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  چکیده

دهتد و ایتر رفتتار براستاا ن تام زیستت از وتود نشتان مید که فرد هنگام مواجهه با محیطشورفتار زیست محیطی، به رفتاری گفته می
تواند مثبت و در جهت حفظ محیط زیستت باشتد و یتا میتوانتد منفتی و اجتماعی، شخصیتی و فرهنگی هر فرد متفاوت است. ایر رفتار می
شود. جهت تغییر در رفتار، شناسایی عوامل مؤثر بر آن گام نخست د میغیرمسئوالنه باشد. رفتار مثبت منجر به کنش آگاهانه و مسئوالنه فر

انجتام شتد.  جانیشهروندان در شهر اله یطیمحستیبر رفتار ز یذهن یو هنجارها یسالمت معنو ریتأث یبا هدف بررس قیتحق ریا. است
هتا از نتو  داده ی. ازن تر روش گتردآوراستت همبستگیپژوهش  کی کرد،یو رو تیاست. ازن ر ماه یپژوهش برحسب هدف، کاربرد ریا

. حجم بودند جانیسال به باال ساکر در شهر اله 18افراد  هیکل ق،یتحق ریا یاست. جامعه آمار یو از نو  کم ،یشیمایپ-یفیتوص قاتیتحق
 لیتحل یاستفاده شد. برا هاپرسشنامه عیتوز یبرا ایتصادفی ووشه یریگشد. از روش نمونه ریینفر تع 384نمونه بر اساا جدول مورگان 

از  شتدهیآورجمتعالعتات طتجایته و تحلیتل ا. گردیتداستتفاده  AMOS24افتاار و نرم یمعتادالت ستاوتار یسازها از مدلپرسشنامه
بتر رفتتار  یمثبتت و معنتادار ریتتأث یستالمت معنتو درصتد نشتان داد کته 95ی تحقیق در ایر تحقیق در ستط  اطمینتان هاپرسشنامه

مثبتت و  ریتأث ی. سالمت مذهبابدییم شیشهروندان افاا یطیمحستیرفتار ز ،یسالمت معنو شیشهروندان دارد، لذا با افاا یطیمحستیز
. ستالمت ابتدییمت شیشهروندان افتاا یطیمحستیرفتار ز ،یسالمت مذهب شیشهروندان دارد، لذا با افاا یطیمحستیبر رفتار ز یمعنادار
شتهروندان  یطیمحستتیرفتتار ز ،یستالمت وجتود شیشهروندان دارد، لذا با افتاا یطیمحستیبر رفتار ز یمثبت و معنادار ریتأث یوجود
رفتتار  ،یذهنت یهنجارهتا شیشهروندان دارد، لذا بتا افتاا یطیمحستیبر رفتار ز یمثبت و معنادار ریتأث یذهن یابد. هنجارهاییم شیافاا
 .ابدییم شیشهروندان افاا یطیمحستیز
 

  ییدکلکلمات 
 ،"یذهن یهنجارها ،"یسالمت معنو ، "یطیمحستیرفتار ز "
 

  مقدمه -1
فعالیت های انسان تاثیر گذاشتته و از آن  برمحیط زیست شهری 

ایتر تتاثیر ،  شهر هاجمعیت زیاد متاثر می گردد و به دلیل شمار 
متقابل اگر مخرب باشد فجایع زیست محیطی به بار وواهد آورد. 

بروورد بتا محتیط زیستت اطرافشتان عامتل رفتار شهروندان در 
مهمی در کاهش مخاطرات زیست محیطی شهری است. بتدیهی 
است که عوامل متعددی می توانتد بتر یتک رفتتار وتاي تتاثیر 
بگذارد، اما از آنجا که بررسی تمامی عوامتل در ههتارهوب یتک 

سالمت معنوی و  تحقیق نمی گنجد، ایر تحقیق به سنجش تاثیر
بر رفتار زیستت محیطتی شتهروندان پرداوتته  هنجارهای ذهنی

فتار زیست محیطتی، رفتاریستت کته فترد در بروتورد بتا ر. است
ایتر رفتتار براستاا ن تام  .محیط زیست از وود بروز می دهتد

اجتماعی، شخصیتی و فرهنگی هر فرد متفاوت است. ایتر رفتتار 
تواند مثبت و در جهت حفظ محیط زیست باشد و یتا میتوانتد می

غیرمسئوالنه باشد. رفتار مثبت منجر به کنش آگاهانته و  منفی و
شود. جهت تغییر در رفتار، شناسایی عوامل مؤثر مسئوالنه فرد می

یکتی از   (.2021، 1بر آن گام نخست است)وانگ و مانگمیچتای
محیطی، ستالمت معنتوی بینی رفتارهتای زیستتمعیارهای پیش

داشتر  ر با دیگران،است. سالمت معنوی را حسی از ارتباط داشت
معنی و هدف در زندگی و داشتر اعتقاد و ارتباط بتا یتک رتدرت 

