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 چکیده

جامعا  نااسای محای      هاا  ترین موضوعمحیطی و عوامل مؤثر بر آن از مهمبررسی نوع رفتار زیست

محیطای و نرارز زیسات    زیسات تجربا   تأثیرگذار  نحوة پژوهش حاضر با هدف بررسی  است.زیست 

ماورد بررسای     پیمایش بوده و نمونپژوهش، انجام نده است. روز ها آنمحیطی بر رفتار زیست محیطی

ا  مرحلا  ا  چااد گیر  خونا  نمون نیوة و ب   است سال 51تا  51ی ساّبازة از نهروندان نهر تبریز در 

  تحلیل عاملی و محاسب. اعتبار ابزار با تکایک استنام  پژوهش پرسشاستفادة ابزار مورد اند. انتخاب نده

OMK  هاا حااکی از آن اسات کا  تجربا     آلفا  کرونباخ بررسی نده است. یافتا  محاسب  و پایایی آن با  

میانرین درصد  نمارا  رفتاار   . درصد مقیاس تعریف نده است 38/15  محیطی نهروندان تبریززیست

 اسات.  38/51محیطی با مقدار ستبوده ک  کمتر از میانرین درصد  نررز زی 1/57محیطی برابر با زیست

بار رفتاار    83/5محیطی با ضریب دهد ک  متغیر نررز زیستساز  معادال  ساختار  نشان مینتایج مدل

محیطای  بر رفتار زیسات  58/5محیطی نیز با ضریب مسیر زیست  زیست محیطی تأثیر دانت  و متغیر تجرب

؛ محیطی تاأثیر مای گاذارد   زیست نررزبر  8/5یر نیز با ضریب مس محیطیزیست  تجربمتغیر . مؤثر است

با محیطی محیطی، ب  طور غیرمستقیم بر رفتار زیستبا تأثیر بر نررز زیست محیطیزیست  تجرب، باابراین

 مؤثر است. 555/5مقدار 

محیطای،  زیسات   محیطای، تجربا  زیست  والنؤمحیطی، نررز مسزیست  والنؤرفتار مس :هاواژهکلید

 ادال  ساختار ، تبریز.ساز  معمدل
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 لهسأبیان ممقدّمه و . 1

نااخ    هاا   محیطای از نشاان  ل زیسات ی  ویژه ب  مساا والن  نسبت ب  محی  زیست و توجّؤنراه مس

-زیسات   والنؤ  در جوامع در حال توسع  رویکردها  مسا البتّ است،جوامع قرن بیست و یکم بسیار  از 

تار با  ن ار    رنگوالن  در این جهت کمؤدان برا  عملکرد مستالز نهرون نیز و هادر بیشتر حوزه محیطی

عی کا   محیطای متااوّ  محی  زیست معتقدند مشکال  زیسات حوزة ن ران در ب  هر حال، صاحبرسد. می

ندن تدریجی زمین و تغییرا  آب و هوایی، آلودگی هوا، کمباود آب،  هماناد گرم ؛ها مواجهیمامروزه با آن

)نیاک راملای و    ع اکوسیستمی در جهاان، ریشا  در رفتاار بشار  دارناد     ود  تاوّکاهش ماابع طبیعی و ناب

والن  در ؤهاا  مسا  محیطی ک  نانی از نرارز گران بر این باورند ک  رفتار زیستپژوهش(. 2552، 5محمد

پایادار جواماع مادرن و در حاال توساع         توسعفرآیاد قبال محی  زیست باند، یکی از عااصر کلید  در 

پاور،  ؛ ضایا  5835ماام قلای،  ؛ صالحی و ا5832،یزدخواستی، حاجیلو و علیزاده اقدم؛ 2555ی، صالح) است

تیجا   با  ایان ن   محی  زیستحوزة ها  خود در گران در بررسی(. این پژوهش5835، پور و نیکبختکیانی

تار  والن ؤل پیرامون آن، ماجار با  رفتاار مسا    یمحی  زیست و مسا ةانسان درباراند ک  افزودن دانش رسیده

محیطای ناهروندان   محیطی نانی از دانش زیسات زیست  والنؤها  مسنررز ب  عبارتی. دنوها می انسان

 کاد. را فراهم میها آنمحیطی زیست  والنؤرفتارها  مس  همواره زمیا

اند ک  اعتقاد ب  ارزز ها  زیست محیطی و نررز محی  زیست، مطالعا  بسیار  ادعا کرده ةدر حوز

؛ 2،5333)بلیک نودمحیطی نمیزیست  والنؤتار مسنسبت ب  حفظ محی  زیست، همواره ماجر ب  رف مثبت

فقادان آگااهی نسابت با  محای         تواند صرفاً ب  مازلا ت این امر نیز نمیو علّ (2552، 8کلموس و آگیمان

اکثریات افاراد   زیست محیطی باند؛ زیرا دسترسی   والنؤل پیرامون آن و یا فقدان نررز مسیزیست و مسا

-ل زیسات یها  دیدار ، نایدار  و الکترونیکی و پونش روزافزون مساا جهانی ب  انواع رسان   در جامع

تار  آگااه ها باعث نده تا افراد نسبت ب  مشکال  محی  زیسات    این رسان ها توسّمحیطی و پیامدها  آن

رود کا  باا   با این توصایف، انت اار مای    ی نسبت ب  پیامدها  خطرناک آن ها اظهار نررانی کااد.و حتّبوده 

ل پیش رو  آن و نرارز  یزمین و مساکرة محیطی   ب  آگاهی روزافزون افراد نسبت ب  نرای  زیستتوجّ

بیشاتر  در قباال محای       والنؤمحیطی مبتای بر این آگاهی، ناهد رفتارهاا  مسا  زیست  والنؤعمومی مس

با این حال، افزایش معاادار  . فاده از مواد بازیافتی بانیمماناد کاهش مصرف انرژ  و اقدام ب  است ،زیست

                                                           
1 Nik Ramli and Mohammad 
2 Blake 

3 Kollmus and Agyeman 
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؛ ساامر و  2552، 5)ثورنتاون  در رابط  با این نوع رفتارها در مطالعاا  تجربای اخیار گازارز نشاده اسات      

محیطی در بازار فروز جهاانی نیاز دیاده مای     در سهم محصوال  زیست أل . این مس(2552، 2وونتاهاگن

نده از مواد بازیافتی تاها حدود یک درصد از سهم بازار فاروز را  جدید تولیدنود؛ برا  مثال محصوال  

( 2552) 7هاا  رونیای  طور، براساس بررسای همین(. 2552، 8)ورمیر و وربک  ب  خود اختصاص می دهاد

درصاد از   55/5تاهاا   2558در ساال  1 تجاار  سابز  المللی بین  گواهیاامدارندة فروز جهانی محصوال  

-نود ک  رفتار زیست محیطی مصارف ی را ب  خود اختصاص داده است؛ باابراین مشاهده میتجار  جهان

نسابت با  مصارف محصاوال  سابز یاا       هاا  آن  والنؤیافت ، با نرارز مسا  ی در جوامع توسع کاادگان حتّ

تخریب محی  . (2552، 2)د  پلسماکر، دریزن و رایپ سویی ندارددار محی  زیست، هممحصوال  دوست

زندگی انسان در کشورها  مختلف ب  این معاا نیست ک  انسان ها نسابت با  محای     نیوة از طریق  طبیعی

رغم آگاهی و نررانای از تخریاب محای  زنادگی     ها علیزندگی خود نرران نیستاد، بلک  بسیار  از انسان

صرفاً باا آگااهی از   رسد ک  ب  ن ر می .(5،2555)پرکیاز خود ادام  می دهاد  والنؤخود، ب  رفتارها  غیرمس

محیطای  ها  زیسات محیطی و نررزمحیطی مورد پذیرز افراد، سطح دانش زیستها  زیستنوع ارزز

عوامال  بایاد  بیاای کارد و   حفاظت از محی  زیست پایش   آنان را در زمیاتوان نوع رفتار همواره نمیها آن

 بااابراین  ناوند؛ ندان بررسای  محیطای ناهرو  اجتماعی و محیطی دیرر  نیز در تشخی  نوع رفتار زیست

ها حضور ب  خود در آن  ها  کالبد  محی  طبیعی ک  افراد در زندگی روزاناحتمال آن می رود ک  ویژگی

محای    ةدر حاوز هاا  نآنرارز و رفتاار   نحاوة  هم می رساناد و نوع ارتباط افراد نسبت ب  آن مکان ها ب  

 زیست مربوط باند.

