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  چکیده

همبستگی بود. جامعه آماري شامل تمام -هاي توصیفیپژوهش نوع از هاداده گردآوري نحوه به توجه با و کاربردي هدف، به توجه با پژوهش حاضر
نفر از دانشجویان  204کنندگان تبود. شرک 1397-98نفر(  در سال تحصیلی  434دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سمنان )

 زیستی،زیستی، نگرش محیطهاي باورهاي محیطنامهها پرسشاي تصادفی انتخاب شدند. همه آنگیري طبقهبودند که با استفاده از روش نمونه
و با  Lisrel 8.5و  SPSS19افزارهاي ها با استفاده از نرمرا تکمیل کردند. دادهزیستی رفتار مسئوالنه محیط، زیستمشارکت در حفاظت از محیط

زیستی اثر معناداري بر مشارکت در ها نشان داد که باورهاي محیطیافته هاي آماري ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر تحلیل شدند.روش
کند. زیست ایفا میت در حفاظت از محیطزیستی اثر غیرمستقیمی بر مشارکگري نگرش محیطزیست دانشجویان ندارد، اما با میانجیحفاظت از محیط

زیستی اثر گري نگرش محیطکند و همچنین با میانجیزیستی دانشجویان ایفا میزیستی اثر مستقیم و معناداري بر رفتار مسئوالنه محیطباورهاي محیط
تواند زیستی میطور مستقیم و باواسطه نگرش محیطبه محیطیباورهاي زیست زیستی دانشجویان دارد.غیرمستقیم و معناداري بر رفتار مسئوالنه محیط

 را تحت تأثیر قرار دهد. ستیزطیمحو مشارکت در حفاظت از  زیستیمحیطرفتار مسئوالنه 
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Abstract  
 

The present study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational research in terms of 

data collection. The statistical population included all students of the Faculty of Educational Sciences 

and Psychology of Semnan University (434 people) in the academic year of 1397-98. The participants 

were 204 students who were selected using stratified random sampling method. All of them 

completed the Environmental Beliefs Questionnaire, the Environmental Attitude, the Participation in 

Environmental Protection, and the Responsible Behavior of the Environment. Data were analyzed 

using SPSS19 and Lisrel 8.5 software and Pearson correlation coefficient and path analysis model 

using statistical methods. The findings showed that environmental beliefs do not have a significant 

effect on student participation in environmental protection, but mediated by the environmental 

attitude, it has an indirect effect on participation in environmental protection. Environmental beliefs 

have a direct and significant effect on the responsible behavior of students 'living environment and 

also mediate the environmental attitude of life has an indirect and significant effect on the responsible 

behavior of students' living environment. Environmental beliefs can directly and indirectly affect the 

responsible behavior of the environment and participation in the protection of the environment. 
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  مقدمه -1
زیست در پاسخ به افزایش توانایی بشر رن محیطققرن بیست و یکم، 
زیست جهانی و افزایش آگاهی اجتماعی هاي محیطبراي تغییر دستگاه

ها و گذاري شده است. اختالل اکوسیستمزیستی، ناماز مسائل محیط
هاي بیوفیزیکی جهانی از عواقب مهم اجتماع بشري محسوب دستگاه

نشین و افرادي با هاي حاشیهزیست گروهیرا تخریب محیطشود؛ زمی
مثال، عنواندهد، بهوضعیت نامطلوب اقتصادي را تحت تأثیر قرار می

شناسی عمدتاً توسط شهروندان کشورهاي تغییرات اقلیمی انسان
حال، تأثیرات نامطلوبی بر ساکنان ثروتمند ایجادشده است. بااین

بسیاري بر   .Geiger,2017)  (اردگذتوسعه میکشورهاي درحال
زیست گرایی در سطح جهانی و این باورند که باال گرفتن تب محیط

برگرفته از مسائل  هاي اجتماعی کهزیستی و جنبشهاي محیطفعالیت
و مشکالت روزافزون جهانی است بسیاري از دانشمندان اجتماعی را 

 صالحی،کرده است ) زیستیهاي محیطها و نگرانیملزم به مطالعه باور
زیستی از فاکتورهاي بسیار هاي محیط(. باور1395ي و کریم زاده، ریکب

زیستی افراد است که نقش مهم و تأثیرگذار بر رفتارهاي محیط
شود که نگرش و ها دارد و غالباً گفته میکننده در رفتار انس آنتعیین

 و ها اهدافباورهاي فرد ارتباط دارند. باور زیستی بارفتارهاي محیط
معیارهاي مهم در زندگی شخصی هستند که نقش مرجع و راهنما را 

به  .(1396 رستگار خالد، مشکینی و صالحی،کنند )براي فرد ایفاء می
زیستی درگرو هاي محیطنظران اصالح بحراناعتقاد بسیاري از صاحب

ز ا باورزیست است زیرا نگرش و انسان به محیط باورتغییر نگرش و 
باشد شناختی و عامل اصلی تغییر رفتار میترین مفاهیم روانمهم

ها به دیدگاه (.92: 1393)معتمدي نیا، پاپ زن و مهدي زاده، 
زیست طبیعی متعاقباً در تعیین چگونگی استفاده از منابع طبیعی محیط

زیستی چگونه استفاده که منابع محیطمؤثر است. تشخیص یا تعیین این
هاي زیست طبیعی مؤثر است. نگرشها نسبت به محیطرششوند در نگ

اي از عقاید و احساسات یک شخص نسبت به زیستی مجموعهمحیط
زیست بوده و بر هاي مرتبط با محیطموضوعات و فعالیت

هاي مهم مبتنی است ي مؤلفهمنزلهپذیري افراد بهمسئولیت
(Schultz, 2001بااین )ردم در حال اصالح و ارتقاي نگرش م

زیستی نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر آن است راستاي رفتار محیط
(Aert, Cornelissen & Dorrepaal, 2006 .) که ازآنجایی

زیست تأثیر بسزایی دارد، برخورداري طرز نگرش بر نوع رفتار با محیط
زیستی مناسب تضمینی درونی براي رفتار درست افراد از اخالق محیط

زیست محسوب وقات و جلوگیري از صدمه به محیطبا سایر مخل
مروزه تخریب ا (.1387بدي سروستانی و شاه ولی،اشود )عمی

روز بر دامنه بحران شده که روزبهزیست به بحرانی جهانی تبدیلمحیط
تواند شک میزیستی بیهاي محیطشود. تغییر نگرشآن افزوده می

زیست جهت حفظ محیطنقش مهمی در بسیج افکار عمومی و آمادگی 
تمامی پیشرفت روزافزون جوامع، معناي مشارکت را به .بازي کند

هاي زندگی اجتماعی بسط داده است و مشارکت در جامعه باز بر عرصه
گیرد. امروزه اساس تصمیمات شخصی آگاهانه و داوطلبانه صورت می

 زیست و توجه به آن، بیش از هر زمان دیگرجلوگیري از تخریب محیط
منابع  ارزشها پس از آگاهی یافتن از ضرورت دارد. بسیاري از انس آن

