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 چکیده

زیساتی هاورد دا  های اجتماایی باا نا اش م   هدف این مقاله بررسی رابطة کنش

 المللید ملی د چه نر بعد ب ن ایزیست چه نر ابعان منطقهم    ساکن بوهور بون. اهم ت

تخریا  یاا ظ ا   دیژه  قش یوامل ا ساا ی نروامل مختلف بهضردرت توجه یلمی به ی

صاورت زیسات بهرابطه ا سا  د م    زیست را به همراه ناهته است. نر این راستا،م   

گرفتاه  ا دیشمندا  یلوم اجتمایی سراسار جواا  اارار د هناسا جامعه خاص مورن توجه

ه آماری افران ساکن هور بوهور بون اد صورت پ مایش ا جام هده است د جامعاین پژدهش به. است

  ر به ینوا  ظجم  مو ه تع  ن د با است انه از ه وة  مو ه گ اری  483که با است انه از جددل ل ن تعدان 

ها پرسشنامه باون کاه ت ل ال آ  از قریام  ارم افازار تصانفی سانه ا تخاب هد د. ابزار گرنآدری نانه

AMOS21  دSPSS21 های پژدهش  شا  نان م اا  صورت گرفته است. یافته نر اال  ت ل ل مس ر

دجاون ناهات.  تاای  ( r= 0/ 34)زیستی رابطاه معناانار های اجتمایی با متغ رنا ش م   متغ ر کنش

،  سبت کای اسکوئر به نرجاه آزانی 00/0معانلات ساختاری  شا  نان که هاخص ریشه م ا گ ن برابر 

های های معانلات سااختاری مادلبون. با توجه به هاخص 52/0با  ، برازش مقتصد   ز برابر53/2برابر 

های اجتمایی د رابطه با قب عت  قش مومی  ت جه اینکه کنشارائه هده از برازش خوبی برخورنار بون. 

 زیستی نار د.های م   نر نا ش

 .زیستی، ساکنا  هور بوهورهای اجتمایی، قب عت، نا ش م   : کنشهاکلیدواژه
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 مقدمه. 1 

تاوجوی باه هده، یلت نگرگو ی د تخری   اهی از  اآگاهی یاا بیا جامبراساس ت ق قات 

های یلمی د کارهناسا ه د   ز خونخواهی ا ساا  د پشات نل ل کمبون آموزشم    اقراف به

د رسوم گذهته برای ظ   د ظمایت از آ  باونه اسات. ماتررترین ها د آناب پا زن  به ارزش

زیست، ارزیابی رفتار د یملکرن مرنم نر رس د  به اصاول ادل اه ز ادگی   م   گام برای ظ 

زیست قوری ارزیابی کنناد تاا پایداراست؛ یعنی مرنم باید رفتار خویش را نر مواجوه با م   

دری ص  ح از منااب  د به منش رابت د اصول همزیستی با قب عت نست پ دا کنند؛ چراکه بوره

هون. اهم ت پژدهش نر بااب مواه  قب عی بایث پایداری ز دگی میسازی جلوگ ری از توی

(؛ 07، ص. 1580، 1یافته است )ه ناز هدت افزایشهای گذهته بهم  طی قی نههرفتار زیست

های نا شاگاهی نیگار ما ناد ای که  ظر نا شمندا  فعال نر مجمویه دسا عی از رهاتهگو هبه 

(، 3، ص. 1500، 2وندساای، ارتباقااات )بااورن ناری، جغرافاای، مآمااوزش، تجااارت، جنگاال

قورکاه هناسی را   ز به خون جل  کارنه اسات. نردااا ، هما هناسی اجتمایی د جامعهردا 

م  طی موجا  هاده اسات کاه مطرح کرن اد، فااز جدیاد نهدهاه زیسات 4بنتو  د رنکل ف

اجتمایی نر مباظاث  تری را برای یلومتر د خلااا هتر، مت ادتنا شمندا  اجتمایی،  قش دس  

قور مساتق م یاا هاون کاه ا ساا  باهزیست به تمام م  طی گ تاه میم   م  طی اائل هو د. زیست

 .کنادزیسات فراینادی اسات کاه از زیساتن ظمایات میم   ه رمستق م باه آ  دابساته اسات. 

تارین مزیست د ظ اظات از آ  موزیست سالم ضامن سلامت همة زیستمندا  است د مقوله م   م   

 .(5، ص. 1482، 3)کومنر نهدهة ا سا  معاصر است

های اجتمایی، ااتصاانی د های جوا ی، یلاده بر ب را اخ ر، به فورست ب را های نر نهه

زیساتی را بایاد هاای م   هاو د، مشاکلات د ب را س اسی که تودیداتی جدی م سوب می

                                                      
1. Hines  

2. Borden 

3. Benton & Reddift 

4 .Comner 
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ارنه است، تعامل مدادم د پایداری با ن اد اضافه کرن. از زما ی که بشر پا بر ردی کره خاکی گذ

د جوا  قب عی برارار بونه است، اما با رهد جمع ت د نست ابی به اخترایات د کش  ات جدید 

ای را باه قب عات ت م ال کرن، تقاضای فزایندهسوی صنعتی هد  رهنمو  مییلمی که اد را به

ب از آساا   رسااا د  بااه کاارن د بایااث تخریاا  مناااب  آ  هااد. یکاای از راهکارهااای اجتنااا

دسااوی ابعااان ها بااه سمتزیساات د جلااوگ ری از تخریاا  آ ، تغ  اار نا ااش ا سااا م   

 ماون. نر (. نرگذهته قب عت آنمای را تودیاد می17، ص. 2003، 1)کومب تا گرایا ه استقب عت

ایاان ندرا  بشاار اااانر  بااون نخاال د تصاارفی نر آ  ا جااام نهااد. اگاار تغ  اار جزئاای هاام نر 

کارن، راظتی این تصرفات را ت مل، جبرا  د بازسازی میکرن، قب عت بهت ایجان میزیسم   

کرن. ا سا  بر اسرار قب عات نسات اما امردز این ا سا  است که قب عت پ رامو ش را تودید می

یافت د نر ارر گسترش هور ش نی د صنعتی هد  رابطة ا سا  با قب عت مت ول هد؛ نر  ت جاه 

زیسات را فاراهم ردیه خون از مناب  قب عی موج  تخریا  د آلاونگی م   بی برناریبا بوره

 شاد ی باون. آلاونگی   اپاذیر د جبراکرن. دسعت این تخری  د آلونگی برای قب عات ت مل

های اس دی، همه زم ن را به سوی یا  سابقه آب، خاک د هوا، تغ  رات آب د هوایی، بارا بی

 (.  143، ص. 2005، 2سبات نیم  طی پ ش برن )زیست فاجعة

زیست د ا وادام آ  مارنم کشاورهای نر مسلم است که امردزه خطر فزایندة تخری  م   

ردیاة کند؛ زیرا دجون هرای   امطلوب ناخلی همچو  رهاد بیظال توسعه را ب شتر تودید می

ای بلاهجمع ت، رهد فزاینده د  ابساما ی هور ش نی ایان کشاورها را از ااادامات جادی د مقا

ینوا   ظاام جواا ی باه نارن. کشور ما   ز نر ز ج رهم  طی بازمیجا به با معضلات زیستهمه

های پایادار ی  کشور نر ظال توسعه از این امر مستثنا   سات. متسسا ا ه نر ریایات هااخص

پاای ن جادادل جواا ی را باه خاون  زیست توسعه پایدار د ک   ت ز دگی هماواره رتباهم   

                                                      
1. Kombita 

2. Sabatini 
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زیسات نر ساال های پایاداری م   نانه است. جایگاه کشور ما نر جددل هاخص اختصاص

 (.17، ص. 1453کشور بونه است )جمش دی،  108نر م ا   84 رتبه 2013

زیست صاورت گرفتاه اسات، رفا  هایی که تاکنو  برای ظ اظت از م   رهم تلاشیلی 

ی ندسویه از سوی ملت د ندلت است؛ جا به د تعاملمشکلات نر این زم نه   ازمند اادامی همه

توا  با تسک د بر  قش کل دی نا ش فرنی د اجتمایی مرنم ا تظار ناهات جامعاه باه چرا که می

تر نسات یاباد کاه گاامی موام د ماترر نر جوات رفا  معضالات تر د کاربرنیساختی یملی

سات نا سات. زیتوا   ویی رابطه ا ساا  د م   زیستی را مینا ش م   زیست است. م   

ا اد. اساتر  ند زیساتی را بررسای کرنههای م   ا دیشمندا  از زدایای گو اگو  م ووم نا ش

: م زا  تغ  ری که ایان 1تعریف معطوف به تسر ر -1نهد: زیستی ارائه میتعریف از نا ش م   

