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 دهیچک

 ینسلها از یك هیچ که هایيهمخاطر ،ستا روهبرو هایيهمخاطر با ما سالمت و منیتا که کنیممي ندگيز جهاني در وزهمرا ما

 نیا از یاریبس که است يحال در نیا ت.سا یستزمحیط به طمربو مسایل ات،مخاطر ینا از یکي .ندادهنکر تجربه را هاآن پیشین

 اجتماع یهاباور و هاارزش در يستیزطیمح مشکالت باورند نیا بر یاریبس .باشديم طبیعت با هاننساا نادرست یهارفتار پیامد ها،بیآس
 آن به نسبت و داننديم یزیچ چه آن درباره کنند،يم فکر چگونه يشناسبوم به نسبت اجتماع افراد دانست دیبا لیدل نیهم به و دارد شهیر

 یکشاورز دانشکده انیانشجود انهیگرا ستیزطیمح نگرش یهاکنندهنییتع يبررس حاضر پژوهش هدف ن،یبنابرا دارند. ياحساس چه
 از نفر 212 یآمار جامعه است. گرفته صورت پرسشنامه ابزار با و يشیمایپ وهیش به يفیتوص قیتحق نیا بود. مدرس تیترب دانشگاه

 یيروا شدند. انتخاب نمونه یبرا نفر 113 مورگان و يرجس جدول براساس که ندبود یدکتر و ارشد يکارشناس دوم سال انیدانشجو
 دییات به 51/6 تا 26/6 نیب دامنه با کرونباخ یآلفا محاسبه و راهنما مطالعه انجام قیطر از آن یيایپا و نیمتخصص و دیاسات توسط سشنامهپر

 23 ،يمنف انهیگرا ستیزطیمح نگرش انیدانشجو درصد 32 که داد نشان هاافتهی انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش يبررس در د.یرس
 از يآگاه ریمتغ سه که داد نشان ،رفته کارهب رهیمتغچند ونیرگرس داشتند. يمثبت انهیگرا ستیزطیمح نگرش درصد 16 و يخنث نگرش درصد

 انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش بر گذارریتاث ریمتغ سه بیترت به يستیزطیمح دانش و يستیزطیمح یهاکانون در تیعضو ها،امدیپ
 انهیگرا ستیزطیمح نگرش در رییتغ 15/6 و 22/6 ،23/6  بیتتر به مذکور یهاریمتغ اریمع انحراف در رییتغ واحد كی با گرید انیب به بود

 خود که ردیگ قرار توجه مورد يستیبا هاامدیپ از افراد يآگاه و دانش ،ارتقا که شوديم شنهادیپ ت،ینها در .شوديم جادیا انیدانشجو
 ... و دانشگاه سطح در يستیزطیمح یهاتشکل جادیا ،يآموزش یهاکارگاه یبرگزار ،يعموم یهارسانه قیطر زا امر نیا

 باشد.يم ریپذامکان
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 سرآغاز
 با ما سالمت و منیتا که کنیممي ندگيز جهاني در وزهمرا ما

 از یك هیچ که هایيهمخاطر ،ستا روبهرو هایيهمخاطر
 ات،مخاطر ینا از یکي .انددهنکر تجربه را هاآن پیشین ینسلها

 با ننساا رفتار پیامد که تسا یستزمحیط به طبومر مسایل
 نداپذیرفته اننشمنددا عظیم کثریتا که ایگونه به ستا طبیعت

 منر پنجه و ستد آن با یستزمحیط وزهمرا که یليمسا که

 شگستر و يکیژتکنولو و صنعتي توسعه بشتا نتیجه ،کندمي
 ،نشینيشهر شگستر .است دهبو طبیعت در ننساا خلهامد اوممد

 س،مقیا رگبز ورزیکشا یهاوژهپر ،گيدلوآ ،صنعتي تولید

 اردمو از بعضي فقط لکتریکياروهید یهاهگاونیر و سدها سیسات
 ،یندهاافر ینا یندآبر که ستا عتیطب در هاانسان ریستکاد

 انچند آن قیقد علت که ستا دهبو یستزمحیط دهگستر تخریب

 ستا محاسبه قابل اریشود هب نیز آن یهاپیامد و نیست معین
(Gidenz, 2010). مردم که يستیزطیمح مشکالت جمله از 

 نیب از ،يجنگل درختان قطع شامل ،هستند روروبه آن با جهان

 رییتغ و شدن گرم ازون، هیال بیتخر ،يستیزطیمح تنوع رفتن
 نیب از آب، منابع کاهش خاک، بیتخر ،يآلودگ جهان، میاقل

 باشديم يعیطبمنابع حد از شیب مصرف و ياهیگ پوشش رفتن

(Kibret, 2000). رتبه ،يالمللنیب یهاسازمان گزارش براساس 
 که بوده 13 ،2660 سال در ستیزطیمح عملکرد حوزه در رانیا
 سقوط 25 به 2616 سال در و 02 به 2665 سال در رتبه نیا

 ن،یبنابرا .(Navvah & Fourotan Kia, 2012) است کرده
 یك از نجها در يستیزطیمح یهاانبحر و تمشکال یشازفا

 در يستیزطیمح تموضوعا تبلندمد یپیامدها درک و فطر

 نقر نیم طي تا ستا هشد سبب ،یگرد یسو از هاننساا ندگيز
 ستیزطیمح مسایل و یستزمحیط ردمو در بحث همیتا گذشته

 (Budak, 2005; Ataei et al., 2017; Izadi et یابد یشافزا

(al., 2017. 1306 دهه اواخر در يستیزطیمح یهاتیفعال 
 دیرس خود اوج به نیزم روز با 1326 سال در و شد شروع

(Thapa, 1999). نیا از ستیزطیمح به توجه ضرورت اما 

 امنش با ستیزطیمح يآلودگ و بیتخر رشد که است جهت
 در دتش به را هاگونه ریسا و انسان اتیح توانديم يانسان

 يناش هايآلودگ و بیتخر نیا از يبخش .دهد قرار دیتهد معرض

 است يستیزطیمح لیمسا به نسبت عموم اطالع و يآگاه عدم از
(Ramazani Ghavamabadi, 2013). نیا بر زین یاریبس 

 اجتماع یهاباور و هاارزش در يستیزطیمح مشکالت باورند
 به نسبت اجتماع افراد تدانس دیبا لیدل نیهم به و دارد شهیر

 و داننديم یزیچ چه آن درباره کنند،يم فکر چگونه يشناسبوم

 ،نیبنابرا .(Deng et al., 2006) دارند ياحساس چه آن به نسبت
 یهانگرش چون است تیاهم زیحا افراد نگرش شناخت

