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مسألهیانبومقدمه
هاي انسان مشغولیترین نگرانی و دلمحیطی یکی از مهممسائل و مشکالت زیست

ري از این مسائل ناشی از رفتارهاي نامناسب سوم است که البته بسیايهزاره
طور بهشود این رفتارهاي نامناسبنحوي که گفته میه هاست. بمحیطی خود انسانزیست
). بدین اساس 2013محیطی جهانی نقش دارند (کلوکنر، هاي زیستگیري در چالشچشم

ي است که له و اهمیت آن در زندگی انسان قرن بیست و یکم، امرأتوجه به این مس
يتوان آن را نادیده انگاشت؛ هر چند که توجه به محیط زیست و پرداختن به رابطهنمی

اجتماعی دارد.ياي در تاریخ اندیشهدیرینهيانسان و طبیعت سابقه
مدت عملکرد انسان بر روي محیط مهم و بلندرو باید گفت که امروزه پیامدهاياز این

تواند ادعا طوري که دیگر کسی نمیآشکار شدن است، بهزیست با شتاب بیشتري در حال 
کند که مسائلی همچون گرم شدن زمین، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، کاهش منابع 

یافته هاي بکر و دست نخورده مختص کشورهاي توسعهبومسوخت فسیلی و تخریب زیست
ن اعتقادند که رشد فعاالن بر ای،)2008دانلپ و یورك (). 2008(اي هی و گرینبرگ، است

اي جهانی است مردم از حفظ محیط زیست پدیدهياي و حمایت عامهحرفهمحیطیزیست
گونه نیست. پس و اگر تاکنون محدود به کشورهاي مرفه جهان بوده است، اکنون دیگر این
اي در جهان امروز تعجبی ندارد که در حال حاضر، حفظ محیط زیست از یک بحث حاشیه

طوري که کاپالن ). به2008(جاریکا و پاژاك، یک بحث اصلی تبدیل شده باشدبه
داند را همین موضوع می21امنیت ملی واحدهاي ملی را در قرن يلهأترین مسمهم

).2008(کاپالن، 
این درك است که فرآیندهاي يزیست نتیجههاي جهانی محیطدغدغه

محیطی شوند و مشکالت زیستحدود نمیمحیطی همیشه در داخل مرزهاي ملی مزیست
له، این ایده که أگذارند. مرتبط با این مسثیراتی فراتر از مرزها را از خود به جا میأاغلب ت
توانند جهانی بیندیشند و محلی عمل کنند بعد جدیدي از مسئولیت جهانی را ها میانسان

محیطی ایجاد رابر عدالت زیستزمین بلکه همچنین در بينه تنها در برابر حفظ منابع کره
و 1960يگرایی معاصر در دههها براي تعریف گفتمان محیط زیستنماید. این ایدهمی
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و 1980هاي پایدار در دههياولویت داشتند و اهمیت یافتن مفهوم توسعه1970يدهه
وم در واقع مفه.)2007پذیري است (ناجام و همکاران،نشانی از این مسئولیت1990
محیطی ناشی از آرمان هاي زیستپایدار در ربع آخر قرن بیستم به دنبال بحرانيتوسعه

چیرگی یافتن انسان بر طبیعت مطرح شد و به تدریج به مثابه یک ضرورت تمدنی اهمیت 
محیطی در جهان یعنی زمانی که آگاهی زیست).1388و بایستگی پیدا کرد (زاهدي، 

).2001(ایروین، گیري بودمدرن در حال شکل
يآن در سدهيهفتاد و ادامهيگرایی در دههبر این اساس با آغاز موج محیط زیست

محیطی و سطح هاي پژوهشی بر نگرش به محیط زیست و مسائل زیستگذشته، سنت
هاي اخیر، این عناوین با اند. در سالمحیطی متمرکز بودهعالئق و دانش زیست

زنند یا از آن محافظت تارهایی که به محیط زیست آسیب میرفيهایی دربارهپژوهش
اند. اهمیت این موضوع به حدي بوده است که نظر دانشمندان فعال در کنند همراه شدهمی

یی مانند آموزش، تجارت، هاهاي دانشگاهی از قبیل حوزهطیف وسیعی از رشته
شناسی را نیز به و جامعهداري، جغرافی، مهندسی، ارتباطات، روانشناسی اجتماعیجنگل

هاي که بحرانتر این). مهم1388زاده، به نقل از کریم1977خود جلب کرده است (بوردن، 
تري را براي تر، خالقانه و متفاوتشناسان نقش وسیعمحیطی موجب شد تا جامعهزیست

). در این راستا گوکن و 1996محیطی قائل شوند (بنتون و ردکلیف، مباحث زیست
گرایی در سطح جهانی، معتقدند که باال گرفتن تب محیط زیست،)2002(مکارانه

هاي اجتماعی که برگرفته از مسائل و مشکالت روز محیطی و جنبشهاي زیستفعالیت
ها و افزون جهانی هستند، بسیاري از دانشمندان اجتماعی را ملزم به مطالعه نگرش

به نحوي که در عصر حاضر ).2009،محیطی کرده است (صالحیهاي زیستنگرانی
شناسی محیط هاي جامعهرفتارها به موضوع اصلی در پژوهشها ومیان نگرشيرابطه

شودحدي که گفته میتا؛زیست و روانشناسی اجتماعی محیط زیست تبدیل شده است
سمت و سوي علوم زیستی از علوم طبیعی و فیزیکی به سمت علوم رفتاري در حال تغییر 

علمیهايهاي بهتر یا روشتواند در رشد فناوريمشکالت نمیانتقال است و حل اینو
انسان و يها و تجدید نظر در رابطهیافته پیدا شود بلکه تغییرات در رفتار انسانبهبود
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رو امروزه مسائل ). از این1390محیط زیست مورد نیاز است (محبوبی و رمضانی، 
گیرند و این مسائل پیامدي ئل اجتماعی مورد توجه قرار میمحیطی در چارچوب مسازیست

آید. شمار میها و رفتارهاي اجتماعی عامالن اجتماعی بهاز کنش
شناسی محیط جامعهيدر حوزهدهه فعالیت علمیچهاراکنون پس از گذشت 

بخش به نظر محیطی در ایران چندان رضایتزیستزیست، وضعیت امروزي مسائل 
ایران در ،)2012(1محیطیطوري که بر اساس شاخص جهانی عملکرد زیست. بهرسدنمی

114يمیالدي در رتبه2010پله سقوط نسبت به سال 36کشور جهان با 132میان 
جهان قرار گرفته است. هر چند اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران حفاظت 

در جمهوري "گوید می تلقی نموده و میهمگانی و عموياز محیط زیست را یک وظیفه
هاي بعدي باید در آن حیات اسالمی ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل

هاي رو فعالیتگردد. از اینعمومی تلقی میيبه رشدي داشته باشند، وظیفهاجتماعی رو
آن مالزمه پیدا اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران

در جهت اجرایی کردن ). اما1391(قانون اساسی جمهوري اسالمی، "کند، ممنوع است
هاي عملیاتی در خور توجهی برداشته نشده است. افزون بر آن، جمهوري این اصل گام

حفظ محیط زیست را پذیرفته و يالمللی در زمینهمی ایران بسیاري از معاهدات بیناسال
داند. می2هاه اجراي این معاهدات و کنوانسیونیاري از کشورها خود را متعهد بهمراه با بس

محیط يالمللی دربارهنامه و پروتکل بینمعاهده، موافقت280رت که تاکنون بدین صو
جهانی داشته و مابقی يمورد از آنها جنبه70زیست به تصویب رسیده که حدود 

ه از این معاهدات با تصویب مجلس شوراي اسالمیمعاهد18اي بوده و ایران به منطقه
ها در حکم قانون است.). یعنی اینکه این عهدنامه1388احمدي، ملحق شده است (بهرامی

) و شامل منابع آب، کشاورزي، منابع EPIشود (منتشر می» ییل«المللی توسط دانشگاه این شاخص بین1
.شود... میطبیعی و

،)1987ي اوزن (منترال، ي الیههایی نظیر مقابله با مواد کاهندهو پروتکلهاعنوان نمونه کنوانسیونبه2
)، 1998و 1992(تغییرات اقلیمی،)1992تنوع زیستی (،)1990هاي نفتی (مقابله و همکاري با آلودگی

