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 چكیده 
ای جهانی عمدتاً ناشی از رفتارهای جامعه انسانی است. نابودی  زیست به عنوان مسأله تخریب محیط

باشد بر این واقعیت صحه  زیستی ایران می های محیط ترین چالش فزاینده منابع طبیعی که از مهم

گستراند. از دیدگاه  زیستی را می یطهای اجتماعی، بستر الزم برای رفتارهای مح گذارد که زمینه می

زیستی تأثیر دارد. به نظر  گیری رفتارهای محیط زیست، عوامل متعددی بر شکل شناسی محیط جامعه

اجتماعی، امنیت سازنده، تجهیز شناختی، تنزل مطلوبیت اقتصادی، مسائل -اینگلهارت، توسعه اقتصادی

ان نیروهای مولد تغییر رفتاری هستند. توسعه نهادی به عنو–های ذهنی و عوامل ساختی ارزش–عینی

ای از شرایط علّی الزم برای داشتن دغدغه  ترین عامل تحول، مجموعه اجتماعی به عنوان بنیادی

های  کند. هدف مقاله حاضر، ارائه یک مدل تعدیل یافته از نظریه ارزش زیستی را فراهم می محیط

گرایی است. براساس این نظریه،  زیست م برای محیطهای الز فرامادی اینگلهارت در مورد پیش شرط

کارایی ساختارهای اجتماعی جامعه در ابعاد مختلف، گستراننده بسترهای الزم برای رفتارهای 

هایی را برای  ها و محدودیت ای از عوامل، فرصت زیستی است و برهم کنش میان مجموعه محیط

های فرامادی منتهی  صادی به تنهایی به اتخاذ ارزشآورد. توسعه اقت زیستی فراهم می رفتارهای محیط

کند. هر چند امنیت  ها را تسهیل می ای از روابط علّی، خیزش این ارزش شود، بلکه زنجیره نمی

گرایی است، ولی سایر عوامل غیر اقتصادی نیز به  کنندۀ فرامادی اقتصادی یکی از عوامل مهمِ تعیین

ها به عنوان عوامل مفقوده  کند. بدیهی است که فقدان این مؤلفه یگرایی کمک شایانی م تثبیت فرامادی

 شوند. زیستی شناخته می رفتارهای پایدار محیط

های  شرط های فرامادی، پیش زیستی، ارزش زیست، رفتارهای محیط تخریب محیط کلیدی: کلمات
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 مقدمه

، 1و مارشال 1های عمده بشر در قرن بیست و یکم است )دانلپ زیستی، یکی از چالش مسائل محیط

های  زدایی، از بین رفتن تنوع زیستی و آلودگی ییرات اقلیمی، کمبود منابع طبیعی، جنگلتغ .(1002

( که نه تنها 1000، 3زیستی هستند )اسکمپ مختلف برخی از مهمترین مشکالت فراگیر محیط

های  های متعدد مواجه نموده است، بلکه این مشکالت و بحران جهان مدرنِ امروز را با بحران

ای زندگی انسان را تهدید کرده، تا حدی که حیات انسان و سایر  ه طرز نگران کنندهزیستی ب محیط

(. همچنین، این 93: 1391موجودات در کره خاکی را به مخاطره انداخته است )صالحی و امامقلی، 

ای دوگانه با طبیعت است. یعنی جامعه  امر نشانگر این واقعیت است که جامعه مدرن، دارای رابطه

شود، در تقابل با این جهان نیز قرار دارد  در عین حال که بخشی از جهان طبیعی قلمداد میبشری، 

ها به دلیل تقاضای جامعه انسانی برای چوب  جنگل(. برای مثال، 1: 1010، 5و هاینریش 4)گراس

های  ها زیستگاه اند؛ نابودی تنوع زیستی رو به فزونی است، زیرا انسان مورد تهدید قرار گرفته

ها انواع  شوند، چون انسان های منتهی به دریا آلوده می برند و نیز، رودخانه طبیعی را از بین می

. گستردگی مشکالتی از این قبیل موجب (1004، 2و کوگر 6ریزند )وینتر ها را در آن می زباله

ه، زیستی در ابعاد گوناگون در سراسر جهان شده و در نتیج مند شدن مضاعف بحران محیط مسئله

 یابد. پیامدهای مخرب آن به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز افزایش می

(. این مهم، 133: 1391، 8زیستی کامالً عینی است )ساتن امروزه، آلودگی یک مسئله محیط

مشکالت »باشد.  ای اجتماعی می ای جهانی و مقوله زیست، مسأله بیانگر آن است که بحران محیط

اند، مشکالتی مختص مردم،  پیامدهایشان، مشکالت اجتماعی زیستی به لحاظ منشأ و محیط

(. ایران نیز در مناطق 91: 1393، 9)آروین« شرایط زندگی و شرایط اجتماعی، فرهنگی آنها

هایی چون کم  زیست مواجه است. بحران مختلف خود، با مسائل متعدد ناشی از تخریب محیط
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یش فشار بر منابع طبیعی است و در سطح ملی زدایی که نتیجه افزا آبی، انواع آلودگی، جنگل

کند. جایگاه ایران از نظر  زیستی را بر کشور تحمیل می های محیط چالش برانگیز بوده و هزینه

تنزل یافته  1010در سال  62به رتبه  1018در سال  80زیستی از رتبه  شاخص عملکرد محیط

( و در مجموع، در رده 1010-1018، 1است )شاخص عملکرد محیط زیستی دانشگاه ییل

 زیست قرار دارد. کشورهایی با عملکرد ضعیف در محیط

زیست و بروز مخاطرات جهانی و همچنین باال گرفتن  به دنبال تخریب فزاینده محیط

های اجتماعی  ، نظریه1920و  1960های  زیستی در دهه های محیط مناظرات مربوط به بحران

( و در 3: 1389نضج گرفت )محرم نژاد و تهرانی،  مختلفی جهت تبیین علل این مخاطرات

زیستی در نتیجه  بسیاری از مشکالت محیطاجتماع علمی این اجماع نظری به وجود آمد که 

: 1013، 1رسولهای جامعه بشری جهت مرتفع نمودن نیازهای انسانی پدید آمده است ) فعالیت

عی، عامل اصلی بروز تغییرات بدین ترتیب، رفتارهای انسانی در سطوح فردی و جم (،185

« 3ناپذیر برگشت»ای که برخی از این تغییرات  زیست تلقی شدند، به گونه خطرناک در محیط

( هستند. مجموع شواهد و دستاوردهای علمی، 3: 1015، 6)شهید« 5دائمی»( و 1010، 4)موران

زیست  ب محیطانسان علت اصلی تخری»بندی نهایی رسانید که  غالب محققان را به این جمع

های نظری مختلفی در زمینه رفتارهای  (. در این راستا، مدل1: 1014، 2)هرست« جهانی است

ها، بر یک یا چند عامل تأکید شده است. برای  زیستی بسط یافت. در هر کدام از این مدل محیط

مینه گرایانه مبتنی بر این فرض است که دانش مردم در ز زیست مثال، مدل قدیمی رفتار محیط

های سازگاری  زیستی منتهی خواهد شد. یا مطابق نظریه زیستی به رفتارهای محیط مسائل محیط

زیستی به عنوان یک متغیر پیش  نیت فرد عامل اصلی انجام یک رفتار است و یا حساسیت محیط

 های دیگر زیستی در مدل رفتار مسئوالنه تلقی شده است و بسیاری از مدل نیاز برای رفتار محیط

( که در بسیاری از تحقیقات تجربی از سوی پژوهشگران مورد 1392نژاد،  )صادقی و پازوکی
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استفاده قرار گرفته است. امروزه با توجه به چند بعدی بودن ارتباط جامعه با محیط طبیعی، 

واضح است که طبیعت در معرض اشکال مختلف تخریب قرار گرفته و به طور کلی، در ابعاد 

أثیر عملکرد جامعه انسانی قرار دارد. با توجه به اینکه علت بروز مسائل گوناگون تحت ت

زیست بایستی شناخت الزم  های انسانی است، برای حل مشکالت محیط زیستی، فعالیت محیط

در مورد این علل و شرایط تأثیرگذار آن حاصل شود. عالوه بر این، راه حل هر مسأله نیز 

ن است و بدون شناخت بسترهای پیدایش آن و یا با تمرکز های علّی آ مستلزم شناخت زمینه

زیستی را مرتفع نمود. به موازات  توان مشکالت محیط صرف بر یک یا چند علت نمی

های جامعه انسانی و گستردگی تخریب طبیعت، علل متعددی نیز برای بروز رفتارهای  پیچیدگی