تواند از طریق اتصتال . سالمت معنوی میمی شودمتعالی تعریف 
بشر به ردرت متعالی و ایجاد هدف در زنتدگی، منجتر بته رفتتار 

محیطی مسئوالنه شود. زمتانی کته متردم احستاا کننتد زیست
ردرت واال است که جهان را من م و  رفتارشان تحت ن ارت یک

های بشتری، گیتاهی و جتانوری آفریتده، برای استفاده تمام نسل
تری داشته و حفظ محیط طبیعت و حفظ آن درك کاملبه نسبت 

                                                           
1- Wang and Mangmeechai 
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شتود. از طرفتی، شان تبدیل میزیست به هدفی بارگ در زندگی
محیطی بتر تریر مدل رفتار زیستمیالدی، ساده 70تا اوایل دهه 

فرض استوار بود که با آموزش دادن به مردم دربتاره مستا ل  ایر
محیطی صورت وودکار باعث بروز رفتار زیستتبه ،محیطیزیست

از سوی آنان وواهد شد. ایر مدل بعدها بته ایتر صتورت تغییتر 
زیستتی بتر یافت که رفتار محیط زیستی بر اثر تاثیر دانش محیط

رکتتاربردتریر شتتود. یکتتی از پزیستتتی حاصتتل مینگتترش محیط
( 1991) 1ریای شتده آیتانهای رفتاری، تئوری رفتار برنامتهمدل
باشد. طبق ایر تئوری تمایل یا رصد به انجام رفتاری وتاي، می

تحت تاثیر متغیرهایی از جمله نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل 
بینتی کننتده پیش  ،باشد. رصد به انجام رفتاررفتار درك شده می
زیستی وارعتی استت و دانتش، رفتارهای محیط بسیار ووبی برای

زیستتی را زیستی و هنجارهای ذهنتی رفتتار محیطنگرش محیط
بستتیاری از (. 1398دهند)کریمی و موحتدی، تحت تاثیر ررار می

زیست بتر ایتر باورنتد کته بترای یتافتر صتاحب ن تران محیط
محیطتی بایستتی رهنمودهتایی در جهت کتاهش مسا ل زیستت

هتتای علتتوم توم فیایکی و اکولوژیکی بتته ستتوی آمتوزهاز عل
رفتتتتاری حرکتتتت کتتترد و متتتردم را بتتته ستتتمت رفتارهتتتای 

وتواه جهرمتی محیطتی ترغیتب نمود)حمایتمستتئوالنه زیستت
محیطی بیان دیگر، حل مشکالت زیست(. به1396و همکتتاران، 

هتای یتا روشهای بهتر طور کامل در رشد فناوریتوان بهرا نمی
علمی بهبتود یافتته جستتجو کترد، بلکتته تجدیتدن ر در رابطته 

ها در راستای حرکت زیست و تغییر در رفتار انسانانسان و محیط
طور جدی سوی انجام رفتارهتای حفاظتت زیستت محیطتی بهبه

امروزه بسیاری از   (.2015، 2مورد نیاز استت)ساویتری و همکاران
محیطی، های کالبدی، زیستتزیادی در زمینهشهرها با مشکالت 

همراه اجتماعی و فرهنگتی روبترو هستتند. افتاایش جمعیتت بته
گسترش روزافتاون شهرنشتینی، نتتایی زیانبتاری بترای شتهرها 

همراه داشته است. یکی از شهرهای مهم استان گتیالن، شتهر به
های اویتر بتا مشتکالت متعتددی در الهیجان است که در ستال

رو بوده است. الهیجان گستره وسیعی از ط زیست روبهحوزه محی
شود به همیر دلیتل دارای تنتو  زیستتی کوه تا دریا را شامل می

تتاالب کوهتک و بتارگ،  50بسیار باالیی است. وجود بتیش از 
هتتای ایتتر ستتاز حرتتور انتتوا  پرنتتدگان مهتتاجر در تاالبزمینه

تریر از مهم المللی امیر کالیه کهشهرستان است، مثل تاالب بیر
هاست و ساالنه میابان انوا  پرندگان مهاجر استت. در ایر تاالب

مناطق کوهستانی ایر شهرستان نیا پرندگانی هون ررراول وجود 
هایی از حرور پلنگ و ورا در بروتی دارد و در کنار آن گاارش

ها روی مثبت محیط زیستت رسد. اما ایرها به گوش میزیستگاه
البته وسعت و گستردگی شهرستان، محتیط  الهیجان است و صد

                                                           
1- Ajzen 

2- Sawitri, et al. 

