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چکیده

ايزیستی عدیدهبا وقوع انقالب صنعتی و تغییر روابط انسان با طبیعت، معضالت محیط
شناسی زیبایی"روي انسان قرار گرفت. با توجه به گستردگی این مسایل، به بعد فرا 

یت کمتري داده شده است. هدف این مطالعه، تحلیل در مقایسه با سایر ابعاد اهم"زیستمحیط
روستاییان شهرستان میاندوآب در بین زیستیشناسی محیطهاي مؤثر بر نگرش زیباییمؤلفه

انجام گرفت. است که با استفاده از فن پیمایشاي بود. این تحقیق از نوع علّی ـ رابطه
نفر از 136که تعداد ند) بود=121149Nروستاییان شهرستان میاندوآب (،ي آماريجامعه

اي با انتساب متناسب گیري تصادفی طبقهي کوکران و روش نمونهگیري از آمارهها با بهرهآن
اي بود که روایی آن توسط تعدادي از متخصصان پرسشنامه،انتخاب شدند. ابزار پژوهش

و آزمونستفاده از پیشترویج و آموزش کشاورزي مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن هم با ا
ي ها حاکی از وجود رابطه. یافته)α≤63/0≥94/0آزمون آلفاي کرونباخ، محاسبه شد (

، "شناسیدانش زیبایی"با متغیرهاي "محیطیشناسی زیستنگرش زیبایی"داري میان معنی
دانش بود. نتایج حاصل از تحلیل مسیر هم نشان داد که "محیط"و "معنویت و اخالق"

است زیستی شناسی محیطبینی نگرش زیباییمحیطی داراي بیشترین توانایی براي پیشتزیس
)632/0=βدرصد واریانس 6/59). در این راستا، متغیرهاي مستقل پژوهش قادر به تبیین

هاي پژوهش، پیشنهادهاي بر اساس یافته،بودند. در پایانزیستیشناسی محیطنگرش زیبایی
.سته شده ایکاربردي ارا

زیست، روستاییان، میاندوآب.محیطشناسی، نگرش زیباییهاي کلیدي: واژه

مقدمه
وقوع انقالب صنعتی باعث تغییر روابط انسان با 

ل و مشکالت یرابطه، مساشد. این تغییرطبیعت
محیطی زیادي را باعث گردید. این آثار و تبعات زیست
ر از حد و حصکشی بیمحیطی که به دلیل بهرهزیست

هاي طبیعت بروز کرده بود، خود را در قالب آلودگی
ها از طریق پسماندها و ضایعات مختلف مثل آلودگی آب

کارخانجات مختلف، آلودگی هوا، آلودگی خاك از طریق 
ها و حیات مواد شیمیایی و سموم و از بین رفتن جنگل

;Valizadeh & Bijani, 2017(وحش نشان داد

Abbasian et al., . پر واضح است با توجه به )2017
محیطی فراوان دنیاي امروز، به ل و مشکالت زیستیمسا
،عبارت بهترهیا ب"آلودگی منظر"ل مربوط به یمسا
اهمیت کمتري داده "زیستشناسی محیطزیبایی"
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لی به عنوان یک رفتار تجم،هاشود و در مقایسه با آنمی
رفته از افکار تفکر برگشود. این طرزدر نظر گرفته می

جفرسونی (تقدم هنرهاي کاربردي بر هنرهاي تزیینی) 
است که قبالً در بسیاري از کشورهاي غربی حاکم بوده 

شناسی نیاز به زیباییPorteous, 2013(.Maslow(است
بندي نیازهاي انسان در باالترین سطح قرار را در طبقه

محیطی که فراوانی مشکالت زیستدهد. اما اینمی
شناختی آن اهمیت شود که به بعد زیباییمختلف، باعث

شاختی ندهیم، سرکوبی نیروي نیاز به زیبایی
زیست را به دنبال دارد که این باعث بروز برخی محیط

& Valizadeh(شدمشکالت روانی و اجتماعی خواهد

Bijani, 2017(.
تحقیقات مختلفی در مورد اثرات و نتایج داشتن یک 

سالم و زیبا بر سالمت روانی و جسمانی زیست محیط
دهد که انسان انجام گرفته است. این تحقیقات نشان می

گیاه داراي گل وکهبیمارستانیهاياتاقدرکهبیمارانی
کنند، میاستفادهبخشآرامهايمسکنازکمترهستند

اضطرابکمردرد،يتجربهکمتر،سیستولیکخونفشار
فاقدهاآناتاقکهبیمارانیهبنسبتکمتريخستگیو

ور شدن همچنین، غوطه.دهندمینشانبود،گل و گیاه
هاي شناختی را تسهیل در فضاي طبیعت، فرآیند

Zhang(کند می et al., 2014; Berman et al., 2012.(

این ادبیات نوظهور اشاره به بسیاري از مزایاي روانی 
طبیعت زیبا زیست و شناسی محیطو اجتماعی زیبایی

شناسی دارد. بنابراین، گسترش درك بهتري از زیبایی
محیطی در میان جوامع، نه تنها یک گام به سوي زیست

ي زمین خواهد بود بازسازي نظم جهانی و نظم کره
)Porteous. 2013(خواهد کردکمکهممردمبلکه، به؛
بازیستیهايمحیطدرزندگیخوباستانداردهايازتا

شوند. یکی از محورهاي مندبهرهقبولقابلکیفیت
جانبه هم توجه به کیفیت زندگی افراد از ي همهتوسعه

زیست است. طریق بهبود استانداردهاي محیط
میت شناسی هم در تأیید اهي زیباییدانشمندان عرصه

، به عنوان نمونهاند.این موضوع اظهارنظر کرده
Porteousبدیل به یک هنر معتقد است که دیدن باید ت

که صرفاً یک دانش تحلیلی جاي اینانسانی شود، به
که، داردبیان میTuanباشد. همچنین، وي به نقل از 

اي آموزش داده شود که بتواند زیبایی گونهچشم باید به"

. بنابراین، ایجاد "را وقتی که وجود دارد تشخیص دهد
زیست یک نگرش یا بینش مثبت به زیبایی محیط

ساز یک نگرش و رفتار مناسب با تواند زمینهمی
,Gifford(صورت عام گردد زیست بهمحیط 2014( .