 یبرا يآمادگ و يعموم افکار جیبس در يمهم نقش يستیزطیمح

 افراد يستیزطیمح رفتار بر تینها در و دندار ستیزطیمح حفظ
 نگرش ،نیبنابرا .(Moradhaseli et al., 2017) دنگذاريم ریتاث
 باشديم افراد یرفتارها و هایریگمیتصم در ریناپذیيجدا بعد

(Ataei & Izadi, 2014) نگرش به بردن يپ انیم نیا در که 
 در انیدانشجو خورد.يم چشم به شتریب لکردهیتحص و جوان نسل
 در ستیزطیمح که شوند متقاعد تواننديم که دارند قرار يسن

 را یجو توانديم دانشگاه طیمح و برديم سربه ینامساعد وضع
 و رندیگ فرا را ستیزطیمح با مرتبط لیمسا آنان که آورد فراهم

 سبمنا یهارفتار مشوق ق،یطر نیا از و بگذارند بحث به را آن

 گرید یسو از .(Thapa, 1999) باشند جامعه در ستیزطیمح با
 با يتنگاتنگ ارتباط که است یاحرفه یکشاورز چون
 توسط گرفته انجام یکشاورز یهاتیفعال اگر دارد ستیزطیمح

 صورتبه نیزم مناسب شخم سموم، مصرف مانند کشاورزان
 قابلریغ یهاانیز سبب شود انجام نظارت بدون و يعلمریغ

 است نیا ازمندین رابطه نیا در .شوديم ستیزطیمح به يجبران

 ياصل نیرابط ،يلیالتحصفارغ از بعد که یکشاورز انیدانشجو که
 و مساعد نگرش انآن خود اول درجه در هستند کشاورزان با

 کهنیا بر عالوه تینها در که باشند داشته يستیزطیمح دغدغه

 ستیزطیمح يحام یهارفتار در افراد شدن ریدرگ به مساعد نگرش

 یيسزا هب ریتاث کشاورزان يستیزطیمح رفتار بر شود،يم ختم

 خود انیاطراف اررفت بر دنتوانيم جامعه از قشر نیا نیبنابرا دارد.
 به ازین ستیزطیمح که کنند متقاعد را هاآن و باشد گذارریتاث

 يبررس به حاضر پژوهش ،نیبنابرا دارد. یشتریب حفاظت

 دانشکده انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش یهاکنندهنییتع
 است. پرداخته مدرس تیترب دانشگاه یکشاورز

 به نسبت افراد اعتقادات و نگرش رامونیپ که ياتینظر از يکی

 در .باشديم (1)يکیاکولوژ دیجد میپارادا است، مطرح ستیزطیمح
 با انسان ارتباط نوع سه رامونیپ افراد اعتقادات ابتدا م،یپارادا نیا

 عتیطب بر انسان تسلط .1 گرفت: قرار يبررس مورد عتیطب

 یيهاتیمحدود .2 عت(،یطب بر حکومت یراستا در تیبشر نی)قوان
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  و (يانسان جوامع رشد یبرا یيهاتیمحدود )وجود رشد یبرا
 (.عتیطب تعادل زدن برهم یبرا انسان یي)توانا عتیطب تعادل .3

 منظر دو نیا شد. هیارا ارتباط نیا از گرید منظر دو ادامه، در اما،
 و (Eco-Crisis) يستیزطیمح بارفاجعه راتییتغ احتمال شامل:

 & Dunlap, ) 2008; Denisباشنديم بشر یياستثناگرا رد

Pereira, 2014; Pienaar et al., 2015; Fleury-Bahi et 

al., 2015; Davis & Stroink, 2016; (Xue et al., 2016. 
 افراد توسط شده رفتهیپذ يعموم اعتقادات به ينگاه میپارادا نیا

 عتیطب با انسان روابط امونریپ يکیاکولوژ ينیبجهان قیطر از
 تیهو با يمنطق ارتباط که (Bratt et al., 2014) دارد
 .(Brügger et al., 2011) دارد يکیاکولوژ رفتار و يستیزطیمح

 به نسبت مردم ينیبجهان و اعتقادات ها،نگرش گر،ید انیب به
 طوربه اما .(Dunlap, 2008) است مدنظر يعیطب ستیزطیمح
 یهاينگران و هانگرش یراستا در يکیاکولوژ دیجد میپارادا ،يکل

 ;Dunlap, 2008 ردیگيم قرار استفاده مورد يستیزطیمح

Hawcroft & Milfont, 2010; ) (Amburgey & 

Thoman, 2012; Ataei et al., 2018. 
 

 با رابطه در افراد نگرش يبررس و مطالعه لزوم به توجه با
 به ،است گرفته صورت یدمتعد یهاهمطالع ستیزطیمح

 که داد نشان (Naderlou & Shams, 2017) جینتا کهیطور
 در مساعد ينگرش یدارا درصد( 5/21) انیدانشجو تیاکثر

 از هاآن درصد 2/25 مقابل در يول هستند ستیزطیمح خصوص

 سن، یرهایمتغ باشند.يم متوسط حد در يستیزطیمح دانش نظر
 دانش سطح با استفاده مورد ياطالعات منابع و واحدگذرانده تعداد

 رابطه زین و بودند یداريمعن رابطه یدارا انیدانشجو نگرش و

 یهادانشکده نایدانشجو نگرش و دانش نیب یداريمعن و مثبت
 یبرا رابطه نیا کهيحال در شد مشاهده يانسان و هیپا علوم

 .بود داريمعن و يمنف یکشاورز دانشکده انیدانشجو

 نگرش که داد نشان (Pazokinejad & Salehi, 2014) جینتا
 یهارفتار به اما بوده، مثبت ستیزطیمح به نسبت انیدانشجو

 مورد انیدانشجو از درصد 13 اند.نبوده بندیپا چندان يستیزطیمح

 اطالعات ياصل منبع عنوانبه یدارید یهارسانه از يبررس
 شهر ساکن انیدانشجو نیچنهم کنند.يم استفاده يستیزطیمح
 يستیزطیمح یهارفتار ،یيروستا انیدانشجو با سهیمقا در

 يستیزطیمح عملکرد و نگرش دادند. نشان خود از یترمطلوب
 و نگرش نیب و نداشت يتفاوت جیه تیجنس حسب بر انیجودانش

 داشته وجود يفیضع رابطه انیدانشجو يستیزطیمح عملکرد

 بر انیدانشجو يستیزطیمح عملکرد و نگرش نیچنهم است.
 يستیزطیمح عملکرد از فرد تصور و ياطالعات منابع حسب

 یهاریمتغ نمود مشخص زین يونیرگرس مدل .بود متفاوت خانواده
 ياجتماع رفاه گذرانده، واحد دتعدا ،يدانشگاه سال ت،یجنس

 يستیزطیمح نگرش ينیبشیپ در تیپراهم یهاریمتغ عنوانبه

 یداريمعن تفاوت  (Mishra, 2012) جینتا .اندبوده انیدانشجو
  نداشت. وجود یيروستا و یشهر انیدانشجو يآگاه نیب

