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 دهیچک
منبع و گاه  یبخش معنوعت، گاه منبع الهامیفراوان داشته است. طب یهابیفراز و نش ،یات بشریست در طول حیزطیرابطه انسان و مح

، ینیش شهرنشیخته است. با افزاید و ترس را توأمان در وجود بشر برانگیشمار، امیب یهایشده و با شگفت یتلق یماد یازهاین نیتأم
ن یش اولیدایگرفت. با پ یشیپ یمعنو افکاربر  یمقاصد ماد یمحابا از آن برایعت مخدوش و استفاده بی، چهره طبیآورفنش صنعت و یدایپ

ات را مختل کرده و بقاء جانداران و البته یست، شبکه حیزطیه از محیروین امر بر انسان آشکار شد که استفاده بیا ،یستیزطیمح یهاآنبحر
ست نهفته یزطینسبت به مح هانسانا، نحوه تعامل و رفتار ینیبدر نوع نگرش، جهان هاآنن بحریا یرا به خطر انداخته است. منشا ها انسان

ز پرداخته یشهروندان شهر تبر یستیزطینگرش مح یبه بررس ،NEPاس ینو و مق یستیزطیمح )+(مین مقاله، با استفاده از پارادایابود. در 
باشد. یدر حد متوسط م ،ستیزطیت از محیحما مورد ن نگرش شهروندان مورد مطالعه دریانگیدهند که میج نشان میشده است. نتا

متفاوت است. زنان و  ،یو فراماد یماد یارزش یریگت و جهتیشهروندان براساس جنس یستیزطین نگرش محیانگین میهمچن
 ین معنیدار وجود دارد. بدیز رابطه معنیستی نیزطیبا نگرش مح یو اقتصاد یه فرهنگین سرمایتر دارند. بیتیان، نگرش حمایگرایفراماد

ه یر سرمایدهد که متغیون نشان میل رگرسیج تحلیکند. نتایدا میتر پیتیحما یت، نگرش افراد حالیو اقتصاد یه فرهنگیش سرمایکه با افزا
 کند.ین مییرا تب یستیزطیانس نگرش محیازده درصد از واریحدود  ،یفرهنگ
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 سرآغاز
وامع جخ یبه اندازه تارست یزطیمحت و ارزش یتفکر درباره اهم

 کل ور شهقدمت دارد. انسان همواره و در همه اعصار به  یانسان
 یدما یزهااین نیمتأ یبراعت بوده و یدار طبازمند و وامین یصورت

 یهاازیغ نیدرین بیمتأبرده است. یخود، به آن پناه م یو معنو
 یذات یعت نه تنها به آن ارزشیطب یاز سو یمعنو و یماد

 یشربات یحبخش  نیترمهم عنوانبهعت را یده، بلکه طبیبخش
 و یحشواهان، جانواران یگ یتوجه به ارزش ذات»درآورده است. 

« ستهاآنشرط حالت احترام بدشیپ یعیطب یهاستمیاکوس
 (. 1382)بنسون، 
افته و از لحاظ یش یافزا ستییزطیمحل یمسا ،ریاخ یهادر دهه

به  یمحل یهایکه آلودگ یاند. طورتر شدهگسترده ییایجغراف
 یلیاند. مساعمده بدل شده یخطرناک، به مشکالت یهاژه زبالهیو

 یهان رفتن گونهی، از بییزداه اوزون، جنگلیش الیمانند فرسا
از  یو جهان ییایدر پهنه گسترده جغراف یرات جوییو تغ یاهیگ

ده و مرتبط یچیل پیدال یل داراین مسایگر هستند. ایت دمشکال
باشد. پژوهشگران یز میبرانگبغرنج و چالش هاآنهستند و حل 

ل یمند هستند تا درک کنند که چگونه عامه مردم مساعالقه
موضوعات »ل، یسته و با عطف توجه به مسایرا نگر ستییزطیمح

. (lap et alDun.2000 ,)آورند ید را به وجود میجد (1)«ینگرش
ن یباور بر ا یرو مهم است که به طورکلنینگرش از ا یبررس

ن و یتریمیگذارد. قدیم ریتأثاست که نگرش بر رفتار انسان 
از  یشرفت خطیه پیبر پا ستییزطیمح ین مدل رفتارهایترساده

ا نگرش ی ستییزطیمح، مالحظات یبه آگاه ستییزطیمحدانش 
بر نگرش  ستییزطیمحن مدل دانش یا است. در ستییزطیمح
از  یتیحما یگذاشته و نگرش بر رفتارها ریتأث ستییزطیمح
ن نگرش و ین مدل که بیگذارد. عالوه بر ایم ریتأث ستیزطیمح

 یه کنش عقالنیل است، نظریم قایو مستق یعلَ یارفتار رابطه
(Azjen & Fishbein, 1980) ،کننده رفتار ینیبشیمدل پ

و مدل  (Hines et al., 1987) توسط مطرح شده ستییزطیمح
نگرش را به  (Fietkau & Kessel, 1981) یکیرفتار اکولوژ

از  یگذار بر رفتار حفاظتریتأث یعامل عنوانبهگر، یهمراه عوامل د
 ,Kollmuss & Agyeman)اند در نظر گرفته ستیزطیمح

دان شهرون ستییزطیمحنگرش  ین مقاله بررسی. هدف ا(2002
 ستییزطیمح )+(ن(یی)آ میپارادا»اس یز با استفاده از مقیشهر تبر

ن قسمت یگر است. در اید یرهایمتغ یو ارتباط آن با برخ« نو
 شود.ینو شرح داده م ستییزطیمحم یپارادا

 نو ستییزطیمحم یپارادا
 یهااستیفراتر از توسعه س یراتییجاد تغیان به ایگراستیزطیمح

 (Dunlap & Van کنند.یم دیتأکست یزطیاز مح یحفاظت

(Liere, 1978، ن خواسته یمطرح کردند که ا
راجع به  یادیدگاه بنیدر برابر د یان، چالشیگراستیزطیمح

از  هاآن یف مفهومیآورد. تعریعت به وجود میارتباط انسان و طب
 ییشد، بر باورهایخوانده م (2)«نو یستیزطیم محیپارادا»چه  آن

عت، وجود یرساندن به تعادل طب بیبشر در آس یید توانادر مور
عت یو حق بشر در برابر طب یت در رشد جوامع انسانیمحدود

 یبا استفاده از مبان هاآن .(Dunlap et al., 2000)متمرکز بود 
سنجش  یکرده و از آن برا یطراح یاسیمق ،مین پاردایا

افراد استفاده  یستیزطیمح ارزش ی، نگرش، باور و حتینیبجهان
مجزا  ییهاهیگو یبنده نگرش با طبقهیکردند. اگرچه نظر

م یپارادا» یهاهیرسد که گویاما به نظر م ،کندیمخالفت م
ن و یعت زمیه در مورد طبیاول یتنها به باورها« نو یستیزطیمح

 یباورها Rokeachنظر  براساسپردازد. یارتباط انسان با آن م
دهند و یشخص را شکل م ینظام باورها ی، هسته درونیادیبن

، یکیزیف یهاتیواقع در موردن فرد یادیقت بنیدهنده حقنشان
 باشند.یخود م یعیو طب یاجتماع
 ینیبشیست به درک و پیزطیشناسان محجامعه ،گرید یاز سو

دارند.  یک جامعه عالقه فراوانیافراد  یستیزطیمح یرفتارها
عامل  ،یستیزطیمح یفتارهار ینیبشیپ یارهایاز مع یکی

 (,Azjen & Fishbein ه نگرش که توسطیباشد. نظرینگرش م

ن دارد که رفتارها همواره یداللت بر ا ،شده است مطرح  1980)
ها و انتخاب یه بر چگونگین نظریهستند. ا و هدف تین یدارا

کند یخاص تمرکز م یهاتیافراد در موقع یهایریگمیتصم
(Stets & Biga, 2003)یلیست به مسایزطی. نگرش به مح 

ها، جانوران اهان، جنگلیوحش، گاتیحهمچون حفاظت از 
 یستیزطیل محیحل مسا یو تالش برا یعی، حفظ منابع طبیبوم

