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  منابع از حفاظت در پایدار رفتار بر محیطیزیست اتاحساس نقش

 زیست محیط و زیرزمینی هایآب

 
 

 

 3ذریـو محمد چی *2ژنیـعود بیـمس ،1ر رئیسی ـاکبعلی

 

 

 

 مدرس. تربیت دانشگاه کشاورزی،دانشکده کشاورزی،آموزش و ترویج ارشد کارشناسی دانشجوی1 1
 .(ولمسوؤ نویسنده) مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی، دانشکده ،کشاورزی وآموزش ترویج استادیار 2
 .مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی، دانشکده ،کشاورزی وآموزش ترویج استاد 2

 

 
 

 

  هک زیرزمینی هایآب جمله از زیست محیط منابع از حفاظت در پایدار رفتار: چکيده

 است برخوردار ویژهای اهمیت از دارد بستگی آن به هرکشور پیشرفت و توسعه

 هایپیامد از ناشی را محیطی زیست معضالت این از بسیاری اجتماعیعلوم دانشمندان

 نقش مقاله، این از هدف اساس، این بر. دانندمی انسان رفتارهای غیرمستقیم و مستقیم

 یطومح زیرزمینی هایآب منابع از حفاظت در پایدار رفتار بر محیطی زیست احساسات

 عتبرم منابع بررسی با که است اسنادی هایپژوهش انواع از مطالعه این. باشدمی زیست

 از. گرفت انجام مروری ایشیوه به مربوطه اسناد و مقاالت کتب، مطالعه قالب در

 با آن ارتباط و محیطیزیست احساسات نقش واکاوی پژوهش، این هاییافته مهمترین

 رو، این از. است زیست ومحیط زیرزمینی هایآب منابع از بهتر حفاظت در پایدار رفتار

 عمناب از بهتر کنترل در آنها نقش و محیطی زیست احساسات و مفاهیم با آشنایی

 .گرفت قرار تحلیل مورد ایجامعه هر در محیطی زیست

 .محیطی زیست منابع ، محیطیزیست احساسات پایدار، رفتار :يديکل واژگان

 

 

 

 مقدمه
 بر هعالو متعدد دالیل به که است محیطیزیست شناسیجامعه در مهم مسائل از یکی زیستمحیط قبال در افراد رفتارهای تبیین

 به محیطیزیست رفتار(. 131: 1332 جعفرصالحی، و فاضلی؛ Bijani and Hayati, 2015) دارد نیز بسیاری کاربردی اهمیت نظری، مسأله

( Steg & Vlek, 2009: 313.) باشد مفید آن برای حتی یا و کند وارد زیستمحیط به را آسیب کمترین که شودمی تعریف رفتاری عنوان

 راستای رد زیرزمینی آب منابع حفاظت به نسبت کشاورزان جمله از کنشگران که رفتاری از است عبارت( اکولوژیک) زیستیبوم رفتار تعریف

 و شهر و کار محل خانه، محیط در که شودمی اطالق رفتارهایی به محیطیزیست رفتار اساس، این بر. دهندمی انجام زیستمحیط حفاظت

 انسان رفتار همچنین(. 11: 1313 ،کریمی ؛Stern, 2000, 408) پذیردمی انجام محیطیزیست نیت با و محیطیزیست مالحضات به باتوجه

 شده پذیرآسیب زیستمحیط ها،انسان محیطیزیست احساس بودن پایین با و باشدمی آنان محیطی،زیست احساسات از متاثر زیست،محیط با
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 اطارتب کاهش یا قطع. است شده چالش از پر کشاورزان، بین در زیستیاجتماع دلیل به بخش، دو این بین ارتباط رسدمی نظربه و است

 هوا آلودگی آب، بحران مانند هاانسان و زیستمحیط برای منفی پیامدهایی به محیطی،زیست هایموضوع و زیستمحیط با هاانسان احساسی

 گراییهم لزوم و طبیعی تجدیدپذیر منابع محدودیت به توجه با. شودمی منجر نوع این از بسیاری موارد و آن به مربوط های بیماری افزایش و

 اهمیت ابطه،ر این بر تأثیرگذار سازوکارهای و متغیرها بینی پیش و فهم و محیطی زیست مسائل به توجه زیست، محیط و انسان بین بیشتر

 نفیم پیامدهای توانمی ارتباط این عوامل شناسایی با که است این بر اعتقاد چراکه است؛ داشته گوناگون های عرصه تحقیقات در بسزایی

 اهمیت به توجه با(  81: 1332 اکبرزاده، و ادهمی) داد تغییر پیوندجویانه و مسئوالنه ایرابطه به را آن و کرد کمتر را محیط با انسان تعامل

 مینةز در توجه رو این از. دارند ایکننده تعیین نقش زیستمحیط قبال در انسانی رفتار تعیین در محیطی زیست احساسات باال مطالب