زیست آن را شکننده کرده؛ از آلودگی رودوانه الهیجتان  گرفتته 
تا جایگاه دفر زباله، مدیریت نامناسب پسماند، آلتودگی ناشتی از 

. همچنتیر  …شهرك صنعتی، صید و شکار، فاضالب شتهری و
 و جمع آوری مدیریت مواد زا د جامتدا،کمبود امکانات و تأسیسات 

ترافیک و بسیاری معرالت دیگر منجر به ایجاد  فاضالب،تصفیه 
محیطی شتده و زیستتر مطلتوب در ایتر زیست مشکالت عدیده

بستیاری از ایتر مشتکالت  شهر را با هالش روبرو کترده استت.
وجود آمده است و دروارع انسان در حکم عامتل ها بهتوسط انسان
بترایر استاا تبیتیر و  رود.شتمار متیایر بحران به برتأثیرگذار 

محیطی شتهروندان و عوامتل متوثر بتر آن ارزیابی رفتتار زیستت
ضتروری در ایر مقالته محیطی من ور کاهش مشکالت زیستبه
 رسد. ن ر میبه

 

   روش انجام تحقیق -2

 استتفاده دلیله ب و باشدمی کاربردی پژوهش یک حاضر پژوهش
 قیقتتاتتح زمتتره در اطالعتتات آوریجمتتع جهتتت پرسشتتنامه از

 بتر حاضتر پتژوهش همچنتیر. گیتردمی رترار پیمایشی توصیفی
 نتو  از روش، برحسب و است کاربردی تحقیق یک هدف اساا

 مربتوط اطالعتات آوریجمع تحقیق ایر در. باشد می همبستگی
 ایکتابخانته روش از استتفاده با تحقیق پیشینه و ن ری مبانی به

 بتتا متترتبط عتتاتاطال آوریجمتتع همچنتتیر. شتتده استتت انجتتام
 پرسشتنامه از استفاده با هافرضیه تحلیل جهت تحقیق متغیرهای

 .شده است انجام

   مطالعه مورد محدوده
از  یکی جانیالهمحدوده مورد مطالعه شهر الهیجان است. 

 رانیدر ا جانیو مرکا شهرستان اله النیاستان گ یشهرها
 ،رار داردر النیشهرستان که در شرق استان گ ریمساحت ا .است
از شمال  ییایجغراف تیباشد. از ن ر مورع یمربع م لومتریک 410
از شرق با شهر لنگرود و از  لمان،یاز جنوب با د ر،یکاسپ یایبا در

شهرستان به  ریاست. ا هیهمسا هیغرب هم با شهر آستانه اشرف
 ”النیعروا سبا گ“به  وهسرسبا و انب یداشتر جنگل ها لیدل

هیکوهپا هیدر ناح یریررارگ لیشهر به دل ریمعروف شده است. ا
 جانیدارد. اله یها یها ریداشتر زم یبرا یمساعد طیشرا یا
 یوارع شده است و از آب و هوا یجلگه ا یدر منطقه ا بایز

  برووردار است. یمعتدل و مرطوب
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 مطالعه   مورد محدوده -1 شکل

 

ی پژوهشجامعه و نمونه آمار  

سال به باال ساکر در  18افراد  هیش کلپژوه ریاجامعه آماری  

هستند که تعداد آنها براساا برآورد مرکا آمار  الهیجانشهر 

جدول  کمک با نمونه گیری به باشد. می نفر 138599 رانیا

 به کمک  افراد  تعییر شد.نفر  384حجم نمونه تحقیق  ،مورگان

برای تکمیل به صورت تصادفی  یاووشه یریگروش نمونه

  .انتخاب شده اند امه به صورت حروریپرسشن

پژوهش یداده ها یابزار جمع آور  

 ریتدر ا. پرسشنامه استت قیتحق ریداده ها در ا یاباار جمع آور

داده ها استتفاده  یاز پرسشنامه استاندارد  جهت جمع آور قیتحق

شود. برای هر پرسش تعدادی گاینه و پاسخ انتخاب شده که  یم

. دیتکی از آنها رابه عنوان پاسخ انتخاب نمافرد پاسخ دهنده باید ی

هریک از پاسخ ها به گونه ای تن تیم شتده استت کته در عتیر 

منطقی بودن برای آن سوال از پاسخ مربتوط بته دیگتر ستواالت 

شتده کته پاستخ  یطراحت یمجااست. لذا پرسشنامه بته گونته ا

از کامالً  یا نهیگا 5 کرتیل فیط یها را بر مبنا نهیدهندگان، گا

کته بته  یپرسشتنامه ا .انتختاب نماینتدموافقم تا کامالً مخالفم 

بته صتورت  رفتته بتودداده هتا بته کتار  یمن ور اباار جمتع آور

 بتود.و شامل دو بخش  گردید عیپاسخ دهندگان توز ریب یحرور

شتامل  :پاسخ دهنتده  یبخش اوّل آن مربوط به مشخصات فرد

م، ستؤاالت است. در بختش دوّ التیتحص اانیو م تیسر، جنس

ستوال  25شده است که شامل  رحتحقیق مط یمرتبط با متغیرها

 ریتیبته من تور تعروایی پرسشنامه به کمک کارشناستان و بود. 