) و ...2003، حفاظت از محیط زیست دریایی ()2000ایمنی زیستی (،)1994زایی (مقابله با بیابان
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محیطی هاي اخیر، کشور ایران با مسائل زیستتوان گفت که در دههبا این اوصاف می
ریزگردها (بویژه استان يلهأآبی، آلودگی هوا و مساي چون آلودگی آب و بحران کمعدیده
هاي فسیلی، تخریب زایی، کاهش ذخایر سوختو خوزستان)، فرسایش خاك و بیابانتهران 
ها، انقراض انواع ها و تخریب جنگلنخورده، خشک شدن تاالبهاي بکر و دستبومزیست

ع هاي فاضالب، تجمانرژي، انسداد شبکهيرویههاي گیاهی و جانوري، مصرف بیگونه
... روبرو شده است و هاي سرشار از پسماندهاي صنعتی وها، رودخانهدر کنار جادههازباله

محیطی گونه مسائل، دیگر جایی براي تردید در نامطلوب دانستن شرایط زیستوجود این
رفتارهاي يارتباط با نحوهبته شاید بسیاري از این مسائل بیگذارد که الکشور باقی نمی

رو با درك بهتر از چگونگی تعامل انسان و ایران نباشد. از اینيی افراد جامعهمحیطزیست
توان از وقوع مجدد و تشدید محیط زیست و تمایل به درس گرفتن از اشتباهات گذشته می

تري را به لحاظ اجتماعی و وبمطليمحیطی اجتناب نمود و آیندهمسائل زیست
محیطی بنا کرد.زیست

ایت به اینکه دانشجویان پیشگامان نوپذیري و کنشگران فعال در از طرفی با عن
جه به مخاطرات جدي و تخریب رود با تواند و انتظار میهاي اجتماعیدگرگونیيعرصه
امروزي است؛ رفتاري بهنجار و متناسب يگیر محیط زیست در جامعهاي که گریبانکننده

محیطی سنجیده و مناسب د با رفتار زیستبا الزامات دانش نوین داشته باشند و بتوانن
محیطی مطلوب در جامعه مستقیم رفتار زیستشرایط الزم را براي ترویج مستقیم و غیر

حفظ محیط زیست به لحاظ ملی و فراهم سازند. به همین دلیل و با توجه به اهمیت 
گروه محیطی اینصدد است تا به تبیین رفتارهاي زیستالمللی، پژوهش حاضر دربین

اجتماعی (دانشجویان) بپردازد.

محیطیشناسی به موضوعات زیسترویکردهاي جامعه
شناختی جدید در تحقیقات جامعهيعنوان یک حوزهشناسی محیط زیست بهجامعه
ویژه قرار گرفته است. به صورت موازي و الینفک با پیدایش مسائل يمورد توجه

.)2002اي (دانلپ و جونز، و منطقهجدید جهانی و کمتر محلی محیطیزیست
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هاي ساختاري رویکردي کالن را در ارتباط با سایر محیطی با بررسیشناسی زیستجامعه
هایی مانند حکومت و محیط زیست، ها مثل سیاست و اقتصاد شروع کرد. رهیافترشته

ستوز و هایی از این قبیل هستند (نیپایدار و نوسازي اکولوژیکی تنها نمونهيتوسعه
متفاوت از شناسان رویکردي کامالًتوان گفت که جامعهعبارتی میبه).2011الگزاندرسکیو، 

اند. این چند محیطی ایجاد کردهدانشمندان علوم طبیعی و فیزیکی نسبت به مسائل زیست
ثیرات أ)، نشت نفت در آالسکا، ت1984ند (در ه1بوپاليمثال را در نظر بگیرید: فاجعه

يپی آمریکا، آلودگی شدید منطقهسیسیدر لوییزانا و می،)2005وفان کاترینا (مخرب ط
، مسائل ریزگردها در آمریکا و تغییرات جهانی آب و 1970يآبشار نیاگارا در اواخر دهه

طور مطلق موضوعات علوم طبیعی نیستند؟ پاسخ این است که این ها بههوا. چرا این مثال
ها طور که که گاهی از رسانهج از کنترل نیستند و همانمحیطی خارفجایع زیست

محیطی شنویم، تصادفی نیستند. هر یک از این موارد و بسیاري از موارد دیگر زیستمی
ازايمجموعهمشخص،مدیریتیاقداماتازايمجموعهـداراي یک سازمان اجتماعی اند

که به تدریج اتفاق ـ اجتماعییا دیگر ساختارهايمقرراتوقوانینمجموعهباورها،
شناسان افتند و ریشه در تصمیمات انسانی و ساختارهاي اجتماعی دارند. جامعهمی

ناپذیري با موضوعات طور تفکیکگونه مسائل بهکنند که اینمحیطی ادعا میزیست
انوس، د. ریختن زباله در اقیاندموکراسی و اقتصاد) پیوند خوردهاجتماعی (مانند نابرابري،

بینی د، سیاست، فرهنگ، تلویزیون، جهانزدایی، نفس تنگی و غیره همگی با اقتصاجنگل
اعی، باورها و رفتارها اي از نهادهاي اجتماند و همه با هم ملغمهدینی و تبلیغات درآمیخته

).2009کارتی و کینگ، هستند (مک
...) معتقدند وشناسان محیط زیست (دانلپ، یرلی، بک، مول بدین اساس جامعه

اي چون شناسان برجستهاند و به همین دلیل جامعهمحیطی مسائل اجتماعیمسائل زیست
تمرکز خود را روي ابعاد اجتماعی ،)1998گیدنز و اولریش بک و جان اوري و همکاران (

يشناسان به مطالعههاي مختلف تاریخ جامعهه در برههالبتاند. ر دادهمحیط زیست قرا
اند. باتل هاي متفاوتی را مورد توجه قرار دادهاند، زمینهمحیطی پرداختهستمسائل زی

1 Bhopal
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بندي مطالعات شناسی محیط زیست اقدام به دستهدر بررسی تحوالت جامعه،)1987(
شناسی محیط زیست تعیین جامعهيپیشین در چند گروه کرده و پنج حوزه را در رشته

کرده است: 
1شناسی انسانی جدیدبوم.1

محیطیهاي زیستها و رفتارها، ارزشگرشن.2
محیطیجنبش زیست.3
تکنولوژیکی و تخمین خطريمخاطره.4
محیطیهاي زیستاقتصاد سیاسی در سیاست.5

مورد نظر باتل قرار گرفته چرا که در پی مطالعه و يکه تحقیق حاضر در دومین حوزه
بر این عقیده ،)2004(رابرت جین محیطی است و در این ارتباط تبیین رفتارهاي زیست

رفتار انسان ناشی صورت جزیی، ازمحیطی، تماماً یا بهاست که بسیاري از مشکالت زیست
محیطی زیستترین رویکرد در حل مشکالت شود و تغییر این رفتار معموالً اساسیمی

اي در مطالعات له جایگاه ویژهأاست. بر این اساس، ابعاد انسانی و اجتماعی این مس
تواند ادعا کند که کس نمیاي که هیچ. به گونهشناسی محیط زیست پیدا کرده استجامعه

ارتباط با عملکردهاي حاصل تغییر و تحوالت طبیعی و بیمحیطیمسائل و مشکالت زیست
مستقیم ناشی از طور مستقیم یا غیراین مسائل بهانسانی است بلکه امروزه بسیاري از

هاست.محیطی انسانزیستيمسئوالنهرهاي غیرفتارها و کنش

پژوهشپیشینه 
هاي هاي بودن و جایگاه ویژه در دهشناسی محیط زیست به دلیل میان رشتهجامعه

موضوعات مورد مطالعه بسیار متنوع است. يها و گسترهاخیر و به لحاظ تعدد پژوهش
رفتارهاي ست تبیین شناسان محیط زیجامعهيبدین اساس یکی از موضوعات مورد توجه

ثرترین علل ایجاد ؤترین و مها نشان داده است که یکی از مهممحیطی است و بررسیزیست
محیطی نیز همین رفتارهاست.هاي زیستمسائل و بحران

