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A B S T R A C T  

 
A R T I C L E   I N F O 

The purpose of this study was to analyze the aesthetic behavior of villagers from the perspective of 

environmental psychology using Maslow's pyramid of needs. The research method was 

descriptive-analytical using a survey. The statistical population included the rural people of 

Kermanshah province, 385 of whom were selected by stratified random sampling with 

proportional assignment. The research instrument was a questionnaire whose validity was 

confirmed by a panel of agricultural extension and education experts. Its reliability was calculated 

by performing a pre-test using Cronbach's alpha coefficient (0.71≤α≤0.82) which indicates the 

acceptable reliability of the research instrument. The findings showed that most of the respondents 

were in the fourth level (need to esteem). One-way analysis of variance (ANOVA) and LSD paired 

comparison post hoc test showed that there is a significant difference among rural people with the 

levels of "physiological", "safety", "social", "esteem" and "aesthetic" needs in terms of 

environmental aesthetic behaviors; In this way, people with "physiological-safety needs" exhibit 

low aesthetic behavior, "social needs" exhibit moderate behavior, and individuals with "esteem-

aesthetic needs" exhibit higher-level aesthetic behavior, which is consistent with Maslow's 

pyramid philosophy of needs. According to the obtained results, suggestions were made to 

improve the environmental aesthetic behavior of the villagers. 
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1. Introduction 

Due to the special proximity they have to the 

surrounding nature, the villages of Iran both have 

the greatest impact on their environment and get 

the greatest impact from it, and in this sense, the 

villagers have the most connection with the 

environment; So that the rural areas and especially 

the agricultural sector have had different 

contemporary and historical civilizations during 

different periods of time, and the agricultural 

landscape has always been a major factor in the 

beauty of the village. At the same time, humans 

disrupt the balance of the environment and cause 

destruction of its beauty by indiscriminate and 

out-of-capacity interference. Therefore, 

understanding the environmental problem and its 

initial understanding is a necessary condition for 

basic measures to destroy the beauty of the 

environment due to excessive development, which 

is one of the most important measures, especially 

in rural communities, is the development and 

expansion of environmental aesthetic behaviors. 

In the meantime, changing people's knowledge 

and attitude is the main issue, which is among the 

most powerful tools to reduce and stop 

irresponsible human behavior; Due to the lack of 
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proper environmental planning and lack of 

attention to preserving the beauty of natural 

resources in the past, human environmental crises 

have become more and more difficult day by day. 

At the beginning, attention to aesthetic values had 

a low priority, at least in discussions related to the 

environment, because they were discussed as a 

luxury discussion and for humans only after the 

fulfillment of vital needs (physiological and 

safety). Almost models have been developed for 

human needs, and one of them has been made and 

used by environment designers to explain the 

human capabilities of the environment. The 

hierarchy of motivations with human needs was 

proposed by Abraham Maslow, a humanist 

psychologist, and has shown an ascending 

classification from immediate and basic needs to 

final and advanced needs. The purpose of this 

study was to analyze the aesthetic behavior of 

villagers from the perspective of environmental 

psychology using Maslow's pyramid of needs 

2. Methodology 

The research method was descriptive-analytical 

using a survey. The statistical population included 

the rural people of Kermanshah province, 385 of 

whom were selected by stratified random 

sampling with proportional assignment. The 

research instrument was a questionnaire whose 

validity was confirmed by a panel of agricultural 

extension and education experts. Its reliability was 

calculated by performing a pre-test using 

Cronbach's alpha coefficient (0.71 ≤ α ≤ 0.82) 

which indicates the acceptable reliability of the 

research instrument.  

3. Results 

The findings showed that most of the respondents 

were in the fourth level (need to esteem). One-

way analysis of variance (ANOVA) and LSD 

paired comparison post hoc test showed that there 

is a significant difference among rural people with 

the levels of "physiological", "safety", "social", 

"esteem" and "aesthetic" needs in terms of 

environmental aesthetic behaviors; In this way, 

people with "physiological-safety needs" exhibit 

low aesthetic behavior, "social needs" exhibit 

moderate behavior, and individuals with "esteem-

aesthetic needs" exhibit higher-level aesthetic 

behavior, which is consistent with Maslow's 

pyramid philosophy of needs.  

4. Discussion 

Due to the fact that the results of the analysis of 

variance test showed the significance of 

comparing the environmental aesthetic behavior 

of villagers at different levels of the pyramid of 

needs. As a result, it can be concluded that 

people's need level is effective on their 

environmental aesthetic behavior. Also, according 

to the division of the respondents in different 

levels according to Maslow's pyramid of needs, 

we came to the conclusion that the majority of the 

villagers studied are in the psychological-middle 

part (social needs and the need for respect) of the 

pyramid and a small number of respondents (83 

people) They are placed on the upper level (need 

for environmental aesthetics) of the pyramid. On 

the other hand, social needs strongly influence 

behavior. Therefore, it is always tried to use 

behavioral models to solve the weak relationship 

between environmental aesthetic concern and 

behavior. 

5. Conclusion 

This research was carried out by considering the 

interdisciplinary perspective of aesthetic 

landscape and appropriate orientations of 

environmental psychology, which future 

researches can add sociological, social and 

cultural topics to these topics. On the other hand, 

conducting comparative studies between Iran and 

other countries can be useful for identifying the 

factors affecting environmentalist aesthetic 

behaviors at the social level and identifying the 

factors affecting the performance of 

environmental protection organizations and 

governments at the macro level. It is also 

important to measure the motivational factors 

affecting the environmentalist aesthetic behavior 

of the villagers and then to investigate the 

effective methods that can be effective in 

changing their views on the beauty of the 

environment. 
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   مقاله پژوهشی

   

  مازلو یازهایاستان کرمانشاه: کاربرد هرم ن  انییروستا یشناس ییبایرفتار ز یطمحیستیز یروانشناس لیتحل
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 اطالعات مقاله  چکیده

محیطدی ادا   از دیدداا  رواشنناسدی زی د     انییروستا یشناس ییبایرفتار ز لیتحلهدف این پژوهش، 

اود. روش تحقیق از شدو  تویدیفی د تحلیلدی ادود سدف اسدتفاد  از ید           مازلو یازهایهرم شاستفاد  از 

شفر از آشها ادا روش   ۳۸۵آماری شامل روستاییان استان سرماشنا  اود سف   پیمایش اشجام ارف . جامعف

ادود سدف     ای ای اا اشت اب متناسب، اشتخاب شدشد. اازار پدژوهش، پرسندنامف   صادفی طبقفایری ت شموشف

روایی آن توسط پاشلی از متخصصان ترویج و آموزش سناورزی مورد تأیید قرار ارفد . پایدایی آن ادا    

≥۸2/71اشجام ی  پیش آزمون و اا استفاد  از ضریب آلفدای سروشبدا)     𝛂 ( محاسدبف شددسف   0/0≥

ها شنان داد سدف ایندتر پاسدخاویان در سدط         پایایی قاال قبول اازار تحقیق اس . یافتفدهند شنان

طرفف و آزمون تعقیبی مقای دا  زوجدی    چهارم  شیاز اف احترام( قرار داشتند. آزمون تحلیل واریاشس ی 

LSD       اجتمدایی "، "ایمندی "، "فیزیولدویییی "شنان داد سف ادین روسدتاییان ادا سدطوا شیازهدای" ،

داری وجود دارد؛  محیطی تفاو  معنی شناسی زی   از شظر رفتارهای زیبایی "زیباپ ندی"و  "تراماح"

شیازهدای  "رفتدار زیباپ دندی پدایین،     "شیازهدای فیزیولدویییی د ایمندی    "اف این ترتیب سف افراد ادا  

  اداتتری  شناسی سط رفتار زیبایی "شیازهای احترام د زیباپ ندی "رفتار متوسط و افراد اا  "اجتمایی

دس  آمدد    دهند و این اا فل فف هرم شیازهای مازلو مطااق  دارد. اا توجف اف شتایج اف را از خود اروز می

