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Research Summary: 

In recent decades, global attention has grown to environmental issues and 

various environmental problems, such as the problems of pollution, 

climate change, depletion of natural resources and the social 

environment, such as problems related to justice and equitable 

distribution of wealth and resources. 

For a long time, many researchers in the field of psychology 

considered that environmental problems are less related to their 

field of study compared to the personal and social problems 

experienced by humans. However, with the recent environmental 

problems, it is no longer possible to turn a blind eye to the crucial 

role that human behavior plays in causing environmental problems, 

as well as the role that positive human behavior can play in 

reducing and preserving environmental problems. 

The problem of research and its questions 

In the light of the lack of studies and writings that consider the 

field of psychology of conservation in general, and the scarcity of 

Arab studies and articles on this subject, there is a need to shed 

light on the nature of the field of psychology of conservation as a 

promising field of research for researchers in environmental 

psychology. This problem can be expressed in the form of the 

following questions: 

1. What is the concept of the psychology of environmental 

conservation as a field of research and study in environmental 

psychology? 

2. Can the psychology of environmental conservation be 

considered as a specialized field of psychology? 

3. What is the relationship between the psychology of 

environmental conservation and environmental psychology? 

4. What are the objectives of the psychology of preserving the 

environment and its main subjects as a research field? 

5. What are the nature and dimensions of environmental 

conservation behavior as the main concern of ecology 

conservation? 

6. How does the psychology of environmental conservation work 

as a meeting point between environmental and positive 

psychology? 

7. What are the most prominent variables of positive psychology 

affecting the behavior of conservation of the environment? 

8. What are the psychological benefits of environmental 

conservation behavior in accordance with positive psychology? 
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 مقدمة 

خالال العقودالالألخلعةخزالال الهعخلع العالالميلعقوالالمقعلليدةالالململعقتزاالاليليعقعلالالن علعقتزازالاليلعقعل أل الاليل

سالالألعمل الالملللواالاليليمقتزاالاليلعقثتزوزالاليل لالالول لالالن علعقلاالالأل ليعحلاالال للحألع الال  ليع  لتالالم لعق الال ع   ل

يعقلغز ععلعقع مخزي ليعسل زعفلعقعألع خلعقثتزوزي لليل ملللوايليمقتزايلع جلعم زيل لالولعقعلالن عل

لعقعلواديليمقودعقيليعقلألهلعلعقومخالقال يععليعقعألع خ.ل

يقفل الطأللايلع لت لعقودلدلعقتم لزنلفلل جمال املعق فسللنل لالن علعقتزااليلل الولع طتمطالم ل

يعجمالخ عسلهمل دم حيليمقعلن علعقلحصالزيليع جلعم زاليلعقلالللللوال القهالملعقتلال .لي العل قال  ل

خز القالمللوالدليما نالمنللالصلعقتصال ل النلعقالدي لعق زالأل لي علطفم ملعقعلن علعقتزايلفللعآليحيلعة

يعق مسملعقذ لطاوت لساألكزمعلعقتلال لفالللد الدع لعقعلالن علعقتزازالي ليكالذق لعقالدي لعقالذ للعنالنللنل

للاوت لعقساألكلعقتل  لعالجميللفللعق دل نلعقعلن علعقتزايليعق فمظل ازهم.

عالملكمحالالعقعلالن علعقتزازاليليقعملكمنل املعق فسلل كالزل االدلخ عساليلعقسالاألكلعاحسالمحل ليق

اللحلزجيلقاساألكلعقذ لللتو لعاحسمنلفللطفم ا ل علعقتزاي لفإنل املعق فسليمقةال ي اللاوالدلخي ع ل

(.لي النلمالمل(Clayton & Brook, 2005  أل لم لفللطفسز لعقساألكزمعلعقةم الليلعقعفزدالقاتزايل

عقعجالمالعقتزاالللياالألل المللسالهمل االدللفددلهعخلع العميليلنولكتز ليمقدي لعقذ للاوت ل االملعقال فسلفالل

لح أللكتز لفللدم عمل زدعنل املعق فسلعقتزال.

ي علهلمخالدخ عكلعقدي لعقذ لطاوت لعقواأليلعاحسمحزيليع جلعم زيل م يلي املعق فسليلالنول

خالم لفالالللعق فالالمظل االدلعقتزاالالي لفالالإنلعة الال لللثاالدلطالال لللكلالال لفم ازاليلقالوالالمينليالالزنلعقلحصصالالمعل

جمهل هعيل لل كيليالل"عق فمظل ادلعقتزاالي".ليي الممل االدل قال  لفدالدلظهال لعقعحلافيلقاوعول ادلدح

 زدعنلجدلدلقاد عسيلياألل" املحفسلعق فالمظل االدلعقتزازالي"لليل"لسالزنألقألجزيلعق فالمظل االدلعقتزااليل"ل

conservation psychologyي قالال لقاوعالالول االالدلي الالممل يعيالال ل أللالاليليالالزنلعقواالالأليلع جلعم زالاليلل

 سالي ليعق ر لاليليعقلثتزالي لييالزنل االملعقال فسليعقواالأليلع جلعم زاليليعقثتزوزي لييزنلعقت ال ليعقععم

عةخالالالال للي قالالالال لقل دزالالالاليلعقهالالالالدفلعقع لالالالالألخلياالالالالأللع سالالالاللدع يلعقتزازالالالاليلليلعق فالالالالمظل االالالالدلعقتزاالالالاليل

environmental sustainabilityل(Saunders, 2003ل.)ل

 ال ليوالدليطودلخ عسيلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايليعلمييل جمالي لالللجدلالدلحسالتزم ليقالمللل

ليم العميلعقنمف.ليطألجدل مجيلقاودلدل نلعقتم لزنلفلل املعق فسلعقتزال ليعقعهلعزنليد عسيل امل

عق فسليلنول ميلاقدمملعقةألمل ادللسمسزمعلاذعلعقعجما.لي نلمملطأطللعقأل  يلعقت لزيلعق مقزيلفلل

يلفالالالللسالالالزمللعقلدالالالدلملقهالالالذعلعقعجالالالمالي الالال ال فهالالالألي ليلاالالالدعف لي جالالالم ع لي لغزالالال ععلعقد عسالالال

لسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزاي.ل

 مشكلة البحث وتساؤالته 

فللضألمل ايلعقد عسمعليعقنلميمعلعقلللطُ ر لقعجمالسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايليلالنولل

 مي ليفللحد العقد عسمعليعقعدم علعقو يزاليلعقلالللط ميقالالاالذعلعقعألضالألن لفإحال لطألجالدل مجاليلدقالدل

ألجزيلعق فمظل ادلعقتزايلكعجمالي للليع دلقاتم لزنلفلل املدقدمملعقةألمل ادلطتزويل جمالسزنألق

لعق فسلعقتزال.ليلعننلعقلوتز ل نلاذهلعقعلنايلفللصأل العقلسمؤ علعقلمقزي:ل

ل مل فهأليلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايلكعجمالقات  ليعقد عسيلفلل املعق فسلعقتزال؟ل .1

لطحصصزم لقواملعق فس؟لاوللعننلع لتم لسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايل جم  ل .2

ل ملعقو  يليزنلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايلي املعق فسلعقتزال؟ل .3
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ل مللادعفلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايلي ألضأل مط لعق ئزسزيلكعجمالي لل؟ل .4

 الالملطتزوالاليليليوالالمخلسالالاألكلعق فالالمظل االالدلعقتزاالاليليم لتالالم هل  الالولع العالالميلعق ئزسالالللقسالالزنألقألجزيل .5

 عق فمظل ادلعقتزاي؟ل

 طوعولسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايلك دثيلعقلدممليزنل املعق فسلعقتزالليعالجميل؟للكز  .6

ل مللي هل لغز ععل املعق فسلعالجميللعقعؤم ال ادلساألكلعق فمظل ادلعقتزاي؟ل .7

 تزايليفدم لقواملعق فسلعالجميل؟ مللي هلعقفألعئدلعق فسزيلعقعل طتيل ادلساألكلعق فمظل ادلعق .8

لأهمية البحث 

للودلاذعلعقت  ل  للاعزيلكتز ال نلعقع رأل لنلعق ر  ليعقلثتزدلل ادلعق  أللعقلمقل:لل

 األهمية النظرية للبحث 

 يعمللسلفزدلعقتم لألنلفلل جمال املعق فسلعقتزالل نلاذعلعقت ال ليإقدالمملعقةالألمل االدل جالمال 

