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 چکيده 
گذاري و سیاست و تاثیر گذار جامعه، گامی اساسی و مهم دربه عنوان قشر آگاه  زیستمحیط شناسایی و تبیین نگرش دانشجویان نسبت به

. پژوهش باشدمیمحیطزیست هاي بله با آن و پذیرش و تعدیل سیاستي مقاو مخاطرات آن و نحوهزیست به محیطتربیت نسلی آگاه 
 ،قبراي انجام تحقی .دانشجویان مراكز آموزش عالی استان مازندران صورت گرفتزیستی محیطدف سنجش نگرش و رفتارهاي با ه ،ضرحا

ازندران، صنعتی دانشگاه م) هاي استان مازندران. جامعه آماري تحقیق حاضر را دانشجویان دانشگاهاز روش پیمایش استفاده شده است
كه با استفاده از روش  دهندپزشكی بابل( تشكیل میپزشكی آمل و دانشگاه علوم، دانشگاه داماورزي ساريبابل، دانشگاه علوم كش نوشیروانی

نگرش و رفتار كه دهدنتایج تحقیق نشان میان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. آنها به عنو از نفر 618اي تعداد گیري طبقهنمونه
بین نگرش و رفتار  عالوه براین، نتایج آزمون همبستگی نشان داد كه. ی قرار داردنسبت پایینبه دانشجویان در سطح زیستی محیط
جنسیت با هم متفاوت است. در  بر حسب زیستیمحیطنگرش و رفتار  حاكی از آن است كهرابطه مثبت وجود دارد. یافته ها  زیستیمحیط
، اما در مقابل، یكسان استبر حسب محل سكونت و دانشكده  تیزیسمحیطكه، متغیر نگرش در حالیدهد ، نتایج تحقیق نشان می نهایت

 بر حسب محل سكونت و دانشكده متفاوت می باشد.  زیستیمحیطمتغیر رفتار 
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  سرآغاز
و نیز  زیستیمحیطنقش عوامل انسانی براي مقابله با مشكالت 

 هاي مناسب امروزه بیش از پیش مورد توجهحلیافتن راه
 ( & Shivakumar تظران و اندیشمندان قرار گرفته اسنصاحب

(Vamadevapp, 2011. ق یكارهاي مطلوب براي فایكی از راه
، تربیت و آموزش نیروي انسانی زیستیمحیطهاي آمدن بر چالش

. در مطلوب و پایدار است زیستیمحیطآموخته با نگرش دانش
كنفرانس توسعه و  همین راستا و بر اساس راهنماي بیست و یكم

برگزار  رزیلبدر ریودوژانیروي  1222كه در سال  زیستمحیط
اي و اساسی در اند تا به طور ریشهمكلف شدهها ، دانشگاهشد

هاي پذیري و مشاركت عمومی در برنامهولیتوجهت مس
، تغییر یابند. افزون بر زیستمحیطزگار با اي همگون و ساتوسعه

سازي ها خواسته شد تا نقش مهمی در آمادهاز دانشگاه ،این
داشته  زیستیمحیطهاي هجامعه براي تحلیل مباحث و دغدغ

به دو دلیل الزم است تا . (1362، پورورياحمدوند و ن) باشند
آگاهی و شناخت  زیستیمحیطدانشجویان از مباحث و مشكالت 

دست هایی را در جامعه به: اول، آنها به تدریج، پایگاهباشند داشته
 تواند پیامدهایی برايخواهند آورد كه مستقیم یا غیرمستقیم می

گذار، محقق ، وكیل، سیاستمانند معلم ،داشته باشد زیستمحیط
جهانی ادا  زیستمحیط. دوم، آنها نیز باید سهم خود را براي ...و 

شان نسبت به طبیعت و ، رفتار و نگرش فرديكنند. به عبارتی
و توسعه پایدار  زیستمحیطدر راستاي حفاظت از  زیستمحیط

 زیستیمحیطسیاست  این، نبودبا وجود . (Nath, 2011) دباش
، ممكن است ترویج نگرش وسیع پایدار در نظام آموزش عالی

را مشكل  زیستیمحیطل و مباحث یدانشجویان نسبت به مسا
چنین مدل اجتماعی را كه ما خود را با آن وفق سازد و هم

با  .Carvalh Maffia et al., 2011)) دهیم را برهم زندمی
ایی و تبیین نگرش دانشجویان نسبت به كه شناس توجه به این

، به تربیت نسلی ل روزیعنوان قشر آگاه به مسابه زیستمحیط
ي مقابله با آن و و مخاطرات آن و نحوه زیستمحیطبه آگاه 

 ، كمک شایانی خواهدزیستیمحیطهاي پذیرش و تعدیل سیاست
 هایی مانند:پرسشدرصدد پاسخگویی به  ،پژوهش حاضر .كرد

رفتارهاي  ؟چگونه استزیست محیطیان نسبت به دانشجو نگرش
، چه ووالنه است و در نهایتمسشان تا چه اندازه محیط زیستی

 شانزیستیمحیطعوامل اجتماعی بر نگرش و رفتارهاي 
 تاثیرگذار است؟ 

 نشان داده زیستیمحیطمطالعات در حوزه آگاهی و رفتارهاي 
ودي تا حد زیستمحیطه است كه مساله آگاهی نسبت ب

عبارتی، نگرش زنان نسبت به جنسیت است. بهموضوعی وابسته 
به دلیل پیوند نزدیكی كه بین زنان و طبیعت  زیستمحیطبه 

 .باشد، با نگرش مردان، متفاوت است ممكن است وجود داشته
به تحلیل جنسیتی نگرش  (1362 ،پورنورياحمدوند و )

انشگاه یاسوج رزي داوكش رشتهدانشجویان  زیستیمحیط
كلی : به طورهاي این محققان نشان دادیافته. پرداختند

دانشجویان بدون در نظر گرفتن متغیر جنسیت، داراي 
 . این درحالیباشندمثبت و متوسطی می زیستیمحیطهاي نگرش

در آنها پایین  زیستیمحیطاست كه تماس با منابع اطالعاتی 
هاي داري در نگرشمعنیتفاوت . افزون بر این، استبوده

ین سال اول و چهارم ب یستی دانشجویان دختر و پسرزمحیط
. مدل رگرسیونی كه تحقیق مذكور از آن بهره گرفت دیده نشد

، تعداد دانشگاهی، سال نیز مشخص نمود كه متغیرهاي جنسیت
اهمیت در  واحد گذرانده و رفاه اجتماعی به عنوان متغیرهاي پر