 محیطی روستاییان، پیننهادهایی ارائف اردید.   شناسی زی   جه  اهبود رفتار زیبایی

 دریافت مقاله: 

28/7/1400 

 پذیرش نهایی:

28/10/1400 

 :تاریخ انتشار

12/2/1401 
 

 واژگان کلیدی: 

نیاز به احترام، 

رفتارسنجی، 

شناسی،  زیبایی

 زیست، کرمانشاه. محیط

 

 

 . مقدمه1

 زمین، گرمایش مانند متعددی مشکالت با امروز، جهان

 سیاره امنیت و رفاه و روست روبه آب کمبود و هوا آلودگی

 توسعه زیست، محیط وضعیت متأسفانه. است خطر در زمین

 از بسیاری مانند ما کشور در زندگی کیفیت و پایدار

 به. دارد وخامت به رو و است بحرانی جهان کشورهای

 شدیدترین از یکی ایران زیست محیط بحران که طوری

 Azizi) است جهان در شده شناخته محیطی زیست های بحران

Khalkheili et al., 2012: 52; Ghassami et al., 2017:6) 

 بین در ایران زیستی، شاخص عملکردی محیط و براساس

 2717-2325شاپای الکترونیکی: 

 فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی
http://www.gsma.lu.ac.ir 
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 بیانگر که دارد قرار 105 جایگاه در جهان کشور 180

 اصالح و حفظ برای شده انجام اقدامات نامساعد وضعیت

 :Brick, et al, 2017) باشد می زیست زیبایی محیط و پایدار

226 .) 

ای رقم زده  خداوند متعال سرنوشت انسان را به گونه

طبیعت را نیز  که در دامن طبیعت رشد کند و در مقابل،

طوری آفرید که در خدمت انسان قرار گیرد، نیازهای وی را 

برآورده سازد و آرامش، لذت، شادی و حس زیباپسندی را 

چراکه  (؛JamshidiRad, 2018; 38) برایش ارمغان آورد

انسان به عنوان موجودی که ذاتاً تمایل به بهبود رفاه و 

های خود همیشه به  ریزی آسایش زندگی دارد، در برنامه

دنبال رسیدن بدین هدف است که در قالب توسعه، عواملی 

را که بر کیفیت و زیبایی محیط وی اثرگذار است را بهبود 

ز ا ،(Salimi Kouchi & Ebrahim, 2018: 27) بخشد

تاریخ و در بسیاری از نقاط جهان، روستاها  رو، در طول این

های تفریحی و آرامش  همواره به عنوان مناطقی برای فعالیت

زیست یکی از  اند. در این راستا، محیط مورد توجه قرار گرفته

پذیر بویژه در روستاهاست که نسبت به  ابعاد حساس و آسیب

 تلف قرار گرفته استهای مخ شهرها کمتر تحت تأثیر آالینده

(Yasouri, & Emami, 2018: 86.)  

روستاهای ایران با توجه به نزدیکی خاصی که به 

طبیعت پیرامون خود دارند، هم بیشترین تأثیر را بر 

گذارند و هم بیشترین تأثیر را از آن  زیست خود می   محیط

گیرند و از این نظر، روستاییان بیشترین ارتباط را با محیط  می

به طوری که مناطق  (؛JamshidiRad, 2018; 40) ارندد

های زمانی  روستایی و بویژه بخش کشاورزی در طول دوره

های معاصر و تاریخی متفاوتی داشته است و  مختلف، تمدن

انداز کشاورزی همواره به عنوان یک عامل اساسی در  چشم

 :Mardani, et al, 2016) زیبایی روستا مطرح بوده است

رویه و  این در حالی است که انسان با دخل و تصرف بی (.61

زند و  زیست را بر هم می خارج از ظرفیت، تعادل محیط

شود. به طوری که شروع  های آن می باعث تخریب زیبایی

انقالب صنعتی تسلط انسان را بر طبیعت بیشتر کرد و هر چه 

یافت، همسوی آن به علت  احاطه بشر بر طبیعت فزونی می

طلبی و مسایلی از این قبیل، تخریب  آگاهی، منفعتعدم 

 ,Mardani, et al)زیست را افزایش داد  های محیط زیبایی

محیطی و فهم  رو، درک مشکل زیست از این(. 59 :2016

اولیه آن شرط الزم برای اقدامات اساسی در جهت 

رویه  زیست در اثر توسعه بی زدایی زیبایی محیط تخریب

ن اقدامات آن بویژه در جوامع روستایی است که از مهمتری

محیطی  شناسی زیست توسعه و گسترش رفتارهای زیبایی

است. در این میان، تغییر دانش و نگرش افراد بحث اصلی 

است که از جمله ابزارهای بسیار قوی برای کاهش و توقف 

 Shamsi)آید  شمار می رفتارهای غیرمسؤوالنه بشری به 

Papkiade & Shobeiri, 2018: 185; Sabzali Parikhani 

et al., 2018: 206; Sadeghi et al., 2020: 107)  که به

محیطی و عدم توجه به  ریزی مناسب زیستعلت عدم برنامه

های  حفظ زیبایی منابع طبیعی در گذشته، بحران

محیطی بشر را روز به روز با مشکل بیشتری مواجه  زیست

-ر ابتدا، توجه به ارزشداین در حالی بود که ساخته است. 

های شناسی اولویت پایینی حداقل در بحثهای زیبایی

زیست داشتند چراکه به عنوان یک بحث مربوط به محیط

ها تنها بعد از برآورده شدن  لوکس مطرح بودند و برای انسان

گردید نیازهای حیاتی )فیزیولوژیکی و ایمنی( مطرح می

(Sakieh et al, 2017: 856; Raeisi, et al, 2018: 147.)  با

ها و با توجه به نیازها، ارزشها در طول تاریخ  این حال، انسان

کردند، به طوری که  میهای خود محیط را دگرگون  هدف

 و بسط آنها پیشرفته های فناوریدسترسی انسان به امروزه 

اما استفاده نابجا و  ؛تر کرده استراحت وی رازندگی 

های رابطه انسان با  به سرعت محدودیت آنهارویه از  بی

محیط طبیعی را از میان برداشت و این امر منجر به پیامدهای 
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(. بنابراین، Sakieh et al., 2017: 859گردید ) ناگواری

ها  زیست توسط انسان شناسی محیط درک و تحسین زیبایی

تواند پایه و اساس مشترکی برای جلوگیری از تخریب می

در این میان، در محیط باشد. زیست و نجات طبیعت محیط

 شدن مطرح هایریشه خواهندمی که افراد زمانی از بسیاری

 بهار"کتاب  به ،نمایند بیان محیطی را زیست بحران

1کارسون راشل" خانم "خاموش
اشاره  1۹۶2سال  در "

 جنبش آغاز توانرا می کتاب این انتشار ،کنند می

دانست که به عدم توجه افراد به  مدرن محیطی زیست

زیست و عوارض ناشی از این عدم توجه اشاره داشت.  محیط

2ابنزرهاوار"
 در دیگری بود که افراد جمله از نیز "

