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چكيده

در طول دهههای اخیر ،بروز و افزایش بحرانهای مختلف محیطزیستی ،نگرانیهای فزاینده ای را نسدت بده امنید زیسدتی انسدان
برانگیخته اس  .بسیاری بر این باورنه که را حل بحرانهای محیطزیستی را بایه در تغییر رفتار و نگرش انسان و روش زنهگی وی بدر
کرة خاکی ،جستجو کرد و تاکنون متغیرهای مختلفی عوامل مؤثر بر تتیین رفتارهای محیطزیستی بررسی شه اس  .پدووهش حاردر
با ههف بررسی تأثیر مؤلفههای دانش محیطزیستی ،ادراک محیطزیستی ،نگرش محدیطزیسدتی و نید محدیطزیسدتی بدر رفتارهای
محیطزیس ی اعضای سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی انجام شه اس  .جامعة آماری تحقیق ،سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی
استان تهران اس که  148نفر اعضای نمونه تعیین شهنه .ابزار جمعآوری داد ها پرسشنامه انتخاب شه که پایایی آن از طریق آزمدون
آلفای کرونتاخ  88درصه بهدس آمه .نتایج بهدس آمه از مهلسازی معادالت ساختاری متتنی بر روش حهاقل مربعدات جزیدی بیدانگر
رابطة مثت و معنادار چهار مؤلفة دانش محیطزیستی ،ادراک محیطزیستی ،نگرش محیطزیستی و نید محدیطزیسدتی بدا رفتارهدای
محیطزیستی بود .همچنین ،نی متغیر میانجی  59/6درصه و چهار متغیر (دانش ،ادراک ،نگرش و نی محیطزیستی)  33/4درصده از
مجموع واریانس رفتار محیطزیستی در بین اعضای سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی استان تهران را تتیین میکنه.
كليدواژه

حفاظ محیطزیس  ،دانش محیطزیستی ،رفتار محیطزیستی ،سازمانهای مردمنهاد ،نگرش محیطزیستی.

 .1سرآغاز
کاربرد نادرست

خشالسال ها ،آلتودگ هتا رادیواکییوییته ،قطت بت رویت
انستا از طبیعت

کشورها جها را با مشتالت

و منتاب آ بستیار از
محتی زیستی عدیتد ا

مواجه کرد اس  .بحرا ها محی زیسی کنون  ،در کنتار
انفجتتار جمعی ت  ،افتتیای

فقتتر و گستتیر

بیمتتار هتتا

جنگل ،فرسای

خا  ،تخریب زیسیگا جانورا  ،نتابود

گونتههتتا حیتات  ،کتتاه

تنتتو زیستی  ،جنگتتلزدایت ،

جار شد سیتب ،افیای

دما کرة زمین ،آلتودگ هتا

شیمیای  ،ازبین رفین پوش

گیاه  ،کویرزای  ،کمبتود آب

خطرنتتا  ،جامعتت بشتتر را تهدیتتد متت کنتتد .از جملتته

و بسیار مشالت

بحرا ها محتی زیستی مت تتوا بته نتابود الیت از ،

بسیار بر این باورند که را حل بحرا ها محتی زیستی

دیگتر اشتار کترد اازکامت .)1385 ،

بتتارا هتتا استتید  ،دگرگتتون هتتا اقلیمتت  ،بتتروز
* نویسند مسئول:

Email:Yhejazi@ut.ac.ir
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دورة 43

باید در تغییر رفیار و نگر



شمارة 1

انسا و رو

کرة خاک جسیجو شود .مطالعا



بهار 1396

زندگ و بتر

نشا داد اس

ناآگاه

بهیر رفیارها محتی زیستی بایتد ﭼهار نو میغیر مریر بر

قابلمتحظها در زمین ارتباط میا فعالیت هتا انستا و
محی زیس

وجود دارد کته دلیتل ایتن امتر ناکتاف بتود

اطتعا  ،نداشین نگر هتا درست
ب مسئولیی در قبال محی زیس
اس ت

شامل عوامل نگرش  ،زمینها  ،توانای ها فرد و عادا .

بته محتی زیست ،

و بسیار عوامتل دیگتر

مشوق ها رفیار  ،بازخورد رفیار محی زیسی  ،نگر هتا

و

و ارز ها محی زیسی  ،امالا بروز اقدام محی زیسی و

بحرا ها محی زیستی  ،تتثییرا

پیامدها نابود پی روندة محی و تثییر انسا در بروز و
گستتیر

ایتتن معضتتت

رفیار محی زیسی را در رابطته بتا یالتدیگر بررست کترد،
در مدل  Fietkauو  Kesselا ،)1981پنج میغیتر شتامل

ارهادوس ت  .)1388 ،بنتتابراین ،دارابتتود دان ت

آگاه در زمین ماهی

 Strenو همالارا ا ،)1993بیا م کنند که بترا در

اپاشتتاپور و

ضتترور استت

دان

محی زیستی بتهصتور

مستیقی و ﻏیرمستیقی بتر

رفیارها محی زیسی تثییر م گتاارد Hines .و همالتارا
ا )1987مدل رفیار محیط مسئوالنه را ارائه کردنتد .آ هتا

جعفتتتتتتتترزاد  .)1394 ،پﮋوهشگرا برا حل معضت

فراتحلیلتتتتت ت از  128تحقیتتتتت ت برا تعیین رفیارها

محی زیسی  ،را حل ها گوناگونت مطتر مت کننتد کته

محی زیست انجام دادند و دریافیند که دان  ،نگر  ،الییام

اﻏلب این را حلها تالنولوژیال اس  ،اما امتروز بتهدلیتل

زبان  ،احساس تعهد شخصت  ،منبت کنیترل ،ویﮋگت هتا

هیینه ها زیاد این طر ها ،به دگرگتون شیو ها زندگ

شخص  ،مهار ها اقدام و نی

رفیارها محی زیست را

مردم و را حل ها رفیار عتقه مند شد اند ابارو.)1380 ،

پی بین

متتدلهتتا و نظریتتههتتا مخیلف ت بتترا تبیتتین رفیارهتتا

ا ،)1980رفیار در پ زنجیر ا از عوامل به وجود م آید و

محی زیستی در تحقیقتا

استیفاد و عوامتل و

مخیلت

م کنتتتد .براستتتاس متتتدل  Ajzenو Fishbein

حلق قبل بروز رفیار قصد و نی

رفیار اس .