 ،چنیندانشجویان موثر بودند. هم زیستیطمحینگرش  بینیپیش
در بین  زیستیمحیطصوص ارزیابی میزان دانش و شناخت در خ
 لیهایی كه نزدیكی بیشتري با مساها یا دانشكدهگروه

. ه داشتند نیز تحقیقاتی صورت گرفتیا از آن فاصل زیستیمحیط
 رابطه بین دانش ،(1368 ،و همكاران فردوسی) براي مثال

 دانشجوي 202و رفتارهاي حفاظت از محیط،  یستیزمحیط
شناسی و تاریخ ، روانهاي بهداشت محیط، جغرافیاي طبیعیرشته

 :. نتایج نشان دادد بهشتی را مورد بررسی قراردادنددانشگاه شهی
 اندگذراندهزیست محیطدانشجویانی كه واحدهایی در زمینه 

والنه وهاي مسرفتار، (طبیعیبهداشت محیط و جغرافیاي یعنی)
بیشتري در مقایسه با دانشجویانی كه واحدهایی در این زمینه 

صالحی و ) .داشتندشناسی و تاریخ( یعنی روان) اندنگذرانده
میزان شناخت دانشجویان به تحلیل كیفی  ،(1320 همكاران،

ي تغییر آب و مراكز آموزش عالی دولتی استان مازندران از پدیده
شناخت پایه دانشجویان كه ج تحقیق نشان داد نتای. ، پرداختندهوا

بوده همراه با تصورات غلط ، پایین و ي تغییر آب و هوااز پدیده
ارتباط  هاي تحصیلی كه به نحويرشته با وجود این،. است

هاي وابسته به علوم كشاورزي رشته) نزدیكی با این پدیده داشتند
( درک نسبی ، مهندسی برقطبیعی، گروه آموزشی شیمیابعو من

در ، (,.Carvalho Maffia et al 2011) .از این پدیده داشتند
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دریافتند دانشجویانی كه رابطه نزدیكی با علوم شان تحقیق
طبیعی داشتند نسبت به دانشجویان علوم انسانی و ریاضی 

در سطح محلی و  زیستیمحیط لیشناخت بهتري نسبت به مسا

به بررسی میزان  ،(Aminrad et al., 2010) .داشتندجهانی 
و نگرش دانشجویان ایرانی شاغل به  زیستیمحیطآگاهی 

هاي مالزي پرداختند. نتایج تحقیق آنان تحصیل در دانشگاه
كه نگرش درحالی ،ط دانشجویان بودحاكی از آگاهی متوس

در این بررسی مشخص شد  ،چنین. همباال بودشان زیستیمحیط
ه ویان دختر یا پسر وجود نداشتجداري میان دانشكه تفاوت معنی

موكد آن بود كه  زیستیمحیطحالی كه نتایج آگاهی در است،
. یان سطوح مختلف آموزشی وجود داردداري در متفاوت معنی

 زیستیمحیط ضعیت نگرشاین روند با روند مشاهده شده براي و
 دهنده وجود تفاوتهاي سنی نیز نشان. تحلیل گروهمشهود بود
 تحقیق جنتای ،چنین. همبود زیستیمحیطو نگرش در آگاهی 

 تاثیر مثبتی بر سطح آگاهی و نگرشها داد كه رسانه نشان
با بیان  ،(He et al., 2011) .بین دانشجویان دارند زیستیمحیط

ررسی میزان ، به بدر كشور چین زیستیمحیطل یتشدید مسا
 18 نسنی) چینی جوانان زیستیمحیط، نگرش و رفتارهاي دانش

. آنها با در نظر گرفتن سطوح متناقض پرداختند (سال 20تا 
در مناطق  زیستیمحیط اي و مشكالتتوسعه اقتصاد منطقه
را بر  زیستیمحیطهاي ، تاثیر ناهمسانیشرقی و غربی چین

دانشجویان حاضر  دانشجویان بررسی كردند. زیستیمحیطآگاهی 
 ،اما .دي داشتندمحدو زیستیمحیط كه دانشدر نمونه با آن

آموزش  با وجود. مثبت بود زیستیمحیطشان نسبت به نگرش
دانشجویان از مناطق  زیستیمحیط، آگاهی نهادینه زیستیمحیط
شان در مناطق كمتر توسعه یافته یافته باالتر از همتایانتوسعه

، تحقیقاتی نیز وجود دارند كه به ارزیابی نگرش بر اینبود. عالوه
بر این نگرش  موثر هايدانشجویان و تعیین سازه زیستیمحیط

 زیستیمحیط آموزش نقش ،(Schmidt, 2007) جمله از .پرداختند

دانشجویان با روش  زیستیمحیطرا بر نگرش و رفتارهاي 
در  دانشجویانی كه :آزمایش مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد

دار ات معنیگروه كنترل( نمر) آن دوره آموزشی شركت نداشتند
 زیستیمحیطو رفتارهاي  زیستیمحیطدایم نوین امتفاوتی در پار

دست هدانشجویان گروه آزمایش كسب كردند. بر اساس نتایج ببا 
 افزایش نگرش و رفتارهاي در زیستیمحیط، آموزش آمده

، در دوره آموزشی نقش دارد و با شركتمثبت  زیستیمحیط

 .یابد ، افزایش میآگاهانهنگرش و رفتارهاي  همبستگی میان

(Muderrisoglu & Altanlar, 2011) طیف پارادایم  با آزمون
، نشجو در تركیه دریافت كه دانشكدهدا 707بین اكولوژیكی 

 مسووالنهسیت در نگرش و رفتارهاي محل سكونت و جن
نگرش  ،(Aydin & Cepni, 2010) .تاثیر دارند زیستیمحیط
تركیه را نسبت به  ه كارابوکاز دانشجویان دانشگا نفر 231
دادند و از طیف نگرش  را مورد بررسی قرار زیستیمحیطل یمسا
نتایج  براساسبراي سنجش استفاده كردند.  زیستیمحیطل یمسا

نگرش مثبت  زیستمحیط، دانشجویان نسبت به دست آمدههب
متاثر از جنسیت و  زیستیمحیطل یداشتند و نگرش آنها به مسا

هاي متفاوت بود و بین دانشجویان از جهت سال رشته تحصیلی
 آموزشی تفاوتی وجود نداشت. 

متعددي در زمینه مطالعه رابطه بین جامعه هاي و دیدگاهها هنظری
هاي هیكی از نظری اما تحقیق حاضر بروجود دارد، زیست محیطو 

 (زیستیمحیطنوین  داياپار) زیستمحیطشناسی معاصر جامعه
 زیستی مقیاسی براي سنجشپارادایم نوین محیط تمركز دارد.