 .است یافته بسزا اهمیتی محیطیزیست رفتار مقولة به توجه طبیعی، منابع و زیستمحیط از مناسب برداریبهره

 

 روش پژوهش

 مدارک، و اسناد مرور آن در که بود اسنادی و مروری مطالعه اطالعات، و هاداده گردآوری برای استفاده مورد تحقیق روش

 .است بوده نظر مد اینترنتی، منابع در معتبر مطالب و علمی هایمجله ها،نامهپایان ها،کتاب

 

 تحقيق پيشينه
 اذعان ،(2003)  کادوورث راستا، همین در. است زیست محیط با انسان خودخواهانه رفتار از ناشی حاضر، عصر در زیستمحیط بحران

 اخیر، سال 30 طی(. 3: 1330 صالحی،) دارند زیستمحیط بر سزایی به تأثیر انسانی، جوامع دیگری، زمان هر به نسبت امروزه که کندمی

 به ور مورد این در بحث اهمیت ها،انسان زندگی در محیطیزیست موضوعات مدت بلند هایپیامد واسطه به که پیشرفت ایگونه به شرایط

 بحران بویژه محیطیزیست هایآسیب از ناشی اجتماعی و اقتصادی باالی هایهزینه Budak et al., 2005: 1227)) گذاشت فزونی

 زا جلوگیری راهکارهای از یکی. بیندیشند آن برای ایچاره تا برانگیخت را مقامات و اجتماعات زیرزمینی، هایآب مدیریت محیطیزیست

 رشیدی( Quimbita, 2005: 1.) بود گرایانهطبیعت ابعاد سوی و سمت به انسان رفتارهای تغییر آن تخریب و زیستمحیط به رسیدن آسیب

 یریگشکل منظر از مدیران و مردم رفتار بر آن تأثیر و زیست محیط از حفاظت در هارسانه نقش بررسی" موضوع با تحقیقی در رشیدی، و

 ایراست در منطقی و عقلی موازین با جامعه مصرف الگوی انطباق و محیطیزیست آموزش که یافتند دست نتیجه این به "مصرف فرهنگ

 زمینه رد آموزش رسمی نهادهای مکمل عنوان به بایدمی نیز جمعی ارتباط وسایل بلکه نیست، میسر رسمی نهادهای طریق از تنها ملی منابع

 کافی اندازة به که افرادی بیشتر که کنندمی بیان( 1332) دورفر و دیکمن(. 82: 1330 رشیدی، و رشیدی) کنند عمل محیطیزیست مسائل

 ,Kollmuss & Agyeman, 2002) دهندمی نشان خود از مسؤوالنه محیطیزیست هایکنش دارند، آگاهی محیطیزیست موضوعات دربارة

 در بیجنو پارس کارکنان بین در اجتماعی توسعة بر محیطیزیست اجتماعی رفتارهای تأثیر" نام با پژوهشی در همکاران، و حقیقتیان(. 14

 و اعیاجتم هنجارهای مدنی، مشارکت هایشبکه با جنوبی پارس محیطیزیست اجتماعی رفتارهای بین که رسیدند نتیجه این به "عسلویه

 ـ اجتماعی عوامل بررسی" نام با ایمقاله در نامداری، و نجفیان(. 131: 1331 حقیقتیان،) دارد وجود داریمعنی رابطة آنان اجتماعی اعتماد

 لکردعم بر اقتصادی عوامل از بیش اجتماعی عوامل که دریافتند "آبادان شهرستان در زیست محیط حفظ در زنان عملکرد بر مؤثر اقتصادی

 تواندمی محیطیزیست اجتماعی پایة که معتقدند همکاران و استرن(. 39: 1331 نامداری، و نجفیان) دارند تأثیر زیست محیط حفظ برای زنان

 احساس و هستند( دوستنوع) دگردوست دارند، تغییر برای بیشتری آمادگی که افرادی. آید کار به محیطیزیست هایارزش آزمودن راه در

 توجه این بنابر(. Barr, 2007: 68) دهندمی نشان خود از بیشتری محیط از محافظت رفتارهای زیاد احتمال به کنند،می طبیعت با نزدیکی

 از یزیرزمین هایآب بویژه زیست محیط منابع از حفاظت در پایدار برداریبهره رفتار به آن تبدیل و کشاورزان محیطی زیست احساسات به

 زیست احساس بردن باال زیرزمینی، هایآب از حفاظت جهت در اولیه الزامات از یکی گفت توانمی واقع، در. است برخوردار ایویژه اهمیت

 . است کشاورزان محیطی

 

 :پایدار محيطی زیست رفتار

 ان،انس منافع دلیل به نه را آن زیست،محیط به احترام ضمن تا سازدمی وادار را انسان که است رفتاری پایدار، محیطیزیست رفتار