نگرش "ي مطالعات انجام شده، در زمینه
چندان زیاد نیست و در این "زیستشناسی محیطزیبایی
ویژه در ایران انجام نگرفته ي جامعی بهمطالعه،رابطه

ي ارزیابی در زمینهاست. در این راستا، بیشتر تحقیقات
شناسی کیفیت بصري، ترجیحات منظر و تجارب زیبایی

هاي اخیر هم بیشتر تحقیقاتی انجام گرفته است. در سال
زیست انجام گرفته است؛ به ي محیطکه در زمینه
اند. محیطی پرداختههاي مختلف زیستبررسی دیدگاه

Berlyneي کسانی است که در از جمله
محیطی هم متغیرهاي محیطی و زیستشناسی زیبایی
ده است. الگویی که دانظر قرارتغیرهاي فردي را مدهم م

ه شده است؛ براي واکنش (پاسخ) از طرف او ارای
ساختن این نظریه، در کاربردياست. شناسی زیبایی
اي از معیارهاي کالمی، رفتاري و روانشناختی گستره

هاي زیباشناسانه مورد استفاده قرار گرفته است تا پاسخ
کار ترین معیار بهترین و متداولکنند. نمادینرا ضبط

باید یک امتیازي است که در آن رفته، یک مقیاس هفت 
یافته تا حالت نگران براي طیف از حالت آرامش

گیري میزان تحریک (زشت ـ زیبا و مطبوع ـ اندازه
,Porteous(نامطبوع و میزان لذت) به کار گرفته شود 

مدل برلین از این جهت که در ارزیابی مناظر .)2013
هاي آن زیست و ویژگیزیست به عنصر محیطمحیط

. استز اهمیت یتوجه خاصی را مبذول کرده است؛ حا
شناسی فرد نیز تأثیرگذار ها در نگرش زیباییاین ویژگی

باشند. مثالً پیچیدگی، تنوع، تازگی و غیره از می
زیست هستند که اي محیطنههاي طبیعی و زمیویژگی

دهند؛ اما، آلوده شناختی میبه آن قدرت تحریک زیبایی
شود که قدرت تحریک آن زیست باعث میبودن محیط

شناختی فرد بر نگرش زیباییبه مروردر ناظر کم شده و 
توان رسد که میتأثیر منفی بگذارد. بنابراین به نظر می

زگی، آلودگی، بکر زیست (تااي محیطهاي زمینهمتغیر
بودن و غیره) را به عنوان متغیري که بر نگرش 

گذارد در نظر گرفت. در شناختی فرد تأثیر میزیبایی
Zubeمصداق این ادعا، et al. اند عنوان داشته(1983)



721...زیستیشناسی محیطزیباییهاي مؤثر بر نگرشتحلیل مؤلفه: ژنیـزاده و بیولی

ثباتی بیشتر در منظر باعث کمترین که ناپایداري و بی
شود و احتمال کمی گرایی در آن میتوجه به طبیعت

وجود دارد که دخالت انسان در منظر را مضر ببیند.
Dearden (1989) به توضیح متغیرهایی که بر روي

ي افراد براي ترجیح دادن یک منظره نسبت به سلیقه
،عنوان مثالکند. بهگر تمرکز دارد، اشاره میي دیمنظره

عنوان یک متغیر فردي عامل جنسیت در این مدل به
روي ترجیح منظر فرد اثر شود که بر معرفی می

شود که یک فرد ترجیح منظر گذارد و باعث میمی
مشابه یا متفاوتی نسبت به فرد دیگر داشته باشد. 

ه شده در این الگو متغیرهاي یمتغیرهاي دیگر ارا
اجتماعی یا جمعیتی (فردي)، آشنایی و انس، ـ اقتصادي

سن، ،متغیرهاي فرهنگی و درونی هستند. همچنین
ي اجتماعی، روستایی یا شهري بودن، ، طبقهجنس

زیست تفاوتی به محیطي کشاورزي و بیداشتن سابقه
شناختی عنوان عوامل مؤثر بر ترجیحات زیباییبهنیز

Howley, 2011(.Roberts(شوند افراد محسوب می

ت منظور بررسی ترجیحادر تحقیقی که به(2007)
عامل جنسیت، سهشناختی افراد انجام داد؛زیبایی
هاي هنري و رفتارهاي شخصیتی را در آموزش
شناسی افراد مؤثر دانست. متغیرهاي جنسیت، زیبایی

سن، موقعیت اجتماعی، شغل، تعداد اعضاي خانواده، 
درآمد و محل یا موقعیت مکانی زندگی نیز به عنوان 
متغیرهاي اجتماعی ـ اقتصادي هستند که در فرآیند 

مؤثر 1"دیداريتخمین زیبایی "اجتماعی ـ فرهنگی 
Franco(هستند  et al., تأثیر متغیر سن بر .)2003

مورد هاانداز فرد نیز از سوي آنهاي منظر و چشمارزش
Zubeتأکید قرار گرفته است. اما  et al. در این (1982)

کنند: اول مورد دو نکته متناقض را خاطر نشان می
ه نوجوانان، جوانان که یک اشتراك نظر میان سه گرواین

وجود دارد شناسیو میانساالن در مورد ترجیحات زیبایی
که دو گروه کودکان و سالمندان از این قضیه و دوم این

مستثنی هستند و ترجیحات متفاوتی در مورد منظر و 
گونه است که کودکان زیبایی دارند. این تفاوت این

ان شناسی بهتري نسبت به سالمندترجیحات زیبایی
عنوان یکی از عامل جنسیت را بهMacai (1979).دارند

1 . Scenic Beauty Estimation

ي ترجیحات منظر کنندهبینیهاي پیشترین عاملمهم
هاي ها ارزشکند که زنکند و عنوان میمعرفی می

Dearden (1984)منظر بهتري نسبت به مردان دارند.