اي از تخریب آن جلوگیري صورت شایستهزیست، بهطبیعی و محیط
(، از طرفی هر اقدام مؤثر 1391کنند )کریم زادگان و میبودي، می

اجتماعی یا سیاسی، نیازمند حمایت قاطع عمومی است باوجوداین، 

که مردم و تا چه میزان ماهیت تغییرات جهانی چندان روشن نیست 
ستایند کنند و نتایج بالقوه عدم پاسخگویی را میشناختی را درک میبوم

نظریات عمومی مردم حاکی از آن است که بیشتر مردم، به مسائل 
ها شناخت مند هستند اما شمار اندکی نسبت به آنزیست عالقهمحیط

پذیرند ضمن روحیه ها را میآن دارند و مفاهیم و توجیهات کامل
داوطلبانه پایه و بستر جلب مشارکت و مشارکت محور و نیروي محرکه 

در  مشارکتداشتن روحیه  .(1387توسعه است )اسداله نیا جامی، 
زیست منجر به درونی شدن رفتار مسئوالنه حفاظت از محیط

 یا فرد ارادي کنش زیستیمحیط مسئوالنه رفتارگردد. زیستی میمحیط
 تحت را در محیط تغییرات غیرمستقیم، این، یا مستقیم که است گروه
در . (Stren, 2000)  رساندمی فایده محیط به یا و داده قرار تأثیر

هاي اند که اعتقاد به باورزیست، مطالعات بسیاري ادعا کردهحوزه محیط
زیست، همواره منجر زیستی و نگرش مثبت نسبت به حفظ محیطمحیط

 blake,1999) شود زیستی میبه رفتار مسئوالنه محیط

,kollmuss & agyman, 2002)تواند و علت این امر نیز می
زیست و مسائل پیرامون آن و یا منزله آگاهی نسبت به محیطصرفاً به

زیستی باشد؛ زیرا دسترسی اکثریت افراد در نگرش مسئوالنه محیط
داري، شنیداري و الکترونیکی و هاي دیجامعه جهانی به انواع رسانه

ها توسط این زیستی و پیامدهاي آنپوشش روزافزون مسائل محیط
تر بوده زیست آگاهها باعث شده تا افراد نسبت به مشکالت محیطرسانه

 ها اظهار نگرانی کنندو حتی نسبت به پیامدهاي خطرناک آن

(Thornton, Sammer, Wustenhagen ,2006).  با توجه
هاي انسانی داراي زیستی گروهطالب ذکرشده تغییر باورهاي محیطبه م

هایی هستند که به علت باشد. دانشجویان ازجمله گروهاهمیت می
هاي ها بر افراد دیگر، در معرض بررسیتأثیرگذاري شدید رفتارهاي آن

ترین مهم هاي ذهنی ازتبیین زیستی قرار دارند.شناسی محیطجامعه
زیستی نقش دارند. که در بروز رفتارهاي محیطعواملی هستند 

هاي نگرشی، ارزشی و ادراکات فردي ویژگی هاي ذهنی بهتبیین
زیستی باید محیط پردازند. به همین دلیل در بررسی رفتارمی

هاي فکري آنان موردمطالعه زیستی افراد و گرایشهاي محیطنگرش
هایی است که با نشانهزیستی همانند تمایالتی گیرد. نگرش محیط قرار

شود و مؤلفه بسیار مهم به محیط ابراز می عالقگی نسبتاز عالقه یا بی
شود. این پذیري افراد محسوب میدر مشارکت افراد در امور و مسئولیت

گذراند و زیستی هستند که بر نگرش افراد تأثیر میباورهاي محیط
شوند که یست میزتبع آن موجب مشارکت آنان در حفاظت از محیطبه

این  اساساین  بر زیستی را به دنبال دارد.این کار رفتار مسئوالنه محیط
زیست باورهاي محیط کنندهنییتبتا از میان عوامل  کوشدیمپژوهش، 

دانشجویان، تأثیر متغیرهاي نگرش، مشارکت در حفاظت و رفتار 
دهد، تا زیستی آنان را بر این عامل موردبررسی قرار مسئوالنه محیط

زیستی، بر باورهاي محیط ذکرشدهضمن سنجش میزان تأثیر متغیرهاي 
زیستی دانشجویان پیشنهادهاي الزم در راستاي تقویت باورهاي محیط

اي از زیستی، مجموعهازنظر مفهومی، رفتارهاي محیط ارائه شود.
زیست است که طیف وسیعی از هاي افراد جامعه نسبت به محیطکنش

هاي خاص براي رفتار نسبت به مایالت و آمادگیاحساسات، ت
شود. افراد هر اجتماعی برحسب شرایط و زیست را شامل میمحیط

فرهنگی برخورد متفاوتی نسبت به  -مقتضیات خاص اجتماعی 
زیست دارند. این برخوردها و رفتارها ممکن است کامالً منفی و محیط

زیست موافق محیطزیست و یا برعکس کامالً مثبت و مخالف محیط
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(، اظهار 5201) 1نجالی و  (.1388باشد )خوش فر، صالحی و عقیلی، 
ها شده توسط افراد با گروهزیستی اقدامات انجاماند رفتار محیطداشته

زیستی تا حد ممکن است. به خاطر منظور کاهش مشکالت محیطبه
زیستی به طرق مختلفی هاي نظري مختلف، رفتار محیطزمینه

زیستی را (، رفتار مسئوالنه محیط2000استرن )گیري شده است. زهاندا
، میرمستقیطور مستقیم یا غبه که داندیعمل عمدي فردي با گروهی م

دهد و با مزایایی براي تغییرات محیط را تحت تأثیر قرار می
مثال، انواع مختلف رفتار عنوانزیست به همراه دارد. بهمحیط

زیستی فرض شده هاي محیطفعالیت رمجموعهیز ستیزطیسازگاربامح
زیستی(، رفتارهاي سیاسی محیط يهااست )مثالً مشارکت در سازمان

زیستی، مثال، تقاضاي رسیدگی به مشکالت محیطعنوانغیر فعاالنه )به
صورت زیست بهو گزارش به مقامات دولتی( و حفظ محیط يریگيرأ

نظر گرفتن ابعادي که  فردي )مانند خرید محصوالت سبز(. با در
( 2010) 3ها استفاده کردند، تاپا( و دیگر محققان از آن1995) 2اسمیت

زیستی را با استفاده از پنج عامل ارزیابی نمود رفتار مسئوالنه محیط
هاي آموزشی، سیستم هاي سیاسی، بازیافت، فعالیتفعالیت
ه اشتراک مثال، بعنوانهاي اجتماعی )بهسبز و فعالیت ییگرامصرف

، تماشاي ياشهیش يهايزیست، بازیافت بطرگذاشتن نشریات محیط
شده از مواد زیست، خرید محصوالت ساختهمربوط به محیط يهابرنامه