 سلن نیازهای فکر به هم و کند برطرف را خود کنونی نیازهای هم آن به توجه با و نماید حفاظت زیست،محیط وجودی ارزش دلیل به بلکه

 .باشد زیستمحیط به خسارت بدون آینده
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  :محيطی زیست احساس

 است متمادی هایدهه. است بوده علمی گوناگون هایحیطه متخصصان و دانشمندان توجه مورد همواره زیست،محیط با انسان تعامل

 به هاآن هایدیدگاه و احساسات ها،نگرش از متأثر لزوماً ،(1)نگاره  گوناگون وجوه در زیستمحیط با انسان رابطة بهبود است شده اثبات که

 که محیطیزیست احساسات. است نداشته ایسابقه ایران، در مجزا صورت به محیطیزیست احساسات بررسی که درحالی است، زیست محیط

: 1338 همکاران، و کالنتری) دارند زیستمحیط قبال در رفتارها برانواع مهم تأثیری هستند، مندیتعلق و گراییوظیفه هایداللت دارای

301.) 

  سیتهایحسا به گراییوظیفه احساسات. شود می تقسیم تعلق احساس و گرایی وظیفه احساس بعد دو یه را محیطیزیست احساسات 

 همنداندغدغه احساسات از انواعی گرایانه،وظیفه احساسات درمجموع،. دارد اشاره آفرین مشکل محیطی زیست رفتارهای و هاوضعیت به افراد

  محیطیزیست( بودنیکی) تعلق احساس(. Takács-Sánta, 2007: 28) شوند می شامل را( افتخار و ناراحتی دقت، و توجه اضطراب، نگرانی،)

 و تعلق(  2010)  پارکینس. دهدمی نشان توجه و عشق آن به و است زیست محیط از جزئی که کندمی  تصور حد چه تا فرد که است این

 مراقبت و عشق عمیق احساس معنای به را سازه این و آزمود طبیعت از مراقبت و عشق اسم به سازه یک قالب در را زیستمحیط به احساس

 (.Mayer et al., 2004: 505) کرد تعریف طبیعت به توجه و
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 محيطیزیست

هنجار 

 محيطیزیست

باورهاي 

 محيطیزیست

 ـ احساسات زیستی محيطی و سطوح آن1 نگاره
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 :1محيطیهاي زیستارزش

 ،پیش انسان را بیش از توسط محیطیها و رفتارهای زیستزیست ضرورت توجه به ارزشحمایت از محیط یهآمدن اندیش به وجود

بینی او در قبال جهان ِیهزیست و نشان دهندمحیط یهگیری اساسی فرد در زمینمحیطی را شامل جهتهای زیستارزش ،دهد. بارنشان می

یکی از  یهمعتقدند که نظام ارزشی به منزل، شولتز و زلزنی .( ;18Barr et al., 2003: 411: 1332بیژنی و حیاتی، ) داندجهان طبیعی می

( 2000) 2(. استرنSchultz & Zelezny, 1999: 446) همواره مرکز توجه پژوهشگران بوده است ،محیطیرفتار زیست یهعوامل تعیین کنند

به  ؛شوندسازی میمفهوم ،راهنمای اساسی در زندگی افراد یه( و به مثابSteg et al., 2011: 351ها نسبتا پایدارند )معتقد است که ارزش

  (.Hedlud, 2011: 280بخشند )شکل می، های رفتاری افرادگیریها به جهتای که ارزشونهگ

ها را ارزش ویکننده در زندگی شخصی ما هستند. کند که از اصول هدایتها را استانداردهای مهم زندگی تلقی میارزش شوارتز

ار ها و رفتنگرش هکنندکنند و تعیینعمل می ،مچون نظامی سازماندهی شدهها هداند و معتقد است که ارزشها میمتمایز از عقاید یا نگرش

دهند، می متعالیهای معتقدند افرادی که اولویت را به جمع یا ارزش ،نوردالند و گارویل (. در همین زمینه،Schwartz, 1992: 29هستند )

 Nordlund) دارند گرایش محیطیزیستی هوالنؤمس هایفعالیت به بیشتر دهند،خودافزایی می هایمقایسه با افرادی که اولویت را به ارزش در

& Garvill, 2002: 366.)  

