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  دهیچک

زیست محیطی دانشجویان برر  نگرش بینی این مطالعه با هدف بررسی پیش

دانشرکده روانشناسری و علروم اساس باورهای زیسرت محیطری آنران در 

 کاربردي هدف، به توجه با انجام شد. پژوهش حاضرتربیتی دانشگاه سمنان 
توصرییی ر همسسرتگی  تحقیقرا  نوع از هاداده گردآوري نحوه به توجه با و

جامعره آمراری شرامل کلیره دانشرجویان کارشناسری و شرود. می محسرو 

کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتری دانشرگاه سرمنان 

کره برا اسرتیاده از روش  بودنرد 1397-98در سال تحصریلی  نیر( 434)

نیر مرد  44نمونه پژوهش ) عنوانبهنیر  204ای ی طسقهگیری تصادفنمونه

و برا  SPSSی افزارهرانرمها توسر  دادهنیر زن( انتخا  شدند.  160و 

ای، ضرری  همسسرتگی پیرسرون و رگرسریون های آماری تی تک نمونرهروش

برین باورهرای زیسرت  ها نشان داد که. یافتهچندگانه تحلیل گردیدند

معنراداری وجرود مثست و زیست محیطی دانشجویان رابطه  نگرشمحیطی و 

زیسرت محیطری دانشرجویان ا رر  نگررشدارد. باورهای زیست محیطی بر 

 مستقیم و معناداری دارد.
 

زیسرت  نگررشمحی  زیست، باورهرای زیسرت محیطری،  کلیدي: کلمات

 محیطی.
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  مقدمه

توانایی بشر زیست در پاسخ به افزایش رن محی ققرن بیست و یکم، 

زیست جهانی و افزایش آگاهی اجتماعی از های محی برای تغییر سیستم

های ها و سیستمگذاری شده است. اختالل اکوسیستمزیستی، ناممسائل محی 

شود؛ زیرا بیوفیزیکی جهانی از عواق  مهم اجتماع بشری محسو  می

نامطلو   نشین و افرادی با وضعیتهای حاشیهزیست گروهتخری  محی 

مثال، تغییرا  اقلیمی عنواندهد، بهاقتصادی را تحت تأ یر قرار می

شناسی عمدتًا توس  شهروندان کشورهای  روتمند ایجادشده است. انسان

توسعه حال، تأ یرا  نامطلوبی بر ساکنان کشورهای درحالبااین

  (.1،2017)گیگرگذاردمی

نمی شناسد؛ بنابراین  از آنجایی که مسائل زیست محیطی مرز سیاسی

درک پیامدهای بلند مد  مشکال  و بحران های زیست محیطی در جهان و 

موضوعا  مربوط به آن در زندگی انسان ها، باعث شده است طی نیم قرن 

و مسایل زیست محیطی افزایش  گذشته اهمیت بحث در مورد محی  زیست

اه حلی برای در نتیجه انسان ها در پی یافتن ر( 2،2005)بوداک یابد

مسائل و مشکال  زیست محیطی برآمدند. یکی از راهکارهای اجتنا  از 

 نگرشآسی  رساندن به محی  زیست و جلوگیری از تخری  آن، تغییر 

و قائمی  انسانها به سمت و سوی ابعاد طسیعت گرایانه است )صالحی

بسیاری بر این باورند که راه حل بحران های محی  زیستی ( 1392، اصل

را باید در تغییر نگرش انسان و روش زندگی وی بر کره ی خاکی جستجو 

 نگرش هایکرد. تاکنون متغیرهای مختلیی در تسیین عوامل مؤ ر بر 

، کرمی دارابخانی، حسینی و محی  زیستی بررسی شده است )حجازی

 (. ۱۳۹۶، رضایی

زیست گرایی در سطح بسیاری بر این باورند که باال گرفتن ت  محی 

برگرفته از  های اجتماعی کهزیستی و جنسشهای محی جهانی و فعالیت

مسائل و مشکال  روزافزون جهانی است بسیاری از دانشمندان اجتماعی 

زیستی کرده است های محی ها و نگرانیرا ملزم به مطالعه باور

های زیست  باور(. ارزیابی دقیق 1395ی و کریم زاده، ریکس صالحی،)

