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نیسی ،م ،.م .بیـژنی و ن .فالح حقیقی .1399 .مفهومسازی اجتماعی ـ شناختی از رفتار محیطزیستگرایانه دانشجویان در نظام آموزش
عالی کشاورزی ایران .فصلنامه علوم محیطی.59-76 :)2(18 .
سابقه و هدف :مشکلها و چالشهای محیطزیستی از نگرانیهای عمدهی جامعه امروزی است .بیشتر این چالشها ناشی از رفتار انسانها است
که میتوان از طریق تغییر در نگرش و رفتار ایشان و آگاهی بخشیدن از پیامدهای این مشکلها بر آنها فائق آمد .برخی از مهمترین رفتارهای
محیطزیستگرایانه شامل مصرف انرژی ،حفاظت از آب و خاک ،بازیافت و مانند آنها میباشد که دارای مزایای شخصی ،اجتماعی و محیطزیستی
فراوانی هستند .یکی از هدفهای مهم دانشگاهها ،آموزش دانشجویان در جهت حفظ محیطزیست است .در این راستا ،نقش و جایگاه آموزش
عالی کشاورزی از جایگاه خاصی برخوردار است .بر این اساس ،هدف این مطالعه بر «تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارمحیطزیستگرایانه از دیدگاه
دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران براساس نظریه اجتماعی ،شناختی بندورا» قرار گرفت.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی ـ همبستگی و علّی ـ رابطهای است .جامعه آماری مورد مطالعه ،دانشجویان دانشکدههای
کشاورزی ایران بودند که  129نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری خوشهای تصادفی دو مرحلهای بر اساس قطبهای
علمی پنجگانه کشور ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند ( .)N=236973ابزار پژوهش ،پرسشنامهای بود كه روایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج
و آموزش كشاورزی به تأیید رسید و پایایی دسته گویههای آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ ( )0/66 ≥ α ≥0/87محقق گردید.
نتایج و بحث :نتایج نشان داد که غیر از سطح تحصیالت دانشجویان ،همبستگی مثبت و معنیداری بین رفتارمحیط زیستگرایانه و دیگر
متغیرهای مورد بررسی مؤثر بر آن وجود دارد .در این راستا ،نیت ،خودپنداره ،انتظارات پیامدی ،خودنظمدهی ،ادراک از رفتار دیگران و
خودکارآمدی بهترتیب بیشترین میزان همبستگی با رفتارمحیطزیستگرایانه را دارا بودند .نتایج حاصل از تحلیل علّی نشان داد که متغیرهای
«ادراک از رفتار دیگران»« ،انتظارات پیامدی» و «خودپنداره» تأثیر معنیداری بر رفتار محیط زیستگرایانه داشتند که این با نظریه اجتماعی،
شناختی بندورا همسو است .ولی «نیت»« ،خودکارآمدی» و «خودنظمدهی» تأثیر معنیداری بر آن نداشتند.
نتیجهگیری :واکاوی نتایج حاصل از تحليل مسير ،نشاندهنده آن است که رفتار محيط زیست گرایانه دانشجویان در نظام آموزش عالی
کشاورزی تحت تأثیر ادراک از رفتار دیگران است و آنها از مشاهدهی رفتار دیگران و پیامدهای حاصله از آن یاد میگیرند و رفتار میکنند.
چنین یافتهای اهمیت محیطهای اجتماعی را نشان میدهد .بهعبارت دیگر ،هر چند ممکن است افراد به لحاظ فردی دارای انگیزهها و
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رفتارهایی در جهت حفظ محیطزیست باشند ولی این رفتار تحت تأثیر محیط اجتماعی ایشان است و فراهم کردن چنین محیطی یکی از
الزامات نظامهای آموزش عالی در جهت ایجاد دانشگاههای سبز تلقی میگردد .در پایان ،بر اساس نتایج پژوهش ،پیشنهادهایی مطرح گردید.
واژههای کلیدی :رفتارمحیط زیستگرایانه ،دانشجویان ،نظام آموزش عالی کشاورزی ،نظریه اجتماعی ـ شناختی بندورا ،ایران.

مقدمه

همانند بسياري از كشورهاي دنيا با مسألههای محیطزیستی
زیادي چون آلودگی آب ،هوا ،كيفيت پايين آب ،حجم باالي

تغییرهای محیطزیستی ،بویژه مواردی که مربوط به

آلودگيهاي صوتي ناشي از ترافيك ،ميزان زياد زبالههاي دفع

افزایش دمای زمین در سالهای اخیر شدهاند ،سبب تخریب

نشدني و كاهش سريع منبعهای انرژي رنج ميبرد که با ايجاد

و آسیبرسانی به محیطزیست بوده و پیامدهای مهمی را

تغييراتي كوچك در شيوه زندگي و عادتهای مصرفي ،هر

برای سالمت انسان ،زیستبوم و بسیاری از بخشهای

فرد ميتواند مشاركت ارزشمندي در اين حركت داشته باشد

اجتماعی و اقتصادی مانند تولید انرژی ،گردشگری و

( )Hamdi et al., 2011با بسیاري از این مسألهها بیارتباط

کشاورزی در برداشتهاند ( .)WIR, 2008افزون بر آن،

با نحوهي رفتارهايمحیطزیستی افراد جامعهي ایران نیست

اكنون مسألههایمحيط زیستی بهقدري دامنه پيدا كردهاند

(.)Hemayatkhah Jahromi et al., 2017

كه قلمرو آنها ديگر به مسألههای فني ختم نميشود و

از اینرو ،یكی از راهکارهای پيشنهادی روانشناسان و

بهشدت مفهوم اجتماعي يافتهاند و ريشهی فرهنگی،

جامعهشناسان برای اجتناب از آسيب رساندن به محيطزیست

اجتماعي دارند .با توجه به روند صعودي افزايش آلودگيهاي

و جلوگيری از تخریب آن ،تغيير رفتار انسانها ،از جمله

زيستي در شهرهاي بزرگ ،اهميت حفاظت از محيطزيست

(دانشجویان در نظام آموزش عالی) به سمت و سوی ابعاد

و كنترل اين آلودگيها روز به روز در حال افزايش است.

طبيعتگرایانه است

از سویی ،حفظ محيطزيست به مسألههای زيادي ارتباط

 .)2012با توجه به اینکه نظام آموزش عالی بهعنوان ابزاری

دارد كه بزرگترين و مهمترين آن ،مسألهی فرهنگی

اثرگذار برای مقابله با چالشهای توسعه جامعه داناییمحور ـ

اجتماعي است ( .)Khoshfar et al., 2015بهعبارتی ،ابتدا

مشكلهای محيط زیستی به

(Motaghi and Hemati-e Guimi,

دانشمحور مطرح میباشد ،از طریق آموزش و دادن اطالعات

مسألههای"فنی"و" فناورانه"

علمی ،ایجاد دانش نو ،پژوهش و برقراری ارتباط بین این دو

نسبت داده میشد اما طی چند دهه اخیر ،ابعاد " اجتماعی"