 & Kil; Halland) ونقل عمومیبازیافتی و استفاده از وسایل حمل

Stein, 2014. ) 

 زیستاز محیط حفاظتمشارکت در 
زیست در سراسر جهان، در حفاظت از محیط هاي مشارکتیتوفیق فعالیت

اجراي دستور  يعنوان یکی از سازوکارهاصورت تقویت نقش مردم بهبه
بر حق  يیهصریح اصل پنجاهم قانون پا یدتوسعه پایدار و تأک 21کار 

زیست سبب شد که ضرورت این عزم و تالش برخورداري از محیط
براي تبیین و .گرددبراي تحقق آن احساس  سازيینههمگانی و زم

هاي مشارکت عمومی در حفاظت از بررسی سازوکارها و زمینه
زیست پاسخگویی به سه پرسش چه چیزي، چه کسی و چگونه محیط

در این چارچوب چه کسی ماهیت  ،الزم و ضروري است
، چه چیزي مربوط به نوع و سطح نمایدیکنندگان را تبیین ممشارکت

مشارکت عمومی  يو سازوکارها هاوهیر شبمشارکت است؛ و چگونه 
زیست را تغییر داللت دارد. یکی از راهکارهاي اجتناب از آسیب به محیط

. ایجاد دانندیدر انسان م گرایانهیعترفتار انسان و توجه به ابعاد طب
زیست اولین اقدام جهت حفظ تمایل در افراد براي حفاظت از محیط

یک مطالعه نشان داد تمایل بیش از . نتیجه رودیزیست به شمار ممحیط
زیست باال بوده است نیمی از شهروندان در مشارکت به حفاظت از محیط

زیست دارند و مردم آمادگی الزم را براي همکاري در حفاظت از محیط
دیگر، نشان داد  هايپژوهشنتایج  (. 1392عباسی، باسامی و کابلی، )

خود براي  یدهو سازمان که مردم آمادگی الزم را براي صرف زمان
زیست رادارند و مشخص شد که احساس اضطراب، حفاظت از محیط
زیستی، آمادگی براي عمل و قوانین مرتبط با اطالعات محیط

، 4)کالنتري و اسدي زیستی داردزیست تأثیر زیادي بر رفتار محیطمحیط

                                                           
1 .Lee & Jan 

2 .Simith-Sebasti 

3 .Thaipa 

4 . Kalantari & Asadi 

( به نقل از 1994) 5و بومنو سرانجام در یک دید کلی ناجی  (2010
اندرکاران بودن و رابرت سه بخش دولتی، غیردولتی و مردمی را دست

زیستی معرفی محیط هايسازيیمبالقوه براي مشارکت در تصم
غیردولتی را بهترین و  يهاآنان در بخش مردمی، سازمان نمایندیم

و  هاینهدر رابطه با زم ابزار براي مشارکت بیان کرده است، ینمؤثرتر
زیست بسته به شرایط کت عمومی در حفاظت محیطمشار يسازوکارها

 هايیزیادي بین نتایج بررس يهامختلف محیطی و موضوعی، تفاوت
سبز در  يها( ایجاد جاده1999) 6شود. شارما و ماسکیمختلف دیده می

هاي مناسب براي مشارکت عمومی بیان مناطق کوهستانی را از زمینه
عنوان بر تصمیم سازي به یدز با تأک( نی1994) بومن؛ و ناجی و نمایدیم

و سطوح مشارکت عمومی، تدوین و گسترش  هاینهیکی از زم
زیستی، تدوین قوانین تدوین استانداردهاي قانونی، محیط هايیاستس

ریزي محلی و ملی، برنامه هايیمزیستی تصمصدور مجوزهاي محیط
 يسازشفافو  سازيیاعمال و اجراي قوانین مقررات و مجوزها، خصوص

 يهاکه بخش دانندیم ییهاترین اقدامزیستی را مهممسائل محیط
در آن مشارکت نمایند و درنهایت  توانندیدولتی، غیردولتی و خصوصی م

ترغیب، مشاوره همیاري و کنترل  یرسان( پنج سطح اطالع1999) 7اکتیو
تا دمکراسی مستقیم  یرمستقیمرا بر روي یک طیف از دموکراسی غ

زیست بیان عنوان سطوح مشارکت عمومی در حفاظت از محیطبه
مشارکت عمومی در حفاظت از  هايیوهدر رابطه با ش .نمایدیم

انفرادي گروهی و  يهاطورمعمول سه دسته از روشزیست بهمحیط
 8که دیویسطوري. بهاندشدهیانبوهی توسط پژوهشگران تعیین و معرف

 يهااي ایالتی و موسسه -اوره مش هايیته( عضویت در کم1998)
را دو راهکار مهم مشارکت عمومی در حفاظت  يازیستی منطقهمحیط
( 1994. ناجی و همکاران )نمایدیزیست در سطح ملی معرفی ممحیط

معترضانه  يهامانند تظاهرات، نشست ییهاروش ضمن اشاره به
ها و جاد سازمان، ایگذارانیاستها و سو روزنامه يهابا مجله ينگارنامه

مشارکت  يهاروش ینترعنوان مهمها بهنگاشتانتشار خبرنامه و تک
ها را در سه دسته انفرادي، گروهی و زیستی، آنعمومی در مسائل محیط

 کنند.یم يبندانبوهی دسته

 زیستیباورهای محیط
ها از ارتباط بین محیط و متن فرهنگی به وجود آمده و نمایانگر این باور

 و (. باورها نمایانگر عقاید1396زاده، حبیبی، مصطفیرتباط نیز هستند )ا
شود اصولی هستند که ازنظر فرد یا اجتماع نوعی رفتار برتر شمرده می

Rokeach, 1973).) ها نمایان گر ایمان و اعتقاد راسخی هستند؛ آن
که ازنظر شخص یا اجتماع، یک شیوه خاص رفتاري یا مبنی بر این

ایی وجود، نسبت به شیوه مخالف آن رفتار یا هدف دیگر برتري حالت غ
ها شامل معیارهایی هستند که افراد براي انتخاب و توجیه آن .دارد 

 کنند. هر شخصی ساختار باوري خاصیهایشان از آن استفاده میفعالیت
( ادعا دارد که 1996) 9ش دارد. کاهلیهابراي سنجش مقاصد و فعالیت

گیرد؛ بنابراین افرادي یق تجربیات و یادگیري افراد شکل میباورها از طر
کنند، دید مثبتی نسبت به خرید زیست تالش میکه درراه حفظ محیط

شناختی، براي بازیافت و انجام رفتارهایی که در راستاي کاالهاي بوم

                                                           
5 .Tóth Nagy & Bowman 

6 .Sharma & Maskay 

7 .Octeau 

8 .Davies 

9. Kahle 
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 Elena Fraj & Eva ).گیرد دارند زیست صورت میحفظ محیط

Martinez, 2006 ) ها درباره باورها بنديترین طبقهمهمیکی از
توسط الپرت و همکارانش صورت گرفته است. آنان شش نوع باور را 

 – سیاسی –اجتماعی  -زیبایی -اقتصادي  -شناسایی کردند: نظري
 1خود متعالی سازي شامل گروه باور 4النا فراگ و ایوا مارتینز .دینی

: )قدرت، 2خود ارتقایی؛ ()کمال یابی(: )جامعیت، سخاوتمندي، خیرخواهی
، ي: )خودمختار3مستقل بودن -آزادي؛ هاي مادي(دستاوردها، داشته

 (یشکل)سنت، همرنگی، امنیت، هم :4ییگراسنت؛ (ییگراانگیزش، لذت
ها و رفتار عنوان ساختار باوري عمومی ارائه داده و بین آنرا به

ل اس مینور، شناختی رابطه معناداري یافتند )جان سیمون؛ میشبوم
1381.) 