 یآلفتا بیضتر SPSSنترم افتاار  بته کمتک پرسشنامه ییایپا

مالح ه می گردد که  1در جدول شماره . دیکرونباخ محاسبه گرد

پایایی  ،رهایمتغ یتمام یاضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده بر

 . پرسشنامه را تا ید می نماید

 
 

 : ضریب الفای کرونباخ)1جدول )
ضریب 

الفای 

 کرونباخ

 متغیر تعداد سواالت

0.888 8 
رفتار زیست 

 محیطی

 سالمت معنوی 4 0.801

 سالمت مذهبی 4 0.745

 سالمت وجودی 4 0.811

0.875 5 
هنجارهای 

 ذهنی

 کل پرسشنامه 25 0.908

 

 نتایج -3

به دستت آمتده از  یداده ها لیو تحل هیتجا یبرا قیتحق ریدر ا
آمتتار  یاز روش هتتا ایتتو ن یفیآمتتار توصتت ینمونتته از روش هتتا

استفاده شده استت. در وارتع ابتتدا بتا استتفاده از نترم  یاستنباط
 ،یآمتار یدر رالب جداول و شتاو  هتا ری، هر متغSPSSافاار
آزمتون  هتا،داده  لیتتحلو  هیتو ستپ  جهتت تجا ،شد فیتوص
از  یاز نمونه به جامعه آمتار یینتا میتعم یها و در کل برا هیفرض

 Amosنرم افتاار  لهیبه وس یمعادالت ساوتار یابیروش مدل 

نتایی آمتار توصتیفی متغیرهتای  2جدول  استفاده شده است. 24
 دهد.پژوهش را نشان می 

 تحقیق های متغیر توصیف :(2جدول )

 گینمیان متغیر
 انحراف

 معیار

 كمترين

 مقدار

 بیشترين

 مقدار
 تعداد كشیدكی چولگی

رفتار 

زيست 

 محیطی

3.368 0.532 1.82 4.82 0.091 0.090 384 

سالمت 

 معنوی

3.275 0.588 1.00 4.50 0.489 0.635 384 

سالمت 

 مذهبی

3.232 0.683 1.33 4.67 0.283 0.210- 384 

سالمت 

 وجودی

3.172 0.584 1.25 4.50 0.214 0.357 384 

هنجار

های 

 ذهنی

3.037 0.651 1.00 4.75 0.358

- 

0.648 384 

 
 ریانگیم ریشتریکه ب شودمی مشاهده( 2) جدول به توجه با
 ریانگیم ریو کمتری طیمح ستیرفتار ز ری( مربوط به متغ3.368)
 ری. همچنباشدیمی ذهن یهنجارها ری( مربوط به متغ3.037)
و ی سالمت مذهب ری( مربوط به متغ0.683) اریانحراف مع ریشتریب
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 ستیرفتار ز ریبه متغ ط( مربو0.532)  اریانحراف مع ریکمتر
( ضرایب 2با توجه به نتایی جدول )همچنیر  .باشدیمی طیمح

 عیها از توزداده ررار دارند لذا( -2،  2در بازه ) یدگیو کش یهولگ
از اعتبار و  دیاب هاهیاز آزمون فرض شیپ هستند.نرمال برووردار 

به دست آورد  نانیاطم قیتحق یرهایسنجش متغ یهادرت الگو
من ور از  ریکرد. بد یرا بررس یتا بتوان بعد از آن روابط ساوتار

ها در جدول شاو  ریکه ا شودیبرازش استفاده م یهاشاو 
 است. نشان داده شده  3شمارة 

 های برازش مدلاو ش(: 3جدول )

های شاو 

 دگیبرازن

 الگو

CIMIN 

df 
GFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

الگوی 

 اصلی
4.250 0.943 0.907 0.973 0.903 0.956 0.008 

سط  رابل 

 ربول
 5تا  1

بیشتر 

 0.9از 

بیشتر 

 0.9از 

بیشتر 

 0.9از 

بیشتر 

 0.9از 

بیشتر 

 0.9از 

از  ترکوهک

0.05 

هتا در شتود تمتامی شتاو که از جدول فوق دیده متیطورهمان
تحلیتل مناستبت متدل  ی مطلتوب رترار دارنتد. بنتابرایرحدودهم

در  .شتودوری شده تأیید متیآهای گرددر برازش به داده ساوتاری
ایر رسمت مدل ساوتاری تحقیق جهت آزمتون فرضتیات اصتلی 

 به نمایش درآمده است. 2مدل در شکل  ایر. یابد برازش می

 

 

 پژوهش اختاریس مدل(: 2) شکل

دهتد زیست از وتود بتروز میرفتاری که فرد در بروورد با محیط
شود و افراد هر اجتما  بتر حستب محیطی نامیده میرفتار زیست

مقتریات واي اجتماعی، فرهنگتی و شخصتیتی وتود، بروتورد 
زیست دارند. ایر رفتارها ممکتر استت گوناگونی نسبت به محیط

