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 چکیده
 ویی وس سودجحها و بهره ور  از منابع طبیعی و ناپذیر انساناشتها  سیر 

بع   منازون براتهدید  روزافداران و تولیدکنندگان بزرگ طلبی سرمایهافزون
 از  اربسی توجه مورد زیستمحیط بنابراین مسألهگردد. طبیعی محسوب می

یت اجتماعی، است. این مقاله به بررسی رابطة فعال گرفته قرار اندیشمندان
. ه استرداختی شهروندان ساکن تهران پزیستمحیطارتباط با طبیعت با رفتار 

داد ین تعلدول جامعه آمار  افراد ساکن شهر تهران بوده که با استفاده از ج
یر  گونه ه از شیوۀ نمنفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاد 384

ن از آلیل تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که تح
ه اد کها  پژوهش نشان دطریق نرم افزارآموس صورت گرفته است. یافته

ی رابطه زیستمحیطمیان متغیر فعالیت اجتماعی و ارتباط باطبیعت با متغیررفتار
ه ص ریشساختار  نشان داد که شاخمعنادار وجود دارد. نتایج معادالت 

، برازش 95/2، نسبت کا  اسکوئر به درجه آزاد  برابر 07/0میانگین برابر 
-تار  مدلاست. با توجه به شاخصها  معادالت ساخ 92/0مقتصد نیز برابر 

اعی و اجتم عالیتنتیجه اینکه فها  ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده. 
 ی دارند.زیستمحیطمی در رفتارها  رابطه با طبیعت نقش مه
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Abstract 

The intangible appetite of humans and the produc-

tivity of natural resources, and the sense of profli-

gacy and addiction of capitalists and large produc-

ers, are a growing threat to natural re-

sources.Therefore, the environmental issue is con-

sidered by many scholars.This article examines the 

relationship between social activity, relationship 

with nature and environmental behavior of citizens 

living in Tehran. The  residents of Tehran were the 

statistical population , using a Lin table, 384 people 

were selected as sample size and selected by simple 

random sampling method.The survey instrument 

was a questionnaire and its analysis is conducted 

through Amos software. The findings of this study 

showed that there is a significant relationship be-

tween the social activity variable and the relation-

ship with nature with  the environmental behavior 

variable.Structural equation modeling results indi-

cated that the index root mean  is 0.07, the square to 

degrees of freedom is 2.95, Parsimonious fit indices 

is also 0.92. According to indicators of structural 

equation, the presented models had a good fit. As a 

result, social activity and relationshipswith nature 

play an important role in environmental behavior. 
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 مقدمه
د ، ها  اجتماعی، اقتصاها  اخیر، به فهرست بحراندر دهه

شوند مشکالت سیاسی و ارزشی که تهدیداتی جد  محسوب می
 ه بشرکانیرا نیز باید اضافه کرد. از زم زیستمحیطها  و بحران

و ین ابر  پا به رو  کره خاکی گذارده است تعامل مداوم و پایدا
ابی ستیدبیعی برقرار بوده است. اما با رشد جمعیت و و جهان ط

 عتیبه اختراعات و کشفیات جدید علمی که او را به سو  صن
و  میلا  را به طبیعت تحکرد، تقاضا  فزایندهشدن رهنمود می

سی کباعث تخریب منابع آن گردید. به طوریکه امروزه دیگر 
رات ییهان، تغتواند ادعا کند که مسائلی همچون گرم شدن جنمی

ص آب و هوایی، آلودگی هوا، کاهش منابع سوخت فسیلی مخت
که  قشیکشورها  توسعه یافته است. باید عموم مردم به خاطر ن

ند. دارند از عمق فاجعه مطلع باش زیستمحیطدر حل معضالت 
محور این بحران هم خود انسان است. انسان به خاطر 

ن ودش را گرفتار ایها و مشکالتی که داشته خخواهیزیاده
یدا ت پبحران و فاجعه کرده و اگر بخواهیم از این بحران نجا
 شینینهر کنیم دوباره باید خود انسان به صحنه بیاید. بررسی ش
ست ازم الده و نگرانی و ناامنی که به دنبال این تغییرات ایجاد ش

م مرد تارمورد بررسی قرار گیرد. امروز نیازمند تغییر شیوه رف
. یکی از راهکارها  اجتناب از آسیب رساندن به هستیم
به  هاو جلوگیر  از تخریب آن، تغییر رفتار انسان زیستمحیط

 .( (Quimbita,2005گرایانه است. سمت و سو  ابعاد طبیعت
دهد، سبب زیستی که هر از گاهی رخ میها  محیطفاجعه

. به عمل آید زیستمحیطموضوعات ه شده تا مطالعاتی دربار
 زیستمحیطتوان نوعی رابطه انسان و ی را میزیستمحیطرفتار 

دانست. اندیشمندان از زوایا  گوناگون مفهوم رفتارها  
ی را مورد بررسی قرارداده اند. استرن دو تعریف از زیستمحیط
، 1. تعریف معطوف به تأ ثیر1دهد: ی ارائه میزیستمحیطرفتار 

ترسی به مواد و انرژ  در میزان تغییر  که این رفتار در دس
ها  خود کند و یا ساختار و پویاییایجاد می زیستمحیط

. تعریف 2سازد و ها و زیست کره را دگرگون میاکوسیستم
، تعریف از نقطه نرر فاعل به عنوان رفتار  2معطوف به نیت

گیرد است که با قصد و نیت ایجاد تغییر در محیط صورت می
Ismaili,2009)). 

برخورد مشخصی  زیستمحیطا  افراد دربارۀ جامعه در هر
دهند که ممکن است مسئوالنه یا غیرمسئوالنه از خود نشان می
با بیشتر مسائل و  زیستمحیطها و رفتارها  باشد. کنش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. impact-oriented 

2. intent-oriented 

ی رابطه دارد مانند ارتباط با طبیعت و زیستمحیطتهدیدات 
ی زیستیطمحفعالیت اجتماعی که پیوند اجتناب ناپذیر با رفتار 

ی و دوستی با طبیعت زیستمحیطدارد. از طریق تغییر رفتارها  
توان به تولید و مصرف کاالها  هماهنگ با طبیعت پرداخت. می

ی منجر به مصرف بهینه انرژ  زیستمحیطتغییر رفتارها  
طوریکه رفتارها  افراد با طبیعت مضر نبوده و ارتباط گردد. بهمی

ی دوستانه خواهد بود. با توجه به اهمیت انسان با طبیعت ارتباط
-سالمسأله پژوهش حاضر این است که  زیستمحیطموضوع 

را تجربه کرده  زیستمحیطها  اخیر کشور ما نیز آسیب ها 
-است. مسائل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، پسماندها و رشد بی

رویه جمعیت، خرید و تملک آسان خودرو، افزایش روزافزون 
  اولین چیز  است که توجه هر شهروند را به سفرها  شهر
تبدیل به  زیستمحیطها  کند. به تبع، آلودگیخود جلب می

معضلی شده است که ساکنان کالن شهر تهران را تهدید 
ها  شدید تنفسی، آلرژ ، آلودگی هوا باعث عفونتکند. می

و سرطان ریه شده است اما برا  حل  ها  مزمن تنفسیبیمار 
با وجود برنامه جامع مسئوالن هیچ عزمی  زیستمحیطبحران 

باشد. از این اما نقش شهروندان کلید  میبرا  اجرا  آن ندارند 
فهم  زیستمحیطرو شهروندان تهران نیاز دارند که از شرایط 

عمیقی بدست بیاورند تا بتوانند رفتارها  خود را با اصول 
ها  ودگیهماهنگ کنند که منجر به کاهش آل زیستمحیط
گردد و این امر یکی از معضالت اصلی شهر تهران  زیستمحیط
ی افراد روز به روز زیستمحیطباشد. لذا اصالح رفتارها  می