ترین اجتماع زیستی کشاور در نامال   عاوان بزرگنهر تبریز ب . ستمرو پژوهش حاضر نهر تبریز اقل

ت سااکن در آن دانات  و نااهد    این نهر رند نتابانی در افزایش جمعیّا است. غرب و غرب کشور ایران 

با  طباع گساترز     است.علمی و ادار  در خود ، اقتصاد ، ها  خدماتیتگسترز صاایع مختلف و فعالیّ

یزیکی و طبیعی، انواع آلودگی هوا و آلودگی صوتی، ایجاد انبوه زبال  و مخاطرا  ت ، فشارها  فاین فعالیّ

                                                           
1 Thornton 

2 Sammer,Wustenhagen 

3 Vermeir,Verbeke 

4 Ronchi 

محصوالتی ک   ،نودصادر می "محصوال  سبز"را  محصوال  طرفدار محی  زیست یا ب  عبارتی ( بFairtradeالمللی )بینگواهیاام  این  1

 (.http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Trade_certificationاند )کردها  را کسب محیطی و توسع استانداردها  زیست

6 De Pelsmacker, Driezen and Rayp 
7 Perkins 
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؛ 5835)صاادقی، خاوز اخاالع، عماادزاده و داللای اصافهانی،       یرر نیز رو ب  فزونی استمحیطی دزیست

ت، مصارف انباوه، تولیاد    (. گستردگی نهر تبریز، تراکم جمعیّا 5832، ده اقدمایزدخواستی، حاجیلو و علیز

ها  طبیعی، فرهارای و  وجود محدودیتعالوة وه زبال  و سبک زندگی گوناگون و ناپایدار نهروندان ب  انب

محیطی، این ناهر را با    زیست  والنؤها  مسگیر  سبک زندگی پایدار و کاشساختار  در ایجاد و نکل

انریازة   اسات. رده کا محیطی و نهرنشیای پایدار تبادیل  زیست ،نااختیمورد مااسبی برا  مطالعا  جامع 

 :کردزیر مطرح   توان در سؤاالاساسی پژوهش حاضر را می

 زیست محیطی است؟  والنؤگیر  رفتار مسمحیطی عاملی تأثیرگذار در نکلزیست  آیا تجرب -

 محیطی مؤثر است؟زیست  والنؤگیر  رفتار مسمحیطی در نکلزیست  والنؤآیا نررز مس -

-زیست  والنؤمحیطی بر رفتار مسزیست  والنؤنررز مسزة سامحیطی از طریق زیست  آیا تجرب -

 محیطی تاثیر دارد؟

کاد. اهداف پژوهش حاضر ب  نارح  مورد بررسی خود، اهدافی را دنبال می  لأین پژوهش بر مباا  مسا

 :استزیر 

 .محیطی نهروندانمحیطی و رفتار زیستزیست  تجرب  بررسی رابط -

 .محیطیفتار زیستمحیطی و رنررز زیست  بررسی رابط -

-نرارز زیسات   ةمحیطی از طریاق سااز  محیطی بر رفتار زیستزیست  بررسی تأثیرگذار  تجرب -

 .محیطی

 تجربی پژوهش ةپیشین. 2

ها  جامع  ناااختی اسات و بررسای هاا      پژوهش حاضر از جمل  موضوعا  جدید در بررسی  زمیا

آماار  ماورد     باودن جامعا   ر عالوه بر نودهد ک  پژوهش حاضاخیر در رابط  با موضوع پژوهش نشان می

-زیست  والنؤعاوان متغیر  تأثیرگذار بر رفتار مسمحیطی ب زیست  مفهوم تجربکردن بررسی، از ن ر وارد

ها  جامع  ناااختی داخال کشاور تاازگی     محیطی در میان بررسیزیست  والنؤمحیطی در کاار نررز مس

 دارد. 

محیطای، مفااهیمی همانااد    نده در رابط  با تبیین رفتاار زیسات  انجامها  ها  بسیار  از پژوهشیافت 

هاا  رفتاار   محیطی را تاهاا تعیاین کاااده   ها  زیستدانش زیست محیطی، نررز زیست محیطی و ارزز

اناد. از  اند و کمتر ب  سایر عوامل اجتماعی و محیطی تأثیرگذار پرداخت کردهمحیطی فرض زیست  والنؤمس
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مورد بحث در این پژوهش، ب  موارد  ب  نرح جدول زیر اناره  ها موضوع  نده در زمیارمیان آثار ماتش

 نود.می
 

 تجربی پژوهش ةخالصه پیشین -1جدول 

 شده در پژوهشمحتوای مطرح متغیر / متغیرهای مورد بررسی سال گرانپژوهش

صالحی و امام 
 قلی

5835 
محیطی، آگاهی رفتار زیست

و  محیطی، تحصیال زیست
 جاسیت

ت تأهل، گروه ها  سکونت، وضعیّ میان محلّ  تأکید بر رابط
 محیطیمحیطی با رفتار زیستی، آگاهی زیستساّ

 5835 هارور
محیطی، رفتار نررز زیست
 محیطیزیست

-زیست  والنؤمحیطی افراد بر رفتارها  مسنررز زیست

 محیطی افراد تأثیرگذار است.
یزدخواستی و 
 همکاران

5832 
-محیطی، سواد بومار زیسترفت

 پا  بوم نااختی نااختی، رد
-نااختی و تأکید بر تأثیر سواد بومپا  بوممیزان ردّ  محاسب

 نااختینااختی بر ردپا  بوم

 2552 کلر 
محیطی مستقیم و زیست  تجرب

غیرمستقیم و نیابتی، یادگیر  
 نااختی، عاطفی و اخالقی

و نیابتی هرکدام ماجر  محیطی مستقیم، غیرمستقیمزیست  تجرب
ها در رابط  با محی  زیست نامل یادگیر  ب  انواع یادگیر 

بتای بر نااخت، یادگیر  مبتای بر عواطف و یادگیر  مبتای بر م
 ند.نواخالع می

رامبرگ و 
 موزر

2552 
نااختی، عوامل اجتماعی و روان

 زیست محیطی  والنؤرفتار مس

 نااختی ب  ترتیب،و روان ها  اجتماعیکاادهاز میان تعیین
  والنؤمحیطی، نررز مسزیست  والنؤتمایل ب  رفتار مس

محیطی، هاجارها  اخالقی فرد  کاترل رفتار و آگاهی زیست
 باناد.زیست محیطی می  والنؤرفتار مس ةکاادتبیین ،أل از مس

دوردن و 
 ویت

2555 

محیطی مستقیم و زیست  تجرب
ی، محیطغیرمستقیم، رفتار زیست

نررز زیست محیطی و دانش 
 محیطیتزیس

محیطی بیش از حیطی غیرمستقیم بر دانش زیستزیست   تجرب
-زیستتجرب  ا امّ ،محیطی افراد تأثیرگذار استنررز زیست

-محیطی مستقیم بر نررز و دانش ب  طور یکسان تأثیر می

 گذارد.

 2558 لیدلی
محیطی، متغیرها  رفتار زیست

 اعیفرهاری، طبق  اجتم

بودن تحصیال  آکادمیک و تمایل ب  بازیافت و ارتباط میان دارا
 نیز مالکیت خودروها  هیبرید 

تأثیرگذار  بیشتر متغیرها  فرهاری نسبت ب  متغیرها  
 محیطیاقتصاد  بر رفتارها  زیست

 

- ناود کا  در رابطا   ها  گذنت  در رابط  با پژوهش حاضر مشاهده مای با مرور مختصر برخی بررسی

هاا  اجتمااعی و   ها  کمّی پیشین، محاساب  تاأثیرا  غیرمساتقیم پدیاده    آمده در بررسیعملها  ب ساجی

خاورد.  ها عالوه بر تأثیرا  مستقیم کمتر ب  چشم مای ساجیها  واسط  در رابط محیطی و نااسایی پدیده

زیا  و تحلیال خاود اساتفاده     افزار اس پای اس اس در تج نااختی کمّی بیشتر تاها از نرمها  جامع بررسی
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ساز  معادال  سااختار   و مدل 5نویسی سیمپلیسافزار لیزرل، برنام اند و کمتر از ابزارهایی ماناد نرمکرده

دهااد،    مییها  اجتماعی و انسانی اراتر  از رواب  چادمتغیر  و پیییده تر بین پدیدهها  دقیقک  تحلیل

محیطای را بار میازان    زیسات   ست کا  اثار مساتقیم و غیرمساتقیم تجربا     این پژوهش بر آن ا اند.بهره برده

محیطای  زیسات   والنؤها  مسا و در این راستا، نررز کادمحیطی افراد مطالع  زیست  والنؤرفتارها  مس

 .کادعاوان متغیر  میانجی وارد بررسی خود میافراد را نیز ب 

 مبانی نظری پژوهش. 3

-محیطی جدید موجب ند کا  جامعا   محیطی و مخاطرا  زیستستت پژوهش در باب رفتار زیاهمیّ

 ل ناوند یث زیست محیطی قاتر  برا  علوم اجتماعی در مباحتر و خالقان تر، متفاو نااسان نقش وسیع

اناد کا  ناااخت    نااختی در پی آن باوده ها  مختلف جامع (. ن ری 5835، )ضیاپور، کیانی پور و نیکبخت

اند، پاسخ گرایان مطرح کردههایی ک  محی کانونی خود پیوند دهاد تا بتواناد ب  چالش محیطی را با پارادایم

-کدام ب  نوعی ب  تبیین رفتارهاا  زیسات   . در این راستا، رویکردها  گوناگون ک  هر(2،2555)بر  گویاد

  آمریکاا،  مسالّ   معا ها عبارتااد از پاارادایم جا  ترین آنپردازند، ب  وجود آمده اند ک  مهممحیطی افراد می

هاا  فرامااد    ، ارزز 7دانلاپ و ون لیار   8آمیز الریش بک، پارادایم جدید زیسات محیطای  مخاطره  جامع

. ایان رویکردهاا   3فیش بین و آیازن  5کاش معقوالن   ن ری 2ارزز، باور و هاجار استرن  ، ن ری1ایارلهار 

-ساخت اجتماعی با نوع کااش زیسات   ها وهمری ب  طور ضمای ب  تشخی  رواب  میان هاجارها، ارزز

 محیطی افراد می پردازد.

