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(مطالعه موردی :دانشجویان استان مازندران)
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چکيده
شناسایی و تبیین نگرش دانشجویان نسبت به محیطزیست به عنوان قشر آگاه و تاثیر گذار جامعه ،گامی اساسی و مهم در سیاستگذاري و
تربیت نسلی آگاه به محیطزیست و مخاطرات آن و نحوهي مقابله با آن و پذیرش و تعدیل سیاستهاي محیطزیست میباشد .پژوهش
حاضر ،با هدف سنجش نگرش و رفتارهاي محیطزیستی دانشجویان مراكز آموزش عالی استان مازندران صورت گرفت .براي انجام تحقیق،
از روش پیمایش استفاده شده است .جامعه آماري تحقیق حاضر را دانشجویان دانشگاههاي استان مازندران (دانشگاه مازندران ،صنعتی
نوشیروانی بابل ،دانشگاه علوم كشاورزي ساري ،دانشگاه دامپزشكی آمل و دانشگاه علومپزشكی بابل) تشكیل میدهند كه با استفاده از روش
نمونهگیري طبقهاي تعداد  618نفر از آنها به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشان میدهدكه نگرش و رفتار
محیطزیستی دانشجویان در سطح به نسبت پایینی قرار دارد .عالوه براین ،نتایج آزمون همبستگی نشان داد كه بین نگرش و رفتار
محیطزیستی رابطه مثبت وجود دارد .یافته ها حاكی از آن است كه نگرش و رفتار محیطزیستی بر حسب جنسیت با هم متفاوت است .در
نهایت ،نتایج تحقیق نشان می دهد در حالیكه ،متغیر نگرش محیطزیستی بر حسب محل سكونت و دانشكده یكسان است ،اما در مقابل،
متغیر رفتار محیطزیستی بر حسب محل سكونت و دانشكده متفاوت می باشد.
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سرآغاز
نقش عوامل انسانی براي مقابله با مشكالت محیطزیستی و نیز
یافتن راهحلهاي مناسب امروزه بیش از پیش مورد توجه
صاحبنظران و اندیشمندان قرار گرفته است ) & Shivakumar
 .(Vamadevapp, 2011یكی از راهكارهاي مطلوب براي فایق
آمدن بر چالشهاي محیطزیستی ،تربیت و آموزش نیروي انسانی
دانشآموخته با نگرش محیطزیستی مطلوب و پایدار است .در
همین راستا و بر اساس راهنماي بیست و یكم كنفرانس توسعه و
محیطزیست كه در سال  1222در ریودوژانیروي برزیل برگزار
شد ،دانشگاهها مكلف شدهاند تا به طور ریشهاي و اساسی در
جهت مسوولیتپذیري و مشاركت عمومی در برنامههاي
توسعهاي همگون و سازگار با محیطزیست ،تغییر یابند .افزون بر
این ،از دانشگاهها خواسته شد تا نقش مهمی در آمادهسازي
جامعه براي تحلیل مباحث و دغدغههاي محیطزیستی داشته
باشند (احمدوند و نوريپور .)1362 ،به دو دلیل الزم است تا
دانشجویان از مباحث و مشكالت محیطزیستی آگاهی و شناخت
داشته باشند :اول ،آنها به تدریج ،پایگاههایی را در جامعه بهدست
خواهند آورد كه مستقیم یا غیرمستقیم میتواند پیامدهایی براي
محیطزیست داشته باشد ،مانند معلم ،وكیل ،سیاستگذار ،محقق
و  ....دوم ،آنها نیز باید سهم خود را براي محیطزیست جهانی ادا
كنند .به عبارتی ،رفتار و نگرش فرديشان نسبت به طبیعت و
محیطزیست در راستاي حفاظت از محیطزیست و توسعه پایدار
باشد ) .(Nath, 2011با وجود این ،نبود سیاست محیطزیستی
پایدار در نظام آموزش عالی ،ممكن است ترویج نگرش وسیع
دانشجویان نسبت به مسایل و مباحث محیطزیستی را مشكل
سازد و همچنین مدل اجتماعی را كه ما خود را با آن وفق
میدهیم را برهم زند ( .(Carvalh Maffia et al., 2011با
توجه به این كه شناسایی و تبیین نگرش دانشجویان نسبت به
محیطزیست بهعنوان قشر آگاه به مسایل روز ،به تربیت نسلی
آگاه به محیطزیست و مخاطرات آن و نحوهي مقابله با آن و
پذیرش و تعدیل سیاستهاي محیطزیستی ،كمک شایانی خواهد
كرد .پژوهش حاضر ،درصدد پاسخگویی به پرسشهایی مانند:
نگرش دانشجویان نسبت به محیطزیست چگونه است؟ رفتارهاي
محیط زیستیشان تا چه اندازه مسووالنه است و در نهایت ،چه
عوامل اجتماعی بر نگرش و رفتارهاي محیطزیستیشان
تاثیرگذار است؟
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مطالعات در حوزه آگاهی و رفتارهاي محیطزیستی نشان داده
است كه مساله آگاهی نسبت به محیطزیست تا حدودي
موضوعی وابسته به جنسیت است .بهعبارتی ،نگرش زنان نسبت
به محیطزیست به دلیل پیوند نزدیكی كه بین زنان و طبیعت
ممكن است وجود داشته باشد ،با نگرش مردان ،متفاوت است.
(احمدوند و نوريپور )1362 ،به تحلیل جنسیتی نگرش
محیطزیستی دانشجویان رشته كشاورزي دانشگاه یاسوج
پرداختند .یافتههاي این محققان نشان داد :به طوركلی
دانشجویان بدون در نظر گرفتن متغیر جنسیت ،داراي
نگرشهاي محیطزیستی مثبت و متوسطی میباشند .این درحالی
است كه تماس با منابع اطالعاتی محیطزیستی در آنها پایین
بودهاست .افزون بر این ،تفاوت معنیداري در نگرشهاي
محیطزیستی دانشجویان دختر و پسر بین سال اول و چهارم
دیده نشد .مدل رگرسیونی كه تحقیق مذكور از آن بهره گرفت
نیز مشخص نمود كه متغیرهاي جنسیت ،سال دانشگاهی ،تعداد
واحد گذرانده و رفاه اجتماعی به عنوان متغیرهاي پر اهمیت در
پیشبینی نگرش محیطزیستی دانشجویان موثر بودند .همچنین،
در خصوص ارزیابی میزان دانش و شناخت محیطزیستی در بین
گروهها یا دانشكدههایی كه نزدیكی بیشتري با مسایل
محیطزیستی یا از آن فاصله داشتند نیز تحقیقاتی صورت گرفت.
براي مثال (فردوسی و همكاران ،)1368 ،رابطه بین دانش
محیطزیستی و رفتارهاي حفاظت از محیط 202 ،دانشجوي
رشتههاي بهداشت محیط ،جغرافیاي طبیعی ،روانشناسی و تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی را مورد بررسی قراردادند .نتایج نشان داد:
دانشجویانی كه واحدهایی در زمینه محیطزیست گذراندهاند
(یعنی بهداشت محیط و جغرافیايطبیعی) ،رفتارهاي مسووالنه
بیشتري در مقایسه با دانشجویانی كه واحدهایی در این زمینه
نگذراندهاند (یعنی روانشناسی و تاریخ) داشتند( .صالحی و
همكاران ،)1320 ،به تحلیل كیفی میزان شناخت دانشجویان
مراكز آموزش عالی دولتی استان مازندران از پدیدهي تغییر آب و
هوا ،پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد كه شناخت پایه دانشجویان
از پدیدهي تغییر آب و هوا ،پایین و با تصورات غلط همراه بوده
است .با وجود این ،رشتههاي تحصیلی كه به نحوي ارتباط
نزدیكی با این پدیده داشتند (رشتههاي وابسته به علوم كشاورزي
و منابعطبیعی ،گروه آموزشی شیمی ،مهندسی برق) درک نسبی
از این پدیده داشتند ،)Carvalho Maffia et al., 2011( .در
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تحقیقشان دریافتند دانشجویانی كه رابطه نزدیكی با علوم
طبیعی داشتند نسبت به دانشجویان علوم انسانی و ریاضی
شناخت بهتري نسبت به مسایل محیطزیستی در سطح محلی و
جهانی داشتند ،(Aminrad et al., 2010) .به بررسی میزان
آگاهی محیطزیستی و نگرش دانشجویان ایرانی شاغل به
تحصیل در دانشگاههاي مالزي پرداختند .نتایج تحقیق آنان
حاكی از آگاهی متوسط دانشجویان بود ،درحالیكه نگرش
محیطزیستیشان باال بود .همچنین ،در این بررسی مشخص شد
كه تفاوت معنیداري میان دانشجویان دختر یا پسر وجود نداشته
است ،درحالی كه نتایج آگاهی محیطزیستی موكد آن بود كه
تفاوت معنیداري در میان سطوح مختلف آموزشی وجود دارد.
این روند با روند مشاهده شده براي وضعیت نگرش محیطزیستی
مشهود بود .تحلیل گروههاي سنی نیز نشاندهنده وجود تفاوت
در آگاهی و نگرش محیطزیستی بود .همچنین ،نتایج تحقیق
نشان داد كه رسانهها تاثیر مثبتی بر سطح آگاهی و نگرش
محیطزیستی بین دانشجویان دارند ،(He et al., 2011) .با بیان
تشدید مسایل محیطزیستی در كشور چین ،به بررسی میزان
دانش ،نگرش و رفتارهاي محیطزیستی جوانان چینی (سنین 18
تا  20سال) پرداختند .آنها با در نظر گرفتن سطوح متناقض
توسعه اقتصاد منطقهاي و مشكالت محیطزیستی در مناطق
شرقی و غربی چین ،تاثیر ناهمسانیهاي محیطزیستی را بر
آگاهی محیطزیستی دانشجویان بررسی كردند .دانشجویان حاضر
در نمونه با آنكه دانش محیطزیستی محدودي داشتند .اما،
نگرششان نسبت به محیطزیستی مثبت بود .با وجود آموزش
محیطزیستی نهادینه ،آگاهی محیطزیستی دانشجویان از مناطق
توسعهیافته باالتر از همتایانشان در مناطق كمتر توسعه یافته
بود .عالوهبر این ،تحقیقاتی نیز وجود دارند كه به ارزیابی نگرش
محیطزیستی دانشجویان و تعیین سازههاي موثر بر این نگرش
پرداختند .از جمله ) ،(Schmidt, 2007نقش آموزش محیطزیستی
را بر نگرش و رفتارهاي محیطزیستی دانشجویان با روش
آزمایش مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد :دانشجویانی كه در
آن دوره آموزشی شركت نداشتند (گروه كنترل) نمرات معنیدار
متفاوتی در پارادایم نوین محیطزیستی و رفتارهاي محیطزیستی
با دانشجویان گروه آزمایش كسب كردند .بر اساس نتایج بهدست
آمده ،آموزش محیطزیستی در افزایش نگرش و رفتارهاي
محیطزیستی مثبت نقش دارد و با شركت در دوره آموزشی،
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همبستگی میان نگرش و رفتارهاي آگاهانه ،افزایش می یابد.