 که است نیا انگریب (Andez-Manzanal, 2007) قیتحق جینتا

 توانيم که دارد وجود انیدانشجو انیم يخصوصهب ينگران سطح
 نگرش نیب نمود. استفاده يستیزطیمح یهاآموزش یبرا آن از

 نگرش نیب ،نیهمچن و آخر سال و اول سال انیدانشجو

 جینتا داشت. وجود یداريمعن تفاوت پسر و دختر انیدانشجو
 و نگرش دانش، زانیم يبررس در (Rahbari, 2014) مطالعه
 از استفاده با که داد نشان انیدانشجو يستیزطیمح یهامهارت

 زانیم که شد مشخص یاجملهدو و تیاستوديت یهاآزمون
 زانیم و ندارد قرار يمطلوب حد در انیدانشجو يستیزطیمح دانش

 حد در انیدانشجو يستیزطیمح عملکرد و نگرش شاخص

 خود يستیزطیمح اطالعات انیدانشجو ن،یهمچن .است متوسط
 يستیزطیمح دانش و اندکرده کسب مایس و صدا از شتریب را

 عملکرد و نگرش از دختر انیدانشجو اما ،باالتر پسر انیدانشجو

  برخوردارند. یترمسئوالنه يستیزطیمح
 دانش سطح که داد نشان (Sahin et al., 2013) جینتا

 نگرش و دانش نیب بود. باالتر آنان نگرش طحس از انیدانشجو

 سطح ن،یهمچن داشت. وجود یداريمعن رابطه زین انیدانشجو
 سال انیدانشجو و دختر انیدانشجو يستیزطیمح نگرش و دانش

  بود. سوم سال انیدانشجو و پسر انیدانشجو از باالتر آخر
(Arastirmalari, 2012) دست جهینت نیا به خود يبررس در 

 ستیزطیمح با رابطه در یيهادوره که يانیدانشجو که افتی

 که يانیدانشجو و سوم سال انیدانشجو دختران، ودند،ب گذارنده
 نگرش ،بودند يدانشگاه التیتحص یدارا هاآن نیوالد
 برعکس. و داشتند ستیزطیمح به نسبت يمثبت يستیزطیمح

 یباال و مثبت انیدانشجو نگرش که داد نشان جینتا ،يطورکلهب
 يآگاه بر يمثبت ریتاث ياجتماع -یاقتصاد توسعه بود. متوسط حد
 ( ,.Aminradet alپژوهش جینتا دارد. افراد يستیزطیمح

 و يآگاه نیب يفیضع اما داريمعن ارتباط که داد نشان 2013)
 رابطه کهيحال در .داشت وجود يستیزطیمح لیمسا در دانش

 جینتا .داشت وجود افراد يستیزطیمح نگرش و يآگاه نیب یقو
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(Gulgun et al., 2008) به نسبت جوان نسل که داد نشان 
 یيهابرنامه هاآن که چرا هستند، حساس يستیزطیمح لیمسا

 و حمل از کنند،يم دنبال را باشديم ستیزطیمح با رابطه در که
 و محصوالت از ن،یا بر عالوه و کننديم استفاده يعموم نقل

 کنند.يم استفاده ستیزطیمح با سازگار یهارسانه

(Budak et al., 2005) از انیدانشجو اکثر که دندیرس جهینت به 
 با رابطه در اطالعات ياصل منبع عنوانبه يعموم یهارسانه

 یيروستا انیدانشجو کردند.يم استفاده ستیزطیمح موضوع

 .بودند ستیزطیحم نگران شتریب یشهر انیدانشجو به نسبت
 ستیزطیمح مساله به دختر انیدانشجو به نسبت پسر انیدانشجو

 ستیزطیمح نگران شتریب ترجوان انیدانشجو داشتند. لیتما کمتر

 متاسفانه داشتند. ستیزطیمح به نسبت يمثبت نگرش و بودند
 ستیزطیمح یهاکانون و هاسازمان عضو انیدانشجو از 3/12 تنها

  داشتند. ستیزطیمح به نسبت يمثبت نگرش و فتارر و بودند

(Onder, 2006) از انیدانشجو يستیزطیمح يآگاه يبررس به 
 پرداختند. ستیزطیمح به نسبت آنان رفتار و ستیزطیمح مساله

 با رابطه در را مردم آموزش انیدانشجو شتریب که داد نشان جینتا

 معتقد و نستنددايم مطمئن و مناسب يراه ستیزطیمح مساله
 جالب يروش ،يکیالکترون و يچاپ یهارسانه از استفاده که بودند

 انیدانشجو از درصد 13/5 تنها باشد.يم مردم يآگاه شیافزا در

 دنبال را ستیزطیمح به مربوط یهاهینشر مرتب صورتبه

 و هاسازمان عضو انیدانشجو از درصد 23/2 فقط و کردنديم
 بودند. ستیزطیمح یهاکانون

 عاطفي و شناختيروان اتثیرات ،يجامعهشناس منظر از يکلطوربه
 نمازسا در دیبنیا اتتغییر شنگر یجيرتد چرخش ننساا
 باشديم علمي رنمد بینينجها یشافزا و جامعه جتماعيا

(Sutton, 2018). تحساساا مجموعه يستیزطیمح نگرش 
 ای يکیزیف طیمح یهايژگیو ردمو در ناخوشایند یا خوشایند

 (Bloom & Trumbell, 2007) است آن با مرتبط یهايژگیو

 است. يبتنم مهم یالفهوم منزله به انسان یریپذتیمسؤل بر و
 خود، بر اقداماتش یهاامدیپ و جینتا از فرد که يزمان ،رایز
 زین یشتریب تیلومس اساحس باشد، آگاه بومستیز و گرانید

 توجه با .(Michel- Guillou & Moser, 2006) کرد خواهد
 نگرش رامونیپ شده گرفته صورت یهاپژوهش به
 مجموعه که نمود استنباط نینچنیا توانيم انه،یگراستیزطیمح

 يبرخ د.نباش گذارریتاث افراد نگرش بر توانديم يگوناگون عوامل
 از گرید یادسته شود.يم شامل را افراد يدانش بعد عوامل نیا از

 زین يعوامل و دنپردازيم ياجتماع و يشناخت لیمسا به عوامل

 نیا مجموعه د.نباشيم افراد يشناختتیجمع یهايژگیو مختص
 بر دهد.يم لشک را ستیزطیمح به نسبت فرد نگرش عوامل

 يمفهوم چارچوب هانگاشته نهیشیپ مرور طبق اساس، نیهم

 است. شده میترس (1) شکل صورتبه پژوهش
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 قیتحق یمفهوم چارچوب (:1) شکل

 های اجتماعيهنجار

 هاآگاهي از نیاز

به منابع دسترسي 
 اطالعاتي

 های فردیهنجار

 های فردیویژگي
 سن
های کانونعضویت در 
 زیستيمحیط

 جنسیت

 زیستیدانش محیط

 