1 new human ecology
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ثیر گذارند، أمحیطی تیستله که چه عواملی در بروز رفتارهاي زأبراي درك این مس
ط زیست، عوامل مختلفی نظیر ناسی محیشجامعهيمحیطی در حوزهادبیات زیست

آگاهی و ، )2000زلزنی و همکاران، ؛1997پاسخگویان (تارانت و کوردل، هاي ویژگی
کننده، پذیري فردي، هنجارهاي اجتماعی حمایتلیتئومحیطی، مفهوم مسزیستيدغدغه
، هنجارهاي ذهنی،)2007؛ بمبرگ و موزر، 2001هاي مثبت (اولی و همکاران، نگرش

؛ ماهون و همکاران، 1999کنترل رفتار درك شده، نگرش، تمایل به رفتار (کاالفاتیس، 
؛ 2013؛ گریوز و همکاران، 2011؛ گدینی و همکاران، 2008؛ السن و همکاران، 2006
محیطی هاي زیستدانش، نگرش و ارزش،)2015؛ هان، 2015زاگیس و همکارن، بوتیت

؛ رودریگرز باریرو و 2013؛ مولینا و همکاران، 2011لی،؛ کیو یان و یان2009(صالحی، 
محیطی، تعلق مکانی و تعهد نسبت به محیط زیست و نگرش زیست،)2013همکاران، 

؛ آیمران 2009؛ دیویس و همکاران، 2008؛ لی 2003حفظ آن (کورال وردیگو و همکاران، 
محیطی ارهاي زیستاجتماعی رفتـعنوان عوامل اصلی روانی) را به2014و همکاران، 

يمعتقدند که مجموعه،)2002شناسایی کرده است. با این اوصاف کلموس و آگیمان (
دهند و ثیر قرار میأمحیطی را تحت تاي از عوامل هستند که رفتارهاي زیستپیچیده

توان آنها را در قالب یک نمودار یا چارچوب ساده متصور شد. آنها بر این باورند که نمی
محیطی را در برگیرد نه ثیرگذار بر رفتارهاي زیستأبه مدلی که تمام عوامل تدستیابی

تواند به روشن ساختن این شدنی است و نه مفید اما به این نکته اشاره دارند که این امر می
پیچیده کمک کند.يمجموعه

در خصوص2013تا 1997هاي ارائه شده از سال ا این اوصاف نتایج فرا تحلیل مدلب
هاي بسیار مهم و کاربردي دهد که هنوز یکی از مدلمحیطی نیز نشان میرفتارهاي زیست

باشد (کلوکنر و ریزي شده آیزن میمحیطی مدل رفتار برنامههاي زیستبراي تبیین رفتار
دهد که منجر به رفتار هایی را نشان میبینی کننده). این مدل پیش2013همکاران، 

ثیر قرار گرفته است. آرمیتاج و أها مورد استفاده و تعی از زمینهشوند و در طیف وسیمی
عنوان چارچوب نظري استفاده مطالعه که از این تئوري به185با بررسی ،)2001کونر (

بینی رفتار واقعی است ثري براي پیشؤمقیاس مTPBکرده بودند، دریافتند که همچنان 
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این تئوري تمایالت و رفتار را در طیف وسیعی همچنین آنها به این نتیجه دست یافتند که 
)، 2005رو رفتارهایی همچون سالمت (کونر و اسپارکز، کند. از اینبینی میها پیشاز حوزه

)، رفتارهاي ورزشی (هاگر و 2001نوشیدن و رانندگی کردن (مارسیل و همکاران، 
عاتی (چن و هاي اطال)، پذیرش فناوري1391؛ قهرمانی و نظري، 2001همکاران، 
؛ یعقوبی و شاکري، 2009؛ واسلیوس و پرودروموس، 2004؛ جورج، 2002همکاران، 

)، 2003)، انتخاب سبک مسافرت (بامبرگ و اسکمید، 1391؛ بمانیان و همکاران، 1387
بادي، آپور و دولت؛ علی2009؛ العجمی، 2003مکاران، رفتار تسهیم دانش (ریو و ه

زاده )، رفتارهاي کاري نابهنجار (هادي1390اتی و همکاران، )، مصرف مواد مخدر (بر1391
اند. ه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته... با استفاده از این نظری) و1393مقدم و همکاران، 

محیطی و تبیین آنها نیز مورد استفاده قرار گرفته همچنین براي شناسایی رفتارهاي زیست
؛ لودنسلیگر و 2003؛ کایزر و گوتسچر، 1999همکاران، ؛ کایزر و1997است (تایلور و تود، 

؛ 2006؛ الم، 2005؛ اسکامپ و شولتز، 2005فیلدینگ و همکاران، ؛2004همکاران، 
؛ گادنی و2010بور و همکاران، ؛ نی2008؛ فیلدینگ و همکاران، 2007کالرك و فانیلی، 

؛ 2013؛ کلوکنر و همکاران 2012؛ رامیا و همکاران، 2011؛ بزنیا و دمیچ، 2011همکاران، 
؛ حجازي و 1387؛ موسوي، 2015؛ بوتیتزاگیس و همکاران، 2013شوپ، چان و بی

). 1393اسحاقی، 
محیطی ها در تبیین رفتارهاي زیستبر این اساس این تئوري از پرکاربردترین تئوري

رتمند است ) و در این زمینه بسیار قد2015؛ بوتیتزاگیس و همکاران، 2011است (سوفا، 
کار هاي بهدهد که سازه). بررسی مطالعات پیشین نیز نشان می2003(بامبرگ و اسمیت، 

محیطی را تبیین از واریانس رفتارهاي زیستگرفته شده در این تئوري بخش مهمی
). طبق این نظریه تمایل به 2013؛ گریوز و همکاران، 2007سازد (بامبرگ و موزر، می

مصرف آب) توسط سه متغیر دیگر محیطی رفتار زیست(مثالًانجام رفتاري خاص 
گردد: نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درك شده. بدین معنی که اگر فرد بینی میپیش

جویی در مصرف آب از نیازهاي صرفهنگرش مثبتی نسبت به انجام رفتاري داشته باشد (که
باشد) و افرادي که از نظر وي مهم آبیتواند کمکی به بحران کماست و میمبرم جامعه 
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تواند با هر سختی ییید کنند (هنجار ذهنی) و باور داشته باشد که مأهستند انجام آن را ت
جویی در مصرف آب را انجام دهد (کنترل رفتار درك شده) آنگاه قصد و زحمتی صرفه

کند که آن رفتار مورد نظر را انجام دهد (تمایل رفتاري).می
ترین متغیرهاي مورد توجه این نظریه است که متغیر تمایل رفتاري از مهمقابل ذکر 

محیطی مورد سنجش زیستاست و غالب تحقیقاتی که ارتباط این متغیر را با انجام رفتار
هاي ننده بسیار خوبی براي رفتارکبینیاین متغیر پیشاند کهاند، بیان داشتهقرار داده

؛ 2000؛ چان و الئو، 1994؛ مور و همکاران، 1992ا، محیطی است (لنسنواقعی زیست
؛ حجازي و 1390کیا، ؛ نواح و فروتن2013ز و همکاران، ؛ گریو2011؛ لی، 2001چان، 

و هنجار (محیطی ). در واقع متغیرهایی نظیر دانش، ارزش و نگرش زیست1393اسحاقی، 
ثیر قرار أمحیطی را تحت تابتدا تمایل به رفتارهاي زیست)ذهنی و کنترل رفتار درك شده

گردد (کیو محیطی میدهند و این تمایل به رفتار است که منجر به انجام رفتار زیستمی
).2011یان و یان لی، 

1ریزي شدهتئوري رفتار برنامه

عنوان یک مدل کلی از رفتار به1990يآیزن در اوایل دههياین تئوري بوسیله
طرفی این نظریه براي حل محدودیت تئوري عمل منطقی آگاهانه پیشنهاد گردید و از 

شد که در آن افراد کنترل بسط داده شد زیرا که تئوري عمل منطقی محدود به رفتاري می
در این نظریه ،)1991بنابراین آیزن (؛)2004ارادي ناقصی بر رفتار خود داشتند (آیزن، 