 .شود بیشتر احساس می
یق، برا  شناخت بیشتر و تجزیه و تحلیل متغیرها  تحق
ت. اس شاید بتوان گفت پیشینة پژوهشی نیز از ضروریات تحقیق

ر ن دمختصر و اجمالی به تحقیقاتی که تا کنو ابتدا به طور
 پردازیم.ی انجام شده میزیستمحیطراستا  تبیین رفتار 

( (Kalantari et al.,2007کالنتر  و همکاران 
تحقیقی تحت عنوان عوامل اجتماعی اثرگذار بر رفتار 

ی شهروندان در تهران انجام دادند. آنها در این زیستمحیط
از ساکنان تهران که به صورت تصادفی نفر  1200تحقیق با 

ی، عقاید، دانش زیستمحیطانتخاب شده بودند در مورد رفتارها  
مصاحبه کردند. نتایج تحقیق نشان  زیستمحیطو منابع دانش 

ی مردم در مناطق شهر  به صورت زیستمحیطداد که رفتار می
مستقیم یا غیرمستقیم از متغیرهایی نریر سن، جنس، درآمد، 

، قانونگذار  زیستمحیطا  از مسائل صیالت، دانش پایهتح
، احساس نگرانی و آماده زیستمحیطها  ، نگرشزیستمحیط

پذیرد. در این تحقیق ی تأثیر میزیستمحیطساز  برا  رفتار 
ا  ساکنان مشخص شد که تحصیالت و افزایش دانش پایه
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اساتشان شان را تغییر داده و احستواند نگرش محیطیتهران می
سوق دهد. تفاوت معنادار  بین زنان و  زیستمحیطرا به سو  

آماده ساز  برا  عمل و  زیستمحیطمردان در موارد نگرش 
احساس فشار وجود نداشت اما نررات مردان و زنان در مورد 

کردند که متفاوت بود. زنان تأکید می زیستمحیطقانونگذار  
افی هستند و اگر این ک زیستمحیطقوانین موجود در مورد 

گیر  و جدیت بیشتر  اجرا شوند مشکالت قوانین با سخت
حل خواهند شد. بیشتر مردان معتقد بودند که این  زیستمحیط

قوانین کافی نبوده و دولت بایستی قوانین بیشتر  را به تصویب 
وادار کند.  زیستمحیطبرساند تا مردم و عامالن را به حفاظت از 

و همچنین آمادگی برا  عمل محافرت از احساس نگرانی 
در بین ساکنان شمال شهر تهران بیشتر از ساکنان  زیستمحیط

 مرکز و جنوب این شهر بود.
 ( در (Khoshfar et al.,2009خوش فر و همکاران 

ی زیستمحیطمقاله دیگر  تحت عنوان سرمایه اجتماعی و رفتار 
و رفتار مردم استان مازندران رابطه سرمایة اجتماعی 

ال به س 18نفر  از افراد  422ی را بر اساس نمونه زیستمحیط
رار ی قباال ساکن در مناطق شهر  استان مازندران، مورد بررس

ین ا  باند. سؤال اساسی محققان این است که: آیا رابطهداده
 زیستیطمحسرمایة اجتماعی و ابعاد آن با رفتار مردم نسبت به 

ها  فتاراین تحقیق حاکی از آن است که رها  وجود دارد؟ یافته
غلب در مناطق مورد مطالعه، ا زیستمحیطمسئوالنه نسبت به 

بع جویی در مصرف انرژ  و سوخت و حفاظت از مناشامل صرفه
اد افر اند که رفتارطبیعی بوده است. محققان مذکور نتیجه گرفته

درصد  30درصد مسئوالنه و  70مورد مطالعه درحدود 
ین ر اها  تحقیق مذکووالنه بوده است. از جمله یافتهغیرمسئ

  رهااست که سرمایة اجتماعی، همبستگی مثبت و قو  با رفتا
حی داشته است. خوش فر و صال زیستمحیطمسئوالنه نسبت به 

 واین رابطه قو  را ناشی از هنجارها  اعتماد، مشارکت 
 عیبیاحساس امنیّت بر کنش اجتماعی افراد نسبت به محیط ط

 اند.پیرامون خود دانسته
کار مشترکی با  (Kairser et al.,1999)کایزر و همکاران 

به عنوان عامل  زیستمحیطها  این مضمون ارائه دادند که نگرش
باشند. آنها معتقد ی میزیستمحیطپیش بینی کننده قو  رفتارها  

ند بودند که مطالعات پیشین در این زمینه با شکست مواجه شده بود
 زیستمحیطزیرا در توجه به سه عامل پیش بینی کننده مهم نگرش 

. 1کوتاهی به خرج داده بودند. این سه عامل از نرر آنها عبارتند: از 
. فقدان سنجش 2فقدان ارائه مفهومی منسجم و یکپارچه از نگرش؛ 

ها  رفتار  . فقدان توجه به محدودیت3ارتباط بین نگرش و رفتار و 
ها  این تحقیق از طریق توزیع ها  عام. دادهرلکنت فراسو 

میان اعضا  دو شرکت حمل و نقل سوئیس البته با پرسشنامه 
آور  شده بودند. این مطالعه شامل ها  مختلف جمعایدئولوژ 

ی با استفاده از شیوه تحلیل زیستمحیطبررسی سه بعد اساسی رفتار 
ها  ، ارزشزیستیطمحعاملی بود. این سه بعد عبارتند از: دانش 

و نیت رفتار زیست بومی. یک بعد دیگر مورد سنجش در  زیستمحیط
که رفتار  1این مطالعه رفتار اکولوژیکی عمومی است که با مقیاس راش

را به واسطه مالحره تمایل به شیوه رفتار بیولوژیکی و مشکالت 
اجرا  رفتارهایی که وابسته به تأثیرات ماورا  کنترل رفتار 

سنجد، سنجیده شده است. الگو  معادله عی افراد میواق
ساختار  که از نتایج تحقیق به دست آمد مدل پیشنهاد  را 

 زیستمحیطداد. این مطالعه دانش و ارزش مورد تاًیید قرار می
واریانس رفتار اکولوژیکی  %75واریانس رفتار اکولوژیکی و  40%

 .((Kairser et al., 1999 نمودندعمومی را تبیین می
ی بیانگر زیستمحیطمطالعات انجام شده در حوزۀ رفتار 

باشد. تحقیقاتی که با این مرمون کمبود مطالعات علمی می
سال را مورد مطالعه قرار  20صورت گرفته بیشتر افراد باال  
هایی مانند دانش، ا  از مؤلفهداده است و تأکید برمجموعه

ا  است. از وجوه ینهنگرش، مشارکت، جنسیت و متغیرها  زم
تمایز این مطالعه با مطالعات پیشین تأکید مؤلفه ارتباط با 

باشد و از ی میزیستمحیططبیعت، فعالیت اجتماعی با رفتار 
سو  دیگر تفاوت جامعة آمار  و روش شناختی مدل معادالت 

گیر  رساند به اندازهساختار  که به پژوهشگر این یار  را می
تر و شناختی دقیقنزدیک گردد. و از لحاظ روشها  پنهان سازه

 زیستمحیطتر باشد. جامعه شناسان بینانهاز لحاظ کاربرد  واقع
ها  مربوط به ها و دیدگاهها  متفاوتی از نرریهبند تقسیم

اند. در راستا  ارائه و جامعه ارائه کرده زیستمحیطرابطه بین 
، واقع گرایی 2زیستطمحیفصل نرر  این تحقیق پارادایم جدید 

، نرریه رشد  ساختار  کاهن و نرریات مربوط به 3انتقاد 
دهند ارتباط با طبیعت بخش نرر  )تئوریکی( آن را تشکیل می

Goldblatt, 1996)). 
، متفکران رادیکال اقتصاد  شروع به 1960از اواخر دهه 

کردند. بسیار   زیستمحیطها  نرر  برا  بحران حلطرح راه
ها  تولید صنعتی با دید  انتقاد  نتیجه ررسی دقیق سیستمبا ب