 زیستی شناسایی و مطرح شدند. محیط

اند و به همین دلیل  زیستی، مسائل اجتماعی زیست معتقدند مسائل محیط شناسان محیط جامعه

(. در 36: 1396خواه جهرمی و همکاران،  اند )حمایت زیست تمرکز داشته بر ابعاد اجتماعی محیط

کننده  های نظری مختلفی جهت تبیین شرایط تعیین زیست رهیافت شناسی محیط حوزه جامعه

زیستی بر  های رفتارهای محیط د که هر یک در تبیین تفاوتزیستی وجود دار رفتارهای محیط

و  3(، رشد اقتصادی )میرفلد بل1011) 1و کوکمنکووا 1عواملی مانند توسعه صنعتی )کمنت

، 2( و تحوالت فرهنگی ناشی از آن )اینگلهارت1010، 6و مییِر 5(، ثروت )فرانزن1016، 4اشوود

هارت معتقد است که فراگردهای دگرگونی در جامعه ( تأکید دارند. به عنوان مثال، اینگل1990

زیست  یعنی تغییرات در سطح سیستم و تغییرات در سطح فرد بر رفتارهای حفاظت از محیط

ای که پیامد این تغییرات در سطح سیستم، تأکید بر مسائل مربوط به شیوه  گذارد به گونه تأثیر می

زعم اینگلهارت، تحول عمده فرهنگی که در  زیست خواهد بود. به زندگی از جمله کیفیت محیط

های مردم از تأکید بر  اثر توسعه اجتماعی در سطوح مختلف رخ داده است، باعث شد تا ارزش
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های  رفاه مادی و امنیت اقتصادی به سوی تأکید بیشتر بر کیفیت زندگی تحول یابد. نظریۀ ارزش

 اشد که عبارت است از:ب اینگلهارت از چند ویژگی مهم برخوردار می 1فرامادی

الف( فرآیند جهانی بودن دگرگونی. اینگلهارت بر این عقیده است که جابه جایی از 

« به صورت بالقوه، فرآیندی جهانی است»های فرامادی  های مادی به سوی اولویت اولویت

سوی ای که از شرایط ناامنی اقتصادی به  ( یعنی هر جامعه332: 1994، 1)اینگلهارت و آبرامسون

(. پس، با 65: 1394نیا،  امنیت نسبی حرکت کند، باید این فرآیند در آن جامعه روی دهد )ظهیری

زیستی، مسائل جهانی هستند، اولویت قائل شدن برای حفظ کیفیت  توجه به اینکه مسائل محیط

 زیست، یک فرایند جهانی است. محیط

ای  به بعد دامنه گسترده 1900دهۀ  ب( فراگیر بودن این نظریه. از زمان طرح این نظریه، در

از تحقیقات براساس آن در سراسر جهان به اجرا در آمد و بسیاری از مطالعات دیگر که عمدتاً 

اند. این موضوع بیانگر این است که  شناسی جوامع غربی و شهری تمرکز داشته بر مسائل بوم

ای  ای جهان به طور فزایندهزیستی در بسیاری از کشوره نگرانی برای طبیعت و مشکالت محیط

و همکاران،  3های مختلف اجتماع در حال افزایش است )کاروس گسترش یافته و در بین بخش

توان از توجه انحصاری به عوامل معدود و مناطق خاص )مثالً کالن  (. بنابراین، می139: 1005

یز است، با تمرکز ای چالش برانگ زیست را که در هر جامعه شهرها( فراتر رفت و مسائل محیط

 اجتماعیِ آن مورد بررسی و کنکاش علمی قرار داد.-اقتصادی-بر وضعیت ساختاری

زیستی اعم  کننده برای بروز رفتارهای محیط های اجتماعی جامعه، شرایط تعیین معموالً، زمینه

از حفاظتی و مخرب هستند که بارزترین نمونه آن به زعم اینگلهارت، بهبود شرایط در اثر 

کند.  زیست را ایجاب می وسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه است که رفتارهای حفاظت از محیطت

زیست و ظهور  یافته، بستر الزم را جهت حمایت از محیط این امر به ویژه در کشورهای توسعه

زیستی فراهم نموده است. اما این وضع در ایران به گونه دیگری رقم خورده  های محیط جنبش

های  ن معنی که با وجود اینکه جامعه ایران به سطوح نسبی توسعه اجتماعی در بخشاست. به ای
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کشور دنیا، جایگاه صد و  141مختلف دست یافته و از نظر وضعیت توسعه اجتماعی، در میان 

(، اما 129: 1391یکم در جهان و جایگاه یازدهم را در منطقه داراست )فاضلی و همکاران، 

های مختلف رو به افزایش است )بابااوغلی،  زیست در آن در حوزه یطهمچنان روند تخریب مح

(. باید توجه داشت وقتی که سخن از تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی یا توسعه 1391

رود که جامعه  آید، انتظار می زیست به میان می اجتماعی جامعه در ارتباط با محیط-اقتصادی

مل داشته باشد. یعنی شرایط مطلوب اجتماعی، براساس همان شرایط با محیط طبیعی تعا

سازد. هدف این مقاله به دست دادن فهمی  زیست را میسر می رفتارهای حفاظت از محیط

زیستی در خالل ارائه یک مدل نظری براساس  مند پیرامون علل چندگانه رفتارهای محیط رابطه

. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق زیستی است های فرامادی جهت تبیین رفتارهای محیط نظریه ارزش

ورزد؟  گرایی مبادرت می زیست حاضر این است که افراد جامعه تحت تأثیر چه شرایطی به محیط

 گرایی در یک جامعه کدامند؟ زیست های الزم برای بروز محیط پیش شرط

 پیشینه پژوهش

ققان قرار گرفته گرایی، بررسی عوامل متعددی مورد توجه مح زیست در تحقیقات پیرامون محیط

های تحلیل ثانویه ملکی و  شوند. یافته است که در اینجا، برخی تحقیقات و نتایج آنها معرفی می

ها به تبیین  های موج پنجم پیمایش جهانی ارزش ( که با استفاده از داده1391عبدالهی )

زیست  به محیط گرایی ایرانیان پرداخت، نشان داد که الگوی اجتماعی غالب ایرانیان نسبت محیط

( در تحقیق خود نشان 1396زیست است. صالحی و اکبری ) مبتنی بر باورهای حامی محیط

یابد.  زیستی نیز افزایش می دادند که با افزایش سرمایه اجتماعی، رفتارهای مسئوالنه محیط

( نیز حاکی از آن است که شدت رابطه عاطفی 1395زاده و همکاران ) های تحقیق عباس یافته

زیستی  هروندان با محیط طبیعی و اجتماعی شهر تبریز موجب تقویت نگرش مسئووالنه محیطش

گردد. پژوهش انجام شده توسط  زیستی می و در نهایت تمایل به انجام رفتارهای مسئوالنه محیط

های جمعی نقش مؤثری در بروز رفتارهای حامی  ( نشان داد که رسانه1392باقری و همکاران )

ترین  ( مهم1398ساربان ) در بین شهروندان گرگانی دارد. بر اساس تحقیق حیدریزیست  محیط

زیست در مناطق روستایی  عوامل اجتماعی مؤثر در بهبود رفتارهای معطوف به حفظ محیط
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های رفاه  پذیری اجتماعی، سبک زندگی حفاظتی و شاخص اردبیل تعلق مکانی، مسئولیت

( نیز نشان داد که متغیرهای 1399صفا و محمدیان )اجتماعی معرفی شدند. نتایج پژوهش 

زیستی و نگرش نسبت به انجام  آگاهی، منابع اطالعاتی و ارتباطی در زمینه موضوعات محیط

کننده انجام رفتارهای حفاظتی  ترین عوامل تعیین زیست، اصلی رفتارهای حفاظت از محیط

دهد که هر یک از این تحقیقات  میهستند. به طور کلی، مرور پیشینه تحقیقات تجربی نشان 

 -ها اند، اما تأثیر ارزش گرایی تمرکز داشته زیست گرچه بر تبیین عوامل اجتماعی در بروز محیط

 مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. -ترین عوامل تأثیر گذار به عنوان یکی از بنیادی

اقتصادی -یعنی اثر توسعه اجتماعی های ارزش فرامادی و نقطه ثقل آن تحقیقات قبلی، اثر مولفه

گذارد. در واقع، این تحقیقات فاقد پشتوانه تجربی  پاسخ می زیستی را بی بر بروز رفتارهای محیط