ها  رناد    آمریکا، طرز تفکر نوین ک  توانست محدودیتمسلّجامع  تی پارادایم در مقابل رویکرد ساّ

محیطای  اقتصاد  جوامع را تشخی  دهد، ب  صور  یک پارادایم جدید زیست محیطی در تفکرا  زیست

طبیعت و عدم غلب  انسان بر طبیعات متمرکاز اسات. دانلاپ و همکاارانش      ت تعادل مطرح نده و بر اهمیّ

ها  انسانی بر رو  آن را بررسی کرده تهی از تغییرا  در مورد محی  زیست و تأثیر فعالیّتعداد قابل توجّ

پایادار    توساع فرآیاد محیطی، یکی از عااصر کلید  در زیست  والنؤاند ک  رفتار مسو ب  این نتیج  رسیده

                                                           
1 SIMPLIS 

2 Barry 
3 New Environmental Paradigm (NEP) 

4 Dunlap & Van Liere 
5 Inglehart 

6 Stern 

7 Theory of Reasoned Action 

8 Fishbein & Ajzen 
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یااین،  (. هم5835، رن و در حال توسع  است )ضیاپور، کیانی پاور و نیکبخات  محی  زیست در جوامع مد

( نررنای اسات کا     2555  دانلپ و همکااران) نده توسّ( معتقد است ک  نررز جدید مطرح2557) 5بار

-جهاان  دهد. دانلپ و همکاارانش محور قرار می -اور ها  فاّمحور را در برابر ارزز -ها  زیستارزز

رویکارد    یا  داناد و آن را ب  چاالش کشایدند. ساپس با  ارا    محور را ضد محی  زیست می -اور بیای فاّ

محیطای  رفتارهاا  زیسات   ةدهادل است و می تواند جهتیپرداختاد ک  برا  محی  زیست ارزز ذاتی قا

ی از آن اسات کا  ایان    ی و بدون هیچ اساتثاا حااک  ها  محققان ب  صور  کلّها معتقدند ک  یافت باند. آن

 (. 77، ص. 2558، )بارنودوالن  نسبت ب  محی  زیست میؤگیر  ماجر ب  رفتارها  مسجهت

زمان با حرکات  ها  فراماد  معتقد است ک  هماز سو  دیرر ایارلهار ، عضو پیشرو  رویکرد ارزز

ها  ارزنی اساسی ماردم در  ترسد ک  اولویّجوامع غربی از فاز صاعتی ب  فاز فراصاعتی توسع  ب  ن ر می

صاعتی ب  فراصاعتی ماجر ب  تأکید فزایاده جامع  انتقال از  کاد ک ( بیان می2553صالحی). حال تغییر است

ها از تأکید ندید بار  ی جامع  موجب تغییر ارززنود و متااظر با آن افزایش ثرو  کلّمی 2بر خودبیانرر 

ن . ایارلهار  برا  تعیین ایا نوده و رفاه ذهای و کیفیت زندگی میت جانی و اقتصاد  ب  تأکید فزایادامایّ

گوید کا  ایان   پردازد و می، ب  بررسی تغییر ارزنی در جوامع صاعتی میک  این تغییرا  ارزنی چ  هستاد

تواند ب  صور  تأکید  بر آزاد  نخصی و سیاسای، مشاارکت، برابار ، مادارا باا      ها و تغییرها میارزز

ها  جدیاد زنادگی، حفاظات از محای      ها و سبککسانی ک  عقاید مخالف دارند، پذیرز ایدهها و اقلیت

بیاای وساعت   . ایارلهاار  بارا  پایش   (255هماان: ل زندگی تبلاور یابااد )  ی  کیفیت مسا  بزیست و توجّ

در ؛ 1نادن اجتمااعی   و فرضی 7کمیابی  فرضی. برددر یک جامع ، دو فرضی  ب  کار می 8ها  فراماد ارزز

ت فرد بازتاب محی  اجتماعی اقتصاد  است ب  این معای ک  فارد  کاد ک  اولویّکمیابی او فرض می  فرضی

ندن نیز بر ایان فارض اساتوار    اجتماعی  . فرضیهستاددهد ک  کمیاب ها را ب  چیزهایی میباالترین ارزز

زنادگی ناکل   اوّلیا   ها  سال عمدتاَ در -گراییگرایی یا فراماد ماد  –گیر  ارزنی فرد است ک  جهت

، ص. هماان ) ماندرغم تجارب بعد  او نسبتاَ پایدار میفرد علی  لیگیر  اوّگیرد و معتقد است ک  جهتمی

تواناد در باد  می نوند ک  میها  فراماد  طبق ارززجز  محیطی نیز زیست  والنؤها  مس(. ارزز251

 .ت برا  افراد قرار گیرندنرایطی در اولویّ

                                                           
1 Barr 

2 self - disclosure 
3 post materialist values 

4 scarcity hypothesis 

5 socialization hypothesis 
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ترین مدل ها  تبیاین  ترین و سادهها  فراماد  از اساسیرویکرد ارزز محیطی وپارادایم جدید زیست

ی کااد. در این مدل، توالی خطّپیرو  می 5ی آمریکایییعای مدل ابتدایی خطّ ؛محیطیزیست  والنؤرفتار مس

است. این مدل، مدلی  محیطی مفروضزیست  والنؤمحیطی و رفتار مسمحیطی، نررز زیستدانش زیست

محیطی با  افاراد ماجار با  رفتاار      ل زیستیگرایان  است ک  در آن اعتقاد بر این است ک  آموزز مساعقل

 نود.می هامحیطی آنزیست  والنؤمس
 

 

 
 

 ی آمریکاییمدل ایتدایی توالی خطّ -1شکل 

 2552 ، ص.275، کلموس و آگیمانمأخذ: 
 

تجربا   زیارا  ؛ آور استنرفتها ارتباط رفتار افراد با دانش و نررز آنب     این اعتماد بیش از حدلبتّا

تاها با کسب دانش و آگااهی الزم جهات    ک  در بیشتر اوقا  تغییر رفتار کادزندگی روزمره ب  ما ثابت می

بیای معمول در جامع  نااسی محی  زیست را زرفتار  خاص، بسیار مشکل است. پژوهش حاضر نیز خو

محیطای  دهای رفتاار زیسات   محیطی در نکل  و ب  دنبال عوامل دیرر  عالوه بر نررز زیستکاار گذانت

نود ک  پژوهشرران برا  حضور در طبیعت نااسی محی  زیست دیده میا  جامع رود. در بررسی ادبیّمی

  محی  و ها معتقدند عامل تجرب ، دلبستری بآن. اندندهقایل ت بسیار  محی  زیست طبیعی اهمیّتجرب  و 

انریزد. نخصی ک  با طبیعت و دنیا  طبیعی احساس ارتباط و کشش عملی افراد نسبت ب  طبیعت را بر می

تواناد  غیرانسانی دانت  و این احساس مای زندة ا  نسبت ب  موجودا  گستردهکاد، احساسا  دلبستری می

(. 5835، عباسزاده و علیزاده اقادم  ،محیطی باند )بدر  گرگر ها و رفتار زیستمهم نررز ةکاادبیایپیش

 رفتاار  بار  غیرمساتقیم  هاا  تجرب  ب  نسبت تر قو  ها  مستقیم تأثیر( معتقد است تجرب 5332) 2راجکی

 مقایسا   در مادارس  در محیطیزیست لیمسا آموزز ماناد غیرمستقیمی ها تجرب  دیرر، عبار  ب  ؛دارند

 میان تر ضعیف همبستری ب  ماجر رودخان ، در مرده ها اهیم مشاهدة ماناد مسایل این مستقیم تجرب  با

کاااد کا  ماایر و    ( بیاان مای  5835بدر  گرگر  و همکاران ) .نوندمی افراد محیطیزیست رفتار و نررز

احساس ارتبااط و پیوساتری بیشاتر  باا      ةکاادگزارزاند ک  افراد  ک  ( ب  این نتیج  رسیده2557فرانتز )

                                                           
1 Early US Linear Model 

2 Rajecki 

محيطيدانش زیست مسؤوالنةنگرش    

محيطيزیست   

-ترفتار مسؤوالنة زیس

 محيطي
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ایل دارند تصمیماتی بریرند ک  ب  محی  کمک کاد. عاالوه بار آن، کاالس، ناوماچر و     هستاد، تم 5طبیعت

 21( نشان دادند ک  ارتباط با طبیعت 5835، ب  نقل از بدر  گرگر ، عباسزاده و علیزاده اقدم 5333تادا )مان

( 5835) گرگر  و همکاارانش  بدر کااد. میبیای پیشدرصد رفتارها  حفاظت از محی  زیست را  83تا 

درصد واریاانس رفتارهاا     55اند ک  ارتباط با طبیعت رسیدهگران ب  این نتیج  کااد ک  پژوهشمینیز بیان 

 کاد.میمحیطی را تبیین زیست

در آن . ا  دیرار انجاام ناده اسات    گونا  مستقیم و غیرمستقیم ب  تجرب  ها تعریف از بررسیدر برخی 

ها  ها  انسانی و تجرب ماس با فضاها  طبیعی سبز و جدا از محی  ا  مستقیم نامل تهاتجرب ها، بررسی

هاا،  وحاش ؛ مانااد حضاور در باا     استها  طبیعی ساخت دست انسان غیرمستقیم نیز مربوط ب  مجموع 

مستقیم و غیرمستقیم   دهد ک  تجربمیها نشان پژوهشها  این یافت ها و فضاها  سبز داخل نهرها. پارک

ایان  . (2،2555)دوردن و ویات  محیطای افاراد تاأثیر دارد   زیسات ر دانش، نرارز و رفتاار   محیطی بزیست