ها تصورش را گرفتند که رشد نامحدود اقتصاد  که بیشتر مدل
دارند از نرر اکولوژیکی ناممکن است. دالی پیراژه با نسبت دادن 

ها  ماد  و آنتروپیک به مصرف نهایی مفهوم این محدودیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rasch 

2. New Environmental Paradigm 

3. Critical realism 
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گفته پیراژه رویکرد حالت حالت پایا  اقتصاد را بنا نهاد. طبق 
پایا اساس اصول اولیه فیزیکی بیولوژیکی و اخالقی است و بی 

ها  کامپیوتر  قابل استنتاج از ساز واسطه و بدون کمک شبیه
آنهاست و با سرمایه )سهام( ثابت مردم و ثروت ماد  که در 

شود. پیراژه سطح منتخب و مطلوبی نگه داشته شده مشخص می
جریان ماد  تولید و مصرف پیرو سطوح "گوید: در ادامه می

باید کم شود نه جمعیتی مورد نرر و استانداردها  زندگی می
ها  تخریب فزاینده . این بحث اقتصاد  همراه با نشانه"زیاد

اکولوژیکی تفکرات جد  درباره یک اخالق جدید تولید  است. 
الت پایا به گفته دانلپ و ون الیر، لزوم رسیدن به یک اقتصاد ح

و نیاز به رد این ایده انسان « حفظ تعادل طبیعت»اهمیت 
هایی از ها است مثالمحورانه که طبیعت تنها برا  استفاده انسان

گیرند این تغییرها هستند. در رابطه با این تغییرات آنها نتیجه می
دهند و شاید بینی را تشکیل میهایی یک جهانکه چنین ایده

عاره سفینه زمین باشد که آن را پارادایم جدید بهترین بیانش است
 .((Dunlap& Liere,1978نامیدند  زیستمحیط

کاتون و دانلپ رویکرد  را اتخاذ کردند که آنرا پارادایم 
جدید اکولوژیکی نامیدند و اصرار داشتند که نگرانی درباره بحران 

نه تنها برا  جهان طبیعت پیامدهایی دارد بلکه  زیستمحیط
  جامعه انسانی هم نتایج مهمی به بار خواهد آورد. همانند برا

ریتزر، کاتون و دانلپ از لغت پارادایم برا  اشاره به تصویر 
ها  نرر  خاص بنیادین سوژۀ یک زمینه که قبل از دیدگاه

کنند. این رویکرد عرصة جدید  را برا  آید استفاده میمی
را به اندازۀ  زیستطمحیکند که توجه به جامعه شناسی مطرح می

فرایندها  سیاسی و اقتصاد  برا  درک شرایط اجتماعی 
داند. گزاره اصلی این چارچوب این است که هر ضرور  می

ا  یک پارادایم اجتماعی غالب دارد که به رفتار واقعی جامعه
ها  مرتبط است. مشخصه پارادایم اجتماعی غالب که طی قرن

است. در  1فته پارادایم معافیت بشرمتعدد در جامعه غربی رشد یا
ها معاف از قوانین طبیعت در نرر گرفته این پارادایم، انسان

شوند و در واقع، دربارۀ جهان طبیعی حکم می رانند. رشد می
-نامحدود انسان و اقتصاد پذیرفته شده است. کاتون و دانلپ می

دات بینی مسلط غربی، مردم را جدا از سایر موجوگویند که جهان
د. آنها معتقدندکه این تصورات اساساً بینو ارباب تقدیر خود می

ها  مدرن با این ایده غیر اکولوژیکی هستند. همچنین، انسان
اند که بشر از قوانین حاکم مبرا است. با توجه به تاریخ بزرگ شده

توسعه طلبی پیشرفت تکنولوژیکی و باال رفتن استانداردها  
توان علت رشد این در طی این دوره میزندگی در جامعه غربی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Human Exemptionalism 

 (.Dunlap& Cotton,1979)جهان بینی را درک کرد
 به زیستمحیطگرایی انتقاد  دربارۀ مسائل دیدگاه واقع 

 حاظلپردازد که طبیعت وجود دارد و وجودش به این موضوع می
ز اها مستقل است و متشکل شناختی مانند وجود انسانهستی

ز هایی مستقل ات معینی است که ویژگیموجودات یا خصوصیا
 .(Brown et al.,2005)ها دارندفرایندها  اجتماعی و انسان

ت اس ها  کلید  در واقع گرایی انتقاد  اینیکی از نکته
-یهت الکه یک دانش چند الیه برا  موجودات وجود دارد. به عل

ن ایابند  دانش و تعامل بین طبیعت خارجی و جامعه واقع گر
را از  زیستمحیطاند تا علم طبیعی مسائل آماده زیستمحیط

تژ  تراطریق فرایندها  طبیعی و اجتماعی بررسی کنند. این اس
ه امعگیرد که واقع گرایان انتقاد  جاز این موضوع نشأت می

تقاد  ی انرایگبینند. واقع انسانی را با رابطه متقابل با طبیعت می
ا ا برفه بین علت و معلول در پی آن است که یک رابطه یک طر

د أکیرابطه دیالکتیکی )دوطرفه( جایگزین کند این دیدگاه ت
ر سطح مشاهده پذی ا  ضرورتاً درکند یک پروسه شالودهمی

ی بها  قابل تحلیل تر از آن است که در دادهنیست و عمیق
  (Salehi,2010) .واسطه قرار گیرد

 -نت رشد  پیتر کاهن و همکاران او با ادامه دادن س
 «یعترابطه انسان با طب»نوان هایی با عساختار ، به پژوهش

انی تقریباً به سالگی تا جو 6اند. کاهن دریافت که افراد از پرداخته
ین اکنند. طور جهانی آلوده کردن یک منبع را نادرست تلقی می

قی خالبدان معناست که آنها آلوده ساز  را در حیطه مسائل ا
درصد  95ها نشان دادند که حدود مصاحبهدهند. قرار می
 ریرها  کودکان در پاسخ به این سؤال و سؤاالتی ناستدالل

، بیعتا طبروابط با حیوانات خانگی و مفاهیم مربوط به هماهنگی 
 5 ( وها  انسان محورانه )متمرکز بر بهزیستی انساناستدالل

ش رزاا ها  زیست محورانه )مرتبط بها، استداللدرصد استدالل
 .( (Kahn,1999ذاتی طبیعت( بودند 

ساختار  معتقدند که ساختارها  -طرفداران دیدگاه رشد 
گیرد. مفهومی کودکان از طریق تعامل با محیط شکل می

محورانه کودکان روستاها  بنابراین پایین بودن استدالل زیست
آور است. کاهن چنین فرض کرد که کودکان در دورافتاده شگفت

ها و موجودات غیرانسانی با زندگی در مورد آسیب به انساناوایل 
ها تمایز نیافته و هایی روبرو هستند اما این دغدغهدغدغه

نسنجیده هستند. کودکان عموماً نسبت به آسیب حساس هستند، 
بنابراین ساختارها  انسان محورانه و زیست محورانه از یکدیگر 

جودات زنده متمرکز شوند که دومی بر ارزش ذاتی موجدا می
شود. در ادامه شاید با پیوند دادن این دوساختار زیست می

تر هماهنگی بیشتر  ایجاد کند. هرچند چنین محورانة کامل
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ها نشان داده شد؛ استداللی تنها توسط درصد پایینی از آزمودنی
ها  مختلف مثالً از طریق یافتن شباهت اما کاهن به توضیح راه

ها و حیوانات و متوازن ساختن ها  انسانبین جسم و نیاز
ها پرداخت که از طریق آنها کودکان مورد ها و تفاوتشباهت

مطالعة او به این هماهنگی دست پیدا کردند. به طور کلی کاهن 
ها  ها  اساسی حاصل از پژوهشنتیجه گرفت که یکی از یافته

ها  مشارکتی این است که استدالل اخالقی کودکان فرهنگ
 2003)بسیار مشابه است  زیستمحیطمختلف در رابطه با 

Kahn,). 

