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مجتبی لشكری ،دانشجوي كارشناسي ارشد جامعهشناسي دانشگاه تهران ،ايران
چكیده
احساس را ميتوان بخشي از فضاي مفهومي نگرشهاي زيست محيطي دانست .احساسات زيست محيطي كه داللتهاي تعلق گرايانقه دارنقد،
بيشک تأثيري مهم بر رفتارهاي همسو در قبال محيط زيست خواهند داشت .اين پژوهش به بررسي جامعهشناختي عوامق مقؤثر بقر احسقاس
تعل شهروندان تهراني نسبت به محيط زيست با استفاده از روش پيمايش و با ابزار پرسشنامه پرداخته است .روابط دو متغيره مابين ارزشهقاي
زيست محيطي ،تجربه ارتباط با طبيعت ،جامعهپذيري زيست محيطي و دينداري با متغير وابسته ،قاب تأييد و تعمقيم هسقتند .رگرسقيون ننقد
متغيره حاكي از آن است كه مدل نظري توانسته است  44درصد از تغييرات متغير وابسته را در ميان نمونه تحقي توضقي دهقد .تحليق مسقير
متغيرهاي مستق با متغير وابسته نيز نشان ميدهد كه متغيرهاي تجربه ارتباط با طبيعت با  71657و ارزشهاي زيست محيطي با  71946درصقد،
به ترتيب بيشترين تأثير را بر متغير وابسته داشتهاند.
كلیدواژهها :احساس زيست محيطي ،احساس تعل نسبت به محيط زيست ،ارزشهاي زيست محيطي ،تجربه ارتباط با طبيعت ،جامعقهپقذيري
زيست محيطي.
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مقدمه و بیان مسأله

احساس تعل  -يکي بودن ،دلبستگي و احساس آرامش نسبت

اجتماع انساني در محيط طبيعي شک و قوام پيدا كرده اسقت

به محيط زيست و خرده ابژههاي آن -به عنوان بخشي از سازه

از همين روي تعام انسان بقا محقيط ،بقه انقدازه تعقاملش بقا

نگققرش مققيتوانققد در تعيققين رفتارهققاي انسققاني در مققورد

همنوعققانش اهميققت دارد و علققم جامعققهشناسققي بايققد توجققه

موضوعات محيط زيستي حقائز اهميقت بسقيار زيقادي باشقد

بيشتري به اين سط از ارتباطقات اجتمقاعي داشقته باشقد .از
منظر جامعهشناختي ،احساس و رفتار انسان با محقيط زيسقت
به عنوان يک حوزه جديد مطقر مقيشقود .از آن جقا كقه در
اجتماعات شهري به نظر ميرسد به نوعي ارتباط بقين ايقن دو
بخش از اجتماع زيستي قطع شده و در نهايت احسقاس تعلق
و يکي بودن بقا محقيط زيسقت كمتقر شقده اسقت ،شناسقايي
پيوندهاي قلمرو اجتماعي و تأثير آن بر قلمرو طبيعي و زيستي
اهميتي غير قاب انکار در كنترل پيامدهاي منفقي بقراي محقيط
زيست ،انسانها و نس هاي بعدي دارد.
بققا توجققه بققه محققدوديت منققابع تجديدپققذير طبيعققي و
ضرورت همگرايي بيشتر بين انسان و زيست بوم او ،توجه بقه
مسائ زيست محيطي و فهقم و پقيشبينقي متغيرهقا و سقاز و
كارهاي تأثيرگذار بر اين رابطه اهميت بهسقزايي در تحقيققات
عرصههاي گوناگون داشته است نرا كه اعتقاد بر اين است كه
با شناسايي عوام مرتبط با اين ارتباط ميتوان پيامدهاي منفي
تعام انسان با محيط را كمتر كرد

(ادهمي و اكبرزاده.(94 :5932 ،

امققروزه مسققائ زيسققت محيطققي عميقققا داراي مفققاهيم
اجتمققاعي هسققتند و بخققش عمققدهاي از باورهققا و رفتارهققاي
زيست محيطي افراد تحت تأثير نظامهاي فرهنگي و اجتماعي،
تغيير و تحول مييابند .رفتقار انسقان در قبقال محقيط زيسقت
تحت تأثير مدرنيته و فرايندهاي آن به رفتقاري بحقران آفقرين
تبدي شده است .در جامعهشناسي احسقاس در سقط خقرد،
متغيرهايي همچون جامعهپذيري ،ارزشهاي زيست محيطي و
تجربه ارتباط با طبيعت ميتوانند در تعيين كم و كيف مسقائ
زيست محيطي با عنايت به متغيرهاي مکانيسمي بسيار (بقراي
مثال احساس) حايز اهميت باشند .در اين ميان ،جامعهشناسقي
محيط زيست در ايران در آسيبشناسي رفتارهقاي انسقاني در
قبال موضوعات زيست محيطي بر نقش نگقرش و مخووصقا
بعد شناختي آن تأكيد كرده است .)Sutton, 2007( .حال آن كقه

( & Pooley & O’Conner, 2000 Giner-Sorolla, 1999; Breckler
;1989

 .)Wiggins,واقعيتقي كقه بررسقي آن در جامعقهشناسقي

محيط زيست در ايران به صورت مستقيم هيچگونقه پيشقينهاي
نداشته است و در ادبيات جهاني نيز عمر كوتاهي طي دهههاي
اخير داشته اسقت و تمركقز مطالعقات جامعقهشناسقي محقيط
زيست به نحو غير مستقيم متمركز بر سازه كلقي نگقرشهقاي
زيست محيطي و با تأكيد بر بعد شناختي و ادراكي اين مفهقوم
بوده است.
احساسات ،تحت تقأثير سقاختارها ،ارزشهقا ،فرهنق

و

تعامالت انساني هستند و در واقع مقولهاي اجتماعي محسوب
مقيشقوند (دوركقيم )turner, 2006 5949 ،كقه قسقمتي از آنهقا
برآمققده از موقعيققتهققايي اساسققا اجتمققاعي هسققتند در ايققن
موقعيتها افراد از يک سقو تحقت تقأثير متعقينهقاي بيرونقي
(سققاختار و فرهن ق ) هسققتند و از سققوي ديگققر ،احساسققات
متناسب را در موقعيتهاي گونقاگون مقيآموزنقد (

& Turner

.)Stets, 2005

از سققوي ديگققر نگققرش ،نظققامي از عناصققر شققناختي،
احساسي و تماي به عم نسبت به هرگونه واقعيقت محيطقي
است

(تركان و كجباف 17 :5947 ،فريدمن و همکاران 5377 ،به نق از:

كريمي 269:5973 ،صفارينياTaylor and Peplau; 2003 52 :5941 ،

 )Eagly & Chaiken, 1993عنوقر عقاطفي و ويژگقي ارزيقابي
كنندگي در ابعاد مثبت و منفي ،از جمله مهمترين مؤلفقههقاي
تشکي دهنده نگرش هستند.
در تعريف احساس ،تواف عامي در بين محقققان وجقود
ندارد با اين حال آن را حالتي تجسم يافته از تمايالت درونقي
نسبت به يک واقعيت بيروني در نظر ميگيرند
Riis, 2010

( & Woodhead

به نق از عزيز آبقادي .)57 :5932 ،تمقايالت احساسقي

نيز همچون تمايالت ارزشي در ارتباط با نيزي معني مييابند.
فرد نميتواند يک احسقاس را بقدون در ارتبقاط بقودن آن بقا

بررسي عوام اجتماعي مؤثر بر تعل مندي نسبت به محيط زيست (مورد مطالعه :شهروندان شهر تهران)

نيزي ديگر ،تجربه كند

(2013: 16

 .)Villalobos,در رابطقه بقا

محيط زيست  -به معني محيط طبيعقياي كقه سقاخته دسقت
انسان نيست همچون كوه ،هوا جنگ و – ...ميتوان احسقاس
را به عنوان متغيري اساسي در تعيقين نقوع تعقامالت انسقان و
محيط زيست دانست

(بلوم 2777 ،به نق از :طالبي صقومعه سقرايي،

.)5932
از آن جا كه بخش عمدهاي از عوام مؤثر بر احساسقات
و مخووصا مقورد اطقالآ آن در ايقن تحقيق  -يعنقي محقيط
زيسققت -مققاهيتي اجتمققاعي دارنققد ،از همققين روي در ايققن
پژوهش به تمايالت احساسي نسبت به محيط زيست در بقين
شققهروندان تهرانققي كققه داراي داللققتهققاي تعلقق گرايانققه
(احساسات مربوط به دلبستگي ،آرامش و يکي بودن نسبت به
محيط زيست و مسائ مقرتبط بقا آن) هسقتند پرداختقه شقده
است .هدف اصلي اين پژوهش شناسايي عوام اجتماعي مؤثر
بر احساس وظيفقهگرايقي نسقبت بقه محقيط زيسقت در بقين
شهروندان تهراني و ارائه رويکردي نظري براي تحقيقات آتقي
است.

