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Abstract
The pro-environmental behavior is one of the most
effective factors for protecting the environment.
This behavior is influenced by many factors including individuals’ environmental attitudes and
knowledge. This study was conducted to investigate
the relationships between environmental knowledge
with environmental behaviors with regard to the
mediation role of environmental attitudes. This research has been conducted through survey method.
The statistical population was 1850 agricultural
students at Bu-Ali Sina University. Based on
Krejcie and Morgan's table, a sample of 300 agricultural students was chosen through simple random sampling method. Data was collected using a
standardized survey questionnaire. The face and
content validity of the questionnaire was confirmed
by agricultural extension and education experts, and
its’ reliability was confirmed by pilot study and
Cronbach’s Alpha. Results indicated that both objective and subjective environmental knowledge
were correlated with environmental behavior. Furthermore, environmental attitudes mediated the relation between subjective environmental knowledge
and environmental behavior. By investigating the
relationships between subjective and objective environmental knowledge and environmental attitudes
with environmental behaviors, greater insight is
gained with regard to this behavior.
Keywords:
Environmental Behavior, Environmental Attitude,
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چکیده
 ین.رفتار محیطزیست ر یاگه یکی ز عو مل مهم حفظ محیطزیست وت
زجمله گررش د گش محیطزیستی فر د قر ر

رفتار تحت تأثیر عو مل زیاد

 ژو شش حاضر با شدف شناوایی ر بطه د گش محیطزیستی با رفتار.د رد
در گرر رفتن گقش میاگجی ر

محیطزیست ر یاگه د گشجویان کشا رز

 جام ه. ین ژو شش ز گوع ژیمایشی وت.گررش محیطزیستی گجام شد
 گفر د گشجو کشا رز د گشراه بوعلی وینا بود1850 آمار ژو شش حاضر
 گفر ز میان آگان به صورت300 مور ان

که بر واس جد ل کرجسی

تحقیق با وتفاده ز ژروشنامه

 د دهشا.تصادفی واده زینش شدگد

محتو یی ژروشنامه تووط واتید

 ر یی ظاشر.وتاگد ردشده ردآ ر شد

ژایایی آن ز طریق مطال ه ر شنما آماره آلفا

تر یج آموزش کشا رز

 گتایج گشان د د که گررش محیطزیستی.)0/78  تا0/72( کر گباخ تأیید شد
 گتایج شمچنین گشان د د.تأثیر مثبتی بر رفتار محیط زیستی د گشجویان د رد
که شر د گوع د گش محیطزیستی عینی ذشنی با رفتار محیطزیستی ر بطه
 گررش محیطزیستی ر بطه بین د گش، به عال ه.د رد
 ژو شش.میکند

رفتار محیطزیستی ر میاگجی ر

م نید ر

مثبت

محیطزیستی عینی

حاضر با برروی ر بطه د گش عینی ذشنی گررش محیطزیستی با رفتار
.محیطزیستی به درک بهتر عمیقتر ین رفتار کمک میکند

 د گش، گررش محیطزیستی، رفتار محیطزیست ر یاگه:واژههای کلیدی
 د گش محیطزیستی ذشنی،محیطزیستی عینی
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گریر د گش ،گررش تصور ت فر د بیشتر ز وایر عو مل توجه
صاحبگرر ن ر به خود جلب کرده گد ( Onel & Mukherjee,
 .(2015زجمله متغیرشا مهم بر ژیشبینی رفتار گسان ،گررش
فرد گسبت به محیطزیست میباشد .محققان بر ین با رگد که بر
دوتیابی به تغییر ت رفتار در رتباط با محیطزیست ،گخست باید در
گررش فر د گسبت به محیطزیست تغییر یجاد کرد .به عبارتی،
فر د که د ر گررش زیستمحیطی مثبتتر شستند ،حتماالً
رفتارشا زیستمحیط ر یاگه بیشتر ز خود گشان میدشند
(.)Halpenny, 2010
عال ه بر گررش ،د گش محیطزیستی شم زجمله عو ملی وت
که بر یجاد تغییر در رفتار یک فرد به منرور دخالت در رفتارشا
محیطزیستی ضر ر میباشد .د گش به منزلة یک ضر رت بر
گجام موفقیتآمیز ف الیتشا قلمد د میشود (Ferdowsi et al.,
 .)2007به شمین دلیل خیر ً موردتوجه ر ز فز ن مطال ات رفتار
محیطزیستی قر ر رفته گد ( ;Onel and Mukherjee, 2016
 .)Polonsky et al., 2012رچه دبیات ژو شش در وطح کلی
گشاندشنده ر بطه مثبت بین د گش رفتار وت (Park et al.,
 ،)1994ما د گش شمیشه بر رفتار تأثیر مستقیم گد رد بلکه بیشتر
مکاگیسمشا دیرر ر تقویت میکند که تغییر رفتار ر تسهیل
میکند ( .)Frick et al., 2004در زمینه رفتار محیطزیستی شم گوع
چروگری ین ر بطه قط ی مشخص گیست گتایج مختلط
تحقیقاتی بیاگرر یک ر بطه ژیچیدهتر بین د گش رفتارشا
محیطزیستی میباشد شمین مر گیاز بر تحقیقات بیشتر ر مورد
تأکید قر ر میدشد ( .)Onel & Mukherjee, 2016به عال ه،
تحقیقات گسبتاً گدکی در زمینه تفکیک گو ع د گش تأثیر آگها بر
گررش رفتار محیطزیستی صورت رفته وت ( .(Ibid,2016ز کا
شمکار ن ) (2012شم در ین زمینه بیان میکنند که به گرر
میرود د گش محیطزیستی با رفتار محیطزیستی در رتباط باشد ما
کامالً مشخص گیست چه گوع ر بطه بین آگها جود د رد یا چروگه
به چه طریقی د گش رفتار محیطزیستی ر تحت تأثیر قر ر میدشد.
بنابر ین ،شدف کلی ژو شش حاضر برروی ر بطه بین گو ع
د گش ،گررش رفتار محیطزیستی وت .به یوه ین ژو شش قصد
د رد با تد ین یک مدل به برروی ر بطه د گش عینی ذشنی
محیطزیستی د گشجویان کشا رز با رفتار محیطزیستی آگها در
د گشراه بوعلی وینا بپرد زد ز گقش میاگجی ر گررش در ین
ر بطه شناخت بهتر به دوت آ رد .ین مطال ه به درک عمیقتر ز
گقش د گش گررش در تبیین رفتار محیطزیستی درگتیجه به یافتن

