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 به:تقدیم 

  بخش خاطرم.ام بود و صفای روحش آرامش ی زندگیاو که زحماتش پشتوانهمادرم، 

 .کنار اوستام لحظات بودن در ترین فصل خاطرات زندگیو زیباترین و بهاری که ترنم محبت است و پدرم

  و در نهایت تقدیم به

 

 به زندگیم امید و تولدی دوباره بخشید و که وجود نازنینش به پاس، حمید ابراهیم نژاد شیروانی مهندسآقای 

  .اثر قدردانی می نمایمو حمایت اش در اتمام این زحمات
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 سپاسگزاری

سالکان دانش، حمد و سپاس خداوند یکتا را که بر این بنده منت نهاد تا به مدد و یاری 

این مرحله از زندگی تحصیلی را پشت سر گذرانم، پر واضح است که من به قدر پیمانه خویش 

ام و امید تداوم ام و قسمت یک روزه ای در این کوزه کردهام و به قدر دیده خود دیدهبرداشته

کنم که در دریغ خود را نثار تمامی کسانی میاین راه گشوده را دارم. تشکر و قدر دانی بی

انجام این پژوهش ما را از کمک خویش بی دریغ نگذاشتند. از جناب آقای دکتر صادق 

همچنین از آقای دکتر قربانعلی ابراهیمی استاد مشاور و صالحی، استاد راهنمای ارجمندم، 

تشکر را دارم که مسئولیت هدایت اینجانب را در تدوین پایان نامه  تقدیر و کمالمحترم، 

حاضر بر عهده گرفتند و با راهنمایی و ارائه نظرات مفید و سازنده خویش، بر غنای علمی 

 تحقیق بیش از پیش افزودند.

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ه  

  

 چکیده

، موضوع بحث بسیاری از صاحبنظران علوم اجتماعی است. افزایش ی آنمحیطی و روند فزایندهزیست بروز معظالت

ی تنزل امنیت غذایی و باال رفتن سطح آلودگی و انحطاط محیط خطر ابتال به بیماریها، مشاجرات عمومی درباره

-، آنچه در این تحقیق قابل بحث است مطالعهاست. با توجه به اهمیت محیط زیستهای فرا روی جوامع زیست، چالش

این ی چارچوب نظر. محیطی افراد استمحیطی و رابطه آن با پارادایم نوین زیستهای زیستی نگرش و رفتار

های انجام شده پژوهش بر اساس آزموناین در . می باشد (پارادایم نوین زیست محیطی)دانلپ و ون لیر پیمایش، تئوری

محیطی و ارتباط با طبیعت هر سه بعد محیطی، پارادایم نوین زیستهای نگرش زیستنتایج حاصله نشان داد که متغیر

محیطی مؤثر های زیستانداز ارتباط با طبیعت، خودارتباطی و تجربه ارتباط با طبیعت است بر رفتارآن که شامل چشم

ای هم دو متغیر سن و تحصیالت رابطه معناداری با متغیر وابسته داشتند اما متغیر وضعیت های زمینهمتغیراست. از بین 

 ماز آن است که پارادایمحیطی نداشتند. همچنین نتایج حاکی های زیستتأهل و جنسیت رابطه معناداری با متغیر رفتار

  محیطی است.های زیستتری برای متغیر رفتاری قویهها پیش بینی کنندمحیطی نسبت به دیگر متغیرنوین زیست

 

 هاي کلیدي واژه

 .زیست محیطی، ارتباط با طبیعتنگرشهای زیست محیطی، رفتارپارادایم نوین زیست محیطی،  
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 فصل اول کلیات

 مقدمه

محیط زیست عبارت است از محیطی که فرآیند حیات را فرا گرفته و با آن  بر هم کنش دارد. 

اند، تشکیل محیط زیست، از طبیعت، جوامع انسانی و نیز فضاهای که با فکر و به دست انسان ساخته شده 

(. 1:11:1ی زمین را فرا می گیرد)سلطانی،ی زمین، یعنی زیست کرهیافته است و کل فضای زیستی کره

محیط زیست به عنوان یک رکن زیر بنائی و کارامد در راستای وضعیت حال و آینده می تواند نقش شتاب 

لی است که محیط زیست در سطح ای در راه توسعه داشته باشند و از موانع آن بکاهد. این در حادهنده

های ها علیه آسیبی که به میراثهای جدی است. نخستین واکنشای در معرض تهدیدجهانی، ملی و منطقه

طبیعی وارد می آمد از سوی دلبستگان به طبیعت، شکارگران و صیادان، ورزشکاران راه پیمایان و گاهی نیز 

نبش جدید برای حفاظت محیط زیست در جاهائی آغاز شد (. ج222:11:2هنرمندان ابراز شده است)شاریه،

که آسیب وارد بر محیط، ناگهانی و دامنه دار و در نتیجه بر بخش بزرگی از جمعیت آشکار بوده است. ایاالت 

یکی از این جاها بود. درك این موضوع که مشکالت زیست محیطی ایجاد شده در  11متحده در اواخر قرن 

امری محدود به زمان و مکان نیست و پیامدهائی را برای زندگی تمامی ابنای بشر در  ها،اثر اعمال انسان

جهان یک بیداری و آگاهی در  06تمام نقاط زمین دارد، نگرانی جامعه جهانی را برانگیخت. در واقع در دهه 

ها دست متهای صنعتی، حکوهای عمومی در کشوری محیط زیست را تجربه کرد. با اوج گرفتن فشارزمینه

های محیط زیست و تعیین وزرای محیط زیست شدند. و چون آلودگی به اقدام زدند. مردم خواهان سیاست
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های بین المللی کشیده شد. کنفرانس سازمان مرز سیاسی نمی شناسد، مباحث محیط زیست به کنفرانس

رخدادی مهم تبدیل شد. به در استکهلم برگزار گردید، به  ::11ی محیط زیست انسان که در ملل درباره

ی آلودگی از سوی آلودهگر، صنعت را برای پذیرش مسئولیت کار گرفتن اصولی چون در پرداخت هزینه

(. هر چند اصل مذکور موجب تثبیت و نهادی 40:11:4اجتماعی تازه دگرگون ساخت)کینگ و اشنایدر، 

زیست محیطی همچنان منفی است.  ها شده و نشانگر این بود که مدیریتی کنترل خسارتشدن مسئله

ی توسعه اکولوژیکی مطرح شد. در این نظریه عامل زمان وارد شد و اینکه قرن نوزدهم نظریه 06آخر دهه

توسعه باید در طول زمان پایدار باشد در این میان الگوهای جدیدی بوجود آمد که مشکالت را در طوالنی 

محیط آنقدر وسیع شد که در این الگوها ارزیابی زیست مدت و همینطور عدم قطعیت را مد نظر داشت.

 -های اقتصادیبتواند اجزائی که توسط براورد فنی مالی یا بیولوژیکی مورد توجه قرار نگرفته اند)مانند پیامد

های محلی اجتماعی و جمعیتی( بدین وسیله تحت پوشش قرار بگیرند. دانش و مهارت -اجتماعی، فرهنگی

ند و سازگاری با شرایطی به عنوان یک ویژگی کلیدی برای طرح ریزی خوب شناخته شد. ارزش گذاشته شد

های مالی صورت تمهیدات محیطی به تدریج ماهیت مثبت پیدا کرد و انگیزهبدین ترتیب مدیریت زیست

 ی اجتماعی برای رسیدن به پایداری تلقی شد و نه خرید و فروش حق آلودگی. عادالنه

قرن نوزدهم، طیف کامل منابع بیو فیزیکی تحت عنوان نام تنوع زیستی قرار  16در اوایل دهه 

(. اجالس 11:11:2ی پایدار فراگیر و مثبت به عنوان هدف جهانی شناخته شد)میراب زاده،گرفت، توسعه

در ژانیرو پیوند  1112ی پایدار در زمین و کنفرانس سازمان ملل متحد، پیرامون محیط زیست و توسعه

دای بین توسعه و محیط زیت را به خوبی آشکار نمود و راهی را نشان داد که عوامل اجتماعی، اقتصادی ناپی

مردم  1112دهند. در سال محیط به یکدیگر مربوط هستند و الجرم همدیگر را تحت تأثیر قرار میو زیست

ی ر انسانی که در کرهبه عنوان یک موضوع کاری برای ه "ی پایدارتوسعه"جهان درك نمودند که مفهوم 

ای و بین المللی باید مورد توجه قرار بگیرد. مهم ترین زمین زندگی می کند در سطح محلی، ملی، منطقه

 21بود که الگوی توسعه پایدار جهانی در قرن  "21دستور کار "سران جهان  1112دستاورد کنفرانس سال 

ترین های متعددی تشکیل شده که شاید مهمسشود. از آن تاریخ، کنفرانقرن پیشروی جهان محسوب می
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های در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در سطح سران کشور 2662در سال "توسعه پایدار "آنها کنفرانس

ها در جهان، یافتن تهدید 21جهان باشد. هدف از برگزاری این کنفرانس، بررسی و ارزیابی اجرای دستورکار 

رد بود)دفتر مشارکت و آموزش همگانی سازمان حفاظت محیط ها و چاره جوئی در این موو فرصت

محیط از گرم شدن اقلیم زمین تا از دست رفتن تنوع زیستی و های زیستی تهدید(. دامنه11:11:0زیست،

دهند، مسائل ناشی از محیط را معموال در سه گروه جای میها بس دراز است. مشکالت زیستانواع آلودگی

محیطی انگشت اشاره اگر آوری در بررسی علل این فجایع زیستهای فنو پیامد جمعیت، الگوی مصرف

ی انسان حال یا ی مداخلهمحیطی نتیجهنگوئیم همیشه، اکثر اوقات به سمت انسان است. مخاطرات زیست

از طریق مصرف بی رویه یا از طریق مصرف نادرست. صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی جوالنگاه این 

های کوچک و بزرگ زندگی می کنیم و در این محیط شهری است که ست. بیشتر ما در شهرمداخله ا

ها و شهرکها از نظر اندازه به طور مرتب در حال رشد محیطی بروز می کند. شهربسیاری از مشکالت زیست

اورزی های کششوند و با رشد خود مناطق با ارزش طبیعی و زمینها گسترده میهستند و بر روی سرزمین

های وحشی متمرکز محیطی در گذشته معموال توجه خود را بر روی سرزمینبرند. فعاالن زیسرا از بین می

ها اهمیت خواهد داشت. و باید به آنها به عنوان ها و شهرکردند. اما در آینده تمرکز بر روی شهركمی

تجاری و کیفیت محیط زیست های صنعتی و های مناسب و قابل زیست توجه کرد و بین فعالیتمحیط

های های شهری اگر حکم اسکلت بندی و آجر(. زیر ساخت1100::هماهنگی به وجود آورد)بوتکین و کلر، 

این بنای موزون را دارد، ساکنان شهری و اعمال آنها در حکم سیمان، تشکل و ماندگاری این بنا را موجب 

ها راه را خورد با محیط زیست و عوامل مؤثر بر این رفتارهای شهروندان در برشود. شناخت اعمال و رفتارمی

 کند.تر هموار میهای مطلوبها به سمت رفتاربرای سوق دادن این رفتار

 بیان مسئله

طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات منابع و عوامل و شرایط 

ط ید. محیآن وابسته است به وجود می آهماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیاط به 

که هر روز بر باشد ای میای انسان است و پدیدهترین نیازهی اصلیو تامین کننده زیست محل زندگی
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خاکی به استفاده بی رویه و  یاش بر این کرهما متاسفانه انسان در دوران سلطهگردد ااهمیت آن افزوده می

های خطرناك در خاك، آب و هوا و از بین بردن توان زی از منابع طبیعی، ایجاد آلودگیبدون برنامه ری

ل، مشکالت و منازعات زیست محیطی بیش از در ابتدای قرن بیست و یکم، مسائزیست آن پرداخته است. 

. بشر امروز در (41-2:2664:،1)وایت یک قرن گذشته، جایگاه ویژه و محوری در زندگی بشر پیدا نمود

های های جهانی، عالوه بر بحران، به فهرست بحرانهای اخیرکند. در دههبحران زده زندگی می جهانی

های زیست ی محسوب می شوند، مشکالت و بحرانتهدیداتی جداجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارزشی، که 

 .محیطی را نیز باید اضافه کرد

ی خاکی گذارده است، تعامل مداوم و پایداری بین او و جهان از زمانیکه بشر پای بر روی کره

ی به سوطبیعی برقرار بوده است اما با رشد جمعیت و دستیابی به اختراعات و کشفیات جدید علمی که او را 

قاضا به سوی صنعتی کرد به موجودی غارتگر تبدیل شد، که هر روزه با افزایش تصنعتی شدن رهنمون می

تقاضا از طبیعت و تخریب منابع  کرد به موجودی غارتگر تبدیل شد، که هر روزه با افزایششدن رهنمون می

ی کشاورزی و امکان اسکان ثابت وع دورهبرای اولین بار، از شر .(1،1:2660و پراهاالد 2)شبیری همراه بودآن 

ها و قیاس جمعی قادر به جایگزینی نظامجغرافیائی بشر در دوازده هزار سال قبل فعالیت اقتصادی در م

ای شده است که هم پایداری زیست محیطی جهان و هم امنیت های بیوفیزیکی جهانی به گونهفرایند

که انسانی در حال تسلط بر . اسناد تجربی نشان می دهد جغرافیای سیاسی را به مخاطره انداخته است

رامش و امنیت را آ (. فاجعه زیست محیطی نه تنها221:1114، 2و راکرمیل 4فضای محیط زیستی است)ریس

کند، به همین دلیل در محافل علمی و سیاسی باید که موجودیت بشر را تهدید میاز زندگی انسان می ر

شناسان، جامعه (.24:1104ترین بحث روز است )واالیی،دیداترین و جبحث زیست محیطی پر سر و ص

دانان، هر کدام علت تهدیدات سیاستمداران، اکولوژیست، اقتصاد شناسان، صاحبان صنایع،زیست

(، اما نقطه اشتراکشان این است که 1-16:1102محیطی را از دیدگاه خود توضیح می دهند)کامونر، زیست

                                           
1 White 
2 Shobeiri 
3 Prahalad 
4 Rees 
5 Wackermagel 
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 های انسان است.ی فعالیت.. نتیجه.آلوده سازی محیط وبسیاری از تهدیدات زیست محیطی، تخریب منابع، 

و روز به روز این  وردهآخسارات نامطلوبی را به بار  و های غیر مسئوالنه انسان، نتایج ناگوارو در نهایت کنش

حیط زیست و اراضی کشاورزی، گرم شدن توان به تخریب مشود که از جمله میها حادتر مینتایج و خسارت

تولید انرژی و ها و مراتع، کاهش منابع کاهش منابع طبیعی و نابودی جنگل و آب، خاك، زمین، آلودگی هوا

زیست انجام می دهد و ان با رفتارهایی که در قبال محیطها اشاره کرد. بدین ترتیب انسبروز انواع بیماری

.. .کند، از قبیل تخریب جنگل برای استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و تغییراتی که در محیط ایجاد می

کند. با تهدیدی نگران کننده مواجه می پردازد و محیط زیست رابه تخریب محیط زیست می یا سهوا عمدا

)عابدی سروستانی و  ی زمین تمام شودمت پایان زندگی انسان بر روی کرهاین تهدید ممکن است به قی

 (.21:1100دیگران،

ست بوم شناختی( به تالش برای بهبود کیفیت محیط زیست و رهیافت اکولوژیک)زی طبیعت،حفظ 

های متعلق به قرن نوزدهم بود که مدتهای مدید تنها برای نخبگان روشنفکر کشورهای زندگی، اندیشه

در یانگذاران اولیه انجمن اوادابن های بنها، از جمله اندیشهمطرح بوده است. این قبیل اندیشه توسعه یافته

مده آایاالت متحده امریکا، مختص یک گروه از نخبگان بود که زیر فشار سهمگین صنعتی شدن به زانو در

عه، محیط زیست و پایداری در بیستم، تعامل توساواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن  (.121:1104)کاستلز، بودند

های پایانی قرن در حال توسعه بوده است و در دهه کشورهایی اصلی اکثر های مختلف، دغدغهعرصه

و مدیریت محیط زیست، تحت ریزی، مدیریت منابع طبیعی های جلب مشارکت مردم در برنامهبیستم، روش

(،در 1101بادی،آای شده است)خاتون دستخوش تغییرات عمده های اجتماعی سیاسی و اقتصادیدگرگونی

تی، در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی بیانگر این واقعیت است که کارگزاران دولهای گذشته واقع روند دهه

 )خاتون ورده اندآهای محیط زیست و منابع طبیعی به رهیافتی تازه روی کارشناسان و نیز مدیران عرصه

ندگی ها و قوانین متعددی برای حفظ طبیعت، ارتقای کیفیت زبرنامه (. این رهیافت تازه شامل:1101،آبادی

 (.2660)صالحی، در کوتاه مدت است آن و نهایتا نجات کره زمین در بلند مدت و نجات نسل کنونی ساکنان

 آنهاهای گوناگونی برای حل مشکالت زیست محیطی ارائه نموده اند که اغب محققان محیط زیستی، طرح
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و  های زندگی انسانرگونی شیوهها، به دگهای زیاد این طرح هستند، اما امروزه به دلیل هزینهتکنولوزی 

 (.1101اند)ازکامپ،ر رفتارها را دارند، عالقمند شدههایی که تمرکز بطرح

برای حل مشکالت زیست  "می نویسد که "مردم و محیط زیست"به عنوان مثال صالحی در کتاب

عی و زندگی های سازمان اجتماای تولیدی و مصرفی و همچنین شیوهها و رفتارهاید شکل شیوهمحیطی ب

. همچنین، به اعتقاد "تغییر پیدا کند فردی برای رسیدن به سطح سازگاری و تأثیر مثبت بر محیط زیست،

تفاهمی عمومی در حوزه محیط زیست به وجود امده است، این تفاهم، حکایت از ان دارد که راه حل  بنسون

های انسانی را شامل شده و متکی به ان واقعی کاستن از مشکالت و مسائل محیط زیست باید انسان و کنش 

 (.1102)بنسون، باشد

در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیط انسان، به عنوان یکی از مهم ترین و تأثیر گذارترین عامل بر 

محیط زیست، مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان محیط زیستی قرار گرفته است. کنش ها و رفتارهای 

ی گذارند خود نیز از عواملل و تهدیدات زیست محیطی تأثیر میبیشتر مسائ زیست محیطی ضمن اینکه بر

(، 11:0) 2و ون لیر 1(، دانلپ::11) شناسی زیست محیطی، از جمله ذکاوتپذیرند. محققان جامعهتأثیر می

(،فیالو و 1111(، استرن و همکاران)1116(، شان و هولز)11:1) 1(، باتل11:1و کاتون) دانلپ 

به بررسی عوامل  (،2660( و صالحی)2662(، پری زنگنه و الکان)2661(، گرافتون و نولوز)1114جکوبسن)

، جنس، طبقه اجتماعی، سن)های جمعیت شناختیفتارهای زیست محیطی از جمله متغیرتأثیر گذار بر ر

سی، عملکرد ژی سیامحل سکونت، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و سن فرزندان(، گرایش سیاسی،ایدئولو

مفاهیمی  گاهی زیست محیطی و عقیده دینی پرداخته اند. رفتار زیست محیطی ازآها، زیست محیطی ملت

انسان باید "بنسون معتقد است که های زیست جوامع مدرن مطرح گردیده است. است که امروزه در بررسی

های اقتصادی خود باشند، تا یتبه دنبال پایداری نه فقط برای محیط زیست، بلکه برای محیطی جهت فعال

. ارتباط بین مشکالت (1102ی طوالنی تری داشته باشند)بنسون،بشریت و محیط زیست بتوانند آینده

های انسانی از نظران صاحب نظران چنان تنگاتنگ است که به عنوان مثال مالونی از محیطی و رفتارزیست

                                           
1 Dunlap 
2 Ven leer 
3 Buttle 
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محیطی از (. رفتار زیست11:1کند)مالونی،ر یاد میبحران رفتار ناهنجا"محیطی به عنوان بحران زیست

محیطی جوامع مدرن مطرح گردیده است. طرح این های زیستمفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی

ها در محیط طبیعی است. محیطی حاکی از اهمیت نقش این رفتارهای زیستمفهوم در بسیاری از رویکرد

محیطی از جمله موضوعات جدیدی است که مورد توجه محققان زیستارتباط نگرش زیست محیطی و رفتار 

محیطی بر کنش اجتماعی افراد نسبت به ( بر این باور است که نگرش زیست1111کایزر)قرار گرفته است.

محیط طبیعی پیرامون خود تأثیر بسزائی دارد و در این زمینه عامل تعیین کننده به شمار می رود. همچنین 

محیطی ویدگرن با توجه به تحقیقاتش معتقد است که این نوع گرایش یر پارادایم نوین زیستدر زمینه متغ

محیطی می تواند به نوعی تعیین کننده نوع رفتار با طبیعت و محیط زیست باشد با توجه به به رفتار زیست

سانی و های انمحیطی در تعیین کنشمحیطی و پارادایم نوین زیستنقش قابل مالحظه نگرش زیست

-های زیستاجتماعی و در شرایطی که خالء تحقیقات تجربی در بررسی تأثیر این دو متغیر با هم بر رفتار

محیطی  بر محیطی وجود دارد پژوهش حاضر به دنبال بررسی چگونگی تأثیر نگرش و پارادایم نوین زیست

 باشد.محیطی میهای زیسترفتار

 ضرورت و اهمیت موضوع

له أتخریب زیست محیط از اهمیت گسترده برخوردار است. در این جا، اهمیت مس یلهأامروزه مس

 نماییم.ه سطح جهانی، ملی و محلی مطرح میتخریب زیست محیط را در س

 

 الف( در سطح جهانی:

های زیست محیطی همانند سرطان در اجزای سیاره ما در حال ریشه دواندن است، هر ناهنجاری

شده یا در شرف تکوین است خبر  ها و تغییراتی که حادثان از دگرگونیمراکز تحقیقاتی جه روز

ها آلوده شده و سیستم اقیانوسها، دریاچه ها و حتی ، رودخانهزمینیهای زیر( آب11:1104دهند)فرصت، می

های حیوانات، پرندگان، گیاهان و دیگر موجودات زنده به در حال تخریب است از تعداد گونه اکولوژی آنها
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علت آلودگی و نامساعد شدن محیط زیست کاسته می شود و برخی از منابع طبیعی رو به اتمام است و شاید 

کند و به ها را تهدید میسانکنیم و سالمتی انوزافزون هوایی است که استنشاق میازهمه بدتر آلودگی ر

می رسد که طبیعت زیبا و اعجاب انگیز ما در حال نابودی تدریجی است و در نهایت  رنظطور کلی چنین به 

(. امروزه 11:1101محیط زیست کره ما از جهات مختلف تحت فشار شدید قرار گرفته است)دبیر سیاقی، 

حفاظت از محیط زیست و اطمینان از پایداری و همه جانبه بودن توسعه آن جدی ترین چالش پیش روی 

ها در ن زندگی بهتر و بیشتر برای انسانامعه جهانی است، بنابراین احیاء و نگهداری هر گونه حیاتی با امکاج

یوند خورده که نابودی یک . رابطه بین انسان و سایر موجودات جهان به هم پمساوی است روی کره ی زمین

( متاسفانه صدمات وارد به 14:1104،تواند یک گزینه از امکانات زندگی انسان را کاهش دهد)والییگونه می

محیط زیست اکثرا نامرئی و مدت زمانی طول می کشد تا آثار مخرب و مرگبار مختلف آن بر سالمتی بشر و 

که در جهت جلوگیری از صدمات به محیط زیست  "فردا دیر است "طبیعت ظاهر شود به همین علت اغلب

محیطی در سه دهه اخیر در عه درباره رفتارهای زیست( مطال11:1101اقداماتی به عمل آید)دبیرسیاقی،

بسیاری از کشورهای توسعه یافته غربی روند رو به رشدی داشته است. اگرچه در کشورهای توسعه نیافته و 

کمتر توسعه یافته چنین مطالعاتی صورت نگرفته یا کمتر به آن پرداخته شده است، اما مسائل زیست 

 شده و مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته است. محیطی در این کشورها بیشتر

 

 ب(در سطح ملی:

های پایداری محیط زیست، توسعه پایدار و کیفیت زندگی همواره متأسفانه ایران در رعایت شاخص

های های پایین جداول جهانی را به خود اختصاص داده است؛ جایگاه کشورمان در جدول شاخصرتبه

های دیگری کشور بوده است.از جمله نمونه 140در میان  112رتبه  2662پایداری محیط زیست در سال 

ز: کاهش سطح جنگلها طی ا که بتوان ادعا کرد که آژیر خطر در محیط زیست به صدا درآمده است عبارتند

ی هر ایرانی در مقایسه با % هکتار2میلیون هکتار و مقایسه سهم سرانه  14میلیون هکتار به  21دهه از  1

 2166به  1146متر مکعب در سال  666:% هکتار سرانه جهانی، تقلیل متوسط سرانه آب قابل تجدید از 0

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و ورود ایران به مرحله  1066متر مکعب تا سال  1166و پیش بینی آن در حد  11:0متر مکعب در سال 

 میالدی که درصورت ادامه روند2660سال  در دالر میلیارد 0تنش آبی، خسارات ناشی ازآلودگی هوا بالغ بر 

میلیارد تنی سالیانه  2میلیارددالرمیرسد، فرسایش خاك  10میالدی به  26610سال  فعلی این خسارت در

تولید  11که سه برابر متوسط آسیاست و معادل تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزی است، رتبه 

 های مجلس شورای اسالمی(.کز پژوهشهان )مرگازهای گلخانهای در بین کشورهای ج

راوانی مواجه دهند که جامعه ایران در پدیده محیط زیست با مشکالت فآمارهای فوق نشان می

 کنشی قابل بررسی است. در این بعد که بر رفتارها و تعامالت انسانها با محیطدر بعداست. این مشکالت 

های نامطلوب شویم رفتارتوجه دارد، با اندکی تأمل متوجه میمحیطی  واقع رفتار نامطوب زیست زیست و در

ت محیطی در جامعه ایران از حالت فردی خارج و تبدیل به مسأله اجتماعی شده است. عدم حساسزیست

رویه از انرژی در منازل، استفاده از لوازم یکبار مصرف، استفاده از وسایل نسبت به محیط زیست، استفاده بی

بهداشتی، ریختن زباله در معابر زائد به روش غیر استفاده از انواع آفت کشها، دفع موادنقلیه شخصی، 

آوری و تفکیک نکردن زباله به منظور بازیافت و عمومی، پارکهای جنگلی و پارکهای سطح شهرها، جمع

بین رفتارهای نامطلوب زیست محیطی در  از نشان همگی بسیاری از رفتارهای مخرب زیست محیطی دیگر

شود که چرا رفتارهای زیست محیطی حال با توجه به موارد فوق این سؤال به ذهن متبادر می. ایرانیان است

 ایرانیان مسأله ساز شده است.