 زیستینگرش محیط 
عنوان احساس مثبت یا منفی در مورد شخص، شیء یا مسئله نگرش به

اي از باورها، صورت مجموعهزیستی بهاست. نگرش محیط شدهفیتعر
زیست تعریف محیط رفتاري مربوط به يهاتیتمایالت و احساسات و ن

زیستی نگرش محیط گریدانیب(. به1392شود )عباسی و همکاران، می
عبارت است از یک زمینه، حالت درونی، استعداد یا تمایل یادگیري شده 

 Nik Abdul)زیستی براي پاسخ به رفتار مطلوب یا نامطلوب محیط

Rashid, 2009) .عنوان زیستی را به( نگرش محیط2008) یل
زیست تعریف کرده است که ارزیابی قضاوت باوري افراد در حفظ محیط

. نگرش دهدیزیست را نشان مشناختی افراد از باور حفظ محیط
نسبتاً پایداري از احساسات، باورها و  يزیستی مجموعهمحیط

باشد؛ بنابراین ها میو گروه هاشهیهاي رفتاري اشخاص، اندآمادگی
از نظام باورها و احساسات است )صالحی عمران و  ئیزیست جزمحیط

، ارتباط بسیار نزدیکی به باورها که اشاره به نگرش (.1387آقا محمدي، 
شیء یا موضوع دارد  اطالعات )دانش( فرد در مورد یک شخص،

نگرش یک حالت روانی و عصبی آمادگی  .(1391، امام قلی)صالحی و 
هدایتی یا پویا بر  يریو تأث افتهیاست که از طریق تجربه سازمان

هایی که به آن مربوط حیطفرد، در برابر کلیدي اشیاء یا م يهاپاسخ
و  کاتلر يبه گفته (.Mei, Ling & Piew, 2012 )دارد شودمی

 ، احساسات و تمایالت مطلوب یاهایابی( نگرش، ارز2009) 5آمسترانگ
 باشد. یا ایده می یش کینامطلوب همیشگی یک فرد نسبت به 

ز زیستی، پیچیده و چندبعدي هستند. برخی اها و تمایالت محیطنگرش
کنندگان را بر مبناي باورها و اند که مصرفمحققان تالش کرده

؛ بیان داشت که ولتزبندي نمایند. شها طبقهزیستی آنهاي محیطنگرش
هاي زیستی وجود دارد؛ نگرشهاي محیطي مجزا از نگرشسه دسته

هاي خودمحور ي نگرانی براي دیگران(، نگرشدوستانه )دربرگیرندهنوع
هاي زیست محور )دربرگیرنده ه نگرانی براي خود( و نگرش)دربرگیرند

هاي خودمحور بیشتر از نگرانی براي محیط(. بر اساس مطالعات، نگرش
زیستی هستند دوستانه زمینه ساز رفتارهاي محیطهاي نوعنگرش

ي رفتار مسئوالنه حوزهدر  (.2013، 6و گودرزي یوسفی، )حسامی
زیست، باورهاي از محیطزیستی، مشارکت در حفاظت محیط
 شدهانجامزیادي  نسبتاًي هاپژوهشزیستی زیستی و نگرش محیطمحیط

                                                           
1 .self-transcendence 

2 .self-enhancement 

3 .openness 

4 .tradition 

5 .Kotler & Amstrong 

6 .Hessami,Yousefi & Goudarzi 

اشاره  هاآنتوان به مواردي از یم هاپژوهشنتایج این  ازجملهاست. 
( پژوهشی تحت عنوان انتقال 2016) 7، موریکنی و زاناجلیتینانمود. 

 هایافتهنجام دادند. یک رویکرد تطبیقی ا :زیستیهاي محیطفرهنگی باور
با  داريیکه فرهنگ تأثیر مداوم و ازلحاظ آماري معن دهدینشان م

زیستی توسط مهاجران دارد تفاوت در نگرش محیط هايباور
هاي توان با استفاده از باورزیستی در میان مهاجران را میمحیط

تی زیسکرد. شرایط محیط بینییشاند پاجتماعی که در کشور خود داشته
 آنان هايیتدر اولو یتوجهمهاجران در کشورهاي خودشان تأثیر قابل

دهد کنند ندارد. این نتایج نشان میدر کشور میزبان زندگی می کهیوقت
دارند و در  یجمعزیستی که نیاز به اقدام دستهکه وجود مشکالت محیط

زیستی حیاتی هستند فرهنگ محیط یريگنیروهاي محرکی که در شکل
تمایل مسافران  .پژوهشی با عنوانسیاست نیز مؤثر است یريگشکلدر 

نرم و نظریه  -باور  -: نظریه ارزش زیستسازگاربامحیطجوان به رفتار 
انجام گرفت. نتایج نشان  2017در سال  8توسط کیاکواچین و هان انتظار

 نظریهنسبت به  تريقويبینی کنندگی مدل ترکیبی قدرت پیش داد
وري انتظار ئ. همچنین کشف شد که متغیرهاي تداشت اییتنهبهاصلی 

گذارند که زیست تأثیر میبر هنجارهاي شخصی طرفدار محیط شدتبه
گذارد. این تأثیر می زیستمحیططرفداري از  برنیاتخود  نوبهبه

هایی براي مباحثات، مفاهیم نظري و عملی این پژوهش و نیز توصیه
لندي،   (.2017)کیاکواچین و هان،اندمطالعات بیشتر را پوشش داده
( پژوهشی با عنوان ارتباط بین 2018) 9گیفورد، میلفونت،ویکس و اموکی

ه ک حاکی از آن است جیتازیستی انجام دادند. ننگرانی و رفتار محیط
خود با رفتار  نوبهبهها هر یک زیستی و فرصتنگرانی محیط

، هاآناما با کنترل هر یک از زیستی رابطه معنادار و مثبتی دارند، محیط
 هاآناین روابط رد شدند. لذا، حساس کردن مردم و افزایش نگرانی 

هاي با آن ایجاد فرصت زمانهمزیستی و براي انجام رفتارهاي محیط
( پژوهشی با عنوان 2019)10فیکو و بنسینا رسد.الزم ضروري به نظر می

