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 ده:یچك
زیستی پیمایشی به بررسی رفتار محیط گیری از روشاین مقاله با بهره

استفاده از زیستی، دانشجویان دانشگاه شیراز و رابطه آن با نگرانی محیط
شناختی زیستی و برخی متغیرهای جمهیتآگاهی محیطمنابع اطالعاتی 

اند که تهداد پرداخته است. جامهه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بوده
گیری از روش نمونهحجم نمونه تهیین و با استفاده  عنوانبهنفر  400

ی با ستیزطیرفتار محها انتخاب شدند. متغیر ای متناسب با حجم نمونهخوشه
توسط میرفردی و  شدهگرفتهزیستی بکار اده از مقیاس رفتار محیطاستف

ی آگاه، متغیر منابع اطالعاتی (Mirfardi et al., 2017)همکاران 
زیستی بکار ستفاده از مقیاس منابع اطالعاتی آگاهی محیطازیستی با محیط
 & Pazokinejad) توسط پازوکی نژاد و صالحی شدهگرفته

Salehi.,2014 )محقق اسیمقزیستی با استفاده از متغیر نگرانی محیط و-

سنجیده شدند. برای تهیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار سازه و صوری ساخته 
زیستی و نگرانی مقیاس رفتار محیط . برای تهیین پایایی شده است استفاده

شده  استفاده ، از هماهنگی درونی ابزار به روش آلفای کرونباخزیستیمحیط
، منابع اطالعاتی 55/0زیستی برابر با برای رفتار محیط مقدار آن که است

 74/0برابر با  زیستیو برای نگرانی محیط 68/0زیستی برابر با آگاهی محیط
شد.  لیوتحلهیتجز SPSS افزارنرم لهیوسبههای پرسشنامه داده. بوده است

زیستی( با های تحقیق نشان داد که متغیر وابسته )رفتار محیطیافته
زیستی و سن زیستی، منابع اطالعاتی آگاهی محیطمتغیرهای نگرانی محیط

درصد رابطه مستقیم و مهناداری دارد. همچنین رفتار  99در سطح 
درصد دارای تفاوت مهناداری بود.  95زیستی زنان و مردان در سطح محیط
زیستی و سن افراد، نقش مهمی در رفتار اینکه نگرانی محیط نتیجه
 زیستی دارند.محیط

 

زیستی، نگرانی ، رفتار محیطستیزطیمح :کلیدیهای واژه
 .زیستی، جنسِت، شیراززیستی، منابع اطالعاتی آگاهی محیطمحیط

 

Abstract: 
Natural environment and its troubles are prevalent. 

Environment conservation requires appropriate pro-

environmental behaviors. Thus, this paper aimed to 

investigate the environmental behavior (EB) and its 

relationship to environmental concern, using information 

resources of environmental awareness and some 

demographic factors such as gender and age among 

Iranian university students (the case of Shiraz University 

students). Using a survey method and a structured 

questionnaire, 400 students were studied in Iran. The 

environmental behavior scale (Mirfardi et al., 2017) and 

self- administered environmental concern scale were 

used for measuring the variables. The samples were 

selected via clustering sampling with the appropriated 

size. Face validity and factor analysis were used for the 

validity and Croanbach’s Alpha (environmental 

behavior= 0.55; environmental concern= 0.77; use of 

information resources of environmental awareness, 0.68) 

for the reliability evaluation. Findings showed that there 

was a direct and significant relationship between the 

variables of age, and environmental concern as well as 

the information resources of environmental awareness as 

independent variables and the pro-environmental 

behavior as the dependent variable (p. < o.oo1) Also, the 

environmental behavior variable showed a significant 

difference with the gender variable. This study showed 

that environmental concern, and age have important 

roles in the formation of environmental behavior. 
 