 جدلدلقات   ل عمللوعول ادلد شمخاملقعألضأل معلجدلداللعننلط ميقهملفللي ألمهم.ل

 لدديلاذعلعقت  لحر ال م يل ادلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزاي ليساألكلعق فمظل ادلعقتزااليل

 عمللسماملفللي مملخ لثيلي لزيلقاعألضالأل معلعقلاللللعنالنلط ميقهالم ليط دلالدلليقأللالمعل  هالمل

 ي سدلعقر يفلعقسمئدا.ل

 يت الالمملللألضال لاالذعلعقت الال لطتزواليلسالالاألكلعق فالمظل االالدلعقتزااليل عالمل الالدللفزالدلعقتالالم لزنلعقعهلعالزن

 لخعيعلقدزم لاذهلعقت زيلعقسزنألقألجزيلعقجدلدا.ل

 يعمللفزدلاذعلعقت  لعقتم لزنلفلل جمال املعق فسلعالجميلليلألضز لطثتزدمعلدضالمفزيلقهالذعل 

 عقعجمالفلل عمليلعقتزاي.ل

 األهمية التطبيقية للبحث

 ي لعقالذ لطاوتال ل يعمللفزدلاذعلعقت  لص منلعقد ع ليعقسزمسمعلعقعلواديليمقتزايلدقالدللاعزاليلعقالد

 عقوألع ولعقساألكزيليعق فسزيلفلل عمليلعقتزايليعق دل نلآمم لعقعلن علعقتزازيلعقعلفم عي.ل

 للز لاذعلعقت  لدقدللاعزيل  ع المالدخ ع ل عملاليلعقتزااليليسالزنألقألجزلهملي المللال طت ليهالمل النل

 جألعحدلط يألليلفلل د  ععلد دعخلعقعواعزنلفللكازمعلعقل يزي.ل

 نلعق فسالزألنل النلاالذعلعقت ال لفالللد الدعخليال ع يلد شالمخليلقل عزاليلسالاألكل يعمللساللفزدلعقع شالدي

عق فمظل ادلعقتزايلقدللفامعليش عئ ل حلافيل لولط بل المل تالولعقلواالزملعقجالم ول ليطال بل

 عقلوازملعقومقل ليعق عشدلنلي ق لعسل مخع لدقدل فمازمل املعق فسلعالجميل.ل

 

 منهج البحث 

 الال هيليصالالفللط ازاالالللق خيزالالمعلعق ر لالاليليعقد عسالالمعلللالاللملط فزالالذلعقت الال لعق الالمقلليمسالاللحدعيل

عقعزدعحزيلعقلالللط ميقالالسالزنألقألجزيلعق فالمظل االدلعقتزااليلكعجالمال لحصال لفاللل االملعقال فسلعقتزاالل ل

يكعجمال  طت ليواملعق فسلعالجميل.ليقإلجمييل نلطسمؤ علعقت  لللملطدسزملعةجزعملعقلمقزاليل النل

للجزدل نلل دلطسمؤ علعقت  لسميديلعقذك :ل تم  لكول  هملل8اذهلعقأل  يلعقت لزيلدقدل

 .عقعت  لعةيا:ل فهأليلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزاي 

 .لعقعت  لعقلمحل:لسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايلكعجمالطحصصللقواملعق فس

 لعقعت  لعقلمق :لعقو  يليزنلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايلي املعق فسلعقتزال

 لجزيلعق فمظل ادلعقتزايلي ألضأل مط لعق ئزسزي:لعقعت  لعق عيع:للادعفلسزنألقأل

 لعقعت  لعقحم س:لطتزويليليومخلساألكلعق فمظل ادلعقتزايل

 عقعت  لعقسمخ :لسزنألقألجزيلعق فمظل االدلعقتزاالي:لحدثاليلع قلدالممليالزنل االملعقال فسلعقتزاالللي االمل

لعق فسلعالجميل

 لعق فمظل ادلعقتزايعقعت  لعقسميع:ل لغز ععل املعق فسلعالجميللعقع طتثيليسزنألقألجزيل

 عقعت  لعقلم ن:لعقفألعئدلعق فسزيلقساألكلعق فمظل ادلعقتزايل نل  رأل ل املعق فسلعالجميل.ل 

ل
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 أوال: مفهوم سيكولوجية الحفاظ على البيئة: 

لعنالالنلطو لالال لسالالزنألقألجزيلعق فالالمظل االالدلعقتزاالاليليأحهالالمل"ل جالالمال لحصالال ل الالنل االالملعقالال فسل

لهدفلدقدلخ عسيلعةستمبليعق األالعقساألكزيلقاعلن علعقتزازي ليلت  لاذعلعقعجمالفللعقلفم  عل

عقلالللح زالدللsocio-physical environmentعقعمخلاليل-يزنلعقساألكلعاحسمحلليعقتزايلع جلعم زي

ل.ل(Tapia-Fonllem, Corral-Verdugo, Fraijo-Sing& Duron-Ramos, 2013)فزهمل

(لطو لفالالم للكلالال لطفصالالز لقسالالزنألقألجزيل(Saunders, 2003, p. 138يلدالالديل"لسالالمحد ه"ل

لعق فمظل ادلعقتزايل مئ  :ل

"لطُو فلسزنألقألجزيلعق فمظل االدلعقتزااليل االدللحهالملعقد عساليلعقواعزاليلقاو  المعلعقعلتمخقاليليالزنل

عقثتزوزي ل علعقل كززليلنولخم ل االدلكزفزاليلطلالجزعل عملاليلعقوالمقملعقثتزوالل.لعقتل لييم لل

كعالالملطوالالدلسالالزنألقألجزيلعق فالالمظل االالدلعقتزاالالاليل جالالمالطثتزدالاللللوعالالول االالدلطألظزالال لعقعتالالالمخ  ل

يعق ر لمع ليعقع مايلعقت لزيلعق فسالزيلقفهالملي الولعقعلالن علعقع طتثاليليمقجألعحالدلعاحسالمحزيل

عالاليل ئزسالالزيلطلعلالالولفالالللطلالالجزعلعةفالال عخل االالدلع العالالميلقا فالالمظل االالدلعقتزاالالي.ليقهالالذعلعقعجالالمال ه

يمقومقملعقثتزول.لييماضمفيلدقدلكألنلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايل جم  لقاد عسيليعقت ال ل

عقواعللفإح للودلللةم لشتنيلفوازيل نلعقتم لزنليعقععم سزنلعقذلنللجلعوألنل والم لقاوعالول االدل

لقتل لييزالهملعقثتزوزي"ط سزنلعقو  يلعقعسلدع يليعقعل ملعيليزنلع

يلوالالدلاالالذعلعقلو لالال للكلالال لطو لفالالمعلسالالزنألقألجزيلعق فالالمظل االالدلعقتزاالاليلشالالعأل  لد للحالال للغفالالولل

جالالمحتزنل هعالالزنلليقهعالالم:للحالال لل كالالزل االالدلعقتزاالاليليعفهأل هالالملعقثتزوالالل لي للل الالميالعقتزاالاليليعفهأل هالالمل

ملعق فسلعالجالميللياالألل الملع جلعم ل.لل ملعقلمحللفزلعلولفلللح ل لل ي ليزنل املعق فسلعقتزاللي ا

للملط ميق لفللعقأل  يلعقت لزيلعق مقزالي.ليسالألفللاللمل ال العقلو لال لعاج عئالللعقالذ لطلت المهلعقتم لاليل

قعفهأليلسزنألقألجزيلعق فالمظل االدلعقتزااليل  الدل وال العق الدل ل النلعقو  اليليالزنل االملعقال فسلعقتزااللل

لي املعق فسلعالجميل.ل

 على البيئة مجاالً تخصصياً لعلم النفس؟  ثانياً: هل يمكن اعتبار سيكولوجية الحفاظ

 لدلعآلن لقالملل رالدل االملحفالسلعق فالمظل االدلعقتزااليليمالعالميليعسالعل النلعقتالم لزنلفاللل االملل

عق فسليلنول مي.لفمقودلدل نلعقتم لزنلفللاذعلعقعجمالل فةألنلع لتم لعقعألضأل معلعقتزازيليمزداليل

(لClayton الميل"ك للالألن"ل)ل-علالما االدلسالتزولعقل-ي2000عقصايليمقت  لعقسزنألقألجل.لففلل الميل

قانلال ل النللAPAيإج عمل س ل ادل جعأل يل نل ؤسمملل سالميلعق عيثاليلعة  لنزاليلقواالملعقال فسل

عقسزمسمعلعقعلواديليد عسيلعقععم سمعلعقتزازيلفللاذهلعقعؤسسيلعقت لزيلعق عئدالفلل املعق فس.لي الدل

 النلعة سالمي لكعالمللشالم عليوالصللطألصاالحلمئيلعقد عسيلدقدل ديليجألخل لولاذهلعقسزمسيلقالدللل 

 لولاالذهلعقدةالململ لطوالدل النلعةسالم ل ةالزيلفالللعقلوازدمعلعقللل د همليوصللف عخلعقوز يللدقدللنل"
ف خللجميألعل االدلع ساللتزمنلل22".لي نليزنل املعق فس لياللقزسالفللحثمللخ عسل مل نلعةسم 

دسالالعهمللنللنالالألنلقالالدلهمللشالالحم لفدالال للحهالالمللالال ينللحالال لسالالزنألنل الالنلعقع مسالالدلقل7عقعالالألهن لليضالال ل

لسزمسيل لواديلي عمليلعقتزاي.

