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 مقدمه

داشتن زندگی خوب آرزوی همه است، اما رسیدن به 

آن کار سختی است. رشد جمعیت، شرایط معیشت و 

نحوی بوده که بهبود آسایش فردی هر وضعیت اقتصادی به

(. در 1یرممکن است )غشخص بدون اثرگذاری بر محیط 

حال حاضر مواردی مانند آلودگی، کمبود منابع و از بین 

یی از تهدید محیط هانشانهداد حیوانات و گیاهان رفتن تع

زیست هستند. طبق تعاریف مختلف محیط زیست، شرایط 

گیرد یبرمقابل وضوح و بیرونی است که ارگانیسم زنده را در 

 شدهساختهالف( طبیعی، ب(  صورتبهتوان یمو آن را 

ی کرد. بدیهی است بندطبقه)توسط انسان( و ج( فرهنگی 

متمایز از یکدیگر نیستند و تحت نفوذ  کامالًواع که این ان

. موارد دوم و اندمشاهدهانسان در ارتباط با یکدیگر قابل 

 صورتبهو فرهنگی محیط زیست  شدهساختهسوم، یعنی 

اند و مورد اول، یعنی مستقیم بازتابانندۀ رفتارهای انسانی

محیط زیست طبیعی نیز در طول تاریخ از تیررس انسان در 

های بشری مانند کشاورزی، یتفعالیر تأثمان نمانده و تحت ا

 (.2صنعتی شدن و شهرنشینی تغییر یافته است )

شناسی به آن پرداخته روان درکه  مهم موارد یکی از  

رفتاری از انسان است که به آن رفتار  شود،یم

 شودیمرفتار طرفدار محیط زیست گفته  یا محیطییستز

یر تأثهای ما در زندگی تحت یریگجهتو بخش عظیمی از 

 (.3گیرد )یمهمین رفتار قرار 

های شخصیتی یژگیوی افراد با توجه به اجامعهدر هر  

خود و نیز شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی آن جامعه 

برخورد متفاوتی نسبت به محیط زیست دارند. این رفتارها 

محیط و مسئوالنه باشد یا  دوستدارممکن است مثبت، 

مخرب  کامالًرفتاری در راستای مخالف محیط زیست و 

ی است که هدف اآگاهانهمحیطی رفتار یستزباشد. رفتار 

آن از بین بردن یا کم کردن اثر منفی فرد بر طبیعت است. 

به کاهش مصرف انرژی توان یم محیطییستزاز رفتارهای 

یا استفاده از مواد غیرسمی و کاهش تولید مواد زائد اشاره 

ی از امجموعهتوان یمعبارتی دیگر، این رفتار را کرد. به

اقدامات افراد جامعه نسبت به محیط زیست بیان کرد که 

های یآمادگای از احساسات، عالیق و محدودۀ گسترده

 (.4شود )یمخاص برای رفتار نسبت به محیط زیست را شامل 

محیطی، رفتاری مثبت است که در آن یستزرفتار   

گر قادر به حفاظت از محیط زیست هم نباشد، حداقل فرد ا

رساند. بررسی و مطالعۀ رفتارهای افراد ینمبه آن آسیبی 

ی  شناسجامعهدر قبال محیط زیست، یکی از مسائل مهم در 

 بر بحث نظری آن، از لحاظمحیطی است که عالوهیستز

 (.2دارد ) کاربردی نیز اهمیت فراوانی

توان به دو نوع تقسیم یمرا محیطی یستزاما رفتار 

 کرد:

 از بخش فردی: آن محیطییستزرفتار  نوع اول،

 شوند که در رابطه با محیطیمرفتارهای فرد را شامل 

 رفتارها این باید گفت که. گیرندیم یی انجامتنهابه و هستند

 فرد در است ممکن که گیرندیم انجام فردیصورت به

به بیان . کنند پیدا بروز جمع در یا را انجام دهد آنهاخلوت 

 (.5تواند در میان جمع، رفتار فردی انجام دهد )یم، فرد ترساده

محیطی گروهی: به رفتاری گفته یستز رفتار نوع دوم،

دو یا چند  حتماًبوده و در آن  شود که در رابطه با محیطیم

 یرپذانجام نفر دو حداقل وجود با یعنی باشند، ارتباط نفر در

 . این... و  گروهی هاییباز مثل با هم صحبت کردن، است؛

 انجام نفر چند یا دو رفتارها، جدای از اینکه با فعالیت

یر رفتار یکدیگر قرار تأثرفتار افراد تحت  بلکه گیرند،یم

 (.6گیرد )یم

 رفتار بینییشپ برای طرفی یکی از موارد اساسی از  

آگاهی . است یطیمحیستمسائل زدربارۀ  فرد آگاهی انسان،

 آمیزیتموفق انجام برای رکن اصلی و ضروری و دانش

 ابزاریعنوان به دانش واقع، آید. دریم حساببه هایتفعال

 یا اطالعات ناآگاهی مانند یشناختروان موانع بر غلبه برای
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 مستقیم صورتبه همیشه دانش اگرچه. رودمی کاربه غلط