 

 ج(در سطح محلی:

روستا و  012شهرستان کرمانشاه به عنوان مرکز استان دارای چهار بخش، سیزده دهستان و 

عیت در کنار این شهرستان طبیعتی بسیار زیبا دارد. ازدیاد نامعقول جمنفر است.  1:6102جمعیتی بالغ بر 

دی قرار داده است. و مشکالت های این منطقه را به شدت در معرض نابودیگر عوامل زیست بوم

محیط زیست که  آلودگیزدایی، فرسایش خاك، تخریب وحیطی، همچون کاهش جنگلها، بیابانم زیست

این منطقه می باشد بوجود آورده است. در گوشه و کنار شهر کرمانشاه فضاهای ناشی از رفتارهای ساکنین 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تفریحی عمومی وجود دارد. که متاسفانه همین فضاها توسط رفتارهای ساکنین این منطقه به محیطی آلوده 

ثال، م کنند. به عنواندر ذهن بازدیدکنندگان تداعی نمی و غیر قابل استفاده تبدیل شده که تصویر خوبی را

هایی همچون پارك شاهد، پارك شرقی، پارك معلم و غیره وجود دارد که در سطح شهر کرمانشاه پارك

ها نیز محل تزریق افراد دانی، و در شبمتاسفانه به مکانهایی مثل زباله دارای طبیعت زیبایی هستند اما

ری در سطح شهر چهره سبز و بهای جاآها، وجود یک سری ل گردیده است. عالوه بر این مکانمعتاد تبدی

ی  های انها منظرهآبها و کنارههای خود در دهد. اما ساکنان حومه آبها، با ریختن زبالهشهر می خرمی را به

همچنین در نظافت محیط زیست دیده اند. و تبدیل به محل تجمع زباله کرده ها را خرابطبیعی این محل

ها و آتش ها اقدام به جمع آوری زبالهی در محلهیت نکات بهداشتمی شود که خود سرانه و بدون توجه به رعا

های خطرناك ویروسی و تنفسی در فضای ن عمل خود سبب پخش و شیوع بیماریکنند. با ای زدن آنها می

ی سطح شهر هاکنند.که متأسفانه این امر همچنان در میان برخی از محلهاطراف می شوند و هوا را آلوده می

چرا مسئوالن شرکت  نگرانی که در زمینه توزیع برق وجود دارد این است کهشود. و دیگر اینکه،  دیده می

توزیع برق استان کرمانشاه قبل از قطع کردن برق، در رسانه ها اطالع رسانی نمی کنند؟ مسئله آنجا بدتر 

شاهد ظلماتی بسیار می شود که در برخی از کوچه های تنگ و باریک شهر کرمانشاه که برق قطع می شود، 

سخت می شویم که عمال عبور و مرور شهروندان و خانواده ها را از این محل به امری بعید و بعضا خطرناك 

تبدیل می کند و بارها شنیده شده است که در تاریکی این کوچه هایی طویل، بسیاری از شهروندان مورد 

افتاده است. دیگر مشکلی که می توان در بحث توزیع  اذیت و آزار قرار گرفته اند و عمال امنیت آنها در خطر

برق به آن اشاره کرد، روشن بودن چراغ برق خیابانها، اتوبانها و بزرگراههای شهر کرمانشاه در روز روشن 

است. حال اگر مشکل میزان برق مصرفی است، پس چرا این همه انرژی برق در روز روشن هدر می رود ؟ 

بعاد فراملیتی دارند، در نتیجه این واقعیت برای انسان نمایان می شود که بروز های زیست محیطی ابحران

 تواند پیامدهای مختلفی در دیگر نقاط به همراه داشته باشد.الت و معضالت در هر نقطه زمین میمشک

بر این اساس، با توجه به اهمیت زیست محیطی این منطقه، فراملیتی بودن مسائل و مشکالت  

ها و رفتارهای ها، کنشیط زیستی روی موضوعاتی نظیر نگرشی و تمرکز جامعه شناسان محزیست محیط

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مسئوالنه زیست ی مسئوالنه و غیرسی مطرح می شود که اوال، رفتارهازیست محیطی افراد، این سواالت اسا

ان کرمانشاه بین ساکنان شهرست ارتباط با طبیعتمحیطی در شهرستان کرمانشاه چگونه است؟ ثانیا، میزان 

ای وجود چه رابطه رفتارهای زیست محیطیو  رادایم نوین زیست محیطیدر چه سطحی است؟ ثالثا، بین پا

-های زیستبا رفتار( جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت ای)سن،متغیرهای زمینه دارد؟ و نهایتا، بین 

حیطی و نوع رابطه و آگاهی زیست مای وجود دارد؟ به نظر می رسد با شناخت رفتارها محیطی چه رابطه

های زیست محیطی در این منطقه ارائه داد. گذاریراهکارهای مناسبی را برای سیاست توانآنها با هم، می

 محیطی وهای زیستها و رفتاراین است که عمدتا به بررسی نگرش بدین منظور در این پژوهش قصد بر

 داخته شود.محیطی پررابطه آن با پارادایم نوین زیست

 

 اهداف پژوهش

 ف اصلی:اهدا

 ؛محیطیهای زیسترفتار بر محیطیزیست نگرش تآثیر سنجش-1

 ؛محیطیمحیطی بر رفتار زیستسنجش تأثیر پارادایم نوین زیست-2

 :اهداف فرعی

 ؛محیطی شهروندان کرمانشاهیرفتارهای زیست سنجش-1

 ؛محیطی شهروندان کرمانشاهیسنجش نگرش زیست-2

 ؛سنجش میزان ارتباط با طبیعت شهروندان کرمانشاهی-1

 ؛محیطیهای زیسترفتارو  محیطیسنجش رابطه پارادایم نوین زیست -4

 ؛شهروندان کرمانشاهی محیطیهای زیسترفتارو  ارتباط با طبیعتمیزان رابطه بین  سنجش-2

 ؛شهروندان کرمانشاهیمحیطی های زیسترفتارو محیطی نگرش زیستسنجش رابطه بین  -0

 ؛شهروندان کرمانشاهی محیطیزیست و نگرشارتباط با طبیعت  رابطه بین میزانسنجش -:

 محیطی؛و رفتار زیست(تأهل، سن، تحصیالتای )جنسیت، های زمینهسنجش رابطه بین متغیر-0

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سواالت پژوهش

 العه سعی دارد به سوال های زیر پاسخ بدهد.طاین م

 محیطی در شهرستان کرمانشاه به چه صورت است؟رفتارهای زیست -1

 چگونه است؟ شهروندان کرمانشاهیمحیطی نگرش زیست-2

 ارتباط با طبیعت در بین شهروندان کرمانشاهی چگونه است؟-1

 دارد؟ وجود محیطیرهای زیسترفتاو  محیطیزیسترادایم نوین پا بینای چه رابطه-4

 وجود دارد؟ محیطیهای زیسترفتارو  ارتباط با طبیعت ینای بچه رابطه-2

 دارد؟ دوجومحیطی های زیسترفتار و محیطینگرش زیستبین  ایچه رابطه -0

 وجود دارد؟  ارتباط با طبیعتو  محیطیبین و نگرش زیستای چه رابطه -:

 وجود دارد.محیطی ار زیستو رفت (ای )جنسیت، تأهل، سن، تحصیالتهای زمینهای بین متغیرچه رابطه-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فصل دوم

 پیشینه تجربی تحقیق

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فصل دوم پیشینه تاريخی و تجربی تحقیق

 مقدمه

ترین مطالعات و قبل از انجام هر تحقیق علمی، الزم است که تاریخچه مفاهیم و مهمترین یا مرتبط

اند، مرور شده تا محقق با شناخت تاریخی و تحقیقاتی که دیگران درباره موضوع یا بخشی از آن انجام داده 

های تحقیقات قبلی، آگاهی خود را گسترش داده و در پرتو اطالعات به دست آمده، مسئله تحقیق و یافته

 های آنها را مشخص سازد.متغیرهای خود را تعریف کرده و کرانه

 

 پیشینه تاريخی

ریخچه و تعاریف مفاهیم مطرح شده در برای آنکه تحقیق حاضر انجام شود الزم است سابقه و تا

محدوده موضوع تحقیق، مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در این قسمت، نگاهی تاریخی به مفاهیم مطرح شده 

 در مسئله تحقیق انداخته می شود.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تحقیقپیشینه 

. ی در مورد موضوع مورد بررسی باشدمعموال یک طرح پژوهشی باید شامل مرور ادبیات کوتاه

وظیفه ی اصلی مرور ادبیات در اینجا آن است که پژوهش پیشنهادی را به وضعیت فعلی معرفت مربوط به 

خود پیوند دهد. این بخش از طرح پژوهش معموال ً باید به بیان واضح آنچه در پرتو پژوهش های قبلی 

می توانیم ی موجود پرتو نظریه های اجتماع درباره ی هر یک از پرسش های پژوهش می دانیم یا آنچه در

پرداخته خواهد  در این قسمت، به معرفی پژوهش هایی (41:1101یش بینی کنیم، محدود شود )بلیکی،پ

 صورت گرفته است. ،های نزدیک به آنمحیطی یا حوزههای زیستها و رفتارمینه ی نگرششد که در ز

 تحقيقات داخلی الف(

های الهنگرش زنان نسبت به بازیافت زب ( تحقیقی تحت عنوان بررسی1112صالحی و خوشفر)

دار شهری بود که برای انجام نفر از زنان خانه 4:1خانگی در مازندران انجام دادند. نمونه شامل نمونه شامل 

های مورد نیاز هم پرسشنامه محقق بوده آوری دادهو ابزار جمعاین تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده 

محیطی عامل بسیار مهمی در تکوین نگرش مثبت اد که پارادایم نوین زیستاست. نتایج تحقیق نشان د

های زیست محیطی، سطح تحصیالت و باشد. همچنین دغدغههای خانگی مینسبت به مدیریت بازیافت زباله

 ها رابطه معناداری را با نگرش زنان نسبت به بازیافت زباله داشتند.وضعیت اقتصادی خانوار

ه بررسی رفتارهای محیط زیستی در بین گردشگران نای در زمیمطالعه (1111) صالحی و دیگران

ساحلی در شهر بوشهر انجام دادند. در تحقیق حاضر، رفتارهای محیط زیستی گردشگران ساحلی مورد 

ان ساحلی شهر پرسشنامه، به طور تصادفی بین گردشگر :20بررسی قرار گرفته است. به همین منظور تعداد 

 جنسیت،رفتارهای محیط زیستی با متغیرهای ی داد که رابطه نتایج پژوهش نشانوزیع گردید. بوشهر ت

وضعیت تأهل، نوع اقامت، چگونگی مسافرت، نگرش محیط زیستی، ارزش های محیط زیستی،  تحصیالت،

 دانش محیط زیستی و مدت اقامت انها معنا دار نیست. در مقابل رفتارهای محیط زیستی گردشگران با

رگرسیونی ی بت دارد. نتایج تحلیل چند متغیرهمتغیرهای نگرانی محیط زیستی و فرصت ها همبستگی مث

 کند.رین نقش را در مدل تحقیق ایفا میها بیشتنشان داد که متغیر فرصت
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محیطی و شناخت تأثیر سرمایه اجتماعی بر جش رفتار زیستنبه بررسی س (1116امامقلی)

ی باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل رفتارهای زیست محیطی م

سال ساکن در مناطق شهری استان کرمانشاه بوده که با روش نمونه گیری خوشه  10نفر از افراد باالی  446

)در های رابرت پاتنام قیق پرسشنامه بوده است. از نظریهای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار این تح

محیطی( به عنوان چارچوب نظری ن لیر)در مورد پاردایم جدید زیستمورد سرمایه اجتماعی( و دانلپ و و

محیطی در مناسب و امکانات محدود زیستنشان می دهد که با وجود شرایط نااستفاده شده است. نتایج 

ی بوده است. عالوه بر این، الیمحیطی افراد مورد مطالعه در حد بازیستاستان کردستان رفتارهای مسئوالنه 

که سرمایه اجتماعی افراد مورد مطالعه در حد نزدیک به متوسط است. همچنین،  ن استآاکی از حها یافته

بقه ذهنی با رفتار نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از یک سو، بین شهر، جنسیت، وضعیت اشتغال و ط

، بین سن، وضعیت تأهل، نگرش زیست از سوی دیگر وجود ندارد و محیطی افراد رابطهمسئوالنه زیست

محیطی افراد رابطه وجود دارد. اجتماعی و تحصیالت با رفتار زیستسرمایه  محیطی، آگاهی زیست محیطی،

همچنین به دالیل احتمالی پائین بودن میزان سرمایه اجتماعی، رابطه معکوس بین تحصیالت و رفتارهای 

 نحصیالت و نگرش زیست محیطی پرداخته شد.زیست محیطی و عدم رابطه بین 

محیطی دانشجویان کشاورزی های زیستنگرش"( پژوهشی با عنوان 1101پور)احمدوند و نوری

-برای دستیابی به این هدف، از روش کمی و ابزار پرسشنامهاند. انجام داده "دانشگاه یاسوج: تحلیل جنسیتی

 :0-00 از دانشجویان دوره کارشناسی شاغل به تحصیل در سالنفر  114اند. نمونه شامل ای استفاده کرده

محیطی ها نشان داد به طور کلی دانشجویان کشاورزی اعم از دختر و پسر دارای نگرش زیستبود. یافته

محیطی در دانشجویان دختر و های زیستداری در نگرشمتوسط و مثبت می باشند و همچنین تفاوت معنی

 و چهارم دیده نشد.پسر و هچنین سال اول 

نگرش زیست محیطی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران و  ای در زمینه( مطالعه:110)اسماعیلی 

محیطی یافت. نتایج معناداری بین آگاهی و نگرش زیست یرابطه هاطبق یافته .انجام دادن را عوامل مؤثر بر آ

 محیطی ندارد. تأثیری بر نگرش زیستو محل سکونت او حاکی از آن بود که فرامادی گرایی 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 10 

. های فراوانی داده استطی در طول سه دهه اخیر تغییر جهتمحیزیستمحیطی در رفتار نقش دانش زیست

به بوم ی یک دانش عمومی راجع محیطی به واسطهد دارد که بسیاری از مشکالت زیستیک فرض رایج وجو

سیاری به سنجش دانش زیست محیطی و رابطه ی آن با (. محققان ب:266، شناسی حل خواهد شد )صالحی

( با انجام 2660) 2و جولی 1نگرش و رفتار زیست محیطی پرداخته اند و به نتایج مختلفی دست یافته اند. بایارد

محیطی آگاهی از فروسایی زیست ،یدند کهتحقیقی در بین کشاورزان هاییتی در امریکا به این نتیجه رس

چندی هم نشان  (. مطالعات:266، ی افراد دارد )صالحیرفتارهای خود گزارش دادهثبتی با همبستگی م

اهش یا افزایشی در رفتارهای رسد که کورد جزئیات محیط زیست به نظر نمیاند که دانش فنی در مداده

 (.2662محیطی داشته باشد)کلموس،آگیمان،زیست

محیطی ارت های زیستبررسی دانش، نگرش و مه"در پژوهشی با عنوان  (:110صالحی و محمدی)

محیطی معلمان آموزش دوره مازندران به بررسی رفتارهای زیستمعلمان آموزش دوره ابتدایی استان 

./. از 10ابتدایی در ابعاد دانش، نگرش و مهارت پرداخته است. نتایج پژوهش گویای این است که بیش از 

محیطی داشته اند. افق نسبت به رفتارهای مناسب زیستبتدایی نگرشی کامال موافق یا مومعلمان دوره ا

./. از 2:محیطی متوسط بوده است. سرانجام اینکه در حدودنش معلمان درباره رفتارهای زیستهمچنین دا

ت را دارند. های مربوط به محیط زیسکه به طور معمول مهارت اندآموزش دوره ابتدایی اعالم داشته معلمان

اما از نظر چنین نگرش مثبت زیست محیطی معلمان زن بیشتر از مرد است و دانش زیست محیطی معلمان 

مرد بیشتر از معلمان زن است. در حالی که از نظر مهارت ها اختالف معنادار میان دو گروه معلمان زن و مرد 

 مشاهده نشده است.

محیطی و رفتارهای بررسی رابطه بین دانش زیست"نوان پژوهشی با ع (1100ان)فردوسی و دیگر

دانشجو از چهار رشته بهداشت  242انجام داده اند. به منظور بررسی این موضوع  "محافظت از محیط زیست

محیط، جغرافیای طبیعی، روانشناسی و تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه 

اند هایی در زمینه محیط زیست گذراندهاین مطالعه نشان داد دانشجویانی که واحد ای انتخاب شده اند. نتایج

                                           
1 Bayard  
2 Jolly 
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 رفتارهای محیط گرایانه بیشتری در مقایسه با دانشجویانی کهیعنی)بهداشت محیط و جغرافیای طبیعی( 

داری و دهند. بین نگرش انسان معنی )روانشناسی و تاریخ( نشان میاند یواحدهایی در این زمینه نگذرانده

مداری و رفتار ی بدست نیامده است بین نگرش محیطرفتار حفاظت از محیط، رابطه مثبت و معنادار

 از محیط رابطه مثبت معنادار و با بی اعتنایی رابطه منفی معنادار مشاهده شده است. حافظتم

های محیطی و روشش خود به بررسی میزان آگاهی زیستدر پژوه (1101هادی پور و شکوری)

اند. این  ان مقطع ابتدایی شهر اراك پرداختهآموزش محیط زیست در زنان خانه دار و آموزگاربهینه ی 

.... در .های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، وسیله پرسشنامه، با توجه به ویژگیتحقیق به روش تصادفی و به و

های محیط زیستی در جامعه و زشاست یافته ها بیانگر لزوم آمو مناطق گوناگون شهر اراك صورت گرفته

د و ترین عامل ایجاردم را مهمضعف میزان اطالع رسانی است. جامعه آماری، بی اطالعی و ناآگاهی م

 داند.پیشرفت معضالت محیط زیستی می

در پژوهش خود به تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از لحاظ  (1102سلیمانی کلهودشتی)

دهد که با توجه به میزان دروس، اخته است. نتایج پژوهش نشان میردتوجه به محیط زیست پ

 1111درس و از  42درس فقط  212صفحات،کلمات و تصاویر موجود در کتاب های این دوره یعنی از 

هوا و خاك( اختصاص تصویر به مسایل مورد تحقیق)آب و  424تصویر فقط  1112صفحه و از  014صفحه، 

اخته شده آنگونه که باید در ای که امروزه به عنوان یک معضل جهانی شنلهأبه مسداده شده است. بنابراین 

 های درسی دوره ابتدایی توجه نشده است.کتاب

موزان، معلمان آموزش زیست محیطی دانش آنیازهای "در تحقیق توصیفی با عنوان (1102کریمی )

گاهی های سه گروه از طبقات اجتماعی خاك سفید تهران پرداخته است و آبه بررسی  "و زنان خانه دار

با استفاده از الگوی نیاز  موزان، زنان خانه دار و معلمان منطقه راآمحیط دانشهای زیستآموزشنیازمند 

شنائی آدهد که میزان نتایج این پژوهش نشان می سنجی گافمن، کاریگان، و جانسون تعیین نموده است.

درصد از پاسخگویان اصال با واژه  22.20ن ناچیز است)آخانه دار با موضوعات محیط زیست و اثرات  زنان

درصد(  16موزان)آدرصد( و دانش  00شنائی نداشتند( در حالی که که میزان اگاهی معلمان )آمحیط زیست 
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تمایل به فراگیری از مفهوم کلی محیط زیست بیشتر است در هر سه گروه مورد مطالعه بیشتر افراد 

 های ریست محیط دارند ولی تعداد معدودی حاضر به پرداخت هزینه در این رابط می باشند. آگاهی

 تحقيقات خارجی ب(

ساختمان پایدار عاملی در ارتقاء رفتار طرفداران "تحت عنوان( پژوهشی 2611) 2و وو 1دی جیناکومو

انجام دادند. طبق فرضیه آنها انتظار می  "دفع مواد غذائی یزمینه ای دری مشاهدهمحیط زیست: مطالعه

شود در این تحقیق آنها مشاهده های پایدار منجر به رفتار سازگار با محیط زیست میرفت که طرح ساختمان

کردند توجه قابل توجهی به کردند که کسانی که در ساختمان و محیط اطراف با طراحی مناسب زندگی می

ها نشان داد یافتهبازیافت آن داشتند و رفتاری مناسب نسبت یه سایر مناطق داشتند. بنابراین  دفع زباله و یا

 ها بر رفتار افراد با محیط زیست مستقیم و مثبت است.که تآثیر محیط اطراف و نوع طراحی ساختمان

محیطی و های زیستاختالف فرهنگی و ارزش "تحت عنوان ایبرای مطالعهنیز  (2612)4و جل 1یترپ

نفر فرزند ده تا سیزده ساله از فالندر، گواتماال و ویتنام  1001 "فرزندانمحیطی تأثیر آنها بر رفتار زیست

های زیست که اثر ارزش ها حاکی از آن بودرفتار آنها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته انتخاب کردند و

به عبارتی دیگر اختالف محیطی متفاوت است. زیستهای های فرهنگی مختلف بر رفتارمحیطی در زمینه

بنابراین پشنهادی محیطی دارند. فرهنگی و ارزشهای زیست محیطی تأثیر مستقیم و مثبتی بر رفتار زیست

به مسئوالن  های زیست محیطیطراحی آموزش جهت ،مبتنی بر استفاده از یک رویکرد فرهنگی خاص

 دادند.

ی حامی محیط زیست در عوامل مؤثر بر تمایل به رفتارها"عنوان  در تحقیقی تحت (2616) 2اوغلو

ر دادند. در این مطالعه، ونه مورد بررسی قرامتعدادی از مردم نروژ را به عنوان ن "های تفریحیخانه و محیط

کرده است.  آوری، جمعسال سن بودند 10راد باالی نفری که شامل اف 1664ها را از یک نمونه وی داده

                                           
1 DiGiacomo 
2 Wu 
3 peter 
4 Jelle 
5 Oglu 
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محیط زیستی و هنجارهای های ی منفی و متغیر سطح سواد، نگرانینشان داد که متغیر سن رابطهتایج ن

ام رفتار این، زنان تمایل بیشتری برای انجبردهد. عالوهبا متغیر وابسته نشان میی مثبتی را شخص رابطه

قابل توجهی از خود  های تفریحی نسبت به مردان دارند. سن و سطح سواد اثرحامی محیط زیست در محیط

 نشان ندادند.

، به «سازی انرژیو رفتار ذخیره 1پارادایم محیطی جدید»( در پژوهشی تحت عنوان 2661صالحی )

استان شمالی ایران، پرداخت.  1محیطی در  النهئورفتار مس محیطی وزیست هایبررسی رابطه بین نگرش

ح متوسطی از سازش با پارادایم محیطی جدید و سطح نتایج بدست آمده نشان داد که افراد مورد بررسی سط

 –شناختی های جمعیتتحلیل متغیر اند. در این پژوهش بهجویانه انرژی را نشان دادهباالیی از رفتار صرفه

که در این میان جنسیت و  شده است. پرداخته شغل درآمد، جنسیت، تحصیالت، سن، همچون اجتماعی

با پارادایم محیطی جدید داشتند که همبستگی تحصیالت هم در میان  داریتحصیالت همبستگی معنی

اساس نتایج بدست آمده تأثیرگذارترین متغیر در میان سایر متغیرها بر  ساکنان روستایی و شهری بوده است.

 باشد.تحصیالت می

مدارس ی دانشجویان در محیطهای زیستترکیه به شناسایی نگرش ای دردر مطالعه (2661) 2تسکین

دانشگاهی داشجو از مدارس پیش 166ین منظور دانشگاهی و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. او برای اپیش

اقتصادی متفاوت را انتخاب کرد. ابزار سنجش در این مطالعه، -های اجتماعیو مناطق مختلف با زمینه

نشان داده است که نوع مدرسه، های وی ای منطبق بر پارادایم نوین محیطی بوده است. یافتهپرسشنامه

محیطی دانشجویان وار نقش مهمی در تبیین نگرش زیستجنسیت، سطح تحصیالت والدین، و درآمد خان

های با والدین دارای تحصیالت باال، در داشته است، به طوری که دانشجویان مدارس دولتی، دخترن، خانوار

 اند.تری نسبت به محیط زیست و پایداری آن بودههای مطلوبنگرشمقایسه با دیگر دانشجویان دارای 

                                           
1 New Environmental Paradigm 
2 Taskin 
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پژوهشی در رابطه با تاثیر بهبود رفتار مصرف کنندگان شهری یکی  (2661ن)و همکارا 1جین النگ

چین بر روی میزان ذخیره انرژی انجام دادند. این مطالعه کوششی برای ارزیابی  2از مناطق شهر هنگژو

در طرح اصلی پیمایش، مصرف برق  پتانسیل ذخیره انرژی در راستای بهبود رفتار مصرف کنندگان بود.

 (، مورد2660تا جوالی  :266نوع متفاوت ساختمانهای مسکونی در هنگژو، )از آوریل  1ماهیانه خانوار در 

خانوار ساکن در آن ساختمانها انتخاب شده بودند اما فقط نیمی از آنها تا قبل  124همه  بررسی قرار گرفت.

سنجه برای ذخیره انرژی تحت آموزش قرار گرفته بودند.این سنجه ها برای بهبود  14با  2660از جوالی 

در نهایت، پرسشنامه  ودند.رفتار مصرف انرژی و کاهش در میزان بکارگیری وسایل الکتریکی )برقی( ب

ی  برای شناسایی تغییرات رفتاری نمونه ها توزیع شدند. بر پایه مقایسه 2660پیمایش در ابتدای آگوست 

نمونه معتبر بدست آمده، نتایج در دو حالت قابل  1:تطبیقی بین تفاوت در میزان الکتریسیته مصرفی از 

در آینده نزدیک در راستای بهبود استانداردهای زندگی  میزان برق مصرفی در منزل -1طبقه بندی هستند: 

درصد مصرف برق خانگی  16از  بیش -2 برقی افزایش خواهد یافت.و وابستگی شدید به ملزومات خانگی 

میتواند به واسطه آگاهی رسانیدن به ساکنین از اقدامات مرتبط با ذخیره انرژی که رفتار آنها را بهبود 

 ره شود.میبخشد، محافظت و ذخی

های ها و رفتارهای اساسی نگرشفاکتور"( در پایان نامه دوره دکتری تحت عنوان2660صالحی)

محیطی پرداخته است. سواالت های زیستها و رفتاراساسی نگرش هایبه بررسی فاکتور "زیست محیطی

کنند؟ فکر میه مردم در مورد محیط زیست : چگونوهش به شرح زیر استژاساسی مطرح شده در این پ

می کنند؟  رمردم چه نگرانی یا چه دانشی در مورد محیط زیست دارند؟ و تا چه اندازه به محیط زیست فک

مردم چه نگرانی یا چه دانشی در مورد محیط زیست دارند؟ و تا چه اندازه مردم از محیط زیست حمایت 

به باال ساکن در مناطق شهری و سال  10نفری از افراد  22:کنند؟ محقق مذکور بر اساس نمونه  می

 آن مده از این مطالعه حاکی ازآ، پرداخته است. نتایج بدست ی ایران به بررسی موضوع مطرح شدهروستای

یرانیان با انجام ها نسبت به محیط زیست مثبت است و ااست که در جامعه ایران نه تنها نگرش، بلکه رفتار

                                           
1 Jinlong 
2 Hangzhou 
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انحناء مختلف طرفدار محیط زیست دهند که به ان میمحیطی مختلف در منزل نشهای زیسترفتار

  محیطی مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد، یعنی مردان و زنان نگرش و رفتارباشند و بین رفتارهای زیست می

تری نسبت به محیط های مناسبها نگرش و رفتارسن تریکسانی نسبت به محیط زیست دارند. همچنین م

افراد تبیین می کند. محقق مذکور بر ها را با ارجاع به میزان مذهبی بودن ن تفاوت زیست دارند که ریشه ای

اساس این پژوهش نتیجه می گیرد که همه افراد جامعه، صرف نظر از اینکه خود را به طبقه باال، متوسط یا 

در این  نمایند. همچنینخود میزیست و زندگی ق بدانند همواره سعی در حفظ محیطپایین جامعه متعل

های زیست محیطی تفاوت معناداری از های مختلف تحصیلی از حیث رفتارمطالعه، مشخص شد که گروه

 خود نشان نمی دهند.

محیطی معلمان زیستهای مطالعه ای تالش نمودند تا نگرش در (2660) 2هاراو یاشود 1الریجانی

معلم  266در هند و معلم دبستانی  266نمایند. آنها  دبستانی را در هندوستان و ایران بررسی و مقایسه

دبستانی در ایران را با استفاده از روش پیمایش و نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب نموده و مورد پرسش 

تری در مقایسه با محیطی مطلوبه است معلمان زن دارای نگرش زیستنشان دادهای آنان قرار دادند. یافته

های محیط زیست برای معلمان و دانش آموزان . آنها پیشنهاد می کنند که آموزشمعلمان مرد هستند

 صورت پذیرد.

قطع پژوهشی در زمینه بررسی نگرش زیست محیطی معلمان م (2660) شبیری و پراهاالدا

در دو شهر تهران و ایالت میسوری هند انجام دادند. مقیاس به کار رفته در راهنمایی مدارس ایران و هند 

ت. ساخته شده اس 2661این تحقیق، مقیاس نگرش زیست محیطی تاج بود که توسط حسن تاج در سال 

دارد. محیطی معلمان در ایران و هند وجود های زیستداری بین نگرشنتایج نشان داد که تفاوت معنی

ابر بود، اما در بین معلمان ایران و هند بر محیطی در سطح متوسط تقریباًعلیرغم اینکه نگرشهای زیست

محیطی در سطح باالیی داشتند در مقایسه با معلمان ایرانی بیشتر های زیست داد معلمان هندی که نگرشتع

های  سبت به معلمان مرد نگرشزنان معلم ن به لحاظ جنسیت نیز این تفاوت معنی دار بود، بود.