زیستی هاي آموزش محیطزیستی است كه در حوزهنگرش محیط
هاي ي ارزشر رفتار یا نگرش به وسیلههاي موجود دكه تفاوت

شود، مورد استفاده قرار بینی، تبیین میمبتنی بر آن یا جهان
ن است كه در ایاالت متحده این پارادایم بیش از نیم قر گیرد.می

اي دیگر براي ارزیابی رابطه بین هو در بسیاري از كشور
هاي مرتبط با زیستی نسبت به نگرشهاي محیطبینیجهان

 زیستیمحیط هايرفتار و خالق مشاركت الگوهاي عمومی، سیاست

چنین، براي سنجش تاثیر اجراي مورد استفاده قرار دارد. هم
زیستی هاي محیطبینیزیستی بر جهانمحیطهاي آموزش برنامه

 مقیاس ترینشود و به احتمال قوي، پركاربرديبه كار گرفته می

زیستی بوده محیط هايبینیجهان و هانگرش ها،ارزش سنجش
متفكران  ،1280از اواخر دهه  .(Anderson, 2012) است
 نظري براي بحرانهاي ال اقتصادي، اقدام به طرح راه حلرادیك

در حال رشد در آمریكا و دیگر نقاط جهان نمودند.  زیستیمحیط
تولید هاي ، با بررسی دقیق سیستمنظرانبسیاري از صاحب
محدود كه رشد نا انتقادي نتیجه گرفتند صنعتی و با دیدي

 یكیاز نظر اكولوژ تصورش را دارند، هااقتصادي كه بیشتر مدل
این دوران، تا پیش از . (Peraje, 1977) ناممكن است

مسلط غربی، مردم را جدا از سایر موجودات و ارباب  بینیجهان
حث این دوران بر . به نظر دیكنز، پایه مبادیدتقدیر خود می
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 ,Dickens) است یكی بنا شدهژاكولواساس تصورات غیر

مدرن با این ایده بزرگ شده بودند هاي ، انساندر واقع. 1992)
ایر موجودات مستثنی است. این نوع كه بشر از قوانین حاكم بر س

 ( ,Catton & Dunlapفتنگرش كه معافیت بشر نام گر

را به  ها، انسانشدنآن جا گسترش یافت كه صنعتی 1978)
در ساخت و اینكه بر قاها ز بر فراز زمین و سفر به اقیانوسپروا

آنها  بر شانظاهر به علت طبیعتبه كه هایی تمام محدودیت
 ,.Sutton, 2007; Arcury et al) دد، فایق آمدنتحمیل شده بو

كه گزاره اصلی این چارچوب این است كه هر  معتقدند، 1990)
اساس تجربه  دارد كه بریم اجتماعی غالب اجامعه اي یک پاراد
و به رفتار واقعی مرتبط است. یابد تجلی میها بنا شده و در ارزش

متمادي در ي هادایم اجتماعی غالب كه طی قرنرامشخصه پا
است. در  «شرمعافیت ب»دایم را، پااستجامعه غربی رشد یافته

معاف از قوانین طبیعت در نظر گرفته ها این پارادایم، انسان
. رشد نامحدود رانندو در واقع، بر جهان طبیعی حكم می شوندمی

، طلبیشده است. با توجه به تاریخ توسعهپذیرفته صاد تانسان و اق
ژیكی و باال رفتن استانداردهاي زندگی در جامعه لوپیشرفت تكنو

را درک بینی علت رشد این جهان توانغربی طی این دوره، می
معتقدند كه پارادایم ، (Catton & Dunlap, 1978) كرد.

چنان نافذ و فراگیر بود كه بر روند تحقیق و  «بشر معافیت»
ت تا تاثیر شده اس امر سببوري اجتماعی تاثیر گذاشته و همین یت

بر رفتار انسان و سازمان اجتماعی تا همین اواخر  طبیعیمحیط
 مورد غفلت جامعه شناسان واقع شود.

 (Dunlap & Van Lire, 1978)چیرگی یک پارادایم ، با وجود
 ،1280 ژیكی غالب در جامعه آمریكا، از دههاجتماعی ضد اكولو

لب را به چالش دایم اجتماعی غاراافكاري ظهور كردند كه این پا
است كه اخالق جدید، موجی  معتقد ،(Lain, 2004) .كشیدندمی

به راه انداخت و به صورت  زیستیمحیطرا در جریان اصلی تفكر 
رشد  هايمحدودیتجدید جا افتاد كه  زیستیمحیطدایم رایک پا

میت تعادل طبیعت اذعان داشت. و بر اهداد را تشخیص می
، مباحث عمومی در ند كه در این دورهمعتقد ،ون الیر الپ ودان

، لزوم رسیدن به یک «محدودیت رشد»ناپذیري مورد اجتناب
و نیاز به رد این ایده  «حفظ تعادل طبیعت»اقتصاد پایا، اهمیت 

وجود دارد، ها ه طبیعت تنها براي استفاده انسانانسان محورانه ك
 بینیهاندر كنار هم یک جاي آنها، چنین ایده نظرمطرح شد. به 
حاصل از  بینیگیري با جهانكه به طور چشم دهندرا تشكیل می

  .پارادایم مسلط اجتماعی جامعه آمریكایی متفاوت است

(Dunlap & Van Lire, 1978)، تمایز این دیدگاه  به منظور
اساسی با پارادایم اجتماعی غالب دارد، آن هاي جدید كه اختالف

وجود پارادایم نوین  ند.نامید زیستیمحیطرا پارادایم نوین 
مثبت افراد به سمت نگرش  گیريشكل سبب زیستیمحیط

گذاري علت دیگر براي نام .دشومی زیستمحیطرفتارهاي حامی 
آن است كه دانالپ و  ،زیستیمحیطاین رویكرد به رویكرد نوین 

رد قبلی كه طی ا مقایسه این رویكرد جدید با رویكهمكارش ب
طوالنی در جامعه آمریكایی و غربی مسلط بود، بسیار هاي سال

نامیدند. از زمان زیستی محیطاین رویكرد جدید را پارادایم نوین 
كمتر از نیم قرن سپري شده ولی  ،ابداع این پارادایم تاكنون

 بنابراین،تاكنون هیچ رویكرد جایگزینی براي آن پیدا نشده و 
معروف است. تی زیسمحیطهنوز هم تحت عنوان پارادایم نوین 

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 

شاهده نمی شود و لذا ادعاي دانالپ مبنی بر نو بودن پارادایمی م
 .(Salehi, 2010) هنوز به قوت خود باقی است پارادایم

 

 هامواد و روش

و گردآوري انجام شده است  پیمایشبه روش  ،پژوهش حاضر
با توجه به اطالعات آن با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفت. 