 پردازد.یدر سطح کالن م

(Catton & Dunlap, 1978)، یهاتیمحدو ییبا شناسا 

بومد یم جدیپارادا یانمب (3)عتیانسان از طب ییکرد جدایرو
عت یانسان از طب ییکرد جدایروکردند.  یگذارهیرا پا (4)سازگان
ست از منظر یزطیکرد که ارتباط انسان و محیادعا م
 یهاگونه عنوانبه ها انسانرا یت است. زیاهمیب یشناختجامعه

کرد ین رویعت جدا هستند. ایل وجود فرهنگ از طبیبرتر و به دل
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م یمسلط بود. پارادا 20مه دوم قرن یتا ن یقالب صنعتاز زمان ان
 عت بر چهار فرض عمده استوار بود: یانسان از طب ییجدا

 را هاآنهستند که  یکیو ژنت یراث فرهنگیم یدارا هاانسان .1
 سازد.یمتفاوت م یوانیح یهاگر گونهیاز د

 یهاکنندهنی، معیآورفنهمچون  یو اجتماع یعوامل فرهنگ .2
 هستند. یده امور انسانعم

 یفرسا براطاقت ییبسترها یو اجتماع یست فرهنگیزطیمح .3
 ست.م اار گسترده و مبهیبس یکیزیوفیط بیانسان هستند و مح

 یهاشرفتیپ ،نیدارد. بنابرا یفرهنگ حالت انباشت .4
ل یامس توانند نامحدود بوده و همهیم یک و اجتماعیتکنولوژ
 .(Humphrey et al., 2002)ند را قابل حل ساز یاجتماع

در مطالعات  یمیر پاراداییک تغیجاد یدرصدد ا هاآن
از  یکرد مسلط که انسان را مستثنیبرآمدند و رو یشناختجامعه

 ییکرد جدایگرفت مورد انتقاد قرار دادند. رویعت در نظر میطب
انساناستوار بود که  یغرب ینیبعت، براساس جهانیانسان از طب

د؛ عوامل یدیها متفاوت مگر گونهیاز د یادیبن صورتهبرا  ها
ل یدانست و مسایرفتار انسان مهم م یریگرا در شکل یاجتماع
است یو س یکی، تکنولوژیعلم یهایاز نوآور متأثررا  یاجتماع
 ,Catton &) (Dunlapنیگرفت. بنابرایدر نظر م یاجتماع

 ستیزطیمح ریتأث یرا بر مبنا یستمیاکوسد یم جدیپارادا ،1978
ست قرار یزطیبر مح یاجتماع یندهایفرا ریتأثو  یبر رفتار اجتماع

گر یهمچون د هاانسانکردند که  یریگجهین نتیچن هاآندادند. 
 یجهان (5)ستمیاکوسبه  عت کنش متقابل داشته ویها با طبگونه

  .(Cudworth, 2003)وابسته هستند 
د به یدگاه جدیک دی ،یعب در درون مطالعات اجتمایترتنیبد

 یقات اجتماعیرا در تحق یستیزطیمح یرهایوجود آمد که متغ
تدارک  یشناسجامعه یرا برا یدیانداز جدوارد کرده و چشم

انسان، معتقد  یت ابتکاریظرف ییکرد با شناساین رویا د.یدیم
ها گر گونهیبا د یستمیاکوسموجودات  عنوانبه هاانسانبود که 
و  یاجتماع یروهاین به قدرت نیقابل دارند. همچنمت یوابستگ
 ریتأثز تحت ین ها انسانل بود. در مقابل یت قایاهم یفرهنگ

جامعه »معتقد بود که  Cattonباشند. یستم میاکوس یبازخورها
ات است. اما سلطه اجتماعات یر از حیناپذییجدا ییجز یانسان
 ,Catton) «شودیمنجر م یبیتخر -عت به خودیبر طب یانسان

نده و یده، به استفاده فزایچیپ یاانسان با ساخت جامعه .(1982
ت انسان با یقت موفقیمنابع وابسته شده است و در حق یسازیته

 یستمیاکوسکرد یعت همراه بوده است. رویز طبیانگداستان غم
ن یر داد. اییرا تغ یشناسات جامعهین در نظریشیمات پید تقسیجد

 یافتیبود و از ره یدانشگاه یسبز در کسوت د، افکارینگرش جد
ن یمحور بود. بدشتر بومیمحور و بکرد که کمتر انسانیت میحما
 یساکن در رو یهاک نوع از گونهیز فقط ین ها انسانکه  یمعن
م بر چهار فرض ین پاردای. ا(Hannigan, 1995)ن هستند یزم

 عمده استوار است:
ن یر بدک گونه ی هاآندارند.  ییاستثنا یهایژگیوها انسان .1

 یدارا یستم جهانیگر هستند و با اکوسید یهاگونه
 باشند.یمتقابل م یهایوابستگ

 و یعوامل فرهنگ ریتأثنه تنها تحت  ها انسان یزندگ .2
 یورهابازخو  آثارده علل، یچیاست بلکه از حلقه پ یاجتماع

 یرادا یهاتیفعال ،نیرد. بنابرایپذیم ریتأثز یات نیشبکه ح
 د.ناخواسته داشته باش یامدهایپممکن است  یهدف انسان

 یندگزوابسته هستند، در آن  یکیزیوفیط بیبه مح هاانسان .3
نآبر  یکیزیو ف یکیولوژیب یهاتیمحدود ،طیکنند و محیم

 کند.یاعمال م ها

ز اا قدرت مشتق از آن، گذر ی یهر چند ابتکارات انسان .4
ن ینواد قیچ وجه نبایاما به ه ،سازدیکن مها را ممتیمحدود
 .(Humphrey et al., 2002)را نقض کند  یکیاکولوژ

 

 یستیزطیمح ینیبجهان
 ,.Dunlap et al) اسیاز مق یستیزطیسنجش نگرش مح یبرا

اس که از ین مقیاستفاده شده است. ا NEPبا عنوان  ،(2000
 یتیحما یریگد استخراج شده بر جهتیجد یستمیاکوسم یپارادا

ن بار یاول کند،یم دیتأک یستمیاکوس ینیبا جهانیست یزطیاز مح
 یهاهیمطرح شده است. گو ،(Dunlap et al., 1978) توسط

ل واقع یقات فراوان همواره مورد تعدیاس با انجام تحقین مقیا
در دوره حاضر که  یستیزطینگرش مح یبررس یشده و برا

ر کرده، ییش تغیبه چند دهه پنسبت  یستیزطیل محیت مسایماه
استفاده  هاآنق از ین تحقیکه در ا ییهاهیاند. گومناسب شده

دوباره  یقیدر تحق ،(Dunlap et al., 2000) شود توسطیم
ت یها را در پنج بُعد محدودهیگو هاآناند. ل قرار گرفتهیمورد تعد

 ، انسان(8)عتیتعادل طب ی، شکنندگ(7)یمحور، ضدانسان(6)رشد
 یبرا (01)یستیزطیو احتمال بحران مح (9)عتیدر برابر طب

بودند. استفاده از  در نظر گرفته یستیزطیسنجش نگرش مح
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ب یترتنیداشت. بد یبستگ هاآن ییق به رواین تحقیها در اهیگو
از  ییل عدم وجود روایش آزمون به دلیها در پهیاز گو یبرخ
قرار  یه مورد بررسیگو 12ت ینها ق کنار گذاشته شده و دریتحق

نه یز به زمین هاهین گویاز ا هاآنگرفتند. عنوان ابعاد و استخراج 
 دارد. یق بستگیتحق
مه ر عاب ،اس انجام شده استین مقیکه با استفاده از ا یقاتیتحق

اند. سنجش خاص تمرکز کرده ییهاخصوص گروهمردم به
 یتیقوم یهاتینفع و اقلیذ یهاگروه ینگرش کشاورزان، اعضا

ز ن ایمچنقات هستند. هین تحقیاز ا ییهااالت متحده نمونهیدر ا
اپن ژ ه ویهمچون کانادا، سودان، ترک ییاس در کشورهاین مقیا

 شهروندان استفاده شده است یستیزطیسنجش نگرش مح یبرا
(Dunlap et al., 2000)ران سنجش نگرش ی. در ا

ه شداس انجام نیقن میشهروندان با استفاده از ا یستیزطیمح
با عنوان  یدر پژوهش ،(1388 ،یدیو مج یرحمان)است. 