9

;Heberlein, Heberlein & Wisconsin, 1972; Budak, 2005
;Grob, 1999; Flam, 2006; Milfont & Duckit, 2004; 2012
; Salehi, 2009; Lasso De Lavega, 2004; 1995ادهمي و اكبقرزاده،
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از جمله تحقيقاتي كه به بعد احساسي نگرشهاي زيست
محيطققي پرداختققهانققد عبارتنققد از :تحقيقققات انجققام شققده بققا
5

مقياسهاي رايج كه توسط دانلپ و ون اليقر در سقال 5374
براي بررسي و اندازهگيري نگرش عمقومي نسقبت بقه محقيط
زيسقت و طبيعقت طراحقي شقدهانقد (

Dunlap & Van Liere,

 .)1978در اين تحقيقات به بعد احساسي نگرشهقاي زيسقت
محيطي هم پرداخته شده است ،با اين حال تفکيقک و تشقري
نظري اين بعد از نگرش در مورد محيط زيست بسيار محقدود
است و عمدتا در بحث سنجش به آن توجقه محقدودي شقده
است.
بررسي داني وياللبس )2013( 2با عنوان «سنجش ارتباط
احساسي با طبيعت در بين كودكان» نشان داده است كه ميقزان
ارتباط احساسي فرد با طبيعت ،بر تعلق او نسقبت بقه محقيط
زيست تأثير مينهد .او در تحقي خود مقياسي بقراي سقنجش
ارتباط احساسي با طبيعت در بين كودكان ايجاد ميكند و تأثير
آن را بر رفتارهاي حامي محيط زيست بررسي ميكند.

مروری بر پژوهشها

9

مرور تحقيققات مقرتبط بقا احسقاس و محقيط زيسقت نشقان

مطالعه هينقدس و اسقرارك ( )2007تأكيقد مقيكنقد كقه

ميدهد كه در ايران هيچ گونه تحقي كامال مرتبط و مسقتقيمي

هرنه ميزان تعل احساسي فرد نسبت به محيط زيست بيشقتر

كه احساس تعل در قبال محيط زيست را بررسي كرده باشقد،

باشد ،مشاركت و نيت به مشاركت در محيط زيست در قالقب

وجود ندارد و در تحقيقات خارجي نيز احساس تعل كامال به

رفتارهاي مسقؤوالنهتقر بيشقتر اسقت .ايقن مطالعقه همچنقين
4

نحو ضمني در ذي احساسات زيست محيطقي بررسقي شقده

يافتههاي كالس و همکاران ( )1999را دربقاره اهميقت تعلق

است.

احساسي در مسائ زيست محيطي را تأييد ميكند.
1

همچنين احساس با رويکقردي جامعقهشناسقانه در ايقران

بررسي ديگري كه توسط پقولي و اوكنقر ( )2000انجقام

(ر.ك .كيققانرور و ربققاني

شده است نيز نشان ميدهد كقه باورهقا و احساسقات ،هقر دو

خوراسگاني 5944 ،رفيعپور 5971 ،قاضي مرادي .)5947 ،در رابطه بقا

تشکي دهنده مفهوم ديدگاههاي زيست محيطقي هسقتند .ايقن

احساسات زيست محيطي هيچ اثري در ايقن حقوزه در ايقران

مطالعه تأكيد ميكند كه تعام تعلققات احساسقي و باورهقا و

كمتققر مققورد توجققه قققرار گرفتققه اسققت

انجام نشده است و عموم مطالعات و بررسيهاي انجقام شقده
داخلي و خارجي به بررسقي نگقرشهقاي زيسقت محيطقي و
تمركز بر ابعاد شقناختي و ادراك افقراد نسقبت بقه فراينقدهاي
زيست محيطي پرداختقهانقد.

(رجقوع شقود بقهKaiser & et al., :

5

همچون NEP
2

Villalobos
Hinds and Sparks
4
Kals and Colleagues
5
Pooley and O’Conner
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عقايد نسبت به محيط زيست ميتواند در تعيقين و پقيشبينقي

انرژي احساسي و منابع فرهنگي تأكيد مقيشقود .در رهيافقت

باورها و عقايد مرتبط با محيط زيست مؤثر و مهم باشد.

تركيبي جاناتقان ترنقر نيقز ،رهيافقت سقاختمندي اجتمقاعي و

شولتز و همکاران )2004( 5در مقاله خود اشاره مقيكننقد

اثباتگرايي به صورت توأمان مورد توجقه ققرار گرفتقه اسقت

اگرنه تحقيقات پيشين به ديدگاههاي زيست محيطي و ميقزان

( Levy, 1973بقه نقق از كيقانرورVon Scheve & Von 22 :5941 ،

باور فرد به اين كه بخشقي از محقيط طبيعقي اسقت در قالقب

;Lynn and Piotr, 2010; Powel, 2008: 396; Luede, 2005
)Kemper, 1978

دغدغههاي خودمدارانه و يا دغدغههقاي زيسقت بقومگرايانقه
توجه كردهاند اما نوع دغدغههاي فرد نسبت به مسائ زيسقت
محيطي در ارتباط با اين است كقه فقرد تقا نقه حقد خقود را
بخشي از محيط طبيعي و جزئي از آن و يا به عبارتي متعل به
آن ميداند.

بررسي رهيافقتهقا و نظريقات جامعقهشناسقي احسقاس
نشان دهنده اين واقعيقت اسقت كقه احسقاس نسقبت بقه يقک
واقعيت غير انساني (همچون محيط زيست) در جامعهشناسقي
احساسات نظريهپقردازي نشقده اسقت .در واققع تمقامي ايقن
نظريات ،هر يک به نحوي بقر مفهقوم خقود ،كقنش متقابق و
عوام سقاختاري و فرهنگقي مقرتبط بقا آنهقا در احساسقات

چارچوب نظری
از آن جا كه موضوع اين پژوهش پيونقدي بقين رشقتهاي بقين
جامعهشناسي احساس و نيز جامعقهشناسقي محقيط زيسقت را
ايجاب ميكند ،در تدوين نارنوب نظري بقه ايقن دو حقوزه
رجققوع كققرديم ،بققدين صققورت كققه مباحققث نظققري در
جامعهشناسي احساس ميكند ،رهيافتي عقام را بقراي گقزينش
مباحث نظري در جامعهشناسي محيط زيست فراهم نمقود .بقا
مرور ادبيات نظري مالحظه ميشود كه احساسقات بقه عنقوان
پيوندي حياتي بين سطو خرد و كالن واقعيت اجتماعي تلقي
مقيشقود ( .)Turner & Stets, 2005در مجمقوع ،رهيافقتهقاي
اثباتگرايي ،ساختمندي اجتماعي و تركيبي سه رهيافقت عقام
در جامعققهشناسققي احساسققات تلقققي مققيشققوند .در رهيافققت
ساختمندي اجتماعي كه از دو نظريه كنش متقابق نمقادين و
نظريه هنجاري تشکي شده است ،تأكيد بر عوام فرهنگقي و
اجتماعي است .بقه طقور جزئقيتقر ،در نظريقه كقنش متقابق