 .باشدمیشجویان داناین كه موضوع اصلی پیرامون نگرش 
( دانشجویان) تحلیل در تحقیق حاضر فرد پاسخگو واحد بنابراین،

ماري آجامعه  .باشدبوده و سطح تحلیل در این مطالعه، خُرد می
اكز آموزش دانشجویان حاضر در مرتحقیق حاضر شامل كلیه 

دانشگاه ، دانشگاه مازندران در بابلسر) عالی استان مازندران
 در بابل، دانشگاه علوم كشاورزي در ساري،صنعتی نوشیروانی 

 11000بابل و دانشگاه دامپزشكی آمل(  دانشگاه علوم پزشكی در
مشغول به تحصیل  20 – 21لی تحصیدر سال  نفر بودند كه

با استفاده از فرمول  ،. با توجه به گستردگی جامعه آماريبودند
 660اي متناسب، گیري طبقهمنطقی كوكران و روش نمونه

وري آگرد پس از. ه عنوان نمونه آماري انتخاب شدندانشجو بد
، گوییخپاسخ و داراي اریب پاسهاي بیها و حذف پرسشنامهداده

، آوريها پس از جمع. دادهتقلیل پیدا كرد نفر 618این تعداد به 
تجزیه و تحلیل  SPSSویرایش و پردازش نهایی توسط نرم افزار 

. مه از اعتبار صوري استفاده شدشناجهت سنجش اعتبار پرس .شد
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. براي نی بر داوري و قضاوت متخصصان استاین اعتبار مبت
دست آوردن میزان روایی از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد به

 منعكس شده است.  ،(1) آن در جدول جكه نتای
 

های و آلفای كرونباخ متغيرد گويه ها تعدا :(1) جدول

 مستقل و وابسته
عداد ت هامتغير

 هاگويه

 ضريب روايی

 آلفا كرونباخ()
 77/0 20 مسووالنه  زیستیمحیطرفتارهاي 

 70/0 12 یزیستمحیطنگرش 
 

 تحقيق های فرضيه

پارادایم یا نگرش نوین  فرضیه اصلی تحقیق این است كه بین
رابطه وجود دارد. با توجه به  زیستیمحیطو رفتار  زیستیمحیط

ی نیز طرح كرد كه به ندین فرضیه فرعتوان چپیشینه تحقیق می
 : شرح زیر است

  رابطه مثبت  زیستیمحیطبین جنسیت و نگرش و رفتارهاي
 . وجود دارد

 زیستیمحیط رفتارهاي و نگرش و تحصیل محل دانشكده بین 

 . دار وجود داردرابطه معنی
 و نگرش و رفتارهاي  هاي آموزشی دانشجویانبین گروه

 . دار وجود داردنیرابطه مع زیستیمحیط
 زیستیمحیط رهايرفتا و نگرش و دانشجویان سكونت محل بین 

 . رابطه وجود دارد
 

 تعريف مفاهيم 

مقصود از پارادایم یا نگرش نوین  :زیستیمحیطپارادایم نوین 
می باشد كه  زیستمحیط، نوعی نگرش نسبت به زیستیمحیط

بین  ؛به نداردانسان بر طبیعت غل :بر اساس آن فرد معتقد است
براي رشد  چنین؛ همتعادل وجود داشته باشد باید انسان و طبیعت

 Dunlap & Van) و توسعه اقتصادي محدودیت وجود دارد

(Lier, 1978 .12 گیري این مفهوم ازبراي سنجش و اندازه 
افراد طراحی  زیستیمحیط بینیپرسش كه براي سنجش جهان

  .استده ششده، استفاده 
 زیستیمحیطرفتارهاي : زیستی مسووالنهمحیط رفتارهاي
است زیست محیطافراد جامعه نسبت به هاي اي از كنشمجموعه

هاي خاص كه طیف وسیعی از احساسات، تمایالت و آمادگی
را شامل می شود. افراد هر  زیستمحیطبراي رفتار نسبت به 

خاص اجتماعی و  هايضرورتاجتماعی بر حسب شرایط و 
دارند. این  زیستمحیطبرخورد متفاوتی نسبت به فرهنگی، 

 ضدبرخوردها و رفتارها ممكن است كامالً منفی و بر 
 زیستمحیط موافقعكس كامالً مثبت و رو یا ب زیستمحیط

در  زیستیمحیطرهاي ، رفتادر این بررسی .(1362، قلیباشد )امام
، هر بعدبندي و براي ، فعالیت و بازیافت طبقهسه بعد مصرف

 . هایی در نظر گرفته شدپرسش
 

 ها يافته
مشخصات كلی پاسخگويان  -

  077درصد( مرد و  00نفر ) 322نفر دانشجو،  618از مجموع 
 درصد( زن بودند. 80نفر )تقریبا ً 

 طبیعی، هاي آموزشی منابعبیشترین تعداد پاسخگویان از گروه
 .درصد( بود3/7نفر ) 06درصد(، علوم زراعی 8/7نفر ) 70

 هاي علوم بیشترین تعداد دانشجویان متعلق به دانشكده
 10) نفر 76درصد(، مهندسی عمران  0/13نفر ) 20كشاورزي 

درصد( و علوم 7/2نفر ) 70درصد(، علوم انسانی و اجتماعی 
 ( بود. درصد7/6نفر ) 86اقتصادي و اداري 

  ،1/26نفر ) 176بیشترین تعداد دانشجویان در ترم دوم 
 به تحصیل بودند.  درصد(، مشغول

  درصد(  7/61نفر ) 827نفر از دانشجویان،  618از مجموع
درصد( ساكن  7/16نفر ) 107دانشجویان ساكن شهر و 

  .روستا بودند
 

 نتايج توصيفی 

دانشجویان در رفتارهاي مصرفی خود، تا حد بسیار پایینی، اكثر 
 ز كلمیانگین ا) دادندرا مورد توجه قرار  زیستیمحیطمعیارهاي 

به خواندن درصد(  8/17باالترین رتبه )، در بررسی حاضر(. 86/2
كردن از سالمت  برچسب محصوالت جهت اطمینان حاصل

و بعد استفاده از حمل و نقل عمومی ها و آن زیستیمحیط
مصرف محصوالت براي كمترین درصد مشاركت در تغییر روند 