با  یست شهریزطیبر مشارکت زنان در حفظ مح مؤثرعوامل »
ظ حف زنان در ییبه نقش و توانا« ینستیبر نگرش اکوفم دیتأک
، یتنسیاشاره کرده و با الهام از نگرش اکوفم یست شهریزطیمح
 زهین و غریبه زم یکیق نزدیاند که زنان از طرکرده دیتأک

 ند. یست محافظت نمایزطیتوانند از محیحفاظت و پرورش م
در اخالق  یمحورانسان»با عنوان  یقیدر تحق ،(1387 ،یجواد)

 یمحورانسان مسألهبر « یبر نگرش اسالم دیتأکبا  یستیزطیمح
در قلمرو اخالق  یمباحث فلسف نیترمهماز  یکیکه 

، یو یهاافتهیرداخته است. براساس است، پ یستیزطیمح
 انبحر یاصل یات، منشیحیمس یهادر آموزه ینید یمحورانسان

ست یزطیل محیمسا یحل براست است و هرگونه راهیزطیمح
. ردیصورت گ یمحورشه انسانید براساس کنارگذاشتن اندیبا

 در خصوص انسان، آن را یبر نگرش اسالم دیتأکمحقق با 
، انسان را یست و براساس نگرش اسالمیزطیسازگار با مح

ز روبجه مانع یخلقت و در نت یعیمسئول حفظ نظم و انتظام طب
 دانسته است.  یستیزطیبحران مح

(Usui et al., 2003)، ها و نگرش»با عنوان  یدر پژوهش
و  یبه بررس« یالمللنیب یاسهی: مقایستیزطیمح یرفتارها

و  ییایآس ین کشورهایب در یستیزطیمح یهاسه ارزشیمقا
دهد که در یق نشان مین تحقیا یهاافتهیپرداخته است.  یغرب

ست با یزطیمربوط به مح یهااالت متحده ارزشیهلند و ا
دگاه مدرن و در بانکوک، ژاپن و یاز د یدوستنوع یهاارزش

دگاه یاز د یدوستنوع یهاست با ارزشیزطیمح یهال ارزشیمان

 یستیزطیمح یهاارزش ،کشورها نیب در نیهمچن دارد. وندیپ یسنت
  .انه در تضاد استیجویخودخواهانه و ترق یهابا ارزش

(Kaiser et al., 1999)، یهانگرش»با عنوان  یقیدر تحق 
 یستیزطیمح یرفتارها یبررس به «یشناختبوم رفتار و یستیزطیمح

د و قص ها، ارزشیستیزطیق دانش محین تحقیاند. در اپرداخته
 یستیزطیمح رفتار بر گذارریتأث یرهایمتغ عنوانبه یشناختبوم رفتار

 رزشادهند که دانش و یج نشان میاند. نتادر نظر گرفته شده
ج انس قصد رفتار و هفتادوپنیدرصد از وارچهل یستیزطیمح

 کنند.ین مییرا تب یستیزطیانس کل رفتار محیدرصد از وار

 

 یارزش یریگجهت
است که  ییهاهینظر نیترمهماز  یکی یارزش یریگجهت هینظر

ن یر مطرح شده است. ایاخ یهادر دهه یارزش ینه دگرگونیدر زم
قرار دارد.  یرات اجتماعییتر تغیه کلیه درون نظرینظر

Inglehart داند یم یند اصلیسه فرا یرا دارا یرات اجتماعییتغ
و  یارزش یگرگون، دیاقتصاد -یکه عبارتند از توسعه اجتماع

(. از 1382ران، همکا)ولز و  یاسیس یشدن نهادها کیدموکرات
ها را بهارزش یند دگرگونیفرا یاقتصاد -ینظر او توسعه اجتماع

 یشدن نهادها کیها به دموکراتارزش یآورد و دگرگونیوجود م
دوران  یه خود را با بررسین نظریا یشود. ویم یمنته یاسیس

که توسعه  یدوم ساخته و پرداخته کرد. زمان یپس از جنگ جهان
 یهاتحول در ارزش یشرفته صنعتیپ یدر کشورها یاقتصاد

ن تحول حرکت از یکه ا یاگونهداشت. به یافراد را در پ
گرفت. بهیم را در بر یفراماد یهابه ارزش یماد یهاارزش

ت به یو امن یکیزیت از امور مربوط به معاش فیگر اولویعبارت د
منتقل  یت زندگیفیان نفس و کیهمچون ب ییرفتارها یسو

 یفراماد یهازش ارزشیدر خصوص خ Inglehartشد. یم
ها به ان نسلیها در مارزش یفراگرد دگرگون»سد که ینویم

 یشرفته صنعتیجوامع پ یفرهنگ یاست و هنجارهایج به سیتدر
 یادبه فرام یماد یارزش یهاتیابد. تحول از اولوییانتقال م

محرکه  یرویرا به مرکز صحنه آورده و ن یدیجد یاسیل سیمسا
(. از جمله 1373نگلهارت، ی)ا« ده استیها گرداز جنبش یاریبس

طرفدار  یهاتوان به جنبش زنان، جنبشیها من جنبشیا
اشاره  یستیزطیو جنبش مح یکنندگان، جنبش ضداتممصرف
ا یزند که آیانگیمن را برین چنیا ییهاپرسشها ن جنبشیکرد. ا

 یبرا یا به حقوق فردیدهند یم یت را به رشد اقتصادیافراد اولو
 یهادهند تا دههیها نشان می. بررسیت زندگیفیتحقق خود و ک
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شد. اما با یم یخوب تلق یامر یرشد اقتصاد ،ستمیر قرن بیاخ
 یستیزطیمح یهایو آلودگ یعیل و مشکالت منابع طبیبروز مسا

ست یادر نشه خوب نبوده و قیهم یه رشد اقتصادمشخص شد ک
 ،نیه کند. بنابرایست را توجیزطیمخرب خود بر مح آثار

 یهابرآوردند و با کمک ارزش سر یستیزطیمح یهاجنبش
در کاهش استفاده از  ییهاتیتالش کردند تا موفق یفراماد

بخار کسب کنند  یروین ینیگزیو جا یلیفس یهاسوخت
(Inglehart, 1981). 

Inglehart،  یهاتین اولویچالش ب نیترمهممعتقد است 
درت ز قکشمکش بر سر استفاده ا ،انیگرایان و فرامادیگرایماد

ا ر یاهسته یان انرژیگراستیزطیکه مح یبود. در حال یاهسته
 هجعگر بروز فاید یاز سو .کردندید نمییتا یل آلودگیبه دل

 یساخت. به طوریدچار تناقض م را هاآن یما و ناکازاکیروشیه
به  یدشد اقتصار یبرا یار کمیت بسیاولو ،ییل نهایکه در تحل

 لیاق یع انسانیا احتمال بروز فجایست یزطیمح یل آلودگیدال
دهنده نشان یبه نوع یاهسته یشدند. کشمکش بر سر انرژیم

 یاههست یرژان استفاده از انیگرایماد یز بود. برایها نینیبجهان
و  یشد که با رشد اقتصادیم یمطلوب تلق یامر عنوانبه

 ین برایوند داشت. همچنیاستخدام کامل شهروندان پ
 یبایمشرفت و کایافته و صنعت باعث پی ان علم توسعهیگرایماد

 یزیچ یاهسته یان انرژیگرایفراماد یکه برایبود. در صورت
بلکه با  ،لقوه بودبا یرا نه تنها خطریشد. زید رد میبود که با

 یاهآناس کالن و سازمیبزرگ، علم و صنعت در مق یهاتجارت
 یهاتیان اولویگرایفراماد ،نیک ارتباط داشت. بنابرایبورکرات

 و سلسله یرشخصیدانستند که غیم ییزهایان را چیگرایماد
 .سازندیرا محدود م یان نفس انسانیبوده و ب یمراتب

شده است.  یبررس یقات تجربیتحق از ین مفهوم در تعدادیا
(Gelissen, 2007)، ت عامه ین حماییتب»عنوان با  یقیدر تحق

ت عامه مردم از یبه حما (11)«یستیزطیمحمردم از حفاظت 
 ل چندیج تحلیکشور پرداخته است. نتا 50ست در یزطیمح