Keywords: Environmental Behavior, Environmental 
Concern, Information Resources of Environmental 
Awareness, Gender, Shiraz. 
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 مقدمه

اسـت و  هاانسـان، عنصری حیـاتی بـرای زنـدگی زیستمحیط
گونی بــه آن توجــه دارنــد. توجــه بــه هــای علمــی گونــاحــوزه
های اخیر در حوزه علوم اجتماعی روزافزون در دهه زیستمحیط

 بوده است.
 انـدازهبه زیسـتمحیطهرچند تفکر درباره اهمیت و ارزش 

 ,.Banifatemeh et al)تـاریخ جوامـع انسـانی قـدمت دارد 

اما امروزه نقش عوامل انسانی برای مقابله با مشکالت  (،2013
 شیازپـشیبهـای مناسـب، حـلی و نیـز یـافتن راهزیستمحیط

ــرار گرفتــه اســت صــاحب موردتوجــه نظــران و اندیشــمندان ق
(Salehi, 2010،Mahdavi et al., 2010 .) ادییـبخش ز 

 و افـراد اسـت رفتارهـای از یی ناشـزیستمحیط هاییاز آلودگ
و  تـرینمهماز  یکـی عنوانبـهی انسـان، زیستمحیطرفتارهای 

اندیشـمندان  موردتوجـه ،زیسـتمحیطعوامل بر  نیرگذارتریتأث

از نظر  .(Salehi & Emamgholi,2013)قرار گرفته است 
هـای ای از کـنشی، مجموعـهزیسـتمحیطمفهومی، رفتارهای 

است که در یک طیف وسیع،  زیستمحیطافراد جامهه نسبت به 
خاص برای رفتار نسـبت بـه  هایآمادگیاحساسات، تمایالت و 

 Hajizadeh Meymandiشـود )را شامل مـی زیستمحیط

et al.,2015) .زیسـتمحیطنـوع برخـورد افـراد بـا  ،درواقـع 
 نیـداشـته باشـد. در ا یی متفاوتزیستمحیط امدهاییپ تواندیم

 ایـی مسـئوالنه و زیسـتمحیطاز دو گونه رفتـار  توانیم زمینه،
هایی خاصی به گونهای افراد نام برد. در هر جامهه رمسئوالنهیغ

برخورد کامالً  نیا است که ممکنکنند رفتار می زیستمحیطبا 
دو باشـد  نیا نینابیرفتاری ب ای رمسئوالنهیکامالً غ ایمسئوالنه 

(Aghili, 2009). یــک بــه منحصــر یزیســتمحیط مســائل 
فراملیتـی  ابهـاد بلکـه نیسـتند، خاص مکان جغرافیایی یا جامهه
 بنـــابراین،؛ (Salehi & Emamgholi, 2013دارد )
 تهدیـدهای مهـرض در جهـانی، تـا ملـی سطح از زیستمحیط
از  تـا زمین اقلیم شدن گرم از تهدیدها این فهرست. است جدی
 مهار برای بشر که هاییآلودگی انواع و زیستی تنوع دادن دست

کره  به ثروت و قدرت کسب نهایت در و زیستمحیط و طبیهت
. اسـت متهـدد شـده، آن تخریـب موجـب و کرده تحمیل زمین

 چرخه تخریب با مساوی آن رفتن بین از و زیستمحیط تخریب
 ,Salehi) اسـت حیـات ادامـه امکـان رفـتن بین از زندگی و

2017). 
کـه بـر بیشـتر ی ضمن اینزیستمحیطها و رفتارهای کنش

گذارنـد، خـود نیـز از تـأثیر مـی زیستمحیطمسائل و تهدیدات 
تحقیقات  .(Ghaderi et al., 2015)پذیرند عواملی تأثیر می

انـد کـه عوامـل گونـاگونی بـر رفتارهـای گوناگون نشـان داده
تـوان بـه نگرانـی ی تأثیر دارند که از جمله آنهـا میزیستمحیط
 Franson & Garling, 1999; Millfont) یزیستمحیط

& Duckitt, 2006 & Hedlund, 2011  ،) ــابع من
 Chan, 2001, Barber et) زیسـتیاطالعاتی آگاهی محیط

al., 2009, Schlegelmich, 1996  )ــه برخــی  و ــا ب ی
ــه نقــش جنســیت ــدپرداختــه تحقیقــات اشــاره نمــود کــه ب  ان

(Davidson & Freudenburg, 1993, Stern & 

Dietz, 1993 & Zelezny, 2000.) 