ید سطح با :دهدمربوط بود. این نشان می زیستمحیطحفظ 
میزان چنین، هم. دانشجویان را افزایش داد زیستیمحیط آگاهی

، پایین زیستیمحیطهاي نهادي مشاركت دانشجویان در فعالیت
ي أر زیستمحیطكه بیشترین سهم آنها براي حفظ  طوري. بهبود

هاي را در سیاست زیستیمحیطل یدادن به افرادي است كه مسا
كمترین میزان  ( ودرصد 2/12)دادند می اجرایی مالک قرار
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به انعكاس  زیستیمحیطهاي نهادي مشاركت آنها در فعالیت
ها یافته درصد(. 8/3)ت گشمی ولین بروبه مسها و پیشنهاد هانظر

هاي دانشجویان چندان مشاركتی در بازیافت زبالهنشان داد كه 
(. بیشترین سهم 32/2=  میانگین از كل)شتند نداخشک 
هاي قابل بازیافت بر نیز به تفكیک قوطی و شیشهشان مشاركت

كه عمل بازیافت در خانه با توجه به این درصد(. 7/12) گشتمی
جویی هاي بازیافت صرفهتواند تا سطح بسیار باالیی در هزینهمی

و از تولید مواد  نماید حاصل كند و به حفظ پوشش جنگلی كمک
به عمل  ند، جلوگیريكآالینده كه به الیه اوزن لطمه وارد می

. تواند اثربخش باشدآشناسازي دانشجویان با این فرایند می ،آورد
درصد دانشجویان  70كه چنین، در این بررسی مشخص شدهم

  ، نگرش مثبت دارند.زیستمحیطنسبت به 
 

 

  نتايج تحليلی

ها مانند نوع فرض، رعایت برخی از پیشهاپیش از آزمون فرضیه
اسمی، ترتیبی، ) هانرمال(، مقیاس دادهغیرنرمال یا ) توزیع
ها و تعداد الل گروهها، استقاي یا نسبی(، تعداد گروهفاصله

بنابراین، قبل از آزمون  (.1362، قلی)امام است الزم متغیرها
نگرش ) است كه نرمال بودن متغیر وابسته ها الزمفرضیه

لماگروف مقدار آزمون كا( آزمون شود. زیستمحیطدانشجویان به 
 داري براي این متغیر برابر بانیسطح معو  87/1سمینروف، 

دست آمده، كمتر از هداري باست. چون مقدار سطح معنی 007/0
است، پس، توزیع مشاهده شده با توزیع مورد انتظار  07/0

هاي ها باید از آزمونبراي آزمون فرضیه ،بنابراین .یكسان نیست
  .ناپارامتري بهره گرفته شود

 و رفتارهاي زیستیمحیط نگرشبررسی رابطه میان  -
 زیستیمحیط

 شاخص آماری ضريب همبستگی اسپيرمن :(2) جدول
 سطح معنی داری مقدار آزمون نام آزمون متغير مستقل

زیستیمحیطنوین  پارادایم  اسپیرمنضریب همبستگی  070/0  **037/0  

**  است.معنادار  07/0آزمون در سطح 
 

، بین نگرش شودمالحظه می (2) در جدول هطوركهمان
ابطه مستقیم اما ضعیفی ، رزیستیمحیطو رفتارهاي  زیستیمحیط

 زیستمحیطرش مثبتی به هرچه افراد نگ ،عبارتی. بهوجود دارد
نیز افزایش پیدا شان زیستیمحیط مسووالنه، رفتارهاي پیدا كنند

 .كندمی
و جنسیت  زیستیمحیطو رفتار نگرش  ها بینبررسی تفاوت -
 

  زيستیمحيطتحليل واريانس نگرش  :(3) جدول

 بر حسب جنسيت
 داریسطح معنی ويتنی من متغير

 **017/0 70/8 زیستیمحیط نویننگرش 

 .معنادار است 07/0** در سطح 
 

اصلی از لحاظ جنسیتی  ، بین متغیر(3) داده هاي جدولبر اساس 
توان گفت كه می درصد اطمینان 22. با دارد تفاوت وجود

زیست محیطبه نسبت دانشجویان دختر و پسر نگرش متفاوتی 
هاي اكوفمنیست، این مشییكی از عناصر اصلی در خط .دارند
ه با طبیعت دارند ك« ضروري»ي خاص و كه زنان رابطه است

ست. براي آنهاطبیعی محیط حامل دانش منحصربه فردي از
باشیم ورت باید انتظار داشتهصچه این درست باشد، در آنچنان

نقش ، گراییزیستمحیطكه زنان نسبت به مردان در 
 .(Sutton, 2007) كنندتري را ایفا برجسته

 رفتارهاي بین دهدمی نشان ،(0) جدول آزمون از حاصل نتیجه
 تفاوت جنسیت، برحسب آن يگانهسه ابعاد و زیستیمحیط

 پسر دانشجویان نگین،میا رتبه براساس. دارد وجود معناداري
 رفتارهاي در را باالتري رتبه دختر، دانشجویان به نسبت
 .بودند كرده كسب آن ابعاد و زیستیمحیط
 محل براي است، آمده( 7) جدول در كه داريمعنی سطح

 متغیر دو این میان را تفاوتی نیز زیستیمحیط نگرش و سكونت
 بینیجهان در بودن روستا یا شهر ساكن عبارتیبه. دهدنمی نشان
 .ندارد تاثیري زیست،محیط به نسبت داشتن مثبت
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 و ابعاد آن بر حسب جنسيت زيستیمحيطرفتارهای تحليل واريانس  :(4) جدول
سطح معنی  ويتنی من باالترين رتبه ميانگين متغير

 زن مرد داری
 *00/0 11/8 27/387 81/002 زیستیمحیطاي رفتاره

 *00/0 70/8 32/377 72/037 بعد مصرف

 *00/0 27/8 12/370 38/007 بعد فعالیت

 *00/0 37/8 00/372 72/001 بعد بازیافت

 معنادار است .01/0در سطح *
 

و محل سكونت زیستیمحیط و رفتار نگرش بین هابررسی تفاوت -
 

 بر حسب محل سکونت زيستیمحيطنگرش  تحليل واريانس :(5) جدول
 مقدار آزمون  رتبه ميانگين باالترين متغير

 ويتنیمن 

 داریسطح معنی

 روستا شهر 

 72/0 07/0 16/386 30/377 زیستیمحیط نگرش

 