ملل نیدر درون و ب یمهم یرهایدهند که متغینشان م یسطح
درآمد،  یرهایست نقش دارند. متغیزطیت از محیدر حما

ارتباط  ،و سن یستیزطیمح، آموزش، مباحث ییگرایفراماد
 یرهایاند. متغست نشان دادهیزطیبا حفاظت از مح یمیمستق

 یریگو رشد آن و جهت ید ناخالص ملیهمچون تول یانهیزم
با  یمیملل، ارتباط مستقنیز در بیعامه مردم ن یفراماد یارزش

ها با افتهین رو یست داشت. از ایزطیت از محیسطح حما

 (Franzenباشند. یمتجانس م Inglehart یارزش یهاهیفرض

(and Meyer, 2008، نگرش »با عنوان  یدر پژوهش
از برنامه  یل چندسطحیملل: تحلنیدگاه بیاز د یستیزطیمح

 (12)«1993 -2000 یهان سالیب یالمللنیب یش اجتماعیمایپ
تمرکز  یعیست طبیزطیت و توجهات عامه مردم به مححظابر مال
انه یگرایفراماد یهاهیق نظریاز طر یستیزطیاند. نگرش محکرده

Inglehartشدن ین جهانیی، تب(Dunlap and Mertig, 

ج نشان یرفاه مورد سنجش قرار گرفته و نتا یهاهیو فرض (1997
 یرهایو متغ یست با نگرش فرامادیزطیاند که توجه به محداده

 دار دارد. یرابطه معن یتیو جمع یمختلف اجتماع
 

 یه فرهنگیسرما
ن پژوهش آورده شده است که ین رو در ایاز ا یه فرهنگیسرما

مهم جامعه دارند.  مباحثدر  یباالتر یدارندگان آن توان شناخت
اطالعاتش از اخبار مهم  ،دارد ییباال یه فرهنگیکه سرما یفرد

 یا جهانی یداند که دغدغه امروز جامعه محلیم شتر بوده ویروز ب
و یتوسط بورد 1960ن اصطالح که در اواخر دهه یست. ایچ

 یبرا ین امر پرداخت که موانع اقتصادیدر ابتدا به ا ،ابداع شد
متفاوت در  یاجتماع یهاآموزان طبقهن دانشیب ین نابرابرییتب

و  یدات فرهنگعا ،انین میلکه در استند. بین یکاف ینظام آموزش
له ین وسیباشند. بدیوجود دارند که مهم م یالت موروثیتما

ش داشت یاز فرهنگ که گرا یسنت یشناختم جامعهیو مفاهیبورد
ف کند را به چالش یها تعرفرهنگ را به مثابه هنجارها و ارزش

است که  یالتیعادات و تما ،کرد که فرهنگ دیتأککشانده و 
 ,Weininger and Lareau)را دارد  د منابع و سودیت تولیقابل

دار فرد یالت پایدر بردارنده تما یه فرهنگیسرما ،نی. بنابرا(2005
شود. از نظر یشدن در فرد انباشته میاست که در خالل اجتماع

 ن،یبا وجود ااست،  یه فرهنگیاز سرما یالت نمودیو تحصیبورد
د در نز یو تجمع محصوالت فرهنگ یفرهنگ یایش به اشیگرا

 (. 1382، یشود )فاضلیمحسوب م یه فرهنگیز سرمایفرد ن
 

 یه اقتصادیسرما
است که در قالب  یه منابع مالیشامل درآمد و بق یه اقتصادیسرما
(. استونز معتقد 1382، یکند )فاضلیدا میپ یت جلوه نهادیمالک

 یهاییر منابع و دارای، سایبه درآمد پول یه اقتصادیسرما»است 
توان در حق یاش را منهیشود و تظاهر نهادیماطالق  یمال

زان یبه م یه اقتصادی. سرما(Stones, 1998)« افتیت یمالک
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 یاشاره دارد و به مفهوم مارکس یدیدر نظام تول یه مادیسرما
 یه اقتصادیت سرمای(. اهم1383ک است )ممتاز، یه نزدیسرما

ن گونه یا یریپذلینرخ تبد یل بود که وین دلیو به ایبورد یبرا
که  ینرخ ؛دانستیها باال مهیگر سرمایه را در سنجش با دیسرما

 یمراتب نقش محوردر باال بودن سطح منزلت افراد در سلسله
در نوع ارتباط با  یه اقتصادی(. سرما1387دارد )عطار، 

ت یه شامل مالکیرا سرمایدارد. ز یت فراوانیست اهمیزطیمح
شتر. ین و مصرف بینه، ماشن، خایت شامل زمیباشد و مالکیم

زان یدارد م ییباال یه اقتصادیکه سرما یکس ،نیبنابرا
ع منابع، سهم یشتر بوده و در توزیست بیزطیاش از محاستفاده

 را صاحب شده است.  یشتریب
 یستیزطینگرش محاس یکه مق ییاز آنجا ،یبررسن یدر ا

 ،دنشبایم دوحالته یاسم یارزش یریگجهتت و ی، جنسیافاصله
ن یانگیتفاوت م یهااز آزمون هاآنن یسنجش ارتباط ب یبرا

 ینگرهفه یسرما یرهایآزمون رابطه متغ یاستفاده شده است. برا
 یهمبستگ یهاز از آزمونی، نیستیزطینگرش محبا  یو اقتصاد

 تند.هس یافاصلهاس یر در مقیرا هر دو متغیاستفاده شده است. ز
 است. متفاوت تیجنس براساس شهروندان یستیزطیمح نگرش -

 یارزش یریگشهروندان براساس جهت یستیزطینگرش مح -
 متفاوت است. 

دار یرابطه معن یه فرهنگیسرماو  یستیزطین نگرش محیب -
 وجود دارد.

دار یرابطه معن یه اقتصادیسرماو  یستیزطین نگرش محیب -
 وجود دارد.

 

 پژوهشروش
 وعق از نین تحقیش است. ایماین پژوهش، پیق در ایروش تحق

ر ز نظاو  بوده؛ از نظر وسعت پهنانگر ینییو با هدف تب یکاربرد
انجام  یباشد که در زمان خاصیم یمقطع یک بررسی یزمان

ل سا 15 ین پژوهش شهروندان باالیا یرد. جامعه آماریگیم
 نفر 1106731، 1385باشد که براساس آمار یز میشهر تبر

نفر زن  541191نفر مرد و  565540 ن تعدادی. از ااست
 باشد که بایم یاچندمرحله یا، خوشهیریگهستند. روش نمونه

 ،آمد. اما دستبهنفر  666استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 
ش یفزاانفر  682گمشده به  یکدها ریتأثن بردن یل از بیبه دل

 دا کرد.یپ

 

 

 وابسته و مستقل یرهایسنجش متغ
 12از  یستیزطیسنجش نگرش مح ی: برایستیزطینگرش مح

ست. کرت استفاده شده ایل یادر سطح رتبه یانهیشش گزه یگو
ا یفق و عدم توا 12و  11، 8، 7، 6، 4، 2 یهاهیتوافق با گو

نگرش  یدهندهنشان 10و 9، 5، 3، 1 یهاهیمخالفت با گو
و  یسنجش همسان یست است. برایزطینسبت به مح یتیحما

د. شده کرونباخ استفایها از آزمون آلفاهیگو یدرون یاختهمنو
دهد یباشد که نشان میم 64/0آمده دستبهکرونباخ یآلفا
عتبار ن اییمنظور تعها در حد قابل قبول است. بههیگو ییروا

 یهاپرسش یبندک و دستهی، تفکیریگله اندازهیوس یاسازه
 یهاه به مولفهیجزبراساس ت یل عاملیک تحلیگانه، از تکن12
 701/0برابر  KMOج مقدار یاستفاده شده که براساس نتا یاصل
جه ینت ،تر استبزرگ 5/0ن مقدار از یدست آمده و چون ابه

 ناسبم یل عاملیانجام تحل یها براشود که تعداد نمونهیگرفته م
 یداریبا سطح معن 133/1556بارتلت برابر تیاست. مقدار کرو