زیست محیطی در ارتساط است  نگرش هایمحیطی به طور فزاینده ای با 

(. از نظر برخی پژوهشگران رویکرد ۲۰۱۴،  3)هوالند، کیل و استاین

ما نسست به  باورجدید زیست محیطی، در وهله اول راهی برای تعیین 

معنی  نگرشمحی  زیست بوده و در مرحله بعدی ایجاد موقعیتی است که 

ار زیست محیطی ردیابی می شود. در این جا فرض بر این واقع می شود د

های زیست محیطی که با رویکرد  باورزیست محیطی از  نگرش هایکه 

(. ۱۳۸۹جدید زیست محیطی سنجیده می شود، نشأ  می گیرد )صالحی، 

نکته مهم تر این که آگاهی از مسائل زیست محیطی سس  افزایش ارتساط 

دی و حیاظت زیست محیطی خواهد شد. آگاهی از صدما  میان سالمت فر

ناشی از تخری  محی  زیست می تواند مردم را به مراقست از آن و 

 (.1392و قائمی اصل، زیست محیطی برانگیزد )صالحی نگرشمشارکت در 

های محیطی گروهبا توجه به مطال  ذکرشده تغییر باورهای زیست

هایی هستند که باشد. دانشجویان ازجمله گروهانسانی دارای اهمیت می

ها بر افراد دیگر، در معرض آن نگرشبه علت تأ یرگذاری شدید 
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این  اساساین  برمحیطی قرار دارند. شناسی زیستهای جامعهبررسی

زیست باورهای محی  کنندهنییتستا از میان عوامل  کوشدیمپژوهش، 

حیطی آنان را مورد بررسی قرار مزیست نگرشدانشجویان، تأ یر متغیر 

زیست محیطی بر باورهای  نگرشدهد، تا ضمن سنجش میزان تأ یر 

زیستی محیطی، پیشنهادهای الزم در راستای تقویت باورهای محی زیست

 دانشجویان ارائه شود.

 

 

 تئوری و پیشینه تحقیق

زیسرت  نگرشهدف از مرور تئوری و پیشینه تحقیق تسیین و توصیف بهتر 

 نگررشمحیطی و عوامل مو ر بر آن است. از این رو، در ادامه میاهیم 

 زیست محیطی و عناصر تا یر گذار بر آن بس  داده شده است.

 

 باورهای زیست محیطی

ها از ارتساط بین محی  و متن فرهنگی به وجود آمده و نمایانگر باور

ورها نمایانگر (. با1396زاده، حسیسی، مصطییاین ارتساط نیز هستند )

اصولی هستند که ازنظر فرد یا اجتماع نوعی رفتار برتر  و عقاید

ها نمایان گر ایمان و اعتقاد آن(. ۵، ۱۹۷۳، 4شود )راکیچشمرده می

که ازنظر شخص یا اجتماع، یک شیوه خاص راسخی هستند؛ مسنی بر این

ف رفتاری یا حالت غایی وجود، نسست به شیوه مخالف آن رفتار یا هد

ها شامل معیارهایی هستند آن(. ۲۷۱، ۱۳۷۸، 5دیگر برتری دارد )رابینز

هایشان از آن استیاده که افراد برای انتخا  و توجیه فعالیت

ش یهابرای سنجش مقاصد و فعالیت کنند. هر شخصی ساختار باوری خاصیمی

ادعا دارد که باورها از طریق تجربیا  و ( ۱۹۹۶) 6دارد. کاهل

گیرد؛ بنابراین افرادی که درراه حیظ راد شکل مییادگیری اف

شناختی، کنند، دید مثستی نسست به خرید کاالهای بومزیست تالش میمحی 

زیست صور  برای بازیافت و انجام رفتارهایی که در راستای حیظ محی 

 (.۲۰۰۶، 8و ایوا مارتینز 7گیرد دارند )النا فراگمی

ها درباره باورها توس  الپر  و بندیترین طسقهیکی از مهم

همکارانش صور  گرفته است. آنان شش نوع باور را شناسایی کردند: 

دینی )جان سیمون؛  - اسیسی –اجتماعی  -زیسایی -اقتصادی  -نظری

گروه باور را  ۴النا فراگ و ایوا مارتینز (. ۱۳۸۱میشل اس مینور، 

ها و رفتار ری عمومی ارائه داده و بین آنعنوان ساختار باوبه

 :شناختی رابطه معناداری یافتندبوم

 )کمال یابی(: )جامعیت، سخاوتمندی، خیرخواهی( 9خود متعالی سازی -1

 : )قدر ، دستاوردها، داشته های مادی(10خود ارتقایی  -2

 : )خود مختاری، انگیزش، لذ  گرایی(11مستقل بودن -آزادی -3

                                                             
4 Rokeach 
5 Robbins 
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7 Elena Fraj 
8 Eva Martinez 
9 self-transcendence 
10 self-enhancement 
11 openness 