عمل منطقی مطرح ساخت که به آن يرا در کنار دو عامل ذکر شده در نظریهعامل سومی
شود. زمانی که نگرش و هنجارهاي ذهنی ثابت باشند، گفته می2کنترل رفتار درك شده

آسانی یا سختی انجام یک رفتار بر روي قصد و تمایل آن رفتار اثر خواهد گذاشت. این 
دي را ا رفتارهاي غیر اراکند تکنترل رفتاري درك شده تالش میيتئوري با وجود سازه

تري از فاکتورها را گستردهيدر واقع دامنه).1992بینی کند (مادن و همکاران، نیز پیش

1 theory of planned behavior
2 Perceived Behavior Control (PBC)
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گیرد (استیج و هاي غیر محیطی و کنترل رفتار درك شده را در نظر میخصوص انگیزهبه
تمایل به انجام آن يبوسیله). فرض اساسی آن این است که رفتار مستقیما2009ًولیک، 

ثیر نگرش نسبت به آن رفتار، هنجارهاي ذهنی و أشود و این تمایل تحت تن میرفتار تعیی
). بدین 2013؛ کلوکنر و همکاران، 1991گیرد (آیزن، کنترل رفتار درك شده قرار می

محیطی انجام صورت مطابق این نظریه افراد در صورتی رفتاري با پیامدهاي مثبت زیست
داشته باشند، دیگران از آنها انتظار آن عمل را داشته دهند که نگرش مثبت به آن رفتار می

گونه حمایت کنند و خودشان را براي انجام آن رفتار و تمایل به آن قادر و و آنها را این
).2013توانمند ببینند (کلوکنر و همکاران، 

تأثیر عوامل بیرونی نیز در نظر )ریزي شدهرفتار برنامه(ده نظر شتجدیديدر نظریه
اي از عوامل خارج از گستردهيمحیطی تحت تأثیر دامنهشود. رفتار زیستفته میگر

محیطی تفکیک زباله زمانی براي فرد گیرد. براي نمونه رفتار زیستکنترل فرد قرار می
عبارت دیگر، پذیر است که این امکان به لحاظ ساختاري فراهم شده باشد. بهامکان

کند. بنابراین تر یا دشوارتر میمحیطی را آساناي زیستفشارهاي موقعیتی انجام رفتاره
باشد و ریزي شده شامل فشارهاي رفتاري خارج از کنترل افراد نیز میرفتار برنامهينظریه

محیطی مفیدتر است بینی رفتارهاي زیستعمل منطقی در پیشيدر مقایسه با نظریه
محیطی با استفاده از این نظریه در ) و تبیین رفتارهاي زیست1999(کایزر و همکاران، 

؛ 2003؛ کایزر و گوتسچر، 1999؛ کایزر و همکاران، 1997تحقیقات متعدد (تایلور و تود، 
؛ الم، 2005؛ اسکامپ و شولتز، 2005، فیلدینگ و همکاران، 2004لودنسلیگر و همکاران، 

؛ 2010همکاران، ؛ نیگ بور و 2008؛ فیلدینگ و همکاران، 2007؛ کالرك و فانیلی، 2006
؛ کلوکنر و 2012؛ رامیا و همکاران، 2011؛ بزنیا و دمیچ، 2011گادنی و همکاران، 

گواه بر این ،)2015؛ بوتیتزاگیس و همکاران، 2013شوپ، ؛ چان و بی2013همکاران 
ورود متغیرهاي مازاد را که به یک يمدعاست. از نقاط قوت این تئوري این است که اجازه

ر کلی این رویکرد طو). به1995دهد (مانستد و بارکر، اي مربوطند، میتاري ویژهرفيزمینه
طوري که مدعی است رفتار ابتدا هاي ادراکی رفتار تمرکز دارد. بهکنندهنظري روي تعیین
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نگرش، هنجار ذهنی و يتوسط مقاصد و تمایالت رفتاري و این تمایالت خود به وسیله
شوند.یین میکنترل رفتاري درك شده تع

ریزي شده اساس نظري تحقیق حاضر است که به بر این اساس تئوري رفتار برنامه
،)1991و از آنجا که آیزن (؛لحاظ تجربی به نحوي مطلوب مورد حمایت واقع شده است

تا زمانی که بتوانند سهم مطرح کرده است این تئوري براي گنجاندن متغیرهاي دیگر
فتار داشته باشند، باز است.ثیرگذاري در تبیین رأت

پژوهششناسی روش
شناسی هاي پژوهش، رویکرد حاکم بر روشدر این مطالعه با توجه به اهداف و پرسش

در مطالعات اجتماعی هاي کمیین ارتباط یکی از کاراترین تکنیکو در ااستآن کمی
مورد نیاز از آن بهره برده هايآوري دادهباشد که در این تحقیق نیز براي جمعپیمایش می
نظري، مطالعات يها در این تحقیق با استعانت از حوزهآوري دادهبراي جمعشده است.

بنابراین ؛اي پایا و معتبر استفاده شده استهپیشین و مدل تحقیق عمدتاً از پرسشنامه
این تحقیق شامل چند بخش است:يپرسشنامه

سنجش متغیر وابسته یعنی رفتارهاي هاي مرتبط با الؤبخش اول شامل س
محیطی یا رفتارهاي مطلوب زیستيدهندههاي آن نشانمحیطی است که گویهزیست

کایزر و يگرفته از مقالهبرهاي این متغیر محیطی بود. گویهرفتارهاي منفی زیست
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بعد مصرف انرژي، حمل و 7محیطی را در باشد و رفتارهاي زیستمی،)2007همکاران (
گرایی سبز و رفتار جانشینی مورد ارزیابی ، پرهیز از زباله، مصرف آب، مصرفنقل، بازیافت

براي سنجش این متغیر استفاده کرده ،)2009دهد. در ایران مقیاسی که صالحی (قرار می
؛ ضیاءپور و همکاران، 1388اند (عقیلی و همکاران، بود و محققان دیگر نیز از آن بهره برده

از هم تفکیک نشده و برخی از این رفتارها نظیر رفتار ن ابعاد مشخصاً)؛ ای1391
رو با استفاده شود. از ایننیز در آن دیده نمیمحیطی حمل و نقل یا رفتار جانشینیزیست

سازي شد و متناسب با سبک زندگی و ها بومیمقیاس کایزر و همکاران این شاخصاز
مورد استفاده قرار گرفت. فرهنگ ایرانیان براي سنجش این متغیر

ریزي شدههاي مدل رفتار برنامههاي مربوط به سنجش سازهالؤبخش دوم شامل س
، 4، موافقم=5موافقم=آنها در چارچوب طیف لیکرت سنجش شدند (کامالًياست که همه

ریزي شده در اصل ). متغیرهاي مدل رفتار برنامه1مخالفم=، کامال2ً، مخالفم=3حدودي=تا
یزن در خصوص موضوع حاضر آاست اما با توجه به اینکه دقیقاً،)1991رگرفته از آیزن (ب

اقتباس شد که ،)2011محیطی از لی (اي ندارد لذا متغیر تمایل به رفتار زیستپرسشنامه
هاي مربوط به متغیر کنترل رفتار درك گویه با ضریب قابل اطمینانی بود. گویه5حاوي 

ریزي شده به ا استفاده از تئوري رفتار برنامهرا با الهام از مقاالتی که بشده و هنجار ذهنی 
محیطی را در بعد محیطی پرداخته بودند (که البته رفتار زیستسنجش رفتارهاي زیست

محیطی در محیط کار سنجیده بودند) (گریوز و بازیافت یا رفتار زیستخاصی مثالً
و همچنین استمداد از مشورت با ؛)2015، ؛ بوتیتزاگیس و همکاران2013همکاران، 

یید کرد.أپایایی آنها نیز قابلیت اعتماد به آنها را نیز تيمتخصصان ساخته شدند که نتیجه
که ،)1992محیطی از مقیاس دانلپ و همکاران (براي سنجش متغیر نگرش زیست

ننده بودن مخالفت با انسان محوري، شکبعد (محدودیت در رشد،5گویه در 15شامل 
است، استفاده شد محیطی)هاي زیستامکان بحرانمعافیت بشر،يتعادل طبیعت، رد ایده