 گرایانهزیستنگرش محیط

 هاآگاهي از پیامد
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 بر تواننديم عامل دسته هفت موردنظر،ي مفهوم چارچوب طبق
 دسته باشند. گذارتاثیر انیدانشجوگرایانه  زیستمحیط نگرش

 و هاارزش ،یفردی هنجارها .ی هستندفردی هنجارها نخست،

ی هنجارها اما، .استزیست محیط به نسبت فردی باورها
 به نسبت جامعه افراد ریسا باور و نظرات تیاهم زانیم ،ياجتماع
 امدهایپ و ازهاین ازي آگاه گر،ید عامل دو .زیست استمحیط

 و مشکالت وجود از افرادي آگاه زانیم ازها،ین ازي آگاه هستند.
 عنوانبه زین امدهایپ ازي آگاه کند.يم انیب را آنها حل به ازین
ی رفتارها عدمی امدهایپ از انیدانشجوي آگاه انزیم

 انیدانشجو دانش زانیم شود.يم مطرحگرایانه  زیستمحیط
 گذارتاثیر عوامل از گریدي کی زینزیستي محیط لیمسا به نسبت

 چارچوب در که است بودهگرایانه  زیستمحیط نگرش بر

ي ملعوا از گریدي کی است. گرفته قرار مدنظر پژوهشي مفهوم
 منابع بهي دسترس است، شده مشخص قیتحق چارچوب در که

 که دارد وجودي مختلفي اطالعات منابع .ي استاطالعات

 در کنند.يم استفادهزیستي محیط لیمسای برا آنها از انیدانشجو
 و تیجنس سن،مانند  افرادي شناختتیجمعی هايژگیو ت،ینها

 چارچوب در ریمتغ نیآخر ،يستیزطیمحی هاکانون در تیعضو
 باشد.يم قیتحقي مفهوم

 

 قیتحق روش
 گردآوری لحاظ از و کاربردی هدف، لحاظ از حاضر تحقیق

 از تعمیم قابلیت و متغیرها کنترل درجه و نظارت میزان ها،داده
 از پژوهش نیا یاجرا در است. يهمبستگ -توصیفي تحقیق نوع

 هیکل را قیتحق نیا یآمار جامعه است. شده استفاده شیمایپ فن
 ی)ورود مدرس تیترب دانشگاه یکشاورز دانشکده انیدانشجو

 جامعه به توجه با دانشجو(. 212) دادند لیتشک (1333 سال

 بندیطبقه یریگنمونه تحقیق، این در گیرینمونه روش آماری،
 يآموزش یهاگروه ،يبررس مورد یهاهطبق بود. متناسب يتصادف

 از قیتحق نهنمو حجم نییتع یبرا د.بودن یکشاورز دانشکده

 (Krejcie & Morgan, 1970) مورگان و يرجس جدول
 نمونه حجم ،یآمار جامعه و جدول نیا به توجه با شد. استفاده

  (.1 )جدول شد برآورد دانشجو 113

 

 یآموزشی هاگروه کیتفک به پژوهش نمونه وی آمار جامعه (:1) جدول
 هنمون یآمار جامعه گروه فیرد

 12 22 یکشاورز اقتصاد 1

 2 11 يباغبان 2

 12 23 یکشاورز آموزش و جیترو 3

 11 12 يخاکشناس 2

 11 13 یيغذا عیصنا 1

 13 21 یکشاورزی هانیماش كیمکان 0

 23 35 نباتات اصالح و زراعت 2

 21 30 یاریآب 5

 23 35 يدام علوم 3

 10 22 يپزشکاهیگ 16

 153 252 مجموع

 
 یهابخش .شد استفاده پرسشنامه ابزار از هاداده یآورجمع رایب

 نگرش ان،یدانشجو یفرد یهايژگیو شامل: قیتحق پرسشنامه
 ،یفرد یهاهنجار ،يستیزطیمح دانش رفتار، به نسبت
 و هاازین از يآگاه ها،امدیپ از يآگاه ،ياجتماع یهاهنجار

 انیدانشجو نگرش ریمتغ هک بود ياطالعات منابع به يدسترس
 يسطح پنج کرتیل فیط از استفاده با ستیزطیمح به نسبت

 =1 =موافقم،2 ندارم، ینظر =3 مخالفم، =2 مخالفم، =کامال1ً)

 انیدانشجو يستیزطیمح دانش ریمتغ ه،یگو 10 با موافقم( کامالً
 ریمتغ ه،یگو 16 با يسطح پنج کرتیل فیط از استفاده با

 يسطح پنج کرتیل فیط از استفاده با یفرد یهاهنجار

 هفت با (1اد=یز يلیخ ،2اد=یز ،3متوسط= ،2کم= ،1=چی)ه
 پنج کرتیل فیط از استفاده با ياجتماع یهاهنجار ریمتغ ه،یگو



 1397پاییز و زمستان ، 18 ، شماره9 زیست، سالهای محیطپژوهش  592

 ندارم، ینظر =3 مخالفم، =2 مخالفم، =کامال1ً) يسطح
 بعمنا به يابیدست ریمتغ ه،یگو پنج با موافقم( کامالً =1 =موافقم،2

 ،1=چی)ه يسطح پنج کرتیل فیط از استفاده با ياطالعات
 ریمتغ ه،یگو هشت با (1اد=یز يلیخ ،2اد=یز ،3متوسط= ،2کم=
 کرتیل يسطح پنج فیط از استفاده با هاامدیپ از يآگاه

 =1 =موافقم،2 ندارم، ینظر =3 مخالفم، =2 مخالفم، =کامال1ً)
 از استفاده با هاازین از ياهآگ ریمتغ و هیگو پنج با (موافقم کامالً

 ،2اد=یز ،3متوسط= ،2کم= ،1=چی)ه کرتیل يسطح پنج فیط

 صوری روایي گرفت. قرار سنجش مورد هیگو پنج (1اد=یز يلیخ
 گرفت. قرار ییدات مورد نیمتخصص از يپانل توسط تحقیق ابزار
 36 لیتکم و راهنما مطالعه یك پرسشنامه پایایي دییات برای

 کرونباخ یآلفا نییتع و یآمار جامعه از خارج افراد از پرسشنامه
 یبرا آمده دستهب کرونباخ یآلفا بیضر رفت.یپذ صورت

 قابل یيایپا نشانگر که شد محاسبه پرسشنامه مختلف یهابخش
 (.2 )جدول باشديم پژوهش یرهایمتغ قبول

 جمع از پس ان،یپاسخگو دگاهید سطح مورد در قضاوتی برا
 از اریمع انحراف فاصله اساس بر مربوط،ی هاهیگوی جبر