) (Muderrisoglu & Altanlar, 2011با آزمون طیف پارادایم
اكولوژیكی بین  707دانشجو در تركیه دریافت كه دانشكده،
محل سكونت و جنسیت در نگرش و رفتارهاي مسووالنه
محیطزیستی تاثیر دارند ،)Aydin & Cepni, 2010( .نگرش
 231نفر از دانشجویان دانشگاه كارابوک تركیه را نسبت به
مسایل محیطزیستی را مورد بررسی قرار دادند و از طیف نگرش
مسایل محیطزیستی براي سنجش استفاده كردند .براساس نتایج
بهدست آمده ،دانشجویان نسبت به محیطزیست نگرش مثبت
داشتند و نگرش آنها به مسایل محیطزیستی متاثر از جنسیت و
رشته تحصیلی متفاوت بود و بین دانشجویان از جهت سالهاي
آموزشی تفاوتی وجود نداشت.
نظریهها و دیدگاههاي متعددي در زمینه مطالعه رابطه بین جامعه
و محیطزیست وجود دارد ،اما تحقیق حاضر بر یكی از نظریههاي
معاصر جامعهشناسی محیطزیست (پاراداي نوین محیطزیستی)
تمركز دارد .پارادایم نوین محیطزیستی مقیاسی براي سنجش
نگرش محیطزیستی است كه در حوزههاي آموزش محیطزیستی
كه تفاوتهاي موجود در رفتار یا نگرش به وسیلهي ارزشهاي
مبتنی بر آن یا جهانبینی ،تبیین میشود ،مورد استفاده قرار
میگیرد .این پارادایم بیش از نیم قرن است كه در ایاالت متحده
و در بسیاري از كشورهاي دیگر براي ارزیابی رابطه بین
جهانبینیهاي محیطزیستی نسبت به نگرشهاي مرتبط با
سیاست عمومی ،الگوهاي مشاركت خالق و رفتارهاي محیطزیستی
مورد استفاده قرار دارد .همچنین ،براي سنجش تاثیر اجراي
برنامههاي آموزش محیطزیستی بر جهانبینیهاي محیطزیستی
به كار گرفته میشود و به احتمال قوي ،پركاربرديترین مقیاس
سنجش ارزشها ،نگرشها و جهانبینیهاي محیطزیستی بوده
است ) .(Anderson, 2012از اواخر دهه  ،1280متفكران
رادیكال اقتصادي ،اقدام به طرح راه حلهاي نظري براي بحران
محیطزیستی در حال رشد در آمریكا و دیگر نقاط جهان نمودند.
بسیاري از صاحبنظران ،با بررسی دقیق سیستمهاي تولید
صنعتی و با دیدي انتقادي نتیجه گرفتند كه رشد نامحدود
اقتصادي كه بیشتر مدلها تصورش را دارند ،از نظر اكولوژیكی
ناممكن است ) .(Peraje, 1977تا پیش از این دوران،
جهانبینی مسلط غربی ،مردم را جدا از سایر موجودات و ارباب
تقدیر خود میدید .به نظر دیكنز ،پایه مباحث این دوران بر
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اساس تصورات غیراكولوژیكی بنا شده است ( Dickens,