ز انسان ه اکمعتقدان به دیدگاه فعالیت اجتماعی براین باورند 
شد است و برایش مهم است ر لحاظ روانی یک مخلوق اجتماعی

 کردهی نروحی عاطفی و اجتماعی یابد و احساس تنهایی و ناتوان
حل  ا رامسائل برخورد و آنهو بتواند به بهترین نحو ممکن با 

ت. م اسها  اجتماعی الزکند. نتیجه اینکه در هر سنی فعالیت
و  نیر وانفعالیت اجتماعی مهم عبارتند از: فعالیت داشتن به عن

ها  ها  محلی، شرکت در گروهداوطلب، عضویت در کانون
 رکتآموزشی، ورزشی و فرهنگی. بوچهولز وکاتون سه نوع مشا

 ها  عمومی کهکنند: شنیدن دیدگاهوصیف میاجتماعی را ت
رکت شره توانند عقاید خود را بیان کنند؛ مذاکاعضاء جامعه می

 خط کنندگان که اعضاء ذ  نفع جامعه در اتخاذ یک موضع یا
کنند و برنامه ریز  مشارکتی که مشی محیطی مشارکت می

طی اعضاء جامعه اساساً درگیر طراحی و اجرا  برنامه محی
 .((Buchholz &Catton,1999شوند می

یی اناشهروند ، معموالً مستلزم توازن میان سرسختی و تو
ها  آنان است. درک و توجه به نررات دیگران و خواسته

ا  لگوهاز: ادهند عبارتند ها را ارتقاء میشرایطی که این توانایی
نقش و راهنماها، تصمیم گیر  مشارکتی، مشارکت در 

ها  اجتماعی گروهی، کسب موفقیت، شبکهها، بحث سازمان
 حس وقابل اعتماد و حمایت کننده، آموزش، رشد مهارت عملی 

رح طتواند از ابتکار عمل یا مالکیت یک اهمیت شخصی که می
ه ها این است کحاصل شود. توصیة اساسی بسیار  از پژوهش

ا د تکودکان در سطح محلی در مسائل عمومی مشارکت داده شون
قش ت نا بتوانند شاهد فرایندها  مردمی عمل و تأثیرادر آنج

 .((Chawla & Cushing,2007خود باشند 
ها  اجتماعی الزم برا  فعالیت اشتراکی، شهروند  مهارت

مستلزم توانایی تفکر انتقاد  و درگیرشدن در حل مشکالت به 
باشد. مشکالت محیطی از نوع مشکالت شکلی خالقانه می
هایشان به آنها مرزها  نامشخصی دارند. مؤلفه .بدساختار هستند
ا  درهم تنیده، پارامترهایشان نامشخص و شکل پیچیده

ها  اجتماعی آنها متناقض و اطالعات مفقوده بسیار است. ارزش

 .(Ramsey,1993هیچ راه حل واحد  برایشان وجود ندارد )
ارتباط با طبیعت، الگوهایی از رفتار است که با زیست بوم 

سازد اهنگ است و چرخه طبیعی زیست بوم را مختل نمیهم
ها  ا  اما سیستمها  محیطی طبیعت چرخهزیرا سیستم

صنعتی انسان خطی است. امکانات طبیعی با مفاهیم دوستی 
 نیز مرتبط است که باید دارا  شرایط زیر باشد: 1زیست بومی

 عنابا  که به م. پایدار ؛ تأمین نیازها  جامعه به شیوه1
 آیندگان آسیبی وارد نشده و منابع طبیعی کاهش نیابد.

د . تولید محصوالتی که قابل اصالح و استفاده مجد2
 باشند.

و  ولیدتها و آلودگی از طریق تغییر الگو  . کاهش زباله3
 مصرف.
و  لوژ ها  اقتصاد  پیرامون تکنو. ایجاد مراکز فعالیت4

حافرت کند. تولید که به محیطی زیست توجه و از آن م
(Capra,2009). 

 رویکردها  مختلف ارتباط انسان با طبیعت و مفهوم
 در زندگی سبز، به فرهنگ همزیستی و مشارکت انسان، طبیعت

یعت طب وارائة راهبردها  طراحی برا  پایدار  و سالمت انسان 
ار دنیها  معاشاره دارد. به گفته الرنزن زندگی سبز با فعالیت

ر غییتبع تکیه دارد. این رویکرد بیشتر با کاهش مصرف و منا
ی دیشها  زندگی تکیه دارد. این رویکرد بازاننگرش به شیوه

عت نگرش انسان به حضور خود در هستی و در ارتباط با طبی
و  ستنا  دیگر و یا چگونگی زیاست. به عبارتی باید به گونه

دگی ا  از زنحضور خود در نرام هستی اندیشید. این مسیر شیوه
یز ها  تجدیدپذیر ناست که طبیعت حتی به صورت پاک انرژ 

 در خدمت مقاصد زندگی انسانی نیست بلکه انسان و شیوۀ
 واک پتر باید زندگی او نیز به عنوان جزیی از سیستمی بزرگ

 حیطمهمسو با طبیعت باشد. به عبارتی دیگر زیست انسان در 
 و با مشارکتمصنوعی و طبیعی در کلیتی متعادل یکپارچه 

 وتوانند زندگی و محیطی پایدار را شکل دهد تنگاتنگ می
ست اعت رویکرد  آگاهانه و مداوم برا  همزیستی انسان با طبی

(Taheri,2014). 

نیزبت و همکاران معتقدند که ارتباط با طبیعت برخی 
کنند. روابط را تبیین می زیستمحیطرفتارها  مسئوالنه 

ت بینشی را برا  رویارویی با شخصی با طبیعت ممکن اس
که عدم ارتباط با جهان طبیعی فراهم کند در حالی زیستمحیط

به تخریب سیاره ما منجر خواهد شد. نیزبت و همکاران متذکر 
شوند که با وجود جذابیت آشکار تنوع قابل توجهی برا  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eco- Friendly 
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رویارویی با طبیعت وجود دارد و چرا برخی احساسات عمیق و 
گونه که دیگران اینویارویی با طبیعت دارند در حالیمثبتی با ر

نیستند سؤاالت مهمی در مطالعه رفتارها  مسئوالنه 
( وابستگی و عالقه 1999)1است. کالس و مانتادا  زیستمحیط

ارتباط با طبیعت در حال و گذشته فرد را عاملی در تعیین رفتار 
توجه به  تزیسمحیطدانند. رفتار مسئوالنه مسئوالنه فرد می

عامل ارتباط با طبیعت افزایش چشمگیر  دارد. حفاظت 
ا  که فرد خودش را جزئی به طور مستقیم به درجه زیستمحیط

بیند ارتباط دارد اگر ما ارزش و احساسی از جهان طبیعی می
مرتبط با طبیعت داشته و تمایل داشته باشیم تا از  آن محافرت 

ترین هدف این رتیب مهمبدین ت .((Nisb et al.,2009کنیم
پژوهش، بررسی رابطة فعالیت اجتماعی و ارتباط با طبیعت با 

ها  توان فرضیهی است. در این خصوص میزیستمحیطرفتار 
 زیر را مطرح کرد:

 هرانی شهروندان تزیستمحیطبین فعالیت اجتماعی با رفتار  -
 رابطه وجود دارد.