صنعتی  شهر مسائل برای مناسبی حل راه یافتن جستجوی

 18۹8سال  در "فردا"کتاب  انتشار کرد. وی باتالش می

 و از کند ایجاد تعادل نوعی روستا و شهر میان تالش کرد تا

 های زندگیمزیت تا ببرد بهره آنها دوی هر ماهیت

همراه  روستایی لذت و زیبایی با را شهری فعال و پرانرژی

  (.Moztarzadeh & Hodjati, 2015: 80) کند

سه پاردایم از  3در این راستا، ویلیامز و پترسون

های  فرصت"، "تطبیقی"روانشناسی محیط تحت عناوین 

ارائه دادند  "فرهنگ اجتماعی"و  "محورساختارمند و هدف

ـ پاردایم تطبیقی: در 1به این صورت است:  آنهاکه شرح 

هدف از بقای زیستی و روانی انگیزه، رفتار  ،این پارادایم

سه طریق مشخص است. تحقیقات مشمول پارادایم تطبیقی از 

از درک  شود. اولین مطالعه مربوط به نظریه گیبسون می

که در آن زیست و مفهوم نگاشت شناختی است محیط

با  یطیدر مح عملکرد لیتسه یبشر برا یادراک های سامانه

مطالعه دوم تأکید  .کندسازوکار پیدا میاطالعات نامشخص 

زیست مستقیمی به پاسخگویی فرد که در ارتباط با محیط

                                                           
1
 Rachel Carson 

2
 Abnzrhavar 

3 Williams and Patterson 

زیست است بستگی دارد. در این پارادایم، فرد در برابر محیط

کند و در سطح  برای حفظ سالمت و رفاه خود تالش می

زیست طبیعی موجب بهبود سوم پژوهش، مشاهده محیط

های ساختارمند و  فرصتـ 2گردد؛ سالمتی و رفاه افراد می

ی تحقیقات در این پارادایم به دنبال شناسایمحور: هدف

رابطه بین نیازهای رفتاری فعالیت معطوف به هدف و کیفیت 

رو، دیدگاه تطبیقی از اینزیست مربوط است. محیط

محور )به عنوان یک پاسخ  انداز شناسی چشم زیبایی

های  فرصت پارادایمتوان در  را می بیولوژیکی ذاتی(

ـ فرهنگ 3محور درنظر گرفت و ساختارمند و هدف

بر روند تعامل اجتماعی که منجر به اجتماعی: این دیدگاه نیز 

زیست و تشکیل گروه  تمرکز بر روابط متقابل بین محیط

محیطی به  رویکرد زیست، رو از این .داردشود تأکید  می

زیست را شناسی محیط باید حس قدردانی از محیط زیبایی

 :Svabo & Ekelund, 2015) بیاوردبرای انسان به ارمغان 

3.)  

زیست،  ترتیب انسان به جای تخریب زیبایی محیطبدین

با تعدیل سطح نیازهای خود و تطبیق شیوه زندگی خود با 

تواند نقش مهمی در تعدیل و  های موجود می محدودیت

زیست داشته باشد.  کنترل مشکالت و مسائل مرتبط با محیط

از باال به پایین بر بسیاری از مناطق که دیدگاه  به دلیل این

ها بر تغییر شیوه زندگی  ریزی روستایی سایه انداخته و برنامه

مردم برای ایجاد تغییرات دلخواه در جهت منافع کشور 

حکایت دارد، این امر از یک طرف سبب شده تا خوداتکایی 

مردم روستایی کمتر شود و از طرف دیگر باعث تغییر نحوه 

در رابطه با مسائل مربوط به زیبایی  زندگی مردم

 :Pourghasem et al., 2017) زیست گردیده است محیط

به طور کلی، برای نیازهای انسانی تقریباً الگوهایی  (.43

های به منظور تبیین قابلیت آنهاتدوین شده است که یکی از 

انسانی محیط، ساخته شده و مورد استفاده طراحان محیط 
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ها با نیازهای انسان سلسله مراتب انگیزش قرار گرفته است.

مطرح  گرا روانشناس انسان Abraham Maslow توسط

از  1شکل بندی صعودی مطابق با گردید و یک طبقه

نیازهای فوری و اساسی تا نیازهای نهایی و پیشرفته را نشان 

  داده است.
 

ای، چهار سطح ابتدایی هرم  در این الگوی پنج مرحله

کند و سطوح باال  اشاره میاغلب به نیازهای ناشی از کمبود 

شوند. نیازهای  تحت عنوان نیازهای رشد شناخته می

فیزیولوژیکی در رأس بوده و از بیشترین نیرو برخوردار 

باشد به باشد که شامل خوراک، پوشاک و مسکن می می

طوری که بیشترین فعالیت شخص در این سطح متمرکز 

س اشاره نف است. نیازهای ایمنی به حفظ جان یا صیانت

 دارد؛ در آن سوی این دو نیاز جسمی، دو نیاز اجتماعی

وجود دارد. نیازهای مرتبط با آن شامل نیاز به عضویت 

ترتیب مسائلی مانند دوستی، عشق و  گروهی است و بدین

آیند. با دستیابی به نقطه اوج هرم، جایی  خانواده به میان می

یازهای ادراکی و توان نشود، میکه تمام نیازها برآورده می

پسندی را که لذت یادگیری و تصور شخصی افراد از زیبایی

رو، وی از گیرد برآورده کرد. از اینزیبایی را دربر می

 ازینیک ( به عنوان ستیز طیمح یشناس ییبای)ز یشناس ییبایز

در این راستا،  (.Alaghehband, 2012: 95) برد نام می یفیک

Dearden  بیشتر  پایه و اصلی معموالًتوضیح داد، نیازهای

که آنها را نداریم، اما  زمانی بویژهگیرند،  مورد توجه قرار می

 کرداول برای به دست آوردن آنها تالش  الزم نیست حتماً

(Dearden, 1984: 297.)  معتقد است هر دیردن در واقع

مستقل از دیگری است و  کدام از نیازهای افراد، کامالً

درست است که داشتن آنها کیفیت زندگی را افزایش 

  .دهد، اما وجود هر یک وابسته به داشتن دیگری نیست می

مرور ادبیات موضوع پژوهش نشان داد که با همچنین، 

ای  توجه به جدید بودن موضوع، مطالعات مروری و کتابخانه

د بررسی قرار موجود به صورت مستقیم این موضوع را مور

اند و مطالعات داخلی و خارجی اندکی به صورت  نداده

جامعی   در این رابطه مطالعهمیدانی انجام گرفته است که 

در ادامه به طور خالصه به بویژه در ایران انجام نگرفته است. 

در این شود.  مرور نتایج برخی از مهمترین آنها پرداخته می

ارزیابی کیفیت مناظر دیداری   راستا، بیشتر تحقیقات در زمینه

شناسی انجام گرفته است.  ترجیحات منظر و تجارب زیبایی

شناسی  رفتار زیبایی  یکی از معدود مطالعات داخلی در زمینه

 Mohammadi-Mehr et al. (2018:82) زیست توسط محیط

شناسی  بر رفتار زیبایی مؤثردر تحقیقی با عنوان عوامل 

های  زیست طبیعی به بررسی مؤلفه روستاییان نسبت به محیط

زیستی افراد  شناسی محیط تأثیرگذار بر رفتار زیبایی

دلبستگی اند و به این نتیجه رسیدند که متغیرهای  پرداخته

محیطی به ترتیب بیشترین اثر را  های زیستو نگرش مکانی

از محیطی روستاییان دارند.  تشناسی زیس بر رفتار زیبایی

شناسی  توان رفتار زیبایی رو، با تمرکز بر این دو متغیر می این

 Valizaeh & Bijani (2017: 74) روستاییان را تقویت نمود.