هاای کناد د یاا سااختار د پویاییزیست ایجان مینا ش نر نسترسی به موان د ا رژی نر م   

تعریاف  2تعریاف معطاوف باه   ات -2ساازن؛ کره را نگرگو  میها د زیستخون اکوس ستم

گ ارن ینوا  نا شی که با اصاد د   ات ایجاان تغ  ار نر م ا   صاورت می ظر فایل بهاز قطه

 (.47، ص. 1487)اسمای لی، 

هاده یلزیست تبدظال به کا و ی از مسائل م   هور بوهور نر ی ن رهد د گسترش کلا 

است. آلونگی هوا، مصرف زیان ا رژی، آلونگی صوتی، م زا  بالای تول اد زبالاه د فاضالاب د 

زیسات جادی نر هاور هایی بر دجون ب را  م   دضع ت  امطلوب مناب  قب عی، همه  شا ه

  ازمند همکاری د  زیستبوهور هستند. گویا بوهور برای رهایی از گرند ة یظ م مسائل م   

ترین هدف این گذارا  د ااشار گو اگو  مرنم است؛ بدین ترت   مومم ققا ، س استهم اری 

 زیستی است.های اجتمایی، ارتباط با قب عت بانا ش م   پژدهش، بررسی رابطة کنش

                                                      
1. Impact-Oriented 

2. Intent-Oriented 
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 . مبانی نظری تحقیق2

 . پیشینة تحقیق1. 2

هناسی د بادرهاای رابطه ب ن ظس زیبایی»ای با ینوا  ( مطالعه1300اس ندیارپور د مرانی )

زیستی با ا جام نان د.  تای   شا  نان رابطه ب ن اخلاق م   « م  طیمذهبی با رفتارهای زیست

(، r=44/0( د نر زماا  ظاضار برابار )r=01/0زیستی )نر نه سال پا ش( )م زا  فرهنگ م   

ال پا ش ( د نر نه ساr=31/0زیستی با م زا  سرمایه اجتمایی نر زماا  ظاضار )فرهنگ م   

(43/0=r معنانار بون.  تاای  ظاصال از آزماو  ت ل ال داریاا س  شاا  نان م اا گ ن فرهناگ )

هده با هم ت اادت معناانار ناهات. همچنا ن م اا گ ن زیستی برای سه گرده سنی مطرحم   

زیستی برای قبقات اجتمایی مختلف باا هام ت اادت ناهات.  تاای  ظاصال از فرهنگ م   

ا د زیساتی توا ساتها  نان که ند متغ ر سرمایه اجتماایی د اخلااق م   رگرس و  چندگا ه  ش

زیستی نر هور کرما  را تب ا ن نرصد از تغ  رات نرد ی متغ ر دابسته یعنی فرهنگ م    30/0

نهد که تسر ر متغ رهای سرمایه (  شا  میAMOSکنند.  تای  ظاصل از مدل معانله ساختاری )

ی د متغ ر پایگاه ااتصانی اجتمایی بر متغ ر دابساته معناانار باونه زیستاجتمایی، اخلاق م   

 است.

رابطه ب ن ک   ت ز دگی د هویت ملی باا »ای با ینوا  ( مطالعه1455اس ندیارپور د مرانی )

نر هور کرماا  ا جاام نان اد.  تاای  ظاصال از مادل معانلاه سااختاری « زیستیفرهنگ م   

(AMOSشا  نان که متغ ر ک   ا  )  د هویات  233/0ت ز ادگی باا مقادار ضاری  رگرسا و

بر متغ ر دابسته تسر ر معنانار ناهاتند.  -153/0قبقاتی با مقدار ضری  رگرس و  استا دارن برابر 

زیستی توا  استنباط کرن که با ارتقای ک   ت ز دگی افران، آگاهی،  گرش د رفتارهای م   می

یات ملای افاران نر خصاوص توجاه باه فرهناگ ها ارتقاا پ ادا کارنه اسات. از قرفای هوآ 

های ابل ب شتر از الآ  بونه است د این  گااه قب عات ندساتی نر با ن زیستی برای  سلم   

ها  سبت به  سل کنو ی ب شتر بونه است. هاید یکی از موارنی کاه هام اکناو  نر راساتای آ 
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قب عت به داسطه نا ش  زیست  قش اصلی ناهته باهد، تسل  بشر نر مدر  ته برتخری  م   

 تکن کی د ابزاری است که بشر برای رردت ا ددزی بر آ  نست یافته است.

بررساای رابطااة باا ن م اازا  اخلاااق »ای بااا ینااوا  ( مطالعااه1458اساا ندیارپور د ماارانی )

برای ند مقطا  « زیستی با تسک د بر هور کرما زیستی د سرمایة اجتمایی با فرهنگ م   م   

 امه ا جاام ل پ ش د نر ظال ظاضر با ردش پ مایشای د اسات انه از ابازار پرساشزما ی نه سا

زیساتی نر نه ساال زیستی با م زا  فرهناگ م   نان د.  تای   شا  نان رابطة ب ن اخلاق م   

زیساتی باا م ازا  سارمایة (، فرهناگ م   r=44/0( د نر زماا  ظاضار برابار )r=01/0پ ش )

(، معنانار بون.  تاای  ظاصال از r=43/0( د نر نه سال پ ش )r=31/0اجتمایی نر زما  ظاضر )

هده با زیستی برای سه گرده سنی مطرحآزمو  ت ل ل داریا س  شا  نان م ا گ ن فرهنگ م   

زیساتی بارای قبقاات اجتماایی هم ت ادت معنانار ناهات. همچنا ن م اا گ ن فرهناگ م   

رسا و  چندگا اه  شاا  نان ند متغ ار سارمایة مختلف با هم ت ادت ناهت.  تای  ظاصل از رگ

نرصاد از تغ  ارات نرد ای متغ ار دابساته یعنای فرهناگ  30زیستی اجتمایی د اخلاق م   

 زیستی نر هور کرما  را تب  ن کرن د.م   

اجتمااایی د نا ااش  ساارمایه»نیگااری بااا ینااوا   ( نر مقالااه1488فر د صااال ی )خااوش

م  طی را براساس اجتمایی د نا ش زیست ، رابطه سرمایه«م  طی مرنم استا  ماز درا زیست

سال د ب شتر سااکن نر منااقم هاوری اساتا  ماز ادرا  بررسای  18  ری از افران  322 مو ه 

زیست نر های مسئولا ه  سبت به م   های این ت ق م ظاکی از آ  است که نا شکرن د. یافته

مصرف ا ارژی د ساوخت د ظ اظات از منااب   جویی نراهل  هامل صرفههده مناقم مطالعه

 00هده نرظددن ا د که نا ش افران مطالعهقب عی بون. یلاده بر این، م ققا  مذکور  ت جه گرفته

 است. نرصد ه رمسئولا ه بونه 40نرصد مسئولا ه د 

م  طی رفتارهاای زیسات»ارهد خون باا یناوا   امه کارهناسی( نر پایا 1487آاام مدی )

م  طی معلما  آموزش ندره ابتادایی به بررسی رفتارهای زیست« آموزش ندره ابتدایی معلما 

نر استا  ماز درا  پرناخت. این پاژدهش باه ردش توصا  ی د از  اوم پ مایشای باون.  تاای  
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نرصد از معلماا  ندره آماوزش ابتادایی  گارش کاملاا   75پژدهش گویای این بون که ب ش از 

م  طی ناهتند. همچن ن نا ش معلما   سبت رفتارهای مناس  زیستموافم یا موافم  سبت به 

نرصاد از معلماا  ندره  02م  طی نر سطح متوس  بون د سرا جام ظددن به رفتارهای زیست

زیسات های مربوط به ظ   م   قور معمولی نارای موارتآموزش ابتدایی ایلام کرن د که به

 هستند.

آماوزا ، م  طی نا اش  ازهای آموزش زیست»ینوا   ( نر ت ق م توص  ی با1482کریمی )

های سه گرده از قبقات اجتمایی خااک سا  د توارا  به بررسی آگاهی« نارخا همعلما  د ز ا 

نار د معلما  منطقه را باا آموزا ، ز ا  خا هم  طی نا شهای آموزش زیستپرناخت د   ازمند

د جا ساو  تع ا ن کارن.  تاای   شاا  نان م ازا  است انه از الگوی   ازسنجی گافمن، کاریگا  

نرصاد از  37/33زیسات د ارارات آ   ااچ ز باون )نار باا موضاویات م   آهنایی ز ا  خا ه

 88زیست آهنایی  داهتند(؛ نر ظالی که م زا  آگااهی معلماا  )پاسخگویا  اصلا  با داژه م   

ب شاتر باون. نر هار ساه گارده  زیستنرصد( از م ووم کلی م    50آموزا  )نرصد( د نا ش

م  طی ناهتند، دلی تعدان معددنی ظاضار باه های زیستب شتر افران تمایل به فراگ ری آگاهی

 پرناخت هزینه نر این راب  بون د.

