفین در نظ ر گرفت ه تنبیه عملی مردم پرداخت. به نظر من لازم است یکسری جریمه

 .«های مربوط به محیط زیست نیز جا بیفتدشود تا شاید مثل بحث بستن کمربند، بحث

 

 آموزشی -توسعه فرهنگی 

بخش باشد، اصلاحاتی در فرهنت و س اختارهای کش ور کارهایی که بتواند در بلندمدت نتیجهراه

ترین تغییرات در زمینه محیط زیست، بای د از بخ ش فرهنگ ی ش روع گران معتقدند مهماست.کنش

-گ ذاری آموزش ی، فرهن تها در زمینه فرهنت عبارتند از3 س رمایههای آنشود. برخی از استراتژی

های تخصصی، درونی کردن حساسیت م ردم، سازی عمومی، به مشارکت طلبیدن مردم، ایجاد رسانه

بانان، هماهنگی ب ا یار در مدارس و سطح جامعه، آموزش محیطپرهیز از نگاه جنسیتی، تربیت توسعه

یط زیس ت در قوانین طبیعت، آموزش اجرای ص نعت کمپوس ت در من ازل، ایج اد کمیس یون مح 

ت رین روش، مه م»گوی د3 ای که مدرس دانشگاه و دارای مدرک دکتراست، میساله 97مدارس.خانم 

ت وان در ه ا را م یها ش روع ک رد. خیل ی از برنام هآموزش است. باید آموزش را حتی از مهدکودک

 «.ها نهادینه کردها را در خانوادهمدارس پیاده کرد و از این طریق، بحث

 گزینشی کدگذاري

کدگذاری گزینشی بر آخرین قدم در تجزیه و تحلیل دلالت دارد. در این مرحله، ادغام مفاهیم بر 

شود که به گسترش و اصلاح نیاز دارد. همچنین محور مقوله اصلی و تکمیل مقوله هایی انجام می

باعث پیدایش دهد که ها و نمودارها مانند یک آینه، پیچیدگی و عمق تفکری را نشان مییادداشت

 (3208 0979)کوربین و اشتروس،  شودنظریه می

در جدول زیر و در کد گذاری نهایی مقوله هسته مشخد شده است. و در نهایت بر حسب این 

مقوله هسته و در مدل نهایی طراحی شده، ارتباط این مفاهیم و مقولات اولیه و نهایی نشان داده 

 واهد شد.شده است که در ادامه به آن پرداخته خ
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 : جدول نهایی کدگذاري هاي باز، محوري و گزینشی 7جدول شماره

 های تحقیق حاضریافتهمنبع3 

 

شود در مرحله نهایی از کد گذاری، در پا عوامل و همانطور که در جدول بالا مشاهده می

های موجود در کنش فعالان محیط زیست، ادراک محافظتی از محیط زیست پدیدار شرایط و زمینه

د کل تحقیق صورت ای دانست که فراینتوان آن را مقوله هستهگردد که در خط سیر داستانی میمی

 گرفته در نهایت د شکل زیر نشان داده شده است.

 

مقوله  مقولات اولیه مقولات جزئی حوزه مورد بررسی ردیف
 مقوله هسته محوري

1 

ی 
تقا
 ار
ی
ها
کار

راه
ی
یط

مح
 

 اجرای قانون
 اقتدار

ده
 ش
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حاف
ک م

درا
ا

 

 قدرت اجرایی فعالان 2

 رشد اکوتوریسم 3
 توسعه فرهنگی

 توسعه شهروندی 4
 سرمایه گذاری آموزشی 5

 توسعه آموزشی
 الگوسازی 3
7 

ک
درا

ه ا
ین
زم

ی
یر
پذ

 

 رشته تحصیلی
 شرایط

ت 
یس
ت ز
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ت و

ملی
عا
ل 

عام
ت

ی
یط

مح
 

 نگاه انتقادی 1

 مطالعه و تحقیق 1
 ه طبیعتعلاقه ب 12 علائق

 علائق شخصی 11
جامعه پذیری  نهاد خانواده 12

 گروه دوستان و همالان 13 دوران کودکی
 شرایط محیطی اقتضائات شغلی 14
 عوامل فرهنگی 15

 آموزش و پرورش 13 تأثیر انفعالی
 رسانه جمعی 17
 مشارکت فعال های مردم نهادتشکل 11
11 

در
ا

ی
اک

 

 ارزش ذاتی محیط زیست
نگرش استعلایی 

 محیطیزیست

ی
ظت

حاف
ک م

درا
ا

 