زیستی های محیطدغدغهزیستی به بخشی از نگرانی محیط
پردازد که با میـزان آگـاهی افـراد از مشـکالت مربـوط بـه می

هایی بـرای حـل ایـن مشـکالت مـرتبط زیست و تالشمحیط
عنوان یـک محیطی را بـهخی محققان نگرانـی زیسـتبر .است

ارزیابی یا نگرشی نسبت به حقـایق، رفتـار خـود فـرد یـا رفتـار 
کننـد زیست تلقـی مـیی محیطدیگران همراه با پیامدهایی برا

(1999Gärling.,  Fransson &.) مهتقـد  (2010) 1فریتیو
زیستی نخسـتین گـام در راه آگاهی محیط دستیابی بهاست که 

است و اساساً شـرط  انسانی طوربهزیستی محیط نیل به پایداری
زیسـتی، توانـایی فهـم اصـول بقای آینده بشریت آگاهی محیط

نتـایج . زیست و زندگی کردن بـر پایـه آنهاسـتشناخت محیط
شـان داد کـه دغدغـه ن (2007) 2تحقیق کالنتری و همکــاران

خصـوص ارتبـاط میـان  های افـراد را درمحیطی، ارزشزیست
زیسـت و افـراد و محیطزیست و جامهـه و ارتبـاط میـان محیط

ن زنا .کندمحیطی تأیید میادراکات آنان از مسائل خاص زیست
مستقیم  صورتزیست دارند و بههمواره ارتباط نزدیکی با محیط

 بـه شوند بنابراین بجاسـت کـهمی منداز آن بهره میرمستقیغ یا
تواننـد زیستی آنها توجه ویژه شـود. زنـان میهای محیطفهالیت

زیسـت را تغییـر رفتارهای پرخطـر ضـد محیط ری ازمسیر بسیا
 (.Ahmadi et al., 2017)دهند

 انیـمهتقد است که اگرچه در نگـاه اول، ارتبـاط م دانکلمن
 یخنثـ تیاز نظـر جنسـ یکـیزیف زیستمحیطو  یانسان جامهه

 یابهمشـ وهیبـه شـ رسدینظر م که به یاگونهبه شود،یم یتلق
 یبا بررس یول دهد،یقرار م ریتأث تحتهم زنان و هم مردان را 

. سـتین یخنث وجهچیهبهرابطه  نیبرد که ا یپ توانیم ترقیدق
زنـان و  انیـروابـط م نیـا زیمتمـا یفرهنگـ -یساخت اجتماع

 یکـیزیف طیافراد و مح انیارتباط م است که یمهن نیمردان بد

                                                      
1. Frytyev 

2. Kalantari et al. 
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ـــرا ـــنس،  یب ـــهدو ج ـــه گون ـــا ب ـــل م یوتمتف ـــدیعم  کن
(2005Dankelman,). در مطالهــات ( 1993) 1اســترن و دایتــز

مضـر  جیکـه زنـان در مـورد نتـا دندیرسـ جـهینت نیـخود بـه ا
ــرازیســتمحیط ــادات  ســتمیاکوس گــران،ید یی ب و خــود، اعتق

ــو ــد و ا یتریق ــدارن ــعقا نی ــا شــتریب دی ــدار یرفتاره  انطرف
 ,Zelezny et al., 2000) کنـدیم ینیبشیرا پ زیستمحیط

Hunter et al., 2004;  Pisano &  Lubell., 2015, 
Xiao & McCright., 2015 .) 