 محورانهگیری ارزشی خودجهتـ 1: محیطی درخور توجه هستندمطالعات زیست یهگیری ارزشی در محدودبه طورکلی، سه جهت

که افراد درپی  8دوستانه()نوع دیگرمحورانه یارزش گیریـ جهت2 ؛کنندکوشند در آن منافع شخصی را پررنگ که افراد می 3)خودخواهانه(

های غیرانسانی و سپهرهای ها بر گونهکه تمرکز انسان 8کره محور()زیست مدارانهگیری ارزشی زیستجهتـ 3 و رفاه و آسایش انواع بشر هستند

کاران به احتمال کمتری رفتارهای افراد خودمحور مانند محافظه( معتقد است 200٢بار ). (Steg et al., 2011: 353زیستی دیگر است )

. در این راستا، (Schwartz, 1973: 351) است ها کاربرد مفهوم رفتار دیگرمحورترین ایندهند. مهمزیست از خود نشان میحامی محیط

اران از آب بردشی خودخواهانه تضادهای بیشتری با سایر بهرهبردار از آب با دیدگاه ارزبیژنی و حیاتی در تحقیق خود نشان دادند که افراد بهره

 (39: 1332کره محور، دارند )بیژنی و حیاتی، دوستانه و زیستنسبت به افراد با دو دیدگاه نوع

 :6محيطیباورهاي زیست
د. هر کننایفا می قش مهمیای از باورهای مثبت و منفی تشکیل شده است؛ این باورها در پیشبرد زندگی نزندگی انسان از مجموعه

های تواند با باورهایی که در خزانه ذهن خود دارد، مسیر زندگی خویش را عوض نماید. باورهای مربوط به افراد و دنیا هر دو از خصیصهفردی می

درمورد شایستگی خود و آنچه که (. قضاوت فرد Janoff-Bulman, 1992: 77شوند )های اساسی و بنیادین یک فرد محسوب میمهم فرضیه

ایستگی زیست یا تعبیر دیگران نسبت به شمحیطی قضاوت انسان نسبت به محیطشود. باور زیستدهند، باور گفته میدیگران به او نسبت می

 (. Lerner, 1980: 141گردد. بر این اساس، ادراک دیگران از خود یک جز مهم از باور است )زیست، تلقی میاو در حفاظت از محیط

ی روانشناختی که به صورت خودکارآمدی و خودکفایتی نیز ترجمه شده است، به باورهای به عنوان یک خصیصه ٢مفهوم خودباوری

جسته (. از زمانی که روانشناس برAhmadi et al., 2006: 309ها و وظایف اشاره دارد )آمیز فعالیتهای خود برای انجام موفقیتفرد از توانایی

( مفهوم خودباوری را مطرح نمود تاکنون مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است. وی معتقد بود که 133٢ـ1319) 1اآلبرت بندور

باوری برای تأثیرگذاری در محیط، مهمترین ساز و کار روانشناسی است و بدون باور به ایجاد و تولید اثرهای مطلوب و جلوگیری از اثرات خود

برای عمل کردن دارند؛ یعنی، باور به عمل از خود عمل مهمتر است. در واقع، باور به قدرت ایجاد اثرهای مطلوب  طلوب، افراد انگیزه کمینام

توان این فرضیه را مطرح نمود که بنابرابن، بر اساس چنین دیدگاهی می (.Bandura, 2000: 12,120).زیربنای هر گونه تحولی در بشر است

   های زیرزمینی داشته باشند.برداری پایدار از آبباید رفتار حفاظتی بهتری در بهرهی با خودباوری مثبت، میافراد
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 :1محيطی هنجار زیست

کنند که می نییتع دارند. هنجارهامیمقرر  نیمع تیوضع کیرا در  مناسب هستند که رفتار یهای مشترکهنجارها  قواعد و رهنمود

 هنجاری عتیشناخت طب در واقع، بشر بدون(. 13: 8113، 2رابرتسون) رفتار کنند دیخاص با جامعه کیدر  نیمع طیدر شرامردم چگونه 

 لهیوس به بتوان تا شودباعث می ستیز طیفهم ذات ارزش مسائل مح نیبنابرا .دیرا حل نما آنهانخواهد بود که  قادر ،محیطیمسائل زیست

  (.Kassiola, 2003: 598) نمود برای آنها پیدای را حل ست،یز طیاخالق مح

بشر  تیولؤمس احساس ها وانسان دگاهیاز د عتیگذاری طب، ارزشستیزطیمح بشر و نیمحیطی با روابط باخالق زیست ،یطورکل به

 عتیانسان با طب نیکه بر روابط ب استی اصول کننده نییمحیطی تعسر و کار دارد. اخالق زیست یآت هایبرای نسل ستیزطیدر حفظ مح

 زیموجودات ن ریکه سا سازدمیو انسان را متقاعد  نموده جادیدر آحاد جامعه در مقابل انجام کارهای نادرست ا یدرونی حاکم است و موانع

 یابی، ارزیدرون ارهاییمع جادیا امحیطی باخالق زیست گر،ید انی(. به ب9: 131٢ ،یسروستانمندی را دارند )عابدیآزادی و بهره ،یزندگ حق

ستردهگ فیط ست،یزطیدر راستای حفاظت از مح یاخالق ایههدگاید .بخشدمیرا بهبود  عتیاشتباه بودن رفتار با طب ای افراد در مورد درست