 است شده گرفته کارهب ISDM (2) اریمع ای نیانگیم

(Gangadharappa et al., 2007). ی آورجمع از پس
ی افزارهانرم از استفاده با آمده، دستبهی هاداده ها،پرسشنامه

 گرفت. قرار لیتحل و هیتجز مورد 26 نسخه SPSSی آمار

 

 >SD -M D = نییپا سطح در

 S M+  D≤ ≤ SD - M D= متوسط سطح در

 <SD M+  D = باال سطح در

 

 قیتحق یرهایمتغ کرونباخ یآلفا زانیم (:2) جدول

 کرونباخ یآلفا هیگو تعداد هاریمتغ
 77/0 7 یفرد یهاهنجار
 70/0 5 ياجتماع یهاهنجار
 98/0 00  يستیزطیمح دانش
 95/0 9 ياطالعات منابع به يابیدست
 70/0 5 هاامدیپ از يآگاه
 98/0 5 هاازین از يآگاه

 75/0 01 ستیز طیمح به نسبت نگرش

 

 هاافتهی

 انیپاسخگو یهایژگیو

 3/02 داد نشان انیپاسخگو یفرد یهايژگیو يفراوان عیتوز
 اند.داده لیتشک انمرد را درصد 1/32 و زن ،انیدانشجو درصد

 بود. 63/3 اریمع انحراف با سال 30/20 انیدانشجو يسن نیانگیم
 مقطع در انیدانشجو درصد 1/51 يلیتحص مقطع نظر از

 معدل بودند. یدکتر یدانشجو درصد 3/15 و ارشد يکارشناس

 گذرانده یواحدها تعداد و 22/10 متوسط طور به انیدانشجو
 از درصد 2/3 تنها ن،یهمچن است. بوده واحد 26 شده،

 5/36 و بودند عضو يستیزطیمح یهاکانون در انیدانشجو

 نداشتند. تیعضو يستیزطیمح کانون چیه در درصد

 انیدانشجو استفاده مورد یاطالعات منابع فیتوص
 که داد نشان هاافتهی ياطالعات منابع از استفاده منابع يبررس در

 در غاتیتبل مانند يمختلف ياطالعات منابع از انیجودانش اکثر
 و دوستان (،3/26) شهر سطح در غاتیتبل (،2/31) دانشگاه سطح
 اتینشر و مجالت (،2/31) ونیزیتلو و ویراد (،5/22) انیآشنا

 يستیزطیمح یهاشیهما در شرکت (،1/32) يستیزطیمح
 مورد افراد کثرا زین و کردنديم استفاده متوسط سطح در (1/22)

 و کردندينم شرکت (5/22) يستیزطیمح کارگاه چیه در مطالعه

 بودند. ارتباط در (0/33) ستیزطیمح کارشناسان با کم سطح در
 .است شده هیارا (3) جدول در هاافتهی ریسا
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 یرساناطالع یهاکانال از استفاده براساس انیپاسخگو یفراوان درصد عیتوز (:3) جدول
 ادیز یلیخ ادیز متوسط کم چیه یاطالعات نابعم

 3/1 3/0 2/15 2/31 5/22 ستیز طیمح حفاظت یهاکارگاه در شرکت

 6/1 1/2 1/26 0/33 2/22  ستیزطیمح کارشناسان با ارتباط

 3/0 1/12 1/32 2/21 12 يستیز طیمح اتینشر و مجالت

 3/11 3/26 2/31 2/5 5/3 ونیزیتلو و ویراد

 3/0 3/23 5/22 0/12 2/3 انیآشنا و دوستان

 1/2 2/15 3/26 0/23 2/2 شهر سطح در غاتیتبل

 6/1 1/26 2/31 2/36 2/3 دانشگاه سطح در غاتیتبل

 2/2 1/16 1/22 2/31 0/23 يستیز طیمح یهاشیهما در شرکت

 

 انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش فیتوص
  اریمع انیانشجود انهیگرا ستیزطیمح نگرش يبررس در

ISDMنگرش انیدانشجو درصد 32 که داد نشان رفته کارهب 

 نگرش درصد 16 و يخنث نگرش درصد 23 ،يمنف يستیزطیمح
 داشتند. يمثبت يستیزطیمح
 از ،انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش یبندرتبه منظور به

 هیگو سه که داد نشان هاافتهی .شد استفاده راتییتغ بیضر

 ستیزطیمح از که يکسان یبرا شدن لیقا احترام و ارزش»

 قرار کنترل تحت با متعالي رشد با اقتصاد» ،«کننديم محافظت
 یاثرگذار» و «سبز اقتصاد یك حفظ برای صنعتي توسعه گرفتن

 با بیترتبه «يشخص يزندگ یرو ستیزطیمح به مربوط لیمسا
 كی تیاولو یدارا 233/6 و 211/6 ،105/6 راتییتغ بیضر

 .است شده داده نشان (2) جدول در هاافتهی ریسا .دبودن سه تا
 

 با انیدانشجوگرایانه  زیستمحیط نگرش سهیمقا

 مطلوب حد
 آزمون از انیدانشجوگرایانه  زیستمحیط نگرش سهیمقابرای 

 برتاکید  با و (1) جدول به توجه با .شد استفاده اینمونه تك تي
 توانيم بود، داريمعن 666/6 سطح در که آمده تدس به t زانیم

 نیانگیم و (25/13) نمونه نیانگیم نیب که کرد انیب نیچن
 ینیپا و باال کران چون دارد. وجودی معنادار تفاوت (25) اسیمق

 طورهب جامعه میانگین پس است، مثبت دو هر اطمینان فاصله

 است معني این به این است. شتریب مقیاس میانگین از داریمعني
 طورهب انیدانشجوگرایانه  زیستمحیط نگرش نیانگیم که
  است. شتریب مطلوب حد ازی داريمعن

 

 نگرش با مستقلی رهایمتغ نیب ارتباطی بررس

 انیدانشجوگرایانه  زیستمحیط
 وابسته ریمتغ با قیتحقی هاریمتغ نیب رابطهي بررس منظور به

ي بستگهم بیاضر ان(یدانشجونه گرایا زیستمحیط )نگرش
 نگرش نیب که داد نشان هاافتهی .شد استفاده رسونیپ و رمنیاسپ

 ،يذهنی هاهنجار و مطالعه مورد افرادگرایانه  زیستمحیط
 دانش، ها،ازین ازي آگاه ها،امدیپ ازي آگاه ،ياجتماعی هاهنجار
ی داريمعن و مثبت رابطهزیستي محیطی هاکانون در تیعضو

 .ارایه شده است (0)ها در جدول سایر یافته .دارد وجود
 

 زیسرت محریط  نگررش  برر  ثرومی هاسازهی نیبشیپ

 انیدانشجوگرایانه 
 مستقلی رهایمتغي تاثیر بررسی برا گانهچند ونیرگرس بخش نیا در

 ازي آگاه ،ياجتماعی هاهنجار ،يذهنی ها)هنجار مطالعه مورد
 در تیعضو ،ياطالعات منابع بهي دسترس ها،ازین ازي آگاه ا،هامدیپ