مقوله با مشکلها و مسألههای اجتماعی در جهت توسعه

و " فردی" مشكلهای محيط زیستی مورد توجه قرار گرفته

حرکت میکند .از اینرو ،پیوند آموزشعالی با بخشهای

است ( .)Shoukry et al., 2012برخی از پژوهشگران

مختلف میتواند در راستای رشد و اعتالی جامعه از اهمیت

مطالعات محیطزیست نیز معتقدند که مشکلهای

و جایگاه بسیار رفیعی برخوردار بادشد

محیطزیستی نتیجهی عملکرد نامناسب انسان بوده و

(�Shojaei-Mian

)doragh et al., 2019؛ بنابراین ،دانشجویان ،پیشگامان

بدرفتاریهای انسان نسبت به محیطزیست بهعنوان

نوپذیر و کنشگران فعال در عرصهي دگرگونیهاي

بزرگترین تهدید در درازمدت نسبت به جهان شناخته شدهاند

( .)Mohammadi-Mehr et al., 2018عمل انسان ،تغییرات

اجتماعیاند و انتظار میرود با توجه به خطرهای جدي و

مضر و برگشتناپذیری را برای شرایطمحیطزیستی و زندگی

تخریبکنندهاي که گریبانگیر محیطزیست در جامعهي

در زمین ایجاد میکند که اگر نتوان بر آنها غلبه کرد ،دیگر

امروزي است ،رفتاري بهنجار و متناسب با الزامات دانش

جهانی قابل دوام وجود نخواهد داشت تا بتوان در آن زندگی کرد

نوین داشته باشند و بتوانند با رفتار محيطزيستی سنجیده

(Dunlap et al., 2000; Noorollah-noorivandi et al.,

و مناسب ،شرایط الزم را براي ترویج مستقیم و غیر

 .)2009; Shiri et al., 2011در دهههاي اخیر ،ايران،

مستقیم رفتار محیطزیستی مطلوب در جامعه فراهم سازند
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( .)Hemayatkhah Jahromi et al., 2017بههمین دلیل

شخصی را فعال میکند .این نظریه ،یک مدل تحلیلی

و با توجه به اهمیت حفظ محیطزیست به لحاظ ملی و

برای رفتار مداخلهگر است و تنها زمانی بکار میرود که

ط زیستگرایانه دانشجویان در نظام
بر رفتارهاي محي 

بهطوردستهجمعی ،ایجاد خواهد شد (.)Sawitri et al., 2015

بینالمللی ،هدف پژوهش حاضر بر تبیین "عوامل تأثیرگذار

کسی معتقد باشد رویدادها در تأثیر مضر برای دیگران یا

آموزش عالی کشاورزی ایران" قرار گرفت.

این نظریه در پیشبینی دیگر رفتارهای محیطزیستی

زمینه نظری

( ،)Wall et al., 2007رفتار مصرف انرژی ،گرمای جهانی

مانند بازیافت ( )Oom et al., 2005و انتخاب شیوهی سفر

امروزه این استدالل وجود دارد که تخریب تدریجی

( )Varela-Candamio et al., 2018نیز بکار رفته است.

و کاهش منبعهای طبيعی ،در حال تبدیلشدن به یک

کردن هنجارهای کمکی برانگیخته میشود .این هنجارها

که میتوان عنوان "پایداری محيطزیست" را بهراحتی

که این ارزشها تحت تهدید آنها هستند و باورهای فرد

(.)Mohammadi-Mehr et al., 2018

بازگرداندن آن ارزشها انجام دهد (.)Sawitri et al., 2015

"محيط زیست طبيعی" به دنبال افزایش دخالت انسان

در نظریه ارزش ـ باورـ هنجار ،رفتار اجتماعگرایانه با فعال

مشکل اساسی است ( )Valizadeh et al., 2018بهحدی

از سه عامل تشکیل شدهاند :ارزشهای شخصی ،باورهایی

یكی از مهمترین مشكلهای اجتماعی قرن حاضر ناميد

در اینباره که او میتواند اقدامهایی برای کاهش تهدید و

مطالعات گذشته نظریه عمل منطقی ،1نظریه رفتار

تفاوت اصلی بین نظریه ارزش باور هنجار و نظریه فعالسازی

باور هنجار 4را بهمنظور تبیین رفتار محیطزیستی بکار

و ارزشهای نوعدوستانه تمرکز میکند ،در حالی که نظریه

برای شناخت رفتا ر محیطزیستی کمیاب است.

(.)Sawitri et al., 2015

برنامهریزیشده ،2نظریه فعالسازی هنجار 3و نظریه ارزش

هنجار این است که نظریه فعالسازی هنجار فقط بر انگیزش

5

ارزش ـ باور ـ هنجار شامل متغیرهای دیگری نیز میشود

نظریه رفتار برنامهریزیشده بوسیلهي آیزن در اوایل دههي

نظریه اجتماعی ـ شناختی یکی از معروفترین نظریات

این نظریه براي حل محدودیت تئوري عمل منطقی بسط داده

رفتارسنجی محسوب میشود (;Rana and Dwivedi, 2015

که در آن افراد کنترل ارادي ناقصی بر رفتار خود داشتند (Ajzen,

هم متغيرهاي پيشآيندي محيطي و هم متغيرهاي ميانجي

( ،)Boldero et al., 1992روشهای مرتبط با سالمت (Black

رفتار ،مؤثرند و بهطور عمده مردم از طریق اعمالشان شرایط

( )Stern et al., 1995; Taylor and Todd, 1995مانند بازیافت

میگذارد .همچنین تجاربی که بهوسیله رفتار تولید میشوند تا

 )2001حمایت از مصرفکننده()Sparks and Shepherd, 1992

که اینها به نوبه خود بر رفتار بعدی آنها تأثیر میگذارد

نظریه فعالسازی هنجار شوارتز  6دارای سه پیشگوی

آن است که افراد با مشاهده دیگران در یک مجموعه اجتماعی

میگرفتند ،با اینحال استفاده از نظریه اجتماعی ـ شناختی

 1990بهعنوان یک مدل کلی از رفتار آگاهانه پیشنهاد گردید.

رفتاری است که از مهمترین و مناسبترین نظریههای

شد زیرا که تئوري عمل منطقی محدود به رفتاري میشد

 .)Valizadeh et al., 2019در نظريه اجتماعی ـ شناختی

 ،) 2004این نظریه در حوزههای گوناگونی از جمله رفتار جنسی

شناختي و هم پسایندی محيطي در ايجاد و نگهداري

 )and Babrow, 1991و نیز رفتارهای محیطزیستگرایانه

محیطی را بهوجود میآورند که در مقابل بر رفتارشان تأثیر

( ،)Cheung et al., 1999حفاظت آب (Trumbo and O’Keefe,

حدودی افکار ،انتظارات و تواناییهای افراد را تعیین میکنند

و مدیریت آب ( )Shaw et al., 2011بکار گرفته شده است.