ه ب نسبت) فیضع ییگراانسان تا اندرا صرفاً برای انسان قائل یمحور دانسته و وجود ارزش ذاتجهان را انسان که دیشد  3ییگرااز انسان ای

 ،8اخالقیی گرایمثل، نسب یمختلف هاییهراستا، نظر نیدر ا .شودشامل می را برای انسان قائل هستند( شترییب یارزش ذات ،موجودات ریسا

 رفتارهای برای سنجش ارییشده که هرکدام به دنبال ارائه مع ارائه ،3ییگرالتیو فض 1ی، فرمان اله٢ییگرافهیوظ، 9یی، خودگرا8ییسودمندگرا

 (.Al-Aidaros et al., 2013: 3) هستند ستیزطیدر حوزه مح یراخالقیو غ یاخالق

در  یاکنندهنییتع محیطی نقشزیست یدادند که هنجارهای اخالق نشان خود در پژوهش زین یزاده و زمانیراستا، منت نیدر ا

کشاورزی  بردارانرفتار نادرست بهره .(98: 1331ی، زاده و زمانیمنت) محیطی دارندزیست رفتارهای نگرش و قصد افراد برای انجام رییگشکل

 (.8: 1313 زاده،ی)منت دیوارد نما ستیزطیبر مح رییناپذجبران صدمات داده و شیرا افزا رییپذبیآس نیشدت ا تواندمی

ـ هنجار 1متغیرهای هنجاری در واقع باید و نبایدهای اجتماعی و فردی است که بر رفتار افراد اثر دارند و شامل چهار متغیر است. 

اجتماعی: منظور از هنجار اجتماعی، سنجش میزان اهمیت نظرات و رفتار سایر افراد بر فرد است. در واقع دانستن این که فرد تا چه حد در 

محیطی خاص ـ هنجار فردی: متغیر هنجار فردی یک شیوه مدیریت زیست2گیرد؛ها الگو میحیطی، تابع دیگران است و یا از آنمرفتار زیست

ـ هنجار 3باشد؛ ها میپذیرد و تحت تأثیر سه هنجار اجتماعی، آگاهی از نیازها و آگاهی از پیامدها و باورهای فرد تأثیر میاست که از ارزش

 باشد و اینمحیطی میاز نیازها: متغییر آگاهی از نیازها در پی سنجش سطح یا میزان آگاهی فرد از میزان استفاده از منابع زیست آگاهی

دهای ـ هنجار آگاهی از پیامدها: در واقع، به مفهوم میزان آگاهی فرد از پیام8آید و ها به دست میمتغیر از اختالف الگوی ذهنی فرد با استاندارد

 (.2( )نگاره 8: 1331باشد )ایزدی و حیاتی، محیطی میمصرف یا عدم مصرف یا مصرف بیش از حد منابع زیست
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 1محيطی درک منافع زیست

های کالن و خرد است. ادراک حوزه مطالعات متقابل انسان  محیط در مقیاسمحیطی یکی از مباحث و مفاهیم کلیدی در درک زیست

های الزم را بر ترین مقوالت در روانشناسی محیطی است. ادراک محیطی، فرآیندی است که از طریق آن انسان دادهانسان از محیط از محوری

کننده ست هدفمند و به فرهنگ، نگرش و ارزش حاکم بر تفکر ادراکدارد؛ لذا ادراک فرآیندی ااساس نیازش از محیط پیرامون خود بر می

 (.1: 1338زمانی، بستگی دارد )قریشی و یوسف

 وی .داندنزد فرد می ،عمل یهانهیمنوط به درک هز ییمحیطی را از سوزیست منافع محیطی منتج از درکالبل بروز رفتار زیست 

 یهاهیون نظرهمچ یانتخاب عقالن یهاهیدر نظر شهیر هینظر نیپردازد. امی محیطیرفتار زیست حیمبادله و منافع به تشر یهاهیتحت تأثیر نظر

مورد  دیجد ینظر یآنها که در الگوها یقیتلف جهیدارند و نت 3مبادله هومنز و امرسون هیو نظر 2کلمن مزیج یمنافع شخص هینظر ،یجمع منافع

باشد  ترشیب انجامدحاصل از رفتار می یو سود شخص نفع عمومی یابیکه به ارز ییرهایوزن متغ چه هر دارد کهنکته  نیبر ا دیتأک ،نظر است

 .تر استفیباشد، احتمال اقدام به عمل ضع شتریعمل نزد فرد بی هانهیو برعکس هر چقدر درک هز ابدیمی شیامکان بروز رفتار هم افزا

که از رابطه  یرود کسانمی انتظاراست.  هینظر نیدر ا یمفهوم اساس دو( عمل یهانهیکاهش هز) و ی(و شخص یجمع سود) 8"دهیفا یابیارز"

 مشکالت که یکسان نیبه آن باور دارند و همچن داشته وجامعه اطالع  یاقتصاد ییشکوفا محیطی وسالمت زیست نیب میرمستقیغ ای میمستق

 حیطیمعمل زیست شتریو ب شوندمیخود حساس  محیطیزیستی دانند دربرابر رفتارهامی یاجتماع یزندگ یبرا یدیمحیطی را تهدزیست

 :Lubell, 2002 هستند شان آگاهمحیطیعمل زیست یو منافع جمع امدهایهستند که به پ ینها کسانیا ،واقع در دهند.میمناسب انجام 

436)). 

