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ده:یچك
 هـایای تجربه محیطی، ارزشواسطه برازندگی نقشبررسی این مطالهه با هدف 

زیسـتی بین جنسـیت و رفتـار آگاهانـه محیط در رابطه محیطی و هویت محیطی
انجام گرفت. به این منظور از طرح کمـی بـا دوم شهر یزد آموزان متوسطه دانش

آمـوزان نفـری از دانش 348ها از یک نمونه رویکرد همبستگی استفاده شد و داده
های تجربـه ه از پرسشـنامهی با اسـتفاداچندمرحلهای گیری خوشهبه روش نمونه
(، هویـت محیطـی 2011(، ارزش محیطی ترونو و همکاران )2013محیطی آلن )

ــون ) ــه محیط2003کالیت ــار آگاهان ــون )( و رفت ــر و ویلس ــتی کایس ( 2004زیس
هـا بـا تحلیـل عـاملی اکتشـافی و روش ی شد. روایی و پایایی پرسشنامهآورجمع

تحلیل شد و ویژگی نسبتاً  spss24افزار رمی اصلی و آلفای کرونباخ با نهامؤلفه
مطلوبی را در نمونه ایرانی نشان دادند. در تحلیل مدل نیز از مدل یابی مهـادالت 

اسـتفاده شـد.  Amos24افـزار ساختاری با روش بیشینه درست نمایی و بـا نرم
اثـر هویت محیطی بر رفتار آگاهانـه محیطـی مثبـت، نتایج نشان داد اثر مستقیم 

گیری ارزشی خود تهالی بر هویـت محیطـی مثبـت، اثـر تجربـه ت و جهتجنسی
گیـری ارزشـی خودتهـالی جنسیت بر جهـت محیطی بر هویت محیطی منفی، اثر
گیری ارزشی خودتهالی و خودسـازی مثبـت و منفی و اثر تجربه محیطی بر جهت

ای مثبـت و دار است. همچنین نتایج نشان داد هویت محیطی نقش واسـطهمهنی
گیری ارزشی خودتهالی در رابطه ای هویت محیطی و جهتزنجیره میرمستقیغاثر 

نتایج نشان داد هویـت  بود. داریمهنمنفی و  بین جنسیت و رفتار آگاهانه محیطی
گیری رفتار آگاهانه محیطی دارد و اثر جنسـیت بـر محیطی نقش مهمی در شکل

 شود.تسهیل میزیستی از طریق هویت محیطی رفتار آگاهانه محیط

های محیطی، هویت محیطی، تجربه محیطی، ارزش :یدیيل یهاواژه

زیستی.رفتار آگاهانه محیط

Abstract:
This study aimed to investigate the fitness of the mediating role of 
environmental experience, environmental values, and environmental 
identity in the relationship between gender and environmentally 
conscious behavior of second high school students in Yazd. For this 
purpose, a quantitative research design with a correlation approach 
was used. data collected from a sample of 348 students through 
multi-stage cluster sampling using Allen's (2013) environmental 
experience scale as well as environmental values scale by Tronu et al 
(2011), Clayton's (2003) environmental identity scale, and 
environmentally conscious behavior scale by Kaiser & Wilson 
(2004). The validity and reliability of the scales were analyzed by 
exploratory factor analysis and principal components method and 
Cronbach's alpha with SPSS24 software and showed relatively good 
characteristics in the Iranian sample. In the model analysis, structural 
equation modeling with maximum likelihood method and with 
Amos24 software was used. The results showed that the direct effect 
of environmental identity on environmentally conscious behavior 
was positive, the effect of gender and self-transcendence value 
orientation on environmental identity was positive, the effect of 
environmental experience on environmental identity was negative, 
the effect of gender on self-transcendence value orientation was 
negative and the effect of environmental experience on self-
transcendence and self-enhancement value orientation was positive 
and significant. The results also showed that environmental identity 
was a positive and serial indirect effect of environmental identity and 
self-transcendence value orientation in the relationship between 
gender and environmentally conscious behavior was negative and 
significant. The results showed that environmental identity has an 
important role in the formation of environmentally conscious 
behavior and the effect of gender on environmentally conscious 
behavior is facilitated through environmental identity. 

Keywords: Environmental Experience, Environmental Values, 
Environmental Identity, Environmentally Conscious Behavior. 
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 مقدمه
در جهان امروز از  1زیستیهای محیطنافزایش مشکالت و بحرا

ـــدهای  ـــرف و درک پیام ـــک ط ـــدتی ـــوعات  بلندم موض
ها از سوی دیگـر باعـث شـده در زندگی انسان 2محیطیزیست

زیسـت گذشته اهمیت بحث در مورد محیط قرنمیناست تا طی 
در ( و Budak, 2005زیسـتی افـزایش یابـد )و مسایل محیط

تـرین و مهم عنوانبهزیستی انسان حال حاضر رفتارهای محیط
قــرار گیــرد  موردتوجــهزیســت تأثیرگــذارترین عامــل بــر محیط

(2015Ghaderi et al., .) 3زیسـتیرفتارهای آگاهانه محیط ،
ــه  ــتند ک ــاری هس ــای رفت ــهالگوه ــا  عنوانب ــازگار ب ــار س رفت

زیست با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی فهالیت فرد محیط
جهــت درک  شــوند.زیســت در نظــر گرفتــه میبــر روی محیط

کننده زیستی باید دانست مصـرفتر از رفتار آگاهانه محیطدقیق
 & Agyeman, 2002) زیستی چـه کسـی اسـتآگاه محیط

Kollmuss.)  نشان داده است کـه رفتـار  گرفتهانجاممطالهات
زیـادی وابسـته بـه  طوربـهزیستی داشـتن محیط کنندهتیحما

اجتمـاعی شـدن افـراد اسـت و در  فراینـدفرهنگ و بخصوص 
ــر محیط ــر آن اث ــاوتی ب ــل متف ــاوت عوام ــی متف ــای فرهنگ ه

 ,Roberts) نتایج مطالهات اندرسـون و کانینگهـامگذارند. می
 (1996) 5و رابرتز ( ,1996Roberts) 4شوارتز و میلر (ب1996

ــه ــیل و جنب ــین تحص ــی را ب ــاط مثبت ــز ارتب ــاهی نی های آگ
ـــش 6زیســـتیمحیط ـــار 7زیســـتیمحیط، دان ، نگـــرش و رفت
دیگری از محققان به بررسی  اند. گروهنشان داده 8زیستیمحیط

ــل روان ــر عوام ــه اث ــار آگاهان ــر رفت ــاعی ب ــناختی و اجتم ش
اند زیرا مهتقدند این عوامل رفتـار آگاهانـه زیستی پرداختهمحیط
 & Straughan)کننـد بینـی میتر پیشزیستی را قویمحیط

Roberts, 1999.) شدهشناختهشناختی ترین عوامل روانرایج 
ــدعبارت ــش محیط ان ــرش محیطاز دان ــتی، نگ ــتی، زیس زیس
و  10زیســـتیهـــای محیط، نگرانی9هـــای ارزشـــیگیریجهت

 ,.Laroche et al) 11کنندهتوسط مصرف شدهادراکاثربخشی 

                                                      
1 Environmental Crises 
2. Environmental Issues 
3. Environmental Conscious Behavior 
4. Schwartz & Miller 
5. Roberts 
6. Environmental Awareness 
7. Environmental Knowledge 
8. Environmental Attitude and Behavior 
9. Value Orientations 
10. Environmental Concerns 
11 Perceived Consumer Effectiveness 

 .(,Leonidou, Leonidou & Kvasova 2010ب 2001
زیست را به رفتار سازگار با محیطمطالهات متهددی عوامل فوق 

اند، این ارتباط نسبتاً قوی بوده اما محققـان مختلـف ارتباط داده
ــه ــت یافت ــاوتی دس ــایج متف ــه نت ــد )ب  & Bambergان

Möser,2007 بBanerjee & McKeage, 1994ب De 
Groot & Steg,2008بDunlap et al., 2000,ب 

Moisander, 2007بSchultz, 2001ب Zsóka et al., 
اسالمی است هنـوز -در ایران که دارای فرهنگ ایرانی (.2013

مطالهاتی که تأثیر عوامل فوق را مورد بررسـی قـرار داده باشـد 
 یافت نشد.

زیستی فردی کننده آگاه محیط( مصرف1996) از نظر رابرتز
پنـدارد اثـرات مثبـت است که محصوالت و خدماتی را کـه می

 .کنـدخریـداری میسـت دارنـد زیروی محیطکمتر منفی( بـر )
ی کـه کنندگانمصرفکنند ( بیان می1999و رابرتز ) 12استراگان

های با ویژگی مهموالًدهند زیستی نشان میرفتار آگاهانه محیط
هایی از شوند یهنی شناسایی بخشجمهیت شناختی توصیف می

ـــه محیط ـــار آگاهان ـــتی رفت ـــاسزیس ـــر اس ـــای  ب متغیره
( به نقل 1996گیرد. رابرتر )انجام می ترآسان 13شناختیجمهیت

 15(ب و فریـد1972) 14اندرسـون و کانینگهـام از نتایج مطالهـات
داری را بین سن، شـغل، کند آنها ارتباط مهنی(ب بیان می2015)

انـد. زنـان نشـان داده 16زیسـتیجنسیت و رفتار آگاهانـه محیط
و دارای نگـرش  انـدنگران بیشـترزیسـت دربـاره محیط مهموالً

ـــه محیطمثبـــت همچنـــین  زیســـت هســـتندتری نســـبت ب
( 2003) 17دیامانتوپولوس، شـلیگلمیلچ، سـینکوویکچ و بـوهلین

زیست محیط تری دربارهتر نگرانی بیشکنند افراد جوانبیان می
 دارند.

