
11

Vol6.No2.Winter 2017 

زیستی روستاییان در شهرستان خدابنده بر مبنای تئوری عوامل تأثیرگذار بر رفتار حفاظت محیط

ریزی شدهرفتار برنامه
 1خانلو، محمدمهدی گنج2، نسرین منگلی3لیال صفا

 جان. استادیار گروه ترویج، ارتباطا، و توسعه روستایی، دانشگاه زن1

 و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان. دانشجوی دکتری ترویج 2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان3

40/3169/ 30پذیرش:          2/34/3160دریافت: 

Affecting Factor on Villagers’ Pro-environmental Behavior in Khodabandeh 

County Based on Theory of Planned Behavior 
Leila Safa

1
, Nasrin Mangeli

2
, Mohammad Mahdi Ganjkhanlo

3

1. Assistant professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development,

University of Zanjan

2. PhD student, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of

Zanjan

3. MSc student, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of

Zanjan 
Received: 2016/12/23  Accepted: 2017/08/06 

 

 

 

 

  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رایانامه:  -نویسنده مسئولsafa@znu.ac.ir 

چکیده
زیست تهدید  جد  بر   ژاید ر  محیطزیستی  مر زه، مسائل محیط

گرر ن بر  ین  گد. در  ین ر وتا، بسیار   ز صاحبجو مع ر وتایی  یجاد کرده
باشند که زیستی میشکالت محیطریشه  صلی مبا رگد که رفتارشا   گساگی 

ضر ر   وت به طور دقیق مورد برروی قر ر  یرد. با توجه به  شمیت 
ژیمایشی با شدف برروی عو مل تأثیر ذ ر بر  -موضوع،  ین تحقیق توصیفی

ریز  شده زیستی ر وتاییان بر مبنا  تئور  رفتار برگامهرفتار حفاظت محیط
گفر  ز ورژروتان خاگو ر در  2354شش،  گجام  رفت. جام ه آمار   ین ژو 

وطح مناطق ر وتایی بخش وجاور د در شهروتان خد بنده  وتان زگجان 
گفر  ز آگان  ز  259، ت د د (2001)بود که با توجه به جد ل بارتلت   شمکار ن 

شا  ز     گتخاب شدگد. بر    ردآ ر  د ده یر  د  مرحلهطریق ر ش گموگه
گامه با گررونجی  ز رد  وتفاده شد. ر  یی محتو یی ژروش وتاگد  گامهژروش

متخصصان تأیید شده   ر  یی وازه   ژایایی  بز ر تحقیق گیز  ز طریق 
 یر ، مدل واختار    مدل برروی بر زش مدل در وه وطح مدل  گد زه

-کلی به دوت آمد. گتایج توصیفی حاکی  ز آن بود که رفتار حفاظت محیط
 3/29درصد(   ژایین ) 5/58وتاییان در وطوح متووط )زیستی بیشتر ر 

بین متغیرشا  گررش،  درصد( بود. شمچنین، گتایج تحقیق گشان د د که
شنجارشا   جتماعی   کنترل رفتار  درک شده با قصد  گجام رفتارشا  

زیستی   گیز قصد   شنجارشا   جتماعی با رفتار حفاظت حفاظت محیط
با توجه به گتایج د ر  جود د شت. بطه مثبت   م نیزیستی ر وتاییان ر محیط

 یوه شود که  ز طریق واز کارشا  تر یجی مختلف بهتحقیق، ژیشنهاد می
تر یجی، وطح د گش   آ اشی ر وتاییان در  -شا  آموزشیبر ز ر  د ره
زیست  فز یش د ده شده شا  حفاظتی  ز محیطشا   فنون ف الیتزمینه ر ش

زیست با تأکید شا  حمایتی بر   حفاظت  ز محیط، ویاوت   ز وو  دیرر
بر مشارکت ر وتاییان تد ین    جر  شود.

ریز  شده، زیستی، تئور  رفتار برگامهحفاظت محیط های کلیدی:واژه
گررش، شنجار  جتماعی، کنترل رفتار ، رفتار ر وتاییان.

Abstract 
Today, environmental issues have created a serious 
threat to environmental sustainability of rural commu-
nities. In this respect, many experts believe that human 
behaviors are the most important cause of environmen-
tal problems that it is necessary to be examined careful-
ly. Regarding the importance of the issue, the main 
objective of this descriptive- correlation research was to 
study of factors affecting villagers’ pro-environmental 
behavior based on theory of planned behavior. The sta-
tistical population of the research consisted of all vil-
lagers’ heads of households in Sojasroud district of 
Khodabandeh County in Zanjan Province (N= 2354). 
According to the Bartlett et al. (2001) Table, 259 of 
them were selected by a two-stage sampling method. 
Data collected using standard questionnaire. Content 
validity of the questionnaire was confirmed by a panel 
of experts. Construct validity and reliability of the re-
search instrument were confirmed through examining 
of model fit in three levels of measurement model, 
structural model and total model. The descriptive re-
sults showed that the most of villagers’ pro-
environmental behavior were at medium (58.5 percent) 
and low (29.3 percent) levels. Furthermore, the results 
indicated that there was a positive and significant rela-
tionship between attitude, social norms and perceived 
behavioral control with intention to perform pro-
environmental behavior. In addition to this, there was a 
positive and significant relationship between intention 
to perform pro-environmental behavior and social 
norms with villagers’ pro-environmental behavior. Ac-
cording to the results, it is suggested that villagers’ 
knowledge and awareness on methods and techniques 
of pro-environmental activities has been increased 
through the different extension mechanisms particularly 
holding the extension-education courses, and on the 
other hand, supportive policies to protect the environ-
ment to be made and implemented with emphasis on 
villagers participation.   
Keywords: Pro-environment, Theory of planned be-
havior, Attitude, Social norm, Behavioral control, Vil-
lagers’ behavior. 
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مقدمه
زیستی بر   گموگه کاشش منابع در قرن حاضر، مسائل محیط
ز یی، آلود ی شو ، کمبود آب، طبی ی، تغییر ت آب   شو ، بیابان

زیستی به شا  بزرگ    ز بین رفتن تنوع محیط کوویستمگابود  
شا   صلی مورد توجه بسیار   ز کشورشا  عنو ن یکی  ز گرر گی

 ;Laidlay, 2013قر ر  رفته  وت )جهان به  یوه جهان ووم 

He et al., 2016( در  ین زمینه، می   شمکار ن .)Mei et 

al., 2017زیستی با مسائلی شا  محیط( تأکید د رگد که بحر ن
شمچون ر گد ر  به رشد جم یت، شهرگشینی    وتفاده زیاد  ز 

زد یی   تشدید تغییر ت آب   شو یی شمر ه منابع طبی ی، جنرل
گاژذیر  وت. در  ین زمینه، بر  واس    ز آگها تفکیک شده

مطال ات ژرشمار  که  گجام  رفته  وت، بسیار   ز د گشمند ن 
بر  ین با رگد که رفتارشا   گسان به طور فز ینده به عنو ن علت   

ر ، شوگد،  ز  ینزیستی محسوب میریشه  صلی مشکالت محیط
گرر ن   د گشمند ن به حبشا   خیر توجه بسیار   ز صادر وال

ترین زیستی به منزله یکی  ز  صلیرفتارشا  حفاظت محیط
 Stegزیست جلب شده  وت )عو مل تأثیر ذ ر بر حفظ محیط

and Vek, 2009; Yildiz et al., 2011; Rhead et al., 

2015; Ruepert et al., 2016; Tang et al., 2017). 
 ع رفتارشایی  وت که زیستی شامل  گورفتار حفاظت محیط