اند و داراي ضریب قابل اعتمادي بوده قیقات داخلی نیز از آن بهره بردهکه البته برخی از تح
؛ عابدي سروستانی، 1389زاده، ؛ کریم1389پور، ؛ احمدوند و نوري2009ست (صالحی، ا

).1393نیا و همکاران، ؛ معتمدي1390
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هاي غیر جمعیت آماري در این پژوهش دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته
که بر اساس اطالعات بدست ؛باشندمی93-94پزشکی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 

نفر 45224ریزي وزارت علوم، تعداد دانشجویان در این سال تحصیلی آمده از دفتر برنامه
اي استفاده شده است. زیرا، گیري تصادفی طبقهاست. در این تحقیق، از روش نمونهبوده

بودن را به دست باالتري از معرفيهاي روشی براي دستیابی به درجگیري طبقهنمونه«
گیري، دانشجویان را بر اساس دهد الزم به ذکر است که استفاده از این روش نمونهمی

بندي و با توجه به نسبت هر تحصیلی و گروه تحصیلی طبقهيمتغیرهاي جنسیت، دوره
). بر اساس فرمول 1طبقه به کل جمعیت، تعداد افراد نمونه بدان تخصیص یافت (جدول 

نفر برآورد گردید اما محقق به دلیل خطاها و اشتباهات 381کوکران تعداد حجم نمونه 
تحلیل و بررسی روابط مورد نظر در نمونه پاسخگو ارتقا داد. براي400احتمالی آن را به 

از روش معادالت ساختاري استفاده شده است، زیرا که این روش توانایی مدل مفهومی
هاي پژوهشی) را دارد که با رویکردهاي مرسوم آماري آزمون یک مدل (و نه تنها فرضیه

مزمان ) و در آن روابط به هم وابسته و ه1391قابل انجام نیست (ابارشی و حسینی، 
شود.چندین متغیر بررسی و آزمون می

مربوط به هر طبقهيجمعیت آماري و حجم نمونه:1جدول
مجموع دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی

جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن
24200 214 2630 24 1525 14 1105 10 15997 141 8046 71 7951 70 5573 49 2742 24 2831 25 سانیعلوم ان

9509 84 1076 10 850 8 226 2 4403 39 3302 29 1101 10 4030 35 2861 25 1169 10 فنی
مهندسی

3246 29 653 6 301 3 352 3 1246 12 402 4 844 8 1347 11 404 3 943 8 علوم پایه

5469 48 1515 14 987 9 528 5 1773 15 864 7 909 8 2181 19 881 8 1300 11 کشاورزي و 
شکیدامپز

2800 25 70 2 37 1 33 1 1447 12 613 5 834 7 1283 11 453 4 830 7 هنر
45224 400 5944 56 35 21 24866 219 116 103 14414 125 64 61 مجموع
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پژوهشهايفرضیه
محیطی رابطه وجود محیطی و رفتار زیسترسد بین نگرش زیستبه نظر می-1

دارد.
رابطه محیطیزیسترفتاربهتمایلومحیطیزیستبین نگرشرسدمیبه نظر-2

وجود دارد.
محیطی رابطه وجود دارد.رسد بین هنجار ذهنی و نگرش زیستبه نظر می-3
رابطه وجود محیطیزیسترفتاربههنجار ذهنی و تمایلبینرسدمیبه نظر-4

دارد.
یطیمحزیسترفتاربهتمایلوشدهدركرفتارکنترلبینرسدمیبه نظر-5

رابطه وجود دارد.
رابطه وجود محیطیزیسترفتاروشدهدركرفتارکنترلبینرسدمیبه نظر- 6

دارد.
رابطه وجود محیطیزیستو نگرششدهدركرفتارکنترلبینرسدمیبه نظر-7

دارد.
رابطه محیطیزیسترفتاربهتمایلمحیطی ورفتار زیستبینرسدمیبه نظر-8

وجود دارد.

ي پژوهشاهیافته
باشد. بیشترین تعداد پاسخگویان می52تا 19توزیع سنی پاسخگویان بین يدامنه

توان گفت که حدود سال قرار دارند و از طرفی می23-26سنی درصد) در گروه5/39(
نفر پاسخگو در این تحقیق، 400از کل سال سن دارند.30درصد پاسخگویان زیر 90

اند. بر اساس نفر) مردان بوده215درصد (54نان و حدود نفر) ز185درصد (46حدود 
نفر) یعنی حدود 214(هاي تحصیلی، بیشترین دانشجویانبندي وزارت علوم از گروهطبقه

درصد متعلق به 21اند. بعد از آن به ترتیب به گروه علوم انسانی مربوط بودهدرصد54
درصد گروه 6درصد علوم پایه و 7، درصد علوم کشاورزي و دامی12گروه فنی مهندسی، 
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نفر) پاسخگویان 275درصد (70دهد که بیش از ها نشان میهمچنین داده؛اندهنر بوده
نفر) 219درصد (55اند که حدود یالت تکمیلی مشغول به تحصیل بودهتحصيدر دوره

دید تحصیلی به اند. این امر حکایت از گرایش شکارشناسی ارشد بودهيآنها مربوط به دوره
ایران دارد. يسطوح باالتر تحصیل در بین جمعیت دانشجویی در جامعه

بعد (مصرف انرژي، حمل 7عنوان متغیر وابسته در محیطی بهمتغیر رفتارهاي زیست
آب و رفتارهاي جانشینی) با گرایی سبز، مصرفز از تولید زباله، بازیافت، مصرفو نقل، پرهی

توزیع فراوانی 2لیکرت مورد سنجش واقع شده است. در جدول ال به صورت طیفؤس29
و میانگین هر یک از ابعاد این متغیر ارائه گردیده است.

محیطیتوزیع نسبی پاسخگویان بر حسب رفتارهاي زیست:2جدول 
5میانگین از  درصد محیطیابعاد رفتارهاي زیست

07/4 36/81 مصرف انرژي
84/3 90/76 حمل و نقل
63/3 65/72 پرهیز از زباله
56/3 15/71 مصرف آب
41/3 22/68 رفتارهاي جانشینی
12/3 40/62 بازیافت
03/3 70/60 گرایی سبزمصرف

شاخص يمیانگین نمرات سازندهيو مقایسه2ها در جدول با توجه به نتایج داده
فتار مصرف انرژي شود این است که میانگین رمحیطی آنچه مالحظه میرفتارهاي زیست

محیطی بوده و میانگین رفتار در بین پاسخگویان بیشتر از سایر رفتارهاي زیست
فتارهاي جانشینی، بازیافت و محیطی حمل و نقل، پرهیز از زباله، مصرف آب، رزیست
رفتارهاي بنابراین پاسخگویان تمامی؛یی سبز در مراتب بعدي قرار دارندگرامصرف
ویان دهند، هر چند رفتار مصرف انرژي در پاسخگنوعی انجام میمحیطی را به زیست

اند. یی سبز کمترین میزان را داشتهگرابیشترین میزان و رفتار مصرف
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محیطی در بین در مجموع نتایج حاکی از این است که رعایت رفتارهاي زیست
بخشی است. تمطلوب و رضایعبارتی در حد نسبتاًشجویان در حد متوسط به باال و بهدان

را محیطی هاي افراد به ابعاد متغیر نگرش زیستمیانگین فراوانی پاسخ3جدول 
محیطی دانشجویان در دهد نگرش زیستها نشان میطور که دادههماندهد.نمایش می

امکان "محیطی بعد نگرش زیستيگانه5حد متوسط رو به باالست و در میان ابعاد 
کمترین "معافیت بشريرد ایده"رین میزان میانگین و بعد بیشت"محیطیبحران زیست

محیطی را جدي میزان میانگین را داشته است. بدین معنا که دانشجویان مسائل زیست
ها براي کنترل و حفاظت محیط زیست اند و از طرفی هم به نبوغ و خالقیت انساندانسته

اند.اعتقاد داشته

محیطیک از ابعاد نگرش زیستهاي هر یمیانگین پاسخ:3جدول 
میانگین ابعاد عنوان نمونههایی از هر بعد بهگویه ابعاد