(( )Bandura, 1986شکل .)1فرض نظریه شناختی اجتماعی

رفتار اجتماعی :آگاهی از پیامد ،مسؤولیتپذیری و هنجار
شخصی هستند .این نظریه استدالل میکند که آگاهی از
پیامدهای زیانبار نهفته و مسئولیتپذیری شخصی ،هنجار

یاد میگيرند و پدیدههای یادگيری ،باتجربه مستقيم از طریق
مشاهده رفتارو پیامدهای رفتاری میتواند اتفاق بيافتد

( .)Valizadeh et al., 2019به عبارتی ،افراد نه تنها به تأثیرات
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در رابطه با اهمیت این نظریه میتوان گفت ،اگرچه مطالعات

خارجی واکنش نشان میدهند ،بلکه آنها نیز کنشگر و قادر
به خودنظمدهی هستند (.)Bandura, 1986

خارجی و داخلی گستردهای به بررسی رویکردها و عاملهای

شکل 1ـ اجزای نظریه اجتماعی ـ شناختی ()Valizadeh et al., 2019
)Fig. 1- Components of the Social-Cognitive Theory (Valizadeh et al., 2019

اجتماعی ـ روانشناسی مؤثر بر رفتار محیطزیستی پرداختند

خواهند بود) سبب ایجاد انگیزه در طی فرآیند تالش در

شناختی بندورا و تأثیر آن بر رفتار محیطزیستی پرداختهاند.

به هدفها ترقی میدهد .افزون بر آن ،تأثیرات خارجی بر

عاملهای روانشناختی ،و اجتماعی ـ ساختاری در زمینه

( )Bandura, 1999تأثیر میگذارد .یک نمونه کاربردی

( )Bandura, 1986استفاده شود.

ـ شناختی است که ممکن است در روانشناسی محیطی

نقش متغیرها بر رفتارمحیط زیست گرایانه در
نظریهی اجتماعی ـ شناختی

خودكارآمدي ميتواند بهعنوان باور افراد به تواناییهای خود

انتظارات پیامدی ( :7)OEانتظارات پیامدی عبارت از

رسیدگی به شرايط خاص در آينده نزديك ،تعريف شود

(.)Bandura, 1986

محیطی ،خودكارآمدی ،درك افراد از توانایی خود در ایجاد

ولی تا کنون مطالعات کمی به بررسی نظریه اجتماعی ـ

دستیابی به هدف میشود و پیشرفت افراد را در دستیابی

در این مطالعه ،سعی بر آن بود ،برای بررسی روابط میان

عملکرد افراد از طریق خودکارآمدی و نه بهطور مستقیم

حفاظت محیطزیست از الگوی اجتماعی ـ شناختی بندورا

از نظریه شناختی اجتماعی ،نظریهی شغلی اجتماعی
نیز کاربرد داشته باشد ( .)Lent et al., 1994افزون بر این،
براي مديريت و كنترل یک دوره از اقدامهای مورد نیاز برای

اعتقادات دربارهی پیامدهای احتمالی انجام یک رفتار و یا

اعتقاد به نتایج یک دوره از رفتار است

( .)Wood and Bandura, 1989در حوزه روانشناسی

در حوزهی روانشناسی محیطی این ساختار میتواند به

تغییرات مثبت در محیط است .اگر افراد احساس کنند

«باور افراد دربارهی پیامدهای رفتارهای محیطی انجام شده
توسط افراد» ترجمه شود

قادر به انجام یک عمل نیستند ،با وجود پاداش باال ،آنها
این کار را انجام نمیدهند و قادر به مواجهه با مشکلها

(.)Bandura, 1999

نیستند ( .)Bandura, 1997آنها باید احساس کنند که در

خودکارآمدی ( :8)SEبر اساس استدالل (،Bandura (1986

یک نقطه زمانی خاص و تا یک سطح خاص ،قادر به انجام

افراد براساس قضاوت خود در مورد آنچه که آنها قادر به

عمل هستند.

انجام آن هستند (خودکارآمدی) و همچنین باورهای خود

ادراک از رفتار دیگران ( :9)POEنظریهی اجتماعی

در مورد پیامد مورد انتظار حاصل از اقدامهای خود عمل
میکنند .داشتن انتظارات باال از پیامدها (یعنی این حس

10

که افراد هنگامیکه به هدفهای خود دست مییابند موفق

نیز معروف است ( .)Bandura, 1986یادگیری از راه

ـ شناختی بندورا به نظریهی یادگیری از راه مشاهده
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مشاهده به اهمیت رفتارهای دیگران و اطرافیان و تأثیر

در ذهنشان میسازند .برداشت افراد از خودشان تا حد زیادی

( Thøgersen and Grønhøj )2010عنوان میکنند که در

دیگران دربارهشان فکر میکنند و از بازخورد عمل دیگران شکل

آن در رفتارهای فرد اشاره دارد (.)Bijani et al., 2017

نظریهی بندورا افراد فقط از تجارب شخصی خودشان یاد

نمیگیرند .بلکه از مشاهدهی رفتار دیگران و پیامدهای
رفتار آنها نیز یاد میگیرند .این نکته در نتایج

پژوهشهای زیادی در حوزهی

کشاورزی (Bijani

 )et al., 2017و رفتارهای کشاورزان گزارش شده است.
خودنظمدهی ( :11)SRAمنظور از خودنظمدهی تولید

و هدایت اندیشهها ،هیجانها و رفتارها توسط خود فرد

بهمنظور رسیدن به هدف است ( .)Lee et al., 2017بر
سر تعریف نظری خودنظمدهی در میان صاحبنظران توافق

چندانی وجود ندارد ،ولی همهی آنان بر این باورند که
افراد خودساماندهنده یا خودنظمدهنده ،فعالتر هستند و

یادگیری خود را بهصورت بهتری در راستای دستیابی به

اهداف مورد نظر ،سازمان میدهند ( .)Bandura, 1991از
طرفی ،از ویژگیهای مهمی که در خودنظمدهی تأثیر زیادی

دارد ،خودکارآمدی است.

خودپنداره ( :12)SIدر مطالعات شناختی ـ اجتماعی عالقه

بسیار زیادی به ورود متغیر خودپنداره (درک فرد نسبت به
خودش) وجود دارد و عنوان میشود که این متغیر یکی از
اصلیترین تعیینکنندهی نیت و سپس رفتار افراد میباشد.

خودپنداره ،دید و نگرش ذهنی است که هر شخص نسبت

به ابعاد شخصیتی و عاطفی خود دارد .خودپنداره در واقع
همان تصویر و برداشتی است که تک تک انسانها از خود

بهوسیله تجربههای گذشتهشان (شکست و موفقیتها) و آنچه
میگیرد (.)Yazdanpanah et al., 2014; Lee et al., 2017

نیت ( :13)INTبندورا معتقد است که رفتار واقعی فرد
بیشتر (نه بهطور کامل) تحت تأثیر متغیری کلیدی به

لهای روانشاختی
نام نیت میباشد و این متغیر دیگر عام 
مؤثر بر رفتار را واسطهگری میکند

(Yazdanpanah et

 Eagly and Chaiken (1993) .)al., 2014نیت را میزان
تمایل یا گرایش افراد برای بروز رفتار تعریف

میکنند.

( Thøgersen and Grønhøj (2010عنوان میکنند که این

متغیر در نظریهی اجتماعی ـ شناختی مقدم بر عاملهایی مانند

خودکارایی ،انتظارات پیامدی ،ادراک رفتار دیگران و عاملهای
اجتماعی ـ ساختاری است.

خالصهای از مهمترین مطالعاتی که پیش از این در رابطه

با نقش متغیرهای نظریه اجتماعی ـ شناختی بندورا

( )Bandura, 1986روی رفتارهای محیط زیستگرایانه انجام
شده ،در جدول  ،1نشان داده شده است.