های فرامادی هستند. در صورتی که نظریه فرامادی تعاملی از انواع مختلف عوامل  مبتنی بر ارزش

زیستی را به طور جامع تحت  فتار محیطهای ر فردی، به عنوان زمینه-عینی واجتماعی-ساختاری

گرایی متأثر از رفتارهای انسانی است، اما این  زیست دهد. بدیهی است که محیط پوشش قرار می

یابد که نبود آن، به عنوان عوامل مفقوده  رفتارها در بستری از مجموعه شرایط اجتماعی بروز می

های فرامادی  زند. لذا، ارزش میزیستی دامن  گرایی، بر گسترش مسائل محیط زیست محیط

 دهد. گرایی ارائه می زیست پشتوانه نظری مبسوطی را برای تبیین محیط

 روش تحقیق

زیستی و ارائه مدل نظری مقتضی،  در تحقیق حاضر برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای محیط

های  گیاز روش اسنادی استفاده شده است. به کارگیری روش پژوهش اسنادی یکی از ویژ

شناختی با برد کالن  های علوم انسانی، به ویژه مطالعات جامعه شناختی در پژوهش عمده روش

هایی  است. روش اسنادی یعنی تحلیل آن دسته از اسنادی که مشتمل بر اطالعات درباره پدیده

 تواند (. پژوهش اسنادی می146: 1392است که قصد مطالعه آنها را داریم )صالحی و همکاران، 

های اجتماعی باشد. در این  ( دربارۀ پدیده943: 1393منبعی برای اطالعات عمیق )گیدنز، 

های فرامادی  شود تا با تعدیل نظریۀ ارزش مطالعه، با استفاده از روش اسنادی تالش می

 گرایی در سطح جامعه بپردازیم. زیست تری از محیط اینگلهارت، به تبیین مناسب
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 چارچوب نظری

زیست است  شناسی محیط های فرامادی یکی از رویکردهای مورد استفاده در جامعه شنظریۀ ارز

زیست از سوی اینگلهارت مطرح شده است. اینگلهارت در  که درباره روابط بین جامعه و محیط

ها و رفتارها، دو مفهوم متناقض  ها، ارزش نظریه تحول فرهنگی خود، برای تبیین تغییر نگرش

دهند. نقطه  گرایی را تشکیل می را مطرح نمود که اساس نظریه فرامادی« 1گرا فرامادی–گرا مادی»

دهد سطح  است که نشان می 1شروع ادعای اینگلهارت هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو

(. به نظر مازلو، 1395کند )اینگلهارت،  رضایتمندی از نیازهای اساسی، رفتار انسانی را تعیین می

)به عنوان نیازهای مادی(؛ احساس تعلق و  4، امنیتی3نیازهای زیستینیازهای انسانی شامل 

)به  8شناختی و نیازهای زیبایی 2)به عنوان نیازهای اجتماعی( و خودشکوفایی 6، احترام5محبت

(. اینگلهارت، حرکت از سطوح پایین نیازها 51-35: 1920عنوان نیازهای اخالقی( است )مازلو، 

های بقاء( به  گرایانه )ارزش های مادی مازلو، دگرگونی از اولویت به سطوح باالتر را در هرم

های  کند. اما چرا این تغییر اولویت های ابراز وجود( تعبیر می گرایانه )ارزش های فرامادی اولویت

ها مطرح است  دهد؟ به عقیدۀ اینگلهارت، چهار رکن اصلی تغییر ارزش ارزشی در جامعه رخ می

 ( که عبارتند از:5: 1922)اینگلهارت، 

ترین نیازهای یک جامعه یعنی نیازهای فیزیولوژیکی و  اول، امنیت فیزیکی. وقتی که اساسی

نیاز به احساس امنیت تأمین شوند، نگرش مردم معطوف به مسائلی فرامادی نظیر کیفیت 

 زیست خواهد شد. محیط

امنیت اقتصادی است. گرایی  دوم، امنیت اقتصادی. دومین دلیل دگرگونی به سمت فرامادی

رسند. نیازهای  گیری از تکنولوژی و افزایش قدرت تولید به رشد اقتصادی می کشورهای با بهره

 اساسی اکثریت مردم این کشورها تأمین شده است.

                                                           
1 Materialist–Post materialist 

2 Maslow 

3 physiological needs 

4 safety 

5 belongingness and love 

6 esteem 

7 self actualization 

8 aesthetic needs 
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های شناختی  سوم، آموزش. آموزش به ویژه آموزش عالی ابزاری است برای آموزش مهارت

کند که لزوماً اینگونه  ذارد. اما اینگلهارت خاطر نشان میگ زیستی تأثیر می و بر آگاهی محیط

تواند وجود داشته  گرا شوند، دلیل دیگری می شود مردم فرامادی نیست که آموزش باعث می

کنند. سطح باالتری از  ها، مردم را به مطالعه کردن ترغیب می باشد و آن این است که ارزش

توسعه شناختی عمومی، »شود. این امر  موجب می آموزش، توانایی برخورداری از اطالعات را

 (.25: 1922)اینگلهارت، « کند الگوهای ارتباطی غیررسمی و شیوه خاص تفکر ایجاد می

مندی بیشتر مردم نسبت به  چهارم، اطالعات. زندگی در عصر اطالعات موجب آگاهی و عالقه

شود. در  شهروندان منجر میشان خواهد شد و این امر به مشارکت بیشتر  مسائل محیط اطراف

کنند )همان،  ها نقش کلیدی در توزیع اخبار و اطالعات جدید برای مردم را ایفاء می اینجا، رسانه

 شود. زیستی می (. دسترسی به اطالعات باعث افزایش آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات محیط11

عنوان یک تغییر اجتماعی زیستی را به  های فرامادی، دغدغه محیط به طور کلی، نظریه ارزش

زیستی به آرامی تبدیل به  ، مسائل محیط1960داند. در دهه  گرایی می به مثابه پیامد فرامادی

و با افزایش  1980مشغلۀ ذهنی افکار عمومی، به عنوان نگرانی برای آینده بشریت شد. از دهه 

یک نیروی با اهمیت  زیست رشد شتابان گرفت و به های حامی محیط زیستی، گروه دغدغه محیط

(. براساس نظریه 141-144: 1002، 1زیستی تبدیل شد )کارتر در انعکاس مسائل محیط

ها هستند  بینی شدۀ تغییر ارزش زیستی به عنوان تغییرات اجتماعی پیش اینگلهارت، دغدغه محیط

ری های فرامادی در این زمینه، نتایج اجتماعی مهمی دارد که پایدا و تحول به سوی ارزش

 زیستی از جملۀ آن است. محیط

 های فرامادی زیستی و نظریه ارزش های رفتارهای محیط شرط پیش

ها  گرچه اینگلهارت امنیت فیزیکی، امنیت اقتصادی، آموزش و اطالعات را اساس تغییر ارزش

ای یک جامعه، بسترهای الزم را برای پیدایش این  بیان نمود، اما اظهار داشت که شرایط زمینه

های  ای از روابط علّی بین مؤلفه تر، زنجیره نماید. به بیان دقیق چهار عاملِ اصلی فراهم می

های فرامادی مؤثر هستند و هر مؤلفه در ایجاد و بسط مؤلفه دیگر  مختلف، در خیزش ارزش

                                                           
1 Carter 
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زیست گردیده و  اثرگذار بوده و در تعامل با یکدیگر، موجب پیدایش دغدغه نسبت به محیط

گردد. به زعم او  زیستی ارتباط دارد، مشخص می یری ارزشی که با رفتارهای محیطگ نوع جهت

معنی است که ادعا  هر یک از این عوامل، ارتباط بسیار نزدیک با دیگر عوامل دارد و البته بی

(. 13: 1395راند )اینگلهارت،  العلل است و دیگر عوامل را عقب می کنیم که یکی از آنها علت

فرهنگی و رفتاری دانست که -توان به عنوان نیروهای مولد تغییر ارزشی می عوامل ذیل را

اجتماعی، -باشد. این عوامل عبارتند از: توسعه اقتصادی براساس آن مدل نظری قابل ترسیم می

–امنیت سازنده، تجهیز شناختی، تنزل مطلوبیت نهاییِ جبرگرایی اقتصادی، مسائل عینی

 پردازیم. نهادی که در ادامه به توضیح هریک از آنها می–های ذهنی و عوامل ساختی ارزش

اجتماعی. اینگلهارت تحول فرهنگی را به سطح توسعه اقتصادی -عامل اول، توسعه اقتصادی

دهد،  های جامعه را شکل می اجتماعی، ارزش-دهد. توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه پیوند می