ن هراشهروندان ت یزیستمحیطبین ارتباط با طبیعت با رفتار  -
 رابطه وجود دارد.
ن ی ایزیستمحیطگوناگون ارتباط با رفتار  ها بررسی نگرش

 ود.شدهد تا چارچوب مناسبی جهت تحلیل انتخاب امکان را می
بط روا ها  اساسی پژوهشبا استفاده از چارچوب نرر  و فرضیه

روابط بین متغیرها   1گردد. شکل میان آنها مشخص می
 دهد.پژوهش را نشان می تجربی این
 

 
 مدل تجربی پژوهش. 1شکل

 

 شناسی پژوهشروش
آور  است. جمع مطالعه پیمایش این در پژوهش روش

ها از طریق ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. انتخاب داده
شهروندان تهران با توجه به بومی بودن پژوهشگر و دست یابی 

گویی مناسب به اسخبه فهم این مسئله از سو  شهروندان و پ
سؤاالت از سو  آنها و دسترس بودن جامعه آمار  بوده است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kals and Montada 

 

 95-94ها  حاصل از دفتر آمار و اطالعات در سال گزارش
باشد. برا  میلیون نفر می 11تعداد شهروندان استان تهران برابر 

استفاده شده است. حجم لین  از جدول لینتعیین حجم نمونه 
ا دقت بیشتر  نسبت به فرمول کوکران و قادر است نمونه را ب

گیر  با سطوح خطاها و سطوح ها  انتخاب نمونهسایر روش
اطمینان متفاوت گزینش نماید. از آنجا که حجم لین، سطوح 

ها  خطاها  یک درصد و دودرصد تا پنچ درصد را در اندازه
آورد و این قضیه آمار  را که با متفاوت جمعیت بدست می

نمونه خطا  نوع اول و خطا  نوع دوم کاهش  افزایش حجم
گیر  دقت پژوهشگر کند، لذا استفاده از این روش نمونهپیدا می

کند و منجر به باال رفتن پایایی و روایی ابزار را بیشتر می
با استفاده از جدول  (. که(Lin table,1974گرددپژوهش می
استفاده از نفربه عنوان حجم نمونه تعیین و با  384لین تعداد 
؛ زیرا جمعیت شهر گیر  تصادفی ساده انتخاب شدندشیوۀ نمونه

-تهران زیاد است و امکان تهیه لیست یا چارچوب مشکل و وقت

 مرحله در پایایی و اعتبار احراز از پس پرسشنامهگیر است. 

 استفاده مورد نهایی مرحله در هاداده آور جمع برا  مقدماتی،

 پس هاو پرسش هاگویه برخیصور ،  جهت اعتبارگرفت.  قرار

 که استادان دانشگاه و کارشناسان نررخواهی از و مشورت از

پایایی برآورد منرور شدند. به اصالح بودند، ابهام و اشکال دارا 
ابزار، از روش آلفا  کرونباخ استفاده شده است. آلفا  کرونباخ 

دول آمده است. ارقام ج 1هر یک از متغیرها  فوق در جدول 
 باشند.ها از پایایی برخوردار میدهند که کل طیفنشان می

 
 ها  هر طیفمیران آلفا  کرونباخ )پایایی( گویه .1جدول 

تعداد  نام طیف
 گویه

مقدار 
 آلفا

 یزیستمحیطرفتار 
 ارتباط با طبیعت
 فعالیت اجتماعی

11 
6 
6 

84/0 
94/0 
73/0 

 
حیث نرر  به رفتار  ازی است که زیستمحیطرفتار  ،متغیر وابسته
ترین معنا  آن اشاره دارد به تغییر، حرکت یا پاسخ هر در عمومی

دستگاه یا موجودیت در رابطه با پیرامون خود یا در برابر 
موقعیتی. البته در علوم اجتماعی، رفتار انسانی که در بر گیرنده 

ها انجام ها  درونی و بیرونی آن چیز  است که انسانجنبه
دهند که واژه رفتار مورد توجه است. بسیار  ترجیح می دهند،می

هایی کنند که مستلزم امور  در ها یا پاسخرا محدود به حرکت
( . در این پژوهش (Gould,1997باب محیط یا موقعیت باشند 

ی از طیف لیکرت استفاده شد. زیستمحیطبرا  سنجش رفتار 

 ارتباط با طبیعت

 فعالیت اجتماعی

رفتارمحیط 

 زیستی
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از پاسخگو گیر  شد. گویه اندازه 11 به وسیله مفهوم این
آیا تا کنون با دوستان خودتان بصورت جمعی »پرسیده شد که 

آیا از پودرها  مناسب و « »اید؟ها  اطرافتان را جمع کردهزباله
آیا در »و « کنید؟درست برا  شستشو  لباس استفاده می

و غیره. متغیر « اید؟شرکت کرده زیستمحیطها  همایش
شاخص که عبارتند از: بستر  6با استفاده از ارتباط با طبیعت 

رودخانه، جنگل، سواحل دریایی، حیات وحش، کوه و پارک در 
گیر  و سنجش شد و متغیر فعالیت قالب طیف لیکرت اندازه
شاخص : عضویت در گروها  ادبی و  6اجتماعی با استفاده از 

ها  خیریه، عضویت در ها  انجمنهنر ، عضویت در گروه
ها  مذهبی، عضویت در درگروهگروهها  ورزشی، عضویت 

-ها  دوستانه و خانوادگی در قالب طیف لیکرت اندازهصندوق

 گیر  و سنجش شد.
 

 های پژوهشیافته
هایی است که توسط ها  تحقیق حاصل استخراج پرسشنامهداده
نفرشهروندان تهران تکمیل گردید. پس از پایان یافتن  384

اج و آنگاه به کامپیوتر انتقال ها استخرپرسشنامه ها،گردآور  داده
افزار آمار  معادالت یافت و سپس با استفاده از بسته نرم

مورد تجزیه و تحلیل قرار  1ساختار  برا  علوم اجتماعی
ساز  معادله ساختار  یک تکنیک تحلیل اند. مدلگرفته

چندمتغیر  بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیر  
تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر یقو به بیان دق
ا  از معادالت رگرسیون را به گونه هم دهد مجموعهامکان می

ساز  معادالت ساختار  زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل
هایی درباره روابط بین رویکرد آمار  جامع برا  آزمون فرضیه

است که گاه   3و متغیرها  مکنون 2متغیرها  مشاهده شده
حلیل ساختار  کوواریانس، مدل یابی عِلّی نامیده شده است اما ت

یابی معادله ساختار  یا به گونه اصطالح غالب در این روز مدل
ها  آمار بدین ترتیب با استفاده از شاخص است. SMN4خالصه

ها  آمار ، کلیه متغیرها به توصیفی و جداول متقاطع نمونه
همچنین برا  تحلیل  د.انصورت توزیع فراوانی توصیف شده

ا  رابطه بین متغیرها  مستقل و وابسته به علت سطوح فاصله
از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده 

اجتماعی پاسخگویان: از -ها  اقتصاد است. خالصه ویژگی
میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه بیشترین فراوانی مربوط به 

نفر و کمترین فراوانی مربوط به  246یعنی  1/64جنسیت زن 
باشد. و از لحاظ سطح تحصیالت، نفر می 138یعنی  9/35مرد 
درصد، مقطع  1/22درصد مقطع زیر دیپلم، مقطع دیپلم،  3/6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Statistical Package for Social Science(SPSS) 

2. Observed variables 

3. latent variables 

4. Structural Equation Modeling 

درصد و مقطع  3/45درصد، مقطع لیسانس،  7/14فوق دیپلم، 
 6/46باشند. و از لحاظ سطح شغلی، می 6/9فوق لیسانس باالتر 

درصد، شغل آزاد  4/28درصد کارمند،  0/25دار، درصد خانه 
 باشند.می

فرضیه اول: بین ارتباط با طبیعت با رفتارهای 
 ی رابطه وجود دارد.زیستمحیط

 نشان می دهد با توجه به مقدار ضریب 2 شماره جدول
تباط بین میزان ار 00/0دار  و سطح معنی 35/0 ** همبستگی

 تایجنرد. بطه معنادار وجود دای رازیستمحیطبا طبیعت با رفتار 
ن بی این آزمون، نشان دهندۀ وجود رابطه مثبت و معنی دار 

دا انتامو  ی است. کالسزیستمحیطمتغیر ارتباط با طبیعت با رفتار 
د ه فرذشتگمعتقدند وابستگی و عالقه ارتباط با طبیعت در حال و 

با  شخصی دانند. روابطرا عاملی در تعیین رفتار مسئوالنه فرد می
طبیعت ممکن است بینشی را در مردم برا  رویارویی با 

 بیعیطکه عدم ارتباط با جهان فراهم کند در حالی زیستمحیط
 تایجا نبه تخریب سیاره ما منجر خواهد شد این نتایج مطابق ب

 پژوهش کالس و مانتادا است.
 