                                           
1 Larijani 
2 Yashodhara 
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تحقیقاتش معتقد است به نتایج  ( بنا1112تری داشتند. این در حالی است که موهای )محیطی مثبت زیست

محیطی عمومی بدست جنسیت در ارتباط با موضوعات زیستگیری قطعی مبنی بر تاثیر که هیچ نتیجه

نیامده است و نیازمند تحلیلها و تبیینهای بیشتری برای آگاهی یافتن در این زمینه هستیم. این مطالعه در 

توانند نقش آموزشی مهمی در ارتباط با موضوعات حالت کلی نشان داد که معلمان تنها هنگامی می 

شان داشته باشند که این دغدغه برای خود آنها نیز وجود داشته باشد و  محیطی برای دانش آموزان زیست

های زیست محیطی را چه در سطح ارائه خدمات زیست محیطی و چه در  دولت نیز زمانی می تواند آموزش

ریزان و نیروهای آموزشی، خود از برنامه و غنا بخشد که معلمان وسطح محافظت از محیط زیست توسعه 

 ها باشند. طراحان این سیاست

های زیست محیطی در بین دانشجویان ای به بررسی نگرش در مطالعه (2662) و همکاران 1كبودا

های اول تا سالدانشجوی  246ه از یک پیمایش، کشاورزی ترکیه پرداخته اند. برای این منظور آنها با استفاد

های آنها نشان داده است )دختر و پسر( را به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار دادند. یافته چهارم

های منطبق بر محیط زیست هستند. این در حالی است که در مجموع، دانشجویان کشاورزی درای نگرش

یط زیست برخوردار بوده و به عبارت دیگر تری به محر مقایسه با پسران از نگرش مطلوبدختران دانشجو د

ی آنان نشان داد که ها اند. همچنین یافته دختران دانشجوی کشاورزی دارای نگرش محیط زیست محور بوده

های زیست محیطی آنان نداشته است، لیکن روستازادگان و های تحصیل در دانشگاه تاثیری بر نگرشسال

های زیست محیطی بوده اند دارای نگرشی مثبت و همسوتر با کلها و یا تشدانشجویانی که عضو انجمن

 اند.محیط زیست بوده

ای مقایسه :محیطیو رفتارهای زیست هاعنوان نگرشدر تحقیقی با  (2661) و دیگران 2یوسویو

د. آنها انن کشورهای آسیایی و غربی پرداختهمحیطی در بیهای زیستالمللی به بررسی و مقایسه ارزش نبی

های آسیایی متفاوت با کشورهای غربی است. به محیطی در کشورهای زیستدریافتند که ساختار ارزش

های سنتی آسیایی سازگار است. اما مردم غربی محیطی با ارزشیی شیوه زیستآسیا طوری که در کشورهای

                                           
1 Budak 
2 Usui 
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مورد تایید تحقیقات ساختاری های سنتی آنان است. این تفاوت د که چنین تفکری در تضاد با ارزشمعتقدن

ران در هلند و ایاالت های یوسویو و دیگپنی نیز بوده است. بر اساس یافته( و چندین محقق ژا:110وایت)

د. های سنتی هستند، پیوند دارننوع دوستی که مغایر با ارزشهای محیطی با ارزشهای زیستمتحده ارزش

سنتی پیوند دارند. همچنین در های نوع دوستی و ارزشمحیطی، های زیستدر بانکوك، ژاپن و مابین ارزش

های نوع دوستی و سنتی پیوند دارند. همچنین در همه های زیست محیطی با ارزشی کشورها ارزشهمه

های خودخواهانه و ترقی جویانه در تضاد هستند. بنابراین عوامل ست محیطی با ارزشهای زیارزش کشورها

 .کنش زیست محیط در بین کشورهای مختلف متفاوت استتاثیر گذار برای انجام وا

کار مشترکی به منظور بررسی چرایی رفتار محافظت از محیط زیست  (2662)2و آگیمان 1کلموس

کلموس و آگیمان معتقدند که چارچوب های نظری متعددی به  .افراد و موانع پیش روی آنها انجام دادند

محیطی ارائه شده محیطی و بروز رفتار زیستهی زیستمنظور تبیین شکاف بین تسلط افراد به دانش و آگا

اما هنوز هم هیچ  ،اندی برای این کار از خود نشان دادهاست و با اینکه بسیاری از این تالشها التزام و تعهد جد

. آنها در مطالعه خود سعی در ارائه برخی از چارچوب های ی برای این موضوع ارائه نشده استقطع تبیین

، این سه مدل ارائه شده عبارتند از. به زعم این محققان انده تاثیر گذار در این زمینه داشتهنظری مرسوم و البت

مدل  -1رفدارانه اجتماعی و باالخره دگردوستی همدالنه و رفتار ط -2مدل ابتدایی توالی خطی آمریکایی  -1

توانند تاثیر مثبت  جامعه شناختی. کلموس و آگیمان معتقدند که مجموعه پیچیده ای از عوامل هستند که می

: عوامل عوامل را به سه دسته تقسیم کردندیا منفی بر روی رفتارهای محافظت از محیط داشته باشند و این 

یزه ها، مل نهادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( و عوامل داخلی )انگ)عوا جمعیت شناختی، عوامل خارجی

اگرچه آنها معتقد بودند که دستیابی به مدلی که تمام عوامل تاثیر گذار بر روی  .مسئولیت ها و اولویت ها(

اما به این نکته اشاره دارند که این امر  ،، نه شدنی است و نه مفیدای محافظت از محیط را دربر بگیردرفتاره

 می تواند به روشن ساختن این مجموعه پیچیده کمک کند.

                                           
1 Anja Kollmuss 
2 Julian Agyeman 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 20 

ن بر نگرش محیط زیستی آ( روی موضوعی تحت عنوان دانش محیط زیستی و تأثیر 2666) 1براون

ست. تعداد زمون بهره گرفته اآزمون و پس آدانشجویان را مطالعه کند. برای این منظور، محقق از یک پیش 

موزش ابتدائی)سال دوم تا فوق آنها در رشته ی آدرصد  12نفر بود که  121زمون، آدانشجویان مورد 

موزشی محیط آی می دهد که بعد از شرکت در برنامهلیسانس( در حال تحصیل بودند. نتایج تحقیق نشان 

اظهار  ،ح این عدم تغییرزیستی، در نگرش محیط زیستی دانشجویان تغییری حاصل نگردید. وی در توضی

موزش در یک ترم کوتاه، نمی توان انتظار داشت که بر نگرش دانشجویان اثر آداشته است که بر اساس صرف 

ونه های سخنرانی محور، اثر گذاری بهتری نسبت به این گموزشآبگذارد. همچنین مشخص گردید که 

ی تدریس، در صورتی که درس مورد نظر در یک دهد که شیوهاین مطالعه نشان می ها دارد. نهایتاموزشآ

 ترم کوتاه ارائه شود اثر کمی بر نگرش دانشجویان خواهد داشت.

به  "محیطیشناسی زیستنگرش و رفتار بوم"ای تحت عنوان در مطالعه (1111و همکاران) 2کایزر

دی که دانش دند افرااند. محققان مذکور معتقمحیطی پرداختهشناسی زیست رفتار بومها و بررسی نگرش

لذا به احتمال  ،گردندتر میآن حساسمحیطی دارند، نسبت به محیط و مسائل بیشتری در مسائل زیست

ی مسئوالنه نسبت به باشند و به رفتارهانگرش مثبت نسبت به محیط زیست می بیشتر این افراد دارای

های دفاع از محیط زیست باید در فکر پایگاهنها معتقدند که بهترین آپردازند. همچنین محیط زیست می

های بخش بنیادین این پایگاه محیطیسان در مورد مسائل و مشکالت زیستموزش انآانسان ساخته شود و 

-د و دانش زیستمحیطی می شوگاهی و دانش زیستآمحیطی باعث افزایش موزش زیستآذهنی است که 

موزش آای نسبت به محیط زیست خواهیم بود. سئوالنهمحیطی مگیری نگرش زیستمحیطی منجر به شکل

 تواند مؤثر باشد.مبارزه برای نجات سیاره زمین می محیطی حائز اهمیت است زیرا درزیست

 

                                           
1 Brown 
2 Kaiser 
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ی مقیاس اصالح های محیطی را به وسیلهها و ارزش( رابطه بین نگرش1111) 2و زلزنی1اسشوارتز 

های معطوف به محیط توانند نگرشها میآنها دریافتند که ارزشه گرفتند. جدید اندازشده پارادایم محیطی

بحث مصرف انرژی نیز به عنوان یکی از مباحث محیطی مطرح  (.20: 1،2660بینی کنند )فلتززیست را پیش

شود )فاضلی محیطی سخن گفته میجویی در مصرف انرژی به عنوان رفتاری زیستباشد. امروزه از صرفهمی

اجتماعی نقش مهمی در مورد کند که علوم استدالل می 4(. در این زمینه، اسکمپ12: 1102و همکاران،

کنند، بدین خاطر که مسبب آنها )مشکالت محیطی( رفتار محیطی ایفا میخطاب قرار دادن مشکالت زیست

ز بر مبنای (. در این پژوهش نی20؛ 2660تواند اصالح شوند )فلتز،انسانی است و توسط رفتار انسانی نیز می

 پارادیم نوین زیست محیطی، نگرش افراد در زمینه انرژی برق مورد سنجش قرار گرفت.

به  "محیط و هنجارهای شخصیپارادایم جدید زیست "ای با عنوان(، در مطالعه1110) 2ویدگردن

محیطی با گاهی از پیامدهای زیستآبررسی اهمیت نسبی معیارهای شخصی)احساس گناه و خجالت( و 

محیطی پرداخته است. در این مطالعه دو حیطی در مقیاس پاردایم جدید زیستمرفتارهای مسئوالنه زیست

عامل متفاوت به عنوان متغیر وابسته بررسی شده که متغیر وابسته اصلی رفتار مسئوالنه زیست محیطی و 

، جمعیت بزرگسال پژوهشماری این آمحیطی است. نمونه متغیر دیگر میزان گرایش به رفتارهای زیست

و طرفداران محیط زیست  -های محیطی سوئدبزرگترین سازمان -جمن زیست محیطیسوئدی عضو ان

محیطی در مقایسه با س گناه و رفتارهای مسئوالنه زیستن است که بین احساآهستند. نتایج حاکی از 

ن در حد کمتر در بین اعضای انجممحیطی ارتباط قوی وجود دارد که این ارتباط گاهی از پیامدهای زیستآ

ای وجود رابطهمحیطی بین احساس خجالت و رفتارهای زیستدهد که ها نشان میبود. همچنین، یافته

بین متغیرهای تعدیل کننده سن، جنسیت و تحصیالت با رفتارهای مثبت محیطی  ،اینبرنداشته است. عالوه

 .ای وجود نداردمایل رفتاری رابطهو ت

                                           
1 Schultz 
2 Zelezny 
3 Felts 
4 Oskamp 
5 Wiedegren 
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 بندی مطالعات پیشینجمع 

در این جا شاید بتوان جمع بندی مختصری از تحقیقات و مطالعات پیشین مرتبط با موضوعات زیست 

این است که هیچ متغیر پیش بینی کننده  با توجه به تحقیقات انجام شده محیطی ارائه داد. نکته قابل توجه

کته اذعان دارند که د. تمام محققان به این نمحیطی وجود ندارقابل تعمیم در تمام مطالعات زیستحتمی و 

اند و نقش محیطی دخیلهای زیستها و رفتاردهی نگرشای از متغیرها هستند که در شکلهمیشه مجموعه

باشد. محققان چندین دسته بندی از مجموعه عوامل مؤثر محیطی ملموس نمی تک عامل در رفتارهای زیست

( چهار نوع متغیر علی مؤثر بر رفتار زیست محیطی را 2666) 1اند. استرن بر رفتار زیست محیطی ارائه کرده

  :مطرح می کند

را برای نیت زیست محیطی : این عوامل، زمینه ی عمومی باورها و ارزش ها ( عوامل نگرشی، شامل هنجارها، 1

 تحت تأثیر قرار دهد. محیطی فرد رایستتواند تمامی رفتارهای زی خود میکنند که آن هم به نوبهفراهم می

یر عوامل قانونی ، سایرات بین فردی، انتظارات اجتماع، تبلیغات، قوانین حکومتی، شامل تأث2ای( عوامل زمینه2

شده  ها و محدودیت های فراهم، قابلیتبرخی از رفتارها فیزیکی، دشواری های گذراها و انگیزه، هزینهو نهادی

های مختلف  ، و ویژگینیاز برای رفتار ه امکانات موردان دسترسی ب، میزتوسط تکنولوژی و محیط مصنوع

 ، اقتصادی و سیاسی.زمینه ی وسیع اجتماعی

های عمومی و ، قابلیترفتارکافی برای انجام  ها: داشتن وقت، شامل دانش و مهارتهای شخصییت( قابل1

، نژاد و شناختی نظیر سن، تحصیالتوقعیت اجتماعی، متغیرهای جمعیتمنابعی نظیر سواد، پول و قدرت و م

 درآمد می توانند معرف های خوبی برای این قابلیت های شخصی باشند.

ر معنادار و سازمان یافته ، یک عامل کلیدی مؤثر بر رفتا، عادت به روش عملکرد استاندارد1( عادت و راهرفت4

 محیطی است. ی زیست

                                           
1
 Stern 

2
 Contextual factors 

3
 Routine  
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علی بسته به رفتاری ذاری انواع مختلف متغیرهای دهد که اهمیت و میزان تأثیر گن میشواهد نشا

از  یابد. بنابراین کمتر تحقیقی را می توان یافت که تمامی این متغیرها را بررسی کرده باشد.خاص تغییر می

(، 1100(، فردوسی و دیگران)1116(، امامقلی)1112میان تحقیقات صورت گرفته مقاله صالحی و خوشفر)

( بر متغیر 2661(، جین النگ)2661( و تسکین)2661(، صالحی)2616غلو)(، او1101هادی و شکوری)

محیطی تأکید داشتند. و همچنین بعضی تحصالت به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر رفتار زیست

(، 2662محیطی سنجیده بودند که در این میان بوداك)تحقیقات متغیر جنسیت را در رابطه با رفتار زیست

(، صالحی و 2661(، تسکین)2661(، صالحی)2660(، الریجانی و یاشودهارا)2660االد)شبیری و پاراه

محیطی وجود دارد . اما (، معتقد بودند رابطه معنادار و مثبتی بین جنسیت و رفتار زیست:110محمدی)

ای بر این باور بودن که جنسیت نمی تواند متغیر تعیین کننده(، 9831)(، احمدوند و نوری2660صالحی)

( 9810( و امامقلی)8003محیطی باشد. و اما در رابطه با متغیر سن مقاالت صالحی)در رفتار زیست

محیطی بود اما نتایج دال بر معنادار بودن و رابطه مثبت داشتن این متغیر بر رفتار زیست

ی موثر بر ( وضعیت تأهل را عامل1116در زمینه تأهل هم امامقلی) ( با آن همخوانی نداشت.8090اوغلو)

تری به محیط زیست دارند دانست به اینگونه که افراد متأهل رفتار مسئوالنهمحیطی میتعیین رفتار زیست

ها، سن، جنس، درآمد و نچه از مجموع تحقیقات پیشین به دست آمده حاکی از آن است که دانش، نگرشآ

اما نتایج مطالعات پیشین قابل گذارند محیطی تأثیر میتحصیالت و متغیرهای متعدد دیگری بر رفتار زیست

، ی مورد نظرهای جامعهموعه متغیرهایی با توجه به ویژگیتعمیم به جوامع دیگر نیستند و الزم است مج

بنابراین نداشتن قابلیت تعمیم نتایج مطالعات پیشین به جوامع دیگر و  مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرند.

محیطی و دیگر اینکه چون در ری متغیرهای مستقل بر رفتار زیستند سمعدم دستیابی به فرایند نظام

-محیطی بر رفتار زیستروی تأثیر دو. متغیر نگرش و پارادایم نوین زیستبر  تحقیقات گذشته مستقیما

 کار نشده بود ما را به سمت بررسی این موضوع کشاند. محیطی
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 16 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 پیشینه نظری و چارچوب نظری
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 ریصل سوم پیشینه نظری و چارچوب نظف

 مقدمه

منظور از چارچوب نظری یا طرح نظری مسأله تحقیق، نگرش یا چشم اندازی است که تصمیم 

ای که در پرسش آغازی طرح شده پذیرفته شود. آماده سازی طرح نظری گرفته می شود برای بررسی مسأله

شود: نخست تدوین چهارچوب عمومی که پرسش آغازی ای تشکیل می مسأله تحقیق از عملیات سه گانه

درون آن مطرح می شود، یعنی ارزیابی و مقوله بندی نتایج مطالعات اکتشافی، سپس، انتخاب جهت یابی یا 

 رویکرد برای پاسخ دادن به پرسش آغازی و سوم، ترسیم طرح نظری مسأله تحقیق انتخابی

محیطی است که با مبتنی بر پارارادایم نوین زیستش (. چهارچوب نظری این پژوه2:2:1100)کیوی،

محیطی و رابطه آن با این پارادایم پرداخته ب به بررسی نگرش و رفتارهای زیستاستفاده از همین چارچو

 است.

 

 زيست  جامعه شناسی با محیط  رابطه

کرد. از طرف دیگر و نباید آنها را از یکدیگر جدا  اندمسائل اجتماعی مانند زنجیر به یکدیگر پیوسته

های زنجیر در یکدیگر تنیده و با هم در ارتباط مانند زنجیر سلسه مراتبی نیست و بلکه تمامی این حلقه
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اجتماعی در جامعه الزم است مطمئنا بحث مسئولیت، آموزش، قانون، نظم و  -هستند. اگر سالمت فرهنگی 

ها همه را تزلزلی کوچک در هر یک از این حلقه گردد. از دیدگاه جامعه شناسیغیره به پیوست آن مطرح می

 که گونههر به حال–باشد که کوچکترین لرزش اندازد. حرکت جامعه سالم بر یک بند میبه لرزه می

 اگر است روشن و مشخص کامال کامال دو این حکایت. است سالم جامعه آن انهدام و سقوط باشد خواهد می

نگرانه از منابع طبیعی تواند از سالمتی محیط زیست، استفاده آیندهمیشته باشد، دا کامل سالمت فرهنگی

ای، ضامن سالمت کامل آن است، بدین معنی وسالمت جامعه صحبت کند. سالمت محیط زیست هر جامعه

-)اسالم اند و اگر یکی را نادیده بگیریم، دیگری از بین خواهد رفتکه این دو به یکدیگر وابسته

، به عنوان یک رشته دانشگاهی مطرح شد از 1116محیطی در دهه شناسی زیستجامعه (.02:1102،زاده

وان تحقیق در ترین عنرسما تأیید نگردید. رایج 1110ها تا سالجمله در کشور آلمان، اما در بعضی از کشور

به  باشد قسمتی از مشکل این است در مسائل محیطی زیستمحیطی میشناسی زیستاین زمینه در جامعه

 در نظر گرفته شده است.  شناسیوان یک موضوع حقیقی و اصلی جامعهعن

 06است به طور کلی تا دهه  شناسی، موقعیت دور از طبیعت برای خود در نظر گرفتهدر جامعه

ای محیط با جامعه، مردم و جمعیت عالقهشناسی به دلیل مذهبی، به رابطه زیستجامعه

ای بین تعداد عامل و ساختار، شناسی محیط زیست با اثر متقابل پیچیده (. جامعه20:1102نداشت)میلتون،

شناسی ها و کنش برای جامعهتئوری سیستمدر سطوح مختلف باید سر و کار داشته باشد. بعضی ترکیبات 

شناسی افل شد. بشر نیاز به تجدید جامعهها نباید از انسان غمحیطی مفید خواهد بود. در ساختارزیست

شناسی شناسی محیط به جامعهنتقال جامعهترین توسعه این رشته امهمی، شناخت و تجزیه داده، فرهنگ

پردازد، ولی می شناسی کهنزیست از درون جامعهجریانات محیطباشد. اولی به مطالعه محیط زیست می

 .(21:1100باشد)صالحی،محیطی و اجتماعی می دومی شامل روابط
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 ارتباط با طبیعت

-به زندگیمیلتون از مردم شناسان اجتماعی مشهور در حیطه حفاظت از محیط زیست می گوید، 

و ذینفوذ محیط زیست مراجعه کنید، احتمال اینکه ببیند های خود نوشته هر یک از حافظان برجسته نامه

طبیعت بسیار های مشخص از زندگی آنها، خصوصا دوران اولیه زندگیشان در تماس مستقیم و مملو از تجربه

ترین آنها نتایج تحقیقی توسط پالمر کند و مهمی خود بیان میمیلتون شواهد بسیاری برای گفته زیاد است.

بر روی مربیان حفظ محیط زیست در بریتانیا است که از آنها خواسته شد شخصا شرح  1116در اوایل دهه 

و نگران شدن آنها نسبتا به مسائل زیست زندگی خود را بنویسند و شرح دهند که چه عواملی بر متعهد 

درصد از پاسخ دهندگان تجارب دوران  42ها حاکی از آن است که محیطی مؤثر واقع شده بوده است. یافته

های باز، گذراندن تعطیالت در مناطق روستایی و حاشیه شهرها و صرف کودکی حاصل از زندگی در محیط

ودکی کولی نه الزاما در دوران  با طبیعت رارصد تماس مستقیم د 41وقت در فضای آزاد را شامل می شود 

نیزبت و  (.1102::14اند که از عوامل مؤثر در شکل گیری نگرش و رفتار آنها بوده است)میلتون،نام برده

محیطی را های مسئوالنه زیستها در رفتار( معتقدند که ارتباط با طبیعت برخی از تفاوت2661همکاران)

کنند. روابط شخصی با طبیعت ممکن است بینشی را در مردم در رویاروئی با محیط زیست فراهم تبیین می

کند در حالی که عدم ارتباط با جهان طبیعی به تخریب سیاره منجر خواهد شد. نیزبت و همکاران متذکر 

وجود دارد. اینکه رویاروئی با طبیعت شوند که با وجود جذابیت آشکار تنوع قابل توجهی در ارفراد برای می

چگونه طبیعت بر احساسات انسانی تأثیر گذار است و چرا برخی احساسات عمیق و مثبتی در رویاروئی با 

-های مسئوالنه زیستطبیعت دارند، در حالی که دیگران اینگونه نیستند. سؤاالت مهمی در مطالعه رفتار

 (.2661به نقل از نیزبت و همکاران،  2664، ماس و کالس، 2662، میلتون، :110محیطی است)وینینگ، 

( وابستگی و عالقه ارتباط با طبیعت در حال و گذشته فرد را عاملی 1111شوماخر، کالس و مانتارا)

در تعیین رفتار مسئوالنه فرد می دانند. در مطالعه رفتار مسئوالنه زیست محیط توجه به عامل ارتباط با 

ای که (. حفاظت محیط زیست به طور مستقیم به درجه2666ر، طبیعت افزایش چشمگیری دارد)پلی و آکون
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، به نقل از نیزبت و همکاران، 2666)شوتز،  بیند ارتباط داردد خودش را جزئی از جهان طبیعی میفر

2661.) 

 

 محیطیتار زيسترف

نقطه چرخش مهمی در جایگاه محیط در نظریه اجتماعی  یتوان گفت که روشنگری نمایندهمی

کشی از محیط طبیعی شرط پیشرفت و بهبود انسان بهرهشنکته مهم درباره روشنگری این است که پیاست. 

است. چنانچه توماس هابز جامعه طبیعی را ابتدایی دانسته و هم صدا با نظریه پردازان اجتماعی دیگر در 

پس مانده از تمدن و وادن ممتای نانامد و آن را مرحلهاین مرحله را حالت خشن جامعه می عصر خود

داند. به آن نخورده است را بی ارزش می داند. جان الك نیز محیط تهی از آدمی که دست بشراجتماعی می

توان یکی از اولین پیشگامان افکار و این دیدگاه قرار دارد. او را می اما ژان ژاك روسو در نقطه مقابل

ی معصومیت، اصالت و کمال در برابر نمایندهی احساسات سبز دانست. از نظر روسو طبیعت و محیط طبیع

 (.1106آثار زیان بخش شهرنشینی و پیچیدگی زندگی متمدن شهری است)جان بری، 

با نظریه  11های تداخل میان محیط زیست و نظریه اجتماعی در قرن یکی از مهم ترین حوزه

ی پیشرفت های روشنگری درباره، دیدگاه"محدودیت رشد"ی س ایدهغاز شد. او بر اساآجمعیت مالتوس 

ی جامعه را رد کرد. مالتوس معتقد بود که افزایش جمعیت و این واقعیت که تولید غذا به هیچ وجه با آینده

هر یک از پیشگامان  کند)همان(.را تهدید می های پیشرفتاندازافزایشی تناسب ندارد پیوسته چشم چنین

اند. البته این امر لبی در مورد رابطه طبیعت و جامعه بیان کردهجامعه شناسی، دورکیم، وبر و مارکس مطا

ای مستقیم و در بستر مباحث فلسفی و مذکرات کتبی آن زمان بیشتر تلویحی و ضمنی بوده است تا اشاره

-و طبیعت، و به تعبیری بین جامعه ( موانع ایجاد شده بین جامعه1112از نظر تومه) صورت گرفته است.

شناسی، سبب جدایی جامعه شناسی کالسیک مارکس، وبر و دورکیم از امور زیستی و شناسی و زیست
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هایی را در تبیین های کالسیک محدودیت( معتقد است که نظریه1110) 1طبیعی گردیده است. گلدبالت

 گیرند: اول اینکه نظریهها از دو مقوله اصلی نشأت میدیتکنند. این محدوایجاد می مسائل زیست محیطی

ی بین جوامع و اجتماعی کالسیک فاقد یک چهارچوب مفهومی مناسب برای فهمیدن تعامالت پیچیده

هایی که جوامع انسانی هایی پرداخته، به شیوهمحیط زیست است. و دوم اینکه هر جا به چنین موضوع

توجهی کرده  اند توجه کرده است بدون اینکه به عواقب منفی آن تغییراتمحیط زیستشان را تغییر داده

 (.1101به نقل از کریمی،  :266باشد)صالحی، 

اند. آدرنو و هایی در باب محیط زیست مطرح کردهشناسان مکتب فرانکفورت هم نظریهجامعه

ی هورکهایمر اعتقاد داشتند که روشنگری برای محیط طبیعی ارزش ابزاری قائل بود. به این ترتیب در ورطه

شد و هم طبیعت بیرونی، که همه ها به تباهی کشیده میرونی انساند دیالکتیک روشنگری هم طبیعت

ی انسان رام شده است. از اند که برای استفادههایی را باقی گذاشتهفقط چیز اندهایش را از او دزدیدهویژگی

یء نظر مارکوزه نیز انسان نوگرا برای چیرگی بر محیط بیرونی به ناچار باید جهان خارج را به صورت ش

انسان  "پرخاشگر و متجاوز"ی او افشاگر خود انسانیورد. و این برخورد با طبیعت است که به گفتهآمنفعل در

مسلط شود)جان  او واگذار شده تا با آن بجنگد و بر آن داند که بهاست و طبیعت را همچون چیزی میمدرن 

وم جهانی شدن مرتبط است. محیطی به نوعی با مفهنظریات گیدنز موضوعات زیست در (.1106بری،

های جهانی شدن و گسترش سرمایه داری صنعتی به گسترش مشکالت زیست محیطی جهانی یکی از پیامد

های هنیگان معتقد است که به لحاظ تاریخی، جامعه شناسی محیط زیست از سالی زمین است. سراسر کره

ی اول کرده است. در مرحله ه گذرکه به عنوان یک حوزه درسی مستقل ظهور کرد از دو مرحل 11:6

ای از عوامل نزدیک و مرتبط به هم یک اند که از میان مجموعهشناسان محیط زیست تالش کردهجامعه

وسایی و تخریب می شود را تعیین کنند. در مرحله دوم و اخیرا رعامل کلیدی را که موجب بحران مداوم از ف

های اصالح و بهبود زیست محیط صورت گرفته مؤثرترین فرایندای به سوی کشف تغییر قابل مالحظه

                                           
1 Goldblatt 
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ی هانیگان وقتی علل تخریب گسترده محیط زیست را در نظر بگیریم دو (. بنا به گفته1،2660است)هانیگان

 گاه اصلی وجود دارد:ددی

 تبیین زیست بومی که در مدل کاتون و دانلپ کارکرد زیست محیطی رقابتی تجسم یافته است.-1

یافت  -مطرح شده توسط آلن اسکانیبرگ -تبیین سیاسی، همانگونه که در مفهوم کار یکنواخت تولید-2

نظریه کار یکنواخت تولید ارائه شده  1106های اند که در سالباتل و دیگران مشاهده کرده شود)همان(. می

ارائه شده توسط ) NEPد)اسکانیبرگ، گولد و وینبرگ و همراهانشان و نیز پارادایم زیست بومی جدی توسط

ی جامعه شناسی محیط زیست دانلپ و کاتون اساسا تنها مدعیان قابل توجه برای تفوق نظری در عرصه

 (.2660، به نقل از صالحی 2661اند)باتل و دیگراناند که تا امروز هم مؤثر باقی ماندهبوده

راشل  "بهار خاموش"ظهور کرده بود با کتاب  1106محیطی جدید که در دهه جنبش زیست

های کند که هرگاه فهم و شناخت ما از نظامکارسون در این کتاب مطرح می کارسون خوش درخشید.