دشد که واختار      تغییر میدوتروی به مو د    گرژ  ر  به  وگه
تنها کمترین خسارت ژویایی  کوویستم شیچ  وگه تغییر گکند   گه

زیست   رد شود، بلکه در صورت  مکان منجر به منف ت به محیط
به شمین منو ل،  .(Steg and Vek, 2009بر   آن گیز  ردد )

د رگد که ( بیان میTang et al., 2017  شمکار ن )تاگگ 
-   به شمار می،  قد مات آ اشاگهزیستیمحیطرفتارشا  حفاظت 

ر گد که تووط  فر د با شدف به حد قل رواگدن تأثیر منفی 
گرر شود. صرفزیست  گجام میشا   گسان   حفظ محیطف الیت

روون   زیستی، المحیط ز چروگری ت ریف رفتارشا  حفاظت 
(  ین رفتارشا ر  به وه دوته Larson et al., 2015شمکار ن )

-زیستزیستی   محیطوبک زگد ی حفاظتی، شهر گد  محیط

 گد. در  ین زمینه، وبک زگد ی بند  کرده ر یی  جتماعی تقسیم
حفاظتی به رفتارشا  متد  لی  شاره د رد که به طور م مول در 

-زیست  گجام می  حفظ محیططول ر ز تووط  فر د در ر وتا

جویی در مصرف  گرژ ،  وتفاده بهینه  ز منابع آب   شوگد. صرفه
غیره،  ز جمله رفتارشا  مرتبط با وبک زگد ی حفاظتی شستند. 

زیستی شامل مشارکت در تد ین    جر   شهر گد  محیط
بر    تخاذ    گجام تصمیماتی  زیستی   تالششا  محیطویاوت

زیست مؤثر و گند در حفظ منابع طبی ی   محیطت وت که می
شا  ویاوی مرتبط با شا   برگامهف الیتباشند. شرکت در 

، کمک مالی د  طلباگه بر   حل مسائل زیستیمحیطموضوعات 
  غیره،  ز جمله رفتارشا  مرتبط با شهر گد   زیستیمحیط
 ر یی  جتماعی، زیستدر خصوص محیطباشند. می زیستیمحیط

ین رفتارشا به ت امالت با  فر د جام ه بر    گتقال  طالعات    
-آ اشی د دن یا آموزش دیرر ن در مورد  شمیت حفاظت  ز محیط

-شا   تشکلزیست  شاره د رد که در  ین زمینه عضویت در  ر ه

ترین زیستی،  ز جمله مهمشا  ف ال در حوزه مسائل محیط
ه، شایان ذکر  وت که شوگد.  لبترفتارشا  مرتبط محسوب می

عال ه بر وه مؤلفه  شاره شده، با توجه به ماشیت    رتباط گزدیک 
زیست، در منابع مختلف به بخش مهم بخش کشا رز  با محیط

زیستی در قالب مؤلفه  قد مات دیرر   ز رفتارشا  حفاظت محیط
ترین  ین زیستی  شاره شده  وت که  ز مهممحیط -کشا رز 

شا  حیو گی به جا  کودشا   ن به  وتفاده  ز کودتو قد مات می
شیمیایی، بر رد گدن بقایا   یاشی به خاک، کاربرد بذ ر مقا م به 

 رز ،  وتفاده  ز منابع خشکی،  وتفاده حد قل  ز  د  ت خاک
شا  آبیار  تحت فشار  شاره کرد تجدیدژذیر    وتفاده  ز شیوه

(Wang et al., 2014.)
زیستی   لز م تشویق یت رفتارشا  محیطبا توجه به  شم

شا   خیر زیست، در وال فر د در ر وتا  حفاظت  ز محیط
تر ریشه رفتارشا  گامت ارف محققان مختلف بر   درک عمیق

شایی حلزیست   در عین حال  ر ئه ر ه گسان در مو جهه با محیط
تار شا  متفا تی ر  در  رتباط با رفبر   رفع  ین مشکل، تئور 

 Abdul Rashid and گد )زیستی مطرح کردهمحیط

Mohammd, 2012تو ن به تئور  ترین آگها می( که  ز مهم
(، Stern et al., 1995شنجار  وترن   شمکار ن ) -با ر - رزش

(، تئور  Schwartz, 1970واز  شنجار شو رتز )تئور  ف ال
کنش (، تئور  Ajzen, 1991ریز  شده آیون )رفتار برگامه

(   Fishbein and Ajzen, 1988بین   آیون )م قوالگه فیش
ریز  شده وایر مو رد  شاره کرد. در  ین میان، تئور  رفتار برگامه

شناوی  جتماعی  وت، به ترین تئور  رفتار  در ر  نکه م ر ف
مثابه ر ه حلی  وت که بر   تغییر    صالح رفتار در بسیار   ز 

 ,.Fengjiao et alقر ر  رفته  وت ) مطال ات مورد  وتفاده

2013; Sawitri et al., 2015; Rhead et al., 2015; 

Teo et al., 2016; Alzahrani et al., 2017; Goh et 

al., 2017ریز  شده بر  ین (.  یده  صلی گرریه رفتار برگامه
موضوع  وتو ر  وت که یک کنش یا رفتار در ژی یک زگجیره 

 (   گشاگهZareshahabadi et al., 2016عو مل ر   د ده )
آماد ی یک شخص بر    گجام برخی  ز رفتارشا  خاص که 

-شود، عامل مستقیمی  وت که بر رفتار تأثیر میقصد گامیده می

(.  لبته، خود قصد گیز تحت Fengjiao et al., 2013 ذ رد )
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تأثیر وه مؤلفه گررش، شنجارشا   جتماعی   کنترل رفتار  
. گررش فرد گسبت به رفتار خود که مربوط 1ه قر ر د رد؛ درک شد

به با رشا  یک فرد در مورد یک رفتار با توجه به گتایج   
. 2( ؛ Blok et al., 2015شود )ژیامدشا  آن رفتار می

شنجارشا   جتماعی که به عنو ن  گ کاس فشارشا   جتماعی 
خاص در گرر درک شده در ر بطه با  گجام یا عدم  گجام یک رفتار 

.کنترل رفتار  3(   Fengjiao et al., 2013شود ) رفته می
درک شده که به منزله درک  فر د  ز تو گایی خود در  گجام یک 

(. به Alzahrani et al., 2017شود )رفتار خاص ت ریف می
ریز  ( در گرریه رفتار برگامهAjzen, 1991طور خالصه، آیون )

رش  فر د گسبت به یک رفتار خاص کند، شر چه گرشده بیان می
تر   شنجار  جتماعی   کنترل رفتار  درک شده در مورد مطلوب

آن رفتار بیشتر باشد، فرد  گریزه   قصد باالتر  ر  بر    گجام 
 Warsame and Mugambiرفتار  ز خود گشان خو شد د د )

Ireri, 2016 با در گرر  رفتن  شمیت   جام یت  ین گرریه در .)
شا   خیر مطال ات زیستی در والبینی رفتارشا  محیطژیش

د خلی   خارجی ژرشمار   گجام  رفته که در  د مه به طور 
 خالصه به تبیین گتایج برخی  ز آگها ژرد خته شده  وت. 