36/3 تواند بیش زمین محدود است و نمیيمنابع کره
از این نیازهاي جمعیتی را برآورده سازد محدودیت رشد

89/3 انسان حق يگیاهان و حیوانات هم به اندازه
حیات دارند حوريمخالفت با انسان م

85/3 تعادل و توازن طبیعت بسیار شکننده است و به 
خوردراحتی به هم می شکننده بودن تعادل طبیعت

1/3 برخی معتقدند که با تکیه بر هوش و نبوغ انسانی 
توان از تخریب زمین جلوگیري کردمی معافیت بشريرد ایده

96/3 طور پیش برود، بزودي شاهد اگر همه چیز همین
محیطی بزرگی خواهیم بودزیستيفاجعه محیطیامکان بحران زیست

هنی در بین ذبیانگر باال بودن میزان متغیر هنجار 4نتایج موجود در جدول 
برآورد شده و از 4آن باالتر از يگویه4گویه از 3عبارتی میانگین دانشجویان است به

هر یک از در» موافقافق و کامالًمو«هاي درصد از افراد به گزینه80طرفی هم نزدیک به 
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اند و این یعنی اینکه اکثر دانشجویان خود را به لحاظ ذهنی تحت این سه گویه پاسخ داده
بینند. محیطی میفشار اجتماعی براي انجام رفتارهاي زیست

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر هنجار ذهنی:4جدول 

هاي هنجار ذهنیگویه
هادرصد پاسخ

کامالً
تاموافقمموافقم

کامالًمخالفمحدودي
میانگینمخالفم

کنم که باید در تحت فشار اجتماعی احساس می
7/212/273/295/173/445/3جویی کنممصرف انرژي صرفه

رود کرده انتظار میعنوان یک فرد تحصیلاز من به
5/575/237/68/15/046/4محیط زیست انجام دهمکه رفتار حامی

رود که در مصرف آب در منزل از من انتظار می
2/385/385/178/45/010/4جویی کنمصرفه

عنوان فرد دانشگاهی توقع هاز من بکنماحساس می
2/533/3682/23/040/4از ریختن زباله در طبیعت پرهیز کنمکهدارند

ر کنترل رفتار درك شده نیز در بین حاکی از این است که شدت متغی5نتایج جدول 
4باالي ها که تقریباًدانشجویان بسیار باالست و این نتیجه از روي میزان میانگین گویه

باشد، قابل می65موافق که باالتر از هاي موافق و کامالًاست و درصد پاسخ به گزینه
اي انجام رفتارهاي صورت بسیاري از دانشجویان خود را توانمند براستنتاج است. بدین

دانند.محیطی میزیست
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توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر کنترل رفتار درك شده:5جدول 

هاي کنترل رفتار درك شدهگویه
هادرصد پاسخ

کامالً
تاموافقمموافقم

کامالًمخالفمحدودي
میانگینمخالفم

حیط توانم رفتاري متناسب با حفظ ماگر بخواهم می
7/52405/65/03/045/4زیست داشته باشم

هایی را انجام دهم که توانم فعالیتمن مطمئنم می
7/445/388/135/25/025/4در جهت حفظ محیط زیست باشند

توانم کنترل کاملی بر آنچه کنم میاحساس می
5/278/38267/6185/3باعث شود محیط زیست حفظ شود، انجام دهم

در همه حال، در حدي هستم که بتوانم موالًمع
5/282/48193/4001/4رفتار طرفدار محیط زیست انجام دهم

ثیرگذار بر رفتارهاي أترین متغیرهاي تریزي شده از اصلیمطابق با تئوري رفتار برنامه
با گویه5محیطی است که در این تحقیق نیز با محیطی متغیر تمایل به رفتار زیستزیست
مورد محاسبه قرار گرفته است. 5-25نمرات يدامنه

ها نشان از دهد میانگین پاسخ به گویهنشان می6هاي جدول طور که دادههمان
عبارتی تمایل به محیطی است. بهراي رفتارهاي زیستتمایل رو به باالي دانشجویان ب

است و کمترین میزان درصد 80باالي محیطی در دانشجویان تقریباًرفتارهاي زیست
است.» مایلم براي حفظ محیط زیست هزینه پرداخت کنم«میانگین مربوط به گویه 
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محیطیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به رفتار زیست:6جدول 

محیطیهاي تمایل به رفتار زیستگویه
هادرصد پاسخ

کامالً
تاموافقمموافقم

کامالًمخالفمحدودي
میانگینمخالفم

من حاضر به تعهد براي اقدام به رفتار حافظ 
366/398/198/38/007/4محیط زیست هستم

نزدیک رفتارهاي حامیيمن قصد دارم در آینده
8/251/328/283/11268/3محیط زیست انجام دهم

من حاضر به تالش بیشتر براي حفظ محیط زیست 
4/401/385/173114/4هستم

زیست براي تبدیل به یک فرد حافظ محیط
8/388/316/208/714دهمیریام راتغحاضرم سبک زندگی

8/158/303/373/128/343/3مایلم براي حفظ محیط زیست هزینه پرداخت کنم

اتآزمون فرضی
رت در این مطالعه با توجه به اینکه اکثر متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته، به صو

میان متغیرها از آزمون يها و بررسی رابطهاند جهت آزمون فرضیهاي سنجیده شدهفاصله
هافرضیهیید تمامیأنشان از ت7ه گردید. نتایج جدول ضریب همبستگی پیرسون استفاد

دارد و همچون تحقیقات گذشته بیشترین ضریب همبستگی میان متغیر 05/0در سطح 
محیطی برقرار است.محیطی و رفتارهاي زیستتمایل به رفتارهاي زیست
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نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي ارتباط میان متغیرها و سطح معناداري آنها:7جدول 
سطح معناداري مقدار ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل

000/0 240/0 محیطیرفتارهاي زیست 001/0محیطینگرش زیست 168/0 محیطیبه رفتارهاي زیستتمایل
001/0 173/0 محیطینگرش زیست 000/0هنجار ذهنی 233/0 محیطیتمایل به رفتارهاي زیست
000/0 256/0 محیطینگرش زیست

000/0هکنترل رفتار درك شد 514/0 محیطیتمایل به رفتارهاي زیست
000/0 430/0 محیطیرفتارهاي زیست

000/0 559/0 محیطیزیسترفتارهاي  تمایل به رفتارهاي 
محیطیزیست

الگوسازي معادالت ساختاري و برازش مدل
محیطی، بر اساس مجموع براي آزمون مدل تحقیق و واکاوي رفتارهاي زیست

افزار لیزرل استفاده سازي معادالت ساختاري و نرمدار، از مدلمتغیرهاي مستقل معنی
محیطی، هنجار ذهنی زا (نگرش زیستمکنون برونثیر متغیرهايأمیزان ت1گردید. شکل 

محیطی و زا (تمایل به رفتار زیستشده) را بر متغیرهاي مکنون درونو کنترل رفتار درك
شود تمایل به رفتار گونه که مشاهده میهمان.دهدمحیطی) نشان میفتارهاي زیستر

درصد و نگرش 17ا ) بPBCدرصد، کنترل رفتار درك شده (56) با BIمحیطی (زیست
) EB(محیطیثیر را بر رفتار زیستأدرصد به ترتیب بیشترین ت5) با EA(محیطیزیست

محیطی ثیر مستقیم بر رفتار زیستأ) علیرغم اینکه تSN(دارند. البته متغیر هنجار ذهنی
ضر در مدل بر رفتار ثیر بر سایر متغیرهاي حاأمستقیم از طریق تصورت غیرندارد اما به

محیطی، متغیر نگرش زیست3توان گفت ثر است. با این تفاسیر میؤمحیطی میستز
محیطی هنجار ذهنی و کنترل رفتار درك شده فرد را متمایل به بروز رفتارهاي زیست

افراد اقدام به رفتار کند و در واقع در صورت وجود این تمایل است که احتماالًمی
محیطی خواهند کرد.زیست
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محیطیمدل معادالت ساختاري رفتارهاي زیست:1شکل 

است که نسبت به 88/969محاسبه شده برابر2Xبا توجه به خروجی لیزرل مقدار
میانگین يهمان ریشهRMSEAباشد. مقدار می3) بیشتر از عدد 266آزادي (يدرجه