 قش هویت ملی نر اادام جمعی ظامی »( نر پژدهشی با ینوا  2020)  1م ل و ت دادسبر 

هاای ظاامی م  طی د گرایشارهاای زیسات قش هویت ملی را نر بسا   هنج «زیستم   

ینوا  یکای از زیست بررسی کرن اد.  تاای   شاا  نان ناهاتن  گارش پااک د سابز باهم   

کناد کاه های اصالی هویات ملای از اهم ات زیاانی برخاورنار اسات د ایان تسی اد میمتل ه

 های یده مرنم است.زیست بخشی از  گرا یم   

یواماال اجتمااایی اررگااذار باار نا ااش »بااا ینااوا   ( ت ق قاای2000کلااا تری د هااعبا ی )

  ار از سااکنا   1200ها نر این ت ق م باا نر بوهور ا جام نان د. آ « م  طی هورد دا زیست

م  طی، یقایاد، هاای زیساتبوهور که به صورت تصانفی ا تخاب هده بون اد، نرباارة نا ش

                                                      
1. Milfont & Osborn 
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م  طی نان که نا ش زیساتشا  ها  مصاظبه کرن د.  تای   م  طینا ش د مناب  نا ش زیست

صورت مستق م یا ه ر مستق م از متغ رهایی  ظ ر سن، جانس، نرآماد، مرنم نر مناقم هوری به

هاای م  طی،  گرشم  طی، اا و گاذاری زیساتای از مساائل زیساتت ص لات، نا ش پایاه

رن. نر ایان پذیم  طی تسر ر میسازی برای نا ش زیستم  طی، اظساس  گرا ی د آمانهزیست

توا اد  گارش ای سااکنا  بوهاور میت ق م مشخص هد که ت ص لات د افزایش نا اش پایاه

 زیست سوق نهد.ها  را تغ  ر نهد د اظساساتشا  را به سوی م   م  طی

هاای ( کار مشترکی با این مضمو  ارائه نان اد کاه  گرش1555) 1کایزر، دلوف نگ د فوهرر

کارن. م  طی معرفای میهای زیساتکنندة اوی نا شب نیپ ش ینوا  یاملم  طی را بهزیست

ها معتقد بون د که مطالعات پ ش ن نر این زم نه با هکست مواجه هد د؛ زیارا نر توجاه باه آ 

م  طی کوتاهی به خرج نانه بون د. این ساه یامال کنندة موم  گرش زیستب نیسه یامل پ ش

فقادا   -2رائه م واومی منساجم د یکرارچاه از  گارش، فقدا  ا -1ا د: از ها یبارتاز  ظر آ 

های نا شی فقدا  توجه به م ددنیت -4سنجش ارتباط ب ن  گرش د نا ش نر سطح یمومی، 

هادة آیاز . ایان مطالعاه م واوم ریزیهاای یاام بار پایاه تئاوری نا اش بر امهفراسوی کنترل

ها به کار برن. الگاوی این کاستیای از  گرش د ردیکرن سنجش اظتمالی برای هلبه بر یکرارچه

 معانله ساختاری که از  تای  ت ق م به نست آمد، مدل پ شنوانی را تسی د کرن.

م  طی ب ا گر کمبون مطالعات یلمی د هده نر ظوزة نا ش زیستمردری بر مطالعات ا جام

ب شتر از  نا م نر این ظوزه است. ت ق قاتی که با این مضمو  صورت گرفته است، ب شتر افران

هایی ما ناد نا اش،  گارش، ای از متل اهسال را مطالعاه کارنه اسات د تسک اد برمجمویاه 20

هاا باه نا اش ای است که منجر هده است که این پژدهشمشارکت، جنس ت د متغ رهای زم نه

م  طی توجه ناهته باهند. از دجوه تمایز این مطالعه باا مطالعاات پ شا ن تسک اد بار ند زیست

م  طی اسات. های اجتمایی است که نر ارتباط با نا ش زیساترتباط با قب عت د کنشمتل ه ا

ساازی معانلاات هاناختی کاه مبتنای بار معانلاز سوی نیگر ت اادت جامعاة آمااری د ردش

                                                      
1. Kairser, Wolfing & Fuhrer 
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های پنواا   زنیا  گ ری ساازها دازهرسا د که بهساختاری است، به پژدهشگر این یاری را می

 .تر باهدب نا هتر د از ل اظ کاربرنی داا نا م هناختیهون د از ل اظ ردش

 . چارچوب نظری تحقیق2. 2

هاای  ظاری بارای ظل، مت کرا  رانیکال ااتصانی هردم باه قارح راه1570از اداخر نهه 

های تول د صنعتی با نیادی ا تقاانی زیست کرن د. بس اری با بررسی نا م س ستمب را  م   

ها تصورش را نار د، از  ظار اکولوژیا  ن ااتصانی که ب شتر مدل ت جه گرفتند که رهد  ام دد

های مانی د آ تردپ   به مصرف  وایی  اممکن است. نالی پ راژه با  سبت نان  این م ددنیت

م ووم ظالت پایای ااتصان را بنا  وان. قبم گ ته پ راژه ردیکرن ظالت پایاا اسااس اصاول ادل اه 

های کاامر وتری اابال سازیداسطه د بدد  کم  هب هد بی ف زیکی، ب ولوژی  د اخلاای است

هاست. د با سرمایه )سوام( رابت مارنم د راردت ماانی کاه نر ساطح منتخا  د استنتاج از آ 

گوید: جریاا  ماانی تول اد هون. پ راژه نر انامه میمطلوبی  گه ناهته هده است، مشخص می

باید کم هون  ه زیاان. ایان ای ز دگی میدمصرف پ رد سطوح جمع تی مورن  ظر د استا دارنه

های تخری  فزاینده اکولوژی  ت کرات جدی نرباره ی  اخلااق ب ث ااتصانی همراه با  شا ه

 جدید تول دی است 

ها باا هابرماس معتقد اسات کاه رابطاه ماا ا ساا و مسئله طبیعت در نوگرایی:  1هابرماس

کشی بوتار ن بال بورهه هم شه نر این رابطه بهبوم رابطه ابزاری، فنی د ظسابگرا ه است کزیست

زیست هست م. هابرماس معتقاد اسات کاه هاورد دا  بعاد از ماا   از ساومی از ایان از م   

زیست د مناب  موجون نر آ  نار د؛ بنابراین برای ظل این مشکل )رابطه ابزاری( پ ادایی م   

که ب ا گر توجه به مراابات د م  طی را )همچو  جنبش اجتمایی جدیدی( های زیستس است

م  طی هماراه باا های زیساتنا د؛ چراکه جنبشزیست قب عی است، موم میظمایت از م   

های اجتمایی نیگر یزم آ  نار د که  ظم  واانی د اخلااای موجاون را باه مباارزه سایر جنبش

                                                      
1. Habermas 
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می نر سطوح افقی بطلبند؛ زیرا به مبارزه قلب د  این  ظم  وانی د اخلاای به توسعة ظوزه یمو

هون د این خون مس ری است که باه ایجاان جامعاه ماد ی منجار د یمونی نر جامعه منجر می

 (.108، ص. 1455هون )اس ندیارپور د مرانیمی

فرض ب  نر این نیدگاه ایان اسات کاه جواما  هربای پ ش: 1دیدگاه جامعه ریسکی بک

نر یا ن ظاال اصاد کوچا  جلاوه نان  ا د د برناری  اابرابر از مواها  صانعتین بال بورهبه

های ظاصل از صنعتی های صنعتی هد  د مدر  زاس و  را نار د؛ بنابراین نر ارر پ شرفتآس  

هون. باه ایتقاان دی، مخااقرات یصار ظاضار بسا ار آم ز میازپ ش مخاقرههد ، جامعه ب ش

هاد ی نی رؤیتتر از گذهته هده است؛ به قوری که امردزه خطرات بارای مارنم یاامت ادت

  ستند د تنوا از قریم ابزارهای پ شرفته یلمی اابل هناسایی هستند. براسااس نیادگاه جامعاه 

همراه موضویات فراملی نر ها نر ظال تجربه کرن  مدر  ته متسخر بهمخاقره جوا ی ب ، ا سا 

ت پ ش رد هستند. ب  بر این بادر است که نر جامعه مخااقره ایان فرصات بارای افاران جوا

رهایی دجون نارن د آ  سب  ز دگی، رداب  اجتمایی د هویت خون را ا تخاب کنند. با  بار 

این بادر است که همه ما موظ  م که تجرب ات هخصی خون را نر اخت ار نیگرا  اارار نها م د 

ها کناد کاه ریسا ها نر تصم م ا تخاب سب  ز دگی مناس  کم  کن م. ب  تسک اد میبه آ 

ساازن د گر اه چ ازی ها را میاجتمایی هستند؛ یعنی نرک د فوم ما است که آ قور فزاینده به

 (.108، ص. 1455ب رد  از فوم ما   ستند )اس ندیارپور د مرانی، 

کاتو  د نا لپ ردیکرنی را اتخاذ کرن د که آ را پارانایم جدید اکولوژیکی  ام د د د اصرار 