تواند خسارات جدی بر محیط زیست وارد کند. وی به نقد های ما میعی کامل نباشد، فعالیتطبی

بدیل به تهدیدات ناگواری هایی پرداخت که در جهت توسعه و بهتر کردن شرایط زندگی انسانی ت فناوری

(. 42:1104ها را نمایان کرد)درسنر،برای زندگی انسان باشد و نتایج پیش بینی نشده این نوع فناوری

آمیز که زائیده زیست شناسی و  گیرد که کنترل طبیعت عملی خشونتاز این کتاب نتیجه می کارسون

به وجود آمدن  باشد.برای راحتی انسان می، طبیعت فقط شدزمانی تصور میبینش عصر نئاندرتال است، 

ها منحصرا، که این آگاهی گرددهای غربی بر میدر کشور 1106دهه محیطی، به اواخر های زیستآگاهی

بر  1106محیطی در سطح جهان به اواخر دهه ستهای زیهای غربی بود، اما افزایش آگاهیمختص کشور

سیده و مشکالت زیست محیطی، تهدید جدید جهانی برای حیاط می گردد، زمانی که جنگ سرد به پایان ر

انسان بود. از جمله این مشکالتی که منجر به افزایش آگاهی در سطح جهانی شد شامل کشف حفره بزرگ 

می شود که کلروفلوئورو  و بر فراز قطب جنوب و هر روزه شواهد بیشتری پیدا 1102الیه اوزون در سال

مینی، مسئول این عمل هستند و های زیرزها و فضایایی به کار رفته در یخچالمواد شیم یعنی ها،کربن

                                           
1 Hannigan 
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 بود1100ال ای چرنوبیل، که تشعشعات رادیواکتیو را در اروپا منتشر کرد در سنهایت فاجعه هستهدر

 (.01:1104)درسنر،

 

 محیطی يستنگرش ز

رفتار شخص را پیش بینی کنیم. ها یکی این انتظار است که بتوانیم از دالیل اصلی بررسی نگرش

های شخص تعیین کننده رفتار اوست، در تفکر غربی استقرار دارد و در موارد بسیار این این فرض که نگرش

تر از آن است که تصور پیچیده ی بین نگرش و رفتاردهد رابطهصادق هم است اما تحقیقات نشان میفرض 

نشان داد رفتار را عوامل متعدد دیگری به جز  1116در دهه  (. تحقیق مشهور الپی یر2661می شود)روگرز،

ها رقم می زنند، و این عوامل بر همسازی نگرش و رفتار نیز اثر دارند. یکی از عوامل واضح در این نگرش

ای عمل کنیم که با احساس یا زمینه، میزان اجباری است که در موقعیت وجود دارد: ما اغلب باید به شیوه

های همساالن و همقطاران نیز می تواند تأثیر مشابهی بر رفتار اعمال کند. به مساز نیست. فشارباورمان ه

 ی رفتارند که:طور کلی، نگرش ها در صورتی بهترین پیش بینی کننده

های ضعیف و ضد و نقیض های نیرومند و همساز رفتار را بهتر از نگرشالف( نیرومند و همساز باشند. نگرش

 ی کنند.پیش بینی م

هایی که با رفتار مورد ارزیابی ارتباط خاصی دارند آن هایی که ارتباطی ویژه با رفتار دارند. نگرشب(نگرش

 کنند که تنها ارتباطی کلی با آن رفتار داشته باشند.هایی پیش بینی میا بهتر از نگرشرفتار ر

هایی که از راه خواندن کنند تا نگرشمی ستقیم رفتار را بهتر پیش بینیی مهای برخاسته از تجربهج(نگرش

 ی موضوعی شکل گرفته باشند.و شنیدن درباره

های خود دارند بیشتر احتمال دارد دهد کسانی که آگاهی بیشتری از نگرشد(آگاهی، شواهدی هم نشان می

 (.010:1100اتکینسون و همکاران،:رفتار نشان دهند)به نقل از-که همسازی نگرش
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ی بین نگرش و رفتار ارائه دادند، تحت فیش بین و آیزن الگویی را برای توضیح رابطه 11:2در سال 

عنوان عمل بخردانه که بعدها این نظریه مورد تجدید نظر قرار گرفت و تحت عنوان نظریه رفتار برنامه ریزی 

انجام می شود که  ها به این دلیلاصطالح عمل بخردانه به این معنی است که اکثر رفتار شده بسط داده شد.

ای از نتایج و پرهیز از برخی دیگر دست به مردم به نتایج اعمال خود فکر می کنند و برای حصول به پاره

انتخاب منطقی می زنند. این تئوری از دو عنصر اصلی تشکیل شده است، قصدی که در نهایت مشخص 

شخصی این الگو شامل نگرش نگرش  (. عنصر:110، به نقل از اسماعیلی،11:1کننده رفتار است)محسنی،

بر طبق این نظریه  های ذهنی را در بر می گیرد.فرد درباره رفتاری معین است و عنصر اجتماعی آن، معیار

ها و معیارهای ذهنی است. ی رفتار است، که خودش تابع نگرشهای بدون واسطهقصد رفتاری از پیش شرط

ها های خاص را شامل نمی شود بلکه برآوردی از احتال این پیامدامدها فقط ارزیابی از پیاز آنجایی که نگرش

های ذهنی فرد های ضروری برای هر نگرشی است. معیارنیز هستند، اطالعات و دانش واقعی از پیش شرط

 های اجتماعی و اخالقی هستند. نیز برآوردی از ارزش

 

 

 

 

 

 

 

 (1111(: مدل عمل بخردانه، برگرفته از کایزر و همکاران)3-1شماره  نمودار)              

 

محیطی تحت تأثیر شود. رفتار زیستوامل بیرونی نیز در نظر گرفته میدر نظریه تجدید نظر شده تأثیر ع

های گیرد. برای نمونه دمای بیرون و ویزگیامل خارج از کنترل افراد قرار میا ز عو ایی گستردهدامنه

های ی آب بر رفتار مصرف آب اثر گذار است. به عبارت دیگر، فشارساختمان بر رفتار مصرف انرژی و هزینه

انش د

 واقعی

های ارزش

اجتماعی 

 اخالقی

به نگرش 

 رفتار

های معيار

 ذهنی

قصد 

 رفتاری
 فتارر
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ریزی شده فتار برنامهند. بنابراین نظریه رکتر یا دشوارتر میمحیطی را آسانهای زیستموقعیتی انجام رفتار

دانه در پیش بینی های رفتاری خارج از کنترل افراد نیز می باشد و در مقایسه با نظریه عمل بخرشامل فشار

 (.1111و همکاران، 1محیطی مفیدتر است)کایزرهای زیسترفتار

ی به رابطههای مربوط ها و دیدگاههای متفاوتی را از نظریهبندیشناسان محیط زیست تقسیمجامعه

( انواع 2666) 2استرن (.1101به نقل از کریمی، :266اند)صالحی،ین محیط زیست و جامعه ارائه کردهب

 های ارائه شده در مورد محیط زیست گرایی را در انواع زیر طبقه بندی می کند:نظریه

 گیرند:بینی در نظر میگرایی را به عنوان یک جهان هایی که محیط زیستنظریه-1

محیطی باشد، با این ایده تخاذ یک پارادایم جدید زیستشناسی اجتماعی ااش در روانید بارزترین نمونهشا

ی برند. یک نظریهیک تعامل جدایی ناپذیر به سر می پذیر دری آسیبفعال انسان و یک زیست کرهکه ا

ی جهت زمینه"یا  طلبانهمساوات  "سوگیری فرهنگی"بینی دیگر، محیط زیست گرایی را در قالب یکجهان

محیطی وامل مؤثر بر دغدغه و رفتار زیستدهد. اخیرا برخی محققان شروع به بررسی عتوضیح می "گیری

 شود.، و دلسوزی برای حیوانات وحشی میاند که شامل همدردی با دیگران، قرابت عاطفی با طبیعتکرده

 دانند:گرایی میپایه و اساس محیط زیست  ها راهایی که ارزشنظریه -2

مدرن نظیر کیفیت زندگی و ها فراگرایی نمودی از ارزشزیست ( محیط1116طبق نظر اینگلهارت )

ظهور کرده است. برخی  های پیشرفتهخود بیانگری است که در نتیجه ثروت و امنیت فزاینده در کشور

یهودی و مسیحی زمینه را برای  یدگویند که بعضی عقاهای مذهبی تاکید دارند و میارزشها هم بر روایت

 دانندها که محیط زیست را مقدی میباورکنند یا اینکه بعضی از ط زیست فراهم میارزش کردن محیبی

محیطی را به نظریه عمومی دهند. سایرین دغدغه و رفتار زیستتوجه به محیط زیست را افزایش می

 کنند بیشتر است.های محیط زیست گرایانه شرکت میتفعالیهای دیگرخواهانه در میان افرادی که در  ارزش

 کنند:گرایی استفاده میع دوستانه( برای توضیح محیط زیستهایی که از رفتار دیگر خواهانه)نونظریه-1

                                           
1 Kaiser 
2 Stern 
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( مطرح شد دارای این پیش فرض است که چون کیفیت زیست 11:2این رویکر که اولین بار توسط هبرلین)

های نوع دوستانه ضروری است. بهترین است برای شرکت مردم در آن وجود انگیزهمحیطی یک خیر عمومی 

محیطی( ار نوع دوستانه )شامل رفتار زیستمثال برای این رویکرد نظریه اسکوارتز است. طبق این نظریه رفت

ند بعضی شوند که معتقدها در افرادی فعال میاین هنجار دهد.های اخالقی شخصی رخ میبه هنجار در پاسخ

( ACهای نا سازگار یا شود)آگاهی از عواقب و پیامدن میشرایط خاص باعث تهدید و ایجاد خطر برای دیگرا

 .(ARها شود)احساس مسئولیت یاتواند موجب دفع این پیامدو می دانند که اعمال آنها می

 

 2محیطیپارادايم جديد زيست

توسط دانالپ و ون لیر مطرح شده است که انتقال از اولین بار توسط  محیطیپارادایم نوین زیست  

)که اولویتش بر رشد اقتصادی قرار دارد( به تئوری محیطی جدید )که حفظ ارزش  2تئوری اجتماعی مسلط

(. مفهوم سازی آنچه که آن را 16: ::1،11های محیطی می باشد( را مورد توجه قرار داده است )مک میالن

بیعت، وجود ند، بر اعتقاد به توانایی بشریت جهت اختالل در تعادل طاتئوری محیطی جدید نامیده

باشد مبتنی می ونگذاری بر بقای طبیعتهای رشد برای جوامع انسانی و حق انسان نسبت به قانمحدودیت

محیطی اهمیت محیط طبیعی در جهت زندگی بشری را پارادایم نوین زیست (.1: 2661)دانالپ و همکاران،

بینی تواند نتایج پیشاند و عمل انسانی میها موجوداتی به هم وابستهند. در این دیدگاه، انسانکمنعکس می

 (.22: 2660ای بر محیط طبیعی داشته باشد )فلتز،نشده

های نظری برای بحران زیست یکال اقتصادی شروع به طرح راه حل، متفکران راد1106از اواخر دهه 

های تولید صنعتی با دند. بسیاری با بررسی دقیق سیستمجاهای دیگر کر محیطی در حال رشد در آمریکا و

ها تصورش را دارند، از نظر شد نامحدود اقتصادی که بیشتر مدلدیدی انتقادی، نتیجه گرفتند که ر

                                           
1
. New Environmental Paradigm  

2
. Dominant Social Paradigm 

3
. Mc Millan 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 41 

اکولوژیکی ناممکن است. دالی پیراژه با نسبت دادن این محدودیت های مادی و آنتروپیک به مصرف نهایی، 

 لت پایای اقتصاد را بنا نهاد.مفهوم حا

( رویکرد حالت پایا بر اساس اصول اولیه فیزیکی، بیولوژیکی و اخالقی بنا ::11طبق گفته پیراژه )

شده است و بی واسطه و بدون کمک شبیه سازی های کامپیوتری، قابل استنتاج از آنهاست. و با سرمایه 

شود. پیراژه در مطلوبی نگه داشته شده مشخص می و )سهام( ثابت مردم و ثروت مادی که در سطح منتخب

باید گوید: جریان مادی تولید ومصرف، پیرو سطوح جمعیتی مورد نظر و استانداردهای زندگی، می ادامه می

د، محدودیت اقتصادی آورد که محدودیت هم در امکان و هم در مطلوبیت رشکم شود نه زیاد. او دلیل می

های تخریب فزاینده اکولوژیکی، این بحث اقتصادی همراه با نشانه کند.را ایجاد میی کم ِ پول ناشی از عرضه

به گفته دانلپ و ون الیر، مباحث عمومی  تفکرات جدی درباره یک اخالق جدید تولیدی، بر انگیخته است.

ادل حفظ تع"، لزوم رسیدن به یک اقتصاد حالت پایا، اهمیت "محدودیت رشد"در مورد اجتناب ناپذیری 

هایی ها وجود دارد، مثاله طبیعت تنها برای استفاده انسانمحورانه ک -و نیاز به رد این ایده انسان "طبیعت

ده هایی در کنار هم یک گیرند که چنین ایآنها نتیجه می از این تغییرها هستند. در رابطه با این تغییرات

دانلپ و ون الیر برای باشد.  "سفینه زمین" انش استعارهشاید بهترین بی .دهندبینی را تشکیل میجهان

های اساسی با پارادایم اجتماعی غالب دارد، آن را پارادایم جدید زیست تمایز این دیدگاه جدید که اختالف

بینی مسلط غربی، مردم را گویند که جهان(. کاتون و دانلپ می11:0محیطی نامیدند )دانلپ و ون الیر، 

بیند. بحث آنها بر این پایه استوار است که این تصورات اساساً ارباب تقدیر خود میر موجودات، و جدا از سای

اند که بشر از قوانین های مدرن با این ایده بزرگ شدهدر واقع، انسان(. 1112غیر اکولوژیکی هستند )دیکنز، 

1معافیت بشر"حاکم بر سایر موجودات مبرا است. این نگرش 
(. این 11:0دانلپ،  نام گرفته است )کاتون و " 

2محوری-انسان"با چیزی که بعضی از متفکران سبز 
 (.2661نامند تطابق دارد )کاد وورث، می " 

فراز زمین و سفر  ها را به پرواز برگسترش یافت که صنعتی شدن، انسان ی معافیت بشر از آنجاایده

ایی که ظاهراً به علت طبیعتشان بر آنها هو آنها توانستند بر تمام محدودیتها قادر ساخت به زیر اقیانوس

                                           
1
. Human Exemptionalism 

2
. Anthropocentrism 
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تحمیل شده بود فائق آیند. همزمان با رشد شهرنشینی که تماس با طبیعت را کاهش داد، زندگی انسان در 

ظاهر به طور فزاینده ای مستقل از دنیای فیزیکی گشت. برای مدت زیادی این طور به نظر می رسید که 

کاتون و دانلپ  (.:266عافیت او از قوانین طبیعی است )ساتون، پیشرفت تکنولوژیکی انسان به معنای م

آنرا پارادایم جدید اکولوژیکی نامیدند و بر این اصرار داشتند که نگرانی درباره  رویکردی را اتخاذ کردند که

بحران در حال رشد زیست محیطی نه تنها برای جهان طبیعت پیامدهایی دارد بلکه برای جامعه انسانی هم 

برای اشاره به تصویر  "پارادایم"یج مهمی به بار خواهد آورد. همانند ریتزر، کاتون و دانلپ از لغت نتا

 (.2662آید، استفاده می کنند )دانلپ،های نظری خاص میی یک زمینه که قبل از دیدگاه "ژهبنیادین سو"

ی زیست را به اندازه محیطکند که توجه به جدیدی را در جامعه شناسی مطرح میی این رویکرد عرصه

( معتقد است 2664) 1داند. ماریا لینای درك شرایط اجتماعی ضروری میفرایندهای سیاسی و اقتصادی، بر

 محیطی به راه انداخت و به صورت یک پارادایم جدیدموجی را در جریان اصلی تفکر زیستکه اخالق جدید، 

 می داد و بر اهمیت تعادل طبیعت اذعان داشت.های رشد را تشخیص جا افتاد که محدودیت محیطیزیست

ای یک این چارچوب این است که هر جامعه ( معتقدند که گزاره اصلی1116و همکاران ) 2آرکری

یابد و به رفتار واقعی مرتبط به بنا شده و در ارزش ها تجلی میپارادایم اجتماعی غالب دارد که بر اساس تجر

است. مشخصه پارادایم اجتماعی غالب که در طی قرن های متعدد در جامعه غربی رشد یافته است، پارادایم 

بر  شوند و در واقع،از قوانین طبیعت در نظر گرفته میاست. در این پارادایم، انسان ها معاف  "معافیت بشر"

طلبی، شده است. با توجه به تاریخ توسعهود انسان و اقتصاد پذیرفته رانند. رشد نامحدجهان طبیعی حکم می

توان علت رشد ر جامعه غربی در طی این دوره، میپیشرفت تکنولوژیکی و باال رفتن استانداردهای زندگی د

ای برای سنجش پارادایم جدید ( مقیاس دوازده گویه11:0دانلپ و ون لیر) این جهان بینی را درك کرد.

های گیرییاس تک بعدی مطرح شد. اما اندازهمحیطی ساختند. در ابتدا، این مقیاس به عنوان مقزیست 

های رشد، و انسان در بعدی نشان داد که این مقیاس دارای سه بعد است شامل: تعدل طبیعت، حد و مرز

                                           
1 Maria Lane 
2 Arcury 
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را در مورد  اصل سهمحیطی، ین سه بعد از پارادایم جدید زیست(. ا1102و دیگران، 1برابر طبیعت)البریچت

 واقعیات اجتماعی ارائه می دهد:

ها بخشی از طبیعت هستند و بر آن سیطره مخلوقات بی شماری در طبیعت زندگی می کنند، انسان-1

 ها شکل می دهد.بیعت حیات اجتماعی را برای انسانندارند. ط

صرف و محیط زیست باعث های خویش تعادل طبیعت را بر هم می زنند و با دخل و تها با کنشانسان-2

 بوجود امدن مشکالت و مسائل زیست محیطی زیادی خواهند شد.

های اقتصادی و اجتماعی افراد باید کنترل ها و رفتارکنشجهان محدود است، بنابراین منابع -1

 (.11:0شود)دانلپ،

کند که ن جامعه شناسی محیط زیست مطرح می( به نقل بسیاری از صاحبنظرا2616صالحی)

محیطی جدید در تفکرات یص دهد به صورت یک پارادایم زیستهای رشد را تشخاندیشه توانست محدودیت

زیست محیطی مطرح شد که بر اهمیت تعادل طبیعت و عدم غلبه انسان بر طبیعت متمرکز است. دانلپ و 

پس به ارائه دانند و آن را به چالش کشیدند. سی تکنو محور را ضد محیط زیستی میون لیر جهان بین

-های زیستتواند جهت دهنده رفتار رویکردی پرداختند که برای محیط زیست ارزش ذاتی قائل است و می

تثناء حاکی از آن است که های محققان به صورت کلی و بدون هیچ اسمحیطی باشد. آنها معتقدند که یافته

 (.461:2661شود)بار، یط میوالنه نسبت به محیط زیست محهای مسئگیری منجر به رفتاراین جهت

ی وسیعی از های قابل آزمون باید از مجموعهو کاتون هیچ وقت نگفتند که فرضیهگرچه دانلپ 

را تشکیل داده اند باشند.  NEPفرضیات پیش زمینه استخراج شوند که شبیه به آنچه که پارادایم خودشان،

در کشوری مثل ایران  های مردم به محیط زیستابزار مناسبی برای ارزیابی نگرش NEPاتفاقاً مقیاس های 

می تواند ما را در  NEPرسد نظر می کنند. عالوه بر این، با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران بهفراهم می

 و رفتار معنا دار زیست محیطی مردم کمک کند. NEPمطالعه روابط بین 

 

                                           
1 Albrecht 
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 چارچوب نظریبندی جمع

محیطی افراد های زیستمحققان مختلف برای سنجش نگرش وسطدر ایران بارها ت NEPمقیاس 

های اجتماعی خودش ای مثل ایران ارزش( معتقد است جامعه:266ت. صالحی )مورد استفاده قرا گرفته اس

عوامل  ،واده و دولت، خانبا جوامع غربی تفاوت دارد. مذهب را دارد که در کل با سایر جوامع و باالخص

ار رفتیم اجتماعی غالب در ایران هستند. وکشف تعامالت بین این سه عامل به درك ی پاراداتشکیل دهنده

ایط کنونی کمک خواهد کرد. با توجه به شر ،، از جمله در مورد محیط زیستهامردم ایران در تمامی زمینه

و ابزار مناسبی برای ارزیابی نگرش های زیست محیطی مردم  NEPرسد مقیاس جامعه ایران به نظر می

 در این تحقیق بر نظریهمحیطی باشد. بنابراین نگرش ها و رفتارهای معنادار زیستبررسی رابطه ی بین 

سنجش نگرش  جهتتمرکز داریم، زیرا این نظریه ابزار مناسبی  محیطی(نلپ و ون لیر)پارادایم نوین زیستدا

ن چارچوبی برای تواند به عنواش فراهم می کند که در عین حال میمربوط به محیط زیست برای این پژوه

 محیطی در نظر گرفته شود.توضیح رفتار زیست

ها را به طور ذاتی های پیچیده و منظم عقیدتی دانست که انسانای از سیستمتوان گونهنگرش را می

ین دهد. بر ارفتار بشر را تحت تاثیر قرار می نماید و تمامی ابعادهای رفتاری خاص میه انجام واکنشآماد

ها کند، امری ساده نیست، بلکه امری پیچیده و بر رفتارآن چنان که در ذهن تداعی پیدا میاساس نگرش 

باشیم که ما را برای بت به خود، دیگران و محیط خود میتاثیر می گذارد. همه ما دارای نگرشی مثبت نس

 (.1101کند)کولنتر،آماده می های ما شکل گرفته،نگرشها و هایی که باورانجام کنش و واکنش به روش

انسان و ها و باورها، در ارتباط با رابطه بین محیطی، به عنوان نظامی از گرایشهای زیستها و باورنگرش

های مرجعی هستند که هنگام تعامل با محیط های حفاظتی یا چارچوبرفتارمحیط زیست، تعیین کننده 

ن چیزی است که وارد محیط توان گفت که طرز فکر ما اولیه میاستفاده می شود. در این رابطزیست از آنها 

ونگی رفتار ما با آن را گیری چگونگی ارزش گذاری اجزای مختلف زیست بومی، چگو با شکل شودزیست می

کند. لذا، نوع رفتار ما با محیط زیست تا حد زیادی به چگونگی درك ما از رابطه خود با آن وابسته تعیین می

عملکرد خود را  که ما چگونه برای محیط زیست ارزش قائلیم، تعیین کننده این است که نقش و است. این
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بینیم و برای به اشتراك گذاردن این منابع با دیگران، چگونه رفتار کنیم)عابدی بر زمین چگونه می

 (.1100سروستانی و دیگران،

های اند، نظریهبررسی حاضر مهم بودهمتناسب با دو وجه موضوع تحقیق و سؤاالتی که در مطالعه و 

مربوطه، ارائه و بررسی شدند . برای آنکه تحقیق حاضر انجام گیرد و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود 

های تحقیق مناسب، جمعیت آماری تحقیق را مورد الزم است با استفاده از یک چارجوب نظری و فرضیه

محیطی های زیستهای متعددی در مورد رفتارگردآوری کرد. نظریههای الزم را و دادهمشاهده قرار داده 

محیطی محیط بر رفتار زیستای که برای بررسی تأثیر نگرش و پارادایم نوین زیستوجود دارد اما آن نظریه

محیطی به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شد، نظریه دانلپ و ون لیر در مورد پارادایم نوین زیست

محیطی ابزار مناسبی برای سنجش نگرش مربوط به محیط زیست برای این ادایم نوین زیستاست. پار

پژوهش فراهم کرده که در عین حال چارچوب مناسبی برای توضیح رفتار زیست محیطی است. عالوه بر 

طبیعت،  انداز ارتباط با طبیعت، خود ارتباطی باهای باال از متغیر ارتباط با طبیعت با سه بعد چشممتغیر

تواند روی نگرش تأثیر بگذارد سپس ای میتجربه ارتباط با طبیعت نیز استفاده شده که این خود نیز به گونه

محیطی بر اساس چارچوب نظری های زیستمحیطی اثر بگذارد. در این تحقیق تحلیل رفتاربر رفتار زیست

اط با طبیعت صورت خواهد گرفت. البته محیطی و ارتبمحیطی، پارادایم نوین زیستمتشکل از نگرش زیست

-دهد، اما میمحیطی به دست نمیاین چارچوب نظری درك و شناخت عاملی از عوامل مؤثر بر رفتار زیست

 تواند بخشی از این عوامل را شناسائی و تبیین کند.

 

 مدل تحلیلی و متغیرها

، ستجامعه شناسی محیط زیی ا و تحقیقات انجام گرفته در حوزههپس از بیان و بررسی نظریه

، شناسایی تأثیر داشته باشند رد نظر تحقیقمحیطی مورسد روی رفتار زیستمجموعه عواملی که به نظر می

نگرش  هایی چونشامل سن، جنس، تحصیالت، تأهل( و متغیر)ای شد. عواملی از جمله متغیرهای زمینه

، ارتباط با طبیعت، پارادایم نوین زیست محیطی، که در مدل تحلیلی تحقیق گنجانده شدند. زیست محیطی
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-همان طور که از مدل تحلیلی برروابط احتمالی موجود بین این متغیرها را نشان می دهد.  1-2شکل شماره 

 ،محیطینوین زیست پارادایممحیطی است. که از متغیرهای متغیر وابسته در این تحقیق رفتار زیست ،آیدمی

محیطی زیستپذیرد. متغیر نگرش تأثیر می ایو ارتباط با طبیعت و متغیرهای زمینهمحیطی زیستنگرش 

 ،محیطی خاصزیست و نگرش نسبت به رفتار زیست ، نگرش نسبت به کل محیطشامل دو نوع نگرش است

ش نگرروی  محیطینوین زیستپارادایم در این مدل است. هدف بررسی کل محیطی زیست که در اینجا 

تأثیر متغیر ای هم نیز بر این دو متغیر زمینهتأثیر گذاشته و هم چنین  و ارتباط با طبیعتزیست محیطی 

نها برقرار است مستقیما بر آای که بین های مستقل عالوه بر رابطهراست. در نهایت هرکدام از متغی گذاشته

  متغیر وابسته نیز تأثیر گذارند.

 های پژوهشفرضیه

فرضیات تحقیق بر اساس مطالب بیان شده در پیشینه و نظریه و چارچوب نظری در دو دسته فرضیه اصلی و 

ی جهت دار هستند. وجود رابطه را با جهت مثبت و فرعی مطرح شده است. این فرضیات از نوع رابطه

 ست.ا H1دهند. بر این اساس فرضیات ما از نوع فرضیه مستقیم نشان می

 اصلی: اتفرضي

 وجود دارد.مستقیم و مثبت رابطه محیطی به نظر می رسد بین نگرش و رفتارهای زیست-1

وجود  مستقیم و مثبت رابطه و رفتار زیست محیطی پارادایم نوین زیست محیطیبه نظر می رسد بین -2

 دارد.

 فرضيات فرعی:

 وجود دارد. مستقیم و مثبت رابطه محیطیهای زیسترفتار ویطی محرسد بین نگرش زیستبه نظر می-1

 وجود دارد. مستقیم و مثبت محیطی رابطهرفتار زیستو  محیطیرسد بین پارادایم نوین زیستبه نظر می-2

 وجود دارد. مستقیم و مثبت محیطی رابطهرفتارهای زیستو رسد بین ارتباط با طبیعت به نظر می-1
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 وجود دارد.  مستقیم و مثبت محیطی رابطهنگرش زیستو  طبیعترسد بین  ارتباط با به نظر می-4

 وجود دارد.مستقیم و مثبت نگرش رابطه و  محیطیرسد بین  پارادایم نوین زیستبه نظر می-2

 وجود دارد. مستقیم و مثبت رتباط با طبیعت رابطهمحیطی و ارسد بین پارادایم نوین زیستبه نظر می -0

 

 

 

 

 

 

 تحليل(: مدل 3-2شماره نمودار)                

 

 

 

 

 

 

 پارادایم نوین زیست

 محيطی

 ارتباط با طبيعت
رفتار زیست 

 محيطی

 نگرش زیست محيطی
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 فصل چهارم

 تحقیق روش
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 تحقیقروش فصل چهارم

 مقدمه

ی شیوه ،واحد تحلیل، جامعه آماری، روش تحقیقپردازد. بدین منظور تحقیق می این فصل به روش

اعتبار گیری و تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم، و همچنین گیری، تعیین حجم نمونه، سنجش و اندازهنمونه

 ها و سواالت مندرج در آن مورد بحث قرار گرفته است.و روایی گویه

 روش تحقیق-9-2

ای است که پیمایش شیوه اتخاذ شده است. 1پیمایش روش ،آن اهداف به توجه با ،در این تحقیق

شود. بدین معنی که انجام می ایی آماری است مطالعهرد جمعیت نمونه که معرف کل جامعهدر آن در مو

های مختلف موردها به استنباط علی دست یابد ی دقیق ویژگیقیق پیمایشی آن است که با مقایسههدف تح

و روش ها ی گردآوری دادهبارز است: شیوه یدارای دو مشخصه پیمایش دواس، نظر از(. 1102 ،)دواس

های ماتریس متغیر بر حسب داده"تشکیل ها و ن راه برای جمع آوری دادهتریتحلیل آنها. پرسشنامه ساده

ها را فراهم ی موردهاست. این ماتریس امکان مقایسهای ساختمند و منظم از دادهاست که مجموعه "موردی

                                           
1 Survy method 
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ای از محقق خصوصیات مجموعه ،ها است که طی آنپیمایش روش تحلیل دادهین ویژگی، کند. دوممی

های دیگری که به یر بر حسب موردها و جستجوی ویژگیکند و با بررسی تغییرات متغها را توصیف میمورد

ن آید. بدین ترتیب، هدف تحقیق پیمایشی آمیها بروند دارد، در پی شناخت علل پدیدهطور منظم با آن پی

(. 12ص ،1102 ،های مختلف موردها به استنباط علی نائل آید )دواسی دقیق ویژگیست که با مقایسها

بهره برده ایم که متشکل از  1اسنادی تحقیقاتی روش از نظر مورد موضوع ادبیات بررسی برای این، بر عالوه

 .باشده ها و تحقیقات داخلی و خارجی مینام پایان ،نشریات ،مطالعه کتاب ها

 

 

 جامعه آماری -9-1

یک صفت یا ویژگی  عبارتست از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارایی آماری جامعه

عمیم پذیری در ی افرادی اطالق می شود که عمل تمفهوم جامعه به کلیه ،مشترك هستند. در این پژوهش

 .(4:1102جامعه است)دالور، ی گیرد. ماهیت پژوهش تعیین کننده دامنهمورد آنها صورت می

سال شهر کرمانشاه تشکیل شده است. طبق آخرین گزارشات  10در این پژوهش از کلیه شهروندان باالی 

 سال در 10جمعیت باالی و همچنین  04062:جمعیت شهر کرمانشاه  ،اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران

استان )سالنامه آماری  زن می باشد 126021مرد و  121212 نفر است که متشکل از 02:111شهر  این

 (.1100 ،کرمانشاه

 حجم نمونه تعیین -4-3

 برای تعیین حجم نمونه معرف جامعه از فرمول کوکران به شرح زیر استفاده شد. 