 تصور مساوات طلبانه 22

 نگرش کل گرایانه 21
 توجه به ردپای اکولوییک 22

 اثرات بومرانگی
 نگرش فرامرزی 23
 تصور تعامل یک سویه 24

 انسان محوری
 ارزش ابزاری محیط زیست 25
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 : مدل نهایی پارادایمی درک و تصور زیست محیطی کنشگران از محیط زیست1شکل شماره 

 

طور که جدول و شکل بالا نشان داد، کدگذاری گزینشی از مقولات ابتدایی و کدهای باز و همان

ای زمینه ساز مقوله گر، زمینهحسب شرایط علی، مداخلهمحوری اخذ شد. خط سیر داستان بر 

 ای شد که خود راهبردها و پیامدهایی را به دنبال دارد.هسته

 

 نتیجه گیري:

گران فعال در حوزه محیط زیست مورد مطالعه قرار گرفت تا در این پژوهش، درک و تصور کنش

ها و راه کارهای رگزار در گرایشات آننسبت به تعاریف آن هااز این حوزه، دلایل و نهادهای تاثی

پیشنهادی ایشان در مورد مسائل محیط زیست، شناختی حاصل گردد که برای رسیدن به این 

سازی، فروکاهی، مقصود، دادهای تحقیق کدگذاری شدند.کدگذاری که همواره چهار مرحله مفهوم

بخش تصور از محیط زیست، دلائل  گیرد، در این تحقیق، در سهدهی را در برمیپردازی و ربطمقوله

محیطی محیطی از منظر کنشگران فعال در حوزه زیستاین تصور و راهکارهای آگاهی رسانی زیست

انجام گرفت. نتایج نشان داد، از منظر کنشگران فعال در حوزه محیط زیست، درک و تصور فعالان 

     طی، اثرات بومرانگی( و گرایانه )نگرش استعلایی زیست محیزیست محیطی در دوگروه خاص

گرایانه )نگرش انسان محوری و جامع نگرانه(، دسته بندی می شود. با توجه به نگاه عام گرایانه، عام

اند، واقف کنش گران به دلیل فعالیت مستمرشان در زمینه محیط زیست، به ارزش حیاتی آن کاملاً 

دانند و سهم برابری به همه ایداری آن میطوری که زندگی تمام موجودات را وابسته به سلامت و پ

گرانی مواجه نگر، با کنشدهند. ولی تحت نگاه خاصمی دات در بهره برداری از محیط زیستموجو
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های تخصصی محیط زیست نظیر شان در حوزههستیم که علاوه بر بینش اخیر، به خاطر نوع کنش

تری نسبت به محیط زیست و گاه تخصصیکنند. بنابراین نمنابع طبیعی و حیات وحش فعالیت می

 مسائل آن دارند.

زیست نیز از گران نسبت به محیطگیری درک و تصور کنشمطالعه عوامل و دلائل موثر بر شکل

دیگر موارد مهم این تحقیق بود کهخود در چند دسته مقوله بندی شد، از جمله سطح خرد )بر 

پذیری دوران کودکی، شرایط محیطی( و سطح حسب شرایط و علائق(، سطح میانه )شامل جامعه

شود که در سطح خرد به عوامل فردی اشاره می کلان )تأثیرپذیری انفعالی و مشارکت فعال(.

دربرگیرنده مواردی چون علایق شخصی، رشته تحصیلی، علاقه به حیوانات، نوع نگاه انتقادی و نظایر 

ای که از کودکی به محیط زیست داشتند یا به چه برخی از فعالان، به دلیل علاقهآن است. چنان

نگرند دلیل شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور، اکثر مسائل را با دیدی انتقادی می

شود که هاست.در سطح متوسط به نهادهای تاثیرگذار اشاره میکه محیط زیست هم یکی از آن

تاثیر شغل و دوستان نیز مطرح است. در سطح  ترین این نهادهاست. همچنینخانواده یکی از مهم

های مردمی های جمعی و تشکلکلان نیز، از تاثیرگذاری عوامل فرهنگی، نهاد آموزش پرورش، رسانه

 صحبت شده است. 