( در تحقیق Wauters et al., 2010  ترز   شمکار ن )
رل شا  کنتخود با عنو ن برروی عو مل مؤثر بر ژذیرش ف الیت

ریز  شده در کشور فروایش خاک بر  واس تئور  رفتار برگامه
ترین بلویک دریافتند که در میان متغیرشا  مورد مطال ه مهم

شا  شا گررش  فر د گسبت به ف الیتعامل در ژذیرش  ین ف الیت
حفاظت  ز خاک بود   قصد رفتار ، گررش   شنجارشا  

ت به  فر د  که  جتماعی بین طرفد ر ن حفاظت  ز خاک گسب
د ر  با زیستی گبودگد، تفا ت م نیشا  محیططرفد ر ف الیت

 Menatizadeh andز ده   زماگی )یکدیرر د شتند. منتی

Zamani, 2012زیستی ز رعان ( در تد ین مدل رفتار محیط
ریز  شده به  ین شهروتان شیر ز با  وتفاده  ز گرریه رفتار برگامه

غیر کنترل محسوس رفتار   شنجارشا  گتیجه رویدگد که د  مت
 جتماعی تأثیر بیشتر  بر قصد ز رعان بر    گجام رفتارشا  

زیستی د شتند. شمچنین، متغیرشا  قصد  گجام رفتارشا  محیط
زیستی، کنترل محسوس رفتار، شنجارشا   جتماعی   محیط

زیستی به ترتیب بیشترین تأثیر ر  بر  گجام رفتارشا  گررش محیط
( در 2014زیستی ز رعان د شتند. زگدحسامی   ژر ینچی )طمحی

ریز  شده در رفتار برگامه کار یر  گرریهژو شش خود ژیر مون به
کنند ان دریافتند که شنجارشا  برروی قصد خرید وبز مصرف

زیستی بر قصد خرید  جتماعی   گررش گسبت به مسائل محیط
فتار وبز تأثیر مثبت   وبز تأثیر ذ ر بوده   قصد خرید وبز بر ر

د ر  د شت. شمچنین، گتایج  ین تحقیق حاکی  ز آن بود که م نی
بینی ترین عامل ژیشزیستی مهمگررش گسبت به مسائل محیط

 ,.Yazdanpanah et alژناه   شمکار ن )کننده رفتار بود. یزد ن

شا  ژاک ( در برروی عو مل مؤثر بر قصد ژذیرش فنا ر 2015
د ر ن بندرعباس دریافتند که گررش، کنترل  لخاگهدر ت ا گی 

درصد  ز  49رفتار  درک شده   شنجارشا   جتماعی در مجموع 
تغییر ت متغیر قصد ر  تببین کردگد. شمچنین، شنجارشا  

-بینی کنندۀ  صلی قصد آگان در بهد ر ن ژیش جتماعی  لخاگه

 ن شا  کنترل بیولوژیکی بود. میجر   شمکارکار یر  ر ش
(Meijer et al., 2015 در برروی تأثیر  ب اد تئور  رفتار )

ژا در ریز  شده بر کاشت درخت تووط کشا رز ن خردهبرگامه
مالز  مشخص کردگد، کشا رز گی که در ژنج وال  ذشته درختان 

کار  شرکت کرده   بیشتر  کاشته بودگد، بیشتر در مر وم درخت
مچنین،  ین  فر د  ز گررش کار  بودگد. ششا  درختعضو  گجمن

مساعدتر   شنجارشا   جتماعی   کنترل رفتار  درک شده 
بیشتر  گسبت به کشا رز گی که در ژنج وال  ذشته شیچ درختی 
گکاشته بودگد، برخورد ر بودگد. در ژو شش دیرر ، ماگچا   یودر 

(Mancha and Yoder, 2015به برروی تأثیر وازه )  شا
-ریز  شده بر قصد رفتارشا  واز ار با محیطتئور  رفتار برگامه

 گد. با توجه به گتایج  ین ژو شش، آ اشی   ت ریف زیست ژرد خته
زیست تأثیر قابل توجهی بر  فر د  ز چروگری حفاظت  ز محیط

زیست در بر بر شا  واز ار با محیطقصد آگان در بر ز رفتار
ف زیستی د شت    فر د در مناطق مختلمشکالت محیط

خود، گررش   شنجارشا   جتماعی  جغر فیایی با توجه به فرشنگ
  کنترل رفتار  درک شده متفا تی گسبت به قصد رفتارشا  

زیست گشان د دگد. در گهایت،  و   شمکار ن واز ار با محیط
(Goh et al., 2017 در ژو ششی با عنو ن عدم  گطباق مدل  )

شا  ملی زیست در ژارکریز  شده در بین طرفد ر ن محیطبرگامه
بینی گشان د دگد که شنجارشا   جتماعی بیشترین تأثیر ر  در ژیش

 ذ ر   فر د در  یجاد فضا  وبز د شت   ژس  ز میز ن ورمایه
 ین متغیر، گررش   کنترل رفتار  درک شده د ر   بیشترین 

زیستی شا  محیطتأثیر بر درک  فر د در خصوص  رزش
   بهبود فضا  وبز بودگد.  ذ ر  بر ورمایه

با توجه به مطالب  شاره شده، شدف  صلی  ین تحقیق برروی 
زیستی ر وتاییان بر عو مل تأثیر ذ ر بر رفتار حفاظت محیط

ریز  شده بود. با در گرر  رفتن شدف   مبنا  تئور  رفتار برگامه
محد ده موضوعی  ین ژو شش   گیز مد گرر قر ر د دن مطالب 

شا  ژیشین، مدل گرر   ین ژو شش در در بخش  شاره شده
( ترویم شده  وت. 1شکل )
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 زیستی ر وتاییان. مدل گرر  ژو شش: عو مل تأثیر ذ ر بر رفتار حفاظت محیط1شکل 

شا با توجه به مدل گرر  ژو شش   ر  بط ترویم شده، فرضیه
  ین تحقیق شامل مو رد زیر بودگد: 

زیستی  گجام رفتارشا  حفاظت محیط : گررش گسبت به1فرضیه  -
 د ر  بر قصد  گجام  ین رفتارشا  وت؛ د ر    ثر مثبت   م نی

: شنجارشا   جتماعی درباره  گجام رفتارشا  حفاظت 2فرضیه  -
د ر  بر قصد  گجام  ین رفتارشا زیستی د ر    ثر مثبت   م نیمحیط
  وت؛
جام رفتارشا  حفاظت : کنترل رفتار  درک شده درباره  گ3فرضیه  -

د ر  بر قصد  گجام  ین رفتارشا زیستی د ر    ثر مثبت   م نیمحیط
  وت؛
زیستی د ر    ثر : قصد  گجام رفتارشا  حفاظت محیط4فرضیه  -

 د ر  بر  گجام  ین رفتارشا  وت؛مثبت   م نی
زیستی : گررش گسبت به  گجام رفتارشا  حفاظت محیط5فرضیه  -

 د ر  بر  گجام  ین رفتارشا  وت؛ت   م نید ر    ثر مثب
: شنجارشا   جتماعی درباره  گجام رفتارشا  حفاظت 6فرضیه  -

 د ر  بر  گجام  ین رفتارشا  وت   زیستی د ر    ثر مثبت   م نیمحیط
: کنترل رفتار  درک شده درباره  گجام رفتارشا  حفاظت 7فرضیه  -

 ر  بر  گجام  ین رفتارشا  وت. دزیستی د ر    ثر مثبت   م نیمحیط

 شناسی پژوهشروش
شناختی،  ین تحقیق  ز گرر میز ن کنترل به لحاظ ر ش

شا،  متغیرشا، غیرآزمایشی   توصیفی،  ز گرر ر ش  ردآ ر  د ده
شا،  ز گوع  مید گی   در گهایت به لحاظ قابلیت ت میم یافته

، تمامی آید. جام ه آمار   ین ژو شش ژیمایشی به شمار می
ورژروتان خاگو ر در وطح مناطق ر وتایی بخش وجاور د در 