 .(1992در واقع ،انسانهاي مدرن با این ایده بزرگ شده بودند
كه بشر از قوانین حاكم بر سایر موجودات مستثنی است .این نوع
نگرش كه معافیت بشر نام گرفت ) Catton & Dunlap,
 (1978آن جا گسترش یافت كه صنعتیشدن ،انسانها را به
پرواز بر فراز زمین و سفر به اقیانوسها قادر ساخت و اینكه بر
تمام محدودیتهایی كه به ظاهر به علت طبیعتشان بر آنها
تحمیل شده بود ،فایق آمدند ( Sutton, 2007; Arcury et al.,
 ،(1990معتقدند كه گزاره اصلی این چارچوب این است كه هر
جامعه اي یک پارادایم اجتماعی غالب دارد كه بر اساس تجربه
بنا شده و در ارزشها تجلی مییابد و به رفتار واقعی مرتبط است.
مشخصه پارادایم اجتماعی غالب كه طی قرنهاي متمادي در
جامعه غربی رشد یافتهاست ،پارادایم «معافیت بشر» است .در
این پارادایم ،انسانها معاف از قوانین طبیعت در نظر گرفته
میشوند و در واقع ،بر جهان طبیعی حكم میرانند .رشد نامحدود
انسان و اقتصاد پذیرفته شده است .با توجه به تاریخ توسعهطلبی،
پیشرفت تكنولوژیكی و باال رفتن استانداردهاي زندگی در جامعه
غربی طی این دوره ،میتوان علت رشد این جهانبینی را درک
كرد ،(Catton & Dunlap, 1978) .معتقدند كه پارادایم
«معافیت بشر» چنان نافذ و فراگیر بود كه بر روند تحقیق و
تیوري اجتماعی تاثیر گذاشته و همین امر سبب شده است تا تاثیر
محیططبیعی بر رفتار انسان و سازمان اجتماعی تا همین اواخر
مورد غفلت جامعه شناسان واقع شود.
) ،(Dunlap & Van Lire, 1978با وجودچیرگی یک پارادایم
اجتماعی ضد اكولوژیكی غالب در جامعه آمریكا ،از دهه ،1280
افكاري ظهور كردند كه این پارادایم اجتماعی غالب را به چالش
میكشیدند ،(Lain, 2004) .معتقد است كه اخالق جدید ،موجی
را در جریان اصلی تفكر محیطزیستی به راه انداخت و به صورت
یک پارادایم محیطزیستی جدید جا افتاد كه محدودیتهاي رشد
را تشخیص میداد و بر اهمیت تعادل طبیعت اذعان داشت.
دانالپ و ون الیر ،معتقدند كه در این دوره ،مباحث عمومی در
مورد اجتنابناپذیري «محدودیت رشد» ،لزوم رسیدن به یک
اقتصاد پایا ،اهمیت «حفظ تعادل طبیعت» و نیاز به رد این ایده
انسان محورانه كه طبیعت تنها براي استفاده انسانها وجود دارد،
مطرح شد .به نظر آنها ،چنین ایدهاي در كنار هم یک جهانبینی
را تشكیل میدهند كه به طور چشمگیري با جهانبینی حاصل از
پارادایم مسلط اجتماعی جامعه آمریكایی متفاوت است.

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،6شماره  ،11بهار و تابستان 1931