در بررسي احساسات نسبت به محقيط زيسقت و تبيقين آن از
رويکرد اثباتگرايانه بقا تأكيقد بقر وجقه الزامقات فرهنگقي و
ارزشي و همچنين ساخت مندي اجتماعي استفاده شده است و
به همين دلي از متغيرهاي سط كقالن سقاختاري در بررسقي
سؤال پژوهش اجتناب شقده اسقت .همقانگونقه كقه در ادامقه
مالحظه مقيشقود متغيرهقاي دينقداري و ارزشهقاي زيسقت
محيطققي ،وجققه الزامققات فرهنگققي و ارزشققي رويکققرد اثب قات
گرايانه ،متغير جامعهپذيري زيست محيطي بر وجقه تعقامالت
انسققاني در رويکققرد سققاختمندي اجتمققاعي و متغيققر زمينققهاي
تجربه ارتباط بقا طبيعقت بقر يقادگيري احسقاس دلبسقتگي و
تعل مندي نسبت به محيط زيسقت و مسقائ مقرتبط بقا آن از
طري تجربه مکاني تأكيد ميكنند.
از جمله نظريهپردازان اجتماعي كه ميتوان از ديدگاههاي
اجتماعي آنها در اين پژوهش استفاده شود دوركيم ،پارسقونز

نمادين ،تعريف و تفسقير موقعيقت از جانقب كنشقگر مطقر
اسققت و در نظريققه هنجققاري ،هنجارهققا و قواعققد فرهنگققي-
اجتماعي در شک گيقري و بقروز و نمقود احساسقات مقدنظر
هسققتند .در حققالي كققه رهيافققت اثبققاتگرايققي از دو نظريققه
ساختاري و تضاد تشکي مقيشقود در نظريقه سقاختاري بقه
ساختار اجتماعي و روابط مبتني بر قدرت و در نظريه تضاد به
Schultz et al.

برآمده از تعامالت انساني ميپردازند .حال آن كه اين پژوهش

1

و وبر هستند .دوركيم در تقسيمبنقدي جوامقع بقه مکانيقک و
ارگانيک ،تفاوتهاي احساسات و تمايزات اجتمقاعي ايقن دو
قسم را بر ميشمارد (كوزر )536 :5973 ،و آننقه را بقين مقردم
مرسوم است با عنوان حالت طبيعي يا هنجار معرفي مينمايقد.
(بودون )745 :5941 ،دوركيم معتقد است شقهوات بشقر فققط در
برابر يک نيروي اخالقي باز مقيايسقتند (آرون )913 :5977 ،و از

1
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همين روي است كه ضرورت اصقالحات اخالققي و ارزشقي

اديان با نگاهي اخالقي ،گذشتن از نفع فردي را به پيروان

براي دوركيم موضقوعيتي جقدي داشقته اسقت .پارسقونز نيقز

خود توصيه ميكنند .به بيان ديگر ،يکي از مسقائ اساسقي در

را نيروي عمدهاي ميدانست كقه پيونددهنقده عناصقر

دوراهي اجتماعي ،گذشتن از نفع فردي آني براي كسقب نفقع

نظام اجتمقاعي اسقت .بقه عقيقده او هنجارهقا و ارزشهقا در

فردي بلند مدت و همچنين جستجوي نفقع جمعقي اسقت .از

گزينش وساي دستيابي به هدفها نقش بازي ميكنند و كنش

اين منظر ،زماني كه نفع بلنقد مقدت بقه آينقدهاي بلنقد مقدت

(ريتقزر:5974 ،

(گاهي بعد از مرگ ) باز ميگردد ،مذهب ميتواند به كار آيد.

در نظقر

(دوركيم )5949 ،دين و حاكم بودن ارزشهاي دينقي در جامعقه

ميگيرد و بر محتواي ذهني نظامهقاي تجربقه ايمقان و اعتققاد

مققيتوانققد از طريق تأثيرگققذاري ارزشهققاي ديگرخواهانققه و

فرهن

نيزي جز تالش براي تطبي با هنجارها نيسقت.

 )593وبر نيز دين را به مثابه بعدي محوري از فرهن
تأكيد ميكند

(صالحي اميري)577 :5946 ،

در كاربست نظريات و ديدگاههاي نظري فوآ بايد توجقه
كرد كه در بحث از اخالآ زيست محيطي ،همقواره بقه نققش

تقويت آن ،به احساسات مثبتتر نسبت به محيط زيست منجر
شود .از اين روي ،اخالآ برآمده از باورهاي دينقي بايقد نقوع
رفتار انسان با طبيعت را در هر زمان مشخص كنقد (

De paula

& تومققه )59 :5947 ،در ايققران كققه ديققن يققا

ارزشهققاي زيسققت محيطققي و منققابعي همچققون ديققن كققه

;Cavalcant, 2000

مطر كننده اين ارزشها هستند به عنوان عاملي تعيينكننده بر

ايدئولوژي اسالمي يکي از مهمترين نهادهاي اجتماعي است و

رفتارهاي زيست محيطي و مکانيسمهقاي واسقط آن همچقون

نقش محوري در جامعه دارد ،آموزههقاي اسقالم نققش بسقيار

احساس و ادراك و بهطور كلي نگرش تأكيد ميشود .واقعيقت

ويژهاي در شک دهي به نگرشهقاي افقراد ايفقا مقيكنقد

اين است كه از ريشههاي تاريخي بحرانهاي زيست محيطقي،

ارمکي.)5935 ،

(آزاد

ديدگاههاي مذهبي و اخالقي انسانها يعني ارزشها و بايقدها

همان گونه كه اشاره شد در رويکرد ساختمندي اجتماعي،

و نبايدها در مورد آنها كمتر سخني به ميان ميآيد .اخالآ بقه

احساسات تحت تأثير تعامالت اجتماعي افراد و در قالب يقک

معني ارزشها و منابع ارزشي همچون دين ،عمدتا به تعريقف

زمينه و بستر اجتماعي و تحت تأثير فرهنق

و ديگقر عناصقر

روابط بين افراد و روابقط بقين افقراد و جامعقه پرداختقهانقد و

اجتماعي هسقتند ( .)Turner & Stets, 2005; Powel, 2008: 395

اخالقي كه رابطه انسان و زمين يا انسقان و محقيط زيسقت را

در بحقققث از تققأثير تعقققامالت اجتمقققاعي بقققر احساسقققات،

بررسي كنقد وجقود نداشقته اسقت ،بنقابراين گسقترش دامنقه

جامعهپذيري به معني فرايند كسب آموزشهاي محيط زيسقتي

ارزشها به قلمرو رابطه انسان و محيط زيست ،يک ضقرورت

از گروهها و نهادهاي مرجع همچون خانواده ،مدرسه و گقروه

زيست محيطي پنداشته ميشود كه به عنوان نظامي از باورها و

هماالن از متغيرهاي بسيار مهم ،نه در حيطقه جامعقهشناسقي

گرايشها تعيينكننده رفتارهقاي حفقاظتي يقا نقارنوبهقاي

احساس ( )Turner & Stets, 2005و نه در حيطه جامعهشناسي

مرجعي است كه در تعام با محيط زيسقت از آنهقا اسقتفاده

محققيط زيسققت اسققت نققرا كققه بققراي اكثققر جامعققهشناسققان،

( Sesin, 2003به نق از :عابدي سروستاني و همکاران5946 ،

احساسات بر ساختههايي اجتمقاعي هسقتند كقه تحقت تقأثير

ميشود

 )Holden, 2003در واقع بهبود احساس تعل منقدي و از طريق

فراينققد جامعققهپققذيري ،درونققي و ابققراز مققيشققوند .در واقققع

آن بهبود رفتارهاي زيست محيطي زماني حاص خواهقد شقد

رويههاي جامعقهپقذيري بقه افقراد مقيآموزنقد كقه نقه نقوع

كققه محققيط طبيعققي و فرهنگققي انسققان مققرتبط بققا يکققديگر و

احساساتي را در برخورد با واقعيتهاي اجتماعي بقروز دهنقد

همدالنهتر باشند

(اژدري 5942 ،ادهمي و اكبرزادهMayer & 5932 ،

 Bar & et al. 2003; et al.; 2004: 503بقه نقق از :طقالبي صقومعه

سرايي.)5932 ،

(

& Dunsmore & Halberstadt, 2008; Salehi, 2009; Kollmus

2002

5

 .)Agyeman,براي مثال ،هوقشيلد ( )1983معتققد اسقت
Hochschild
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6

