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 محیطی در جوامع روستاییها با رفتارهای زیستو دغدغه نسبت آگاهی

  3پور سیسیده کوثر مو ، 2اله رضائی، روح1امیر نعیمی

 15/04/1399تاريخ پذيرش:   18/07/1398تاريخ دريافت: 

 چکیده 

محیطی در جوامع ها با رفتارهای زیستو دغدغه هدف از انجام تحقیق بررسی نسبت آگاهی

زیست از شناسی محیطهای رفتاری و جامعهروستایی  بود. برای تبیین مسئلۀ تحقیق نظریه

کار گرفته شد.  به (NEP)نین پارادایم اکولوژیکی جدید رفتار و همچ –قبیل شکاف دغدغه 

نامه بود. جامعۀ آماری این  روش تحقیق مورد استفاده از نوع کمی با استفاده از ابزار پرسش

پژوهش، سرپرستان خانوار روستایی بخش مرکزی شهرستان باغملک استان خوزستان 

نفر تعیین شد. افراد نمونه با  341هستند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 

ای متناسب با حجم مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و  گیری طبقه استفاده از روش نمونه

و  AMOSافزار سازی معادالت ساختاری در نرم ها از تکنیک چند متغیرۀ مدلتحلیل داده

SPSS محیطی سرپرستان ر زیستها حاکی از آن است که آگاهی و رفتابهره گرفته شد. یافته

محیطی آنها در سطح متوسط است. نتایج تحقیق نشان روستایی در سطح باال و دغدغۀ زیست

محیطی دارد. نتیجۀ داری بر رفتار زیستمحیطی تأثیر مستقیم و معنی داد که آگاهی زیست

بر محیطی محیطی از طریق دغدغۀ زیستسازی نشان داد که آگاهی زیستآزمون خودگردان

گذارد. استدالل این مقاله این است که با افزایش آگاهی محیطی تأثیر میرفتار زیست

محیطی های زیستزیست دغدغه و نگرانیروستائیان در رابطه با مسائل و موضوعات محیط

-گیری رفتارهای سازگار با محیطتواند نقش بسزایی در شکلکند که میآنها افزایش پیدا می

 نها داشته باشد.زیست در بین آ

محیطی، محیطی، رفتارهای زیستمحیطی، آگاهی زیستهای زیستدغدغه واژگان کليدي:

 رفتار، پارادایم نوین اکولوژیکی.-پدیدۀ شکاف دغدغه
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 مقدمه و بيان مسئله

رو است که منجر به تخریب  محیطی روبهحاضر، جهان با مشکالت پیچیدۀ زیست در ال

رو است نتیجۀ  زیست که امروز جهان و آینده با آن روبه ب محیطزیست شده است. تخری محیط

 .(1: 2014و همکاران،  1های متمادی است )عثمانرفتارهای ناسازگار انسان در طول سال

زیست، امروزه با سرعت بیشتری در حال  پیامدهای مهم و بلندمدت اقدامات انسان بر محیط

های انسانی و محیطی به فعالیتی مسائل زیستدیگر، ریشۀ اصل عبارتی آشکار شدن است. به

الزم  محیطی از کمبود یا نبود آگاهیشود که رفتارهای نادرست زیست رفتارهای آن مربوط می

های (. آگاهی917: 2008، 2گیرد )هی و گرینبرگمی زیست نشئتها جهت حفظ محیطدر انسان

-ها باعث توسعۀ جوامع می. این آگاهیمحیطی نقش مهمی در اقدامات روزمرۀ افراد داردزیست

(  30: 1397دهد )سجاسی قیداری و فعال جاللی، محیطی را کاهش می شود و مشکالت زیست

ها، با افزایش آگاهی آنها در مورد پیامدهای اقدامات ( معتقد است رفتار انسان2001) 3شولتز

توان کند. درواقع، میعی تغییر میانسانی مانند تغییرات آب و هوایی، آلودگی یا کاهش منابع طبی

محیطی در آنها برای حفظ محیطی افراد، باعث ایجاد دغدغۀ زیستگفت افزایش آگاهی زیست

 شود. زیست میمحیط

ها، میراث فرهنگی و طبیعت در آن پیچیده هستند و  روستایی مناطقی هستند که سنت مناطق

ای ثبات ضعیفی هستند. درواقع، مناظر در یک تعادل ضعیف باهم قرار دارند که اغلب دار

تنها  شده توسط کشاورزی نه تواند هویت خود را حفظ کنند. تحوالت عمیق تجربه روستایی می

زیست نیز تأثیر  بر اقتصاد جامعۀ روستایی، اشتغال، پویایی اجتماعی، بلکه در طبیعت و محیط

های  عنوان یکی از مکان ه(. روستاها، ب414: 2015و همکاران،  4داشته است )گوباتونی

که بیشترین تأثیر را  طوری ای به محیط پیرامون خود دارند، به پذیر، وابستگی و ارتباط ویژه زیست

کنند و از این نظر بیشترین ارتباط را  گذارند و بیشترین تأثیر را نیز از آن دریافت می بر محیط می

ابعاد مختلفی، که روستاها با آنها در  (.112: 1390با محیط دارند )مطیعی لنگرودی و عرفی، 

های اساسی در  فرض محیطی درگیر هستند، متعدد است. یکی از پیش زمینۀ مسائل زیست

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
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. Osman 

2 .He and Greenberg 
3 .Schultz  
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توان با افزایش  محیطی را می زیست این است که بسیاری از مشکالت زیست مطالعات محیط

یاری بر این (. بس200-201: 2010زیست برطرف کرد )صالحی،  آگاهی عمومی در مورد محیط

سوی علوم  محیطی باید از علوم طبیعی و اکولوژیک به اند که برای حل مسائل زیست عقیده

های  رسد که این علوم توان بالقوۀ خوبی برای توسعۀ راه نظر می رفتاری حرکت کرد؛ زیرا به

از  (. اگرچه امروزه بسیاری54: 1394زاده و همکاران،  زیست داشته باشند )منتی بهبود محیط

های مثبت خود رفتارهای مثبت  دانند، اما براساس نگرش زیست می مردم خود را طرفدار محیط

ای در زمینۀ ارتباط  مالحظه دهند. همچنین ناآگاهی قابل زیست انجام نمی در جهت حفظ محیط

زیست وجود دارد. دلیل این امر ممکن است نادرستی و ناکافی  های انسان و محیط میان فعالیت