 نگرش) وابسته ریمتغ بر (يستیزطیمح دانش ،يستیزطیمحی هاکانون
 .است گرفته قراري بررس مورد (انیدانشجوگرایانه  زیستمحیط

 به متغیرها ترینقوی آن در که است روشي گام به گام روش

 ادامه زماني تا کار این و شونديم رگرسیون معادله وارد ترتیب
 ازي کی برسد. درصد پنج به داریمعني آزمون خطای که یابدمي

 نیبي خطهم رابطه وجودي بررس ونیرگرس لیتحل انجام طیشرا

 در خطاها استقالل آزموني بررس برای .است مستقلی رهایمتغ
 مقدار هکي صورت در .شد استفاده واتسون -نیدورب آماره از ونیرگرس

DW 0 ردیگ قرار 1/2 تا 1/1 بازه درH  خطاها( نیبي همبستگ )عدم 

 کهیيجا آن از شود.يم رد 0H صورت نیا ریغ در و شوديم رفتهیپذ
 نیبي همبستگ وجود عدم فرض .است 55/1 برابر DW آماره مقدار

  ن،یهمچن کرد. استفاده ونیرگرس از توانيم و شودينم رد خطاها
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 انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش یبندرتبه (:2) لجدو

 هیگو
 نیانگیم

 *یارتبه

 انحراف

 اریمع

 بیضر

 راتییتغ
 رتبه

 1 105/6 21/6 16/2 هستم. لیقا يخاص احترام و ارزش کننديم محافظت ستیزطیمح از که يکسان یبرا

 کنترل تحت آن در صنعتي توسعه که باشیم داشته متعالي رشد با اقتصاد باید سبز، اقتصاد یك حفظ برای
 .باشد

32/3 53/6 211/6 2 

 3 233/6 1 21/2 .است اثرگذار من يشخص يزندگ یرو ستیزطیمح به مربوط لیمسا

 2 221/6 30/6 61/2 .است داشته دنبال به را آمیزیفاجعه نتایج شتریب طبیعت در انسان تصرف و دخل

 1 225/6 1 60/2 .کند کاریدست خود نیازهای طبق را طبیعي محیط که دارد حق انسان

 از نیازهایش مطابق را زیستمحیط تواندمي چون دهد، تطبیق زیستمحیط با را خود که ندارد نیازی انسان
 .بسازد نو

16/2 61/1 225/6 0 

 2 202/6 1 51/3 .است محدود آن فضای و منابع که است فضایي سفینه شبیه زمین کره

 حل در ...( و كیولوژیب کنترل ،یزداریآبخ یهاطرح ،يحفاظت )شخم مثل مدرن یهایفناور من رنظ به
 است. ریتاثيب يستیزطیمح یهابحران

36/3 12/1 232/6 5 

 3 233/6 13/1 51/3 است. شده اغراق يستیزطیمح لیمسا درباره جامعه در

 16 36/6 2/1 2 است. دیمف عموم یبرا كیارگان محصوالت دیخر کنم،يم فکر

 11 362/6 32/6 13/3 .کند پیدا گسترش تواندينم آن از بیش ما صنعتي جامعه که دارد وجود هایيمحدودیت صنعتي توسعه برای

 12 363/6 62/1 23/3 .خورديم هم به راحتي به و است حساس بسیار طبیعت تعادل

 13 311/6 11/1 11/3 دارد. همراه به یریناپذجبران يستیزطیمح یهابیآس یامروز یکشاورز یهاتیفعال معتقدم من

 12 325/6 12/1 22/3 کنم. تیفعال يستیزطیمح گروه ای سازمان كی در است الزم من بر

 11 333/6 22/1 65/3 کرد. توجه هانهیهز به دینبا ستیزطیمح یبهبود یبرا معتقدم من

 10 131/6 33/1 21/2 ست.ین موثر موردنظر منطقه يستیزطیمح یهابحران حل در منطقه هر يبوم دانش از استفاده معتقدم من

 (1) موافق کامالً و (2) موافق (،3) ندارم ینظر (،2) مخالف (،1) مخالف کامالً*

 
 مطلوب حد با انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش سهیمقا (:5) جدول

 نانیاطم فاصله P یآزاد درجه آزمون آماره اریمع فانحرا نمونه نیانگیم اسیمق نیانگیم
25 25/13 51/0 10/26 122 666/6 06/12، 31/16 

 
 مطالعه مورد افراد انهیگرا ستیزطیمح نگرش نمره با هاریمتغ ریسا ارتباط (:6) جدول

 یداریمعن سطح یبستگهم بیضر بیضر نوع مستقل ریمتغ
 622/6 101/6* رسونیپ يذهن یهاهنجار

 622/6 102/6* رسونیپ يماعتاج یهاهنجار

 252/6 -61/6 رسونیپ يتااطالع منابع هب يدسترس

 66/6 -331/6** رسونیپ هاامدیپ از يآگاه

 662/6 201/6** رسونیپ هاازین از يآگاه

 01/6 -62/6 رمنیاسپ  تیجنس

 621/6 102/6* رسونیپ يستیز طیمح دانش

 62/6 -232/6** رمنیاسپ يستیزطیمح یاهکانون در تیعضو

 211/6 62/6 رسونیپ سن

 61/6 سطح در یداريمعن *                                      61/6 سطح در یداريمعن **                
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 اگر که است شده استفاده VIF از ،واتسون -نیدورب آماره بر عالوه
 نیبي خطهم رابطه وجود گرانیب باشد 16 از شتریب آن مقدار
 نیبنابرا بوده 16 از کمتر شده محاسبه VIF مقدار است. هاریمتغ

 تحقیق این در هاست.ریمتغ نیبي خطهم رابطه عدم ازي حاک
 متغیر با داریيمعن همبستگي که متغیرهایي کردن وارد از پس

 مدل رفت. پیش گام سه تا معادله داشتند، قیتحق وابسته

 .شد داريمعن =p 666/6 سطح در و =F 30/12 مقدار با ونیسرگر
 از يآگاه ریمتغ اول، گام در که داد نشان حاصل یهاافتهی
 يستیزطیمح نگرش بر گذارریتاث ریمتغ نیترمهم عنوانبه هاامدیپ

 ونیرگرس دوم گام در است، شده مدل وارد مطالعه مورد افراد
 يستیزطیمح نگرش بر گذارریتاث ریغمت نیدوم که دهديم نشان

 يستیزطیمح یهاکانون در تیعضو یمجاز ریمتغ انیدانشجو

 دانش ریمتغ سوم، گام در است، كی و صفر سطح دو با
 نگرش بر گذارریتاث ریمتغ نیآخر عنوانبه يستیزطیمح
 به ونیرگرس مدل سوم گام انیپا در .شد مدل وارد يستیزطیمح