نحوه جامعهپذيري افراد در طبقه متوسط به مراتب متفقاوت از

از سوي ديگر ،تجارب دوران كودكي در محيطهاي باز و

طبقه كارگر اسقت ،نقرا كقه در طبققه متوسقط ،احساسقات و

تماس مسقتقيم بقا طبيعقت در طقول دوران زنقدگي از جملقه

عواطف نسبت به طبقه كارگر ،بيشتر از سوي والدين كنتقرل و

عوام تعل بيشتر به محيط زيست تلقي ميشود

مديريت ميشوند ،اگرنقه هوقشقيلد عمقدتا بحقث از فراينقد

 .)554تجربقه فققرد از مکقان (طبيعققت) ،بققر نقوع نگققرشهققا و

كاالشدگي احساسات دارد اما نظريه او در بحث از تفاوتهاي

احساسات او تأثيرگذار است .در واقع محيط زيست و تجربقه

طبقاتي و فرايندهاي جامعهپذيري در اين پقژوهش نيقز حقايز

رابطه ما با آن ميتواند بخش مهمي از خودپنداره ما و بقه تبقع

اهميت است .همچنين رفيعپور ( )5971معتقد است كه عوام

آن ،شک دهنده واكنشهقاي احساسقي مقا نسقبت بقه محقيط

تربيتي و فرهنگي در مراح اجتماعي شقدن در پقرورش نقوع

زيست باشد و اين موضوع بقه شقدت تحقت تقأثير تجربيقات

احساسققات م قؤثر بققه نظققر مققيرسققند نققرا كققه بسققياري از

مکاني ما بقا طبيعقت اسقت.

خويوههاي فرهنگي ايرانيان همچون گريه در مراسم خقتم و

;Pooley and Mayer, 2004; Proshansky, 1978 ; 1992
;Schultz, 2002; Schultz, et al., 2004:31; O’Conner, 2000
;)Nisbe, et al., 2010 Ryan & Deci, 2000

نوازش بيش از حد كودك در هنگام زمين خقوردن ،ريشقه در

(ميلتون:5942 ،

(كالينتقون و مقايرزChawla, 5937 ،

نحوه جامعهپذيري افراد دارند.

جامعهپذيري زيست
محيطي
ارزشهاي زيست
محيطي

احساس تعلق نسبت
به محیط زیست

تجربه ارتباط با

دينداري

طبيعت
شكل  -1دیاگرام مدل نظری تحقیق

فرضیات تحقیق

 .9بين ارزشهاي زيست محيطي و احساس تعل نسقبت بقه

 .5بين جامعهپذيري زيست محيطي و احساس تعلق نسقبت

محيط زيست رابطه وجود دارد.

به محيط زيست رابطه وجود دارد.

 .4تجربه ارتباط با طبيعت در ارتباط با احساس تعل نسقبت

 .2دينداري در ارتباط بقا احسقاس تعلق نسقبت بقه محقيط

به محيط زيست است.

زيست است.
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 .1بين متغيرهاي جمعيتشناختي و احساس تعل نسقبت بقه

تعریف مفاهیم

محيط زيست ارتباط وجود دارد.

احساس تعل مندي نسبت بقه محقيط زيسقت :منظقور از ايقن
متغير اين است كه فرد تا نه حد توور ميكند كقه جزئقي از

روششناسی

محقيط زيسققت اسقت و نسققبت بققه آن عشق و توجققه نشققان
9

(2010

به نق از  )Villalobos, 2013تعل و

استراتژي اين پژوهش به صورت قياسي ،رويکرد آن بهصورت

ميدهد .پاركينس

توصيفي و تحليلقي و روش تحقيق آن نيقز پيمقايش مقطعقي

احساس به محيط زيست را به معني احسقاس عميق عشق و

است .ابزار پژوهش ،پرسشنامه است كه تركيبي از سقنجههقا و

مراقبت و توجه به طبيعت تعريف كرده است .از سقوي ديگقر

متغيرهاي محق ساخته و نيز اقتباس شده از ديگران است كقه

احساس تعل نسبت به محيط زيست بيانگر اين واقعيت است

در طيف ليکرت سنجيده شدهاند .جامعه آماري ،كليه مقردان و

كه نقدر افراد احساس ميكنند كه محقيط زيسقت متعلق بقه

زنان بالغ (باالي  54سال) شهر تهقران هسقتند كقه بقر اسقاس

آنها بوده است و تا نه حد رفقاه خقود را در حفاظقت از آن

سالنامه آمقاري  6267777 ،5932نفقر مقيباشقند .بقا اسقتفاده

ميبيننقد ( .)Mayer, et al.; 2004: 505در مجمقوع ايقن بعقد از

تركيبي از تکنيک نمونهگيري توادفي طبقهاي 5و خوشقهاي و

احساسات ،شام احساس آرامش ،راحتي و لقذت نسقبت بقه

با استفاده از فرمول كوكران  479نفر پاسخگو انتخقاب شقدند.

محيط زيست است .سنجه مربوط به اين متغير كه در جدول 2

بر اساس اين روش ،در ابتدا براساس نقشه مناط شهر تهقران

قاب مالحظه است با اقتباس از سقنجههقاي پقاركينس و ميقر

4

بققه تفکيققک ميققزان سققط كيفيققت زنققدگي گققزارش شققده در

تهيه شده است.

شققهرداري تهققران ،2منققاط تهققران بققر اسققاس ويژگققيهققاي
جغرافيايي و سط كيفيت زندگي به پنج طبقه شمالي ،جنوبي،
شرقي ،غربي و مركزي تقسيم شدند سرس در هر يک از ايقن
طبقات ،سه محله به صورت توادفي انتخاب شدند (يعنقي در
مجموع  51محله از شهر تهقران) و در نهايقت در هقر محلقه،
انتخاب بلوك ،كونهها و نهايتا منقازل بقه صقورت خوشقهاي
نند مرحله و توادفي صورت پذيرفته است.
همان گونه كه در جدول  5مالحظه ميگردد ،پايايي ابقزار
تحقي در آزمون مقدماتي وارسي و مقادير آلفا محاسبه گرديد
و اعتبار ابزار سنجش نيز بر اساس روش توافق داوران تأييقد
شد .پس از گردآوري اطالعات ،پاسخها كدگقذاري شقد و بقا
استفاده از نقرمافقزار  spassبقراي تجزيقه و تحليق دادههقا از
آزمونهايي نظير تست  ،fتسقت  ،tتحليق واريقانس ،ضقريب
همبستگي پيرسقون ،رگرسقيون ننقد متغيقره و تحليق مسقير
استفاده شد.
Random stratified sampling
http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=40
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Parkins
Mayer
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4
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4

جدول  -1ضرایب آلفای كرونباخ در آزمون مقدماتی
متغیر های سازهای

تعداد

آماره

گویه

آلفا

متغیرهای سازهای

تعداد

آماره

گویه

آلفا

تجربه ارتباط با طبيعت

4

71777

جامعهپذيري زيست محيطي

3

71134

دينداري

23

71737

ارزشهاي زيست محيطي

6

71745

احساس تعل به محيط زيست

4

71797

جدول  -2گویههای شاخص متغیر وابسته
5

از بودن در طبيعت لذت ميبرم.

2

عش و عالقه زيادي به طبيعت احساس ميكنم.

9

از آموختن در مورد طبيعت و پيچيدگيهاي آن لذت ميبرم.