زیست  زیست، عدم مسئولیت در قبال محیط های نادرست به محیط ن اطالعات، داشتن نگرشبود

های جهانی  (. دغدغه99: 1387)صالحی عمران و آقامحمدی،  و بسیاری عوامل دیگر باشد

محیطی همیشه در داخل مرزهای ملی  زیست نتیجۀ این درك است که فرایندهای زیست محیط

جای  محیطی اغلب تأثیراتی فراتر از مرزها را از خود به یستشوند و مشکالت ز محدود نمی

محیطی در سراسر جهان  دغدغۀ زیست (.34: 1396خواه جهرمی و همکاران،  گذارند )حمایت می

رسد که دغدغۀ  نظر می (. به423: 2013، 1درحال افزایش است )گیون و جورگنسن

زیست باشد و در بررسی رفتار  طای برای تغییر رفتار در برابر محی محیطی مقدمه زیست

: 2015(. کوریسو )235: 1394محیطی افراد، اهمیت زیادی دارد )اسحاقی و همکاران،  زیست

های ویژه در رابطه های عمومی و نگرشزیستی شامل نگرشهای محیط( معتقد است نگرش32

یستی بیان زهای محیطان دغدغه                       های عمومی معموال  با عنوزیست است که نگرشبا محیط

محیطی اشاره دارند. درواقع، شوند که بیشتر به نگرانی کنشگران نسبت به مسائل زیست می

پردازند که با میزان  محیطی می های عاطفی زیست محیطی به بخشی از نگرش های زیست دغدغه

هایی که برای حل این مشکالت  زیست و تالش آگاهی افراد از مشکالت مربوط به محیط

(. این مفهوم 33: 2007، 2؛ تاکاکس سانتا200: 1390یار،  مرتبط است )پور و سعادتکنند،  می

های مثبت نسبت                                                             معموال  در ارتباط با آگاهی یا درك شدت مشکالت خاص و همچنین نگرش

 (. 1088: 2012، 3زیست کاربرد دارد )مارکوارتبه حفاظت از محیط

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Given and Jorgenson 

2
. Takacs-Santa 

3 .Marquart  
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ستان خوزستان با مناطق بکر و طبیعت شهرستان باغملک یکی از مناطق مهم گردشگری در ا

زیست و  شود. حفاظت از محیطزیبا است که قطب گردشگری استان خوزستان محسوب می

ناپذیر است که  زیست باغملک ضرورتی اجتناب مندی صحیح و مستمر از محیط تضمین بهره

دنبال  بهدرصورت  توجه ناکافی مسئولین و غفلت از آن پیامدهای منفی و غیرقابل جبرانی 

های جاری در نقاط مختلف شهرستان باغملک و ورود فاضالب  باوجود رودخانه .خواهد داشت

های کشاورزی و خطراتی که آبزیان و کشاورزان را تهدید  شهری به بستر رودخانه و زمین

کند. نبود وجود جایگاه مناسب و بهداشتی دفع زباله در روستاهای مختلف شهرستان باغملک  می

زیست و منابع طبیعی  های خود را دل محیط و زباله  شده تا ساکنین این روستاها پسماندهاباعث 

شود تا گاو و گوسفندانی  های سرگردان در اطراف روستا و شهر موجب می انبوه زباله .رها کنند

ها ههای میکروبی و باکتریایی موجود در این زبالکنند و به علت آلودگیها تغذیه که از این زباله

های مبتال شوند که بر کیفیت و سالمت گوشت و شیر آنها تأثیر منفی بگذارد و به بیماریی

های گیاهی و استفاده بیش  همچنین از بین رفتن برخی گونه .خطر بیاندازد ها را به سالمت  انسان

 ناپذیری را به های اکولوژیکی جبران زیست طبیعی توسط گردشگران، خسارت از حد از محیط 

(. 1395بار آورده که شاید در چندین سال آینده، نمایان شود )پایگاه خبری شهرستان باغملک، 

ها و منابع زیست محیطی در مناطق درمجموع، وجود چنین مسائلی سبب شده است تا سرمایه

طور جدی، مورد تهدید قرار گرفته و در صورت عدم توجه به آن  روستایی شهرستان باغملک به

ای نه ریزی برای رفع مشکالت و مسائل زیست محیطی موجود در منطقه، در آیندهو برنامه

چندان دور تا حدود زیادی مورد تخریب قرار گیرند. واضح است که بسیاری از مسائل 

زیست است که با  ها با محیط الذکر ناشی از رفتارهای غیرمسئوالنۀ انسانمحیطی فوق زیست

توان نسبت به تعدیل و محیطی در بین روستائیان مییستز بررسی آگاهی و ایجاد دغدغۀ

محیطی اقدام نمود. بنابراین در راستای مسئلۀ پژوهش، این اصالح رفتارهای نامناسب زیست

محیطی در جوامع ها با رفتارهای زیستو دغدغه تحقیق با هدف اصلی بررسی نسبت آگاهی

 روستایی انجام شده است. 
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 ادبيات تجربی 

های داخلی و خارجی که در رابطه با مطالعات صورت گرفته نشان داد که اغلب پژوهش بررسی

محیطی است و البته مطالعات اندکی موضوع انجام شده است متمرکز بر آگاهی و رفتار زیست

محیطی و تأثیر آن بر رفتار صورت گرفته است. با توجه به اینکه بمبرگ و نیز بر دغدغۀ زیست

بینی طور مستقیم، در پیش محیطی به( معتقدند برخی اوقات دغدغۀ زیست17: 2007) 1موسر

محیطی موفق نبوده است و همچنین افزایش آگاهی افراد نسبت به موضوعات رفتار زیست

های سازگار برای حفاظت از منظور بروز رفتار محیطی باعث افزایش دغدغۀ آنها بهزیست

یقاتی در ادبیات تجربی در زمینۀ توجه به نقش میانجی شود. بنابراین شکاف تحقزیست میمحیط

شود که در محیطی مشاهده میمحیطی در تبیین رابطه بین آگاهی و رفتار زیستدغدغۀ زیست

های برخی از مطالعات مرتبط به مسئلۀ این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در ذیل، به یافته

 شود:تحقیق  اشاره می

زیستی و رفتار حامی  ( در تحقیقی نشان دادند بین آگاهی محیط1395ن )ای و همکارا سبزه

( در پژوهشی به این نتایج 1395دار وجود دارد. احمدیان و حقیقتیان )زیست رابطۀ معنی محیط

محیطی  محیطی با رفتار زیست های زیست دست یافتند که بین متغیرهای ارزش، باور و آگاهی

( در پژوهشی نشان دادند که اکثر 1394اسحاقی و همکاران )رابطۀ معناداری وجود دارد. 