هـای مهـم ی کننـدهنـیبشیپزیستی یکی از تجارب محیط
( تجــارب 1998) 18زیســتی اســت. چــاوالرفتــار آگاهانــه محیط

محیطی را تبادالت میان یـک محـیط خـارجی و یـک محـیط 
داند، یک محیط خـارجی متشـکل از اجـزاء فیزیکـی داخلی می

های اجتماعی به مهنای جهان فیزیکی و یـک پیرامون و واسطه
ها، عواطـف و عالئـق محیطی درونی متشکل از نیازها، توانایی

در دوران  خصـوصهبفرد است. تماس نزدیک با محیط طبیهی 

                                                      
12. Straughan 
13. Demographic 
14. Anderson & Cunningham 
15. Freed 
16. Environmental Awareness 
17. Diamantopoulos, Schlegelmilch, Sinkovics and 
Bohlen 
18. Chawla 
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هـای دار و تـرویج ارزشهای مهنـیکودکی جهت تشکیل گروه
باشـد. تجربـه بیشـتر بـا زیست طبیهی ضروری میمثبت محیط

شـود زیسـتی میمحیط طبیهی منجر بـه نگـرش حـامی محیط
ء تجربه مستقیم دارند تمایل دارنـد یهنی افرادی که با یک شی

بـه افـرادی کـه تجربـه ء نسـبت هایشان از آن شـیکه ارزیابی
ای کـه باشد. افراد بسته به نوع تجربه مؤثرترغیرمستقیم دارند، 

مـاهیتی وحشـی، رام  عنوانبهدر محیط طبیهی دارند طبیهت را 
تهریـف  زیـانگنفرتنشده و خطرناک، متهالی، پرهیبت، کثیف و 

دهـد کـه تجـارب در طبیهـت کنند. ایـن الگوهـا نشـان میمی
بـر روی هویـت  زنـدیانگیبرمهیجاناتی کـه  توانند از طریقمی

-بیان مـی (2006) 1ولز و لکیس ( و1998تأثیر بگذارند. چاوال )
د کســانی کــه در بزرگســالی دهنــهــا نشــان میکننــد پژوهش

همانندســازی نیرومنــدی بــا محــیط طبیهــی دارنــد مهمــوالً در 
( بـر 1998چـاوال ) اند.کودکی تجارب مثبتی در طبیهت داشـته

گرایان در مورد منبع انگیزش آنها برای مصاحبه با محیطاساس 
حفاظت از محیط گزارش کرد که این افراد اغلب دوره کـودکی 

مبنایی بـرای رابطـه خـود بـا محـیط توصـیف  عنوانبهخود را 
اند. داشتن تجربه مثبـت بـا محـیط در کـودکی و حضـور کرده

حـیط الگـوی نقـش احتـرام بـه م عنوانبـهاعضایی از خانواده 
ی مطالهـه .زیسـتی ارتبـاط داردطبیهی با رفتـار سـازگار محیط

( نشان داد بین تجارب در محیط طبیهی و رفتـار 1994) 2فینگر
نتـایج . دار وجـود داردزیست همبسـتگی مهنـیسازگار با محیط

 4تیسـل و اببـرین و (1998) 3مطالهات نورد، لـوالف و بریـدگر
القات با منـاطق جنگلـی و ( نیز نشان دادند بین تهداد م2003)

 زیست همبستگی قوی وجود دارد.رفتارهای سازگار با محیط
های بینی کننـدهها نیز پیشدر کنار تجارب محیطی، ارزش

زیسـت هسـتند از محیط کننـدهتیحماخوبی بـرای رفتارهـای 
(2012, .Gatersleben et al.) ( بیــان 2003) 5هیتلــین

در تجربـه هویـت شـخص های اولیـه هـا پدیـدهکند ارزشمی
اهـداف مـوقهیتی  عنوانبـهها را ( ارزش2005) 6شوارتز هستند.

اصـول راهنمـا در  عنوانبهمطلوب و متفاوت از نظر اهمیت که 
 .کنـدزندگی فرد یا دیگر نهادهای اجتماعی هستند تهریـف می

نشان داد که ارزش باید پنج مهیـار مفـاهیم یـا  (2012شوارتز )
تـایج یـا رفتارهـای مطلـوب مربـوط بـودن، اعتقاد بـودن، بـه ن

                                                      
1. Wells & Lekies 
2. Finger 
3. Nord, Luloff & Bridger 
4. Teisl   & O Brien 
5. Hitlin 
6. Schwartz 

رفتارهـا و اتفاقـات،  کننـدهیابیارزها را راهنمایی کردن، انتخاب
اهمیت نسبی منظم شـدن و سـاختار سلسـله مراتبـی  صورتبه

 داشتن و فراتر از شرایط خاص بودن را دارا باشد. افتهیسازمان
( آنچه تنها 1برای افراد است:  جانبهسهمحیط دارای ارزش 

( آنچـه بـرای انسـان 2(، 7برای خود مهـم اسـت )خودمحـوری
( 3( و 8ی یا هم نـوع دوسـتیمحورانسانی مهم است )طورکلبه

(. افــراد 9یمحورهــتیطبمهــم اســت ) کرهســتیزآنچــه بــرای 
ها و منافع شخصی خـود را زمـانی کـه دربـاره خودمحور ارزش

گیرنـد در نظـر زیسـت تصـمیم میحیطهای سازگار با مفهالیت
تواننــد بــه رفتــار ســازگار بــا هــا گــاهی میارزش دارنــد. همــه

ــا ارزشمحیط ــوند ام ــای زیســت منجــر ش ی و محورانســانه
ــت ــاداتطبیه ــا اعتق ــا10محوری ب ــای و نگرش 11، هنجاره ه

 ,De Groot & Steg) تری دارنـدزیستی ارتباط مثبتمحیط
هـا و رفتـار سـازگار بـین ارزش ارتبـاط هنگام مطالهه (.2008
زیستی بایـد با تمرکز محیط ی وطورکلبهها زیستی، ارزشمحیط

های عمومی و کلـی بـا افـراد در مورد مطالهه قرار گیرند. ارزش
ها، هنجارها و رفتارهای فـردی اند و نگرشاجتماع ترکیب شده

هایی را که بـا ارزش های محیطی همهکنند. ارزشرا تهیین می
ــت، نگرشط ــاص محیطبیه ــای خ ــتی و نگرانیه ــای زیس ه

 Schultz)شـوند کنند، شـامل میزیستی ارتباط پیدا میمحیط
et al., 2004.) 

زیســتی بــر روی رفتــار ســازگار هــای ســازگار محیطارزش
ــد. محیط ــتی مؤثرن ــهیدرحالزیس ــدودی از  ک ــداد مه ــا ته تنه
ارتباط  زیستی درهای سازگار محیطهای عمومی با ارزشارزش

تأییـد  اعتمـادقابل صـورتبهها و رفتار هستند. رابطه بین ارزش
هـای مهینـی بـر روی هنجارهـا و شده است. فهال شدن ارزش

زیسـتی اعتقادات خاص، مقاصد رفتاری و رفتـار سـازگار محیط
مشـابه  (.Thøgersen & Olander, 2002)اثرگـذار اسـت 

د و باعث ارتبـاط شواین مهیارها در هویت شخصی نیز دیده می
 شوند.ها و هویت شخصی میبین ارزش

های بینـی کننـدهنیز یکـی دیگـر از پیش 12هویت محیطی
زیستی است. هویت محیطی احساسات مهم رفتار آگاهانه محیط

کنـد. ادغـام می 13فردی و نزدیکی با طبیهت فرد را با شخصیت

                                                      
7. Egoism 
8. Altruism 
9. Biospherism 
10. Beliefs 
11. Norms 
12. Environmental Identity 
13. Personality 
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 عنوانبـهتوان ارتباط با محیط و یک حـس تههـد بـه آن را می
ــرد آگــاه  عامــل مهــم در توســهه شخصــیت و هویــت یــک ف

مفهـوم  صورتبهزیستی دانست. رابطه بین محیط و فرد محیط
ب Bragg, 1996) نظری از خود و هویـت تهریـف شـده اسـت

Cantrill & Senecah, 2001 بClayton, 2003 ب

Opotow, 2003 & Clayton .) اگر تصور از خود به جهـان
ن رفتارهایی کـه منجـر بـه تخریـب طبیهی گسترش پیدا کند آ

رفتار خودتخریبی در نظر گرفتـه  عنوانبهشوند زیست میمحیط
در تهریف از مفهوم هویت (. Mayer et al., 2009)شوند می

در ارتباط با طبیهت نویسندگان مختلف عبارات متفاوتی را بیـان 
را  1شـناختیاند، بهضـی از محققـان اصـطالح هویـت بومکرده

اند زیرا مهتقدند فرد خود بخشی از اکوسیستم اسـت همطرح کرد
ها و محـیط و از این سـوءتفاهم کـه محـیط شـامل سـاختمان

در مقابل (، Piskoti, 2013)کند اجتماعی است جلوگیری می
کننـد کـه محققان طرفدار عبارت هویت محیطی اسـتدالل می

تر هویت محیطی بیشتر عینی بوده و درک آن برای مردم آسان
 بـه گفتـه کالیتـون(. Opotow, 2003 & Clayton) تاس
(Opotow, 2003 & Clayton)  هویت محیطی یک بخش

دهند یهنـی از راهی است که مردم مفهوم خودشان را شکل می
یک حس ارتباط با محیط طبیهی غیرانسانی. هویت محیطی بـر 

گـذارد یهنـی درک و انجام کاری بـه نفـع جهـان اثـر می نحوه
زیست برای ما مهم اسـت و یـک بخـش ینکه محیطاعتقاد به ا

-مـی ( بیان2013. پیسکوتی )مهم از کسی که ما هستیم است
ای است که فرد ارتباطش بـا کند هویت محیطی میزان و درجه

طبیهت را به عنوان یک بخـش کلیـدی از شخصـیت خـودش 
( نیـز بیـان 2012) 2گاتراسلیبین، مورتاگ و آبراهـامس .بیندمی
هویت محیطی بر روی تغییر رفتار به سـمت تههـد بـه کنند می

 زیستی تأثیر دارد.رفتار آگاهانه محیط
در زمینـه اثـر جنسـیت بـر  شـدهانجامهـای نتایج پژوهش

های زیستی، ارزشزیستی، هویت محیطمتغیرهای تجربه محیط
زیستی نشـان داده اسـت کـه تـأثیر زیستی و رفتار محیطمحیط

ت تـأثیر شـرایط فرهنگـی و محیطـی جنسیت تا حد زیادی تح
 مـثالً در دهـد.است که اجتماعی شـدن افـراد در آن روی مـی

نشـان داد نتایج ( 2011) 3مطالهه ترونو، فورنارا، بونیس و شولتز
زیستی تأثیر منفی دارد. در مطالهـه ابنـار، جنسیت بر رفتار محیط

                                                      
1. Ecological Identity 
2. Gatersleben, Murtagh & Abrahamse 
3 . Tronu, Fornara, Bonnes, & Schultz 

هـای محیطـی ( اثـر جنسـیت بـر ارزش2012) 4ساهین و تکایا
 5مطالهــه ژآنــگ، ژییــو، موریســون و ژآنــگ دردار نبــود. مهنــی

ــر هویــت2020) ــار ، ( نشــان داد اثــر جنســیت ب نگــرش و رفت
 6نتایج مطالهـه اسـتیتس و بیگـایست و دار نزیستی مهنیمحیط

محیطی و رفتار آگاهانه  هویت( نشان داد اثر جنسیت بر 2003)
 .دار نیستزیستی مهنیمحیط

درباره رابطه بین متغیرهـای  رفتهگانجامهای نتایج پژوهش
دهـد زیستی نیز نشان میها، هویت و رفتار محیطتجربه، ارزش

های محیطـی و هویـت محیطـی اثـر تجارب محیطی بر ارزش
ای در رابطـه های محیطی نقـش واسـطهمستقیم دارند و ارزش

کننـد. همچنـین بین تجارب محیطی و هویت محیطی ایفاء می
های محیطی اثـر مسـتقیم بـر هویـت ارزشنتایج نشان داد که 

نتـایج مطالهـه گاترسـلبن و  (.Allen, 2013) محیطی دارنـد
ها بر هویـت محیطـی و ( نشان دادند اثر ارزش2012همکاران )

اثر هویت محیطـی بـر رفتـار محیطـی مثبـت اسـت و هویـت 
ای مثبـت ها و رفتار نقـش واسـطهمحیطی در رابطه بین ارزش

ی کننده رفتـار نیبشیپها و هویت محیطی دارد، همچنین ارزش
( نیـز نشـان داد 1994) 7ی فینگرنتایج مطالهه محیطی هستند.