تنوا برای جوا  قب عات پ امادهایی نارن، بلکاه زیست  هناهتند که  گرا ی نرباره ب را  م   

برای جامعه ا سا ی هم  تای  مومی به بار خواهد آدرن. هما ند ریتزر، کاتو  د نا لاپ از لغات 

های  ظاری خااص ی  زم نه که ابل از نیدگاه« بن انین سوژه»برای اهاره به تصویر « پارانایم»

کناد کاه جدیدی را برای جامعه هناسی مطارح می کنند. این ردیکرن یرصهآید، است انه میمی

فرایندهای س اسی د ااتصانی بارای نرک هارای  اجتماایی  توجه به م    زیست را به ا دازه

                                                      
1. Beck 
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ای ی  پاارانایم اجتماایی نا د. گزاره اصلی این چارچوب این است که هر جامعهضردری می

جتماایی هالا  کاه نر قای هال  نارن که به نا ش دااعی مارتب  اسات. مشخصاه پاارانایم ا

است. نر این پارانایم،  1«معاف ت بشر»های متعدن نر جامعه هربی رهد یافته است، پارانایم ار 

هو د د نرداا ، نربارة جواا  قب عای ظکام ها معاف از اوا  ن قب عت نر  ظر گرفته میا سا 

 لاپ مای گویناد کاه می را ند. رهد  ام ددن ا سا  د ااتصان پذیرفته هده اسات. کااتو  د نا

هاا ب ناد. آ ب نی مسل  هربی مرنم را جدا از سایر موجاونات د اربااب تقادیر خاون میجوا 

های مادر  باا ایان ایاده معتقد دکه این تصورات اساسا  ه راکولوژی  هستند. همچن ن، ا ساا 

 ا د که بشر از اوا  ن ظاکم مبراسات. باا توجاه باه تااریع توساعه قلبای پ شارفتبزرگ هده

تاوا  یلات تکنولوژی  د بالارفتن استا دارنهای ز دگی نر جامعه هربی نر قی ایان ندره می

زیست به ایان گرایی ا تقانی نربارة مسائل م   رهد این جوا  ب نی را نرک کرن. نیدگاه داا 

هاناختی ما ناد دجاون پرنازن که قب عت دجاون نارن د دجاونش باه ل ااظ هستیموضوم می

هاایی است د متشکل از موجاونات یاا خصوصا ات مع نای اسات کاه دیژگی ها مستقلا سا 

 (.240، ص. 2003، 2ها نار د )براد  دال سامستقل از فرایندهای اجتمایی د ا سا 

گرایی ا تقانی این است که نا شی چندلایه برای موجونات های کل دی نر داا یکی از  کته

گرایااا  باا ن قب عاات خااارجی د جامعااه داا  بناادی نا ااش د تعاماالیلت لایهدجاون نارن. بااه

زیسات را از قریام فراینادهای قب عای د ا د تاا یلام قب عای مساائل م   زیست آمانهم   

گرایاا  ا تقاانی گ ارن کاه داا اجتمایی بررسی کنند. این استراتژی از این موضوم  شائت می

یی ا تقانی نر پی آ  است که یا  ب نند. داا  گراجامعه ا سا ی را با رابطه متقابل با قب عت می

رابطه ی  قرفه ب ن یلت د معلول را با رابطه نیالکت کی )ندقرفه( جایگزین کند. این نیادگاه 

تر از آ  اسات پذیر   ست د یم مای ضردرتا  نر سطح مشاهدهکند ی  پردسه هالونهتسک د می

 (.13، ص. 2010)صال ی،  داسطه ارار گ رنهای اابل ت ل ل بیکه نر نانه

                                                      
1. Human Exemptionalism 

2. Brown & Alisa 
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هاایی باا یناوا  ساختاری، باه پژدهش-پ تر کاهن د همکارا  اد با انامه نان  سنت رهدی

قور سالگی تا جوا ی تقریبا  باه 7ا د. کاهن نریافت که افران از پرناخته« رابطه ا سا  با قب عت»

ونه ساازی ها آلکنند؛ این بدا  معناست که آ جوا ی آلونه کرن  ی  منب  را  انرست تلقی می

نرصاد ار  53ها  شاا  نان اد کاه ظاددن نهناد. مصااظبهرا نر ظ طه مسائل اخلاای اارار می

های کونکا  نر پاسع به این ستال د ستالاتی  ظ ر رداب  با ظ وا ات خا گی د م ااه م استدلال

 3های ا سا  م ورا ه )متمرکاز بار بوزیساتی ا ساا ( د مربوط به هماهنگی با قب عت، استدلال

های زیسات م ورا اه )مارتب  باا ارزش ذاتای قب عات( بون اد ها، اساتدلالنرصد از استدلال

 (.107، ص. 1555، 1)کاهن

ساختاری معتقد است که ساختارهای م وومی کونکاا  از قریام تعامال باا -نیدگاه رهدی

انه گ رن؛ بنابراین پای ن بون  استدلال زیست م ورا ه کونکا  ردستاهای ندرافتام    هکل می

ها هگ ت آدر است. کاهن چن ن فرض کرن که کونکا  نر ادایل ز دگی نربارة آس   به ا ساا 

ها تمایز  افتاه د  سانج ده رد هستند، اما این نهدهههایی ردبهد موجونات ه را سا ی با نهدهه

هستند. کونکا  یموما   سبت به آس   ظساس هستند؛ بنابراین ساختارهای ا ساا  م ورا اه د 

هو د که ندمای بار ارزش ذاتای موجاونات ز اده متمرکاز ست م ورا ه از یکدیگر جدا میزی

تر همااهنگی ب شاتری هون. نر انامه هاید با پ و د نان  این ندساختار زیست م ورا ة کاملمی

ها  شا  نانه هد، اماا کااهن باه ایجان کند. چن ن استدلالی تنوا توس  نرصد پای نی از آزمون ی

ها د ظ وا اات د های مختلف مثلا  از قریم یافتن هباهت ب ن جسم د   ازهای ا سا توض ح راه

ها کونکا  مورن مطالعة اد به ایان ها پرناخت که از قریم آ ها د ت ادتمتواز  ساختن هباهت

های اساسای یکای از یافتاه»هماهنگی نست پ دا کرن د. به قور کلی کاهن  ت جاه گرفات کاه 

هاای مختلاف نر مشارکتی این است که استدلال اخلاای کونکا  فرهنگ هایظاصل از پژدهش

 (.141، ص. 2004)کاهن، « زیست بس ار مشابه استرابطه با م   

                                                      
1. Kahn 
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های اجتمایی معتقد است ا سا  از ل اظ ردا ی ی  مخلوق اجتمایی اسات د نیدگاه کنش

 ااتوا ی  کناد  د برایش موم است رهد ردظی یاق ی د اجتمایی یاباد د اظسااس تنواایی د 

ها را ظل کناد؛  ت جاه اینکاه نر هار سانی بتوا د به بوترین   و ممکن با مسائل برخورن د آ 

ینوا  های ناهاتن باها د از: کنشهای اجتمایی موم یبارتهای اجتمایی لازم است. کنشکنش

هاای آموزهای، درزهای د هاای م لای، هارکت نر گرده  ردی نادقل ، یضویت نر کا و 

های کنند: هان د  نیادگاههنگی. بوچولولز دکاتو  سه  وم مشارکت اجتمایی را توص ف میفر

توا ند یقاید خون را ب ا  کنند؛ مذاکره هرکت کنندگا  که ایضای یمومی که ایضای جامعه می

کنناد د بر اماه ریازی     جامعه نر اتخاذ ی  موض  یا خ  مشای م  طای مشاارکت میذی

هاو د. )بوچولاولز امعه اساسا  نرگ ر قراظی د اجرای بر امه م  طای میمشارکتی که ایضاء ج

(. هورد دی معمولا  مستلزم تواز  م ا  سرساختی د توا اایی نرک د 270، ص. 1555دکاتو ، 

نهناد، ها را ارتقاا میهای آ ا  است. هرایطی که این توا اییتوجه به  ظرات نیگرا  د خواسته

ها، ب اث گ ری مشارکتی، مشارکت نر ساازما د راهنماها، تصم م ا د از: الگوهای  قشیبارت

کننده، آموزش، رهد موارت های اجتمایی اابل ایتمان د ظمایتگردهی، کس  موفق ت، هبکه

توا د از ابتکار یمل یا مالک ت یا  قارح ظاصال هاون. یملی د ظس اهم ت هخصی که می

نر سطح م لای نر مساائل یماومی »نکا  ها این است که کوتوص ة اساسی بس اری از پژدهش

مشارکت نانه هو د تا نر آ جا بتوا ند هاهد فراینادهای مرنمای یمال د تاسر رات  قاش خاون 

هاای اجتماایی لاازم بارای (. هاورد دی موارت333، ص. 2000، 1)چادلاا د کاها نگ« باهند

باه هاکلی  های اهتراکی، مستلزم توا ایی ت کر ا تقاانی د نرگ رهاد  نر ظال مشاکلاتکنش