زیست را  محیطی باالیی هستند و مخاطرات از بین رفتن محیط روستاییان دارای دغدغۀ زیست

 اند. درك کرده

محیطی  ( به این یافته رسیدند که متغیر دانش زیست1392در پژوهشی فاضلی و صالحی )

زاده و همکاران  منتی .شده نداشت حیطی گردشگران بررسیم داری با رفتار زیست رابطۀ معنی

( در پژوهشی دریافتند که کشاورزان باسوادتری که ارتباط بیشتری با کارشناسان مراکز 1392)

های آموزشی این مراکز شرکت کردند، زمین زراعی بیشتری در  خدمات داشتند و بیشتر در کالس

یز داشتند، به میزان بیشتری به بروز رفتارهای اختیار داشتند و عملکرد زراعی باالتری ن

( در پژوهشی نشان دادند که وضعیت آگاهی 1391قلی ) محیطی اقدام کردند. صالحی و امام زیست

ترتیب در سطح متوسط و باال قرار داشت. صالحی و  محیطی افراد مورد مطالعه بهو رفتار زیست

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Bamberg and Moser 
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زیستی پاسخگویان کمی باالتر  دند که آگاهی محیط( در تحقیقی به این نتیجه رسی1390زاده ) کریم

شان در سطح مطلوبی قرار داشت. نتایج حاصل از  زیستی از حد متوسط  و میانگین رفتار محیط

زیستی  داری بین متغیرهای دانش محیط آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که رابطۀ معنی

 های حاصل از پژوهش صالحی یافته .ده استزیستی در سطح مورد بررسی دیده نش و رفتار محیط

( نشان داد که بین دو متغیر رفتار و دانش معکوس وجود داشت که به اعتقاد وی یکی از 1390)

جای دانش و آگاهی عینی بود.  زیست بهدالیل این نتیجه، سنجش دانش و آگاهی انتزاعی از محیط

ی پاسخگویان همبستگی مثبت و محیطمحیطی و رفتارهای زیستهمچنین بین آگاهی زیست

( در تحقیق خود نشان دادند که بین دانش 1386داری وجود دارد.  فردوسی و همکاران )معنی

 زیست رابطه وجود دارد.  زیستی و رفتار حامی محیط محیط

( بیانگر این است که آگاهی از شرایط 2019) 1های تحقیق جانمای مول و خاجون مانایییافته

محیطی و توجه به ضرورت این موضوع  های زیستتواند در افراد، نگرانی ست میفعلی محیط زی

 محیطی تأثیر گذارد. تواند بر تصمیم آنها برای انجام اقدامات زیستخود، می نوبه ایجاد نماید که به

رسیدند که با وجود سطح  ای به این نتیجه( در مطالعه2019) 2گوروبوز و اوزکان

زیست آگاهی ندارند، همچنین در مورد اثرات مضر بر محیط تحصیالت باال، مردم

آوری زباله و هیچ آگاهی و دانشی نسبت  کنندگان نگرش مثبتی نسبت به اقدامات جمع مصرف

 به واحدهای دفع زباله ندارند.

نشان داد که بین دانش و نگرش و همچنین دانش و  (2017) 3نتایج مطالعه پاکو و الورادور

تر و کسانی که ی وجود ندارد. همچنین نشان داد که مردان، فراگیران مسنا رفتار رابطه

محیطی باالتری اجتماعی و انسانی دارند، از سطح دانش زیست تحصیالت مهندسی و علوم

رسد زنان آگاهی بیشتری نسبت نظر می برخوردار هستند. همچنین این مطالعه نشان داد که به

 محیطی دارند.مسائل زیست

آموزان  تأثیر آموزش محیطی در دانش و نگرش دانش»( در مطالعۀ 2016) 4ورا و دان ارهاب

طور بالقوه  زیست به نشان دادند که جوانان آگاه و توانمند محیط« به سمت محیط زیست

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1. 

Janmaimool & Khajohnmanee 
2
. Gurbuz & OzkanS 

3
. Paço & Lavrador  

4
. Erhabora & Don 
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بزرگترین عامل تغییر برای حفاظت از محیط زیست هستند. همچنین در این تحقیق، میزان دانش 

-دست آمد. بین دانش و نگرش زیستآموزان در سطح باال بهنشمحیطی داو نگرش زیست

 آموزان رابطۀ منفی وجود داشت ولی شدت این رابطه ناچیز و نزدیک به صفر بود.  محیطی دانش

( در مطالعۀ خود با هدف بررسی تأثیر آموزش بر دانش محیطی و رفتار 2015) 1اردوغان

حساسیت محیطی، نیت، نگرش محیطی و زیست، آموزان نشان داد که دانش محیط دانش

 یابد.داری افزایش می طور معنی رفتارهای محیطی پس از مداخله و آموزش به

محیطی،  در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که میان میزان آگاهی زیست (2011) 2مولیادی

( 2009) و همکاران 3محیطی رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد. آنستورم نگرش و رفتارهای زیست

محیطی کشاورزی جدید فاقد  در پژوهش خود نشان داد که کشاورزان در مورد اثرات زیست

هایی دارند  محیطی در سطح اجتماع نگرانی آگاهی هستند و اگرچه در مورد مسائل زیست

بایارد و  .گیرند عنوان بخشی از این مشکل در نظر نمی حال، عملیات کشاورزی خود را به بااین

( در تحقیقی بـه ایـن نتیجـه رسیدند که دانش و آگاهی کشاورزان درخصوص 2007) 4جولی

محیطی  داری با رفتارهای زیست زیست، در سطح پنج درصد ارتباط مثبت و معنی تخریب محیط

( در تحقیقی گزارش کرده است که آگاهی پاسخگویان در رابطه با تهدیدهای 1999) 5تانر .دارد

 محیطی با رفتار آنها در ارتباط نبود.سائل زیستتغییرات اقلیم و سایر م

های دو فراتحلیل انجام گرفته توسط توان در یافتهشدت رابطه بین دغدغه و رفتار را می 

( 2007) 7( مورد بررسی قرار داد. بمبرگ و موسر2013) 6( و کلوکنر2007بمبرگ و موسر )

محیطی قابل بین آگاهی از مسائل زیستاند که همبستگی متدرنتیجۀ فراتحلیل خود گزارش کرده

محیطی وجود داشت که شود( و رفتار زیستمحیطی در افراد می)که منجر به دغدغۀ زیست

( نشان داده است که مقدار همبستگی متقابل بین 2013بود. همچنین کلوکنر ) 19/0مقدار آن 

محیطی گیری دغدغۀ زیست طور گسترده برای اندازه ( )که بهNEP) 8پارادایم اکولوژیکی جدید

 دست آمد.  به 09/0محیطی ( استفاده شده است( و رفتار زیست2000توسط دانالپ و همکاران )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Erdogan 

2
. Molyadi 

3
. Ahnström  

4
. Bayard and Jolly. 