) ،(Dunlap & Van Lire, 1978به منظور تمایز این دیدگاه
جدید كه اختالفهاي اساسی با پارادایم اجتماعی غالب دارد ،آن
را پارادایم نوین محیطزیستی نامیدند .وجود پارادایم نوین
محیطزیستی سبب شكلگیري نگرش مثبت افراد به سمت
رفتارهاي حامی محیطزیست میشود .علت دیگر براي نامگذاري
این رویكرد به رویكرد نوین محیطزیستی ،آن است كه دانالپ و
همكارش با مقایسه این رویكرد جدید با رویكرد قبلی كه طی
سالهاي بسیار طوالنی در جامعه آمریكایی و غربی مسلط بود،
این رویكرد جدید را پارادایم نوین محیطزیستی نامیدند .از زمان
ابداع این پارادایم تاكنون ،كمتر از نیم قرن سپري شده ولی
تاكنون هیچ رویكرد جایگزینی براي آن پیدا نشده و بنابراین،
هنوز هم تحت عنوان پارادایم نوین محیطزیستی معروف است.
در حقیقت ،می توان انتظار داشت كه با پیدایش احتمالی پارادایم
نوین دیگر ،پارادایم مورد نظر دانالپ دیگر جدید نبوده و جاي
خود را به پارادایم نوینی خواهد داد كه در مقایسه با همتایان
حاضر نوین خواهد بود .در حال حاضر ،عالیمی از ظهور چنین
پارادایمی مشاهده نمی شود و لذا ادعاي دانالپ مبنی بر نو بودن
پارادایم هنوز به قوت خود باقی است ).(Salehi, 2010
مواد و روشها
پژوهش حاضر ،به روش پیمایش انجام شده است و گردآوري
اطالعات آن با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفت .با توجه به
این كه موضوع اصلی پیرامون نگرش دانشجویان میباشد.
بنابراین ،واحد تحلیل در تحقیق حاضر فرد پاسخگو (دانشجویان)
بوده و سطح تحلیل در این مطالعه ،خُرد میباشد .جامعه آماري
تحقیق حاضر شامل كلیه دانشجویان حاضر در مراكز آموزش
عالی استان مازندران (دانشگاه مازندران در بابلسر ،دانشگاه
صنعتی نوشیروانی در بابل ،دانشگاه علوم كشاورزي در ساري،
دانشگاه علوم پزشكی در بابل و دانشگاه دامپزشكی آمل) 11000
نفر بودند كه در سال تحصیلی  20 – 21مشغول به تحصیل
بودند .با توجه به گستردگی جامعه آماري ،با استفاده از فرمول
منطقی كوكران و روش نمونهگیري طبقهاي متناسب660 ،
دانشجو به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .پس از گردآوري
دادهها و حذف پرسشنامههاي بیپاسخ و داراي اریب پاسخگویی،
این تعداد به  618نفر تقلیل پیدا كرد .دادهها پس از جمعآوري،
ویرایش و پردازش نهایی توسط نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل
شد .جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوري استفاده شد.
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این اعتبار مبتنی بر داوري و قضاوت متخصصان است .براي
بهدست آوردن میزان روایی از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد
كه نتایج آن در جدول ( ،)1منعكس شده است.
جدول ( :)1تعداد گويه ها و آلفای كرونباخ متغيرهای
مستقل و وابسته
متغيرها
رفتارهاي محیطزیستی مسووالنه
نگرش محیطزیستی

تعداد

ضريب روايی

گويهها
20
12

(آلفا كرونباخ)
0/77
0/70

فرضيههای تحقيق

فرضیه اصلی تحقیق این است كه بین پارادایم یا نگرش نوین
محیطزیستی و رفتار محیطزیستی رابطه وجود دارد .با توجه به
پیشینه تحقیق میتوان چندین فرضیه فرعی نیز طرح كرد كه به
شرح زیر است:
 بین جنسیت و نگرش و رفتارهاي محیطزیستی رابطه مثبت
وجود دارد.
 بین دانشكده محل تحصیل و نگرش و رفتارهاي محیطزیستی
رابطه معنیدار وجود دارد.
 بین گروههاي آموزشی دانشجویان و نگرش و رفتارهاي
محیطزیستی رابطه معنیدار وجود دارد.
 بین محل سكونت دانشجویان و نگرش و رفتارهاي محیطزیستی
رابطه وجود دارد.
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اجتماعی بر حسب شرایط و ضرورتهاي خاص اجتماعی و
فرهنگی ،برخورد متفاوتی نسبت به محیطزیست دارند .این
برخوردها و رفتارها ممكن است كامالً منفی و بر ضد
محیطزیست و یا برعكس كامالً مثبت و موافق محیطزیست
باشد (امامقلی .)1362 ،در این بررسی ،رفتارهاي محیطزیستی در
سه بعد مصرف ،فعالیت و بازیافت طبقهبندي و براي هر بعد،
پرسشهایی در نظر گرفته شد.
يافتهها

 -مشخصات كلی پاسخگويان 








از مجموع  618نفر دانشجو 322 ،نفر ( 00درصد) مرد و 077
نفر (تقریبا ً  80درصد) زن بودند.
بیشترین تعداد پاسخگویان از گروههاي آموزشی منابعطبیعی،
 70نفر (7/8درصد) ،علوم زراعی  06نفر (7/3درصد) بود.
بیشترین تعداد دانشجویان متعلق به دانشكدههاي علوم
كشاورزي  20نفر ( 13/0درصد) ،مهندسی عمران  76نفر (10
درصد) ،علوم انسانی و اجتماعی  70نفر (2/7درصد) و علوم
اقتصادي و اداري  86نفر (6/7درصد) بود.
بیشترین تعداد دانشجویان در ترم دوم 176 ،نفر (26/1
درصد) ،مشغول به تحصیل بودند.
از مجموع  618نفر از دانشجویان 827 ،نفر ( 61/7درصد)
دانشجویان ساكن شهر و  107نفر ( 16/7درصد) ساكن
روستا بودند.

تعريف مفاهيم

نتايج توصيفی

پارادایم نوین محیطزیستی :مقصود از پارادایم یا نگرش نوین
محیطزیستی ،نوعی نگرش نسبت به محیطزیست می باشد كه
بر اساس آن فرد معتقد است :انسان بر طبیعت غلبه ندارد؛ بین
انسان و طبیعت باید تعادل وجود داشته باشد؛ همچنین براي رشد
و توسعه اقتصادي محدودیت وجود دارد ( Dunlap & Van
 .(Lier, 1978براي سنجش و اندازهگیري این مفهوم از 12
پرسش كه براي سنجش جهانبینی محیطزیستی افراد طراحی
شده ،استفاده شده است.
رفتارهاي محیطزیستی مسووالنه :رفتارهاي محیطزیستی
مجموعهاي از كنشهاي افراد جامعه نسبت به محیطزیست است
كه طیف وسیعی از احساسات ،تمایالت و آمادگیهاي خاص
براي رفتار نسبت به محیطزیست را شامل می شود .افراد هر