نیز نشان داد که متغیرهاي سن، جنس و درآمد و 
اري با ترجیحات منظر و دآموزش ارتباط معنی

دارند.زیبایی
اي پیرامون اختالفات مدارك و شواهد پراکنده

-طرفرك و شناخت زیبایی وجود دارد. از فرهنگی در د
شناسی رسد که درك و تحسین زیبایینظر میدیگر، به

ي تأثیر پیشینهطرز عمیقی تحتفردي انسان، به
یري از آن باشد که شخص قادر به جلوگفرهنگی فرد می

ناخودآگاه این شناخت را در حین رشد و طوربهنیست و 
شناسی، ، در زیباییFryeنظربهکند. نمو جذب می

پیشیفرديهايآگاهیبراجتماعیهاي آگاهی
همچونناتوانیذهنیهايایدهکهآنجاستوگیرندمی
نداردجایگاهیدیگر"استبینندهچشمدرزیبایی"
)Porteous, 2013.(بیانگرهااین گفتهرسد کهنظر میبه

متغیرهاي عالوهشناسیزیبایینگرشدرباشد کهاین
گیري فرهنگی (جهتـفردي هنجارهاي اجتماعی

باشند و تأثیر این متغیرها بر تأثیرگذارفرهنگی) نیز
تواند مثبت یا منفی باشد. شناسی فرد مینگرش زیبایی

تواند بر میشناسی آنیبایی، جامعه و فرهنگ زبنابراین
محیطی افراد جامعه مؤثر شناسی زیستنگرش زیبایی

تأثیرگذارعاملمعنویت، یکعنصر،اینبرباشد. عالوه
ازاستفادهوطبیعتباتعاملبرايفردتمایلبر

.)Kamitsis & Francis, 2013(هاي آن است زیبایی

ران هاي تاریخی بحواقعیت این است که از ریشه
هاي فلسفی، مذهبی و اخالقی ما محیطی، دیدگاهزیست

ها ها، بایدها و نبایدها و خوبیها یعنی ارزشنسبت به آن
Abedi-eها، کمتر سخنی به میان آمده است (و زشتی

Sarvestani, 2012ي تقدس ). در حالی که انگاره
طبیعت در نزد مردم و در طول زمان همیشه به عنوان 

یرگذار بر نگرش آنان به طبیعت و یک عامل تأث
ي رفتار با آن است. اما هاي آن و حتی نحوهزیبایی

موضوع دیگري که شاید در بسیاري از موارد در مورد 
توجهی قرار گرفته است، زیست مورد کممحیطزیبایی

زیست مدت به محیطجایگزینی نگرش کوتاه
پایدار ي مدت که توسعهابزاري) با یک نگرش بلند(نگرش
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کند. راه جاي حدکثر توسعه و پیشرفت دنبال میرا به
"آموزش"مدت نیز از طریق رسیدن به این نگرش بلند

ي اخیر آموزش در چند دهه.)Porteous, 2013(است 
محیطی مورد توجه ل و مشکالت زیستیدر مورد مسا

فراوان قرار گرفته است.
ستان هاي اي شهرستانشهرستان میاندوآب از جمله

آذربایجان غربی است که در چند سال اخیر 
هاي زیست طبیعی (مناظر طبیعی رودخانهمحیط
ي شکارممنوع رود و منطقهرود و سیمینهزرینه

هاي برخی از لطفیي کم) آن به واسطهغیرهقشالق و قره
هاي کنشگران اصلی آن یعنی، مردم منطقه، سازمان

و حاصل این تخریب شده است.مانند آنربط و ذي
هاي چشمی و از بین رفتن زیبایی تخریب ظهور آلودگی

هدف این مقاله این مناظر طبیعی است. بر این مبنا، 
هاي مؤثر بر نگرش شناخت و واکاوي مؤلفه

زیست در بین روستاییان شهرستان شناسی محیطزیبایی
میاندوآب بود. براي تحقق این هدف، ابتدا سعی شد تا از 

هاي تأثیرگذار بر نگرش پژوهی، مؤلفهطریق پیشین
محیطی شناسایی گردد. بعد از شناسی زیستزیبایی

ها، چارچوب مفهومی پژوهش به صورت شناسایی مؤلفه
ه گردید.یارا1نگاره 

هامواد و روش
اياین پژوهش، تحقیقی کاربردي و علّی ـ رابطه

نجام گرفت. به لحاظ است که با استفاده از فن پیمایش ا
93تا 92هاي ي زمانی سالزمانی این پژوهش در فاصله

ماهه، عملیاتی شده است و طی یک فرآیند زمانی یازده

انجام گرفت.93ماه تا آخر دي92از ابتداي اسفندماه 
ي مکانی این تحقیق، روستاهاي شهرستان محدوده

ي آماري پژوهش روستاییان میاندوآب بود. جامعه
شهرستان میاندوآب بوده است. تعداد جمعیت روستایی 

1390این شهرستان بر اساس سرشماري که در سال 

الق
 اخ

ت و
نوی

مع

محیط

زیستشناسی محیطنگرش زیبایی

شناسیدانش روانشناسی زیبایی

شناسیدانش اجتماعی زیبایی

شناسیمحیطی زیباییدانش زیست

سطح آموزش

گیري فرهنگیجهت

ايمتغیرهاي زمینه

جنسیت

میزان تحصیالت

هايشرکت در کالس
زیستیزش محیطآمو

تقدس طبیعت

عدم تعلق کامل طبیعت به انسان

احساس مسؤولیت

یی
یبا

ی ز
گاه

آ
تی

ناخ
ش

ـ چارچوب مفهومی پژوهش1نگاره 

ايمتغیرهاي فردي و حرفه
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Statistical Centre ofنفر است (121149انجام گرفته 