      

           
   

N = 02:111: تعداد کل شهروندان 

                                           
1 Documentarymethod 
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p= 2: نسبت زنان در جمعیت کل . 

q 2جمعیت کل = : نسبت مردان در. 

t:1.10 

d = 6.62: احتمال خطا 

بدین ترتیب نتایج بدست آمده از بر طبق فرمول کوکران گویای آن است که حجم کل نمونه ناظر برای 

نفر است. با این حال، بدلیل اینکه در اغلب  101درصد اطمینان  12تعمیم به جامعه آماری با احتمال 

های یکنواخت به ها به دالیل گوناگون)از جمله عدم پاسخ دهی، پاسخهتحقیقات پیمایشی تعدادی از پرسشنام

باشد، برای اجتناب از کاهش ها و...( قابل استفاده نمیهای نامربوط و مفقود شدن پرسشنامهسواالت، پاسخ

های پرسشنامه تکثیر و توزیع گردیده است. و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه 466حجم نمونه، در مجموع 

 پرسش نامه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. 112دوش، در نهایت مخ

 گیری شیوه نمونه -9-9

ای  توان در هر زمینهاین شیوه را می .به کار رفته استای روش خوشه ،گیریدر این تحقیق برای نمونه

کسب  ،(. در این تکنیک:: :1102آید به کار برد )دواس، گیری به سهولت به دست نمیکه چهارچوب نمونه

گردد. ای انتخاب میاست. ابتدا از میان مناطق نمونه ی مختلفنهایی متضمن انتخاب چند نمونه ینمونه

-تری نمونهی بزرگ مناطق کوچکشود و رفته رفته از هر منطقهز میان مناطق بزرگ نمونه گیری میاابتدا 

ای از خانوارها و استفاده از روشی برای انتخاب افراد در خانوارهای وند. نهایتا کار به انتخاب نمونهگیری می ش

 منتخب ختم می شود )همان(. 

در این تحقیق، چون بین افراد ساکن در مناطق پایین و باالی شهر کرمانشاه تفاوت وجود دارد سعی 

ی  منطقه، در مرحله.پس از تقسیم بندی این دو شودای استفاده ای چند مرحلهشد که از نمونه گیری خوشه

هایی و در نهایت بعدی دو محله از هر منطقه به صورت تصادفی انتخاب شد. همچنین از هر مرحله خانواده

 فردی از هر خانواده انتخاب شد.
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 واحد تحلیل -4-4

شود؛ واحدی که خصوصیات آن را توصیف واحد تحلیل واحدی است که اطالعات از آن گردآوری می

(. در این پژوهش نیز واحد 41: 1102غالباً در تحقیق پیمایشی واحد تحلیل فرد است )دواس، کنیم. می

باشد. همانند اغلب تحقیقات اجتماعی، در این سال ساکن در کرمانشاه( می 10تحلیل فرد )افراد باالی 

 پژوهش واحد تحلیل همان واحد مشاهده است.

 ها های تجزيه و تحلیل دادهروش-9-2

مورد بازبینی قرار گرفته و  SPSS21 افزار نرم در ،تحقیق، داده های حاصله پس از گردآوریدر این 

های تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و آمار نظر بر روی آنها انجام شد. داده های موردلیلتجزیه و تح

ی مورد خصیصههای مقداری نابرابری ،تحلیلی یا استنباطی مورد پردازش قرار گرفتند. در توصیف آماری

« توزیع متغیر» ،تواند به خود بگیردمجموعه مقدارهایی که یک خصیصه میترین موضوع است. کل مهم ،نظر

-صی دارد. آمار توصیفی مجموعه روشمشخ توزیع متغیری هر ،ی آماریشود. در مورد هر جامعهنامیده می

 ،ها به کار می رود )کورتزمتغیر وزیعت های شکل دادن نشان و کردن منظم ،هایی است که در گرد آوردن

 انحراف ،واریانس ،دامنه ،نما ،میانه ،میانگین ،در قسمت آمار توصیفی از آماره های توزیع فراوانی (.1104

 چولگی و کشیدگی بهره بردیم. ،معیار

ی آماری از روی نتایج مشاهده شده از ستنباط و تحلیل خصوصیات یک جامعهآمار استنباطی برای ا

 نمونه های منتخب از جامعه به کار می رود. در بخش آمار استنباطی از آزمون های زیر استفاده شده است:

به منظور  ;F پارامتریآزمون -2 ناخت تفاوت معناداری بین دو گروهبه منظور ش ; Tپارامتری  آزمون-1

سنجش میزان  برای ;پیرسون ضرایب همبستگی-1 اوت معناداری بین بیش از دو گروهشناخت تف
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-2 ن و پیش بینی روابط بین دو متغیربه منظور تبیی ;رگرسیون یک متغیره-4 همبستگی بین متغیرها

 بینی روابط بین بیش از دو متغیر جهت تبیین و پیش ;رگرسیون چند متغیره

 گیری مفاهیمسنجش و اندازه -9-7

معانی متفاوت داشته باشند و پژوهش های یکسان ممکن است برای افراد گوناگون مفاهیم با جمله

برد و سپس کوشش ها به کار میرای دریافت پدیدههای معینی را بیک فرایند ارتباطی است. پژوهشگر روش

های خود را به دیگران منتقل سازد. او برای ایجاد ارتباط یا انتقال به زبان دقیق و معینی نیاز می کند، یافته

کند برداشت یکسان از مفاهیم نیاز به تعریف آنها م دقیق و روشن استفاده میز مفاهیدارد، از این رو، ا

(. در این جا ابتدا با تعریف مفاهیم نظری تحقیق سعی کردیم که در باب مفاهیم به کار برده 11:4دارد)دالور، 

از (. 16:1102ای حاصل گردد تا مفاهیم به کار برده شده عملیاتی گردند)ساروخانی، شده یک پیش زمینه

 جود در این تحقیق به شرح زیر است:های موسازی متغیرها و مؤلفههمین رو تعریف عملیاتی و شاخص

 های فردی پاسخگویانویژگی -1

س، سن، وضعیت تأهل، وضعیت ای)جنهای زمینههای فردی همان متغیردر تحقیق حاضر ویژگی

 سؤال باز طراحی شدند. یکاند که در قالب سه سؤال بسته و ( در نظر گرفته شدهتحصیالت

 

 ایهای زمينهمتغير: فرآیند شاخص سازی (4-1ی جدول شماره)                   

 گویه یا سؤال مشخصات ردیف

 زن                    مرد جنس 1

 ....- 21               41-20            11-40             10-21           20-10 سن 2

 مجرد                 متأهل وضعیت تأهل 1

 دکترا-فوق لیسانس               لیسانس–فوق دیپلم                   دبیرستان -راهنمائی          ابتدائی–بیسواد  وضعیت تحصیالت 2
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 محيطیپارادایم نوین زیست -2

، نوعی نگرش نسبت به محیطید از پارادایم یا نگرش نوین زیستلیر، مقصواز نظر دان الپ و ون 

محیط زیست است که بر اساس آن فرد معتقد است اوال انسان بر طبیعت غلبه ندارد، ثانیا باید بین انسان و 

طبیعت تعادل وجود داشته باشد و ثالثا برای رشد و توسعه اقتصادی محدودیت وجود دارد)صالحی و 

که برای  گویه 12گیری این مفهوم از اندازهبرای سنجش و (. 2616، به نقل از صالحی،2، ص:1101خوشفر،

ه، استفاده گردیده است. در اینجا، از الپ طراحی شدمحیطی افراد توسط دانسنجش جهان بینی زیست

 2گویه ابراز نمایند. این گویه با مقیاس  12هایشان را نسبت به ها و باورپاسخگویان خواسته شد که نگرش

 ای سنجیده شدند.گزینه

 

 فرایند شاخص سازی پارادایم نوین زیست محيطی (4-2ی جدول شماره)               

نظری  موافقم موافقم کامال گویه ردیف

 ندارم

مخالف

 م

کامال 

 مخالفم

      با طبیعت زندگی کنند. بایدها جهت بقا، انسان 1

      کند.دخالت انسان در طبیعت، اغلب نتایج فاجعه باری ایجاد می 2

      جهت حفظ اقتصاد سالمنوعی توسعه اقتصادی پایدار  بودن نیازمند 1

      انسان برای این خلق شده است تا بر سایر موجودات حکومت کند. 4

      کند.انسان بیش از حد از محیط زیست سوء استفاده می 2

      خورد.تعادل طبیعت بسیار حساس بوده و به سرعت به هم می 0

      زمینکرهمنابع و فضای محدود بودن  :

       های جمعیتجهت رفع نیازی زمین کره ناتوان بودن 0

      استفاده از آنها توسط بشر می باشد. طبیعتهدف اولیه از  1

      جهت رشدفراتر از جامعه صنعتی، هایی وجود داشتن محدودیت 16

      توسط انسان طبق نیازشان حق آنهاست دستکاری کردن محیط 11

      ها برای حفظ و ادامه بقا نیازی به هماهنگی با طبیعت ندارند.انسان 12
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 ارتباط با طبيعت -1

رتباط با طبیعت چشم انداز ا ،ارتباط با طبیعت، خود شامل سه خرده مقیاس تجربه ارتباط با طبیعت

( مربوط به 1،4،0،1،16های)گویهدر اینجا  شامل چند گویه است.باشد که هر کدام و خود ارتباطی می

-( می2،1،11،12،10،11،26)هایتجربه ارتباط با طبیعت است و چشم انداز ارتباط با طبیعت شامل گویه

  باشد.خود ارتباطی با طبیعت میی ( بیان کننده:،21،2،:0،12،14،10،1های)باشد و همچنین گویه

 

 ارتباط با طبيعتفرایند شاخص سازی  (4-3ی جدول شماره)  

 کامال مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم موافقمکامال  گویه ردیف

      ، حتی در آب و هوای ناخوشایند لذت بردن از طبیعت 1

      اندهای گیاهی و حیوانی در حال انقراضبرخی از گونه 2

       ندبخواهابع طبیعی را به هرگونه که از مناستفاده  1

      ال رفتن به یک منطقه بکر و طبیعی استتفریح ایده 4

      بر محیط زیست  اثرات رفتاردر مورد اینکه  فکر کردن 2

      خاك بازی و حتی خاك آلوده شدن  لذت بردن از 0

      پیوند با طبیعت معنویت بخشیدن به زندگی با  :

      محیط زیاد است ام در مورد مسائل زیستآگاهی 0

      من هر کجا باشم به حیات وحش توجه می کنم 1

      گردش در طبیعت جز عالیق من نیست 16

      مشکالت زیست محیطی  ناتوان بودن برای حل 11

      من خود را جدا از طبیعت نمی دانم 12

      فکر بودن در اعماق جنگلآور بودن ترس 11

      زندگی  یهنحواحساسات در مورد طبیعت، بر تأثیر  14

      حیوانات، پرندگان و گیاهان نسبت به انسان حقوق کمتر  12

      حتی در وسط شهرتوجه به طبیعت  10

      رابطه من با طبیعت بخش مهمی از وجود من است :1

      حفاظت از محیط زیست ضروری نبودن  10

      های حیوانی و گونه آینده انسان ماننددر خطر بودن  11

      کنمت فکر میمن در مورد درد و رنج حیوانا 26

      با تمام موجودات زنده و زمین پیوند نزدیکی دارم 21
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 "بررسی عوامل مؤثر بر رفتار زیست محیطی شهروندان اصفهانی "برای متغیر ارتباط با طبیعت از تحقیق

 ( الگو گرفته شده است. 1116عبداللهی و همکاران )

 محيطیرفتار زیست -4

های افرد جامعه نسبت به محیط زیست است که طیف ای از کنشمحیطی، مجموعههای زیسترفتار

شود. افراد ه محیط زیست را شامل میهای خاص برای رفتار نسبت باحساسات، تمایالت و آمادگیوسیعی از 

هر اجتماعی بر حسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی و فرهنگی، برخورد متفاوتی نسبت به محیط 

س کامال ها ممکن است کامال منفی و بر علیه محیط زیست و یا بالعکها و رفتارزیست دارند. این برخورد

گویه استفاده شده  1از  ر(. برای سنجش این متغی122:1100مثبت و بر له محیط زیست باشد)امام قلی،

تألیف  "مردم و محیط زیست"محیطی از کتابهای زیستسازی مفهوم رفتاربرای شاخص است.

که ارتباط  ( الگو گرفته شده است و سعی شد تا از آن دسته از سؤاالتی بهره گرفته شود2616صالحی)

 محیطی دارد.زیست هایتری با بحث رفتارنزدیک

 

 رفتار زیست محيطیفرایند شاخص سازی  (4-4ی جدول شماره)

 هرگز بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه گویه ردیف

     گذارمهنگام مسواك شیر آب را باز نمی 1

     کنمشوم، المپ را خاموش میهنگامی که از اتاق خارج می 2

     ساعت بیرون هستم 4مواقعی که بیش از  خاموش کردن بخاری 1

     ی باال با درجه در طول زمستان سیستم گرمایشی منزل منروشن بودن  4

     گذارممن برای اینکه آب به دمای دلخواه برسد، شیر آب را باز می 2

     ریزمبعد از صرف غذا، غذای اضافی را به سطل زباله می 0

     کندمیهای خود را در محیط رها فردی که زباله تذکر دادن به :

     تر یا تلویزیون استفاده نمی شوددر مواقعی که از کامپیوخاموش کردن  0

     شوندهایم زود برایم تکراری میلباس 1
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 محيطینگرش زیست -5

سان که از رفتار او می توان به آن آن ،یابی فرایندهای روانی در فرد استنگرش به معنای عام، سازمان

پی برد. از منظر جامعه شناختی، نگرش، تمایلی فردی به واکنش مثبت یا منفی در برابر ارزش اجتماعی 

(. در رابطه با محیط 241)هلبرین،  باشندها میها مبتنی بر ارزشنگرش (.004: 11:0معین است )زاهدی، 

محیطی، مجموعه احساسات خوشایند یا ناخوشایند در مورد زیست، می توان گفت که نگرش های زیست 

( نیز 1111(. از نظر کایزر و همکارانش ):266ویژگی های محیط فیزیکی یا مسائل مرتبط با آن است )بلوم، 

 گیرد: اکولوژیکی مورد استفاده قرار می دو نوع نگرش زیست محیطی برای پیش بینی رفتار

 محیطی دارد.ی زیستنوع نگرش اشاره به دغدغه یننگرش نسبت به محیط زیست: ا -1

نگرش نسبت به رفتار اکولوژیکی: این نوع نگرش بر اساس نظریه ی رفتار عقالنی فیش بین و آیزن بر  -2

های مرتبط با مسائل کلی محیط زیست بررسی خواهد می گذارد. در این تحقیق فقط نگرشروی رفتار تأثیر 

 باشد.محیطی میی زیستاز نوع دغدغه در این تحقیق نگرش ماشد. 

 

 زیست محيطی نگرش فرایند شاخص سازی:(4-5ی جدول شماره)

کامال  گویه ردیف

 موافقم

نظری  موافقم 

 ندارم 

کامال  مخالفم 

 مخالفم

      ها نیاز جمعیت را براورده سازدبیش از اینتواند ی زمین نمیکره 1

      خوردبه راحتی به هم میتعادل طبیعت بسیار حساس است و  2

      های خودشان دستکاری کندانسان حق دارد که محیط طبیعی را طبق نیاز 1

      دخل و تصرف انسان در طبیعت آمیز بودن فاجعه 4

       بهره برداری انسانها از آن استگیاهان و حیوانات هدف از خلقت  2

      در آن تحت کنترل باشد که توسعه صنعتی یالزمهاقتصاد با رشد متعالی  0

      انسان باید برای حفظ و ادامه بقا با طبیعت هماهنگ باشد :

      ی زمینکرهمنابع و فضای محدود بودن  0

      ضرورت نداشتن تطابق انسان با محیط زیست  1

      برای توسعه صنعتی هایی جامعه صنعتیمحدودیت 16

      بیش از حد از محیط زیست استفاده می کندانسان  11

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 2ها شامل کامال موافقم با کد برای سنجش نگرش از طیف لیکرت استفاده شده است. بدین صورت که پاسخ

بررسی "محیطی از مقالهسازی مفهوم نگرش زیستباشد. برای شاخصمی 1ی کامال مخالفم با کد تا گزینه

صالحی عمران و آقا  "محیطی معلمان آموزش دوره ابتدایی استان مازندرانهای زیستدانش، نگرش و مهارت

 ( الگو گرفته شده است.1100محمدی)

 

 ابزار جمع آوری اطالعات

ی زیست هاو رفتار نگرش "سعی خواهد شد تای در این پژوهش، کمی بوده و روش مورد بررس

با استفاده از روش پیمایش سنجیده شود. در  "محیطیرابطه آن با پارادایم نوین زیست محیطی و همچنین

ی این تحقیق، با توجه به اهداف تحقیق، سؤاالت متعددی به روش سؤاالت باز یا بسته طراحی پرسشنامه

 شدند.

  اعتبار ابزار سنجش

: 1100سنجش، مسئله اصلی هر پژوهشی است و ابزاری برای نیل به اهداف تحقیق است )بیکر، 

سنجیم که قصد معیار درستی سنجش، اعتبار آن است، یعنی آیا واقعاً همان چیزی را می(. مهمترین 110

سانی سنجش مکرر که سنجش آن را داریم؟ همچنین، سنجش باید از ثبات هم برخوردار باشد، یعنی هم

حقیق (. دراین پژوهش، همانند هر پژوهشی اعتبار و پایایی ت1100 :خوانند )همانمی این ثبات را پایایی

اعتبار به معنی آن است که ایا روش انتخاب  .شودمورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در زیر تشریح می

. در این (142 :1102 ،رفیع پور)شده برای سنجش موضوع مورد نظر مناسب است و آن را می سنجد یا نه 

استفاده شده است. منظور از اعتبار  تحقیق برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق )پرسشنامه( از روش اعتبار صوری

(. در این روش، :20: 1106صوری میزان توافق متخصصان یک امر با یک شاخص یا معیار است )ساروخانی،

های از نظر متخصصان و صاحب نظران در حوزه موضوع مورد مطالعه در مورد انطباق پرسشنامه با ویژگی

از سؤاالت مشابه سؤاالت تحقیقات معتبر محلی، ملی و بین  این،. عالوه بر گرفته شده استمورد انتظار بهره

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 21 

(، 1101(، پایان نامه خوشفر و همکاران )2616تألیف صالحی) "مردم و محیط زیست"المللی مانند کتاب 

( بعد از انطباق با شرایط جامعه 2666( و همچنین مقاله دانلپ )1100مقاله صالحی عمران و اقا محمدی)

 ستفاده شده است.مورد مطالعه، ا

 پايايی ابزار تحقیق

، ت و کاربرد آن مورد نظر بوده استروایی دارد و قابل اعتماد است که جوابی را که از ساخ مقیاسی پایایی یا 

، به همان بررسی کنندا همان موضوع ر ،. و اگر افرادی دیگر هم با همان روش(14 :1101 ،کورتز)بدهد 

 . برای سنجش پایایی پژوهش حاضر، از آزمون آلفای کرونباخ(142 :1102 ،رفیع پور)رسند نتیجه می

  .که جدول زیر نشانگر مقادیر آلفا است استفاده شده است

 (: سنجش پایایی)آلفای کرونباخ(4-5جدول شماره)

 مقدار آزمون آلفا تعدادگویه بعد مفهوم

 40/6: 1 ---- رفتار زیست محیطی

 6/:0: 11 ---- نگرش زیست محیطی

 10/6: 12 ----- پارادایم نوین زیست محیطی

 

 ارتباط با طبیعت

 

 012/6 2 ارتباط با طبیعتتجربه 

 42/6: : چشم انداز ارتباط با طبیعت

 6/::: 1 خود ارتباطی

 

پایائی به باشد تا بتوان مقیاس را دارای  6/:باید  ،کماست که طبق قاعده تجربی آلفا دستدواس بر این باور 

شود، ضریب آلفای کرونباخ متغیر وابسته )رفتار همانطور که در باال مشاهده می( 11:0شمار آورد. )دواس،

بیشترین  10/6:محیطی با مستقل، متغیر پارادایم نوین زیستهای و برای متغیر 40/6:زیست محیطی( 

کمترین ضریب آلفای  012/6با  ط با طبیعتارتبا متغیر ابعاداز  یکی مقدار و بعد )تجربه ارتباط با طبیعت(

باخ، مقدار پایائی قابل بر این اساس، با توجه به ضریب آلفای کرون .استبه خود اختصاص دادهکرونباخ را 

 .قبول است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  مجفصل پن

 های پژوهش يافته

 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تجزيه و تحلیل داده ها مجفصل پن

 مقدمه 

 های حاصله از گردآوری پرسشنامه خواهیم پرداخت. بررسی دادهدر این فصل در دو بخش به 

ها که بر اساس آن جداول توصیفی و توزیع فراوانی پاسخگویان را با تکیه بر در بخش اول، توصیف داده

ای نظیر جنسیت، های زمینهدهیم. این بخش شامل توصیف متغیرهای تحقیق، مورد مطالعه قرار میمتغیر

محیطی، های رفتار زیستهای اصلی تحقیق مانند متغیریالت، و وضعیت تأهل و متغیرسن، میزان تحص

پارادایم نوین زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، ارتباط با طبیعت و ابعاد آن خود ارتباطی با طبیعت، 

و درصد  باشد. که از طریق جداول فراوانی، درصدمی تجربه ارتباط با طبیعت، چشم انداز ارتباط با طبیعت

 گردد.معتبر میانگین و انحراف استاندارد ارائه می

های تحقیق با ارائه جداول تبینی و های آزمون فرضیهدر بخش دوم، به بررسی اکتشافی متغیر 

، آزمون رگرسیون دو متغیره و چند پیرسون، آزمون F ، آزمونT های آماری نظیر آزموناستفاده از آزمون

 خواهیم پرداخت. مسیر متغیره و تحلیل

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 02 

 ها ه بخش اول: توصیف داد

 مقدمه

شوند. در قسمت اول تصویری از جامعه های تحقیق در دو قسمت توصیف میدر این فصل، داده

های افراد شود. آمار توصیفی آماری است که الگوی پاسخستفاده از آمار توصیفی ارائه میآماری پژوهش با ا

 بعدی،های توصیفی، جداول یک(. این آمار اغلب در قالب آماره:11: 1102دواس )کند نمونه را تلخیص می

های گرایش به های گرایش به مرکز )میانگین( و شاخصنمودارها، شاخص فراوانی، درصد معتبر،

 (.102: 1100حبیب پور و صفری، )شود( نمایش داده می)انحراف معیارپراکندگی

 ای  هتوصیف متغیرهای زمین -2-2-1

تأهل و وضعیت تحصیالت است. در ای این تحقیق شامل: جنسیت، سن، وضعیتمتغیرهای زمینه

 شوند.بعدی، این متغیرها توصیف می های تکاین قسمت با استفاده از جدول

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسيت  -1

 دهد.توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت نشان می -1-2جدول 

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسيت (:5-1)جدول شماره

 درصد معتبر فراوانی جنسیت

 :2/2 220 مرد

 0/42 101 زن

 166/6 112 جمع کل

 

 همانطور که در جدول باال مالحظه می شود، بیشترین افراد مورد مطالعه از جنس مرد هستند.

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 توزیع فراوانی برحسب سن-2

های توصیفی، سن پاسخگویان به ها و ارائه آمارهخالصه کردن دادهدهی و در این تحقیق برای سازمان 

 دهد.تقسیم شده است. جدول زیر، توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب سنی نشان می 16گروه با بازه  2

 

 (: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن5-2)جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی گروه سنی

20-10 211 21 

10-21 01 2/22 

40-11 11 4/0 

20-41 24 1/0 

 4/1 10 به باال 21

 166/6 112 جمع

 1/22 میانگین

 

( واقع شده اند و 10-20جدول باال نشان می دهد که بشتر پاسخگویان به سوال های مربوطه در گروه سنی )

 سال به باال قرار دارند. 21کمترین آنها در گروه سنی 

 :حسب وضعيت تأهلتوزیع فراوانی بر  -3

جدول زیر،  .است ط به وضعیت تآهل، برای پاسخ دو گزینه مجرد و متأهل ارائه شدهودر سؤال مرب

 دهد.توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب وضعیت تأهل نشان می

 

 (: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأهل5-3)جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت تأهل

 20/: 224 مجرد

 1/41 1:1 متأهل

 166/6 112 کل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 رد هستند.یافته های فوق بیانگر این است که اکثر افراد مورد مطالعه از میان افراد مج

 :وضعيت تحصيالت پاسخگویان -4

های تحصیل خود را عنوان کند. برای سنجش تحصیالت از پاسخگو خواسته شده بود که تعداد سال 

کردن و همسازی متغیرتحصیالت به چهار گروه که هرگروه شامل دو مقطع می هی، خالصه برای سازماند

 باشد را تقسیم کردیم.

 (: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصيالت5-4)جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت تحصیالت

 4/14 :2 ابتدائی-بیسواد

 1/0 12 دبیرستان-راهنمائی

 22/: 226 لیسانس-فوق دیپلم

 6/21 01 فوق لیسانس و باالتر

 6/166 112 کل

ان بیانگر این است که از همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگوی

و کمترین پاسخگویان دارای پایین صیالت فوق دیپلم و لیسانس هستند ، بشتر پاسخگویان دارای تحمیان

 نمایی و دیپلم هستند.ترین مرتبه تحصیلی یعنی مقطع راه

 

 محیطی( های زيست وابسته)رفتار متغیروضعیت  -1-2-1

 -1دسته تقدیم می کنند.  4(، رفتار های معنا دار زیست محیطی را به 2666فریک و همکاران) 

محیط زیست گرایی در فضای  -2،1رفتار غیر فعاالنه در فضای عمومی -2، 1عمل گرایی زیست محیطی

1خصوصی
سایر رفتار های معنا دار زیست محیطی. رفتار زیست محیطی در این تحقیق، در دسته سوم  - 4 

                                           
1
. Environmental Activism 

2
. Non Activist Behavior In The Public Sphere 

3
.Private-Sphere Environmentalism  
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متغیر قرار می گیرد. یعنی رفتارهایی که افراد در فضای خانگی و همسو با محیط زیست انجام می دهند. 

-1ره مقیاس گویه بر اساس نم 1های زیست محیطی است که با تعداد مشخص وابسته در این تحقیق، رفتار

  .نتایج توصیفی آن بصورت زیر است نشان داده شده است. 4

 

 های رفتار زیست محيطیپاسخگویان گویه وضعيت(: 5-5)جدول شماره 

انحراف   میانگین  همیشه اغلب بعضی اوقات  هرگز   گویه 

 معیار

 212/2 611/1 1/20 6/22 2/10 4/12 بازگذاشتن شیرآب هنگام مسواك

 161/1 620/1 1/40 0/26 0/22 1/0 المپ هنگام بیرون رفتن خاموش کردن

 0:2/2 16/1 0/20 :2/1 2/14 6/26 باال بودن درجه سیستم گرمایشی

 244/2 6/:01 2/12 4/21 1/21 1/16 ساعت بیرون بودن 4خاموش کردن بخاری برای 

 11/2: 000/6 0/22 0/44 1/21 4/0 باز گذاشتن شیر آب برای دمای دلخواه

 016/2 610/1 0/20 2/11 10/: 4/12 دور ریختن غذای اضافی 

 2/::1 141/6 4/14 :1/2 1/46 2/10 تذکر برای رها کردن زباله

 1:4/1 6/:10 1/62 1/24 6/11 0/0 خاموش کردن تلویزیون  

 61/1 616/1 6/11 1/20 1/21 2/12 تکراری شدن لباس ها

 102/1 جمع میانگین

 214/21 جمع انحراف معیار

 

ها حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان در رفتارهای زیست محیطی با توجه با جدول فوق، یافته

شیرآب برای رسیدن ، باز گذاشتن ازگذاشتن شیر آب هنگام مسواك زدندر مصرف بعضی از موارد مانند، ب

چون  ده اند اما در مواردیتکراری شدن لباس و همچنین دور ریختن غذای اضافی موافق بو ،به دمای دلخواه

دیگران  ی گرمایشی یا بی تفاوت بودن نسبت بهروشن گذاشتن بخاری هنگام بیرون بودن، باال بودن درجه

گویه باال . برای رها کردن زباله و همچنین روشن گذاشتن تلویزیون یا المپ هنگام بیرون رفتن مخالف بودند

 و باشد.ها و پراکندگی کمی از میانگین میشدت پاسخبودن درجه سیستم گرمایشی دارای باالترین 
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و لی  را دارد هاساعت بیرون بودن کمترین شدت پاسخ 4برای  بخاری همچنین گویه خاموش کردن

 ی از میانگین در جدول مشهود است.پراکندگی کم

 های مستقلتوصیف متغیر -9-2-1

محیطی و ارتباط با پارادایم نوین زیست،محیطیهای مستقل این پژوهش شامل نگرش زیستمتغیر

 طبیعت می باشد.