مقدمه
جهان مر ز با مشکالت محیطزیستی مت دد ماگند رمایش زمین،
آلود ی شو کمبود آب ر بهر وت رفاه منیت ویاره زمین در
خطر وت .متأوفاگه ض یت محیطزیست در کشور ما ماگند بسیار
ز کشورشا جهان بحر گی وت ر به خامت د رد .بر واس
شاخص عملکرد محیطزیست یا ژی آ  1کشور ما در بین 180
کشور جهان در جایراه  105قر ر د رد که بیاگرر ض یت گامساعد
قد مات گجامشده بر حفظ صالح ژاید ر محیطزیست میباشد
(.)Hsu, 2016
فز یش ر ز فز ن مشکالت محیطزیستی تأثیر ت زیانبار آگها
در کشور ما دیرر کشورشا جهان بیاگرر ضر رت یافتن ر هحلشا
فور وت .به علت ینکه کثریت مشکالت محیطزیستی که ما
مر زه با آن ر بر شستیم عمدتاً گتیجه ف الیتشا قد مات گساگی
وت ،کاربرد ر هحلشا ممکن بر ین مشکالت ر ز فز ن شم
گیازمند تغییر رفتار مشارکت کامل فر د میباشد ( & Onel
Mukherjee, (2015؛ به عبارت دیرر ،بسیار ز ین مشکالت
محیطزیستی رتباط مستقیم با رفتار بشر د رد ( Steg&Vlek,
 )2009; Hirsh, 2010بنابر ین به ر هحلشا رفتار حتیاج
وت میتو ن آن ر ز طریق تغییر رفتارشا محیطزیستی مناوب
مدیریت گمود (  .)Steg et al., 2014; Hirsh, 2010ما چروگه
میتو ن فر د ر تشویق به گجام قد مات زیستمحیطی کرد چه
عو ملی بر رتقا رفتار محیطزیستی آگها تأثیر د رگد؟ شرچند که
تحقیقات بسیار زیاد در زمینه عو مل مؤثر بر رفتار فر د گجامشده
وت ما به دلیل شمیت موضوع ،صاحبگرر ن بر ین با رگد که
متغیرشا مؤثر بر رفتارشا حافظ
تحقیقات باید ر ششا
محیطزیست ر بیشتر برروی ر شن کنند) & Mancha
 .(Yoder, 2015ین مسأله در ر بطه با رفتار محیطزیستی
د گشجویان به یوه د گشجویان کشا رز ز شمیت بیشتر
برخورد ر وت .د گشجویان در آینده در بخششا مختلف تولید ،
جتماعی قتصاد گقش ف الی یفا خو شند کرد رفتار آگها تأثیر
بسیار ژررگری بر ض یت آتی محیطزیست خو شند د شت ین
موضوع بر د گشجویان کشا رز به علت رتباط مستقیم
تنراتنری که با محیطزیست د رگد ،شمیت د چند گی خو شد د شت.
در بین عو مل مؤثر بر رفتار محیطزیستی ،مفاشیم ر نشناختی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Environmental Performance Index ( EPI
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) (2012شم بر ین با رگد که د گش محیطزیستی تنها یک گقش
الزم گه کافی در ژیشبینی رفتار محیطزیستی یفا میکند .به شمین
دلیل ،در کثر مدلشایی که بر ژیشبینی رفتار محیطزیستی به کار
میر گد ،بین د گش رفتار محیطزیستی ،متغیرشا میاگجی زجمله
گررش ر لحاظ کرده گد ( & Carmia et al., 2015; Onel
.)Mukherjee, 2016
یکی ز گرریهشا ر نشناختی جتماعی که در کثر مطال ات
بر تبیین رفتار حامی محیطزیست بهکاررفته به مسأله شکاف
فاصله بین د گش رفتار ژرد خته وت ،گرریه عمل منطقیTRA: ( 4
 ) Ajzen and Fishbein, 1980یا مدل صالحشده آن با عنو ن
گرریه رفتار برگامهریز شده )TPB: Ajzen, 1991( 5میباشد.
بهطورکلی ،ین مدلشا فرض میکنند که بر تشکیل یک گررش،
د گش فرد درباره موضوع یک ژیششرط میباشد ( ;Flamm, 2009
 .)Kaiser et al., 1999وپس رفتار تاب ی ز قصد وت قصد شم
خود تاب ی ز گررش شنجارشا ذشنی میباشد .رچه در شکل
صلی مدل ،محققان بیشتر به دگبال ژیشبینی قصد رفتار می باشند
تا خود رفتار ،ما ب ضی ز محققان )(Davies et al., 2002
ژیشنهاد کرده گد که ر بطه بین قصد رفتار ممکن وت به شمان
شدتی که مدل ژیشنهاد بیان کرده ،قو گباشد بنابر ین ،ر ش
د ر گدیشاگه ین وت که رفتار ق ی خود ز رششده در ن مدل
تلفیق شود چر که مسأله گهایی شم گجام رفتار ق ی وت گه قصد
گجام آن (.) Rokka & Uusitalo, 2008
گرریه رفتار منطقی در مطال ات مت دد در کشورشا مختلف
بر برروی ر بطه بین د گش ،گررش رفتار محیطزیستی بهکاررفته
عتبار آن تأییدشده وت ( & Polonsky et al., 2012; Oreg
 ،)Katz-Gerro, 2006بنابر ین در ژو شش حاضر شم ین مدل به
کار رفتهشده وت بر واس آن ژیشنهاد میکند که د گش تلقی
خاگو ده ز محیطزیست بر گررش تأثیر می ذ رد وپس گررش شم
رفتار ر تحت تأثیر قر ر میدشد.
شسته مرکز مدل تحقیق ،گقش گررش گسب به محیطزیست
وت .آلپورت ) (1935بیان میکند که " گررش حالتی ز آماد ی
ذشنی بیطرفاگه وت که ز طریق تجربه یجادشده تأثیر
رشنمود یا ژویا بر ژاوخ فرد گسبت به تمام موضوعات
موق یتشایی که با آن مرتبط وت ،عمال میکند"  .در دشه 1960

ر هشا ثربخش بر تغییر رفتار ز طریق آموزش کمک خو شد کرد.
رفتار محیطزیست ر یاگه( 1که به آن رفتار حامی محیطزیست،
رفتار مسئوالگه محیطزیستی یا رفتار د وتد ر محیطزیست شم ویند)
شاره د رد به "رفتار که به محیطزیست تا حد ممکن آویب کمی
میرواگد یا حتی بر محیطزیست مفید شم میباشد" ( & Steg
 .)Vlek, 2009به عبارت دیرر ،ین گوع رفتار تالشی وت که به
ویله فر د بر کاشش محد د کردن قد مات مخربی که میتو گند
به محیط فیزیکی طبی ی آویب بزگند ،گجام میشود ( Albayrak
 .)et al., 2011به منرور تشویق فر د بر گجام رفتارشا حامی
محیطزیست گریر کاشش مصرف منابع گرژ  ،وتفاده ز مو د غیر
ومی ،یا کاشش ژسماگد زباله آموزش آگها در ین زمینه ،گخست
باید عو مل مؤثر بر ین گوع رفتارشا ر شناوایی گمود شمین مر
موضوع موردعالقه بسیار ز صاحبگرر ن در رشتهشا مختلف
ر گشناوی بوده وت.
علمی گریر قتصاد ،جام هشناوی ،کولوژ
در طی چهار دشه ذشته محققان مختلف و ی کرده گد که به یک
وؤ ل واوی ژاوخ دشند :چر فر د رفتارشا حامی محیطزیست
گجام میدشند مو گع صلی در ژذیرش یک رفتار حامی محیطزیست
کد م گد؟ ) .(Kollmuss & Agyeman, 2002بر ژاوخ به ین
2
ژروش گرریهشا مختلفی گریر گرریه رزش-عقیده-شنجار
3
( ) VBN: Stern et al., 1999گرریه ف الواز شنجار
( (NAT: Schwartz, 1973, 1977ر ئه شده گد.
یکی ز قدیمیترین مدلشا در زمینه رفتار زیستمحیطی ،مدل
شناخت کنش عمومی وت .بر واس ین مدل ،د گش محیطزیستی
باعث فز یش آ اشی محیطزیستی میشود شمین مر درگهایت منجر
به رفتار محیطزیستی میشود ما تحقیقات گشان د د که مسیر خطی
مفر ض در ین مدل که با فز یش د گش آ اشی میتو ن رفتار
محیطزیستی ر بهبود د د ،شمیشه صادق گیست در بسیار ز مو رد
د گش آ اشی به رفتار محیطزیستی منجر گمیشوگد ( Sabzehei et
)al., 2016؛ به عبارت دیرر ،بین د گش رفتار فاصله جود د رد.
خیلی ز مو قع ،د گش مکاگیسمشا دیرر ر تقویت میکند که تغییر
رفتار ر تسهیل میکند .در ین زمینه ژیر شمکار ن ( Pe’er et al.,
 ) 2007بیان میکنند که د گش تنها زماگی تبدیل به رفتار میشود که
با مجموعه ز گررششا رزششا ترکیب شود .لوین وتر ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pro-environmental behavior
2. Value-belief-norms theory
3. Norm-Activation Theory