م دت، در نهایت، راه کارهایی توسط فعالان این حوزه ارائه ش د ک ه در قال ب راه کاره ای کوت اه

گو هستند، به کم ک مح یط یق برخی اقداماتی که در زمان کم جوابگران معتقدند باید از طرکنش

زیست شتافت. برخی از این اقدامات عبارتند از اجرای جرائم ق انونی، ق درت ی افتن فعال ان مح یط 

نام ه هایی چون اعطای گواهیهای داوطلبانه، توجه به الگوهای موفق و یا برنامهزیست، انجام فعالیت

ه ا. ول ی ع ده انریی   جویی در مصرفهای اکوتوریسم و آموزش صرفهکارگاه تورهای محلی، برپایی

مدت داشت. همچنین توان انتظار بهبود شرایط را در کوتاهگران عقیده دارند که نمیدیگری از کنش

های تخصص ی، درون ی ک ردن حساس یت توان از ایجاد رسانههای بلندمدت، میدر قالب این راه کار

یار در مدارس و جامعه و یا آموزش صنعت کمپوس ت در ز نگاه جنسیتی، تربیت توسعهمردم، پرهیز ا

 منازل و نظایر آن صحبت کرد.

تحقیق، ادعایی بر  توجه به ماهیت کیفیا و به عنوان سخن نهایی، لازم به یادآوری است که، ب

ل، انجام یک ها نیست، بلکه بیشتر تعمیم نظری مدنظر هست. در عین حاتعمیم آماری یافته

پژوهش به روش کیفی معادل شناور شدن صرف در تفسیرهای ذهنی کنشگران و دورافتادن کامل از 

ها و واسطه روایتجهان تجربی نیز نیست، بلکه تلاشی است برای درک عمیق جهان تجربی به

 با آن وضعیت درگیرهستند. تفاسیر خود افرادی که عمیقاً
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 محمود روغنی، تهران3 نشر اختران

شناختی احساسات شهروندان تهرانی نسبت ب ه مح یط . واکاوی جامعه(0939) مزیدی، وحید .09

 ان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.زیست، پای

گران محیط زیست با رویکرد سلامت (. مطالعه درک و تصور کنش0930) کریمی، مینا .00

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، 

 اجتماعی دانشگاه تهران.

(؛ مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، چاو 0930) کوئن، بروس .09

 بیست و پنجم، تهران3 انتشارات سمت.

 (؛ درآمدی بر تحقیق کیفی، هادی جلیلی، نشر نی.0977فلیک، اووه ) .01
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(؛ درآمدی بر روش تحقیق کیفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 0978محمدی، بیوک ) .08

 فرهنگی.

18. Budak, D.(2005)."Behavior &Attitude of Student toward Environmental Issues at 

Faculty of Agricultural, Turkey". Journal of Applied Sciences. pp1224-1227 

19. Corraliza, J. A., & Berenguer, J. (2000). Environmental values, beliefs, and actions. 

A situational approach. Environment and Behavior, 32(6), 832-848. 

20. Dunlap, Riley E.; Van Liere, Kent D.; Mertig, Angela G.; Jones, Robert Emmet 

(2003), ”Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP 

Scale”, - Journal of Social Issues,Vol .56, No.3, pp: 425-442. 

21. Goldblatt, D. (1996) Social Theory and the Environment. Oxford: Blackwell 

Publishers Ltd. 
22. Kaiser, F.G., Wolfing, S.,& Fuhrer,U.(1999). "Environmental Attitude and 

Ecological Behavior", Journal of Phycology: 19, 1-19. 
23. Kimberly S,Rauwald and Colleen F,Moore (2002).Environmental attitudes as 

predictors of policy support across three countries. sage publications, environment and 

behavior, Vol. 34 No. 6, November 2002 709-739. 
24. Kollmuss,A., Agyeman.J.(2002)."Mind the Gap: Why People Act Environmentally 

and What are the Barriers to Pro-environmental Behavior"? Journal of Environmental 

Education Research, Vol.8. No.3.pp450-471. 
25. Millan,Mc, Mary Be & Thomas J. Hoban, William B. Clifford &Margaret R .Brant' 

(1977). "Social and Demographic Influences on Environmental Attitudes", Vol. 13, No. 

1, pp: 89-107. 
26. Ramsey,C.E. &Rickson, R.E. (1974)" Environmental Knowledge and Attitudes". 

Journal of Environmental Education, 8, 10-18. 

27. Rauwald, K. S., & Moore, C. F. (2002) Environmental attitudes as predictors of 

policy support across three cultures. Environment and Behavior, 34, 709-739. 

28. Salehi, S. (2009), "New Environmental Paradigm and Environmental Behavior", 

Journal of Environmental Education, Under Consideration. 

 