 محيطیوضعيت نگرش زیست -1

محیطی است های زیستبا اهمیت و تأثیرگذار بر رفتار هایمحیطی یکی از متغیرنگرش زیست 

گویه مورد سنجش قرار گرفته است.  11شناسی مطرح شد، این بعد با استفاده از همانطور که در فصل روش

 دهد.نشان می 2تا  1محیطی را بر اساس نمره مقیاس جدول زیر، وضعیت نگرش زیست

 محيطیهای نگرش زیست(: وضعيت پاسخگویان گویه5-6)جدول شماره

 انحراف معیار میانگین کامال مخالفم  مخالفم  نظری ندارم موافقم ال موافقم کام گویه

 116/1 240/1 6/21 6/11 :1/: 2/10 1/4 نیاز جمعیت زمین در تامین اتوان بودن کرهن

 101/6 001/1 2/10 1/12 6/20 40/6 11/: حساس بودن تعادل طبیعت

 112/1 11/2 11/: 11/: 2/2 6/11 1/11 دستکاری محیط طبیعی

 000/1 042/1 6 1/11 0/16 2/20 6/11 نتایج فاجعه آمیز دخالت انسان در طبیعت

 241/1 01/2 1/11 12/: 4/0 4/26 11/: هدف خلق گیاهان برای نیاز انسان 

 00/6: 01/1 6 2/1 1/11 1/42 6/26 نیاز به اقتصاد سالم برای رشد متعالی 

 116/1 00/1 1/2 :/1 2/12 2/20 6/22 برای ادامه بقاء هماهنگ با طبیعت بودن

 601/1 22/1 0 1/24 1/14 42 10 ی زمینمحدود بودن منابع در فضای کره

 120/1 11/1 1/11 2/10 2/14 14/: 6/1 به تطبیق با طبیعت نیاز نداشتن

 004/6 112/1 1/4 :/1 26/16 1/12 1/0 محدودیت توسعه صنعتی

 11/6: 110/1 6 1/0 :/0 1/00 6/10 استفاده بیش از حد از طبیعت

 41/1 کل میانگین

 240/1 انحراف معیار
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 0: 

، حساس بودن پاسخگویان با گویه هایی مانندقت در جدول فوق مشاهده می گردد درصد مواف

تعادل طبیعت، دستکاری طبیعت طبق نیازهای خود، نتایج فاجعه آمیز دخالت انسان در طبیعت، هدف از 

حفظ اقتصاد سالم برای داشتن توسعه صنعتی، هماهنگی با طبیعت خلقت گیاهان برای رفع نیاز انسان، 

ی زمین، محدودیت جامعه صنعتی برای توسعه صنعتی، سوء هبرای ادامه زندگی، محدود بودن فضای کر

ی زمین استفاده انسان از طبیعت بیشتر است. و همچنین مخالفت تنها در گویه مربوط به ناتوان بودن کره

های انسان دیده می شود. در این جدول بیشترین درصد موافقت در گویه ی محدودیت جامعه در رفع نیاز

توان استنباط می 2-0از میانگین و انحراف استاندارد موجود در جدول  نعتی قرار دارد.صنعتی برای توسعه ص

های حیوانات دارای ی شود. گویه انقراض بعضی از گونههای فوق همانطور مشاهده مکرد که در میان گویه

-برای رفع نیاز باشد.و همچنین گویه خلق گیاهانها و کمترین پراکندگی از میانگین میباالترین شدت پاسخ

 کمی از میانگین را به خود اختصاص داده است. نسبتا ها و پراکندگی های انسان کمترین شدت پاسخ

 :وضعيت ارتباط با طبيعت -2

بیند د خودش را جزئی از جهان طبیعی میای که فرحفاظت محیط زیست به طور مستقیم به درجه

های مستقل است این متغیر از دیگر متغیر(. 2661، به نقل از نیزبت و همکاران، 2666ارتباط دارد)شوتز، 

انداز گذارد. این متغیر خود شامل سه بعد چشممحیطی( تأثیر میهای زیستکه بر متغیر وابسته )رفتار

این قسمت توصیف هر کدام  در .باشدمیطبیعت، تجربه ارتباط با طبیعت ، خودارتباطی با ارتباط با طبیعت

 در یک جدول آمده است. های مربوط به یک بعداز گویه

 :وضعيت چشم انداز خود ارتباطی الف(

باشد که بر متغیر یکی از ابعاد متغیر مستقل ارتباط با طبیعت می ارتباط با طبیعتانداز چشم

)کامال مقیاسی  2های گویه با گزینه :استفاده از رفتارهای زیست محیطی تأثیر گذار است. این متغیر با 

سنجیده شده است. توصیف این بعد در جدول زیر آمده موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کامال مخالفم( 

  است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ارتباط با طبيعتانداز های چشم(:وضعيت پاسخگویان گویه5-7)جدول شماره  

کامال  گویه

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

کامال  الفممخ

 مخالفم

 انحراف معیار میانگین

 601/1 4/:6 6 4/12 :/1 0/11 0/42 انقراض بعضی از گیاهان و حیوانات

 1/:12 22/1 2/10 2/12 4/0 0/20 4/11 استفاده از منابع طبیعی به هر صورت

 21/2 01/1 0/11 1/41 1/22 2/11 1/2 محیطی ناتوانی در برابر مشکالت زیست

 22/1 26/1 :6/1 1/21 1/12 1/16 1/0 پرندگان نسبت به انسانحقوق کمتر 

 10/1 1/1: 1/11 1/12 :/0 2/22 0/1 زیست ضرورت نداشتن حفاظت از محیط

 114/6 61/4 6/1 1/16 1/16 6/42 1/12 در خطر بودن آینده انسان

 162/6 162/6 2/2 2/12 0/20 4/04 4/0 درد و رنج حیواناتفکر کردن در مورد 

 22/1 میانگین کل

 201/1 انحراف معیار
 

 

هایی چون در خطر بودن آینده با گویهشود اکثر پاسخگویان انطور که در جدول باال مشاهده میهم

انسان، فکر کردن در مورد در و رنج حیوانات و منقرض شدن بعضی از حیوانات موافق بوده اند و با گویه 

محیط زیست و کمتر بودن حقوق پرندگان در برابر انسان هایی از این قبیل، ضرورت نداشتن حفاظت 

زیست به هر  همچنین ناتوان بودن انسان در برابر حل مسائل زیست محیطی و در نهایت استفاده از محیطی

های فوق توان استنباط کرد که در میان گویهاز میانگین و انحراف استاندارد می. صورت مخالف بوده اند

ها و مشاهده می شود. گویه انقراض بعضی از حیوانات دارای باالترین شدت پاسخ 2-: همانطور که در جدول

ها اما گویه فکر کردن در مورد درد و رنج حیوانات کمترین شدت پاسخ باشد.از میانگین می کمی پراکندگی

 .انگین را به خود اختصاص داده استپراکندگی از می و همچنین کمترین

 :با طبيعت ارتباطی ب(وضعيت خود

-گزینه 2های گویه و پاسخ 1که با استفاده از  خود ارتباطی از دیگر ابعاد متغیر ارتباط با طبیعت است

 .ن بدین شکل در جدول ذیل آمده استشود. توصیف آای سنجیده می
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های خودارتباطی(:وضعيت پاسخگویان گویه5-8)جدول شماره  

کامال  گویه

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

کامال  مخالفم

 مخالفم

 انحراف معیار میانگین

 11/1 04/1 2/2 11/: 1/11 1/11 10/: تأثیرات محیط زیستاندیشیدن به 

 61/1 01/1 0/2 1/12 2/12 10/: 4/16 معنویت بخشیدن طبیعت به انسان

 622/1 12/1 1/4 6/11 1/24 0/42 1/1 آگاهی در مورد مسائل زیست محیطی

 1/:6 4/1: 0/1 1/16 :1/: 1/42 1/22 بودناز طبیعت نبودن جدا 

 10/1 01/2 0/0 4/21 0/24 1/22 1/11 ترس آور بودن اعماق جنگل

 چگونگی تاثیر احساسات در مورد طبیعت بر

 رفتار

2/11 1/40 6/26 4/0 1/4 :6/1 66/1 

 166 01/1 2/2 0/16 6/21 6/42 6/21 به طبیعت اطراف همیشگی توجه

 041/6 1/:: 2/1 0/2 1/21 2/21 2/10 گیدبخش مهمی از زن، رابطه با طبیعت

 112/6 11/1 2/2 2/12 2/14 2/10 4/16 پیوند نزدیک با تمام موجودات

 00/1 کل میانگین

 10/12 انحراف معیار

 

 و در جدول باال همانطور که مالحظه می شود، قریب اکثر افراد با گویه های مربوطه موافق بوده اند

در میان این گویه ها بیشترین موافقت پاسخگویان به گویه رابطه با طبیعت، تعداد اندکی مخالف بوده اند. 

توان استنباط کرد که در از میانگین و انحراف استاندارد می است مربوط می شود. بخش مهمی از زندگی

یدن به تأثیرات محیط زیست مشاهده می شود. گویه اندیش 2-0های فوق همانطور که در جدول میان گویه

آور بودن و همچنین گویه ترس باشد.ها و اما بیشترین پراکندگی از میانگین میدارای باالترین شدت پاسخ

گین را به خود اختصاص داده لی پراکندگی کمی از میانها واعماق جنگل کمترین شدت پاسخزندگی در 

 است.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 :6 

 

 :وضعيت تجربه ارتباط با طبيعت ج(

های ارتباط با طبیعت است که بر متغیر رفتار زیست محیطی ارتباط با طبیعت نیز یکی از بعدتجربه 

وصیف در ت .مقیاسی سنجیده شده است 2های گویه با گزینه 2این بعد نیز با استفاده از  .اثر گذار است

 جدول زیر نشان داده است.

 

 ط با طبيعتهای تجربه ارتبا(: وضعيت پاسخگویان گویه5-1)جدول شماره

کامال  گویه

 موافقم

انحراف  میانگین کامال مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم

 معیار

 141/1 411/2 0/2: 2/10 :/1 2/14 1/12 خوشایندلذت بردن در آب و هوای نا

 14/1 211/4 6 4/1 4/11 12/: 0/26 تفریح ایده ال، منطقه بکر

 21/1 20/1 1/1 2/26 10/: 2/12 12/: لذت بردن از خاك بازی

 1:2/6 01/1 2/2 12/: 1/2 6/06 11/: توجه به حیات وحش

 60/1 2/4: 1/40 0/12 0/2 1/11 1/2 جز عالئق نبودن گردش در طبیعت

 2/1: کل میانگین

 114/1 انحراف معیار

 

 ،الهایی چون منطقه بکر و تفریح ایده اکثر افراد مورد مطالعه با گویه دهد کهیافته ها نشان می

هایی چون جز عالیق نبودن گردش اند. و با گویهجه داشتن به حیات وحش موافق بودهلذت خاك بازی و تو

اند. از میانگین و انحراف مخالف بودهدر طبیعت و لذت بردن از طبیعت حتی در آب و هوای ناخوشایند 

شود. مشاهده می 2-1جدول  های فوق همانطور که درتوان استنباط کرد که در میان گویهاستاندارد می

-ها و پراکندگی کمی از میانگین میگویه گردش در طبیعت جز عالئق بودن دارای باالترین شدت پاسخ

ها و باشد.و همچنین گویه لذت بردن در طبیعت حتی در آب و هوای ناخوشایند کمترین شدت پاسخ

 بشترین پراکندگی از میانگین را به خود اختصاص داده است. 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 :1 

 

 های ارتباط با طبيعتانگين مؤلفه(: مقایسه مي5-1)نمودار شماره

 

نگاهی به جدول مقایسه میان مولفه های ارتباط با طبیعت نشان می دهد که مولفه ی تجربه ی 

-و چشم انداز ارتباط با طبیعت دارای کمترین درصد موافقت می ارتباط با طبیعت دارای بیشترین درصد

 باشد.

 :نوین زیست محيطی وضعيت پارادایم -3

محیطی، نوعی نگرش نسبت به د از پارادایم یا نگرش نوین زیستمقصو الپ و ون لیر،از نظر دان

محیط زیست است که بر اساس آن فرد معتقد است اوال انسان بر طبیعت غلبه ندارد، ثانیا باید بین انسان و 

تصادی محدودیت وجود دارد)صالحی و طبیعت تعادل وجود داشته باشد و ثالثا برای رشد و توسعه اق

گویه که برای  12گیری این مفهوم از (. برای سنجش و اندازه2616، به نقل از صالحی،2، ص:1101خوشفر،

توصیف این  الپ طراحی شده، استفاده گردیده است.محیطی افراد توسط دانبینی زیستجهانسنجش 

ای )کامال موافقم، موافقم، ستفاده از مقایس پنج گزینهدر زیر وضعیت با ا متغیر در جدول زیر آمده است.

 ی کامال موافقم دارای بیشترین امتیاز است.سنجیده شده است که گزینه (نظری ندارم، مخالفم،کامال مخالفم

  

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

 چشم انداز ارتباط با طبیعت خود ارتباطی تجربه ارتباط با طبیعت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 :2 

 محيطیپارادایم نوین زیست هایوضعيت پاسخگویان گویه( 5-11ی )جدول شماره

کامال  گویه

 موافقم

کامال  مخالفم ندارمنظری  موافقم

 مخالفم

انحراف  میانگین

 معیار

 1/:6 11/4 6/1 1/0 :/1 0/21 2/2 ها جهت بقا، باید با طبیعت زندگی کنند.انسان

 11/6 10/1 0/2 4/0 1/0 :0/4 2/12 کند.دخالت انسان در طبیعت، اغلب نتایج فاجعه باری ایجاد می

 0/6: 10/1 6 1/2 1/21 1/40 1/20 جهت حفظ اقتصاد سالم، نیازمند بودن به توسعه اقتصادی پایدار 

 22/1 10/2 1/12 1/20 4/14 4/11 1/16 انسان برای این خلق شده است تا بر سایر موجودات حکومت کند.

 14/6 02/1 6/1 1/16 1/12 4/14 0/22 کند.انسان بیش از حد از محیط زیست سوء استفاده می

 111/6 22/1 6 1/21 6/10 0/44 2/10 خورد.تعادل طبیعت بسیار حساس بوده و به سرعت به هم می

 60/1 02/1 6 0/21 1/14 11/: 2/21 برای زفع نیاز ی زمینمحدود بودن منابع و فضای کره

 26/1 41/1 0/22 10/: 1/12 2/22 1/2 توسط منابع کره زمین های انسانبرآورده نشدن نیاز

 121/1 10/2 :2/1 1/21 4/11 1/1 1/0 هدف اولیه از خلقت گیاهان و جانوران استفاده از آنها توسط بشر 

 02/6: 46/1 6 1/16 :0/4 11/: 0/0 برای رفع نیازهاهای جامعه صنعتی محدودیت

 211/1 11/2 4/11 4/21 1/2 1/41 0/16 دستکاری طبیعت طبق نیاز

 200/1 1/1: 14/: 2/11 0/2 0/21 0/4 و ادامه بقا نیازی به هماهنگی با طبیعت ندارند. ها برای حفظانسان

 6011/1 کل میانگین

 1/:41 انحراف معیار

 

 

محیطی است. دترین مقیاس سنجش جهان بینی زیستمحیطی یکی از پرکاربرپارادایم نوین زیست

عدتا باید منجر به گیری زیست بوم گرایانه است که قای جهتدهنده در این مقیاس نشاناحراز نمره ی باال

ها پاسخگویان باور داشتند که انسان بیشتر، س جدول فوقبر اسا. طی شودمحیهای زیستباورها و نگرش

جهت بقا باید هماهنگ با طبیعت عمل کنند و دخالت انسان در طبیعت فجایع زیادی را به بار می آورد. 

تقریبا ً بیشتر  .دانستندار و سالم میی داشتن یک اقتصاد پایدکنترل رشد صنعتی را الزمه بیشتر پاسخگویان

از  ها بیش از حدباور داشتند که انسان اکثر افرادحکومت انسان ها بر سایر موجودات بودند و افراد موافق با 

 .مخالف بودندبرهم خوردن ان با حساس بودن تعادل در طبیعت و کنند اما اکثر آنها می طبیعت سو استفاده

ی زمین مانند یک سفینه فضایی است که منابع و فضای هنیز با این گویه که کربیشتر این افراد مورد مطالعه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 :1 

هدف اولیه خلقت گیاهان و جانوران را  و همچنین قریب اکثر پاسخگویان. بودند مخالف ،ن محدود استآ

ر حال وارد شدن است عتقد بودند که جامعه بشری به مرحله ای دمی دانستند و منن آها از انسانبهره وری 

نیز در برابر این گویه  بیشتری از پاسخگویان درصد .ادر به تامین نیازهای بشر نیستی زمین قکه در آن کره

نظری نداشتند اما  ،دادتوان افزایش  هایی برای رشد وجود دارد که نمی فراتر از جامعه صنعتی، محدودیتکه 

آنها با این امر که انسان ها حق دارند که محیط طبیعی را طبق نیازهای خودشان دستکاری و ، در مقابل

در نهایت از میانگین و انحراف استاندارد می  .، مخالف بودندی هم به هماهنگی با طبیعت ندارندکنند و نیاز

مشاهده می شود. گویه هدف  2-16ور که در جدول های فوق همانطتوان استنباط کرد که در میان گویه

ها و بشترین پراکندگی اولیه از خلقت گیاهان و جانوران برای استفاده انسان بوده است کمترین شدت پاسخ

ی انسان جهت بقاء باید با طبیعت زندگی کند از میانگین را به خود اختصاص داده است. در حالی که گویه

 باشد.ها و پراکندگی کمی از میانگین میخدارای باالترین شدت پاس

  

 ها بخش دوم:تحلیل داده

 مقدمه

شود. آمار استنباطی برای های پیمایش از آمار استنباطی استفاده میمعموالً، در تجزیه و تحلیل داده

استنتاج الگوهای جمعیت از الگوهای نمونه ای است که از آن جمعیت برگرفته شده است آمار استنباطی 

کند که آیا الگوها و فرآیندهای کشف شده در نمونه، در جامعه آماری هم کاربرد دارد یا خیر. مشخص می

فرضیه در باب روابط بین متغیرها بیان شد. در این  0همانطور که مالحظه شد، در انتهای فصل چهارم،

فرضیات مذکور پرداخته  های آماری به مطالعه روابط میان متغیرها و آزمون بخش، با استفاده از آزمون

ها فرض ها الزم و ضروری است. پیشفرض های مناسب آماری. رعایت پیششود. برای انتخاب آزمون می

ها، ای یا نسبی(، تعداد گروهها )اسمی، ترتیبی، فاصلهشامل: نوع توزیع )نرمال یا غیر نرمال(، مقیاس داده

 (.1100پور و صفری، ، به نقل از حبیب121 :1101قلی، امام )ها و تعداد متغیرها است استقالل گروه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ها الزم است که نرمال بودن متغیر وابسته )رفتارهای زیست محیطی( آزمون بنابراین، قبل از آزمون فرضیه

  .شود. جدول زیر آزمون مورد نظر را نشان می دهد

 : آزمون نرمال بودن متغير وابسته (5-11جدول شماره ی )                                     

 سطح معنی داری مقدار آزمون متغیر وابسته

های زیست محیطی و رابطه آن با پارادایم نوین زیست نگرش و رفتار

 محیطی

1.:1: 6.60 

 

1ایاسمیرنف تکک نمونکه   -متغیر وابسته از آزمون کولموگروف برای آزمون نرمال بودن
اسکتفاده شکده    

باشکد  است. اساس این مقایسه فراوانی تجمعی نسبی مشاهده شده با فراوانی تجمعی نسبی مورد انتظار مکی  

داری  است. چون مقدار سطح معنکی  6.60داری برای این متغیر برابر با نیسطح مع (.:12 :1101 ،)کالنتری

ست، یعنکی توزیکع   ااست، پس، توزیع مشاهده شده با توزیع مورد انتظار یکسان  62/6از  بیشتربدست آمده، 

هکای  هکای تحقیکق از آزمکون   بنابراین، در جهکت آزمکون فرضکیه   . ستاتابع مورد نظر به توزیع نرمال نزدیک 

-را نشان مکی  های متغیر وابسته، توزیع داده2-:در این جا، نمودار گرافیکی شماره  پارامتریک استفاده شد.

  دهد.

 

  

محیطیفراوانی رفتار زیست  

 

 

 

طیهای زیست محيزیع گرافيکی رفتار(:تو5-2)نمودار شماره  

                                           
1 One-Sampele Kolmogrov Smirnov 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ئه می ای اراهای زمینهمحیطی بر حسب متغیرهای زیستهای موجود در رفتاراوتها، تفقبل از آزمون فرضیه

 گیرد.صورت میها رند، سپس آزمون فرضیهگیشوند و مورد آزمون قرار می

 

 محیطیهای زيستای و رفتارهای زمینهرهای بین متغیمقايسه تفاوت-1-1-2

متغیر سن، جنس، وضعیت تأهل و تحصیالت است که در زیر ر ای شامل چهاهای زمینهمتغیر

 گردد.های زیست محیطی تشریح میا رفتارها بها در بین هر یک از این متغیرمقایسه تفاوت

 :محيطیهای زیستو رفتار يتبين جنس هایمقایسه تفاوت -الف

اند. استرن و های خود به آن پرداختهریری است که برخی از محققان در کاجنسیت متغ

هایی از این دست هستند. ما ( نمونه1101و دانلپ و وان الیر) (2666(، زلزنی و همکاران)1112همکاران)

دهد که متغیر ها نشان میپیش فرض آن را مورد سنجش قرار دادیم. با دو نمونه مستقلT نیز با آزمون

ای و متغیر جنسیت دارای مقیاس اسمی دو حالته و محیطی( دارای مقیاس فاصله)رفتار زیست وابسته

های مستقل از هم هستند. همچنین، توزیع متغیر وابسته نرمال است. بنابراین، آزمون مناسب برای  گروه

 است. T بین این دو متغیر آزمونسنجش رابطه 

 

 های زیست محيطی بر حسب جنسيتتاررف ميزات تفاوت مقایسه(: 5-12)جدول شماره                                       

 سطح معنا داری مقدار آزمون میانگین تعداد جنسیت متغیر وابسته

های زیست رفتار

 محیطی

 6.11 -6.404 01.:26 220 مرد

 116.02 101 زن

 

 

با دو نمونه مستقل، ابتدا بیان برابری یا عدم برابری واریانس نمرات در بین  Tدر تفسیر نتایج آزمون 

رود. سطح معنا داری در این ون لون برای این منظور به کار میدو گروه مورد بررسی قرار می گیرد. آزم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شتری نسبت به زنان از که مردان دارای میانگین بیدهد بود. ستون میانگین نشان می 6.62از  بیشترآزمون 

وجود دارد اما منفی محیطی و جنسیت رابطه های زیستمحیطی هستند. به طور کلی بین رفتاررفتار زیست

 . معنادار نیستتفاوت از لحاظ آماری این 

 

  محيطی های زیست ررفتا و سنهای بين  مقایسه تفاوت ب(

( نیز به وجود رابطه بین سن افراد و 11:1باتل) ( و11:0)1باتل و فلین(، 1101دانلپ و وان الیر)

 محیطی را در اینجا مورد بررسی قرار دادیم.و رفتار زیست شتند. بنابراین سنمسائل زیست محیطی اذعان دا

 محیطی( دارای توزیع نرمال است. همچنین، متغیرزیست دهد که متغیر وابسته)رفتارها نشان میپیش فرض

ی این ای هستند. آزمون ضریب همبستگی پیرسون مناسب سنجش رابطهمستقل )سن( دارای مقیاس فاصله

 دو متغیر می باشد.

 

 های زیست محيطی بر حسب سنرفتار مقایسه ميزان تفاوت (:5-13)جدول شماره                           

 سطح معنا داری مقدار آزمون تعداد سن متغیر وابسته

 6.612 6.00 211 10-20 های زیست محیطیرفتار

10-21 01 

40-11 11 

20-41 24 

...-21 10 

 

افراد هرچه سن یعنی . رابطه معناداری وجود داردهمانطور که در جدول باال مشاهده می شود، 

-توان با ارجاع به ارزشدلیل آن را میکه  .استتر مردم نسبت به محیط زیست مسئوالنهرفتار  ،بیشتر باشه

شود توجیه کرد. افراد مسن در نتیجه ارتباط بیشتری که با طبیعت های سنتی که در افراد مسن دیده می

شه این ارزش سنتی را زنده نگه داشتند ارزش طبیعت به مراتب در نظر آنها فزونی یافته که این باعث می

                                           
1
. Flinn 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ای مناسب در جهت برخورد با طبیعت پیرامون دارند و با توجه به این ارزشی که در نزد آنها دارد رابطه

( و 2660( و صالحی)1106نتیجه این تحقیق با نتایج بدست آمده توسط دانلپ و ون الیر) داشته باشند. 

( 1110مقابل، با نتایج حاصل از تحقیق ویدگرن ) ( همخوانی دارد. در1101خوش فر و همکاران )

  همخوانی دارد.نا

 :تأهلو  های زیست محيطیرفتار  های بين وضعيت مقایسه تفاوت-ج

ای و متغیر محیطی( دارای مقیاس فاصلهدهد که متغیر وابسته)رفتار زیستها نشان میپیش فرض

از هم هستند. همچنین، توزیع متغیر وابسته های مستقل جنسیت دارای مقیاس اسمی دو حالته و گروه

 است. T نرمال است. بنابراین، آزمون مناسب برای سنجش رابطه بین این دو متغیر آزمون

 های زیست محيطی بر حسب وضعيت تأهلرفتار مقایسه تفاوت ميزان(: 5-14)جدول شماره          

 سطح معنا داری  آزمونمقدار میانگین تعداد وضعیت تأهل متغیر وابسته

 

 محیطی زیست هایرفتار

 6.61 -.006 6:.111 224 مجرد

 261.04 1:1 متأهل

 

با دو نمونه مستقل، بیان برابری یا عدم برابری واریانس   Tاولین مرحله در تفسیر نتایج آزمون 

نمرات در بین دو گروه مورد بررسی قرار می گیرد. آزمون لون برای این منظور به کار می رود. سطح معنا 

بود. در این مورد فرض برابری واریانس دو گروه را پذیرفته و از نتایج  6.62از  بیشترداری در این آزمون 

 یرابطه وضعیت تأهلمحیطی و های زیست. به طور کلی بین رفتارین فرض استفاده شده استربوط به ام

 ست.نیوجود دارد و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار  منفی

 های زیست محيطیرفتارو  تحصيالت های بين وضعيت  مقایسه تفاوت -د

( و اسکات و 11:1تحصیالت، متغیری است که در کارهای محققان پیشین، از جمله باتل)

( نیز، در نتایج تحقیق خود در بین :266( مورد استفاده قرار گرفته است. کالنتری و همکاران)1114ویلیامز)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ار را به شیوه ساکنان شهر تهران، به این مسئله اشاره داشتند که تحصیالت یکی از متغیرهایی است که رفت

مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. فرض ما بر این است که تحصیالت به واسطه ایجاد تغییر 

در نگرش، بتواند رفتار را تحت تاثیر قرار دهد و از این رو در اینجا به بررسی مقایسه میزان تفاوت این دو 

محیطی( دارای توزیع نرمال زیست ر وابسته)رفتاردهد که متغیها نشان میپیش فرضپردازیم. متغیر می

های مستقل از هم( هستند. بنابراین آزمون مناسب حالته)گروه 4است. همچنین، متغیر مستقل )تحصیالت( 

 باشد.برای سنجش رابطه بین این دو متغیر آزمون تحلیل واریانس آنوا می

 

 های زیست محیطی بر حسب تحصیالترفتارمقایسه میزان تفاوت (: 2-12)جدول شماره                             

 سطح معنا داری  مقدار آزمون تعداد تحصیالت متغیر وابسته

 

 زیست محیطی رفتار

 6.640 6.02 :2 ابتدائی -بیسواد

 12 دبیرستان-راهنمائی 

 226 لیسانس-فوق دیپلم

 01 فوق لیسانس و باالتر

 

ی رابطه معنادارمحیطی و تحصیالت باال مشاهده می شود، بین رفتار زیست همانطور که در جدول

 شود.مسئوالنه تر میرفتار مردم نسبت به محیط زیست  ،یعنی با باال رفتن میزان تحصیالت. وجود دارد.