 )سنت، همرنگی، امنیت، همشکلی( :12سنت گرایی -4

محیطی به مثابه نمودی از صور  های مطالعه باورها بر رفتار زیست

کند. چنین مطالعاتی زیست و بستر فرهنگی تأکید میارتساطی بین محی 

از باورها برای توصیف شیوه های مشاهده جهان و از کنترل باورها به 

: ۱۹۸۵، 13کنند )گریه میمثابه سنجشی از طسیعت تأ یر گذار استیاد

باورها مسئولیت شکل دهی به بسیاری از انگیزه های درونی افراد (. ۱

دهد سؤال های ما را شکل میرا به عهده دارند. اینکه چه چیزی باور

در مطالعه باورها به مثابه عواملی که رفتار  پیچیده ای است.

به کار گرفته  محیطی را تعین می بخشند، ارجاع های نظری بسیاریزیست

شود. به طور کلی، سه جهت گیری باوری در محدوده مطالعا  می

که  14جهت گیری باوری خودمحورانه. ۱محیطی در خور توجه هستند: زیست

جهت گیری باور . ۲افراد می کوشند در آن منافع شخصی را پررنگ کنند 

. ۳که افراد در پی رفاه و آسایش انواع بشر هستند و  15دیگرمحورانه

ها بر گونه های که تمرکز انسان 16جهت گیری باوری زیست مدارانه

 (.3: ۲۰۱۱غیرانسانی و سپهرهای زیستی دیگر است )استگ و همکاران، 

محیطی استرن و همکارانش دو خرده باور مهرم در در زمینه مسائل زیست

اند که یکری بره خررده براور های خود تعالی شناسایی کردهشاخه باور

ها بره مثابره مربوط است و دیگری به درنظر گرفتن رفاه انسانطسیعی 

شود که خرده براور دیگرمحروری دربردارنرده آن اسرت یک کل مربوط می

ها خرده باور طسیعری را باورهرای آن(. ۳-۴: ۲۰۱۲، 17)پرکین و براون

های اجتماعی دیگر خواهانه ، خرده باور دیگرمحور را باور18زیست سپهر

عالوه براین، . های خودمحورانه نام گذاری کردندباور و خودافزایی را

محیطی اسررترن و هررای زیسررتهررای شرروارتز و نظریرره باورنظریرره باور

هرای خرود تعرالی و همکارانش بر ایرن امرر تأکیرد دارنرد کره باور

خودافزایی گونه های باوری متضاد هسرتند و از ایرن رو برا یکردیگر 

هرای دیگرمحورانره و زیسرت اوردر حالرت کلری، ب .رابطه منیی دارند

مدارانه رابطه مثستی با باورها و هنجارهرا، نیرت هرا و رفتارهرای 

هرای خودمحورانره برا ایرن کره باورزیسرت دارنرد، درحالیحامی محی 

. باورها، هنجارها، نیت ها و رفتارها رابطه منیری نشران داده انرد

ای اکثررر ایررن محرررک هررای دیگرمحورانرره موضرروعاتی نظیررر دغدغرره هرر

محیطی را تحت ترأ یر محیطی و رفتارهای زیستمحیطی، نیتهای زیستزیست

  (.3:2011 ،19و کیلسورن قرار میدهند )اورین

 

 20محیطیزیست نگرش

نگرش، یک بخش مرکزی از فردیت انسان است. بسیاری از مردم به خاطر 

ها و باورهای خود حتی جان خود را از دست دادهاند، مخالیت با نگرش

زیست و آزمایش های حیوانی، طرفدار حقوق بشر بودن، طرفدار حیظ محی 

هوای پاک بودن، طرفدار بازیافت مواد و کنترل جمعیت بودن، همه 

ها ها می باشند. این نگرشنمونه های متیاو  و مثال هایی از نگرش
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تواند دارای ابعاد مختلیی باشند؛ مثال یک بعد فردی )طرفدار می