5 .Tanner 
6 .Klockner 
7
. Bamberg and Moser 

8
. New Ecological Paradigm 
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 رويکرد نظري 

محیطی ( معتقدند در سراسر جهان، مقابله با مشکالت زیست194: 2016) 1میل فونت و شولتز

دهند که اکثر افراد در رابطه با می مختلف نشان مستلزم تغییرات رفتاری در افراد است. مطالعات

کنند )تام و حمایت می زیست محیطی از آگاهی الزم برخوردارند و از حفظ محیطمسائل زیست

محیطی از طریق (.  بنابراین این سؤال قابل طرح است که آگاهی زیست213: 2017، 2چان

 3رد؟ بمبرگ و موسرمحیطی نقش دامحیطی به چه میزان در تبیین رفتار زیستدغدغۀ زیست

بینی محیطی در پیش( در تحقیق خود نشان دادند که برخی اوقات دغدغۀ زیست17: 2007)

محیطی موفق نبوده است. بنابراین، درك چگونگی هماهنگی اقدامات افراد با نگرانی  رفتار زیست

-ست( معتقدند دغدغۀ زی485: 2002آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. دانلپ و جونز )

زیست و تالش برای حل آنها اشاره دارد بنابراین، محیطی به میزان آگاهی مردم از مسائل محیط

محیطی افراد بر نگرانی آنها نسبت به محیط زیست تأثیر دارد. های زیستتوان گفت آگاهیمی

توان محیطی در سطح جهان، در حال افزایش است. درواقع، میخوشبختانه میزان دغدغۀ زیست

زیست دارند، مایل نگونه فرض کرد افرادی که سطح باالیی از دغدغه و نگرانی را به محیطای

محیطی از خود بروز دهند. اگرچه همانطور که گفته شد، این هستند بیشتر رفتارهای زیست

دارند همیشه اقدامات افراد نتیجۀ فرض ممکن است توسط برخی مطالعات تجربی )که بیان می

، 5؛ گیفورد265: 1999، 4طی آنها نیست( مورد حمایت قرار نگیرد )بلیکمحیدغدغه زیست

شناخته  7رفتار_(. این پدیده با عنوان شکاف دغدغه241: 2002، 6؛ کلموس و آگیمن296: 2011

العۀ رابطه بین دغدغه و رفتار (. درواقع، این مفهوم به مط2014: 2017شود )تام و چان، می

اند. پدیده شکاف نام برده 8( از این مفهوم با عنوان پدیده2: 2017پردازد که تام و چان ) می

و توسط  9کنش_( با عنوان شکاف ارزش1999رفتار در مطالعات گذشته توسط بلیک )-دغدغه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 .Milfont and Schultz 
2
. Tam and Chan 

3
. Bamberg and Moser 

4
. Blake 

5 .Gifford 
6 .Kollmuss and Agyeman 
7
. concern-behavior Gap  

8
.  Phenomena 

9
.  Value –Action Gap 
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کار برده شده است. علت استفاده از متغیر  به 2رفتار_( با عنوان شکاف نگرش1994) 1اونگار

تبع آن، در ترسیم چارچوب نظری تحقیق دو  تار و بهرف_در قالب مفهوم شکاف دغدغه 3دغدغه

دلیل دارد: اول اینکه هدف اختصاصی تحقیق بررسی نقش میانجی این متغیر در رابطۀ آگاهی و 

( بر این باورند که کمتر 214: 2017محیطی بوده است از طرفی دیگر تام و چان )رفتار زیست

ها در نظریۀ محیطی )از قبیل مفهوم ارزش ر زیسترفتا های دیگر بینی کننده احتمال دارد با پیش

اشتباه گرفته شود. همچنین  ریزی شده(هنجار و مفهوم نگرش در نظریۀ رفتار برنامه_باور_ارزش

(. بنابراین 512: 2016، 4این پدیده از شکاف قصد رفتاری متفاوت و متمایز است )شیران و وب

محیطی، دغدغۀ ق از سه بخش آگاهی زیستبا توجه به آنچه گفته شد، چارچوب نظری تحقی

محیطی تشکیل شده است که روابط فرض شده بین متغیرهای محیطی و رفتار زیستزیست

 قابل مشاهده است.  1تحقیق در شکل شمارۀ 

 

 
 : مدل نظري پژوهش1شکل شمارۀ 

 هافرضيه

 یر قابل ارائه است:های زبا توجه به چارچوب نظری تحقیق فرضیه

 محیطی سرپرستان خانوار روستایی تأثیر دارد.بر رفتار زیست آگاهی زیست محیطی -

محیطی سرپرستان محیطی بر رفتار زیستمحیطی از طریق دغدغۀ زیستآگاهی زیست -

 خانوار روستایی تأثیر دارد.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 . Ungar 
2 .Attitude –Behavior Gap 
3
. Concern 

4
. Sheeran and Webb 
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 روش تحقيق

کاربردی و از نظر نحوۀ                                                          تحقیق حاضر دارای ماهیت کم ی است که از نظر هدف جز تحقیقات

ها جز تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی، ماتریس واریانس و کوواریانس گردآوری داده

رود. جامعۀ آماری تحقیق شامل سرپرستان خانوار روستاهای بخش مرکزی شهرستان شمار می به

فر ن 341 1(. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان=3005Nملک است ) باغ

ای متناسب با گیری تصادفی طبقه( و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه=341nمحاسبه شده )

 ای مورد مطالعه به تفکیکترتیب که ابتدا روستاه مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین 2حجم

ه بندی شدند و سپس بخانوار دسته 100خانوار و  باالی  100تا  20ها در دو  طبقه بین  دهستان

صورت تصادفی، چند روستا انتخاب شد و به تناسب فراوانی هر روستا  تناسب از هر دهستان به