  

 ها آزمون فرضیه-1-1-1

 محیطیهای زيستگرش زيست محیطی و رفتارن بررسی رابطه بین -1-1-1-2

( برخی از مطالعاتی هستند که 2662)1(، واتسن1111(، شولتز و زلزنی)11:0کار دانلپ و همکاران)

به بررسی رابطه بین نگرش و رفتار در مباحث زیست محیطی پرداخته اند. در این تحقیق نیز فرض بر این 

بررسی فرضیه تحقیق بین نگرش زیست محیطی و رفتار زیست محیطی افراد رابطه وجود دارد. که است 

                                           
1
.Watson 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ودن ب با توجه به نرمالای قرار دارند. دهد که هر دو متغیر مورد بررسی در سطح سنجش فاصلهنشان می

ریب جهت سنجش رابطه بین دو متغیر مذکور، از ضمتغیر وابسته و خطی بودن رابطه بین دو متغیر 

ی ضریب همبستگی نگرش زیست نشان دهنده 2-10جدول  همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 است. محیطیزیست محیطی و رفتار

 های زیست محيطیبررسی رابطه بين نگرش زیست محيطی و رفتار آزمون ضریب همبستگی پيرسون (:5-16)جدول شماره      

 سطح معناداری مقدار آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

 66.66 6.114 های زیست محیطیرفتار نگرش زیست محیطی

 

ی دهد که بین نگرش زیست محیطی و رفتار زیست محیطی رابطههای جدول فوق نشان مییافته

افراد  محیطینگرش زیستهر چه باشد. به عبارت دیگر، مثبت وجود دارد و این از لحاظ آماری معنادار می

. بنابراین اولین فرضیه تحقیق و بالعکس شودهای مسئوالنه نسبت به محیط زیست بیشتر میفتارر بهتر شود

( و 1111نتایج بدست آمده توسط دانلپ، کایزر و همکاران) شود. نتیجه تحقیق حاضر باپذیرفته می

 ( همخوانی دارد.2660صالحی)

 

 زيست محیطیرفتار و  بررسی رابطه بین  پارادايم نوين زيست محیطی 1-1-1-1

محیطی رابطه وجود دارد. محیطی و پارادایم نوین زیستهای زیستفرض براین است که بین رفتار

با ای قرار دارند. دهد که هر دو متغیر مورد بررسی در سطح سنجش فاصلهبررسی فرضیه تحقیق نشان می

سنجش رابطه بین دو متغیر  جهتبودن متغیر وابسته و خطی بودن رابطه بین دو متغیر توجه به نرمال ن

ی ضریب همبستگی نشان دهنده 2-:1مذکور، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. جدول 

 ت.محیطی اسو پارادایم نوین زیست پیرسون بین رفتار زیست محیطی

 

 

 محيطیپارادایم نوین زیستمحيطی و ن رفتار زیستبررسی رابطه بيآزمون ضریب همبستگی پيرسون (: 5-17)جدول شماره

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سطح معناداری مقدار آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

 66.66 6.410 های زیست محیطیرفتار پارادایم نوین زیست محیطی

 

 

محیطی محیطی و رفتار زیستدهد که بین پارادایم نوین زیستیهای جدول فوق نشان میافته

باشد. به عبارت دیگر، با گسترش این نوع نگرش آماری معنادار می ی مثبت وجود دارد و این از لحاظرابطه

ضیه دوم تحقیق شود. بنابراین فرهای مسئوالنه نسبت به محیط زیست بیشتر میمحیطی زفتارنوین زیست

همخوانی داشت او نیز دریافت نقش آموزش ( :266) 1ی اسمی تی شوداین فرضیه با مطالعههم پذیرفته می

 ،2محیطی پاردایم نوین زیست و درکشان از های زیست محیطی دانشجویانبر نگرش و رفتار  زیست محیطی

گروه )شرکت نداشتند  محیطیدوره آموزش زیست نشجویانی که دراو نشان داد دا نتایج .اهمیت دارد

و  محیطیرا در پارادایم نوین زیست فاوتیدانشجویان گروه آزمایش نمرات معنی دار مت نسبت به( کنترل

با افزایش نگرش  محیطی، آموزش زیستکردند. بر اساس نتایج بدست آمده، کسب محیطیرفتارهای زیست

 میان به دلیل شرکت در دوره های آموزشی، همبستگی باالیی دارد و محیطی مثبت رابطهو رفتارهای زیست

  .و رفتارهای آگاهانه وجود داردنگرش 

 

 زيست محیطی رفتارو  ارتباط با طبیعت بینبررسی رابطه -1-1-1-9

 محیطی و ارتباط با طبیعت رابطه وجود دارد.های زیستدر اینجا فرض براین است که بین رفتار

با  ای قرار دارند.دهد که هر دو متغیر مورد بررسی در سطح سنجش فاصلهبررسی فرضیه تحقیق نشان می

جهت سنجش رابطه بین دو متغیر نبودن متغیر وابسته و خطی بودن رابطه بین دو متغیر توجه به نرمال

ی ضریب همبستگی بین نشان دهنده 2-10مذکور، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. جدول

 است. محیطی و ارتباط با طبیعتترفتار زیس

 
                                           
1
 Schmidt 

2
 New Ecological paradaim(NEP) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 زیست محيطی رفتارو  رابطه بين  ارتباط با طبيعت بررسیآزمون ضریب همبستگی پيرسون (: 5-18)جدول شماره 

 های زیست محیطیرفتار

 ارتباط با طبیعت
 سطح معناداری مقدار آزمون

 66.66 6.212 تجربه ارتباط با طبیعت

 66.66 6.460 خود ارتباطی

 66.66 6.122 چشم انداز ارتباط با طبیعت

 

 

ی مثبت با طبیعت و رفتار زیست محیطی رابطه دهد که بین ارتباطهای جدول فوق نشان مییافته

ی ها متفاوت است مولفهباشد. اما این مقدار در هر یک از مولفهوجود دارد و این از لحاظ آماری معنادار می

خود ارتباطی بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. و تجربه ارتباط با طبیعت دارای کمترین مقدار 

نسبت به محیط  مردم های مسئوالنهزفتار رابطه با طبیعت بیشتر شودگر، هر چه میزان است. به عبارت دی

 .شودپذیرفته می هم تحقیقسوم شود. بنابراین فرضیه زیست بیشتر می

 

 نگرش زيست محیطی  و ارتباط با طبیعت بررسی رابطه بین -1-1-1-9

بررسی فرضیه محیطی و ارتباط با طبیعت رابطه وجود دارد. فرض براین است که بین نگرش زیست

-با توجه به نرمال ای قرار دارند. دهد که هر دو متغیر مورد بررسی در سطح سنجش فاصلهتحقیق نشان می

جهت سنجش رابطه بین دو متغیر مذکور، از ضریب نبودن متغیر وابسته و خطی بودن رابطه بین دو متغیر 

 شرنگبین  پیرسون ی ضریب همبستگینشان دهنده 2-11ستفاده شده است. جدول همبستگی پیرسون ا

ت به صورت ارتباط هر کدام از ابعاد ارتباط با طبیع در این جدول محیطی و ارتباط با طبیعت است.زیست
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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محیطی سنجیده شده است. مقدار ضریب همبستگی هر کدام از ابعاد با نگرش جداگانه با نگرش زیست

 محیطی در جدول زیر آمده است.زیست

 

 نگرش زیست محيطی و ازتباط با طبيعت پيرسونآزمون ضریب همبستگی  (:5-11)جدول شماره

 نگرش زیست محیطی

 ارتباط با طبیعت
 سطح معناداری مقدار آزمون

 66.66 6.222 تجربه ارتباط با طبیعت

 66.66 6.121 خود ارتباطی

 66.66 6.060 چشم انداز ارتباط با طبیعت

 

ی دهد که بین نگرش زیست محیطی و ارتباط با طبیعت رابطههای جدول فوق نشان مییافته

باشد. به عبارت دیگر، با هرچه نگرش مردم نسبت به مثبت وجود دارد و این از لحاظ آماری معنادار می

ها با توجه به این دادهشود. تر میی ارتباط با طبیعت هم به نوعی مناسبنحوه محیط زیست به بهتر شود

انداز ارتباط با از بین مولفه های ارتباط با طبیعت رابطه بین چشم شود.فرضیه چهارم تحقیق تأیید می

 ها بیشتر است.از دیگر مولفه محیطینگرش زیستطبیعت با 

 

 محیطی بررسی رابطه بین پارادايم زيست محیطی و نگرش زيست -1-1-1-1

بررسی  محیطی و رفتار زیست محیطی رابطه وجود دارد.نگرش زیست فرض بر این است که بین

ای قرار دارند. با توجه به دهد که هر دو متغیر مورد بررسی در سطح سنجش فاصلهفرضیه تحقیق نشان می

بودن متغیر وابسته و خطی بودن رابطه بین دو متغیر جهت سنجش رابطه بین دو متغیر مذکور، از  نرمال

ی ضریب همبستگی بین رفتار زیست نشان دهنده 2-26همبستگی پیرسون استفاده شده است. ضریب 

 و رفتار زیست محیطی است. محیطی
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 (: آزمون ضریب همبستگی پيرسون نگرش زیست محيطی و پارادایم نوین زیست محيطی5-21)جدول شماره

 پارادایم نوین زیست محیطی 

 نگرش زیست محیطی 

 معناداریسطح  مقدار آزمون

6.:11 66.66 

 

 ی مثبت قویپارادایم نوین زیست محیطی رابطه با توجه به جدول باال بین نگرش زیست محیطی و

باشد. به عبارت دیگر، هرچه پارادایم نوین زیست محیطی در وجود دارد و این از لحاظ آماری معنادار می

گذارد. بنابراین پنجمین فرضیه زیست تأثیر میمیان مردم گسترش یابد روی نگرش آنها نسبت به محیط 

 .دشوتحقیق هم تأیید می

 

 بررسی رابطه بین پارادايم نوين زيست محیطی و ارتباط با طبیعت-1-1-1-2

بررسی  فرض بر این است بین پارادایم نوین زیست محیطی و ارتباط با طبیعت رابطه وجود دارد.

با توجه به  ای قرار دارند.متغیر مورد بررسی در سطح سنجش فاصلهدهد که هر دو فرضیه تحقیق نشان می

جهت سنجش رابطه بین دو متغیر مذکور، از  ودن متغیر وابسته و خطی بودن رابطه بین دو متغیرب نرمال

ی ضریب همبستگی بین پارادایم نشان دهنده 2-21ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. جدول 

 و ارتباط با طبیعت است.محیطی ستنوین زی

 پارادایم نوین زیست محيطی و ارتباط با طبيعتپيرسون آزمون ضریب همبستگی (: 5-21)جدول شماره

 پارادایم نوین زیست محیطی

 ارتباط با طبیعت
 سطح معناداری مقدار آزمون

 66.66 6.2:6 تجربه ارتباط با طبیعت

 66.66 ::6.2 خود ارتباطی

 66.66 11:.6 طبیعت چشم انداز ارتباط با

 

های ارتباط با محیطی و مولفهدهد که بین پارادایم نوین زیستیهای جدول فوق نشان میافته

باشد. به عبارت دیگر، هرچه این نوع ی مثبت وجود دارد و این از لحاظ آماری معنادار میطبیعت رابطه
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شود. بنابراین فرضیه طبیعت هم به نوعی بهتر میی ارتباط با نگرش نوین در میان مردم گسترش یابد. نحوه

انداز ارتباط با از بین مولفه های ارتباط با طبیعت رابطه بین چشم شود. اماششم تحقیق هم تأیید می

 ها بیشتر است.یطی از دیگر مولفهطبیعت با پارادایم نوین زیست مح

 

 دو متغیره()خطی ساده  تحلیل رگرسیون-1-1-9

-بینکی اسکتفاده مکی   از رگرسیون برای شناخت همبستگی بین دو یا چند متغیکر و نیکز بکرای پکیش     

هایی اسکت  های پیچیده آماری برای داده( رگرسیون خطی یکی از تکنیک101: 1102ساروخانی، الف، )شود

ر ای می باشند رگرسیون خطی ساده بکه پکیش بینکی مقکدار یکک متغیک      که معموالً در سطح سنجش فاصله

( معادلکه خکط   406: 1100حبیکب پکور و صکفری،    )پکردازد وابسته بر اساس مقدار یک متغیکر مسکتقل مکی   

 رگرسیونی به شکل زیر است:

Y= b0 + b1 + e 

بککه منظککور انجککام رگرسککیون خطککی بککین دو متغیککر ابتککدا پککیش فککرض هککای رگرسککیونی مککورد     

باشکند، خطکی بکودن رابطکه بکین متغیکر       بررسی قرار گرفتند که این پیش فرض ها شکامل مکوارد زیکر مکی    

از )بکودن، باقیمانکده خطاهکا از هکم مسکتقل باشکند       مستقل و وابسکته، متغیکر وابسکته دارای توزیکع نرمکال     

-شکارع ) استفاده شد و آخرین فکرض ککه آیکا واریکانس خطاهکا ثابکت اسکت یکا نکه؟          (1آماره دوربین واتسن

 (. 11: 1100پور، 

رگرسکیون چنکد متغیکره و تحلیکل مسکیر میکزان ارتبکاط بکین یکک          در این تحقیق، قبکل از اجکرای   

هکای زیسکت محیطکی( بررسکی مکی شکود. قبکل از        هکای وابسکته)رفتار  های مستقل بکا متغیکر  به یک متغیر

هکای رگرسکیون رعایکت شکود. اولکین و مهکم تکرین پکیش فکرض          انجام رگرسیون الزم اسکت پکیش فکرض   

قل و وابسککته اسککت بککر اسککاس آنچککه در ضککریب  هککای مسککترگرسککیون خطککی بککودن روابککط بککین متغیککر 

هککای مسککتقل و وابسککته خطککی اسککت. همچنککین، توزیککع پیرسککون مطککرح شککده اسککت روابککط بککین متغیککر

                                           
1 Durbin-Watson 
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واتسکون  -هکای زیسکت محیطکی( نرمکال مکی باشکد. عکالوه بکراین، از آمکاره دوربکین          متغیر وابسکته )رفتکار  

-اسکت. نتکایج ایکن آمکاره نشکان مکی       هکا اسکتفاده شکده   برای بررسی مسکتقل بکودن همبسکتگی باقیمانکده    

ضککرایب ( 2-22)جککدول  .سککتگی ندارنککد و مسککتقل از هککم هسککتند هککا بککا هککم همبدهککد کککه باقیمانککده

 دهد. میرگرسیونی ساده را برای متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق نشان 

 

 تحقيق(: ضرایب رگرسيونی ساده بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته 5-22)جدول شماره

 متغیر وابسته

 متغیرهای مستقل

 های زیست محیطی(رفتار)

ضریب 

 همبستگی

 ضریب تعیین

(R Suare) 
 مقدارثابت ضریب بتا

 سطح معنی

 داری

 -آماره دوربین

 واتسن

 0/1: :6.62 24.241 6.610 :6.66 6.610 سن

 1/ 2: 6/ 12 21.111 6.120 6.101 6.120 جنسیت

 1:.1 6.620 21.202 6/ 116 6.612 6.116 تحصیالت

 ::.1 6.11 22.610 -6.664 6/ 66 6.664 وضعیت تأهل

 1/ 22 6.611 16.02 6/ 112 6/ 120 6.112 نگرش زیست محیطی

 1.06 6.66 11.41 6/ 442 6/ 110 6.442 پارادایم نوین زیست محیطی

 1.02 6.66 12.141 6/ 121 161/6 6.121 تجربه ارتباط با طبیعت

 1.16 6.66 1:.14 6/ 112 6/ 120 6.112 خود ارتباطی

 ::.1 66/6 2:.:1 6/ :12 6/ :16 6/ :12 چشم انداز ارتباط با طبیعت

 

 

نتککایج بدسککت آمککده از جککدول رگرسککیون خطککی سککاده نشککانگر آن اسککت کککه از میککان کککل         

معنکی  محیطکی( رابطکه   هکای زیسکت  متغیکر بکا متغیکر وابسکته )رفتکار      :متغیرهای موجود در این تحقیکق  

. ندرابطککه معنککاداری بککا ایککن متغیککر وابسککته نداشککت   و جنسککیت انککد و متغیککر وضککعیت تأهککل دار داشککته

(، نگککرش و جنسککیت ای بککه غیککر از )وضککعیت تأهککل هککای موجککود در ایککن جککدول شککامل زمینککه متغیککر

از میککان  پککارادایم نککوین زیسککت محیطککی و متغیککر ارتبککاط بککا طبیعککت مککی باشککد.     ،زیسککت محیطککی

 6.110متغیککر پککارادایم نککوین زیسککت محیطککی، بککا ضککریب تعیککین   موجککود در ایککن جککدول  متغیرهککای 
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را رابطکه  کمتکرین   6.66درصد بیشترین رابطکه را متغیکر وابسکته دارد و وضکعیت تأهکل بکا ضکریب تعیکین        

بککا متغیککر رفتککار زیسککت محیطککی دارد. ضککریب بتککای اسککتاندارد شککده نشککان مککی دهککد کککه متغیرهککای   

محیطکی، ارتبکاط بکا طبیعکت بکه ترتیکب نقکش مهمتکری را         حیطکی، نگکرش زیسکت   پارادایم نوین زیست م

اهمیکت ایکن سکه متغیکر در تبیکین متغیکر       نسبت با سکایر متغیرهکا بکرای متغیکر وابسکته ایفکا مکی کننکد.         

ای جنسککیت و تأهککل دو متغیککر  هککای زمینککه الزم بککه ذکککر اسککت کککه متغیککر   وابسککته مشککهود اسککت. 

 باشند.سطوح صفر و یک می( با Dummy Variablesمجازی)

 

 رگرسیون خطی چند متغیره -1-1-9

رود. در رگرسیون چند متغیره، برای مطالعه تأثیرات چند متغیر مستقل بر متغیر وابسته به کار می   

مقادیر متغیر وابسته از روی مقادیر دو یا چند متغیر مستقل برآورد می شود. این کار از طری معادله خطکی  

 یرد:گزیر صورت می

  Y= b0 + b1 x1 +b2 x 2+… 

های ها به خصوص در مورد آزمون های مربوط به فرضیهیکی از مهمترین مفروضات مهم اکثر آزمون

علی این است که نباید بین متغیرها رابطه هم خطی وجود داشته باشد یعنی یک متغیر مستقل تابعی خطی 

و آماره  1خطیمتغیرهای مستقل از آزمون هم خطی بیناز سایر متغیرهای مستقل باشد. جهت آزمون هم

الزم به ذکر است که از روش گام به گام برای .  (1100،پورتفاده شده است )شارعدر این تحقیق اس 2تولرانس

شوند. بدین صورت که ابتدا ها استفاده شده است در این روش متغیرها یک به یک وارد مدل میورود داده

شود سپس متغیری که همبستگی را با متغیر وابسته دارد، اولین متغیری است وارد میمتغیری که بیشترین 

های شود. به این شکل، متغیرپس از تفکیک متغیر اول بر آن موجب افزایش در مقدار ضریب تعیین می

-متوقف میگردد. سپس عملیات  6.12درصد برسد یعنی سطح معناداری متغیر 2بعدی تا در نهایت خطا به 

                                           
1
 Collinearity 

2
 Tolerance 
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های های مستقل برای تبیین رفتاردر مدل رگرسیون گام به گام کلیه متغیر (.1:1:1102شود)منصورفر،

ها با هم همبستگی دهد که باقیماندهنشان می زیست محیطی وارد مدل شده است. مقدار آماره واتسون

 ندارند یعنی از هم مسقل هستند.

 

 های زیست محيطیهای مستقل برای تبيين رفتارمتغيرمدل رگرسيون گام به گام (: 5-23)جدول شماره 

ضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

 تعدیل شده

 مقدار ثابت سطح معنی داری آزمون مقدار آزمون 

 1/ 1:2 6/ 666 20.20 6.241 6/ 221 6.164 گام به گام

 

 

بیانگر این است که مدل رگرسیونی تحقیق مدل  Fشود، نسبت مالحظه می باالهمانطور که در جدول 

های تحقیق قادرند که تغییرات متغیر وابسته مناسبی برای تبیین متغیر وابسته است. به عبارت دیگر، متغیر

های مستقل را کنترل کنیم، مقدار دهد که اگر تأثیر متغیررا توضیح دهند. هم چنین مقدار ثابت نشان می

بوده است که  6.241ضریب تعیین تعدیل شده معادل  خواهد بود. 1.1:2ی برابر پایه رفتار زیست محیط

محیطی را تبیین می کند و درصد از نوسانات متغیر رفتار زیست 24.1متغیر مذکور  :نشان می دهد که 

ضزیب  درصد باقیمانده مربوط به عوامل دیگری است که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته است. :.2:

گام بود. نتایج جدول فوق مربوط به مدل)گام( آخر مدل  2همبستگی مدل رگرسیونی گام به گام دارای 

 رگسیون گام به گام است.

کننده  های مستقل تبیینی ضرایب تأثیر مدل نهائی رگرسیون متغیرجدول زیر نشان دهنده

 .رفتارهای زیست محیطی است
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 محيطیهای مستقل تبيين کننده رفتار زیستمتغير رگرسيوننهائی (: مدل 5-24)جدول شماره

 ضریب تولرنس سطح معنی داری Tمقدار آزمون ضریب بتا متغیرها

 - 666/6 22/ 10 - مقدار ثابت

 6/ 1:0 6/ 666 2/ 11 6/ 202 پارادایم نوین زیست محیطی

 6/ 122 6/ 666 1/ 001 6/ 101 نگرش زیست محیطی

 6/ :11 6/ 664 2/ 166 6/ 111 ارتباط با طبیعت

 6.016 6.662 1.141 6.100 تحصیالت

 6.114 6.612 :2.12 :6.61 سن

 

محیطی اولین متغیری بوده که وارد از آن است که پارادایم نوین زیستهای جدول باال حاکی یافته

ها نسبت به دیگر متغیرمحیطی دارد به عبارت دیگر های زیستترین رابطه را با رفتارمدل شده است و بیش

تری است. و همچنین سن آخرین متغیری بوده که وارد مدل شده و کمترین رابطه ی قویپیش بینی کننده

محیطی مثبت است. ضریب بتا ها بر رفتار زیستی متغیرهای زیست محیطی دارد. تأثیرات همهرا با رفتار

و سطح  Tمحیطی خالص است. مقدار رفتار زیست ها بردهد که تأثیرات متغیراستاندارد شده نشان می

 Tاهمیت نسبی حضور هر متغیر در مدل است بدین شکل که اگر قدر مطلق مقدار معناداری آن نشان دهنده

خواهد بود در نتیجه متغیر مورد نظر تأثیر  6.62و  6.61باشد، سطح خطا آن کوچکتر از  2.11بیشتر از 

در  1و  6محیطی دارند. ضریب تولرانس بین های زیستات متغیر رفتارین تغییرآماری معناداری در تبی

نوسان است هر چه ضریب تولرانس به یک نزدیکتر باشد، میزان هم خطی بودن کمتر است بنابراین با توجه 

 .به جدول میزان هم خطی بودن کم است

 

 ()آزمون مدل تحلیل تحلیل مسیر 

آن هیچ تحقیق علمی در معنای واقعی آن صورت شناخت علی الزمه هر دانشی است. بدون 

نظر دارد  دگیرد. تحلیل مسیر یکی از مهم ترین ارکان هر تحقیق است که شناخت علیت را م نمی
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رود و مستلزم تنظیم مدلی به های علی به کار می(. این روش برای تحلیل مدل41: 1102)ساروخانی، الف، 

توان میزان مناسب بودن مدل را ارزیابی کرد و با تحلیل مسیر میصورت نمودار علی است. با استفاده از 

به عبارتی یک روش  .(222: 1102دواس، )استفاده از ضریب مسیر مقدار اثر هر متغیر را تعیین کرد 

توانیم عالوه بر تأثیرات مستقیم، تأثیرات غیرمستقیم هر یک از پیشرفته آماری است که توسط آن می

مدل تجربی (. 214: 1100حبیب پور و صفری، )ر متغیر وابسته را نیز شناسایی کرد متغیرهای مستقل ب

آزمون رگرسیون چند متغیره بدست آمده است. نمودار فوق، مدل تجربی تحقیق را  1تحقیق با استفاده از 

ی ضریب مسیر بین دو متغیر است. مدل دهد. عدد نوشته شده بر روی هر فلش نشان دهندهنشان می

 سازد. یل مسیر نهایی مقادیر ضریب بتای استاندارشده هر یک از مسیرها را مشخص میتحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجربی تحقيق بر اساس ضرایب بتا (: مدل5-1شماره نمودار)

 

بر اند. ها در مدل باقی ماندهمتغیر مدل تجربی بدست آمده تمام ،الزم به ذکر است در مقایسه با مدل نظری

های مستقل جدول زیر، اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر .اساس کلیت مدل نظری تأیید می شوداین 

 دهد.نشان می محیطیهای زیستتحقیق را بر روی رفتار

511222 

 زیست محيطیرفتارهای

 محيطینگرش زیست

 پارادایم نوین زیست محيطی

 ارتباط با طبيعت

51212 

5152 

51584 51114 
5158 
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 تحليلیمحيطی در مدلزیست (: اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهای مستقل بر رفتار5-25)جدول شماره

 اثرکلی اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیرها

 6.420 6.604 6.1:4 نگرش زیست محیطی

 6.211 6.110 6.121 پارادایم نوین زیست محیطی

 6.102 -------- 6.102 ارتباط با طبیعت

 

 

محیطی دارای تأثیرات مستقیم نگرش زیست شود، از میانهمانطور که در جدول باال مشاهده می

محیطی است. و همچنین از میان تأثیرات غیر مستقیم پارادایم نوین ترین تأثیر بر روی رفتار زیستبیش

ترین دهد، مهمر کلی نشان میاث است.محیطی های زیستترین اثر بر روی رفتارمحیطی دارای بیشزیست

(، 6.211پارادایم نوین زیست محیطی) های متغیر رفتار زیست محیط به ترتیب عبارتند از:بینی کنندهپیش

های مدل تحلیل مسیر نشان اثر کلی متغیر(، 6.102(، ارتباط با طبیعت)6.420محیطی)نگرش زیست

 مثبت است.بر روی رفتار زیست محیطی اثرشان  های متغیردهد که همه می
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 فصل ششم

 گیری بحث و نتیجه
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 گیری فصل ششم: بحث و نتیجه
 

محیطی نه تنها آرامش و ی حفظ محیط زیست است. فاجعه زیستاز مسائل روز جهان مسأله -0-1

به همین دلیل در محافل علمی و کند، رباید که موجودیت بشر را تهدید میامنیت را از زندگی انسان می

ترین بحث روز است. در پیگیری علل و عوامل آن دو ترین و جدیمحیطی پر سر و صداسیاسی بحث زیست

آوری است. کنند یکی دیدگاه انسان متمدن نسبت به طبیعت، دیگری توسعه فنعامل بیشتر جلب توجه می

گونه ور است که انسان به عنوان اشرف مخلوقات حق هربشر متمدن خود را مالک طبیعت دانسته و بر این با

داری آن مسئولیتی داشته باشد از طرف دیگر با استفاده از طبیعت را داراست و بدون آنکه در بازسازی و نگه

در حالی که همین علل سازنده و  انگیزی بدست آوردههای عظیم و شگفتآوری بشر دستاوردتوسعه فن

-(. اکنون مسائل زیست24:1104بشر را در معرض نابودی قرار داده است)والئی،دگرگون کننده زندگی 

-شود. امروزه مسائل زیستاند که قلمرو آنها دیگر به مسائل فنی ختم نمیمحیطی بقدری دامنه پیدا کرده

عی های طبیترین وظیفه انسان امروزی در قبال همه داشتهاند. اساسیمحیطی عمیقا دارای مفهوم اجتماعی

بینیم تا وقتی که انسان از طبیعت اوست. با کمی دقت می "پذیریمسئولیت"های دست انسان،و ساخته

ترسید و تا زمانی که توانسته بود قدرت و اقتدار خود را حفظ کند، همه چیز روال معمول خود را طبق می

بود منظم که در آن هر از  ایقانون طبیعت داشت. حتی قانون جنگل و طبیعت هم زیبا بود، چرا که چرخه

بین رفتنی تولدی دوباره داشت. اما انسان با ورود خود به مدد هوش و استعدادش، نظم طبیعت و حرکت 

 .ای آن را بر هم زدچرخه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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های همانطور که در فصل اول مطرح شد، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی نگرش و رفتار

محیطی بوده است. در جهت دستیابی به هدف مذکور، از ایم نوین زیستی آن با پارادمحیطی و رابطهزیست

ای ای استفاده شد. بر اساس این روش، حجم نمونهای چند مرحلهگیری خوشهی نمونهروش پیمایش و شیوه

سال ساکن در شهرستان کرمانشاه  10نفر افراد باالی  112ی مورد بررسی انتخاب شد، که از جامعه

 باشد. می

سی پیشینه تحقیق تا حدودی بخشی از مسیر دستیابی به هدف را روشن ساخت، چارچوب برر

محیطی( در گستره ادبیات های مربوط دانلپ ون الیر)پارادایم نوین زیستنظری تحقیق و دیدگاه

های مطرح شده حول شناختی، بر لزوم پرداختن به این موضوع بیش از پیش افزود مطابق دیدگاه جامعه

های تحقیق تدوین شد و سپس مدل تحلیل اولیه ترسیم گردید. در بخش بعد با مورد بررسی فرضیهموضوع 

 ای، مستقل و وابسته پرداخته شد.های زمینهجداول دو بعدی به توصیف متغیر ،استفاده از جداول توصیفی

 F ،Tای ههای مورد بررسی، از آزموندر جهت آزمون فرضیات تحقیق، با توجه سطح سنجش متغیر

دو نمونه مستقل، آزمون پیرسون، رگرسیون دو متغیره و چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج 

ها را تأیید کرد، در این بخش به صورت کلی به ی روابط فرضیهدار بودن همهها معنیحاصل از انجام آزمون

 نتایج توصیفی و تبیینی حاصل از روابط پرداخته شد.