(ل زّمل الدخل النلعقثال بلعقالذلنلClayton, 1999ييلنول لمي  لففللخ عسيل"ك للألن"ل)ل

لد سالالألنل دالال  ع لطعهزالالدلم لفالاللل االالملعقالال فسللنلاالالذعلعقعجالالمالل الالولعالعم الالم ليفهالالم لليلط الالمياليخ عسالاليل

خ ل.لي ادلعقال لمل النللنلا المكل الدخلكتزال ل النلعقعلن علعقتزازيل دم حي ليمقدةململع جلعم زيلعة

 ;e.g., Clayton & Opotow, 1994 اعالالمملعقالال فسلعقالالالذلنلخ سالالألعلعقدةالالململعقتزازالالاليل)

Cvetkovich & Earle, 1992; McKenzie-Mohr & Oskamp, 1995; Oskamp, 

2000; Zelezny & Schultz, 2000لفإح للعننلعقدألاليأنل عمليلعقتزايل لطوالدل ةالزيل هعاليل )

ليمق ستيلقاودلدل نلعقعلحصصزنلفلل املعق فسليم لتم امل جم  لق العميلعقعه ل.ل

ييمق لمل نلاذهلعآل عم لفإحال للعنالنلع لتالم لعقعلالن علعقتزازاليليعلمياليل  صالايلقسالاألكزمعل 

عقتل  ليلُودلطغزز لعقساألكلعاحسمحللل  ع لض ي لم ل نللجولعقلغادل ادلاذهلعقعلن ع.لي نلمالم ل

فإنل املعق فسل للودلفد ليمزيلعقصالايليعتالمخ ععل عملاليلعقتزاالي لقن ال ل النليالزنللكلال لعقلحصصالمعل
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تمطالالم ليهالالذعلعة الال  لحرالال ع لةحالال للكلالال لعقلحصصالالمعلعقواعزالاليلعقلالالللط كالالزل االالدلخ عسالاليلعقسالالاألكلع ط

لعاحسمحل ليي ع يلعقلدخولعقعسلحد يلفللطغزز لاذعلعقساألك.ل

 وعلم النفس البيئي ثالثاً: العالقة بين سيكولوجية الحفاظ على البيئة

قتزاالاليلليل االالملحفالالسللألجالالدليوالالصلعقغعالالألاليلالالأنلعقو  الاليليالالزنلسالالزنألقألجزيلعق فالالمظل االالدلعل

 environmental لي االالملعقالال فسلعقتزاالالللconservation psychologyعق فالالمظل االالدلعقتزاالاليل

psychologyليفللاذعلعقسالزمل للألضال لكالول النل"لك للالألنلييال يك"ل.Clayton & Brook, 

مل(للنل املعق فسلعقتزالللهدفلدقدلفهملكز لللأم لعقتل ليتزامطهملعقثتزوزي ليعاحسمحزي ليز ع(2005

طودلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايل جمال لحصصم لقات  لفللدطم ل املعق فسلعقتزال.لكعالمللسالودل

 جمالخ عسيلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايلللةم لدقدلط ميالعقوألع وللز لعقعمخليلعقلللطوعالول االدل

دال الالنلط عزالالي لليلد م الاليلعق فالالمظل االالدلعقتزاالالي لي الالنلمالالملفإحالال للوعالالول االالدلعقالالد يليالالزنلعقت الالأل لعقعسالاللع

لعقعجم علع جلعم زي ليعقل عأللي ليعقثتزي ليعقعو فزي.ل

ي الال يا ل االالدل قالال  لفالالإنل جالالمالسالالزنألقألجزيلعق فالالمظل االالدلعقتزاالاليللعنالالنلطعززالالزهل الالنلخالال ال

ط كززهل ادلط عزيلساألكلعق فمظل ادلعقتزاي.لي النلمالم لفالإنلعقعلحصصالزنلفالللخ عساليلسالزنألقألجزيل

لطملطد لتهملكواعالمل-عق فمظل ادلعقتزاي ملحفالسليزازالزن لليلكواعالمملحفالسلعجلعالم ززن لليلفالللل لسألعم 

ل فذينلعقت أل لعقهمخفيلدقدلفهملكزال لللصال فلعةفال عخليث لداليلطسالم دلفالللل-طحص لف  للآخ 

عق فمظل ادلعقتزايلعقثتزوزي لليلعاض ع ليهم ليكز للعننلط عزاليلسالاألكللسالم دلفاللل عملاليلعقتزاالي.ل

عق رال لدقالدلسالزنألقألجزيلعق فالمظل االدلعقتزااليل االدللي دللنألنل نلعقعفزدليلنولخم لفللاذعلعقسزمل

لح ل جمالقاد عسيلل كزل ادل لناٍيل  أل لٍي لخ فم لقواملعق فسلعقتزالليعقذ للودلطحصصم لف  زالم ل

ل(.لSaunders, 2003; Sommer, 2000 نل املعق فسلعقوميل)

 رابعاً: أهداف سيكولوجية الحفاظ على البيئة وموضوعاته الرئيسية: 

يعلمياليل جالماللconservation psychologyعسيلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزااليلطودلخ ل

(لفهالمللسالتمبلسالاألكلعقتلال ل1ي للل دل لحستزم لقات  للهدفلدقدلط دزيلادفزنل ئزسززن لياعم:ل)

(لعسالاللحدعيلاالالذعلعقفهالالملةلالال عالط عزالاليل2يث لدالاليلطسالالم دل االالدل عملالاليلعقتزاالالي لليلعاضالال ع ليهالالم ل)

ل(.لSaunders, 2003; Winter, 2004لللطوعول ادل عمليلعقتزايل)عقساألكزمعلعالجميزيلعق

(ل االالالدللنلللاالالدلعقتالالالم لزنلGifford, 2007يفالالللاالالذعلعقسالالالزمل للؤكالالدل"لجز فالالالأل خ"ل)

عقعلحصصالالزنلفالالللخ عسالاليلسالالزنألقألجزيلعق فالالمظل االالدلعقتزاالاليللسالالل دينلدقالالدلعقعفهالالأليلعقألعسالالعلعق ثالالملل

يعقذ لطملطاحزص لفللعقلد ل لعقذ للbroader concept of sustainabilityقا فمظل ادلعقتزايل

( لياالالألل الالملعطةالال لجازالالم لفالالللط الالم للع العالالميليدةالالململBrundtland, 1987 د الال ل"ي يحدط حالالد"ل)

عق فمظل ادلعقتزايل نل  رأل لحفسالل.لي النللمالملفالإنل جالمالسالزنألقألجزيلعق فالمظل االدلعقتزااليللهالدفل

زمعليعاجال عمععلعقهمخفاليلق عملاليليلنوللسمسللدقدلخ عسيلعقعنألحمعلعق فسزيلعقعلةع يلفللعقسالاألك

عقتزايليعق فمظل ازهم لياالذهلعقعنألحالمعلااللل المللُثااليل ازال ل"لعةيوالمخلعق فسالزيلقا فالمظل االدلعقتزاالي"ل

psychological dimensions of sustainabilityل(Corral-Verdugo, Frías-

Armenta, García-Cadena, 2010)تزالو:ليعقلالللطلةالعنلعقعزالألاليعق ز المعلعق فسالزيل) النلل 

ع طجمامع ليعقديعفع ليعقعولددعع ليعقدزم ليعقعوملز لعقلحصزي( ليعقدد ععلعاحسالمحزيل)عقعوالم ف ل

يعقعهم عع ليع سلودعخ( ليعق الألعطيلعق فسالزيل) لالولعقه المملعق فسالل ليعقسالومخا(لعقع طتثاليليسالاألكزمعل

ل.Bamberg, 2002; Schultz, 2001)عق فمظل ادلعقتزايل)

للللملط ميقهملفالللدطالم لسالزنألقألجزيلعق فالمظل االدلعقتزااليلخ عساليلي نليزنلعقعألضأل معلعقل

 e.g., Geller, 1992; McKenzie-Mohrساألكزمعلعق فمظل ادلعقتزايل لو:لد مخالعقلالديل ل)

& Oskamp, 1995; Oskamp, 2002(ليعقو  الاليليالالزنلعقتلالال ليعقنمئ الالمعلعق زالاليل )e.g. 