4. Theory of reasoned action
5. Theory of Planned Behavior
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تحلیل د گش

دبیات رفتار محیطزیستی د گوع د گش بر
محیطزیستی موردبحث قر ر رفته وت ( Barber et al., 2009:
:)Aertsens et al., 2011; Pagiaslis & Krontalis, 2014
عینی ذشنی .د گش عینی (د گش ق ی) که آزموده تأیید میشود،
به عنو ن یک د گش ق ی به وازمان د گش کمک میکند در
حافره فرد گرهد ر میشود .بهطورکلی گشاگرر آن چیز وت که
فرد ق اً درباره یک موضوع ،محصول یا مسأله (مثالً محیطزیست)
بهطور عینی مید گد ) .(Dodd et al., 2005ز طرف دیرر ،د گش
ذشنی (د گش درک شده) تووط خود فرد رزیابی یا درجهبند میشود
بیاگرر خود -رزشیابی تصور یک فرد درباره یک موضوع ،مساله یا کاال
وت .به عبارتی بیاگرر آن وت که فرد فکر میکند چقدر درباره
محیطزیست مید گد .درحالیکه فر د در خالل جستجو طالعات
تصمیم یر به شر د گوع د گش متکی شستند ،ما ب ضی ز محققان
م تقدگد که د گش محیطزیستی ذشنی گسبت به د گش محیطزیستی عینی
تأثیر بیشتر بر رفتار محیطزیستی فر د د رد .بر مثال ،آرتسنس
شمکار ن ) (Aertsens et al., 2011گشان د دگد که د گش ذشنی تأثیر
بیشتر بر رفتار محیطزیستی د رد .مطال ه یسنت مولینا شمکار ن
) (Vicente-Molina et al., 2013در چند کشور شم گشاگرر گقش
مهمتر د گش ذشنی در ت یین رفتار محیطزیستی بود .ز طرف دیرر ،ب ضی
مطال ات گشان میدشند که د گش عینی مهمتر وت ( ;Barr, 2003
 .)Thøgersen et al., 2010بنابر ین ،با توجه به گتایج وگا ون
ب ضاً متضاد موجود در دبیات تحقیق ،صاحبگرر ن ژیشنهاد میکنند
که شر د گوع د گش محیطزیستی بهطور شمزمان مطال ه شوگد
( ;Raymond et al., 2010; Onel and Mukherjee, 2016
 .)Peschel et al., 2016بنابر ین در مطال ه حاضر شر د گوع د گش
محیطزیستی ی نی د گش محیطزیستی ق ی یا عینی 1د گش
محیطزیستی درک شده یا ذشنی 2برروی میشوگد.
بهطورکلی ،بسیار ز تحقیقات قبلی گشان میدشند فر د که د ر
د گش محیطزیستی بیشتر شستند ،حتمال بیشتر د رد که به طریقی
مثبت عمل گمایند( .)Flamm, 2009; Gram-Hanssen, 2010مثالً
لوین وتر ب ) (2012دریافتند که د گش تأثیر مستقیمی بر رفتار
محیطزیستی د رد .شمچنین گتایج مطال ه فرد وی شمکار ن )(2007
گشان د د د گشجویاگی که د گش محیطزیستی بیشتر کسب میکنند،
گسبت به فر د که د گش محیطزیستی کمتر کسب میکنند ،رفتارشا

جام هشناوان محققان عالقهمند به محیطزیست شر ع به مطال ه
درباره گررش محیطزیستی کردگد ) .(Yu, 2014در حوزه
محیطزیستی ،گررش کلی به عنو ن " رزشیابی شناختی عاطفی
گسبت به حفاظت ز محیطزیست" در گرر رفتهشده وت به عبارت
دیرر ،گررش محیطزیستی با رشا رزششا مثبتی وت که یک
فرد درباره محیطزیست د رد ( & Jimenez-Sanchez
.)Lafuente, 2008
مطال ات قبلی گررش ر به عنو ن یکی ز عو مل مهم تأثیر ذ ر
بر رفتار ت یین کرده گد ).(Ballantyne & Packer, 2005
بامبرگ موزر ) (2007در مطال ه فر تحلیل خود به ر بطه مثبت
بین گررش گسبت به محیطزیست رفتار محیطزیستی دوت یافتند.
شمچنین ،ژولوگسکی شمکار ن ( )2012دریافتند که گررش
زیستمحیطی فر د ر بطه مثبت م نید ر با رفتار محیطزیستی
آگها د رد .در د خل کشور شم مطال ات مت دد در ین زمینه گجامشده
شمکار ن ) (2016به برروی ر بطه بین
وت .بر مثال ،وبزه
آ اشی ،گررش رفتار حامی محیطزیست د گشجویان دختر د گشراه
قم ژرد ختند ز رش د دگد که بین گررش محیطزیستی د گشجویان
رفتار حامی محیطزیست آگان ر بطه مثبتی جود د رد .صالحی
قائمی صل ) (2013شم در تحقیق خود در برروی ر بطه آموزش
محیطزیستی رفتارشا حفاظت ز محیطزیست در بین د گش آموز ن
دبیروتانشا دختر گه شهر بابل ز رش د دگد که گررش
محیطزیستی در یجاد رفتار حفاظت ز محیطزیست تأثیر مثبت د رد.
بر واس آگچه فته شد میتو ن فرض کرد فر د که گررش
مثبتی گسبت محیطزیست د رگد حتمال بیشتر د رد که رفتارشا
حامی محیطزیست گجام دشند.
یکی دیرر ز عو مل مؤثر بر رفتار زیستمحیطی ،د گش
زیستمحیطی میباشد .در دبیات ژو شش بیانشده وت که د گش
درباره محیطزیست باید جود د شته باشد تا رفتار محیطزیستی فرد
تفاق بیافتد )(Barber et al., 2009؛ به عبارت دیرر ،د گش
محیطزیستی ژیششرط رفتار ر د میباشد (Levine & Strube,
) .2012د گش محیطزیستی ر میتو ن "د گش کلی ز حقایق،
مفاشیم ر بط مربوط به محیطزیست طبی ی کوویستم" ت ریف
گمود ()Fryxell & Lo, 2003؛ بنابر ین ،د گش محیطزیستی بیاگرر
آن وت که فر د درباره محیطزیست ،مشکالت زیستمحیطی
ژیامدشا قد مات بشر بر محیطزیست شمچنین ز مسئولیتشا
گسان گسبت به توو ه محیطزیست ژاید ر چه آ اشی طالعاتی
د رگد( .)Do Paço & Raposo, 2009; Zhao et al., 2014در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Objective environmental knowledge
2. Subjective environmental knowledge
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گررش گسبت به محیطزیست یک عامل ت یینکننده رفتار محیطزیستی
میباشد ( .)Flamm, 2009; Oreg & Katz-Gerro, 2006بر
مثال ،ژولوگسکی شمکار ن ( )2012دریافتند که رفتار محیطزیستی تحت
تأثیر گررش قر ر د رد درحالیکه گررش به ویله د گش شکل می یرد ز
آن متأثر میشود .به عبارت دیرر ،د گش ز طریق گررش تأثیر غیرمستقیمی
بر رفتار محیطزیستی د رد .شمچنین ،بیرام شمکار ن ( (Begum et al.,
 ) 2009ز رش د دگد که د گش زیستمحیطی فر د ر بطه مستقیم مثبت
م نید ر با گررش محیطزیستی آگها د رد .یسنت مولینا
شمکار ن) (2013شم با برروی ر بط بین د گش گررش رفتار در بین
د گشجویان چهار کشور آمریکا ،وپاگیا ،برزیل مکزیک دریافتند که د گش
ر بطه مثبتی با گررش رفتار محیطزیستی د گشجویان د رد .آقایار شیر
شمکار ن ز رش د دگد که آ اشی د گش زیستمحیطی ز طریق گررش
بر رفتار زیستمحیطی شهر گد ن ر میه تأثیر می ذ رد.
بنابر ین ،بر واس گرریه عمل منطقی رفتار برگامهریز شده
شمچنین با توجه به مطالب فوق تحقیقات مذکور در زمینه ر بطه
د گش با رفتار زیستمحیطی گقش میاگجی ر گررش در ین
ر بطه ،مدل ژو شش فرضیهشا مربوطه به شرح زیر بیان میشوگد:

محافرت ز محیط بیشتر گشان میدشند ما شمانطور که قبالً بیان شد،
د گش شمیشه ر بطه مستقیم م نید ر با رفتار گد رد .بر مثال ،صالحی
کریم ز ده ) (2011در مطال ه خود ر بطه م نید ر بین د گش رفتار
محیطزیستی ژید گکردگد .به عبارتی ،فز یش د گش ممکن وت باعث
فز یش آ اشی گرر گی فر د درباره محیطزیست شود ما شمیشه ضر رتاً
منجر به تغییر ت رفتار گمیشود ( ;Bamberg & Möser, 2007
.)Zsóka et al., 2013
در لروشا خیر بر برروی گررش رفتار ،فرض بر ین وت که
د گش ز ق یتشا خاص ،گررش به آگها ر متأثر میوازد .در قع د گش
گقش مهمی در بسیار ز مدلشا گرر گررش-رفتار ماگند گرریه قد م
منطقی ) (Fishbein & Ajzen, 1975رفتار برگامهریز شده
) (Ajzen, 1991یفا میکنند زیر فرض بر ین وت که د گش فرد رفتار
ر ز طریق گقش میاگجی ر گررش تحت تأثیر قر ر میدشد
) .(Barber et al., 2009در زمینه رفتار محیطزیستی ،فرض میشود که
گررش فرد ز طریق فز یش د گش محیطزیستی تغییر مییابد گررش شم
بر رفتار محیطزیستی فرد تأثیر د رد ( ;(Barber et al., 2009
 .)Flamm, 2009; Zareshahabadi et al., 2016به عبارت دیرر،
د گش محیطزیستی یک ژیششرط بر گررش فرد وت درحالیکه

دانش محیط
H2

زیستی عینی
H4

رفتار محیط
زیستی

H1

نگرش نسبت
محیطزیست
H5
H3

دانش محیط
زیستی ذهنی

شکل  .1مدل ژو شش ر بط مفر ض در آن

فرضیه  :3د گش محیطزیستی ذشنی ر بطه مثبتی با گررش گسبت
به محیطزیست د رد.
فرضیه  :4د گش محیطزیستی عینی ر بطه مثبتی با رفتار
محیطزیست ر یاگه د رد.

فرضیه  :1گررش گسبت محیطزیست ر بطه مثبتی با رفتار
محیطزیست ر یاگه د رد.
فرضیه  :2د گش محیطزیستی عینی ر بطه مثبتی با گررش گسبت به
محیطزیست د رد.
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ین مقیاس  0/78وت که بیاگرر

میباشد .ضریب آلفا کر گباخ بر
ژایایی قابل قبولی وت.
 د گش محیطزیستی عینی :د گش زیستمحیطی ز لحاظگرر  ،شامل طالعاتی وت که فر د درباره محیطزیست،
تأثیر کنششا گساگی بر ر
بومشناوی ویاره زمین
محیطزیست /زیستبوم د رگد ) .(Arcury, 1990شمانطور که
بیان شد در مطال ه حاضر د گش محیطزیستی به د گوع عینی
ذشنی تقسیمشده وت .بر عملیاتی کردن د گش محیطزیستی
عینی تد ین مقیاس آن 19 ،ویه ز ژروشگامهشا م تبر
مطال ات ژیشین که بر د گشجویان وتفاده شده بودگد ،گتخاب
شدگد) Carmi et al., 2015; Yavetz et al., 2009; He et
 .(al., 2011در ین مقیاس ز د گشجویان خو وته شد ب د ز
خو گدن شر ویه مشخص کنند که آن ویه "صحیح" یا "غلط"
میباشد ر ژاوخ ر گمید گند ،زینه "گمید گم" ر گتخاب کنند.
ژاوخرویان بر شر ژاوخ دروت یک متیاز دریافت کردگد .بر
ژاوخ غلط شمچنین بر زینه "گمید گم" متیاز صفر لحاظ شد.
گمره میاگرین باالتر گشان میدشد که ژاوخرویان د گش
محیطزیستی عینی بیشتر د رگد .ضریب آلفا کر گباخ آن  0/74بود
که بیاگرر ژایایی گسبتاً مناوب ین مقیاس شد.
 د گش محیطزیستی ذشنی :بر عملیاتی کردن ین مفهومونجش آن ز ژاوخرویان ژرویده شد که چه تصور ز د گش
محیطزیستی خودشان د رگد .بر ین منرور چهار وؤ ل ز مطال ات
ژیشین رفته شد) Amyx et al., 1994; Dodd et al.,
 ( 2005; Barber et al., 2010; Carmi et al., 2015در
ین ژو شش وتفاده شد (مثالً :شما فکر میکنید چقدر درباره مسائل
مشکالت زیستمحیطی مید گید؟) .ونجش آگها بر واس یک
طیف ز شیچ ( )0تا خیلی زیاد ( )4گجام شد؛ بنابر ین ،متیاز باالتر
بیاگرر درک بهتر ژاوخرویان ز مسائل زیستمحیطی بود .ضریب
آلفا کر گباخ بر ین مقیاس  0/75بود.
 رفتار زیستمحیط ر یاگه :ز جنبه گرر  ،رفتار محیطزیستی،مجموعه کنششا فر د جام ه گسبت به محیطزیست وت که در
یک طیف ویع ز حساوات ،تمایالت آماد یشا خاص بر
رفتار گسبت به محیطزیست ر شامل میشود ) & Salehi
 .(Emamgholi, 2012ز جنبه عملیاتی گیز در ژو شش حاضر،
ین مفهوم با  25ویه مورد ونجش قر ر رفت .ونجش آگها بر

