
 
 

 
 

  و محیط زیست انزن

  سیمین برادران

baradaran.simin@gmail.com    

  محسن نوغانی دخت بهمنی

ir ac um ferdowsi @noghani  

 محمد مظلوم خراسانی

ir ac um ferdowsi @mmkhorasani  

  :چکیده

حفاظـت از محـیط   .اقتصادي و ارزشهاي زنان بـر محـیط زیسـت مـی باشـد     -ایگاه اجتماعیهدف این مقاله توصیف و بررسی تاثیر پ

باعـث  ... زیست اولویت نخست جهانی در قرن بیست و یکم معرفی شده و رشـد جمعیـت و افـزایش تقاضـا و مصـرف مـواد اولیـه و       

                                          .خســـــــــــــارت جبـــــــــــــران ناپـــــــــــــذیري بـــــــــــــه محـــــــــــــیط شـــــــــــــده اســـــــــــــت 

نفـر انجـام شـده     280شهرداري مشهد با حجـم   9یافته هاي تحقیق که با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه بر روي زنان منطقه 

. می توان مانع از تخریب محیط زیست گردیـد  9بک زندگی به صورت مسئوالنه در میان زنان منطقه حاکی از آن است با هدایت س

رابطـه  محـیط زیسـتی   اقتصـادي افـراد و رفتارهـاي    -طبق یافته هاي تحقیق حاضر می توان عنوان داشت که میان پایگاه اجتماعی

  .زییت محیطی تاثیر می گذاردبر رفتارهاي ) مذهب( معنادار وجود ندارد و همچنین ارزشهاي افراد

به رغم نبود برنامه هاي منسجم جهت حفاظت از محیط زیست و اجراي طرح تفکیک زباله ها وعدم تفکیک اصولی زباله ها، توجـه  

 آگـاهی . درصد پاسخگویان حاضرند جهت حفظ محیط زیست هزینه کننـد  42زنان به  محیط زیست دلگرم کننده است بطوریکه 

 نامیده "طبیعت دوستدار" که به اصطالح هستند کاالهایی خواستار گروه این و یافته مالحظه اي قابل افزایش نزنا محیطی زیست

درصد  50مصرف کامال موافق هستند و حدودا  درصد از آنها با استفاده از المپ کم 80طبق پاسخ هاي افراد مورد بررسی . میشوند

 . دارد استفاده می کننداز افراد از کاالهایی که مواد بازیافت شده 

  

  ارزش -پایگاه -زن -محیط زیست :واژگان کلیدي
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Abstract 

The purpose of this article is to describe and evaluate the impact of socio - economic and 

environmental values of women on the environment. The protection of the global environment is 

presented as the first priority in the twenty-first century. Population growth and increasing 

demand and consumption of raw materials caused irreparable damages to the environment. The 

findings of the research   obtained through the questionnaire survey method and techniques and 

performed on women in the 9th zone of Mashhad Municipality with a total of 280 people showed 

that by leading the lifestyle towards women's taking more responsibility, environmental 

degradation can be prevented in 9th zone. According to the findings of this study it can be said 

that there is no meaningful relationship between the socio - economic behavior of individuals 

and the environment and also individual values (religion) affects the environmental behavior. 

Despite the lack of a coherent plan for environmental protection and implementation of waste 

separation, and lack of systematic segregation of waste, women's consideration to the 

environment is encouraging, so that 42% of respondents are willing to spend money for the 

environment protection. Women's environmental awareness has increased considerably and this 

group demanding commodities called "environmental friendly". According to the responses of 

those surveyed, 80 percent of them strongly agree on using CFLs and approximately 50% use the 

goods from recycled materials.  
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  :بیان مسئله - 1

 زیست محیط تخریب عامل را مهمترین جمعیت ي تصاعد رشد که گردد می بر مالتوس به ،4زیست محیط درباره مطالعه شروع

محیط زیست عبارتست از همه چیزهایی که در اطراف ما وجود دارند و روي آن ها تاثیر می ). 1388:98فراهانی،. (است دانسته

  .)1340:22عقیق،.(متاثر می سازندگذاریم و آن ها نیز ما را 

مـی باشـد    سـال اخیـر   20توجـه در   قابـل  تغییـرات  از یکـی  دهنـده  نشـان  5محـیط زیسـت   شناسی جامعه شدن نهادینه و ظهور

Bowden,2004:2) (باشند مواجه می فراوانی محیطی زیست مشکالت و مسایل با شهرها ، توسعه حال در هاي کشور بیشتر در 

از جمله چالش هاي مربوط به محیط زیست که در سراسر جهان و باالخص در کشورهاي در حـال توسـعه بـا     ).1388:18رحمانی،(

  :آن مواجه هستند، می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 بیمـاري  ، منـابع  ، کـاهش  محیط زیستی، استفاده بی رویه از منابع، جنبش هاي محیط زیستیهوایی، آلودگی هاي  و آب تغییرات

سمی، رشد روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا و مصـرف مـواد اولیـه،     شیمیایی مواد به مربوط بهداشتی مشکالت ناشی از رگی همه

 لجام گسیخته مصرف گرایی که ازمعضالت بسـیاري از  رشد امروزه،. (Islam, 2009:1 )) 1386:23حدادیان،... (انرژي، سوخت و

 کـرده  نفـوذ  جامعـه  تمامی اقشـار  این گرایش در . خودکفایی برسد به کمتر زدهمصرف  کشور و کشورهاست، سبب شده تا  جامعه

الگـوي   بـر  زنـان  سـو،  دیگر از و زنان اند مصرف کنندگان سویی جمعیت انبوهی از از دارند؛ رابطه اي دوسویه آن با نیز زنان است و

  . )1390:131کارپرور،(تأثیرگذارند  خانواده افراد ویژه به مصرف دیگران

 آگـاهی  بـا  آنـان  .کنند می هموار سالم زیست محیط ایجاد را براي راه خود هاي فعالیت با شهري و روستایی نواحی در امروزه انزن

 مـادر  آنهـا  که دلیل این به زنند، می بومی هاي فعالیت به دست اوضاع، به بخشیدن براي بهبود جهانی اکوسیستم وضعیت از کامل

 و احسـاس  عاطفـه  بـا  آن بـه  و دارند خود زیست محیط و طبیعت با نزدیکتري و صمیمی ارتباط ،کنند می باروري ایجاد و هستند

 و خطرناك و دیده صدمه محیط زیست از ترس آینده، از ترس .هستند پیشگام سبز هاي سیاست در زنان .کنند می توجه بیشتري

 معتقـد  بـراون  مـارتین .کند می متّحد را امروز جهان نآورد، زنا می ارمغان به آنان براي دیده آسیب زیست محیط که هایی سختی

  )1388:24رحمانی،(. است نشده شناخته آنها واقعی ارزش که هستند، جوامع در خدمت ارزشی با منابع زیست محیط و زنان است

سـیاري از  یکی از حوزه هاي جامعه شناسی زیست محیطی است که در سـه دهـه اخیـر در ب    محیط زیستیمطالعه درباره ي رفتار 

نیز به بررسـی علمـی رابطـه جامعـه ي مـدرن بـا        محیط زیستی جامعه شناسی . کشورهاي توسعه یافته ي غربی انجام شده است 

  )1390:77نواح، .( بحران ها و مسائل محیط زیست می پردازد
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ر اجتماعی بر حسـب شـرایط و   افراد ه. رفتاري است که فرد در برخورد با محیط زیست از خود بروز می دهد 6رفتار زیست محیطی

این رفتـار ممکـن اسـت کـامال     . مقتضیات خاص اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی خود برخورد متفاوتی نسبت به محیط زیست دارند

منظور از رفتار محیط گرایانـه، رفتـاري اسـت    . مثبت، محیط گرایانه و مسئوالنه باشد یا برعکس کامال منفی و مخالف محیط زیست

 محیط زیسـتی رفتارهاي . به دنبال کاهش اثر منفی کنش فرد بر روي جهان طبیعی و ساخته شده به دست انسان باشدکه آگاهانه 

مسئوالنه مجموعه اي از کنش هاي افراد جامعه نسبت به محیط زیست است که در طیف وسیعی از احساسات، تمایالت و آمـادگی  

  )1390:79کولموس و اجی من، به نقل از نواح، (شود  هاي خاص براي رفتار نسبت به محیط زیست را شامل می

، جمعیـت  2012با توجه به این نکته که جمعیت جهان همواره رو به افزایش است به گونه اي کـه طبـق آمـار جهـانی در سـال          

رفته در سال تعداد جنگل هاي از دست  7بر اساس آمار جهانی. نفر بوده مصرف همچنان رو به افزایش است  7079576048جهان 

هکتـار و دي   6172380هکتار و زمین هاي زراعی از بین رفته به دلیل فرسایش خاك در ایـن سـال    4584800میالدي ،   2012

هکتـار و همچنـین مـواد شـیمیایی      10579238میالدي،  2012و کویر زایی در سال  29582940248اکسید کربن متصاعد شده 

الزم به ذکر است که میزان مرگ و میر حاصـل  . تن می باشد 8632991ایع در این سال رها شده در آب و هوا و خشکی توسط صن

  )8آمار جهانی( نفر می باشد 1587581میالدي، 2012از آب آشامیدنی نا سالم در سال 

 صورت در که است بوده دالر میلیارد 8 ایران در میالدي 2006 سال در هوا آلودگی از ناشی خسارات جهانی، بانک اساس برآورد بر

 کشـور  متاسـفانه  هـم چنـین  ). 1390:145ختـائی، (.میرسد دالر میلیارد 16 میالدي به 2016 سال در خسارت این فعلی روند ادامه