در تحقیق خود در زمینه کاربرد نظریه نیازهای مازلو در 

به این نتیجه زیستی نیز  شناسی محیط نگرش زیباییتحلیل 

داری میان سطح نیازهای افراد و  رابطه معنیکه  رسیدند

-نیاز به زیبایی

 پسندی

 نیاز به احترام

 اجتماعینیازهای  

 نیازهای ایمنی      

 نیازهای فیزیولوژیکی   

 نیازهای

 خودشکوفایی

 نیازهای

 روانی 

 نیازهای

 اساسی 

 مراتب نیازهای انسان سلسله .1شکل 

 (Alaghehband, 2012:39منبع: )
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زیستی آنان وجود دارد. از  شناسی محیط نگرش زیبایی

 توان به تحقیق مطالعات خارجی در این زمینه می

Molnarova, et al. (2017: 3) ،  با عنوان شناسایی روستا و

زیست اشاره کرد. نتایج این شناسی مناظر محیطزیبایی

است که بین متغیرهای جنسیت، سن، پژوهش نشان داده 

داری  مثبت و معنی روی ارتباط آموزش و شرکت در پیاده

 Kristianزیست وجود دارد. شناسی محیط با درک زیبایی

Steensen (2017: 192) بینی تغییرات در  به بررسی پیش

های رفتار  گیری از نظریه محیطی افراد با بهره رفتارهای زیست

عدالت پرداخت. ـ های باور  ا نظریه ارزششده ی ریزی برنامه

وی در نتایج خود عوامل روانشناختی را به عنوان متغیر 

 محیطی گردشگران معرفی نمود. اثرگذار بر رفتارهای زیست

تحقیقی با عنوان  در Han (2015: 168)در این زمینه، 

محیطی مسافران پیرامون مسکن سبز: تلفیقی رفتارهای زیست

ریزی شده ـ باورـ هنجار و نظریه رفتار برنامه از نظریه ارزش

محیطی پرداخت و به این نتیجه به بررسی متغیر رفتار زیست

رسید که الگوی موجود شامل یک سطح رضایت از قدرت 

های موجود محیطی نسبت به نظریهبینی برای فهم زیستپیش

در تحقیقی  Price & Leviston (2014: 67) است. مطالعات

زیست  های کشاورزی طرفدار محیطبینی شیوه ن پیشبا عنوا

ای در مدیریت زمین، با در اجتماع، تأثیرات روانی و زمینه

ترکیب الگوی ارزش ـ باور ـ هنجار و الگوی رفتار 

چارچوب مفهومی رسیدند. به یک  Ajzenشده ریزی  برنامه

گرایانه به عنوان زیستهای محیطدر این پژوهش فعالیت

ها، ای، ارزشاصلی درنظر گرفته شد و عوامل زمینهمتغیر 

های این مهم کننده بینی ها و هنجارها به عنوان پیشنگرش

شناسایی شدند. نتایج نشان داد مهارت و توانایی، 

زیستی و داشتن  محیطی، ارزش بومهای زیستمحدودیت

-حسی نسبت به توانایی کنترل سرنوشت رابطه مثبت و معنی

 & Dagher گرایانه دارند.زیستهای محیط الیتداری با فع

Itani (2014: 191)  در مطالعات خود در تحقیقی با هدف

کنندگان  عوامل مؤثر بر خرید رفتار سبز مصرفبررسی 

کنندگان پرداختند و لبنانی به عوامل مؤثر بر رفتار مصرف

متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تأهل و سطح تحصیالت را 

چهار عامل درک معتقدند  آنهاقرار دادند. مورد بررسی 

 های محیطی، درک مسؤولیتجدی بودن مشکالت زیست

محیطی و درک  محیطی، اثربخشی رفتار زیست زیست

پنداری بر راهبرد رفتار خرید سبز نگرانی خویش

 باشد. کنندگان حائز اهمیت می مصرف

 تحقیق  . روش۲

از نظر  ،یهای کمّ این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهش

از نظر نوع ، میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی

ـ  پردازی توصیفی از نظر داده ،آوری داده پیمایشی جمع

از نظر . همچنین باشد می ای( ـ مقایسه علّی)از نوع  تحلیلی

چراکه نتایج آن برای  ،کاربردی است هدف از نوع تحقیقات

های دستیابی به  دوین روشاندرکاران ت دست ریزان و برنامه

 مورد آماری جامعه .باشد توسعه روستایی قابل استفاده می

روستاییان استان   شامل کلیه پژوهش این در مطالعه

 Management and Planning)بود  N=1725۹5۶ کرمانشاه

Organization of Kermanshah Province, 2016: No 

page.)  

ای بود  ساخته محقق  پرسشنامهها  ابزار گردآوری داده

جهت تأیید روایی محتوایی و ظاهری در اختیار جمعی از که 

اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی 

دانشگاه تربیت مدرس قرار گرفت. پایایی آن با انجام یک 

 پیش آزمون و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

(82/71≤ α  دهنده نشان ( که2جدول محاسبه شد )( 0/0≥

ها  آوری داده پایایی قابل قبول ابزار پژوهش برای برای جمع

  است.

 [
 D

O
I:

 D
oi

:1
0.

52
54

7/
gs

m
a.

3.
2.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

sm
a.

lu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 18

http://dx.doi.org/Doi:10.52547/gsma.3.2.1
https://gsma.lu.ac.ir/article-1-220-fa.html


1401 تابستان، (10)پیاپی  دوم ، شماره سومسال  فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، مهر و بیژنیمحمدی  

 

 13 
 

گیری کرجسی و  حجم نمونه بر اساس جدول نمونه

ای با گیری تصادفی طبقهو روش نمونه( 1۹70)مورگان 

حجم  .نفر برآورد گردید n =385تعداد به انتساب متناسب 

ارائه گردیده  2 نمونه به تفکیک شهرستان در جدول شماره

 .است

 سنجش پایایی پرسشنامه .2جدول 

 رهایمتغ
تعداد 

 هیگو

 یآلفا

 کرونباخ

شناسی  رفتار زیبایی

 محیطی زیست
8 82/0 

 81/0 5 نیازهای فیزیولوژیکی

 72/0 5 نیازهای ایمنی

 71/0 5 نیازهای اجتماعی

 75/0 4 نیاز به احترام

 81/0 4 شناختینیاز به زیبایی

 1400، نگارندگان منبع: 

 . محدوده مورد مطالعه1. ۲

 کیلومتر مربع، هفدهمین 24۶40استان کرمانشاه با مساحت 

 5/1رود. این استان که  شمار می از نظر وسعت به ایراناستان 

های غربی  گیرد از استان درصد مساحت کشور را دربر می

 مرز مشترک دارند کشور عراقآید که با  شمار می  کشور به

استان . همچنین استان کرمانشاه از شمال به (2)شکل 

استان ، از شرق به ایالمو  استان لرستان، از جنوب به کردستان

شود. بر اساس  محدود می عراقو از غرب به کشور  همدان

شهرستان،  14استان کرمانشاه از  13۹5آخرین تغییرات در 

 است. ل شده دهستان تشکی 84بخش و  31، شهر 31

. حجم نمونه آماری به تفکیک طبقات 2جدول 
 ها شهرستان

 شهرستان ردیف
 روستاییان

جمعیت 
 )نفر(

 نمونه )نفر(

 233 54۹85 کرمانشاه 1

2 
-اسالم

 آبادغرب
4۶742 12 

 10 45718 سنقر 3
 ۶7 300۹50 هرسین 4
 11 48433 ذهابسرپل 5
 7 27332 کنگاور ۶
 ۹ 3۹4۹3 صحنه 7
 5 1۹704 جوانرود 8
 8 37470 گیالنغرب ۹

 ۶ 2۶430 پاوه 10
 4 2171۹ روانسر 11
 ۶ 2۶285 داالهو      12
 5 24424 باباجانیثالث  13
 2 ۶271 قصرشیرین   14

 385 1725۹5۶ جمع کل
 1400منبع: نگارندگان، 

 
 1400، منبع: نگارندگان، . موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه2شکل 
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 های تحقیق. یافته3

نتایج  مطالعه مورد انییروستا یاقتصاد و یفرد یها یژگیو

درصد از  2/85نفر پاسخگو،  385پژوهش نشان داد که از 

سطح  بودند. از نظر ( زن8/14پاسخگویان مرد و مابقی )

 4/38سواد،  بی پاسخگویان درصد از 7/1۹تحصیالت، 

درصد  2/11درصد راهنمایی،  2/18درصد ابتدایی، 

درصد  3/1درصد دیپلم و فوق دیپلم و  1/11متوسطه، 

بررسی وضعیت سنی پاسخگویان  .بودند باالترلیسانس و 

حاکی از آن بود که میانگین سن کشاورزان مورد مطالعه 

ا ترین آنه بود که جوان 12/13سال با انحراف معیار  03/38

از نظر وضعیت سال داشت.  85ترین آنها  سال و مسن 17

نتایج حاصل  درصد از پاسخگویان متأهل بودند. 8۶تأهل نیز 

درصد از پاسخگویان  2/32از وضعیت شغلی نیز نشان داد، 

زارع و  4/38درصد دامدار،  4/3درصد باغدار،  3/1زارع، 

باغدار زارع، دامدار و  8/3زارع و دامدار و  4/1۶باغدار، 

 بودند.