فرضیه  :5د گش محیطزیستی ذشنی ر بطه مثبتی با رفتار
محیطزیست ر یاگه د رد.
فرضیه  :6گررش گسبت به محیطزیست ر بطه بین ( لف) د گش
محیطزیستی عینی (ب) د گش محیطزیستی ذشنی با رفتار
محیطزیستی ر میاگجی ر میکند.
روششناسی پژوهش
بار
ین ژاو شش ز گاوع توصایفی-شمبساتری باوده
جمعآ ر د دهشاا ز باز ر ژروشانامه وتفاده شد .جام ه آمار
ژو شش شامل د گشجویان کارشناوی کارشناوی رشد د گشکده
کشا رز د گشراه بوعلی وینا باود ( )N=1850کاه باا واتفاده ز
شاایوه گموگااه یاار تصااادفی واده جااد ل گموگه یر
کرجسی مور اان 220 ،د گشجو باه عناو ن گموگاه گتخااب
شاادگد که بر فز یش عتبار یافتاهشاا  300ژروشانامه توزیع شد
که درگهایت  253ژروشنامه تکمیل مورد تجزیه تحلیل قر ر
محتو یی ژروشانامه ،گرر ت
رفت .بر تأیید ر یی صور
صالحی متخصصاان آماوزش کشاا رز د گشراه بوعلی وینا در
آن لحااظ شاد واپس باا گجاام یاک مطال ه ر شنما ،با تکمیل
 28ژروشانامه ز فار د خاارج ز گموگه آمار  ،ز ضریب آلفا کر گباخ
بر رزیاابی ژایاایی شاخصشا ژاو شش واتفاده شد.
 گررش گسبت به محیطزیست :ز گرر مفهومی ،گررش بهعنو ن حساس مثبت یا منفی در مورد شخص ،شیء یا مسئله
ت ریفشده وت ) .(Kollmuss & Agyeman, 2002منرور ز
گررش گسبت به محیطزیست ،گوعی گررش گسبت به محیطزیست
وت که بر واس آن فرد م تقد وت الً گسان بر طبی ت غلبه
گد رد؛ ثاگیاً باید بین گسان طبی ت ت ادل جود د شته باشد ثالثاً،
بر رشد توو ه قتصاد محد دیت جود د رد( & Salehi
 .)Pazokinejad, 2014بر عملیاتی کردن ین مفهوم
1
ونجش آن ز مقیاس  15ویه ژار د یم گوین محیطزیستی
) (NEPکه د گلپ بر ونجش جهانبینی محیطزیستی طر حی
کرده ،وتفاده شد )( (Dunlap et al., 2000مثالً :گسان بیش ز
حد ز محیطزیست ووء وتفاده میکند) .ونجش آگها بر واس طیف
لیکرت ز کامالً مو فقم ( )5تا کامالً مخالفم ( )1گجام رفت .گمره
میاگرین باالتر بیاگرر گررش مثبتتر ژاوخرو گسبت به محیطزیست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. New Ecological Paradigm
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واس طیف لیکرت ز شر ز ( )0تا شمیشه ( )4گجام رفت .ین
ویهشا ز مقیاس رفتار زیستمحیطی د گشجویان )(SEBS
) (Markowitz et al., 2012دیرر مطال ات ژیشین (Jagers
) et al., 2016; Miao & Wei, 2016رفته شدگد (مثالً:
خاموش کردن چر غشا ضافی خاگه) .گمره میاگرین باالتر بیاگرر آن
وت که ژاوخرویان ز گرر محیطزیستی رفتارشا مسئوالگه
بیشتر گجام میدشند .ضریب آلفا کر گباخ بر ین مقیاس
 0/72بود که بیاگرر ژایایی قابل قبولی بود.
د دهشا با وتفاده ز گرم فز ر  SPSS 18.0تجزیه تحلیل
شدگد .آمارهشا توصیفی (فر گی ،درصد میاگرین گحر ف م یار)،
آزمون شمبستری واده ،تحلیل ر رویون چند متغیره ،تحلیل میاگجی
ماکر ژریچر شایز ) (2008تحلیل مسیر بر تحلیل د دهشا
فرضیهشا در ین ژو شش به کار رفتند .بر برروی فرضیهشا
مربوط به ر بط میاگجی ژو شش ،ژیشفرضشا بار ن کنی
شمکار ن
برروی شد .در ین ر بطه ،با ژیر ز ژیشنهاد ژ
) (Zhao et al., 2010بر رزیابی ت یین م نید ر ثر ت
میاگجی ز ر ش بوت وتر پ در برگامه ماکر ژریچر شایز
وتفاده شد.

جدول  .1منابع کسب طالعات درباره محیطزیست

1

وطح گررش
تلویزیون
ر دیو
ینترگت
ر زگامه مجالت
خاگو ده د وتان

درصد
68/8
45/1
12/3
34
33

فر گی
174
114
31
13/4
13

بر مقیاس د گش محیطزیستی عینی ،میاگرین درصد
جو بشا صحیح حد د  51درصد بود؛ به عبارت دیرر ،بهطور
متووط د گشجویان جو ب دروت  10وؤ ل ز  19وؤ ل ر
مید گستند .بر واس گمره کل ،ژاوخرویان به وه ر ه تقسیم
شدگد" :د گش کم" ( 0تا " ،)6د گش متووط" ( 7تا " )14د گش
زیاد" ( 15تا  )19تقسیمبند شد .بهطورکلی 54 ،گفر ز ژاوخرویان
( 21/3درصد) د گش کمی 176 ،گفر ( 69/6درصد) د گش متووط
 23گفر ( 9/1درصد) شم د گش زیاد در مورد مسائل محیطزیستی
د شتند (جد ل .)2
جدول  .2وطح د گش محیطزیستی عینی ژاوخرویان
وطح د گش عینی
کم
متووط
زیاد

یافتههای پژوهش
گتایج یافتهشا توصیفی گشان میدشد که حد د  64/5درصد ز کل
ژاوخرویان ژسر مابقی آگها ( 35/5درصد) دختر بودگد .در ر بطه با
توزیع ونی د گشجویان ،کثریت آگها ( 76درصد) بین  18-22وال
ون د شتند میاگرین ونی آگها  21/66وال بود .حد د  81درصد
آگها واکن شهر بودگد .ز گرر تحصیالت لدین 75 ،درصد ژدر ن
 85درصد مادر ن د ر مدرک دیپلم زیر دیپلم بودگد .حد د 82
درصد شرکتکنند ان ژاوخ د دگد که تابهحال در ف الیتشا ،گجمنشا
یا ر هشا حفاظت ز محیطزیست شرکت گکرده گد .یافتهشا گشان
د د که  68/8درصد تلویزیون 45/1 ،درصد ر دیو 12/3 ،درصد
ینترگت 13/4 ،درصد ر زگامه مجله  13درصد خاگو ده د وتان
ر به عنو ن منابع طالعاتی خود بر کسب طالعات محیطزیستی
عالم کرده بودگد (جد ل .)1

فر گی
54
176
23

درصد فر گی
21/3
69/6
9/1

درصد فر گی تر کمی
21/3
90/9
100

ژاوخرویان بهطورکلی وطوح متووطی ز د گش ذشنی
محیطزیستی ر ز رش د دگد ( .)M=2/32،SD=0/63بر واس
تفا ت گحر ف م یار ز میاگرین ) ،(ISDMین گوع د گش در وه
وطح "د گش ذشنی کم "" ،د گش ذشنی متووط " "د گش ذشنی
زیاد " تقسیمبند شد .د گش ذشنی محیطزیستی  41گفر ز
ژاوخرویان ( 16/2درصد) در وطح کم 166 ،گفر آگها در وطح
متووط ( 65/6درصد)  46گفر شم ( 18/2درصد) در وطح باال قر ر
د شت (جد ل .)3
جدول  .3وطح د گش محیطزیستی ذشنی ژاوخرویان
وطح د گش ذشنی
کم
متووط
زیاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Student Environmental Behavior Scale
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فر گی
41
166
46