Myers, 1998; Vining, 2003يعقل لالايلع جلعم زاليلعقتزازاليل)( ليعقل يزيلعقتزازالي لChawla, 

1999; Kals & Ittner, 2003(ليع طجمامعلعقتزازيل )Dunlap, Van Liere, Mertig, & 
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Jones, 2000(ليعقصالال عنلعقتزاالاللل )Opotow & Brook, 2003; Samuelson, 

Peterson, & Putnam, 2003ل(.ل

تزاالاليللهالالدفلدقالالدلط دلالالدليحجعالالول الالملسالالتيليالالمقدألاللنل جالالمالسالالزنألقألجزيلعق فالالمظل االالدلعق

عقحصمئ ليع سلودعخععلعقلحصزي ليعقفألعئدلعق فسزيلعقلللط فزلعةف عخلقل تلللساألبل زمالل مف ل

ل.لpro-sustainable lifestyle ادلعقتزايل

 خامساً: طبيعة وأبعاد سلوك الحفاظ على البيئة 

 الولعق فسالزيلعقلاللللل ميال جمالسالزنألقألجزيلعق فالمظل االدلعقتزااليليمقد عساليلساسالايل النلعقوألع 

(.لSaunders 2003عقعمخلاليل)ل-لل طدل ادلظهالأل لعقسالاألكزمعلعقهمخفاليلق عملاليلعقتزااليلع جلعم زالي

ي نلخ الاذهلعقساألكزمعلطل ديل عمليلعقتزايلعقعمخليل نلط ليلعق فالمظل االدلعقعالألع خلعقثتزوزالي ل

سالاألكزمعل النل تزالو:لليطداز لعسله كلاذهلعقعألع خ ليز عملللمل عملاليلعقتزااليلع جلعم زاليل النلخال ا

(.لي نلمم لفإنلع العميلعق ئزسالللقواالملحفالسلBonnes & Bonaiut, 2002عقودعقي ليعقلةم نل)

 sustainable behaviorعق فمظل ادلعقتزايلاأللعقساألكلعقعسلدعي لليلساألكلعق فمظل االدلعقتزااليل

(SB)ل لي  دخعط .ل

يعقساألكزمعلعقللللدأليليهملليلو فلساألكلعق فمظل ادلعقتزايل ادللح ل جعأل يل نلعةفوما

-Corralعقفالالال خليعقهمخفالالاليلدقالالالدل عملالالاليلسالالال  يلعقعالالالألع خلع جلعم زالالالي ليعقعمخلالالاليلقنألكالالالدلعة ال)

Verdugo et al. 2010, p. 8لي ز عالملللالم كلعةفال عخلعقالذلنلقالدلهملعالعالميلي عملاليلعقتزااليلفاللل.)

لحدعيلعقوالمخالقاعالألع خل لولاذهلعاج عمعع لفإحهمللوعاألنل ادلدلجمخلظ يفلطسع ليعزلدل نلع س

( لكعالمللنالألنلعسالله كهملEhrlich & Ehrlich, 2004عقثتزوزالي ليع  لصالمخلي ليع جلعم زاليل)

قهذهلعقعألع خل ولد  .لي  يا ل ادل قال  لفالإنلعةفال عخلعقالذلنلقالدلهملعالعالميلي عملاليلعقتزااليللسالم دينل

 زم ل االدللنلاالؤ مل( لياالألل المللالدالضالعPol, 2002عآلخال لنل عالنلقالدلهمل مجالي ليلهلعالألنليهالمل)

(لييماضالمفيلدقالدل قال لفالإحهملللالم كألنل االدلح الأللSchultz, 2001عةفال عخلقالدلهملخعفالعلدللالم  ل)

(.ليلو اللل قال للنلKaiser, 1998 سلع لفللعاج عمععلعقهمخفيلدقالدل عملاليلعقعصالمخ لعقثتزوزاليل)

:ل عملاليلعقتزاالي لعةف عخل ي لع العميلي عمليلعقتزايلقدلهمل ادلعة ولل يعلخصمئ ل ئزسزي ليال

يع  لصالمخلفالالللع سالالله ك ليعاللالالم  ليعقودعقالالي.ليطألضالال لعةخقالاليلعقعزدعحزالاليلعقعلم الاليليجالالألخل   الالمعل

 لتمخقيل ععلخ قيلد صمئزيليزنلاذهلعةحألعنلعة يويل نلعقساألكزمعلعقعساللدع ي لليلعقهمخفاليلقا فالمظل

 De Young 1993; Iwata 2001; Schultz 2001; Corral-Verdugo et االدلعقتزااليل)

al. 2010ل(.ل

ليطألض لعةه يلعقتزازيلعق مقزيليعقلللطلة ل نلخ العقلغز لعقع مخللعقومقعلللاعزيلل

لعقععم سمعلعقساألكزيلعقللللللعول ازهملساألكلعق فمظل ادلعقتزاي.ليفزعمللاللللملدقدمملعقةألمل ادل

للهم:لعقدي لعق زأل لعقذ لطاوت لاذهلعقساألكزمعلفللعق فمظل ادلعقتزايلي عمل

  Pro-environmental behaviorsسلوكيات حماية البيئة:  -أ

يعلمياليلدجال عمععلامخفاليللPro-environmental behaviorsطودلساألكزمعل عمليلعقتزايللل

Purposiveيفومقاليللeffectiveلل طالدل ازهالمل عملاليلعقعالألع خلعقثتزوزاليل)لCorral-Verdugo, 

et. al, 2010املعق فسلعقتزااللليمقد عساليل جعأل اليل ل أل اليل النلل(.لي دلط ميالعقتم لألنلفلل جما 

عاج عمععلعقهمخفيلق عمليلعقتزايليعملفاللل قال لد المخالعقلالديل  لعساللحدعيلعقسالعمخلعقوةالأل  ليعق فالمظل

 ادلعقعالمم ليطالألفز لعقثم الي ليعقدال عمال النلعقعألضالأل معلعقتزازالي ليد  المنلعآلخال لنلي عملاليلعقتزاالي ل

دقالدل عملاليلعقتزاالي ليعقلصالعزمليعقت المملعقهالمخفلق عملاليليعقعلم كيلفللجعم معلعقةغ لعقلللطهدفل

(لBaasell-Tillis & Tucker-Carver, 1998عقتزاي ليعق فمظل ادلعةحرعيلعقتزازيلعقعحلافاليل)

فةالال  ل الالنلعقودلالالدل الالنلعقسالالاألكزمعلعةخالال ل.ليطلالالنولخ عسالاليلاالالذهلعقسالالاألكزمعلعقعالالدخولعقلدازالالد ل

عقت  لفللاذعلعقعجما.لي دلطملد دعخليطد زنل دخللقساألكزمعل عمليلعقتزايلخ العقس ألععلعةيقدل ن

 نلعةخيععلعقعسلحد يلقلدززملساألكزمعل عمليلعقتزايليعملفلل ق ل دملزسلعقلد ل لعقالذعطل ليطسالجزول
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 Generalعقسالالالاألكزمعلعقصالالالدلديلقاتزاالالاليلكعالالالملاالالالأللعق الالالمالفالالاللل دزالالالم لعقسالالالاألكلعقتزاالالالللعقوالالالميل

Environmental Behavior (GEB) scaleكزس "لعقذ لل دهلل"Kaiser, 1998) .)ل

   Frugal Behaviorsالسلوكيات االقتصادية  -ب

لودلعقساألكلع  لصمخ ليعلمييلخمصالزيلسالاألكزيل ئزسالزيل عزالزالةسالمقزدلعق زالمالعقع مفراليل

.لليللز لاذعلعقساألكل(Tapia-Fonllem, et. al, 2013)لsustainable lifestyle ادلعقتزايل

ي ق ليهدفلعقلأمز ل ادلعقسالاألكلعاحسالمحلليعالمللوعالول االدلطحفزال لدقدلطداز ل سلألللع سله كل

(.ليطوالدلاالذهلعقسالاألكزمعلDe Young, 1996; Iwata,2002عة تالممل االدلعقعصالمخ لعقثتزوزاليل)