با تعمق در آن چه بیان شد و با توجه به رویکردها و نظریههای

موجود در این تحلیل ،چارچوب زیر (شکل  )2بهعنوان

چارچوب نظری پژوهش ،مد نظر قرار گرفت.

مواد و روشها

پژوهش حاضر از نظر جهتگیری پژوهش ،از نوع پژوهشهای
کمی " ،از
"کاربردی" ،از نظر ماهیت مسأله از نوع پژوهشهای " ّ
جهت میزان و درجه کنترل متغیرها از نوع تحقیقات "میدانی"

جدول 1ـ چکیده پژوهشهای پیشین انجام شده و متغیرهای استخراج شده از آنها

Table 1. Summary of previous research and the extracted variables
متغیرهای استخراج شده مؤثر بر رفتار
نظریه استفاده شده
پژوهشگران
زیستمحیطگرایانه

Researchers

Extracted variables affecting
pro- environmental behavior

& Meinhold & Malkus (2005); Bamberg
Moser (2006); Krajhanzle (2010); Najimi
et al. (2012); Thompson & Dahling
(2012); Salimi et al. (2014); Burton
(2014); Jalily et al. (2015); Kim & Kim
;)(2015); Khani Jeihooni et al. (2016
Mirkarimi et al. (2017); Borhannejad et al.
(2017); Lin & Chang (2018); Valizadeh et
)al. (2019

خود کارآمدي ،انتظارات پیامدی و خودنظمدهی

Self-Efficacy (SE), Outcome Expectancy
)(SE), Self-Identity (SI), Intention (INT
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The used theory

نظریه شناختی ـ اجتماعی

Social-Cognitive Theory
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شکل 2ـ چارچوب نظری پژوهش

Fig. 2- Theoretical framework of the research

و از نظر روش تحقیق از نوع "توصیفی ـ همبستگی" و "علّی ـ
رابطهای" است که با استفاده از فن پیمایش ،دادههای موردنیاز
گردآوری شد.

الزم در پرسشنامه نامبرده انجام شد که میزان ضریب آلفای

کرونباخ 15برای هر یك از متغیرها (جدول  ،)3قابل قبول بود

( .)0/66 ≥ α ≥0/87در نهایت پس از تکمیل پرسشنامهها،

دادهها با استفاده از نرمافزار  ،SPSS24مورد تجزیه و تحلیل

جامعه آماری و روش نمونهگیری :جامع ه آماری مورد مطالعه،
دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشکدههای
کشاورزی دانشگاههای سراسر کشور به تعداد ()N=236973
بود .حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
تصادفی دو مرحلهای بر اساس قطبهای علمی پنجگانه کشور
(جدول ،)2تخمین و بر اساس فرمول کوکران 120 ،نفر ،به
شرح زیر برآورد گردید.

"نظری ندارم"" ،موافقم" و "کام ً
ال موافقم" سنجیده شدند .در

()1

پاسخگویان بود (جدول .)3

در فرمول باال n ،حجم نمونه اولیه ( 30نفر) ،N ،حجم جامعه

نتایج و بحث
واکاوی ویژگیهای فردی دانشجویان مورد مطالعه

رفتار محیطزیستگرایانه) و  tبرابر ( )1/96ميباشد d .نیز

نتایج نشان داد از مجموع دانشجویان مورد بررسی در این

قرار گرفت .پرسشنامه مورد نظر شامل سه بخش بود که
بخش اول به معرفی عنوان و هدف پژوهش اختصاص داده
شده بود و بخش دوم نیز مربوط به متغیرهای اصلی موجود در

چارچوب نظری و گویههای مورد نظر برای سنجش هر کدام
بود که با طیف پنج سطحی لیکرت "کام ً
ال مخالفم"" ،مخالفم"،
نهایت ،بخش سوم نیز مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی

آماري ( ،S ،)236973انحراف معيار ( 16/2و بر اساس متغیر

پژوهش 61 ،نفر ( 47/3درصد) زن و  68نفر ( 52/7درصد)

دقت احتمالي مطلوب بود که مطابق فرمول باال برابر 5/93

مرد بودند .همچنین 62 ،نفر ( 48درصد) از دانشجویان ،متأهل

ت آوردن نتایج
بهدست آمد .برای افزایش حجم نمونه و بهدس 

و  67نفر ( 52درصد) مجرد بودند .در این پژوهش 108 ،نفر

قابل اطمینانتر d ،برابر  3در نظر گرفته شد .بر این اساس،

( 83/7درصد) در شهر 20 ،نفر ( 15/5درصد) در روستا سکونت

حجم نمونه 120 ،نفر بهدست آمد .در نهایت میان  140نفر،

داشتند و پاسخ یک نفر ( 0/8درصد) از دانشجویان گزارش

پرسشنامه توزیع شد که  129پرسشنامه بهصورت کامل

نشده بود .از نظر میزان تحصیالت 13 ،نفر ( 10/1درصد)

بازگشت داده شد و مورد تحلیل قرار گرفت (.)n=129

دانشجويان ،در مقطع کارشناسی 79 ،نفر ( 61/2درصد)،

ابزار پیمایش :ابزار پژوهش ،پرسشنامهای بود که روایی آن

در مقطع کارشناسیارشد و 37نفر ( 28/7درصد) ،در مقطع

توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی مورد

دکتری مشغول به تحصيل بودند.

تأیید قرار گرفت و در ادامه بهمنظور تعیین پایایی ،پرسشنامه

تحلیل همبستگی میان متغیرهای مورد بررسی

در اختيار  30نفر از دانشجویان درخارج از جامعهی آماری قرار

داده شد .پس از مطالعه ،نظرات گردآوری شد .سپس تغییرات

بهمنظور تعیین روابط بین متغیرها ،از آزمون همبستگی
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جدول 2ـ حجم نمونه آماری به تفکیک مقاطع تحصیلی ( N=236973و )n=129
)Table 2. The statistical sample size of each academic level (N = 236973 and n = 129
حجم جامعه ()N
)Population size (N

حجم نمونه ()n
)Sample size (n

جمع دکتری کارشناسی کارشناسی جمع دکتری
کارشناسی کارشناسی
ارشد
ارشد
B.Sc.

Total

Ph.D.

M.Sc.

B.Sc.

Total

Ph.D.

M.Sc.

دانشکده
College

35

9

24

2

3859

595

1226

2038

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(قطب)1

20

6

11

3

2276

197

491

1588

دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
(قطب )2

18

6

10

2

1601

173

412

1016

22

7

13

2

2480

374

631

1475

دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
(قطب )4

34

9

21

4

3400

200

747

2453

دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز (قطب )5

College of Agriculture and Natural Re)sources, University of Tehran (core 1
College of Agriculture, Ferdowsi Univer)sity, Mashhad (core 2

پردیس کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه (قطب )3

College of Agriculture, Razi University,
)Kermanshah (core 3
Agricultural Sceinces and Natural Re)sources Khuzestan University (core 4

College of Agriculture, Shiraz University,
)Shiraz (core 5

"پيرسون" و " اسپيرمن" استفاده شد (جدول .)4نتایج نشان

تحلیل مسیر 16بهخود اختصاص دهد که میزان  ،R2Adjبرای هر

و معنیداری بین رفتار محیط زیستگرایانه ( )PEBو دیگر

آمد (جدول  5و شکل  .)3برای انجام محاسبات مربوط به تحلیل

داد که غیر از سطح تحصیالت دانشجویان ،همبستگی مثبت
متغیرهای مورد بررسی مؤثر بر آن وجود دارد .در این راستا،
نیت ،خودپنداره ،انتظارات پیامدی ،خودنظمدهی ،ادراک

از رفتار دیگران و خودکارآمدی بهترتیب بیشترین میزان

همبستگی با رفتارمحیط زیستگرایانه را دارا بودند.