میغیرهتتا مخیلفتت عوامتتل متتریر بتتر تبیتتین رفیارهتتا
محی زیسی بررس شد اس  .در قدیم ترین مدل ها کته
به مدل خط رفیار محی گرایانه معروف اس
میغیرها خط اس  .بدین صور
منجر به پیدای

که دان

رابطت بتین
محتی زیستی

نگرش محی زیسی مت شتود و فترد بتا

آگاه محتی زیستی و نگرانت محتی زیستی بیشتیر ،در
نهای  ،رفیار معطوف به محی زیس

تشکر و قدردانی
از همالار ها جناب آقا مهندس محمتود در شتهر
صنعی نصیرآباد و جناب آقا مهندس متردا در شترک
شهر ها صنعی کشور که در جمت آور اطتعتا

بته

بند یار رساندند کمال تشالر و قدردان م گردد.

انجام م دهد.

شکل  .1مدل رفتار برنامهریزیشدة  Ajzenو )1980( Fishbein

به منظور تغییر در رفیار ،شناسای عوامل مریر بر رفیتار

گسیرد ا از عوامل قرارم گیرد و کمیر تحقیق را م توا

تثییر دامنة

باشد .تحقی

گتتام نخس

اس  .رفیار محتتی زیستتت تح

یاف

که تمام این میغیرها را بررس کرد

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار محیطزیستی اعضای ...
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سیدیوسف حجازی و همکاران

حاضر به بررس ﭼند میغیر بستتتیار مهتت و پی بین کنندة
رفیارها محی زیسی م پردازد که عبار
محی زیسی  ،ادرا
نی

محی زیسی  ،نگر

اس

محتتی زیستتی فتترد و اجیمتتاع افتتراد استت  .نیتت

محتی زیستی و

شخصت در اجترا رفیارهتا

محی زیسی نیتی بته نیت

محی زیسی .

محی زیسی اشار دارد .در ﭼتارﭼوب مفهتوم پتﮋوه

از جمله میغیرها بستتتتتتتتیار مه در پی بین رفیار

حاضر که بر اساس مدل رفیار برنامتهریتی شتدة  Ajzenو

محی زیسی انسا  ،دان
اس

فرد دربارة مسائل محتی زیستی

ا .)Frick, 2004دانت

اطتعتتتتتتتا
گسیر

در مورد معضت

این معضت

محیط  ،عوامل مریر در

و اطتعا

محتتی زیستت

مطالعا

انجام داد

میعدد به بررس تتثییر

متتان اصتتل برا بتتروز رفیارها

محتتی زیستتی ذکر شتتد اس ت

 .)2003دان ت

ا Wallner et al.,

بتتر نگتتر هتتا و در نییجتته بتتر رفیتتار ایتتر
انسا به محی زیس

و اهمیت

محی زیسی به مﺜابت

تمایل آموخیه شد برا عالس العمل نشتا داد بتا ستبال
مطلوب یا نامطلوب با احیرام به محی زیس
ا .)Budak et al., 2005نگتتر
ا از باورها و تمایت

مجموعه
محی زیس

تعری

محتتی زیستتی

 .)2000آیتتی ا )1374آمادگ و گرای
م نامد.

فردوس و همالارا ا ،)1386در پﮋوهش بته بررست
محتتی زیستی و نگتتر

بتا رفیارهتتا

از محی پرداخیند .نیتایج ایتن مطالعته نشتا داد

دانشتتجویان کتته واحتتدهای در زمینتت محتتی زیستت
گاراند اند ،در مقایسه با دانشجویان که واحدهای در این
انجام م دهند .بین نگر

از محتی بیشتیر

محی مدار و رفیتار محافظت

نیی رابط مﺜب

و معنتادار مشتاهد شتد.

رفیار فرد در مورد
و

اجیمتتاع ایرگتتاار بر رفیار محتتی زیستتی شهروندا در

ا Barker,

محتتتی زیستتتی شامل مفاهیم است ت  ،از قبیتتتل آگاه ،
محتتتی زیستتتی

.ادرا محتتی زیستتی توانتتای دیتتد  ،شتتنید  ،و کستتب
محی زیسی از طری حتواس است ب بتهعبتار
محی زیسی فرایند مشاهد و توانای مغی در

فرد اس  .نیایج پﮋوه

به اقدام عمل در

بهبتود متسائل محی زیسی را رفیتار محتی زیستی

از محی زیس

 .)2010اکﺜر پﮋوه ها صور گرفیه دربارة نگر هتا

ارزیاب و ذخیرة اطتعا

انجتام مت شتود ا Stern,

 Kalantariو همالارا ا )2007در تحقیق با عنوا «عوامل

داشتین نگران و دﻏدﻏت محتی زیستی است

دیگر ،ادرا

کته بتا توجته بته متحظتا

زمینه نگاراند اند ،رفیارها محافظت

شتد

و فعالییها یا مسائل مرتب با محتی زیست

حساسی  ،نگران  ،باورها و احساسا

تثییر قرارم دهد.

محی زیسی و با محتی زیستی

محافظ

آ در پتتی بین رفیارها محتتی زیستتی از دیرزما مورد
توجه پﮋوهشگرا بود اس  .نگر

تح

خانه ،محل کار و شهر اس

رابطت بتتین دانت

عتو بر دان  ،نگر

اطتعا

طری میغیر میانج نی

جه

م گاارد.