 یر بر مواردتأثیرمستقیم با غ طوربه گذارد،ینماثر  رفتار بر

 (.7کند )یم تسهیل را رفتار تغییر دیگر،

از دانش  (،1999) همکاران و تعریف کایزر 

 به فرد آگاهی را محیطی به این صورت است که آنیستز

یر تأثمعضالت  عواملی که بر این محیطی، معضالت

 تواندیمآگاهی فرد دربارۀ آن کارهایی که  و نیز گذارندیم

 .(8دانند )یمدهد،  انجام وضعیت این بهبود رایب

را  محیطییستز از دانش انرژی مصرف یریاثرپذ  

 محیط با مرتبط رفتارهای از موارد یکیعنوان بهتوان یم

 و فریک. است غیرمستقیم نام برد که این مورد نیز زیست

 دانش مستقیم تأثیر که اندیدهرسهمکاران به این نتیجه 

 6 حدبسیار کم و در  محیطییستز رفتار بر محیطییستز

که  اندداده نشان نیز همکاران و (. وردوگا7درصد است )

ها و یدگاهدی از امجموعه محیطی،یستزدانش 

این  است و زیست محیط در برابر فرد کنندۀ رفتاریینتع

 زیست محیط با تعامل در یک اساس اصلی عنوانبهدانش را 

 رفتار، آن بر تأثیر که است این همنکتۀ م. کنندیمذکر 

صورت  دیگر متغیرهای واسطهۀ با و غیرمستقیم صورتبه

کردن  آگاه که شودیم تصور اساس همین بر(. 2گیرد )یم

 آنها تواندیم رفتارهایشان، محیطییستز پیامدهای از مردم

 مناسب محیطییستز گرفتن رفتارهای پیش در به را

 .کند تشویق

محیطی یستزمحیطی در رفتار تیسزنقش دانش 

اهمیت خاصی دارد، البته در سه دهۀ اخیر، این مورد یعنی 

محیطی بر رفتار با تغییر یستزدانش  پررنگنقش 

(. اما آنچه اهمیت 9ی فراوانی همراه بوده است )هاجهت

محیطی، یستزو موضوعات  مسائلدارد این است که علم بر 

و  هاچالشری برای ی ضروامقدمه عنوانبه معموالً

شود. به همین یممحیطی در نظر گرفته یستزرخدادهای 

ی هاپژوهشهای مهم و اساسی که در یهفرضدلیل یکی از 

شود، این یممحیطی در نظر گرفته یستزمربوط به مسائل 

توان با یممحیطی را یستزاست که بسیاری از معضالت 

 (.10، از بین برد )ارتقای دانش عمومی در رابطه با محیط زیست

مشارکت در فعالیت ورزشی فضای باز و رفتار و دانش 

 محیطی یستز

یدۀ اجتماعی سبک پد عنوانبهورزش و فعالیت بدنی 

زندگی بسیاری از مردم را در سراسر دنیا به طرق مختلف 

 متأثرسیاسی و اجتماعی  آموزشی، اقتصادی، فیزیکی،

بیشتر مردم توان گفت که یمجرأت ساخته است. به

گیرند. امروزه ورزش و یمیر ورزش قرار تأثنحوی تحت به

ناپذیر زندگی روزمرۀ ییجداهای فیزیکی جزء یتفعال

شده است. شادابی و نشاط، پیشرفت در زندگی و  هاانسان

مستقیم با فعالیت فیزیکی  طوربه هاانسانکیفیت زندگی 

 (. 11در ارتباط است )

 و الزم تحرک است قادر طلوبم جسمانی هاییتفعال  

آورد و  وجودبه را جسمانی توانایی و روحی سالمتی

ها یماریبتندرستی فرد را ارتقا بخشد، به پیشگیری از 

بر ها باشد. ورزش عالوهیماریبکمک کند یا بخشی از درمان 

هاست، کیفیت یماریباینکه عاملی برای پیشگیری از 

بخشد. برخورداری از یمقا زندگی و سالمت انسان را نیز ارت

شود که هم احساس خوبی یمجسمی قوی و سالم سبب 

نسبت به بدنتان داشته باشید و هم از دید دیگران نیز 

نظر برسید و زندگی همراه با لذت و کیفیت داشته مناسب به

 (.12باشید )