ها ملک عایدار بودن، تفکیل معنیآمده و به دلدست به 000/0
مربوط به هر عامل  یهاپرسشانجام شده و  یبه درست
 قدارن میشتریاند. باز خود نشان داده ییباال یاشهیر یهمبستگ

اول و دوم  یهامربوط به عامل 14/2و  69/2ب یترتژه بهیو
دوم حدود  درصد و عامل 45/22باشد. عامل اول حدود یم

 کنند.ین مییها را تبیبندانس کل عاملیدرصد از وار 86/17
پرسشل یدرصد است و تقل 53/60شده  نییانس تبیکل وار

ا روش ب یعامل یعامل انجام شده است. بارها 4گانه با 12 یها
ا بمل مربوط به هر عا یهاهیاند. گوشده ماکس چرخش دادهیوار

آمده  (1)ده در جدول شنییتبانسیژه و واری، مقدار ویبارعامل
  است.
که  یاسیر با استفاده از مقین متغی: ایارزش یریگجهت

Inglehart یهاهیشده است. گو یاتیعمل ،کرده است یمعرف 
ش یه افزایعبارتند از حفظ نظم در کشور، مبارزه عل یماد مولفه

که  نینان از ای، اطمیع رشد اقتصادیها، حفظ آهنگ سرمتیق
دارد، حفظ ثبات اقتصاد و مبارزه با  یرومندین یدفاع یرویکشور ن
 یفراماد یهاتیسنجش اولو یکه برا ییهاهی. گویتبهکار

شتر به یحق ب یان، اعطایب یعبارتند از دفاع از آزاد ،مطرح شدند
شتر به مردم در یحق ب یدولت، اعطا یهایریگمیمردم در تصم

جهت مربوط به کار و جامعه، کوشش در  یهایریگمیتصم



 179 ستی نویزطیم محیز براساس پارادایستی شهروندان شهر تبریزطینگرش مح یبررس

تر و دوستانه یاجامعه یشهرها، حرکت به سو یباسازیز
 شه در آن یکه ارزش اند یاهـجامع یوـرکت به سـتر و حیـانسان

 

 

 

 

 یستیزطینگرش مح یهاهیمربوط به گو یل عاملیج تحلی(: نتا1جدول )
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 اختنسبرطرف  یبرا یعیحق دارند که از منابع طب هاانسان .1
 شان استفاده کنند.یازهاین
 رند.دا یحق زندگ هاانسانوانات به اندازه یاهان و حیگ .2
 عت هستند.ین طبیبرتر از قوان ها انسان .3

783/
0 

 
812/
0 

726/
0 

69/2 
45/
22 

53/60 
ود

حد
م

ی
 ت

شد
ر

 

 یعیگر منابع طبیاد شده که دین آنقدر زیت کره زمیجمع .4
 ست.ین یهمه کاف یبرا

 ادی ما که یاست در صورت یعیپر از منابع طب یاارهین سیزم .5
 م.یم چطور از آن استفاده کنیریبگ

 با منابع محدود است. یانهیسفن همچون یزم .6

781/
0 

 
 
769/
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760/
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14/2 
86/
17 

ان
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ل ب
ما
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یمح
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 کنند.یست سواستفاده میزطیازمح به شدتها انسان .7
ع یجاف یداکند مابه زودین منوال ادامه پیاگر اوضاع بد .8

 م کرد.یست راتجربه خواهیزطیمح
م ید و وخیشد یستیزطیمح یهانادر سطح جهان بحر .9

 وجود ندارد.

795/
0 

 
740/
0 

 
689/
0 

42/1 
84/
11 

دگ
کنن

ش
 ی

دل
تعا

 
یطب

ت
ع

 

 یزندگ یاست که بتواند آثار منف یعت آنقدر قویطب .10
 ن ببرد.یرا از ب یصنعت

اغلب ، کنندیعت مداخله میدر طب هاانسانکه  یزمان .11
 د.یآیناگوار به وجود م یامدهایپ

 ف و شکننده است.یظرار یعت بسیتعادل طب .12

810/
0 

 
710/
0 

 
637/
0 

1 37/8 

 
ن دو دسته ی(. شهروندان ب1373نگلهارت، یشتر از پول است )ایب

ن یا ،گریاند. به عبارت دک دسته را انتخاب کردهیها، هیاز گو
( یا فرامادی یدو حالته )ماد یاس اسمیصورت مقهر بیمتغ

رنده یه دربرگین نوع سرمای: ایه فرهنگیسرما استفاده شده است.

شدن در فرد یدار فرد است که در خالل اجتماعیالت پایتما
و  یه فرهنگیبارز از سرما یالت نمودیشود. تحصیانباشته م

در  یشدن محصوالت فرهنگو جمع یفرهنگ یایش به اشیگرا
، یشوند )فاضلیمحسوب م یه فرهنگیگر سرمایانواع د از ردنزد ف
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از  یه فرهنگیسنجش سرما یبرا ،قین تحقی(. در ا1382
ن(، یالت )خود فرد و والدیر استفاده شده است: تحصیز یهاهیگو

و  ین(، کتابخانه شخصیت در کتابخانه )خود فرد و والدیعضو
با  ین ویو والدکه فرد  یخارج یهاناتعداد جلدکتاب، تعداد زب

نترنت، یکار با ا یزان عالقه و صرف وقت برایآن آشنا هستند، م
، گوش یداستان یهاات، مجالت و کتابیمطالعه، روزنامه، نشر

جات، قهیو عت ینقاش یتابلوها یآور، جمعیقیدادن به موس
لم و تئاتر، رفتن به موزه، یف ی، تماشای، نقاشی، خطاطیعکاس

ن یا ییها. رواو کنفرانس یاها، سخنرانسرشگاه و فرهنگینما
 باال دارد. ییباشد که داللت بر روایم 88/0ر یمتغ

ه ست کا یه شامل درآمد و اموالین نوع سرمای: ایه اقتصادیسرما
 سنجش ی(. برا1382، یکند )فاضلیت جلوه میدر قالب مالک

، یونمسک منزل یالیر ارزش درآمد، یهامولفه از یاقتصاد هیسرما
 گر استفاده شده است.یو امالک د یل شخصیزش اتومبار
 

 هاافتهی

 قیتحق یفیتوص یهاافتهی
 343مورد مرد و 339، ینفر نمونه آمار 682ن پژوهش از یدر ا

 3/50درصد مرد و  7/49 ،گریمورد زن بودند. به عبارت د
نگرش  ،قیر وابسته تحقیاند. متغل دادهیدرصد را زنان تشک

ف یو ط یارتبه اسیه در مقیگو 12فاده از با است یستیزطیمح
 دهندهنشان 12شده است. نمره  یریگاندازه یانهیگزشش

ن سطح نگرش یباالتر دهندهنشان 72ن سطح و نمره یترنییپا
 یر براین متغین ایانگیباشد. میست میزطیاز مح یتیحما

باشد که از نظر نمره برحسب صد یم 49شهروندان مورد مطالعه 
شهروندان مورد مطالعه تا حد متوسط  ،گریاست. به عبارت د 61
خصوص ابعاد  ست هستند. دریزطیاز مح یتینگرش حما یدارا

ن احتمال یانگید که مندهیج نشان می، نتایستیزطیمح نگرش
ست. ن شهروندان باالیست در بیزطیبروز بحران در مح

ست یزطیاحتمال بروز بحران را در مح هاآنکه  یمعننیبد
عت یتعادل طب یو شکنندگ یمحورعتیدادند. ابعاد طبیمحتمل م

در حد متوسط رو به  ،ت رشدیدر حد متوسط قرار داشته و محدود
نگرش  یکه شهروندان تا حدود یمعننین قرار دارد. بدییپا

وانات یاهان و حیعت اعم از گیطب یدارند و برا یمحورعتیطب
ف و شکننده یظر یا تا حدعت ریتعادل طب و لندیات قایحق ح

ن نشان یانگیت رشد، میکنند. اما در خصوص محدودیفرض م
ت رشد باور دارند و فکر یدهد که شهروندان کمتر به محدودیم
 رشد جوامع است.  یبرا یم و غنیمنابع عظ ین دارایکنند زمیم

 30 با استفاده از یه فرهنگیق: سرمایمستقل تحق یرهایمتغ
 30شده است. نمره  یاتیعمل یانهیگزف هفت یه در طیگو