اكثر دانشجویان در رفتارهاي مصرفی خود ،تا حد بسیار پایینی،
معیارهاي محیطزیستی را مورد توجه قرار دادند (میانگین از كل
 .)2/86در بررسی حاضر ،باالترین رتبه ( 17/8درصد) به خواندن
برچسب محصوالت جهت اطمینان حاصل كردن از سالمت
محیطزیستی آنها و بعد استفاده از حمل و نقل عمومی و
كمترین درصد مشاركت در تغییر روند مصرف محصوالت براي
حفظ محیطزیست مربوط بود .این نشان میدهد :باید سطح
آگاهی محیطزیستی دانشجویان را افزایش داد .همچنین ،میزان
مشاركت دانشجویان در فعالیتهاي نهادي محیطزیستی ،پایین
بود .بهطوري كه بیشترین سهم آنها براي حفظ محیطزیست رأي
دادن به افرادي است كه مسایل محیطزیستی را در سیاستهاي
اجرایی مالک قرار میدادند ( 12/2درصد) و كمترین میزان
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مشاركت آنها در فعالیتهاي نهادي محیطزیستی به انعكاس
نظرها و پیشنهادها به مسوولین بر میگشت ( 3/8درصد) .یافتهها
نشان داد كه دانشجویان چندان مشاركتی در بازیافت زبالههاي
خشک نداشتند (میانگین از كل =  .)2/32بیشترین سهم
مشاركتشان نیز به تفكیک قوطی و شیشههاي قابل بازیافت بر
میگشت ( 12/7درصد) .با توجه به اینكه عمل بازیافت در خانه
میتواند تا سطح بسیار باالیی در هزینههاي بازیافت صرفهجویی
حاصل كند و به حفظ پوشش جنگلی كمک نماید و از تولید مواد
آالینده كه به الیه اوزن لطمه وارد میكند ،جلوگیري به عمل
آورد ،آشناسازي دانشجویان با این فرایند میتواند اثربخش باشد.
همچنین ،در این بررسی مشخص شدكه  70درصد دانشجویان
نسبت به محیطزیست ،نگرش مثبت دارند.

نتايج تحليلی

پیش از آزمون فرضیهها ،رعایت برخی از پیشفرضها مانند نوع
توزیع (نرمال یا غیرنرمال) ،مقیاس دادهها (اسمی ،ترتیبی،
فاصلهاي یا نسبی) ،تعداد گروهها ،استقالل گروهها و تعداد
متغیرها الزم است (امامقلی .)1362 ،بنابراین ،قبل از آزمون
فرضیهها الزم است كه نرمال بودن متغیر وابسته (نگرش
دانشجویان به محیطزیست) آزمون شود .مقدار آزمون كالماگروف
سمینروف 1/87 ،و سطح معنیداري براي این متغیر برابر با
 0/007است .چون مقدار سطح معنیداري بهدست آمده ،كمتر از
 0/07است ،پس ،توزیع مشاهده شده با توزیع مورد انتظار
یكسان نیست .بنابراین ،براي آزمون فرضیهها باید از آزمونهاي
ناپارامتري بهره گرفته شود.
 بررسی رابطه میان نگرش محیطزیستی و رفتارهايمحیطزیستی

جدول ( :)2شاخص آماری ضريب همبستگی اسپيرمن
متغير مستقل
پارادایم نوین محیطزیستی

نام آزمون
ضریب همبستگی اسپیرمن

مقدار آزمون
0/070

سطح معنی داری
**0/037

 **آزمون در سطح  0/07معنادار است.
همانطوركه در جدول ( )2مالحظه میشود ،بین نگرش
محیطزیستی و رفتارهاي محیطزیستی ،رابطه مستقیم اما ضعیفی
وجود دارد .بهعبارتی ،هرچه افراد نگرش مثبتی به محیطزیست
پیدا كنند ،رفتارهاي مسووالنه محیطزیستیشان نیز افزایش پیدا
میكند.
 بررسی تفاوتها بین نگرش و رفتار محیطزیستی و جنسیت جدول ( :)3تحليل واريانس نگرش محيطزيستی
بر حسب جنسيت
متغير

من ويتنی

سطح معنیداری

نگرش نوین محیطزیستی

8/70

**0/017

** در سطح  0/07معنادار است.
بر اساس داده هاي جدول ( ،)3بین متغیر اصلی از لحاظ جنسیتی
تفاوت وجود دارد .با  22درصد اطمینان میتوان گفت كه
دانشجویان دختر و پسر نگرش متفاوتی نسبت به محیطزیست
دارند .یكی از عناصر اصلی در خطمشیهاي اكوفمنیست ،این
است كه زنان رابطهي خاص و «ضروري» با طبیعت دارند كه

حامل دانش منحصربه فردي از محیططبیعی براي آنهاست.
چنانچه این درست باشد ،در آنصورت باید انتظار داشتهباشیم
كه زنان نسبت به مردان در محیطزیستگرایی ،نقش
برجستهتري را ایفا كنند (.)Sutton, 2007
نتیجه حاصل از آزمون جدول ( ،)0نشان میدهد بین رفتارهاي
محیطزیستی و ابعاد سهگانهي آن برحسب جنسیت ،تفاوت
معناداري وجود دارد .براساس رتبه میانگین ،دانشجویان پسر
نسبت به دانشجویان دختر ،رتبه باالتري را در رفتارهاي
محیطزیستی و ابعاد آن كسب كرده بودند.
سطح معنیداري كه در جدول ( )7آمده است ،براي محل
سكونت و نگرش محیطزیستی نیز تفاوتی را میان این دو متغیر
نشان نمیدهد .بهعبارتی ساكن شهر یا روستا بودن در جهانبینی
مثبت داشتن نسبت به محیطزیست ،تاثیري ندارد.
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جدول ( :)4تحليل واريانس رفتارهای محيطزيستی و ابعاد آن بر حسب جنسيت
باالترين رتبه ميانگين

متغير

مرد
002/81
037/72
007/38
001/72

رفتارهاي محیطزیستی
بعد مصرف
بعد فعالیت
بعد بازیافت

سطح معنی

من ويتنی

داری

زن
387/27
377/32
370/12
372/00

*0/00
*0/00
*0/00
*0/00

8/11
8/70
8/27
8/37

*در سطح 0/01معنادار است .
 بررسی تفاوتها بین نگرش و رفتار محیطزیستی و محل سكونت جدول ( :)5تحليل واريانس نگرش محيطزيستی بر حسب محل سکونت
متغير

باالترين رتبه ميانگين

نگرش محیطزیستی

مقدار آزمون

شهر

روستا

من ويتنی

377/30

386/16

0/07

سطح معنیداری
0/72

جدول ( :)6تحليل واريانس رفتارهای محيطزيستی و ابعاد آن بر حسب محل سکونت
متغير

باالترين رتبه ميانگين

رفتارهاي محیطزیستی
بعد مصرف
بعد فعالیت
بعد بازیافت

شهر
382/27
372/22
027/00
010/70

من ويتنی

روستا
028/62
013/38
382/20
372/27

سطح معنی داری
*0/00
**0/00
*0/00
**0/03

3/71
3/62
3/70
3/66

* در سطح 0/01معنادار است  ** .در سطح 0/07معنادار است .
هستند ،به رفتارهاي محیطزیستی بهویژه در ابعاد مصرف ،فعالیت
و بازیافت ،اهمیت بیشتري میدهند.