هاا مرزهاای  امشخصای آ  .خلااا ه است. مشکلات م  طی از  وم مشکلات بدساختار هستند

ای نرهم تن ده، پارامترهایشا   امشخص د اقلایات م قونه هایشا  به هکل پ چ دهنار د. متل ه

ها متنااض د ه چ راه ظل داظدی برایشاا  دجاون  ادارن. های اجتمایی آ بس ار است. ارزش

                                                      
1. Chawla & Cushing 
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(. ارتباط با قب عات، الگوهاایی از نا اش اسات کاه باا زیسات باوم 15، ص. 1554، 1زی )رم

های م  طی قب عات سازن؛ زیرا س ستمهماهنگ است د چرخه قب عی زیست بوم را مختل  می

ندساتی زیسات »های صنعتی ا سا  خطی است. امکا ات قب عی با م اه م ای اما س ستمچرخه

 ید نارای هرای  زیر باهد:  ز مرتب  است که با« 2بومی

ای که به مناب  آیندگا  آس بی دارن  شده د منااب  پایداری: تسم ن   ازهای جامعه به ه وه -1

 قب عی کاهش   ابد؛

 تول د م صولاتی که اابل اصلاح د است انه مجدن باهند؛ -2

 ها د آلونگی از قریم تغ  ر الگوی تول د د مصرف؛کاهش زباله -4

های های ااتصانی پ رامو  تکنولوژی د تول د که باه م  طای زیسات کز کنشایجان مرا -3

 (.280، ص. 1487توجه د از آ  م افظت کند )کاپرا، 

ردیکرنهای مختلف ارتباط ا سا  با قب عت د م ووم ز دگی سبز، باه فرهناگ همزیساتی د 

 ساا  د قب عات مشارکت ا سا  د قب عت نر ارائة راهبرنهای قراظی برای پایداری د سلامت ا

های معنانار کاهش مصرف د منااب  تک اه نارن. اهاره نارن. به گ ته لار ز ، ز دگی سبز بر کنش

های ز ادگی تک اه نارن. ایان ردیکارن بازا دیشای این ردیکرن ب شتر بر تغ  ر  گرش به ها وه

ای  اه گرش ا سا  به ظضور خون نر هستی د نرارتباط با قب عت است؛ به یبارتی باید باه گو

ای از ز ادگی نیگر به چگو گی زیستن د ظضور خون نر  ظام هستی ا دیش د. این مس ر ها وه

هاای تجدیدپاذیر   از نر خادمت مقاصاد ز ادگی صورت پاک ا رژیاست که قب عت ظتی به

ینوا  جزئی از س ستمی بزرگتر بایاد پااک د ا سا ی   ست؛ بلکه ا سا  د ه وة ز دگی اد   ز به

عت باهد؛ به یبارتی نیگر زیست جوا  ا سا  م    مصانوم د قب عای نر کل تای همسو با قب 

توا ناد ز ادگی د م  طای پایادار را هاکل نهاد د متعانل یکرارچه د با مشارکت تنگاتنگ می

(. 73، ص. 1454ردیکرنی آگاها ه د مدادم برای همزیستی ا سا  با قب عات اسات. )قااهری، 

                                                      
1. Ramsey 

2. Eco-Friendly 
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زیسات را تب ا ن باط با قب عت برخی نا شوای مسئولا ه م     زبت د همکارا  معتقد د که ارت

زیست فاراهم کنند. رداب  هخصی با قب عت ممکن است ب نشی را برای ردیاردیی با م   می

کند نر ظال که یدم ارتباط با جوا  قب عی به تخری  سا اره ماا منجار خواهاد هاد.   زبات د 

کار تنوم نرخور توجوی بارای ردیااردیی باا هو د که با دجون جذاب ت آههمکارا  متذکر می

قب عت دجون نارن. چرا برخی اظساسات یم م د مثبتی با ردیاردیی با قب عت نار د؛ نر ظالی 

زیست هساتند. های مسئولا ه م   گو ه   ستند؟ ستالات مومی نر مطالعه نا شکه نیگرا  این

نر ظال د گذهته فرن را یااملی نر   عت( دابستگی د یلااه ارتباط با قب1555) 1کالس د ما تانا

زیست توجه به یامل ارتباط با قب عت نا ند. نا ش مسئولا ه م   تع  ن نا ش مسئولا ه فرن می

ای که فارن خاونش را زیست به قور مستق م به نرجهافزایش چشمگ ری نارن. ظ اظت م   

مارتب  باا قب عات  ب ناد ارتبااط نارن. اگار ماا ارزش د اظساسایجزئی از جواا  قب عای می

( بررسای 38، ص. 2005ناهت م، ما تمایال ناهات م کاه آ  را م افظات کنا م )  زبات د ، می

نهاد تاا چاارچوب مناسابی زیستی این امکا  را میهای گو اگو  ارتباط با نا ش م    گرش

برای ت ل ل ا تخاب هون. با است انه از چاارچوب  ظاری فرضا ه اساسای پاژدهش متغ رهاا د 

 نهد.هون. هکل ض رداب  ب ن متغ رهای تجربی این پژدهش را  شا  میها مشخص میم ا  آ  رداب 
 

 
 مدل تجربی پژوهش -1شکل 

 

 

                                                      
1. Kals & Montada 

 ارتباط با قب عت

 

 فعال ت اجتمایی

 

زیرفتارم   

 ستی
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 ا د از:های پژدهش یبارتفرض ه

 زیستی هورد دا  بوهور رابطه دجون نارن.های اجتمایی با نا ش م   ب ن کنش 

 زیستی هورد دا  بوهور رابطه دجون نارن.ت با نا ش م   ب ن ارتباط با قب ع 

 تحقیق . روش3

آدری د کارگ ری ردش پ ماایش را بارای جما چارچوب  ظری د فرضا ات پاژدهش، باه

هاا از قریام ابازار پرسشانامه آدری نانهکند. نر این مطالعه جما ها ب ا  میتجزیه ت ل ل نانه

گر د نست ابی به فوم ایان مسائله از ساوی هاورد دا  د گرفته است. بومی بون  پژدهش ا جام

 ها د نر نسترس باون  جامعاه آمااری، باه ا تخاابگویی مناس  به ستالات از سوی آ پاسع

هاای ظاصال از نفتار آماار د اقلایاات نر ساال هورد دا  بوهور منجر هد. براساس گزارش

 ن پژدهش برای  مو ه از ظجم ل ن  ر بون. نر ای 233430، تعدان هورد دا  بوهور برابر 1300

است انه هده است. ظجم ل ن اانر است  مو ه را با نات ب شتری  سبت باه فرماول کاوکرا  د 

گ ری با سطوح خطاها د سطوح اقم نا  مت اادت گازینش کناد. های ا تخاب  مو هسایر ردش

مت اادت های ظجم ل ن، سطوح خطاهای ی  نرصد د ند نرصد تاا پان  نرصاد را نر ا ادازه

آدرن د این اض ه آماری را که با افزایش ظجم  مو اه خطاای  اوم ادل د جمع ت به نست می

گ ری نات پژدهشگر را کند، بنابراین است انه از این ردش  مو هخطای  وم ندم کاهش پ دا می

(. 315، ص. 1503، 1هون )ل نکند د منجر به افزایش پایایی د ردایی ابزار پژدهش میب شتر می

ای است انه هاده ای ندمرظله  ر نر  ظر گرفته هد که براساس تصانفی خوهه 483ظجم  مو ه 

است؛ زیرا جمع ت هور بوهور زیان است د امکا  تو ه فورست یاا چاارچوبی کاه اسام هماه 

های گ ر اسات. بارای ایتباار صاوری پاس از قراظای، گویاهافران نر آ  باهد مشکل د دات

خت ار سه   ر از اسات د د کارهناسا  نا شگاه ارار گرفت. اظوار  ظار ایان های مربوط نر اق ف

های مناس  برای هر ق ف منجار های هر ق ف، به گزینش گویهافران نر راستای سنجش گویه

                                                      
1. Lin  
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هد. برای ارزیابی پایایی ابزار از ردش آل ای کرد باا  اسات انه هاده اسات کاه بارای بارآدرن 

هون. آل ای کرد با  هری  از متغ رهای ذکرهاده نجش است انه میای نر ابزار سهای رتبهگویه

 ها از پایایی برخورنار د.نهد که کل ق فآمده است. اراام جددل  شا  می 1نر جددل 

 
 های هر طیفمیران آلفای کرونباخ )پایایی( گویه -1جدول 

 مقدار آلفا تعداد گویه نام طیف

 83/0 11 زیستیهای م   نا ش

 53/0 7 با قب عت ارتباط

 04/0 7 های اجتماییکنش

 

آماری ایموس مطالعه د بررسی هاد. نر ایان های گرنآدری هده با است انه از  رم افزارنانه

ترین زیستی اسات کاه از ظ اث  ظاری، نا اش نر یماومیپژدهش، متغ ر دابسته نا ش م   

بطه با پ رامو  خاون یاا نر برابار معنای به تغ  ر، ظرکت یا پاسع هر نستگاه یا موجونیت نر را

های نرد ی د مواع تی آ  اهاره نارن؛ البته نر یلوم اجتمایی، نا ش ا سا ی که نربرگ ر دة جنبه

نهناد نهند، مورن توجه است. بس اری تارج ح میها ا جام میب رد ی آ  چ زی است که ا سا 

مستلزم اماوری نر بااب م ا   یاا هایی کنند که ها یا پاسعکه داژه نا ش را م ددن به ظرکت

گویه نر  11م  طی یا (. نر این پژدهش نا ش زیست331، ص. 1407مواع ت باهند )زاهدی، 

آیا تاا الاا  »ای ل کرت سنجش هد؛ به قوری که مثلس از افران پرس ده هد اال  ق ف پن  نرجه

د همچنا ن از  «ایادهای اقرافتاا  را جما  کرنهصاورت جمعای آهاغالبا ندستا  خونتا  به

دهوی، نرخات زیست، پونرهای مناس  هستستالات مشابه که نر آ  از اهم ت ظ   م   

 کاری، تول د زباله کمتر د ه ره  ام برنه هد، نر این پژدهش است انه هد.