 یدهندهنشان 210ن سطح و نمره یترنییپا دهندهنشان
 یبرا رین متغین ایانگیباشد. میم یه فرهنگین سطح سرمایباالتر

حسب باشد که از نظر نمره بریم 110شهروندان مورد مطالعه 
 ر حدشهروندان مورد مطالعه د ،گریاست. به عبارت د  44صد 
 هستند.  یه فرهنگیسرما ین داراییط رو به پامتوس
شده است. با  یاتیه عملیگو 4با استفاده از  یه اقتصادیسرما

مطرح شده بود،  یانهیگزه به شکل ششین گویکه ا نیتوجه به ا
ن( یر امالک و ماشی، ساینه اول نداشتن )منزل مسکونیبه گز

مد را دارا نمره صفر داده شده است. اما هر فرد چون حداقل درآ
ن یشده است. در ا یگذارک تا شش نمرهیدرآمد از  ،باشدیم

 ،23و نمره  یه اقتصادیحداقل سرما دهندهنشان 1نمره  ،نهیزم
ن شهروندان مورد مطالعه یباال در ب یه اقتصادیسرما دهندهنشان

باشد که یم 8آمده  دستبهن یانگیم ،قین تحقیباشد. در ایم
در حد  یزیشهروندان تبر یه اقتصادیسرما ن داردیداللت بر ا

ن نمره یانگیم (2)ن است. در جدول ییمتوسط رو به پا
 ان آورده شده است. یپاسخگو

 

 انین نمره پاسخگویانگی(: م2جدول )
 اریانحراف مع نمره از صد نیانگیم راتییدامنه تغ تعدادسوال 

 58/5 61 49 33-71 12 یستیزطینگرش مح

 45/2 61 11/12 3-18 3 یمحورعتیبعد طب

 27/2 44 69/9 3 -17 3 رشدتیبعد محدود

 37/2 73 14 7-18 3 بعد احتمال بحران

 36/2 65 74/12 4 -18 3 عتیطبتعادلیبعدشکنندگ
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 73/21 44 110 25-168 30 یه فرهنگیسرما

 81/3 35 8 1-21 4 یه اقتصادیسرما
 

دهد که یشهروندان مورد مطالعه نشان م یارزش یریگجهت
 یهاارزش ینفر دارا 353و  یماد یهاارزش ینفر دارا 329
 یریگت و جهتیجنس یفراوان (3)باشند. در جدول یم یفراماد
شتر یدهد که زنان بینشان م ل،ن جدویه شده است. ایارا یارزش
 یادآز یبرا هاآنباشند. یم یفراماد یارزش یریگجهت یدارا

ا و رهشه یباسازیها، زیریگمیحق به مردم در تصم یان، اعطایب
در  ل هستند.یشتر قایدوستانه ارزش ب یاجامعه یحرکت به سو

ها، رشد متیش قیحفظ نظم، افزا یکه مردان برا یصورت
ش ا نقب هلامسن یلند. ایت قایاهم یو مبارزه با تبهکار یصاداقت

مرتبط  ،ل استیمردان قا یکه عرف و سنت برا یاقتصاد
 باشد. یم
 

 یارزش یریگت و جهتیجنس ی(: فراوان3جدول )

 یارزش یریگجهت 

 یماد

 یریگجهت

 یفراماد یارزش

 کل

 339 184 155 زن

 343 169 174 مرد

 682 353 329 کل
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 ق یتحق یاستنباط یهاافتهی
 ون یانگیتفاوت م یهاق از آزمونیتحق یهاهیآزمون فرض یبرا

 ن نگرشیانگین میتفاوت ب یبررس یبرا ورسون یپ یهمبستگ
 دهن استفایانگیت از آزمون تفاوت میبرحسب جنس یستیزطیمح

دوحالته و نگرش  یر اسمیت متغیرا جنسیشده است. ز
 دهند کهیج نشان میباشد. نتایم یار فاصلهیمتغ یستیزطیمح

 یستیزطی، نگرش مح007/0 یداریبراساس سطح معن
 یتدار دارد. به عباریت تفاوت معنیشهروندان بر حسب جنس

 یزنان نسبت به نگرش مردان حالت یستیزطینگرش مح
ن ابعاد نگرش یانگیتفاوت م یتر دارد. با بررسیتیحما
ن یدست آمد که بن بهیچنت یر جنسیبر حسب متغ یستیزطیمح

تفاوت  یمحورعتین زنان و مردان در خصوص بعد طبیانگیم
 یراب یترشیت بیدار وجود دارد. زنان نسبت به مردان اهمیمعن

 یتیهما یرا دارا یعیو منابع طب ل هستندیوانات قایاهان و حیگ
 ن وکنند. نگرش زنایم یتلق یبشر یازهاین نیفراتر از تأم

ت رشد و یعت، محدودیتعادل طب ید شکنندگمردان در ابعا
با  تواندیمن امر یرا نشان نداد. ا یداریاحتمال بحران تفاوت معن

 حیتان را دریمرتبط باشد. ز ،شتر مطرح شدیکه پ یفیج توصینتا
 ین شهروندان در شکنندگیانگیمشاهده شد که م یفیتوص
روز بل ن است. اما احتماییت رشد پایعت متوسط و در محدودیطب

ست اکه ممکن  یمباحثدانند. یست باال میزطیبحران را در مح
 ع بهاجر یروز و پخش اخبارها یهاتیت بلکه با واقعینه با جنس

ر شتیب یا محلی ی، ملیجهان یا اعالم هشدارهایست یزطیمح
 آمده است.  (4)ج در جدول ین نتاین باشد. اییقابل تب
اس یدر مق یارزش یریگکه جهت یی: از آنجایارزش یریگجهت

ن یانگین میتفاوت ب یبررس یشده، برا یریگدوحالته اندازه یاسم
از  یارزش یریگشهروندان براساس جهت یستیزطینگرش مح

دهند یج نشان مین استفاده شده است. نتایانگیآزمون تفاوت م
ن یب یداریتفاوت معن 029/0 یداریکه با توجه به سطح معن

وجود دارد. افراد  یارزش یریگاساس جهتبر یستیزطینگرش مح
تر نسبت به یتینگرش حما یفراماد یریگجهت یدارا
 یارزش یریگجهت یکه افراد دارا یست دارند. در حالیزطیمح
ست داشتند. یزطیاز مح یتیدر نگرش حما ین کمتریانگیم یماد

 (& Gelissen, 2007; Franzenقاتین موضوع در تحقیا

(Meyer, 2008  ن یانگیتفاوت م ید شده است. با بررسییز تاین
دست آمد ن بهیچن یارزش یریگبا جهت یستیزطیابعاد نگرش مح

در خصوص  یو فراماد یماد یارزش یریگن جهتیانگین میکه ب
ان بر یگرایدار وجود دارد. فرامادیتفاوت معن یمحورعتیبعد طب

 یحق زندگ ها انسانوانات به اندازه یاهان و حین باورند که گیا
گر است. در بعد ید یهان گونهیک گونه در بیدارند و انسان تنها 

 یارزش یریگدار براساس جهتیز تفاوت معنیت رشد نیمحدود
ان یگریان نسبت به فرامادیگرایکه ماد یمعننیدست آمد. بدبه
ل یتواند به دلین امر میت رشد معتقدند. ایشتر به محدودیب

ن یانگیباشد. م یعیان از منابع طبیگرایماد یشناخت کمَ
 یشکنندگ ابعاد در انیگرایفراماد و انیگرایماد یارزش یریگجهت

 .را نشان نداد یداریعت و احتمال بحران تفاوت معنیتعادل طب
و  یه فرهنگین سرمایسنجش رابطه ب ی: برایه فرهنگیسرما

را یزرسون استفاده شده است. یپ rاز آزمون  یستیزطینگرش مح
ج نشان یاست. نتا یااس فاصلهیمق یدارا یه فرهنگیسرما

 یستیزطیو نگرش مح یه فرهنگین سرمایدهند که بیم
، یه فرهنگیش سرمایکه با افزا یمعننیوجود دارد. بد یهمبستگ

 یشود. بررسیشتر میست بیزطینسبت به مح یتینگرش حما
 نشان یتسیزطیبا ابعاد نگرش مح یه فرهنگین سرمایرابطه ب