امعه است، از اولویت علّی برخوردار بوده و بینی نظام ارزشی هر ج شاخص قدرتمندی از پیش

گذارد. یعنی اساس زندگی مادی و  از ملزومات است. زیرا بر شرایط زندگی افراد تأثیر می

(. اثرات رهایندۀ توسعه 1394کند )اینگلهارت و ولزل،  ساختار اجتماعی جامعه را دگرگون می

 اقتصادی عبارتند از:-اجتماعی

دهند که در نتیجۀ آن،  ت رفاه، منابع اقتصادی مردم را افزایش میالف( رشد اقتصادی و دول

 شوند؛ تر می مردم از لحاظ مادی ایمن

ب( رشد پیچیدگی اجتماعی و تنوع کنش متقابل انسانی، منابع اجتماعی مردمی را گسترش 

 شوند؛ تر می دهد که در پی آن، مردم از لحاظ اجتماعی مستقل می

ش ارتباطات جمعی و افزایش دانش، منابع عقالنی مردم را پ( رشد سطوح آموزش، گستر

 شوند؛ تر می دهند که متعاقب آن مردم از لحاظ شناختی مستقل افزایش می

 های انسانی؛ های انتخاب ت( کاهش محدودیت

 (.51: 1394ج( رشد استقالل انسانی )اینگلهارت و ولزل، 

رایی تحت تأثیر عوامل اقتصادی است گ دهد که فرامادی بدین ترتیب، اینگلهارت توضیح می

زیست به عنوان یک ارزش فرهنگی فرامادی قویاً از توسعه اقتصادی اجتماعی  و حفظ محیط
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اجتماعی نه تنها -(. سطوح پایین توسعه اقتصادی101: 1381پذیرند )اینگلهارت،  تأثیر می

پایین آموزش و  کند، بلکه با سطوح های مردم تحمیل می هایی مادی بر انتخاب محدودیت

کند  های انسانی تحمیل می های شناختی بر انتخاب شوند و محدودیت اطالعات مرتبط می

زیستی و تغییر  (. در اینجا، پیش شرط اصلی دغدغه محیط193: 1394)اینگلهارت و ولزل، 

شود و عواملی چون  اجتماعی یک جامعه دانسته می-زیستی، توسعه اقتصادی رفتارهای محیط

های توسعه اجتماعی هستند. در این راستا، نظریۀ تغییر  آموزش از مهمترین شاخص رفاه و

 ارزشی مبتنی بر دو فرضیۀ کلیدی است:

اقتصادی وی است: شخص -های فرد بازتاب محیط اجتماعی . اولویت1( فرضیه کمیابی1

)اینگلهارت، شود که عرضۀ آنها نسبتاً کم است  ها را برای آن چیزهایی قائل می بیشترین ارزش

اقتصادی است که بیشترین -های مردم، منعکس کنندۀ شرایط اجتماعی (. اولویت25: 1395

رو که امنیت فیزیکی و معاش مادی  دهد. از این ارزش ذهنی را برای مهمترین نیازها قرار می

یت گرایانه، اولو نخستین پیش نیازهای بقاء هستند. در شرایط کمیابی، افراد برای اهداف مادی

کنند  شوند، در حالیکه در شرایط رفاه به احتمال زیاد بر اهداف فرامادی تأکید می باالیی قائل می

 1اجتماعی-های دارای وضعیت اقتصادی (. بر این اساس، گروه141: 1394)اینگلهارت و ولزل، 

های  دهند. زیرا به احتمال زیاد، ارزش زیست را نشان می باال حمایت بیشتری از محیط

اند. میزان باالی ثروت و امنیت اقتصادی، منجر به تغییر اجتماعی از  گرا را اتخاذ کرده امادیفر

زیستی  گرا گردید که به نوبه خود منجر به نگرانی بیشتر محیط گرا به فرامادی های مادی ارزش

-های اقتصادی افرادِ دارای وضعیت اقتصادی شد. در سطح خرد، آموزش پیشرفته و فرصت

زیست را ترویج  های طرفدار محیط گرا و دیدگاه های فرامادی ی باال، پذیرش ارزشاجتماع

زیست فردی در  گرایی باید بر نگرانی محیط اجتماعی و فرامادی-دهند. وضعیت اقتصادی می

توان وضعیت  (. براساس این فرضیه می58: 1014، 3های متنوع تأثیر بگذارد )پامپل زمینه

 کننده در نظر گرفت. را به عنوان یک متغیر تعییناجتماعی افراد -اقتصادی

                                                           
1 scarcity hypothesis 

2 Socioeconomic Status(SES) 

3 Pampel 
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پذیری وی  های اساسی فرد، بازتاب شرایط و فرایند جامعه . ارزش1( فرضیه اجتماعی شدن1

های قبل از بلوغ تجربه کرده است. اجتماعی شدن اولیه نسبت به اجتماعی  است که در سال

بنیادی افراد عمدتاً در طول دوره  های های بعد، اهمیت بیشتری دارد. زیرا ارزش شدن دوره

شوند )اینگلهارت و ولزل،  کودکی تا بلوغ و با تغییرات نسبتاً اندکی پس از این دوره، تثبیت می

گرایانه نوعی احساس امنیت  های فرامادی شود که ارزش (. اینگلهارت یادآور می143: 1394

اقتصادی( او را. -)پایگاه اجتماعی کند و نه صرفاً سطح توسعه اقتصادی ذهنی فرد را منعکس می

احساس امنیت فرد، تحت تأثیر زمینۀ فرهنگی و رفاه اجتماعی نهادهایی است که وی در آن 

های فرهنگی تا حد زیادی بازتاب اجتماعی شدن  بزرگ شده و رشد کرده است. دگرگونی

گرایی  زیست ط(. بدین ترتیب، محی12: 1395های پایدار هستند )اینگلهارت،  عادات و نگرش

زیستی است که نقش کارگزاران آن اعم از نهادهای آموزشی غیر  پذیری محیط بازتابی از جامعه

رسمی از خانواده، گروه همساالن و مانند آن تا مراکز آموزشی رسمی همچون مدرسه و غیره 

 قابل توجه است.

نی و اقتصادی در اصطالح کوتاه شدۀ امنیت جا 1عامل دوم، امنیت سازنده. امنیت سازنده

( و بازتابی از وضعیت 186: 1395گیری شخصیت فرد است )اینگلهارت،  های شکل طول سال

باشد که فرد در آن بزرگ شده است. فرامادیون کسانی هستند  ای می اجتماعی جامعه-اقتصادی

 زیست (، نسبت به محیط11: 1004اند )اینگلهارت و همکاران،  که دارای امنیت سازنده بوده

تر هستند )اینگلهارت و ولزل،  زیستی بسیار حساس دغدغه دارند و در مقابل خطرات محیط

را برای فرد  5ای های سازنده ، تجربه4و پس زمینه اجتماعی 3(. پس زمینه خانوادگی63: 1394

کند تا بتواند در سایه آن، سنخ و رفتار ارزشی مادی یا فرامادی را در رابطه با  فراهم می

ت اتخاذ کند. پس زمینه خانوادگی یعنی موقعیت اقتصادی اجتماعی والدین به لحاظ زیس محیط

های  ای است که ارزش تحصیالت، شغل و درآمد عامل قطعی مؤثر در میزان امنیت سازنده

دهند. پس زمینه اجتماعی یعنی تحصیالت، شغل و درآمد فرد به عنوان  شخص را شکل می
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(. امنیت فردی، همدلی 198: 1395ه شده است )اینگلهارت، شاخص امنیت سازنده در نظر گرفت

سازد )اینگلهارت و ولزل،  تر می دهد و مردم را نسبت به خطرات بلندمدت آگاه را افزایش می

(. بدین 182: 1395(. تحصیالت فرد شاخص میزان رفاه والدین است )اینگلهارت، 63: 1394

در وضعیت مطلوبی قرار دارد، در نتیجه تعداد ترتیب، چون نسل جوان به لحاظ امنیت سازنده 

تر است به این دلیل که  های بزرگ تر بسیار بیشتر از گروه های جوان فرامادیون در میان گروه

 (.393های عمیقی در میزان امنیت جانی و اقتصادی آنها وجود دارد )همان،  تفاوت

سطوح تحصیلی مردم به طرز  اجتماعی-عامل سوم، تجهیز شناختی. در نتیجۀ توسعه اقتصادی

هنجارهای  چشمگیری باال رفته و اطالعات بسیار بیش از گذشته در دسترس آنها بوده است؛

های ارزشی مردم از  اجتماعی برای مشارکت در مسائل اجتماعی تغییر کرده و در نتیجه اولویت