زیست رابطه مثبت بین تجارب محیطی و رفتار سازگار با محیط
( نیز نشان دادند که 2015( و فرید )2003وجود دارد. کالیتون )

 دارد.زیست رابطه مثبت هویت محیطی با رفتار سازگار با محیط
( نشـان داد کـه نگـرش 2020) و همکاراننتایج مطالهه ژآنگ 

زیسـتی اثـر محیطی و هویت محیطی بر رفتـار آگاهانـه محیط
  .داری داردای مهنیمستقیم مثبت دارند و هویت نقش واسطه

هـای از آنجایی که ارتباط نزدیکی بـین رفتـار محیطـی و علت
شــناختی وانهــای رشــناختی محیطــی وجــود دارد و علتروان

محیطی نقش مهمی در برآوردن نیازهای انسان همچون بقـاء، 
ی دارند، شـناخت باشناختیز، یادگیری و نفسعزتامنیت، تهلق، 

-نقش عوامل شناختی و هیجانی که افراد در محیط تجربه مـی
زیستی ضروری است زیرا هر چه آمـادگی کنند و بر رفتار محیط

زیسـتی باشد انجـام رفتـار محیطشناختی و عاطفی افراد بیشتر 
بـر  شدهانجامگیرد. از سوی دیگر بیشتر مطالهات بهتر انجام می

روی جامهه دانشجویان و بزرگسـاالن انجـام گرفتـه اسـت امـا 
شــواهد قــوی در مــورد رابطــه بــین متغیرهــا در بــین نوجــوان 
بخصوص در مقطع متوسطه وجود ندارد، به این منظور مدل زیر 

                                                      
4 . Onur, Sahin., & Tekkaya 
5 . Zhang, Xie, Morrison, & Zhang 
6. Stets, & Biga 
7. Finger 
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انی نظـری تـدوین و برازنـدگی آن در جامهــه بـا توجـه بـه مبــ
 آموزان متوسطه ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.دانش

 

 
 چارچوب نظری بر اساسمدل مفهومی پیشنهادی روابط بین متغیرها . 1شکل 

Figure 1. Proposed Conceptual Model of Relationships Among Variables Based on a Theoretical Framework 
 

 پژوهش شناسیروش
بـا پژوهش حاضر با توجه به هدف یـک پـژوهش کـاربردی و 

ها یک پـژوهش کمـی مبتنـی بـر توجه به روش گردآوری داده
 عنوانبـهرویکرد همبستگی بود که روابط بین متغیـر جنسـیت 

هـای و متغیرهـای تجـارب محیطـی، ارزش زابـرونیک متغیر 
ای و متغیر متغیرهای واسطه عنوانبهمحیطی و هویت محیطی 

ا را در قالـب زمتغیـر درون عنوانبـهزیستی رفتار آگاهانه محیط
 یک مدل ساختاری مورد بررسی قرار داد.
آمـوزان متوسـطه دانش جامهه آماری پژوهش شـامل کلیـه

 1395-96دوم شــهر یــزد بودنــد کــه در ســال تحصــیلی  دوره
نفر( که یک نمونـه  14000حدود در )مشغول به تحصیل بودند 

ای از آن ای چندمرحلـهگیری خوشـهنفری به روش نمونه 348
نمونـه  عنوانبـهاب شـد. علـت انتخـاب مقطـع متوسـطه انتخ

گیری و بخصـوص درونـی سـازی ی دوره مهم شکلموردبررس
تـرین شـهر یـزد نیـز بزرگ ها و هویت در آن گروه بود وارزش

شهر نزدیک بـه محـل زنـدگی پژوهشـگران بـود کـه امکـان 
ــه  ــه حجــم نمون ــموردندسترســی ب ــژوهش در آن  ازی ــرای پ ب

گیری از بین مدارس دولتی شـهر نمونه منظوربهبود.  ریپذامکان
یزد، پنج مدرسـه )دو مدرسـه پسـرانه و سـه مدرسـه دخترانـه( 

تصادفی انتخاب شد و سپس از هـر مدرسـه و از هـر  صورتبه
تصادفی انتخـاب شـد کـه از  صورتبهرشته و پایه یک کالس 

ــر،  348 ــر ) 178نف ــر  7/50نف ــر  170و درصــد( دخت  3/49)نف
 بودند. درصد( پسر
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 یریگاندازهابزارهای 

 (GEB) 1شناختی عمومیالف: پرسشنامه رفتار بوم

گیری رفتـار سـازگار شـناختی جهـت انـدازهپرسشنامه رفتار بوم
( تـدوین شـده 2004) 2زیستی توسط کایسـر و ویلسـونمحیط
گیری رفتار زیسـت پرسشنامه اندازه 1998کایسر در سال  .است

محیط عمومی را بر اساس رفتـار هـدف محـور، بـه پرسشـنامه 
زیستی بهبود بخشید. پرسشـنامه گیری رفتار سازگار محیطاندازه

هــای ســازگار ســؤال مــرتبط بــا فهالیت 50شــامل  شــدهاصالح
کرت و ای لیدرجه 5 اسیمقسؤال با  32زیستی است که محیط

گیری انـدازه «خیـر»و  «بلـه»ی انـهیدوگز صورتبهسؤال  18
 ونقــلحملخــرده مقیــاس  6شــوند. ایــن پرسشــنامه دارای می

زیسـتی سؤال(، رفتـار سـازگار محیط 12زیستی )آگاهانه محیط
ــه ) ــرای جامه ــد ب ــؤال 9مفی ــرفس ــار مص ــاه (، رفت کننده آگ

نـرژی یی در مصـرف آب و اجوصـرفهسؤال(،  9زیستی )محیط
آوری زبالـه بازیـافتی سؤال( و جمع 5سؤال(، کاهش زباله ) 11)
باشـد. در مطالهـه حاضـر از خـرده مقیـاس رفتـار ( میسؤال 4)

سـؤال  9زیستی مفید بـرای جامهـه مشـتمل بـر سازگار محیط
ای لیکـرت در طیـف خیلـی درجـه 5استفاده شد که با مقیاس 

روایـی  بـرآورد منظوربه گیری شد.مخالف تا خیلی موافق اندازه
آزمون از تحلیل عاملی اکتشافی بـه روش واریمـاکس اسـتفاده 

این مؤلفه روی عامل بـار  5شد، نتایج اولیه نشان داد که سؤال 
 مانـدهیباقسـؤال  7نهایی بـا  حلراهداری نداشت. عاملی مهنی

 57/41 ،32/3وجود یک عامل را نشان داد کـه بـا ارزش ویـژه 
( و 1998کـرد. در مطالهـه کایسـر )تبیین میدرصد واریانس را 

 بیـترت( پایایی بـه روش آلفـای کرونبـاخ بـه 2013پیسکوتی )
برآورد شده بود. در این مطالهه برای پایایی خرده  79/0 و 74/0

زیستی نیـز از روش آلفـای کرونبـاخ مقیاس رفتار سازگار محیط
 است. 8/0استفاده شد. نتایج نشان داد که پایایی 

 (EID) 3یاس هویت محیطیب: مق

( ساخته شده اسـت و دارای 2003این مقیاس توسط کالیتون )
ــد ) ــرم بلن ــؤال 24دو ف ــاه )س ــؤال 11ی( و کوت ــه س ــت ک ی( اس

ای از احساسات در برابر محـیط اسـت کـه مجموعه رندهیدربرگ
موافقـت بــا تمــایالت محیطــی و میــزان تهامــل بــا طبیهــت را 

کنند و دارای ابهاد احساسی، شـناختی و رفتـاری گیری میاندازه
کنـد کـه ایـن ابـزار بـه فرهنـگ و باشد. کالیتون اشاره میمی

                                                      
1. General Ecological Behavior Measure 
2. Kaiser & Wilson 
3. Environmental Identity Scale 

 اسیـقمبا  هاسؤالی، سؤال 24مذهب وابسته است. در فرم بلند 
ای لیکـرت در طیـف خیلـی مخـالف تـا خیلـی موافـق درجه 5

از:  انـدعبارتی ایـن پرسشـنامه هامؤلفـهشـود. گیری میاندازه
(، ایـدئولوژی سؤال 5سؤال(، همانندسازی ) 6برجستگی هویت )

 2سـؤال( و عوامـل بیـوگرافی ) 5سؤال(، احساسات مثبـت ) 6)
لی استفاده شـد کـه سؤا 11در این مطالهه از فرم کوتاه  سؤال(.
( بـا اسـتفاده 2013ی دارد. در مطالهه پیسکوتی )بهدتکساختار 

های اصـل و چـرخش از تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفـه
درصد واریانس را  05/47که  آمدهدستبهواریماکس یک عامل 

 به دسـت 9/0. پایایی نیز به روش آلفای کرونباخ کردیمتبیین 
بررسی روایـی سـازه از تحلیـل  منظوربهیز آمد. در این مطالهه ن

ــه روش مؤلفــه ــا چــرخش عــاملی اکتشــافی ب های اصــلی و ب
کـه بـار  6و  2، 1سـؤال  3واریماکس استفاده شد. بهد از حذف 

 آمـد به دسـتداری روی عامل نداشتند یک عامل عاملی مهنی
. کـردیمدرصد واریانس را تبیین  61/32، 6/2که با مقدار ویژه 

برآورد پایایی پرسشنامه هویـت محیطـی نیـز از روش  رمنظوبه
 68/0آلفای کرونباخ استفاده شد. نتـایج نشـان داد کـه پایـایی 

 است.