 و ابعاد آن بر حسب محل سکونت زيستیمحيطتحليل واريانس رفتارهای : (6) جدول
 سطح معنی داری ويتنیمن  باالترين رتبه ميانگين متغير

 روستا شهر
 *00/0 71/3 62/028 27/382 زیستیمحیطي رفتارها

 **00/0 62/3 38/013 22/372 بعد مصرف

 *00/0 70/3 20/382 00/027 بعد فعالیت

 **03/0 66/3 27/372 70/010 بعد بازیافت

 معنادار است .07/0در سطح  **معنادار است . 01/0در سطح  *
 

سكونت و دهد كه بین محل مینشان ،(8) در جدولنتایج آزمون 
و ابعاد آن تفاوت معنادار وجود دارد. با  زیستیمحیطرفتارهاي 

كه ساكن روستا  توان گفت كه دانشجویانیاطمینان باالیی می

ویژه در ابعاد مصرف، فعالیت به زیستیمحیطبه رفتارهاي  ،هستند
 دهند.، اهمیت بیشتري میو بازیافت



 بر حسب دانشكده  ستیزیمحیط و رفتارنگرش بررسی تفاوت ها بین  -
 بر حسب دانشکده زيستیمحيطتحليل واريانس نگرش  :(7) جدول

 داریسطح معنی درجه آزادی كروسکال واليس باالترين رتبه ميانگين فراوانی متغير
 18/0 10 02/12 23/332 32 زیستیمحیطنگرش 

72 72/331  

20 27/330  




دهد كه بین نگرش می نشان ،(7) جدولداري در سطح معنی
رابطه معنادار ، محل تحصیل دانشجویان و دانشكده زیستیمحیط

 كه است آن از حاكی میانگین هايرتبه ،اما .ندارد وجود
محیط،  شاغل به تحصیل در دانشكده هاي بهداشت دانشجویان
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 اند.كسب كردهها را دانشكده مهندسی عمران و منابع طبیعی باالترین رتبه
 

 و ابعاد آن بر حسب دانشکده زيستیمحيطرفتارهای  تحليل واريانس :(8) جدول
 داریسطح معنی درجه آزادی كروسکال واليس باالترين رتبه ميانگين فراوانی متغير

 10/12 10 17/870 62/382 02 زیستیمحیطرفتارهاي 

 018/0* 10 20/718 80/360 28 بعد مصرف

 037/0 10 2/636 86/380 02 بعد فعالیت

 22.30100.072 06/300 02 بعد بازیافت

 .معنادار است 07/0در سطح *
 
و دانشكده  زیستیمحیطبین رفتارهاي  ،(6) جدول بر اساس

دار وجود ندارد و تنها تفاوت ممكن در بعد مصرف معنی تفاوت
كه طوري. بهجالب توجه هستندیانگین هاي مرتبه ،اما .است

و  زیستیمحیطدر رفتارهاي طبیعی ابعدانشجویان دانشكده من

چنین در ابعاد فعالیت و بازیافت باالترین رتبه و دانشجویان هم
دانشكده الهیات باالترین رتبه را در بعد مصرف به خود اختصاص 

 .دادند
 



و گروه هاي آموزشی  زیستیمحیط و رفتار بررسی تفاوت ها بین نگرش -
 

 موزشیآو ابعاد آن بر حسب گروه های  زيستیيطمحتحليل واريانس نگرش : (9) جدول

 داریسطح معنی درجه آزادی كروسکال واليس باالترين رتبه ميانگين فراوانی متغير
 13/0 11 17/18 20/162 12 زیستیمحیط نگرش

 
 و ابعاد آن بر حسب گروه های آموزشی زيستیمحيطرفتارهای تحليل واريانس  :(11) جدول

 داریسطح معنی درجه آزادی كروسکال واليس الترين رتبه از ميانگينبا فراوانی متغير
 *00/0 12 22/36 62/321 20 زیستیمحیطرفتارهاي 

 *00/0 12 10/00 83/033 27 بعد مصرف

 10/1 12 10/27 23/367 77 بعد فعالیت

 07/0 12 38/26 00/361 77 بعد بازیافت

 است. معنادار 01/0  سطحدر *
 

حاكی از  زیستیمحیطبراي نگرش ، (2) در جدولن نتیجه آزمو
 . استهاي آموزشی عدم وجود تفاوت بین گروه

، به جز بعد فعالیت و بازیافت، (10) جدولبر اساس نتایج آزمون 
 هايو بعد مصرف در بین گروه زیستیمحیطدر رفتارهاي 

نشان هاي میانگین نیز . رتبهآموزشی تفاوت معنادار وجود دارد
، نیآ، دانشجویان علوم قرزیستیمحیطهد كه در رفتارهاي دمی
، بعد فعالیت گروه عد مصرف گروه آموزشی بهداشت محیطدر ب

یان گروه آموزشی طبیعی و در بعد بازیافت دانشجوآموزشی منابع
 . دندها را كسب كررتبه، باالترین طبیعیمنابع

 

 گيریبحث و نتيجه
انشجویان صالحیت و مشاركت د ، توسعهچه الزمه تغییر رفتارآن

ها و ، تغییر ارزشاست، افزایش دانش زیستمحیطبراي حفظ 
است تا شرایط مناسبی براي ایجاد همبستگی و توانمندي  يارتقا

 فراهم شود زیستمحیطهماهنگی بین دانشجویان و 

(Carvalho Maffia et al., 2011).  دراین بررسی، سعی شد
دانشجویان و عوامل اجتماعی  زیستیمحیطتا نگرش و رفتارهاي 

هاي توصیفی، . بر اساس یافتهموثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد
بود.  باال به نسبت زیستمحیطنگرش دانشجویان نسبت به 
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 & Muderrisoglu ؛1362 ،پورنوري احمدوند و) بررسی

Altanlar, 2011) كه دانشجویان نگرش مثبت و داد نیز نشان 
میزان مشاركت  ،چنینهمداشتند.  زیستمحیطمتوسطی به 

پایین بود. در حد  زیستیمحیطدانشجویان در رفتارهاي 
نهادي و مصرفی كمترین میزان هاي كه در فعالیتطوريبه

در ) نسبی ،، میزان مشاركتفعالیت بازیافتدر مشاركت و 
 ,Muderrisoglu & Altanlar) در بررسیحدمتوسط( بود. 