 (.328-322: 1395های فرامادی تحول یافته است )اینگلهارت،  های مادی به سوی ارزش ارزش

اقتصادی، -، به فراگرد بسیج اجتماعی اشاره دارد. با دستیابی به توسعه اجتماعی1تجهیز شناختی

تر به اطالعات از طریق استفاده  سطوح آموزش رسمی افراد افزایش یافته و امکان دسترسی گسترده

های شناختی  اناییاقتصادی، تو-شود. به عالوه، توسعه اجتماعی های گروهی فراهم می از رسانه

( و افراد از لحاظ شناختی و اطالعاتی به 51-51: 1394دهد )اینگلهارت و ولزل،  مردم را بسط می

« اقتصادی-اجتماعی»رسند. در واقع، منابع اقتصادی، شناختی و اجتماعی، منابع  استقالل فکری می

طریق رشد درآمدها و اقتصادی هر سه نوع منبع فوق را از -دهند. توسعه اجتماعی را شکل می

های  (. یکی از مؤلفه108دهد )همان:  سطوح تحصیلی و تنوع کنش متقابل انسانی افزایش می

زیستی  تجهیز شناختی، منابع اطالعاتی است که تحت تأثیر آن عموم مردم نسبت به مسائل محیط

منبع اطالعاتی، ترین  های جمعی به عنوان رایج های ارتباط جهانی و رسانه شوند. شبکه آگاه می

کنند. از نظر اینگلهارت، گسترش ارتباطات جمعی به ویژه  نقش به سزایی را در این زمینه ایفاء می

ای در تحوالت فرهنگی دارد و به ایجاد ارتباطات جهان  اینترنت و فضای مجازی تأثیرات عمده

رده در کشورها ها و در نتیجه تحوالت فرهنگی گست انجامد که باعث همگرایی ارزش می 1وطن
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(. عالوه بر این، کارایی وسایل ارتباطات جمعی در گسترش 1395، 1شود )اینگلهارت و نوریس می

 گرایی از چند بعد حائز اهمیت است: زیست محیط

ها، جریان اطالعات پیرامون  زیستی. به مدد این رسانه اول، دسترسی به اطالعات محیط

 گیرد؛ بیشتری در دسترس عامه مردم قرار میزیستی به سرعت و با سهولت  مسائل محیط

گذرد،  سازی عمومی. جامعه از آنچه که در طبیعت پیرامون آن و فراتر از آن می دوم، آگاه

 شود؛ مطلع می

های  زیستی. در جهان امروز، رشد و گسترش رسانه های محیط سوم، فراگیر شدن جنبش

های  ای کلیدی در جهانی شدن جنبشه اجتماعی به ویژه اینترنت به عنوان یکی از مؤلفه

 کند؛ و زیستی نقش مهمی را ایفاء می محیط

زنی و برخورداری از  زیستی. افزایش قدرت چانه های محیط چهارم، سازماندهی جنبش

زیستی از دیگر  زیستی و مقابله با مسائل محیط های محیط دهی فعالیت قدرت نفوذ باال در جهت

مندی  ی است که به موجب آن تبادل اطالعات درباره مسئلههای جمع کارکردهای مهم رسانه

زیستی  ها، مسائل محیط زیستی به مدد این رسانه های محیط سازد. تشکل زیست را میسر می محیط

های  را در سطحی حتی فرامحلی انعکاس خواهند داد و سازوکارهای مقابله با چالش

دهند. در نتیجه،  ست را گسترش میزی های فرهنگی حفظ محیط زیستی و ترویج ارزش محیط

های فردی تأثیر مستقیم دارد. افرادی  های اجتماعی بر ارزش ها و به ویژه شبکه استفاده از رسانه»

ها قرار  های اجتماعی و رسانه که به طور مداوم به بیشترین شکل در معرض اطالعات شبکه

ست به طور معناداری متفاوت زی های آنها نسبت به محیط ها و نگرش گیری اند، جهت گرفته

 (.32)همان: « خواهد بود

به طور خالصه، تجهیز شناختی بیانگر این است که با کسب امنیت اقتصادی و جانی و با 

های اجتماعی برای  افزایش سطوح تحصیلی، افزایش اطالعات و وجود هنجارها و رسانه

های ارزشی  دی به اولویتهای ارزشی ما مشارکت عموم به ویژه زنان و تحول از اولویت

زیستی افزایش یافته است. تجهیز  ها در مرتفع نمودن مسائل محیط فرامادی، میزان مشارکت توده
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های فرامادی،  شناختی با مفهوم مشارکت قرابت دارد. در واقع، تحصیالت، هنجارها و ارزش

ت؛ یعنی مشارکت. زیست اس ساز حمایت از محیط دهد که زمینه مؤلفه مهم دیگری را تشکیل می

سازد تا توجه بیشتری به امور فرامادی همچون  ها را قادر می کسب امنیت اقتصادی و جانی، توده

سازی همچون سطح تحصیالت یا  زیست داشته باشند. صرف نظر از عوامل زمینه محیط

زیستی مانند آلودگی طبیعت، در یک مکان و  هنجارهای اجتماعی، وجود یک مسئله عینی محیط

تواند مردم را بسیج کند و مشارکت همگانی را برانگیزاند. به عبارت دیگر،  زمان خاصی می

زیستی بازتاب کنش متقابل تعدادی از عوامل است که در یک  های محیط مشارکت در فعالیت

های  سطح نمایانگر وجود مسائل عینی مانند آلودگی طبیعت است که مردم را ترغیب به کنش

زیستی،  ند. بدین نحو، بین تجهیز شناختی و توجه به مشکالت عینی محیطک زیستی می محیط

 کنش متقابلی وجود دارد.

عامل چهارم، تنزل مطلوبیت نهاییِ جبرگرایی اقتصادی )در سطح اجتماعی(. عوامل اقتصادی 

کنند؛ لیکن همین که کمبود از بین  ای بازی می کننده در شرایط کمبود اقتصادی نقش تعیین

دهند. این رویداد بازتاب اصلی است که  د، عوامل دیگر به طرز وسیعی جامعه را شکل میرو می

( نامید 183: 1395)اینگلهارت، « 1نزولی بودن مطلوبیت نهایی جبرگرایی اقتصادی»توان آن را  می

 کننده که یکی از نشانگان تحول فرهنگی است. اقتصاد در جامعه اهمیت دارد، اما ابداً عامل تعیین

شود. از آنجا که بر حیثیت اجتماعی و  تر می نیست. حیثیت اجتماعی و تحقق خود برجسته

شود. بنابر این،  تر می گردد، نفوذ عوامل فرهنگی بر رفتار انسان قطعی تحقق خود تصریح می

یابد. چون از نظر فرامادیون رشد اقتصادی اکنون به  مسائل غیر اقتصادی اهمیت روز افزون می

یابی منابع طبیعی، نامطلوب یا حتی غیر ممکن شده است و مسائل فرامادی مثل دلیل کم

شود. با افزایش درآمد و ثروت و دسترسی به وضعیت اقتصادی مطلوب،  گرایی مهم می محیط

شود و این امر ممکن است بازتاب آگاهی روزافزون نسبت به  کیفیت زندگی مهمتر می

توسعه اقتصادی از حس محرومیت »ونت فرد باشد. زیستی پیرامون محل سک مخاطرات محیط

های اقتصادی به  ( و در نتیجه انگیزه188)همان: « های مردم کاسته اقتصادی گسترده در میان توده

شود. همچنین بازتاب آگاهی روز  زیست مبدل می تری در نحوۀ رفتار با محیط عامل کم اهمیت
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یط پاکیزه بیش از آنکه با ثروت و درآمد در افزون نسبت به این موضوع باشد که امروزه، مح

های فرهنگی  شود که این امر ممکن است به برخی پدیده ارتباط باشد به شیوۀ زندگی مربوط می

ها و  پذیری در جامعه باشد. پس، ارزش مانند افزایش دانش و آگاهی برگردد یا نتیجه فرهنگ

 گذارند. ثیر میهنجارهای فرهنگی مردم یا عوامل فرهنگی بر رفتار تأ

1عامل پنجم، مسائل عینی
گرا در ابتدا به عنوان  . نظریه ارزش فرامادی1های ذهنی ارزش–

(. با این 4: 1014گرایی در جوامع ثروتمند توسعه یافت )ساسکو،  زیست تبیینی از پیدایش محیط