حفتظ و یا کتامالً منفتی و مختالف  کامالً مثبت و مسئوالنه باشد
گرایانه، رفتاری است کته زیست  . رفتار محیطباشند زیستمحیط

  محیط زیست شهریباعث کاهش آگاهانه اثر منفی کنش فرد بر 
  منابع، تولید مواد زا د، استتفادهسایرو  ، آب)از جمله مصرف انرژی

شتتود. رفتارهتتای ( میشتتیمیایی و وطرنتتاكمتتواد وتتودرو، از 
هتای افتراد جامعته ای از کنشمحیطی مسئوالنه مجموعهستزی

زیست بوده کته در طیتف وستیعی از احساستات، نسبت به محیط
زیستت های واي برای رفتار نسبت به محیطتمایالت و آمادگی

ای کته در تاثیر جامعهبنابرایر رفتار افراد، تحت شود.را شامل می
بوده و ایر تنو  رفتتار  کنند دارای اشکال گوناگونیآن زندگی می

زیستتت از عوامتتل و متغیرهتتای گونتتاگونی اثتتر نستتبت بتته محیط
در ایر تحقیق فرضیات زیتر (. 1400پذیرد)کمال و همکاران، می

 های پژوهش عبارتنداز:فرضیه مطرح و بررسی شدند.
محیطی ستتالمت معنتتوی تتتأثیر معنتتاداری بتتر رفتتتار زیستتت -1

 شهروندان دارد.
محیطی تتأثیر معنتاداری بتر رفتتار زیستت سالمت متذهبی  -2

 شهروندان دارد.
محیطی سالمت وجتودی تتأثیر معنتاداری بتر رفتتار زیستت  -3

 شهروندان دارد.
محیطی هنجارهای ذهنی تتأثیر معنتاداری بتر رفتتار زیستت  -4

 شهروندان دارد.

شتتتتامل روابتط ) تحلیل مستیر ستاوتارینتتایی فرضیه اول: 

 :گرددمی ارا ه (4)جدول در فرضیه  (کدیگرمتغیرهای مکنون با ی
 اول فرضیه (: نتایج4جدول )

 مسیر

ضريب 

استاندارد 

 شده

انحراف 

 معیار
 tآماره 

p-

value 

رفتار  ← یسالمت معنو

 شهروندان یطیمحستيز
0.777 0.067 7.990 0.000 

 
رفتار  بر یسالمت معنو ریتأث ( میاان4بر اساا نتایی جدول )

به دست  معنی سط  و 0.777 با برابروندان شهر یطیمحستیز
 یسالمت معنو بوده بر ایر اساا صدم 5 از کمتر( 0.000) آمده
دارد. شهروندان  یطیمحستیرفتار زمثبت و معناداری بر  ریتأث

درصد فرضیه  95عنوان کرد در سط  اطمینان  توانیمبنابرایر 
ری بر سالمت معنوی تأثیر معنادااول پژوهش مبنی بر اینکه 

 .گرددیم، پذیرفته محیطی شهروندان داردرفتار زیست

شتتتامل روابط ) تحلیل مسیر ساوتارینتتایی فرضیه دوم: 

 ارا ه (5)جدول در  فرضیه دوم (متغیرهای مکنون با یکدیگر
 :گرددمی
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 دوم فرضیه (: نتایج5جدول )

 مسیر

ضريب 

استاندارد 

 شده

انحراف 

 معیار
 t p-valueآماره 

 ← یمذهبسالمت 

 یطیمحستيرفتار ز

 شهروندان

0.581 0.113 6.557 0.000 

 

رفتار  بر یسالمت مذهب ریتأث ( میاان5بر اساا نتایی جدول )
به دست  معنی سط  و 0.581 با برابرشهروندان  یطیمحستیز

 یسالمت مذهب بوده بر ایر اساا صدم 5 از کمتر( 0.000) آمده
دارد. شهروندان  یطیمحستیزرفتار مثبت و معناداری بر  ریتأث

درصد فرضیه  95عنوان کرد در سط  اطمینان  توانیمبنابرایر 
سالمت مذهبی تأثیر معناداری بر که  دوم پژوهش مبنی بر ایر

 .گرددیم، پذیرفته محیطی شهروندان داردرفتار زیست

شتتتامل روابط ) تحلیل مسیر ساوتارینتتایی فرضیه سوم: 

 ارا ه (6)جدول در  فرضیه سوم (یکدیگرمتغیرهای مکنون با 
 :گرددمی

 سوم فرضیه (: نتایج6جدول )

 مسیر
ضريب 

 استاندارد شده
 t p-valueآماره  انحراف معیار

 ← یسالمت وجود

 یطیمحستيرفتار ز

 شهروندان

0.188 0.042 3.344 0.000 

رفتار  بر یسالمت وجود ریتأث ( میاان6بر اساا نتایی جدول )
به دست  معنی سط  و 0.188 با برابرشهروندان  یطیمحستیز