 5محيطیانگيزش زیست

صروف کرده و م تیهدا باشد،فرد می یرو شیکه پ ییهاتیفعال ای اتیاز عمل یکیاست که توان انسان را به سمت  ییروی، نزشیانگ

 باشد. ازدر بلندمدت می زشیانگ مورد توجه است، مرحله حفظ و استمرار زشیکه در رابطه با انگ یامرحله نیتر. مهم(13٢9)زمانی، دارد می

 یوانمنـدت یـروین ـزه،یانگ است. یها مهم و ضرورتیفعال در تمامی زشیگردد، توجه به انگافراد در رفتار آنها ظاهر می زشیه نمود انگک ییآنجا

رفـع  یبـرا شـتریرا وادار بـه تـالش ب یدر او شـده و و ـازیهـا در انسـان منجـر بـه تنـوع نـزهیرفتار بشـر اسـت و تنـوع انگ ـتیهدا یبـرا

 ـفیتعر ازهایاز ن ایبا مجموعـه یرا موجـوداو و سـعادت انسـان مؤثر اسـت که  یدر زندگ یحد امـر بـه ـنیکرده اسـت و ا ازهاین نیا

 ردـیگمی ـادیخـوب  دارد و در سـطح آمـوزش، فـرد هنگامی شـهیفـرد بـاور دارد که دانـش در تجربه ر ،یـیگراعمـل یفلسـفه اند. درکرده

 (. 128: 1332پـور و همـکاران، )اسـداله ابـدیشـده اسـت، تعامـل  هئکـه بـه او ارا یکـه بـا مـوارد

 یدر رو زمانبـه طـور هـم ـزهیاغلـب چنـد انگ یداوطلبانـه ممکن اسـت غالـب باشـد ولـ یانجـام کارهـا یبـرا زهیانگ ـکی گرچـها

عامل اساسی  از انگیزه به عنوان یک زاده. ابراهیمساز رفتار انسان استعامل فعال ،انگیزش (.3: 1319خالخیلی، )عزیزیگذارد می فـرد تأثیر

 ترکیبی از تمایالت، نیازها، آرزوها و اهداف باشد ای است که شایدگوید انگیزه معلول عواملی درونی پیچیدهدر یادگیری انسان یاد کرده و می

 (. 121: 1318 زاده،)ابراهیم

گیرد. با عاطفی را در بر می ها و حتی حیطهها، نیازها، رغبتهای عالیق، کنجکاوی، سائقانگیزش مبحثی بسیار وسیع است که حوزه

های متفاوت، باعث شده حرکت به هاست. مسلم است که وجود انگیز دیگر برخیای کمتر از های عدهوجود شرایط مساوی در آموزش، آموخته

 ههای تدریس تا اندازسازی محیط آموزشی و بهبود روششود. گرچه عامل وراثت و محیط یا هوش و غنی ها سریعترسوی دستیابی به هدف

هیچ چیزی را یاد نخواهد  ،کس هیچ انگیزش است و تا انگیزه نباشد ،زیادی در بهبود وضع آموزشی تأثیر دارد، ولی قلب آموزش و پرورش

 (.101: 1330مکاران، )بیژنی و ه گرفت

انگیزش عنصر مهمی در  است. هرچند محیطیزیست های تعیین رفتارانگیزش تنها یکی از مجموعه عوامل دخیل در تار و پود سازه 

باشد در همه افراد دارای فرآیند واحدی نمی رفتار نیست و بروز رفتار هاست؛ اما عنصر منحصر به فرد تعیین کنند محیطیزیست تعیین رفتار

هایی که از درون خود فرد انگیزش درونی عبارت است از انگیزه .مختلف درونی و بیرونی است هانگیزش دارای دو جنب .(9٢ :13٢3 ،بال)

 ای برای ادامه و استمرار آن عمل یاتواند انگیزهمی محیطیزیست آمیز یک عملبرای مثال، رضایت از انجام موفقیت گیرند.سرچشمه می
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4. Benefit Assessment  
5. Environmental Motivation 
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 بیرونی است. برای مثال فرد برای دستیابی به یک جایزه خاص هایهایی که ناشی از مشوقعبارت است از انگیزه بیرونی انگیزش باشد.فعالیت 