4

اغلب احساس جداشدگي از محيط طبيعي ميكنم.

1

وقتي در طبيعت هستم ،آرام ترم و احساس ميكنم همانند خانه خودم آرامش دارم.

6

در طبيعت بيشتر احساس آزادي ميكنم

7

همانقدر كه يک درخت با محيط جنگ معني مييابد ،من هم خودم را بخشقي از محقيط طبيعقي اطقرافم
ميدانم.

4

اغلب احساس يکي بودن با محيط طبيعي اطراف خود را دارم.

ارزشهاي زيست محيطي :معيارهاي مشترك فرهنگي كه

ارتبققاط بققا طبيعققت :هويققتهققا در زمققانهققا ،مکققانهققا و

بر اسقاس آن ربقط اخالققي و زيبقايي شقناختي موضقوعات،

موقعيتهاي مختلف ،تفاوت مييابند .محيطي كه در آن ققرار

نگرشها ،آرزوها و نيازها را از جملقه دربقاره محقيط طبيعقي

داريم ،بر نحوه ادراك و احساس ما تأثير ميگقذارد

ميتوان با هم مقايسه كرد و به داوري ققرار گذاشقت
44: 5946

Bar, et al. 2003

(زاهقدي،

به نق از طالبي صومعه سقرايي .)5932 ،در

(كالينتقون و

مقايرز .)5937 ،سازه ارتباط با طبيعت با اقتباس بخشي از سقنجه
عبدالهي ( )5937سنجيده شده است.

سنجش ارزشهاي زيست محيطي از سازه صالحي و امقامقلي
( )5935استفاده شد.

یافتههای توصیفی

دينداري :به طور كلي دينداري يعني داشتن اهتمقام دينقي

 19درصد ( 259نفر) از پاسقخگويان مقرد و  47درصقد (543

به نحوي كه نگرش ،گرايش و كنشهاي فقرد را متقأثر سقازد

نفر) زن بودهاند .در مجموع 717 ،درصد از آنها زير بيسقت و

(نققوا و همکققاران )37 :5937 ،ايققن متغيققر بققر اسققاس الگققوي

يک سال 4712 ،درصد بين  25تا  91سال 27 ،درصد بقين 96

شجاعيزند در نهار بعقد اعتققادات ،عباديقات ،اخالقيقات و

تا  41و  2919درصد در گروه سني  46تا  67سال و در نهايت

شرعيات سنجيده شده است (شجاعيزند.)91-26 :5944 ،

 413درصد نيز باالي  67سال سن داشقتهانقد 4415 .درصقد از

جامعهپذيري زيست محيطي :رويههاي جامعهپقذيري بقه

پاسخگويان متولد شقهر و تنهقا  5714درصقد از آنهقا متولقد

افراد مي آموزنقد كقه نقه نقوع احساسقاتي را در برخقورد بقا

روستا هستند .به لحاظ توزيقع تحوقيالت ،بقيش از دو سقوم

Turner & Stets,

پاسخگويان ( )%76داراي تحويالت ديرلم يقا ليسقانس5411 ،

 .)2005سازه جامعهپذيري زيست محيطي در سقه بعقد محقيط

درصد داراي تحويالت پايينتقر از ديقرلم 719 ،درصقد داراي

خانواده ،گروه دوستان و محيط محله سنجيده شده است.

تحويالت فقوآ ليسقانس و همچنقين  514درصقد نيقز داراي

واقعيتهقاي زيسقت محيطقي بقروز دهنقد (
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تحويالت دكتري بودهاند.
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بعد سنجيده شده است نشان ميدهد .ميقانگين بعقد اعتققادي

همچنين متغير سازهاي پايگاه اقتوادي اجتمقاعي كقه بقه

دينداري در بين شهروندان تهراني بين  4313تا  3915قرار دارد

وسيله سنجههاي اسقتاندارد شقده ميقزان تحوقيالت ،منزلقت

كه در سط بسيار بااليي است ولي ميانگين بعد عبادي در بين

شغلي فرد يا سرپرست خانواده ،ميزان درآمد ماهيانه خانواده و

آنها بين  1614تا  6713قرار داشته است كقه بقه نسقبت سقاير

(بقا اقتبقاس از طقالبي صقومعه

ابعاد در حد پايينتري قرار دارد .پارامتر ميانگين بعقد اخالققي

سرايي )5932 ،و در طيف صفر تا صد اندازهگيري شقده اسقت،

نيز در بين شهروندان بين  7216تا  7114از صد ققرار داشقته و

داراي ميانگين بين  25112تا  24145است .بقيش از  46درصقد

درنهايت ميانگين بعد شرعي نيز بين  6711تا  7713قرار داشقته

افراد نسبت به بقيه موارد در سط متوسط رو بقه پقايين ققرار

است .ميانگين شاخص دينداري نيز بقين  7215تقا  7414ققرار

گرفتهاند  4614درصد از پاسقخگويان در طبققه پقايين پقايين،

دارد كه ميزان دينداري نسبتا بااليي را نشان ميدهد.

مالکيت و قيمت خودروي شخوي

 4515درصد در طبقه پايين 411 ،درصقد در طبققه متوسقط2 ،
درصد در طبقه باال و تنها  714درصد در طبقه باالي بقاال ققرار

یافتههای تحلیلی

دارند كه نشان از واريانس زياد نمونه مورد بررسي و همچنين

در بررسيهاي مختلف مشخص شده اسقت كقه ويژگقيهقاي

فاصله طبقاتي شديد دارد.

جمعيتشناختي بر رفتارهاي زيست محيطي تأثيرگذار است و

ميانگين شاخص احساس تعل در بين شهروندان تهرانقي

از آنجا كه رفتار در دامنهاي از مکانيسقمهقاي واسقط حقاد

در مقياس صفر تا صد برابر با  9519تقا  6116بقوده اسقت ،بقه

ميشود بنابراين ميتوان انتظار داشت كه اين دست از متغيرهقا

نحوي كه تنها  21درصد از افراد ،احساس تعلق كمتقر از 17

بر احساسات نسبت به محيط زيست نيز بقه عنقوان بخشقي از

درصد را اظهار داشتهاند بنابراين احساس وظيفهگرايي اكثريت

نگرشهاي زيست محيطقي تأثيرگقذار باشقند .جقنس ،سقط

نمونه تحقي متوسط و زياد بوده است .ميانگين جامعهپقذيري

تحويالت ،مح تولد و طبقه اجتماعي از اين جمله هستند.

زيست محيطي متأثر از خانواده نيز در بين شقهروندان تهرانقي

بررسي آزمون مقايسه ميانگينهاي جنس با متغير وابسته

در مقياس صفر تا صد بين 6416تا  7516بوده است در رابطقه

نشان ميدهد كه اين رابطه معنقيدار نيسقت و مقردان و زنقان

با گروه مرجع دوستان ،ايقن پقارامتر بقين  4317تقا  1214و در

درباره اين احساس تفاوت معنيداري نداشته و به يقک ميقزان

رابطه با گروه مرجع همسايگان بين  4211تقا  4611ققرار دارد.

به محيط زيست احساس تعل دارند .دربقاره طبققه سقني نيقز

ميانگين اين سه بعد نيز با عنوان شاخص جامعهپذيري زيست

مقايسه ميانگينها نشان ميدهد كه هرنند افراد زيقر  25سقال

محيطي بين  1412تا  1614در سط متوسطي قرار داشته است.

احساس تعل نسقبت بقه محقيط زيسقت كمتقري نسقبت بقه

ميانگين ارزشهاي زيست محيطي نيز در مقياس صفر تقا
صد بين  45تا  4411بوده است .درباره متغير تجربه ارتبقاط بقا

گروههاي سني باالتر داشتهاند اما اين تفقاوت معنقادار و قابق
تعميم به جمعيت تحقي نيست.