 ودن( یا یک بعد دیگر باشد. حتی این نگرش ممکن است عینیزیست بمحی 

استیاده از وسایل رفت و آمد عمومی(، یا انتزاعی )حیظ منابع 

طسیعی( و یا اینکه ممکن است چیزهای غیر زنده )تیکیک زباله( و یا 

 یط (.۱۳۸۴مربوط به افراد یا گروه ها باشد )کریمی و صیاری نیا، 

و یک صور  گرفته، این نتیجه حاصل شده  پژوهشاتی که در قرن بیست

است که نگرش تأ یر بسیار زیادی در زمینه ی بازاریابی و شناخت 

رفتار مصرف کنندگان دارد. یک شخص مایل است کاری را انجام دهد، 

، فتی، اگر نسست به انجام آن کار نگرش مثست داشته باشد )عساسی

 (.۱۳۹۱، مولودی و ضرابی

 تعددی نقل شده است:برای نگرش تعاریف م

عنوان احساس مثست یا منیی در مورد شخص، شیء یا مسئله نگرش به

ای از باورها، صور  مجموعهمحیطی بهتعریف شده است. نگرش زیست

شود زیست تعریف میمحی  تمایال  و احساسا  و نیتهای رفتاری مربوط به

محیطی عسار  است زیستبه بیان دیگر نگرش (. ۱۳۹۱)عساسی و همکاران، 

از یک زمینه، حالت درونی، استعداد یا تمایل یادگیری شده برای 

، 21محیطی )نیک عسدالرشیدپاسخ به رفتار مطلو  یا نامطلو  زیست

عنوان قضاو  باوری افراد در محیطی را بهنگرش زیست( ۲۰۰۸) یل .(۲۰۰۹

د از باور زیست تعریف کرده است که ارزیابی شناختی افراحیظ محی 

ی نسستا  محیطی مجموعهزیست را نشان میدهد. نگرش زیستحیظ محی 

پایداری از احساسا ، باورها و آمادگی های رفتاری اشخاص، اندیشه 

زیست جزیی از نظام باورها و باشد؛ بنابراین محی ها و گروهها می

 (.۱۳۸۷احساسا  است )صالحی عمران و آقا محمدی، 

نزدیکی به باورها که اشاره به اطالعا  )دانش(  نگرش، ارتساط بسیار

، امام قلیشیء یا موضوع دارد )صالحی و  فرد در مورد یک شخص،

نگرش یک حالت روانی و عصسی آمادگی است که از طریق تجربه  .(۱۳۹۱

هدایتی یا پویا بر پاسخهای فرد، در برابر  سازمان یافته و تا یری

ی، لینگ و دارد )م شودآن مربوط میهایی که به کلیدی اشیاء یا محی 

نگرش نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی، یک . (۲۰۱۲، 22پیو

ها عمل است، مطابق این تعریف، نگرش عنصر احساسی و یک تمایل به

مثال، یک عنوانممکن است پاسخ های شناختی رفتاری و عاطیی باشند، به

ن اعتقاد داشته باشد که زیست ممکن است قویا به ایطرفدار محی 

آلودگی هوا الیهی ازن را تخری  می نماید که این ریسک ابتال به 

سرطان را افزایش میدهد )شناختی(، او ممکن است احساس خشم یا 

غمگینی در باره این انهدام و در معرض نابودی قرار گرفتن داشته 

ی باشد )عاطیی(، او ممکن است از وسایل حمل و نقل عمومی به جا

های مربوط به بازیافت وسیله ی شخصی استیاده نماید و در فعالیت

رفتاری(، این سه دسته پاسخ لزوما مجزا از یکدیگر  مواد شرکت نماید

شوند، یا ممکن است نیستند و لزوما در سه عامل مستقل نشان داده نمی

هر سه پاسخ مانند مثال مذکور یکجا ارائه شوند مثال ممکن است نگرش 

شامل پاسخ های عاطیی و شناختی باشد و یا لزوما هر سه این  تنها

به گیته ی  (.۱۳۸۴عناصر وجود نداشته باشند )کریمی و صیاری نیا، 

نگرش، ارزیابیها، احساسا  و تمایال  ( ۲۰۰۹) 23و آمسترانگ کاتلر

باشد. نامطلو  همیشگی یک فرد نسست به یک شی یا ایده می مطلو  یا
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عنوان گرایش )تمایل( روانی تعریف نگرش را به( ۱۹۹۵) 24و چیکن ایگلی