، ایـران در  2007ر اساس آمارهاي آژانس بـین المللـی انـرژي در سـال     دارد و ب جهان در را 10 رتبه زیست محیط تخریب در ایران

 در اي گلخانـه  گـاز  تولید ، در14، در تولید گاز گلخانه اي در بخش صنعت رتبه 26تبه ر خانواده در بخشتولید گازهاي گلخانه اي 

  ).همان(دارد زیست محیط تخریب در را جهان 10 رتبه میانگین بطور و 13 رتبه ترابري بخش

جهـت انجـام ایـن    . زیست داشته باشند نسبت به محیط 9با توجه به موارد مطرح شده الزم است تا افراد جامعه رفتارهاي مسئوالنه

اقتصادي و ارزشهاي افراد مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تـا بتـوان برنامـه ریـزي دقیقـی بـراي       -مهم الزم است تا پایگاه اجتماعی

  .آموزش افراد باالخص زنان خانه دارصورت گیرد

  :اهداف، اهمیت و ضرورت تحقیق-2-1

نه تنها امنیت و آرامش را از انسان  محیط زیستیفاجعه . وز جهان مساله حفظ محیط زیست استبه گفته والیی، امروزه از مسائل ر

پـر سروصـدا تـرین و    محیط زیستی می رباید که موجودیت بشر را تهدید می کند، به همین دلیل در محافل علمی و سیاسی بحث 

  ) 39: 1388ادهمی و اکبر زاده،.(جدي ترین بحث روز است
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 بهـره  ، گزینـه  بهتـرین  ، آن بـا  مقابلـه  هاي ابزار و روشها بودن هزینه پر و محیطی مسائل زیست پیچیدگی و تردگیگس به توجه با

 بـا گروههـاي   خـود  مسـتقیم  ارتبـاط  بـه  توجـه  بـا  کـه  دهند می تشکیل زنان را جمعیت از نیمی .است مشارکت مردمی از گیري

 زیسـت  محیط حفظ در آنان از توانائیهاي باید نتیجه در .آیند می شمار به اجتماعی گروههاي ترین مؤثر از )کودکان و مردان(دیگر

. نگردیـده اسـت   نهادینـه  ایـران  جملـه  از و توسـعه  حـال  در در کشـورهاي  مشـارکت  هنـوز  کـه  امـر  این به توجه با .نمود استفاده

  )15: 1388رحمانی،(

  :بنابراین  این تحقیق به دالیل ذیل اهمیت دارد

توسط انسانها سبب شده است تا محققین در مورد این مشکل شـهري کـه امـروزه بـه     محیط زیست تخریب  گسترش شهرنشینی و

 . شدت شاهد آن هستیم، به تحقیق بپردازند تا با توصیف شهرنشینی و صدمات وارده بر محیط خطر آن را به مسئولین گوشزد کنند

 زن طریق از صحیح مصرف خاندار بسیار رایج است و عدم الگوي مصرف بی رویه محصوالت طبیعی در منازل که این مهم  در زنان

در اینجا ما الزم می دانیم که ضمن بررسی نحوه الگوي مصـرف خـانوار در   . خانواده سبب شده که به محیط آسیب جدي وارد گردد

طبیعـی را بـه مسـئولین    مورد صحت و سقم این نکته مطمئن شده و اهمیت آموزش به زنان در مـورد نحـوه ي اسـتفاده از منـابع     

 گوشزد بنماییم

ما در این مقاله سعی داریم تا در مـورد  . افزایش کیفیت و کمیت زباله هاي خانگی در شهرها امروزه از اهمیت زیادي برخوردار است

 .نحوه عملکرد افراد آگاهی کسب نموده تا در مورد خطر و یا عدم آن اطالع کافی را کسب نماییم

طحی وسیع، مردم مشهد را از حیث اهمیت به محیط اطراف و نحوه مصرف آنان توصیف می کند که با توجه به انجام پیمایش در س

 .اینکه قبال در مشهد چنین تحقیقی صورت نگرفته، نتایج ارزشمندي محسوب خواهد شد

سازمان ملل استفاده صحیح از  21به دلیل آنکه امروزه در سطوح بین المللی مباحث توسعه پایدار مطرح گردیده و طبق دستور کار 

 .منابع طبیعی تاکید شده است، این تحقیق میان رشته اي از اهمیت به سزایی برخوردار است

  اهداف تحقیق

 محیط زیستیاقتصادي زنان خانه دار با رفتارهاي  –تحلیل  رابطه پایگاه اجتماعی 

 زیستیمحیط تحلیل  رابطه ارزش هاي فردي زنان خانه دار با رفتارهاي 

  سواالت اساسی تحقیق -3-1

  :با توجه به اهداف ذکر شده سواالت اساسی تحقیق عبارتند از

 موثر است؟ محیط زیستیاقتصادي بر رفتارهاي -پایگاه اجتماعی آیا 



 
 

 
 

 ؟افراد وجود دارد محیط زیستی چه رابطه آماري ارش هاي فردي و رفتارهاي

  :تعریف مفاهیم کلیدي - 1- 4

یفیت ذاتی یا گوهرین؛ خلق وخو، طبع، غریزه؛ جهان، به ویژه جهان موجودات زنده، دسته جمعی؛ خصلت یا ک«: طبیعت -

)... کم و کاست نقل قول بی(نخورده یا نامتمدن، به ویژه در مورد بشر  دنیاي وحش، مناظر و گیاهان بکر؛ حالت دست

  ). 398: 1969رهنگ کودکان، ف(» )شدن ، زادهnasci، اسم مفعول natus، برگرفته از nature. التین (

غالباً محیط را . کند شود که چیزي را محاصره یا احاطه می محیط در تداول همگانی معموالً به جهان مادي اطالق می -

اگر چشم یا ذهن را بر چیزهاي دور و برمان ببندیم بدان معنی نیست . پندارند که بیشتر عینی است تا ذهنی چیزي می

 )1380:21بري،. .(ارندکه این چیزها وجود ند

محیط زیست عبارتست از همه چیزهایی که در اطراف ما وجود دارند و روي آن ها تاثیر می گذاریم و آن ها نیز ما را  -

  )1340:32عقیق،.(متاثر می سازند

 ،که شود وارد زیستی محیط طریق از اشیاء یا اشخاص بر که است خساراتیاز نظر محسن زاده  محیطی زیست زیانهاي -

اکبر زاده و ادهمی ( .دیده زیان نه است، خسارت منبع زیست محیط اینجا در .د را عنوان می نمایدمیکنن زندگی درآن

،44:1388(. 

تر تعریف  شناسی رفتار، این واژه دقیق در روان. آورد زند یا سخنی که بر زبان می رفتار یعنی عملی که از فرد سر می -

گیري و مشاهده باشد را رفتار  ه انجام دهد و به وسیله موجود زنده دیگر، قابل اندازههر فعالیتی که موجود زند: شود می

 )383، 1387پور، جالیی.  (گویند

به کلیه ي رفتارها و اعمالی که از افراد در جهت برخورد مسئوالنه و یا غیر مسئوالنه در حوزه ي : محیط زیستیرفتارهاي  -

  )1380حمانی،ر(محیط زیست سر می زند، گفته می شود

یا به مرتبه . اقتصادي، پایگاهی است که فرد در میان یک گروه دارد - پایگاه اجتماعی :اقتصادي- پایگاه اجتماعی -

به بیان دیگر، موقعیتی که یک فرد یا خانواده . شود هاي دیگر گفته می اقتصادي یک گروه در مقایسه با گروه - اجتماعی

هاي مادي و مشارکت در  هاي فرهنگی، درآمد مؤثر، دارایی ایج درباره ویژگیبا ارجاع به استانداردهاي میانگین ر

  ).240، ص 1373کوئن، (آورد هاي گروهی ـ اجتماعی به دست می فعالیت

پایگاه را برآوردي مثبت یا منفی از احترام یا پرستیژ پذیرفته شـده   :اقتصادي از دیدگاه وبر -تعریف پایگاه اجتماعی  -

چـون منشـأ خـانوادگی رفتـار، تحصـیالت و       پایگاه، بازتاب دهنده عـواملی هـم  . اند ها تعریف کرده موقعیتاز سوي افراد یا 

تـر از بـه دسـت آوردن یـا از دسـت دادن ثـروت        دادنشان سخت ها یا از دست یابی به آن هاي مشابه است که دست ویژگی

  ).245، 1373کوئن، (اقتصادي است

 در فـرد  یـا  خانواده یک اقتصادي –توان به متغیر پایگاه اجتماعی ها با هم، میبررسی و ادغام آنهایی وجود دارد که از طریق مولفه

زن خانـه دار،نـوع مالکیـت مسکونی،شـغل      تحصیالت سرپرست خانوار، میزان درآمد مولفه 5 از تحقیق این در. یافت دست اجتماع

 .است شده استفاده سرپرست خانوار و میزان هزینه افراد در طول یک ماه



 
 

 
 

  نیات يگیر جهت در صشخاا به هنمارا یک همانند ديفر يهاارزش که ستا معتقد)2002( نسوو آل:ارزش هاي فردي -

 ادفرا ادراك در ذنفو نیز و شنگیزا ش،نگر درك ايبر را مبناهایی و پایهها ایرز ،نددار همیتارزش هـا ا .و اعمالشان کمـک مـی کنـد   

ــد می  دیجاا ــه ،ینا بر وهعالکنن ــر ر ارزش ــردي ب ــدمی  اللتد هستند م،مقد بقیه به نسبت که خاصی يپیامدها یا هارفتااي ف . کنن