تحلیل ع ّلی اثرهای متغیرهای پژوهش بر رفتار
محیطزیستگرایانه

بهمنظور انجام تحليل علّی ،باید بين متغيرهای مورد نظر

کدام از رگرسیونها بهترتیب 0/491 ،0/469 ،و  0/256بهدست
مسیر از روش تحلیل رگرسیون چندگانه با روش توأم 17در سه

گام بهره گرفته شد .مطالعات متعددی از برقراری و آزمون
چنین زنجیرههاي ع ّلی با استفاده از رگرسیون گزارش شده
اتست

(�Ebrahimi Sarcheshmeh et al., 2018; Mohamma

di-Mehr et al., 2018; Bijani et al., 2019; Valizadeh et al.,
2019; Shojaei-Miandoragh et al., 2020; Sadeghi et al.,

 .)2020در گام اول تحلیل علّی (براساس چارچوب نظری در

شکل  ،)2اثرهای مستقیم متغیرها بر رفتار محیط زیستگرایانه

همبستگی وجود داشته باشد .در این راستا ،جدول( )4جهت

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این بخش ،نشان داد کهغیر از

براساس چارچوب نظری پژوهش ،میتوان یک زنجیره
ع ّلی بین ویژگیهای فردی ،نیت ،ادراک از رفتار دیگران،

 ،)0.173دیگر متغیرها از جمله متغیر ادراک از رفتار دیگران

خودکارآمدی ،انتظارات پیامدی ،خودپنداره و خود نظمدهی

و خودپنداره ( )p= 0.037, β= 0.183اثر مثبت و معنیداری بر

نمایش ميزان همبستگی متغيرها آورده شد.

خودکارآمدی ( )p= 0.230, β=0.089و نیت

(=p= 0.071, β

( ،)p= 0.000, β= 0.264انتظارات پیامدی ()p= 0.002, β=0.269

با رفتارمحیطزیستگرایانه برقرار کرد .نتایج تحلیل رگرسیونی
چندگانه نشان داد که الگوی ع ّلی پژوهش ،توانست سهم قابل

رفتارمحیطزیستگرایانه دارند .در گام دوم ،اثر مستقیم متغیرها

توجهی از تغییرات واریانس رفتار محیطزیستگرایانه ،نیت و

غیر از خودنظمدهی ( ،)p= 0.648, β=-0.035متغیرهای ادراک

خودنظمدهی بر اساس رگرسیون انجام شده و نیز با استفاده از

بر نیت مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این بخش نشان داد که به

از رفتار دیگران ( ،)p= 0.003, β= 0.212انتظارات پیامدی
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جدول 3ـ ليست متغيرها ،گويهها و آلفاي كرونباخ براي مقياسهاي مورد مطالعه

Table 3. The list of variables, items and Cronbach’s alpha for studied scales
گويهها
انتظارات پيامدي ()α=0.72( :)OE

رديف

Items

منبع

Source

No.

)Outcome Expectancy (OE): (α=0.72
1

پاک نگهداشتن محیطزیست سبب میشود احساس کنم شخص خوبی هستم.
شرکت در جلسات حفاظت محیطزیستی سبب میشود احساس کنم فرد متعهدی هستم.
اطرافیان من بر این باور هستند که من باید برای حفظ محیطزیست تالش کنم.
با جلوگیری از آلودگی محیطزیست ،بهای الزم جهت حفاظت محیطزیست را پرداخت کردهام.
حفظ محیطزیست و رعایت پایداری برای نسل آینده برای من مسألهای بیاهمیت است.
ادراك از رفتار ديگران ()α=0.74) :(POE

OE

2
3
4
5

)Perception of Others’ Behavior (POE): (α=0.74
1

دانشجویانی که با آنها آشنایی دارم در زمینه حفاظت محیطزیست بسیار متعهد هستند.
همدانشکدهایهای من در پاک نگهداشتن محیطزیست بسیار هوشیار هستند.
همکالسیهایم از مسألهها و بحرانهای محیطزیستی درک عمیقی دارند.
نيت ()α=0.77( :)INT
من برای اقدام به رفتارهای حفاظت محیطزیست متعهد میباشم.
قصد دارم در آیندهي نزدیک حامی محیطزیست شوم.
حاضر به تالش بیشتر براي حفظ محیطزیست هستم.
براي تبدیل به یک فرد حافظ محیطزیست حاضرم سبک زندگیام راتغییر دهم.
مایلم براي حفظ محیطزیست هزینه پرداخت کنم.
رفتار زیستمحیطگرایانه ()PEB): (α=0.87

POB

2
3

)INT (Intention): (α=0.77
1

INT

2
3
4
5

)PEB (Pro- Environmental Behavior): (α=0.87
Energy consumption

مصرف انرژي

4
5
6

9
10

13

Soil
conservation

12

حفاظت
خاك

11

حفاظت آب

8

Water conservation

7

14
15
16

19

بازيافت

17
18

Recycling

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Environmental activities

66

3

فعالیت های زیست
محیطی
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PEB

بهطورمعمول دمای اتاق خوابگاه (اتاقم) را طوری تنظیم میکنم که کمترین هزینه مصرف انرژی را دربرداشته باشد.
موقع خرید وسایل برقي ،سعی میکنم وسایلی را بخرم که مصرف انرژي کمتري داشته باشند.
در فصل سرما بهجاي افزایش درجه حرارت وسايل گرمايشي ،سعي ميكنم لباس گرم بيشتري بپوشم.
از المپ و وسایل برقی کممصرف استفاده میکنم.
زمانیکه از کالس /خوابگاه خارج میشوم تمام المپها را خاموش میکنم.
هنگامي از ماشين لباسشويي استفاده ميكنم كه به اندازه كافي لباس كثيف جمع شده باشد.
در مواقع حمام كردن خيلي سريع فقط دوش ميگيرم و از هدر دادن آب جلوگيري ميكنم.
هنگام مسواكزدن شير آب را می بندم.
بدون درنظر گرفتن مقدار آب باقیمانده ،من هم مثل دیگران (افراد ناآگاه) از آب استفاده میکنم.
هنگام وضو گرفتن در مصرف آب صرفهجویی میکنم.
من زبالههای تولیدی خود را در محیط پیرامون و بر زمینهای اطرف نمیریزم.
من جهت حفاظت از خاک ،زبالههای تولیدی را تفکیک میکنم.
در هنگام عملیات کشاورزی نکات حفاظت خاک را کام ً
ال رعایت میکنم.
لباس هايي را كه استفاده نمیكنم به ديگران میدهم تا از آنها استفاده كنند.
وسايلی را كه ديگر به آنها نیاز ندارم ،به ديگران ميدهم تا از آنها استفاده كنند.
به طور معمول هنگام استفاده از خودپرداز بانکی ،رسید چاپی غیرضروری دریافت نمیکنم.
بهدنبال محصوالتی هستم که بستهبندی آنها حافظ محیطزیست بوده و قابلیت بازگشت به طبیعت را دارند.
از ظروف و بطریهاي شيشهاي استفاده مجدد میکنم (به طور مثال براي نگهداري مربا و ترشي).
از كاغذهاي باطله استفاده مجدد ميكنم (به طور مثال براي نوشتن يادداشت و يا پاككردن شيشه).
ترجیح میدهم کاالهایی که از مواد بازیافتی تهیه شده باشند را خریداری کنم.
از پاکتهای پالستیکی در هنگام خرید کاال کمتر استفاده میکنم.
من بطریهای خالی را در یک سطل آشغال جداگانه میگذارم.
از مواد شويندهاي استفاده ميكنم كه براي محيطزيست ضرر نداشته باشد.
از ميوهها و سبزیحاتی استفاده ميکنم كه باكودهاي گياهي و حيواني (و نه شيميايي)پرورش يافته باشند.
برای کاهش رفت و آمد ،به طور معمول خریدهای خود را از فروشگاههای محلی انجام میدهم.
به دوستان و سایر افراد در رعایت مسألههای محیطزیستی تذکر میدهم.
برنامههای تلویزیونی مرتبط با محیطزیست را تماشا میکنم.
برچسب کاالها را برای اطمینان از اینکه آن کاال سازگار با محیطزیست باشد را میخوانم.