عق دالزصلقسالاألكزمعلعقتالالذسليلسالاألبلعق زالمالعقلالالمئعلفالللعقعجلعوالمعلعقعومصالال الييحمصالي لفالللعقالالديال

عقتذسليعقلتالذل ل النلعةسالتمبلعق ئزسالزيلقاعلالن عل(.ليطودلساألكزمعلJackson, 2008عقص م زيل)

عقتزازي.لي ادلعق دزصل نل ق لفإنلعقسالاألكزمعلع  لصالمخليلطلةالعنلدجال عمععلقلداالز لع سالله كل

عقزأل للج تم لدقدلج دل علطداز ل دخلعةشزمملعقلللللملش عؤامللأل زالم .لي الدل الميل الدخل النلعقتالم لزنل

دعخليطثتزاليللخيععلطدالزملعقسالاألكزمعلع  لصالمخلي.ليإ لل(De Young, 1996)ي  همل"لخ للألحي"ل

ي دليز الحلمئيلعقلثتزيلعقعزدعحللةخيعطهمللنلاذهلعقساألكزمعلط طت ليأسمقزدلعق زمالعقع مفريل ادل

لكعملع طتثاليودخل نل  دخععلساألكزمعل عمليلعقتزاي.لsustainable lifestyleعقتزايل

 Altruistic Behaviorsالسلوكيات اإليثارية  -ج

ل  ذليدعلمعلعقت  لفللسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزاي لطملع لتم لساألكزمعل عمليلعقتزايلل

ل(.لSchultz, 2001يعلمييلساألكزمعلدللم ليلحر ع لةنلقهملطأمز ععل ادلس  يليصمق لعآلخ لنل)

يفلل دزديلعة  للُو فلعقساألكلع للم  ل ادللح ل مقيلخعفوزيلطهدفلدقدلط دزاليلصالمق لعآلخال لنل

(Batson,1991لليل زولقلورزملفألعئدلعآلخ لنل علعقفألعئدلعقعل دديليمق ستيلقآلخال لنل العلط دزاليل)

 ,Van Lange الد لضالازول النلعقع فواليلليليالدينلط دزاليلل ل  فواليل االدلعاطال لللقافال خل عطال ل)

ياالأللل-لNorm Activation Model(.ليعسل مخع لدقالدلحعالأل  لط لالز لعقعوالملز لعقلحصالزيل2000

يع الالالدل الالالنللكلالالال لعقعالالالدعخولعق ر لالالاليلقلفسالالالز لسالالالاألكل عملالالاليلعقتزاالالاليلليلعقسالالالاألكلعقصالالالدليلقاتزاالالاليل

environmentally friendly behaviourل كالالزلعقسالالاألكلعاللالالم  لللةالالم ل االالدلع العالالميلل-ل

يالالمق ألعطيلعقعسالاللدتازي لكعالالملل كالالزل االالدلعقعسالالؤيقزيلعقلحصالالزيلي قالال .لييمسالاللحدعيلاالالذهلعق عالالأل  ليجالالدل

عقتالالم لزنليجالالألخل   الالمعلع طتمطزالاليلخعقالاليليالالزنلعقسالالاألكلعاللالالم  ليعقسالالاألكزمعلعةخالال للعقودلالالدل الالنل

 ;Joireman, Lasane, Bennett, Richards, Solaimani, 2001قا فالمظل االدلعقتزااليل)

Gärling, Fujii, Gärling&  Jakobsson, 2003.)ل

  Equitable Behaviorsالسلوكيات العادلة أو المنصفة  -د

 االالدلح الالأللضالالع لللdevelopment لSustainable قل عزالاليلعقعسالاللدع يللهالاللملطو لالال لعل

يمقودعقيليعقعسميعاليزنلي ت لعةجزما.لفعنلخ الع العميليل دزيلعقودعقاليلفالللعقألفالممليم  لزمجالمعل

يزنلعةجزالمالعق مقزاليليعقعساللدتازي لفالإنلعقل عزاليلعقعساللدع يلط كالزل االدلد الدع لعقلالألعهنليالزنلعقفألعئالدل

 ف عخلعقذلنللوزلألنلعقوصال لعق المقل لليقاال لعقالذلنلسزوزلالألنلعقوصالأل لعقدمخ الي.لعقعل دديليمق ستيلق

ي  يا ل ادل ق لط المخ لعقل عزاليلعقعساللدع يليةال ي الط دزاليلعقودعقاليلفالللعقألفالممليم  لزمجالمعليالزنل

عةف عخلعقذلنللوزلألنلفللعقأل الالعق المقلل االدلكألكالدلعة ا.ليطالدالعقودعقاليلضالع زم ل االدلد الدع ل

مازيلعاحسمحزيليسال  يلعةحرعاليلعقتزازاليليعالملللالز ليصالألالعقتلال لقاعالألع خلي عملاليلعقلألعهنليزنلعق ف

 ,Corral-Verdugo, et)فز خيجأل"ليآخال ينل)-عقتزايلعقعمخليلفللحفسلعقأل ا.لي دلل دل"كأل عا

al. 26دزم لقاساألكلعقومخالياألل دزم لطملع  لعمخل از لفللعقودلدل نلخ عسمعلسالاألكلعق فالمظلل 

عنلاذعلعقعدزالم لطدزالزملعقودعقاليلفالللليومخاالملع جلعم زالي ليعقو  زالي ليع  لصالمخلي ل ادلعقتزاي.ليلة

يعقوع لي ليكذق لعقودعقاليليالزنلعقج سالزن.لي الدليز الالحلالمئيلعقد عساليلعقعزدعحزاليلعقلالللطُتدالالفزهالملاالذهل

لعةخعاليجألخل   يلخعقيليزنلعقساألكزمعلعقومخقيليلسمقزدلعق زمالعقعسلدع ي.ل

 لحفاظ على البيئة: نقطة االلتقاء بين علم النفس البيئي واإليجابيسادساً: سيكولوجية ا
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 االالدللحالال للعقد عسالاليلعق ر لالاليلل positive psychologyلُوالال فل االالملعقالال فسلعالجالالميل

يعقععم سيلعقلثتزدزيلفلل جمالحدالمطلعقدالألالعالجميزاليلفالللعقعالألع خلعقتلال ليليعقدالد ععلعق فسالزيلعقلاللل

(.لي  الذللنلPahuja, 2012فم ازاليلقل سالزنلعةخعملعاحسالمحلل)لعنالنل زمسالهم ليط عزلهالم ليدخع عطال لي

(ل(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000حلال لكالول النل"سالزا جعمن"لي"سنسالزحلعزهمقل"

 دمقهعملعق عئدلفللاذعلعقعجماليعقذ لحمخلملفز لية ي الد مخالعقل كززلفللعقواالأليلع جلعم زاليل االدل

اذعلعقعجمالفللعق عالألليلالنول لسالم نليلصالت ل جالمالخعئالملعقجألعحدلعاحسمحزيلق خعملعاحسمحل للخذل

 عقلثأل لقات  ليعقععم سيلعقعزدعحزيل.ل

يلعننلعقدألاليألجألخل   معل ألليليزنلكول نل املعق فسلعقتزاالل لي االملعقال فسلعالجالميل ل

كعالالملللةالال ل الالنلعقودلالالدل الالنلحدالالمطلع قلدالالمملفزعالالمليزالال هم.لفواالالدلسالالتزولعقعلالالما لفإحالال ل الالنليالالزنلعةاالالدعفل

يلقواملعق فسلعقتزاللد الدع لعقل سالنلفالللجالألخالعق زالما ليعقجالألخالعقتزازاليلج تالم لدقالدلج الدل العلعق ئزسز

(.لStokols & Altman 1987)لpsychological well-beingط دزيلعقه المملعق فسالللقاتلال ل

يللفيل املعق فسلعالجميلل عل االملعقال فسلعقتزاالللفالللعقل كزالزل االدلاالذهلعةاالدعف.لكعالملللفاليل االمل

فللعقت  لفلل جم عل لولعقسالومخا ليط دزاليلعقه المملل-للةم لل-يلل عل املعق فسلعقتزالعق فسلعالجم

عق فسللقاجعزع ليط عزيل   معلطألعفدزي ليط عزيلعقدد ععلعاحسمحزي.لي  يا ل االدل قال  لفالإنلعقودلالدل

لليوصل نلعقعفمازملعقلللللملط ميقهملفلل املعق فسلعقتزال لي املعق فسلعالجميللطلسمليمقللمي  ليف

عق م علطلسمليمقلثميي.ليفلل  ميقيلالجمخلليج لع طفالملليالزنلعقجألعحالدلعق فسالزيلعقتزازاليلعقع طتثاليل