 4ج: پرسشنامه ارزش محیطی

گویه بکار برده شـده در  8های محیطی از جهت سنجش ارزش
ها اقتباسـی ( استفاده شد. سؤال2011مطالهه ترونو و همکاران )

ــاس ارزش  ــناز مقی ــد. ای ــوارتز بودن ــه  8 ش ــؤال دو مؤلف س
گیری خـود سـؤال( و جهـت 4) 5گیری ارزشی خودسـازیجهت
یـک نمـره  هرکـدامسـنجند کـه بـرای را می سؤال( 4) 6تهالی

ای لیکـرت درجه 5ها با مقیاس شود. سؤالجداگانه محاسبه می
شـوند. گیری میمهم نیست انـدازه اصالًدر طیف خیلی مهم تا 

جهت بررسی روایـی سـازه  (2011همکاران )ونو و در مطالهه تر
های اصلی و با چرخش از تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه

 51واریماکس استفاده شـد. نتـایج دو عامـل را نشـان داد کـه 
کردند. پایایی نیـز بـه روش آلفـای درصد واریانس را تبیین می

 72/0و خودتهـالی  6/0کرونباخ نشان داد که پایایی خودسـازی 
است. در مطالهه حاضر نیز جهت بررسی روایی سـازه از تحلیـل 

ــه ــا روش مؤلف ــاملی اکتشــافی ب ــرخش ع ــا چ های اصــلی و ب
گیری واریماکس استفاده شد. با حذف یک سؤال از مؤلفه جهت

نهـایی  حلراهارزش خود تهالی که روی هیچ عاملی بار نداشت 

                                                      
4. Environmental Values Inventory 
5. Self-Enhancement Value Orientation 
6. Self-Transcendence Value Orientation 
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د واریـانس را درصـ 35/50سؤال دو عامل را نشان داد که  7با 
، 47/2کردند. مؤلفـه اول خودسـازی بـا مقـدار ویـژه تبیین می

، 05/1 درصد و مؤلفه دوم خـود تهـالی بـا مقـدار ویـژه 29/35
کردند. پایایی نیـز بـه روش درصد واریانس را تبیین می 06/15

و خودتهالی  65/0آلفای کرونباخ نشان داد که پایایی خودسازی 
 آمد. به دست 67/0

 1شنامه تجربه محیطید: پرس

گیری تجربه محیطی توسط آلن این پرسشنامه جهت اندازه
سؤال است که  29( تدوین شده است. این مقیاس دارای 2013)

ای لیکرت در طیف خیلی مهم تا درجه 5ها با مقیاس سؤال
 5شوند. این پرسشنامه دارای گیری میاصالً مهم نیست اندازه

، 15، 14، 13های با شماره سؤال 10شناخت طبیهت ) مؤلفه
سؤال با  6(، ارتباط با حیوانات )29، 28، 27، 22، 20، 19، 16

سؤال با  3(، چالش )25، 21، 18، 9، 5، 3های شماره
سؤال با  6(، توانمندی طبیهت )26، 24، 23های شماره
با  سؤال 4( و یادگیری )12، 11، 10، 8، 7، 4های شماره
( 2013باشد. در مطالهه آلن )( می17، 6، 2، 1 یهاشماره

برآورد روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی به روش  منظوربه
آمد اما  به دست ذکرشدهمؤلفه  5واریماکس استفاده شد و 

 منظوربهمقادیر پایایی گزارش نشده است. در مطالهه حاضر 
 هایبرآورد روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه

 5اصلی و با چرخش واریماکس استفاده شد. نتایج نشان داد که 
بار عامل  هامؤلفه کدامچیهروی  25و  19، 17، 14، 11سؤال 
 5سؤال  24حل نهایی با داری نداشتند و حذف شدند. راهمهنی

-درصد واریانس را تبیین می 76/50داد که  به دستمؤلفه 
ژه عبارت بودند از شناخت به ترتیب با مقادیر وی هاعاملکردند. 

(، 37/1) واناتیح(، ارتباط با 54/1(، یادگیری )93/6طبیهت )
پایایی  (، همچنین1/1( و چالش )21/1توانمندی طبیهت )

 پرسشنامه هویت محیطی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
به ترتیب  هامؤلفهو پایایی  9/0 نتایج نشان داد که پایایی کل

 آمد. به دست 67/0، 64/0، 63/0، 68، 78/0

از آنجایی که هدف پژوهش حاضـر بررسـی رابطـه بـین 
ای متغیرها بر چند متغیر با هدف بررسی اثرات مستقیم و واسطه

یابی یکدیگر در قالب یـک مـدل سـاختاری بـود از روش مـدل
مهادالت ساختاری به روش بیشینه درست نمایی اسـتفاده شـد. 

استفاده شد. علت استفاده   24Amosافزار به این منظور از نرم
این بـود کـه در  Lisrelافزار به جای نرم Amosافزار از نرم

                                                      
1. Environmental Experience Inventory 

امکان ترسیم مسیر از متغیر نهفته بـه طـرف  Lisrelافزار نرم
هـا جهت تحلیل اولیه داده نیست. ریپذامکان شدهمشاهدهمتغیر 

هـای ها، سـاخت متغیرهـا، بررسـی ویژگییهنی غربالگری داده
ماری همچون میانگین، انحراف مهیار، همبستگی بین متغیرهـا آ

اسـتفاده   24SPSSافـزار آمـاری و نرمال بودن متغیرها از نرم
های آماری میـانگین، های توصیفی از شاخصشد. جهت تحلیل

اسمیرنف و -ی، آزمون کولموگروفدگیکشانحراف مهیار، کجی، 
جهـت  روش آماری ضریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد.

هـا نیـز از روش مـدل یـابی مهـادالت سـاختاری آزمون فرض
 Amosافـزاراستفاده شد. جهت بررسی برازنـدگی مـدل از نرم

های استفاده شد. برازندگی مدل نیز با آزمون کای دو و شاخص
، شـاخص (GFI)شاخص خـوبی برازنـدگی برازندگی همچون 

ــدگی ) شــدهلیتهد ــوبی برازن ــده AGFIخ ــرم ش (، شــاخص ن
ــدگی ) ــدگی )NFIبرازن ــرم نشــده برازن (، NNFI(، شــاخص ن

( ریشه برآورد واریانس خطـای CFIشاخص برازندگی تطبیقی )
( و ریشـــه میـــانگین مجـــذور خطـــای RMSEAتقریـــب )

اسـتفاده شـد. جهـت بررسـی اثـرات  (SRMR) استانداردشده
از  میرمسـتقیغمستقیم از آزمـون تـی و جهـت بررسـی اثـرات 

بـرآورد شـد.  Mplus 7.4افـزار ده از نرمبا استفا آزمون سوبل
درصد مورد بررسی قـرار  5داری ها در سطح مهنیتمامی تحلیل

 گرفت.
 

 های پژوهشیافته

 ی توصیفی متغیرهای پووهشهاشاخصالف: 
هـای توصـیفی و وضـهیت توزیـع متغیرهـای شاخص 1جدول 

هـای آمـاری متغیرهـای شـاخصدهـد )پژوهش را نشـان مـی
ای آنهـا محاسـبه شـده درجـه 5طیف لیکرت  برحسبپژوهش 

زیسـتی و هویـت است(. نتایج نشـان داد رفتـار آگاهانـه محیط
ــی دارای بزرگتــرین میــانگین و جهــت گیــری ارزش محیط

-خودسازی دارای کـوچکترین میـانگین بـود. همچنـین جهـت
هــای ارزشــی خودســازی و خودتهــالی دارای بیشــترین گیــری

ی کمتـرین پراکنـدگی بـود. در پراکندگی و هویت محیطی دارا
های مدل یابی مهادالت ساختاری، نرمال بودن بررسی مفروضه

 ±7 یدگیکشـو  ±2توزیع متغیرها، بـا در نظـر گـرفتن کجـی 
بررسی و تأیید شد. در بررسی نرمال بودن چند متغیره نیز نتایج 

( به مقدار بحرانـی 06/10نسبت شاخص کشیدگی چند متغیره )
کمتر اسـت  2آمد چون نسبت از  به دست 66/1 ( برابر با05/6)

 نرمال بودن مورد تأیید قرار گرفت.
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 های توصیفی و توزیع متغیرهای پژوهششاخص. 1جدول 
Table 1. Descriptive Indicators and Distribution of Research Variables 

 متغیرها

Variables 

 میانگین

Mean 

 انحراف

 مهیار

St. 
Dev. 

 کجی

Skewnesss 

 کشیدگی

Kurtosis 

-شاخص کولموگروف

 اسمیرنف

Kolmogorov-
Smirnov Index 

 درجه آزادی

Degrees of 
Freedom 

سطح 

 داریمهنی

P 
Value 

 جنسیت

Gender 
1.5 0.5 0.02- 1.99- 0.34 347 0.000 

 تجربه محیطی

Environmental 
Experience 

2.72 0.63 0.23 0.28- 0.04 347 0.058 

 گیری ارزش خودسازیجهت

Self-Enhancement 
Value Orientation 

1.99 0.76 0.67 0.56 0.14 347 0.000 

 گیری ارزش خودتهالیجهت

Self-Transcendence 
Value Orientation 

2.12 0.76 1.12 1.81 0.12 347 0.000 

 هویت محیطی

Environmental 
Identity 

3.71 0.56 0.27- 0.03- 0.08 347 0.000 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط

Environmentally 
Conscious 
Behavior 

3.83 0.62 0.8- 1.95 0.09 347 0.000 

 کشیدگی چند متغیره

Multivariate 
Kurtosis 

- - - 10.06 - - - 

 

 متغیرها ب: تحلیل روابط بین
نتــایج تحلیــل مـاتریس همبســتگی بــین متغیرهــای  2جـدول 

 دهد. نتایج نشان داد رابطه بین جنسـیت وپژوهش را نشان می
ـــی ) ـــت محیط ـــار  (01/0P< ،17/0=rهوی ـــهو رفت  آگاهان

ــتی )محیط ــی (،01/0P< ،16/0=rزیس ــت و مهن ــا مثب دار و ب
منفـی و  (،01/0P< ،18/0-=rگیری ارزشـی خودتهـالی )جهت
( و 05/0P> ،09/0-=rمحیطـی ) بـا تجربـهدار بـود امـا مهنی

( رابطــه 05/0P> ،04/0-=rگیری ارزشــی خودســازی )جهــت
گیری داری نداشت. رابطه بین تجربـه محیطـی بـا جهـتمهنی

گیری ارزشـی و جهـت (01/0P< ،62/0=rارزشی خودسـازی )
دار و بـا هویـت (، مثبت و مهنـی01/0P< ،27/0=r) یخودتهال

و رفتـــار آگاهانـــه محیطـــی  (05/0P< ،58/0-=rمحیطـــی )
(01/0P< ،34/0-=rــی ــی و مهن ــین (، منف ــه ب ــود. رابط دار ب

 >05/0Pگیری ارزشـی خودسـازی بـا هویـت محیطـی )جهت
،43/0-=r)  ــه ــار آگاهان ــیمحو رفت (، 01/0P< ،27/0-=r) یط

گیری ارزشی خودتهالی بـا دار بود. رابطه بین جهتمنفی و مهنی
دار (، منفی و مهنـی05/0P< ،12/0-=rرفتار آگاهانه محیطی )
داری ( رابطـه مهنـی05/0P> ،03/0-=rاما با هویت محیطی )

 یطـیمحنداشت. رابطه بین هویت محیطـی بـا رفتـار آگاهانـه 
(01/0P< ،48/0=rنیز مثبت و مهنـی ) دار بـود. نتـایج بررسـی

نیـز نشـان داد کـه  نیبشیپمفروضه عدم هم خطی متغیرهای 
و  4/0و بزرگتـر از  1کـوچکتر از  شاخص تحمل همگی مقادیر

قرار داشتند. شـاخص  926/0تا  573/0ضرایب تحمل در دامنه 
 10نیز نشـان داد کـه کلیـه مقـادیر زیـر  (VIFتورم واریانس )

متغیـر  74/1تـا  07/1هستند و مقادیر تورم واریانس در دامنـه 
بودند. در نتیجه مفروضه عدم هم خطی چندگانـه محقـق شـده 

بـود  04/2ضریب آماره دوربین واتسون برابر با  است. همچنین
اسـتقالل  دهندهنشـانبرای این آمـاره  2ضرایب نزدیک به  که

 خطاها است.