1
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کتاب یا مجالت مرتبط با محیطزیست را مطالعه میکنم.
از دوچرخه برای رفت و آمد خود استفاده میکنم.
اگر آتشی را در طبیعت روشن کرده باشم سعی میکنم از خاموششدن آن مطمئن شوم.
زبالههای کنار سطل آشغال را در محیط دانشکده و کالس درس حتی اگر برای خودم نباشد در سطل زباله میریزم.
بهطورمعمول با دوستانم در مورد مسألههای محیطزیستی (از جمله خشکسالی ،هدررفت آب ،آلودگی محیطزیست و )...صحبت میکنم.
خودكارآمدي( )α=0.67( :) SE

29
30
31
32
33

)Self-Efficacy (SE): (α=0.67

اعتقاد دارم که میتوانم از آسیب رساندن به منابع طبیعی و محیطزیست جلوگیری کنم.
احساس میکنم که حفاظت از محیطزیست برایم مسألهای آسان است.
مطمئن هستم که میتوانم رفتار زیستمحیطگرایانه داشته باشم.
معتقدم که میتوانم مشکالت (مسألههای) محیطزیستی را حل کنم.
اعتقاد دارم که میتوانم محیطزیست را سالم نگهدارم.
خودپنداره ()α=0.66( :) SI

SE

1
2
3
4
5

)Self-Identity (SI): (α=0.66

فکر میکنم فردی با دغدغههای (نگرانیهای) محیطزیستی هستم.
فکر میکنم فردی متعهد به حفاظتمحیطزیست هستم.
فردی پایبند به قوانین طبیعت هستم.
خودنظمدهي ()α=0.67( :)SR

1

SI

2
3

پایبند ماندن به فعالیتهای مرتبط با رفتارحفاظتی بستگی به خودم دارد.
اگر بخواهم بهراحتی میتوانم برای فعالیتهای حفاظتی محیطزیستی برنامهریزی داشتهباشم.
میتوانم رفتارهای خود را در برابر آسیب رساندن به محیطزیست ،کنترل کنم.

)Self-Regulation (SR): (α=0.67
1

SR

2
3

( ،)p= 0.000, β= 0.383خودکارآمدی ()p=0.006, β=.0198

قسمت ،نشان داد که این متغیرها ،اثر مثبت و معنیداری بر

نیت دارند .در گام سوم تحلیل مسیر ،اثر مستقیم متغیرهای

) (2014و ) .Valizadeh et al. (2019تطابق داشت.
در جدول( ،)6اثر علّی (جمع اثرهای مستقیم و غیرمستقیم) و اثر

و خودپنداره ( ،)p=0.004, β= 0.251اثر مثبت و معنیداری بر
خودپنداره ( )p=0.000, β=0.469و خودکارآمدی

(p= 0.151,

 )β= 0.116بر خودنظمدهی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این

خودنظمدهی دارند .اين نتايج با مطالعه Yazdanpanah et al.

علّی کل برای متغیرهای تأثیرگذار بر رفتارمحیطزیستگرایانه،

جدول 4ـ میزان همبستگي متغیرهای چارچوب نظری پژوهش

Table 4. Correlation matrix of the theoretical framework variables
SR

1

PEB

متغیر

1

PEB

1

**0.563

INT

1

**0.382

**0.418

POB

1

**0.130

**0.559

**0.533

OE

1

**0.289

0.111

**0.309

**0.298

SE

1

**0.320

**0.473

**0.347

**0.573

**0.544

SI

**0.506

**0.266

**0.440

**0.398

**0.439

**0.529

SR

SI

OE

SE

INT

POB

Variavle

اختصارها :ادراک از رفتار دیگران ( ،)Perception of Others’ Behavior: POEانتظارات پیامدی (،)Outcome Expectancy: OE
خودکارآمدی ( ،)Self-Efficacy: SEخودپنداره ( ،)Self-Identity: SIخودنظمدهی ( ،)Self-Regulation: SRنیت ( ،)Intention: INTرفتار
محیطزیستگرایانه ()Pro- Environmental Behavior: PEB
* .همبستگی در سطح خطای  0/05معنیدار است ()*Sig. level: 0.05
** .همبستگی در سطح خطای  0/01معنیدار است ()**Sig. level: 0.01
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جدول 5ـ محاسبه اثرهای مستقیم بر  INT ،PEBو SR
Table 5. Calculation of direct effects on PEB, INT, and SR
Sig. t

t

)Beta (β

B

متغیرهای مستقل

0.000
0.002
0.230
0.037
0.071

3.58
3.16
1.18
2.11
1.82

0.264
0.269
0.089
0.183
0.173

1.750
1.310
0.272
1.630
0.788

POE
OE
SE
SI
INT

PEB

Sig. F = 0.000

R2Adj = 0.469

F= 22.35

R2 = 0.491

R= 0.701

2.99
4.29
2.80
2.90
-0.407

0.212
0.383
0.198
0.251
0.035

0.307
0.416
0.134
0.493
-0.065

POE
OE
SE
SI
SR

INT

Sig. F = 0.000

R2Adj = 0.491

F= 24.68

R2 = 0.511

R=0.715

0.000

5.82

0.469

0.520

SI

0.151

1.44

0.116

0.041

SE

23.05 =F

R = 0.268

0.003
0.000
0.006
0.004
0.648

Sig. F = 0.000

=0.256

R

2
Adj

Independent variables

تأثیر مستقیم بر:

Direct effect on:

SR
R= 0.518

2

اختصارها :ادراک از رفتار دیگران ( ،)Perception of Others’ Behavior: POEانتظارات پیامدی ( ،)Outcome Expectancy: OEخودکارآمدی
( ،)Self-Efficacy: SEخودپنداره ( ،)Self-Identity: SIخودنظمدهی ( ،)Self-Regulation: SRنیت ( ،)Intention: INTرفتارمحیطزیستگرایانه
()Pro- Environmental Behavior: PEB

محاسبه شده است .اثرهای غیرمستقیم متغیرهای مستقل

 ])0/251+0/173( + )0/469و خودنظمدهی ()0/035×0/173

مستقیم ادراک از رفتار دیگران ( ،)0/173×0/212انتظارات

نتایج حاصل از جدول ( )6نشان داد ،متغیرهای ادراک از
رفتار دیگران و خودپنداره بیشترین اثر ع ّلی و نیت ()0/387

مورد محاسبه قرار گرفت.