 یسالمت وجود بوده بر ایر اساا صدم 5 از کمتر( 0.000) آمده
دارد. شهروندان  یطیمحستیرفتار زمثبت و معناداری بر  ریتأث

درصد فرضیه  95عنوان کرد در سط  اطمینان  توانیمبنابرایر 
ناداری بر تأثیر مع یسالمت وجودسوم پژوهش مبنی بر اینکه 

 .گرددیم، پذیرفته محیطی شهروندان داردرفتار زیست
شتتتامل روابط ) تحلیل مسیر ساوتارینتتایی فرضیه چهارم: 

 ارا ه( 7)جدول در  فرضیه ههارم (متغیرهای مکنون با یکدیگر
 گرددمی

 چهارم فرضیه (: نتایج7جدول )

 مسیر
ضريب 

 استاندارد شده

انحراف 

 معیار
 tآماره 

p-

value 

 یذهن یهنجارها

رفتار  ←

 یطیمحستيز

 شهروندان

0.510 0.179 3.811 0.000 

رفتار  بر یذهن یهنجارها ریتأث ( میاان7بر اساا نتایی جدول )
به دست  معنی سط  و 0.510 با برابرشهروندان  یطیمحستیز

 یذهن یهنجارها بوده بر ایر اساا صدم 5 از کمتر( 0.000) آمده
دارد. شهروندان  یطیمحستیرفتار زمثبت و معناداری بر  ریتأث

درصد فرضیه  95عنوان کرد در سط  اطمینان  توانیمبنابرایر 
تأثیر معناداری بر  یذهن یهنجارهاپژوهش مبنی بر اینکه ههارم 

 .گرددیم، پذیرفته محیطی شهروندان داردرفتار زیست
 گیرینتیجه

ده است که سالمت معنوی، نشان داده ش تحقیقهرهند در ایر 
با  رابطه معنی داری مذهبی، وجودی و هنجارهای ذهنی 

رفتارهای زیست محیطی فرد دارند اما ایر عوامل وود تحت تاثیر 
مشوق های )ارتصادی،  (سر، جن ، تحصیالت  )معیتیجعوامل 

جامعه  ،(ارتصادی و امکانات الزم برای کنش محیط گرایانه
طی، الاام های هنجاری، پایگاه شناوتی) دانش زیست محی

ارتصادی و جامعه پذیری( و عوامل روانشناوتی)نگرش  -اجتماعی
های زیست محیطی، پیوند عاطفی با محیط، ارزش های زیست 

و همچنیر متغییر های زمینه ای) مانند جوان، پیر،  محیطی( 
 384در ایر تحقیق   .ررار دارند و تاهل(جرد تسالخورده، 

وتحلیل ررار گرفت. نتایی نشان داد   مورد تجایهپرسشنامه صحی
درصد زن بودند.  19.5درصد از افراد پاسخگو مرد و  80.5

بر  یمبتن قیتحق یرهایمتغ فیحاصل از توص یهاافتههمچنیر ی
 می( تن 5تا  1) یانهیپنی گا کرتیل فیپرسشنامه که بر اساا ط

)حد  3ر از تبیش شده بود نشان داد که میانگیر نمرات همه متغیرها
دهد که دست آمده است و نشان میای( بهگاینه 5مرکای طیف 

فقم بیشتر از اهای موافقم و کامالً مومیل افراد به انتخاب گاینه
وضعیت همه متغیرها باالی سط   جهیها بوده و در نتسایر گاینه

و  لیمورد تحل هیفرضههار یرهمچنمتوسط گاارش شده است. 
مربوط به هر  یینتا .مورد آن تأیید شد 4هر ت که ررار گرف یبررس

طور بهو همچنیر مقایسه آنها با مطالعات گذشته  هایهاز فرض کی
  است: ریصورت زوالصه به

سالمت  ریتأثدست آمده نشان داد نتایی حاصل از ضریب مسیر به
به  یو سط  معن مثبتشهروندان  یطیمحستیبر رفتار ز یمعنو

 یاساا سالمت معنو ریصدم بوده بر ا 5ز دست آمده کمتر ا
شهروندان دارد.  یطیمحستیبر رفتار ز یمثبت و معنادار ریتأث

 هیدرصد فرض 95 نانیعنوان کرد در سط  اطم توانیم ریبنابرا
بر رفتار  یمعنادار ریتأث یسالمت معنو نکهیبر ا یمبن هشاول پژو

 با افاایش لذا .گرددیم رفتهیشهروندان دارد، پذ یطیمحستیز
افاایش وواهد شهروندان  یطیمحستیرفتار ز ،یسالمت معنو

 ریتأثدست آمده نشان داد نتایی حاصل از ضریب مسیر به یافت.
 سط  مثبت وشهروندان  یطیمحستیرفتار ز بر یسالمت مذهب

سالمت  بوده بر ایر اساا صدم 5 از کمتر آمدهبه دست  معنی
شهروندان  یطیمحستیرفتار ز مثبت و معناداری بر ریتأث یمذهب
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درصد  95عنوان کرد در سط  اطمینان  توانیمدارد. بنابرایر 
سالمت مذهبی تأثیر معناداری فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه 