نتایج آزمون در جدول ( ،)8نشانمیدهد كه بین محل سكونت و
رفتارهاي محیطزیستی و ابعاد آن تفاوت معنادار وجود دارد .با
اطمینان باالیی میتوان گفت كه دانشجویانی كه ساكن روستا

 -بررسی تفاوت ها بین نگرش و رفتار محیطزیستی بر حسب دانشكده

جدول ( :)7تحليل واريانس نگرش محيطزيستی بر حسب دانشکده
متغير

فراوانی

باالترين رتبه ميانگين

كروسکال واليس

درجه آزادی

سطح معنیداری

نگرش محیطزیستی

32
72
20

332/23
331/72
330/27

12/02

10

0/18




سطح معنیداري در جدول ( ،)7نشان میدهد كه بین نگرش
محیطزیستی و دانشكده محل تحصیل دانشجویان ،رابطه معنادار

وجود ندارد .اما ،رتبههاي میانگین حاكی از آن است كه
دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشكده هاي بهداشت محیط،
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دانشكده مهندسی عمران و منابع طبیعی باالترین رتبهها را

كسب كردهاند.

جدول ( :)8تحليل واريانس رفتارهای محيطزيستی و ابعاد آن بر حسب دانشکده
متغير

فراوانی

باالترين رتبه ميانگين

كروسکال واليس

درجه آزادی

سطح معنیداری

02
28
02
02

382/62
360/80
380/86
300/06

870/17
718/20
636/2
22.30

10
10
10
10

12/10
*0/018
0/037
0.072

رفتارهاي محیطزیستی
بعد مصرف
بعد فعالیت
بعد بازیافت

*در سطح  0/07معنادار است.
بر اساس جدول ( ،)6بین رفتارهاي محیطزیستی و دانشكده
تفاوت معنیدار وجود ندارد و تنها تفاوت ممكن در بعد مصرف
است .اما ،رتبههاي میانگین جالب توجه هستند .بهطوريكه
دانشجویان دانشكده منابعطبیعی در رفتارهاي محیطزیستی و

همچنین در ابعاد فعالیت و بازیافت باالترین رتبه و دانشجویان
دانشكده الهیات باالترین رتبه را در بعد مصرف به خود اختصاص
دادند.



 بررسی تفاوت ها بین نگرش و رفتار محیطزیستی و گروه هاي آموزشی جدول ( :)9تحليل واريانس نگرش محيطزيستی و ابعاد آن بر حسب گروه های آموزشی
متغير
نگرش محیطزیستی

فراوانی
12

باالترين رتبه ميانگين
162/20

كروسکال واليس
18/17

درجه آزادی
11

سطح معنیداری
0/13

جدول ( :)11تحليل واريانس رفتارهای محيطزيستی و ابعاد آن بر حسب گروه های آموزشی
متغير
رفتارهاي محیطزیستی
بعد مصرف
بعد فعالیت
بعد بازیافت

فراوانی
20
27
77
77

باالترين رتبه از ميانگين
321/62
033/83
367/23
361/00

كروسکال واليس
36/22
00/10
27/10
26/38

درجه آزادی
12
12
12
12

سطح معنیداری
*0/00
*0/00
1/10
0/07

*در سطح  0/01معنادار است.
نتیجه آزمون در جدول ( ،)2براي نگرش محیطزیستی حاكی از
عدم وجود تفاوت بین گروههاي آموزشی است.
بر اساس نتایج آزمون جدول ( ،)10به جز بعد فعالیت و بازیافت،
در رفتارهاي محیطزیستی و بعد مصرف در بین گروههاي
آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد .رتبههاي میانگین نیز نشان
میدهد كه در رفتارهاي محیطزیستی ،دانشجویان علوم قرآنی،
در بعد مصرف گروه آموزشی بهداشت محیط ،بعد فعالیت گروه
آموزشی منابعطبیعی و در بعد بازیافت دانشجویان گروه آموزشی
منابعطبیعی ،باالترین رتبهها را كسب كردند.

بحث و نتيجهگيری
آنچه الزمه تغییر رفتار ،توسعه صالحیت و مشاركت دانشجویان
براي حفظ محیطزیست است ،افزایش دانش ،تغییر ارزشها و
ارتقاي توانمندي است تا شرایط مناسبی براي ایجاد همبستگی و
هماهنگی بین دانشجویان و محیطزیست فراهم شود
( .)Carvalho Maffia et al., 2011دراین بررسی ،سعی شد
تا نگرش و رفتارهاي محیطزیستی دانشجویان و عوامل اجتماعی
موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد .بر اساس یافتههاي توصیفی،
نگرش دانشجویان نسبت به محیطزیست به نسبت باال بود.

بررسی نگرش و رفتار مسووالنه دانشجویان نسبت به محیطزیست ...