 (2) شماره جدول در هاافتهی ریسا است. دهیرس دخو یينها مرحله
  است. شده داده نشان

 
 (انهیگراستیزطیمح نگرش) وابسته ریمتغ -گام به گام رهیمتغ چند ونیرگرس بیضرا (:7) جدول

 B Beta t Sig VIF مستقل ریمتغ

 663/1 666/6 036/1 231/6 321/6 هاامدیپ از يآگاه

 665/1 62/6 -30/2 -220/6 -211/1 يستیزطیمح یهاکانون در تیعضو

 612/1 611/6 22/2 153/6 121/6 يستیزطیمح دانش

  666/6 220/5 ---- 331/21 ثابت مقدار

 

 ش ده  وارد يونیرگرس   مدل در ریمتغ سه مجموع در اساس نیا بر

 :است ریز صورت به ونیرگرس یينها مدل و است

 

Y=21/33+6/321X1 1/211 -X2 + 6/121 X3 

Y= 1 ،انهیگراستیز طیمح نگرشX= 2 ها،امدیپ از يآگاهX= 

 يستیزطیمح دانش =3X ،يستیزطیمح یهاکانون در تیعضو

 
 بتا مقدار به باید مستقل متغیرهای نسبي اهمیت تعیین برای

(Beta) از جدا را مستقل متغیر هر ثیرات آماره این کرد. توجه 
 نشان وابسته متغیر بر قتحقی مستقل متغیرهای سایر ثیرات

 متغیر بر مستقل متغیر ثیرگذارترینات اساس، این بر .دهدمي

 نیهمچن است. 23/6 بتا مقدار با امدهایپ از يآگاه متغیر وابسته،
 ستا نیا انگریب که باشديم 23/6 با برابر آمده دستهب R² زانیم

 زانیم به اندتوانسته مجموع در مدل در شده وارد ریمتغ سه که

 انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش راتییتغ زانیم درصد 23
 انیدانشجو اگر که گرفت جهینت نیچن نیا توانيم کنند. نییتب را

 به نسبت و يکاف يآگاه يستیزطیمح یامدهایپ به نسبت

 نسبت آنها نگرش باشند، داشته را الزم دانش ستیزطیمح
 ينگرش گر،ید انیب به بود. خواهد مثبت ستیزطیمح

 در نیا بود. خواهد ستیزطیمح داردوست و انهیگرا ستیزطیمح

 بر زین يستیزطیمح یهاکانون در تیعضو ریتاث که است يحال

 یهاتیفعال در مشارکت سبب و بوده مثبت آنها نگرش
 شد. خواهد انهیگرا ستیزطیمح
 

 یریگجهینت و بحث
 ستیزطیمح بر را خود آثار زهرو هر هاانسان مخرب یهااقدام

 ادامه روند نیا همچنان اگر که یطوربه دهد.يم نشان شتریب
 مینخواه يعیطب ستیزطیمح ندهیآ دهه چند تا باشد، داشته
 نهیزم در یشتریب ياجتماع و يفرهنگ یهاتیفعال اگر اما، داشت.

 نگرش جامعه آحاد و ردیگ صورت ستیزطیمح از حفاظت
 ستیزطیمح ارددوست رفتار بروز به منجر کنند، دایپ يستیزطیمح

 سبب خود دنتوانيم که ياجتماع یهاگروه از يکی بود. میخواه
 اقشار ریسا رفتار بر هم و شده يستیزطیمح يمنف اثرات کاهش
 با انیدانشجو د.نباشيم انیدانشجو قشر باشند، گذارریتاث جامعه

 ،ياجتماع یهنجارها بر ریتاث و يستیزطیمح دانش کسب
 بر باشند. ستیزطیمح از حفاظت یهااهرم از يکی تواننديم

 انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش يبررس اساس، نیهم

 نیا ياصل هدف مدرس تیترب دانشگاه یکشاورز دانشکده
 اغلب مردم که دهديم نشان يتجرب شواهد است. بوده پژوهش
 نیا که دارند يستیزطیمح شدان و اطالعات به يکم يدسترس
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 خواهد ستیزطیمح عرصه در استگذارانیس یبرا يبزرگ چالش
 منابع به توجه ،بنابرابن .(Pazokinejad & Salehi, 2014) بود

 است. تیاهم زیحا نهیزم نیا در متعدد ياطالعات یهاکانال و
 کسب یبرا انیدانشجواکثر  که داد نشان پژوهش یهاافتهی

 استفاده ونیزیتلو و ویراد یهاکانال از يستیزطیمح اطالعات

 اکثر که داد نشان (Budak et al.,2005) جهینت که کردنديم
 اطالعات ياصل منبع عنوانبه يعموم یهارسانه از انیدانشجو

  کردند.يم استفاده ستیزطیمح موضوع با رابطه در

 نسبت يمثبت گرشن مطالعه مورد افراد اکثر که داد نشان هاافتهی
 مطلب نیا گرفتن نظر در با توانيم که داشتند ستیزطیمح به
 وجود به توجه با و شوديم رفتار یریگشکل سبب نگرش که

 که نمود تیتقو را آنان نگرش ان،یدانشجو نگرش مساعد نهیزم
 ;Pazokinejad & Salehi, 2014) یهاقیتحق جهینت با

Naderlou & Shams, 2017) نگرش، نیا است. بوده وهمس 

 تیهو یراستا در يکیاکولوژ دیجد میپارادا اساس بر
 انیب به باشد.يم يعیطب ستیزطیمح ينیبجهان و يستیزطیمح
 نقادانه یدید با ان،یدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش گر،ید

 بر زین نگرش نیا باشد.يم يستیزطیمح یهابحران به نسبت
 انیدانشجو يآگاه یارتقا به يکیاکولوژ دیجد میپارادا طبق

 يمیاقل راتییتغ مانند يستیزطیمح يجهان مشکالت به نسبت

 نکته نیا دیبا انیدانشجو نگرش در که، یطوربه شود.يم ختم
 و انسان ،يکیاکولوژ دیجد میپارادا اساس بر که شود نهینهاد
 رند.یگيم قرار مدنظر دو هر ستیزطیمح

 نگرش یبندرتبه از آمده دستهب یهاافتهی به توجه با
 یارتقا و شتریب توجه به ازین انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح

 از حفاظت لزوم کردن مطرح زین و يستیزطیمح نگرش
 یاگونه به خورديم چشم به انیدانشجو انیم در ستیزطیمح
 یردستکا هرگونه تبعات که برسند دگاهید نیا به انیدانشجو که

 جامعه افراد يزندگ بر ناخواه خواه، ستیزطیمح در ياصول ریغ
 بخش نیا افتهی به توجه با گرید یسو از بود. خواهد گذارریتاث
 عنوانهب ستیزطیمح انیحام يستیبا که شوديم استنباط نیچن