ش کلی مدل باشد. این شاخص براي تعیین براز) می/081مربعات خطاي برآورد برابر با (
تا 5خوب مدل دارد و اگر بین درصد حاکی از برازش بسیار5شود که کمتر از استفاده می

10درصد برازش متوسط و اگر بیشتر از 10تا 8درصد باشد برازش قابل قبول و بین 8
درصد 8درصد باشد برازش ضعیف است. در خروجی مدل تحقیق حاضر مقدار آن تقریباً

NFIو AGFI ،GFIهاي برازش قابل قبول مدل است. شاخصيدهندهنباشد که نشامی

برازش بسیار مناسب مدل مذکور يدهندهاست که نشان95/0و 91/0، 89/0به ترتیب 
ریزي شده، الگویی مناسب عادالت ساختاري مدل رفتار برنامهکید بر مأرو با تاست. از این

محیطی است.براي واکاوي رفتارهاي زیست

گیريبحث و نتیجه
اي چون آلودگی هواي محیطی عدیدهزمین دچار مشکالت زیستيامروزه کره

هاي صوتی، کاهش منابع انرژي، تغییر در الگوهاي مصرف، شهري، گرمایش جهانی، آلودگی
هاي انسانی ... است که بسیاري از این مسائل ناشی از رفتارها و کنشپسماندهاي جامد و
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ءطور کلی ما جزمورد کشور ایران نیز گویاي این امر است که بهاست. شواهد در 
کنیم و در این ارتباط رئیس محیطی را رعایت نمیکشورهایی هستیم که پایداري زیست

که محیط زیست ،)1394کند (سازمان حفاظت محیط زیست نیز به صراحت اعالم می
ها براي نظران یکی از بهترین راهبی به اعتقاد بسیاري از صاحایران رو به نابودي است. ول

محیطی است که آن هم فرهنگ زیستيو توسعهحل چنین مشکالتی، مشارکت مردمی
کت در این رو براي حرمحیطی محقق خواهد شد. از اینیستاز طریق بهبود رفتارهاي ز

که محیطی را تعیین کرد گیري رفتارهاي زیستثیرگذار در شکلأبایست عوامل تمسیر می
آیزن در بین دانشجویان يریزي شدهله بر اساس تئوري رفتار برنامهأدر این تحقیق این مس

کشور انجام پذیرفته يمحیطی آیندهسازان زیستعنوان نخبگان و تصمیمدانشگاه تهران به
است.

هاي حاصل از آزمون ضریب همبستگی میان متغیرهاي مستقل و وابستهیافته
محیطی، هنجار دهد که بین متغیرهاي نگرش زیستنشان می)یطیمحرفتارهاي زیست(

محیطی با رفتارهاي ذهنی، کنترل رفتار درك شده، تمایل به رفتارهاي زیست
ها با نتایج تحقیقات کاالفاتیس، محیطی ارتباط معناداري وجود دارد. این یافتهزیست
؛ 2011ینی و همکاران، ؛ گد2008؛ السن و همکاران، 2006؛ ماهون و همکاران، 1999

حجازي و اسحاقی، 2015؛ هان، 2015؛ بوتیتزاگیس و همکارن، 2013گریوز و همکاران، 
بعد 7دهد که از بین ها نشان میاز طرفی هم توصیف دادههمخوانی دارد.،1393

گرایی محیطی، رعایت رفتار مصرف انرژي بیشترین میزان و رفتار مصرفرفتارهاي زیست
له باشد که در کشور ما أ. این نتیجه شاید ناشی از این مساندن میزان را داشتهسبز کمتری

ها مورد توجه فراوان کید شده و بویژه در رسانهأمحیطی که بیشتر بر آن تآن رفتار زیست
انرژِي در فصل سرما)، يمصرف و مصرف بهینهکید بر استفاده از المپ کمأتاست (مثالً

هاي آن براي مردم ف انرژي بوده و باالخص موضوع هزینهمحیطی مصررفتار زیست
بهینه عمل کند و از طرفی هم، هنوز در يعنوان یک عاملی مهم در استفادهتواند بهمی

کنندگان، این کاالهاي شود که از سوي مصرفسبز عرضه نمیما محصوالت يجامعه
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تواند از عدم آگاهی از ه میلأسازگار با محیط زیست انتخاب شوند و همچنین این مس
هاي شهروندان ایرانی از کیسهتمامیيعنوان نمونه استفادهگرایی سبز (بهمصرف

رو در ونه از محصوالت ناشی شود. از اینگبه هنگام خرید) و قیمت باالي اینپالستیکی 
هاي اقتصاديحال حاضر ایران، هنوز براي بسیاري از مردم رفاه مالی و ارزشيجامعه

دیگري در اولویت قرار دارد. در مجموع نتایج حاکی از این است که يبیش از هر مسأله
مطلوب و رضایت بخشی محیطی در بین دانشجویان در حد نسبتاًرعایت رفتارهاي زیست

است. 
ثیر را در بروز رفتارهاي أدرصد بیشترین ت56ثیر أ) با ضریب تBI(تمایل رفتاري

؛ مور و همکاران، 1992هاي تحقیقات لنسنا، ن نتیجه با یافتهمحیطی دارد که ایزیست
؛ نواح و 2013ز و همکاران، ؛ گریو2011؛ لی، 2001؛ چان، 2000؛ چان و الئو، 1994
مطابقت دارد. به تحلیلی دیگر تمایل به اقدام و تالش براي رفتارهاي 1390کیا، فروتن

یطی در بین دانشجویان، محزیستحافظ محیط زیست بسیار بیشتر از انجام رفتارهاي
محیطی هاي الزم و فراهم نمودن امکانات زیستتوان با ایجاد زمینهبنابراین می؛وجود دارد

محیطی تبدیل نمود.چنین تمایالت رفتاري بالقوه را به رفتار جاري زیست
17ثیر أ) نیز ارتباط مثبت و معناداري (ضریب تPBCکنترل رفتار درك شده (

هاي تحقیقات کاالفاتیس، محیطی دارد. این نتیجه با یافتهبا رفتارهاي زیستدرصد) 
؛ 2011؛ گدینی و همکاران، 2008؛ السن و همکاران، 2006؛ ماهون و همکاران، 1999

؛ 1387؛ موسوي، 2015؛ هان، 2015ن، ا؛ بوتیتزاگیس و همکار2013گریوز و همکاران، 
ها نشانگر این امر است طرفی هم توصیف دادهمشابهت دارد. از1393حجازي و اسحاقی، 

دانند. لذا محیطی میکه بسیاري از دانشجویان خود را توانمند براي انجام رفتارهاي زیست
همگانی و ملی يعنوان یک وظیفهشود با نهادینه کردن حفظ محیط زیست بهپیشنهاد می

ساخت؛ هر چند که انجام آن النه متمایلئومحیطی مسه انجام رفتارهاي زیستافراد را ب
هاي حمایتی و سازوکارهاي تشویقی نظیر و دشوار باشد. البته اتخاذ سیاسترفتارها سخت 
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ها، کاهش قیمت جویی در مصرف آب و انرژي، تفکیک زبالههایی در خصوص صرفهپاداش
تواند از سختی انجام چنین رفتارهایی بکاهد.... میمحصوالت سبز و

محیطی ثیر ارتباط معناداري با رفتار زیستأدرصد ت5) با EA(یطیمحنگرش زیست
؛ کورال وردیگو و همکاران، 2001هاي تحقیقات اولی و همکاران، دارد. این نتیجه با یافته

؛ کیو 2009؛ صالحی، 2009؛ دیویس و همکاران، 2008لی ؛ 2007؛ بمبرگ و موزر، 2003
؛ مولینا و 2013؛ گریوز و همکاران، 2011؛ گدینی و همکاران، 2011یان و یان لی، 

؛ 2014؛ آیمران و همکاران، 2013؛ رودریگرز باریرو و همکاران، 2013همکاران، 
ها هم حکایت از این سازگار است. توصیف داده2015؛ هان، 2015بوتیتزاگیس و همکارن، 

مه چیز همحیطی را جدي دانسته و معتقدند که اگر دارد که دانشجویان مسائل زیست
محیطی بزرگی خواهیم بود و از طرفی زیستيطور پیش برود، بزودي شاهد فاجعههمین