( در درصد 73) ، دانشجویان مشاركت نسبیدر تركیه( 2011
داشتند كه باالترین آن به استفاده از  زیستیمحیطمصرف 

 در بررسی .گشتسیستم حمل و نقل عمومی بر می
(Muderrisoglu & Altanlar, 2011)زان مشاركت ، می

مقدم و علوي) درصد و در بررسی 37دانشجویان در بازیافت، 
د جامد، در یبر مواد زادانشجویان ، سطح مدیریت (1366 ،يدلبر

 Yildiz et al., 2011)) در بررسی .درصد( بود 00) حد متوسط

بودند كه در تفكیک پاسخگویان اعالم كرده درصد( 7/06) ،نیز 
درصد( روزنامه  28) هاي خشک مشاركت دارند و تنهاانواع زباله

ن كیفی نگرش دانشجویادر بررسی. كردندباطله را نگهداري می
صالحی و ) توسط كه ب و هواآنسبت به تغییرات جهانی 

( انجام شده بود، میزان اعتماد دانشجویان به 1320 ،همكاران
 در هاي دولت، پایین بود.و سیاست زیستیمحیطهاي تفعالی
پذیري افراد ولیتوها و مستوان گفت كه نگرش، ارزشمی ،واقع

آنها از روابط اعتماد تحت تاثیر طرز تلقی ، زیستمحیطدر قبال 
ولیت رسمی در وهایی قرار دارد كه مسآمیز آن دسته از سازمان

عملكرد ضعیف تواند می ،این نكتهدارند. زیست محیطقبال 
 زیستی را توجیه نماید.هاي نهادي محیطدانشجویان در فعالیت

دانشجویان بر حسب  زیستیمحیطبررسی نگرش و رفتارهاي 
از  بین دانشجویان دختر و دانشجویان پسرجنسیت نشان داد كه 

. ، تفاوت معنادار وجود داردزیستیمحیطجهت نگرش و رفتار 
كه دانشجویان دختر در نگرش نمره باال اما در رفتار  طوريبه

 Aydin ) . این نتیجه با بررسیبودند نمره پایین را كسب كرده

& Cepni, 2010; Muderrisoglu & Altanlar, 2011 ) 
 ،پوراحمدوند و نوري) كه در بررسی. درحالیسویی داشتهم

داري در نگرش تفاوت معنی ،(Aminrad et al., 2010؛ 1362
 . دانشجویان دختر و پسر وجود نداشت زیستیمحیط

 ،ختم شود مسووالنهبه رفتار  زیستیمحیطكه نگرش براي این
اس . بر اسصورت گیرد هاییاقدام كالن و خرد،باید در سطح 

( یكی از علل عدم وجود 1320 ،صالحی و همكاران) بررسی

 آثاردانشجویان براي تقلیل  مسووالنه زیستیمحیطرفتارهاي 
حمایت بود. دانشجویان هاي تغییر آب و هوا، عدم وجود فرصت

هاي خود به نبود امكانات و یا وجود امكانات كم براي در مصاحبه
بر ، چنین. همداشتند اشارهكربن هاي كممشاركت در سیاست

، زمانی كه ون فستینگریلشناختی ه عدم توازناساس نظری
نیروهاي خارجی كه شخص را به انجام عملی مغایر با 

عدم توازن بین نگرش و  ،كند، قوي باشندهایش وادار مینگرش
اي ها ضعیف باشند یا به شیوهچه آن نیروچنان .رفتار حداقل است

، عدم توازن بزرگ خواهد دهدآن را انجام میآنها عمل كنند یا او 
براي تغییر نگرش دانشجویان  .(Norton et al., 2003) بود
 توان از سه طریق بهره گرفت: افزودن باورهاي هماهنگمی

نگرش دانشجویان  ییر نگرش نامتوازن و تغییر رفتار.، تغ(توجیه)
اما از حیث  ،نداشت بر حسب محل سكونت تفاوتی با هم

را ، دانشجویان روستایی نمرات باالتري زیستیمحیطارهاي رفت
به  ،كه ساكن روستا هستند دانشجویانی. بودند كسب كرده

، فعالیت و بازیافت، ویژه در ابعاد مصرفبه زیستیمحیطرفتارهاي 
( نیز در 1320 ،صالحی و همكاران) .بودند دادهاهمیت بیشتري 

ساكن روستا به دلیل  تحلیل كیفی خود دریافتند دانشجویان
آب و هوا را در سطح محلی  برخورداري از دانش محلی، تغییر

 ,Muderrisoglu & Altanlar) . بررسیكردندبهتر درک می

یان یروستارسد نظر میبه. نیز این تفاوت را نشان داد (2011
روستا، بهتر طبیعی با منابع شاندلیل پیوستگی زندگی و شغلبه

را حس كنند. آنها نوعی  زیستمحیطدر  توانند تغییرمی
زیستی با طبیعت روستا دارند. دانشجویانی كه ساكن روستا هم

 توانند یک پل ارتباطی میان شبكه روستا و شبكهمی ،هستند
، ا تعاریفعنوان یک فرد بومی بعلمی باشند. چرا كه آنها به

شان دشوار اصطالحات سنتی و بومی كه براي كارشناسان فهم
دهنده هاي آموزشعنوان گروهتوانند بهاست، آشنا هستند و می

 كار گرفته شوند.به

و دانشكده  زیستیمحیطبین نگرش ، نتایج نشان داد كه چنینهم
دانشجویان دانشكده ، با وجود این .رابطه معناداري وجود ندارد

چنین در ابعاد فعالیت و هم زیستیمحیطدر رفتارهاي  طبیعیمنابع
ازیافت باالترین رتبه و دانشجویان دانشكده الهیات باالترین و ب

كه این . با توجه بهرتبه را در بعد مصرف به خود اختصاص دادند
 زیستیمحیطرفتارهاي نگرش و دانشجویان دانشكده الهیات در 

توان در می ،هاي باالیی را به خود اختصاص دادندرتبه
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 ( ,Schmidtگنجاندهاي بعدي متغیر مذهب را نیز بررسی

بومی آمریكاي التین كه در  نگرش دانشجویان با بررسی 2007)
غول به تحصیل بودند دریافتند دانشگاه تگزاس ایاالت متحده مش

 زیستیمحیطمذهب از متغیرهاي كلیدي در تبیین نگرش كه 
 1320،صالحی و همكاران ؛1368،و همكاران فردوسی) .است

CarvalhoMaffia et al., 2011; Muderrisoglu & 

Altanlar, 2011; Aydin & Cepni 2010;) فتند كه نیز دریا
ها تفاوت بین دانشكده زیستیمحیطاز جهت نگرش و رفتارهاي 

 زیستیمحیطاین تفاوت در ابعاد نگرش و رفتارهاي  .وجود دارد
كه هرچه طوري. بههاي آموزشی محرزتر بودبر حسب گروه