یست در اکثر زحفاظت از محیطمشارکت نگرش عمومی نسبت به 
 زیستیزیستی نگرانی محیطکشورهاي پیشرفته: نظریه منحنی محیط

هاي انسانی نقشی ارزشانجام دادند. نتایج حاکی از آن است که 
تا حد زیادي  زیستمشارکت در حفاظت از محیطکنند. برجسته ایفا می

نسبت به پوشش جنگل و افزایش  دهندگانپاسخبه نگرش کلی 
ها رضایت از سطح کنترل در جنگل و ي برداشتهاموجودي، شدت

بستگی دارد. این باور عمومی که اکوسیستم شکننده است و 
درصد افزایش  33هاي رشد، حمایت از حفاظت را تا حدود محدودیت

یافته گیریم که محیط در بیشتر کشورهاي توسعهدهد. ما نتیجه میمی
یستی ناشی از مشکالت ز، به دلیل کاهش نگرانی محیطزیاداحتمالبه

 وتحلیلپژوهشی با عنوان تجزیه .کندعینی افزایش فشار را تجربه می
زیست با توجه محیط طرفدار رفتارهاي مختلف انواع بین اختالفات

 11سانچز شدت دانش و نگرش توسط کاسالو، اسکاریو و رودریگزبه
 جداناهمگونی با  جالب ( انجام شد. نتایج نشان داد الگوهاي2019)

خیابانی رفتارها را محدود  زباله هايقوطی از استفاده و هازباله کردن
 مرتبط زیستیمحیط هاينگرش با توجهیقابل طوربه کردند که این کار

                                                           
7 .Litina, Moriconi & Zanaj, 2016) 

8 .Kiatkawsin  & Han 

9 .Landry, Gifford, Milfont, Weeks & Arnocky 

10 .Ficko & Bončina 

11 .Casaló, Escari  & Rodriguez-Sanchez 
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 زیستیمحیط هاينگرش سطح باالترین براي تنها نتیجه این. بود
 محیطی رفتارهاي تمام با ذهنی دانش کهدرحالی شد. سپس مشاهده
 هايالمپ از استفاده با) کارایی رفتار با تنها عینی دانش بود، مرتبط
 نسبت به زنان سطح مردان درنهایت،. بود مرتبط( کارایی با انرژي
دادند)کاسالوو همکاران،  نشان زیستی را محیط رفتار تري ازپایین
مقایسه سه نظریه ( پژوهشی را با عنوان 2019)1باروتیا و اچباریا .(2019

انجام دادند.  زیست و مشارکتیهاي طرفدار محیطدر شبکه مشارکت
سه متغیر ظرفیت تبیینی دارند و جالب است نتایج حاکی از آن است که 

کند. شناسایی راهی افزایی ایجاد میها اثرات همکه حضور مشترک آن
هاي مشارکت است و سزاوار نقش مهمی طوالنی براي توضیح گرایش

پژوهشی با عنوان  .اقدام جمعی است هاژوهشپدر اداره مشارکتی و 
بررسی نگرش و عوامل مؤثر بر عدم مشارکت مردمی در حفاظت مناطق 

ر توسط 1395 سالزیست در تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط
شناخت افراد نسبت به خیراندیش انجام شد. نتایج نشان داد که 

عوامل شغل  و به باشدیزیست متوسط مطبیعی و محیط يهاستگاهیز
زیست بودن اصلی، میزان تحصیالت و عضو نهادهاي حامی محیط

زیست بستگی دارد. همچنین نگرش افراد نسبت به حفاظت از محیط
. مردم محلی نسبت به حفاظت از منطقه شکارممنوع باشدیمثبت م

 يهابصیران دیدگاه مثبت دارند. توجیه نبودن مردم نسبت به ارزش
لیل عدم مشارکت مردم در حفاظت د نیترحفاظت، مهم

( 1396صالحی،چیذري،صدیقی و بیژنی ) .(1395)خیراندیش، است
زیستی بر رفتار پایدار پژوهشی را با عنوان تأثیر باورهاي محیط

از منابع آب زیرزمینی انجام  يبرداردر بهره کشاورزان استان فارس
 کنندهنییتع ینیرزمیویژه آب ز باور داده هاي پژوهش نشاندادند. یافته

داري آب زیرزمینی است که خود متأثر از باورهاي پایقوي از رفتار 
 م نوینبودن انسان و پارادای یزیستی پارادایم مستشفعمومی محیط

است. همچنین نتایج نشان داد در بین باورهاي عمومی  زیستیمحیط
علی  راثوین وابستگی متقابل انسانی، بیشترین نزیستی، پارادایم محیط

را بر  میرمستقیو پارادایم مستثنا بودن انسان، بیشترین اثر على غ مستقیم
 ارزیابی در پژوهشی تحت عنوان داشت.رفتار کشاورزان استان فارس 

که  زیستمحیط به نسبت دانشجویان مسئوالنه رفتار و نگرش دانش،

 نگرش بررسی نتایج .توسط مرادي انجام گرفت، 1396در سال 
 و قدرت لحاظ به آنان، نگرش که داد نشان دانشجویان زیستیمحیط

 هاآن مثبت نگرش و است باال به متوسط حد در رفتار بر توان اثرگذاري
 رفتار یا مهارت همچنین .است محوري زیست تفکر سمت به متمایل

شد  ارزیابی مثبت پژوهش این در دانشجویان زیستیمحیط مسئوالنه
هاي مشارکت نوان سنجش مؤلفهپژوهشی تحت ع(. 1396مرادي،)

توسط محمدي ده  1397زیستی در سال شهروندي در پایداري محیط
 پایداري ابعاد چند در کهبخت انجام گرفت. نتایج نشان داد  چشمه و آزاد

 بصري، صوتی، سبز، فضاي هوا، خاک، آب،( شامل زیستمحیط

 ستهتوان هاآن مشارکت و ، شهروندان)فاضالب و فسیلی هايسوخت
 برآورده را زیستاي محیطتوسعه نیازهاي است شایسته که گونهآن

(. جعفري نیا و افروز 1397بخت،  سازند) محمدي ده چشمه و آزاد
زیستی بر بررسی تأثیر نگرش محیط ( در پژوهشی تحت عنوان1397)

 شهرکالن)موردمطالعه: ساکنان  زیستی شهروندانرفتارهاي محیط

                                                           
1 . Barrutia  & Echebarria 

زیستی بین متغیر ارتباط با طبیعت با رفتار محیطکه  نشان دادند  تهران(
با توجه  زیستی رابطه معنادار وجود دارد.و فعالیت اجتماعی با رفتار محیط

گردد که به آنچه مطرح گردید و بررسی پیشینه پژوهش مشخص می
متغیرهاي باورهاي  ٔ  هاي متعددي درزمینههرچند تاکنون پژوهش

زیست و رفتار مسئوالنه حفاظت از محیطزیستی با مشارکت در محیط
صورت زیستی صورت گرفته است، اما تاکنون پژوهشی که بهمحیط