از آنجا که بیشتر افراد مشغول به ورزش و فعالیت بدنی، 

تندرستی و نشاط، گذران مناسب  دست آوردنهدفشان به

توان گفت که فضاها و یمو مفید اوقات فراغت است، 

پردازند، یمهایی که افراد در آنجا به فعالیت و تفریح یطمح

ین سالمتی و تأمیی هستند که نقش مهمی در هامکان

ین ترمهمکنند. در نتیجه یکی از یمبهداشت تن و روان ایفا 

ن فضاهای ورزشی این است که وظایف مسئوالن و مدیرا
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تالش کنند تا بهداشت و سالمت جسمی و روانی کلیۀ افراد 

های ورزشی حفظ شود. امروزه همۀ یتفعالدر  کنندهشرکت

یرگذار و تأثهای ورزشی و مسابقات به هر نحوی هم یتفعال

یرپذیر از محیط زیست هستند. در نتیجه ضمن توجه تأثهم 

ضاهای ورزشی و مهم شمردن به ایمنی محیط زیست در ف

یزی و ربرنامهمحیطی در یستزآن، رعایت اصول 

ی از فضاهای ورزشی و نیز دوری از هر گونه ایجاد برداربهره

های مختلفی که سبب تخریب و صدمه زدن به یآلودگ

شوند، از نکات حائز اهمیت در پرداختن یممحیط زیست 

گر، محیط از سوی دی (.12) های ورزشی استیتفعالبه 

کنیم، در واقع  بر یمزیست یا محیطی که در آن زندگی 

تأثیرات یرگذار است و تأثهای بدنی ما یتفعالو  هاتالشهمۀ 

 (.13گذارد )یمبر جای  انسانزیادی را بر شرایط زندگی 

برخورداری از محیطی سالم و بهداشتی از حقوق مسلم 

ن افراد از فردی و اجتماعی افراد است، زیرا جسم و روا

شود. یمی محسوب اجامعهیربناهای مهم پیشرفت هر ز

جنبش المپیک که بر ضرورت  21همچنین دستور کار 

محیطی در فضاهای ورزشی یستزی استانداردهابرقراری 

کند، نشان از اهمیت توجه به مسائل یمید تأک

 (.7های ورزشی است )یتفعالمحیطی در پرداختن به یستز

 حیاتی و چنان مهم جسمانی هاییتالفعورزش و  نقش

و کسانی  دارند، ورزشکاران، مربیان انتظار همگان که است

همراه ورزش در ارتباط با محیط زیست ی بهنوعبهکه 

محیط زیست اهمیت دهند و  به هر کسی از هستند، بیشتر

توجه کافی  سالم زیست محیط و انسان میان به ارتباط

 (.14) داشته باشند

(، از این عقیده حمایت 2003و او برین ) تی سل  

ۀ رابطکردند که مشارکت در تفریحات خارج از خانه دارای 

(. خسروی 15محیطی است )یستزمثبت با رفتار و مسائل 

(، در تحقیقی به بررسی رابطۀ بین دانش 1390و همکاران )

های ورزشی یتفعالمحیطی و میزان شرکت در یستز

محیطی یستز آگاهی میزان دادند نشان پرداختند و

 ولی دارد، قرار مطلوبی سطح در کاربران و مربیان مدیران،

 فعالیت در مشارکت با میزان محیطییستز آگاهی بین

 (.16ندارد ) وجود یمعنادار ارتباط شهروندان بدنی

ی با عنوان امطالعه(، در 2002) اکویت و اقلو قزب 

که  دادند ننشا« نگرش و رفتار نسبت به محیط زیست»

رفتارهای  بر تأثیر زیادی دانش و آموزش میزان باالیی از

 (.17دارد ) محیطی

های ورزشی یتفعال(، تأکید کرد که 2003اورت ) 

فضای باز به مردم در جهت تشکیل پیوند با محیط و تأثیر 

کنند. همچنین دریافت که یمبر رفتارهای فردی کمک 

روی( یادهپرنده )مثل های باالبیتفعالدر  کنندگانشرکت

های تحلیلی )مثل یتفعالدر  کنندگانشرکتنسبت به 

 (.13شکار( وابستگی زیاد به مسائل محیطی دارند )

(، در تحقیق مشابهی دریافتند که 2003تاپا و گراف ) 

فضای  های ورزشی و تفریحییتفعالدر  کنندهشرکتافراد 

تماشای روی، اردو و یادهپی، سواردوچرخهباز مانند 

 هاییتفعالدر  کنندهشرکتوحش در مقایسه با افراد یاتح

گیری و شکار(  میل بیشتری به نفوذ در ماهی مثالًتحلیلی )