Iran, 2013ي کوکران به ). حجم نمونه بر اساس آماره
نفر برآورد گردید. در این پژوهش از روش 136تعداد 
اي با انتساب متناسب براي بقهگیري تصادفی طنمونه

تعیین حجم نمونه استفاده شد. 
دهستان است که 11شهرستان میاندوآب داراي 

ها حجم نمونه متناسب با جمعیت هرکدام از دهستان
بین طبقات مختلف تقسیم شد. ابزار پژوهش 

اي بود که روایی آن به وسیله جمعی از پرسشنامه
مورد تأیید قرار متخصصان ترویج و آموزش کشاورزي

ي گرفت و پایایی آن آن هم با استفاده از یک مطالعه
. این راهنما و آزمون آلفاي کرونباخ، محاسبه شد

پاسخ بود که بر ساخته و بستهپرسشنامه از نوع محقق
مبناي مطالعات نظري و مشاهدات میدانی طراحی شد. 
منبع اصلی سواالت پرسشنامه عواملی است که توسط 

Porteous (2013)ها و عوامل مؤثر بر به عنوان مقیاس
اند. نرخ بازگشت زیست معرفی شدهشناسی محیطزیبایی

آلفا محاسبه تا) بود.116درصد (5/87ها پرسشنامه
در 61/0از هاي مختلف پرسشنامه شده براي بخش

ها با داده،ه شده است. در نهایتیارا1جدول شماره 
مورد تجزیه و تحلیل 22SPSSماري افزار آاستفاده از نرم

قرارگرفت. 

نتایج و بحث
آورده 2صیفی در جدول اي نتایج آمار توخالصه
نتایج حاصل از آمار توصیفی براي متغیر شده است.

درصد از پاسخگویان با 5/59جنسیت نشان داد که 
بیشترین تعداد مرد بودند و آمار توصیفی میزان 
تحصیالت پاسخگویان نشان داد آمار توصیفی میزان 

درصد از افراد 7/44تحصیالت پاسخگویان نشان داد که 
درصد 22تر از سوم راهنمایی و حصالت پایینداراي ت

2/23،نیز داراي تحصیالت عالی هستند. همچنین
محیطی شرکت کرده هاي آموزش زیستدرصد در کالس

ها شرکت نکرده درصد در این کالس8/76بودند و 
بودند.

هابندي گویهتوزیع فراوانی و رتبه
شان نشناسی بندي نگرش زیبایینتایج حاصل از رتبه

زیبایی و باید در مورد به نظر من، "ي داد که گویه
هاي الزم به افراد ارائه زیست آموزشزیباسازي محیط

باالترین رتبه را به خود 205/0با ضریب تغییرات "شود
اختصاص داد. این امر نشانگر این موضوع است که از نظر 

زیستی نقش زیادي را در هاي محیطروستاییان آموزش
عالوه بر کند. شناسی ایفا میش آنان به زیبایینگربهبود 

هاي متغیرهاي دانش ، گویهشناسینگرش زیبایی
نیز شناسی، عوامل محیطی، معنویت و اخالق زیبایی

).4و 3بندي شدند (جدول رتبه
8شناسی در این پژوهش با استفاده از نگرش زیبایی

یکیفتوصیفمنظورگویه مورد سنجش قرار گرفت. به
زیست در بین شناسی محیطنگرش و دانش زیباییمتغیر

Thaghipour(شد استفادهISDMروش ازروستاییان،

et al., 2013; Hasanpour & Sadighi, 2012, Naeemi

et al., 2009; Sadighi & Darvishnia, 2005( جدول) :
محیطی شناسی زیستبندي نگرش زیبایی). سطح5

که ي مورد بررسی با ایندر جامعهروستاییان نشان داد؛ 
) 4/16(مثبتشناسی بیشتر افراد داراي نگرش زیبایی

) هستند؛ اما تعداد افراد 2/36(مثبتهستند و نسبتاً 
) نیز 1/37(منفی) و نسبتاً 3/10(منفیداراي نگرش 

زیاد است.

ـ میزان آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي پژوهش1جدول 

تعداد هابخشمؤلفه
گویه

آلفاي 
کرونباخ

نگرش 
شناسیزیبایی

شناسی نگرش زیبایی
890/0زیستیمحیط

دانش 
شناسی زیبایی
زیستیمحیط

578/0دانش روانشناختی
367/0دانش اجتماعی

363/0زیستیدانش محیط

محیط

اي متغیرهاي زمینه
671/0زیستمحیط

973/0گیري فرهنگیجهت
هاي آموزش

694/0زیستیمحیط

معنویت و 
اخالق

380/0تقدس طبیعت
عددم تعلق کامل 
367/0طبیعت به انسان

374/0احساس مسؤولیت
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آمار توصیفی پاسخگویانـ 2جدول 
بیشینه کمینه درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر

5/40
5/59

47
69

زن
مرد جنسیت

تحصیالت عالی سیکل
7/44
1/78

100

7/44
3/33
9/21

44
8/32
6/21

7/1

51
38
25
2

سیکل
دیپلم

تحصیالت عالی
پاسخبی

سطح تحصیالت

2/23
8/76

4/22
1/74
4/3

26
86
4

بلی
خیر

پاسخبی

هاي شرکت در کالس
زیستیآموزش محیط

هاي پژوهش بر اساس نظر پاسخگویانبندي گویهـ رتبه3جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینگویهمتغیر

یی
زیبا

ش 
نگر

یط
مح

ی 
ناس

ش
ست

زی

35/3688/0205/01هاي الزم به افراد ارائه شود.زیست آموزشزیبایی و زیباسازي محیطباید در مورد 
45/3750/0217/02زیبا و باطراوت باشد.زیست زندگی من همیشه یطمن دوست دارم مح