زیستی با مشارکت در حفاظت از زمان به رابطه باورهاي محیطهم
زیستی و نقش میانجی نگرش زیست و رفتار مسئوالنه محیطمحیط
ر با توجه به زیستی بپردازد، صورت نگرفته است. لذا پژوهش حاضمحیط

زیستی با مشارکت در شده، مدلی از روابط بین باورهاي محیطموارد اشاره
نظر  زیست و رفتار مسئوالنه ریست محیطی را درحفاظت از محیط

عنوان زیستی بهشده باورهاي محیطگرفته است. در مدل مفهومی ارائه
سئوالنه زیست و رفتار مزاد بر مشارکت در حفاظت از محیطمتغیر برون

زیستی در رابطه زیستی اثر مستقیم دارند. همچنین، نگرش محیطمحیط
زیست و رفتار زیستی با مشارکت در حفاظت از محیطباورهاي محیط
 (. 1کند ) شکلزیستی نقش میانجی ایفا میمسئوالنه محیط

گری نگرش زیستی با میانجیاثر باورهای محیطمدل مفهومی  (1شکل 

زیستی و مشارکت در حفاظت از رفتار مسئوالنه محیط زیستی برمحیط

 (2016) 2هانگمنبع:   زیستمحیط

   روش انجام تحقیق -2

  گیرینمونهجامعه آماری و روش  

ها از مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده
همبستگی است. جامعه آماري این پژوهش -توصیفی هاپژوهشنوع 

تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده شامل 
در سال تحصیلی  نفر( 434روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان )

با توجه به مسیرهاي فرض شده در مدل مفهومی  بودند. 98-1397
پارامتر در ماتریس  2پارامتر در ماتریس گاما،  3پارامتر ) 9پژوهش تعداد 

پارامتر در ماتریس ساي( باید برآورد  1ریس فاي و پارامتر در مات 3بتا، 
برابر پارامترها  50تا  5ترتیب، حجم نمونه باید حداقل ینابهشود. 

-(. بر این اساس، با استفاده از روش نمونه1996باشد )مولر،  موردنظر

اي تصادفی برحسب مقطع تحصیلی )کارشناسی و گیري طبقه
از این  نفر در نظر گرفته شد. 204 اي به حجمکارشناسی ارشد(، نمونه

 160( مرد و  %22نفر معادل با )  44کنندگان در پژوهش تعداد شرکت
 (زن بودند.  %78نفر معادل با) 

 گیریاندازهبزارهای ا 

منظور سنجش باورهاي به : زیستیباورهای محیط الف(

زیستی هانگ زیستی دانشجویان از پرسشنامه باورهاي محیطمحیط
صورت گویه است استفاده شد، این مقیاس به 3( که مشتمل بر 2016)

                                                           
2 .  Huang 
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( 5) ادیز( تا خیلی 1یلی کم )از خاي لیکرت طیف پنج گزینه
( با 2016شده بود. ضریب اعتبار این پرسشنامه توسط هانگ )يبنددرجه

ها با دامنه همبستگی گویه (گزارش شد.72/0) آزمون آلفاي کرونباخ
د. ضریب آلفاي محاسبه شده در این پژوهش بو 42/0- 86/0 نمره کل

به  40/0 -84/0ها با نمره کلاست و دامنه همبستگی گویه 789/0برابر 
 دست آمد.

با توجه به هدف پژوهش براي سنجش  محیطی:ب( نگرش زیست

 زیستیزیستی دانشجویان از پرسشنامه نگرش محیطنگرش محیط
ده شد، این مقیاس گویه است استفا 4( که مشتمل بر 2016هانگ )

( 5) ادیز( تا خیلی 1اي لیکرت ازخیلی کم )صورت طیف پنج گزینهبه
( 2016بندي شده بود. ضریب اعتبار این پرسشنامه توسط هانگ )درجه

ها با دامنه همبستگی گویه ( گزارش شد.83/0) با آزمون آلفاي کرونباخ
در این  به دست آمد. ضریب آلفاي محاسبه شده 39/0 -84/0نمره کل

 -83/0ها با نمره کلاست و دامنه همبستگی گویه 789/0پژوهش برابر 
 به دست آمد. 39/0

گیري براي اندازه زیست:مشارکت در حفاظت از محیطج( 

زیست از پرسشنامه مشارکت مشارکت دانشجویان در حفاظت از محیط
گویه است  7( که مشتمل بر 2016زیست هانگ )در حفاظت از محیط

اي لیکرت ازخیلی کم صورت طیف پنج گزینهاده شد، این مقیاس بهاستف
بندي شده بود. ضریب اعتبار این پرسشنامه ( درجه5) ادیز( تا خیلی 1)

شده است. گزارش(83/0) ( با آزمون آلفاي کرونباخ2016توسط هانگ )
به دست  65/0- 86/0هاي این متغیر با نمره کل دامنه همبستگی گویه

است و  765/0آلفاي محاسبه شده در این پژوهش برابر  آمد. ضریب
 به دست آمد. 44/0 -80/0ها با نمره کلدامنه همبستگی گویه

منظور سنجش رفتار مسئوالنه به زیستی:رفتار مسئوالنه محیطد( 

 زیستیزیستی دانشجویان از پرسشنامه رفتار مسئوالنه محیطمحیط
استفاده شد، این مقیاس  گویه است 8( که مشتمل بر 2016هانگ )

( 5) ادیز( تا خیلی 1یلی کم )از خاي لیکرت صورت طیف پنج گزینهبه
( با 2016شده بود. ضریب اعتبار این پرسشنامه توسط هانگ )يبنددرجه

 هايگویه همبستگیشده است. دامنه ( 91/0) آزمون آلفاي کرونباخ

دست آمد.  به 50/0 -88/0 ترتیب به کل نمره با درک شده فایده
است و دامنه  801/0ضریب آلفاي محاسبه شده در این پژوهش برابر 

 به دست آمد. 38/0 -74/0ها با نمره کلهمبستگی گویه

 هاروش تحلیل داده 

هاي علوم بندي آماري براي تحلیل دادهها از بستهبراي تحلیل داده

 8.542روابط خطی ساختاري نسخه افزارنرمو  211اجتماعی نسخه 
هاي توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و شاخصاستفاده شد. 