درصد فر گی
16/2
65/6
18/2

درصد فر گی تر کمی
16/2
81/8
100
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زیستمحیطی مثبت م نید ر بود ()r=0/30، P<0/01؛ بنابر ین
فرضیه  1تأیید میشود .شمچنین د گش عینی ذشنی با گررش
محیطزیستی ر بطه مثبت م نید ر د شتند (به ترتیب0/01،
< .)r=0/12، P<0/05، r=0/ 21،Pدر قع شرچه بر میز ن د گش
ذشنی محیطزیستی فز دهشده ،گررش گسبت به
عینی
محیطزیست گیز مثبتتر شده وت ،بنابر ین فرضیهشا  3 2شم
تأیید میشوگد .شرچند که ر بطه بین د گش ذشنی با رفتار
محیطزیستی در وطح یک درصد م نید ر بود (، P<0/01
 )r=0/18ما ین ر بطه بر د گش عینی در وطح ژنج درصد
م نید ر بود ( .)r=0/10، P<0/05به عبارتی شرچه بر میز ن د گش
عینی ذشنی محیطزیستی فز دهشده ،رفتار محیطزیستی مناوب
گیز فز یشیافته وت؛ بنابر ین ،فرضیهشا  5 4شم تأیید میشوگد.

ژاوخرویان شمچنین بهطورکلی گررش گسبتاً مثبتی به محیطزیست
د شتند ( 43 .)M=3/76،SD=0/67گفر آگها ( 17درصد) گررش
قو  164 ،گفر گررش متووط ( 65درصد)  46گفر ( 18درصد) شم
گررش ض یف گسبت به محیطزیست ز رش د دگد (جد ل .)4
جدول  .4وطح گررش محیطزیستی ژاوخرویان
وطح گررش
ض یف
متووط
قو

فر گی
46
164
43

درصد فر گی
18
65
17

درصد فر گی تر کمی
18
83
100

در جد ل ( )5شمبستری در گی بین متغیرشا ژو شش ر ئهشده
وت .شمانطور که مشاشده میشود شمه متغیرشا ژو شش
شمبستری م نید ر با یکدیرر د رگد .ر بطه گررش شم با رفتار

جدول  .5میاگرین ،گحر ف م یار ،ضریب شمبستری بر

متغیرشا تحقیق

متغیر

میاگرین

گحر ف م یار

1

2

 -1د گش محیطزیستی عینی
 -2د گش محیطزیستی ذشنی
 -3گررش گسبت به محیطزیست
 -4رفتار محیطزیستی

0/51
2/32
3/76
2/35

0/20
0/63
0/67
0/39

1
**0/26
**0/21
*0/10

*0/12
**0/18

در د مه ،به منرور تشخیص شمزمان ثر کلیه متغیرشا مستقل
بر رفتار محیطزیستی ،ز ر ش تحلیل ر رویون چند متغیره
وتفادهشده وت .طالعات جد ل  6گشان میدشد که ز بین وه
متغیر مستقل د مورد آگها ی نی گررش محیطزیستی د گش
محیطزیستی ذشنی در مجموع میتو گند  10/1درصد ز تغییر ت
رفتار زیستمحیطی ر تبیین گمایند بقیه با عو ملی خارج ز مدل

3

**0/30

تبیین میشود .مقایسه ضر یب ر رویوگی وتاگد رد حاکی ز آن وت
که متغیر گریزه بیشترین وهم ر در تغییر ت متغیر بسته د رد.
گسبت  Fبیاگرر آن وت که ر رویون متغیر بسته بر متغیرشا
گررش ،د گش عینی ذشنی محیطزیستی به لحاظ آمار م ناد ر
وت.

جدول  .6گتایج تحلیل ر رویون درباره تأثیر متغیرشا مستقل بر رفتار محیطزیستی
Sig.
t
Β
متغیر
0/000
10/139
1/536
مقد ر ثابت
0/000
4/735
0/290
گررش
0/705
0/379
0/024
د گش عینی
0/018
2/379
0/148
د گش ذشنی
آزمون  10/488 :Fضریب ت یین 0/112 :ضریب ت یین ت دیلشده0/101 :

وه ر رویون موردگیاز ر  ،که بار ن کنی بر ت یین میاگجی ر
الزم د گستند ،برروی کرد .شمانطور که مالحره میشود د گش

در جد ل  ،7ثرشا مستقیم کلی متغیرشا ژو شش که بر
تحلیل میاگجی موردگیاز شستند ،ر ئهشده گد .در ین جد ل میتو ن
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()B=0/682،p=0/005؛ بنابر ین ،شرط م نید ر مسیر  cبرقر ر
وت .د گش ذشنی محیطزیستی بر گررش محیطزیستی شم تأثیر
مثبت م نید ر د رد ()B=0/264،p=0/049؛ بنابر ین ،شرط
م نید ر مسیر  aشم برقر ر وت .گررش محیطزیستی شم بر رفتار
محیطزیستی تأثیر مثبت م نید ر د رد ،بنابر ین وومین شرط
ی نی م نید ر مسیر  bشم برقر ر وت .شمانطور که در جد ل 2
مالحره میشود زماگی که ثر گررش محیطزیستی در ر بطه بین
د گش محیطزیستی ذشنی رفتار محیطزیستی کنترل میشود،
ضریب غیر وتاگد رد  0/546میشود (مسیر  .)ćین ضریب مسیر
گسبت به مسیر  cکاششیافته ،لی شنوز م نید ر خود ر ز دوت
گد ده وت.

محیطزیستی عینی با ضریب غیر وتاگد رد  ،0/187تأثیر م نید ر
بر رفتار محیطزیستی گد رد؛ بنابر ین شرط م نید ر مسیر  cبرقر ر
گیست .با توجه به ژیشفرضشا بار ن کنی ،فرضیه گقش میاگجی
گررش در ر بطه د گش محیطزیستی عینی رفتار محیطزیستی تأیید
گمیشود (فرضیه  6لف) .الزم به ذکر وت که د مسیر دیرر
م نید ر شستند ،ی نی گررش محیطزیستی با ضریب غیر وتاگد رد
 0/287وطح م نید ر  0/001بر رفتار محیطزیستی تأثیر
م نید ر د رد .شمچنین گررش محیطزیستی با ضریب غیر وتاگد رد
 0/543وطح م نید ر  0/000با رفتار محیطزیستی تأثیر مثبت
م نید ر د رد.
شمانطور که جد ل  7گشان میدشد د گش ذشنی محیطزیستی
د رد
م نید ر
بر رفتار محیطزیستی تأثیر مثبت

جدول  .7گتایج تحلیل ر رویون درباره تأثیر متغیرشا مستقل بر رفتار محیطزیستی
t
ضریب  Bخطا وتاگد رد
1/180
0/158
0/187
مسیر  :cثر مستقیم د گش عینی بر رفتار محیطزیستی
3/33
0/086
0/287
مسیر  :aثر مستقیم د گش عینی بر گررش محیطزیستی
4/88
0/111
0/543
مسیر  :bثر مستقیم گررش بر رفتار محیطزیستی با کنترل د گش عینی
0/202
1/155
0/031
مسیر  :ćثر مستقیم د گش عینی بر رفتار محیطزیستی با کنترل گررش
2/852
0/239
0/682
مسیر  :cثر مستقیم د گش ذشنی بر رفتار محیطزیستی
1/976
0/134
0/264
مسیر  :aثر مستقیم د گش ذشنی بر گررش محیطزیستی
4/753
0/108
0/516
مسیر  :bثر مستقیم گررش بر رفتار محیطزیستی با کنترل د گش ذشنی
2/361
0/231
0/546
مسیر  :ćثر مستقیم د گش ذشنی بر رفتار محیطزیستی با کنترل گررش