استت

و ادرا محتی زیستی  ،رفیتار محتی زیستی را از
منظور از رفیار محی زیسی رفیارها افتراد در محتی

بر رفیار محتتی زیستتی پرداخیتتهانتتد .در اﻏلب این
فقدا دان

نگر

در مورد کارهای است

ا .)Kaiser et al., 1999مطالعا
دان

 Fishbeinا )1980طراح شتد است  ،میغیرهتا دانت ،

محتی زیستی شامل داشتین

کتته م توا برا بهبود وضعی

مﺜب

از دانت

ادرا محتتی زیستتی دارا ارتبتتاط معنتتادار بتتا رفیتتار

مربوط به محتی زیست

در هتر

 Hynekا )1985بیا مت دارد کته

تهرا » اعتم کردند که رفیار محی زیسی متردم در منتاط
شهر بته طتور مستیقی یتا ﻏیرمستیقی از میغیرهای نظیر
تحصیت  ،درآمد ،جنس ،سن دان

محتتتتتی زیستتتتتی ،

قتتانو گتتاار محتتی زیستتی  ،نگر ها محتتی زیستتی ،
احساس نگران و آماد ساز برا رفیار محی زیسی تثییر
م پایرد .نوا و فروتن کیا ا )1391در بررست رفیارهتا
محی زیسی معلما دورة ابیدای در ابعاد دان  ،نگر
مهار

به ایتن نییجته رستیدند کته بتی

معلما آموز

و

از  69درصتد از

دورة ابیدای نگرش کامتً مواف یا موافت

20

دورة 43



شمارة 1



بهار 1396

و ارز هتتا

به رفیارها مناسب محی زیسی دارنتد .همچنتین ،دانت

تحقیتت حتتاک از آ استت

کتته دانتت

معلما دربارة رفیارها محی زیسی میوس بتود است .

محی زیسی  40درصد از نی

انجام رفیار محی زیسی را

مخیتتار ملتت آبتتاد و همالتتارا ا ،)1392بتته تحلیتتل

تبیتتین متت کنتتد کتته  75درصتتد از واریتتانس کتتل رفیتتار

رفیارهتتا محتتی زیستتی شتتهر شتتهروندا اصتتفهان

بومشناخی پی بین شد اس .

پرداخینتتد .نیتتایج تحقیتت حتتاک از آ بتتود کتته نگتتر

 Sudarmadiو همالتتارا ا )2001بتته بررستت ادرا ،

محتتی زیستتی و دانت

محتتی زیستتی نیتتی بتتر رفیارهتتا

به مسائل محی زیسی در دو

محی زیسی تثییر داش

محتی زیستی

نیرومندتر از دان

کته تتثییر نگتر

محی زیسی

بود.

دان  ،آگاه و نگر
گتترو مخیل ت

نسب

اتحص تیلکتترد و اجیمتتاع ) در جاکارتتتا

پرداخیند .نیایج نشا م دهد که ادرا  ،دانت  ،آگتاه  ،و

کریم ا )1394در تحقیق به تبیین رفیار محی زیسی

به مشالت

نگر

محتی زیستی منطقته ا و جهتان در

کشاورزا شهرسیا قرو و عوامل متریر بتر آ پرداخت .

گرو تحصیل کترد هتا بستیار بهیتر از گترو جامعته بتود.

و آگاه  ،نگرانت محتی زیستی ،

 Kasapogluو  Ecevitا ،)2002بر اساس نیایج فراتحلیل

محتی زیستی و هنجتار ذهنت

 Hinesو همالارا ا ،)1987مطالعها در کشور ترکیه انجام

نیایج نشا داد که دان
محی زیسی  ،نیت

نگر

بهترتیب بیشتیرین تتثییر را در تبیتین رفیتار محتی زیستی

دادند .نیتتایج مطالعتت آ ها نشا داد سط آموز

کشاورزا دارد .حجاز و اسحاق ا )1393در پﮋوهش با

بیشیرین تثییر را بر رفیارها محی زیستی دارد که این در

هدف تبیین رفیار محی زیسی روسیاییا بتر استاس متدل

تقابل با نیایج  Hinesبود ،زیتتترا در مطالعت ت  ،Hinesدان

رفیار برنامه ریی شد در اسیا ها ﻏترب کشتور بته ایتن

رتبتتت ت پنج و تعهد شفاه بیشیرین تثییر را بر رفیارها

نییجتته رستتیدند کتته میغیرهتتا کنیتترل رفیتتار ادرا شتتد ،
هنجارهتتا ذهنتت و نگتتر

محتتی زیستتی  ،و نیتت

مﺜب

محیط داش  .یافیهها آنتتا در ترکیه نشا داد کتته
محتتتتی زیستتتتی منجر به افیای

داشین دان

محی زیسی  ،بتهترتیتب ،بیشتیرین ایرگتاار را در انجتام

محافظ

رفیارها محی زیسی روسیاییا دارد.

بررس دان  ،نگر

بسیار از تحقیقا

و دان

از محی زیستت

رفیارها

م شود Mifsud .ا )2011بتته

و رفیار محی زیستی جوانتا مالت

انجام شد از قبیل  Olsenا،)1991

پرداخ  .نیایج حاصل از پﮋوه

نشا داد که پاسخگویا

 Oskampو همالارا ا Vining ،)1991و  Ebroا ،)1990و

محل نسب

جهتان

 Granzinو همالارا ا )2002ابته نقل از)Cotrell, 2003 :
تثییر دان

بر افیای

دان

رفیارها محتتتی زیستتتی را تثییتتد

بهشد

بیتانگر ستط ضتعیف از دانت

نسب

م کند .برخت مطالعتا

محی زیسی در نمون مورد بررس اس

ا Kuhlemeier et

; Makki et al., ; Gambro & Switzky, 1996al., 1999
 )2003امتتا برخ ت ا;Kaplowitz & Ivy et al., 1998