هاا  درس در  کاالس و یادگیر  از طریق ها رسان ها و دیرر کتابگران، تجارب ب  دست آمده از پژوهش

م از کاد کا  هرکادا  میبیان  7. کلر نامادمی 8ها  جانشیای یا نیابتیتجرب مورد محی  زیست و طبیعت را 

محیطی دارند. او معتقاد اسات   زیستها و رفتارها  نررزمحیطی تأثیر متفاوتی بر زیستها  انواع تجرب 

پیاماد ناااختی   دانت  بانااد.   5و اخالقی 2، عاطفی1نااختیپای  محیطی می تواناد زیستک  این پیامدها  

هاا   نرارز هاا و  ارززطی، محیتجرب  زیستمحیطی؛ پیامد عاطفی زیستمحیطی، دانش زیستتجربیا  

مطالعاا  ن ار     (.2552) استمحیطی زیست  والنؤمحیطی و پیامد اخالقی آن، رفتار مسزیستمسؤوالن  

ماجر ب  نرارز   محیطی( نیز حاکی از آن است ک  تجربیا  غیرمستقیم زیست5332و فازیو و همکارانش )

محیطی باا مبااا    ها  زیستایجاد نررزمحیطی با مباا  نااختی و تجربیا  مستقیم موجب ها  زیست

مساؤوالن   محیطی با مبانی نااختی و عاطفی نیز هر دو ماجر با  رفتاار   زیستها  نررز. نوندعاطفی می

اند، کردهغیرمستقیم یا نیابتی را بررسی تجرب  نوند. با این حال، برخی مطالعا  ک  تأثیر محیطی میزیست

محیطای را  زیسات محیطی افراد مبادر  ورزیده و ساجش رفتاار  ش زیستگیر  نررز و داناندازهتاها ب  

 (2555دوردن و ویات ) مطالعا   ماناد  مستقیم محیطیزیستتجرب  مطالعا  مربوط ب  ا امّ، اندگرفت نادیده 

                                                           
1 Nature relatedness 

2 Duerden & Witt 
3 Vicarious experiences 

4 Kellert 

5 Cognitive 

6 Affective 

7 Moral 
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  با   باا توجّا  . اناد ناده انجاام   محیطای زیسات   والنؤرفتار مثبت و مسا بررسی میزان   اوّلیّاغلب با هدف 

 نودمیها  این پژوهش ب  نرح زیر طرح ن ر  بیان نده، فرضی چهارچوب 

 دارد هاا محیطی آنزیستمسؤوالن  ر معاادار  با رفتارابط  محیطی نهروندان زیستتجرب  میزان  -

 (2555؛ دوردن و ویت، 2557، ؛ مایر و فرانتز5332)راجکی، 

 محیطای ناهروندان دارد  زیستمسؤوالن  دار  با رفتار محیطی رابط  معاازیستمسؤوالن  رز نر -

 (.2555، ؛ استرن2555، )دانلپ و همکاران

مساؤوالن   رفتار  برمحیطی زیست  والنؤنررز مسسازة از طریق  محیطی نهروندانزیستتجرب   -

    (2555دوردن و ویت،ثیر دارد )أتمحیطی زیست

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 مدل نظری پژوهش -2 شکل
 

 ششناسی پژوهروش. 4

آن پیمایش نیوة العا  از نهروندان نهر تبریز پرداخت  است. آور  مستقیم اطّجمعپژوهش حاضر ب  

. اسات پژوهش از ن ر زمانی مقطعی و از ن ر وسعت پهااانرر  .   ب  اهداف، از نوع کاربرد  استو با توجّ

زمانی انجاام پاژوهش در ناهر    بازة در سال هستاد ک   51تا  51آمار  پژوهش تمام نهروندان بین   جامع

نفار اسات    5552585سال نهر تبریاز   51ت باال  تبریز سکونت دارند. براساس آخرین آمار موجود جمعیّ

 (.5835)سرنمار  نفوس و مسکن،  هستادنفر زن  175535نفر مرد و  121175ک  از این تعداد 

نهر انجام ناده    گاندهت ب  تفکیک مااطق ا  با تعیین جمعیّمرحل ا  چاد خون گیر  ب  روز نمون 

حجام   ناود کا  در آن،   مای محاسب     آمار  با استفاده از رابطنمون  است. انتخاب 

 احتمال خطاا در حادود اطمیااان ماورد بررسای،      ةکاااد ضریب مشخ آمار ، جامع  حجم  نمون ، 

ت زیس ةوالنؤرفتار مس

 محيطي

زیست  ةوالنؤنگرش مس

 محيطي

 

 تجربة زیست محيطي
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ب  انحراف معیار صفت ماورد مطالعا  در    گیر  در سطح اطمیاان مورد بررسی و اندازهخطا  قابل قبول 

  با  ایان   و با توجّ 5835مورد بررسی اناره دارند. با استااد ب  آمار سرنمار  نفوس و مسکن سال جامع  

محاساب    18/5طی در پیش آزماون انجاام یافتا    محیزیست  والنؤک  انحراف معیار مربوط ب  متغیر رفتار مس

درصاد در جادول مقاادیر اساتاندارد آن      31در سطح اطمیاان  نده است، با در ن ر گرفتن این ک  مقدار 

نفار   782قابل بررسای    ، حجم نموناست 51/5و مقدار خطا  قابل قبول در این سطح اطمیاان  32/5برابر 

نفر تجزی  و تحلیال   772العا  مربوط ب  ها  ناق ، اطّنام گرفتن ریزز پرسشمحاسب  ند و با در ن ر 

 .ند

ناما   پرساش ( و 2555اساترن )   ناممحیطی براساس پرسشزیستمسؤوالن  رفتار وابست  ساجش متغیر 

رفتاار  ( انجاام ناده اسات. ایان متغیار دارا  دو نااخ        2555( و میلفونت و دوکیت )2555میلفونت )

هاا  مرباوط با     گویا  است ک   خصوصی ةحوزمحیطی در رفتار زیستو  عمومی ةحوزدر  محیطیزیست

( 2555اساترن )   مطالعا   ب  تعاریف مفهومی آمده در عمومی با توجّ ةحوزمحیطی در ناخ  رفتار زیست

  با   خصوصای، باا توجّا    ةحاوز محیطای در  ها  مربوط ب  ناخ  رفتار زیست. گوی ستانده یاتی لعم

هاا  مرباوط با  هرکادام از     اند و پاسخنده( ساخت  2555( و میلفونت و دوکیت )2555لوفات )می  مطالع

 .نوندگیر  میا  اندازهقرار دانت  و در سطح رتب  5ا  لیکر درج  2ها رو  طیف گوی 
 

 محیطیزیسترفتار  ةسازهای مربوط به شاخص -2 جدول

 زیست محیطی نةوالؤمس رفتار

 عمومی ةحوزمحیطی در یستز ن والؤمسرفتار 

 خصوصیةحوزمحیطی در زیستمسؤوالن  رفتار 

 2محیطیسایر رفتارها  زیست

 

نااختی است ک  با ارزیابی محی  زیست طبیعی با درجاتی ، تمایلی روان8محیطی عمومینررز زیست

 ةسااز ین پژوهش نیز . در ا(35، ص.7،2555میلفونت و دوکیت) نوداز طرفدار  یا عدم طرفدار  ابراز می

میلفونت و دوکیات   1ها  زیست محیطینررز  نام. پرسشاستمحیطی، مفهومی چادبُعد  نررز زیست

                                                           
 ا  لیکر  با درجا  کامالً موافقم، موافقم، تاحدود  موافقم، تا حدود  مخالفم، مخالفم، کامالً مخالفم طراحی نده استدرج  2طیف  5

هاا   دهاد و با  دلیال وجاود حاوزه       قرار میتر رفتارها  زیست محیطی سازمانی و نغلی را مورد توجّبیش محیطی،سایر رفتارها  زیست 2

حوزه هاا  اناتغال را در برگیارد، از    هما  محیطای درون  هایی ک  رفتار زیستگویان و ناتوانی پژوهش در تألیف گوی مختلف نغلی در پاسخ

 .ندفهرست ناخ  ها حذف 
3 General Environmental Attitude 

4 Milfont, Duckitt 
5 Environmental Attitude Inventory (EAI) 
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( ک  در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد، فهم و یا عقاید مربوط با  محای  زیسات طبیعای     2555)

 2هاا رو  طیاف   رکادام از گویا   ها  مربوط ب  هپاسخ کاد.مینامل عوامل مؤثر بر کیفیت آن را ساجش 

نررز  ةسازگیر  اندازه  هاناخ . وندنا  اندازه گیر  میقرار دانت  و در سطح رتب  ا  لیکر درج 

 ارای  نده است. (8جدول )در محیطی زیست
 

 محیطیزیستنگرش  ةسازهای مربوط به شاخص -3 جدول

-زیست مسؤوالنة نگرش

 محیطی

   از طبیعتلذّ

 محیطیتهدیدها  زیستباور ب  

 انسان ب  خاطراعتقاد ب  حفاظت از ماابع طبیعی 

   انسان بر طبیعتتسلّعدم ب   اعتقاد

 بردار  انسان از طبیعتبهرهعدم اعتقاد ب  
 

محیطی ب  معاا  حضور و تماس افراد باا فضااها  طبیعای سابز بکار و      زیستتجرب  در این پژوهش 

هاا و فضااها  سابز    ها )ماناد پاارک دریا و کوهستان( و یا مصاوع دست انساننخورده )ماناد جارل، دست

محیطی مستقیم و غیرمستقیم در تعریاف کلار    زیستتجرب  باابراین این تعریف نامل است؛ داخل نهر( 