ها در این تحقیق  صورت تصادفی، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده نیز افراد نمونه به

های مرتبط شناختی پاسخگویان و پرسش های جمعیت نامه بود که از چهار بخش ویژگی پرسش

محیطی تشکیل محیطی و رفتار زیستمحیطی، دغدغۀ زیست رهای آگاهی زیستبا سنجش متغی

نامه از مطالعات  بیژنی و همکاران  های مختلف پرسششد. برای تدوین سؤاالت قسمت

(، هوشمندان مقدم فرد و شمس 1395(، غزانی و بیژنی )2015و همکاران ) 3(، برونفمن2017)

( بهره گرفته شده است. 1393نژاد ) و صالحی و پازوکی( 1394زاده و همکاران ) (، منتی1395)

(، رفتارهای 37:2015و همکاران ) 4محیطی است. ازنظر میلر متغیر وابستۀ تحقیق رفتار زیست

جای این  باشند و به زیست می ای از اقدامات در جهت حفظ محیط محیطی طیف گستردهزیست

زیست، رفتار سبز، رفتار دوستدار  طرفدار محیط توان از رفتار سازگار با طبیعت، رفتار عبارت می

محیطی در قالب دو بعد رفتارهای زیست نیز استفاده کرد. در این تحقیق، رفتارهای زیست محیط

گویه  12غیرکشاورزی و رفتارهای کشاورزی مورد سنجش قرار گرفتند که هر دو بعد دارای 

. 6. زیاد و 5. تاحدی، 4. کم، 3کم، . خیلی2. هیچ، 1هستند و در قالب یک طیف شش سطحی )

محیطی است. فاضلی زیاد( مورد سنجش قرار گرفتند. متغیر مستقل تحقیق، آگاهی زیستخیلی

محیطی را اطالعات فرد دربارۀ مسائل محیطی و  ( آگاهی زیست162: 1392و جعفرصالحی )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
.  Krejcie and Morgan 

2
. Proportionate Stratified Random Sampling 

3
. Bronfman 

4
. Miller 
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محیطی انجام دهد، تتواند با استفاده از این اطالعات برای بهبود وضعیت زیس آنچه فرد می

محیطی مدنظر قرار های زیستکنند. در این تحقیق، هشت سؤال برای سنجش آگاهی تعریف می

. 4. کم، 3کم، . خیلی2. هیچ، 1گرفت که برای سنجش این سؤاالت از طیف شش سطحی )

. محیطی استزیاد( استفاده شد. متغیر میانجی تحقیق دغدغۀ زیست. خیلی6. زیاد و 5تاحدی، 

محیطی را نگرانی افراد درخصوص مسائل و  ( دغدغۀ زیست257: 1394اسحاقی و همکاران )

شمارند. برای سنجش این متغیر  از نه سؤال با طیف  زیست برمی موضوعات درخصوص محیط

زیاد( استفاده شد. . خیلی6. زیاد و 5: تاحدی، 4. کم، 3کم، . خیلی2. هیچ، 1شش سطحی )

مه با نظر کارشناسان و متخصصان در زمینۀ موضوع مورد پژوهش مورد ناروایی صوری پرسش

نفر خارج از نمونۀ اصلی(  30آزمون ) تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش

نامه بین  های اصلی پرسشانجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس

-های گردآوری شده از طریق نرمحد مناسب است. داده دست آمد که در به 930/0تا  817/0

اند. همچنین، الزم به ذکر است که در بخش تجزیه و تحلیل شده AMOS20و  SPSSافزارهای 

با هریک از متغیرهای  های افراد مورد مطالعه در رابطهآمار توصیفی، برای توصیف فراوانی پاسخ

و  2استفاده شد )گانگادهاراپا (ISDM)  1گینتحقیق از روش فاصله انحراف معیار از میان

های افراد با توجه به طیف لیکرت مورداستفاده (. طبق این فرمول پاسخ4: 2007همکاران، 

 بندی شد: صورت ذیل دسته برحسب سطوح پایین، متوسط، و باال به

A:  پایین = A ≤ Mean –1/2 Sd ؛ 

B: متوسط = Mean –1/2 Sd ≤B≤ Mean +1/2 Sd ؛ 

:C باال = Mean +1/2 Sd ≤C . 

 ها يافته

های افراد مورد مطالعه با استفاده از روش فاصلۀ انحراف بندی پاسخدست آمده از دسته نتایج به

محیطی بیش از دهد که آگاهی زیستمعیار از میانگین براساس متغیرهای مورد مطالعه نشان می

درصد( در 3/17چهارم آنها ) کمتر از یکدرصد( در سطح زیاد، 1/77دهندگان )چهارم پاسخ سه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Interval Standard Deviation from Mean 

2 .Gangadharappa 
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-درصد( سطح آگاهی اندکی در رابطه با موضوعات و مسائل محیط6/5سطح متوسط و مابقی )

محیطی در رابطه با توصیف فراوانی دغدغۀ زیست 1زیستی داشتند. نتایج جدول شمارۀ 

( 7/50اد مطالعه )سرپرستان خانوار روستایی بیانگر این است که نگرانی بیش از نیمی از افر

درصد  2/3درصد در سطح متوسط و فقط  46زیستی در سطح زیاد،  نسبت به مسائل محیط

دهد درسطح پایین بود. توصیف فراوانی سطوح رفتارهای کشاورزی افراد مورد مطالعه نشان می

زیست را در سطح  که اکثریت پاسخگویان رفتارهای کشاورزی و غیرکشاورزی سازگار با محیط

محیطی )کشاورزی و غیرکشاورزی( کمتر از دهند و رفتارهای زیستادی از خود نشان میزی

 (. 1دست آمد )جدول شمارۀ نیمی از آنها در سطح متوسط و مابقی در سطح پایین به

 هاي سرپرستان خانوار روستايی به تفکيک متغيرهاي مورد مطالعه: توزيع فراوانی پاسخ1جدول شمارۀ 

 مولفه متغير
 زياد متوسط يينپا

 ميانگين
انحراف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی معيار

6/5 19  آگاهی  59 3/17  263 1/77  56/4  08/1  

2/3 11 - دغدغه  157 46 173 7/50  55/3  52/0  

 رفتار
1/2 7 کشاورزی  146 8/42  188 1/55  12/4  93/0  

1/2 7 غیرکشاورزی  131 4/38  203 5/59  06/4  97/0  

 هاآزمون فرضيه

های ساختاری مستقیم و میانجی های تحقیق، به برآورد مدلدر این بخش به منظور آزمون فرضیه

 سازی معادالت ساختاری پرداخته شده است. تحقیق در قالب مدل

محیطی سرپرستان خانوار روستایی تأثیر محیطی بر رفتار زیست فرضیۀ اول: آگاهی زیست

 مستقیم دارد.