 زانیمختلف ممکن است از مهای ها و جنسیت، گروهاقشار
 نیی برخوردار باشند و به همزیستمحیط یهایاز نگران یمتفاوت

داشته باشـند.  یی گوناگونزیستطمحی یهارفتار تواندیتناسب م
فهاالن  ژهیوبهها و اصناف مختلف گروه زیستیمحیطرفتارهای 

پژوهشـگران قـرار  موردمطالهـه غیـره،اقتصادی در روسـتاها و 
اند. با وجود اهمیت چنین اقشاری در حفظ تنـوع زیسـتی، گرفته

شهروندانی که هم در مطالهات  زیستیمحیطضرورت دارد رفتار 
اند و هم نقـش مهمـی در مـدیریت قرار گرفته موردتوجهکمتر 

ی دارند، به شکل تخصصی مورد ارزیـابی زیستمحیطرفتارهای 
-ای در زمینه مسائل مهم جامهه، مـیمطالهه هرگونهقرار گیرد. 

و ارائـه  مسـئلهبایست در راستای دستیابی بـه شـناخت علمـی 
بـا ایـن  باشـد. مسئلهپیشنهادهای کاربردی برای کاهش دامنه 

-مـی مسـئلهتهبیر، هر پژوهش اجتماعی ضمن اینکه به تبیین 

پردازد؛ نگاهی به آینده نیز دارد تـا کنشـگران را بـه کنشـگری 
ترغیب نمایـد. دانشـجویان  مسئلهرفت از آن سازنده برای برون

تواننـد در های نوین، مینسلی مرتبط با دانش و آگاهی عنوانبه
ای داشته باشند. افـزون و سازنده های اجتماعی نقش مهمزمینه

بر نقش دانشجویان در جامهـه؛ نقـش زنـان و مـردان در رونـد 
پذیری کودکان و نوجوانان نیز اهمیـت محـوری دارد. در جامهه

ــه  ــتمحیطزمین ــاگون و  زیس ــار گون ــش اقش ــز نق ــهنی  ژهیوب
 سروکارپذیری و اجرایی آینده های جامههشهروندانی که با حوزه

ضـرورت  عنوانبـه، زیسـتمحیطدارند، انکارناپذیر است. حفظ 
ای چـون ایـران کـه در جامهـه ژهیوبـههای کنونی بشـر و دهه

جهان قرار دارد؛ نیازمند رفتارهای مسـئوالنه  خشکمهینمنطقه 
 عنوانبـههـم  انیجوانان و دانشجواست و  زیستمحیطدرباره 

را بـا  ونـدیپ نیشـتریبکه  ینسل عنوانبهو هم  ندهینسل فهال آ
و  یحوزه دانش، متون نوشـتار ن،ینو یاطالعات یمنابع و فناور

حفــظ  نــهیدر زم ینقــش مهمــ تواننــدیدارنــد، م بخشیآگــاه
هـای انسـانی گیـری از ظرفیـتبهره داشته باشند. زیستمحیط

                                                      
1. Estern & Dietz 

 زیسـتیمحیطها برای بهبـود بخشـیدن بـه رفتارهـای دانشگاه
 زیسـتیمحیطنیازمند دستیابی به اطالعات تحلیلی از رفتارهای 

از  یکـی عنوانبـه رازیدانشـگاه شـها است. دانشجویان دانشگاه
دانشـجو دارد هـزار نفـر  19جامع کشور که حدود  یهادانشگاه

(Shiraz University,2018)  ـــلو بخـــش ی از توجهقاب
هـم در  دتوانـیمباشـند، دانشجویان آن بومی استان فارس می

ــهیزم ــار محیط ن ــهرفت ــارکت در برنام ــم مش ــتی و ه  یهازیس
 ینقش مهم زیستمحیطمرتبط با  ییو اجرا یپژوهش ،یآموزش

 .دینما فایا
ــتان ــ اس ــارس و شــهر ش ــن رازیف ــه خشــک و  زی در منطق

 نیا یی برازیستمحیط یهاکشور قرار دارد و برنامه خشکمهین
 یزیربرخوردار اسـت. هرگونـه برنامـه ییمنطقه از ضرورت باال

ـــرا حفـــظ  یهادر برنامـــه انیمشـــارکت دادن دانشـــجو یب
 یشناخت علمـ ازمندیآنان ن ییاز توانا یمندو بهره زیستمحیط

ی آنان است. زیستمحیطحوزه و نوع رفتار  نیآنها در ا نگرانیاز 
مرکزی که زنان و مـردان جـوان و همچنـین  عنوانبهدانشگاه 