يساألكلعق فمظل ادلعقتزايلي  دخعط لي)ب(ل م عليسعمعليساألكزمعل االملعقال فسلعالجالميل للدالديل

ل(لVerdugo, 2012(ليوصل نلليج لعقللمي لطا :ل)1عقجديال  مل)

لزنلليجهيلعةخعملعقألظزفللعالجميلليساألكلعق فمظل ادلعقتزايلي  دخعط ل(:ل دم حيلي1جديال)

ل

 م
 جوانب األداء الوظيفي الجيد

 )وفقاً لعلم النفس اإليجابي(

العوامل المرتبطة بسلوك الحفاظ على البيئة 

 )وفقاً لسيكولوجية الحفاظ على البيئة(

ليمق فمظل ادلعقتزايع العميللعقل كززل ادلحدمطلعقدألالعق فسزيلقاف خل1

لعقساألكلع  لصمخ ليع  ل ع لTempéranceع  لدعالل2

لعقساألكلعاللم  للعاحسمحزي ليعقنزمسيل3

لعقساألكلعقومخالعقودعقيل4

لساألكل عمليلعقتزايلعقساألكلعقتزاللعالجميلل5

لط عولعقعساألقزيللط عولعقعساألقزيل6

لعقعسلدتالعقلألج للع سلودعخلقاعسلدتو ليعة ولل7

لعقعولددععلع لنألقألجزيلع طجمامعلع لنألقألجزيلعالجميزيل8

لع حفوم علعقتزازيلعقجزدالع حفوم علعالجميزيل9

لع قلزعيليدزمل عمليلعقتزايلعةخ للعقعدحزيل10

لعقنفملمعلعقع طتثيلي عمليلعقتزايللعقعهم عع ليعقعألعاد ليعةصمقيل11

لعقدعفوزيلعقجألا ليلليلعقعلأصايلعقعلأصايعقدعفوزيلعقجألا ليلليلل12

لعق ضملعق ضمل13

لعقسومخالعقسومخالل14
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لع سللفمملعق فسللع سللفمملعق فسللل15

لعقه مملعق فسللعقه مملعق فسلل16

 ل

يلودلساألكلعق فمظل ادلعقتزايل  ئعم لقإلطم لعقوميلقواملعق فسلعالجميلليث لل دا.لفواالدل

عقسالاألكزمعلعة يالعلعقسالميديلعقالذك لعقلالللللاللعول ازهالملسالاألكلعق فالمظل االدلعقتزااليلستزولعقعلما لفإنل

طلنول    لعقععم سمعلعقللللعننلطص زفهمل ادللحهمل عم سمعل"دلجميزي"ل نل  رأل ل املعق فسل

عالجميل.لي لولاذهلعقععم سمعلطودل ععلعالعميلكتز ليمق ستيلقاعلحصصزنلفللاذعلعقعجما لحر ع ل

 د ع لكتز ع ل نلعق عأللعقلحصل ليعقلوالمل لعالجالميلل العلعآلخال لن ليعقه المملعق فسالل لةحهملطلةعنل

ل(.Peterson & Seligman, 2004يعقدد ال ادلعقلنز ل علعقتزايلعقع زثيليمقف خل)

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل(:لعقو  يليزنل املعق فسلعقتزاللي املعق فسلعالجميلل1شنول  مل)

يحجدللنلللادلساألكزمعلعق فمظل ادلعقتزايللعننلع لتم امل ادلح أللص ل ليعلمييلحدمطلل

 ألالشحصزيلفللدطم ل االملعقال فسلعالجالميل.لييمقلالمقل لفإحال للعنالنلعقدالألاليالأنلسالزنألقألجزيلعق فالمظل

ييعالملطلةالع  ل النلط كزالزل االدلعقجألعحالدلل-قوميلقواملعقال فسلعقتزااللكجزمل نلعقعجمالعل– ادلعقتزايل

عالجميزيلقاساألكلعقع طت لي عمليلعقتزايلطودلحدثيلع قلدممل مليزنلكول النل االملعقال فسلعقتزاالل لي االمل

عق فسلعالجميللعة  لعقذ لللز لع سلفمخال نلفاسفيلي تمخ لي  مايلعقعجالمقزن.ليعسالل مخع لدقالدل قال ل

"للconservation  psychologyو لفم لدج عئزم لقسزنألقألجزيلعق فالمظل االدلعقتزااليللعننللنلحدديلط

ل دل جم عل املعق فسلعقتزاللعقلللطهالدفلدقالدلفهالمليطفسالز لسالاألكلعق فالمظل االدلعقتزااليل النلخال ال

لع سلفمخال نل فمازملي تمخ ل املعق فسلعالجميل".

ل

 بسيكولوجية الحفاظ على البيئةسابعاً: متغيرات علم النفس اإليجابي المرتبطة 

طألجالالدلعقودلالالدل الالنلعقعلغزالال ععلفالاللل االالملعقالال فسلعالجالالميلليعقلالاللللالاللملخ عسالاللهملفالالللدطالالم ل 

سزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزاي ليقهملطأمز ل ادلط عزيلساألكلعق فمظل ادلعقتزاي.ليفزعمللااللل ال ال

ليل نل تزولع حتسمطزي.ل ألجزلةاملاذهلعقعلغز ععل لولعقسومخا لييوصلعقسعمعلعالجميزيلقالحصز

يع دال نللكل لعقوألعطال لعالجميزاليلعقع طتثاليل االدلح الأللخعاللHappinessيطودلعقسومخال

يماللالالالم  لفالالالمةف عخلعقالالالذلنللسالالالم دينلعآلخالالال لنليالالالدينلطأل الالالعل  فوالالاليلاالالالمليعلميالالاليللفالالال عخلسالالالودعمل

(Schroeder et al. 1995; Van de Vliert and Janssen, 2002لكعالملطتالديلعقسالومخال )

( ليسالاألكزمعلBrown & Kasser, 2005م ل  طتثاليليلداالز لعسالله كلعقعالألع خلعقعحلافاليل)للةال

ل(.لBrown & Kasser, 2005( ليساألكل عمليلعقتزايل)Veenhoven, 2006عقودعقيل)

 

 النفس البيئي  علم
   

علم النفس 
 اإليجابي

 

 

 

سيكولوجية الحفاظ 
 على البيئة
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ي  يا ل ادل ق  لفإنلع حجذعبلعقألجالدعحللح الأللعقثتزواليل)عقلالوأل ليمقلأل الدل العلعقثتزوالي(ل

affinity toward lifeيمقتزاالمعلعقثتزوزاليليعلمياليل م الولخعفالعلق فال عخلقالصال فل االدليع العالميلل

( لكعالمللالؤخ لعقلالوأل لعقوالميليم حجالذعبلدقالدلKals et al. 1999ح الألللسالماملفاللل عملاليلعقتزااليل)

يعلمياليل م الوللالدفعلعةفال عخلدقالالدلل-biophiliaيعقعوال يفليعصالثا ل"يزألفزازالالم"لل-يعقثتزواليعق زالما ل

ل(.لSerpell, 2004عقثتزوزيل)ل عمليلعقعألع خ

يطوعول جعأل يل نلعقسعمعلعقلحصزيلعالجميزيلكوألع ول ؤم ال ادلساألكلعق فالمظل االدلل

(ليد عسالالالاليلعقعسالالالالاألقزيلGuagnano, 1995عقتزاالالالي.لفواالالالالدلسالالالالتزولعقعلالالالما ل الالالالميل"جألعج الالالالمحأل"ل)

Responsibilityكسالالعيلشحصالالزيل  تاالاليليسالالاألكل عملالاليلعقتزاالاليلقالالدللعةفالال عخ.لييلالالنول لالالمي  لطالالملل

طوالالدل  الالدخع لقسالالاألكللexternal locus of controlقةالالت لعقحم جزالاليلعقلألصالالولدقالالدللنليجهالاليلع

(.لكعالالملطوالالدلسالالعلللع حتسالالمطلSmith-Sebasto and Fortner 1994عق فالالمظل االالدلعقتزاالاليل)

Extroversion-يعقلللالليع دال نلعقوألع ولعقحعسلعقنت للقالحصزيليعقلللطدالضع زم ل ادلل

ياالالللعقسالالعيلعقلالالللل-consciousnessيعقالالأل للل-عق ز الاليلقنالاللللنالالألنلعقفالال خلعجلعم زالالم  لي لألعصالال  ل