مشخص شد که کشورهای فقیرترِ جنوب جهان، همچون کشورهای  1990وجود، تا دهه 

دهند و این نظریه از سوی  زیستی را نشان می ته سطوح مشابهی از دغدغۀ محیطپیشرف

( به چالش کشیده 1003) 5و کمپتون 4( و برچین1993و همکاران ) 3پژوهشگرانی مانند دانلپ

گرایی  زیست گرا، محیط های فرامادی شده است. این محققان، با ذکر ناکافی بودن رویکرد ارزش

دهند که  کنند. به ویژه، نشان می جهانیِ مستقل از سطح ثروت توصیف می را به عنوان یک پدیده

ترین  (. یکی از قوی4: 1014زیستی در کشورهای فقیرتر، باالتر است )ساسکو،  دغدغه محیط

های فقیرتر و در حال توسعه، خیزش  زیستی در بین شهروندان ملت های محیط نمودهای دغدغه

6زیستی محلی مانند جنبش چیپکو حیطهای م های شدید گروه و فعالیت
در هند و جنبش کمربند  

زیست، مردم را واداشته  در جوامع روستایی بوده است. تجربه مستقیم تخریب محیط 2سبز کنیا

است تا به منظور حفاظت از خودشان به صورت خودجوش از منابع طبیعی محافظت کنند 

ال اصالح نظریه اصلی خود، منابع دغدغۀ (. اینگلهارت به دنب318: 1003)برچین و کمپتون، 

 داند که عبارتند از: زیستی را ناشی از هر یک از دو علت احتمالی می محیط

زیستی، عمدتاً در کشورهای در حال توسعه  به لحاظ تخریب محیط« مسائل عینی»( وجود 1

اینگلهارت، ای از طبیعت را موجب گردیده است ) (. مسائل محیطی تلقی تازه1: 1014)ساسکو، 

 ( یا؛105: 1395
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های  به عنوان نتیجۀ دگرگونی ارزش 1گرا زیست محیط« های ذهنی ارزش»( وجود 1

 (.1: 1014شود )ساسکو،  گرا که در جوامع ثروتمند یافت می فرامادی

گرا  به عبارت دیگر، اینگلهارت با اصالح نظریه اصلی به نقطه ضعف آشکار رویکرد فرامادی

زیستی را به مشکالت عینی در  ضیۀ مسائل عینی را اضافه نمود که دغدغۀ محیطپاسخ داد. او فر

کند. این فرضیۀ اضافه شده، ساختار  زیست در کشورهای فقیرتر مربوط می مورد تخریب محیط

گرایی را در جوامع فقیر )از طریق وجود  زیست دهد تا ظهور محیط نظری اصلی را گسترش می

(. در واقع، اینگلهارت نگرانی در 4یستی( پوشش دهد )همان، ز مشکالت عینی تخریب محیط

گرا و  دهد که به ترتیب، مترادف مادی قرار می« ذهنی»و « عینی»زیست را در دو مقوله  مورد محیط

گرایی در کشورهای  زیست باشند. بنابراین، تفسیر نوین اینگلهارت از ظهور محیط گرا می فرامادی

زیست، موجب بروز دغدغه شده  نگاه عینی یعنی مادی نسبت به محیطنیافته این است که  توسعه

های ذهنی بیانگر آن است که مردم به این دلیل نگران  ارزش-است. در مجموع، فرضیه مسائل عینی

 زیست روبرو هستند. باشند که با مشکالت عینی تخریب جدی محیط زیست می محیط

زیستی،  ات جهانی شدن مسائل محیطمدنی. به مواز-نهادی–عامل ششم، عوامل ساختی

زیستی تأسیس  زیست و دستیابی به پایداری محیط های مختلف جهانی جهت حفظ محیط سازمان

(، سازمان جهانی 1948) 1المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی اند، مانند اتحادیه بین شده

( و کمیسیون جهانی 1921) 4زیست ملل متحد ( و برنامه محیط1961) 3زیست حفاظت از محیط

ها  (. عالوه بر این، در سطح ملی و در داخل کشورها نیز سازمان1983) 5زیست و توسعه محیط

زیست تشکیل شد. همچنین، قوانین حمایت از  و نهادهای مختلفی برای حفاظت از محیط

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که به  50زیست گسترش یافت. مانند اصل  محیط

زیست یک وظیفه همگانی ذکر شده است )اصل پنجاهم قانون  آن حفاظت از محیط موجب

های متعددی به منظور حفاظت، نظارت و مدیریت  اساسی جمهوری اسالمی ایران( و سازمان

اند. مثالً در  زیست در سطح استان و شهرستان تأسیس شده برداری از منابع طبیعی و محیط بهره

                                                           
1 pro environmental 
2 International Union Conservation Nature and Natural Resources(IUCN) 

3 World Wildlife Fund(WWF) 

4 United Nations Environment Programme(UNEP) 

5 World Commission on Environment and Development 
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ها، مراتع و  زیست، سازمان جنگل هاد کشاورزی، حفاظت محیطایران، از جمله سازمان ج

آبخیزداری کشور شکل گرفتند که عالوه بر تأمین و توسعه منابع زیرساختی مورد نیاز برای 

های دیگر بر نحوه  حفاظت از طبیعت، به طور مستقیم و غیر مستقیم و از طریق خرده سازمان

زیستی مدیریت و نظارت دارند. هر کدام  های محیط لیتبرداری عمومی از منابع طبیعی و فعا بهره

زیست هستند و عملکردشان  های حفاظت از محیط نامه ها دارای مقررات و آیین از این سازمان

نقش مهمی در ایجاد بسترهای زیرساختی و فرهنگی الزم و جلب مشارکت مردم بر عهده دارند. 

های حفاظت و همچنین  جرایی کردن برنامهاما آنچه که مهم است موفقیت این نهادها در ا

باشد که البته این امر  زیست می اقدامات الزم آنها در زمینه ترویج رفتارهای حفاظت از محیط

بنابر نظریه ارزش فرامادی،  در جامعه است. 1ساز ای برای فرهنگ زمینه شالوده

ساز باشد و نه صرفاً  ههای فرهنگی زمین رسد بازتاب دگرگونی به نظر می»گرایی  زیست محیط

زیست یکی از نشانگان  ( و عمومی شدن حفظ محیط119: 1395)اینگلهارت، « عوامل اقتصادی

( است. زیرا بنا بر نظریه ارزش فرامادی، الگوهای 110)همان: « دگرگونی هنجارهای اجتماعی»

: 1395، )اینگلهارت« های محیطی و نهادی هستند ها و محدودیت رفتاری بیشتر تابع فرصت

تواند باز نمودی از میزان  زیست می های ارزشی فرامادی نسبت به محیط گیری (. جهت133

سازی که در سطح  زیست و بر حسب بعد زمینه پذیرش یا رد هنجارهای فرهنگی حفظ محیط

های و  بیرونی تدوین شده است، باشد که نقش سازمان-کالن جامعه و از سوی عوامل ساختی

های و  کند. عالوه بر این، ضمن تأکید بر نقش و وظایف سازمان ا برجسته مینهادهای رسمی ر

« فعالیت جمعی نیروهای اجتماعی»نهادهای رسمی در ایجاد و ترویج مقررات الگوهای رفتاری، 

زیستی تأثیر بسزایی دارد. در این جا، منظور  ( نیز بر رفتارهای محیط1394)اینگلهارت و ولزل، 

و افرادی هستند که به عنوان نیروهای اجتماعی پیش برندۀ رفتار و اقدامی های مدنی  سازمان

 ترین این نیروهای اجتماعی موارد ذیل قابل ذکر هستند: شوند. از عمده خاص شناخته می

زیستی  های اجتماعی محیط ساز بسیاری از جنبش های فرامادی زمینه از یک سو، ارزش

زیستی مردم نهاد بوده است. زیرا تحول از  محیطهای  ( و تشکل419: 1395)اینگلهارت، 

های برابر آموزشی و دستیابی به آگاهی  های ارزشی مادی به فرامادی در نتیجۀ فرصت اولویت

                                                           
1 Underlying Culture 
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های مادی موجب شد که مردم به مسائل فرهنگی و  زیستی و فراغت نسبی از دغدغه محیط

زیستی جدیدی را به صحنه  تر شدند و این تحول، مسائل محیط های فرامادی حساس ارزش

گردید. گسترش  1920زیستی در دهه  های محیط آورده است و نیروی محرکه بسیاری از جنبش

های سبز و  گیری جنبش زیست و شکل ها با تأکید روزافزون بر حفظ کیفیت محیط این ارزش

بلکه در  ( که نه تنها در سطح جهانی و ملی،1395زیست همراه بود )اینگلهارت،  طرفدار محیط