-های گونـاگون در آن بـه تحصـیل مـیناطق و قومیتافراد م

هـای پردازند، بستر مناسـبی بـرای ارزیـابی رفتارهـا و نگرانـی
بـر آن بـوده حاضـر،  قیهدف تحق، رونیازااست.  زیستیمحیط

رابطـه و  زیستیمحیطعلمی وضهیت رفتار  ییشناسااست تا به 
در میان دانشجویان دانشـگاه شـیراز ی زیستمحیط ینگران آن با

چه  زیستیمحیطبپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که نگرانی 
دانشجویان دانشگاه شیراز دارنـد؟  زیستیمحیطارتباطی با رفتار 

و  هـای دانشـگاهیبا توجه به حضور روزافزون زنان در عرصـه
هــای هــا و هــم در عرصــهنقــش آنهــا هــم در کــانون خــانواده

دانشـجویان بـا  زیستیمحیطای رفتار ارزیابی مقایسه اجتماعی؛
و دغدغـه  زیسـتمحیطتوانـد جایگـاه توجه به جنسیت آنها می

درباره آن را بین زنان و مردان نشان دهد. در این راسـتا، رفتـار 
ای نیز مورد تحلیل زنان و مردان به شکل مقایسه زیستیمحیط

 گیرد.قرار می
ــژوهش ــاگونی در زمپ ــار هــای گون ــه رفت ی زیســتمحیطین

 شود.که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شدهانجام
گردشـگری و »تحقیقی با عنـوان  (2013) 2متقی و گویمی

زیستی در ها، نگرانی و رفتار محیطزیست )بررسی فرصتمحیط
به این نتیجه رسیدند کـه  «بین گردشگران ساحلی شهر بوشهر(

نوبه خـود بـا رفتـار به کیها هر و فرصت یستیزطیمح یگرانن

                                                      
2. Motaghi & Ghoyomi 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013916515600494
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013916515600494
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013916515600494


 و... زیستیزیستی دانشجویان دانشگاه شیراز و ارتباط آن با نگرانی محیطرفتار محیط :و سالمتیان میرفردی          138

 

نصرتی و  .دارند یگردشگران رابطه مهنادار و مثبت یزیستمحیط
شناختی رفتار تبیین جامهه»عنوان تحقیقی با  1(2017همکاران )

ــین شــهروندان شــهر تهــرانمحیط ــزار « زیســتی در ب ــا اب را ب
نفری انجام دادند، آنان دریافتنـد کـه  385پرسشنامه و با نمونه 

آگـاهی منـابع اطالعـاتی و  رابطه مثبت و مهناداری بین نگرش
وجـود دارد. درمجمـوع دو زیسـتی محیطزیستی با رفتـار محیط

درصـد از  6اند یسـتی توانسـتهزو آگـاهی محیط متغیر نگـرش
ــار محیط ــانس رفت ــد.واری ــین کنن ــتی را تبی ــردیم زیس و  یرف

 ریتـــأث یبررســـعنـــوان » بـــا یقـــیتحق (2017) 2همکـــاران
 یگریانجیـبـا م یسـتیزطیمح یبـر رفتارهـا یریپذتیمسئول
کـه  دندیرسـ جهینت نیبه ا« : شهر اهواز(یها )نمونه موردرسانه

ــئولیت ــانهمس ــتفاده از رس ــزان اس ــار پذیری و می ــا رفت ــا ب ه
بــین  نیای مهنــادار و مثبــت دارد. همچنــزیســتی رابطــهمحیط

ــای  ــا رفتاره ــل ب ــهیت تأه ــیت، وض ــن، جنس ــای س متغیره
 یاحمد زیستی رابطه و تفاوت مهناداری مشاهده نگردید.محیط

ــا عنــوانقــیدر تحق (2017) 3و همکــاران رابطــه  بررســی» ی ب
، 3منـاطق  ی)مطالهه مـورد زیستیمحیط یبا شهروند تیجنس
که با ابـزار پرسشـنامه در شـهر تهـران و بـا  «(تهران 19و  11