براساس مدل مفهومی تحقیق، مدل ساختاری مستقیم بیانگر رابطۀ  ل ساختاري مستقيم:مد

محیطی محیطی با متغیر وابسته تحقیق یعنی رفتارهای زیستمستقیم متغیر مستقل آگاهی زیست

داری پیداست هرچند مدل برآورد شده براساس معنی 2است. همانطور که از شکل شمارۀ 

ها، برازش زش مناسبی برخوردار نیست، اما براساس سایر شاخصشاخص کای اسکویر از برا

درصد از  32محیطی مدل در سطح قابل قبولی بود. همچنین براساس نتایج تحقیق، آگاهی زیست
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(. البته، شایان ذکر 2محیطی را تبیین کرده است )شکل شمارۀ واریانس متغیر رفتارهای زیست

از فرایند تحلیل  5/0دلیل داشتن بار عاملی کمتر از به  EK8و  EK1 ،EK2است که سه متغیر 

 حذف شدند. 

 
محيطی با ضرايب محيطی بر رفتارهاي زيست: مدل ساختاري اثر مستقيم آگاهی زيست2شکل شمارۀ 

 استاندارد شده

حاکی از آن است که رابطه بین  2افزون بر موارد اشاره شده، نتایج تحقیق در جدول شمارۀ 

، ρ-value=001/0دار شده است )محیطی مثبت و معنییطی و رفتارهای زیستمحآگاهی زیست

564/0=βگیرد. (؛ بدین ترتیب، فرضیۀ اول تحقیق مورد تأیید قرار می 

 : نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه اول تحقيق 2جدول شمارۀ 

 رابطه
مقدار 

 غيراستاندارد

خطاي 

 استاندارد

ضريب 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 داري معنی

نتيجه 

 آزمون

رفتار  ←آگاهی

 محیطیزیست
397/0 051/0 564/0 814/7 001/0 

تأیید فرضیه 

(1) 

 

محیطی محیطی بر رفتار زیستمحیطی از طریق دغدغۀ زیستفرضیۀ دوم: آگاهی زیست

 سرپرستان خانوار روستایی تأثیر غیرمستقیم دارد.

محیطی و ر شدن رابطه بین آگاهی زیستدابا توجه به معنی مدل ساختاري ميانجی:

محیطی در مدل ساختاری مستقیم، در این بخش به برآورد مدل اثر میانجی و رفتارهای زیست



 

 

 

 

 

 1399، بهار و تابستان 1، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   356 

  

 

-محیطی و رفتارهای زیستمحیطی در رابطه بین آگاهی زیستآزمون اثر میانجی نگرانی زیست

د. برای اجرای روش پرداخته ش 1سازیمحیطی با استفاده از روش چند منظوره خودگردان

آمده است، ابتدا مدل مفهومی میانجی مفروض  3سازی همانگونه که در شکل شمارۀ خودگردان

و  2پژوهش طراحی گردید و سپس براساس نمونۀ آماری پیشنهاد داده شده توسط پریچرز

ی هاهای فرعی متعدد با جایگذاری بر مبنای دادهگیری( ازطریق انجام نمونه2007همکاران )

طور که  گردید. همان 05/0تایی در سطح اطمینان 5000اصلی اقدام به ایجاد و جایگزینی نمونه 

داری شاخص کای اسکویر از  پیداست، هرچند مدل برآورد شده براساس معنی 3از شکل شمارۀ 

ها، برازش مدل در سطح قابل قبولی برازش مناسبی برخوردار نیست، اما براساس سایر شاخص

-محیطی و نگرانی زیستدست آمده، دو متغیر آگاهی زیست نین، براساس نتایج بهبود. همچ

اند که از محیطی را تبیین کردهدرصد از واریانس متغیر رفتارهای زیست 45محیطی در حدود 

درصدی نسبت به مدل ساختاری مستقیم برخوردار است. الزم به ذکر است که سه  13افزایش 

 از فرایند تحلیل حذف شدند.  5/0دلیل داشتن بار عاملی کمتر از  به EC9و  EC7 ،EC8متغیر 

 
 : مدل ساختاري ميانجی با ضرايب استاندارد شده3شکل شمارۀ 

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Bootstrapping 

2
. Preacher 
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سازی حاکی از آن درخصوص فرضیۀ دوم تحقیق، نتایج حاصل از اجرای روش خودگردان

طی از طریق متغیر محیمحیطی بر رفتارهای زیستاست که مجموع اثر غیرمستقیم آگاهی زیست

توان بیان  (؛ درنتیجه، میρ-value ،163/0=β=001/0باشد )دار میمحیطی معنینگرانی زیست

محیطی دارای اثر داشت که فرضیۀ دوم تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و متغیر نگرانی زیست

(. 3 محیطی است )جدول شمارۀمحیطی و رفتارهای زیستمیانجی در رابطه بین آگاهی زیست

محیطی و البته، با توجه به اینکه در مدل با تأثیر میانجی، مسیر مستقیم بین آگاهی زیست

(، بنابراین، متغیر ρ-value ،415/0=β=001/0دار است )محیطی مثبت و معنیرفتارهای زیست

صورت جزئی  محیطی را بهمحیطی بر رفتارهای زیستمحیطی اثر آگاهی زیستنگرانی زیست

 کند.ری میگ میانجی

 دست آمده از آزمون فرضيۀ دوم  : نتايج به3جدول شمارۀ 

 رابطه
ضريب استاندارد 

 شده غيرمستقيم

خطاي 

 استاندارد

 اثر غيرمستقيم

 درصد 95فاصله اطمينان 
نتيجۀ 

 آزمون
کران 

 پايين

کران 

 باال
 داري معنی

رفتار ←نگرانی←آگاهی

 محیطیزیست
163/0 056/0 058/0 277/0 002/0 

تأیید 

فرضیه 

(2) 