 (. 18محیط دارند و رفتار موافق محیط زیست را دارا هستند )

(، نشان دادند که 2006بی جرک و همکاران )  

های مشابه یبندطبقههای باالبرنده و تحلیلی دارای یتفعال

ی مخالف نیستند. هاراههای محیطی در یتوضعمرتبط با 

برای مثال انواع گوناگونی از شکار و انواع گوناگون 

های محیطی به یتوضعیوندهای متفاوتی را با پماهیگیری، 

در  کنندگانشرکتگذارند. آنها نشان دادند یمنمایش 

خانه های تفریحی و ورزشی خارج از یتفعالبسیاری از 

بیشتر نگران محیط زیست هستند، البته جدای از کسانی 

ی آبی با وسایل هاورزشهایی مانند شکار یا یتفعالکه در 

(، به 2010(. در نهایت تاپا )12موتوری شرکت دارند )

ی مشارکت در تفریحات خارج از خانه اواسطهبررسی تأثیر 
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از نگرشی محیط پرداخت. این محقق  -بر سازگاری رفتاری

ها روابط مستقیم و قوی یتوضعاین موضوع حمایت کرد که 

 عنوانبهبا رفتار در مقایسه با تأثیر تفریحات خارج از خانه )

 (.19ارند )واسطه( بر روی رفتار محیطی د

ۀ مردم به مشارکت در عالقی اخیر هادهه در  

های ورزشی فضای باز افزایش یافته است. تعداد یتفعال

ۀ ارائی بازرگانی خارجی با هارکتشچشمگیری از 

های ورزشی خارج از خانه یتفعالی مربوط به هابرنامه

ینۀ زم(. در نتیجه رشد اساسی در 20) اندشدهتأسیس 

ها و تفریحات فضای یتفعالمحبوبیت و میزان مشارکت در 

روی یادهپ) هاکوهیی مانند هامکانآمده است که  وجودبهباز 

سواری(، ی و کایاکسوارکلک) هارودخانهو اسکی(، 

ها )قایقرانی و ماهیگیری( و دریا )کشتیرانی و یاچهدر

ی( هستند. زافیرودی و هاتزیگیورگیادیس سوارموج

(، در تحقیق اولیه در خصوص رفتار محیطی 2012)

های جسمانی در یتفعالدر  کنندهشرکتدریافتند که افراد 

فرادی ادر مقایسه با  و مراکز ورزشی خارج از خانه هاپارک

هایی شرکت ندارند، دارای رفتار یتفعالکه در چنین 

 (. با توجه با مطالب21محیطی مسئوالنۀ بیشتری هستند )

، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش کلی ذکرشده

یری بر دانش تأثی باز های ورزشی فضایتفعالاست که آیا 

 محیطی دارد؟ یستزو رفتار 

 

 ژوهششناسی پروش

همبستگی است که با استفاده از  تحقیق از نوع این

روش . ی معادالت ساختاری انجام گرفته استمدلسازروش 

ابزار قدرتمند  عنوانبه( PLSحداقل مجذورات جزئی )

ی ساختاری مورد توجه است، زیرا به حجم نمونه، مدلساز

یری حساس گاندازهو بازۀ مقیاس  هادادهتوزیع نرمال 

دادند یمرا کسانی تشکیل  تحقیق این ۀ آماریمعجانیست. 

های فضای آزاد مانند راهپیمایی، یتفعالکه برای شرکت در 

یمایی و ... به خارج شهر کرمان آمده بودند که از بین پکوه

نمونۀ آماری  عنوانبهنفر از افراد در دسترس  241آنها 

د که به این ترتیب بو هاداده گردآوری انتخاب شدند. ابزار

های ورزشی فضای یتفعالبرای سنجش میزان شرکت در 

شما در  باریکهرچند وقت معمول  طوربه» سؤالباز، از 

 ی،کوهنورد روی،یادهباز )مانند پ یفضا هاییتفعال

و  یعتدر طب یسواردوچرخه یقرانی،قا سواری،یققا

« کنید؟یو ...(، در طول سال شرکت م یکوهستان، اسک

، 1وقت=یچهطیفی لیکرت )ه در مقیاس سهاستفاده شد ک

برای  ی شد.گذارنمره( 3مرتب=  طوربهو  2گاهی اوقات=

محیطی از پرسشنامۀ زافیرودی و یستزسنجش رفتار 

استفاده شد که دارای دو بعد  (2012هاتزیگیورگیادیس )

و رفتار  سؤال 4محیطی گروهی با یستزرفتار 

در مقیاس چهار است و  سؤال 6یطی فردی با محزیست

ی گذارنمره( 4تا همیشه=  1وقت= یچهطیفی لیکرت )