بهره برده ناده اسات   محیطی از مقیاس محقق ساخت  زیستسازة تجرب  دن کربرا  عملیاتی. است( 2552)

ایان مقیااس   . کااد مای گیار   ها و فضاها  سبز نهر تبریز را اندازهپارکترین مهمافراد در   تجربک  میزان 

ا  لیکر  قرار دانت  و در درج  2ها رو  طیف گوی ها  مربوط ب  هرکدام از پاسخگوی  بوده و  1دارا  

 .ندنوگیر  میاندازها  رتب سطح 

 روید؟واقع در محل  خود میهر چاد وقت یک بار ب  پارک و فضاها  سبز  (5

 روید؟میهر چاد وقت یک بار ب  پارک ائل گلی  (2

 روید؟میها  سهاد هر چاد وقت یک بار ب  داما  (8

 روید؟میهر چاد وقت یک بار ب  پارک باغالرباغی  (7

 روید؟می ون بن علیعکوه هر چاد وقت یک بار ب   (1

 ها  فوع ب  نرح زیر است:گوی  گویی افراد ب ها  ب  کار گرفت  نده برا  پاسخگزیا 

 ا  یک بارهفت الف( 

 یک بار هر دو هفت ب( 

 ج( هر ماه یک بار
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 یک بار هر س  ماهد( 

 ی یک باره( سال

 گاههیچو( 

نمون  آزمونی با حجم پیشها، دادهبستری درونی ا  و ساجش میزان پایایی و همسازهبرا  تعیین اعتبار 

تکایاک  وسایل   بااد  ساؤاال  با     دسات  تحقیق با تفکیک و نام  پرسشتبار نفر  انجام ند. بررسی اع 75

گزارز نده است. ( 7جدول در )ها  اصلی انجام ند. نتایج مربوط تحلیل عاملی براساس تجزی  ب  مؤلف 

است و چاون از   232/5برابر با  5گیر نمون محیطی، مقدار ناخ  کفایت برا  متغیر وابست ، رفتار زیست

فرضای   کا    2آزماون بارتلات  نتیجا   بودن عامل تعریف نده اسات.  مااسب ةدهادنشان، استتر رگبز 1/5

دهد ک  تحلیال  (، نشان می581، ص.5837، )نوریان کادبستری را بررسی می نده بودن ماتریس همنااخت 

. میازان  با  دسات آماده اسات     sig.=00.0ها مفید باند و در ایاجا معااادار   عامل ممکن است برا  داده

و بااقی واریاانس،    اسات درصاد   25واریانس مشترک متغیر رفتار زیست محیطی با عوامل پاهان در حدود 

ها توان آنها  عاملی نمیسادگی با مدلمحیطی است ک  ب رفتار زیستوابست  مربوط ب  تغییراتی در متغیر 

 آزمون بارتلت( برا  دو متغیر دیرار  گیر ،نمون  ا  )ناخ  کفایتها  اعتبار سازهرا تبیین کرد. ناخ 

 آمده است. (7جدول )نیز در 
 

 های اعتبار متغیرهای پژوهششاخص -4جدول 

شاخص  عامل

KMO 

درصد تبیین 

 واریانس عامل

معناداری آزمون 

 بارتلت

 55/5 38/25 232/5 محیطیرفتار زیست

 55/5 83/28 525/5 محیطینررز زیست

 55/5 75/75 51/5 محیطیزیستتجرب  
 

ضریب آلفا  کرونباخ ب  نرط حذف گویا  اساتفاده ناده    محاسب  برا  بررسی پایایی ابزار پژوهش از 

هاا   مقدار این ضریب را برا  متغیر وابست  و دو متغیر مساتقل و هماین طاور نااخ      (1جدول )است. 

محیطای دارا   زیسات   مساؤوالن دهد. متغیر رفتاار  مربوط ب  هرکدام از آن ها ب  صور  جداگان  نشان می

تجربا   طاور  و هماین  235/5محیطای دارا  ضاریب   زیسات   والنؤ، نررز مس5/5ضریب آلفا  کرونباخ 

                                                           
1 KMO 

2 Bartlett’s Test of Sphericity 
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ها  این متغیرها نیز ضریب آلفا  کرونبااخ بااالتر و یاا    ناخ است.  551/5 دارا  ضریب محیطیزیست

 دارند. 5/5نزدیک ب  
 

 ای پژوهشها و متغیرهضریب آلفای کرونباخ شاخص -5جدول 

 متغیر
تعداد 
 گویه

 ضریب 

 پایایی
 متغیر

 تعداد 

 گویه
 ضریب 

 پایایی
محیطی زیست  والنؤرفتار مس
 خصوصیحوزة در 

3 553/5 
اعتقاد ب  حفاظت از طبیعت ب  

 خاطر انسان
8 228/5 

محیطی زیستمسؤوالن  رفتار 
 عمومیحوزة در 

1 221/5 
  انسان بر اعتقاد  ب  عدم تسلّ
 طبیعت

8 223/5 

 53/5 58 محیطیزیستمسؤوالن  رفتار 
بردار  انسان اعتقاد ب  عدم بهره

 از طبیعت
7 22/5 

 235/5 55 محیطیزیست  والنؤنررز مس 223/5 8   از طبیعتلذّ
-باور ب  تهدیدها  زیست

 محیطی
 551/5 1 محیطیزیست  تجرب 523/5 7

 

 های پژوهشیافته. 5

 محیطیزیست ةوالنؤهای توصیفی رفتار مسالف( آماره

-محیطی ب  عاوان متغیر وابست  پژوهش، از دو بُعاد رفتاار زیسات   زیست  والنؤبرا  ساجش رفتار مس

عماومی بهاره بارده ناده اسات. ابعااد رفتاار        حوزة محیطی در خصوصی و رفتار زیست ةمحیطی در حوز

ا  گزیا  2 ا  و با طیفگوی  در سطح رتب  1و  3خصوصی و عمومی ب  ترتیب با حوزة محیطی در زیست

ها  مربوط با  هار بُعاد    میانرین گوی   گیر  نده است. مقادیر این دو بُعد رفتار  با محاسبلیکر  اندازه

 اسات.  2نااسی بیان ناد، مقاادیر ایان دو بُعاد باین یاک و       طور ک  در بخش روزنوند. همانتعیین می

  است. 75/7محیطی برابر با ستزی  والنؤنده برا  متغیر رفتار مسمیانرین محاسب 

 زیست محیطی ةمحیطی و تجربَزیست ةوالنؤگیری متغیر نگرش مسهای توصیفی اندازهب( آماره

 1گویا  در   55عاوان متغیار مساتقل پاژوهش، از    محیطی ب زیست  والنؤبرا  ساجش متغیر نررز مس

اعتقااد با  حفاظات از    »، «2محیطای باور ب  تهدیادها  زیسات  »و « 5  از طبیعتلذّ»ناخ  ک  با عبارا  

باردار  انساان از   اعتقاد ب  عدم بهاره »و « 7  انسان بر طبیعتاعتقاد ب  عدم تسلّ»، «8طبیعت ب  خاطر انسان

                                                           
1 Enjoyment of Nature 

2 Environmental Threats 

3 protection of the environment motivated by anthropocentric concern 

4 Human non-dominance over nature belief 
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ا  و ها  مربوط با  ایان متغیار در ساطح رتبا      اند، استفاده نده است. تمامی گوی   ندهمشخّ« 5طبیعت

هاا  مرباوط   گوی ها، میانرین نمرا  مخصوص ناخ نمرة اند. ندهگیر  اندازها  لیکر  گزیا  2طیف 

-زیسات   والنؤنررز مسا نمرة را دارا می باناد. مقدار  2و 5ها است ک  نمراتی بین مقادیر ناخ ب  آن 

 2تاا   5 ا  باین ارقاام  ها  مورد سااجش و در ساطح فاصال    محیطی هم براساس حاصل میانرین ناخ 

درصد از مقیاس  38/51ک   است 11/7محاسب  نده است. میانرین این متغیر برا  نهروندان مورد مطالع ، 

  با  بااال    محیطای متوسّا  زیسات   والنؤدهاد و بیاانرر نرارز مسا    نده را ب  خود اختصاص میتعریف

 است.نهروندان تبریز  

ا  گزیاا   2ا  و طیاف  گوی  در ساطح رتبا    1از محیطی نیز با استفاده زیست  گیر  متغیر تجرباندازه

هاا  مربوطا    میانرین گویا    محیطی نیز حاصل محاسبزیست  مقدار متغیر تجربلیکر  انجام نده است. 