  .دشو می تلقی وريضر عاملی انعنو به ديفرماهیت ارزش هاي 

  مبانی و  چهارچوب نظري: فصل سوم-2

  مقدمه تحلیلی - 2- 1

تحقیقات و بنابراین  .لی یاد می کنندمالك ما در این پژوهش سطوح تحلیلی است که در جامعه شناسی از آن در سه دسته ک

  :ه دیدگاه کلی دستهبندي کردـب سـوان در قالـیتـرا ماست   محیط زیستیاین پژوهش که همانا رفتارهاي نظریات مربوط به 

  دیدگاه خرد - 2دیدگاه کالن

  رویکردهاي نظري مرتبط با محیط زیست -2-2

  رویکرد کالن -2- 2- 1

ري در جهان واقع داراي کارکرد می باشد و هیچ رفتاري در جهان بی کارکرد یـا داراي کـارکرد منفـی    بنابر نظر کارکردگرایان هر ام

ولی مرتون سه اصل بنیادي کارکرد گرایی را نقـد کـرده و مـی گویـد برخـی      . نمی باشد و تنها امور داراي کارکرد پنهان و آشکارند

 .عناصر در جامعه کژکارکردو یا بی کارکردند

  .به نظر مالینوفسکی تمامی عناصر فرهنگی کارکرد دارند و کارکرد آن رفع نیازهاست: مالینوفسکی  -

نظریه پردازان اثباتی بر این عقیده هستند که که بایـد بـا مطالعـه طبیعـت و بـا اسـتفاده از تجربـه جهـان         :رویکرد اثباتی -

  . و استفاده از قوانین طبیعیت را جزء ضروري می دانند. راتوصیف و تبیین نمود

او به طبیعت اهمیت کمتـري مـی داد و در   . از نظر مارکس نیروهاي طبیعت باید مقهور انسان باشند:نظریه کارل مارکس  -

عوض بر این اعتقاد بود که سود اضافی نباید نصیب سرمایه دار گردد بلکه باید کارگران و نیروهـاي انقالبـی از طبیعـت و    

  .ابزارهاي مختلف استفاده نمایند

با توجه به این که هر یک از نظریه پردازان کالسیک بـه یـک بعـد مدرنیتـه     : از دید گاه جامعه شناسان کالسیکمدرنیته  -

اشاره نمودند، به عنوان مثال وبر بر عقالنیت،دورکیم بر تقسیم کار پیچیده و مـارکس بـر ابعـاد اقتصـادي تاکیـد دارد در      

این ویژگی ها ي فوق دافع هم نیسـتند بـه نظـر وي مـدرنیت در     جمع بندي این نظریات در باب مدرنیته به  نظر گیدنز 

سطح نهادي چند بعدي است و هر یک از عناصري که این سنتهاي گوناگون فکري مشخص کرده انـد در مـدرنیت نقـش    

ور بلکه باید طبیعـت را بـه طـ   . بر این اساس دیگر نمی توان انتظار در طبیعت ماندن را از دنیاي مدرن توقع داشت .دارند

بـه ایـن   .مصنوع در محیط شهري ساخت و همچنین رفتارهاي تنظیم شده اي در مقابل ان طبیعت سـاخت بشـر داشـت   



 
 

 
 

ترتیب ممکن است انسانها به دلیل این عدم قطعیت و مخاطره اي که از جانب محیط اطـراف احسـاس مـی کننـد رفتـار      

فات، در گذشته از روشهاي سـنتی و بـی خطـر بـراي     به عنوان مثال در مبارزه با آ. خویش را نسبت به محیط تغییر دهد

استفاده می شده ولیکن اکنون از سموم و کودها جهت دفع آفات استفاده می شود که این رفتار خود سبب محیط زیست 

  .آلودگی محیط زیست خواهد شد

حثی که ارائـه مـی نمایـد بـه     بر این اساس مارکوزه در کنار تمامی مبا: انسان کاال نیست:نقد جامعه مدرن از دید مارکوزه -

انسان تک ساحتی و از خود بیگانه و تبلیغات کاذب اشاره دارد که در پی این امور افراد به مصـرف گرایـی روي آورده کـه    

بدین صورت که از مواد و ابزارهاي مخـرب از  . این مصرف گرایی و مصرف زدگی زیاد سبب تخریب محیط زیست می شود

که البته این موارد جزئی از مصرف گرایـی  ... گرفته تا استفاده از ماشین هاي تک سرنشین وجمله پالستیک هاي فریزي 

نکته ي حائز اهمیت در نگرش مارکوزه آن است که وي تاکید به استفاده از منـابع طبیعـی بـومی    .مورد نظر مارکوزه است

  .دارد و سبک مصرف افراد باید متناسب با آداب و رسوم جامعه باشد

  نتیجه گیري -2-2-2

همانگونه که قبال عنوان گشت در رویکرد کالن به نظریه هاي کارکردگرایی، مالینوفسکی ، اثباتی، انتخاب عقالنی، کـارل مـارکس و   

نظریه کـارل مـارکس نگـاه ابـزاري بـه طبیعـت و منـابع        .مدرنیته از دید گاه جامعه شناسان کالسیک،گیدنز و مارکوزه اشاره کردیم

ن سایر نظریه ها با دید انتقادي به جهان اطراف نگریسته و از باب نگرانـی در مـورد مخـاطرات مـرتبط بـا محـیط       طبیعی دارد ولیک

تا نگرانـی در   البته نظریه ي اثباتی در این مورد استثناست و از پیروي در مورد طبیعت سخن با میان می آورد. زیست وارد شده اند

اهی دو گانه نسبت به طبیعت دارد و استفاده ابزاري از طبیعت را زیر سـوال نمـی بـرد    ریه ي کارکردگرایی نگظهمچنین ن. این باب

  .ولی طبق نظریات مرتون می توان گفت که به کژکارکردهاي استفاده از طبیعت میتوان اشاره کرد

  رویکرد خرد -1-2-3

به محیط زیست را با توجه به آثـاري   افراد تحت تاثیر محیط بوده و رفتارهاي مسئوالنه و غیرمسئوالنه نسبت :عملگرایی  -

برخی اوقات به نظر بالدوینی از طریق تقویت مثبت باید رفتارها جهت دار شود و گاهی نیز .که در پی دارد تکرار می کنند

 .این رفتارها باید از طریق پاداش و یا نتایجی که براي فرد دارد جهت دهی شود

جاب می کند همواره داراي کنش متقابل با همنوعـان خـود باشـد، کـنش و     اجتماعی بودن انسان ای:کنش متقابل نمادین -

از اینرو تک تک افراد جامعه، چه به شکل فردي و چـه بـه صـورت    . رفتاري که در یک بستر و محیط مشترك شکل گیرد

ل میان خـود و  جمعی با محیط اطراف خود نیز تعامل دارند، اما مدتهاست انسان با نام پیشرفت و به دست تکنولوژي تعام

بـدین  . طبیعت را، به تعارض تبدیل کرده است و در تعارض میان انسان و طبیعت این انسان است که از پاي در مـی آیـد  

صورت که با پیامدهاي مورد نظر گیدنز نتایج منفی و غیر قابـل پـیش بینـی بـراي انسـان دارد و سـبب افـول و از خـود         

  .ط و بخصوص طبیعت خواهد شدبیگانگی مورد نظر مارکوزه  و تخریب محی

بـا اصـالح نـوع جامعـه     . تضاد تحت اثر محیط اجتماعی است و حاصل سبک جامعه پذیري افـراد اسـت   :نظریه کشمکش -

 .پذیري کودکان احتمال آنکه رفتارهاي افراد در بزرگسالی نسبت به محیط زیست تغییر یابد باال می رود



 
 

 
 

متهایی که دارند به قدرت دست میابند و داشتن قدرت سبب کشمکش بر سـر  که افراد به دلیل س وي از نظر: دارندوروف  -

قدرتمندان در جامعه با تخریب محیط زیست و کشف معادن و امثال این موارد سعی در افزایش قـدرت و  . منافع گردیده 

ایـن سـمتهاي مختلـف     .ثروت خود دارند و به نظر دارندوروف این تضاد بر سر منافع در سمتها نهفته است و نه در افـراد 

  . است که منافع جدیدي را طلب کرده و در پی آن از آسیب به محیط زیست هراسی ندارند

مساله فمینیسم همان مساله یاري . فمینیسم دست کم جنبشی براي پایان دادن به ستم جنسی است:نظریات فمینیستی -

زیـرا از هـر   . از محیط زیست، مسائل فمینیسم انـد تباهی و بهره کشی . رساندن به هر شکل براي درك ستم بر زنان است

  دو بهره کشی شده و کار هر دو در نظام پدر ساالري رایگان و مفت تصور می شود

می توان عنوان داشت که کنشی معقول و هدف دار است که در بر دارنده منفعت و سود براي فـرد  :نظریه انتخاب عقالنی  -

  ..بزاري نسبت به رفتارها و کنش افراد در مورد طبیعت می باشداین نگاه دربردارنده دیدگاهی ا. باشد

  نتیجه گیري -2-2-3

همانگونه که مالحظه گردید در رویکرد خرد به نظریات عملگرایی، رفتارگرایی،کنش متقابل نمادین و کشمکش و فمینیسـت اشـاره   

یـن افـراد مـی تواننـد بـا آموزشـهایی کـه مـی         ا. وجه اشتراك همه ي این نظریات توصـیف رفتـار کنشـگران و افـراد اسـت     .گردید