روابط فرضی ساختاري با مدل تحلیل  ضرایب همبستگی محاسبه شد.
 هاي برازندگی مدل نهایی گزارش شد. شاخص و مسیر آزمون شد

 نتایج  -3
زیستی، زیستی، نگرش محیطمحیط باوربراي تعیین میانگین متغیرهاي 

زیستی از زیست و رفتار مسئوالنه محیطفاظت از محیطمشارکت در ح
آمار توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین 

(. در جامعه موردمطالعه میانگین 1متغیرهاي پژوهش استفاده شد )جدول 

                                                           
1 . Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V21)  

2 . Linear Structural Relations (LISREL V8.54) 

اي نشان درجه 5( دریک بازه M=  183/4زیستی )باورهاي محیط
زیستی را باالتر از سطح متوسط محیطدهد که دانشجویان باورهاي می

شود. اند. الگوي مشابهی در مورد سایر متغیرها مشاهده میارزیابی کرده
زیستی، مشارکت در حفاظت از زیستی با نگرش محیطباورهاي محیط

زیستی رابطه معنادار و در جهت زیست و رفتار مسئوالنه محیطمحیط
مشارکت در حفاظت از  باستی زینظري دارد. شدت رابطه باورهاي محیط

زیست بیشتر از سایر متغیرها است محیط

)05.,336.0(  prزیستی با نگرش . باورهاي محیط

)321.0,.05(زیستی رابطه معناداري دارد محیط  pr .
زیستی رابطه زیستی با رفتار مسئوالنه محیطهمچنین باورهاي محیط

)323.0,.05(معناداري دارد  pr براي آزمون مدل فرضی .
این مطالعه الگوي روابط همبستگی بین متغیرها در نظر گرفته شد. 
نخست کشیدگی و چولگی تک متغیري و چند متغیري بررسی شد. 

ها ها حاکی از آن است که فرض توزیع نرمال چند متغیري در دادهیافته
بررسی شد. هاي برازش مدل فرضی ترتیب، شاخصینابهصادق است. 

دهد که مدل فرضی یک مدل فرا شناسا است. به این ها نشان مییافته
-معنا که تعداد پارامترهاي قابل برآورد مدل بیشتر از تعداد واریانس

 (. c<pشده برابر است )هاي مشاهدهکوواریانس
 : میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی متغیرها1جدول 

 

. رفتار 4

مسئوالنه 

یزیستحیطم  

مشارکت  .3

در حفاظت از 

زیستمحیط  

نگرش  .2

یزیستمحیط  

باورهای  .1

یزیستمحیط  
 متغیرها

498/3  308/3  605/3  183/4  میانگین 

633/0  544/0  601/0  567/0  
انحراف 
 استاندارد

0/323** 0/336* * 0/321** - 
باورهاي 

یزیستمحیط  

0/110** 0/319** -  
نگرش 

یزیستمحیط  

0/445** -   

مشارکت در 
حفاظت از 

زیستمحیط  

-    

رفتار 
مسئوالنه 

یزیستمحیط  
 

05/0*P<           001/0**P< 

 

 شدهاصالحهای برازندگی مدل نهایی : شاخص2جدول 

 نتیجه مقدار موردقبولدامنه  شاخص
2X 05/0 <P 82/0 تأیید 

Df - 1 - 

/df2X   5- 3 82/0 تأیید 

RMSEA 
08/0 >  

RMSEA 
 تأیید 001/0

GFI 80/0 <  GFI 1 تأیید 

AGFI 80/0 <  AGFI 98/0 تأیید 

NFI 90 /0<  NFI 99/0 تأیید 

CFI 90/0 <  CFI 1 تأیید 

IFI 90/0 <  IFI 1 تأیید 
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از مدل حذف  معنادار یرغاصالح مدل، مسیرهاي  منظوربهیت، درنها
نهایی در  هشداصالحمدل بررسی شد. مدل  –شدند و برازندگی داده 

هاي برازش مدل حاکی از آن شده است. بررسی شاخصگزارش 2شکل 
(. 2ها دارد )جدول است که مدل نهایی، برازش نسبتاً مطلوبی با داده

شده است. گزارش 3یرمستقیم و کل در جدول شماره غاثرات مستقیم، 
زیستی بر مشارکت در حفاظت از در مدل نهایی باورهاي محیط

گري نگرش اثر مستقیم و معناداري ندارد؛ اما با میانجیزیست محیط
زیست زیستی اثر غیرمستقیمی بر مشارکت در حفاظت ا محیطمحیط

زیستی اثر مستقیم و معناداري بر رفتار دارد. همچنین باورهاي محیط
زیستی اثر گري نگرش محیطزیستی دارد و با میانجیمسئوالنه محیط

 کند.زیستی ایفا میرفتار مسئوالنه محیط غیرمستقیم و معناداري بر

 

 

 

 

 

 

 

 
جی نگرش زیستی با نقش میانزیست و رفتار مسئوالنه محیطزیستی بر مشارکت در حفاظت از محیط( مدل نهایی اثر باورهای محیط2شکل 

زیستیمحیط  

اندشدهگزارش*ضرایب استاندارد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ی نگرش زیستی با نقش میانجزیست و رفتار مسئوالنه محیطزیستی بر مشارکت در حفاظت از محیط( مدل نهایی اثر باورهای محیط3شکل

زیستیمحیط  

اندشدهگزارش*ضرایب معناداری   

 

زیست و رفتار مسئوالنه زیستی بر مشارکت در حفاظت از محیطزیستی و نگرش محیطاثر مستقیم، غیرمستقیم و کل باورهای محیط : 3جدول 

یستیزمحیط

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیر اثر

 زادزاد بر درونبرون
 215/0** 095/0** 12/0 زیستزیستی بر مشارکت در حفاظت از محیطباورهاي محیط

 329/0** 129/0** 20/0** زیستیزیستی بر رفتار مسئوالنه محیطباورهاي محیط

 زادزاد بر دروندرون
 /.28** - /.28** زیستارکت در حفاظت از محیطزیستی بر مشنگرش محیط

 /.38** - /.38** زیستیزیستی بر رفتار مسئوالنه محیطنگرش محیط

 اند   شده*ضرایب متریک گزارش   

   05/0*P<  001/0**P<   

نگرش 

زیست 

 محیطی

 باور زیست

 محیطی

مشارکت 

طیزیست محی  

رفتار زیست 

 محیطی

3.97 

 

1.70 

 

5.07 

2.99 

 

5.80 

 

 نگرش زیست

 محیطی

 باور زیست

 محیطی

مشارکت 

 زیست محیطی

رفتار زیست 

 محیطی

.28** 

 

.12 

 

.34** 

.20** 

 

.38** 
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 بحث و نتیجه گیری  -4
ها، تفاوتیباوجود اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، با توجه به بی

زیست، باورهاي شمار از محیطهاي بیها و سوءاستفادهتخریب
زیستی در ایران در مراحل اولیه قرار دارد و از سویی فاصله بسیار محیط

زیادي با اکثر کشورهاي جهان دارد. از سوي دیگر، موضوع حفاظت از 
هاي قرن ها و چالشترین موضوعزیست، به یکی از مهممحیط
کاهش پیامدهاي آن، نیازمند نگرش  شده است وویک تبدیلبیست

مثبت، عزم جدي، مشارکت، درک متقابل و آگاهی در مورد آن است. 
-هایی در جهت کاهش پیامدهاي این پدیده، میکارگیري استراتژيبه

هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و روانی کشور بسیار مؤثر تواند در حوزه
عنوان رکن اصلی و ها بهاهکه این امر یکی از وظایف اساسی دانشگ باشد

نگرش،  باشد، بنابراین، الزم استسازي )دانشجویان( میکارخانه انسان

 .زیستی آنان موردتوجه قرار گیردمشارکت و رفتار مسئوالنه محیط

زیستی رو در این پژوهش مدلی فرضی از رابطه بین باورهاي محیطازاین
زیستی سئوالنه محیطزیست و رفتار مبا مشارکت در حفاظت از محیط

ها زیستی در رابطه بین آنتهیه شد و نقش میانجی نگرش محیط
زیستی اثر یافته اول حاکی از آن است باورهاي محیط برجسته گردید.