بررسی (احمدوند و نوريپور1362 ،؛
 )Altanlar, 2011نیز نشان داد كه دانشجویان نگرش مثبت و
متوسطی به محیطزیست داشتند .همچنین ،میزان مشاركت
دانشجویان در رفتارهاي محیطزیستی در حد پایین بود.
بهطوريكه در فعالیتهاي نهادي و مصرفی كمترین میزان
مشاركت و در فعالیت بازیافت ،میزان مشاركت ،نسبی (در
حدمتوسط) بود .در بررسی ( Muderrisoglu & Altanlar,
 )2011در تركیه ،دانشجویان مشاركت نسبی ( 73درصد) در
مصرف محیطزیستی داشتند كه باالترین آن به استفاده از
سیستم حمل و نقل عمومی بر میگشت .در بررسی
( ،)Muderrisoglu & Altanlar, 2011میزان مشاركت
دانشجویان در بازیافت 37 ،درصد و در بررسی (علويمقدم و
دلبري ،)1366 ،سطح مدیریت دانشجویان بر مواد زاید جامد ،در
حد متوسط ( 00درصد) بود .در بررسی ((Yildiz et al., 2011
نیز  06/7( ،درصد) پاسخگویان اعالم كردهبودند كه در تفكیک
انواع زبالههاي خشک مشاركت دارند و تنها ( 28درصد) روزنامه
باطله را نگهداري میكردند .در بررسیكیفی نگرش دانشجویان
نسبت به تغییرات جهانی آب و هوا كه توسط (صالحی و
همكاران )1320 ،انجام شده بود ،میزان اعتماد دانشجویان به
فعالیتهاي محیطزیستی و سیاستهاي دولت ،پایین بود .در
واقع ،میتوان گفت كه نگرش ،ارزشها و مسوولیتپذیري افراد
در قبال محیطزیست ،تحت تاثیر طرز تلقی آنها از روابط اعتماد
آمیز آن دسته از سازمانهایی قرار دارد كه مسوولیت رسمی در
قبال محیطزیست دارند .این نكته ،میتواند عملكرد ضعیف
دانشجویان در فعالیتهاي نهادي محیطزیستی را توجیه نماید.
بررسی نگرش و رفتارهاي محیطزیستی دانشجویان بر حسب
جنسیت نشان داد كه بین دانشجویان دختر و دانشجویان پسر از
جهت نگرش و رفتار محیطزیستی ،تفاوت معنادار وجود دارد.
بهطوري كه دانشجویان دختر در نگرش نمره باال اما در رفتار
نمره پایین را كسب كرده بودند .این نتیجه با بررسی ( Aydin
& Muderrisoglu

) & Cepni, 2010; Muderrisoglu & Altanlar, 2011

همسویی داشت .درحالیكه در بررسی (احمدوند و نوريپور،
1362؛  ،)Aminrad et al., 2010تفاوت معنیداري در نگرش
محیطزیستی دانشجویان دختر و پسر وجود نداشت.
براي اینكه نگرش محیطزیستی به رفتار مسووالنه ختم شود،
باید در سطح كالن و خرد ،اقدامهایی صورت گیرد .بر اساس
بررسی (صالحی و همكاران )1320 ،یكی از علل عدم وجود
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رفتارهاي محیطزیستی مسووالنه دانشجویان براي تقلیل آثار
تغییر آب و هوا ،عدم وجود فرصتهاي حمایت بود .دانشجویان
در مصاحبههاي خود به نبود امكانات و یا وجود امكانات كم براي
مشاركت در سیاستهاي كمكربن اشاره داشتند .همچنین ،بر
اساس نظریه عدم توازنشناختی لیون فستینگر ،زمانی كه
نیروهاي خارجی كه شخص را به انجام عملی مغایر با
نگرشهایش وادار میكند ،قوي باشند ،عدم توازن بین نگرش و
رفتار حداقل است .چنانچه آن نیروها ضعیف باشند یا به شیوهاي
آنها عمل كنند یا او آن را انجام میدهد ،عدم توازن بزرگ خواهد
بود ) .(Norton et al., 2003براي تغییر نگرش دانشجویان
میتوان از سه طریق بهره گرفت :افزودن باورهاي هماهنگ
(توجیه) ،تغییر نگرش نامتوازن و تغییر رفتار .نگرش دانشجویان
بر حسب محل سكونت تفاوتی با هم نداشت ،اما از حیث
رفتارهاي محیطزیستی ،دانشجویان روستایی نمرات باالتري را
كسب كرده بودند .دانشجویانی كه ساكن روستا هستند ،به
رفتارهاي محیطزیستی بهویژه در ابعاد مصرف ،فعالیت و بازیافت،
اهمیت بیشتري داده بودند( .صالحی و همكاران )1320 ،نیز در
تحلیل كیفی خود دریافتند دانشجویان ساكن روستا به دلیل
برخورداري از دانش محلی ،تغییر آب و هوا را در سطح محلی
بهتر درک میكردند .بررسی ( Muderrisoglu & Altanlar,
 )2011نیز این تفاوت را نشان داد .بهنظر میرسد روستاییان
بهدلیل پیوستگی زندگی و شغلشان با منابعطبیعی روستا ،بهتر
میتوانند تغییر در محیطزیست را حس كنند .آنها نوعی
همزیستی با طبیعت روستا دارند .دانشجویانی كه ساكن روستا
هستند ،میتوانند یک پل ارتباطی میان شبكه روستا و شبكه
علمی باشند .چرا كه آنها بهعنوان یک فرد بومی با تعاریف،
اصطالحات سنتی و بومی كه براي كارشناسان فهمشان دشوار
است ،آشنا هستند و میتوانند بهعنوان گروههاي آموزشدهنده
بهكار گرفته شوند.
همچنین ،نتایج نشان داد كه بین نگرش محیطزیستی و دانشكده
رابطه معناداري وجود ندارد .با وجود این ،دانشجویان دانشكده
منابعطبیعی در رفتارهاي محیطزیستی و همچنین در ابعاد فعالیت
و بازیافت باالترین رتبه و دانشجویان دانشكده الهیات باالترین
رتبه را در بعد مصرف به خود اختصاص دادند .با توجه به اینكه
دانشجویان دانشكده الهیات در نگرش و رفتارهاي محیطزیستی
رتبههاي باالیی را به خود اختصاص دادند ،میتوان در
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بررسیهاي بعدي متغیر مذهب را نیز گنجاند ) Schmidt,

 (2007با بررسی نگرش دانشجویان بومی آمریكاي التین كه در
دانشگاه تگزاس ایاالت متحده مشغول به تحصیل بودند دریافتند
كه مذهب از متغیرهاي كلیدي در تبیین نگرش محیطزیستی
است( .فردوسی و همكاران1368،؛ صالحی و همكاران1320،
;Muderrisoglu & CarvalhoMaffia et al., 2011
 )2010; Altanlar, 2011; Aydin & Cepniنیز دریافتند كه