انند ولی به نبوغ و دمحیطی میهاي زیستها را عامل اصلی بحرانچه انسانهم، اگر
اند؛ این یعنی اینکه و حفاظت محیط زیست اعتقاد داشتهها براي کنترلخالقیت انسان

توان چنین استدالل کرد که رو میحیطی مطلوبی دارند. از اینمتدانشجویان نگرش زیس
محیطی سوق دهد. تواند افراد را به انجام رفتارهاي زیستمحیطی مطلوب مینگرش زیست

پس از طریق ایجاد و تقویت این نوع نگرش با استفاده از آموزش و آگاهی دادن 
توان به این مهم دست یافت.محیطی میزیست

اس نتایج الگوسازي معادالت ساختاري حاکی از این است که با استفاده از بدین اس
رفتارهاي يکنندهبینیقیق که شامل مجموعه متغیرهاي پیشمدل تجربی تح

توان اقدام به تبیین موضوع نمود. هر چند در این میان دو متغیر محیطی است، میزیست
هاي بهتري براي نندهبینی کیششده پکنترل رفتار درك محیطی و تمایل به رفتار زیست

محیطی هستند. بدین معنا که اگر فرد تمایل و قصد انجام زیستيوالنهئرفتارهاي مس
ها ند که با وجود تمام موانع و سختیمحیطی را داشته و از طرفی هم بدارفتارهاي زیست

مطلوب محیطی را انجام دهد به احتمال زیاد رفتارهايتواند آن رفتار زیستمی
جویی در آب و انرژي، بازیافت، استفاده از حمل و نقل عمومی، محیطی نظیر صرفهزیست
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اي از اقدامات آموزشی و بنابراین مجموعه؛... را انجام خواهد دادخرید محصوالت سبز و
ها ن محیط زیست، رسانهها، سازماحمایتی از سوي نهادهاي مختلف نظیر مدارس، دانشگاه

قانون 50در مدیریت محیط زیست و اصل تا مشارکت مردمیها الزم استو شهرداري
هاي دوستدار محیط زیست ممکن تحقق یابد و به نوعی ذهنیتاساسی به بهترین نحو

محیطی مسئوالنه گردد.منجر به رفتارهاي عینی زیست
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:فهرست منابع
سازي معادالت ساختاري. انتشارات . مدل)1391حسینی، سید یعقوب (وابارشی، احمد

شناسان.جامعه
محیطی دانشجویان هاي زیستنگرش).1389پور، مهدي (نوريواحمدوند، مصطفی

علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران، يمجله، کشاورزي دانشگاه یاسوج: تحلیلی جنسیتی
.2ي، شماره6لد ج

اثربخشی "). 1390(حسین،محجوبوعبداله، نسبفرهاديبابک؛،معینی؛ براتی، مجید
MDMAریزي شده در پیشگیري از سوء مصرف آموزش مبتنی بر تئوري رفتار برنامه

، 33يپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دورهيمجله،"(اکستازي) در دانشجویان
.3يشماره

ثر بر ؤارزیابی عوامل م"). 1391(، سعیدنیغفراومژده، ساالري مدوار؛ محمدرضابمانیان، 
ي(مطالعهTPBوTAMپذیرش خدمات شهر الکترونیک با استفاده از مدل تلفیقی 

يمدیریت شهري، شمارهيدو فصلنامه،"موردي: دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران)
29.

اسالمیحقوقی جمهوريـ هاي سیاسیگذاريسیاست"). 1388احمدي، حمید (بهرامی
.1يدانش سیاسی، سال پنجم، شمارهيمجله،"ایران در حفاظت از محیط زیست

بوك.ناشر: پارس،ایران). قانون جمهوري اسالمی1391حاتمی، علی (
محیطی روستاییان تبیین رفتار زیست"). 1393رضا (اسحاقی، سیدوحجازي، سید یوسف

يتحقیقات اقتصاد و توسعه،"ریزي شدهرنامههاي غرب کشور بر اساس مدل رفتار باستان
.3ي، شماره5يکشاورزي ایران، دوره

پایدار، تهران، انتشارات سمت.ي). توسعه1388(الساداتزاهدي، شمس
شناختی تحلیل جامعه"). 1391(پور، ندا و نیکبخت، محمدرضاکیانی؛، آرشضیاءپور

،"ناطق روستایی و شهري استان کرمانشاهن در مآمحیط زیست و رفتار افراد نسبت به 
.2يپایدار، سال اول، شمارهيآموزش محیط زیست و توسعهيفصلنامه
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اي محیطی: مطالعهواکاوي نگرش و رفتارهاي زیست"). 1390عابدي سروستانی، احمد (
علوم ترویج و آموزشيمجله،"دانشگاه علوم کشاورزي گرگاندانشجویانيدرباره

.2ي، شماره7لد ي ایران، جکشاورز
جتماعی و ايسرمایه"). 1388(خوشفر، غالمرضا و صالحی، صادق ؛عقیلی، سید محمود

هاي گیالن، موردي: استانيوالنه در شمال ایران (مطالعهئمحیطی مسرفتارهاي زیست
ينامه، ویژه16لدعلوم کشاورزي و منابع طبیعی، جيمجله،"مازندران و گلستان)

.1يمارهش
ثر بر قصد تسهیم دانش ؤمدل عوامل ميارائه"). 1391آبادي، رقیه (دولتوپور، زهرا علی

هاي آموزشی تحت پوشش ریزي شده در بیمارستانپزشکان بر اساس تئوري رفتار برنامه
.4يبیمارستان، سال یازدهم، شمارهيفصلنامه،"دانشگاه علوم پزشکی تهران

بینی قصد و رفتارهاي پیشرنحوهيمقایسه"). 1391نظري، مهین (وقهرمانی، لیال
يفصلنامه،"ریزي شدهرفتار برنامهيخود کارمدي و نظریهيورزشی بر اساس نظریه

.1يپایش، سال دوازدهم، شماره
(مصرف محیطیثر بر رفتارهاي زیستؤ). بررسی عوامل اجتماعی م1389زاده، سارا (کریم

اقتصاد و علوم يانشکدهکارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران، دينامهانپای،ژي)انر
.اجتماعی

محیطی روستاییان در سنجش اخالق زیست"). 1390رمضانی، نورا (ومحبوبی، محمدرضا
.3ياخالق در علوم و فنآوري، سال ششم، شمارهيفصلنامه،"استان گلستان

ثر بر ؤعوامل م"). 1393(نزاده، حسیزن، عبدالحمید و مهدي؛ پاپنیا، زهرهمعتمدي
،"هاي کرمانشاه و ایالمهاي کشاورزي استانSMEمحیطی مالکان و مدیران نگرش زیست

.1ي، شماره67يبیعی ایران، دورهطمحیط زیست طبیعی و منابع يمجله
محیطی ثر بر رفتار زیستؤهاي می و تحلیل سازهبررس). 1387سادات (موسوي، معصومه

استان ـ تاالب هشیالن:مورديي(مطالعهکشاورزان در راستاي پایداري کشاورزي منطقه
کشاورزي.يکارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدهينامهپایان،کرمانشاه)
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بین کنش عقالنی و يبررسی رابطه"). 1390کیا، شهروز (فروتنونواح، عبدالرضا
علمیيفصلنامه،"شهري اندیشمک)يمحیطی (مورد مطالعه: جامعهرفتارهاي زیست

.51يمحیط زیست، شماره
يارائه"). 1393(مهر، حمیدرضائیان، علی؛ طبرسا، رضا و رامین؛زاده مقدم، اکرمهادي

،"ریزي شدهرنامهرفتار بيمدل مدیریت رفتارهاي کاري نابهنجار بر اساس نظریه
.3ي، شماره2يدوره،مدیریت، اقتصاد و حسابدارييفصلنامه

هاي پذیرش فنآوري با تحلیلی مدليمقایسه"). 1387شاکري، رویا (ویعقوبی، نورمحمد
يعلوم مدیریت ایران، سال سوم، شمارهيفصلنامه،"داري اینترنتیکید بر پذیرش بانکأت
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