; ) Korhenen & Lappalainen, 2004Levine, 2005سط
باالی از دان

در مورد محی زیس

محی زیسی را گتیار

کردنتد Kaiser .و

همالتتارا ا )1999در پﮋوهش ت بتتا عنتتوا «نگتتر هتتا
محی زیسی و رفیار بومشناخی » ،به بررست تتثییر دانت
محی زیسی  ،ارز ها محی زیسی و نی

انجتام رفیتار

محی زیسی بر رفیتار بتومشتناخی پرداخینتد .یافیتههتا

بیشیر دارند و نگر
مﺜب

به محی زیس

کل آنتا بته محتی زیست

اس  .با این حتال ،اقتدامهتا مﺜبت

به محی زیست

کمت

انجتام مت دهنتد Mifsud .ا)2012

فراتحلیلتت بتتا هتتدف بررستت دانتت  ،نگتتر

و اقتتدام

محتتی زیستتی بتتا تثکی تد بتتر جوانتتا انجتتام داد .یافیتتههتتا
نشا دهندة نگر
ستتطو دان ت

مﺜب

به محتی زیست

محتتی زیستتی بتتود Roczen .و همالتتارا

ا )2013به بررس اشتالال مخیلت
نگر

و وجتود انتوا

متردم بته طبیعت

دانت

محتی زیستی ،

و عتوامل تثییرگتاار بتر رفیتار

محی زیسی آ ها پرداخیند .نیایج نشا دهندة رابط معنادار
دان

و نگر

با رفیار محی زیسی بود.
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سازما ها مردمنهاد محی زیسی از ی سو ،بتهعلت
ضرور

جامع مدن بهوجود آمد اس

و نق

حوزة آموز

آ هتا در

بدو امر ،آگا ساز عموم از مسائل محی زیسی اس ب و
از سو دیگر نیتی بتهنتوع نتارر بتر عملالترد دولت
 .)1379ایتتن ستتازما هتتا نقت
حفار

از محی زیس  ،کاه

محی زیسی دارد .موفقی
آگاه و دان

فرضیه ها و ﭼهارﭼوب مفهوم پتﮋوه
فرضی  .1دان
فرضی  .2نگر

و تطبیت ختود بتا شترای

فرضی  .3ادرا

محی زیس

است  .بتا توجته بته نیتایج تحقیقتا

از

ادرا محتتی زیستتی  ،نگتتر

فرضی  .4نی

و معنادار بتر

محی زیسی ایر مﺜب

و معنادار بتر

محی زیسی ایر مﺜب

فرضی  .5دان
نی

محی زیسی ،

محتتی زیستتی و نیتت

محی زیسی ایر مﺜبت

نی

محی زیسی ایر مﺜب

و معنادار بتر

محی زیسی ایر مﺜب

محی زیسی دارد.
فرضی  .7ادرا

نی

و معنتادار بتر

محی زیسی دارد.
فرضی  .6نگر

محی زیسی بر رفیارها محی زیسی اعضا سازما ها
مردمنهاد محی زیسی اسیا تهترا استازما هتای کته در

و معنتادار بتر

رفیار محی زیسی دارد.

فتوق،

همچنتتین تحقیتت  Ajzenو  Fishbeinا ،)1980پتتﮋوه
حاضر با هدف بررس تثییر مرلفه ها دان

محی زیسی ایر مﺜب

رفیار محی زیسی دارد.

میحول درونت و بیرونت است  .ستازما هتا متردمنهتاد
محتتی زیستتی یالت از مهت تتترین ابیارهتتا در حفارت

و معنتادار بتر

رفیار محی زیسی دارد.

این سازما هتا در گترو کستب

از محی زیس

بته صتور

رفیار محی زیسی دارد.

متتریر در تحقت اهتتداف
آلودگ و ترمی خستارا

زیتر

اس :

در

کارها محی زیسی محسوب م شود ابحرینت و امینت ،

محی زیس

فعالی

دارند) انجام شد اس .

و معنادار بتر

محی زیسی ایر مﺜب

محی زیسی دارد.

شکل  .2چارچوب مفهومی پژوهش (اقتباس از مدل رفتار برنامهریزیشدة  Ajzenو ))1980( Fishbein

 .2مواد و روشها
پﮋوه

 148نفر تعیین شد .نمونهگیر بهصور

حاضر از نو توصیف  -همبستیگ است  .بترا

گردآور داد ها مورد نیاز از رو

پیمایش اسیفاد شد

تصادف ستاد و

از طری هماهنگ با مسئول ستازما و مراجعت حضتور
انجام شد .در این پﮋوه

بهمنظور گتردآور اطتعتا

اس  .جامع آمار با توجته بته موضتو تحقیت اعضتا

پرسشنامها شامل  55گویه اسیفاد شد که دارا دو بخ

سازما ها مردم نهاد محی زیسی فعال در حوزة آمتوز

نخس  ،سرال هتا مربتوط بته ویﮋگت هتا

محی زیس

اسیا تهترا اشتانید ستمن محتی زیستی )

اس  :بخ
فرد و بخ

از

دوم ،سرالها مربوط به ﭼهار عامتل متریر

انیخاب شد که حدوداً شامل  250نفر اعضا اصل و فعال

بر رفیار محی زیسی شامل دان  ،نگتر  ،ادرا

اس  .حج نمونه با اسیفاد از جدول کرجس و مورگتا ،

محی زیسی  .گویهها پرسشنامه بتا اقیبتاس از پرسشتنام

و نیت
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رشیهها علوم انسان  12/8 ،درصد از رشیهها کشاورز

و همالتتارا ا،)2000

محی زیسی مورو و همالارا ا )2001و

و  5/4درصتتد از ستتایر رشتتیههتتا بودنتتد 122 .نفتتر ا82/4

پرسشنام  Frickو همالارا ا ،)2004طراح شتد است .