شناسی  بررسی سطح متغیر رفتار زیبایی

 روستاییان مورد مطالعه محیطی زیست 

شناسی در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کیفی رفتار زیبایی

روستاییان مورد مطالعه از رابطه فاصله انحراف معیار از 

 ,.Rasouliazar et alاستفاده گردید ) 1(ISDM) میانگین

 به شده کسب امتیازات تبدیل نحوه(. در روش 149 :2013

 . شود می برآورد شرح بدین سطح چهار

 

A < 82/29                     A < Mean-SD                    ضعیف 

82/29  ≤ B < 19/33  Mean-SD ≤ B < Mean متوسط 

19/33  ≤ C < 56/36  Mean ≤ C < Mean+ SD خوب 

56/36  ≤ C  Mean+ SD ≤ C  عالی 

 (SD(، انحراف معیار )Meanمیانگین )
 

                                                           
1Interval of Standard Deviation from the Mean (ISDM) 

مشاهده  3های حاصل از جدول شماره  بر اساس یافته

  درصد( از پاسخگویان در جامعه 41نفر ) 158شود که  می

 محیطی شناسی زیست مورد بررسی دارای رفتار زیبایی

نفر  42متوسط و رو به خوبی هستند. این در حالی است که 

 محیطی شناسی زیست درصد( از آنها رفتار زیبایی ۹/10)

توان  ضعیف و متوسطی برخوردار هستند. بر این اساس می

روستاییان استان کرمانشاه از  بیش از نیمی ازاظهار کرد که 

 ضعیف تا متوسطی طیمح ستیزشناسی  رفتار زیبایی

 هستند.وردار برخ

شناسی بندی سطح رفتار زیبایی . گروه3جدول 
 محیطی در بین روستاییان مورد مطالعه زیست

 متغیر

ح
سط

ی 
وان

را
ف

 

ی
وان

را
د ف

ص
در

ی 
مع

ج
د ت

ص
در

 

د(
)م

ما 
ن

 

رفتار 
شناسی  زیبایی
 محیطی زیست

 ۹/10 ۹/10 42 ضعیف

ط
وس

مت
 

 ۹/51 41 158 متوسط
 ۶/83 7/31 122 خوب
 100 4/1۶ ۶3 عالی

  100 385 مجموع
 1400، نگارندگانمنبع: 

کننده  های تبیین بندی و توزیع فراوانی گویه رتبه

محیطی روستاییان مورد  شناسی زیست رفتار زیبایی

 مطالعه بر اساس هرم نیازهای مازلو

شناسی آماره  های رفتار زیبایی بندی گویه به منظور رتبه

قرار گرفت. نتایج این بخش ضریب تغییرات مورد بررسی 

های  حاکی از آن است که از بین گویه 3جدول  در

شناسی در بین افراد مطالعه شده،  رفتار زیبایی گانه هشت

محیط اطراف محل سکونتم را پاکیزه نگه "های گویه

های عبوری اطراف طراحی و ساخت جاده در"و  "دارم می

-زیبایی محیطکنم که به به نحوی عمل می مزرعه و روستا،

در صورت داشتن فضایی در "و  "ای وارد نشود زیست لطمه 

و گیاه اختصاص  حیاط خانه، بخشی از آن را به کاشت گل

های باالتری نسبت به سایر  به ترتیب از رتبه "دهممی

 [
 D

O
I:

 D
oi

:1
0.

52
54

7/
gs

m
a.

3.
2.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

sm
a.

lu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 18

http://dx.doi.org/Doi:10.52547/gsma.3.2.1
https://gsma.lu.ac.ir/article-1-220-fa.html


1401 تابستان، (10)پیاپی  دوم ، شماره سومسال  فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، مهر و بیژنیمحمدی  

 

 11 
 

محیطی  شناسی زیست دهنده رفتار زیبایی های تشکیل گویه

 در بین افراد مورد مطالعه برخودارند.

مربوط به های  بندی گویه ن، به منظور رتبههمچنی

سطوح مختلف هرم نیازهای مازلو در بین افراد مطالعه شده 

 5از ضریب تغییرات بهره گرفته شد که این نتایج در جدول 

شود. بر اساس نتایج مندرج در جدول، مشخص  مشاهده می

میانگین از بین   شود که با توجه به نتایج حاصل از محاسبه می

دهنده سطوح مختلف هرم نیازهای مازلو،  های تشکیل هگوی

زیستی کمترین  شناسی محیط نیازهای زیبایی متغیر سطح

( 07/4( و سطح نیاز به احترام باالترین میانگین )34/3مقدار )

دهنده سطوح مختلف  کیلـهای تش هـگوی را نسبت به سایر

کم  روستاییان استان کرمانشاه دارند. چراکه م را در بینره

های مربوط به نیازهای  کل گویه میانگین بودن مقدار

ودن و کم اهمیت بودن ـوس نبـمحس شناسی حاکی از زیبایی

شناسی در  هرم نیازهای مازلو به زیبایی طح ازـه به این سـتوج

روستایی مورد نظر بود. از سوی دیگر، باال بودن   جامعه

باالی گویه   رتبه مقدار میانگین کل نیاز به احترام نیز به دلیل

 "زیست خود احترام بگذاریم همه باید به زیبایی محیط"

 باشد. می

 محیطی در بین روستاییان مورد مطالعه شناسی زیستهای رفتار زیبایی بندی گویه . رتبه4جدول 

 گویه متغیر
میانگین

* 
انحراف 

 معیار 
ضریب 

 تغییرات* *
 رتبه

ی
بای

زی
ر 

فتا
ر

ت
یس

 ز
ی

اس
شن

ی
یط

ح
م

 

 1 13/0 ۶1/0 48/4 دارم.محیط اطراف محل سکونتم را پاکیزه نگه می
کنم که به های عبوری اطراف مزرعه و روستا، به نحوی عمل میدر طراحی و ساخت جاده

 ای وارد نشود. زیست لطمهزیبایی محیط
2۶/4 75/0 17/0 2 

-و گیاه اختصاص می خانه، بخشی از آن را به کاشت گلدر صورت داشتن فضایی در حیاط 

 دهم.
17/4 72/0 17/0 3 

 4 18/0 75/0 18/44 زیست آسیبی وارد نشود. کنم که به زیبایی محیطدر طراحی و ساخت منزل، طوری عمل می
-و گیاه اختصاص می در صورت داشتن فضایی در جلوی خانه، بخشی از آن را به کاشت گل

 دهم.
13/4 7۹/0 1۹/0 5 

 ۶ 20/0 88/0 28/4 کنم.در اطراف مزرعه، درختان را به صورت منظم کشت می
 7 20/0 84/0 03/4 کارم. های زینتی میبه منظور زیبایی هر چه بیشتر طبیعت اطرافم، گل

 8 31/0 1۶/1 ۶5/3 کنم.برای افزایش زیبایی مزرعه، محصوالت متنوع کشت می
 14/4                  میانگین کل                                                                                                                 

 موافقم( محاسبه گردید.: خیلی 5: موافقم، 4نظری ندارم،  33: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1تایی لیکرت از ) 5* دامنه میانگین در طیف 
 * * در مواردی که ضریب تغییرات یکسانی دارند، موردی که از میانگین باالتری برخوردار است، رتبه باالتری را به خود اختصاص داده است.