يعلميالاليلعم لالالزنل الالنلسالالعمعلعقلحصالالزيلل-طو الاللليجالالألخلخ جالاليل مقزالاليل الالنلع حلتالالمهلدقالالدلعقتزاالاليلعقع زثالالي

ل(.لPettus & Gilles, 1987مليلعقتزايل)عالجميزيلعقع طتثيلي ع

للةم ليع الدع ل النلعقسالعمعلعقلاللللاللمللFuture orientationكعمللودلعقلألج لح أللعقعسلدتول

عقلأكزدل ازهملفلل املعق فسلعالجميل.ليا ملحجالدللنلعقودلالدل النلعقد عسالمعل الدلطألصالاالدقالدللنلاالذعل

 Pinheiro and Corral- Verdugoعقعلغزال للوعالول االدلط فزالزلسالاألكلعق فالمظل االدلعقتزااليل)

2010; Joreiman et al. 2004ل(.ل

 الالنليالالزنللPsychological capacitiesييماضالالمفيلدقالالدل قالال  لطوالالدلعقدالالد ععلعق فسالالزيلل

عقحصالالمئ لعاحسالالالمحزيلعالجميزالالاليلعقلالالالللطالالالؤم ل االالالدلسالالالاألكلعق فالالالمظل االالالدلعقتزاالالالي.لف رالالال ع لةنلاالالالذهل

 ,Gellerألكزمعلعقلنزفزالي ليعقفومقاليل)عقسالاألكزمعل النلعقعفلال اللنلطوعالول االدلطلالنزول والمقملعقسالا

( لفالالالإنلعةفالالال عخل ي لع العالالالميليمق فالالالمظل االالالدلعقتزاالالاليلل لالالالمجألنلدقالالالدلط عزالالاليلعقعهالالالم عع ل2002

يع سلودعخععلعق ه يلق عمليلعقتزاي ليعمللوعول ادلع سلجمييلقاعلثاتالمعلع جلعم زاليليعقلحصالزيل

(Fraijo et al. 2010ليطلةالعنليوالصلعقوألع الولعقلالللطسالماملفالل.)طوزلالزللعقسالاألكزمعلعقفومقاليلل

 Meinhold and Malkusق عملاليلعقتزااليل الد ععل ععل زعاليلعجلعم زاليل لالو:لعقعو فاليلعقتزازاليل)

ل(.لFraijo et al. 2010( لي هم ععل عمليلعقتزايل)2005

يطص  لعقوألع ولعقسميديل ادللحهالمل لغزال ععلطلالألعف لقالدللعةفال عخ لليلطعلالولطتالمنلقالدلهم.لل

لةم ل جعأل يل نلعقوألع ولعقعأل فزيلعقلالللطالؤم ل االدلسالاألكزمعلعق فالمظل االدلي عل ق  لفإنلا مكلل

عقتزاي لي عم سيلعةف عخلقهم.لي نليالزنلاالذهلعقوألع الولعقعأل فزاليل المللوال فليلالألعف لعقتزاالمعلعالجميزاليل

.ليطلةالعنلاالذهلpositive environments for sustainabilityعقعألعطزاليلقا فالمظل االدلعقتزااليل

خلاليل)طالألعف لعقعصالمخ  ليعقلد زالمع ليعقعالألعخلعق ه الي( ليعقو مصال لع جلعم زاليلعقتزامعلعقو مص لعقعم

)عق عالالم  لع جلعم زالاليلعالجميزالالي ليعقعوالالملز لعقتزازالالي ليعقدالالزملع جلعم زالالي(ليعقلالالللطوعالالول االالدلط عزالاليل

( لكعالملطوعالولعقتزااليلعالجميزاليلللةالم لCorral-Verdugo et al. 2009عقلألج لح ألل عمليلعقتزايل)

 لي الالد عطهملعقعل أل الاليلPsychological well-beingقه الالمملعقلحصالالللق فالال عخل االالدلط سالالزنلع

(Stokols & Altman, 1987ل.)ل
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 ثامناً: الفوائد النفسية لسلوك الحفاظ على البيئة من منظور علم النفس اإليجابي

يماضمفيلدقدلعقعلغز ععليعقوألع ولعقلللستيل ك امليعقلللطؤم ل ادلساألكلعق فالمظل االدلل

فإنلخ عسمعل املعق فسلعقتزالل الدللظهال عليجالألخلعقودلالدل النلعق الألعطيلعالجميزاليلعقلالللطوالزهللعقتزاي 

لساألكزمعل عمليلعقتزاي ليط مف ل ازهم.ل

يلألجدلحأل زنل ئزسززنل نلعق ألعطيلعالجميزيلقعلولاذعلعقساألك.لد للعنالنللنلحصال فهعملدقالدلل

لعقحم جزاليلفهالللطاال لعقلاللللاللملطدالدلعهمل النعقفألعئدلعقحم جزيليعقدعخازيلقهذعلعقساألك.ليمق ستيلقافألعئالدل

خالال العقعصالالمخ لعقحم جزالاليليلالالنول الالميل لالالولعةفالال عخلعآلخالال لن لليلعقعصالالمخ لعقعمخلالاليلعقلالاللللنلسالالتهمل

 Gellerعةفال عخلحلزجالي لقسالاألكزمطهمليعقلالللطوعالوليلالنول تمشال ل االدلطوزلالزلسالاألكل عملاليلعقتزااليل)

2002; Lehman and Geller 2004نلعقودلالدل النلسالاألكزمعل عملاليل(.لفواالدلسالتزولعقعلالما لفالإ

عقتزايللل طدل ازهملطألفز لفللعقعألع خ لليل نمسدليمق ستيلةيقا لعقعلم كزنلفلل لالولاالذهلعةفوالمال

ل(.لGeller, 2002كعمللنلقهملحألعطيلدلجميزيلخم جزيلللةم ل)

ل مليمق سالتيلقا الألعطيلعقدعخازاليلليلعقجألا لاليلفهاللليعلمياليل خيخللفوالمالطتزوزالي ليآقزاليلطرهال لل

زجي لقاساألك.لفعنلخ الكألنلعقف خلقدل لخعفوزيل لأصاي لفإحال لللالم كلفالللعق لالمطلحرال ع لقا ضالم لحل

 ,Ryan & Deciعاشالتم معلعقدعخازاليلعةخال للعقلالللطدالد همليالد  ل النللنللنالألنلعقالدعفعلخم جزالم ل)

(.ليطوالالدلعقفألعئالالدلعقدعخازالاليلليلعقجألا لالاليل االالدلخ جالاليلخمصالاليل الالنلعةاعزالاليلفالاللل جالالمالخ عسالاليل2000

 ادلعقتزايل نل  رأل ل املعق فسلعالجميل لحر ع لةحهملطدالديلحالألعطيلفأل لاليل لطلأل ال ل االدللعق فمظ

لعقوألع ولعقحم جزي.لي نلمم لفإحهمل نلعقع لعوللنلطزلدلع لعمقزيل دي لساألكلعق فمظل ادلعقتزاي.ل

يلوالالدلعق ضالالمل لغزالال ل الال طت ليسالالاألكلعق فالالمظل االالدلعقتزاالالي.ليفالالللاالالذعلعقسالالزمل للألضالال ل"خ لل

(للنلعةفال عخلطلنالألنلقالدلهمل مقاليل النلIwata, 2001( لي"دلألعطالم"ل)De Young, 1993لالألحي"ل)

عق ضالملعقالالدعخاللك لزجالاليلقسالالاألكزمعل عملاليلعقتزاالاليلعقلالاللللدأل الالألنليهالالم.لكعالمللوالالدلعق ضالالملللةالالم ليعلميالاليل

ج تم لدقدلج دل عل لم  لل- صد لقال رزملعقذعطللعقساألكلليعقذ لللع ل نلحألعطيلدلجميزيلجألا لي

طالالؤخ لدقالالدلعقلصالال فليلالالنوللسالالم دل االالدل عملالاليلعقتزاالاليلي قالال لكعالالمللألضالال لكالالول الالنلل-فم ازالاليلعقالالذعع

ل(.لTabernero & Herna´ndez, 2011"طميز حز يلياز حمحدلز"ل)

(للنل عم سالاليلسالالاألكزمعلعق فالالمظل االالدلعقتزاالاليلDe Young, 1996يلالال لل"خ للالالألحي"ل)

ط الليل النلدخ عكليعقلاللللcompetence motivationطوعول االدلط عزاليل مقاليل النلخعفوزاليلعقنفالممال

لعقف خلقنفممط  لكعملط جمل نلدخ عكلعقف خل دزديللح للوعول ادلح ألللسماملفلل عمليلعقتزاي.ل