 گيري بحث و نتيجه

محیطی در جوامع ها با رفتارهای زیستها و دغدغهاین تحقیق با هدف بررسی نسبت آگاهی

محیطی های تحقیق حاکی از آن است که آگاهی و رفتار زیستروستایی  انجام شد. یافته

نشان داد که آگاهی  سرپرستان روستایی در سطح باال بود. نتایج آزمون فرضیۀ اول تحقیق

محیطی داشت که با نتایج مطالعات داری بر رفتار زیستمحیطی تأثیر مستقیم و معنیزیست

زاده و  (، منتی1395(، احمدیان و حقیقتیان )1395ای و همکاران ) صورت گرفته توسط سبزه

(، 2011(، مولیادی )1386(، فردوسی و همکاران )1391(، صالحی و امام قلی )1392همکاران )

های فاضلی و صالحی ( همخوانی دارد و با نتایج مطالعه2007(، بایارد و جولی )2015اردوغان )

(، 2009(، آنستورم و همکاران )2017(، پاکو و الورادور )1390زاده ) (، صالحی و کریم1392)

 ( همخوانی ندارد. 1999تانر )
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-نتیجه گرفت که افزایش آگاهی زیستتوان اینگونه با توجه به تأیید فرضیۀ اول تحقیق، می 

تواند نقش داشته باشد زیرا باعث ایجاد احساس محیطی میمحیطی در حل مشکالت زیست

محیطی شود. همچنین باال بودن آگاهی زیستزیست میمسئولیت در بین افراد نسبت به محیط

ین روستائیان زیست در ب در بین روستائیان مورد مطالعه موجب توسعۀ نگرش مثبت به محیط

زیست بین  خود به بروز رفتارهای دوستدار محیط نوبه شود که وجود نگرش مثبت بهمی

عنوان گرایش  کند. درواقع، سخن پارسونز که معتقد است آگاهی بهروستائیان کمک شایانی می

هاست گواه بر همین امر است؛ یعنی اگر مردم آگاه باشند و  ارادی وسایل دستیابی به هدف

عات کافی در این زمینه داشته باشند، بدون جبر و ناخودآگاه در این راستا تالش خواهند اطال

 (.  1390کرد )ادهمی و اکبرزاده، 

محیطی سرپرستان خانوار مورد مطالعه در سطح نتایج توصیفی نشان داد که دغدغۀ زیست 

انی دارد. همچنین ( همخو1394دست آمد که با نتیجۀ مطالعه اسحاقی و همکاران ) متوسط به

-سازی نشان داد دغدغۀ زیستنتیجۀ  آزمون فرضیۀ دوم تحقیق با استفاده از روش خودگردان

محیطی برخوردار بود. ها  و رفتارهای زیستمحیطی از اثر میانجی جزئی در رابطه بین آگاهی

ل و موضوعات توان نتیجه گرفت که با افزایش آگاهی روستائیان در رابطه با مسائبنابراین، می

طور که جانمای  کند، همانمحیطی آنها افزایش پیدا میهای زیستزیست دغدغه و نگرانیمحیط

( در مطالعات خود 2007( و بمبرگ و موسر )2013(، کلوکنر )2019مول و خاجون مانایی  )

ی سازگار با هاتواند بر بروز رفتارمحیطی افراد میاند، افزایش دغدغه و نگرانی زیستنشان داده

توان نتیجه صورت جزئی( تأثیرگذار باشد. بنابراین، می زیست افراد )هرچند به حفاظت از محیط

های عصر حاضر  ها و نگرانی ترین دغدغه زیست به مهم گرفت تخریب و آلودگی محیط

توانند متغیری مهم برای تبیین تغییرات رفتار محیطی می شده است. دغدغۀ زیست تبدیل

توان نتیجه گرفت که افزایش دغدغۀ  یطی در نظر گرفته شوند بنابراین، میمح زیست

شود.  زیست در بین روستائیان می تر با محیط محیطی منجر به افزایش بروز رفتار مطلوب زیست

 شود:دست آمده، پیشنهادهای ذیل ارائه می بنابراین، با توجه به نتایج به

های مختلف، گنجاندن مطالب آموزشی ر زمینهرسانی به مردم د ازطریق آموزش و اطالع

رسانی در منازل و همچنین  زیست در کتب درسی و ارائۀ بروشورهای اطالعمرتبط با محیط
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محیطی های توجیهی و تشویقی شرایط الزم را برای افزایش سطح آگاهی زیست برگزاری کالس

-های دیداری طریق ساخت برنامه شود ازروستائیان مورد مطالعه فراهم کرد. همچنین پیشنهاد می

های محیطی و پخش آنها از شبکه شنیداری مستند برای آشنایی با معضالت و خطرهای زیست_

های ترویجی، سطح آگاهی روستاییان را نسبت به  رادیو و تلویزیونی محلی و تشکیل کالس

ازگار با محیط زیست حفظ نمود تا از این طریق بتوانند رفتارهای س حفاظت و پایداری محیط

 خود را حفظ نموده و ارتقا بخشند.  زیست

سازی در مورد درك درست از پایداری های آگاههدف اولیۀ مسئوالن، باید انجام پروژه

                   مثال  برای کودکان و  تواند متفاوت باشد؛  زیست باشد، در سنین مختلف، این امر می محیط

ای دستی، با موضوع درك مطلوب از پایداری های نقاشی و کارهنوجوانان، برگزاری نمایشگاه

سازی آنها در این حوزه باشد. تواند گامی در جهت آگاه زیست و پیامدهای آن، می محیط

ها، ربط همانند شهرداری ها و غیره، در ادارات ذی برگزاری جلسات سخنرانی، همایش، اجالس

واند دانش افراد جامعه را در مورد ت زیست و غیره، می ها، فرهنگسراها، ادارات محیطاستانداری

شود نهادهای رسمی و زیست افزایش دهد. همچنین پیشنهاد می درك مطلوب از پایداری محیط

های بسیج، مسجد و حسینیه، همیاران منابع های تولید، پایگاهغیررسمی محلی از قبیل تعاونی

ی )دهیاری، خانۀ بهداشت، و طبیعی )محافظان افتخاری(، شورای اسالمی روستا و نهادهای دولت

های مشترك، آگاهی روستائیان را توانند با تدوین و اجرای برنامهمراکز خدمات کشاورزی(، می

 زیست و پایداری آن ارتقا بخشند.  در مورد محیط

بر توجه ویژه  شود، عالوهزیست پیشنهاد میبرای افزایش دغدغۀ روستائیان نسبت به محیط 

های عمومی اقشار مختلف مردم و کلیۀ سطوح تحصیلی در پیشگیری  آگاهیبه باال بردن سطح 

زیست در بین  پذیری در حفاظت از محیط زیست، باید حس مسئولیتهای محیط از آلودگی

 روستائیان تقویت شود.