 α=82/0و  α=85/0ترتیب شود. پایایی این ابعاد بهیم

محیطی یستز(. برای سنجش دانش 21گزارش شده است )

( استفاده شد که در 2003ی کوترل )سؤال 4از پرسشنامۀ 

( 5تا خیلی زیاد= 1طیفی لیکرت )خیلی کم=مقیاس پنج

گزارش  α=84/0شود. پایایی این پرسشنامه یمی گذارمرهن

 افزارنرمی تحقیق از هاداده(. برای تحلیل 22شده است )

SmartPLS.2  .در  هاپرسشنامهو پایایی  رواییاستفاده شد

ی آماری تأیید شد که هاروشاین تحقیق نیز با استفاده از 

 ها آورده شده است.در قسمت یافته

 

 وهشهای پژیافته

 1شناختی نمونۀ آماری در جدول متغیرهای جمعیت

 نشان داده شده است.
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 شناختی نمونۀ آماری. متغیرهای جمعیت1جدول 

 فراوانی متغیرها

 جنسیت
 95 زن

 75 مرد

 وضعیت تأهل
 74 مجرد

 96 متأهل

 وضعیت سن

 16 سال 19کمتر از 

 62 سال 29تا  19

 57 سال 39تا  30

 25 سال 49تا  40

 10 سال به باال 49

 وضعیت تحصیلی

 39 دیپلم و زیر آن

 28 کاردانی

 73 کارشناسی

 30 ارشد و باالتر

 وضعیت درآمد
 )در ماه به تومان(

 43 هزار 500زیر 

 48 میلیون 1هزار تا  500

 53 میلیون 2تا  1

 26 میلیون 2باالی 

 

پایایی )همسانی  تعیین منظوربهیری گاندازهابتدا مدل 

یری گاندازهو ابزار  هاسازهدرونی( و روایی )اعتبار افتراقی( 

( سه روش را برای 1981شود. فرنل و الکر )یمبررسی 

. بار عاملی هر 1کنند: یمپیشنهاد  هاسازهبررسی پایایی 

. 3و  هاسازه. پایایی ترکیبی هریک از 2ها، یهگویک از 

( . بارهای عاملی AVE) دهشاستخراجمیانگین واریانس 

برای هر گویه، داللت بر ساختار  6/0از  تربزرگمساوی و 

 2خوب دارند. بارهای عاملی مربوط به هر گویه در جدول 

دهد که یمآورده شده است. بررسی نتایج جدول نشان 

 ها مقدار مناسبی دارند.یهگوبارهای عاملی مربوط به 

 

 یریگاندازهابزارهای  هاییهگو. بارهای عاملی 2جدول 

 محیطیدانش زیست محیطی فردیرفتار زیست محیطی گروهیرفتار زیست

 بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه

G1 77/0 I1 61/0 K1 80/0 

G2 83/0 I2 62/0 K2 78/0 

G3 72/0 I3 70/0 K3 88/0 

G4 68/0 I4 73/0 K4 85/0 

  I5 79/0   

  I6 75/0   

 

ی تحقیق، ضریب هاسازهمالک دیگر بررسی روایی 

گلداشتاین یا پایایی ترکیبی )شاخص سازگاری  -دیلون

 7/0ست که باید بیشتر از هاسازهیری( گاندازهدرونی مدل 

نیز  3برای این شاخص در جدول  آمدهدستبهباشد. مقادیر 

بود. سومین شاخص برای  هاسازهحاکی از پایایی قابل قبول 

کنند یم( بیان 2003است. چن و همکاران ) AVEیایی، پا
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و باالتر باشد، به این معنی که  5/0باید  AVEکه مقدار 

ی خود را هاشاخصیا بیشتر، واریانس  %50 موردنظرسازۀ 

آورده  3(. این مقادیر هم در جدول 23کند )یمتبیین 

 شده کافی هستند. یینتبکه مبین واریانس  اندشده

 

 یریگاندازهآزمون پایایی ابزارهای  .3جدول 

پایایی  

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ
AVE 

 59/0 75/0 84/0 یگروه محیطییسترفتار ز

 60/0 79/0 85/0 یفرد محیطییستز رفتار

 69/0 85/0 90/0 محیطییستز دانش

 

، فرنل و الکر هاسازهبرای روایی )اعتبار افتراقی(   

هر متغیر باید از  AVEر کنند که جذیم( بیان 1981)

همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرها بیشتر باشد. به این 

ی هاشاخصمعنی که همبستگی هر متغیر پنهان و 

)متغیرهای آشکار( آن باید بیشتر از همبستگی آن متغیر با 

در انتهای هر ردیف  AVE(. جذر 24دیگر متغیرها باشد )