درصد) دارا مدر کارشناس و  26نفتر ا 17/6درصتد)

اعیبار محیوای پرسشتنامه بتا نظرختواه از کارشناستا و

دارا متتدر کارشناستت ارشتتد بودنتتد .میتتانگین ستتابق

صاحب نظرا مجرب تثیید شد و پایای آ بر اساس آلفا
کرونباخ  α=%88به دس

افراد مورد مطالعته در حتدود ﭼهتار ا )3/6ستال

عضوی

آمد .تجییه و تحلیتل داد هتا بتا

اس  .بیشیرین فراوان مربوط به گرو بین  5-1سال سابق

اسیفاد از نرمافتیار  SPSS 21و  Smart-PLSانجتام شتد

از 10

اس  .در بخ

آمتار توصتیف از شتاخ

انحتتراف معیتتار و ضتتریب تغییتترا

عضوی

هتا میتانگین،

و در قستتم

و کمیرین فراوان مربتوط بته گترو بتی

سال ستابقه است  .میتانگین تعتداد کارگتا هتا آموزشت

آمتتار

عضوی

پاسخگویا ط مد

سه کارگا بود اس .

اسینباط نیی از مدل ستاز ستاخیار مبینت بتر رویالترد
حداقل مربعا

 .2.3اولویتبندی مؤلفهها در بین اعضیای اصییی

جیی اسیفاد شد.

سازمانهای مردمنهاد محنطزیستی
 .3نتایج

بر اساس نیایج حاصل از تحقی در جدول 1مشخ

 .1.3ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان

کتته از میتتا مرلفتتههتتا دانتت  ،نگتتر  ،ادرا و نیتت

بر اساس نیایج حاصل از تحقیت  87/8درصتد از اعضتا

محتتی زیستتی  ،نگتتر

اصل سازما ها مردم نهاد محی زیستی فعتال در حتوزة
آموز

محی زیس

شتد

قرارداردب نیت

اسیا تهرا مترد و  12/2درصتد ز

ادرا

بودند .میانگین سن آنتا حتدود  30ا )29/75ستال بتود و

محتتی زیستتی در اولویتت

محتی زیستی در اولویت

محی زیسی در اولوی

اول

دوم و دانت

و

ستوم قتراردارد .همچنتین،

نمرة تمام مرلفهها مورد بررس باالتر از نمترة میتانگین

اکﺜر آ ها در گرو ستن  30-21ستال قترار داشتیند .اکﺜتر

ا )2/5اس

پاستتتخگویا ا 35/1درصتتتد) فتتتار الیحصتتتیل رشتتتی

که نشا دهند سط بسیار خوب مرلفتههتا در

جامع آمار مورد بررس اس .

محی زیس  17/6 ،درصتد از رشتیه هتا فنت مهندست ،
14/9درصتد از رشتیههتا منتاب طبیعت  14/2 ،درصتد از

جدول  .1اولویتبندی مؤلفهها در بین اعضای اصلی سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی

مرلفه
دان

4/03

0/601

0/149

3

محی زیسی

4/36

0/340

0/078

1

ادرا محی زیسی

4/64

0/690

0/149

3

4/67

0/612

0/131

2

نگر
نی

محی زیسی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرا

اولوی

محی زیسی

برا بررس روای مرلفههتا و اطمینتا از دستیهبنتد

ساز ها مقادیر بارها عامل

باید باالتر از ا )0/6یا مقدار t

منطق و مناسب گویههتا در قالتب مرلفتههتا تحقیت از

آ میغیر بیشیر از  2باشد .طب یافیته هتا بتهدست

مقادیر بارها عامل هر میغیر نشانگر در ارتبتاط بتا میغیتر

اجدول  ،)2تعداد گویه ها از  55عتدد بته  38عتدد تقلیتل

مالنو خود ،اسیفاد شد است

کته بترا صتدق روایت

یاف

آمتد

و گویه ها دارا بار عامل کمیر از مقدار از ادام

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار محیطزیستی اعضای ...
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تحقی حاف شد .با توجه به شتاخ
اسیخراجشد نیی مشخ

میتانگین واریتانس

شتد کته تمتام میغیرهتا متورد

مطالعه دارا میتانگین واریتانس استیخراجشتد ا )AVEو
باالتر از  0/5اس

بررس پایای ساز از شاخ

پایای ترکیب استیفاد شتد

که تمام مقادیرهتا بتاالتر از  0/6و دارا پایتای مناستب
اس .

که مقتدار بستیار مناستب است  .بترا
جدول .2مؤلفهها و گویههای تحقیق و بارهای عاملی

مرلفه

نماد در

گویه

بار

t

مدل

عامل

K3

0/831

16/079

K5

0/761

14/486

K6

0/658

5/810

مییا اطتعا

در مورد ایر گلخانها

K7

0/577

5/337

مییا اطتعا

در مورد مناب تجدیدپایر

K10

0/540

5/461

مییا اطتعا

در مورد پدیدة النینو

K11

0/579

5/066

A1

0/465

7/098

سوءاسیفادة شدید انسا ها از محی زیس

A4

0/535

11/399

برخوردار زمین از مناب طبیع فراوا

A5

0/685

10/902

A6

0/768

14/795

A10

./640

9/058

آموز ها محی زیسی در مدرسه و دانشگا

A11

0/811

30/627

داشین حس خیل بد در مواجهه با جنگل تخریبشد

A14

0/731

17/945

A16

0/884

46/722

A17

0/848

23/184

A18

0/702

9/830

P1

0/788

19/474

P2

0/796

25/509

P3

0/821

33/256

اهمی

گیاها در معرض خطر

نجا

دانش محی زیسی

مقاومشد حشرا

پس از سالها س پاش به س یالسا

کاف نبود آب آشامیدن پاکیی برا جمعی

جها

نیدیال به مرز بود تعداد مردم تثمینشد و حمای شد
از زمین

ح حیا

گیاها و حیوانا

بهاندازة انسا

نگرش محی زیسی

احیمال بروز فاجع بیرگ محی زیسی در صور

ادامت

روند فعل
اهمی
ضرور
جه

سرمایهگاار دولت

بتر جتایگیین هتا پتا

تولید انرژ

اعمال مجازا

شدیدتر برا افراد که در محی زیست

زباله رها م کنند
جلوگیر از انقراض هر نو موجود زند حی به قیم
فداکار
مییا تخریب کیفی