خاگو ر  2354شهروتان خد بنده  وتان زگجان بود که ت د د آگها 
بالغ   شا  آق باشد. بخش وجاور د د ر   د  دشستان به گام می

(، 2001باشد. بر  واس جد ل بارتلت   شمکار ن ) وجاور د می
د. با توجه به توزیع گامتناوب گفر ت یین ش 259حجم گموگه 

شا در وطح د  دشستان مورد مطال ه، بر   دوتیابی به گموگه
    یر  د  مرحله شا  ز ر ش گموگه گامهشا   تکمیل ژروش گموگه

شا  مورد  وتفاده شده، به گحو  که در مرحله   ل دشستان
مطال ه به عنو ن طبقات در گرر  رفته شده   با  وتفاده  ز ر ش 

   با  گتساب متناوب، ت د د گموگه مورد گیاز در   یر  طبقهگموگه
(   در مرحله د م، بر   1شر یک  ز طبقات برآ رد  ردید )جد ل 

 یر   تصادفی شا در د خل طبقات  ز ر ش گموگه گتخاب گموگه
واده بهره  رفته شد. 
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 ص یافته به شر یک  ز طبقاتشا   ختصا ت د د کل ر وتاییان مورد مطال ه   گموگه. 1جدول 

شا وامی دشستانشماره  ت د د گموگه  ختصاص یافته جم یت ر وتا )خاگو ر( گام ر وتا 

1
بالغآق

13915آبادگصرت

25128زرگد2

3

وجاور د

23926چنرور 

13615ده جالل4

22425ینرجه5

11312آبادکشک6

12514محمدآباد7

14416رورچن8

49054خند ب9

49354چوزک10
2354259جمع کل

 1396شا  تحقیق، : یافتهمنبع

گامه  وتاگد رد بود شا در  ین تحقیق ژروش  بز ر  ردآ ر  د ده
که به طور عمده بر   تد ین آن  ز مطال ات   گگ   شمکار ن 

(Wang et al., 2014( الروون   شمکار ن ،)Larson et 

al., 2015( ژارک   )Park, 2012 وتفاده شد.  فز ن بر  )
  ، بخش  صلی ژروشنامه  حرفه-شا  فرد  بخش مشخصه
ر وتاییان زیستی محیطشا  مرتبط با ونجش رفتار  شامل مقیاس

زیست )وه ژروش(، ژروش(، گررش گسبت حفاظت  ز محیط 16)
(، زیست )وه ژروششنجارشا   جتماعی درباره حفاظت  ز محیط

زیست )چهار کنترل رفتار  درک شده بر   حفاظت  ز محیط
)وه ژروش( زیستی محیطژروش(   قصد  گجام  قد مات حفاظت 

بود که بر   ونجش آگها  ز طیف لیکرت ژنج وطحی  وتفاده 
شد.  لبته، شایان ذکر  وت که مقیاس ونجش رفتار حفاظت 

شامل ر وتاییان خود  ز چهار زیربخش مختلف  زیستیمحیط
 ر یی  جتماعی )وه ژروش(، وبک زگد ی حفاظتی زیستمحیط

)وه ژروش(    قد مات زیستی محیط)ژنج ژروش(، شهر گد  
)ژنج ژروش( تشکیل شده بود. ر  یی زیستی محیط -کشا رز 

گامه با گررونجی  ز  وتاد ن د گشراه زگجان   محتو یی ژروش
نرور برروی ر  یی ژس  ز  گجام  صالحات ضر ر  تأیید شد. به م

وازه شامل ر  یی شمرر    ر  یی تشخیصی   ژایایی  بز ر 
 یر ،   یر  به برروی بر زش مدل در وه وطح مدل  گد زه  گد زه

 Davari andمدل واختار    مدل کلی تحقیق ژرد خته شد )

Rezazadeh, 2013; Hair et al., 2013 که گتایج حاصل )
 رده شده  وت. در ر بطه با ژایایی ( آ2(   )1 ز آگها در جد  ل )

، 5/0 یر  بر ژایه وه م یار بار عاملی بر بر یا بزر تر  ز  مدل  گد زه

CR  ژایایی ترکیبی ) 5/0آلفا  کر گباخ بر بر یا بزر تر  ز 
( بر بر 1

 یر  مورد مطال ه  ، ژایایی شر ششت مدل  گد زه7/0یا بزر تر  ز 
، شایان ذکر  وت که  ز بین (.  لبته2در حد مناوب بود )جد ل 

من م تقدم که "متغیرشا  آشکار مورد مطال ه در مدل، د  متغیر 
، به طور کامل زیستیمحیط گجام/ عدم  گجام  قد مات حفاظت 

-من  حساس می"   "(P_pbc3فقط به خود من بستری د رد )

خارج  ز کنترل   زیستی محیطکنم که  گجام  قد مات حفاظت 
کنترل رفتار  »در متغیر ژنهان  "(P_pbc4ر د رد ) ختیار من قر 
 ز  5/0به دلیل د شتن بار عاملی کمتر  ز (« PBCدرک شده )

شا  مختلف ر  یی    فر یند تحلیل حذف شده   وپس، شاخص
ژایایی محاوبه شد. در خصوص ر  یی شمرر ، با در گرر  رفتن 

AVE ینکه مقد ر میاگرین   ریاگس  وتخر ج شده )
  ( بر 2

بود،  5/0تر  ز  یر  بزرگ تمامی متغیرشا  ژنهان در مدل  گد زه
ر ،  بز ر تحقیق د ر   ر  یی شمرر   مناوبی بود. در مورد   ز  ین

ر  یی تشخیصی، با توجه به  ین که مقد ر میاگرین   ریاگس 
 وتخر ج شده بر   ششت متغیر ژنهان مورد مطال ه در مدل  ز 

ASVریاگس مشترک )مقادیر میاگرین مجذ ر   
(   حد کثر 3

MSVمجذ ر   ریاگس مشترک )
( بین تمامی متغیرشا  ژنهان 4

تر بود، در گتیجه،  بز ر تحقیق ر  یی تشخیصی مناوبی بزرگ
 (.2( )جد ل Hair et al., 2010د شت )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Composite Reliability

2. Average Variance Extracted

3.Average Shared Squared Variance

4. Maximum Shared Squared Variance
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  یر  تحقیق شا   گد زه خالصه گتایج به دوت آمده در مورد بر زش مدل. 2جدول 
بار عاملیمتغیر آشکار )گماد در مدل(گماد در مدل(متغیر ژنهان )

 ر یی  جتماعی زیستمحیط
(Social)

کنم  طالعات خود ر  به آگها  گتقال دشم زیستی با دیرر ن صحبت کرده   تالش میمن درباره موضوعات محیط
(A_so1.)

900/0

643/0 (.A_so2کنم )مشارکت می زیستیشا  محلی ف ال در حوزه مسائل محیطشا   تشکلمن در  ر ه
864/0 (.A_so3زیستی شمکار  کنم )زیست   حل مسائل محیطمن تمایل د رم با وایر  فر د به منرور حفاظت  ز محیط

AVE ،741/0=Cronbach’s Alpha ،849/0=CR ،227/0=MSV   192/0=ASV=657/0شا  ر  یی   ژایایی:  شاخص

 Lifeوبک زگد ی حفاظتی )

Style)

شا   ضافی،  وتفاده  ز لباس  رم در جویی در مصرف  گرژ  )شمچون خاموش کردن المپمن  قد مات مرتبط با صرفه
 (.A_sl1دشم )منزل در مو قع ورد وال   غیره( ر   گجام می

600/0

-ه( به جا  ووختشا  خورشید ، باد    غیرکنم  ز منابع  گرژ  تجدیدژذیر )ماگند  گرژ من تا حد  مکان تالش می

 (.A_sl2شا  فسیلی ) عم  ز گفت، بنزین   غیره(  وتفاده کنم )
792/0

680/0(.A_sl3جویی کنم )کنم در مصرف آب )در منزل یا مزرعه( صرفهمن تالش می
م شا  ژالوتیکی د رشا   بطر من توجه زیاد  به بازیافت    وتفاده مجدد  ز مو د ز ئد   ضای ات ماگند کسیه

(A_sl4.)
866/0

کنم آ ر  میزیست د ر گریخته   یا   ر در جایی زباله ببینم، آگها ر  جمعشا  خود در محیطمن شیچراه زباله
(A_sl5.)