طبيعت ،ارتبقاط  95درصقد افقراد بقا محقيط زيسقت در حقد

از سوي ديگر نتايج آزمون لوين در مورد مقايسه ميانگين

متوسط بوده و  1213درصد افراد نيز با شدت بااليي با محقيط

متغير وابسته در طبقات متغير مح تولد نشان ميدهقد كقه بقا

زيست در ارتباط هستند و در نهايت ارتباط  5116درصد افراد

وجود احساس تعل بيشتر نسبت بقه محقيط زيسقت در بقين

با محيط زيست در سط بسيار بااليي قرار داشته است .به اين

متولدان روستا ،ايقن تفقاوتهقا توقادفي بقوده اسقت .مقابين

ترتيب  71درصد افراد ميزان ارتباطشان با طبيعت را باالي 14

تحويالت و پايگاه اقتوادي -اجتماعي با متغيقر وابسقته نيقز،

از صد ارزيابي كردهاند.

مقايسه ميانگينها رابطه معنيداري را نشان نميدهد.

همچنين متغير مستق دينداري در اين تحقي كه با نهار
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در ارتباط با متغيرهاي اصلي مقدل نظقري ،بررسقيهقاي

نسبت به محيط زيست در مورد بعد خانواده برابقر بقا ، %251

آماري نشان ميدهد كه فرضيه ارتباط بين ارزشهقاي زيسقت

بعد دوستان برابر با  %513و بعقد محلقه برابقر بقا  %597بقوده

محيطي و متغير وابسته با شدت  71936و با اطمينان  %33قاب

است.

تأييد و تعميم است ،به نحوي كه با افزايش ارزشهاي زيست

در نهايت درباره ارتباط متغير دينداري با متغيقر وابسقته،

محيطي ،احساس تعل نسبت به محقيط زيسقت نيقز افقزايش

اين فرض با شدت  71253و با اطمينان  %33رد ميشقود و بقا

مييابد .همچنين فرضيه وجود ارتباط بقين تجربقه ارتبقاط بقا

توجه به جهت مثبت روابط ،با افزايش ميزان دينداري در بقين

طبيعت و احساس تعل نسقبت بقه محقيط زيسقت بقا شقدت

شهروندان تهراني بر شدت احساس تعلق نسقبت بقه محقيط

 71671و در سط  71777و با اطمينان  %33رد شده اسقت .در

زيست افزوده ميشود ،هرنند كقه شقدت ايقن رابطقه انقدك

واقع افزايش در تجربه ارتباط با طبيعت بقه افقزايش احسقاس

است .شدت اين رابطه در ميان ابعاد متغير دينقداري بقا متغيقر

تعل در بين شهروندان تهراني منجر شده است.

وابسته درباره بعد اعتقادي برابر با  ،%594در مورد بعد عبقادي

فرضيه وجود رابطه بين جامعهپذيري زيسقت محيطقي و

 ،%732در مورد بعد اخالقي  %925و مورد بعد شرعي برابر بقا

متغير وابسته با شدت  71249و اطمينان  %33تأييد شده اسقت.

 %554بوده است .همانگونه كه مالحظه ميشود تأثير دينداري

در واقع با افزايش جامعهپذيري زيست محيطي در تمامي ابعاد

بر متغير وابسته بيشتر ناشي از رابطه بعد اخالقي است .مقادير

آن ،ميزان احساس تعل نسبت به محيط زيسقت نيقز افقزايش

به دست آمده در آزمونهاي دو متغيره مابين متغيرهاي اصقلي

يافته است .بررسي جزئي ابعاد ايقن متغيقر بقا احسقاس تعلق

تحقي با متغير وابسته در جدول  9خالصه شدهاند:

جدول  -3ضرایب آزمونهای متغیرهای اصلی و متغیر وابسته پژوهش
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ارزشهاي زيست محيطي
تجربه ارتباط با طبيعت
جامعهپذيري زيست محيطي

احساس تعل نسبت به محيط زيست

دينداري

شدت همبستگی

مقدار معنیداری

.936

.777

.671

.777

.249

.777

.253

.777

براساس نتايج به دست آمده از ورود همزمان نهار متغير

مانده و تأثير خالص آنها بر احساس تعل به محقيط زيسقت

مستق اصلي به رگرسيون ،تقأثير خقالص متغيقر دينقداري بقا

معنادار شده است .به اين ترتيب با كنترل ساير متغيرهقا ،تنهقا

مقدار بتاي  71771و همچنين متغير ارزشهاي زيست محيطي

دو متغير اصلي تجربه ارتباط با طبيعت و جامعهپذيري زيست

با مقدار بتاي  ،71715از نظر آماري معنقادار نبقوده اسقت و از

محيطي ميتوانند در بين شهروندان تهرانقي ،شقدت احسقاس

معادله خارج ميشوند .البته بايد ذكر كرد كه باتوجه به روابقط

تعل به محيط زيست را پيشبيني كنند .عقدم معنقاداري تقأثير

مرتبه صفر آنها ،ايقن متغيرهقا بقه صقورت غيقر مسقتقيم بقر

خالص ارزشهاي زيست محيطي ،باوجود شدت رابطه بقاالي

احساس تعل تأثير گذاشتهانقد .همچنقين بايقد ذكقر كقرد كقه

آن با متغير وابسته در مرتبه صفر ،نشان ميدهد كه تأثير آن در

واريانس بسيار پايين متغير ارزشهاي زيست محيطي در عقدم

واقع به صورت غيرمستقيم بوده است .همچنين مقدار ضقريب

معناداري آن نقش داشته است .در حالي كقه متغيقر مکقانيزمي

تعيين تعدي شده نشان ميدهد كه متغيرهاي وارد شده به اين

تجربققه ارتبققاط بققا طبيعققت بققا مقققدار بتققاي  71657و متغيققر

تحلي درنهايت بقيش از  %44تغييقرات متغيقر وابسقته را بقين

جامعهپذيري زيست محيطي با مقدار بتقاي  ،71514در معادلقه

شهروندان تهراني ،پيشبيني ميكنند .معادله نهقايي پقيشبينقي
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مقدار احساس تعل به محيط زيسقت ،بقه صقورت اسقتاندارد

احساس تعل به محيط زيسقت = ( )71657تجربقه ارتبقاط بقا

برابر است با:

طبيعت )71514( +جامعهپذيري زيست محيطي.
جدول  -4تحلیل رگرسیون چندگانه متغیر احساس تعلق به محیط زیست
متغیرهای مستقل

b

متغير ثابت

541535

جامعهپذيري زيست محيطي

.545

.514

ارزشهاي زيست محيطي

.791

.715

51717

تجربه ارتباط با طبيعت

.644

.657

521156

.777

دينداري

.775

.771

51791

.744

F= 69.58

Beta

Sig= 0/000

2

t

معناداری

91539

.772

91677

.777
.235

2

R = 0.49

Adjusted R = 0.483

R=0.7

بررسي تأثيرات مستقيم و غير مسقتقيم در تحليق مسقير

آماري نيز اين متغير بر متغير تجربه ارتباط با طبيعت (به عنوان

درباره احساس تعل نشاندهنده اين موضوع است كقه متغيقر

رفتار متأثر از ارزش) مقدم اسقت .اثقر كق متغيقر ارزشهقاي

تجربه ارتباط بقا طبيعقت بقه عنقوان نزديقکتقرين متغيقر بقه

زيسققت محيطققي  71946بققوده اسققت .در مرحلققه بعققد متغيققر

متغيرهاي وابسته قرار گرفته است كه تأثير آن بر متغير وابسقته

جامعهپذيري زيست محيطي با اثقر كق  71226ققرار دارد كقه

تنها بقه صقورت مسقتقيم بقوده ،ميقزان آن نيقز  71657اسقت.

بيشترين اثر آن به صورت مستقيم بوده است .درنهايقت متغيقر

همچنين توجه به تثير مستقيم نانيز متغير ارزشهاي زيست

دينداري با مقدار اثر ك  71532قرار دارد كه بيشقترين اثقر آن

محيطي نيز نشان ميدهد كه اين متغير بيشتر بقه صقورت غيقر

به صورت غيرمستقيم و با اثرگذاري بقر متغيرهقاي مکقانيزمي

مستقيم بر احساس تعل تأثيرگذاشته است بنابراين به صورت

مدل مسير است.