بندی افراد در سطوح مختلف مطابق به منظور تقسیم

های سطح اول به بعد، کدبندی برای گویه ۶جدول شماره 

هایی به وجود آید مجدد انجام گرفت تا از این طریق بازه

که بتوان با توجه به آن افراد را در سطوح مختلف قرار داد 

(Valizadeh & Bijani; 2017: 77.)  بر اساس این نوع

های سطح اول )نیازهای فیزیولوژیکی( به کدبندی، گویه

همان حالت کدبندی شده قبلی باقی ماند )از یک تا پنج( اما 

تا  ۶) 10در سطح دوم کدبندی از عدد شش شروع و به عدد 

( ختم شد و این شیوه کدبندی تا سطح آخر هرم نیازهای 10

مازلو ادامه پیدا کرد. بعد از این مرحله، کمترین و بیشترین 

توانستند در هر یک از این سطوح ازی که افراد میامتی

دریافت نمایند، با هم جمع گردیده و یک بازه بین اعداد 

دست آمد. در مرحله بعدی حاصل تفاضل این به 323تا  24۶

( محاسبه شد و بر تعداد سطوح هرم نیازها 77دو عدد )

محاسبه بازه  بود. 15تقسیم گردید که حاصل آن عدد 

جمع شد و  2۶1با عدد  15یازهای ایمنی، عدد مربوط به ن

بندی نیازها تا باالترین دست آمد. این شیوه بازهبه 27۶عدد 

سطح هرم نیازها ادامه پیدا کرد تا از این طریق بتوان طبقات 
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دست آورد و با توجه به این  منفصلی از سطوح نیازها به

ابراین فواصل تعداد افراد را در طبقات مختلف تعیین کرد. بن

این  تعیین تعداد افراد در هر کدام از سطوح هرم بر اساس

عدد حاصل کران باال و پایین نیازها در هر طبقه هرم بود. 

با  15برای محاسبه بازه مربوط به نیازهای فیزیولوژیک، عدد 

کدبندی  دست آمد. اما برایبه 2۶1جمع شده و عدد  24۶

 تری که پیشو بر اساس فواصل 323تا  24۶مجدد بازه 

 بندی با گیرد. همچنین، این تقسیممحاسبه شد صورت می

 ترسیم گردید. 3 شکلتوجه به هرم نیازها در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسی روستاییان  رفتار زیبایی ای تحلیل علّی ـ مقایسه

 بر اساس هرم نیازهای مازلو

سطوح مختلف   در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین 

زیستی در بین افراد  شناسی محیط رفتار زیباییهرم نیازها با 

 1طرفه تحلیل واریانس یکمورد مطالعه شده از آزمون 

استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین سطوح مختلف 

زیستی پاسخگویان تفاوت  شناسی محیط هرم نیازهای زیبایی

داری وجود دارد، به عبارت دیگر سطح نیاز  معنی

شناسی  پاسخگویان مورد مطالعه شده بر رفتار زیبایی

 زیستی آنان اثرگذار است.  محیط

که تعداد افرادی که در  در این راستا، با توجه به این

گروه نیازهای فیزیولوژیک قرار گرفته بودند، تنها دو نفر 

شناسی این رده  بود، برای انجام مقایسه میانگین رفتار زیبایی

                                                           
1 One-Way ANOVA 

در گروه نیازهای ایمنی ادغام و هر دو گروه تحت عنوان 

نامگذاری گروه افراد با نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی 

شدند. بر این اساس، در تحلیل مقایسه میانگین برای آزمون 

ـ  1طرفه چهار گروه با نیازهای:  تحلیل واریانس یک

ـ 4ـ احترام 3ـ اجتماعی، 2فیزیولوژیکی و ایمنی، 

پسندی وارد تحلیل شدند. از آنجا که در گروه اول  زیبایی

رعایت  تر ونفر وجود داشت برای کسب نتیجه دقیق 18تنها 

های پارامتری، باتوجه به باال بودن حجم  فرض آزمونپیش

 P-Pplotsنمونه، قضیه حد مرکزی و با استفاده از توصیف 

زیست طبیعی  شناسی محیط از نرمال بودن متغیر رفتار زیبایی

اطمینان حاصل گردید. تفاوت میان چهار گروه مذکور از 

دار ا معنیشناسی در سطح یک درصد خط نظر رفتار زیبایی

(000/0  p=  51/18و F= 7( بود )جدول .) 

 پسندی:نیاز به زیبایی
 درصد( ۶/21نفر) 83

 (درصد 4۷) نفر 181نیاز به احترام: 

 

 درصد( 8/2۶)نفر  103نیازهای اجتماعی:  

 (درصد 2/4)نفر  1۶ : نیازهای ایمنی      

 (درصد ۵/0)نفر  2 :نیازهای فیزیولوژیکی   

 نیازهای خودشکوفایی

 روانی نیازهای

 نیازهای اساسی

 بندی سطوح مختلف هرم نیازهای مازلو در بین روستاییانتقسیم .4 شکل

 1400 ،نگارندگان :منبع
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بر این اساس، به منظور انجام مقایسات زوجی جهت درک 

 LSDها از آزمون تعقیبی تفاوت این گروهمکان دقیق 

دهد که گروه با نیازهای نشان می 7استفاده شد. نتایج جدول 

های مافوق خود تفاوت فیزیولوژیک و ایمنی با همه گروه

 77/2۹داری دارند؛ از طرفی، با توجه به میانگین کمتر )معنی

Mean=توان گفت شناسی در این گروه، می ( رفتار زیبایی

 در بین روستاییان مورد مطالعه برای سطوح مختلف هرم نیازهای مازلو ها بندی گویه رتبه. ۵جدول 

 *میانگین گویه متغیر
انحراف 

 معیار 

ضریب 
*تغییرات

* 
 رتبه

ی
یک

وژ
ول

زی
 فی

ی
ها

از
نی

 

 1 25/0 02/1 03/4 زیست است.ام در تضمین کیفیت محیطسالمت من و خانواده
 2 32/0 1۶/1 5۹/3 از لحاظ تأمین نیازهای اساسی مثل آب، غذا محدودیتی ندارم.

 3 35/0 25/1 57/3 ام مشکلی ندارم. از لحاظ تأمین نیازهایی مانند پوشاک برای خود و خانواده
 4 3۹/0 30/1 2۶/3 مورد نیاز زندگیم مشکلی ندارم.از لحاظ تأمین خدمات 

 5 44/0 31/1 ۹4/3 ایجاد کنم.مشاغل غیرزراعی ام  توانم برای خود و خانوادهمی
    47/3 میانگین کل

ی
من

 ای
ی

ها
از

نی
 

 1 24/0 02/1 11/4 کند درک کرد. زیست را تهدید میباید با جدیت تمام مشکالتی که زیبایی محیط
 2 2۶/0 03/1 ۹7/3 تواند پاسخگو باشد.ها نمی سبز کنونی، برای تأمین نیازهای ایمنی انسانفضای 

 3 32/0 1۶/1 5۹/3 کنم.از زندگی کردن در روستا احساس امنیت می
 4 41/0 37/1 34/3 ای ندارم. ام دغدغه از لحاظ تأمین مسکن برای خود و خانواده

 5 50/0 43/1 84/3 کند. کنم، هیچ خطری امنیت جانی مرا تهدید نمی میای که در آن زندگی  در جامعه
    57/3 میانگین کل

ی
اع

تم
ج

ی ا
ها

از
نی

 

 1 22/0 ۹2/0 18/4 های طبیعت باید از خانواده و مدرسه شروع شود.توجه به زیبایی
-تشویق میزیست به همکاری  دوستانم را برای بیان عقاید و نظر در مورد مسائل زیبایی محیط

 کنم.
۹1/3 ۹5/0 24/0 2 

 3 27/0 08/1 ۹1/3 کنم.زیست به منظور بهبود زیبایی محیط پیرامونم حمایت میهای محیط از سازمان
محیطی به منظور توجه به زیبایی محیط حضور فعال های زیستاین توانایی را دارم، در فعالیت

 داشته باشم.
45/3 20/1 38/0 4 

 5 ۶1/0 28/1 0۹/3 ام است، نه زیبایی محیط اطرافم.در برابر خودم و خانواده مسؤولیت من فقط
    50/3 میانگین کل

ام
تر

ح
ه ا

ز ب
نیا

 

 1 22/0 ۹7/0 37/4 زیست خود احترام بگذاریم.همه باید به زیبایی محیط
استفاده انتظار دارم، خانواده از نظرات من در امور مختلف مربوط به زیباسازی فضای زندگی 

 کنند.
11/4 ۹3/0 22/0 2 

روستایی مفید و   تواند برای جامعه های زیباسازی محیط روستا، نظراتم میمعتقدم در فعالیت
 ارزشمند باشد.