تفاوت مهناداری بـین  که افتندیانجام دادند، در ینفر 385نمونه 
زیستی زنان و مـردان وجـود زیستی و رفتار محیطآگاهی محیط

بــا  یقــیتحقدر  (7201) 4و همکــاران پــورعمرانســلیمان  دارد.
 یریزیسـتی: سـو سـواد محیط اسـتی، سشـدنیجهان»عنوان 

 جـهینت نیبه ا «ستیزطیمح پردازانهیبه مکاتب و نظر یخیتار
بـا اطالعـات و  سـتیزطیرفتار حفاظـت از مح نیکه ب دندیرس

آموزش،  ،یطیمحستیز ینگرش و نگران ،یطیمحستیز یآگاه
 .اردوجــود د یارتبــاط مهنــادار یطیمحســتیو اخــالق ز ســواد

ـــاس ـــر زادهعب ـــیدر تحق (2017) 5زادهمیو ک ـــا  یق ـــوانب  عن

)محـل مطالهـه:  سـتیزطیزنان نسبت به مح یهایریگجهت»
زیسـتی در ( محیطی)نگرانـ یهاکـه دغدغـه افتندیدر« (هیاروم

عوامـل  یوجـود برخـ لیـزنان شکل گرفتـه اسـت، امـا بـه دل
 یو در رفتارهـا لها در عمـدغدغـه نیـا ،یو فرهنگ یساختار

در  (2018) 6نهیمــی و همکــاران نــدارد. یروزمــره نقــش مــؤثر
بـر  رگـذاریتأث یزیستمحیط یهاسازه لیتحل»عنوان تحقیقی با 

                                                      
1. Nosrati et al. 

2. Mirfardi et al. 

3. Ahmadi et al. 

4. Soleiman Pouromran et al. 

5. Abaszade & Karimzade 

6. Naeimi et al 

ملـک شهرسـتان بـاغ انییروسـتا ستیزطیرفتار حفاظت از مح
 هـا،اخـالق، ارزش یرهـایمتغدریافتنـد کـه « استان خوزستان

 ریـبـر متغ دارییمهنـ تأثیر یزیستمحیط تیو ن نگرانی نگرش،
تحقیقـی بـا  در (2017) 7تام و چـان .داشتند یزیسترفتار محیط

زیستی ارتباط ضهیفی با رفتارهای حـامی نگرانی محیط»عنوان 
که در  دندیرس جهینت نیا به« زیست در بهضی جوامع داردمحیط
اعتقاد به نظـم  و یباور به کنترل خارج ،یاعتمادیکه ب یجوامه

 یهـایتر اسـت و نگرانکم زیزیستی نمحیط یکمتر است، نگران
 شــتریرواج دارد، ب یــیفردگرا کــه ییزیســتی در کشــورهامحیط
عـدم »بـا عنـوان  یقیدر تحق (2018) 8ویکاسالو و اسکار است.

ــار محیط ــان نگــرش و رفت زیســتی شــهروندان همبســتگی می
ــپانیایی ــدیدر« اس ــ افتن ــه ب ــانگرش نیک ــو یه ــار  یق و رفت

 نیــوجــود دارد. در ا یزیســتی ارتبــاط مثبــت و مهنــادارمحیط
 شـد. دییـزیسـتی تأبا رفتار محیط جنسیترابطه سن و  قیتحق

چـه کسـی » در تحقیقـی بـا عنـوان (2019) 9گالن و همکاران
بـه « کند؟ تفاوت جنسـیتی در مصـرفآلودگی ایجاد می ترشیب

تـر آلـودگی مـردان کمرسیدند که زنـان نسـبت بـه این نتیجه 
ــار محیطزیســتی ایجــاد میمحیط ــابراین رفت ــد، بن زیســتی کنن

 تری نسبت به مردان دارند.مسئوالنه
ی نشـان زیسـتمحیطادبیات تحقیقی موجود در زمینه رفتار 

 یهاعرصــهدهنــد کــه مطالهــات بیشــتر بــر روی فهــاالن مــی
اقتصادی و تولیدی و یا شهروندان عـادی انجـام شـده اسـت و 
ــه  ــه در زمین ــود نقشــی ک ــا وج دانشــجویان و دانشــگاهیان، ب