کـنش  (با استفاده از قدرت تفکر و در تعامل با سایر انسانها و یا در تعامـل بـا طبیعـت   ) قضایاي هومنز،رفتارگرایی و عملگرایی(بینند

مکش باشـند مـی تواننـد    اما اگر انسانها بر سر منافع خود با یکـدیگر در کشـ  . رفتار خود را با طبیعت تنظیم نمایند) متقابل نمادین

پس به طور کلـی ایـن نظریـات    . طبیعت را قربانی نمایند و این از بین بردن طبیعت تنها نگاهی ابزاري نسبت به این مورد می باشد

است که این نظریه بـه  محیط زیست که البته نظریات فمینیستی پیشتاز دفاع از .رفتار انسان با طبیعت را توصیف وتحلیل می کنند

  .ي زنان در نظام پدرساالري و انسان با طبیعت اشاره اي وسیع دارد رابطه

  چارچوب نظري مرتبط با محیط زیست -3-3

و محـیط زیسـت   در کلیه ي نظریات مرتبط با محیط زیست دو رویکرد کلی در این باب وجـود دارد؛ رویکـرد مـرتبط بـا مخالفـان      

  .این دو رویکرد به صورت جزئی خواهیم پرداختکه در ادامه به . رویکرد موافقان نسبت به زیست محیط

  محیط زیستمخالفان حفاظت از -1-3-3

 .باید در جهت پیشرفت قدم برداشت از نظر هابز باید از طبیعت هر چه که سبب تخریب شود

  .گرچه مخالف عدم استفاده از طبیعت است ولی دیگاه مساعدتري نسبت به هابز دارد الك

  .ري از طبیعت تاکید داشته تا از این طریق انسانها در رفاه و آسایش باشندروشنگري بر استفاده ابزا

  نتیجه گیري-2-3-3



 
 

 
 

با توجه به نظریات هابز، روسو، فوگل، آدرنو و هورکهایمر،مارکس و مارکسیسم می توانیم عنوان نماییم که همگی ایـن نظریـات بـر    

ن توصیف که کنار آمدن با طبیعت سبب بازگشت به زنـدگی ابتـدایی   استفاده از طبیعت در جهت پیشرفت بشري تاکید داشته با ای

و پیشرفت بشریت با استفاده از مواد خام موجود در طبیعت  و در کل همگی بر نگـاه ابـزاري از طبیعـت تاکیـد مـی      ) هابز و روسو(

  .ورزند و آنها چیرگی بر طبیعت را سبب پیشرفت جامعه شهري می دانند

  محیط زیستاز موافقان محافظت -3-3-3

بر اساس فرضیه پندآموزي با نظریه اثباتی که در مبانی عنوان گشت همپوشانی داشته و هر دو بر ایـن نظـر هسـتند کـه      -

به گونه اي که هر دو نظریه طبیعت و محـیط  . باید با مطالعه طبیعت و با استفاده از تجربه جهان را توصیف و تبیین نمود

  .را مقدم بر آدمی دانسته اند

انسانهایی که با طبیعت تعامل دارند را اخالقی و داراي فضائل نیک می شمارد و بر تعامـل   "وحشی شریف"وسو با طرح ر -

را به دلیل همکاري و تعامل با طبیعت بهترین جامعـه مـی   ) ابتدایی(وي جامعه ي بومیان آفریقایی . با طبیعت تاکید دارد

  .داند

که انسانها در رقابت با یکدیگر کسانی که قدرت بیشـتري دارنـد در ایـن عرصـه      مالتوس تا حدودي با داروین موافق بوده -

  نسبت به فقرا پیروزند و رسیدگی به فقرا فقط سبب ایجاد بار اضافی بر سایر انسانها و طبیعت شده 

و نه حفاظت از ه بر اساس سود و منفعت افراد است نت تحت تاثیر عقالنیت ابزاري است از نظر هابر ماس استفاده از طبیع -

هابرماس استفاده از طبیعت و نگاه ابزاري به آن را جایز دانسته و در کنار آن به نقش دولتها جهت کـاهش  .محیط طبیعی

  .قائل بوده استمحیط زیست بنابراین وي به شیوه ي زندگی سیاسی در مورد .مخاطرات طبیعی تاکید می ورزد

د و تماع قائل نیست بلکه به نظر وي طبیعت یک بیگانه و غریبـه نمیباشـ  فوگل بر خالف هابرماس به جدایی طبیعت و اج -

 . طبیعت از آغاز اجتماعی است

به طور کلی مارکوزه بر رهایی انقیاد طبیعت از سوي بشر تاکید دارد و از نظر وي باید رابطه ي نادرست انسان و طبیعـت   -

 .به رابطه ي صحیح میان این دو منجر گردد

 محـیط زیسـت   هشدار در مورد خطرهاي-2)سنتی(محافظه کارانه -1:وجود داردمحیط زیستی  رویکرد از نظر گیدنز سه  -

از نظر گیدنز باید شهرنشینی نوي ایجاد شـود کـه   . و سیاست سبز) هماهنگ با رویکرد هابرماس(شیوه زندگی سیاسی -3

  پیوند صحیح این رابطه منجر گردد به رابطه ي سالم میان انسان و طبیعت و

  اکوفیمینیسم  -4-3-3

در عین حال که اکوفیمینیسم جدایی طبیعت و فرهنگ را منکر می شود، این نکته را که انسان ها هـم عنصـري از اجتمـاعی بـوم     

از این رو توجه اکوفیمینیسم به روابط و اجتماع به معنی زدودن تفاوت نیست بلکـه  .ندتایید می کندختی اند و هم متفاوت از آنشنا

اکوفیمینسم از صداي زنانی پدید می آید کـه سـلطه زیـان    . اکو فیمینسم طرفدار فراگیري است. خته با احترام آن استتصدیق آمی

. بخش بر طبیعت را تجربه کرده اند و شیوه اي را نیز که از آن طریق سلطه بر طبیعت با سلطه بر آنان در مقام زن گره خورده است

 با آشکار ساختن پیوندهاي متقابل سلطه بر طبیعت و زن نشان می دهد کـه هـردو آنهـا    اکوفیمینیسم.)111-109: 1384پویمان،(



 
 

 
 

اگر قرار بر .متعهد، امري حیاتی استمحیط زیستی جزو مسائل فمینیسم اند و اینکه اقرار صریح به وجود هر دو براي هر نوع اخالق 

ناختی را با آغوش باز پذیرا باشد زیرا سلطه بر زن از لحـاظ  پایان بخشیدن به سلطه بر زن باشد، فمینیسم می باید فمینیسم بوم ش

  )112: 1384پویمان،. (تعقلی و تاریخی به سلطه بر طبیعت گره خورده است

  :محیط زیستکارن وارن و   -1-4-3-3

وندهاي مهمی بـین  پی) یک: (شود بر دعاوي زیر قرار دارد ، اساس موضع آنچه که اصطالحاً اکوفمینیسم نامیده میاز نظر کارن وارن

درك ماهیت این پیوندها براي هر گونه درك کافی و بایسته از ستمی که بر زنـان  ) دو. (سرکوب زنان و سرکوب طبیعت وجود دارد

هـایی کـه بـراي     حل ، راه)چهار(شناختی را شامل باشد و  نظریه و عمل فمینیستی باید دیدگاهی زیست بوم) سه(رود الزم است،  می

  )140: 1380بري،. (شود باید یک دیدگاه فمینیستی را هم در برگیرد شناختی اتخاذ می وممسایل زیست ب

  :محیط زیستپالنت و  -2-4-3-3

ایم پا به  اي که همه در آن به دنیا آمده سازد تا از جهان دو شقه شده برقرارکردن پیوند بین فمینیسم و محیط زیست، ما را قادر می 

کنـیم بـه دیـدن اینکـه روابـط مـا بـا یکـدیگر چـه طـور در            انداز جدید شروع می پناه، از این چشم جان از این موضع و. بیرون نهیم

اي  هاي فراوانش، تبـدیل بـه مثـال و اسـتعاره     تجاوز به طبیعت در تمام شکل و شمایل. مان با جهان طبیعی بازتاب یافته است روابط

اي به راسـتی بیمـار، الیـه بـه الیـه       به این ترتیب، جامعه. گیرد به خود می شماري که هاي بی شود از تجاوز به زن، در تمام شکل می

است کـه کـارش مجزاکـردن    » عقالنیتی«اي انباشته از روابط توأم با از خودبیگانگی که یکسره متصل به  کند، جامعه چهره عیان می

  )143: 1380بري،. (از طبیعت است» انسان«

این استنباط را کنیم که فمینیست اساسا ضد تسلط بر طبیعت است و زنان و طبیعـت هـر دو    به طور کلی می توانیم از مباحث باال

را انجام داده کـه هماننـد   ... زنان کارهایی مانند آشپزي، رفت و روب و. اند  داري صنعتی در عذاب از جانب پدرساالري و نظام سرمایه

همچنین زنان به دلیل انجام کارهاي خانگی تاثیر زیـادي بـر سـبک    . بهره کشی از طبیعت این کارها مفت و رایگان پنداشته میشود

  .زندگی و مصرف دارند که از این لحاظ رفتارهاي زنان حائز اهمیت است

 اقتصادي -پایگاه اجتماعی -5-3-3

. شده باشد اشـاره دارد  وبر در تعیین قشر اجتماعی عالوه بر ثروت بر میزان مشترکی از اعتبار و افتخار نیز که از جانب اجتماع تأیید

منزلت اقتصادي با شاخص هاي دسترسی به امـوال، خـانواده،   : مجموعاً بر اساس نظر وبر قشربندي بر سه عامل اصلی بنا شده است