 33                                 1400 پاییز، اولشماره هم، سال د ،زیست و توسهه پایدارآموزش محیطفصلنامه علمی 

 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .2جدول 
Table 2. Correlation Matrix Among Research Variables 

 متغیرها
Variables 

1 2 3 4 5 6 

 جنسیت
Gender 

1      

 تجربه محیطی
Environmental Experience 

0.09- 1     

 گیری ارزش خودسازیجهت
Self-Enhancement Value Orientation 

0.04- **0.62 1    

 گیری ارزش خودتهالیجهت
Self-Transcendence Value Orientation 

**0.18- **0.27 **0.17 1   

 محیطیهویت 
Environmental Identity 

**0.17 **0.58- **0.43- 0.03- 1  

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally Conscious Behavior 

**0.16 **0.34- **0.27- *0.12- **0.48 1 

 - 0.926 0.573 0.844 0.607 0.678 (Tolerance Indexشاخص تحمل )
 شاخص تورم واریانس 

(Inflation Variance Index) 1.07 1.74 1.18 1.64 1.47 - 
**p<0/01*       p<0/05 
 

 ج: آزمون برازندگی مدل

آزمون برازنـدگی مـدل از روش مـدل یـابی مهـادالت  منظوربه
یک  ابتدابررسی برازندگی مدل،  منظوربهساختاری استفاده شد. 

های کـل زیستی با نمرههای تجربه محیطمؤلفه بر اساسمدل 
مدل اصالً بـرازش  کهییازآنجامتغیرهای دیگر برازش داده شد. 

یک متغیر نهفته در  صورتبهزیستی نداشت، متغیر تجربه محیط
مدل وارد شد. به این منظور مدل در سه سطح بررسی شد مدل 

ــدازه ــاریگان یج ی، مــدل ســاختاری و مــدل کامــل ترکیبــی. نت
آمـده اسـت. نتـایج  3ی برازندگی سه مدل در جدول هاشاخص

ــدازه ــدل ان ــدگی م ــان داد برازن ــری نش  RMSEA=32/0)گی

،000/0=p ،1=df ،84/36=2)  است که حـاکی از برازنـدگی
نتـایج شـاخص در نظر گرفته شـد.  نامطلوب مدل در جامهه بود

خــوبی  شــدهلیتهد، شــاخص =(GFI)96/0خــوبی برازنــدگی 
ــدگی  ــدگی AGFI=)47/0برازن ــده برازن ــرم ش ــاخص ن (، ش

84/0(=NFI شاخص نرم نشـده برازنـدگی ،)6/0(=NNFI و )
 دهندهنشـان( است کـه CFI=)84/0شاخص برازندگی تطبیقی 

 CFIها است، بخصـوص مقـدار داده مدل با نامناسببرازندگی 
دیدگاه وسـتون و از  9/0باید باالی  (1996) 1که از دیدگاه مولر

باشد تا مدل برازندگی مناسبی  95/0( باید باالی 2006) 2و گورِ
. ردیگیقرار نمها داشته باشد زیرا تحت تأثیر حجم نمونه با داده

                                                      
1  . Muller 
2. Weston & Gore 

همچنــین اگــر ریشــه بــرآورد واریــانس خطــای تقریــب 
(05/RMSEA0 برازش بسیار خوب، بـین )08/0تـا  05/0 

باشد برازش ضهیف  08/0از  و اگر باالتر قبولقابلباشد برازش 
ــای  ــذور خط ــانگین مج ــه می ــه ریش ــین چنانچ ــت، همچن اس

ــده ــد  (SRMR0/08) استانداردش ــانباش ــرازش  دهندهنش ب
 08/0بـاالی  RMSEAمطلوب است. در مطالهه حاضر مقدار 

 قبولرقابـلیغاست که برازنـدگی  08/0زیر  SRMRاما مقدار 
 .دهدیمی را نشان ریگاندازهمدل 

ــایج  ــدار نت ــه مق ــاختاری نشــان داد ک ــدل س ــدگی م برازن

(000/0=RMSEA ،61/0=p ،5=df ،57/3=2 است کـه )
حاکی از برازندگی بسـیار خـوب الگـو در جامهـه اسـت. نتـایج 

های برازندگی نیز نشان داد که شاخص خوبی برازندگی شاخص
99/0 (GFI)=  ـــدگی  شـــدهلیتهدشـــاخص خـــوبی برازن
98/0(=AGFI ــدگی ــده برازن ــرم ش ــاخص ن (، NFI=)1(، ش

ــدگی  ــده برازن ــرم نش ــاخص ن ــاخص NNFI=)99/0ش ( و ش
( اســت. همچنــین ریشــه بــرآورد CFI=)1برازنــدگی تطبیقــی 

ــب ) ــای تقری ــانس خط ــر RMSEAواری ــه  05/0( زی و ریش
بـود  08/0زیر  (SRMR) استانداردشدهمیانگین مجذور خطای 

 دهد.که برازندگی بسیار خوب را نشان می
ی و ساختاری نیـز ریگاندازهنتایج مدل کلی یا ترکیب مدل 

 =RMSEA ،0002/0=p ،26df=061/0نشان داد که مقدار )

،69/59=2 الگـو در  قبولقابـل( است که حاکی از برازندگی
های برازنـدگی نیـز نشـان داد کـه جامهه است. نتایج شـاخص
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 شـدهلیتهد، شـاخص =(GFI)96/0شاخص خوبی برازنـدگی 
(، شاخص نرم شـده برازنـدگی AGFI=)93/0خوبی برازندگی 

94/0(=NFI شاخص نرم نشـده برازنـدگی ،)9/0(=NNFI و )
 دهندهنشـان( است کـه CFI=)96/0شاخص برازندگی تطبیقی 

ها است. همچنـین ریشـه بـرآورد داده برازندگی مناسب مدل با
ــب ) ــای تقری ــانس خط ــر RMSEAواری ــه  08/0( زی و ریش

بـود  08/0( زیر SRMR) استانداردشدهمیانگین مجذور خطای 
 .دهدمدل کلی را نشان می قبولقابل که برازندگی

 د: اثرات مستقیم
نتایج آزمون اثرات مستقیم متغیرهای بر یکدیگر را در  4جدول 

دهد. نتایج نشـان داد اثـر مسـتقیم هویـت مدل کلی نشان می
 p ،28/7=t<01/0زیســتی )آگاهانــه محیطبــر رفتــار  محیطــی

،42/0=β) 05/0دار اسـت امـا اثـر جنسـیت )مثبت و مهنی<p 
،36/1=t ،06/0=γ( ـــی ـــه محیط  p ،31/0-=t>05/0(، تجرب
،02/0-=β05/0گیری ارزشـی خودتهـالی )(، جهت<p ،48/1-

=t ،07/0-=β) ــت ــازی )و جه ــی خودس  p>05/0گیری ارزش
،94/0-=t ،06/0-=β،) دار زیستی مهنـیآگاهانه محیط بر رفتار

 نبود.
و  (p ،27/3=t ،14/0=γ<01/0اثـــر مســـتقیم جنســـیت )

بر  (p ،24/3=t ،15/0=β<01/0گیری ارزشی خودتهالی )جهت
دار اسـت و اثـر مسـتقیم تجربـه هویت محیطی مثبت و مهنـی

( بر هویـت محیطـی p ،72/8-=t ،54/0-=β<01/0محیطی )
گیری ارزشی خودسـازی بـر جهتدار است اما اثر منفی و مهنی

 دار نبود.( مهنیp ،73/1-=t ،1/0-= β>05/0) هویت محیطی
(، بـر p ،46/3-=t ،17/0-=γ<01/0اثر مستقیم جنسیت )

دار و اثـر مسـتقیم گیری ارزشی خودتهالی منفـی و مهنـیجهت
گیری بـر جهـت (p ،84/8=t ،26/0=β<01/0تجربه محیطی )

 دار بود.ارزشی خودتهالی مثبت و مهنی
(، بـر p ،11/0=t ،005/0=γ>01/0اثر مسـتقیم جنسـیت )

دار نبـود امـا اثـر مسـتقیم گیری ارزشی خودسازی مهنـیجهت
گیری بر جهـت (p ،26/17=t ،63/0=β<01/0تجربه محیطی )

 دار بود.ارزشی خودسازی مثبت و مهنی
ــیت ) ــتقیم جنس ــر مس ــر p ،54/1-=t ،09/0-=γ>01/0اث (، ب

 دار نبود.خودسازی مهنیگیری ارزشی جهت

 

 های برازندگی مدلشاخص .3جدول 
Table 3. Model Fit Indicators 

 مدل
Model 

 های برازندگیشاخص
Fitness Indices 

 مقدار شاخص
Index Value 

 های برازندگیشاخص
Fitness Indices 

 مقدار شاخص
Index Value 

 یریگاندازهمدل 
Measurement Model 

 (2مقدار کای دو )
Chi Square Value 

 (GFI) شاخص خوبی برازندگی 36.84
 Goodness of Fit Index 

0.96 

 (dfدرجه آزادی )
Degree of Freedom 

 (NFI)شاخص نرم شده برازندگی   1
Normed Fit Index 

0.84 

نسبت کای دو بر درجه آزادی  

(df/2) 
Chi Square/Degree of 

Freedom 

شاخص نرم نشده برازندگی    36.84
NNFI)) 

Non- Normed Fit Index 

0.6 

 (Sig)داری سطح مهنی
P-Value 

 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی  0.000
Comparative Fit Index 

0.84 

ریشه برآورد واریانس خطای تقریب 
(RMSEA) 

Root Mean Square Error 
of Approximation 

خوبی برازندگی  شدهلیتهدشاخص   0.32
(AGFI) 

Adjusted Goodness of Fit 
Index 

0.47 

ریشه میانگین مجذور خطای 
 (SRMR) استانداردشده

Standardized Root Mean 
Square Residual  

0.05 -  

 مدل ساختاری
Structural Model 

 (2مقدار کای دو )
Chi Square Value 

 (GFI) شاخص خوبی برازندگی 3.57
Goodness of Fit Index 

0.99 

 (dfدرجه آزادی )
Degree of Freedom 

 (NFI)شاخص نرم شده برازندگی  5
Normed Fit Index 

1 

 (df/2)نسبت کای دو بر درجه آزادی 
Chi Square/Degree of 

Freedom 

 ((NNFIشاخص نرم نشده برازندگی  0.71
Non- Normed Fit Index 

0.99 
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 (Sig)داری سطح مهنی
P-Value 

 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی  0.61
Comparative Fit Index 

1 

ریشه برآورد واریانس خطای تقریب 
(RMSEA) 

Root Mean Square Error 
of Approximation 

خوبی برازندگی  شدهلیتهدشاخص   0.00
(AGFI) 