864/0

AVE ،823/0=Cronbach’s Alpha ،876/0=CR ،387/0=MSV   298/0=ASV=589/0شا  ر  یی   ژایایی:  شاخص

زیستی شهر گد  محیط
(Citizen)

623/0 (.A_ci1کنم )زیستی مشارکت میشا  ویاوی مرتبط با مسائل محیطشا   برگامهمن در ف الیت
895/0 (.A_ci2رواگم )ربط میشا   گهادشا  ذ زیستی ببینم، آن ر  حتماً به  طالع وازمان  ر در جایی یک مشکل محیط

719/0 (.A_ci3تی کمک مالی کنم )زیسمن حاضرم به صورت د  طلباگه بر   حل مسائل محیط
AVE ،607/0=Cronbach’s Alpha ،795/0=CR ،302/0=MSV   115/0=ASV=569/0شا  ر  یی   ژایایی:  شاخص

زیستی محیط - قد مات کشا رز 
(Agri)

یی ر  به شا  بیولوژیک  وتفاده کرده   میز ن مصرف وموم شیمیاشا   یاشی،  ز ر شبر   مبارزه با آفات   بیمار 
 (.A_ag1رواگم )حد قل می

869/0

کنم      بار گی  وتفاده میشا  گوین شمچون آبیار  قطرهبر    وتفاده بهینه  ز منابع آب در وطح مزرعه،  ز فنا ر 
(A_ag2.)

912/0

547/0(.A_ag3کنم )به جا  ووز گدن بقایا   یاشی در وطح مزرعه، آگها ر  در خاک مخلوط می
894/0 (.A_ag4کنم تا حد  مکان  ز کودشا  وبز   حیو گی به جا  کودشا  شیمیایی  وتفاده کنم )ی میو 

886/0 (.A_ag5کنم )شا  بذر با گیاز آبی کم   مقا م به خشکی  وتفاده میبر   کاشت محصوالت مختلف،  ز رقم
AVE ،904/0=Cronbach’s Alpha، 917/0=CR ،246/0=MSV   139/0=ASV=694/0شا  ر  یی   ژایایی:  شاخص

قصد  گجام  قد مات حفاظت 
(Intentionزیستی )محیط

873/0(.P_int1زیستی ر  در آینده  گجام دشم )من قصد د رم که  قد مات حفاظت محیط
820/0(.P_int2 م )ریز  کردهزیستی در آینده برگامهمن بر    گجام  قد مات حفاظت محیط

915/0(.P_int3زیستی ر   گجام دشم )کنم که  قد مات حفاظت محیطحاضر، تالش می من در حال
AVE ،839/0=Cronbach’s Alpha ،903/0=CR ،293/0=MSV   262/0=ASV=757/0شا  ر  یی   ژایایی:  شاخص

گررش گسبت به حفاظت  ز 
 (Attitudeزیست )محیط

568/0 (.P_att1ب    رزشمند  وت )زیستی خوبه گرر من  گجام  قد مات حفاظت محیط
زیست تو گد ماگع تخریب محیطزیستی وودمند بوده   به طور قابل توجهی میبه گرر من  گجام  قد مات حفاظت محیط

 (.P_att2شود )
945/0

923/0 (.P_att3بخش  وت )بخش   لذتزیستی بر   من رضایت گجام  قد مات حفاظت محیط
AVE ،767/0=Cronbach’s Alpha ،864/0=CR ،189/0=MSV   110/0=ASV=689/0ژایایی: شا  ر  یی    شاخص

شنجارشا   جتماعی درباره 
(SNزیست )حفاظت  ز محیط

زیستی ر   گجام دشم کنند که من بایستی  قد مات حفاظت محیطبیشتر  فر د  که گرر آگها بر   من مهم  وت، فکر می
(P_sn1.)

904/0

کنند زیستی ر   گجام دشم، بیشتر  فر د  که گرر آگها بر   من مهم  وت، من ر  تأیید می مات حفاظت محیط  ر من  قد
(P_sn2.)

923/0

777/0 (. P_sn3زیستی ر   گجام دشم )کنم،  ین  گترار  ز من  جود د رد که  قد مات حفاظت محیطبه طور کلی،  حساس می
AVE ،837/0=Cronbach’s Alpha ،903/0=CR ،161/0=MSV   151/0=ASV=758/0شا  ر  یی   ژایایی:  شاخص

کنترل رفتار  درک شده بر  
(PBCزیست )حفاظت  ز محیط

930/0 (.P_pbc1تو گم آگها ر   گجام دشم )زیستی بر   من آوان بوده   من به ر حتی می گجام  قد مات حفاظت محیط
زیستی برخورد ر بوده   گیاز  به آموزش در  ین زمینه جام  قد مات حفاظت محیطمن  ز  طالعات   مهارت کافی بر    گ

 (.P_pbc2گد رم )
567/0

زیستی، به طور کامل فقط به خود من بستری د رد من م تقدم که  گجام/ عدم  گجام  قد مات حفاظت محیط
(P_pbc3.)

402/0

446/0 (.P_pbc4ی خارج  ز کنترل    ختیار من قر ر د رد )زیستکنم که  گجام  قد مات حفاظت محیطمن  حساس می
AVE ،569/0=Cronbach’s Alpha ،734/0=CR ،308/0=MSV   239/0=ASV=593/0شا  ر  یی   ژایایی:  شاخص

1396شا  تحقیق، : یافتهمنبع
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 یر  تحقیق، در  ژس  ز تأیید مناوب بودن بر زش مدل  گد زه
 زش مدل واختار  تحقیق بر  واس د  ین مرحله به برروی بر

Rشاخص 
ز  بر  )بیاگرر میز ن تأثیر متغیرشا  ژنهان بر ن 2

Qز (    در ن
بینی مدل( ژرد خته شد  )گشان دشنده قدرت ژیش 2

(Davari and Rezazadeh, 2013 که گتایج به دوت آمده )
( آ رده شده  وت. با توجه به گتایج مندرج در 3 ز آگها در جد ل )

R(، مقد ر د  شاخص 3 ل )جد
2  Q

بر   متغیر ژنهان  2

زیستی   ژنج متغیر ز   مرتبه د م رفتار حفاظت محیط در ن
 ر یی  جتماعی، زیستز   مرتبه   ل شامل محیطژنهان در ن

زیستی،  قد مات وبک زگد ی حفاظتی، شهر گد  محیط
-زیستی   قصد  گجام  قد مات حفاظت محیطمحیط -کشا رز 

ر ، مدل واختار  تحقیق  ی، در حد مناوب بوده    ز  ینزیست
 د ر   بر زش مطلوب بود.