علم و دانـش، سـکونت، لبـاس و بطـور خالصـه       ،  شغل ، سرمایه و محل سکونت، منزلت اجتماعی شامل شکل زندگی، شیوه مصرف

بعد سوم پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی قدرت است که مانند دارایی پدیده اي عینـی و    . بیت در معناي وسیع کلمه صورتی خاص از تر

بنابراین قسمت اعظم منـابع قـدرت را   . قابل تملک نیست بلکه قدرتهاي قانونی هستند که معموالً با یک نقش معین همراه هستند 

وبر نیز عالوه بر معیارهاي عینی به برداشت ذهنی و شخصی افـراد از موقعیـت   . ودمی توان با نقش اجتماعی که فرد دارد تحلیل نم

از نظر تأمین هنگامی کـه منطقـه    .طبقاتی شان اهمیت می دهد، زیرا تأثیرات این برداشت شخصی در رفتار افراد منعکس می شود



 
 

 
 

سطح تحصیالت و شـغل و درآمـد بـاال هسـتند      محل سکونت عامل تعیین کننده قشر اجتماعی باشد، افراد مناطق پایین که داراي

براي اعتبار بخشیدن به ادعاي شایستگی سطح باالتري از سبک زندگی مبتنی بر نوع مصرف را مورد پیروي قرار میدهنـد کـه ایـن    

ز لحـاظ پایگـاه   از این طریق افراد به ادعایشان براي سطح باالتر ا. امر، می تواند شامل حال الگوي مصرف کاالهاي فرهنگی نیز باشد

  . باشد اجتماعی رسمیت می

  ارزشهاي فردي -6-3-3

، قــدرت، امنیــت، ســنت، )توفیــق طلبــی(ارزشــهاي فــردي از نظــر شــوارتز عبارتنــد از خــود رهبــري، برانگختگی،لذت،پیشــرفت 

کـه معنـاي    در این تحقیق به مسئله معنویت جهت بررسی ارزشهاي فردي پرداخته شده اسـت . معنویت،خیرخواهی و جهانی بودن

داللت بر آرامش درونی از طریق تعالی زندگی روزمره،ارزشھای مرتبط با این موضوع ش�امل " :آن از نظر شوارتز عبارتند از

." زندگی معنوی، مفھوم در زندگی،ھماھنگی و تفکیک درونی  

  پیشینه تحقیق -4

خودکفایی خواهـد   به کمتر مصرف زده کشور و معهجا .کشورهااست لجام گسیخته مصرف گرایی ازمعضالت بسیاري از رشد امروزه،

جامعه  کل فرهنگ سازي در به که این خود کنند نهادینه خانواده درون را فرهنگ صرفه جویی میتوانند زنان ارتباط، این در ..رسید

  )131: 1390کارپرور،(.شد خواهد منجر

 کـاال  بـه  نسـبت  رفتار مصرف کنندگان تعیین در متغیر نمهمتری هوا آلودگی به نسبت نگرش که دریافت ( 1971 ) کاسارجیان -

 بـا  سـازگار  اسـتفاده  و خرید باعث را زیست محیط به نسبت آگاه نحوه ي زندگی به مثبت نگرش نیز)1988  بالدرجان (است بوده

  .)147: 1390محمدیان و ختایی،. (است زیست دانسته محیط

براي استفاده از محیط زیسـت مـی توانـد     تماعی،هنجارهاي فردي و اجزیستی محیط بازاریابی )  1390(از نظر محمدیان و ختایی

                                .بازدارنده باشد

پژوهش ایـن   نتایج .است داشته اهمیت بیشتري محیطی زیست نگرشهاي رفتاري بعد پژوهش محمدیان و ختایی، نتایج بر اساس -

 میکروب، به محصوالت این بودن آلوده دلیل به میتواند و این دارند بازیافتی محصوالت خرید هب اندکی تمایل افراد میدهد؛ نشان دو 

محمـدیان و  (دارد مسـئله اهمیـت   ایـن  شدن روشن جهت مسئوالن تالش .باشد دیگري موارد یا نبودن در دسترس بودن، نامرغوب

                )156: 1390ختایی،

ین عامل تهدید کننده سالمت محیط زیست زباله بوده و نیز سـریع تـرین اقـدام بـراي حفـظ      بر اساس نتایج بدست آمده مهم تر -

در این راستا ترویج فرهنـگ اسـتفاده از طبیعـت و پـیش بینـی متـون آمـوزش        . محیط زیست جمع آوري و دفن زباله ها می باشد

                                                ) 1384:54  نجـف پـور و همکـاران،   .(برشـمرد مناسب در محتواي درسی مقاطع تحصیلی مختلف را می توان از مهم ترین اقدامات 

   



 
 

 
 

 مطالعـه (اکوفمینیستی برنگرش تاکید شهري با زیست محیط حفظ در زنان مشارکت بر مؤثر رحمانی در تحقیقی با عنوان عوامل -

 اشـتغال  سـاعات  و فرزنـدان  تعـداد  سـن،  بـا  زنـان  مشـارکت  میزان :دهد می نشان )تهران شهر شهرداري 8 و6 اطقمن :موردي ي

 .دارد مستقیم مسکن همبستگی تصرف ي ه نحو و وضعیت ، سکونت مدت خانوار، هزینه تحصیالت، میزان با و همبستگی معکوس

 .باشـد  مـی  زبالـه  بازیافـت  هاي طرح در ، شرکت باشند داشته اي ندهساز همکاري آن در توانند می زنان که هایی فعالیت جمله از

 می آوري جمع منازل از  % 85 تا 80  شهري هاي زباله حجم چون بیشترین که باشد می صورت این به زنان با ها طرح این ارتباط

 همکاري و بوده طرحها این مخاطب گروه بیشترین زنان ، باشد می  )خانه(مبدأ از زباله ،تفکیک بازیافت روش ترین اقتصادي و شود

                                                                                                .شـود  محسـوب مـی   هـا  طـرح  ایـن  موفقیـت  اصـلی  کلیـد  آنـان  سـازي  توانمنـد  کلـی  طور به و محیطی زیست هاي نیز آگاهی و

 و تظـاهري  مصـرف  بـین  کـه  دادنـد   نشان "تهران شهر زنان نزد مصرف الگوي بررسی"قیقی با عنوان وارسته فر و تهرانی در تح -

 به باید را صحیح مصرف. شده مشاهده باالیی حد در زنان بیشتر بین در مصرف تظاهري. دارد رابطه وجود زنان مدرن مصرف الگوي

 نباید اي رسانه تبلیغات هدف . داد نشان زنان به تلویزیون و دیوویژه را به جمعی هاي رسانه طریق از رسمی غیر آموزش هاي شیوه

 .ببگیـرد  در نیـز  را ایـران  جامعـه  فرهنگـی  هویـت  به مربوط هاي ارزش باید بلکه باشد، تجاري براي کاالهاي تبلیغ به معطوف تنها

-56: 1388وارسـته فـر و تهرانـی،   (گیرد  رتشویق قرا مورد باید دارند، خاص توجه ملی، فرهنگی، انسانی، هاي ارزش به که تبلیغاتی

61                           .(  

امـروزه  . آگاهی دارند و به همین دلیل در زندگی خود تغییراتـی ایجـاد کـرده انـد    محیط زیست از نظر مقدم امروزه زنان در مورد  -

بع تغییري در الگوي مصرف خویش ایجاد نمـوده  زنان به طبیعت احترام گذاشته و از طریق درست مصرف کردن کاالها، انرژي و منا

محـیط  تحلیلـی بـر فرهنـگ    "در تحقیق شاهنوشی با عنـوان  -) 244: 1386رضایی مقدم،.(ابزار زنان آگاهی و خود باوري است. اند

ی مردم اصفهان بـا سـه شـاخص آگـاه    محیط زیستی عنوان می نماید که فرهنگ "مردم اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن زیستی 

وي در این پیمایش به این نتیجه رسید کـه  .مشخص می شودمحیط زیستی ، نگرش زیست محیطی و سبک زندگی محیط زیستی 

اقتصـادي و محـل تولـددر فرهنـگ     -عواملی چون جنس، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت، نزدیکی با طبیعت، پایگاه اجتمـاعی 

  .زیست محیطی موثر است

بیشتري دارند و افراد با سـواد بیشـتر ، آگـاهی بیشـتري نسـبت بـه       محیط زیستی ن سن افراد آگاهی از نظر شاهنوشی با باال رفت-

  ) 30: 1386شاهنوشی،(دارندمحیط زیست 

عنوان داشت که زنان شهري، به ویـژه زنـانی کـه در شـهرهاي بـزرگ، بـا آلـودگی         1388از نظر هماالنتا به نقل از ویسی در سال -

در اولویت قرار دارند؛ زیرا کمتـر قشـري از زنـان چنـین     محیط زیستی گریبان اند، براي دریافت آموزش  صوتی، هوا، زباله دست به

  .مشکالتی دارند

، نگـرش  محـیط زیسـتی   به پنج بعد دانش بوم شناسی، ارزشـهاي  محیط زیستی در تبیین ابعاد آگاهی هاي  2005ژوکا در سال  -

همچنین فرد خود را پایبند محیط زیست احساس کند .اشاره می کندزیستی  محیط، گرایش به سبک زندگی و عمل محیط زیستی

وي که زنان در مدیریت مصرف آب، انـرژي، تهیـه و مصـرف مـواد     . داشته باشدمحیط زیستی و در زندگی روزمره نیز سبک زندگی 



 
 

 
 