26/3724/0222/03همگان باید به مزایاي لذت بردن از طبیعت آگاه باشند.
32/3744/0224/04شود.زیست باعث سالمت روحی و روانی فرد میلذت بردن از زیبایی محیط

30/3771/0233/05گیرد.دامان خود انسان را نیز میت، زیسنتایج آسیب زدن به زیبایی محیط
88/2006/1349/06زیست یک موضوع تجملی براي افراد نیست.هاي محیطتوجه به زیبایی

05/3075/1352/07شود.زیست باعث زشتی آن میعدم احساس مسؤولیت افراد در قبال محیط
14/3867/0276/08ي زندگی افراد قرار گیرد.باید در برنامهزیستهاي محیطگردش و استفاده از زیبایی

یی
زیبا

ی 
ناس

انش
 رو

ش
دان

سی
شنا

24/3742/0229/01دهد.هاي طبیعی، میزان افسردگی فرد را کاهش میدیدن مناظر زیباي محیط
ها باعث سرزندگی فرد ها و رودخانهها، دشتهاي طبیعی نظیر کوهي محیطمشاهده

21/3850/0264/02.شودیم

ها باعث بهبود خلق و خوي فرد ها و رودخانهها، دشتطبیعی نظیر کوهدیدن محیط
25/3745/0299/03شود.می

ها احساس خستگی را کاهش ها و رودخانهها، دشتهاي نظیر نظیر کوهدیدن محیط
12/3984/0315/04دهد.می

93/2036/1353/05شود.ت موجب کاهش میزان اضطراب در فرد میزیست و طبیعزیبایی محیط

ش
دان

عی
تما

اج یی
زیبا

سی
شنا

شود که فرد یک رابطه سالم اجتماعی را با هاي طبیعت باعث میلذت بردن از زیبایی
14/3748/0238/01دیگر افراد جامعه داشته باشد.

38/3920/0272/02شود.فراد جامعه میدیدن مناظر زیباي طبیعی باعث افزایش نشاط در ا
کنند، جرایم هایی با مناظر طبیعی و زیبا زندگی میمیان افرادي که در محیط

72/2028/1377/03دهد.آمیز کمی رخ میخشونت

ش
دان

یط
مح

ی 
ست

زی
یی

زیبا
سی

شنا

ها باعثها، دشتها،کوههاي زیست طبیعی نظیر رودخانهریختن زباله در محیط
43/3752/0219/01شود.ها میزشتی آن

30/3771/0233/02گذارد.زیست تأثیر میي بخش صنعتی، بر نازیبایی محیطهاي غیرمسؤوالنهفعالیت
ها هاي طبیعت باعث نابودي موجودات در آن و انقراض گونهعدم توجه به زیبایی

13/3844/0269/03شود.می

ینه
 زم

اي
یره

متغ
ي م

ا
یط

ح
ست

زی

دهم که زیبایی آن را بر شوم، کاري انجام نمیمیوقتی وارد یک مکان طبیعی بکر 
94/2838/0285/01هم بزند.

93/2876/0298/02شود که به حفظ زیبایی آن بیشتر توجه کنم.حس مقدس بودن طبیعت، باعث می
92/2089/1372/03خوبی ندارم.کنم، احساسوقتی با یک محیط داراي آلودگی بصري برخورد می

در محیط طبیعی آلوده حساسیت کمتري نسبت به نازیبایی آن از خود نشان 
57/2117/1434/04دهم.می

هاي آن دارند، از زیباییهاي زیست طبیعی از محل زندگی من فاصلهچون محیط
26/2121/1496/05توانم استفاده کنم.نمی

27/2290/1568/06شود.تفاوتی من نیز میزیست باعث بیان به زیبایی محیطتوجهی دیگرکم
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بندي متغیرهاي پژوهشرتبهـ 4جدول 

انحرف  میانگینگویهمتغیر
معیار

ضریب 
رتبهپراکندگی

هت
ج

گی
رهن

ي ف
گیر

98/2066/1357/01زیست است.یک اقدام خوب براي زیباسازي محیطآلوده نکردن طبیعت با زباله و ...
هاي زیست کننده محیطهاي خاصی از سال، روستاییان باید براي برطرف کردن عوامل زشتزمان

72/2048/1385/02.طبیعی اقدام کنند

69/2168/1434/03ها از بین برود.زیست طبیعی باید حالت زیبا و بکر خود را حفظ کند، به جاي این که توسط داممحیط
ي ناخوشایندي ایجاد کند، افراد جامعه این نازیبایی را اي در طبیعت افتاده باشد و منظرهزبالهاگر 

92/1290/1671/04کنند.برطرف می

63/1181/1724/05زیست ندارند.افراد جامعه دیدگاه مثبتی نسبت به نظم و زیبا نگه داشتن محیط
20/1049/1874/06گیرم.هاي طبیعت، مورد تمسخر افراد قرار میدر هنگام قدم زدن و استفاده از زیبایی

35/1185/1877/07گیرم.زیست، مورد تمسخر دیگران قرار میهنگام تمیز کردن محیط
ي ناخوشایندي ایجاد کند، افراد جامعه این نازیبایی را اي در طبیعت افتاده باشد و منظرهاگر زباله

44/1281/1889/08کنند.برطرف می

03/1206/1117/09زیبایی به عنوان یک موضوع تجملی است.