88/3 ۹4/0 24/0 3 

دهم، دیگران هم باید به این موضوع به همان اندازه که به زیبایی محیط روستا اهمیت می
 اهمیت بدهند.

۹3/3 14/0 2۹/0 4 

    07/4 میانگین کل
ی

بای
زی

ه 
ز ب

نیا
 

ی
د

سن
پ

 

زندگی برای من آن زمان ارزشمند است که بتوانم تا آنجا که امکان دارد محیط پیرامونم را 
 به حداکثر زیبایی برسانم.

۹2/3 ۹3/0 23/0 1 

 2 27/0 00/1 73/3 معتقدم، این توانایی را دارم که در راستای زیباسازی محیط روستا فعالیت کنم.
هرچند تأمین نیازهای اساسی مانند غذا و مسکن مهم است، اما شناخت قوانین حاکم بر 

 زیست اهمیت بیشتری دارد.محیط
05/3 2۶/1 41/0 3 

های زندگی اهمیت  هرچند تأمین نیازهایی مانند غذا و مسکن مهم هستند، اما توجه به زیبایی
 بیشتری دارد.

۶8/3 42/1 53/0 4 

  34/3 میانگین کل

 : خیلی موافقم( محاسبه گردید.5: موافقم، 4نظری ندارم،  3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1تایی لیکرت از ) 5* دامنه میانگین در طیف 
 داده است. ** در مواردی که ضریب تغییرات یکسانی دارند، موردی که از میانگین باالتری برخوردار است، رتبه باالتری را به خود اختصاص
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بین افراد در این گروه )فیزیولوژیک و ایمنی( رفتار که 

شناسی کمتری وجود دارد. در واقع، چون این افراد  زیبایی

تری از هرم نیازهای مازلو قرار دارند، رفتار در سطح پایین

شناسی و زیباپسندی کمتری از خود بروز  سطح باالی زیبایی

ق است. از دهند و این با تئوری هرم نیازهای مازلو مطابمی

سویی، گروه با نیازهای اجتماعی با سه گروه دیگر تفاوت 

داری دارد و افراد در این گروه از نظر رفتار معنی

( در سطح =Mean 08/32شناسی با توجه به میانگین ) زیبایی

متوسط قرار داشتند، بر این اساس، این مورد هم از نظر هرم 

دو گروه با نیازهای گردد. همچنین، نیازهای مازلو تاْیید می

داری داشتند پسندی با یکدیگر تفاوت معنی احترام و زیبایی

و این دو گروه با دو گروه دیگر نیز متفاوت هستند. با توجه 

شناسی(، افراد از  به این دو گروه )به ترتیب احترام و زیبایی

و  =Mean  43/33شناسی بیشتری ) میانگین رفتار زیبایی

78/34 Mean= ها برخوردار هستند که به سایر گروه( نسبت

باشد. به طور این مورد هم مطابق هرم نیازهای مازلو می

افراد به سطوح باالی  دهد که هر چهکلی، این نتیجه نشان می

شناسی بیشتری  کنند، رفتار زیبایینیازهای مازلو حرکت می

 دهند. از خود بروز می

 زیستی میان محیطشناسی  رفتار زیباییهمچنین برای مقایسه 

مستقل استفاده شد، نتایج  tدو گروه زنان و مردان از آزمون 

داری وجود  نشان داد که بین این دو گروه تفاوت معنی

شناسی  ندارد. به عبارت دیگر عامل جنسیت در رفتار زیبایی

 محیطی در افراد مطالعه عامل تأثیرگذاری نیست. زیست

 گیریبحث و نتیجه .4

رود که  ای به شمار می از مفاهیم بسیار گسترده زیستمحیط

شناسی و  عالوه بر مناظر طبیعی، ابعاد اجتماعی، جامعه

باشد. هر  روانشناختی دربرگیرنده رفتارهای زیباپسندانه نیز می

چند که تحقیقات بسیار زیادی در زمینه عوامل مؤثر بر رفتار 

افراد انجام شده است اما به دلیل اهمیت موضوع، 

 بندی از لحاظ موقعیت در ساختار نیازها در بین افراد روستاییان مورد مطالعه تقسیم .۶جدول 
 نما )مد( درصد تجمعی درصد فراوانی سطح نیاز* متغیر

 ساختار موقعیت افراد در
 هرم نیازهای مازلو 

 5/0 5/0 2 فیزیولوژیکی

 احترام
 7/4 2/4 1۶ ایمنی

 4/31 8/2۶ 103 اجتماعی
 4/78 0/47 181 احترام
 100 ۶/21 83 پسندی زیبایی

 30۶تا  2۹1)افراد در سطح نیاز اجتماعی(، بازه  2۹1تا  27۶)افراد در سطح نیاز ایمنی(، بازه  27۶تا  2۶1  )افراد در سطح نیاز فیزیولوژیکی(، بازه 2۶1تا  24۶  * بازه
 پسندی( )افراد در سطح نیاز زیبایی 323تا  30۶سطح نیاز احترام( و بازه  )افراد در

 ها گروه  برای مقایسه LSDآزمون  .۷جدول 

 F انحراف معیار تعداد میانگین* سطح متغیر
P  میزان(

 داری( معنی

سطوح 
نیازهای هرم 

 مازلو

 a 77/2۹ 18 ۹7/3 فیزیولوژیکی ـ ایمنی

514/18 **000/0 
 b 08/32 103 72/3 اجتماعی

 c 43/33 181 02/3 احترام
 d 78/34 83 41/2 پسندی زیبایی

های مورد دار میان گروهدار و حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنیدهنده عدم تفاوت معنیحروف یکسان نشان  :LSD* در آزمون تعقیبی 
 سطح یک درصد خطاداری در معنی**  مقایسه است.

 مستقلt نتایج حاصل از آزمون  .8جدول 

 داری( )میزان معنی t P انحراف معیار میانگین تعداد سطح متغیر

 جنسیت
 41/3 20/33 328 زن

224/0- 823/0 
 12/3 10/33 57 مرد

 1400منبع: نگارندگان، 
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ها و  نظران بر این باورند که تحقیقات، باید روش احبص

متغیرهای موثر بر مفاهیم روانشناختی که حافظ زیبایی 

 Mancha) زیست است را بیشتر بررسی و روشن کنند محیط

& Yoder, 2015: 149)  رفتار این پژوهش با هدف  تحلیل

زیستی روستاییان با استفاده از نظریه  شناسی محیط زیبایی

که دلیل اصلی این  با توجه به اینانجام شد. زهای مازلو نیا

ارائه یک چارچوب تئوریکی جدید پژوهش از جنبه نظری 

بر پایه نظریه نیازهای مازلو بود، لذا از لحاظ موضوعی و 

در این های موجود  پژوهشجامعه مورد بررسی نیز جز معدود 

ر زمینه بود که منجر به درک بهتر توجه به مفهوم رفتا

براساس یک پایه نظری گردید؛ به  زیستی محیطشناسی  زیبایی

تواند مورد توجه  طوری که اطالعات حاصل از آن، می

از های مربوطه در این زمینه قرار گیرد.  ها و سازمان ارگان

طرفی، این موضوع به منظور برقراری ارتباط میان 

های مختلف از جمله  های علمی و کاربردی در حوزه پژوهش

زیست طبیعی به منظور  فاظت، طراحی و مدیریت محیطح

شناسانه نیز  ریزی جهت دستیابی به رفتارهای زیبایی برنامه

 ,.Prior, 2017: 15; Molnarova et al) باشد بسیار مهم می

2017: 10.) 