آب جو ها ،رودها و رودخانته هتا

ادراک محی زیسی

در شهر
مییا آلودگ یا زبال تولیدشد توست کستب وکارهتا
کشاورز و صنای مجاور در سالها اخیر
سوءمصرف مواد شیمیای ازقبیل کودها و آف ک
سالیا اخیر

ها در

آلفا

پایای

کرونباخ

ترکیب

0/774

0/890

0/859

0/823

0/912

0/878

AVE

0/443

0/516

0/512
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ادامه جدول .2مؤلفهها و گویههای تحقیق و بارهای عاملی

مرلفه

نماد در

گویه
مییا تخریب حیوانا

در ستال هتا

و گیاهتا ختا

اخیر
مییا تخریب تاالبها در سالها اخیر
از گونهها در معترض خطتر در

مییا تخریب حفار
سالها اخیر

مییا تخریب محی زیسی کل منطقه در سالها اخیر
تمایتتل بتترا افتتیای
محی زیس

مالیتتا

در راستتیا دفتتا از

جامعه

تمایل برا تخصی

نیت محی زیسی

در حفار

مجدد بودج موجود توس

دول

از محی زیس
نفر م تواند در ﭼگونگ حلوفصل مشتالت

حی ی

و مسائل محی زیسی تثییرگاار باشد
من به عنوا ی
در حفار

نفر در اجیما م توان کارهتا زیتاد

از محی زیس

انجام ده

مییا تثییر کار گروه بر حل مشالت
خامو کرد ﭼرا ها در صتور

محی زیسی

تتر اتتاق بتهعنتوا

آخرین نفر
خامو کرد وستیل گرمایشت در زمستیا در صتور
عدم حضور بی
شرک
مشارک

رفتار محی زیسی

شرک
شتترک

از ﭼهار ساع

در منیل

در کمپینها پا ساز محی زیس
با سازما ها محی زیسی از نظر مال
در فعالی ها NGOها محی زیسی
در جلستتا

و گردهمتتای باهتتدف حفار ت

از

محی زیس
شرک

در اعیراضا

خسار

به محی زیس

تفالی

یا شالای

از فرد/کارخانته مستبب

زبالهها تر از زبالهها خش

در منیل

توجه بته مصترف کمیتر وستایل برقت در ستاعا
مصرف برق
خرید نوشیدن ها در بسیهبند ها قابلبازیاف

اوج

بار

t

مدل

عامل

P5

0/590

6/742

P6

0/631

7/565

P7

0/535

4/634

P8

0/789

20/373

I2

0/601

6/093

I3

0/701

15/031

I4

0/866

39/017

I5

0/822

42/803

I6

0/810

30/872

B2

0/637

18/681

B3

0/614

9/574

B4

0/644

10/415

B5

0/593

8/900

B6

0/750

16/750

B7

0/854

30/961

B8

0/702

17/277

B10

0/743

14/334

B11

0/779

26/705

B12

0/826

20/534

آلفا

پایای

کرونباخ

ترکیب

0/819

0/894

0/875

0/914

AVE

0/587

0/517
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نیتتایج بررس ت روای ت تشخیص ت در جتتدول  3نشتتا

بتتاالتر از  0/4استت  .دوم ،ریشتت دوم میتتانگین واریتتانس

م دهد که نشانگرها انیخاب در انداز گیتر ستاز هتا

اسیخراج شد برا هر ساز که در قطر متاتریس جتدول 4

موجود از روایت تشخیصت الزم برختوردار است  ،زیترا

نشا داد شد اس

نخس  ،تمام ساز ها دارا مقدار واریانس اسیخراج شدة

آ عامل باالتر اس .

از تمام همبسیگ ها سایر عاملها بتا

جدول  .3روایی تشخیصی مؤلفههای دانش ،نگرش ،ادراک ،نیت و رفتار محیطزیستی

مرلفه
نگر

دان
محی زیسی

نی

رفیار

دان

0/718

رفیار محی زیسی

0/427

0/719

محی زیسی

0/668

0/578

0/766

محی زیسی

0/232

0/134

0/464

0/666

ادرا محی زیسی

0/616

0/425

0/597

0/178

نی
دان

بتتا توجتته بتته جتتدول  ،4میغیتتر مستتیقل نگتتر
بیشیرین ایر بتر میغیتر میتانج نیت

دارا

محتی زیستی و نیتی

محتتی زیستتی )  33/4درصتتد تغییتترا

و نیت

واریتتانس رفیتتار

محی زیسی را تبیین م کند .درصتد باقیمانتد مربتوط بته

محی زیسی بیشیرین تثییر را دارد .نی

میغیر میتانج و  59/6درصتد از مجمتو تغییترا

0/716

میغیر مورد بررس تحقی ادانت  ،نگتر  ،ادرا

بیشیرین تثییر بر میغیر وابسی رفیار محی زیسی اس  .پس
از این میغیر ،دان

ادرا

عوامل م شود که در این پﮋوه

شناسای نشد اس .

رفیتار

نیایج حاصل از آزمو فرضیه ها تحقی در جتدول 5

محتتی زیستتی در بتتین اعضتتا ستتازما هتتا متتردمنهتتاد

آمد اس

که نشا م دهد تمتام فرضتیههتا تثییتد شتد

محی زیسی اسیا تهرا را تبیین م کند .همچنتین ،ﭼهتار

اس .