شود مقادیر یمآورده شده است. مشاهده  4در جدول 

مربوط به هر متغیر از همبستگی هر متغیر با دیگر متغیرها 

ۀ روایی قابل قبول ابزارهای دهندنشانبیشتر است و این 

 یری است.گاندازه

 

 AVE . ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق و جذر4جدول 

 4 3 2 1 متغیرها

    00/1 میزان فعالیت ورزشی در فضای باز

   34/0 270/0** یگروه طیمحییسترفتار ز 

  36/0 329/0** 076/0 یفرد محیطییسترفتار ز 

 47/0 340/0** 230/0** 086/0 محیطییستدانش ز 

 **01/0 P< 

 

 PLSو بررسی ارتباط متغیرها در ساختاری  یمدلساز  

( انجام 2Rضریب تعیین ) ( وβاز طریق ضرایب مسیر )

در این تحقیق را نشان  شدهیبررسمدل  1. شکل گیردیم

بررسی معنادار بودن ضرایب مسیرها از  منظوربه. دهدیم

باشد،  ±96/1 ۀخارج از باز tاستفاده شده است. اگر  t ۀآمار

 ±58/2 ۀخارج از باز tو اگر  05/0سطح  درضریب مسیر 

ضریب  است. دارامعن 01/0در سطح باشد، ضریب مسیر 

چند درصد از واریانس یک  دهدیمنیز نشان  (2R)تعیین 

متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین و پوشش داده 

عبارتی چند درصد از تغییرات متغیر وابسته بهیا  شودیم

 ناشی از متغیر یا متغیرهای مستقل است.
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 محیطییستزباز بر دانش و رفتار  یدر فضا یورزش تیفعال زانیم یرتأث. 1شکل 

 

 

تأثیر میزان  ،شودیممشاهده  1که در شکل طورهمان

گروهی  محیطییستزفعالیت ورزشی در فضای باز بر رفتار 

(؛ β ،78/3=t=264/0است ) دارامعن 01/0مثبت و در سطح 

ولی میزان فعالیت ورزشی در فضای باز بر رفتار 

( و دانش β ،789/0=t=058/0فردی ) محیطییستز

(. β ،09/1=t=083/0اثرگذار نیست ) محیطییستز

که تأثیر دانش  دهندیمهمچنین نتایج نشان 

، β=298/0گروهی ) محیطییستزبر رفتار  محیطییستز

126/4=t( و فردی )378/0=β ،688/6=t مثبت و در سطح )

، براساس مقادیر ضریب تعیین عالوهبهاست.  دارامعن 01/0

(2R ،)%17  15گروهی و  محیطییستزاز تغییرات رفتار% 

دانش  از طریقفردی  محیطییستزاز تغییرات رفتار 

و میزان فعالیت ورزشی در فضای باز تبیین  محیطییستز

 . شوندیم

 

 گیریبحث و نتیجه

با  رویارویی، جوامعبیشتر مهم  یهادغدغهیکی از 

 ۀنتیجاین تهدیدات است که  محیطییستزتهدیدات 

ان برای بقا و فنی و علمی انس هاییتموفقو  هایشرفتپ

 محیطییستزمحققان بر طبیعت است.  فایق شدن

باید  ،محیطییستزمعتقدند که برای کاهش تهدیدات 

رفتار انسان نسبت به محیط توجه اساسی به دیدگاه و 

که بسیاری  یمسائل ینترمهمبر این اساس، از  داشت.زیست 

به بعد به آن بیستم از قرن  محیطییستزاز پژوهشگران 

 محیطییستز مسائلپرداختن به  ،اندداشتهتوجه بیشتری 

 ،در این زمینه گرفتهانجام بیشتر تحقیقات .است

روی رفتارهای  محیطییستزدانش  یرتأث ۀدهندنشان

 و اقلو قزب هاییافته. برای مثال است محیطییستزمثبت 

داشتن که  این موضوع است ۀکنندیانب ،(2002) اکویت

 یا محیطییستزیا همان دانش  محیطییستز اطالعات

فرد  رفتار بر زیادی تأثیر ،محیطی مسائل از درست آگاهی

  (.17) دارد در رابطه با محیط

 در دانش داشتن که یکی از نتایج این پژوهش نشان داد

 محیط از محافظت یرفتارها افزایش به محیط زیست زمینۀ

بر  محیطییستزکه تأثیر دانش  این نتیجه. شودمی منجر

فردی ( و β ،126/4=t=298/0گروهی ) محیطییستزرفتار 

(378/0=β ،688/6=t مثبت و در سطح )دارامعن 01/0 

 یبر رفتارها دانش اثر موجود، مطالعات یراستا در ،است
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پژوهش  هاییافتهو با  کندمی تأیید را محیط از محافظت