Adjusted Goodness of Fit 
Index 

0.98 

ریشه میانگین مجذور خطای 
 (SRMR) استانداردشده

Standardized Root Mean 
Square Residual  

0.009 - - 

 مدل کامل
Full Model 

 (2مقدار کای دو )
Chi Square Value 

 (GFI) شاخص خوبی برازندگی 59.69
 Goodness of Fit Index 

0.96 

 (dfدرجه آزادی )
Degree of Freedom 

 (NFI)شاخص نرم شده برازندگی   26
Normed Fit Index 

0.94 

نسبت کای دو بر درجه آزادی    

(df/2) 
Chi Square/Degree of 

Freedom 

 ((NNFIشاخص نرم نشده برازندگی   2.29
Non- Normed Fit Index 

0.9 

 (Sig)داری سطح مهنی
P-Value 

 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی  0.0002
Comparative Fit Index 

0.96 

ریشه برآورد واریانس خطای تقریب 
(RMSEA) 

Root Mean Square Error 
of Approximation 

خوبی برازندگی  شدهلیتهدشاخص   0.061
(AGFI) 

Adjusted Goodness of Fit 
Index 

0.93 

ریشه میانگین مجذور خطای 
 (SRMR) استانداردشده

Standardized Root Mean 
Square Residual  

0.034 - - 

 

 شدهلیتحلنمودار مسیر . 2شکل 
Figure 2. Path Chart Analyzed 

 
Sex ،جنسیت :Experienceزیستی، : تجربه محیطIdentity :

گیری ارزشی خود تهالی، : جهتSelftransزیستی، هویت محیط

Selfenhancگیری ارزشی خودسازی، : جهتBehavior رفتار :

 زیستیآگاهانه محیط
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 خالصه اثرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر .4جدول 
Table 4. Summary of the Direct Effects of Variables on Each Other 

 زابرون/زادرون
Exogenous/ Endogenous 

 استاندارد نشدهاثر 

Unstandardized 
Effects 

 شده استاندارداثر 
Standardized 

Effects 

 خطای استاندارد

Standard 
Error 

 tمقدار 

T-Value 

 ضریب تبیین
2R 

Explanation 
Coefficient 

 زیستیبر رفتار آگاهانه محیط
On Environmentally Conscious 

Behavior 
 از جنسیت

From Gender 
 تجربه محیطیاز 

From Environmental 
Experience 

 گیری ارزش خودسازیاز جهت
From Self-Enhancement Value 

Orientation 
 گیری ارزش خودتهالیاز جهت

From Self-Transcendence 
Value Orientation 

 از هویت محیطی
From Environmental Identity 

 
 
 

0.082 
 

0.026- 
 
 
0.05- 
 
 

0.062- 
 
 

0.47 

 
 
 

0.06 
 
0.02- 
 
 
0.06- 
 
 
0.07- 
 
 

0.42 

 
 
 

0.04 
 

0.08 
 
 

0.06 
 
 

0.05 
 
 
 

0.05 

 
 
 

1.36 
 
0.31- 
 
 
0.94- 
 
 
1.48- 
 
 

**7.28 

0.254 

 بر هویت محیطی
On Environmental Identity 

 از جنسیت
From Gender 
 از تجربه محیطی

From Environmental 
Experience 

 خودسازیگیری ارزشی از جهت
From Self-Enhancement Value 

Orientation  
 گیری ارزش خودتهالیاز جهت

From Self-Transcendence 
Value Orientation  

 
 

0.16 
 
0.49- 
 
 
0.08- 
 
 

0.114 

 
 

0.14 
 
0.54- 
 
 
0.1- 
 
 

0.15 

 
 

0.04 
 

0.06 
 
 

0.06 
 
 

0.04 

 
 

**3.27 
 

**8.72- 
 
 
1.73- 
 
 

**3.24 

0.384 

 
 خالصه اثرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر .5جدول 

Table 5. Summary of the Direct Effects of Variables on Each Other 
 زابرون/زادرون

Exogenous/ Endogenous 
 اثر استاندارد نشده

Unstandardized 
Effects 

 استانداردشدهاثر 
Standardized 

Effects 

 خطای استاندارد
Standard 

Error 

 tمقدار 
T-Value 

 ضریب تبیین
2R 

Explanation 
Coefficient 

 گیری ارزش خودتهالیبر جهت
On Self-Transcendence Value 

Orientation 
 از جنسیت

From Gender 
 از تجربه محیطی

From Environmental Experience 

 
 
 
0.26- 
 

0.32 

 
 
 
0.17- 
 

0.26 

 
 
 

0.05 
 

0.05 

 
 
 

**3.46- 
 

**8.84 

0.107 

 گیری ارزش خودسازیبر جهت
On Self-Enhancement Value 

Orientation 
 از جنسیت

 
 
 

0.008 

 
 
 

0.005 

 
 
 

0.04 

 
 
 

0/11 

0.408 
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From Gender 
 از تجربه محیطی

From Environmental Experience 

 
0.77 

 
0.63 

 
0.03 

 
**17.26 

 بر تجربه محیطی
On Environmental Experience 

 از جنسیت
From Gender 

 
 

0.11- 

 
 

0.09- 

 
 

0.05 

 
 

1.54- 

0.008 

**p<0/01     *P<0/05 

 

 اثرات غیرمستقیم ساده
 گیـری ارزش خودسـازیدهـد جهـتنشان مـی 5نتایج جدول 

(05/0>P ،11/0-=t،00/0-=INDβ) ــت و ــی جه گیری ارزش
ای نقش واسطه (،P ،52/1=t ،029/0=INDβ<05/0)خودتهالی 

 زیسـتیداری در رابطه بین جنسیت و رفتار آگاهانـه محیطمهنی
ــد. ــایج نشــان داد هویــت محیطــی ندارن  ،P ،2/3=t>05/0) نت

139/0=INDβ،) داری در رابطـه ای مثبـت و مهنـینقش واسطه
امـا تجربـه ب دارنـد زیسـتیبین جنسیت و رفتار آگاهانـه محیط

ای نقش واسطه (،P ،000/0=t ،000/0=INDβ<05/0محیطی )
 زیسـتیداری در رابطه بین جنسیت و رفتار آگاهانـه محیطمهنی

 ندارند.
ــی ــت محیط ــان داد هوی ــایج نش  P ،75/5-=t>05/0) نت

،244/0-=INDβ،) داری در رابطـه ای منفی و مهنینقش واسطه
امـا ب دارنـد زیسـتیبین تجربه محیطی و رفتـار آگاهانـه محیط

-P ،78/0-=t ،03/0<05/0خودســازی )گیری ارزشــی جهــت
=INDβ05/0) گیری ارزشـی خودتهـالی( و جهت>P ،62/1-=t 
،023/0-=INDβ )داری در رابطــه بــین ای مهنــینقــش واســطه

نتایج نشـان  ندارند. زیستیتجربه محیطی و رفتار آگاهانه محیط
نقـش  (،P ،06/3=t ،071/0=INDβ>01/0) داد هویت محیطی

گیری ارزشـی جهـتداری در رابطه بین مهنیای منفی و واسطه
 هویت محیطیاما ب دارند زیستیو رفتار آگاهانه محیط خودتهالی

(05/0>P ،7/1-=t ،048/0-=INDβ )ای مهنـینقش واسـطه-
و رفتــار گیری ارزشــی خودســازی جهــتداری در رابطــه بــین 

 ندارند. زیستیآگاهانه محیط

 ایزنجیره میرمستقیغز: اثرات 
ای از آزمـون سـوبل و زنجیـره میرمسـتقیغجهت برآورد اثرات 

افزار قابلیـت ایـن را استفاده شد. این نرم Mplus 7.4افزار نرم
دارد که هم اثرات غیرمستقیم سـاده و هـم اثـرات غیرمسـتقیم 

ــره ــت زنجی ــره هوی ــایج نشــان داد زنجی ــد. نت ــرآورد کن ای را ب
ـــت ـــه محمحیطی/جه ـــی خودتهالی/تجرب ـــیگیری ارزش  یط

(05/0>P ،000/0-=t ،000/0-=INDβ،) ـــطه ـــش واس ای نق
 زیسـتیو رفتار آگاهانـه محیط جنسیتداری در رابطه بین مهنی

گیری ارزشـی زنجیـره هویـت محیطی/جهـتندارند. همچنین 
 P ،000/0=t<05/0) محیطــــــی تجربهخودســــــازی/

،000/0=INDβ،) ــین ای مهنــینقــش واســطه داری در رابطــه ب
نتـایج نشـان داد  ندارنـد. زیسـتیآگاهانه محیطو رفتار  جنسیت

 P>05/0)گیری ارزشی خودتهالی زنجیره هویت محیطی/جهت
،23/2-=t ،023/0-=INDβ،) ای منفـی و مهنـینقش واسـطه-

دارنـد.  زیستیو رفتار آگاهانه محیط جنسیتداری در رابطه بین 
گیری ارزشی خودسـازی زنجیره هویت محیطی/جهتهمچنین 

(05/0>P ،000/0-=t ،00/0-=INDβ،) ای مهنینقش واسطه-
 ندارند. زیستیو رفتار آگاهانه محیط جنسیتداری در رابطه بین 

 

 اثرات غیرمستقیم متغیرهای پژوهش بر یکدیگر .6جدول 
Table 6. Indirect Effects of Research Variables on Each Other 

 زابرون
Exogenous 

 ایواسطه
Mediated 

 زادرون
Endogenous 

 اثر استاندارد نشده
Unstandardized 

Effect 

 استانداردشدهاثر 
Standardiz
ed Effect 

 خطای استاندارد
Standard 

Error 

 Tمقدار 
T Value 

 Simple indirect effects اثرات غیرمستقیم ساده

 جنسیت
Gender 

 گیری ارزشی خودسازیجهت
Self-Enhancement 
Value Orientation 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 

Conscious Behavior 
0.000- 0.000- 0.00 0.11- 

 گیری ارزشی خودتهالیجهت
Self-Transcendence 
Value Orientation 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 

Conscious Behavior 
0.018 0.029 0.01 1.52 

 هویت محیطی
Environmental Identity 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 

Conscious Behavior 
0.087 0.139 0.04 **3.2 

 تجربه محیطی
Environmental 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Experience Conscious 
Behavior 

 تجربه محیطی
Environme

ntal 
Experience 

 گیری ارزشی خودسازیجهت
Self-Enhancement 
Value Orientation 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 