ت و محیط نزدیكی بیشتري پیدا نگرش و رفتارها به طبیع
، طبیعی، منابعمحیطیهاي مرتبط با علومكرد، گروهمی

را در ابعاد نگرش و رفتارهاي  ، نمرات باالتريكشاورزي
 ;Aminrad et al, 2010 2010) .كردندكسب می زیستیمحیط

Cepni, & Aydin) هاي ها و رشتهدریافتند كه بین گروه نیز
تفاوت وجود  زیستیمحیطرفتارهاي  تحصیلی از جهت نگرش

 دارد . 
 زیستیمحیطداد كه بین نگرش و رفتارهاي  نشانچنین همنتایج 

 .اما این رابطه بسیار ضعیف است ،رابطه معنادار وجود دارد
(Muderrisoglu & Altanlar, 2011) دریافت كه بین  نیز

د ري وجورابطه معنادا مسووالنه زیستیمحیطنگرش و رفتارهاي 
( 1362صالحی و خوشفر، ) برخی از محققان مانند .داشته است

 زیستیمحیطي باال در نگرش احراز نمره استدالل كردند كه
باید  گرایانه است كه قاعدتاًگیري زیست بومي جهتنشان دهنده

. اگرچه چنین شود زیستیمحیطهاي منجر به باورها و نگرش
رفتار تاثیر بگذارند اما  ي خود برباورهایی ممكن است به نوبه

تاثیر  زیستیمحیطموانع و امكاناتی كه در شرایط خاص بر رفتار 
شوند كه ما انتظار رابطه قوي بین گذارند مانع از این میمی

 Ojedokun) .باشیمو رفتار را داشته زیستیمحیطنوین  پارادایم

& Balogun, 2010)،  معتقداند كه براي ایجاد رابطه نیرومند
، نیاز به گرفتن مسووالنه زیستیمحیطین نگرش و رفتارهاي ب

هاي انسانی مانند مشاوره از كارشناسان خبره در حوزه نگرش
شناسان اجتماعی و سایر ، روانزیستمحیطشناسان روان
هاي تغییر نگرشی را هاي مرتبط است تا بتوان استراتژيرشته

رفتارهاي  ،دنفس و درک از خوتقویت عزتكرد تا با طراحی
 را تقویت نمود.  مسووالنه زیستیمحیط

 

 هاپيشنهاد

كه نتایج تحقیق حاضر نشان داد  ،طور كه مالحظه شدهمان
نسبت  به دانشجویان در سطح زیستیمحیطنگرش و رفتارهاي 

یابی به توسعه پایدار و كه دستار دارد. با توجه به اینپایینی قر
هاي نگرش و رفتار يازیست مستلزم ارتقحیطحفاظت از م

یابی به این مهم الزم است، بنابراین براي دستزیستی محیط
شود تا وضعیت موجود نگرش و در پیش گرفته هایی حلاست راه

افزایش  ،هاحلبهبود یابد. از جمله این راهزیستی هاي محیطرفتار
 .باشدر میموزش عالی كشوآنظام  در زیستیمحیطهاي آموزش

 ايآموزشی به گونهریزي عبارت دیگر، الزم است برنامهبه 
، كاركنان نظام آموزش عالی با د تا آشنایی دانشجویانشوتدوین 

( 1320 ،پالمر)در این خصوص،  .را تضمین نمایدتوسعه پایدار 
آموزشی موثر و اجراي آن براي یادگیري ریزي معتقد است برنامه

براي سازماندهی  مطلوب، مستلزم داشتن یک مدل تلفیقی
ت. به نظر او، برنامه آموزش اس زیستآموزش محیط

گیرد: دسته ت میصورها زیست، بر پایه سه دسته فعالیتمحیط
باشد. زیست میمحیط مربوط به آموزش دربارههاي اول، فعالیت

ست كه آموزش را از طریق خود اهایی شامل فعالیت ،دسته دوم
هایی ته سوم شامل فعالیتدس و دهدصورت میزیست محیط

. توجه به رساندزیست انجام میاست كه آموزش را براي محیط
در هر یک از سطوح  ریزياصلی برنامه يهر یک از این اجزا
كه آموزش درباره ، زمانیترتیببدین. استآموزشی ضروري 

 هكسب آگاهی و شناخت دربار، پذیردصورت میزیست محیط
ي كند اطالعاتی دربارهگیران را قادر میزیست نه تنها فرامحیط

تا با  كندبلكه به آنها كمک می ،دست آورندهبها مفاهیم و واقعیت
بپردازد. ها ل و موقعیتیارزیابی انتقادي مسا شناختی آگاهانه به

كار از طریق زیستی در دسته دوم، یعنی آموزش محیط، چنینهم
، موجب كسب یستزیا از طریق محیطو زیست محیطكردن در 

پاالیش تجربه دست اول از سوي دانشجویان شده و با 
با نیاز براي پژوهش، برقراري ارتباط  موردهاي مهارت
، در زیستیهاي محیطفعالیت يراي ارتقاو مذاكره بزیست محیط

 زیستیواسطه تجربه زیست شده، دانش و آگاهی محیطعمل و به
، از بعد سوم، نهایت و دریافت  دانشجویان افزایش خواهد

فراگیري با گونه زیست باشد، اینكه آموزش براي محیطزمانی
مربوط به هاي ها اعم از عناصر و ایدهها و ارزشتوسعه گرایش

درک انسان و نیز رفتار مورد نیاز براي ایجاد الگوهاي زندگی 
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را فراهم زیست طارهاي حفاظت محیترف يپایدار موجبات ارتقا
 آورد.می

وضعیت نامطلوب نگرش و رفتار ترتیب، مشكل دینب
با اتخاذ سیاست  تواندر بین دانشجویان را میزیستی محیط

تدوین زیست محیط يمتناسب در جهت حفظ و ارتقاآموزشی 
هاي ارتقاء نگرش و ، زمینهايهمكاري بین رشتهنمود و با 

 ستاي دستیابی به ادانشجویان را در رزیستی رفتارهاي محیط

 .(Clark, 2010) وسعه پایدار هموار نمودت

 

  تشکر و قدردانی
مورد بررسی، كاركنان آنها و به  هايوالن محترم دانشگاهومس از

ها گردآوري دادهمرحله دانشجویان عزیزي كه در ویژه از 
از زحمات بسیار ارزندة آقاي علی مهدوي  و نیز نمودندهمكاري 

 .شودمیتشكر 
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