اند که با ارزیابی یک شخص خاص با درجه ای از عالقه یا عدم کرده

 (.۲۰۱۲، 25، هارون و حسینشود )امانعالقه توجه و عدم توجه بیان می

محیطی، پیچیده و چند بعدی هستند. برخی از ها و تمایال  زیستنگرش

که مصرف کنندگان را بر مسنای باورها و  اندمحققان تالش کرده

؛ بیان داشت که 26ها طسقه بندی نمایند. شالتزمحیطی آنهای زیستنگرش

های محیطی وجود دارد؛ نگرشهای زیستسه دسته ی مجزا از نگرش

های خود محور نوعدوستانه )در برگیرندهی نگرانی برای دیگران(، نگرش

نگرشهای زیست محور )دربرگیرنده )دربرگیرنده نگرانی برای خود( و 

های خودمحور نگرانی برای محی (. بر اساس مطالعا  شالتز، نگرش

محیطی هستند های نوعدوستانه زمینه ساز رفتارهای زیستبیشتر از نگرش

 (.۲۰۱۳، 27و گودرزی یوسیی، )حسامی

زیست محیطی پژوهش های  نگرشدر حوزه ی باورهای زیست محیطی و 

نسستا زیادی انجام شده است. از جمله نتایج این پژوهش ها می توان 

 به مواردی از آنها اشاره نمود.

پژوهشی تحت عنوان انتقال ( ۲۰۱۶) 28، موریکنی و زاناجلیتینا

یک رویکرد تطسیقی انجام دادند. نتایج  :محیطیهای زیستفرهنگی باور

محیطی که نیاز به اقدام دسته جمعی   زیستکه وجود مشکال دادنشان 

محیطی حیاتی دارند و در نیروهای محرکی که در شکل گیری فرهنگ زیست

 یعقیلی، خوش فر و صالح .هستند در شکل گیری سیاست نیز مؤ ر است

محیطی پژوهشی با عنوان سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست( ۱۳۸۸)

موردی: استان های گیالن، مازندران مسئوالنه در شمال ایران؛ مطالعه 

داده اند. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و  و گلستان به انجام

استان گیالن،  نیر از ساکنان مناطق شهری ۷۵۰نمونه آماری شامل 

مازندران و گلستان است که به روش تصادفی طسقه ای متناس  نمونه 

ساخته بوده و اند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق گیری شده

سرمایه اجتماعی با رفتارهای  دهد که بینهای پژوهش نشان مییافته

در  محیطی ارتساط معنی داری برقرار بوده و این رواب مسئوالنه زیست

های این پژوهش جغرافیایی نیز متیاو  است. از یافته مناطق مختلف

نه نسست برای ترویج و توسعه رفتارهای مسئوال توان نتیجه گرفت کهمی

به ویژه اعتماد  زیست باید سرمایه اجتماعی و ابعاد آنبه محی 

 .نهادی، عضویت در نهادهای مدنی و شسکه رواب  بین گروهی تقویت شود

بررسی تأ یر ( پژوهشی را با عنوان 1393صالحی و کریم زاده )

ایج پژوهش تانجام دادند، ن محیطیزیست نگرشمحیطی بر های زیستباور

محیطی و رابطه مثست و معنی دار بین باور زیستحاکی از آن است که 

محیطی نزد های زیستبدین معنا که باور وجود داردمحیطی رفتار زیست

ها نیز نمره باالیی محیطی آنافرادی زیاد است که میانگین رفتار زیست

دست آمده را به خود اختصاص داده است. نهایتا با توجه به نتایج به 

های اقتصادی و آموزه های دینی دو عامل موقعیت جغرافیایی و فعالیت

. محیطی در منطقه تحت مطالعه تحلیل شدهای زیستدر باالبودن باور

پژوهشی را با عنوان باورها و رفتارهای ( ۱۳۹۴دی سروستانی )بعا

 (ای در پارکهای جنگلی استان گلستانمطالعه)زیست دوستدار محی 

کنندگان  کنند که بین مراجعهام دادند و یافته ها بیان میانج
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پارکهای جنگلی، جهت گیری باوری غیر انسان محور نسست به محی  