 ا د از:متغ رهای مستقل نر این پژدهش یبارت



 همهجدعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال  لّۀمج                         840

 

هااخص هاامل بساتر  7از ارتباط با قب عت: نر این مطالعه ارتباط باا قب عات باا اسات انه 

ردنخا ه، جنگال، ساواظل نریاایی، ظ اات دظاش، کاوه د پاارک، نر االا  ق اف ل کارت 

 گ ری د سنجش هده است؛ا دازه

هااخص هاامل  7هاای اجتماایی باا اسات انه از های اجتمایی: نر این مطالعاه کنشکنش

ویت نر هاای خ ریاه، یضاهاای ا جمنیضویت نر گردهای انبی د هنری، یضاویت نر گرده

های ندسااتا ه د هااای مااذهبی، یضااویت نر صاانددقهااای درزهاای، یضااویت نر گردهگرده

 گ ری د سنجش هده است.خا وانگی، نر اال  ق ف ل کرت ا دازه

 های تحقیق. یافته4

  رهاورد دا  بوهاور  483هایی است که توس  های ت ق م ظاصل استخراج پرسشنامهنانه

، اساتخراج هاد د د آ گااه باه کاامر وتر ا تقاال هاگرنآدری نانهیافتن تکم ل هد. پس از پایا 

تجزیاه  1یافتند. سرس با است انه از بستة  رم افزار آماری معانلات ساختاری برای یلوم اجتمایی

ها ا جام گرفت؛ ها براساس سطوح سنجش متغ رها د ق فتجزیه د ت ل ل نانه د ت ل ل هد د.

های آمااری، هماة های آمار توص  ی د جدادل متقاق   مو اهصبدین ترت   با است انه از هاخ

همچنا ن بارای ت ل ال رابطاه با ن  متغ رها نر اال  جدادل توزی  فرادا ای توصا ف هاد د.

 متغ رهای مستقل د دابسته از ت ل ل داریا س د ضری  همبستگی پ رسو  است انه هده است.

م ا  پاساع نهنادگا  باه پرسشانامه اجتمایی پاسخگویا : از -های ااتصانیخلاصه دیژگی

  ر د کمترین فرادا ی مرباوط باه مارن  237یعنی  1/73ب شترین فرادا ی مربوط به جنس ت ز  

نرصد نر مقط  زیار نیارلم، نر مقطا   4/7  ر بون. از ل اظ سطح ت ص لات،  148یعنی  5/43

نرصاد د نر  4/33نرصاد، نر مقطا  ل ساا س  0/13نرصد، نر مقط  فوق نیارلم  1/22نیرلم 

 0/23نار د نرصاد خا اه 7/37بون د. از ل ااظ ساطح هاغلی، 7/5مقط  فوق ل سا س د ب شتر 

 نرصد هغل آزان ناهتند. 3/28نرصد کارمند بون د د 

                                                      
1. Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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 زیستی رابطه دجون نارن.فرض ة ادل: ب ن متغ ر ارتباط با قب عت با نا شوای م   

زیساتی را  شاا   عات د نا اش م   ضری  همبستگی پ رسو  ب ن ارتباط با قب 2جددل 

( نارای رابطاه 430/0زیساتی )نهد که ارتباط با قب عت با نا اش م   نهد.  تای   شا  میمی

 53هده براساس ضری  همبستگی پ رسو  نر ساطح ظاداال معنانار است. این رداب  مشاهده

ابستگی د یلااه ارتباط باا نرصد اقم نا  تسی دهده است. این یافته با  ظریة کالس د ما تانا که د

نا ناد د اینکاه ردابا  قب عت نر ظال د گذهته فرن را یاملی نر تع  ن نا ش مسئولا ه فارن می

زیسات فاراهم کناد هخصی با قب عت ممکن است ب نشی نر مرنم بارای ردیااردیی باا م   

 نگ است.که  بون ارتباط با جوا  قب عی به تخری  س اره ما منجر خواهد هد، هماهنرظالی
 

 زیستیهای محیطضریب همبستگی بین ارتباط با طبیعت با دانش -2جدول 

 نتایج همبستگی ضریب همبستگی پیرسون

 زیستیدانش محیط ارتباط با طبیعت
 مقدار معناداری میزان همبستگی

430/0 000/0 

 

 زیستی رابطه دجون نارن.های اجتمایی با نا ش م   فرض ه ندم: ب ن کنش

زیساتی را  شاا  های اجتمایی د نا ش م   ضری  همبستگی پ رسو  ب ن کنش 4ل جدد

نهاد زیستی است.  تای   شا  میهای اجتمایی د نا ش م   نهد د ب ا گر ارتباط ب ن کنشمی

. ایان (r= 0/ 34)زیستی نارای رابطه معناانار اسات های اجتمایی با نا ش م   که م زا  کنش

نرصاد اقم ناا   53راساس ضری  همبستگی پ رساو  نر ساطح ظاداال هده برداب  مشاهده

( د م ل نساکی 1555هاس بوچولولز دکااتو  )تسی دهده است. این  تای  مطابم با  تای  پژدهش

 ( است.2008)
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 زیستیهای اجتماعی با دانش محیطضریب همبستگی بین کنش -3جدول 

 نتایج همبستگی ریب همبستگی پیرسونض

 زیستیدانش محیط تماعیهای اجکنش
 مقدار معناداری میزان همبستگی

34/0 000/0 

 

هااای اجتمااایی برظساا  م اازا  نا ااش آزمااو  ت ااادت م ااا گ ن م اازا  کنش 3جااددل 

نهاد م اا گ ن نهد.  تای  ظاصل از آزمو  ت ل ل داریاا س  شاا  میزیستی را  شا  میم   

ا اد، برابار باا هاای اجتماییظد بالایی از کنش زیستی برای افرانی که نارایم زا  نا ش م   

هاایی کاه د آ  30/30های اجتمایی متوس  هساتند، برابار باا هایی که نارای کنش، آ 82/37

است. این ت اادت براسااس آزماو  ت ل ال  04/43ا د، برابر با های اجتمایی پای ننارای کنش

اابل پذیرش اسات  53/0نر سطح ظداال ( 015/0( د مقدار معناناری )04/3داریا س با مقدار )

هون د  تاای  باه تسی د می H1رن د  H0هون؛ به تعب ر نیگر فرض ه د فرض ه مذکور پذیرفته می

   یافتنی است.کل جامعه آماری تعم م

 
 های اجتماعیزیستی برحسب میزان کنشآزمون تفاوت میانگین میزان دانش محیط -4جدول 

 مقدار معناداری Fمقدار  انحراف معیار میانگین اعیهای اجتمکنش متغیر وابسته

 زیستینا ش م   

 33/5 82/37 بالا

 82/0 30/30 متوس  015/0 04/3

 03/8 04/43 پای ن

 

هاای هاا پ راماو  کنشآزمو  تعق بی برای ت ل ل داریا س مقایساه  ظارات گرده 3جددل 

نهاد کاه م ازا  نا اش   تعق بای  شاا  مینهد.  تاای  ظاصال از آزماواجتمایی را  شا  می

هاای اجتماایی بالااتری اارار نار اد،  سابت باه زیستی افرانی کاه نر کال نارای کنشم   
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تر، ت اادت معناانار های اجتماایی پاای نهای اجتمایی متوس ، ب شتر است، دلی با کنشکنش

  دارن.