 خالصه گتایج به دوت آمده در مورد بر زش مدل واختار  تحقیق .3جدول 

Rمقد ر ز  متغیر ژنهان در ن
Qمقد ر 2

2

758/0454/0 ر یی  جتماعیزیستمحیط
867/0517/0وبک زگد ی حفاظتی

772/0413/0زیستییطشهر گد  مح
424/0217/0زیستیمحیط - قد مات کشا رز 

521/0378/0زیستیقصد  گجام  قد مات حفاظت محیط
789/0282/0زیستیرفتار حفاظت محیط

Rمقد ر  وتاگد رد 
2 : R

2
R<0.67 تأثیر ض یف؛  0.19>

2
R تأثیر متووط    0.19<

2
تأثیر قو  0.67<

Qمقد ر  وتاگد رد 
2 : Q

2
Q<0.15 قدرت ض یف؛ 0.02>

2
Q قدرت متووط    0.02<

2
قدرت قو  0.35<

 1396شا  تحقیق، : یافتهمنبع

 یر     شا   گد زه در گهایت، ژس  ز برروی بر زش مدل
واختار  تحقیق    طمینان  ز مناوب بودن آگها، در مرحله ووم 

GOFبه برروی بر زش کلی مدل تحقیق بر  واس شاخص 
1 

ضرب  شده  وت.  ین شاخص به صورت مجذ ر حاصلژرد خته 
ز  در میاگرین مقادیر  میاگرین ضریب ت یین متغیرشا  در ن

شود که   شتر کی متغیرشا  مورد مطال ه در مدل محاوبه می
به دوت آمد که در حد مناوب  661/0مقد ر آن در  ین تحقیق 

(. Mohsenin and Asfidani, 2014باشد )( می25/0)باال  
ر ، بر زش کلی مدل در وطح مطلوبی بوده   در  د مه   ین  ز
شا  تحقیق ژرد خت؛ شایان ذکر  وت  تو ن به آزمون فرضیه می

  ضر یب  tشا  تحقیق  ز مقادیر  که به منرور آزمون فرضیه
شا  تحقیق   وتاگد رد شده مربوط به مسیرشا  شر یک  ز فرضیه

صل  ز آگها  شاره شده شود که در  د مه به گتایج حا  وتفاده می
   SPSS فز رشا   شا با  وتفاده  ز گرم  وت. تجزیه   تحلیل د ده

Smart PLS   گجام  رفت.  لبته،  شاره به  ین گکته گیز ضر ر 
بند  ژاوخرویان بر  وت که در بخش توصیفی، بر    ر ه

حسب گررش، شنجارشا   جتماعی، کنترل رفتار  درک شده، 
زیستی در وطوح ژایین )گامطلوب(، محیط قصد   رفتار حفاظت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Goodness of Fit

متووط )گسبتاً مطلوب(   باال )مطلوب(،  ز شاخص تفا ت  گحر ف 
ISDMم یار  ز میاگرین )
( به صورت زیر  وتفاده شد 2

(Gangadharappa et al., 2007:) 
 -mean(: Bمتووط ) .2؛ A < mean- ½ Sd(: Aژایین ) .1

½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sd   باال  .3؛(C :)C > mean+ 

½ Sd. 

 های پژوهشیافته
توزیع فر   گی ر وتاییان بر حسب گررش، شنجارشا  
- جتماعی، کنترل رفتار  درک شده، قصد   رفتار حفاظت محیط

طور که  ز گتایج ( گشان د ده شده  وت. شمان4زیستی در جد ل )
شود، بیشترین فر   گی در چهار متغیر شنجارشا  مشخص می
درصد(،  3/68درصد(، کنترل رفتار  درک شده ) 4/63) جتماعی 
درصد( مربوط به طبقه متووط  5/58درصد(   رفتار ) 7/53قصد )

درصد( مربوط به طبقه باال بود. گکته  2/49  در متغیر گررش )
زیستی بیشتر قابل توجه آن  وت که رفتار حفاظت محیط

  متووط درصد(  3/29ر وتاییان مورد مطال ه در وطح ژایین )
درصد  ز ژاوخرویان  2/12درصد( بوده   تنها در حد د  5/58)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Interval of Standard Deviation from the Mean
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 زیستی باالیی د شتند.رفتار حفاظت محیط
 توزیع فر   گی ژاوخرویان بر حسب متغیرشا   صلی مورد مطال ه .4جدول 

متغیر مورد برروی
)بر حسب درصد( ISDMوطوح بر  واس شاخص 

باال متووط ژایین 

2/49 4/133/37گررش 

22 6/144/63شنجارشا   جتماعی 

3/7 3/68 4/24 کنترل رفتار  درک شده

3/297/531/17قصد 

3/295/582/12رفتار 

1396شا  تحقیق، : یافتهمنبع

شده در مدل گرر   در  ین بخش با توجه به ر  بط فرض
ژو شش، به برروی  ثر ت متغیرشا  مستقل بر متغیرشا    بسته 

واز  م ادالت واختار     حقیق با  وتفاده  ز ر ش مدلت
)با  وتفاده  1، در د  حالت  عد د م ناد ر Smart PLS فز ر  گرم

شا  ژو شش    ( بر   آزمون فرضیه2واز   ز فرمان خود رد ن
( بر   برروی 4)با  وتفاده  ز فرمان  لروریتم 3تخمین  وتاگد رد

خته شد که گتایج به دوت آمده شدت تأثیر متغیرشا بر یکدیرر ژرد 

( آ رده شده  وت. شماگطور که  ز جد ل 2(   شکل )5در جد ل )
( ژید وت به غیر  ز ر بطه بین د  متغیر گررش   کنترل رفتار  5)

محاوبه شده بر   وایر ر  بط مورد  tدرک شده با قصد، مقادیر 
ه، بیشتر بوده   در گتیج 96/1مطال ه در مدل مفهومی تحقیق  ز 

مورد تأیید قر ر  رفتند؛ در  6   4، 3، 2، 1شا  شماره فرضیه
 تأیید گشدگد.  7   5شا  حالی که بر  واس گتایج تحقیق، فرضیه

خالصه گتایج به دوت آمده  ز مدل واختار  کلی تحقیق .5جدول 

گتیجه آزمون tمقادیر  خطا   وتاگد رد ضریب  وتاگد رد شده فرضیه تحقیق

(1تأیید فرضیه )183/4**295/0071/0قصدگررش

(2تأیید فرضیه )739/3**286/0077/0قصد شنجارشا   جتماعی

( 3تأیید فرضیه )027/4*338/0084/0قصد  کنترل رفتار  درک شده

(4تأیید فرضیه )032/15**782/0052/0رفتار قصد

(5) عدم تأیید فرضیه060/0477/0-029/0رفتارگررش

(6تأیید فرضیه )134/2**169/0079/0رفتارشنجارشا   جتماعی

(7عدم تأیید فرضیه )011/0059/0190/0رفتارکنترل رفتار  درک شده 
1396شا  تحقیق، : یافتهمنبع 01/0د ر  در وطح  م نی**

( گیز مشخص 2شماگروگه که  ز گتایج به دوت آمده  ز شکل )
ر گررش، شنجارشا   جتماعی   کنترل رفتار شود، وه متغی می

درصد  ز   ریاگس قصد  گجام رفتارشا  1/52درک شده در حد د 

زیستی ر  تبیین کردگد. شمچنین،  ین وه متغیر به حفاظت محیط
درصد  ز   ریاگس  گجام  9/78شمر ه متغیر قصد، در حد د 

. زیستی ر وتاییان ر  تبیین گمودگدرفتارشا  حفاظت محیط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. t-values

2. Bootstrapping

3. Standardized estimation

4. Algorithm
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(1396شا  تحقیق، )منبع: یافته 1مدل واختار  کلی تحقیق در حالت تخمین ضر یب مسیر .2شکل 