بر متغیر وابسته (مطابق با چارچوب نظری) شامل اثرهای غیر

پیامدی ( ،)0/383×0/173خودکارآمدی [()0/198 ×0/173

و خودنظمدهی ( )0/535بیشترین اثر غیرعلّی بر رفتار

 ،])0/116 ×0/035 ×0/173( +خودپنداره [(× 0/035×0/173

جدول 6ـ تحلیل اثرهای مستقیم و غیرمستقیم و اثر غیرع ّلی بر PEB
Table 6. Analysis of direct, indirect, and total effects on PEB
تطابق مدل با چارچوب
پژوهش

اثر غیرع ّلی

همبستگی

اثر ع ّلی كل

اثرهای
غیرمستقیم

اثرهای مستقیم

متغیرها

Variables

No.

0.173

INT

1

POE

2
3
4

ردیف

Model compliance
with the theoretical
framework


Non-causal
effect

Corelation

Total causal
effect

0.390

0.563

0.173

-



0.118

0.418

0.300

0.036

0.264



0.198

0.533

0.335

0.066

0.269

OE



0.174

0.298

0.124

0.035

0.089

SE



0.315

0.544

0.229

0.046

0.183

SI

5



0.523

0.529

0.006

0.006

-

SR

6

Indirect
effects

Direct effects

اختصارها :ادراک از رفتار دیگران ( ،)Perception of Others’ Behavior: POEانتظارات پیامدی ( ،)Outcome Expectancy: OEخودکارآمدی
( ،)Self-Efficacy: SEخودپنداره ( ،)Self-Identity: SIخودنظمدهی ( ،)Self-Regulation: SRنیت ( ،)Intention: INTرفتارمحیطزیستگرایانه
()Pro- Environmental Behavior: PEB
 عدم تطابق مدل با چارچوب نظری ()Non-compliance with the theoretical framework
تطابق مدل با چارچوب نظری ()Compliance with the theoretical framework
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شکل 3ـ مدل تحلیل ع ّلی

Fig. 3- Causal analysis model

نظمدهی الگو را تقلید و درونی خواهند کرد .این در حالی

محیطگرایانه را دارا هستند.

است که الگوهای خشن و غیرپشتیبان اشتیاق افراد را برای
تقلید و درونیسازی آنچه که میبینند کاهش میدهد .این

نتیجهگیری
مطالعهی حاضر یافتههایی را بهبار آورد که میتواند در
مفهومسازی و ادراک رفتار محیطزیستگرایانه دانشجویان
کشاورزی بسیار مفید باشد .هدف اصلی پژوهش حاضر،
تحلیل کاربرد نظریهی اجتماعی ـ شناختی ( )SCTدر تحلیل
رفتارمحیطزیستگرایانه ( 18 )PEBدانشجویان نظام آموزش
عالی کشاورزی ایران و همچنین بررسی عاملهای مؤثر بر
 PEBبود .این پژوهش نشان داد نظریهی اجتماعی ـ شناختی
میتواند در تبیین  PEBدانشجویان مناسب باشد (شکل
 .)3بر اساس  PEB ، SCTافراد با استفاده از نيت (،)INT
خودنظمدهي ( ،)SRادراك از رفتار ديگران ( ،)POEانتظارات

یافتهها پیشنهاد میکنند که برای افزایش  PEBدر میان

دانشجویان و در نتیجه بهبود حفاظت محیطزیست در میان

آنها ،باید در برنامههای مداخلهگری حفاظت محیطزیست،

پیامدهای مثبت از قبل پیشبینی و معرفی شوند .از آنجایی

که  OEبه اعتقادات دربارهی پیامدهای احتمالی انجام یک
رفتار برای خود فرد و جامعه اشاره دارد .بنابراین اگر فرد

درک روشنی از پیامدهای مثبت احتمالی  PEBیا پیامدهای
منفی عدم تعهد به حفاظت محیطزیست داشته باشد (برای

خود یا دیگران) ،احتمال بروز رفتارهایمحیطزیست گرایانه
در او بیشتر خواهد شد .در این راستا ،باال بردن درک و فهم
دانشجویان از پیامدهای  PEBبهعنوان ضروتی نهفته در

پيامدي ( ،)OEخودكارآمدي ( )SEو خودپنداره ( )SIتعیین

طراحی برنامههای حفاظت محیطزیست میباشد .در زمینه

 .)2019اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سه متغیر ،POE

در جوامع مسلمان و کشورهای اسالمی) مطالعات پیشین

 ،PEBبهصورت مستقیم داشته باشند .این در حالی بود که

پیشنهاد توجه به زمینه اجتماعی ـ مذهبی 19را مطرح

میشود

(Yazdanpanah et al., 2014; Valizadeh et al.,

شیوهی عملیاتی کردن این فرآیند در میان افراد (بویژه

 OEو  SIتوانستند نقش بیشتری در تبیین متغیر وابستهی

()Yazdanpanah et al., 2014; Valizadeh et al., 2019

PEB

میکنند .این پژوهشگران عنوان میکنند که در این کشورها

دیگر متغیرها اثرهای معنیداری مستقیمی بر روی

نشان ندادند .افزون بر این ،مشخص شد که  OEمهمترین

بهواسطهی اعتقادات مذهبی که مردم دارند و تأکیدی که

( )O’Donnell et al., 2011عنوان میکنند ،وقتی که افراد (در

صرفهجویی در مصرف آب) در آموزههای دینی شده

پیشبینیکنندهی  PEBاست .همانگونه که اودانل و همکاران

به حفاظت منابع طبیعی (نظیر ارزش آب و پیامدهای

اینجا دانشجویان) الگوهای حمایتکنندهای (در قالب انتظارت

است ،به راحتی میتوان مردم را ترغیب کرد تا به حفاظت

پیامدی) برای مشاهده داشته باشند ،بهسرعت راهبردهای

محیطزیست متعهد باشند .بهعنوان نمونه محمد (پیامبر
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است) ،ولی در این مطالعه اثر معنیداری را نشان نداد و این

اسالم) اهمیت زیادی به استفاده بهینه از آب میداده و استفاده

بیش از حد از آن را حتی در هنگام وضو گرفتن 20مورد نکوهش

با مطالعات پیشین ناهمسو است .با این وجود  SRبا  PEBاز

قرار داده است .همچنین خداوند در قرآن کریم میفرماید که

همبستگی باالیی برخوردار است (جدول  )4که نشاندهندهی

"ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم" .بنابراین صرفهجویی نکردن

اهمیت این متغیر در  SCTبندورا و نیز  PEBاست .در این

پیامدهایی مانند محروم شدن نسلهای آتی از آن را بههمراه

راستا برخی از محدودیتها وجود دارد که میتوان با عنایت

خواهد داشت .در کل ،میتوان گفت که آموزههای دینی

بهآنها در پژوهشهای آینده نتایج مکمل و وسیعتری را

و زمینه مذهبی جوامع اسالمی (در مطالعه حاضر ایران) را

بهدست آورد .از جمله این محدویتها آن بود که در این

میتوان بهعنوان ابزاری برای افزایش آگاهی از پیامدهای رفتار

مطالعه هر چند از  SCTبندورا برای مفهومسازی و تحلیل

محیطزیستگرایانه استفاده کرد.