اما با    (.17) همخوانی دارد( 2002) قزب اوقلو واکویت

 ارتباط یکدیگر با زیست محیط و ورزش عنایت به اینکه

که  است یحدبه امر این اهمیت کهیطوربه ،دارند نزدیکی

 زیست محیط رکن و اصالح المپیک منشور 1994 سال در

 منشور به رکن سومین عنوانبه فرهنگ و ورزش از پس

پرداختن  با توانندیم جامعه یک . مردمدش اضافه المپیک

 یهاورزش خصوصهب و سالم تفریحی هاییتفعال به

بسزایی  یرتأث زیست محیط حفظبر  فراغت اوقات تفریحی

 دکنن ایفا یپررنگنقش  جامعه آن پایدار ۀتوسعدر  وبگذارند 

با  و تفریحات ورزشی ورزش مردم، از یبسیار یبرا .(25)

، دارای پردازندیممکان یا محیطی که در آن به فعالیت 

 انجاممردم با  ،بیشتر مواقع چراکه ،ارتباط نزدیکی است

 لذت در طبیعت، از محیط ورزشی و تفریحات هایتفعال

 (.26) کنند خوشبختی احساس توانندیمترتیب بدین و برندیم

فواید  خصوصاخیر تحقیقات زیادی در  یهاسالدر 

از وسیع  یامحدودهن او محققصورت گرفته است ورزش 

برای افراد  تواندیمکه ورزش  را فواید جسمی و روحی

 هاییتفعالاز  ای(. نمونه28،27) انددهکرداشته باشد، ذکر 

ای باز است. از تفریحی فض هاییتدر فعالجسمانی شرکت 

تفریحی فضای باز ارتباط مستقیم با  هاییتفعالآنجا که 

دارای  هایتفعال، افراد فعال در این دارندمحیط زیست 

. اما (18) ای حمایت از بعد محیط زیست هستندتمایل بر

این تحقیق که در آن  هاییافتهدیگر از با توجه به یکی 

تأثیر میزان فعالیت ورزشی در فضای باز بر رفتار 

است  دارامعن 01/0گروهی مثبت و در سطح  محیطییستز

(264/0=β ،78/3=t ؛ ولی میزان فعالیت ورزشی در فضای)

( β ،789/0=t=058/0فردی ) محیطییستزباز بر رفتار 

 گفت که توانیمنیست،  یرگذارتأث وآمده است  دستبه

نوعی از رفتار شود یمسبب ش و تفریح در فضاهای باز ورز

 با یعنی است، چند نفر یا دو بین ارتباط مستلزم فرد که

، رفتاری مثبت نسبت پذیردیم انجام نفر دو حداقل وجود

سبب رزش و تفریحات فضای باز، عبارتی وبه محیط باشد. به

 نفر چند یا دو همراهبهنوعی از رفتارهای افراد که  شودیم

، رفتار گیرندیمهمدیگر قرار  یرتأثو تحت  گرفته انجام

در جهت توسعه و مخرب نسبت به محیط زیست نبوده و 

ورزش و تفریحات بر روی  یرتأث. اما باشدحمایت از محیط 

 ،دهدیم انجام نسبت به محیط ییتنهابه رفتاری که فرد

 فردی صورتبهرفتاری که این افراد  یعنی ؛ندارد یریتأث

 پیدا بروز جمع در یا خلوت در است ممکن ،دهندیم انجام

ورزشی و تفریحی در فضای باز  هاییتفعال یرتأثکند، تحت 

بی جرک و همکاران  هاییافته. این نتیجه با دیستنن

در بسیاری از  کنندگانشرکتکه نشان دادند  (،2006)