ت مصـرف آب، انـرژي ارزش زبالـه،    غذایی، تهیه ي پوشاك، فراهم سازي بهداشت و تنظیم خانواده نقش دارند، پس بایـد از مـدیری  

  .فواید بهداشتی و استفاده از آن آگاه باشند

انجـام گشـت بـا     1383نصیر پور در تحقیقی با عنوان آموزش زیست محیطی زنان و تغییر در الگوهاي مصرف جامعه که در سال  -

گرایش به . لکه به شدت مصرف زده استطرح این نکته که در جامعه ما چه شهري و چه روستایی نه فقط به شدت مصرف کننده ب

استفاده از پالستیکها چه به شکل ظروف یکبار مصرف و چه به صورت پوشش و فویل غذا و حتی خرید و نگهداري موادغذایی، یـک  

  .رفتار رو به گسترش در کل جامعه ماست، اما اثر مخرب آن بر محیط زیست کامال مورد غفلت قرار گرفته است

 اسـتانهاي  :مـوردي  مطالعـه (ایـران  شـمال  در مسئوالنه زیست محیطی رفتارهاي و اجتماعی هشی با عنوان سرمایهعقیلی در پژو -

محـیط   بـه  نسـبت  مسئوالنه رفتارهاي ، مسئوالنه عنوان می کند که محیط زیستی  رفتارهاي مورد در) گلستان و مازندران گیالن،

 مجمـوع  در .طبیعی میگردد منابع از حفاظت و سوخت و انرژي در مصرف جویی صرفه شامل بیشتر مطالعه مورد مناطق در زیست

اسـت   بـوده  درصـد غیرمسـئوالنه   30 و مسـئوالنه  درصـد  70 حـدود  در مطالعـه  افـراد مـورد   رفتـار  کـه  نمـود  اسـتنباط  میتـوان 

 )1388:13عقیلی،(

 عمـل  محـیط  حفـظ  بـراي  تمایالتشان است به مشکل مردم از بسیاري براي غربی کشورهاي در گرفته صورت تحقیقات براساس - 

 (میشـوند  مواجـه  خـود  رفـاه  و آسایش به دادن اولویت به نیاز یا محیط، براي حفظ هزینه هایی پرداخت با که زمانی ویژه به کنند؛

  )1994:برتون و تامپسون

  یافته هاي تحقیق -5

مـورد بررسـی از لحـاظ ویژگـی هـاي جمعیـت       در بخش اول نمونـه  . این فصل از دو بخش توصیفی و استنباطی تشکیل شده است

افراد، ارزشهاي فردي مورد بررسی قرار مـی گیـرد و سـپس در بخـش اسـتنباطی  پاسـخ بـه دو        محیط زیستی شناختی، رفتارهاي 

  .فرضیه مطرح شده می باشد

  بخش توصیفی تحقیق -5- 1

  شناختی پاسخگویانهاي جمعیتویژگی -5- 1- 1

درصد آنان تحصیالتی در سطح دیپلم ،  32. اندیان باسواد و داراي تحصیالت غیر حوزوي بودهدرصد پاسخگو 100:  تحصیالت   -

 2درصد ابتدایی و  4درصد فوق لیسانس،  6درصد راهنمایی،  8درصد،  10درصد لیسانس، متوسطه و فوق دیپلم هر کدام  28

  . انددرصد خواندن و نوشتن داشته

  .انددرصد مجرد بوده 2درصد همسر فوت شده و تنها  6تأهل، درصد پاسخگویان م 92: وضعیت تأهل -



 
 

 
 

درصد آنان همسر سرپرست خانوار،  74. انددرصد پاسخگویان خود، سرپرست خانوارد بوده 18: نسبت پاسخگو با سرپرست خانوار -

سبت دیگري با سرپرست درصد دیگر نیز ن 2همچنین . انددرصد نسبت پدربزرگی با سرپرست خانوار داشته 2درصد فرزند و  4

  .اندخانوار داشته

  .درصد مستأجر هستند 36درصد پاسخگویان مالک منزل خود بوده در حالی که  64: نوع مالکیت مسکونی -

درصد  5/24درصد داراي شغل آزاد،  6/30درصد از سرپرستان خانوار کارمند،  7/32: عنوان دقیق شغل سرپرست خانوار -

  .انددرصد را به خود اختصاص داده 1/4ار، دانشجو و مهندس نیز هر کدام دخانه. بازنشسته بودند

  .درصد پاسخگویان شیعه مذهب هستند 100: مذهب   -

  .بنا به فرضیه ي تحقیق این متغیر کنترل شده و تمامی پاسخگویان زن هستند: جنسیت  -

  .سال است 20ن مقدار آن و کمتری 67سال، بیشترین مقدار آن  42میانگین سنی پاسخگویان : سن  -

نفر و کمترین  7عضو تحت تکفل داشته که بیشترین تعداد آن  4هر سرپرست خانوار به طور متوسط : تعداد اعضاي تحت تکفل -

  .نفر است 2تعداد آن 

آن نیز تقریباً میانگین . میلیون تومان است 2هزار تومان و بیشترین مقدار  300کمترین مقدار : خرج خانواده به هزار تومان   -

  . باشدهزار تومان می 800

. درصد پاسخگویان اظهار داشتند که در محله زندگی خود مشکل بهداشتی ندارند 19: مهمترین مشکل بهداشتی محله زندگی -

ها از سوي ها، قرار ندادن به موقع زبالهدرصد، وجود گربه 3/14ها هر کدام آوري نشدن به موقع زبالههاي ولگرد و جمعوجود سگ

وساز و ها، ساختدرصد و عدم وجود مکان مناسب جهت قراردادن زباله 5/9ساکنین و عدم وجود سیستم تفکیک زباله هر کدام 

درصد آراء  8/4ها هر کدام آوري زبالهوروب بعد از جمعآلودگی ناشی از آن، عدم وجود سطل زباله، بوي فاضالب، عدم رفت

 . اندکل بهداشتی محله زندگی، به خود اختصاص دادهعنوان مشپاسخگویان را به

  هاي توصیفی متغیرهاي تحقیقآماره  -1جدول

 حداکثر حداقل میانگین متغیر

 100 1 39/59 محیط زیستیرفتارهاي 

  100 1 22/83 هاي فرديارزش

 

 100 1 06/50 اقتصادي-اجتماعیپایگاه 



 
 

 
 

ي این است که توجه پاسخگویان به محیط زیست زیاد دهنده، نشان39/59ان در بین پاسخگویمحیط زیستی میانگین رفتارهاي 

. ها در بین پاسخگویان از اهمیت باالیی برخوردار استهاي فردي بیانگر این نکته است که این ارزشمیانگین متغیر ارزش. است

  .هی در حد متوسط برخوردار هستنداقتصادي نیز مؤید آن است که پاسخگویان از پایگا-میانگین متغیر پایگاه اجتماعی

  سنجش پایایی -2-5

برابر ) محیط زیستیرفتارهاي (مقدار آلفا براي متغیر وابسته . ها از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده استبراي سنجش پایایی گویه

  .ها استاالي گویهبدست آمده است که نشان دهنده میزان همبستگی ب 68/0) هاي فرديارزش(و براي متغیر مستقل  77/0

  بخش استنباطی تحقیق- 5- 3

  آزمون نرمال بودن متغیرهاي تحقیق 2جدول

 Kolmogorov-Smirnov Z( Sig) متغیر

  427/0 محیط زیستیرفتارهاي 

 002/0 هاي فرديارزش

 731/0 اقتصادي-اجتماعیپایگاه 

هاي فردي ع حالت نرمال است در حالی که متغیر ارزشداراي توزیمحیط زیستی اقتصادي و رفتارهاي -متغیرهاي پایگاه اجتماعی

  .باشداز توزیعی غیر نرمال برخوردار می

  محیط زیستیهاي فردي و رفتارهاي ارزش رابطه: فرضیه اول

از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده محیط زیستی هاي فردي و رفتارهاي براي بررسی وجود همبستگی بین دو متغیر ارزش

  (R: .443, sig: .001). یجه این آزمون بیانگر وجود رابطه بین این دو متغیر استنت. است

  محیط زیستیاقتصادي و رفتارهاي - پایگاه اجتماعی رابطه:فرضیه دوم

از ضریب همبستگی پیرسون محیط زیستی اقتصادي و رفتارهاي -به منظور بررسی وجود همبستگی بین دو متغیر پایگاه اجتماعی

 (R: .055, sig: .353). نتیجه این آزمون بیانگر عدم وجود رابطه بین این دو متغیر است. ه استاستفاده شد

 

 

 

  



 
 

 
 

 آزمون فرضیات 3جدول

 محیط زیستیرفتارهاي : متغیر وابسته

 متغیرهاي مستقل مقدار آماره آزمون مورد استفاده سطح معناداري

 هاي فرديارزش 443/0 اسپیرمن  001/0

 اقتصادي-پایگاه اجتماعی 055/0 پیرسون 353/0

 

 آزمون فرضیات 4جدول

  آزمون R squre R  معناداري

 رگرسیون .571 .326 0.00

 

 آزمون فرضیات 5جدول

Model درجه آزادي مجموع مجذورات F معناداري 

 000a. 23.204 1 1.822 رگرسیون 1

   48 3.770 باقیمانده

   49 5.592 کل

  

تاثیر گذار است محیط زیستی اجتماعی بر رفتارهاي -شخص گردید که ارزش هاي فردي و پایگاه اقتصاديدر مدل رگرسیونی باال م