 منابع

  (. بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست شهر 1390اکبرزاده، الهام )ادهمی، عبدالرضا و

، سال اول، شمارۀ اول: شناسیمجله تخصصی جامعهتهران(. 18و  5ران )مطالعه موردی: مناطقته

38-62. 
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 ( تحلیل جامعه1395احمدیان، داریوش و حقیقتیان، منصور .)  شناختی نقش عوامل فرهنگی بر

شناختی  مطالعات جامعهمحیطی شهری مورد مطالعه )شهروندان شهر کرمانشاه(.  رفتارهای زیست

 .76-51: 18، شمارۀ 6، دورۀ یشهر

 محیطی  های زیست(. تفکیک سطوح نگرانی1394بیگی، امیر ) اسحاقی، رضا؛ حجازی، یوسف و علم

، های روستاییپژوهشروستاییان براساس متغیرهای اجتماعی: کاربردی از مدل لجستیک دووجهی. 

 .252-233: 2،شمارۀ  6دورۀ 

 توجهی مدیریت  زیست در باغملک تا بی ز نبود اداره محیط(. ا1395رسانی باغملک ) پایگاه اطالع

محیطی در باغملک. قابل دسترس در پایگاه  اداره محیط زیست ایذه نسبت به خطرات زیست

 http://orbeh-news.ir/?p=7278اینترنتی: 

 ۀ ها و نیات رفتاری مسئوالن(. تحلیل و بررسی نگرش1391یار، فهیمه سادات ) پور، سمیرا و سعادت

: 29، شمارۀ مجلۀ علمی ترویجی راهبرد یاسمحیطی.  محیطی با توجه به شهروند زیست زیست

197-214. 

 محیطی   (. واکاوی رفتارهای زیست1396خواه جهرمی، ارشاد؛ فرهنگ، دانش؛ قربانی، پروانه ) حمایت

  .66-31: 3، شمارۀ 11، دورۀ توسعۀ اجتماعی. TPBبراساس مدل 

 محیطی (. شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست1392الحی، سحر )فاضلی، محمد و جعفرص

 .142-168: 22، شمارۀ 8سال  فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری،گردشگران. 

 ( رابطۀ بین دانش زیست1386فردوسی، سیما؛ مرتضوی، شهناز و رضوانی، نعیمه .)  محیطی و

 . 164-151: 5، شمارۀ نسانیا پژوهشنامه علومرفتارهای محافظت از محیط. 

 (. بررسی رابطۀ بین آگاهی، نگرش و 1395وند، معصومه )پور، سیاوش؛ آدینه ای، محمدتقی؛ قلی سبزه

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعۀ زیست دانشجویان دختر دانشگاه قم.   رفتار حامی محیط

 .16-5: 4، شمارۀ 4، دورۀ پایدار

 محیطی روستاییان  (. سنجش آگاهی و رفتار زیست1397جاللی، ا. ) سجاسی قیداری، حمداهلل و فعال

 .29-50: 1، شمارۀ 8دوره  ریزی فضایی،مجله برنامه)مطالعۀ موردی: دهستان زنگالنلو(. 

 های پژوهش در اخالق (. ضرورت و ویژگی1387ولی، منصور )عابدی سروستانی احمد و شاه

 .61-56: 4و  3، شمارۀ 3، دورۀ اوریفصلنامه اخالق در علوم و فنمحیطی.  زیست

 ( رفتارهای زیست1390صالحی، صادق .) مجله علوم محیطی و تحصیالت.  محیطی، دانش زیست

 .201-226: 2، شمارۀ 18، دورۀ تربیتی
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 (. سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست محیطی 1391قلی، لقمان ) صالحی، صادق و امام

، 8، سال فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات(. )مطالعه موردی: استان کردستان

 .120-91: 28شمارۀ 

 (. تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و عملکرد 1393نژاد زهرا ) صالحی، صادق و پازوکی

 .71-88: 3، شمارۀ 25، دورۀ شناسی کاربردی جامعهمحیطی دانشجویان،  زیست

 محیطی. محیطی و رفتارهای زیست(. بررسی دانش زیست1390زاده، سارا ) صالحی، صادق و کریم

 . 159-173: 24، شمارۀ 7، سال فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و راتباطات

 رفتار بر محیطی زیست های ارزش تأثیر (. بررسی1393زاده، سارا ) صالحی، صادق و کریم 

 .61-76: 2، شمارۀ 5، سال عی ایرانمسائل اجتماارومیه(.  شهری مناطق محیطی )مطالعۀ زیست

 ( بررسی دانش، نگرش و مهارت1387صالحی عمران، ابراهیم و آقامحمدی، علی .) های

: 95، شمارۀ فصلنامۀ تعلیم و تربیتمحیطی معلمان آموزش دورۀ ابتدایی استان مازندران.  زیست

118-91. 

 ( مروری بر مشکالت1390مطیعی لنگرودی، حسن و عزمی، آئیژ .) محیطی روستاهای ایران و  زیست

 .101-115: 133، شمارۀ فصلنامۀ مسکن و محیط روستاراهکارهای حل این مشکالت.  

 محیطی زارعان  یابی رفتار زیست(. مدل1392اله )زاده، میثم، غالمحسین، زمانی و کرمی، عزت منتی

ت اقتصاد و توسعۀ تحقیقاهنجار استرن. _عقیده_شهرستان شیراز با استفاده از تئوری ارزش

 .613-624: 4، شمارۀ 45، دورۀ کشاورزی ایران

 (. واکاوی هنجارهای اخالقی 1394زاده، میثم؛ زمانی، غالمحسین؛ غالمرضایی، سعید ) منتی

، 11، جلد مجلۀ علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایرانمحیطی کشاورزان شهرستان شیراز.  زیست

 .49-65: 2شمارۀ 

 ( اهمیت برنامه1393مؤمنی، معصومه .)زیست در توسعه پایدار اکوتوریسم  های محیطریزی آموزش

 .67-49: 11، شمارۀ 3، دورۀ فصلنامه گردشگری. SWOTایران با استفاده از مدل

 (. عوامل مؤثر بر رفتار مصرف سموم شیمیایی 1395فرد، زهرا و شمس، علی ) هوشمندان مقدم

: 1، شمارۀ 12، دورۀ علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایرانمجله داران استان زنجان.  توسط گلخانه
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