این نتیجه با  .زیست نداردمعناداري بر مشارکت در حفاظت از محیط
(؛ 2015(؛ بور و همکاران)2014هاي لی و همکاران)نتایج پژوهش

( همسو 2019( و ابراهیم)2017(؛ کیاکواچین و همکاران)2016انگ)ه
باشد. ( نا همسو می1396باشد.و همچنین با نتایج جعفري و همکاران)می

تمامی پیشرفت روزافزون جوامع، معناي مشارکت را بهطبق این یافته 
هاي زندگی اجتماعی بسط داده است و مشارکت در جامعه باز بر عرصه

گیرد. امروزه جلوگیري از شخصی آگاهانه صورت می ايباورهاساس 
زیست و توجه به آن، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد. تخریب محیط

یافتن از ارزش منابع طبیعی و  باور ها پس ازبسیاري از انسان
از  کنندیاز تخریب آن جلوگیري م ياستهیصورت شازیست، بهمحیط

ا سیاسی، نیازمند حمایت قاطع عمومی طرفی هر اقدام مؤثر اجتماعی ی
، چندان روشن نیست که مردم و تا چه میزان ماهیت نیاست باوجودا

و نتایج بالقوه عدم  کنندیرا درک م یشناختتغییرات جهانی بوم
نظریات عمومی مردم حاکی از آن است که  ،ندیستایپاسخگویی را م

اما  و باور دارند معتقد هستندزیست محیط حفاظت ازبیشتر مردم، به 
ها شناخت دارند و مفاهیم و توجیهات کامل شمار اندکی نسبت به آن

روحیه داوطلبانه پایه و بستر جلب داشتن باور و ضمناً  رندیپذیها را مآن
بنابراین مشارکت و مشارکت محور و نیروي محرکه توسعه است. 

یست باعث زي مرتبط با محیطهابرنامهو  هاتیفعالمشارکت فرد در 
. یافته گرددیمزیستی وي ایجاد و افزایش اعتقادات و باورهاي محیط

رفتار محیطی اثر معناداري بر دوم نشان می دهد که باورهاي زیست
هاي زارعی و ژوهشاین نتیجه با نتایج پزیستی دارد.مسئوالنه محیط

(، علیقلی زاده و 1392فاضلی و همکاران)(،1391همکاران)
( 1396جعفري و همکاران)(،1395(،احمدیان و همکاران)1394همکاران)

نظران معتقدند، بسیاري از صاحب( همسو است.2014و چیو و همکاران )
 یشناختزیستی، ریشه در ساختار روانمعضالت محیط عمدهعلت 

زیستی فرد مثبت باشد اگر باورهاي محیط ،ها دارندعملکرد انس آن
زیستی مثبتی همچون عدم ي محیطگردد تا درصدد رفتارهاموجب می

ها در مسیر و آسیب به حیات جانوري و پوشش گیاهی، تفکیکی زباله
گزارش هرگونه آلودگی یا تخریب به مسئولین برآیند. یافته سوم حاکی 

اثر معناداري بر نگرش  محیطیاز آن بود که باورهاي زیست
ي بر زیستی اثر معنادارزیستی دارد، همچنین نگرش محیطمحیط

 آمدهدستبهزیست دارد. بر اساس نتایج مشارکت در حفاظت از محیط
تواند دانشجویان را به طور مستقیم نمیبه محیطیباورهاي زیست

زیست سوق دهد، اما زمانی که باورهاي مشارکت در حفاظت از محیط
تواند ها اثر گذارد، میزیستی آنمحیطی، بر تغییر نگرش محیطزیست

زیست سوق دهد. . این به سمت مشارکت در حفاظت از محیطها را آن
(؛ 2016و همکاران) لیتینا (؛1395نتیجه با برخی از نتایج خیراندیش)

( همراستاست. 2019باروتیا و اچباریا) (؛2017کیاکواچین و همکاران)
-آمده از یافته چهارم حاکی از آن بود که باورهاي زیستدستنتایج به

زیستی دارد، همچنین نگرش ري بر نگرش محیطاثر معنادا محیطی
یافته  زیستی دارد زیستی اثر معناداري بر رفتار مسئوالنه محیطمحیط

طور محیطی دانشجویان بهآمده بدان معناست که باورهاي زیستدستبه
زیستی آنان مؤثر باشد، تواند بر رفتار مسئوالنه محیطمستقیم می

محیطی دانشجویان، بر تغییر نگرش تهمچنین زمانی که باورهاي زیس
-ها در مسئولیتتواند بر نوع رفتار آنها اثر گذارد، میزیستی آنمحیط

نتایج  زیست اثر بگذارد. . این نتیجه با برخی ازپذیري در قبال محیط
(؛پورتینگا 2003(؛ بار و مکاران)2000همکاران)(؛کورالیزا و 2000استرن )

( 2018(؛ لندي و همکاران)1393همکاران) (؛ صالحی و2004و همکاران)
توان گفت تأثیر باورها اساس ادبیات نظري پژوهش می راستاست. برهم

زیستی انکارناپذیر است، اما باید گفت هرگز بر رفتارهاي مسئوالنه محیط
کم دهند یا دستباورهاي مشابه تمام انواع رفتار را تحت تأثیر قرار نمی

زیستی دهند. مدل باورهاي محیطسان انجام  نمیاین کار را به شیوه یک
هاي مواجه است، اوالً باورهاي در این پژوهش با محدودیت

گیرد که در این پژوهش زیستی تحت تأثیر ابعاد زیادي قرار میمحیط
زیست و زیستی، مشارکت در حفاظت از محیطفقط ابعاد نگرش محیط

گرفت و از سایر ابعادي که  زیستی موردتوجه قراررفتار مسئوالنه محیط
بنابراین به  پوشی شد؛توانست تأثیر احتمالی بر آن داشته باشد چشممی

آتی، سایر ابعاد را نیز در نظر  هاپژوهششود در پژوهشگران پیشنهاد می
بگیرند. بنابراین این پژوهش در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

تعمیم به سایر از آن قابل دانشگاه سمنان انجام شد و نتایج حاصل
شود در زیست نیست. بنابراین توصیه میهاي سازگاربامحیطدانشکده
ها زیستی در سایر دانشگاهآینده، مدل باورهاي محیط هاپژوهش

 صورت مجزا مورد آزمون قرار گیرد.به
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