هاای  ازا  کنشزیساتی برظسا  مآزمو  ت اادت م اا گ ن م ازا  نا اش م    7جددل 

نهد م اا گ ن م ازا  نهد.  تای  ظاصل از آزمو  ت ل ل داریا س  شا  میاجتمایی را  شا  می

، 28/30های اجتماایی بالاا هساتند، برابار باا م  طی برای افرانی که نارای کنشنا ش زیست

ی هاایی کاه ناراد آ  22/48های اجتماایی متوسا  هساتند، برابار باا هایی که نارای کنشآ 

است. این ت ادت براساس آزمو  ت ل ال داریاا س  18/40ا د، برابر با های اجتمایی پای نکنش

اابل پذیرش است  53/0نر سطح ظداال ( =002/0Sig( د مقدار معناناری )=14/3Fمقدار )با 

هون د  تاای  باه تسی د می H1رن د  H0هون؛ به تعب ر نیگر فرض ه د فرض ة مذکور پذیرفته می

 یافتنی است.معه آماری تعم مکل جا

 
 های اجتماعیآزمون تعقیبی برای تحلیل واریانس مقایسه نظرات دربارۀ کنش -5جدول 

 مقدار معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین آزمون تعقیبی

 های اجتمایی بالاکنش
 003/0 20/2 31/7 های متوس کنش

 725/0 34/3 08/2 های پای نکنش

 جتمایی متوس های اکنش
 003/0 20/2 -31/7 های بالاکنش

 413/0 45/3 -44/3 های پای نکنش

 های اجتمایی پای نکنش
 72/0 34/3 -08/2 های بالاکنش

 42/0 45/3 44/3 های متوس کنش

 
 های اجتماعیزیستی برحسب کنشآزمون تفاوت میانگین دانش محیط -6جدول 

 مقدار معناداری Fمقدار  انحراف معیار میانگین های اجتماعیکنش متغیر وابسته

 م  طینا ش زیست

 31/8 27/30 بالا

 77/3 22/48 متوس  002/0 14/3

 07/7 18/40 پای ن
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هاا پ راماو  بارای ت ل ال داریاا س مقایساه  ظارات گرده LSDآزمو  تعق بای  0جددل 

نهد که م زا  نا ش  شا  می LSDنهد.  تای  ظاصل از آزمو  های اجتمایی را  شا  میکنش

هاای های اجتمایی بالاتری هستند،  سابت باه کنشزیستی افرانی که نر کل نارای کنشم   

 تر ت ادت معنانار  دارن.های اجتمایی پای ناجتمایی متوس ، ب شتر است، دلی با کنش

 
 های اجتماعیشبرای تحلیل واریانس مقایسه نظرات دربارۀ کن LSDآزمون تعقیبی  -7جدول 

 مقدار معناداری تفاوت میانگین LSDآزمون 

 های اجتمایی بالاکنش
 001/0 03/4 های متوس کنش

 130/0 38/1 های پای نکنش

 های اجتمایی متوس کنش
 001/0 -03/4 های بالاکنش

 105/0 -37/1 های پای نکنش

 های اجتمایی پای نکنش
 130/0 -38/1 های بالاکنش

 105/0 37/1 های متوس کنش

 

 سازی معادلات ساختاری. مدل1. 4

ینوا  ی  سازه یا متغ ر پنواا  م  طی را بهتوا  نا ش زیستها  شا  نان که میت ل ل نانه

هاده هاای تعریفنهد که یلاده بر همااهنگی نرد ای آیاتمتعریف کرن.  تای  ظاصل  شا  می

قورکلی، نر مادل  ظاری گرا   از براارار اسات. باههای فریی، ردایی دابرای هری  از مق اس

ینوا  متغ رهای ب رد ای د متغ رهاای ارتبااط باا قب عات د م  طی بههده نا ش زیستتددین

هاده نر ایان مقالاه ینوا  متغ ر پنوا  نرد ی تعریف هد د. مادل تددینهای اجتمایی بهکنش

توا  به مقدار کاای ه نر این مدل میهدهای م اسبهنهد: ازجمله هاخص تای  زیر را  شا  می

تاسر ر ظجام  مو اه اارار اسکوئر )خی ند( اهاره کرن. نر پژدهش ظاضر مقدار خای ند ت ت

هاون. های   کویی برازش اسات انه میگ رن د اابل اقم نا    ست؛ بنابراین از نیگر هاخصمی

ایان هااخص  زنیا   است. از آ جا که 00/0هاخص ریشه م ا گ ن مجذدرات تقری  برابر با 
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کند.  سبت کای اسکوئر به نرجه آزانی برای اضادت به ص ر است، براز دگی مدل را تسی د می

است که نرمجموم دضاع ت بوباونی را  53/2نربارة مدل تددین هده است. این مقدار برابر با 

هاده نر ایان پاژدهش، هاخصای های است انهنهد. از جمله نیگر هااخصبرای مدل  شا  می

است د  تای  مطلاوبی را  50/0است بر مبنای همبستگی متغ رهای ظاضر نر ت ق م که برابر با 

د ب شاتر اابال اباول اسات.  تاای   30/0نهد. برای هاخص بارازش تطب قای مقاانیر  شا  می

نهد. هاخص برازش هنجارهاده مقتصاد را  شا  می 51/0ظاصل، مقانیر این هاخص برابر با 

نهد مقدار اابل ابول است. افزدن  برخای از است که  شا  می 52/0برابر با   ز نر این مطالعه 

توا اد باه کااهش هده میسویه ب ن متغ رهای مشاهدههای رگرس و ی د براراری رابطه ی دز 

ای نر این ظد ب شتر  ه به ل اظ ردهی د  اه باه ل ااظ کای اسکوئر منجر هون، اما چن ن  کته

 د اابل ابول   ست. ظری نارای توج ه   ست 

 
 زیستیهای کلی برازش برای مدل معادلات ساختاری دانش محیطشاخص - 8جدول 

 مدل معادل فارسی شاخص نام شاخص

Chi-Square 102/302 مقدار کای اسکوئر 

P-value 000/0 مقدار معناناری 

RMSEA  00/0 هاخص ریشه م ا گ ن مجذدرات تقری 

CMIN/DF 15/2 ر به نرجه آزانی سبت کای اسکوئ 

CFI 50/0 هاخص همبستگی متغ رهای ت ق م 

PCFI 51/0 هده تطب قیهاخص برازش 

PNFI 52/0 هنجارهده مقتصد هاخص برازش 
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 زیستی با بارهای عاملی در حالت استانداردگیری دانش محیطمدل اندازه -2شکل 

 

های متغ اار نا ااش سااتال qگ ری متغ رهااای پنوااا  د ا اادازه خطااای eمقاادار  2نر هااکل 

( 51/0زیستی، ب شترین باار )زیستی است. ستال چول د پن  مربوط به متغ ر نا ش م   م   

 را ردی سازه خون نارن.
 

 
 ردهای اجتماعی با بارهای عاملی در حالت استانداگیری کنشمدل اندازه -3شکل 
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هاای های متغ ار کنشساتال qگ ری متغ رهاای پنواا  د خطای ا ادازه eمقدار  4نر هکل 

( را 07/0های اجتمایی، ب شترین باار )اجتمایی است. ستال سی د چوار مربوط به متغ ر کنش

 ردی سازه خون نار د.

 

 
 رهای عاملی در حالت استانداردگیری ارتباط با طبیعت با بامدل اندازه -4شکل 

 

های متغ ار ارتبااط باا ساتال qگ ری متغ رهاای پنواا  د خطای ا ادازه e مقدار 3نر هکل 

( را 53/0قب عت است. ستال ب ست د هشت مربوط به متغ ر ارتباط با قب عات، ب شاترین باار )

 ردی سازه خون نار د.
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 زیستیهای اجتماعی با دانش محیطعت و کنشمعادلات ساختاری ارتباط با طبی مدل نهایی 5شکل 

 

 گیری و پیشنهادها . نتیجه5

بس ار گسترنه د نرهم پ چ اده از یوامال گو ااگو  اسات کاه باا  ایزیست مجمویهم   

موجونات ز ده د اجزای سااز دة ساطح زما ن باه دجاون آماده  فرایند رهد د تکامل تدریجی

های پاس از بررسای  ش اجتماایی ا ساا  هساتند.است. مسائل م  طی ب شتر پ امد کنش یا نا

های ماورن آدری اقلایات،  ظرات ا دیشمندا  به ل اظ  ظاری د نیادگاه ظری، تجربی د جم 

های این سازه هناساایی هاد تاا نر آدری هد د برخی از خص صهمطالعه به ل اظ تجربی جم 

های ، الگاوی هااخص12راستای ارتقای آ  مورن توجه مدیرا  سااختاری اارار گ ارن. هاکل 
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ساتال  7های اجتمایی که توسا  د کنش q 40تا   q 23ستال از  7ارتباط با قب عت که توس  

ینوا  متغ ار باه q 30تاا   q 40ساتال از  11زیستی که توس  د نا ش م    q 47تا   q 41از 

 ها مت ادت   ست.نهد با الگوی ظق قی نانهدابسته ا دازه گ ری هد د  شا  می

توا  ب ا  کرن کاه است، می 52/0ز آ جا که مقدار هاخص   کویی برازش این مدل برابر با ا