ه یت رشد و احتمال بحران با سرماین ابعاد محدودیدهد که بیم
 فرد باال یه فرهنگیهر چه سرما وجود دارد. یهمبستگ یفرهنگ
رود. یز باال میت رشد و احتمال بحران نیاعتقاد به محدود ،باشد

عت با یتعادل طب یو شکنندگ یمحورعتین ابعاد طبین بیهمچن
ه یکه سرما یوجود دارد. افراد یهمبستگ یه فرهنگیسرما

بوده و  یمحورعتینگرش طب یشتر دارایب ،دارند ییباال یفرهنگ
ر ین تفاسیکنند. با ایم یف و شکننده تلقیعت را ظریتعادل طب

باشد و با یمحور مشناخت یست امریزطینگرش نسبت به مح
و علوم مختلف، نگرش  یطیل محیش دانش افراد از مسایافزا

ه ی: سرمایه اقتصادیکند. سرمایدا میتر پیتیحما یافراد حالت
سنجش  یده شده است. برایسنج یاس فاصلهیدر مقا یاقتصاد

 rاز آزمون  یستیزطیبا نگرش مح یه فرهنگیرابطه سرما
ه ین سرمایدهند که بیج نشان میرسون استفاده شد. نتایپ

ر چه ـوجود دارد. ه یهمبستگ یـستیزطیو نگرش مح یادـاقتص
ز ین یستیزطیابد نگرش محیش یافزا یه اقتصادیزان سرمایم

ن باشد یتواند این رابطه میل ایدل تر خواهد داشت.یتیحما یحالت
شان به یدارند دسترس یباالتر یه اقتصادیکه سرما یکه افراد

 یاز شهر زندگ یزتریشتر است، در مناطق تمیاخبار و اطالعات ب
ممکن  یند. حتهست مواجه یترست پاکیزطیکنند و با محیم

 یست را امریزطینسبت به مح یتیش حمایاست داشتن گرا
و  یستیزطین ابعاد نگرش محین حال بیکنند. با ا یتلق یمنزلت
 (6تا  4) یهاجدول مشاهده نشد. یارابطه یه اقتصادیسرما
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 تیبراساس جنس یستیزطین نگرش محیانگیج آزمون تفاوت می(: نتا4جدول )
 یداریسطح معن یمقدار ت یدرجه آزاد نیانگیم تیجنس ر وابستهیمتغ

 زن یستیزطینگرش مح
 مرد

74/49 
53/48 

37/ 679 7/2 007/0 

 زن ت رشدیمحدود
 مرد

53/9 
85/9 

14/679 8/1- 071/0 

 زن یعت محوریطب
 مرد

34/12 
88/11 

31/677 47/2 031/0 

 زن عتیتعادل طب یشکنندگ
 مرد

69/12 
78/12 

82/679 48/0- 626/0 

 زن یستیزطیاحتمال بحران مح
 مرد

21/2 
52/2 

680 35/0 721/0 

 

 یارزش یریگبراساس جهت یستیزطین نگرش محیانگیج آزمون تفاوت می(: نتا5جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یستیزطیبا نگرش مح یو اقتصاد یه فرهنگیسرما یج همبستگی(: نتا6جدول )
 یه اقتصادیسرما یه فرهنگیسرما 

 یب همبستگیضر یداریمعنسطح یهمبستگبیضر یداریمعنسطح

 11/0 008/0 338/0 000/0 یستیزطینگرش مح

 025/0 542/0 13/0 002/0 ت رشدیمحدود

 064/0 123/0 094/0 023/0 یمحورعتیطب

 021/0 614/0 132/0 001/0 عتیتعادل طب یشکنندگ

 086/0 066/0 143/0 001/0 احتمال بحران

 

 ونیل رگرسی: تحلیستیزطین نگرش محییتع
، یستیزطیستقل و نگرش محم یرهاین متغیرابطه ب یبررس یبرا

ره با روش گام به گام استفاده شده یون چندمتغیل رگرسیاز تحل
 راتییکه تغ یمعننیبد ،است ینیبشیون به دنبال پیاست. رگرس

شود. در  ینیبشیا پیگر برآورد ید یرهایله متغیوسر بهیک متغی
ر به یچند متغ یب خطیره با استفاده از ترکیون چندمتغیرگرس

ره یون چندمتغیشود. در رگرسیر وابسته پرداخته میمتغ ینیبشیپ
ن یک وارد معادله شده و ایک به یرها ین متغیتریگام به گام قو

 یداریسطح معن یمقدار ت یدرجه آزاد نیانگیم یارزش یریگجهت ر وابستهیمتغ

 یستیزطیگرش محن
 یماد

 یفراماد
62/48 
6/49 

9/674 19/2- 029/0 

 ت رشدیمحدود
 یماد

 یفراماد
89/9 
5/9 

24/675 27/2 023/0 

 یعت محوریطب
 یماد

 یفراماد
88/11 
82/12 

44/658 35/2- 019/0 

 عتیتعادل طب یشکنندگ
 یماد

 یفراماد
67/12 
79/12 

52/671 66/0- 50/0 

 یستیزطیاحتمال بحران مح
 یماد

 یفراماد
88/13 
02/14 

55/678 76/1- 079/0 
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 5به  یداریآزمون معن یابد که خطاییادامه م یکار تا زمان
وارد  یه فرهنگیر سرمایتنها متغ ،قین تحقیدرصد برسد. در ا
ه یو سرما یارزش یریگجهتت، یجنس یرهایمعادله شد. اما متغ

ر وابسته، یانس متغین وارییل سهم اندک در تبیبه دل یاقتصاد
ن نگرش یب یدهد که همبستگیج نشان میوارد معادله نشدند. نتا

در حد متوسط است.  338/0 یه فرهنگیو سرما یستیزطیمح
ون ین دقت برآورد رگرسییتع یبرا ییمبنا یب همبستگیضر

باشد. یم 114/0آمده  دستبه rا ی یتگباشد. مجذور همبسیم
انس یدرصد از وار 4/11 یه فرهنگیر سرمایکه متغ ین معنیبد

که مجذور  نیکند. با توجه به این مییرا تب یستیزطینگرش مح
r رد از مجذور یگیرا در نظر نم یتعداد درجه آزادr شده حیتصح
ل کم است ر مستقیتعداد متغ ،قین تحقیشود. در ایز استفاده مین

ن ییب تعین از ضرییب تعیا ضری rفاصله مجذور  ،نیبنابرا
 (7جدول ) ون دریدار بودن رگرسیشده کم است. معنلیتعد
 =sigدرصد ) 99محاسبه شده است که در سطح  Fله یوسبه

بودن ز فرض مستقلیواتسون ننیدار است. دوربی( معن0.000
و  0ن یت بین کمیادامنه  کند.یها را آزمون مماندهیا باقیخطاها 

مورد قبول و  5/1 -5/2ن یمحدوده ب است و به طور معمول 4
ن یباشد. در ایگر میکدیها از ماندهیبودن باقدهنده مستقلنشان

آمده که نشان  دستبه 79/1واتسون نیآزمون مقدار دورب
با  ،(8)در جدول  .گر هستندیکدیها مستقل از ماندهیدهد باقیم

 ون را نوشت.یتوان معادله رگرسیم یر بیه از مقاداستفاد
که  یمعننیاست. بد 338/0 یه فرهنگیر سرمایمتغ یب بتایضر

ه یر در سرماییک واحد تغی یرها، به ازایر متغیبا کنترل سا
جاد یر اییتغ یستیزطیواحد در نگرش مح 338/0، یفرهنگ

 یبت نسیاهم دهندهب بتا نشانیضر ،گریشود. از طرف دیم
 یب بتایر وابسته است. ضریمتغ ینیبشیرها و نقش آن در پیمتغ

سهم  ،یه فرهنگین دارد که سرمایداللت بر ا یه فرهنگیسرما
 یدارد. آزمون ت یستیزطیانس نگرش محین وارییدر تب یشتریب

دهد که ینشان م (8)ز در جدول یون نیب رگرسیمربوط به ضر
 مؤثرر وابسته یمقدار متغ دار بوده و در برآوردیب معنین ضریا
ره را نشان یون چندمتغیل رگرسیج تحلینتا ،ریجداول زباشد. یم
 دهند. یم