 PEBدانشجویان استفاده شد؛ ولی چارچوب بیان شده در این

بررسی اثرهای مستقیم متغیرهای مستقل بر روی

پژوهش نسخه سادهشدهای 22از  SCTاست که ممکن است

متغیر وابستهی  PEBنشان داد که  POEدارای قدرت

برخی از متغیرهای موجود در آن متناسب با موضوع پژوهش،

پیشبینیکنندگی خوبی بوده است .در این نظریه ،افراد تنها از

دچار جرح تعدیل شده باشند یا در اصل آورده نشده باشند.

تجربههای شخصی خودشان یاد نمیگیرند ،بلکه از مشاهدهی

در این راستا ،پژوهشهای آینده میتوانند متغیرهای دیگری

رفتار دیگران و پیامدهای رفتار آنان نیز یاد میگیرند .چنین

را نیز برای افزایش میزان تبیین  PEBدانشجویان جستجو

یافتهای اهمیت محیطهای اجتماعی را در رفتارهای حفاظت

کنند .محدویت دیگر پژوهش حاضر آن است که این مطالعه

محیطزیست نشان میدهد .به این معنی که  PEBدانشجویان

بر اساس یک پیمایش در بین دانشجویان نظام آموزش عالی

از مشاهدهی رفتار دیگران تأثیر میپذیرد .از این منظر ،پیشنهاد

کشاورزی ایران انجام گرفته است .این در حالی است که شاید

میشود دانشجویان پیشرو در رفتارمحیطزیستگرایانه ،مورد

استفاده از روشهای پژوهش ترکیبی ،چشماندازهای دیگری

تشویق و پاداش قرار گیرند تا همین امر نیز در طی فرآیند

در زمینه  PEBافراد ارائه دهد .بر اين اساس ،پیشنهاد میشود

تقویت جانشینی 21سبب بهبود  PEBدانشجویانی شود که

که در پژوهشهای آینده این موضوع ،مورد توجه قرار گیرد.

متغیر  SEاثر معنیدار مستقیمی بر  PEBنشان نداد .این مورد

سپاسگزاري

ق برای خود قرار دهند.
میتوانند آنها را بهعنوان سرمش 

با نتایج مطالعات پیشن و چارچوب نظری مطرح شده مطابقت

نويسندگان بر خود واجب ميدانند از كليه پاسخگوياني كه با

نداشت .ولی این متغیر تأثیر غیرمستقیم خود را در شکل ()3

صرف زمان خويش به پرسشهاي اين پژوهش پاسخ دادند،

نشان داد .این نتیجه نشان میدهد که داشتن حس کنترل

نهايت سپاسگزاري را بهعمل آورند .بيشك بدون اطالعات

فعالیتهای حفاظت محیطزیست میتواند موجب افزایش PEB

ارزشمند ايشان ،انجام اين مطالعه ممكن نبود.

در بین دانشجویان شود .بر این مبنا ،الزم است تا برنامههای

پینوشتها

ی توسعه داده شود که از دانشجویان پشتیبانی کرده،
آموزشیا 

مهارتهای آنان را گسترش داده و این اعتماد به نفس را در

)Theory of Reasoned Action (TRA
2
)Planned Behavior Theory (PBT
3
)Norm Activation Theory (NAT
4
)Values-Beliefs-Norms Theory (VBNT
5
)Social-Cognitive Theory (SCT
6
Schwartz
7
)Outcome Expectancy (OE
8
)Self-efficacy (SE
1

آنان بهوجود بیاورد که میتوانند بهواسطهی رفتارهایشان از
منابع طبیعی حفاظت کنند.

در نهایت باید عنوان کرد که در  ،SCTهرچند  SRافراد از

جایگاه ویژهای برخوردار است (چرا که این متغیر ،در واقع
حاصل تعامل میان سه جزء الگوی تعیینگری متقابل بندورا،

یعنی ویژگیهای شخصی ،الگوهای رفتاری و عامل محیطی
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Perception of Others Behavior (POE)
10
Observational learning
11
Self-Regulation Ability (SRA)
12
Self-Identity (SI)
13
Intention (INT)
14
Bandura’s social-cognitive theory
15
Cronbach’s alpha coefficient

Path analysis
ENTER method
18
Pro-Environmental Behavior (PEB)
19
Social-religious context
20
When performing ablutions
21
Vicarious reinforcement
22
Simplified version

9

16
17
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Introduction: Environmental problems and challenges are one of the major concerns of today’s society. Often,
these challenges stem from human behavior that can be overcome by changing their attitudes and behaviors and
raising awareness of the consequences of these problems. Some of the most important pro-environmental behaviors include energy consumption, water and soil conservation, recycling, etc., which have many personal, social,
and environmental benefits. One of the major goals of universities is to educate students towards environmental issues. In this regard, the role and position of agricultural higher education is of particular importance. Accordingly,
the purpose of this study was to analyze the factors affecting pro-environmental behavior as perceived by students
in Iran’s agricultural higher education system based on Bandura’s social-cognitive theory.
Material and methods: This study was descriptive-correlational and causal-relational research. The statistical
population of this study was students at state colleges of agriculture in Iran. In total, 129 individuals were selected
using a random two-stage cluster sampling (N = 236973). The research instrument was a questionnaire, the validity
of which was confirmed by a panel of experts in the field of agricultural extension and education. Also, its reliability was determined using Cronbach’s alpha coefficient (0.66≤α≤0.87).
Results and discussion: The results showed that except for the students’ level of education, there was a positive
and significant correlation between pro-environmental behavior and other effective variables. In this regard, intention, self-identity, outcome expectancy, self-regulation, perception of others’ behavior, and self-efficacy had
the highest correlation with pro-environmental behavior. Also, the results of the causal analysis showed that the
* Corresponding Author. Email Address: mbijani@modares.ac.ir
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variables of “perception of others behavior”, “outcome expectancy”, and “self-identity” had a significant effect on
pro-environmental behaviors, which is in line with the Bandura’s social-cognitive theory, but “intention”, “self-efficacy”, and “self-regulation” had no significant effect.
Conclusion: Causal analysis results showed that the students’ pro-environmental behavior in the agricultural higher education system was influenced by the perception of others’ behavior and they learn from observation and consequences of others’ behavior. Such findings show the importance of social environments. In other words, although
individuals may have motivations and behaviors in order to preserve the environment, this behavior is influenced
by their social environment and providing such an environment is considered one of the duties of higher education
systems by creating green universities.
Keywords: Pro-environmental behavior, Students, Agricultural higher education, Bandura’s social-cognitive theory, Iran.
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