جدول .4بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم در مدل مورد مطالعه

میغیر وابسیه
نی

محی زیسی

ایر مسیقی

ایر ﻏیرمسیقی

T Value

P Value

0/316

-

5/961

0/000

محی زیسی

0/421

-

7/002

0/000

ادرا محی زیسی

0/282

-

5/592

0/000

-

0/183

5/429

0/000

محی زیسی

-

0/243

4/876

0/000

ادرا محی زیسی

-

0/163

5/341

0/000

0/578

-

10/518

0/000

-

-

-

0/000

میغیر مسیقل
دان
نگر
نی

رفیار محی زیسی

نگر
نی

محی زیسی

محی زیسی

محی زیسی

رفیار محی زیسی

R2

0/596

0/334

R2 Adj

0/588

0/329
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جدول  .5نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش

ضریب مسیر

T Value

نییجه

فرضیه

0/499

5/429

تثیید

محی زیسی ایر مﺜب

و معنادار بر رفیار محی زیسی دارد.

0/664

4/876

تثیید

ادرا محی زیسی ایر مﺜب

و معنادار بر رفیار محی زیسی دارد.

0/445

5/341

تثیید

و معنادار بر رفیار محی زیسی دارد.

0/578

10/518

تثیید

محی زیسی دارد.

0/316

5/961

تثیید

محی زیسی ایر مﺜب

و معنادار بر نی

محی زیسی دارد.

0/421

7/002

تثیید

ادرا محی زیسی ایر مﺜب

و معنادار بر نی

محی زیسی دارد.

0/282

5/592

تثیید

محی زیسی ایر مﺜب

دان
نگر

محی زیسی ایر مﺜب

نی

محی زیسی ایر مﺜب

دان
نگر

و معنادار بر رفیار محی زیسی دارد.

و معنادار بر نی

شکل  .3مدل نهایی تحقیق

براساس یافیهها بهدس
ساخیار بر اساس رو

آمد از مدلستاز معتادال

حداقل مربعا

نهای تحقی بهصور

جیی  ،ﭼارﭼوب

شکل  .4چارچوب نهایی تحقیق

شالل  5اس .
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 .4نتنجهگنری و پنشنهادها

اس

ایتتن تحقی ت بتتا هتتدف بررس ت تتتثییر مرلفتتههتتا دان ت

بر رفیتار محتی زیستی تثییتد شتد و بتا نیتایج تحقیقتا

محی زیسی  ،ادرا محی زیسی  ،نگر
نیت

محتی زیستی و

محتتی زیستتی بتتر رفیارها محتتی زیستتی اعضتتا

و معنتادار آ

که براساس یافیهها تحقی  ،ایر مﺜبت

فردوست ت و همالتتتارا ا Kalantari ،)1386و همالتتتارا
ا ،)2007مخیار مل آباد و همالتارا ا ،)1392کریمت

سازما ها مردم نهاد محی زیسی اسیا تهرا انجام شتد.

ا Ajzen ،)1394و  Fishbeinا Fietkau ،)1980و Kessel

بر اساس نیایج ،میانگین هر ﭼهار مرلفت متورد مطالعته در

ا Stren ،)1918و همالتارا ا Kaiser ،)1993و همالتارا

جامع آمار مورد بررس سط باالی دارد کته بتا نیتایج

ا Mifsud ،)1999ا ،)2012و  Roczenو همالارا ا)2013

 Mifsudا Ivy ،)2011و همالتتتتارا ا،)1998

و

تحقیقتتتتا

 Kaplowitzو  Levineا ،)2005و  Korhenenو
 Lappalainenا )2004همختتوان دارد .همچنتتین ،مرلفتت
محتتی زیستتی رابطت مﺜبت

دانت

محتتی زیستتی داردب بتتهعبتتار
اطتعا

و معنتتادار بتتا رفیتتار
دیگتتر ،افتتیای

محی زیسی در افراد موجب افتیای

دان ت

و

مه ترین میغیر تثییرگاار بر نیت

همخوان دارد .نگر

رفیار محی زیسی در این تحقی شناسای شد اس ب لتاا،
جه

برنامهها آگاه بخ

در افراد و ایجاد

تغییر نگر

فرهنگ رفیار صحی محی زیسی بایتد اجترا شتود .بترا
ایجاد نگر

مﺜب

در افتراد ،بایتد اهتداف

به محی زیس

رفیارهتا

سازما برا تمام اعضا بهختوب شتفافستاز و تبیتین

محی زیسی م شود .این یافی تحقی بتا نیتایج تحقیقتا

شود .بترا ایتن منظتور مت تتوا از برگتیار ستمینارها،

فردوست ت و همالتتتارا ا Kalantari ،)1386و همالتتتارا

جلسا

ا ،)2007مخیار مل آباد و همالتارا ا ،)1392کریمت

اعضا سازما اسیفاد کترد .همچنتین ،بایتد بته آمتوز

پرس

و پاسخ و گردهمتای هتا دور ا بترا

ا Vining ،)1394و  Ebroا Fietkau ،)1990و Kessel

محی زیسی برا ایجاد نگر

ا Oskamp ،)1981و همالارا ا Olsen ،)1991و Granzin

توجتته کتترد ،زیتترا طب ت نظری ت کتتن

ا Hines ،)1991و همالتتارا ا Stren ،)1987و همالتتارا

 Fishbeinا ،)1980داشتتین دانتت

ا Kaiser ،)1993و همالتتتتتتتارا ا Kasapoglu ،)1999و
 Ecevitا Mifsud ،)2002ا ،)2012و  Roczenو همالتتارا
ا )2013تطاب دارد .برا افیای

دانت

محتی زیستی در

شرطها ضرور برا نگر
آموز

محی

محی زیس

زیس
استتتتت ت

محی زیستی بیشتیر

مﺜب

معقوالن ت  Ajzenو
واقعتت از

و شتتناخ

و تتثییر بتر رفیتار است .