 یزیستمحیطضریب همبستگی ارتباط با طبیعت با رفتار . 2جدول 

 مقدار معنادار  نتایج همبستگی ریب همبستگی پیرسونض

35/0 ارتباط با طبیعت ** 000/0  

*P < 0 /05 **P < 0/01 

 
فرضیه دوم: بین فعالیت اجتماعی با رفتار 

دهد نشان می 3 شماره جدول ی رابطه وجود دارد.زیستمحیط
ار  و سطح معنی د 53/0**با توجه به مقدار ضریب همبستگی 

ی رابطه زیستمحیطمیزان فعالیت اجتماعی با رفتار بین  00/0
 ابطهرود معنادار وجود دارد. نتایج این آزمون، نشان دهندۀ وج

فتار دار  بین دو متغیر فعالیت اجتماعی با رمثبت و معنی
ز هولی است. این نتایج مطابق با نتایج پژوهش بوخزیستمحیط

 ( است.1999وکاتون )
 

 یزیستمحیطعالیت اجتماعی بارفتار ضریب همبستگی ف. 3جدول 

 مقدار معنادار  نتایج همبستگی ضریب همبستگی پیرسون

53/0 فعالیت اجتماعی ** 000/0  

*P < 0 /05 **P < 0/01 

 
آزمون تفاوت میانگین میزان فعالیت اجتماعی با  4جدول 
دهد. نتایج حاصل از آزمون ی را نشان میزیستمحیطمیزان رفتار 
ی زیستمحیطدهد میانگین میزان رفتار نس نشان میتحلیل واریا

برا  افراد  که دارا  حد باالیی از فعالیت اجتماعی هستند برابر 



 )موردمطالعه: ساکنان شهر تهران(همکاران، بررسی رابطة اجتماعی با رفتار محیط زیستی  وحیدا و
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(، آنهایی که دارا  فعالیت اجتماعی متوسط هستند برابر 82/46)
( و آنهایی که دارا  فعالیت اجتماعی پایین هستند برابر 40/40)
آزمون تحلیل واریانس با باشد. این تفاوت برا  ( می73/34)

 95/0در سطح حداقل  019/0( و مقدار معنادار  03/4مقدار )
باشد. به قابل پذیرش است و فرضیه مذکور مورد پذیرش می

مورد تأیید بوده و نتایج قابل  H1رد و  H0تعبیر دیگر فرضیه 
 باشد.تعمیم به کل جامعه آمار  می

 
الیت ن فعی با میزازیستمحیطتار آزمون تفاوت میانگین میزان رف .4جدول 

 اجتماعی

فعالیت  متغیر وابسته
 اجتماعی

انحراف  میانگین
 معیار

مقدار 
F 

 معنادار 

 03/4 54/9 82/46 باال یزیستمحیطرفتار
 
 

*019/0 
 82/7 40/40 متوسط 

 75/8 73/34 پایین

 
*P < 0 /05 **P < 0/01 

 
انس مقایسه نررات برا  تحلیل واری 1آزمون تعقیبی 5جدول 
دهد. نتایج نشان ها پیرامون فعالیت اجتماعی را نشان میگروه
ی افراد  که دارا  فعالیت زیستمحیطدهد که میزان رفتار می

اجتماعی باالتر  هستند، نسبت به فعالیت اجتماعی متوسط 
 تر تفاوت معنادار ندارد.بیشتر ولی با فعالیت اجتماعی پایین

 

 عالیتفتعقیبی تحلیل واریانس مقایسه نررات پیرامون آزمون  .5جدول 

 اجتماعی

خطا   معنادار 
 استاندارد

تفاوت 
 میانگین

 آزمون تعقیبی

فعالیت  متوسط 41/6 27/2 005/0*
اجتما  
 باال

 پایین 08/2 43/4 629/0

فعالیت  باال -41/6 27/2 005/0*
اجتماعی 
 متوسط

 پایین -33/5 39/4 315/0

فعالیت  باال -08/2 43/4 62/0
اجتماعی 
 پایین

 متوسط 33/5 39/4 32/0

*P < 0 /05   **P < 0/01 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نالیز آها بعد از باشد، چون این آزمونها میآزمون مقایسه دو به دو میانگین .1

 شودها  تعقیبی نامیده میشود آزمونواریانس انجام می

ی با میزان زیستمحیطآزمون تفاوت میانگین میزان رفتار  6جدول
دهد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل ارتباط با طبیعت را نشان می

ی برا  زیستمحیطدهد میانگین میزان رفتارواریانس نشان می
(، آنهایی 26/40د  که با طبیعت بیشتر ارتباط دارند برابر )افرا

( و آنهایی که 22/38که دارا  ارتباط متوسط هستند برابر )
باشد. این تفاوت ( می18/37باشند برابر )دارا  ارتباط پایین می

و مقدار  =13/5Fمقدار براساس آزمون تحلیل واریانس با 
قابل پذیرش  95/0در سطح حداقل  =002/0Sigمعنادار  

مورد تأیید بوده و  H1رد و  H0است. به تعبیر دیگر فرضیه 
 باشد.نتایج قابل تعمیم به کل جامعه آمار  می

 

 تطبیع ی با ارتباط بازیستمحیطآزمون تفاوت میانگین رفتار   .6جدول

ارتباط  متغیر وابسته
با 
 طبیعت

انحراف  میانگین
 معیار

مقدار 
F 

 معنادار 

 13/5 41/8 26/40 باال ییستزمحیطرفتار
 
 

*002/0 

 66/5 22/38 متوسط

 06/6 18/37 پایین

*P < 0 /05 **P < 0/01 

      
ها  آمار  برا  تدوین مدل ساختار  تجزیه و تحلیل داده     

تحلیل  21و آموس  21پژوهش به وسیله نرم افزار اس پی اس 
شامل دو مؤلفه  مسیر انجام گردید. یک مدل معادالت ساختار 

-گردد: الف( مدل اندازه گیر  ب( مدل ساختار . مدل اندازهمی

گیر ، جزئی از معادالت ساختار  است که طی آن متغیرها  
شوند. متغیرها  مکنون، متغیرها  غیرقابل مکنون مشخص می

اند که به وسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص ا مشاهده
اختار ، جزئی از مدل ساختار  است شوند. مدل سنشان داده می

دهد. بررسی و که روابط بین متغیرها  مکنون را نشان می
گیر  در مراحل اولیه مطالعات تأیید مفید ها  اندازهتحلیل مدل

ها تواند به ارزیابی ابزار پژوهش و توسعه سازهبوده چرا که می
ر تواند روشنگها  ساختار  میکمک کند. همچنین تحلیل مدل

ها  پژوهش کمک نقاط ضعف نرر  بوده و به تفسیر یافته
ا  داشته باشد. نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده

ی را به زیستمحیطتوان رفتار ها نشان داد که میتحلیل داده
عنوان یک سازه یا متغیر پنهان تعریف کرد. نتایج حاصل نشان 

وایی واگرا نیز ها  فرعی، ردهد برا  هر یک از مقیاسمی
برقرار است. به طور کلی مدل نرر  تدوین شده، رفتار 