  .و این مدل معنادار می باشد

  آزمون فرضیات 6جدول

  آزمون بتا  معناداري  نتیجه

ــاثیر ارزش مــذهبی بــر رفتارهــاي  .571 0.00  تایید شد محــیط ت

 زیستی

اجتماعی بـر رفتارهـاي   -يتاثیرپایگاه اقتصاد  0.034  .78  رد شد

  محیط زیستی

  



 
 

 
 

مـورد تاییـد قـرار گرفـت لـیکن تـاثیر  پایگـاه        . 571با میـزان بتـا ي   محیط زیستی به طور جزیی ارزش هاي مذهبی بر رفتارهاي 

  .اجتماعی رفتارهاي زیست محیطی مورد تایید قرار نگرفت-اقتصادي

 

 بحث و نتیجه گیري-6

تهدید کننده سالمت محیط زیست زباله بوده و نیز سریع ترین اقدام بـراي حفـظ محـیط زیسـت     با توجه به اینکه مهم ترین عامل 

از منازل جمع آوري مـی شـود و   %) 85تا 80(جمع آوري و دفن زباله ها می باشد و از طرفی چون بیشترین حجم زباله هاي شهري

بیشترین گروه مخاطب طرح هاي حفاظـت محـیط زیسـت    می باشد، زنان ) خانه(اقتصادي ترین روش بازیافت، تفکیک زباله از مبدا

و به طور کلی توانمند سازي آنان کلید اصلی موفقیت این طرح هـا محسـوب مـی    محیط زیستی بوده و همکاري و نیز آگاهی هاي 

رح شود ، یافته هاي تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم نبود برنامه هاي منسجم جهت حفاظت از محیط زیست و اجـراي طـ  

تفکیک زباله ها وعدم تفکیک اصولی زباله ها ، توجه پاسخگویان به محیط زیست زیاد بوده و آمادگی و تمایل زنان به لحاظ اهمیت 

  . این امر بسیار دلگرم کننده است

 هگذشـت  دهـه هـاي   طـول  همچنین نتایج پژوهش موید این ادعاي پژوهشگرانی چون  محمدیان و ختایی می باشد که معتقدند در

 که به اصطالح هستند کاالهایی خواستار گروه این و یافته جهان در مالحظه اي قابل افزایش مصرف کنندگان محیطی زیست آگاهی

درصد از آنها با استفاده از المپ کم مصرف کامال موافـق   80طبق پاسخ هاي افراد مورد بررسی . میشوند نامیده "طبیعت دوستدار"

  .افراد از کاالهایی که داراي مواد بازیافت شده هستند استفاده می کننددرصد از  50هستند و حدودا 

طبق نتایج بدست آمده تعداد زیادي از خانواده ها از ظروف نایلونی و یک بار مصرف استفاده می کنندکه بر اساس نظریه انسان تک 

که ازبه کاربردن مواد و ابزارهاي مخرب  بدین صورت. ساحتی مارکوزه، این  مصرف زدگی زیاد سبب تخریب محیط زیست می شود

همگی جزئی از مصرف گرایی مـورد نظـر مـارکوزه    ... از جمله پالستیک هاي فریزي گرفته تا استفاده از ماشین هاي تک سرنشین و

  .است

وشـن کـردن   هاي مناسبی را در طبیعت جهت آتش رهاي مرتبط باید مکاندرصد پاسخگویان معتقدند سازمان 98نکته دیگر اینکه 

پس می توان گفت انجام فعالیت هاي فرهنگی و اشاعه مصرف سایر سوخت ها بجاي هیزم درختان امري ضروري و .بینی کنندپیش

  )نجف پور و همکاران.(گریزناپذیر است

دارنده منفعـت  نکته دیگر اینکه با توجه به نظریه انتخاب عقالنی می توان عنوان داشت که کنشی معقول و هدف دار است که در بر 

در نتیجه مـی  . این نگاه دربردارنده دیدگاهی ابزاري نسبت به رفتارها و کنش افراد در مورد طبیعت می باشد. و سود براي فرد باشد

بایست در زمینه  این امر که حفاظت از محیط زیست به نفع افراد است فرهنگ سازي مناسب صورت گیرد تا افراد تمایل بیشـتري  

تمایـل دارنـدبراي کـاهش آلـودگی      درصد پاسخگویان 42در پژوهش حاضر نیز . حفاظت از محیط زیست نشان دهندنسبت به امر 

برخی اوقات به نظر بالدوینی از طریق تقویت مثبـت بایـد رفتارهـا    . که این درصد باید افزایش یابد. اطراف منزلشان، پول خرج کنند



 
 

 
 

تشـویق هـا و پاداشـهاي    .ریق پاداش و یا نتایجی که براي فرد دارد جهت دهی شود جهت دار شود و گاهی نیز این رفتارها باید از ط

 .شهرداري و سایر سازمان هاي مسئول می تواند انگیزه بیشتري در شهروندان به منظور حفاظت از محیط زیست ایجاد کند

نکـه پایگـاه افـراد سـبب رعایـت مسـائی       یعنی آ وجود نداشتمحیط زیستی طبق نتایج، رابطه اي بین پایگاه اجتماعی و رفتارهاي 

  .لذا نظریات مارکس در زمینه پایگاه طبقاتی در این مطالعه مورد تایید قرار نگرفت محیطی نخواهد شد زیست

ها در بین پاسخگویان از اهمیت باالیی برخوردار است و به طـور  هاي فردي بیانگر این نکته است که این ارزشمیانگین متغیر ارزش

  . یج نشان داد ارزش هاي مذهبی بر رفتارهاي زیست محیطی موثرندکلی نتا

در پایان باید به این مساله توجه داشت که همکاري زنان وابسته به اقدامات اساسی و پایه اي است و این اقدامات می تواند در قالـب  

، اقدامات اساسی از سـوي مـدیریت شـهري و     وجود قوانین. فعالیت هاي دولتی و فرهنگی تاثیر زیادي بر همکاري زنان داشته باشد

فرهنگ سازي و تبلیغات، زمینه هاي الزم را براي امکان بالقوه ي همکاري زنان به عملکرد بالفعل در جهـت حفـظ محـیط زیسـت     

  .شهري فراهم می نماید

  پسشنهادات کاربردي -7

 ي باره در هاي جدید مسؤولیت باید ند،دار خود زیست محیط با تري صمیمی ترو نزدیک ارتباط زنان که جایی آن از -

 حساسیت توان می مدیریت و گیري تصمیم فرآیندهاي در زنان دادن دخالت با .نمود محول آنان به زیست محیط حفظ

 گیري تصمیم هاي رده در زنان حضور میزان متأسفانه ولی نمود فراهم را محیطی زیست جهت مشارکت ، الزم هاي

 و توانمندیهاي فکري از گردد می باعث و داشته منفی تبعات امر این . باشد می اندك یاربس ما کشور در ومدیریتی

  .نیاید عمل به مناسب ي استفاده جامعه جمعیت از نیمی تخصصی

 .نمایند رارفع زیست محیط حفظ در محلی مشارکت باید موانع امر مسؤولین -

 نگرش تغییر براي . باشد می آنان خود کردار و پندار به ربوطم زنان هاي توانایی به نسبت جامعه منفی دیدگاه از بخشی -

 و مستعد توانا، مردان اندازة به حداقل که بدانند باید زنان .نمود ایجاد تحول زنان خود افکار در باید ابتدا نادرست هاي

 هاي نگرش این بردن نبی از جهت در امر مسؤولین. جویند بهره خویش یی توانا و ظرفیت از باید و هستند اتکاء قابل

 هاي پیک طریق از و دهند تشکیل ... و استقالل نفس، به اتکاء خودباوري، تقویت براي را خاصی هاي دوره باید نادرست

 خود تقویت در راه این واز برسانند آنان اطالع به را زنان ي سازنده مشارکت و ها موفقیت نامه خبر و بولتن داخلی،

 .ندشو مؤثرواقع زنان باوري

 فرهنگ درنتیجه باشند داشته مبدا از زباله تفکیک امر در توانند می اي سازنده مشارکت شهري زنان که جایی آن از -

  .گیرد قرار شهري مدیریت کار دستور در باید زباله تفکیک چگونگی و سازي

 تشویق مردم براي صرف نظر کردن از یارانه هاي خود و اختصاص آن به محیط زیست -

صرف  یارانه هاي خودافرادي که از گرفتن  تا آنان به مردم در جهت حفاظت از محیط زیست و اطمینان به آگاهی دهی -

 .خواهند شداند با محیط زیست سالم تري در آینده روبرو  نظر کرده



 
 

 
 

  

  

  

 
  :منابع و ماخذ  -٨
 

   نظریه هاي جامعه شناسی،تهران،سروش،چاپ دوم ) 1381(تقی .آزاد ارمکی   -

 18و  5ادهمی ، بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محـیط زیسـت شـهر تهـران مطالعـه مـوردي منـاطق         اکبر زاده و -

  شماره اول.سال اول.مجله تخصصی جامعه شناسی.تهران

  گزارش کوتاه، :انصاري، طیبه راهبردهاي زنان شهر رفسنجان در مصارف خانگی مواد شوینده -

 ران، نشر نیجامعه شناسی سیاسی، ته  ،)1387(بشیریه، حسین -

-مارکسسم انتقـادي، بخـش هفتم،مجلـه سیاسـی    :بشیریه حسین ،تاریخ اندیشه ها و جنبش هاي سیاسی در قرن بیستم -

 72-71اقتصادي، شماره 

عبدالحسین عبدالوهاب، انتشارات جهـاد دانشـگاهی   : مقدمات و مقاالت مترجم:اخالق محیط زیست) 1382(بن سن، جان -