لذا با  .گرددیم، پذیرفته محیطی شهروندان داردبر رفتار زیست
افاایش شهروندان  یطیمحستیرفتار ز ،یسالمت مذهب افاایش
دست آمده نشان داد نتایی حاصل از ضریب مسیر به د یافت.وواه
 و مثبتشهروندان  یطیمحستیرفتار ز بر یسالمت وجود ریتأث

 بوده بر ایر اساا صدم 5 از کمتر آمدهبه دست  معنی سط 
 یطیمحستیرفتار زمثبت و معناداری بر  ریتأث یسالمت وجود
 95ر سط  اطمینان عنوان کرد د توانیمدارد. بنابرایر شهروندان 

تأثیر  یسالمت وجوددرصد فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه 
 .گرددیم، پذیرفته محیطی شهروندان داردمعناداری بر رفتار زیست

شهروندان  یطیمحستیرفتار ز ،یسالمت وجود لذا با افاایش
دست آمده نتایی حاصل از ضریب مسیر به افاایش وواهد یافت.

شهروندان  یطیمحستیرفتار ز بر یذهن یجارهاهن ریتأثنشان داد 
بوده بر ایر  صدم 5 از کمتر آمدهبه دست  معنی سط  و مثبت
رفتار مثبت و معناداری بر  ریتأث یذهن یهنجارها اساا

عنوان کرد در  توانیمدارد. بنابرایر شهروندان  یطیمحستیز
پژوهش مبنی بر اینکه ههارم درصد فرضیه  95سط  اطمینان 

محیطی شهروندان تأثیر معناداری بر رفتار زیست یذهن یارهاهنج
رفتار  ،یذهن یهنجارها لذا با افاایش .گرددیم، پذیرفته دارد
 ریا یهاافتهی افاایش وواهد یافت.شهروندان  یطیمحستیز

وانگ و  جمله از گریپژوهشگران د یهاافتهیپژوهش با 
و  یو حجاز( 2018) ویکاسالو و اسکار و (2021) یچایمانگم

 .تایید می شود( 1396همکاران )

 

 

  منابع 
، به بررسی بررسی نگرش و رفتار زیست محیطی شهروندان شهر شیراز. ،1399،احمدی، علی یار؛ سالمتیان، درنا و روستا، فاطمه -

 . 26-1(، 36)10، مطالعات جامعه شناوتی شهریمحیطی. رابطه نگرش شهروندان شهر شیراز با رفتار زیست

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار محیط ،1396،حجازی، سیدیوسف؛ کرمی دارابخانی، رویا؛ حسینی، سیدمحمود و رضایی، عبدالمطلب.  -
 .30-17(، 1)43، شناسیمحیط. زیستی استان تهراننهاد محیط های مردمزیستی اعرای سازمان

 محیطی بر اساا مدلواکاوی رفتارهای زیست ،1396، .بانی، مهدی، و ررروانه، دانش، پفرهنگ، ارشاد، جتبیوواه جهرمی، ممایتح -
TPB. 31-66(، 3)11، فصلنامه توسعه اجتماعی. 

وانواده و  سالمتنقش . ،1394،السادات. صدیق، مریمجوینه، رضا؛ ویراتی، مریم و حسینینیا، ایرج؛ راسمیستوده، حافظ؛ شاکری -
 .184-161(، 25)7، فصلنامه تاریخ پاشکی. رانمعنوی در بهایستی روانشناوتی پرستا سالمت

محیطی روستاییان بر مبنای تئوری یابی رفتار حفاظت زیستمدل. ،1396،مقدم، نفیسه و گنی وانلو، محمدمهدی. صفا، لیال؛ صالحی -
 . 108-91(، 2)13، علوم ترویی و آموزش کشاورزی ایران. هنجار )مورد مطالعه: شهرستان ودابنده( -عقیده -ارزش

فصلنامه علمی، زیستی کشاورزان و عوامل موثر بر آن در شهرستان رروه. تحلیل رفتار محیط ،1398،کریمی، کامبیا و موحدی، رضا.  -
 .152-137(، 2)8، زیست و توسعه پایدارآموزش محیط

طراحی و سنجش روایی و پایایی . ،1400،رحیمی، نیرهپور، ذبی  و رضا یهویدا، اع م؛ رارلیفرد، رضا؛ صباحیکمال، فا اه؛ فوالدی -
(، 2)14، ی علمی پژوهشی انجمر علمی بهداشت محیط ایرانو محیط زیست، فصلنامه سالمتمجله . اباار رفتار زیست محیطی

285-298. 
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Abstract  
Environmental behavior refers to the behavior that a person shows when facing the 

environment, and this behavior is different based on the social system, personality and culture 

of each person. This behavior can be positive and in order to preserve the environment or it 

can be negative and irresponsible. Positive behavior leads to conscious and responsible 

action. In order to change the behavior, identifying the factors affecting it is the first step. 