از جهت نگرش و رفتارهاي محیطزیستی بین دانشكدهها تفاوت
وجود دارد .این تفاوت در ابعاد نگرش و رفتارهاي محیطزیستی
بر حسب گروههاي آموزشی محرزتر بود .بهطوريكه هرچه
نگرش و رفتارها به طبیعت و محیط نزدیكی بیشتري پیدا
میكرد ،گروههاي مرتبط با علوممحیطی ،منابعطبیعی،
كشاورزي ،نمرات باالتري را در ابعاد نگرش و رفتارهاي
محیطزیستی كسب میكردند2010; Aminrad et al, 2010( .
 )Aydin & Cepni,نیز دریافتند كه بین گروهها و رشتههاي
تحصیلی از جهت نگرش رفتارهاي محیطزیستی تفاوت وجود
دارد .
نتایج همچنین نشان داد كه بین نگرش و رفتارهاي محیطزیستی
رابطه معنادار وجود دارد ،اما این رابطه بسیار ضعیف است.
( )Muderrisoglu & Altanlar, 2011نیز دریافت كه بین
نگرش و رفتارهاي محیطزیستی مسووالنه رابطه معناداري وجود
داشته است .برخی از محققان مانند (صالحی و خوشفر)1362 ،
استدالل كردند كه احراز نمرهي باال در نگرش محیطزیستی
نشان دهندهي جهتگیري زیست بومگرایانه است كه قاعدتاً باید
منجر به باورها و نگرشهاي محیطزیستی شود .اگرچه چنین
باورهایی ممكن است به نوبهي خود بر رفتار تاثیر بگذارند اما
موانع و امكاناتی كه در شرایط خاص بر رفتار محیطزیستی تاثیر
میگذارند مانع از این میشوند كه ما انتظار رابطه قوي بین
پارادایم نوین محیطزیستی و رفتار را داشتهباشیمOjedokun ( .
 ،)& Balogun, 2010معتقداند كه براي ایجاد رابطه نیرومند
بین نگرش و رفتارهاي محیطزیستی مسووالنه ،نیاز به گرفتن
مشاوره از كارشناسان خبره در حوزه نگرشهاي انسانی مانند
روانشناسان محیطزیست ،روانشناسان اجتماعی و سایر
رشتههاي مرتبط است تا بتوان استراتژيهاي تغییر نگرشی را
طراحیكرد تا با تقویت عزتنفس و درک از خود ،رفتارهاي
محیطزیستی مسووالنه را تقویت نمود.
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پيشنهادها
همانطور كه مالحظه شد ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد كه
نگرش و رفتارهاي محیطزیستی دانشجویان در سطح به نسبت
پایینی قرار دارد .با توجه به اینكه دستیابی به توسعه پایدار و
حفاظت از محیطزیست مستلزم ارتقاي نگرش و رفتارهاي
محیطزیستی است ،بنابراین براي دستیابی به این مهم الزم
است راهحلهایی در پیش گرفته شود تا وضعیت موجود نگرش و
رفتارهاي محیطزیستی بهبود یابد .از جمله این راهحلها ،افزایش
آموزشهاي محیطزیستی در نظام آموزش عالی كشور میباشد.
به عبارت دیگر ،الزم است برنامهریزي آموزشی به گونهاي
تدوین شود تا آشنایی دانشجویان ،كاركنان نظام آموزش عالی با
توسعه پایدار را تضمین نماید .در این خصوص( ،پالمر)1320 ،
معتقد است برنامهریزي آموزشی موثر و اجراي آن براي یادگیري
مطلوب ،مستلزم داشتن یک مدل تلفیقی براي سازماندهی
آموزش محیطزیست است .به نظر او ،برنامه آموزش
محیطزیست ،بر پایه سه دسته فعالیتها صورت میگیرد :دسته
اول ،فعالیتهاي مربوط به آموزش درباره محیطزیست میباشد.
دسته دوم ،شامل فعالیتهایی است كه آموزش را از طریق خود
محیطزیست صورت میدهد و دسته سوم شامل فعالیتهایی
است كه آموزش را براي محیطزیست انجام میرساند .توجه به
هر یک از این اجزاي اصلی برنامهریزي در هر یک از سطوح
آموزشی ضروري است .بدینترتیب ،زمانیكه آموزش درباره
محیطزیست صورت میپذیرد ،كسب آگاهی و شناخت درباره
محیطزیست نه تنها فراگیران را قادر میكند اطالعاتی دربارهي
مفاهیم و واقعیتها بهدست آورند ،بلكه به آنها كمک میكند تا با
شناختی آگاهانه به ارزیابی انتقادي مسایل و موقعیتها بپردازد.
همچنین ،در دسته دوم ،یعنی آموزش محیطزیستی از طریق كار
كردن در محیطزیست و یا از طریق محیطزیست ،موجب كسب
تجربه دست اول از سوي دانشجویان شده و با پاالیش
مهارتهاي مورد نیاز براي پژوهش ،برقراري ارتباط با
محیطزیست و مذاكره براي ارتقاي فعالیتهاي محیطزیستی ،در
عمل و بهواسطه تجربه زیست شده ،دانش و آگاهی محیطزیستی
دانشجویان افزایش خواهد یافت و در نهایت ،از بعد سوم،
زمانیكه آموزش براي محیطزیست باشد ،اینگونه فراگیري با
توسعه گرایشها و ارزشها اعم از عناصر و ایدههاي مربوط به
درک انسان و نیز رفتار مورد نیاز براي ایجاد الگوهاي زندگی

بررسی نگرش و رفتار مسووالنه دانشجویان نسبت به محیطزیست ...

پایدار موجبات ارتقاي رفتارهاي حفاظت محیطزیست را فراهم
میآورد.
بدینترتیب ،مشكل وضعیت نامطلوب نگرش و رفتار
محیطزیستی در بین دانشجویان را میتوان با اتخاذ سیاست
آموزشی متناسب در جهت حفظ و ارتقاي محیطزیست تدوین
نمود و با همكاري بین رشتهاي ،زمینههاي ارتقاء نگرش و
رفتارهاي محیطزیستی دانشجویان را در راستاي دستیابی به
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توسعه پایدار هموار نمود ).(Clark, 2010

تشکر و قدردانی
از مسووالن محترم دانشگاههاي مورد بررسی ،كاركنان آنها و به
ویژه از دانشجویان عزیزي كه در مرحله گردآوري دادهها
همكاري نمودند و نیز از زحمات بسیار ارزندة آقاي علی مهدوي
تشكر میشود.
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