Conscious 
Behavior 

0.03- 0.03- 0.04 0.78- 

 گیری ارزشی خودتهالیجهت
Self-Transcendence 
Value Orientation 

 زیستیمحیطرفتار آگاهانه 
Environmentally 

Conscious 
Behavior 

0.02- 0.023- 0.01 1.62- 

 هویت محیطی
Environmental 

Identity 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 

Conscious 
Behavior 

0.244- 0.244- 0.04 **5.75- 

**p<0/01     *P<0/05 

 
 اثرات غیرمستقیم متغیرهای پژوهش بر یکدیگر .7جدول 

Table 7. Indirect Effects of Research Variables on Each Other 

 زابرون
Exogenous 

 ایواسطه
Mediated 

 زادرون
Endogenous 

 اثر استاندارد نشده
Unstandardized 

Effect 

 استانداردشدهاثر 
Standardized 

Effect 

ی خطا
 استاندارد

Standard 
Error 

 Tمقدار 
T 

Value 

 Simple indirect effects اثرات غیرمستقیم ساده

گیری ارزشی جهت
 خودتهالی
Self-

Transcendence 
Value Orientation 

 هویت محیطی
Environmental 

Identity 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 

Conscious 
Behavior 

0.057 0.071 0.02 **3.06 

گیری ارزشی جهت
 خودسازی
Self-

Enhancement 
Value Orientation 

 هویت محیطی
Environmental 

Identity 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 

Conscious 
Behavior 

0.039- 0.048- 0.02 1.7- 

 Serial indirect effects  ایاثرات غیرمستقیم زنجیره

 جنسیت
Gender 

 تجربه محیطی/
گیری ارزشی جهت

 خودتهالی/ هویت محیطی
Environmental 

Experience/ Self-
Transcendence 

Value 
Orientation / 

Environmental 
Identity 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 

Conscious 
Behavior 

0.000- 0.000- 0.000 0.000- 

 جنسیت
Gender 

تجربه محیطی/ 
گیری ارزشی جهت

 خودسازی/ هویت محیطی
Environmental 

Experience/ Self-
Enhancement 

Value 
Orientation / 

Environmental 
Identity 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 

Conscious 
Behavior 

0.000 0.000 0.000 0.000 
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 جنسیت
Gender 

گیری ارزشی جهت
 خودتهالی/ هویت محیطی

Self-
Transcendence 

Value 
Orientation / 

Environmental 
Identity 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 

Conscious 
Behavior 

0.015- 0.023- 0.011 **2.23- 

 جنسیت
Gender 

گیری ارزشی جهت
 خودسازی/هویت محیطی

Self-
Enhancement 

Value 
Orientation / 

Environmental 
Identity 

 زیستیرفتار آگاهانه محیط
Environmentally 

Conscious 
Behavior 

0.000- 0.000- 0.000 0.000- 

**p<0/01     *P<0/05 

 

 گیریبحث و نتیجه
ای تجربـه محیطـی، این مطالهه با هدف بررسی نقـش واسـطه

آمـوزان متوسـطه در هویت محیطی دانشهای محیطی و ارزش
زیستی انجـام گرفـت. رابطه بین جنسیت و رفتار آگاهانه محیط

مطالهات زیادی در غرب درباره عوامل مـؤثر بـر رفتـار آگاهانـه 
های مفهـومی متهـددی زیستی انجام گرفته است و مدلمحیط

توسهه و برازندگی آنها در جوامع مختلـف بررسـی شـده اسـت. 
درباره بررسی رابطه بین متغیرها این است که مطالهه نکته مهم 

اجتماعی  فرایندوابسته به فرهنگ بوده و  شدتبهدر این حیطه 
هـا در بـین جوامـع و ی زیـادی بـر یافتـهریتـأثتوانـد شدن می
های مختلف بگذارد. در این مطالهه با توجـه بـه مبـانی فرهنگ

ا یـک مـدل نظری و تجربی موجود درباره رابطـه بـین متغیرهـ
مفهومی شکل داده شد و در یک نمونه ایرانی مورد بررسی قرار 
گرفت. این مطالهه با توجه به بررسی منابع فارسی شـاید اولـین 

 ای باشد که در این حوزه انجام گرفته است.مطالهه
نتایج روابط بین متغیرها حاکی از برازندگی نسبتاً مطلوب 

توان بیان کرد با بررسی می بنابراینب مدل در جامهه ایرانی است
توان عوامل تر میهای دقیقی پرسشنامهریکارگبهتر و دقیق

زیستی افراد ایرانی را نیز به کمک مؤثر بر رفتار آگاهانه محیط
ی قرار داد و عوامل موردبررس شدهدادههای مفهومی توسهه مدل

شناختی مؤثر بر رفتار آگاهانه اجتماعی، دانشی و روان
 زیستی را در جامهه ایرانی نیز شناسایی کرد.محیط

نتایج نشان داد اثر هویت محیطی بر رفتار آگاهانه 
زیستی مثبت است اما جنسیت، تجربه محیطی و محیط
داری ندارند. های محیطی خودتهالی و خودسازی اثر مهنیارزش

اثر مستقیم هویت محیطی بر رفتار آگاهانه محیطی مثبت و 

( 2010) 1ویت مارش و ابنیل این یافته با مطالههدار بود. مهنی
کند رفتار بخشی از هویت است و هویت محیطی بیان می که

دهد همسویی دارد، در مقابل بهتر از نگرش رفتار را توضیح می
 اً یقوها نتیجه گرفتند که نگرش (2012گاتراسلیبین و همکاران )

هرچند هویت محیطی به ها بیان کردند . آناندارتباطبا رفتار در 
توضیح واریانس مربوط به رفتارهای بازیافت، خرید محصوالت 

به  «نه گفتن»به پرواز در تهطیالت و  «نه گفتن» اکولوژیکی،
کند اما رابطه بین استفاده از ماشین جهت خرید و کار کمک می

تر است. نگرش و رفتار نسبت به رابطه بین هویت و رفتار قوی
دهد که ( نیز نشان می2015توسط پیسکوتی ) شدهارائهمدل 

خوبی برای رفتار آگاهانه محیطی است  بینی کنندههویت پیش
نگرش و هنجارها با  واسطهبهمستقیم و هم  صورتبهکه هم 

ب به نقل 2008) 2زیستی ارتباط دارد. پاتاکیرفتار آگاهانه محیط
 عنوانبهن تواکند که هویت را می( بیان می2015از پیسکوتی، 

ی اافتهیسازماناین امر عملکرد  چراکهسیستم انگیزه درک کرد 
فراتر از رفتار و اعمال دارد. این مطلب در ثبات و پایداری رفتار 

ی هویت طورکلبهشود. های مختلف آشکار میفرد در موقهیت
ما به جهان، هم به لحاظ شناختی و هم به  دهیپاسخبر نحوه 

 سازوکار عنوانبهتواند گذارد. هویت میمی لحاظ هیجانی تأثیر
متمرکز عمل کند، اگر چیزی با خود شخص در ارتباط باشد 

کند و این توجه بیشتر خود را در توجه بیشتری را جلب می
دهد، عالوه بر تر و یادآوری بهتر نشان میهای پاسخ کوتاهزمان

قوی است. یک هویت  زانندهیبرانگاین هویت یک عامل 
دهی افراد به پاسخ از نوع هویت محیطی بر نحوه همآنومند نیر

                                                      
1. Whitmarsh & O’Neil 
2. Pataki 



 ... زیستی دانش آموزان مقطع متوسطهساختاری رفتار آگاهانه محیطبرازش رابطه  :الدین و همکاراناحمدی ده قطب               40

 

گذارد. هویت محیطی اطالعات و مشکالت محیطی تأثیر می
شود که شخص احساس کند تغییرات در محیط، باعث می

کند. بازتاب خوب یا بدی برای او دارند بنابراین از آن دفاع می
ب خود از طرف دیگر شخص به این دلیل که محیط را بازتا

کند آن را به بهترین وجه ممکن مهرفی نماید داند سهی میمی
بنابراین مهایب آن را به حداقل ب داندچون آن را مهرف خود می

رسانده و تغییراتی را در جهت افزایش جذابیت به آن اضافه 
کنند مطرح می (2003)که کالیتون و ابپاتو  طورهمانکند و می

است که مردم مفهوم خودشان هویت محیطی بخشی از راهی 
دهند یهنی یک حس ارتباط با محیط طبیهی را شکل می

درک و انجام  کنند. هویت محیطی بر نحوهغیرانسانی برقرار می
( نیز بیان 2013گذارد. پیسکوتی )کاری به نفع جهان اثر می

شود که فرد ارتباطش با کند هویت محیطی موجب میمی
بیند ش کلیدی از شخصیت خودش عنوان یک بخطبیهت را به

کنند ( بیان می2012که گاتراسلیبین و همکاران ) طورهمانو 
هویت محیطی بر روی تغییر رفتار به سمت تههد به رفتار 

 است. رگذاریتأثزیستی آگاهانه محیط
گروت و استگ دی ها این یافته با مطالههدر ارتباط با ارزش

ارتباط مثبت بین  کنندهانیب( که 2001( و شولتز )2008)
زیستی تهالی با رفتار محیطمحوری و خودهای طبیهتارزش

 ( در پژوهش2008) گروت و استگباشد ناهمسو است. دیمی
خود به این نتیجه رسیدند که افراد خودپسند وقتی در مورد 

گیرند اهداف و زیست تصمیم میهای دوستدار محیطفهالیت
دهند. افراد همنوع محور رار میق مدنظرمزایای شخصی را 

به  محورهتیطبافراد  کهیدرحالگیرند منافع جامهه را در نظر می
 مدنظرگرا را هنگام در نظر گرفتن مزایا و منافع، منافع زیست

تواند گاهی موجب رفتار ها میدهند. تمامی ارزشقرار می
و  دوستانهنوعهای زیست شود اما ارزشدوستدار محیط

های مثبتی با اعتقادات، هنجارها و نگرش طوربه محورهتیطب
زیست دارای همبستگی هستند. دانلپ و دوستدار محیط

های کنند افرادی که اصول و ارزش( بیان می2000همکاران )
تری نیز به انجام کنند تمایل کمزیستی را کمتر تأیید میمحیط

از اصول و زیستی دارند و افرادی که رفتارهای طرفدار محیط
تری به کنند گرایش بیشزیستی حمایت میهای محیطارزش

 1کارپ زیست دارند. پژوهشانجام اقدامات سازگار با محیط
( نیز بر روی این مطلب تأکید دارد که ارزش خود تهالی 1996)

مثبت با رفتار  و نشان دادن آغوش باز نسبت به تغییر رابطه

                                                      
1. Karp 

ارزش خود افزایی و  کهیلدرحازیست دارد سازگار با محیط
زیست ی رابطه منفی با رفتارهای سازگار با محیطکارمحافظه

 دارد.
دهد که تجربه نشان می گرفتهانجامنتایج برخی مطالهات 

زیستی بیشتر با محیط طبیهی منجر به نگرش حامی محیط
دانند دارای یک شود. افرادی که خود را مرتبط با طبیهت میمی

ی رانسانیغهای هستند که شامل گونه افتهیگسترش خودپنداره
تری محور قویشود و این ممکن است به نگرانی طبیهتنیز می

ی کمتری با تبدیل شود. در مقابل افرادی که احساس رابطه
های فردی است ارزش دهندهطبیهت دارند موضوعاتی که نشان

کنند که میبیان  (2004) 2دانند. میلفونت و داکیتتر میرا مهم
زیستی بر روی ارزیابی شناختی و نگرش و نگرانی محیط

زیست تمرکز دارد. افرادی که تجربه عاطفی حفاظت محیط
حس اجبار  عنوانبهمحیطی بیشتری دارند، هنجارهای شخصی 