 نگرش بر قیطر نیا از بتوان دیشا تا شوند مطرح جوامع در الگو
 گذاشت. ریتاث افراد يستیزطیمح

 و انهیگرا ستیزطیمح نگرش نیب يهمبستگ یاهافتهی

 را یداريمعن رابطه انیدانشجو ياجتماع و يذهن یهنجارها
 فشار باشند. يقیتشو محرک ينوع تواننديم هاهنجار داد. نشان

 و دگاهید است ممکن يستیزطیمح معضالت از يناش ياجتماع

 دهد. قرار ریتاث تحت را انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش
 مهم فرد یبرا که یافراد حضور از یریپذریتاث مثال عنوانبه

 یهاهنجار از یانمونه يستیزطیمح یهاتیفعال در هستند
 در است. آن به عمل تینها در و توجه یبرا يعامل و ياجتماع
 در فرد یهاارزشکه  است گونهنیا زین يذهن یهایهنجار مورد

 فرد یهنجارها یریگشکل نهیزم ،يعیطب ستیزطیمح ردمو
 انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش بر توانديم که هستند

  باشد. گذارریتاث

 ,.Park and Sohn, 2012; Blok et al) مانند ينیمحقق

2007; Klockner and Blobaum, 2010; Klockner et 

al., 2003) و ياجتماع یجارهاهن ریتاث خود، یهاپژوهش در 

 اند.کرده دییات انهیگرا ستیزطیمح نگرش بر را یفرد
 یداريمعن رابطه که بود یيرهایمتغ از گرید يکی ازهاین از يآگاه

 داشت. انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح یهانگرش با
Klockner and) (Blobaum, 2010; Klockner et al., 

 انهیگرا ستیزطیمح یازهاین از افراد که يهنگام معتقدند 2003
 خواهد آنان نگرش بر یاکنندهنییتع باشند، داشته يآگاه خود
 یهاشیهما در شرکت به انیدانشجو اگر مثال، عنوانبه بود.

 مقاالت مطالعه و ستیزطیمح از حفاظت یهادوره ،يستیزطیمح
 دهندهنشان باشند، کرده ازین احساس يستیزطیمح کتب و

 بود. خواهد آنها انهیگرا ستیزطیمح نگرش يجیتدر یریگشکل

 از يآگاه ریمتغ سه که است نیا گرانیب هاافتهی ،نیهمچن
 دانش و يستیزطیمح یهاکانون در تیعضو امدها،یپ

 انهیگرا ستیزطیمح نگرش یهاکنندهنییتب يستیزطیمح

 انحراف در رییتغ واحد كی با که یطور به است. بوده انیدانشجو
 یهاکانون در تیعضو امدها،یپ از يآگاه یرهایمتغ اریمع
 و 22/6 ،23/6 بیترت به يستیزطیمح دانش و يستیزطیمح

 جادیا انیدانشجو يستیزطیمح نگرش سطح در رییتغ واحد 15/6
 یامدهایپ از انیدانشجو چه هر گر،ید انیب به شود.يم

 در و يکاف يستیزطیمح دانش و شتریب يآگاه يستیزطیمح

 نگرش باشند، داشته تیعضو يستیزطیمح یهاکانون
 داشت. خواهند یباالتر انهیگرا ستیزطیمح

 ,Sahin et al., 2013; Naderlou & Shams) یهاافتهی

 و يستیزطیمح دانش نیب که کنديم دییات را افتهی نیا (2017
 که یطوربه ارد.د وجود یداريمعن رابطه يستیزطیمح نگرش

 يستیزطیمح نگرش یریگشکل سبب يستیزطیمح دانش
 یهايآگاه تا شوديم سبب يستیزطیمح دانش بود. خواهد
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 مشکالت و لیمسا و کرده دایپ ارتقا افراد يستیزطیمح
 زین امدهایپ از يآگاه دهند. قرار ریتفس و نقد مورد را ستیزطیمح

 نیب در انهیگرا ستیزطیمح یهانگرش تا شوديم سبب
-Andez قیتحق جینتا با افتهی نیا رد.یگ شکل انیدانشجو

Manzalan, 2007; Aminrad et al., 2013; Hu and Gill, 
2016; Klockner and Blobaum, 2010; Michel-) 

(Guilou and Moser, 2006 گر،ید انیب به دارد. مطابقت 
 باشند، آگاه ستیزطیحم به بیآس یامدهایپ از افراد که يزمان

 سبب مرور به ينگران نیا که شوديم يدرون ينگران جادیا سبب

 در تیعضو شد. خواهد انهیگرا ستیزطیمح یهانگرش جادیا
 توانديم که بود يعوامل از گرید يکی زین يستیزطیمح یهاکانون

 داشته يمثبت ریتاث انیدانشجو انهیگرا ستیزطیمح نگرش بر

 یهاتیفعال به نهادها نیا در تیعضو با انیدانشجو باشد.
 کسب سبب امر نیهم که ورزنديم مبادرت انهیگرا ستیزطیمح

  شود.يم انهیگرا ستیزطیمح یهانگرش

 

 شنهادهایپ
 :است شده هیارا ریز یهاشنهادیپ ها،افتهی به توجه با ت،ینها در
 و شهر سطح در غیتبل و يعموم یهارسانه انیدانشجو اکثر 

 اطالعات فتایدر یبرا مناسب کانال عنوانبه را دانشگاه

 یهابرنامه دیبايم ،نیبنابرا ،کردنديم انتخاب يستیزطیمح
 جهت در دانشگاه و شهر سطح در غاتیتبل و هارسانه نیا

 و ابدی تیتقو هاآن انهیگرا ستیزطیمح نگرش بهبود
 .شود ترجذاب

 یهاکانون و هانهاد عضو مطالعه مورد افراد اکثر 

 با یداريمعن رابطه هانهاد نیا يول نبودند يستیزطیمح
 و هاکانون که شوديم شنهادیپ ن،یبنابرا .داشت افراد نگرش

 غاتیتبل و هاتیفعال کردن متنوع با يستیزطیمح یهانهاد

 یاهکانون احداث و باشند داشته یریعضوگ جهت در بهتر
 رسد.يم نظر به یضرور دانشکده سطح در يستیزطیمح

 هاامدیپ از يآگاه افراد نگرش بر گذارریتاث یهاریمتغ ملهج از 

 به هاامدیپ از افراد يآگاه و دانش و ارتقا لزوم .بود دانش و
 ،يعموم یهارسانه قیطر از امر نیا خود که خورديم چشم
 يستیزطیمح یهاتشکل جادیا ،يآموزش یهاکارگاه یبرگزار

 باشد.يم ریپذامکان ... و دانشگاه سطح در
 

 هاادداشتی
1. New Ecological Paradigm 
2. Index of Standard Division and Mean 
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