 گیریبحث و نتیجه
شا  آگها   تغییر ت رشد جم یت   آلود ی حاصل  ز ف الیت

زیست بر   شا ر  در مورد حفظ محیط قلیمی قرن  خیر، گرر گی
(؛  ز Movahedi et al., 2017گسل آینده بیشتر کرده  وت )

وو  دیرر،  مر زه، با توجه به  ثر ت مضر وبک زگد ی در جو مع 
مختلفی شمچون  ز بین رفتن  زیستیمحیطر وتایی، مشکالت 

، کم آبی، آلود ی آب   شو ،  فز یش ور   زیستیمحیطتنوع 
زیست صد   محیطی   غیره  تهدید جد  بر   ژاید ر  محیط

- گد. در  ین ر وتا، بسیار   ز صاحبکرده جو مع ر وتایی  یجاد

دشی رفتار ر وتاییان به ومت گرر ن بر با رگد که تغییر   جهت
منجر به کاشش مشکالت  زیستیمحیطرفتارشا  حفاظت 

شود. آگچه مسلم زیست می   فز یش ژاید ر  محیط زیستیمحیط
 وت در  ین زمینه ضر ر   وت با برروی  ض یت موجود به 

 یر  رفتارشا  حفاظت شناخت عو مل تأثیر ذ ر بر شکل درک  
در بین ر وتاییان ژرد خته شود. با در گرر  رفتن  زیستیمحیط

 شمیت موضوع،  ین تحقیق با شدف  صلی برروی عو مل 
ر وتاییان بر مبنا   زیستیمحیطتأثیر ذ ر بر رفتار حفاظت 

گتایج تحقیق  ریز  شده  گجام  رفت. بر  واستئور  رفتار برگامه
مشخص شد که فرضیه   ل تحقیق مورد تأیید قر ر  رفته   

 1د ر  بر قصد   گجامگررش ر وتاییان د ر    ثر مثبت   م نی
بود که  ین یافته با گتایج  زیستیمحیطرفتارشا  حفاظت 

 ,Menatizadeh and Zamaniز ده   زماگی )منتی تحقیقات

 ,.Yazdanpanah et alژناه   شمکار ن )(، یزد ن2012

(، میجر Mancha and Yoder, 2015(، ماگچا   یودر )2015
 Goh(    و   شمکار ن )Meijer et al., 2015  شمکار ن )

et al., 2017 شمخو گی د شت. در  ین باره،  د    چنگ )
(Eddie and Cheng, 2016بحث می ) کنند که گررش یکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبالً در  ،. شایان ذکر  وت که تمامی گمادشا   وتفاده بر   متغیرشا در مدل واختار 1

( م رفی شده  وت.2جد ل )
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شا   د در  گجام ژر ژه ز متغیرشا   صلی تأثیر ذ ر بر قصد  فر
کار یر  گرر ت،  فز یش  وت که با مشارکت   به زیستیمحیط

ریز    آ اشی د دن به آگها درباره شمکار  ر وتاییان در برگامه
تو ن آن ر  زیست، میشا  مرتبط با محیطمز یا   منافع ژر ژه

بهبود بخشید که  ین  مر گیز به گوبه خود منجر به  فز یش وطح 
ماد ر وتاییان   در گهایت، ت هد   ژایبند  بیشتر آگان گسبت  عت

شود. در شمین زمینه،   ترز   زیست میبه حفاظت  ز محیط
کنند، بیشتر  ز (  وتدالل میWauters et al., 2010شمکار ن )

که بتو ن عدم تمایل ر وتاییان   کشا رز ن به  گجام عملیات آن
ابع الزم   عو مل بازد رگده حفاظت  ز خاک ر  به عدم  جود من

گسبت د د، بایستی ریشه  صلی  ین مسأله ر  در  جود گررش 
منفی در آگها گسبت به  ین شیوه جستجو   کنکاش گمود.  فز ن 

د ر گررش بر قصد )فرضیه   ل تحقیق(، گتایج بر  ثر مثبت   م نی
تحقیق گشان د د که متغیر شنجارشا   جتماعی بر قصد  گجام 

  گیز خود رفتارشا  حفاظت  زیستیمحیطا  حفاظت رفتارش
شا  د م   ر وتاییان تأثیر ذ ر بود )تأیید فرضیه زیستیمحیط

ششم تحقیق(. در  ین خصوص، گتایج تحقیقات مختلف ماگند 
 ,Menatizadeh and Zamaniز ده   شمکار ن )منتی

 ,.Yazdanpanah et alژناه   شمکار ن )(، یزد ن2012

(    و  Meijer et al., 2015یجر   شمکار ن )(، م2015
دشند که شنجارشا  ( گشان میGoh et al., 2017شمکار ن )

بینی قصد  جتماعی به عنو ن یک عامل ت یین کننده در ژیش
رفتار   فر د در جام ه ر وتایی  وت که به طور قابل توجهی 
ر تحت تأثیر فشارشا   جتماعی  ز جمله  گترار ت  طر فیان د
ر بطه با  گجام   عدم  گجام یک رفتار خاص   تفکر ت    عتقاد ت 

شا  مرجع قر ر د رد. در   قع، زماگی که ر وتاییان  حساس  ر ه
گمایند که  ین  گترار  ز آگان  ز وو   فر د گزدیک    طر فیان  

زیست  ام برد رگد، به جام ه  جود د رد که در ر وتا  حفظ محیط
کنند. در ه وو   گجام  ین رفتارشا تمایل ژید  میطور گاخودآ اه ب

 Salehi andقلی ) ین خصوص، شمچنین، صالحی    مام

Imam Gholi, 2012  تأکید د رگد که تقویت شنجارشا )
زیست مسئوالگه واخته    جتماعی، رفتار  فر د ر  گسبت به محیط

مل حل مؤثر  بر   ت اتو گد ر هبا برجسته کردن  خالقیات، می
زیست فر شم گماید.  شمیت  ین  مر با در مناوب  گسان با محیط

گرر  رفتن  ین موضوع که در مناطق ر وتایی به دلیل کوچک 
فرشنری جو مع  -بودن محیط ر وتا   ماشیت بافت  جتماعی

محلی که در آن  فر د  رتباط خویشا گد    بسیار گزدیکی با 
أثیر یکدیرر شستند، د  یکدیرر د شته   در گتیجه، بیشتر تحت ت

ز ده   شمکار ن چند ن  وت. بر   گموگه، گتایج تحقیق منتی
(Menatizadeh and Zamani, 2012گشان می ) دشد که

شنجارشا   جتماعی ر وتاییان شامل عقاید   گرر ت شمساالن   
 یر  رفتار ر وتاییان در رشبر ن  فکار گقش بسیار مهمی در شکل

د رد. بر  واس گتایج تحقیق، فرضیه ووم  تیزیسمحیطشا  زمینه
تحقیق گیز تأیید شده   کنترل رفتار  درک شده د ر    ثر مثبت 

 زیستیمحیطد ر  بر قصد  گجام رفتارشا  حفاظت   م نی
ر وتاییان بود. در  رتباط با  ین متغیر شماگطور که  شاره شد، 

گجام یک کنترل رفتار  درک شده بیاگرر میز ن کنترل فرد بر  
رفتار خاص  وت که تحت تأثیر عو مل د خلی )با ر فرد  ز تو ن 
 گجام عمل که شامل خصوصیات شخصی  فر د  ز جمله 

باشد(   عو مل خارجی )درک شا می حساوات،  طالعات   مهارت
فرد در مورد کنترل بر رفتار  که عو مل بیر گی در آن دخیل 

که طا  وی   شمکار ن  شستند( قر ر د رد. در   قع، شماگروگه
(Tavousi et al., 2009( عبد لرشید   محمد   )Abdul 

Rashid and Mohammad, 2012 م تقدگد، قصد  گجام )
تو ن تاب ی  ز کنترل رفتار ر  می زیستیمحیطرفتارشا  حفاظت 

درک شده در گرر  رفت، چر  که در صورت گبود  طالعات   
بیر گی ضر ر ،  گریزه  فر د  مهارت کافی   گیز منابع   شر یط

( تا زیستیمحیطبر    گجام یک رفتار خاص )ماگند رفتار حفاظت 
یابد. به عبارت دیرر، ر وتاییاگی که درک حد د زیاد  کاشش می

  آ اشی آگها در مورد تو گایی خود در  گجام رفتارشا  حفاظت 
یوه تر  به  باالتر بوده    ز شر یط بیر گی مناوب زیستیمحیط

رود که تمایل   ت هد تو گایی مالی برخورد ر باشند، به گرر می
بیشتر  بر    گجام رفتارشا    قد مات الزم در ر وتا  حفظ منابع 

زیست شا  آتی   جلو یر   ز تخریب محیططبی ی بر   گسل
 خو شند د شت. 