رفتار جستجو و تعقیب هدف و همچنین ارضای نیاز انسان  انگیزش، ،به عبارتی(. 123: 123: 1318فمی، )شعبانعلی زنددست به اقداماتی می

ست ا دییعامل مهم و کل کی زشیانگ شود.میدارد و منجر به عملکرد بهتروا می تیاست که فرد را به فعال یعامل زهیانگ .(130 )همان: است

سری  کیانجام  ریدرگ ،به هدف دنیکه فرد برای رس یزمان(. Lin, 2007: 137شد)بخمیجهت  ،فرد تیو فعال محیطیزیست که به رفتار

   (.Saade & Kira, 2009: 180) دهدقرار می شیرا مدنظر خو یزشیانگ ،در واقع شودها میتیفعال

، یوندر هزیوجود دارد که از آن با عنوان انگ یزشیسه عامل انگ محیطیبر اساس نظریه ریان و دکی برای به وجود آوردن رفتار زیست

ی هازهیکنند که فرد آن رفتار را بر اساس انگاطالق می یرا به رفتار یدرون انگیزهآنها  (.3)نگاره  شده است ادی یو سبک احساس یرونیب زهیانگ

اساس  بر گر،ید یکند. از سوتالش می یشخص هایارزش به یخارج زهیانگ لیتبد یدهد و براانجام می اقیو اشت یخود اثبات لیاز قب یدرون

بک معنا شود. س یخارج تأثیرگذار منشعب از عوامل یتواند به عنوان رفتارمی یرونیب زهیسطح انگ ،یخارج عوامل درجه اعمال کنترل توسط

دهد یم بر نوع رفتار انجام یاعمال کنترل چیو بدون ه یرا متأثر از فشار عوامل خارج یرفتار شود که فرداطالق می یتیبه وضع زین یاحساس

(Ryan, & Deci, 2000:742.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

 ست،زی محیط با انسان چون که رابطة های آینده را سخت خواهد کردرفتن منابع زیست محیطی زندگی برای نسلتخریب و از بین 

 و منقط تسس با اخیر، هایدهه طی با این حال،. است بوده طبیعی منابع از بیشتر هرچه برای استفادة تالش با توأم و پایین به باال از ایرابطه

و ر این شود از واقع بیش از پیش مورد توجه زیست، محیط با بشر هایتعامل نحوة و زیست بومش و انسان بین همدالنه پیوندهای شدن

 مانند بسترهایی در مناسب آموزش با گیرد. همچنین صورت درازمدت و فراگیر دقیق، ریزیبرنامه مشکل، این حل برای که است ضروری

 آن رفتار انسان به سمت طبیعت گرا و نوع دوستانه، تغییر پیدا کند و در که کرد ایجاد را شرایطی توان می اجتماعی نهادهای دیگر و خانواده

باشند که یکی  از مناسب ترین راحل برای جلوگیری از آسیب محیط  داشته مثبت محیطیاحساس زیست و زیست، تعلق محیط به افراد

 ایه گردیده است. باشد برای حفاظت بهتر از محیط زیست پیشنهادهای زیر ارزیست می

برگذاری دوره هایی برای حفاظت بهتر از منابع طبیعی و آگاهی آنها از اثرات زیانبار استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و تشویق 

 ها.آنها برای شرکت در این دوره

 کنند.در نظر گرفتن جریمه های سنگین برای اشخاصی که منابع محیط زیست را بیش از حد تخریب می

 تعامل زیاد بین بشر و مسعوالن حفاظت از محیط زیست.
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 .3٢ـ92(: 1، )شناسی

 یهاآموزش یدر کارآمد ییگراکاربرد مکتب عمل (. 1332 . )بهرام نژاد، سو  س. ج. ،ینیاله حسفرج پور، ع.اسداله 

(: 22)28 ،یآموزش کشاورز تیری. فصلنامه پژوهش مدیاستان مرکز یکشاورز مدرسان از نظر یـ کاربردعلمی

 .121ـ133

 رفتار

 انگيزه بيرونی
 انگيزه درونی 

 سبک احساسی

 زیستیتأثير انگيزه بر روي رفتار بومـ 3نگاره 
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 مورد مطالعه کیبربروز رفتار اکولوژ یفرد یهایژگیو و یهنجار یرهاینقش متغ یبررس (. 1331) .دی، اتیح. و نی، زدیا 

 واحد یهمدان، دانشگاه آزاد اسالم ست،یز طیمح یزیرحفاظت و برنامه یمل شیهما نیاول .رازیکشاورزان شهرستان ش

 .1ـ10، فردا ستیز طیمح شانیهمدان، شرکت هم اند

 ،رازیانتشارات دانشگاه ش .اصغر مسدد یدر آموزش و پرورش. ترجمه عل زشیانگ (.13٢3. )س بال. 