محیطای  زیسات   ناده بارا  متغیار تجربا    ناود. میاانرین محاساب    ا  محاسب  میک  در سطح فاصل  است

( 2قیاس تعریاف ناده )عادد    درصد از حداکثر نمره در م 38/15ک   است 51/8 نهروندان نهر تبریز برابر

 .است
 

 آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش -6جدول 

 متغیر
 میانگین

 ( 6)از 
 انحراف
 معیار

دامنه 
 تغییرات

 نمره
 (درصد)

 چولگی کشیدگی بیشینه کمینه

زیست مسؤوالن  رفتار 
 محیطی

75/7 13/5 25/2 1/57 57/8 51/1 12/5- 53/5- 

-زیستمسؤوالن  نررز 

 محیطی
11/7 73/5 7/2 38/51 52/8 12/1 253/5- 8/5- 

 21/5 21/5 2 5 38/15 1 3/5 51/8 محیطیزیستتجرب  
 

ها با یکدیرر قابل مقایس  آن ةها  سازندنده در مورد متغیرها و مؤلف ها  محاسب برا  این ک  میانرین

هاا   مؤلفا  د نیز محاسب  نده است. بررسی نتایج توصیفی مربوط با   باناد، نمرا  میانرین برحسب درص

حاوزة  دهد ک  نهروندان تبریاز  در  مینشان  (5جدول )محیطی مادرج در زیست ن والؤرفتار مسسازندة 

نمارة  خصوصی نیاز باا    ةدر حوزمسؤوالن  دهاد. رفتار تر  را از خود بروز میمسؤوالن عمومی رفتارها  

 عمومی قرار دارد. حوزة در مسؤوالن  تر از میانرین رفتار پایین    و البتّاز سطح متوسّباالتر  55/7

 
 

                                                           
1 Human non-utilization of nature belief 
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 متغیرهای اصلی پژوهشسازندة های آمارهای توصیفی مربوط به مؤلفه -7جدول 

 شاخص متغیر
 میانگین

 (6)از 

انحراف 

 معیار
 چولگی کشیدگی بیشینه کمینه

نمره 

 (درصد)

  والنؤرفتار مس

 یزیست محیط

حوزة زیست محیطی در   والنؤرفتار مس

 خصوصی
55/7 51/5 52/2 51/1 25/5- 27/5- 1/23 

 22/35 -73/5 2/5 2 7/2 58/5 37/7 عمومیحوزة زیست محیطی در   والنؤرفتار مس

نررز 

  النؤومس

 زیست محیطی

 22/35 -58/5 31/5 2 88/5 32/5 37/7   از طبیعتلذّ

 53 -57/5 72/5 2 1/5 35/5 57/7 باور ب  تهدیدها  زیست محیطی

 38 -32/5 5/5 2 2 51/5 33/7 اعتقاد ب  حفاظت از طبیعت ب  خاطر انسان

نررز 

مسؤوالن  

 زیست محیطی

 27 5/5 53/5 2 5 3/5 37/8 اعتقاد ب  عدم تسلّ  انسان بر طبیعت

 22/52 -7/5 -82/5 2 1/5 3/5 82/7 اعتقاد ب  عدم بهره بردار  انسان از طبیعت

 

 15محیطای همرای بایش از    زیست  والنؤها  نررز مسنتایج حاکی از آن است ک  ناخ  ،همیاین

اند ک  از آن میان ناخ  اعتقاد ب  حفاظت از طبیعت ب  خااطر  درصد نمره قابل اکتساب را ب  دست آورده

کمترین مقادار را   درصد( 27  انسان بر طبیعت )درصد( و ناخ  اعتقاد ب  عدم تسلّ 38انسان بیشترین )

 اند. دانت 

 هاج( تحلیل یافته

 های آنمحیطی و مؤلفهزیستمسؤوالنة های آن با رفتار محیطی و مؤلفهزیستمسؤوالنة نگرش رابطة بررسی  -

محیطی از ضاریب همبساتری پیرساون اساتفاده     زیست  والنؤبین رفتار و نررز مس  برا  آزمون رابط

است ک  در سطح اطمیااان   833/5نده برابر با بستری محاسب -هاد ک  ضریب همدمینود. نتایج نشان می

زیسات  مسؤوالن  محیطی و نررز زیست  والنؤن معای است ک  بین رفتار مس  آ. این باستمعاادار  33/5

  والنؤهاا  مسا  نررزمعاادار مستقیم وجود دارد. ب  عبارتی با افزایش   محیطی نهروندان نهر تبریز رابط

 یابد. میها نیز افزایش آنزیست محیطی مسؤوالن  هروندان در قبال محی  زیست، رفتارها  ن

-مای محی  زیست نشاان  حوزة محیطی با دو ناخ  رفتار  در زیستمسؤوالن  نررز رابط  بررسی 

والن  ؤعماومی و رفتاار مسا   حاوزة  محیطای در  زیسات   والنؤها  رفتار مسا ناخ دهد بین این متغیر با 

معای است ک  ب  طور ب  آن این . بستری مستقیم معاادار  وجود داردخصوصی همحوزة محیطی در زیست

ها آنمحیطی مسؤوالن  زیستمحیطی در میان نهروندان میزان رفتار زیست  والنؤی با افزایش نررز مسکلّ

 عمومی افزایش می یابد.حوزة خصوصی و هم در حوزة هم در 
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 محیطی و ناخ  ها  آن نیز درمحیطی با رفتار زیستزیستسؤوالن  مها  نررز بستری ناخ هم

-زیسات   والنؤ( را با رفتار مسا 835/5  از طبیعت باالترین همبستری )آمده است. ناخ  لذّ (3جدول )

خصوصای   حاوزة محیطای در  زیسات مساؤوالن   بستری این ناخ  با دو ناخ  رفتار محیطی دارد. هم

محیطای و  -ها  باور ب  تهدیدها  زیسات ز باالترین میزان را دارد. ناخ ( نی235/5( و عمومی )851/5)

 خصوصی ندارند.  حوزةوالن  در ؤبستری معاادار  با ناخ  رفتار مسهم   انسان بر طبیعتگرایش ب  تسلّ
 

 های آنمحیطی و مؤلفههای آن با نگرش زیستمحیطی و مؤلفهبستگی رفتار زیستهم - 8جدول 

 بستهمتغیر وا

 ضریب همبستگی

نگرش مسئوالنه 
 زیست محیطی

لذت از 
 طبیعت

باور به 
تهدیدهای 

 زیست محیطی

اعتقاد به حفاظت از 
طبیعت بخاطر اهمیت 

 انسان

گرایش به 
تسلط انسان 

 بر طبیعت

اعتقاد به بهره 
برداری انسان از 

 طبیعت
زیست   والنؤرفتار مس

 محیطی
833/5** 835/5** 523/5** 821/5** 753/5ns 272/5** 

-زیستمسؤوالن  رفتار 

 محیطی در حوزه خصوصی
225/5** 851/5** 533/5ns 255/5** 585/5ns 538/5* 

والن  زیست ؤرفتار مس
 عمومیحوزة محیطی در 

82/5** 235/5** 553/5* 287/5** 537/5* 238/5** 

ns  33و  %31ب  ترتیب غیرمعاادار و معاادار در سطح اطمیاان  **و  * و% 
 

 های آنمحیطی و مؤلفهزیست ةوالنؤبا رفتارهای مس محیطیزیست ةتجرب ةبررسی رابط -

ضاریب    محیطای نیاز از محاساب   زیسات   محیطی و تجربزیست  والنؤبین رفتار مس  برا  آزمون رابط

دهاد ک  ضریب همبستری محاسب  نده میاان ایان دو   همبستری پیرسون استفاده نده است. نتایج نشان می

معااسات کا  ناهروندانی کا      با  آن  . این استمعاادار  33/5است ک  در سطح اطمیاان  512/5متغیر برابر 

بیشتر  در قبال محی  زیست نهر تبریاز از خاود     والنؤدارند، رفتارها  مس محیطی بیشتر زیست  تجرب

  دهاد.نشان می

محیطای نیاز   زیسات   والنؤفتار مسا متغیر رسازندة ها  محیطی با مؤلف زیست  بستری تجرببررسی هم

بساتری  محیطی خصوصای و عماومی ناهروندان هام    زیست  النؤودهد بین این متغیر با رفتار مسنشان می

بیشتر نهروندان در محی  زیست طبیعی، بر رفتارهاا  زیسات     معاادار وجود دارد. ب  عبار  دیرر، تجرب

-زیسات تجربا   بساتری میاان   هام  (3جدول ) .عمومی تأثیر داردحوزة خصوصی و حوزة محیطی آنان در 

  د.دهمحیطی را نشان میزیست  والنؤها  رفتار مسمحیطی و ناخ 
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 محیطیزیستتجربة های آن با متغیر محیطی و مؤلفهزیست ةوالنؤبستگی بین رفتار مسهم -9 جدول

 متغیر مستقل

 ضریب همبستگی

 ةوالنؤرفتار مس

 زیست محیطی

زیست محیطی در  ةوالنؤرفتار مس

 خصوصیحوزة

زیست محیطی در  ةوالنؤرفتار مس

 عمومیحوزة 

 **522/5 **28/5 **512/5 محیطیزیست  تجرب
 %33معاادار در سطح اطمیاان  **

 

 محیطیبر رفتار زیست محیطیزیستتجربة محیطی و مدل رگرسیونی تأثیر متغیرهای نگرش زیست -  

بیای تغییرا  متغیر وابسات ، از تحلیال   دام از متغیرها در تبیین و پیشبرا  تعیین سهم و میزان تأثیر هرک

قبال از تحلیال ماورد    بایاد  هایی است کا   فرضنود. تحلیل رگرسیونی، دارا  پیشرگرسیونی استفاده می

ها حذف مقادیر ناهمساز است. ناهمسازها ماوارد  باا مقاادیر ناامعقول در     آنجمل  بررسی قرار گیرند؛ از 

  و از مشاخّ  5  نااخ  تفااو  ماهااالنوبیس   ست و در این پژوهش، مقادیر ناهمساز توسّا هاادهمیان د

 جریان تحلیل کاار گذانت  ندند.