گتایج ر ش بوت وتر پ بر م ناد ر ثر غیرمستقیم د گش
محیطزیستی ذشنی بر رفتار زیستمحیطی در جد ل ( )8گشان
د دهشده وت.
شمانطور که در جد ل ( )8گشان د دهشده وت ،بر مسیر
د گش ذشنی گررش رفتار محیطزیستی ،کر ن ژایین 0/014
کر ن باال  0/333وت .فاصله طمینان  95ت د د گموگه یر شا

م ناد ر
0/239
0/001
0/000
0/839
0/005
0/049
0/000
0/019

مجدد بوت وتر پ  5000وت .قر ر گررفتن صفر در ین فاصله
طمینان بیاگرر م نید ر بودن مسیر غیرمستقیم میباشد ،بنابر ین
فرضیه  6ب تأیید میشود .با توجه به ینه ضرب عالمت ضر یب
مسیرشا ی نى  a×b×ćمثبت وت ،بنابر ین ،گررش محیطزیستی در
ین ر بطه گقش میاگجی مکمل ر یفا میکند.

جدول  .8گتایج بوت وتر پ
بوت وو یر
د ده
مسیر
د گش ذشنی گررش رفتار محیطزیستی 0/002 0/138 0/136

خطا وتاگد رد
0/078

کر ن باال
0/333

کر ن ژایین
0/014

(جد ل  .)10بر رزیابی تأثیر متغیرشا بر یکدیرر ز ضر یب مسیر
که شمان ضر یب بتا شستند وتفادهشده وت .شمانطور که مشاشده
میشود گررش ،د گش ذشنی د گش عینی به ترتیب بیشترین تأثیر
کل ر بر رفتارشا محیطزیستی د گشجویان کشا رز د رگد.

تحلیل مسیر
گتایج بر زش مدل در جد ل  9آ رده شده وت .شمانطور که
مالحره میشود ضر یب بهدوتآمده بیاگرر بر زش مناوب د دهشا با
ین مدل میباشد .بر ت یین میز ن تأثیر مستقیم غیرمستقیم
متغیرشا مستقل بر متغیر بسته ،ز تحلیل مسیر وتفادهشده وت
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جدول  .9بر زش مدل ژیشنهاد با د دهشا بر واس شاخصشا بر زگد ی
RMSEA NFI CFI
GFI
شاخص بر زش
2
0/046
0/917 0/915 0/916
1/526
جدول  .10ثر ت مستقیم غیرمستقیم متغیرشا مستقل بر رفتارشا محیطزیستی
کل
مستقیم غیرمستقیم
متغیر
0/277
0/277
گررش محیطزیستی
0/057
0/057
د گش محیطزیستی عینی
0/210 0/034
0/177
د گش محیطزیستی ذشنی

دانش محیط
زیستی عینی

0/074

1/115

-

رفتار محیط
زیستی

0/277

نگرش محیط
زیستی
0/124
0/177

دانش محیط
زیستی ذهنی

شکل  .2مدل ژو شش -ضر یب مسیر

) ،Asl, 2013بامبرگ موزر ()Bamberg & Möser, 2007
بحث و نتیجهگیری
فر د با رفتارشا تغییر تی که در محیطزیست گجام میدشند ،میتو گند
باعث تخریب محیطزیست شوگد .در ین ر وتا ،بر جلو یر ز
تخریب محیطزیست باید رفتار گسانشا به ومت وو محیطزیست-
ر یاگه تغییر کند .مطال ات رفتار محیطزیستی ژیشنهاد میکنند که
عال ه بر دیرر عو مل جتماعی ر نشناختی ،د گش محیطزیستی
گقش مهمی در تغییر رفتار محیطزیستی یفا میکنند ( & Levine
Mukherjee, 2016; Polonsky &Strube, 2012; Onel
 .)et al., 2012شدف ز ین ژو شش برروی شناخت ر بطه د گش
عینی ذشنی محیطزیستی با گررش رفتار زیستمحیط ر یاگه
د گشجویان کشا رز بود.
گتایج بهدوتآمده بیاگرر آن بود که گررش د گشجویان گسبت به
محیطزیست با رفتار محیطزیستی آگان ر بطه مثبتی د رد .ین ر بطه،
بدین م نی وت که شر چه گررش فرد گسبت به محیطزیست مثبتتر
باشد ،به شمان میز ن رفتار محیطزیست ر یاگهتر خو شند د شت .ین
شمکار ن( Sabzehei
گتیجه با گتایج تحقیق محققاگی گریر وبزه
 ،)et al., 2016صالحی قائمی صل (Salehi & Ghaemi