آمده ب اا گر رابطاه مساتق م نساتاین مدل برازش اابل ابولی با دااع ت نارن. م زا  ضری  به

 تای  ظاصال از ایان زیستی است. های اجتمایی با نا ش م   هاخص ارتباط با قب عت د کنش

/ 34نهد که یکی از متغ رها، متغ ر ارتباط با قب عت است که این متغ ر ارتبااط معنااناری )  میمطالعه  شا

0 =r   هااای (   ااز نا ش2000نر مطالعااه کلااا تری د همکااارا  )زیسااتی نارن. ( بااا نا ااش م

زیساتی، نرآماد، زیستی متسرر از یواملی همچو  سن، جنس ت، ت صا لات، نا اش م   م   

ای سااکنا  ا د که ت ص لات د افزایش نا ش پایه ت جه گرفته ستی هستند. این م ققا زی گرش م   

اماا  زیست سوق نهاد،ها  را تغ  ر نهد د اظساساتشا  را به سوی م   توا د  گرش م  طیبوهور می

  تاای  بوهور بررسی هده است. زیستی هورد دا متغ ر ارتباط با قب عت با نا ش م   نر این پژدهش 

 زیستی رابطه معنانار نارن.نهد که متغ ر ارتباط با قب عت با نا ش م   ظاصل از این مطالعه  شا  می

 توجاه د یلااه نل لبه زیستیم     گرش با گ ت افران توا می آمدهنستبه  تای  براساس

 یساتیزم    ظامی هاینا ش مسائل، این تلقی کرن  اهم ت با د زیستم    مسائل به ب شتر

زیستی توجه به یامل ارتباط با قب عت افزایش نر مطالعه نا ش مسئولا ه م   نهند. می  شا  ب شتری را

ای که فرن خاونش را جزئای از جواا  قور مستق م به نرجهزیست بهچشمگ ری نارن. ظمایت از م   

رنم بارای ردیااردیی باا ب ند، ارتباط نارن. رداب  هخصی با قب عت ممکن است ب نشی را نر ماقب عی می

که  بون ارتباط با جوا  قب عی به تخری  سا اره ماا منجار خواهاد هاد. زیست فراهم کند؛ نرظالیم   

م ووم ز دگی سبز به فرهنگ همزیستی د مشارکت ا سا ، برای پایداری د سلامت ا سا  د قب عت اهااره 

 ه نارن. این ردیکرن ب شتر بر تغ  ر  گارش های معنانار کاهش مصرف د مناب  تکنارن. ز دگی سبز بر کنش

های ز دگی تک ه نارن. این ردیکرن با بازا دیشی  گرش ا ساا  باه ظضاور خاون نر هساتی د نر به ه وه

ای نیگر به چگو گی زیستن نر  ظاام هساتی ا دیشا د. ایان یبارتی باید به گو هارتباط با قب عت است؛ به
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های تجدیدپذیر   ز نر خدمت مقاصاد ز ادگی ا ساا ی ت د ا رژیای از ز دگی است که قب عمس ر ه وه

تر باید پاک د همسو باا قب عات ینوا  جزیی از س ستمی بزرگ  ستند؛ بلکه ا سا  د ه وة ز دگی اد   ز به

باهند؛ به یبارت نیگر زیست جوا  ا سا ، م ا   مصانوم د قب عای نر کل تای متعاانل، یکرارچاه د باا 

توا ند ز دگی د م  طی پایدار را هکل نهند د ارتباط با قب عت ردیکرنی آگاها ه د مشارکت تنگاتنگ می

 مدادم برای همزیستی ا سا  با قب عت است.

زیساتی، نهد یکی از متغ رهاای موام نر نا اش م    تای  ظاصل از این مطالعه  شا  می 

( بااا نا ااش r = 34/0هااای اجتمااایی اساات کااه ایاان متغ اار ارتباااط معنااا ناری )متغ اار کنش

زیساتی هاای اجتماایی م   های اجتمایی افران باا نا شزیستی نارن؛ یعنی هرچه کنشم   

براسااس  تااای  زیسات خواهااد باون. هاا منطباام باا م   همخاوا ی ناهاته باهااد، نا اش آ 

هاای ( با ن سارمایه اجتماایی باا نا ش1488فر د همکاارا  )آمده از ت ق ام خاوشنساتبه

خوش فر د همکاارا  ایان رابطاه ااوی را  اهای از ستگی مثبت دجون نارن. زیستی همبم   

هنجارهای ایتمان، مشارکت د اظساس امن ت بر کنش اجتمایی افران  سبت باه م ا   قب عای 

 00هاده نر ظاددن م ققا   ت جه گرفتناد کاه نا اش افاران مطالعه ا د. اینپ رامو  خون نا سته

. این  تای  ) تاای  ظاصال از ایان مطالعاه است لا ه بونهنرصد ه رمسئو 40نرصد مسئولا ه د 

های اجتمایی است کاه زیستی، متغ ر کنشنهد یکی از متغ رهای موم نر نا ش م    شا  می

فر د زیستی نارن(، داتی باا  تاای  خاوش( با نا ش م   r=  34/0این متغ ر ارتباط معناناری )

های هاای اجتماایی یکای از متل اهکنشکاه  هاون،  شاا گر ایان اساتهمکارا  مقایساه می

زیساتی های اجتمایی با نا اش م   که نر این پژدهش متغ ر کنشهای اجتمایی است سرمایه

فر د همکاارا  ها همسو با  تاای  پاژدهش خاوشاین یافتهرابطه معنانار ناهته است. همچن ن 

( 1555تو  د بوچولاولز )های موجون نر انب ات موضوم د نیادگاه  ظاری کاااست د با  ظریه

مطابقت نارن. ا سا  از ل اظ ردا ی ی  مخلوق اجتمایی اسات د بارایش موام اسات کاه نر 

اجتمام د ز دگی  قشی ناهته باهد تا اظساس موفق ات د ساونمندی ب شاتری کناد، یازت د 

ایتمان به   سش تقویت هون، رهد ردظی یاق ی د اجتمایی یابد، اظساس تنواایی د  ااتوا ی 
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ها را ظال کناد.  ت جاه اینکاه، د د بتوا د به بوترین   و ممکن با مسائل برخورن کرنه د آ  کن

هاای ا اد از: کنشاجتمایی موام یبارت هایهای اجتمایی لازم است. کنشبرای هر سنی کنش

هاای آموزهای، هاای م لای، هارکت نر گردهینوا    ردی نادقل ، یضویت کا و ناهتن به

کنناد: هان د  کاتو  د بوچولولز سه  وم مشارکت اجتمایی را توص ف میدرزهی د فرهنگی. 

    جامعه نر اتخاذ یا  موضا  یاا کنندگا  که ایضای ذیهای یمومی، مذاکره هرکتنیدگاه

گویناد ( می1505ریزی مشارکتی. کاتو  د نا لاپ )کنند د بر امهمشی م  طی مشارکت میخ 

ا د که بشر از اوا  ن ظاکم مبراست. کاتو  د نا لاپ رگ هدههای مدر  با این ایده بزکه ا سا 

تنوا برای جوا  قب عات پ امادهایی زیست  هاصرار ناهتند که  گرا ی نرباره ب را  رهد م   

نارن، بلکه برای جامعه ا سا ی هم  تای  مومی به بار خواهد آدرن. این ردیکرن یرصه جدیادی 

فراینادهای س اسای د  زیست را باه ا ادازهتوجه به م   کند که هناسی مطرح میرا نر جامعه

نا د. از آ جا که کارهای یلمای بایاد مکمال ااتصانی، برای نرک هرای  اجتمایی ضردری می

 هون که م صول تجرب ات م قم است.همدیگر باهند، اهل  پ شنوانهایی مطرح می

 ا د از:پ شنوانها یبارت

اره سوم م لانی جوا  نر کنار ظرکت پویاا د رهادیابنده با توجه اینکه آستا ه دردن به هز-

کناد، ضاردرت همکااری د یلمی د فنی   از به توسعه پایادار را ب شاتر اظسااس د اباراز می

قلبد کارهای یلمای د مشارکت آظان افران ی  جامعه به   وی موجه است؛ به هم ن نل ل می

 تری ا جام هون د تدادم یابد؛ت ق قاتی گسترنه

دیژه تول دات صدا د س ما د بررسی م ازا  توجاه ایان هده به ل م توای مطال  نرجت ل-

هاای رساا ی نا شزیست د بررسی م زا  آماوزش د اقلامها به مسائل د مشکلات م   رسا ه

 ها ا جام هون؛زیستی توس  این رسا هم   

ال، باا اجارای مثینوا زیسات را از مادارس هاردم کارن؛ باههاای م   توا  آموزشمی-

تر د گنجا د  داظدهای نرسی نربااره کننده برای مقاق  پای نآموزهی سرگرمهای کم بر امه

 زیست برای مقاق  بالاتر.مسائل م   
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