ی به عنوان متغیرها  بیرونی و متغیرها  ارتباط با زیستمحیط
طبیعت و فعالیت اجتماعی به عنوان متغیر پنهان درونی تعریف 

ها  بدست آمده برا  شدند. به طور کلی، هر یک از شاخص
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مدل یا عدم برازندگی آن نیستند، مدل به تنهایی دلیل برازندگی 
ها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد بلکه این شاخص

کنیم. از بنابراین جهت بررسی نتایج مدل مفهومی را برازش می
توان به مقدار کا  اسکوئر ها  محاسبه شده میجمله شاخص

)خی دو( اشاره کرد و مقدار خی دو تحت تأثیر حجم نمونه قرار 
ها  نیکویی گیرد و قابل اطمینان نیست، لذا از دیگر شاخصمی

شود. شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب برازش استفاده می
باشد. از آنجا که این شاخص نزدیک به صفر می 07/0برابر 

کند. نسبت کا  اسکوئر به است، برازندگی مدل را تأیید می
ن شده است. این درجه آزاد  برا  قضاوت در مورد مدل تدوی

است که در مجموع وضعیت بهبود  را برا   95/2مقدار برابر 
ها  مورد استفاده دهد. از جمله دیگر شاخصمدل نشان می

است که نتایج  90/0شاخص همبستگی متغیرها  تحقیق برابر 
دهد. برا  شاخص برازش تطبیقی مقادیر مطلوبی را نشان می

تایج حاصل مقادیر این شاخص و باالتر قابل قبول است. ن 50/0
دهد. شاخص برازش هنجار شده مقتصد نیز نشان می 91/0برابر 
دهد مقدار قابل قبول است. هر است که نشان می 92/0برابر 

ها  رگرسیونی و برقرار  رابطه یک چند افزودن برخی از وزن
تواند به کاهش کا  سویه بین متغیرها  مشاهده شده می

ا  بیشتر نه به لحاظ روشی و اما چنین نکتهاسکوئر منجر شود 
باشد. نه به لحاظ نرر  دارا  توجیه نیست و قابل قبول نمی

ها  برازش و الگو  مفهومی ترین شاخصبیانگر مهم 7جدول 
 پژوهش جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.

 

 ستیها  کلی برازش مدل ساختار  رفتار محیط زیشاخص .7جدول 

 
Chi-

Square 
 102/502 مقدار کای اسکوئر

P-value  000/0** سطح معنادار 

RMSEA  شاخص ریشه میانگین مجذورات
 تقریب

07/0 

CMIN/DF  95/2 نسبت کا  اسکوئر به درجه آزاد 

CFI 90/0 شاخص همبستگی متغیرها  تحقیق 

PCFI 91/0 شاخص برازش شده تطبیقی 

PNFI  92/0 مقتصدشاخص برازش هنجارشده 

*P < 0 /05 **P < 0/01 

 
 
 

 
با بارها  عاملی در حالت  1مدل اندازه گیر  ارتباط با طبیعت .2شکل 

 استاندارد

 

 qخطهها  انههدازه گیههر  متغیرههها  پنهههان و  ،  2eدر شههکل 
 .  سههؤال بیسههت وسههؤالها  متغیههر ارتبههاط بهها طبیعههت اسههت  

و  ر را 95/0بیشههترین بههار ارتبههاط بهها طبیعههت  هشههت، متغیههر
 سازه خود دارد.

 
 

 
 

با بارها  عاملی در حالت  2ها  اجتماعیگیر  فعالیتمدل اندازه. 3شکل 

 استاندارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Contact with nature 

2. Social activities 
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 qگیههر  متغیرههها  پنهههان و  خطهها  انههدازه  3eدر شههکل 
 سهؤال سهی و چههار    سؤالها  متغیهر فعالیهت اجتمهاعی اسهت.      

 

را  76/0بیشهترین بهار   هها  اجتمهاعی   فعالیهت مربوط به متغیهر  
   سازه خود دارد.رو
 

 
 

 
سؤالها   qاندازه گیر  متغیرها  پنهان و  1خطا e 4در شکل 
 ی است. سؤال چهل و پنج مربوط به متغیر زیستمحیطمتغیر رفتار 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Environmental behavior 

 

 

 

 

 را رو  سازه خود دارد. 91/0ی بیشترین بار زیستمحیطرفتار 

 با بارها  عاملی 1زیستیگیر  رفتار محیطمدل اندازه .4شکل 
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 یزیستمحیطعالیت اجتماعی با رفتار معادالت ساختار  ارتباط با طبیعت و ف مدل نهایی .5شکل 

 

رجة د، نسبت کا  اسکوئر به 102/502کا  اسکوئر برابر با 
 P-value، سطح معنادار  95/2برابر با  CMIN/DF آزاد 

شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب ، 00/0برابر با 
RMSEA  07/0برابر با 

1- e خطا  اندازه گیر  متغیرها  پنهان 
2- q متغیرها  پنهان )سؤالها( ها شاخص 

 

 بحث و نتیجه گیری
بسهیار گسهترده و درههم پیچیهده از      ا مجموعهه  زیسهت محیط

 باشد که با فرایند رشهد و تکامهل تهدریجی   عوامل گوناگون می

موجودات زنده و اجزا  سازندۀ سطح زمین به وجود آمده اسهت.  
مسائل محیطی بیشتر پیامهد کهنش یها رفتهار اجتمهاعی انسهان       

آنهان بها متغیرهها     ارتبهاط  و یزیسهت محیط رفتار مطالعة .ندهست
ها  نرر ، تجربی و است. پس از بررسی بسیاردشوار ا وظیفه
آور  اطالعهات، نرهرات اندیشهمندان بهه لحهاظ نرهر  و       جمع
آور  و برخی از ها  مورد مطالعه را به لحاظ تجربی جمعدیدگاه
در راستا  ارتقاء آن ها  این سازه را شناسایی نموده تا خصیصه

، الگههو  5مههورد توجههه مههدیران سههاختار  قههرار گیههرد. شههکل 
 30الی  q 25سؤال از  6ها  ارتباط با طبیعت که توسط شاخص

q   31سهؤال از   6و فعالیت اجتماعی که توسهط q   36الهی q  و
بهه   q 47الهی   q 37سهؤال از   11ی که توسط زیستمحیطرفتار 

دهد بها الگهو    گیر  شده و نشان میعنوان متغیر وابسته اندازه
ها متفاوت نیست. ازآنجا که مقدار شهاخص نیکهویی   حقیقی داده

توان بیهان کهرد کهه ایهن     است. می 92/0برازش این مدل برابر 
مدل برازش قابل قبولی با واقعیت دارد. میزان ضریب بهه دسهت   
آمده بیانگر رابطه مستقیم شاخص ارتبهاط بها طبیعهت و فعالیهت     

ی است. نتایج حاصل از این مطالعهه  زیستمحیطعی با رفتار اجتما
دهد که یکی از متغیرها، متغیر ارتباط با طبیعهت اسهت   نشان می

ی زیسهت محهیط ( با رفتار r=35/0که این متغیر ارتباط معنا دار  )
ی زیسهت محیطدر مطالعه کالنتر  و همکاران نیز رفتارها  دارد. 

یت، تحصهیالت، دانههش  متهأثر از عهواملی همچهون سههن، جنسه    
 باشد. این محققانی میزیستمحیطی، درآمد، نگرش زیستمحیط

ا  سهاکنان  اند تحصهیالت و افهزایش دانهش پایهه    نتیجه گرفته
شان را تغییر داده و احساساتشهان  تواند نگرش محیطیتهران می
متغیهر  اما در ایهن پهژوهش    سوق دهد. زیستمحیطرا به سو  

تههران مهورد    ی شههروندان زیستمحیطفتار ارتباط با طبیعت، با ر
حاصهل از ایهن مطالعهه نشهان      نتهایج  پژوهش قرار گرفته است.