 
 رهیون چندمتغیج آزمون رگرسی(: نتا7جدول )

 یهمبستگ rمجذور  شدهحیتصح  rمجذور واتسوننیدورب

79/1 113/0 114/0 338/0 

 یداریمعنسطح اف ن مجذوراتیانگیم یآزاددرجه مجموع مجذورات راتییمنبع تغ
 ونیرگرس

 مانده یباق
 کل

31/1307 
44/10152 
75/11459 

1 
579 
580 

31/1307 
534/17 

55/74 000/0 

 

 ونیر واردشده در مدل رگرسی(: متغ8جدول )
 یداریمعن یت بتا یب 

 000/0 713/45  83/40 مقدار ثابت

 000/0 635/8 338/0 069/0 ینگه فرهیسرما
 

 باشد و مقدار موجود همان بتا است.یصورت منیآمده بد دستبه یونیمدل رگرس

 
 

 یریگجهیبحث و نت
، با یستیزطینگرش مح یق بر محور شناخت و بررسین تحقیا

و  (یستیزطین محین نویی)آ نو یستیزطیم محیاستفاده از پارادا

دهند که یقرار دارد. مطالعات نشان م NEPاس یبراساس مق
بهجهان  یست در اکثر کشورهایزطیبه حفظ مح «توجه»م عد

ست از یزطیبه مح ینسب ییاعتنایگسترده وجود دارد. ب صورت
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ط نامساعد در یجاد شراین و مردم نه تنها منجر به اطرف مسئوال
را در خطر قرار داده  یش عمومیبلکه رفاه و آسا ،عت شدهیطب

را به  یختوجه بر هاآنگر وجود بحرید یاست. از سو
ل مطرح ین قبیاز ا ییهاپرسشست جلب کرده و یزطیمح

ست؟ ین در چین کره زمساکنا ییت نهایاست که مطلوبشده
ا ی یماد یازهاین نیتأم یبرا یعیه از منابع طبیرویاستفاده ب

، پژوهش یادین سوال بنیپاسخ به ا یبرا ،اطیت جانب احتیرعا
 یضرور یتیردم اهمو رفتار م ینیبدرخصوص نوع نگرش، جهان

شده  دیتأک هاآنن راستا بر یکه در ا ییهاحلاز راه یدارد. برخ
با توجه به  یعیعبارتند از استفاده محتاطانه از منابع طب ،است
کنترل  ،یستمیاکوسون یزاسیا مدرنی یدارینده، پایآ یهانسل

د جوامع و یزان مصرف و تولیکنترل م ،تیزان رشد جمعیم
و  یاقتصاد یهاتیفعال ییهمسو ،عتیساختار طبآن با  یهماهنگ
و  یصنعت یهاد زبالهیکنترل تول ،ستیزطیبا مح یاجتماع

 یدئولوژیا ینه به جایجاد فرهنگ مصرف بهیا ،افتیباز رقابلیغ
آموزش  ،ینگرش ابزار یعت به جایاحترام به طب ،ییگرامصرف

ان ین میچه در ا . اما آنیستیزطیمح یجاد آگاهیمردم و ا
باشد. یست میزطیبه محها انساننوع نگرش  ،فراتر دارد یتیاهم

 یبه رفتار و سبک زندگ یدهعمده در جهت یرا نگرش عاملیز
 افراد است. 

شهروندان شهر  یستیزطینگرش مح یق، بررسین تحقیهدف ا
ادند دشان ن جیبود. نتا یعوامل اجتماع یز و ارتباط آن با برخیتبر

ط شهروندان مورد مطالعه در حد متوس یستیزطیکه نگرش مح
 یتیکه شهروندان در حد متوسط نگرش حما ین معنیاست. بد

 نگرش ین شهروندان دارایست دارند. همچنیزطینسبت به مح
 ک گونه دریکه انسان را تنها  یطور ،هستند یمحورعتیطب
 ون اهایگ یکرده و برا یتلق یاهیو گ یوانیح یهاان گونهیم
ول با فرض ا یریگجهین نتیند. اهست لیات قایحوانات حق یح

 شتر ذکر شد، هماهنگ است.یست نو که پیزطیم محیپارادا
آن رایدانند. زیرا محتمل م یستیزطیشهروندان بروز بحران مح

ن یمزره ن کساکنا یو سبک زندگ یآثار جوامع انساناز  یتاحد ها
حصول تواند میم ین آگاهیدارند. ا یست آگاهیزطیبر مح

 و گردش آزاد اطالعات باشد.  یجمع یهاعملکرد رسانه
تر است. زنان در یتیست حمایزطین نگرش زنان به محیهمچن

 یداشتند. افراد دارا یین باالیانگیم یمحورعتیبعد طب
گونه نسبت به تیحما یز نگرشین یفراماد یارزش یریگجهت

ن یشیپ قاتیج تحقیکه با نتا یاجهیست داشتند. نتیزطیمح

و  یه فرهنگیبا سرما یستیزطین نگرش محیبمطابقت داشت. 
که با  یمعننیدار وجود داشت. بدیز رابطه معنین یاقتصاد

، نگرش نسبت به یو اقتصاد یه فرهنگیش سرمایافزا
ن یون چندگانه ایشود. با انجام رگرسیتر میتیست حمایزطیمح

درصد از  4/11 ییبه تنها یه فرهنگیآمد که سرما دستبهافته ی
ت یاهم ،ن امریکند. این میرا تبب یستیزطیانس نگرش محیوار

در  یستیزطیل محیگردش آزادانه اطالعات و طرح مسا
داللت  یه فرهنگیرا سرمایدهد. زیرا نشان م یجمع یهارسانه
مردم  یزان آگاهیمردم دارد و هر چه م یزان شناخت و آگاهیبر م

نگرش  یباال باشد، دارا یرهنگل فیخاطر به مساا تعلقی
دهد که یگر نشان مید یاز سو ،ن امریشوند. ایتر میتیحما

است و  یو فرهنگ یک امر شناختیست یزطینگرش به مح
به یسازاز عنصر فرهنگ یستیزطیل محیتوان در حل مسایم

 یریگجهین نتین ایگذار بهره جست. همچنریتأث یعنصر عنوان
 یروهاین ریتأثکاتون و دانوپ که بر  هیبر نظر است یدییتأ

توجه  ،رونی. از ال هستندیست قایزطیبر مح یو فرهنگ یاجتماع
ش سواد یدر جامعه، آموزش و افزا یه فرهنگیش سرمایبه افزا

ست یزطیتواند بر نوع نگرش افراد نسبت به محیم یستیزطیمح
 بگذارد.  ریتأث

 

 هاشنهادیپ
 یبرا NEPاس یاستفاده از مق یلقات داخیکه در تحق ییاز آنجا

 ریا زهشنهادیپ ،مشاهده نشده است یستیزطیسنجش نگرش مح
 :شودیه میارا
  ؛نو یستیزطیم محیپاردا ییشناسا -

سنجش نگرش  یبرا NEPاس یمق یهاهیاستفاده از گو -
  ؛رانیدر ا یستیزطیمح

ش قات انجام شده در داخل در حوزه نگریل تحقیفراتحل -
اس یبا مق هاآن ین قرابت مفهومییو تع یتسیزطیمح

NEP؛  

 ؛NEPاس یگر با مقید یارتباط عوامل اجتماع یبررس -

حوه ا نن ارتباط آن بییافراد و تع یستیزطینگرش مح یبررس -
 .یستیزطیمح یا سبک زندگیست یزطیعامل افراد با محت

 

 هاادداشتی

 ری: سردبیستیزطین محین نوییآ +
1. Attitude Objects  
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2. New Environmental Paradigm  

3. Human Exemptionalism Paradigm (HEP)    

4. New Ecological Paradigm (NEP) 

5. Ecosystem 

6. Limits to Growth  

7. Antianthropocentrism  

8. The Fragility of Nature’s Balance  

9. Exemptionalism  

10. Possibilty of an Ecocrisis 

11. Explaining Popular Support for Environmental 

Protection  

12. Environmental Attitudes in Cross-National 

Perspective: A Multilevel Analysis of the ISSP 

1993 and 2000
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