نهضت در حیاط »یا « بسیج اجتماعات محلی در دفاع از فضای زیستی»سطح جامعه محلی مانند 

(، جنبش چیپکو و جنبش کمربند 110: 1394نیا و حسینی،  در آمریکا )دانش« خلوت خانه من

ها در  سبز به ترتیب در جامعه روستایی هند و کنیا نیز گسرش یافتند. هدف مشترک این جنبش

های اکوسیستم و در واکنش به پیامدهای  توجهی به ظرفیت گیری، مخالفت با بی ز شکلآغا

زیستی را یک ارزش  های محیط زیستی تعریف گردید. اینگلهارت ظهور جنبش مخرب محیط

زیستی، فرامادیونی هستند که توجه صریح به کیفیت محیط  های محیط داند. گروه فرامادی می

به همان اندازه با اهمیت به کیفیت محیط اجتماعی داشته و در طبیعی و توجه ضمنی، اما 

جستجوی روابطی کمتر سلسله مراتبی و بیشتر غیر رسمی و صمیمی در میان مردم هستند 

کند و اقدام  ( که به عنوان ساختار ارزشمند برای بسیج منابع عمل می419: 1395)اینگلهارت، 

( را نیز شامل 1392ای )صالحی و پازوکی نژاد،  ههای محل سازد و سازمان جمعی را متعهد می

 (.1394کنند )اینگلهارت،  شود و احتماالً عامه مردم به آن ملحق شده و از آن حمایت می می

زیستی ایفاء  های محیط از سوی دیگر، گرچه بعد مادی/فرامادی نقش قاطعی در ظهور جنبش

نیست. مشکالت عینی و فعالیت  های جدید تنها عامل درگیر کرده است، اما خیزش ارزش

: 1395کنند )اینگلهارت،  ها همه نقش بازی می جمعی سایر نیروهای اجتماعی و خرده سازمان

( که از جملۀ آن باید به نقش نخبگان جامعه به ویژه در سطوح ملی و محلی اشاره کرد. 418

گی که غالباً از قشر فرهن-زیستی سرآمدان علمی های جمعی محیط زیرا نخبگان جامعه و فعالیت

)اینگلهارت و ولزل، « متشکل از اعضای اجتماع خودشان هستند»تحصیل کرده و مرفه که 

: 1395ساز دگرگونی فرهنگی هستند )اینگلهارت،  ( و به عنوان نیروهایی که زمینه193: 1394

( 1394 زیست است )اینگلهارت و ولزل، ( و قادر به سازماندهی و بسیج مردم به نفع محیط110
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کنند. رفتار  زیستی در جامعه ایفاء می سازی محیط نقش مهمی در ایجاد بستر مناسب برای فرهنگ

زیستی  گرایی باشد. در مجموع، مقررات محیط زیست تواند منشأ و مروج محیط نخبگان می

زیستی را بهبود و  تواند رفتارهای محیط های رسمی و فرهنگ رفتاری نهادهای مدنی می سازمان

زیست طبیعی  ترین ارکان پایداری محیط سازی یکی از مهم رتقاء دهد. بدین ترتیب، فرهنگا

های فرهنگی، بُعدی از اجتماعی  شود. ایجاد بستر فرهنگی مناسب و ارائه آموزه محسوب می

های مرتبط و  آمیز با طبیعت است. اقدامات سازمان شدن مردم در جهت همزیستی مسالمت

های  ی اجتماعی مدنی در جهت جلب مشارکت بیشتر مردم در فعالیتفعالیت جمعی نیروها

زیستی  زیست تأثیرگذار است. همچنین اقدامات مسوولین دولتی و رفتارهای محیط حفظ محیط

 ها( در این زمینه قابل توجه است. های مردم نهاد )سمن نخبگان در سطوح محلی و نقش سازمان

های  ارد که توسعه اقتصادی، به تنهایی به اتخاذ ارزشها داللت بر این د مجموعۀ این مؤلفه

شود. بلکه در کنار آن، عوامل دیگری نیز وجود دارند که خیزش و گسترۀ این  فرامادی منجر نمی

شوند. به عبارت دیگر، اگر چه امنیت  کند و یا مانع از آن می ها را ممکن و تسهیل می ارزش

گرایی است، ولی عوامل غیر اقتصادی نیز به  فرامادی کنندۀ اقتصادی یکی از عوامل مهم تعیین

کنند. اگر یک جامعه، امنیت را در سطوح اجتماعی و  گرایی کمک شایانی می تثبیت فرامادی

گرایانه را دنبال نمایند و  های فرامادی توانند ارزش فردی تجربه کند، مردم به طور واقعی می

 رفتارهای حفاظتی را در پیش گیرند.

 ی یک مدل نظریبه سو

توان مدل نظری را به صورت ذیل ترسیم کرد که در واقع همان  با توجه به عوامل ذکر شده، می

 شود: های فرامادی اینگلهارت محسوب می یافته نظریه ارزش مدل تعدیل
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(: مدل نظری1ره )نمودار شما  

زیستی ارائه گردیده است.  در این نمودار، مدل جامع تبیین عوامل مؤثر بر رفتارهای محیط

ای ترین عامل تحول در یک  اقتصادی، بنی-شود توسعه اجتماعی طور که مالحظه می همان

زیستی  ای از شرایط علّی الزم را برای داشتن دغدغه محیط شود. زیرا مجموعه جامعه شناخته می

کند. توسعه اجتماعی تغییرات  زیست به عنوان یک ارزش فرامادی فراهم می و حفاظت از محیط

اجتماعی -کند که از یک سو بر وضعیت اقتصادی را در دو سطح فردی و ساختاری ایجاد می

گذارد و افراد جامعه با کسب  افراد به لحاظ دسترسی به امکانات و تسهیالت زیربنایی تأثیر می

زیست توجه  یت سازنده در سطوح مختلف، به مسائل غیر اقتصادی مانند کیفیت محیطامن

زیستی بر  های محیط پذیری فرد در طول روند فراگیری ارزش کنند. برای مثال، فرایند جامعه می

سازی فرهنگ  زیست تأثیر دارد، عاملی که در درونی های ارزشی فرد نسبت به محیط اولویت

نماید. از سوی دیگر، اقدامات و نحوه نظارت  اهمیتی را ایفاء می زیستی نقش پر محیط

زیست و فعالیت جمعی  های مرتبط با و متولی محیط های نهادی جامعه مانند سازمان ساخت
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ساز نقش بسزایی دارند. در  های مردمی و نخبگان در ایجاد و نشر الگوهای فرهنگیِ زمینه تشکل

گرایی همچون طبیعت پاکیزه و وجود مسائل عینی  یستز های ذهنی محیط این میان، ارزش

زیستی افراد و تالش  تواند منبعی برای دغدغه محیط زیست مانند معضل زباله می تخریب محیط

زیست باشد و نیز در تعامل با سایر عوامل بر رفتارهای  عموم برای حفظ کیفیت محیط

ای از روابط علّی،  ی مدل فوق، در زنجیرهزیستی اثر دارند. در مجموع، هر کدام از متغیرها محیط

های  کنند. نظریه ارزش ای دوسویه و متقابل دارند و همدیگر را تقویت می با یکدیگر رابطه

فرامادی، همانطور که در مدل مفهومی تحقیق تدوین شده است، به طور جامع، اثرگذاری 

 اعی جامعه بسط داده است.زیستی را در بستر اجتم ای از عوامل بر رفتارهای محیط مجموعه

 گیری بحث و نتیجه

چندبعدی است و -ای اجتماعی زیست مسئله همان طور که قبالً مطرح شد، مسأله محیط

زیستی در شرایط اجتماعی جامعه نهفته است. بر این  ترین ریشه و علل مسائل محیط بنیادی

انه است. در جهان گرایی مستلزم تعامل ابعاد اجتماعی چندگ زیست اساس، گسترش محیط

گردد. از جمله  معاصر، به اقتضای پیچیدگی جامعه انسانی، مشکالت اجتماعی آن نیز گسترده می

زیستی است که عمدتاً محصول عملکرد انسان در دگرگونی طبیعت  این مشکالت، مسائل محیط

لی به منظور دستیابی به پیشرفت و توسعه است. اگر چه رفتارهای مخرب انسانی عامل اص

شود، اما خودِ این رفتارها به شرایط جامعه بستگی دارد.  زیستی محسوب می مخاطرات محیط

زیست نیز در بستری از  عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی رفتارهای حفاظت از محیط

زیستی در درجه اول  کنند. امروزه، مرتفع نمودن مسائل محیط شرایط اجتماعی نمود پیدا می