./11

جامعهپذیری

ارزشهای زیست
محیطی

زیست محیطی
7/76

7/71
./154

7/44

احساس تعلق

1/55

7/54
دینداری

7/657

ارتباط با
7/55

طبیعت

  - -ضريب مسير در سط خطاي  ./71غير معنادار____ ضريب مسير در سط خطاي  7/71معنادار

شكل  -2تحلیل مسیر احساس تعلق به محیط زیست

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)62شماره دوم ،تابستان 5931

52

بحث و نتيجه

نظرياي است كه درباره متغير زمينقهاي محق تولقد معنقيدار

در ساليان متمادي رابطه انسان بقا محقيط زيسقت پيرامقونش،

نبوده است .در واقع بررسي متغير تجربه ارتباط با طبيعقت كقه

رابطهاي از باال به پقايين و بقا توجقه مطلق بقه خواسقتههقا و

معنيدار نيز بوده است ،توقويري كامق تقر از تجربقه فقرد بقا

نيازهاي بشر بوده است .تحقيقات متعددي نشان ميدهنقد كقه

محيط زيست را نشان ميدهد و بررسي رابطه دو متغيره آن بقا

رفتارهاي زيست محيطي به شدت تحقت تقأثير نگقرشهقاي

متغير وابسته داللتهاي نظري مهم و البته معتبرتقري را در بقر

افراد در هر دو بعد شقناختي و عقاطفي هسقتند( .صقفارينيقا،

داشته است.

 52 :5941طالبي صومعه سرايي 5932 ،آقايي ابيانقه5932 ،

در حالي كه تحقيقات بسياري بر اهميت تأثير تحويالت

;Eagly & Flam, 2006:34; Kollmuss & Agyeman, 2002
;Breckler & Wiggins, 1989; Giner- Chaiken, 1993
)Sorolla, 1999

رفتارهاي زيست محيطي تأكيد داشتهاند (ر.ك .طالبي صقومعه

عمده ادبيات نظري مرتبط با موضوع ،قرابقت عقاطفي بقا

سققرايي 516 :5932 ،ادهمققي و همکققار )5932:46 ،امققا ايققن

طبيعت را كه به رفتارهاي همسو و همدالنه بقا طبيعقت منجقر

روابط در اين پقژوهش معنقيدار نبقوده اسقت .ايقن موضقوع

ميگقردد ،در بخقش عمقدهاي متقأثر از ارزشهقا و تعقامالت

ميتواند حاكي از توفي نيافتن نظامهقاي آموزشقي در درونقي

انساني ميدانند .از همين روي در اين تحقي نيقز در گقزينش

سققازي احسققاس تعلق در مقققاطع گونققاگون تحوققيلي و نيققز

مباحث نظري مرتبط با احساس تعل نسبت به محيط زيسقت

بيتأثيري مناسبات طبقاتي در باره مسأله تحقي باشد.

و طبقه اقتوادي -اجتماعي بر بهبود احساسقات و در پقي آن،

به رويکرد اثبات گرايانه با تأكيد بر وجقه الزامقات فرهنگقي و

در ارتباط با متغير وابسته از آن جا كه متغير مربوطه ،جنبه

ارزشي و همچنين رويکرد ساخت مندي اجتماعي و تأكيقدات

اخالقي دارد ،ميتوان استدالل كرد كه الگقوي پاسقخدهقي بقه

توجقه شقده اسقت (دوركقيم5949 ،

گويهها ميتواند يا جنبقه شقعاري داشقته باشقد و يقا متقأثر از

; .)Turner & Stets, 2005 Turner & Stets, 2006بقر ايقن

اصول رفتاري و عملي پاسخگويان بقوده باشقد و باتوجقه بقه

اساس اين تحقي به دنبال بررسي احساسات زيست محيطي و

ويژگيهاي فرهنگي جامعه آماري كه بيشتر گقرايش بقه تأييقد

تأثير متغيرهاي اجتماعي اين رهيافت نظري بر احساس تعلق

ظاهري ارزشهاي اخالققي حتقي درصقورت توافق نداشقتن

نسبت به محيط زيست در بين شهروندان باالي  54سال شقهر

واقعي با آن دارند ،پاسخهاي داده شده يک دست بوده است و

تهران بوده است.

به اين ترتيب واحد مشاهده بيشتر تمايق بقه تأييقد احسقاس

آنها بر اهميت فرهنق

اگرنه برخي محققان معتقد بودهاندكه افقرادي كقه دوران
كودكي خود را در روستاها گذراندهاند ،احساس همدالنهتقري
نسبت به محيط زيست تجربقه مقيكننقد تقا متولقدين شقهرها

تعل مثبت نسبت به محيط زيست داشته ،در حالي كه ممکقن
است در واقعيت به طور دقي اين گونه نبوده باشد.
همچنين همانگونه كه بررسي روابط بين ابعاد دينداري و

( ،)Kals & et al., 1999; Hinds and Sparks, 2007بقا ايقن

متغيرهاي وابسته نشان داد ،تأثير دينقداري بقر احسقاس تعلق

حال در اين بررسي مالحظه شد كه اين رابطه معنيدار نيست

نسبت به محيط زيست بيشقتر ناشقي از رابطقه مجمقوع ابعقاد

در واقع متولد شدن در محيط روستا لزومقا بقه معنقي ارتبقاط

اخالقي و شرعي با احساس تعل بوده است ،درحالي كه ابعاد

مستقيم و تجربه مستقيم با محيط طبيعقي نيسقت و حتقي اگقر

عبادي و اعتقادي در مجموع نقش كمتري در افزايش احساس

باشد نيز صرفا يکي از عواملي است كه نشاندهنده تجربه فرد

تعل نسبت به محيط زيست ايفا ميكنند كه از لحقاظ منطققي

از محيط زيست اسقت ،در حقالي كقه متغيقر زمينقهاي تجربقه

كامال قاب درك است .بررسي ماهيت ابعاد دينقداري نيقز ايقن

ارتباط با طبيعت خود به نوعي تکمي كننده و نمايانگر انتظار

تفاوتهاي آماري را تأييد ميكنقد نراكقه بخشقي از كقاركرد
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ابعاد اخالقي و شرعي دين اسقالم ،توجقه بقه محقيط زيسقت

آرون ،ر )5977( .مراحقق اساسققي سققير انديشققه در جامعققه

اسققت ،در حققالي كققه ابعققاد اعتقققادي و عبققادي بيشققتر جنبققه

شناسي ،مترجم :باقر پرهام ،تهران :علمي فرهنگي.

متافيزيکي به خود گرفته اند و نقش كاركردي كمتري در رابطه

آزاد ارمکي ،ت .)5935( .بنيانهاي فکري نظريه جامعه ايراني،
تهران :نشر علمي.

با محيط ايفا ميكنند.
همان گونه كه مالحظه گرديقد ،تمقامي متغيرهقاي اصقلي
تحقي  -ارزشهاي زيست محيطي ،تجربه ارتباط بقا طبيعقت،

آزادارمکي ،ت .)5976( .نظريقه هقاي جامعقه شناسقي ،تهقران:
سروش.

جامعهپذيري زيست محيطي و دينقداري تقأثير معنقيداري بقر

آقايي ابيانه ،ب .)5932( .بررسقي عوامق اجتمقاعي مقؤثر بقر

متغير وابسته داشتند .رگوسيون نندگانقه نشقان داد كقه مقدل

رفتار خانواده با پسماند ،پاياننامه كارشناسي ارشد

تحقي  %44 ،از تغييرات متغيقر وابسقته را تبيقين كقرده اسقت.

دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

تحلي نتايج اين تحقي نشاندهنده ايقن اسقت كقه متغيرهقاي

بن سن ،ج .)5942( .اخالآ زيست محيطقي ،ترجمقه :محمقد

عمققدتا فرهنگققي در رويکققرد اثبققاتگرايققي و سققاختمنققدي

مهدي رستمي شاهرودي ،تهران :سازمان حفاظقت

اجتماعي قادر به تبيين حدود نيمي از تغييرات احسقاس تعلق

از محيط زيست.

در قبال محيط زيست در ميان شهروندان تهراني هستند .ميزان
تأثيرهاي مستقيم و غير مستقيم استنتاج شقده از تحليق مسقير

بودون ،ر .)5941( .فرهن

انتققادي جامعقهشناسقي ،ترجمقه:

عبدالحسين نيک گهر ،تهران :فرهن

معاصر.

نيز اين موضوع را به خوبي نشقان مقيدهقد نقرا كقه تجربقه

تركان ،ه .و كجباف ،م« .)5947( .نگرش نيسقت » ،فوقلنامه

ارتباط با طبيعت با تأثير مسقتقيم برابقر بقا  ،71657ارزشهقاي

توسعه علوم رفتاري ،ش  ،14ص .43-5

زيست محيطي با تأثير غير مسقتقيم و اثقر كق  ،71946سقرس

تنهققايي .)5973( . ،درآمققدي بققر مکاتققب و نظريققههققاي

جامعهپذيري زيست محيطي با  71226و دينداري با  7532اثقر
ك به ترتيب ،ميقزان و نحقوه تأثيرگقذاري متغيرهقا و روابقط
مکانيزمي آنها در مدل نظري را بازنمايي ميكنند.

جامعهشناسي ،گناباد :نشر ني نگار.
تومه ،ژ .)5947( .توسعه فرهنگقي و محقيط زيسقت ،ترجمقه:
محمد شارعپور ،تهران :غزال.
حدادي ،م« .)5943( .اولين اثر مرجع در عرصه دين و محقيط

منابع

زيست» ،ماهنامه اخبار اديان ،سقال هشقتم ،ش ،5

ادهمي ،ر .و اكبرزاده ،ا« .)5932( .بررسي عوام فرهنگي مؤثر

ص .27-26

بققر حفققی محققيط زيسققت شققهر تهققران» ،مجلققه
تخووي جامعهشناسي ،سال اول ،ش  ،5ص -97

دوركيم ،ا .)5949( .صور بنيقاني حيقات دينقي ،ترجمقه :بقاقر
پرهام ،تهران :نشر مركز.

رفيعپور ،ف .)5971( .جامعه ،احسقاس و موسقيقي :كوششقي

.62
اژدري ،اف« .)5942( .توسققعه فرهنگققي و محققيط زيسققت»،

در جهت آغاز يک بررسي جامعهشناختي از اثرات

فولنامه علمي سازمان حفاظت از محقيط زيسقت،

سازنده و مخرب موسيقي در ايران ،تهران :شركت

سال اول ،ش  ،93ص .23-27

سهامي انتشار.

اصغري اصفهاني ،ل .)5974( .مباني حفاظت از محيط زيسقت
در اسالم ،تهران :نشر فرهن

اسالمي.

ريتقزر ،ج .)5974( .نظريققه جامعققهشناسققي در دوران معاصققر،
ترجمه :محسن ثالثي ،تهران :علمي.
سليمي ،ع .و داوري ،م .)5941( .جامعهشناسي كجقروي ،ققم:

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)62شماره دوم ،تابستان 5931
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پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شاهولي ،م« .)5974( .بستر سازي براي مشاركت در توسقعه و

حفاظت از منابع طبيعي» ،مجموعه مققاالت اولقين
همايش منابع طبيعي ،مشاركت و توسقعه ،تهقران:
دفتر ترويج و مشاركت مردمي سازمان جنگ ها و
مراتع كشور ،ص .77-43
شجاعيزنقد ،ع« .)5944( .مقدلي بقراي سقنجش دينقداري در
ايران» ،مجله جامعهشناسي ايران ،دوره ششقم ،ش
 ،5ص .66-94
صققالحياميققري ،ر .)5946( .مفققاهيم و نظريققههققاي فرهنگققي،
تهران :ققنوس.

بسقيج اسققالمي و نهقاد رهبققري دانشقگاه تهققران)،
پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.

قاضي مقرادي .)5947( . ،در سقتايش شقرم :جامعقهشناسقي
احساس شرم در ايران ،تهران :نشر اختران.
كاظمي ،ج« .)5943( .نگاهي به آراي توماس بري ،بنيقانگقذار
الهيات زيست محيطي :روايت نو از دين ،زمقين و
زندگي» ،ماهنامه اخبار اديان ،سقال هشقتم ،ش ،5
ص .21-53
كريمققي ،ي .)5973( .نگققرش و تغييققر نگققرش ،تهققران :نشققر
ويرايش.

كالينتون ،س .و مقايرز ،ج .)5937( .روانشناسقي حفاظقت از

صققالحي ،ص .و امققامقلي ،ل« .)5935( .سققرمايه فرهنگققي و

محيط زيست (درك و ترغيقب مراقبقت انسقان از

نگرش و رفتارهقاي زيسقت محيطقي» ،مطالعقات

طبيعت) ،ترجمه :صفارينيقا و همکقاران ،تهقران:

فرهنگققي و ارتباطققات ،دوره هشققتم ،ش  ،24ص

انتشارات ارجمند.

.525-35
صققفارينيققا ،م« .)5941( .كتققابشناسققي :روان شناسققي تغييققر

نگرش و رفتار مورف كنندگان انرژي» ،اقتوقاد و
انرژي ،ش  ،43ص .21

طالبيصومعهسرايي ،م .)5932( .بررسي جامعهشناختي مورف
آب خانگي و عوام اجتماعي مؤثر بر آن (مطالعقه
موردي :شهر تهران) ،پاياننامقه كارشناسقي ارشقد
دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
عابدي سروستاني ،ا .شاهولي ،م .و محقق دامقاد ،م.)5946( .
«ماهيت و ديدگاههاي اخالآ زيسقت محيطقي بقا

تأكيققد بققر ديققدگاه اسققالمي» ،اخققالآ در علققوم و
فناوري ،سال دوم ،ش  5و  ،2ص 72-13

عبدالهي ،ع .)5937( .گزارش طر تحقيقاتي بررسقي عوامق

كوزر ،ل .)5979( .زندگي و انديشقه بزرگقان جامعقهشناسقي،
ترجمه :محسن ثالثي ،تهران :علمي.

كيققانرور ،م .)5941( .بررسققي ارتبققاط بققين كيفيققت زنققدگي و
احساسات اجتماعي در شقهر اصقفهان ،پايقاننامقه
كارشناسي ارشد گقروه علقوم اجتمقاعي دانشقگاه
اصفهان.
رباني خوراسگاني ،ع .و كيقانرور ،م« .)5944( .جامعقهشناسقي
احساسققات» ،جامعققهشناسققي كققاربردي ،ش ،94
ص.64-91

محققق دامققاد ،م« .)5947( .الهيققات محققيط زيسققت» ،نامققه
فرهنگستان علوم ،سال  ،6ش  ،57ص .97-7
ملکققي ،ا .و عبققدالهي ،ع« .)5932( .تبيققين جامعققهشققناختي
محيطگرايي ايرانيان در دو سقط خقرد و كقالن»،

موثر بر رفتار زيست محيطقي شقهروندان تهرانقي،

مطالعققات و تحقيقققات اجتمققاعي در ايققران ،دوره

اصفهان :مديريت پژوهشي پيام نور استان اصفهان.

دوم ،ش  ،2صص .94-3

عزيزآبادي ،ز .)5932( .فهم نگونگي شک گيقري احساسقات

ميلتون ،ك .)5942( .طبيعت مهربقان بقه سقوي اقلقيم عاطفقه،

مذهبي و مناسبات آن با كنش سياسي دانشقجويان

ترجمه :محمد هادي رسقتمي شقاهرودي ،تهقران:

(پژوهشي كيفي ميان دانشجويان انجمقن اسقالمي،

سازمان محيط زيست.
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