ها  تحلیل رگرسیونی اسات، از  فرضبودن توزیع خطاها ک  یکی دیرر از پیشبرا  آزمون فرض نرمال

و مقادار قابال قباول ایان      است 5-7آن بین تغییرا    استفاده نده است ک  داما 2واتسون -آزمون دوربین

واتساون   -در این پژوهش مقدار محاسب  نده بارا  ضاریب دورباین   . است 2ناخ  مقادیر نزدیک عدد 

 هستاددیرر مستقل ها از همماندهدهد خطاها یا باقیاست ک  نشان می 52/2برابر با 

یش از انجام تحلیل رگرسیونی آزماون  پباید ی در رگرسیون نیز از جمل  موارد  است ک  خطّ  همندّ

  ضارایب  متغیار وابسات  توسّا    ،ناده دهد ک  چ  مقادار  از واریاانس تبیاین   این ناخ  نشان می نود.

  (. نااخ  ماورد توجّا   5833یابد )کرلیاجار،  بستری متغیرها  مستقل افزایش میرگرسیونی ب  خاطر هم

ی باالست کا  تحلیال رگرسایونی را    نشان از هم خطّ آن 55ک  مقادیر باالتر از  است VIFبرا  این آزمون 

 ی است.خطّک  نشان از عدم هم است VIF ،572/5کاد. در این پژوهش، مقدار میمختل 

در این جا نیز . ها  متغیرها  وارد نده در تحلیل استبودن دادهینرط دیرر تحلیل رگرسیونی نیز کمّ

؛ ناوند ا  در ن ر گرفت  مای فاصل انی معمول است، در سطح ها  انسمتغیرها با اغماضی ک  در تحلیل داده

 نود.ها  تحلیل رگرسیون، تحلیل رگرسیونی انجام مینرطبا برقرار  پیشباابراین 

                                                           
1 Mahalanobis Difference 

2 Durbin-Watson 
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محیطای  زیست  والنؤدر این پژوهش، برا  تعیین سهم تأثیرگذار  نسبی متغیرها  مستقل بر رفتار مس

دهاد متغیرهاا  ماورد آزماون باا ضاریب       مای نشاان   (55دول جا )نتایج . از تحلیل رگرسیونی استفاده ند

 1/55محیطی رابط  دارناد و در مجماوع حادود    زیست  والنؤبا رفتار مس 751/5همبستری چادگان  معادل 

وسایل   کااد. آن بخش از واریانس متغیر وابست  کا  با    میدرصد از تغییرا  متغیر وابست  پژوهش را تبیین 

نشده متأثر از متغیرها  دیرر  است ک  در این مقال  تبیینرگرسیون معادل  ه در متغیرها  مستقل وارد ند

 مورد بحث قرار نررفت  است.
 نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره - 11جدول

 واتسون -ضریب دوربین تصحیح شده 2R  واریانس تبیین شده ضریب همبستگی چندگانه

751/5 558/5 523/5 52/2 
 

 نیگرسیولیل واریانس ضرایب رنتایج تح  -11جدول

 *معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 555/5 352/71 535/58 2 522/22 رگرسیون

   231/5 775 833/521 باقی مانده

    772 115/515 کل
 %33معاادار در سطح اطمیاان  *

 

بر آن دارد ک  مدل رگرسیونی پاژوهش  داللت  Fنود، نسبت میمالح   ( 55جدول )طور ک  در همان

-زیسات   والنؤحاضر مدل مااسبی برا  تبیین متغیر وابست  است؛ ب  عبارتی، متغیرها  مستقل نررز مسا 

رفتاار  وابسات   ناده در مادل رگرسایونی قادرناد کا  تغییارا  متغیار        وارد محیطیزیست  تجربمحیطی و 

نده نشان نیز مقدار ثابت )عرض از مبدأ( محاسب ( 52جدول )محیطی را توضیح دهاد. در زیست  والنؤمس

محیطی برابر با زیستمسؤوالن  رفتار پای  دهد ک  اگر تأثیر متغیرها  مستقل موجود کاترل نوند، مقدار می

 . است 718/2
 

 رگرسیونی ةضرایب تبیین متغیرهای واردشده در معادل -12جدول 

 *ناداریمع t بتای استاندارد استاندارد نشده B مدل

 555/5 332/3 5 718/2 عرض از مبدأ

 555/5 325/3 835/5 725/5 محیطیزیست  والنؤنررز مس

 552/5 553/8 582/5 851/5 زیست محیطی  تجرب
 %33معاادار  در سطح اطمیاان *
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 سازی معادالت ساختاریمدل -  

ده است، بارا  آزماون     نی  در بخش ن ر  ارادر پژوهش حاضر از آن جا ک  یک مدل ن ر  مشخّ

انجاام   5افازار لیازرل     نارم ساز  توسّساز  معادال  ساختار  بهره برده ند. مدلاین مدل ن ر  از مدل

زمان رواب  بین متغیرها  مدل سااجش  هم. ویژگی ارزنماد مدل معادال  ساختار  تحلیل و پردازز ند

ختار  ارزیاابی بارازز مادل فارض ناده      ساز  معادال  سا(. کاربرد دیرر این مدل5838است )کفانی، 

- یا ز مدل ارابرا  ارزیابی براز 2ها  نیکویی براززناخ از ها  مشاهده نده است ک  دادهوهش با پژ

گیر  و مدل سااختار ( آماده اسات.    اندازهمدل اساسی پژوهش )مدل ( 8نکل )در  نود.مینده استفاده 

محیطای و  زیسات )نررز  متغیر پاهان ایی ک  رو  دوبارها  عاملی ناخ  هنود، طور ک  دیده میهمان

-ها  متغیرها  پاهاان با   ناخ اکثر باابراین  هستاد؛ویا نزدیک ب  آن  7/5باالتر از  محیطی(زیسترفتار 

محیطای باا   زیست  والنؤها بار نده اند. در بخش ساختار  نیز متغیر نررز مسآنطور نسبتاً مااسب رو  

مقدار قابل قبول  58/5 محیطی با ضریب مسیر استانداردتجرب  زیستو متغیر  83/5 ضریب استاندارد مسیر

مادل سااختار     طاور هماین ، کاادمیمحیطی را تبیین مسؤوالن  زیستو معاادار  از واریانس متغیر رفتار 

محیطای  مساؤوالن  زیسات  بار نرارز    8/5 محیطی با ضاریب مسایر  زیست  نشان می دهد ک  متغیر تجرب

  تأثیرگذار است. نهروندان
 

 
 مدل اساسی پژوهش -3شکل 

                                                           
1 LISREL (Linear Structural Relationships) 

2 Goodness of Fit Indices 
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ها  مشاهده ناده را نشاان   دادهها  نیکویی برازز ساختار ن ر  مطرح نده با ناخ  (58جدول ) 

 51/5. این آماره در سطح خطاا   است 8آزاد   ج با در 313/53دهد. مقدار آماره کا  اسکوئر برابر با می

  آماردانان تأکیاد دارناد کا     البتّ، مدل مورد ن ر کفایت الزم را ندارد دهد ک میدار نده است و نشان معای

زیرا مقدار کا  اسکوئر نسبت ب  حجام نمونا     د؛در استفاده از این آماره باید احتیاط الزم ب  کار گرفت  نو

ین بااابرا ؛ آماار  بارازز دارد  جامعا   کاد ک  مدل ب  طور کامل با میت دارد و عالوه بر آن فرض حساسیّ

با مقادیر  AGFIو  GFIها  ناخ  ندند.افزار لیزرل نیز بررسی نرمنده در ارای ها  مهم دیرر ناخ 

و  53/5نیاز کمتار از    RMSEحاکی از برازز قابل قبول مادل هساتاد. مقادار نااخ       351/5و  338/5

 . استنده  یمدل ساختار  اراامیدوارکاادة برازز  ةدهادنشان
 

 نیکویی برازش مدل ساختاری هایشاخص -13جدول 

 مدل ساختاری پژوهش

 شاخص های نیکویی برازش

Chi-Square P-value RMSE GFI AGFI CFI 

313/53 55523/5 523/5 338/5 351/5 323/5 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .6

ندان محیطی نهروزیست  والنؤنااختی تأثیر نررز مسپژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکرد  جامع 

هاا  آنمحی  زیست مربوط ب  نهر محل سکونتشان را در رفتار زیست محیطی  آنان درتجرب  طور و همین

محیطای ناهروندان   زیست  والنؤدهاد ک  میانرین رفتار مسمیها  پژوهشی حاضر نشان . یافت کادبررسی 

محیطی ب  عاوان متغیار  ترفتار زیسسازندة . بررسی ابعاد استدرصد از مقیاس تعریف نده  1/57تبریز  

نده بارا  بُعاد رفتاار    درصد از مقیاس تعریف 22/35دهد ک  نهروندان با کسب میانرین وابست  نشان می

محیطای را در ایان بُعاد با      رفتار زیستحوزة عمومی، باالترین نمره در حوزة محیطی در زیست  والنؤمس

 1/23خصوصای نیاز میاانرین نمراتشاان،     حاوزة  در محیطی زیستمسؤوالن  در بُعد رفتار . اندآوردهدست 

  اسات. بارا  توضایح    متوسّ این بُعد بوده است ک  مقدار آن کمی بیشتر از حدّ ةنددرصد مقیاس تعریف

تاوان  عماومی نیاز مای   حوزة نان نسبت ب  خصوصیحوزة محیطی تر نهروندان در رفتار زیستپاییننمرة 

هاا   حمایتی دارند، ب  عباارتی حمایات    عمومی جابحوزة ی در محیطبیان کرد ک  اغلب رفتارها  زیست

 ن والؤرفتارهاا  مسا    محای  زیسات زیرمجموعا   حاوزة  دولتای در    والنؤنهروندان از عملکردها  مسا 