طلبد و این مهم، نیازمند  فرهنگی را می-گرایی به عنوان یک تحول ارزشی تزیس گسترش محیط

مطالعه علل زیربنایی مسائل با توجه به ابعاد همه جانبه آن است. چه بسا در مطالعه یک پدیده، 

گرایی خواهد بود. با این  زیست گر محیط ای از عوامل، تسهیل پیوستگی و همگرایی مجموعه

زیست وجود  ظری متفاوتی برای تبیین رفتارهای عمومی نسبت به محیطهای ن حال، گرچه مدل

زیستی تأکید دارند و تحقیقات  دارد که هر کدام بر عوامل خاصی در برانگیختن رفتار محیط

زیستی  ها، به تحلیل اثرات این عوامل بر رفتارهای محیط گیری از این مدل متعددی با بهره
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به بررسی و تعیین رابطه همه جانبه بین این عوامل و چگونگی اما، مطالعاتی که اند.  پرداخته

برای مثال،  زیستی که مبتنی بر نظریه فرامادی باشد، اندک است. ارتباط آنها با رفتارهای محیط

زیستی و کارگزاران آن، بررسی نقش فعالیت جمعی نیروهای اجتماعی  پذیری محیط اثرات جامعه

زیستی و یا برهم کنش  سازی محیط خبگان جامعه در فرهنگزیستی و ن های محیط مانند تشکل

های نظریه  شناختی و اطالعاتی و اثرات چندگانه حاصل از تعامل سایر مؤلفه-منابع اقتصادی

زیستی نادیده گرفته شده است. مطابق نظریه ارزش  فوق در بروز و گسترش رفتارهای محیط

های ارزشی جامعه است که خودِ  ابی از اولویتزیستی بازت ها و رفتارهای محیط فرامادی، نگرش

باشد. برای رفع این خالء پژوهشی، ارائه  ها متأثر از شرایط اجتماعی بنیادی می این اولویت

اینگلهارت به  ناپذیر است. های فرامادی ضرورتی اجتناب تبیینی همه جانبه از دریچه مدل ارزش

های فرامادی پرداخت و توسعه  ی ارزشها گرایی در قالب مولفه زیست تبیین علّی محیط

اقتصادی را به عنوان یک زمینه بنیادی محسوب نمود. نظریه فرامادی انواع مختلف -اجتماعی

زیستی را به  های ساختاری و عینیت مسائل محیط اقتصادی، زمینه-های توسعه اجتماعی شاخص

محلی یک جامعه را طور جامع تحت پوشش قرار داده است که حتی قابلیت بررسی در سطح 

گرایی باشد، ادعای  زیست تواند منشأ محیط اقتصادی می-دارد. این موضوع که توسعه اجتماعی

گردد. اگر چه تأکید اصلی این نظریه بر شرایط برآمده از  تثبیت شده نظریه فرامادی محسوب می

ترین  کلیدیاقتصادی از -باشد، اما توسعه اجتماعی صنعتی شدن فزاینده در جامعه غربی می

آید که به موجب آن و در اثر شرایط و وضعیت مطلوب اجتماعی جامعه  دستاورد آن به شمار می

زیست، بیشتر است. با وجود این، تا  و تأمین نیازهای اساسی، انتظار رفتارهای حفاظت از محیط

ارزش  های اجتماعی و سایر مؤلفه-کنون تنها مطالعات معدودی اثرات مستقیم توسعه اقتصادی

اند. مطالعه حاضر به تبیین شرایط جامعه و  زیستی را واکاوی کرده فرامادی بر رفتارهای محیط

زیستی پرداخت. همان طور که قبالً مطرح شد،  کننده آن در بروز رفتارهای محیط نقش تعیین

ارهای ای و علّی را برای اتخاذ رفت ای از عوامل اجتماعی در کنار یکدیگر، شرایط زمینه مجموعه

زیستی مؤثر باشد. در  تواند در حل مسائل محیط آورند که شناخت آنها می زیستی فراهم می محیط
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ای و نیز عوامل  این مطالعه، سعی بر آن شد تا براساس نظریه فرامادی، این شرایط زمینه

 زیستی تبیین شود. تأثیرگذار بر رفتارهای محیط

قتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب اصوالً توسعه تغییر بنیادی در متغیرهای ا

(. بنا بر تعریف سازمان ملل متحد، توسعه اجتماعی به 11: 1391شود )صفائی پور و مودت،  می

گیری از  معنی افزایش ظرفیت نظام اجتماعی، ساختار اجتماعی، نهادها، خدمات و سیاست بهره

( و بیشتر ناظر بر باال 329: 1322، 1یو مک کینل 1تر )گریفین منابع برای سطوح زندگی مطلوب

های فقرزدایی، تغذیه،  بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه

( است. بدیهی است که فقر 19: 1392بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش )ازکیا و غفاری، 

ز امکانات زیرساختی و اعم ا-های آن ای به ویژه در جوامع روستایی به لحاظ شاخص توسعه

برداری از  شود تا جامعه جهت رهایی از فقر، به فکر حداکثر بهره رفاهی، نه تنها موجب می

زیست نیز افزوده  محیط طبیعی بیفتد، بلکه با اوج گرفتن فقر اطالعاتی بر تخریب فزاینده محیط

و این چرخه فقر و  زیست نیز انسان را با محدودیت منایع مواجه نموده شود. تخریب محیط می

 کند. تخریب در یک دور باطل ادامه پیدا می

تری از  در بررسی حاضر، تالش شد تا با تعدیل نظریه فرامادی اینگلهارت، تبیین کامل

های مناسب برای یک تبیین اولیه  زیستی ارائه شود. نظریه مذکور دارای مشخصه رفتارهای محیط

های بارز این نظریه  میع عوامل یکی از مشخصهعلمی است که عدم محدودیت تبیینی و تج

زیستی را از توجه به یک یا چند عامل محدود فراتر برده و  باشد. زیرا بررسی رفتارهای محیط می

دهد که خود  برای تبیین دگرگونی رفتاری، مجموعۀ جامعی از عوامل و تغییرات را پوشش می

تلف دارد. از دید این نظریه، عوامل های مخ پذیری این نظریه در عرصه نشان از انعطاف

های فرامادی افراد نیز ساختارهای کالن جامعه  ساختاری بر رفتار افراد تأثیرگذار است و ارزش

-دهند. لذا، ترکیب، تجمیع و تعامل منابع بیرونی را جهت بهبود منابع طبیعی تحت فشار قرار می

های ذهنی  درونی )نظیر ارزش ساختی )وضعیت توسعه اجتماعی و اقتصادی یک جامعه( و

 زیستی هستند. کنندۀ رفتارهای محیط افراد(، تعیین

                                                           
1 Griffin 

2 McKinley 
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های فرامادی  یافته از نظریه ارزش به طور کلی، بررسی حاضر با ارائه یک مدل تعدیل

گرایی، تالش نمود تا مجموعه کاملی از عوامل مؤثر بر رفتار  زیست اینگلهارت در مورد محیط

ماید که مبتنی است بر دانش، آگاهی، منابع، شرایط و غیره که در برخی زیستی را ترسیم ن محیط

زیستی نیز بیان شده است. براساس مدل برگرفته شده از این نظریه  های رفتار محیط از مدل

ها و طبقات اجتماعی جامعه نسبت به  های ارزشی و رفتاری تمام گروه گیری توان جهت می

نظریه بیانگر آن است که کارایی ساختارهای اجتماعی زیست را سنجید. این  وضعیت محیط

ای و غیره، گستراننده بسترهای الزم برای  جامعه در ابعاد مختلف سازمانی، اطالعاتی، رسانه

ها و  ای از عوامل، فرصت زیستی است و برهم کنش میان مجموعه رفتارهای محیط

در مجموع، اینگلهارت  آورد. زیستی پیش می هایی را برای رفتارهای محیط محدودیت

اجتماعی و کالن -داند که عوامل ساختاری گرایی را یک تحول فرهنگی فرامادی می زیست محیط

گرایی به مثابه یک ارزش فرهنگی  زیست یک جامعه در بروز و تداوم آن نقش دارد و محیط

 فرامادی در جامعه گسترش خواهد یافت.

 توضیح:

ی سونا حبیبی دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی ایران در مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر

زیستی در استان گیالن  شناختی رفتارهای محیط تبیین جامعه»دانشگاه مازندران است که با عنوان 

 ، به راهنمایی دکتر صادق صالحی انجام شده است.«های غرب گیالن( )مطالعه موردی: آبادی
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