زیست. قوی تر از انسان محوری است و مسن و جنسیت تأ یری در آن 

امل زیست بوم محوری شیر انسان محور )غهای هم چنین بین باور ،ندارد

زیست یک ارتساط مثست و معنی ای دوستدار محی و رفتاره (و خدامحوری

ا بکه ارتساط معنی داری بین این رفتارها داری وجود دارد. درحالی

 .انسان محوری وجود ندارد

 به نسست دانشجویان نگرش و دانش، ارزیابی در پژوهشی تحت عنوان

توس  مرادی انجام گرفت، نتایج نشان داد  1396که در سال  محیطزیست

 مردمی تشکل های شناخت مورد در پاسخ دهندگان محیطزیستی اطالعا  که

 کشور جانوری شده منقرض گونه های ها،آن حوزه فعالیت و محیطزیست

 و محیطزیست با آن ارتساط و پایدار توسعه مورد در شناخت ایران،

 پاسخدهندگان اطالعا  همچنین .است بوده ضعیف ایران در ملی پارکهای

 خاک، فرسایش هوا، آالینده گازهای ازن، الیه اسیدی، باران مورد در

 بوده مطلو  و قسول قابل حد در جنگلها و درختان باورهای و نقشها

 نگرش که داد نشان دانشجویان محیطزیستی نگرش بررسی نتایج .است

 باال به متوس  حد در رفتار بر ا رگذاری توان و قدر  لحاظ به آنان،

 همچنین .است محوری زیست تیکر سمت به متمایل هاآن مثست نگرش و است

شد  ارزیابی مثست پژوهش این در دانشجویان محیطزیستی نگرش یا مهار 

 (.1396مرادی،)

 های زیر مطرح و پیگیری شد:در راستای هدف پژوهش، سؤال

 فتار مسئوالنه زیست محیطی دانشجویان به چه میزان است؟ ر .1

زیست محیطی دانشجویان  نگرشآیا بین میزان باورهای زیست محیطی و  .2

 رابطه معناداری وجود دارد؟ 
زیست محیطی  نگرشبینی کننده آیا باورهای زیست محیطی پیش .3

 باشد؟دانشجویان می
 

 شناسی پژوهشروش 

زیست محیطی  نگرش بینی که پژوهش حاضر به بررسی پیشینابا توجه به  

 1397-98دانشجویان بر اساس باورهای زیست محیطی آنان در سال تحصیلی 

 توجه با و کاربردي هدفازنظر  استیاده موردپردازد، روش پژوهش مي

باشد. توصییی ر همسستگی مي تحقیقا  نوع از هاداده گردآوري نحوه به

کارشناسی ارشد جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی و 

در سال  نیر( 434دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان )

 176نیر دانشجوی کارشناسی و  258این تعداد  از بود. 1397-98تحصیلی 

نیر  94نیر دانشجوی دختر و  339نیر دانشجوی کارشناسی ارشد و 

-طسقه گیری تصادفیکه با استیاده از روش نمونهدانشجوی پسر بودند. 

جنسیت انتخا  شدند. در این پژوهش از دو ابزار استیاده  برحس ای 

 شده است:

منظور سنجش باورهای به :محیطیرسشنامه باورهای زیستالف( پ

( 2016محیطی هانگ )محیطی دانشجویان از پرسشنامه باورهای زیستزیست

طیف صور  گویه است استیاده خواهد شد، این مقیاس به 3که مشتمل بر 

بندی شده ( درجه5) ادیز( تا خیلی 1ای لیکر  ازخیلی کم )پنج گزینه



( با آزمون آلیای 2016است. ضری  اعتسار این پرسشنامه توس  النگ )

 منظور محاسسهدر پژوهش حاضر، به( به دست آمده است. 72/0) کرونساخ

روایي این مقیاس از تحلیل عامل تأییدی استیاده خواهد شد. همچنین 

منظور اعتساریابی ابزار پژوهش، از ضری  آلیای کرونساخ استیاده به

 خواهد شد.

محیطی زیست نگرشمنظور سنجش بهمحیطی: زیست نگرشپرسشنامه ب(  

 4( که مشتمل بر 2016هانگ ) محیطیزیست نگرشدانشجویان از پرسشنامه 

 ایصور  طیف پنج گزینهگویه است استیاده خواهد شد، این مقیاس به

بندی شده است. ضری  ( درجه5) ادیز( تا خیلی 1لیکر  ازخیلی کم )

 ( با آزمون آلیای کرونساخ2016اعتسار این پرسشنامه توس  النگ )

روایي این  منظور محاسسهدر پژوهش حاضر، به ( به دست آمده است.87/0)

منظور مقیاس از تحلیل عامل تأییدی استیاده خواهد شد. همچنین به

ریابی ابزار پژوهش، از ضری  آلیای کرونساخ استیاده خواهد اعتسا

 شد. 

 

 

 هاروش تحلیل داده 

مورد بود که  225آوری شده در این پژوهش های توزیع و جمعکل پرسشنامه

مورد قابل استیاده  204ها توس  محقق، پس از مرحله بازبینی پرسشنامه

های برای تحلیل دادهبندی آماری ها از بستهبود. برای تحلیل داده

های توصییی شامل میانگین، استیاده شد. شاخص 2129علوم اجتماعی نسخه 

 انحراف استاندارد و ضرای  همسستگی محاسسه شد.