تفریحی و ورزشی خارج از خانه بیشتر نگران  هاییتفعال

لبته جدای از کسانی که در ا ،محیط زیست هستند

موتوری  آبی با وسایل یهاورزششکار یا  مانند هایییتفعال

حضور در  یکل طوربه (.12) همخوانی دارد ،شرکت دارند

 یاتجربه تنهانهو تفریحی فضای باز ورزشی  هاییتفعال

بلکه یک فلسفه با ، کندیمزیست ایجاد  مستقیم با محیط

 (.29) آوردیم وجودبهدر جهت محیط زیست  تریحفاظتبعدی 

تفریحی و ورزشی در  هاییتفعال یرتأثاز بررسی پس   

در  هایتفعالدر این  کنندهشرکتافراد  فضای باز بر رفتار

ورزشی فضای  هاییتفعالمشارکت در  یرتأثاینجا به بررسی 

در این  کنندهشرکتافراد  محیطییستزباز بر دانش 

. یکی دیگر از نتایج این تحقیق نشان پردازیمیم هایتفعال

میزان فعالیت ورزشی در فضای باز بر دانش که  دهدیم

یعنی  ؛(β ،09/1=t=083/0اثرگذار نیست ) محیطییستز

 کدر داشتن در یریتأث هایتفعالمشارکت افراد در این 

 هاییافتهندارد و این با  (دانش) محیطی مسائل از درست

در نهایت  .(16) ( همخوانی دارد1390) وی و همکارانخسر

از تغییرات رفتار  درصد 17پژوهش،  هاییافتهطبق 

از تغییرات رفتار  درصد 15گروهی و  محیطییستز
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و میزان  محیطییستزدانش  از طریقفردی  محیطییستز

عبارتی دیگر به. شوندیمفعالیت ورزشی در فضای باز تبیین 

ورزشی  هاییتفعالو میزان شرکت در  محیطییستزدانش 

از تغییرات رفتار  درصد 17 توانندیمفضای باز 

از تغییرات  درصد 15گروهی و  محیطییستز

 کنند.  بینییشپفردی را  محیطییستز

 پژوهش هاییافتهحاصل از  یشنهادهایپ

 هاییتفعالکه حضور در  دهدیمپژوهش حاضر نشان   

با محیط زیست  تریممستقورزشی فضای باز در ایجاد تماس 

. مؤسسات عمومی، خصوصی و کنندیمبه مردم کمک 

حضور در  ۀداوطلب در کشور ما باید به ارتقای عقید

ورزشی و تفریحی فضای باز بپردازند. این  هاییتفعال

های و رفتار هایتفعالوجه به نتایج ما، حضور در ضوع با تمو

و در جهت هدف  دهدمیمحیطی مسئوالنه را افزایش 

. مطالعات داردیبرمگام  جهانی پیشرفت کیفیت زندگی

طولی و  یهاطرح یریکارگبهدر راستای  توانندیمبعدی 

ورزشی  هاییتفعالواقعی از انواع مختلف  یهاسنجش

رک ما از پیشرفت د منظوربهفضای آزاد و رفتار محیطی 

برای ایجاد رفتار محیطی  هایتفعالنقش حضور در این 

 مسئوالنه باشند.

 از که محیطییستز دانش و شناخت جادیا برای  

 دیبا ند،امحیطییستز مسئوالنه رفتارهای بر مؤثر عوامل

 نیا .ابدی ارتقا ستیمحیط ز در مورد مردم دانش و شناخت

ل یوسا از استفاده با همگانی یهاآموزش قیطر از امر

 هاییشهما و آموزشی یهاکالس برگزاری و یجمعارتباط

 است متولیان بهتررو ازاین .است یرپذامکان محیطییستز

 ست،یمحیط ز سازمان جمله ست، ازیمحیط ز امور

 ستیمحیط ز امور مرتبط با یهاارگان ریسا و شهرداری

 ند.کن محیطییستزآموزشی  یهاکالس برگزاری به اقدام

 افزایش دانش ۀبر آموزش عموم مردم در زمینعالوه

الزم به  یهاآموزش، ضروری است که محیطییستز

 یاجامعه هر یرگذارتأثورزشکاران و مربیان که از الگوهای 

و  هایونفدراساز  توانیمداده شود. برای این کار  ،دهستن

 یهاکالستا کرد درخواست  ورزشی مختلف هایتیأه

مدیران و  برای ورزشکاران، مربیان، محیطییستزآموزشی 

کنند.  برگزار و مسابقات ورزشی یدادهارو برگزارکنندگان

 توانیمحین برگزاری یک رویداد ورزشی  همچنین در

در  کنندگانشرکتآموزشی برای تماشاگران و  یهاکالس

 .دکرحیط زیست برگزار حفاظت از م ۀزمین
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of participation in the outdoor sport 

activities on environmental knowledge and behavior. The statistical population 

consisted of those who had come to the suburbs to participate in the outdoor activities 

such as hiking, trekking, biking in the nature, etc. and 241 available subjects were 

selected randomly as the sample. The environmental behavior questionnaire by 

Zafeiroudi & Hatzigeorgiadis (2012) and environmental knowledge questionnaire by 

Cottrell (2003) were used to collect the data. The structural equation modeling and 

SmartPLS.2 software were used to analyze the research data. The results showed that 

the outdoor sport activities affected the social environmental behavior but these 

activities did not affect the personal environmental behavior and environmental 

knowledge. Also, the environmental knowledge affected the social and personal 

environmental behaviors. In general, this study showed that the participation in the 

outdoor sport activities helps people to create a more direct contact with the 

environment. 
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