ی رابطهه  زیسهت محهیط دهد که متغیر ارتباط با طبیعت با رفتار می
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 با گفت افراد توانمی آمده، به دست نتایج براساسمعناداردارد. 

 لمسهائ  بهه  بیشتر توجه و عالقه دلیل به یزیستمحیط نگرش
 رفتارهها   ل،مسهائ  ایهن  تلقی کهردن  اهمیت با و زیستمحیط

در مطالعهه رفتهار   دهنهد.  مهی  نشان بیشتر  یزیستمحیط حامی
ی توجه به عامل ارتباط با طبیعت افهزایش  زیستمحیطمسئوالنه 

بهه طهور مسهتقیم بهه      زیسهت محیطچشمگیر  دارد. حمایت از 
بیند ارتبهاط  ا  که فرد خودش را جزئی از جهان طبیعی میدرجه

دارد و نیزبت و همکاران در تحقیق خود به این نتیجهه رسهیدند   
هها  رفتهار مسهئوالنه    که ارتبهاط بها طبیعهت برخهی از تفهاوت     

کنند. روابط شخصی با طبیعت ممکهن  ی را تبیین میزیستمحیط
فهراهم   زیسهت محهیط است بینشی را در مردم برا  رویارویی با 

ا جهان طبیعی به تخریب سیاره مها  که عدم ارتباط بکند در حالی
منجر خواهد شد. مفهوم زندگی سبز، بهه فرهنهگ همزیسهتی و    
مشارکت انسان، برا  پایدار  و سالمت انسان و طبیعت اشهاره  

دار کاهش مصرف و منهابع  ها  معنیدارد. زندگی سبز با فعالیت
ها  زندگی تکیه دارد. این رویکرد بیشتر با تغییر نگرش به شیوه

یه دارد. این رویکرد با بازاندیشی نگرش انسان به حضور خود تک
ا  در هستی و در ارتباط با طبیعت است. به عبارتی باید به گونه

. ایهن مسهیر   دیگر به چگونگی زیستن در نرام هسهتی اندیشهید  
ها  تجدیدپذیر نیهز  ا  از زندگی است که طبیعت و انرژ شیوه

د. بلکهه انسهان و شهیوۀ    در خدمت مقاصد زندگی انسانی نیسهتن 
تهر بایهد پهاک و    زندگی او نیز به عنوان جزیی از سیستمی بزرگ

همسو با طبیعت باشد. به عبارتی دیگهر زیسهت جههان انسهان،     
محیط مصنوع و طبیعی در کلیتی متعادل، یکپارچه و با مشارکت 

توانند زندگی و محیطی پایدار را شکل دهد و ارتباط تنگاتنگ می
کرد  آگاهانه و مداوم برا  همزیسهتی انسهان بها    با طبیعت روی
دهد . از طرفی نتایج حاصل از این مطالعه نشان میطبیعت است

زیسهتی متغیهر فعالیهت    ی از متغیرها  مهم در رفتهار محهیط  یک
( با رفتهار  r=53/0دار  )اجتماعی است که این متغیر ارتباط معنا

فهراد بها   ی دارد؛ یعنهی ههر چهه فعالیهت اجتمهاعی ا     زیسهت محیط
باشهد، رفتهار    ی همخوانی داشهته زیستمحیطرفتارها  اجتماعی 
بر اسهاس نتهایج بدسهت    زیست خواهد بود. آنها منطبق با محیط

فر و همکهاران بهین سهرمایةاجتماعی بها     آمده از تحقیقات خوش
فهر و  خهوش ی همبستگی مثبت وجود دارد. زیستمحیطرفتارها  

هنجارها  اعتماد، مشارکت همکاران این رابطه قو  را ناشی از 
و احساس امنیّت بر کنش اجتماعی افراد نسبت به محیط طبیعی 

اند که رفتهار  محققان مذکور نتیجه گرفته اند.پیرامون خود دانسته
درصهد   30درصهد مسهئوالنه و    70افراد مورد مطالعهه درحهدود   

این نتایج وقتهی بها نتهایج خهوش فهر و       غیرمسئوالنه بوده است
فعالیت اجتمهاعی  شود نشانگر این است که قایسه میهمکاران م

کهه در ایهن پهژوهش    ها  سرمایة اجتماعی اسهت  یکی از مؤلفه
زیسهتی رابطهه معنهادار     یر فعالیت اجتماعی با رفتار محهیط متغ

ها همسهو بها نتهایج خهوش فهرو      این یافتهداشته است. همچنین 
اه همکاران است و با نرریهات موجهود ادبیهات موضهوع و دیهدگ     

نرر  کاتون و بوخهولز مطابقت دارد. فعالیت اجتماعی، انسان از 
لحاظ روانی یک مخلوق اجتماعی است و برایش مهم است کهه  
در اجتماع و زندگی نقشی داشهته باشهد تها احسهاس موفقیهت و      
سودمند  بیشتر  کند، عزت و اعتماد به نفسش تقویهت شهود.   

ههایی و نهاتوانی   رشد روحی عاطفی و اجتماعی یابد، احسهاس تن 
نکرده و بتواند به بهترین نحو ممکن با مسائل برخورد و آنهها را  
حل کند. نتیجه اینکه برا  هر سنی فعالیت اجتماعی الزم است. 

ها  اجتماعی مهم عبارتند از: فعالیت داشهتن بهه عنهوان    فعالیت
ها  ها  محلی، شرکت در گروهنیرو  داوطلب، عضویت کانون

و فرهنگی. بوخهولز وکاتون سه نوع مشهارکت  آموزشی، ورزشی 
ها  عمومی؛ مذاکره کنند: شنیدن دیدگاهاجتماعی را توصیف می

نفع جامعه در اتخاذ یک موضع یا شرکت کنندگان که اعضاء ذ 
کنند و برنامهه ریهز  مشهارکتی.    مشی محیطی مشارکت میخط

 ها  مدرن بها ایهن ایهده بهزرگ    گویند انسانکاتون و دانلپ می
اند که بشر از قوانین حاکم مبرا است. کاتون و دانلپ اصهرار  شده

نه تنها بهرا    زیستمحیطداشتند که نگرانی درباره بحران رشد 
جهان طبیعت پیامدهایی دارد بلکه برا  جامعه انسانی هم نتایج 
مهمی به بار خواهد آورد. این رویکرد عرصة جدید  را در جامعه 

زیسهت را بهه انهدازۀ    وجه بهه محهیط  کند که تاسی مطرح میشن
فرایندها  سیاسهی و اقتصهاد ، بهرا  درک شهرایط اجتمهاعی      

داند. از آنجایی که کارهها  علمهی بایسهتی مکمهل     ضرور  می
شود کهه ماحصهل   همدیگر باشند، اغلب پیشنهادهایی مطرح می

 باشد.تجربیات محقق می
ر ان ده  جبا توجه اینکه آستانه ورود به هزاره سوم میالد -

داررا پای وسعهکنار حرکت پویا و رشد یابنده علمی و فنی نیاز به ت
حاد آکند ضرورت همکار  و مشارکت بیشتر احساس و ابراز می

طلبد افراد یک جامعه به نحو  موجه است، به همین لحاظ می
 بد.تر  انجام و تداوم یاتحقیقاتی گسترده -کارها  علمی

 ودا ه به ویژه تولیدات صتحلیل محتوا  مطالب درج شد -
 شکالتها به مسائل و مرسانهسیما و بررسی میزان توجه این 

ا  رسانی رفتارهوزش و اطالعزیست وبررسی میزان آممحیط
 هازیستی توسط این رسانهمحیط
زیست را از مدارس شروع ها  محیطتوان آموزشمی -

سرگرم  ها  کمک آموزشیکرد. به عنوان مثال با اجرا  برنامه
واحدها  درسی درباره  تر و گنجاندنکننده برا  مقاطع پایین

 زیست برا  مقاطع باالتر.مسائل محیط
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