 

 هایافته 

پاسخگویی به  منظوربهزیست محیطی دانشجویان به چه میزان است؟  نگرش .1

 1جدول  ای استیاده شده است.این پرسش از آزمون تی تک نمونه
 و مقایسه آن با معیارزیست محیطی دانشجویان  نگرشمیانگین میزان 

-زان اعتماد دروندهد. كه میانگین میكیایت قابل قسول را نشان مي

مالحظه  203 یآزادبه دست آمده در درجه  Q2قسول گروهی از كیایت قابل 

( t= 832/78)و بر اساس مقدار معناداري باالتر است  طوربه( 2Qشود )مي

با  گروهیاعتماد درونتیاو  معناداری بین میانگین به دست آمده 

این یافته بدان معناست که  وجود دارد. 001/0میانگین معیار در سطح 

 باشد.باالتر از حد مطلو  می زیست محیطی دانشجویان نگرش

 (2Qقابل قبول ) سطحبا  زیست محیطی دانشجویان نگرش: مقایسه 1جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد

سطح كیایت 

قسول قابل 

()2Q 

درجه 

 یآزاد

مقدار 

t 

سطح 

 معناداری
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زیست محیطی  نگرش

 دانشجویان
308/3  544/0  3 203 716/86  001/0  

 

زیست محیطی دانشجویان  نگرشآیا بین میزان باورهای زیست محیطی و  .2

منظور پاسخگویی به این پرسش از ضری  بهرابطه معناداری وجود دارد؟ 

های به دست آمده همسستگی پیرسون استیاده شده است. بر اساس یافته

زیست  نگرش( بین میزان میزان باورهای زیست محیطی و 2از جدول )

 ,r = 0.213) ی وجود داردو معنادارمحیطی دانشجویان رابطه مثست 

p<0.05 باورهای زیست محیطی، افزایش (. این یافته بدان معناست که با

 .ابدییمزیست محیطی دانشجویان افزایش  نگرش

زیست محیطی  نگرشمیزان باورهای زیست محیطی و  : نتایج ضرایب همبستگي2جدول 

 دانشجویان

زیست محیطی دانشجویان نگرش متغیرها  

باورهای زیست 

 محیطی

213/0 ضری  همسستگی  

001/0 سطح معناداری  

204 

 

 

زیست محیطی دانشجویان  نگرشبینی کننده آیا باورهای زیست محیطی پیش .3

منظور پاسخگویی به این پرسش از ضری  رگرسیون چندگانه به باشد؟می

گردد، ( مالحظه می5های جدول )استیاده شده است. با توجه به یافته

زیست محیطی  نگرش% از واریانس 29میزان باورهای زیست محیطی  

كند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است بیني ميرا پیش دانشجویان

داراي قابلیت  10/0که میزان باور های زیست محیطی با ضری  رگرسیون 

 001/0زیست محیطی دانشجویان در سطح  نگرشبینی مثست و معنادار پیش
باشد. این یافته بدان معناست که توجه به باورهای زیست محیطی و می

زیست محیطی  نگرشتواند منجر به افزایش بر روی آن میگذاری سرمایه

 دانشجویان گردد.
 باورهای زیست محیطیبر اساس  نگرش زیست محیطیبیني : میزان پیش3جدول 

متغیر 

 بینپیش
 R 2R F β متغیر مالک

مقدار 

t 

سطح 

 معناداری

باورهای 

 زیست محیطی

زیست  نگرش

محیطی 

 دانشجویان

213/0 100/0 
620/9 

001/0 P< 

213/0 102/3 001/0 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

یکی از مشکال  مهم در دنیای امروز، تخری  محی  زیست و ا را  آن 

بر زندگی مردم است. دستیابی به توسعه ی پایدار، مستلزم استیاده 

از منابع محی  زیست به شکلی است که ضمن تأمین نیازهای نسل حاضر، 



توانایی نسل های آینده در به کارگیری آنها محدود نشود. نخستین 

زیست محیطی  قسول باورهایبرای ساختن جوامع پایدار، گام در تالش 

زیست  نگرشزیست محیطی به تغییر در  باورهای(. ۱۳۸۶است )فریتیوف، 

 نگرش هایی  محیطی منجر می شود. در سه دهه اخیر، مطالعه درباره

ی غربی روند رو به  زیست محیطی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته

اکثر محی  گرایان قابل توجه قرار گرفته است. رشدی داشته و از سوی 

متأسیانه در ایران با وجود مشکال  زیست محیطی فراوان، نسست به این 

پژوهش های اندکی صور   نگرش های این  امر کمتر توجه شده و درباره

زیست محیطی در  نگرشگرفته است؛ بنابراین، اطالع از وضعیت 

ینده در زمینه ی آموزش یک ضرور  برای برنامه ریزی های آ دانشجویان

 .است
 معناداری رابطه باورهای زیست محیطی که است آن از حاکی اول یافته

 پژوهش نتایج از برخی با یافته این که دارد محیطی زیست نگرش اب

؛ 1397؛ اسدی و همکاران،1396ت )جعیری و همکاران، اس همسو قسلی های

(. طسق این یافته با افزایش 2016 30و هانگ1393صالحی و همکاران، 

زیست محیطی دانشجویان نیز افزایش می  نگرشباورهای زیست محیطی 

اند که اعتقاد زیست، مطالعا  بسیاری ادعا کردهدر حوزه محی  یابد.

زیست، همواره محیطی و نگرش مثست نسست به حیظ محی های زیستبه باور

، 32، کلموس و آگیمان31۱۹۹۹شود )بلیکمحیطی میزیست نگرشمنجر به 

منزله آگاهی نسست به تواند صرفًا بهو علت این امر نیز می( ۲۰۰۲

محیطی باشد؛ زیرا زیست و مسائل پیرامون آن و یا نگرش زیستمحی 

های دیداری، دسترسی اکثریت افراد در جامعه جهانی به انواع رسانه

محیطی و شنیداری و الکترونیکی و پوشش روزافزون مسائل زیست

ها باعث شده تا افراد نسست به مشکال  ین رسانهها توس  اپیامدهای آن

ها اظهار تر بوده و حتی نسست به پیامدهای خطرناک آنزیست آگاهمحی 

رود که با توجه به آگاهی نگرانی کنند. با این توصیف، انتظار می

محیطی کره زمین و مسائل پیش روزافزون افراد نسست به شرای  زیست

محیطی مستنی بر این آگاهی، شاهد روی آن و نگرش عمومی زیست

 .زیست باشیم رفتارهای مسئوالنه بیشتری در قسال محی 

یافته دوم حاکی از آن است که باورهای زیست محیطی پیش بینی کننده 

. بر اساس نتایج به دست زیست محیطی می باشد نگرشمثست و معنادار 

 نگرشدی با آمده آگاهی، نگرش و یاورهای زیست محیطی رابطه نیرومن

زیست محیطی دارند و بر اساس تحلیل رگرسیون عواملی که بیشترین 

زیست محیطی داشتند، باورهای زیست محیطی  نگرشتا یر را بر روی 

 (.1395، حقیقتیان؛ احمدیان و  1390بودند)صالحی، 

 پیشنهاد های پژوهش

اولین پیشنهاد به جایگاه رسانه ی ملی در آموزش مطلو  زیست محیطی 

اطالعا  زیست  مربوط است. از آنجایی که تلویزیون مهم ترین منسع کس 

محیطی در این بررسی شناخته شد بنابراین، از این رسانه باید کار 

استیاده نمود. در حال  های زیست محیطی نگرشآمد تر برای بهسود 

حاضر در بخش برنامه های ویژه ی کودکان درباره ی حیظ محی  زیست 

روند برای سایر گروه های  می شود اما باید این تولید برنامه

اجتماعی جامعه نیز میسر گردد. حل بسیاری از مشکال  زیست محیطی 

انسوه زباله، آلودگی هوا، آ  و خاک  جامعه ی امروز ما مانند تولید
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و نیز ترویج مصرف سسز مانند مصرف محصوال  ارگانیک که بدون استیاده 

شده باشند، نیازمند تغییر نگرش ها، شیمیایی تولید  از کودهای

تصورا  و عاد  هاست. بنابراین پیشنهاد دوم این است که سازمان های 

نهاد با برگزاری جلساتی برای زنان و جوانان می توانند به  مردم

اقتصادی  های زیست محیطی را آموزش دهند. مشوق های نگرشطور عملی 

جامعه برای حیظ محی  زیست می توانند انگیزه ی خوبی را برای افراد 

ارزشهای زیست محیطی  ایجاد نمایند. همچنین افزایش آگاهی و تقویت

تقویت رفتار های زیست محیطی از طریق  به عنوان ابزاری کارآمد برای

کت  درسی، وسایل ارتساط جمعی و برگزاری کالس های آموزشی و همایش 

  می تواند مو ر باشد. ها
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