ش
موز

آ
یط

مح
تی

زیس

34/2020/1435/01کنم.میزیست طبیعی است، پیگیري هاي محیطکه مربوط به زیباییرا هاي تلوزیونی برنامه
54/2126/1443/02.شودایی طبیعت میها باعث باال رفتن توجه افراد به زیبها و رسانهها، مجلهروزنامه

21/2067/1482/03کنم.معموالً از اطالعات اینترنتی براي باال بردن آگاهی زیباشناختی خود استفاده می
02/2004/1497/04.کنممیشرکتمحیطیزیستآموزشمختلفهايدورهدر

10/2054/1501/05کنم.طالعه میزیست مهاي محیطدر مورد زیبایی و توجه به زیبایی
97/1091/1553/06زیست در ارتباطم.یان آن براي حفاظت از محیطیست و متصدي حفاظت محیطزاداره

عت
طبی

س 
قد

56/3608/0170/01ایم.کردهزیست آسیب برسانیم، در امانت الهی خیانت اگر به زیبایی طبیعت و محیطت
47/3597/0172/02مودي از آفرینش خداوند است.مناظر زیباي طبیعت، ن

28/3717/0218/03ي الهی است.زیست و آلوده نکردن آن یک وظیفه و فریضههاي محیطتوجه به زیبایی

ل 
کام

ق 
 تعل

دم
ع

سان
ه ان

ت ب
بیع

رسایزندگیبرايمکانیبلکهاست،آنهايزیباییازمابردنلذتبرايمکانیتنهانهطبیعتط
45/3677/0196/01.شودمیمحسوبنیزموجودات

28/3764/0232/02کنند.زیست را مخدوش ها مجاز نیستند که زیبایی محیطانسان
33/3892/067/23اي با طبیعت رفتار کنیم که آن را زشت کرده و باعث اذیت دیگر افراد شود.نباید به گونه

یت
ؤول

مس
س 

سا
نسبت به طبیعت و ها باید احساس مسؤولیت بیشتريزیست، انسانداشتن محیطبراي زیبا نگه اح

23/3715/0221/01زیست داشته باشند.محیط

28/3744/0226/02داشته باشد.هاي مالی به دنبال باید مناظر زیباي را حفظ کنیم، حتی اگر این کار هزینه
20/3800/025/03طبیعت نشود.دهیم، باعث نازیباییه انجام میي ما باید توجه داشته باشیم کارهایی کهمه

ISDMشناسی روستاییان با استفاده از بندي نگرش و دانش زیباییسطحـ 5جدول

نما (مد)درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیسطحمتغیر

شناسی نگرش زیبایی
محیطیزیست

123/103/10منفی
نسبتاً منفی 431/374/47فیمننسبتاً 

422/366/83مثبتنسبتاً 
194/16100مثبت

شناسیزیباییدانش
محیطیزیست

159/129/12کم
نسبتاً زیاد 281/2437نسبتاً کم

642/552/92نسبتاً زیاد
98/7100زیاد

116مجموع

به بررسیحاصل از همبستگی متغیرهاي مورد نتایج 
ه شده است که در آن مقدار ی) ارا6شرح زیر در جدول (

ـ) و نوع آن (مستقیم و یا معکوس) 1تا 1همبستگی (
داري و نوع ضریب همبستگی باشد. میزان معنیمی

ه گردیده یکار گرفته شده نیز ارا(پیرسون یا اسپیرمن) به
دهد، بین نگرش طور که نتایج نشان میاست. همان

زیستی شناختی محیطش زیباییشناختی و دانزیبا
دارد. این داري وجود ي مثبت و معنیروستاییان رابطه
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. بین استPorteous (2013)نتیجه همسو با نتایج 
محیطی و معنویت و اخالق زیستشناختینگرش زیبایی

ي مثبت و معنی دارد وجود دارد.پاسخگویان نیز رابطه
Kamitsis & Franciاین نتیجه همسو با نتایج  (2013)

باشد. نتایج حاصل از همبستگی میPorteous (2013)و 

محیطی و عوامل شناسی زیستبین نگرش زیبایی
گیري فرهنگی، سطح آموزش و محیطی تأثیرگذار (جهت

ي ي یک رابطهدهندهاي) نشانمتغیرهاي زمینه
Berlyneداي بود. این نتیجه همسو با نتایج معنی

است.Dearden (1989)و(1971)

هاي بیان رابطه (همبستگی) متغیرهاـ نتایج آزمون6جدول 
rآزمون آماريمتغیر دوم و مقیاس آنمتغیر اول و مقیاس آن

(ضریب مبستگی) مقیاسمتغیر دوممقیاسمتغیر اول

شناسی نگرش زیبایی
ايفاصلهمحیطیزیست

736/0**پیرسونايفاصلهمحیطیزیستدانش
359/0**پیرسونايفاصلهاخالقونویتمع

292/0**پیرسونايفاصلهمحیطیعوامل
069/0اسپیرمنترتیبیتحصیالت

225/0*پیرسونايفاصلهدانشايفاصلهعوامل محیطی
داري در سطح پنج دردصد خطامعنی*

داري در سطح یک دردصد خطا**معنی

ي مختلف از لحاظ هامنظور تبیین تفاوت گروهبه
مستقل tمحیطی از آزمون شناسی زیستنگرش زیبایی

)، 8والیس (جدول کروسکالو آزمون)، 7(جدول 
ه یاستفاده شد. نتایج حاصل براي آزمون بیان تفاوت ارا

شده است.
سی شنامیان نگرش زیبایی،tبر اساس نتایج آزمون 

این داري وجود ندارد.روستاییان مرد و زن تفاوت معنی
Zubeنتیجه همسو با نتایج  et al با و ناهمسو(1983)

Roberts (2007)،Francoنتایج  et al (2003)،Howley

(2011)،Macia (1979) وDearden (1984)باشد. می
نشان داد که میان نگرش tنتایج حاصل از آزمون 

هاي هاي آموزشدورهشناسی روستاییانی که در زیبایی
هایی که شرکت اند و آنشرکت کردهمحیطی زیست
. این نتیجه با داري وجود ندارداند، تفاوت معنینکرده
Porteousو Roberts (2007)،Dearden (1984)نتایج 

باشد. ناهمسو می(2013)