This research was conducted with the aim of investigating the effect of spiritual health and 

mental norms on the environmental behavior of citizens in Lahijan city. This research is 

practical according to its purpose. In terms of nature and approach, it is a correlational 

research. In terms of the data collection method, it is a descriptive-survey type of research, 

and it is of a quantitative type. The statistical population of this research was all people aged 

18 and over living in Lahijan city. The sample size was determined based on Morgan's table 

of 384 people. Cluster random sampling method was used to distribute the questionnaires. 

Structural equation modeling and AMOS24 software were used to analyze the questionnaires. 

The analysis of the information collected from the research questionnaires in this research 

showed at the 95% confidence level that spiritual health has a positive and significant effect 

on the environmental behavior of citizens, therefore, with the increase of spiritual health, the 

environmental behavior of citizens increases. Religious health has a positive and significant 

effect on the environmental behavior of citizens, therefore, with the increase of religious 

health, the environmental behavior of citizens increases. Existential health has a positive and 

significant effect on the environmental behavior of citizens, so with the increase of existential 

health, the environmental behavior of citizens increases. Mental norms have a positive and 

significant effect on the environmental behavior of citizens, so with the increase of mental 

norms, the environmental behavior of citizens increases. 

 

Introduction  
Environmental problems are produced mainly as a result of human behavior. Thus, spiritual 

health, subjective norms, knowledge, attitude and practical intentions of people on 

environmental issues and how to deal with them, require considerable attention in 

considering of environmental behaviors. Rapid urbanization and lack of urban readiness for 

accepting emerging social conditions have led to the formation of low-quality of urban 

environments in many developing countries. This issue has directly affected the quality of life 

of citizens. Nowadays, with the increasing environmental issues such as energy crisis, climate 

change, waste generation and destruction of natural resources and the increase of waste 

materials due to the development of urbanization, human impact on the environment is one of 

the most challenging issues of the scientific community. The purpose of this study was to 

Investigating the effect of spiritual health and subjective norms on the environmental 

behavior. Environmental behavior refers to the behavior that a person shows when facing the 

environment, and this behavior is different based on the social system, personality and culture 

of each person. This behavior can be positive and in order to preserve the environment or it 

can be negative and irresponsible. Positive behavior leads to conscious and responsible 

action. In order to change the behavior, identifying the factors affecting it is the first step. 



5791-5783، صفحه 1401مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره چهارم، فصل زمستان، سال   

5791 

 

One of the criteria for predicting environmental behaviors is spiritual health. Spiritual health 

is defined as a sense of connection with others, having meaning and purpose in life, and 

having belief and connection with a higher power. Spiritual health can lead to responsible 

environmental behavior through connecting humans to a higher power and creating a purpose 

in life. When people feel that their behavior is under the supervision of a supreme power that 

created the world orderly and for the use of all generations of humans, plants and animals, 

they have a more complete understanding of nature and its preservation, and preserving the 

environment becomes a major goal in their lives. On the other hand, until the early 1970s, the 

simplest model of environmental behavior was based on the assumption that by educating 

people about environmental issues, it will automatically cause environmental behavior from 

them. This model was later changed in such a way that environmental behavior results from 

the effect of environmental knowledge on environmental attitude. One of the most widely 

used behavioral models is Eisen's (1991) theory of planned behavior. According to this 

theory, the desire or intention to perform a certain behavior is influenced by variables such as 

attitude, mental norms and perceived behavior control. Intention to perform behavior is a 

very good predictor of actual environmental behaviors and knowledge, environmental 

attitude and subjective norms influence environmental behavior. 

 

Methodology  

This research was conducted with the aim of investigating the effect of spiritual health and 

mental norms on the environmental behavior of citizens in Lahijan city. This research is 

practical according to its purpose. In terms of nature and approach, it is a correlational 

research. In terms of the data collection method, it is a descriptive-survey type of research, 

and it is of a quantitative type. The statistical population of this research was all people aged 

18 and over living in Lahijan city. The sample size was determined based on Morgan's table 

of 384 people. Cluster random sampling method was used to distribute the questionnaires. 

Structural equation modeling and AMOS24 software were used to analyze the questionnaires. 

 

Conclusion  

The analysis of the information collected from the research questionnaires in this research 

showed at a confidence level of 95% that spiritual health has a positive and significant effect 

on the environmental behavior of citizens, therefore, with the increase of spiritual health, the 

environmental behavior of citizen’s increases. Religious health has a positive and significant 

effect on the environmental behavior of citizens, therefore, with the increase of religious 

health, the environmental behavior of citizens’ increases. Existential health has a positive and 

significant effect on the environmental behavior of citizens, so with the increase of existential 

health, the environmental behavior of citizens increases. Mental norms have a positive and 

significant effect on the environmental behavior of citizens, so with the increase of mental 

norms, the environmental behavior of citizens increases. 
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