محیطی در مناسب و امکانات محدود زیستدهد که با وجود شرایط ناق حاضر نشان مینتایج تحقی

نجیده و مسئوالنه گزارش محیطی افراد مورد مطالعه در سطح باالئی سهای زیستشهرستان کرمانشاه، رفتار

دهد که از یک سو، بین وضعیت تأهل و جنسیت با همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان می شده است.

های محیطی رابطه معناداری وجود ندارد از طرف دیگر، بین سن و میزان تحصیالت با رفتارتارهای زیسترف

 محیطی رابطه معناداری وجود دارد که این رابطه در هر دو متغیر مثبت است.زیست

محیطی با رفتار محیطی، ارتباط با طبیعت، پارادایم نوین زیستهای نگرش زیستهمچنین بین متغیر

محیطی به سطح محیطی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه نگرش زیستزیست

شود همچنین در مورد ارتباط با طبیعت و پارادایم نوین های مسئوالنه هم بیشتر میباالئی برسد رفتار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نگرش نوین)پارادایم توان گفت با بیشتر شدن میزان ارتباط با طبیعت و رواج این نوع محیطی هم میزیست

شود. این نتیجه تر میتر و سنجیدهمحیطی افراد نیز به مراتب مناسبهای زیستمحیطی( رفتارنوین زیست

 ی اصلی تحقیق تأیید شد.نشان داد که فرضیه

 شود.به طور کلی، با مالحظه نتایج حاصل از تحقیق حاضر، سؤاالتی به شرح زیر مطرح می

 محیطی رابطه وجود دارد؟های زیستحصیالت با رفتاراوال، چرا بین سن و ت

 محیطی رابطه وجود دارد؟های زیستدوما، چرا بین ارتباط با طبیعت و رفتار

 ؟گذارندتأثیرمیمحیطی های زیسترفتار برمحیطی پارادایم نوین زیست و محیطیسوما، چرا نگرش زیست

پژوهش اظهار  بودند و همچینین اکثر افراد موردر افراد از تحصیالت در سطح قابل توجهی برخوردار تبیش-1

کنند و حساس محیطی دقت میهای زیستهای مربوط به رفتارویهگکرده بودند که نسبت به عمل کردن به 

حصیالت افراد باالتر باشد داشتند. بصورت روشن تر هر چه ت یهای مسئوالنه بیشترهستند، و در نتیجه رفتار

با محیط هایی در رابطه ها آموزشتر است زیرا در مدرسه یا دانشگاهمحیطی آنها مسئوالنهمیزان رفتار زیست

 .. داده.و یا اطالعاتی در مورد کمبود منابع طبیعی یا آلودگی هوا و محیطیهای زیستزیست، دغدغه

ی ها در ایران بصورت خیلی مختصر است. نگاهی به تاریخچهآموزششود. اما الزم به ذکر است که این  می

باشد. دهد که آموزش در این حوزه، امری نوین و جدید میزیست در ایران نشان می وضعیت آموزش محیط

 1126رفته بود(، در سال گمحیطی)که از کنفرانس استکهلم نشأت در واقع به دنبال نهضت جهانی زیست

محیط زیست تشکیل شد و متعاقب آن دفتر آموزش محیط زیست در این سازمان دایر  سازمان حفاظت از

محیطی در شمسی مرکز هماهنگی مطالعات زیست 1121(. همچنین در سال 11:1102گردید)مبرقعی،

به دانشکده محیط زیست تغییر نام یافت و در سال  11:1دانشگاه تهران تشکیل شد که این مرکز در سال 

با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آموزشی برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست گروه  11:2

طی یک تفاهم نامه بین  1100(. عالوه بر این، در سال 1101شبیری وهمکاران،)ارشد، آغاز به کار کرد

آموزش و پرورش و سازمان محیط زیست تصمیم به نهادینه کردن توجه به مسائل محیط زیست به عنوان 

(. بنابراین، آموزش محیط زیست به 1100:4شود)روزنامه ایران، شمارهیک اصل در فرآیند آموزش گرفته می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 12 

های درست است که همین آموزش توان گفتمی معنای امروزی خود بیش از چهار دهه عمر ندارد. در نهایت

توان انتظار بوده اما نمی محیطی تأثیر گذارمختصر هم در باال رفتن نگرش و مسئوالنه شدن رفتار زیست

واما در رابطه  ها در ایران تازگی دارد و ناکافی و کم کیفیت است.زیادی در این زمینه داشت زیرا این آموزش

 تری داشتندتر با طبیعت رفتار مسئوالنهدهد که با افراد مسنتوان گفت که نتیجه تحقیق نشان میبا سن می

کنند. که این رفتار مسئوالنه با های سنتی تبیین میا با ارجاع به میزان ارزشها ری این تفاوتکه البته ریشه

 های سنتی است که افراد سالمند به آن توجه دارند.طبیعت داشتن از ارزش

ی ارتباط با انداز ارتباط با طبیعت، خودارتباطی با طبیعت، تجربهتمام ابعاد ارتباط با طبیعت)چشم-2

ی گذارند. هر چه افراد ارتباط و تجربهمحیطی تأثیر میی خود بر رفتار زیستنوبههر کدام به  طبیعت(.

آنها تأثیر گذاشته و برای طبیعت ارزش بیشتری  مستقیم بیشتری با طبیعت داشته باشند ابتدا روی نگرش

 نسبت به محیطهای آنها هم شوند. و با باال رفتن ارزش محیط زیست در نظر آنها خود به خود رفتارقائل می

 زیست سنجیده تر خواهد شد.

های ها و باورها، نگرشدر ارزش محیطی، به صورت گسترده( مسائل و مشکالت زیست2660به زعم دنگ)-1

یک جامعه معین ریشه دارد. اگر افراد یک جامعه برای موضوعی ارزش خاصی قائل شوند و به اهمیت و 

د، این ارزشمند بودن پدیده مسأله در هر بعد، موجب خواهد شد تا جایگاه آن در زندگی خود پی برده باشن

تر عمل کنند و ارزش بیشتری برای آن قائل شوند. طبق این نسبت به آن پدیده، مسأله به صورت محتاطانه

محیطی داشته باشد و همچنین معناداری با رفتار زیستمحیطی رابطهبیان انتظار می رفت که نگرش زیست

 محیطی که می توان گفت بر سه اصل استوار است.ارادایم نوین زیستدر مورد پ

محیطی این است که مردم بخشی از طبیعتند و بر آن نخست، موضوع کلی پارادایم نوین زیست

محییطی، به تعادل شکننده طبیعت و سیطره ندارند. به صورت مشابه، مؤلفه دوم پارادایم نوین زیست

تواند مشکل ساز باشد. در نهایت، پارادایم نوین شود، یعنی دخالت انسان مییهای انسانی مربوط متصدیق

ها را پشتیبانی کند، ترویج تواند صرفا تعداد معدودی از انسانمحیطی این عقیده را که زمین میزیست

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ش در توان گفت هر چه این نوع نگردهد و بنابراین، توسعه صادرات باید کنترل شود. بنابراین اصل می می

 زیست هم متناسب با آن بیشتر شود.های مسئوالنه با محیطرود که رفتارمیان افراد رواج یابد انتظار می

 

 هامحدوديت

ترجمه  به آوری اطالعاتبنابراین برای جمع ترین محدویت این تحقیق کم بودن منابع فارسی بود.مهم

و دیگر همکاری نکردن زمان زیادی صرف ترجمه شد.  و خیلی وقت گیر بودنیاز داشتم که مقاالت التین 

پرسشنامه  شهروندان برای پاسخگویی به سواالت و همچنین هماهنگ نبودن افراد پاسخگو در تحویل دادن

 آکوری شوند.ها جمعکه زمان زیادی صرف شود تا پرسشنامه طلبیدمی ،هم

 

 پیشنهادات

محیطی است. و اینکه این آموزش از محیطی)مثیت( آموزش زیستهای زیستابزار رسیدن به رفتار -1

همان ابتدا یعنی در سنین کم صورت بگیرد. زیرا آگاهی از محیط زیست و توجه به آن و حساس شدن در 

-برابر آسیبهای وارد برآن، از اهمیت اساسی برخوردار است. به اعتقاد صاحبنظران و عموم مردم اصالح آموزه

ها نسبت به سرنوشت خود و محیط پیرامون سبب توسعه و غییر در نگرش و بینش انسانهای انسان و ت

محیطی و اصالح روند بحران محیط زیست است. هر گونه تالش برای آموزش افراد با های زیستتقویت رفتار

از نظر صرف بیان اینکه آنها چه باید بکنند، محکوم به شکست است. تمرکز توجه ما به آماده سازی آنها 

گیری مشارکت های تصیمآگاهی، نگرش و باالخص مهارت باید در این جهت باشد که خودشان در فرایند

محیطی، اقتصادی از دراز مدت و کوتاه های تصمیمات خود اعم از زیستکنند و هشیارانه به ورزشها و پیامد

 .ی در ذیل آمده استمحیطواما چند پیشنهاد در زمینه آموزش زیستمدت، توجه داشته باشند.

 های پیشرفته و سازگار با محیط زیست به شهروندانی علوم و فناوریانتخاب و اشاعهالف( 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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- های آموزنده برای اشاعه دانش و ابالغ پیامدهای زیستها و بروشورتهیه و انتشار نشریات علمی، پوسترب( 

 محیطی

ی دانش، نگرش و حفاظت از محیطی زیست در ارائهتوجه بیشتر به نقش غیر قابل تردید معلمان در  پ(

 آموزانمحیطی به دانشعملکرد زیست

های ها برای افزایش تأثیر آگاهی نظیر مدل سازی، دادن پسخوراند، آموزشبه بررسی انواع راهبرد ت(

 ..بپردازند..های تخریب و قانع سازیها، آموزش گروهی، روشمستقیم به خانواده

بایست تغییر ها در طبیعت میو روش زندگی انسانرفتار  محیطی پایدار: نحوههای زیستایجاد نگرش ث(

رای ایجاد رابطه بها نسبت به محیط زیست حاصل نمی گردد. یابد. این مهم بدون تغییر در شناخت انسان

خبره در حوزه  محیطی مسئوالنه، نیاز به گرفتن مشاوره از کارشناسانهای زیستنیرومند بین نگرش و رفتار

های مرتبط است های انسانی مانند روان شناسان محیط زیست، روان شناسان اجتماعی و سایر رشتهنگرش

های محیط های تغییر نگرش را طراحی کرد تا با تقویت عزت نفس درك از خود رفتارتا بتوان استراتژی

 (2،111:2616و باولوگ 1)اوجیدوکانزیستی مسئوالنه را تقویت نمود.

هائی نظیر افزایش حس همدلی با موجودات دیگر، قرار گرفتن انسان در طبیعت برای ایجاد به روش-2

ی استفاده بی رویه انسان از از طریق تفریحات بیرونی و ایجاد تعارض در زمینه احساس پیوستگی با طبیعت

ین نکات در افزایش و بهبود نگرش شود. توجه به اهای محیط مدارانه میطبیعت منجر به افزایش نگرش

توانند به طور صحیحی های مجردی نظیر نگرش به تنهائی نمیتواند مفید واقع شود. ساختارشهروندان می

دهد، رفتار را پیش بینی کنند. لذا برای درك بهتر از آنچه رفتار زیست محیطی را تحت تأثیر قرار می

های شخصیتی)نظیر منبع کنترل، مسئولیت موقعیتی، ویژگی شود تعامل عوامل نگرش و فشارپیشنهاد می

 ی فرد بررسی شود.های اجتماعی و رفتار گذشتههای شخصی و درونی( و فشارپذیری، معیار

از طرفی مردم به تنهائی توانائی محافظت از محیط زیست خود را ندارند، حال به هرگونه باشد. باید -1

یز مانند شهروندان وظایفی را بر عهده گیرند و به معنای دیگر وظایفی که بر ها نها، نهادها، سازمانارگان

                                           
1 Ojedokun 
2 Balogun 
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ها ایفای ی مهم سازمانباشد. وظیفهها نیز میها ودیگر ارگانعهده شهروندان است بر عهده سازمان

 های مهم در این زمینه از جمله توجه مردم به ارزشمند بودن محیط زیست و برجسته سازی این مهم با نقش

 های مناسب شهری است.ساخت و اجرای هنجار

 ها در جامعهو ارزش نهادن به این سنت های قدیمی در مورد حفظ محیط زیستی سنتاشاعه-4
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 منابع

 منابع فارسی

 ی بررسی رفتارهای زیست محيطی معلمان آموزش دوره "(::110محمدی، علی )آقا

نامه کارشناسی ارشد، راهنما: ابراهیم صالحی عمران، پایان ،"ابتدایی)مورد مطالعه: استان مازندران

 دانشگاه مازندران.

 (1100اتکینسون، ریتا ال. و همکاران :)"ترجمه محمد نقی براهنی و ،"زمينه روانشناسی هيلگارد

 همکاران. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات رشد 

 (1100اسماعیلی، فرزانه :)"وزان سوم دبيرستان شهر آممحيطی دانشبررسی نگرش زیست

 پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز تهران، "تهران

  ،ی فرهاد ماهر. مشهد: انتشارات ترجمه، "روان شناسی اجتماعی کاربردی"(: 1101س)-1ازکامپ

 آستان قدس رضوی

 محيطی دانشجویان کشاورزی های زیستنگرش"(. 1101پور، مهدی)وند، مصطفی، نوریاحمد

 2علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد شماره  "دانشگاه یاسوج:تحليل جنسيتی

 ترجمه حسن پویان و نیره توکلی، نشر زیبا ،" محيط زیست و نظریه اجتماعی" (.1106)جان ، بری 

 ( 1101بلیکی، نورمن)." نی. حسن چاوشیان، نشر،"طراحی پژوهش های اجتماعی 

 (اخالق زیست1102بنسون، جان :)زاده، مشهد، انتشارت جهاد محیط، ترجمه عبدالحسین وهاب

 دانشگاهی مشهد چاپ اول

 (نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی1100بیکر، ترزال :) 

 (شناخت محیط زیست .. زمین سیاره 1100بوتکین، دانیل، کلر، ادوارد .) ،زنده. ترجمه وهاب زاده

 عبدالحسین. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی
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 راهنمای جامع تحقيقات پيمایشی در "(. 1100شالی، رضا)حبیب پور، کرم و صفری Spss 

 .متفکران –،تهران: انتشارات لویه "

 (تحلیل در زمینه1101خاتون آبادی، سید احمد :)زیست های غیر دولتیی پیشینه و عملکرد سازمان-

 محیطی، بی جا

 (1101خوش فر. غالم رضا، صالحی. صادق و لقمان. امامقلی:)" بررسی رفتار مردم نسبت به محيط

 1101، همایش مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران. آبان "زیست

 (1101دابلیو کوانتر، جان:)" ترجمه میر حسینی/ کبیری، تهران،  ،"ارتباط تنگاتنگ ميان مردم

 کبیر، چاپ اول. انتشارات امیر

  انتشارات حدیث امروز، قم چاپ اول."بحران محيط زیست"(: 1101منوچهر،) دبیرسیاقی، سید ، 

 (1104درسنر، سیمون):  مبانی پایداری، ترجمه محمود دانشور کاخکی، دهقانیان، سیاوش / قزلی، فرخ

 دین، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول.

 (11:4دالور، علی:) "تهران: ، "مبانی نظری و علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی

 انتشارات رشد.

  (1104دالور، علی):" چاپ دهم،  ،"احتماالت و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربيتی

 .:22انتشارات رشد، تهران. ص.

 ( 1102دواس. دی.ای): " تهران: نشر  ی هوشنگ نایبی،ترجمه ،" پيمایش در تحقيقات اجتماعی

 نی.

 ( 1102دواس، دی. ای:) " ی هوشنگ نایبی، تهران: نشر ترجمه ،"مایش در تحقيقات اجتماعیپی

 .نی

 (برنامه جامع آموزش همگانی :110دفتر مشارکت و آموزش همگانی سازمان حفاظت محیط زیست .)

 محیط زیست تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. معاونت آموزش و پژوهش.
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 (گولد، ج.، کولب، و. ل. 11:0زاهدی، محمد جواد .)"انتشارات مازیار،  ،"فرهنگ علوم اجتماعی

 تهران.

 (روش تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم 1102ساروخانی، باقر :)

 انسانی و مطالعات فرهنگی 

 ( 1100سالنامه آماری استان کرمانشاه). انمندرج در سایت درگاه ملی آمار ایر  

  

www.amar.org.ir 

 (1102سلیمانی کلهودشتی، صغری :)" تحليل محتوای کتب درسی دوره ابتدائی از لحاظ توجه

پایان نامه کارشناسی ارشد مازندران، سازمان مدیریت  02-01در سال تحصیلی  ،"به محيط زیست 

 و برنامه ریزی.

 (11:1سلطانی، بهرام، کامبیز :)"محيط زیست -های شهرسازیمجموعه مباحث و روش". 

 تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران

 ( 1100شارع پور، محمود .)" جزوه روش تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS"،  1100پاییز. 

 (1101صالحی، صادق): "فصلنامه انجمن  "نگرش جدید نسبت به محيط زیست و مصرف انرژی

 210-:11صص ،26ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم. شماره 

 (1112صالحی، صادق، خوشفر، غالمرضا.)" های بررسی نگرش زنان نسبت به بازیافت زباله

 12ریزی رفاه و توسعه اجتماعی شمارهدانشگاه مازندران، فصلنامه برنامه ،"خانگی در مازندران

  بررسی مقایسه  "(. 1102صالح آبادی، ابراهیم و رهبری، زهره ) کالهی، محمدرضا وفاضلی، محمد و

ای تأثير انوع شيوه های اطالع رسانی انرژی بر ترغيب مصرف کنندگان برق به صرفه 

 .1102پژوهشگاه نیرو، فروردین  ،"جویی،گزارش اول: مبانی نظری و روش شناختی
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 (1104فرصت، محمد :)"پایان ،"محيطی در نظام آموزش عالی کشوریستارزشيابی آموزش ز-

(، استاد Ph.Dنامه دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، رشته مدیریت محیط زیست)

  راهنما آقای دکتر مجید عباسپور، آقای دکتر سید محمود شریعت.

 ( 1100فردوسی، سیما و مرتضوی، شهناز و رضوانی، نعیمه .)"  دانش زیست محيطی ی بين رابطه

 .221-200، صص 21پژوهشنامه علوم انسانی، شماره  ،"و رفتارهای محافظت از محيط

 (1111قدمی، مصطفی، صالحی، صادق :)"محيطی در بين گردشگران های زیستبررسی رفتار

ریزی و ی برنامهجمله،"ی موردی: گردشگران ساحلی شهر بوشهر در ایام نوروزساحلی)مطالعه

 .20-12صفحات  1111، تابستان 1ی گردشگری، سال اول، شمارهتوسعه 

 (1104کاستلز، مانوئل:)" ترجمه حسن چاوشیان  ،"عصر اطالعات اقتصاد، جامعه و فرهنگ

 انتشارات طرح نو چاپ چهارم.

 (1102کامونر، باری)."ترجمه بهزاد دهزاد، چاپ اول، تهران: انتشارات موج  "انسان و محيط زیست

 سبز.

 (1101کریمی، داریوش :)"آموزان، معلمان و زنان محيطی دانشهای آموزش زیستبررسی نياز

 .:1-0:ص4فصلنامه علمی محیط زیست. شماره  ،"دار در منطقه خاک سفيد تهرانخانه

 ( 1100کورتز، نورمن): "حبیب اهلل تیموری، تهران:  ترجمه، "مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی

 نشر نی.

 نخستین انقالب شهیندخت" خوارزمی، تهران: احیاء (. 11:4اند، اشنایدر)، الکساندر ، برترکینگ "

 کتاب

 ینده آالشهای موجود و چشم انداز چ ،"آموزش عالی محيط زیست در ایران":(1102ن )، مبرقعی

 -11تا  :1صفحات  1102مجموعه مقاالت اولین همایش تخصصی آموزش محیط زیست ایران. دیماه 

 (روش1102منصورفر، کریم :)های آماری، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران 
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 بسمه تعالی:

 مجموعه سواالتی که پیش روی شماست مربوط به یک پروژه تحقیقاتی در مورد بررسی !شهروند گرامی

. خواهشنمدیم دقایقی از محیطی استآن با پارادایم نوین زیستمحیطی و رابطههای زیستنگرش و رفتار

. وقت خود را به تکمیل این پرسشنامه اختصاص دهید و در حد امکان هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید

انتخاب شما به صورت کامالً تصادفی بوده است. پاسخ های دقیق شما به سواالت مذکور، کمک بزرگی در 

جهت انجام پژوهشی علمی خواهد بود. نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی نمی باشد. از همکاری صمیمانه و 

 صادقانه شما بسیار سپاسگزاری می شود.

 با تشکر  

 مطالعات جواناندانشجوی کارشناسی ارشد 

 مشخصات عمومی پاسخگویان: -

 مرد             جنسیت: زن .1

 06-...      26-06      46-26       21-11        10 -20:سن.2

  لیسانس– دیپلم فوق     دبیرستان -راهنمائی     ابتدائی–بیسواد  :.سطح تحصیالت3

 دکترا -فوق لیسانس

 وضعیت تأهل: مجرد متأهل .4

.پاسخگوی گرامی، لطفاً در هر یک از سواالت زیر،گزینه ای که به بهترین نحو بيان کننده نظرات 5

 مشخص کنيد:×(شما می باشد را با عالمت)

 گویه ردیف
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ال م
کام
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      ها نیاز جمعیت را براورده سازدتواند بیش از اینی زمین نمیکرهای هستیم که ما در حال رسیدن به مرحله 1

      خوردتعادل طبیعت بسیار حساس است و به راحتی به هم می 2

      های خودشان دستکاری کندانسان حق دارد که محیط طبیعی را طبق نیاز 1

      دنبال داشته استدخل و تصرف انسان در طبیعت اغلب نتایج فاجعه آمیزی را به  4

      برداری قرار دهداند که انسان آنها را مورد بهرهگیاهان و حیوانات برای این خلق شده 2

      برای حفظ یک اقتصاد سالم، باید اقتصاد با رشد متعالی داشته باشیم که توسعه صنعتی در آن تحت کنترل باشد 0

      طبیعت هماهنگ باشدانسان باید برای حفظ و ادامه بقا با  :

      ی زمین شبیه یک سفینه فضائی است که منابع و فضای آن محدود استکره 0

      هایش بسازدتواند محیط زیست را از نو مطابق نیازانسان نیازی ندارد که خود را با محیط زیست تطبیق دهد چون می 1

      تواند گسترش پیدا کندجامعه صنعتی ما بیش از آن نمیهایی وجود دارد که برای توسعه صنعتی محدودیت 16

      انسان بیش از حد از محیط زیست استفاده می کند  11
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 :مشخص نمائيد)×(پاسخگوی گرامی لطفاً دیدگاه خود را در ارتباط با هریک از جمالت زیر را با عالمت -6

 کامال مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامال موافقم گویه ردیف

      من از بودن در طبیعت، حتی در آب و هوای ناخوشایند لذت می برم 1

      اندهای گیاهی و حیوانی در حال انقراضبرخی از گونه 2

      من معتقدم ما انسانها حق استفاده از منابع طبیعی را به هرگونه که بخواهیم داریم 1

      منطقه بکر و طبیعی استال من رفتن به یک تفریح ایده 4

      من همیشه در مورد اینکه رفتار چه اثراتی بر محیط زیست دارد فکر می کنیم 2

      من از خاك بازی و حتی خاك آلوده شدن دستانم با خاك لذت می برم 0

      پیوند با طبیعت و محیط زیست به زندگی من معنویت می بخشد :

      مسائل زیست محیط زیاد استام در مورد آگاهی 0

      من هر کجا باشم به حیات وحش توجه می کنم 1

      گردش در طبیعت جز عالیق من نیست 16

      من برای مشکالت زیست محیطی در طبیعت، کاری نمی توانم انجام دهم 11

      من خود را جدا از طبیعت نمی دانم 12

      دور از تمدن و ترس آور استفکر بودن در اعماق جنگل،  11

      احساسات من در مورد طبیعت، بر چگونه زندگی کردن من تأثیر می گذارد 14

      حیوانات، پرندگان و گیاهان باید حقوق کمتری نسبت به انسان داشته باشد 12

      حتی در وسط شهر، من به طبیعت اطرافم توجه می کنم 10

      طبیعت بخش مهمی از وجود من استرابطه من با  :1

حفاظت از محیط زیست ضروری نمی باشد، زیرا طبیعت به اندازه کافی از هرگونه تأثیر  10

 انسانی مصون است

     

      های حیوانی و گیاهی در خطر است آینده انسان نیز در خطر استهمانطور که گونه 11

      می کنممن در مورد درد و رنج حیوانات فکر  26

      احساس می کنم با تمام موجودات زنده و زمین پیوند نزدیکی دارم 21
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 نسبت به انجام کارهای زیر حساس هستيد؟ ،پاسخگوی گرامی، تا چه حد دقت -7

 

 هرگز بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه گویه ردیف

     گذارمهنگام مسواك شیر آب را باز نمی 1

     کنمشوم، المپ را خاموش میاتاق خارج میهنگامی که از  2

     کنمساعت بیرون هستم، بخاری را خاموش می 4در طول زمستان، مواقعی که بیش از  1

     ی باال روشن استدر طول زمستان، بخاری یا سیستم گرمایشی منزل من با درجه 4

     گذارممیمن برای اینکه آب به دمای دلخواه برسد، شیر آب را باز  2

     ریزمبعد از صرف غذا، غذای اضافی را به سطل زباله می 0

     دهمهای خود را در محیط رها کند، به او تذکر میدر صورت مشاهده فردی که زباله :

     در مواقعی که از کامپیوتر یا تلویزیون استفاده نمی شود، آن را خاموش می کنم 0

     شوندتکراری میهایم زود برایم لباس 1

 

 نسبت به انجام کارهای زیر حساس هستيد؟ ،پاسخگوی گرامی، تا چه حد دقت -8

 

 هرگز بعضی اوقات اغلب اوقات همیشه گویه ردیف

     گذارمهنگام مسواك شیر آب را باز نمی 1

     کنمشوم، المپ را خاموش میهنگامی که از اتاق خارج می 2

     کنمساعت بیرون هستم، بخاری را خاموش می 4مواقعی که بیش از در طول زمستان،  1

     ی باال روشن استدر طول زمستان، بخاری یا سیستم گرمایشی منزل من با درجه 4

     گذارممن برای اینکه آب به دمای دلخواه برسد، شیر آب را باز می 2

     ریزمبعد از صرف غذا، غذای اضافی را به سطل زباله می 0

     دهمهای خود را در محیط رها کند، به او تذکر میدر صورت مشاهده فردی که زباله :

     در مواقعی که از کامپیوتر یا تلویزیون استفاده نمی شود، آن را خاموش می کنم 0

     شوندهایم زود برایم تکراری میلباس 1
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 موافق هستيد؟پاسخگوی محترم، تا چه حد با سواالت زیر -1

کامال  گویه ردیف

 موافقم
 موافقم

نظری 

 ندارم
 مخالفم

کامال 

 مخالفم

      ها جهت بقا، باید با طبیعت زندگی کنند.انسان 1

      کند.دخالت انسان در طبیعت، اغلب نتایج فاجعه باری ایجاد می 2

      شود.جهت حفظ اقتصاد سالم، نیازمند نوعی توسعه اقتصادی پایدار هستیم که در آن رشد صنعتی کنترل  1

      نسان برای این خلق شده است تا بر سایر موجودات حکومت کند. 4

      کند.انسان بیش از حد از محیط زیست سوء استفاده می 2

      خورد.سرعت به هم میتعادل طبیعت بسیار حساس بوده و به  0

      ی زمین شبیه یک سفینه فضائی است که منابع و فضای آن محدود است.کره :

      را برآورده سازد. ما نیازتواند بیشتر از اینی زمین نمیای هستیم که کرهما در حال رسیدن به مرحله 0

      توسط بشر می باشد. هدف اولیه از خلقت گیاهان و جانوران استفاده از آنها 1

      توان آن را افزایش داد.هایی برای رشد وجود دارد که نمیفراتر از جامعه صنعتی، محدودیت 16

      های خودشان دستکاری کنند.ها حق دارند که محیط طبیعی را طبق نیازانسان 11

      ندارند.ها برای حفظ و ادامه بقا نیازی به هماهنگی با طبیعت انسان 12

 با سپاس مجدد از همکاری صمیمانه شما 

 زهرا جهانی 

 جوانان مطالعات –دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی  
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Abstract 

 

 

Environment problems and its increasing process is a subject for several authorities of social 

scientific. Increase of disease danger, discussion about induction of diet security and increase 

of pollution level and environment degeneration are future challenge for societies. in this  

research –according to importance of environment-what discussed is looking study and 

environmental  behavior and its relation with new paradigm of environment. These 

measurements theoretical frameworks are Danlop and Vanlire theory (new paradigm of 

environment). according to this research tests the results showed that environmental looking, 

new paradigm of environment and connection with nature variables  and its three dimension-

connection with nature view, self connection and experience of relation with nature- are 

effective on environmental behavior. among background variables the age and education 

have meaningful relation with dependant variable but married situation and sexuality haven’t 

meaningful relation with environmental behavior variable. also results shows that 

environmental new paradigm is powerful predictor variable for environmental behavior 

variable toward other variables. 

 

 Keywords: 

Envaironmental Behavior, Envaironmental Attitude, Relation to Envaironmental, New 

Envarinmental Paradigm. 
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