ژولوگسکی شمکار ن ( )Polonsky et al., 2012شمخو گی
د رد .یافتهشا حاصله شمچنین بیاگرر ر بطه مثبت د گش ذشنی
محیطزیستی د گشجویان با رفتار محیطزیستی آگان بود .ین یافته بد ن
م ناوت که حتمال ژذیرش گجام رفتارشا محیطزیست ر یاگه
تووط فر د که فکر میکنند د گش درک بهتر ز مسائل
محیطزیستی د رگد ،بیشتر وت ) .(Barr et al., 2005ین گتیجه با
گتایج مطال ات قبلی شمخو گی د رد .یسنت مولینا شمکار ن
( )Vicente-Molina et al., 2013شم در مطال ه خود در بین
د گشجویان د کشور برزیل مکزیک بین د گش ذشنی رفتار
محیطزیستی ر بطه مثبت م نید ر ژید کردگد.
گتایج بهدوتآمده شمچنین گشان د د که بین د گش عینی رفتار
محیطزیستی ر بطه مثبت م نید ر جود د شت .شرچند که بر
واس تحلیل ر رویون ،ین ر بطه م نید ر گبود ما شمانطور که گتایج
تحلیل مسیر شم گشان د د تأثیر د گش عینی بر رفتار محیطزیستی به
صورت غیرمستقیم شم گسبتاً گدک میباشد .یکی ز دالیل ین ر بطه
ض یف میتو گد به علت شم خطی بین د گش عینی ذشنی باشد .یکی
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بنابر ین ،کاربرد گتایج بهدوتآمده صرفاً محد د به شمین جام ه
میباشد .د م ،بر برروی رفتار محیطزیستی ز بز ر خود -ز رش
وتفاده شد .رفتار خود ز رششده ممکن وت دقیقاً رفتار ق ی ر
گشان گدشد .در ین وگه مو رد شمیشه ین گرر گی جود د رد که فر د با
توجه به مطلوبیت جتماعی به ویهشا ژاوخ دشند .لیکن ،ونجش
رفتارشا وگا ون محیطزیست ر یاگه بد ن تکا بر ز رش خود
ژاوخرویان شم بسیار مشکل شزینهبر وت .به عال ه ،شو شد موجود
حاکی ز آن وت که مطلوبیت جتماعی گقش بسیار کمرگری در خود-
ز رششا در ین حوزه د رد ) .(Levine & Strube, 2012ووم ،با
توجه به ماشیت ژویا ر بط موجود بین متغیرشا تحقیق ممکن وت
در ذر زمان تغییر شر یک ز متغیرشا ،تأثیر ت متفا تی بر متغیرشا
دیرر د شته باشد .به علت ینکه ژو شش حاضر یک مطال ه مقط ی
وت ،ین گوع ر بط متغیر لحاظ گشده وت ،بنابر ین ژیشنهاد میشود
مطال ات آینده با وتفاده ز د دهشا طولی ،ر بط متغیر ر در طول
زمان موردبرروی قر ر دشند .باألخره ینکه ر ش تحلیل مسیر علیت ر
ثابت گمیکند ،بنابر ین ،در وتفاده ز علت م لول در ین ژو شش ،باید
جو گب حتیاط رعایت شود .بر وتنباط علیت در زمینه ر بط بین
متغیرشا ،ژو ششرر ن آتی میتو گند ز مطال ات آزمایشی وتفاده کنند.
گکته شایان توجه ین وت که با توجه به ضریب ت یین
بهدوتآمده که گسبتاً کم میباشد ( ،)R2=0/112میتو ن فت که
عال ه بر گررش د گش محیطزیستی ،عو مل دیرر شستند که بر
رفتارشا زیستمحیطی بین د گشجویان تأثیر د شته گد .بنابر ین ،لز م
جر ژو شششایی که به جستجو دیرر عو مل مؤثر بر رفتارشا
زیستمحیطی بین د گشجویان بپرد زد ،محسوس وت .ژو شششا
آتی شمچنین باید برروی کنند که چه متغیرشا میاگجی
ت دیلکننده بر ر بطه بین د گش ،گررش رفتار محیطزیستی تأثیر
د رگد.
با توجه به گقش مثبت د گش ذشنی عینی در بهبود رفتار
محیطزیستی ،د گشراهشا به یوه د گشکدهشا کشا رز باید و ی
کنند تا شر د گوع د گش ر در د گشجویان خود فز یش دشند .گتایج
تحقیقات گشان میدشد که مشارکت در آموزششا محیطزیستی
میتو گد تأثیر زیاد بر آ اشی ،د گش گررش محیطزیستی فر د
د رد()Zsóka et al., 2013; Meyer 2015؛ بنابر ین ،ژیشنهاد
میشود که د گشراهشا گهادشا آموزشی با بر ز ر د رهشا
آموزشی مناوب به رتقا د گش عینی ذشنی د گشجویان کمک
گمایند گررش آگها ر گسبت به حفظ محیطزیست مثبتتر کنند تا
بدین طریق موجب فز یش رفتارشا محیطزیست ر یاگه در بین
د گشجویان شوگد.
رواگهشا جم ی در کنار خاگو ده گهادشا آموزشی ،گقشی
کلید در بیان شمیت مسائل محیطزیستی آموزش به مردم د رگد.
شمانطور که یافتهشا ژو شش حاضر شم گشان د د مهمترین منبع
کسب خبار محیطزیستی د گشجویان ،تلویزیون وپس ر دیو وت،
بنابر ین ز طریق ین د رواگه میتو ن مسائل محیطزیست ر مطرح
واخت .در کنار رواگهشا ،ر هشا حامی طرفد ر محیطزیست در

دیرر ز دالیل ین مر میتو گد ین باشد که ژاوخرویان بهطورکلی
د گش زیاد درباره مسائل محیطزیستی گد شتند .در قع گمره میاگرین
د گش عینی آگها  10ز  19بوده وت .با چنین وطح د گشی گباید گترار
تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم قو بر رفتار فرد ر د شته باشیم .ین
گتیجه شم با گتایج مطال ات ژیشین شمخو گی د رد ( Aertsens et al.,
 .)2011; Onel & Mukherjee, 2016بر مثال ،گل
ماکرجی)  ( Onel & Mukherjee, 2016شم در مطال ه خود
ز رش د دگد که د گش عینی تأثیر مستقیمی بر رفتار محیطزیستی
گد رد.
گتایج تحقیق بیاگرر ر بطه مثبت د گش عینی محیطزیستی
د گشجویان با گررش آگها گسبت به محیطزیست بود؛ به عبارت دیرر،
شرچه د گش ق ی فر د ز مسائل مشکالت زیستمحیطی بیشتر
باشد ،گررش کلی آگها گسبت به محیطزیست حفاظت ز آن مثبتتر
خو شد بود .ین گتیجه با گتایج مطال ات ژیشین شماشنگ میباشد.
آرکور ) ،(Arcury, 1990باربر شمکار ن (Barber et al.,
) 2009ژولوگسکی شمکار ن ) (Polonsky et al., 2012شم
بیان میکنند که د گش عینی قو گقش کلید در توو ه گررش
محیطزیستی یفا میکند.
گتایج حاصله شمچنین گشان د د که گررش محیطزیستی گقش
میاگجی ر در ر بطه بین د گش ذشنی رفتار محیطزیستی یفا
میکند .به عبارتی با فز یش د گش محیطزیستی ذشنی فر د ،گررش
آگها گسبت به حفاظت ز محیطزیست بهتر میشود .گررش بهبودیافته
شم میتو گد فر د ر به ومت گجام رفتارشا محیطزیستی بیشتر
ووق دشد .گل مارکرجی ) (Onel & Mukherjee, 2016شم
در مطال ه خود دریافتند که د گش محیطزیستی به صورت غیرمستقیم
بر رفتار محیطزیستی تأثیر د رد.
ین گکته شایان توجه وت که بر واس گتایج تحلیل مسیر ،د گش
ذشنی گسبت به د گش عینی گقش ژررگگتر بر رفتار محیطزیستی
د گشجویان د رد .ین گتیجه با گتایج مطال ات ژیشین شمخو گی د رد
( Aertsens et al., 2011; Peschel et al., 2016; Ellen,
 .(1994شرچند شمانطور که قبالً بیان شد ر بطه قو تر د گش ذشنی
گسبت به د گش عینی ممکن وت به علت ر بطه شم خطی بین ین د
گوع د گش باشد ،ما شمان وگه که یرتسنز شمکار ن ( Aertsens et
 ( al., 2011شم بیان میکنند د شتن عتماد طمینان کم گسبت به
د گش محیطزیستی خود ماگع گجام رفتار محیطزیستی میشود فرد ر
ز گجام ین گوع رفتارشا بازمید رد زیر آگها ممکن وت حساس کنند
که صالحیت تو گایی گجام یک تصمیم یا گتخاب خوب دروت ر
گد رگد.
رچه ژو شش حاضر یک ور ز ر بط جالب بین د گش ذشنی،
د گش عینی ،گررش رفتار محیطزیستی ر آشکار گمود به یوه گشان
د د که ین د گوع د گش مفاشیمی کامالً متفا ت شستند ر بطه
متفا تی با رفتار محیطزیستی د رگد به شمین دلیل باید آگها ر ز شم
تفکیک کرد ،ما د ر ب ضی ز محد دیتشا شم بود .گخست ،گموگه
آمار محد د به د گشجویان کشا رز د گشراه بوعلی وینا بود.
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 ین شبکهشا زیربنا بسیار مناوبی شستند.د طرفه فر شم آ رده وت
 د گش گررش محیطزیستی،که میتو ن ز آگها بر بهبود رزش
.فر د وتفاده کرد

جلب فکار عمومی بیان مشکالت محیطزیست گقش مهمی یفا
(Rutsaert et al.,  شمانطور که ر تسارت شمکار ن.میکنند
 رواگهشا شبکهشا جتماعی فرصت، بیان میکنند2013)
 بهر ز با مکان رتباطات، بیگریر در زمینه ر ئه طالعات فور
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