محیطیشناسی زیستي نگرش زیباییمستقل: مقایسهtـ نتایج آزمون 7جدول 

tانحراف معیارنگینمیاتعدادسطحبنديمتغیر گروه
P

داري)(میزان معنی

497/0-4672/25710/3194/0زنجنسیت 6887/25277/4مرد
هاي شرکت در کالس

محیطیزیستآموزش
بلی
خیر

26
84

54/25
57/25

235/4
052/4052/1892/0
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طیمحیشناسی زیستي نگرش زیباییـ آزمون کروسکال والیس: مقایسه8جدول 
-Chiانحراف معیارمیانگینتعدادسطح بنديمتغیر گروه

Square
Pداري)(میزان معنی

سطح تحصیالت
4904/54235/4سیکل

584/0747/0 3833/59052/4دیپلم
2502/57دانشگاهی

نتایج نشان داد که بین نگرش ،همچنین
شناسی روستاییان با سطح تحصیالت مختلفزیبایی

داري (سیکل، دیپلم و تحصیالت عالی) تفاوت معنی
توان دیگر، سطح تحصیالت را نمیعبارتبهوجود ندارد.

شناسی عنوان متغیر تأثیرگذار بر نگرش زیباییبه
محیطی در نظر گرفت. این  نتیجه ناهمسو با زیست
).8(جدول استPorteous (2013)نتایج 

) و 1يرهبر اساس چارچوب مفهومی پژوهش (نگا
ي علّی میان متغیرهاي نیز براي برقراري یک زنجیره

محیطی، معنویت و عامل محیط با دانش یا آگاهی زیست
شناسی، در این قسمت سعی بر آن شده نگرش زیبایی

شناسی روستاییان با استفاده از است تا نگرش زیبایی
مورد "تحلیل مسیر"ي ضرایب رگرسیونی و محاسبه

یرد.بررسی قرار گ
)، 6با توجه به نتایج تحلیل همبستگی (جدول 
هاي متغیرهاي سطح تحصیالت، شرکت در کالس

محیطی و جنسیت با توجه به عدم وجود آموزش زیست
شناسی از تحلیل رگرسیونی همبستگی با نگرش زیبایی

، زیستیخارج شدند. متغیرهاي دانش یا آگاهی محیط
نگرش و معنویت و اخالق که بر عامل محیط

تأثیر مستقیم داشتند، وارد زیستیشناسی محیطزیبایی
).9جدول تحلیل گام به گام شدند (

شناسیـ تحلیل اثرات مستقیم بر نگرش زیبایی9جدول 
اثرات مستقیمنوع مسیرمتغیرهاردیف

X1دانش1 X4632/0
X2معنویت2 X4093/0
X3محیط3 X4188/0

913/0مجموع

محیط بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مسیر، عامل
شناسی صورت غیرمستقیم نیز بر روي نگرش زیباییبه

دست هگذارد. در این راستا، براي بزیستی تأثیر میمحیط
بر روي متغیر وابسته، اثر غیرمستقیم این عاملآوردن 

) مسیر را تا رسیدن به متغیر وابسته در βضرایت بتا (
از آنجایی که هر متغیري ). 10شدند (جدول هم ضرب 

ممکن است که از طریق مسیرهاي متفاوتی بر متغیر 
ي کل اثرات براي محاسبه،بنابراین.وابسته اثر بگذارد

غیرمستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر، اثرات غیرمستقیم 
).11کنند (جدول مع میآن دو متغیر را با هم ج

ـ تحلیل اثرات غیرمستقیم بر نگرش 10جدول 
زیستیشناسی محیطزیبایی

اثرات غیرمستقیمنوع مسیرمتغیرهاردیف
5X1X3X153/0 =632/0 ×243/0محیط1

153/0مجموع

ی پژوهش و نتایج حاصل با توجه به چارچوب مفهوم
توان تأثیرات مستقیم و غیر از انجام تحلیل مسیر، می

مستقیم هر یک از متغیرهاي مستقل را بر روي متغیر 
ها، ). بر اساس این یافته11وابسته محاسبه کرد (جدول 

ه ) ارای2ي (چارچوب تجربی پژوهش به صورت نگاره
گردد.می

ـ تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر نگرش 11جدول
ناسی روستاییانشزیبایی

اثرات متغیرهاردیف
مستقیم

اثر 
مستقیمغیر

کل 
اثرات

تطابق با 
چارچوب

دانش 1
632/0ـــ632/0زیستیحیطم

093/0ـــ093/0معنویت2
188/0153/0028/0محیط3

تطابق با چارچوب مفهومی
عدم تطابق با چارچوب مفهومی
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ي اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي با محاسبه
محیطی مشخص شناسی زیستمستقل بر نگرش زیبایی

محیطی، شناسی زیستگردید که سه متغیر دانش زیبایی
شناسی معنویت و عوامل محیطی نگرش زیبایی

دهند. الگوي مسیر محیطی را تحت تأثیر قرار میزیست
سی، شنادست آمده، در متغیرهاي دانش زیباییهب

معنویت، عوامل محیطی با چارچوب مفهومی پژوهش، 
همخوانی داشته و فقط در متغیرهاي سن، تحصیالت و 

محیطی عدم تطابق هاي آموزش زیستشرکت در کالس
با چارچوب مفهومی مشاهده شده است.

هاي که در پژوهشبا توجه به این،همچنین
بر ي عوامل تأثیرگذاراجتماعی معموالً شناسایی کلیه

,Kalantari(پذیر نیست وابسته براي محقق امکانمتغیر

ي میزان تبیین منظور محاسبهبه،بنابراین). 2012

شناسی واریانس متغیر وابسته (نگرش زیبایی
محیطی) از طریق الگوي مسیر پژوهش از فرمول زیست

2e-=12R .2استفاده گردیدR به روشEnter براي کلیه
و با قرار دادن در فرمول مذکور، دست آمد همتغیرها ب

مقدار واریانس تبیین نشده متغیر وابسته محاسبه 
6/59بنابراین، چارچوب مسیر پژوهش قادر است گردید.

این درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند.
درصد از تغییرات متغیر 4/40موضوع بیانگر آن است که 

این پژوهش وابسته توسط متغیرهایی دیگري که در 
گردد.اند، تبیین میمورد نظر قرار نگرفته

404/0=2e2e=596/0-12e-1=596/0R2=1-e2

الق
 اخ

ت و
نوی

مع

محیط

شناسی نگرش زیبایی

شناسیدانش روانشناسی زیبایی

شناسیدانش اجتماعی زیبایی

شناسیمحیطی زیباییدانش زیست

سطح آموزش

گیري جهت
فرهنگی

ايزمینهمتغیرهاي 

تقدس طبیعت

عدم تعلق کامل طبیعت به انسان

احساس مسؤولیت

شناختیآگاهی زیبایی

ـ مسیرهاي تأثیر متغیرهاي مستقل بر وابسته2نگاره 

093/0

632/0

188/0153/0
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گیري و پیشنهادهانتیجه
که هدف این پژوهش شناخت و با توجه به این

شناسی هاي مؤثر بر نگرش زیباییواکاوي مؤلفه
ه محیطی در بین روستاییان بود، نتایج نشان داد کزیست

محیطی روستاییان متأثر از شناسی زیستنگرش زیبایی
زیستی، معنویت شناسی محیطي دانش زیباییسه مؤلفه

این در حالی و محیط است.محیطیو اخالق زیست
ها نشان داد که در بین عوامل محیطی است که یافته

محیطی، شناسی زیستتأثیرگذار بر نگرش زیبایی
هاي جمعی که وزیونی و رسانههاي تلروستاییان از برنامه
زیست باشد، استقبال شناسی محیطمرتبط با زیبایی

رسد که افزایش کنند. در این راستا به نظر میمی
زیست با ترکیب هاي مرتبط با حفاظت محیطبرنامه

مشکالت آلودگی منظر راهکار مفیدي براي حل 
زیست باشد.مشکالت زیبایی محیط

هاي کرده بودند که برنامهبیشتر روستاییان عنوان 
حالی محیطی باید افزایش یابد. این درآموزش زیست
شرکتکهدادآزمون بیان تفاوت نشاناست که نتایج

شناسیزیبایینگرشرويبرآموزشیهايکالسدر
نداشت. به همین دلیل، به داريمعنیتأثیرروستاییان
رسد که این تناقض به دلیل عدم شرکت نظر می

دلیل عدم تناسب ها نباشد، بلکه بهورزان در برنامهکشا
شناختی باشد. ها با نیازهاي زیباییمحتواي برنامه

هاي شاید یک تجدیدنظر در محتواي برنامه،بنابراین
هاي منظور تطابق با نیازها و خواستمحیطی بهزیست

هاي بندي گویهافراد ضروري باشد. همچنین، در رتبه
محیطی بیشتر شناسی زیستیباییمربوط به نگرش ز

هاي آموزشی کشاورزان خواسته بودند تا برنامه
شناسی افزایش یابد و ي زیباییمحیطی در زمینهزیست

که بیشتر روستاییان از نگرش نیز با توجه به این
محیطی خوبی برخوردار بودند؛ بر شناختی زیستزیبایی

موزشی هاي آشود، تا برنامهاین اساس پیشنهاد می
شناسی مورد توجه ي زیباییمحیطی در زمینهزیست

بیشتري قرار گیرد.

بررسی مسیرهاي تأثیر بر متغیر نگرش 
محیطی مشخص کرد که عوامل شناسی زیستزیبایی

صورت اسی بهشنمحیطی با تأثیر بر دانش زیبایی
شناسی غیرمستقیم نیز بر روي نگرش زیبایی

با واکاوي ،همچنینگذارند.محیطی تأثیر میزیست
توان دریافت که نگرش نتایج حاصل از تحلیل مسیر می

محیطی روستاییان بیشترین شناسی زیستزیبایی
شناسی آنان پذیرا تأثیرپذیري را از دانش و آگاهی زیبایی

شناسی خود باشد. این درحالی است که دانش زیباییمی
. در باشدمتأثر از عامل دیگري به نام عامل محیط می

هاي پژوهش نشان داد که که یافتهبا وجود این،نتیجه
روستاییان داراي دانش خوبی نسبت به زیبایی 

زیست طبیعی هستند، اما تالش براي باال بردن محیط
گذاري بر روي عوامل دانش آنان از طریق سرمایه

ایجاد سازي آنان باعث محیطی نظیر آموزش و فرهنگ
زیست نسبت به محیطشناسی بهترينگرش زیبایی

خواهد شد.
از جمله عوامل دیگر مؤثر "معنویت و اخالق"عامل 

در میان عوامل مؤثر شناسی بود کهبر نگرش زیبایی
داراي کمترین اثر بود. اما مطالعات گوناگونی که توسط 

بندي شده است، پرتئوس انجام شده و جمع
بر "قمعنویت و اخال"ي تأثیر قدرتمند عامل دهندهنشان

شود در پیشنهاد می،شناسی در افراد است. لذازیبایی
تحقیقات آتی تمرکز بیشتري بر روي بررسی تأثیر 

شناسی افراد انجام معنویت و اخالق در نگرش زیبایی
گیرد. 

که نتایج حاصل از تحلیل در نهایت، با توجه به این
شناسی بیشترین مسیر که نشان داد؛ عامل دانش زیبایی

شناسی کنندگی را بر روي نگرش زیباییبینین پیشمیزا
سوم افراد نیز از لحاظ دارد، از طرف دیگر بالغ بر یک

شناسی در سطح پایینی قرار داشتند.دانش زیبایی
شود تا راهکاري اتخاذ گردد و پیشنهاد می،بنابراین

ي یابی کشاورزان در زمینهعوامل مؤثر بر تمایل به اطالع
محیطی شناسایی گردد.ی زیستشناسزیبایی
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