 مشهد،تهران

انتشـارات سـازمان   . محمـد مهـدي رسـتمی شـاهرودي    : متـرجم . اخالق زیست محیطی جلد اول) 1382.( جان. بن سن -

  چاپ اول آبان . حفاظت محیط زیست

انتشـارات سـازمان   . محمـد مهـدي رسـتمی شـاهرودي    : مترجم. اخالق زیست محیطی جلد دوم)  1383.( بن سن، جان -

 چاپ اول اردیبهشت. حفاظت محیط زیست

بررسـی وضـعیت عوامـل زیسـت     ) 1386(ارلویی علی، محمدي  کلهري ابراهیم،محمدي حسینپور نجف عبدالحسین،عم -

محیطی در ارتباط با سالمت جامعه شهري ایالم ،مجله علمی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـالم،دوره پانزدهم،شـماره سـوم ،       

  54-53-52صص

 نوید شیراز زاده، عبدالعلی لهسایی:،ترجمه شناختی ساخت نظریه جامعه ،) 1372( جاناتان. ترنر -

تلفیق کنش و ساختار در اندیشۀ گیدنز، بوردیو و هابرماس و تاثر آن ) 1388(حسینیان امیري، مرضیه. توحیدفام، محمد  -

  پژوهشنامۀ علوم سیاسی، سال چهارم، شمارة سوم، تابستان . بر جامعه شناسی جدید

  . ارات سمت،انتش. تهران.نظریه هاي جامعه شناسی). 1388(توسلی، غالمعباس  -

 اخالق زیست محیطی، ترجمه گروه مترجمان جلد دوم نشر توسعه چاپ اول )  1384(پ پویمان.لوئی -

  .،ترجمه علی اصغر سعیدي،تهران ،انتشارات کویر)گفتگو با آنتونی گیدنز(،معناي مدرنیت،1384پیرسون ،کریستوفر، -

  .حمود شارع پور، انتشارات بازترجمه ي دکتر م:توسعه ي فرهنگی و محیط زیست،) 1380(تومه ژرژ -

 329-323، صص 1390،زمستان 4.مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره دهم،ش) 1390(جابري، علی  -

 شناسی، تهران،نشر نی،  هاي متأخر جامعه ، نظریه) 1388(پور، حمیدرضا و محمدي، جمال جالئی -



 
 

 
 

همـایش بـین   . در ارتقـاي کیفیـت زنـدگی جوانـان     نقش سرزندگی فضاهاي شهري). 1391(حبیبی، کیومرث و همکاران -

  اردیبهشت . المللی طراحی شهري از تئوري تا عمل در ایران

، مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیسـت، مجلـه ي مطالعـات    )1388(رمضانی قوام آبادي محمد حسین -

  اجتماعی روانشناختی زنان

ر بـر مشـارکت زنـان در حفـظ محـیط زیسـت بـا تاکیـد بـر نگـرش           ، عوامـل مـوث  )1388(رحمانی بیژن، مجیدي بتـول  -

  .7.شهرداري شهر تهران، فصلنامه جغرافیایی آمایش،ش 8و6مطالعه مودي مناطق (اکوفمینیستی

محسن ثالثی، تهران، انتشارات علمی، چاپ چهـارم،  : شناسی در دوران معاصر، مترجم نظریه جامعه) 1379(ریتزر، جورج  -

 . 603-600ص

  ، نقش زنان در مدیریت پسماند شهري مجله مدیریت پسماند،بهار)1386(قدم، مهسا و رضی کرد محله، الدنرضایی م -

 .،کشاکش آراء در جامعه شناسی ،چاپ اول، تهران ، نشر نی) 1386(سیدمن،استیون  -

چـاپ اول،  سازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،     . جامعه شناسی شهري) 1387(شارع پور، محمود -

  زمستان 

تحلیلی بر فرهنگ زیست محیطی مردم اصـفهان و برخـی عوامـل    ) 1386(شاهنوشی مجتبی و عبداللهی عظیمه السادات -

 34-15موثر بر آن، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان،

،تحلیلی بر فرهنگ زیست محیطی مردم اصـفهان و برخـی عوامـل    )1386(شاهنوشی مجتبی و عبداللهی عظیمه السادات -

 .موثر بر آن، مجله ي پژوهش اصفهان

مجلـۀ  . نقش آسایش محیطی در فضاهاي شـهري در پیشـگیري از ناهنجـاري هـاي رفتـاري     .  )1386(صالحی، اسماعیل -

 .، زمستان44محیط شناسی، شمارة 

   .161-180: ، زمستان ، صص24نامۀ علوم اجتماعی، شمارة . روابط اجتماعی در فضاي شهري )1383(طالبی، ژاله  -

 در مسـئوالنه  زیست محیطـی  رفتارهاي و اجتماعی سرمایه) 1388(،خوشفر غالمرضا، صالحی صادق عقیلی سید محمود -

  16، علوم کشاورزي و منابع طبیعی، جلد )گلستان و مازندران گیالن، استانهاي :موردي مطالعه(ایران شمال

ي علمـی پژوهشـی اقتصـاد اسـالمی، سـال      ، اصالح الگوي مصرف و محـیط زیسـت، فصـلنامه    )1388(فراهانی فرد سعید -

  .،تابستان34نهم،شماره 

رابطه بین دانش زیست محیطی و رفتارهاي محافظـت از محـیط،   ) 1386(فردوسی سیما، مرتضوي شهناز، رضوانی نعیمه -

  164-151صص  -2007، بهار،53پژوهشنامه علوم انسانی شماره 

 .16هران، ابجد، چاپ اول، تابستان، ، صشناسی، ت مبانی جامعه) 1374(اهللا مقدم، امان قرائی -

قضاوي منصوره، لیاقتدار محمدجواد، عابدي احمد،تحلیل محتواي کتابهاي علوم تجربی دوره ابتـدایی از لحـاظ توجـه بـه      -

  .98. معضالت زیست محیطی، مجله تعلیم و تربیت،ش

 .131،ص)صه مطالعات زنان و خانوادهفصلنامه اي در عر(، زنان و اصالح الگوي مصرف، طهورا)1390(کارپرور ریحانه -

  .221شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران، چاپخش، چاپ اول، ، ص فرهنگ جامعه)  1367(کرامبی آبر، نیکالس و دیگران -

  عباس مخبر، تهران نشرآگه،چاپ دوم زمستان : نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، مترجم) 1381(کرایب، یان  -



 
 

 
 

، ، 32حیـدري و حمیـد پوررنـگ، فصـلنامه راهبـرد، شـماره        مدرنیت در آراي گیـدنز، حامـد حـاجی   ) 1383(کرایب، یان -

  .376-365ص

  نظریه تاریخ مارکس، راسخ افشار،محمود، نشر اختران، چاپ اول   ،)1387(آلن کوهن، جرالد -

  .اپ هفتمزندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، محسن ثالثی، تهران، علمی، چ(1388)کورز، لوئیس؛  -

 75-76مارکوزه و جهان سوم، مجله سیاسی و اقتصادي، شماره ) 1375(کتابی محمود -

 .پیامدهاي مدرنیت،تهران ،نشر مرکز چاپ سوم) 1384(گیدنز،آنتونی -

    .٧٧-۴۴، ص٣٢در فراسوی چپ و راست،ترجمھ محسن ثالثی، فصلنامھ راھبرد، ، شماره )  ١٣٨٣(گیدنز، آنتونی  -
  یور جمال محمدي، مجله نصور،شهر: مترجم: ،فلسفه و نظریه انتقادي)  1390(مارکوزه هربرت -

  .مجله علوم اجتماعی، نشر و پژوهش شیرازه، تهران, زنان و محیط زیست) 1388(محمدي اصل عباس -

 محـیط  حـامی (سـبز  کننـده  مصـرف  رفتـار  و اجتمـاعی  روانی، عوامل میان رابطه) 1390(ختائی امیر ، محمدیان محمود -

 .160 تا 143 ،صص بهار.7 شماره ،3 تهران ، دوره دانشگاه مدیریت دانشکده بازرگانی مدیریت  ، ،مجله)زیست

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی تخصصی آموزش محـیط  . نقش زنان در آموزش محیط زیست)  1385(مقدم، خدیجه -

  378-389کیان مهر ، صص:زیست ایران، تهران

 محسن مویدي، انتشارات امیرکبیر:، انسان تک ساحتی، مترجم)1362(مارکوزه،هربرت -

 ).ع(دانشگاه امام صادق : تهران. دین و سبک زندگی)  1387(  مهدوي کنی، محمدسعید -

 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. زیستن در محیط زیست) 1366(میلر، جرج تایلر -

آموزش زیست محیطی زنان و تغییر در الگوهاي مصرف جامعـه ،مجلـه شـهر و محـیط زیسـت،      ) 1383(نصیر پور حسن -

 ، بهار8شماره

بررسی رابطه بین میزان دینداري با ارزش هـا و رفتارهـاي   ) 1390(فروتن کیا شهروز، پورتر کارونی محمدنواح عبدالرضا،  -

 98-77زیست محیطی شهروندان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان،سال اول، شماره اول،زمستان،صص 

 سال اجتماعی، پژوهش ي فصلنامهتهران،  شهر زنان نزد مصرف الگوي بررسی) 1388(مختاري هانیه فر افسانه و وارسته -

 61-56، صص زمستان پنجم، شماره دوم،

مطالعه موردي زنان خانـه  (تبیین نیازهاي آموزشی زیست محیطی زنان خانه دار) 1388(ویسی، هادي و  زرندیان، اردوان -

 7-23، صص2،مجله مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، پاییز، سال هفتم، شماره)تهران 12دار منطقه 
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