 ةمحیطای در حاوز  زیسات مساؤوالن   گیرد، در حالی ک  رفتارها  عمومی قرار میحوزة محیطی در زیست

و تالز و عالقماد  او برا  صرف وقت و گاهی نیز هزیاا  بار   خصوصی در اغلب موارد ب  نخ  فرد 
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خصوصای  حاوزة  محیطی در زیست  والنؤتر رفتار مسپایینمیانرین  ةکاادتبیینتواند این دلیل می. گرددمی

ت اقتصااد  و معیشاتی   ت ضاعف وضاعیّ  دهد ک  ب  علّها نشان می  یافت البتّ، عمومی باندحوزة نسبت ب  

حاوزة  بار)در هار دو   محیطای هزیاا   زیسات   والنؤها  مربوط با  رفتارهاا  مسا   ، گوی نهروندان در کل

. برا  مثاال  استها  رفتار  خصوصی و عمومی( دارا  میانرین نمرا  بسیار پاییای نسبت ب  باقی گوی 

رند   دولت برا  امور محی  زیست تمایلی ندانان توسّماهیان   بیشتر نهروندان نهر تبریز ب  صرف یاران

ت اقتصااد  بارا    ت امایّا ماهیانا  و با  عباارتی اولویّا      ب  این یارانا ها آنت احساس نیاز و این امر ب  علّ

نخصای را بار اساتفاده از      نقلیا   ( و یا اغلب نهروندان استفاده از وسایل 2553، صالحی) استنهروندان 

عدم تجهیز مااسب وساایل حمال   ت تواند ب  علّوسایل حمل و نقل عمومی ترجیح می دهاد ک  این نیز می

خودرو  نخصی و تبدیل آن ب    و نقل عمومی و نارسایی در ن ام حمل و نقل عمومی نهر  و نیز جاذب

والن  در قباال محای  زیسات نتاایج     ؤرفتارهاا  غیرمسا   بااابراین ؛ یک نوع ناخ  مازلت اجتماعی باند

 .استروندان بسیار ضرور  و حیاتی ک  آگاهی از آن برا  نهدارد آمیز  برا  محی  زیست مخاطره

-زیست  والنؤمحیطی نهروندان حاکی از آن است ک  میانرین نررز مسنتایج مربوط ب  نررز زیست

کا  میازان بااالیی را نسابت با  میاانرین رفتاار         اسات درصد از مقیاس تعریف ناده   38/51ها آنمحیطی 

کاااد کا    العا  پیشین نیز این امر را تأییاد مای  ها  مطدهد. یافت ( نشان می1/57محیطی )زیست  والنؤمس

-زیسات   والنؤمحیطی باالتر از نمرا  رفتار مسا زیست  والنؤها نمرا  نررز مستقریباً در تمامی بررسی

  ها  لاذّ ناخ (؛ 5،2558؛ لیدلی2552؛ د  پلسماکر، دریزن و رایپ،2555)میلفونت، محیطی بوده است

 53محیطی با میانرین نده و باور ب  تهدیدها  زیستاز مقیاس تعریف درصد 22/35از طبیعت با میانرین 

دهاد؛ بااابراین اغلاب ناهروندان اظهاار     می  ب  باالیی را نشان نده، مقادیر متوسّدرصد از مقیاس تعریف

محیطای را بااور دارناد و    برند و نیز تهدیدها  زیست  میاند ک  از حضور در طبیعت نهر تبریز لذّدانت 

ها  اعتقاد ب  آورند. ناخ را نوخی و یا مانورها  سیاسی یا تبلیغاتی در سطح جامع  ب  حساب نمی آن

  انساان بار طبیعات دارا     درصد، اعتقاد ب  عدم تسلّ 38حفاظت از طبیعت ب  خاطر انسان دارا  میانرین 

درصاد نسابت با      22/52ن بردار  انسان از طبیعات دارا  میاانری  درصد و اعتقاد ب  عدم بهره 27میانرین 

طاور  درصد از نهروندان نهر تبریز با   22آید، ها بر میطور ک  از این یافت . هماناستنده مقیاس تعریف

دانااد. ایان     انسان بر طبیعت اعتقاد دارند و طبیعت را برا  اساتفاده انساان مای   میانرین، ب  ضرور  تسلّ

  تعداد نهروندان نهر تبریز با این ناوع نرارز   ست و البتّمحیطی مغایر ازیست  والنؤاعتقاد با نررز مس

                                                           
1 Laidley 
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کم نیست. ب  عبارتی، اغلب نهروندان تبریز از سویی ب  حفاظت از محی  زیست ب  خااطر مااافع انساانی    

کااد. این یافت  حاکی از   انسان بر طبیعت را نیز رد نمیمعتقدند و از سو  دیرر، تا حدود  ضرور  تسلّ

جهان بیای ک  ارزز ذاتی را ن  ب  محای   است. محور در برخی افراد نهر تبریز  -اور فاّبیای وجود جهان

طور کا  پایش از ایان در مباانی ن ار       همان .ل می نودیاقتصاد  جامع  قا  زیست بلک  ب  رند و توسع

و  دانااد محور را ضد محی  زیسات مای   -اور بیای فاّ( جهان2555) پژوهش بیان ند، دانلپ و همکارانش

والن  نسابت  ؤگیر  افراد را ب  رفتارها  مسها معتقدند ک  جوامعی با این جهتآن را ب  چالش کشیدند. آن

-زیسات   والنؤهاا  نرارز مسا   با این حال، سایر نااخ  (. 2558، بار) کادب  محی  زیست متمایل نمی

 اند.دادهمحیطی مقادیر باالیی را ب  خود اختصاص 

تجربا   محیطی، متغیر ساومی با  ناام    زیست  والنؤمتغیرها  رفتار و نررز مسدر این مقال ، عالوه بر 

محیطای  زیسات تجربا   آمارها  توصیفی مربوط ب  متغیار  نیز وارد مدل پژوهش نده است.  محیطیزیست

نمارة   درصد از مقیاس تعریاف ناده،   38/15نهر تبریز با کسب میانرین نمره  دهد ک  نهروندانمینشان 

زیسات محیطای از میازان حضاور     تجربا   اند. این مقدار آوردهمحیطی ب  دست زیستجرب  تمتوس  را در 

-هماان  دست آمده اسات. ب   غیره هایی ماناد پارک ائل گلی، باغالرباغی، کوه عیاالی ونهروندان در محی 

در نادن  غارع هاا در پای   محیطی نهروندان نشان می دهد، آنزیست  طور ک  مقدار ن  چادان باال  تجرب

-نمای ها  اقتصاد  و اجتماعی خود فرصت چادانی برا  حضور در فضاها  طبیعی ناهر  پیادا   فعالیّت

محیطی، حضور و ارتباط با طبیعات و فضااها    زیست  والنؤدر حالی ک  برا  ارتقا  رفتارها  مسئ، کااد

ک  پیش از این نیز طور همانطبیعی و افزایش تمایال  عاطفی و درونی نسبت ب  طبیعت تأکید نده است. 

فضاها  طبیعی بکار و یاا مصااوع دسات     تجرب  محیطی در این پژوهش، زیستتجرب تأکید ند، ماطور از 

محیطی مساتقیم  زیست  تجرب ،لنوع اوّ  ها ب  تجرببررسیک  در برخی  استانسان در نهر و اطراف نهر 

  نود.میزیست محیطی غیرمستقیم گفت    نوع دوم، تجربتجرب  و ب  

هاا و  گیر جهتها خود را جزئی از آن بداناد و کمتر انساننود تا میحضور در طبیعت موجب   تجرب

محوران  در برخورد با محی  طبیعی اطراف خاود دانات  بانااد. ایان در حاالی اسات کا         انسانرفتارها  

ایان ناوع نرااه با      . ندبارر« دیرر »و یک « خود کامل»بسیار  از افراد تمایل دارند تا جهان را بر اساس 

ها انسانسادگی یک سیستم مکانیکی است ک  ب کاد ک  جهان طبیعی میر را تقویت جهان اطراف، این تصوّ

وابساتری   بار  محققاان  .کااد و یا آن را تخریبکرده بردار  ت از آن بهرهتواناد آزادان  و بدون محدودیّمی

  عاوان بخشی از طبیعت غیرسلسل  مراتبی ک  در آن تمام و بر نقش بشر ب کاادمیدرونی تمام حیا  تأکید 
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دیاویس،  (. 5835،کااد )بدر  گرگر ، عباسزاده و علیازاده اقادم  میند، تأکید سازمیاجزا یکدیرر را متأثر 

محی  زیست، درک افراد از اتکا  متقابلشاان با  طبیعات را      کااد ک  تجرب( مطرح می2553گرین و رید )

کاد. ناواهد  میها برا  مراقبت و محاف ت از محی  را فراهم انریزة آناین پای  و اساس دهد و افزایش می

هاا با  طبیعات، ماااظر طبیعای، پارورز       آن  توان در رغبت و عالقمیها در انسان را گیر این نوع جهت 

ق را با   طبیعت، یک نررز مراقبت خلّاع و عمی  تجربگیاهان در مازل و نرهدار  حیوانا  مشاهده کرد. 

آورد ک  اساس یک سیستم اخالقی است. این احترام انسان برا  دنیا  طبیعی موجب بروز هیجام میوجود 

نود و میبرابر طبیعت  ت اخالقی درولیّؤو احساس مسحیر  و نرفتی در رویارویی با پیییدگی طبیعت 

 دهد.رفتارها  مراقبتی از طبیعت را ب  صور  پایدار نکل می
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