کنند. زیست تهیین میبرای داشتن رفتار صحیح خود با محیط
هایی همچون های درونی را به شکلهنجارهای شخصی انگیزه

تصدیق و تأیید شدن برای دنبال کردن هنجارهای شخصی در 
کند. در این حالت تصدیق شدن از درون گرفته فرد ایجاد می

 شود.می
و همکاران  مطالهه ژآنگ نتایج مطالهه حاضر همانند

نشان داد اثر جنسیت بر رفتار  (2003استیتس و بیگا )و ( 2020)
بنابراین پسران و دختران ب یستدار نزیستی مهنیمحیط

کنند. نتایج نشان داد ی یکسان با محیط رفتار میاگونهبه
گیری ارزشی خودتهالی اثر مثبت و تجربه جنسیت و جهت

گیری ارزشی محیطی اثر منفی بر هویت محیطی دارند اما جهت
دهد که ها نشان میداری نداشت. پژوهشخودسازی اثر مهنی

های طبیهی و در رابطه با مکانهای کودکان ریشه هویت
 لهیوسبههای آنها در طبیهت داشته و موجودات زنده و تجربه

کند تجارب در ( بیان می1998گردد. چاوال )ها تقویت میآن
بر روی  زندیانگیبرمتوانند از طریق هیجاناتی که طبیهت می

این یافته با بیان چاوال نیز  جهیدرنتهویت تأثیر بگذارند 
های کالیتون و نی ندارد. همچنین این یافته با پژوهشهمخوا
دهند کسانی که در بزرگسالی که نشان می (2003اپاتو )

همانندسازی نیرومندی با محیط طبیهی دارند مهموالً در 
 اند همخوانی ندارد.کودکی تجارب مثبتی در طبیهت داشته

نسان فرد، عضو جامهه و ا عنوانبههمچنین تهریف افراد از خود 
در خارج  آنچهحاصل تهامل او با محیط است یهنی حس خود از 

                                                      
2. Milfont, & Duckitt 
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شود. محیطی که از فرد قرار دارد و از درونیات وی حاصل می
در آن حضور داریم بر نحوه ادراک ما از خودمان و چگونگی 

 (2002) 1گذارد. کارپالادراک شدنمان توسط دیگران تأثیر می
گری است، محیط با گرایش روان تحلیل پردازهینظرنیز که یک 

یک شیء احتمالی برای عاطفه و دلبستگی تلقی  عنوانبهرا 
کند. همچنین نتایج نشان داد جنسیت اثر مثبتی بر هویت می

محیطی دارد و پسران هویت محیطی باالتری در ارتباط با حفظ 
 مطالهه جیبا نتازیست نسبت به دختران دارا هستند که محیط
نشان که  (2003استیتس و بیگا ) و( 2020)و همکاران  ژآنگ

 همخوانی ندارد. دار نیستمهنی داد اثر جنسیت بر هویت
ها این یافته با نتایج مطالهه هیتلین در ارتباط با نقش ارزش

 ریناپذییجدابخش  عنوانبهها ( که نتیجه گرفت ارزش2003)
 2و کیزر از هویت شخص هستند و نتایج َون در ویرف، استگ

بیشتر با  «خود»های متوجه به ( که بیان نمودند ارزش2013)
( که نتیجه 2012رفتار ارتباط دارند و گاتراسلیبین و همکاران )

ها با هویت ارتباط دارد، همسویی دارد. نتایج نشان گرفتند ارزش
ها بر روی ارزش با نقش مهم آنها دهد که تمرکز پژوهشمی

های رفتاری قابل توجیه است و رادایمدر توضیح باورها و پا
بینی کند. کالیتون و ابپاتو تواند نگرش و قصد رفتار را پیشمی

زیست هم کنند ارزش اهمیت دادن به محیط( بیان می2003)
دهد. هویت فردی و هم هویت اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

مستقیم  طوربهزیستی های محیطگیری هویتدر نتیجه شکل
این مطلب باشد که چگونه مشکالت  دهندهحیتوضتواند می

ی شخصی تبدیل خواهد شد. انتزاعی جهانی به یک مسئله
گیرد و اقدامات زیستی در چارچوب ارزش قرار میهویت محیط

ی در جهت منافع دستیابی به طورکلبهزیست دوستدار محیط
سود شخصی انجام  منظوربهو  گرفتهانجامرضایت اخالقی 

شود که طبیهت به موضوعی شود، این امر منجر به آن مینمی
 تبدیل شود که افراد در قالب آن شناخته شوند.

گیری ارزشی خودتهالی جنسیت بر جهت نتایج نشان داد اثر
گیری ارزشی خودسازی دار است اما بر جهتمنفی و مهنی

گیری و جهتدار نیست اما اثر تجربه محیطی بر هر دمهنی
ارزشی خودتهالی و خودسازی مثبت است. این نتایج با نتایج 

و همکاران  ژآنگو مطالهه ( 2012همکاران )و  مطالهه ابنار
های محیطی اثر جنسیت بر ارزش مبنی بر اینکه (2020)

گیری ارزشی خودسازی همسو یست در ارتباط با جهتدار نمهنی

                                                      
1. Korpela 
2. Van der Werff, Steg, Keizer 

سو است اما با نتایج گیری ارزشی خودتهالی ناهمو با جهت
که مطرح شد تجربه  طورهمانتجربه محیطی همسو است. 

زیستی بیشتر با محیط طبیهی منجر به نگرش حامی محیط
تری محور قویشود و این ممکن است به نگرانی طبیهتمی

بیان  (2004که میلفونت و داکیت ) طورهمانتبدیل شود و 
روی ارزیابی شناختی زیستی بر کنند نگرش و نگرانی محیطمی

گذارد و افرادی که تجربه زیست اثر میو عاطفی حفاظت محیط
حس اجبار  عنوانبهمحیطی بیشتری دارند، هنجارهای شخصی 

کنند. زیست تهیین میبرای داشتن رفتار صحیح خود با محیط
هایی همچون های درونی را به شکلهنجارهای شخصی انگیزه

نبال کردن هنجارهای شخصی در تصدیق و تأیید شدن برای د
کند. در این حالت تصدیق شدن از درون گرفته فرد ایجاد می

شود. همچنین نتایج نشان داد که دختران نسبت به پسران می
 های خودتهالی باالتری دارند.ارزش

ای ای نشان داد هویت محیطی نقش واسطهنتایج واسطه
تار آگاهانه داری در رابطه بین جنسیت و رفمثبت و مهنی

ی بر هویت رگذاریتأثزیستی دارد. جنسیت از طریق محیط
زیستی منجر شود. نتایج تواند به افزایش رفتار آگاهانه محیطمی

-نشان داد هویت در گروه پسران نسبت به دختران نقش مهم
کند. این زیستی ایفاء میتری را در بروز رفتار آگاهانه محیط

تواند بر نحوه ادراک ما از یدهد جنسیت منتایج نشان می
خودمان و چگونگی ادراک شدنمان توسط  اطراف محیط

 دیگران تأثیر بگذارد. ادراک فرد از خود یا هویت نیز بر نحوه
دهی ما به جهان هم به لحاظ شناختی و هم به لحاظ پاسخ

 متأثرکنندهگذارد. هویت محیطی همچنین هیجانی تأثیر می
رفتار حفاظت از محیط است و پسران با هویت محیطی باالتر از 

کنند تر حمایت میحفاظت بیش منظوربهمدیریت منابع طبیهی 
 نمایند.تر میزیستی بیشو اقدام به رفتارهای آگاهانه محیط

گیری ارزشی نتایج دیگر نشان داد هویت محیطی و جهت
جنسیت و رفتار  ای منفی در رابطه بینخودتهالی نقش واسطه

اثر جنسیت بر  کهییازآنجازیستی دارد. آگاهانه محیط
گیری ارزشی گیری خودتهالی منفی بود و اثر جهتجهت

خودتهالی بر هویت محیطی مثبت، حاکی از آن است که 
گیری ارزشی خودتهالی داشته باشند چنانچه دختران جهت

رفتار گیرد و این امر هویت محیطی در آنها بهتر شکل می
کند. زیستی را در آنها نسبت به پسران تسهیل میآگاهانه محیط

های ارزشی در دختران گیریدهد اثر جهتنتایج نشان می
تر نسبت به پسران است. گیری هویت محیطی مهمجهت شکل

ی جنسیت بر رفتار آگاهانه اثرگذاربر طبق نتایج در 



 ... زیستی دانش آموزان مقطع متوسطهساختاری رفتار آگاهانه محیطبرازش رابطه  :الدین و همکاراناحمدی ده قطب               42

 

طی های محیطی و بخصوص هویت محیزیستی، ارزشمحیط
طور که مطرح شد افرادی که دارای نقش مهمی دارند. همان

با طبیهت هستند، خود  در ارتباطهای مهینی ها و نگرشارزش
دانند و تمایل دارند زمان بیشتری را در را با طبیهت همسو می

طبیهت بگذرانند و خود را از طبیهت و طبیهت را از آن خود 
که این منجر به  سازدیز میدانند که آنها را از دیگران متمامی

شود و اشخاصی که گیری هویت دوستی با طبیهت میشکل
هویت محیطی نیرومندتری دارند خود را بخشی از طبیهت و نه 

زیست های مرتبط با محیطکنند، هرچه ارزشجدای از تصور می
گیری هویت تر شود این امر منجر به شکلدر افراد درونی

شود که بر طبق زیست در آنها میتری مرتبط با محیطقوی
 نتایج برای پسران نسبت به دختران اهمیت بیشتری دارد.

ترین محدودیت این مطالهه ایـن بـود کـه هنـوز مطالهـات مهم
ــژوهش  ــا متغیرهــای پ ــاط ب ــاری در ارتب دقیقــی در حــوزه رفت

-بخصوص در فرهنگ ایرانی انجام نگرفته اسـت و پرسشـنامه

بکار  ن مطالهه نیز چون برای اولین بارهای بکار برده شده در ای
تر بر روی جامهه ایرانـی اند نیاز است با کارهای دقیقبرده شده

آورد.  به دسـتتری نرم و تطبیق داده شوند تا بتوان نتایج دقیق
تواننـد بـر متغیرهای جمهیت شناختی مـی کهییازآنجاهمچنین 

هنجار یا ساخت روابط بین متغیرها اثر بگذارند بهتر است بهد از 
گیری مناسـب فرهنـگ ایرانـی اثـرات عـواملی ابزارهای اندازه

همچون محیط خانوادگی و سطح تحصیالت افراد بر روابط بین 
ــی و  ــی، نگرش ــای دانش ــناختروانمتغیره ــا ش ــوص ب ی بخص

-ی قرار گیرد. همچنین همانموردبررسی چند گروهی هالیتحل
ر رابطه بین هویـت است دنشان داده  که مطالهه پیسکوتی طور

محیطی و رفتار محیطـی متغیرهـای نگـرش محیطـی، هنجـار 
باشـد و متغیرهـای زیسـتی دخیـل میشخصی و نگرانی محیط

 .اندی قرار نگرفتهریگمورداندازهمذکور در این مطالهه 
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