كعمللعننلدضمفيلعقسومخالدقالدل مئعاليلعق الألعطيلعالجميزاليلقسالاألكلعق فالمظل االدلعقتزاالي.لي االدلل

لالؤم ل االدلسالاألكلعق لمل نللح ل دلطمل ك لاذعلعقعلغز لفللعقفد ععلعقسميديل ادللح ل م ولدلجالميلل

عق فمظل ادلعقتزاي لفإنلعقسومخاللعننلع لتم املللةم لحلزجيلقساألكلعق فمظل ادلعقتزاي.لفواالدلسالتزول

(للنلعطحم لعقدال ع ععلعاللم لاليل لالو:لعقلتال نلMoll et al., 2006عقعلما ليجدل" ألاليآخ ين"ل)

 mesolimbicاالد م لقاعؤسسالمعلعقحز لاليل المخا ل المللل طالدل ازال لط لالز لعق رالميلعقث فالللقيمقعمال

brain system(لي الالدليجالالدل"يزازلزالال ليآخالال ين"ل.Pelletier et al., 1998للحالال لد علكمحالالال)

عقتزاالاليللل طالالدل ازهالالملعقسالالومخا ليعق ضالالملفالالإنلعقفالال خل الالنلعقع لعالالوللنللصالالت للكلالال للسالالاألكزمعل عملالالي

ل لم كيلفللساألكزمعل عمليلعقتزاي.ل

يعقالذ للوال فل االدللحال ل فهالأليلل-Psychological well-beingكعمللودلعقه مملعق فسالللل

يعلمياليلحلزجاليل ل طتاليل االدلسالاألكزمعلعق فالمظل االدلل-ل كزل ادلط عزاليلعقدالد عع ليعق عالأللعقلحصالل

 ,.Corral-Verdugo et alفز خيجالالألليآخالال ين"ل)ل-عقتزاالالي.ليفالالللاالالذعلعقسالالزمل ليجالالدل"كالالأل عا

عقتزاالاليلل(للنلعةفالال عخلعقالالذلنللوتالال ينل الالنل سالاللألللل االالدل الالنل عم سالاليللحلالالثيلعق فالالمظل االالد2011

عقثتزوزي ليع جلعم زيللذك ينللنلقدلهمل سلأللمعل مقزيل نلعقه مملعق فسل.ليلعننللنلحسل ليل نل

ل ق للنل

لدطتمنللساألبل زمالل مف ل ادلعقتزايللعننللنللوعول ادلط سزنلعقص يلعق فسزيلقدللعةف عخ.ل
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 .Psychological restoration (Hartig et alيلخزال ع  لفالإنلع سللالفمملعق فسالالللل

األلللةم لل دلعق لمئيلعقعل طتيل ادلساألكلعق فمظل ادلعقتزاي.لي ادلعق لمل نللنلعقو  اليلل(2001

يزنل عم سمعلعق فمظل ادلعقتزاي ليع سللفمملعق فسللقملللملطأكزالدامليلالنول المطعل لالدلعآلن لفالإنل

 Corral-Verdugoفز خيجالألليآخال ين"ل)ل-عق لمئيلعقعسلعدال نلخ عسيل دلليللج عاالمل"كالأل عا

et al., 2011لطالالدال االالدللنل سالالم دالعآلخالال لن لي عملالاليلعقتزاالاليلطوعالالول االالدل  الالأللآمالالم لعقوزقالاليل)

لعق فسزي ليطع  لعقف خلخت ععلسم الطلنولعةسم لق سللفمملعق فسل.ل

يلألضالال لعقلالالنولعقلالالمقللحعالالأل  لقد عسالاليليوالالصلعقعلغزالال ععليعقوألع الالولعقعسالاللدايليعقلميوالاليلل

 ادلعقتزايليعقللللعننلقاتالم لزنلفاللل جالمال االملعقال فسلعقتزاالللعالجميزيليعقع طتثيليساألكلعق فمظل

ل(.لVerdugo, 2012يعقعهلعزنليد عسيلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايلط ميقهمليمقد عسيليعقت  ل)

ل

ل

 ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل(:لقد عسيليوصلعقعلغز ععليعقوألع ولعقعسلدايليعقلميويل2شنول  مل)

ليعقع طتثيليساألكلعق فمظل ادلعقتزايل

 خاتمة البحث

قددلهعخلع العميليمقدي لعقذ لطاوت لعقوألع ولعق فسزيليعقساألكزيلقاتل لفالللعاضال ع ليمقتزااليلل

ليل عمللهالالم.لي الالدللمعالال لاالالذعلع العالالميل الالنلظهالالأل ل فهالالأليلسالالزنألقألجزيلعق فالالمظل االالدلعقتزاالاليلياالالأللفالاللل

ملعقال فسلعالجالميلليع ساللفمخاليهالملفاللل االملعقال فسلجألا هلطثتزاليلقعفالمازملي تالمخ ل ساللعدال النل اال

عقتزاللقد عسيلساألكلعق فمظل ادلعقتزاي ليفهع  ليطفسالز ه ليط دلالدلسالتولط عزلال .ليكعالملعطةال ل النل

اذعلعقت  لفإنلخ عسيلسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايلطودلفللعقدادل نل جمال املعقال فس ليطونالسل

اعزل لعقنتز الد علك مليصدخل عم سالمعلفومقاليلفزعالملللوااليلجألا هليفاسفل لعق ئزسزي.لليقهذعلعقعجمالل

ي عملالاليلعقتزاالاليلعقثتزوزالاليليع جلعم زالاليل االالدل الالدلسالالألعم.ليطألجالالدلعقودلالالدل الالنل لغزالال ععل االالملعقالال فسل

عالجميللعقلللطؤم ل ادلساألكلعق فمظل ادلعقتزاي ليكذق لفإنلساألكلعق فمظل ادلعقتزايلقال لعقودلالدل

يعقعجلعالالالع.ليعسالالالل مخع لقالالذق لطةالالالع العقأل  الاليلعقت لزالالاليلطو لفالالالم لل الالنلعقفألعئالالالدلعق فسالالزيليمق سالالالتيلقافالال خ

قسزنألقألجزيلعق فمظل ادلعقتزايل االدللحهالملع ساللفمخال النل تالمخ ل االملعقال فسلعالجالميللي االملعقال فسل

لعقتزاللقد عسيليفهملساألكلعق فمظل ادلعقتزايليعقوعول ادلط عزل .ل

يمق ستيلقاععم سزنلفاللل جالمال االمليط عولاذهلعقأل  يلعقت لزيلعقودلدل نلعقعةم زنلعقهم يلل

عق فسلعقتزال لد لطألض للاعزيللنلط كزلعقت ع يلعا شمخليليعق فسزيليعقل يألليلعقعدد يل االدلط عزاليل

عقجألعحدلعقعو فزي ليعقألجدعحزيليعةخعئزيلقساألكلعق فمظل ادلعقتزااليلي قال ل النلخال الع  طنالمهلدقالدل

البيئات 

 االيجابية

نقاط القوة 

الشخصية 

 للفرد

السمات 

الشخصية 

 اإليجابية

الجوانب 

الوجدانية 

 اإليجابية

سلوك 

 حماية البيئة 

 

 السعادة

 

 الهناء النفسي

النتائج 

اإليجابية 

 الداخلية

النتائج 

اإليجابية 

 الخارجية

البيئات 

والطباع 

 اإليجابية

سلوك 

 حماية البيئة 
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هم.لي  يال ادل ق لفإنلاذهلعقأل  يلعقت لزيلطفل ل فمازملي تمخ ل املعق فسلعالجميللعقلللطملط ميق

آفملليعسويلل ميلعقتم لزنلفلل جمال املعق فسلعقتزاللقل ميال ألضالأل معل النل تزالولعقو  اليلسالاألكل

عق فمظل ادلعقتزايلي دخل نل لغز ععل املعق فسلعالجميلل نل تزولع سللفمملعق فسالل ليعقسالومخا ل

لز االمل النلعقعلغزال عع لفةال  ل النلد الدعخليطد الزنل دالملزسلطدالزمليعقلفنز لعقت مئل ليعقه مملعق فسللي

 سلأللمعلساألكلعق فمظل ادلعقتزايلي ملللةع  ل نلليومخلف  زي لج تم لدقدلج دل عللاعزيلعقنل ل

 نللم لليلفم ازيلي ع يلد شمخليليطد لتزاليل دل  اليلعسالل مخع لدقالدل فالمازمل االملعقال فسلعالجالميللفاللل

لألكلعق فمظل ادلعقتزاي.لط عزيلعةيومخلعقعحلافيلقسا
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