بنیاد ترین شیو در حفار

که هدف آ  ،یافین مناسبترین و

میا اعضا سازما ها مردم نهاد محی زیستی مت تتوا

بهیرین نظام و شیوة ارائة مطالب و نحوة فعالی ها و اجرا

دسیرس اعضا سازما بته منتاب

و آگاه ها

تمهیدات برا سهول
دان

محی زیسی جدید و بهروز با اسیفاد از رو هتا و

فناور ها جدید اندیشید ،از کسان که زمین تبادل دان
و ایجاد مشارک

با ستایر همالتارا و اعضتا ستازما را

ایجاد م کنند تشوی و تقدیر به عمتل آورد ،میتیا دانت
محی زیسی اعضا سازما را با ارزشیاب هتا مستیمر و

ساخیار اس

که زمینهساز ارتقا دانتتتت

محتتی زیستتی و درنهایت
جامعه استت
حفﻆ و حمای

از

ایجتتاد نگتتر

مﺜبت

در سط

تتتا از این طری هر فرد ختتود را مسئول در
از محی زیس

بداند.

مرلف ادرا محی زیستی نیتی دارا ارتبتاط مﺜبت

و

معنادار با رفیار محی زیسی در ستازما هتا متردمنهتاد

مرتب ستنجید ،و بتا برگتیار همتای هتا و کارگتا هتا

بررستت شتتد کتته بتتا نیتتایج پتتﮋوه

 Hynekا )1985و

محی زیستی و انیقتال دانت

 Kasapogluو  Ecevitا )2002مطابقت

دارد .مرلفت نیت

آموزش برا افیای
جدید تت
نگر

دان

کرد.
محی زیسی دیگر مرلفت متورد بررست بتود

محی زیسی ایر مﺜب

و معنادار بر رفیتار محتی زیستی

دارد کتته بتتا نیتتایج  Ajzenو  Fishbeinا ،)1980کریمتت
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ا ،)1394حجتتتتاز و استتتتحاق ا ،)1393و  Kaiserو

مﺜب

همالارا ا )1999همخوان دارد.

خود را مسئول حفﻆ و حمای

رفیار محی زیسی تح
قرارم گیرد و جه

تثییر دامنة گسیرد ا از عوامل

به محی زیس

این راستیا تتت
مخیل

تغییر در رفیتار شناسای ایتن عوامتل

در افتراد موجتب مت شتود هر فرد،
از محی زیس

بداند و در

کنتد .همچنتین ،آگتاه از رویالردهتا

در مورد مشالت

محی زیسی و مشارک

در حل

مریر بر رفیار اولین و مه ترین گام اس  .در تحقی حاضر،

مسائل آ همگ قابلی های است

ﭼهار مرلف بسیار مه و تثییرگاار ادان  ،نگر  ،ادرا و

کارآمد قابلدسییاب است  .یالت از مستائل مهمت کته در

نی ) بر رفیارها محی زیسی بررس شد .نیایج نشا داد
هر ﭼهار مرلفه دارا رابطت مﺜبت

رابطه با رفیارها محی زیسی و حفار

و معنتادار بتا رفیتار

اهمی

محی زیسی اس  .به اعیقاد صاحبنظرا  ،اصت و تغییتر
در دان  ،نگر

و ادرا انسا ها نسب

موجب توسعه و تقوی
کاه

صدما

دارد ،توجه به آموز

آگاه و دان

به محتی زیست

این سازما ها در گترو کستب

از محی زیس

ختود ،دارا امالانتا

مناستب

توجه به اهداف و رستال

سط آگاه عموم از طری آموز

و تعلی

محی زیسی م شود .یال از مهت تترین ابیارهتا در ایجتاد

برا افیای

تغییر در مرلفهها تثییرگاار بتر رفیارهتا محتی زیستی ،

اعضا خود ،همچنین آمتوز

آموز

ارتقا دان

و تطبیت ختود بتا شترای

میحول درون و بیرون اس  .ستازما هتا متردمنهتاد بتا

و اصت روند بحرا هتا

محی زیسی اس  .آموز

از محی زیست

در ستازما هتا متردمنهتاد

محی زیسی اس  .موفقی

رفیارها محی زیسی و درنییجته

به محی زیس

کته تنهتا بتا آمتوز

محی زیسی از طریت

ستایر متردم است

و بایتد

حمایت هتتا الزم از ایتتن ستتازما هتتا در راستتیا تحقت
اهدافشا صور

محی زیسی در سط جامعه و ایجاد نگتر

گیرد.

منابع
آیی  ،ا .1374 .نگر ها ،شخصی

و رفیار .ترجم جعفر نجف زند ،تهرا  ،نشر دانا.

ازکام  ،ا .1385 .روا شناس اجیماع کاربرد  .ترجم فرهاد ماهر ،مشهد ،انیشارا
بارو .1380 . ،اصول و رو ها مدیری
بحرین  ،س . .و امین  ،ف .1379 .نق
محی زیس

بهنشر.

زیس محیط  .ترجم مهرداد اندرود  ،انیشارا

نشر کنگر  ،تهرا .

سازما ها ﻏیردولی زیس محیطت در دستییاب بته مشتارک

مردمت بتهمنظتور حفارت

از

در ایرا  .مجل محی شناس .49-35 :26 ،

پاشاپور ،ز .و جعفرزاد حقیق فرد .1394 . ،مقایس سه مقول آموز
شهردار و ارائ راهالارها ارتقا آموز

ادان  ،نگر

و عملالرد) زیست محیطت کارمنتدا دو منطقت

زیس محیط امناط  12و  13شهردار تهرا ) .سومین همتای

سراستر محتی زیست ،

انرژ و پدافند زیسی  ،تهرا .
حجاز  . ،و اسحاق  ،ر .1393 .تبیین رفیار زیس محیط روسیاییا اسیا ها ﻏرب کشور بر استاس متدل رفیتار برنامتهریتی شتد .
فصلنام تحقیقا

اقیصاد و توسع کشاورز ایرا 45 ،ا.267-257 :)2

رهادوس  ،ب .1388 .پدیدارشناس اسواد زیس محیط ) .مرکی تحقیقا
فردوس  ،س ،.مرتضو ،
انسان .266-253 :53 ،

 .و رضوان  .1386 . ،رابط بین دان

کامپیوتر علوم انسان  ،انیشارا

زیس محیطت و رفیارهتا محافظت

رشد تهرا .
از محتی  .پﮋوهشتنام علتوم
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