 ( .1330بیژنی، م.، مرادی، ج.، و کرمی، غ .)کار و بررسی مفهوم و جایگاه انگیزش در برنامه های آموزش بزرگساالن .

 .100ـ112(: 132و  133جامعه. خرداد و تیر )

 ( .کاربرد نگرش1332بیژنی، م. حیاتی، د .)اد آب: مورد مطالعه شبکه آبیاری محیطی در واکاری تضهای ارزشی زیست

 .13ـ101(: 1)3سد درودزن. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 

 ،.ثیر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی بر توسعه اجتماعی أت (.1331، غ. )جعفری نیا ، ن. وپورافکاری حقیقتیان، م

 .138ـ118(: 1)8 ،رانیا یماعمجله مطالعات توسعه اجت، مورد مطالعه کارکنان پارس جنوبی )عسلویه(

 زیست و تأثیر آن بر رفتار مردم و مدیران ها در حفاظت از محیط(. بررسی نقش رسانه1330) .می، دیرشو ع،  .یدیرش

 .31ـ83(:89و88) 8،یفرهنگ یماهنامه مهندس .گیری فرهنگ مصرفاز منظر شکل

  .سمینار  شیشمین ترویج و آموزش کشاورزی. مجموعه مقاالتهای انگیزش و کاربرد آنها در نظریه (.13٢9)زمانی، غ

 .شور، انتشارت سازمان ترویج کشاورزیک کشاورز جیانتشارات سازمان ترو، علمی ترویج کشاورزی

 نور. چاپ اول. امی. تهران: انتشارات دانشگاه پیو آموزش کشاورز جی(. اصول ترو1318ح. ) ،فمیشعبانعلی 

 دیدانشگاه شه یتیفصلنامه علوم ترب .التیمحیطی و تحصرفتار زیست ،محیطیدانش زیست(. 1330) ص. ،یصالح 

 .201ـ229: (2)11چمران اهواز، 

 هاهیرو هیبا نظر رازیو استادان دانشگاه ش انیدانشجو یطیمحستیاخالق ز هینظر نیی(. تب 131٢ا. )  ،یسروستانعابدی. 

 منتشر نشده.، رازیدوره دکتری، دانشگاه ش نامهانیپا

 تمدیری گردشگران، فصلنامه مطالعات یطیمحستیشکاف نگرش، دانش و رفتار ز .(1332) س. ،یجعفرصالح م. ،یفاضل 

 .13٢ـ191: (22)1 ،یگردشگر

 ثیر آن بر امنیت در مجتمع أبررسی ادراک محیطی در ارتباط انسان و محیط و ت(. 1338زمانی، م. )قریشی، م. و یوسف

 یدر مهندس یپژوهش نینو یدستاوردها یالملل نیکنفرانس ب. )مسکن مهر بهاران سنندج( وردی:مسکونی نمونه م

   .1ـ10، 1338 وریشهر 29 ،تهران ران،یا یشهرساز ی وعمران، معمار

 محیط به تهرانی شهروندان احساسات شناختیجامعه (. واکاوی1338آبادی، و. )شرفکالنتری، ع.، کیانپور، م. و مزیدی 

 .301ـ322(: 2)8، رانیمطالعات و تحقیقات اجتماعی در ازیست. 

 ( .بر1313کریمی، ل .)(. آب فمصر راـفتر رـب هـتکی )با محیطی یستز رفتار بر مؤثر ختیناـش جامعه ملاعو سیر

 منتشر نشده.پرند.  مرکز رنو مپیا هنشگادا :انتهر، شداریـشناسرکا نامهنپایا

 ارشد،  یدوره کارشناس اننامهی. پارازیکشاورزان شهرستان ش یطیمحستیرفتارهای ز یبررس(.  1313زاده، م. ) یمنت

 ، منتشر نشده.رازیش دانشگاهدانشکده کشاورزی 

 و  جی. مجله علوم ترورازیزارعان شهرستان ش یطیمحستیمدل رفتار ز نی(. تدو 1331غ. )  ،یزاده، م.، و زمانیمنت

 .  93ـ٢8(:2)1 ران،یکشاورزی ا آموزش

 ( .1331نجفیان، م. و نامداری، ر .)ستیز طیمؤثر بر عملکرد زنان در حفظ مح یاقتصاد ی ـعوامل اجتماع یبررس .

 .13ـ31(: 11)3پژوهشی زن و فرهنگ، فصلنامه علمی
 Ahmadi, F., Assadi, Y., Milani Hosseini S.M.R., & Rezaee, M. (2006). Determination of 

organophosphorus pesticides in water samples by single drop microextraction and gas 

chromatograph-flame photometric detector. Journal of Chromatography, 1101(1-2): 307-312. 
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