که نتایج حاصل از آزمون تحلیل  از طرفی، با توجه به این

شناسی  رفتار زیبایی  داری مقایسه معنی  دهنده واریانس، نشان

زیستی روستاییان در سطوح مختلف هرم نیازها بود. در  محیط

توان چنین نتیجه گرفت که سطح نیاز افراد بر رفتار  نتیجه، می

زیستی آنان مؤثر است. همچنین، با توجه  شناسی محیط زیبایی

بندی پاسخگویان در سطوح مختلف مطابق با هرم  به تقسیم

این نتیجه دست یافتیم که اکثریت روستاییان نیازهای مازلو به 

میانه )نیازهای اجتماعی و نیاز  مورد پژوهش در قسمت روانی

 83به احترام( هرم قرار دارند و تعداد کمی از پاسخگویان )

زیستی( هرم  شناسی محیط نفر( در سطح باالیی )نیاز زیبایی

رفتار اند. از طرفی، نیازهای اجتماعی به شدت بر  قرار گرفته

گردد تا از  رو، همواره سعی می گذارند. از این می ریتأث

های رفتاری استفاده شود تا ارتباط ضعیف بین نگرانی و  مدل

 Brick et) محیطی را برطرف کنند شناسی زیست رفتار زیبایی

al., 2017: 229.) که پژوهش حاضر تنها  همچنین، به دلیل این

زیست توجه کرده  شناسی محیط به سطح نیازها از بعد زیبایی

را  توان کم بودن تعداد افراد قرار گرفته در این سطح میاست 

نتیجه  ( بدین سان توجیه کرد.زیستی شناسی محیط )نیاز زیبایی

بین  ( نشان داد5جدول ) LSDتعقیبی مقایسات زوجی  آزمون

 ،"ایمنی"، "فیزیولوژیکی"نیازهای روستاییان با سطوح 

رفتارهای از نظر  "زیباپسندی"و  "احترام" ،"اجتماعی"

داری وجود دارد.  تفاوت معنی محیطی شناسی زیست زیبایی

بنابراین، این نتایج با الگوی کلی هرم نیازهای مازلو که 

شدن  رسیدن به سطوح باالیی نیازها را ناشی از برآورده

داند مطابقت دارد و همانگونه که نتایج  سطوح پایینی آن می

های  توانند رفتار نشان داد، افراد در سطوح پایین نیازها نیز می

این یافته حاکی از زیستی داشته باشند.  شناسی محیط زیبایی

محیطی،  شناسی زیست آن است که برای افزایش رفتار زیبایی

تقای افراد به سطوح باالی نیلزی وجود دارد و آن ار پیش

نیازها است. نمی توان از افرادی که در سطوح نیازهای ایمنی 

و یا حتی فیزیولوژیک به سر می برند انتظار رفتارهای 

با توجه شناسی را داشت.  گرایانه از جمله زیبایی محیط زیست

ای را با توجه به نظریه  که پژوهش حاضر دیدگاه تازه به این

مازلو به منظور توجه به برآورده شدن نیازهای  روانشناسی هرم

تر در مورد  اما بررسی دقیق داده ارائهشناسی افراد  زیبایی

که  زیستی افراد با توجه به این شناسی محیط های زیبایی رفتار

بحث پیرامون این پژوهش مطابق با متغیرهای مورد استفاده در 

مینه رفتار تواند الگوی جامعی در ز هرم نیازها بود، نمی

رو، به کارگیری سایر الگوهای  شناسی آنها باشد. از این زیبایی

های خاص هر منطقه  روانشناختی متناسب با شرایط و ویژگی

 های بیشتری است. هنوز هم نیازمند پژوهش
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شناسی  نتایج حاکی از آن بود که جنسیت در رفتار زیبایی

ه است. پوهش عامل تأثیرگذاری نبود÷محیطی در این  زیست

رغم این نتیجه، باید توجه داشت که  توجه به نقش زنان  علی

زیست در کشور ما و بویژه  در جامعه برای حفظ زیبایی محیط

رو، هنوز  در مناطق روستایی پررنگ و جدی نیست. از این

بسیاری از زنان از اصول اولیه و ابتدایی مربوط به 

 ,Hataminejad, & Jahedi) اطالع هستند زیست بی محیط

های خاص زنان در یک   به طوری که برنامه (؛153 :2009

ر کمتر بوده و بیشتر توجه بر قشر خانوار روستایی بسیا

تولیدکننده جامعه روستایی است. به همین دلیل نیاز است که 

با پرهیز از هرگونه افراط و تفریط، زنان را در مسؤولیت 

 :Pourghasem et al., 2017) زیست دخیل کرد زیبایی محیط

تری با  این امر حاکی از آن است که آنها ارتباط مناسب (.44

طبیعت دارند. در مجموع، این نکته شایان توجه است که با 

توجه به ماهیت پویای روابط موجود بین متغیرهای تحقیق 

ممکن است در گذر زمان تغییر هر یک از متغیرها، تاثیرات 

باشد. چراکه پژوهش حاضر  متفاوتی بر متغیرهای دیگر داشته

شود مطالعات  یک مطالعه مقطعی است، بنابراین پیشنهاد می

های طولی مورد بررسی قرار گیرد.  آینده با استفاده از داده

های آتی باید بررسی کنند که چه متغیرهای  همچنین پژوهش

ها، بر رفتار  ای با توجه به سایر نظریه کننده میانجی و تعدیل

دارند. همچنین، پیشنهاد  ریتأثزیست  محیط شناسی زیبایی

های جمعی از جمله تلویزیون و  شود استفاده از رسانه می

زیستی افراد  رادیو به عنوان مهمترین منبع کسب اخبار محیط

کنند،  طور که راتسارت و همکاران بیان می مطرح باشد. همان

ئه نظیری در زمینه ارا های اجتماعی فرصت بی ها و شبکه رسانه

روز با امکان ارتباطات دوطرفه فراهم  اطالعات فوری، به

ها زیربنای بسیار مناسبی هستند  آورده است؛ چراکه این شبکه

شناسی  ها برای بهبود رفتار زیبایی توان از آن که می

 :Rutsaert et al., 2013) زیستی افراد استفاده کرد  محیط

تواند  که به تبع آن با افزایش انگیزه و عالقه در مردم می (187

زیست داشته باشد. از  محیط بسزایی در حفظ زیبایی  ریتأث

شود تا با افزایش همبستگی اجتماعی و  رو پیشنهاد می این

زیست به  فرهنگی میان افراد جامعه توجه به زیبایی محیط

، صورت یک هنجار روانشناختی درونی گردد. همچنین

انداز باید فراتر از شناسی چشم تحقیقات آینده در زمینه زیبایی

این مباحث باشد، چراکه این پژوهش با درنظر گرفتن دیدگاه 

های مناسبی از گیریشناسی منظر و جهت ای زیباییبین رشته

های آتی  پوهش÷محیطی انجام گرفت، که روانشناسی زیست

، اجتماعی و فرهنگی شناسیتوانند بعدی از مباحث جامعهمی

های ، انجام بررسیاز طرفی را نیز به این مباحث بیفزایند.

تواند برای شناسایی تطبیقی بین ایران و سایر کشورها می

گرایانه در  محیط زیستشناسی  بر رفتارهای زیبایی مؤثرعوامل 

بر عملکرد  مؤثرسطح اجتماعی و شناسایی عوامل 

ها در سطح ت و دولتزیسهای حفاظت از محیط سازمان

کالن مفید باشد. سنجش عوامل انگیزشی اثرگذار بر رفتار 

گرایانه روستاییان و سپس بررسی زیستشناسی محیطزیبایی

ها نسبت به  ی که بتواند در تغییر دیدگاه آنمؤثرهای  روش

 باشد.باشد نیز مهم می مؤثرزیست زیبایی محیط
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