شا  به دوت آمده  ز تحقیق  فز ن بر گتایج  شاره شده، یافته
 زیستیمحیطن بود که بین قصد   رفتار حفاظت حاکی  ز آ

د ر   جود د شت )تأیید فرضیه ر وتاییان ر بطه مثبت   م نی
 Wautersچهارم تحقیق(.  ین یافته با گتایج   ترز   شمکار ن )

et al., 2010( میجر   شمکار ن ،)Meijer et al., 2015   )
( شمخو گی Mancha and Yoder, 2015ماگچا   یودر )

( Meijer et al., 2015د شت. در  ین باره، میجر   شمکار ن )
    ز آماد ی   تمایل یک شخص بر  ین با رگد که قصد گشاگه

بر    گجام برخی  ز رفتارشا  خاص در جهت گیل به  شد ف  وت 
-که به عنو ن یکی  ز عو مل بسیار مهم بر رفتار  فر د تأثیر می

( در ژو شش خود Ajzen, 1991در  ین زمینه، آیون ) . ذ رد
شا  قدرتمند    صلی  وت که تأکید د رد که قصد یکی  ز مؤلفه

شد. در دشا  ذشنی یک رفتار خاص ر  شکل می ز طریق  حتمال
  قع، ر بطه قصد با رفتار بیاگرر  ین  وت که چقدر  فر د تمایل 
ور د رگد در رفتارشایی در یر شوگد که قصد  گجام آن ر  د رگد. به ط
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بینی کننده تو ن بیان د شت، قصد شاخص  واوی ژیشکلی، می
ریز  بر   میز ن تالش   وطح تمایل    ر ده  فر د جهت برگامه

 Warsame andباشد ) تخاذ    گجام یک رفتار خاص می

Ireri, 2016.)  در گهایت، گتایج  ین تحقیق گشان د د که
د ر  بر م نیمتغیرشا  گررش   کنترل رفتار  درک شده  ثر 

شا گد شتند )عدم تأیید فرضیه زیستیمحیطرفتارشا  حفاظت 
زگدحسامی  شا با گتایج ژنجم   شفتم تحقیق( که  ین یافته

(  Zand Hesami and and Parvinchi, 2014ژر ینچی )
( شمخو گی د شتند. Meijer et al., 2015میجر   شمکار ن )

شا  بیشتر  جهت جام ژو شششر چند، در  ین زمینه گیاز به  گ
تر  ین ر  بط  وت،  لی شاید بتو ن یکی  ز کنکاش   درک عمیق

( تأکید Stern, 2000دالیل  ین  مر ر  شماگطور که  وترن )
   که  ین متغیر در ر بطه د رد، به متغیر قصد گسبت د د، به  وگه

 بین متغیرشا   شاره شده با رفتار قر ر  رفته   ر بطه آگها ر 
تر، متغیرشا  گررش   گماید. به عبارت دقیق ر  میمیاگجی

کنترل رفتار  درک شده در  ین تحقیق د ر   ر بطه غیرمستقیم 
با رفتار  ز طریق متغیر قصد بودگد. 

شا  زیر  ر ئه شا   صلی ژو شش، ژیشنهادبا توجه به یافته
 شود:می
د ر بر  واس گتایج ژو شش در خصوص  ثر مثبت   م نی -1

ر وتاییان  زیستیمحیطگررش بر قصد   قصد بر رفتار حفاظت 
شا  با در گرر  رفتن شر یط   مشخصهشود که ژیشنهاد می

 فرشنری    جتماعی مناطق ر وتایی،  طالعات مناوب در مورد
به صورت زیست شا  حفاظت  ز محیطشا   فنون ف الیتر ش

ر ر د ده شده    ز طریق شدفمند   با وهولت در  ختیار ر وتاییان ق
-واز   جتماعی در وطح  سترده بهشا  آموزشی   آ اشیبرگامه

شا   گبوشی ماگند ر دیو   تلویزیون،  شمیت  یوه با کمک رواگه
زیست   منابع طبی ی   لز م حفاظت  ز آگها در بین محیط

مد ر گه   در واز  شده   با بهبود گررش محیطر وتاییان برجسته
 زیستیمحیطتقویت  حساس  ظیفه   حساویت  گتیجه،

مسؤالگه  زیستیمحیطر وتاییان، آگان ر  به وو   گجام رفتارشا  
 ووق د د.

د ر با توجه به گتایج ژو شش مبتنی بر  ثر مثبت   م نی -2
شود شنجارشا   جتماعی بر قصد   رفتار ر وتاییان ژیشنهاد می

-محیطشا  حفاظت لیتکه  بتد   طالعات   د گش مرتبط با ف ا

شا  آموزشی در بین  فر د شناخته شده   با بر ز ر  د ره زیستی
با گفوذ در وطح ر وتا ماگند کشا رز ن گموگه   رشبر ن  فکار 

شا،  فر د محلی به ومت  گجام  شاعه یافته    ز طریق  ین  ر ه
ووق د ده شوگد. شمچنین، در  ین  زیستیمحیطرفتارشا  حفاظت 

ناوایی   م رفی  لروشا  ر وتاییان   کشا رز ن خصوص ش
تو گد گقش زیست میشا  حفاظت محیطموفق در حوزه ف الیت

قابل توجهی در تأثیرژذیر  وایر ر وتاییان  ز آگان   تبدیل 
به عنو ن یک شنجار  جتماعی  زیستیمحیطرفتارشا  حفاظت 

 ر یج در جو مع ر وتایی د شته باشد.
د ر کنترل رفتار  درک ن  ثر مثبت   م نیبا در گرر  رفت -3

-شود که مسئوالن   برگامهشده بر قصد ر وتاییان ژیشنهاد می

شا  حمایتی شا   ویاوتریز ن در وطح کالن   محلی برگامه
زیست ر  تد ین    جر  گمایند؛ در  ین مرتبط با حفاظت  ز محیط

 یوه  ز طریق زمینه، د دن  ختیار ت به جو مع   گهادشا  محلی به
شا  محلی ف ال در حوزه شا   تشکل یجاد   تقویت وازمان

  به طور کلی، بهبود مشارکت ر وتاییان در  زیستیمحیطمسائل 
-محیط یر  در مورد موضوعات ریز    تصمیمفر یند برگامه

تو گند به باشند که می،  ز گکات مهم   قابل توجه میزیستی
مد    قابلیت کنترل رفتار    وطه  فز یش وطح خودکارآ

تر  ر  بر    گجام رفتارشا  حفاظت ر وتاییان، بستر مناوب
فر شم وازگد.زیستی محیط
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