توانند داشته باشند، کمتـر مـورد مطالهـه قـرار می زیستمحیط
ویـژه بـه رفتـار و دغدغـه  صـورتبهانـد. ایـن پـژوهش گرفته
ر هـای جـامع کشـودانشجویان یکـی از دانشـگاه زیستیمحیط

 پرداخته است.
نظری موضوع مروری بـر  –شدن بهد تحلیلی  برای روشن

 شود.ها انجام مینظریه
، منـابع اطالعــاتی زیســتیمحیطبـرای بررســی رفتارهـای 

ها ، تهدادی از نظریهزیستیمحیطی و نگرانی زیستمحیطآگاهی 
مستقیم و یا غیرمستقیم قابلیت کاربرد در این حوزه را  صورتبه

ه در اینجا، به مهرفی آنها و تناسـب نظـری بـا موضـوع دارند ک
 شود.بررسی پرداخته می

                                                      
7. Tam & Chan 

8. Casaló & Escario 

9. Guillén et al. 
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کـه  سـمینیفم یاز شـهب فرعـ یکی عنوانبه سم،ینیاکوفم
را در روابط  تیی است، نقش جنسزیستمحیطنگران موضوعات 

مختلـف  یها. شـاخهکندیبرجسته م یزیستمحیط – یاجتماع
و  گرایمـاد ،یو مهنـو گراتیـانواع روحان لیاز قب سم،ینیاکوفم
خاص خـودش را از رابطـه  یانتقاد لیتحل کیآن هر  یمقاومت

 یهـیطب زیسـتمحیطسرکوب زنان و به انحطاط کشاندن  انیم
نقطـه  سـمینیمختلـف اکوفم یها. آنچه در شاخهکندیعرضه م

زنان  نیاست که ب یاست، سخن از ارتباط هاهینظر نیاشتراک ا
 (.Warren, 2000)قائل هستند  هتیو طب

 یهااسـتیبـالقوه س یزنان، حام سمینیاکوفم هینظر هیپا بر
زنان  نیباورند که ب نیبر ا هاستینیی هستند. اکوفمزیستمحیط

شـکل  زیسـتمحیطحفاظـت از  یکه در راسـتا ییهاو جنبش
مطـابق . (Dunlup, 1978)د داروجـود  یوسـتگیاند، پگرفته

 ریناپـذاجتناب هـتیزنان بـا طب وندیپ ،اکوفمینیسمی ذات کردیرو
 ریـ)نظ یذات یهایژگیو یازنان به خاطر پاره قت،یاست. در حق

 با یترشیو ...( قرابت ب راقبتو عطوفت، م یمهربان ،یفرزند آور
ها برخـوردار اسـت، دارنـد. یژگیو نیاز هم ،ینوعبهکه  هتیطب

اسـت کـه  انـهیبرسـاخت گرا کـردینقطه مقابل رو کرد،یرو نیا
 Kalantariاست ) یاجتماع یابرساخته ت،یاست جنس یمدع

et al., 2007) یاجتمـاع یهانهیزمدر  هتیو رابطه زنان با طب 
 هـت،یو درک رابطه زنان و مردان با طب شودیم ساختهبر یخاص

آنان )طبقه، کاست و نژاد( به همـان  یماد تیدرک واقه ازمندین
 آنان است. تیاندازه جنس

ها را در شیوه تفکر و نیز نقش رسانه ارتباطات پردازانهینظر
در  کردند و مهتقد بودنـد کـه رسـانهرفتار افراد اساسی تلقی می

تفکر و یا شیوه رفتار خاصی موافـق  یسوبههدایت افراد جامهه 
 Surinکند )کند، نقش اساسی بازی میرسانه تبلیغ می آنچهبا 

(& Tankard, 2007: 310 نظریه مربوط به ایـن گـرایش .
سـوزن »یـا نظریـه « نظریـه گلولـه جـادویی»فکـری، نظریـه 

قـدرت »شود. این نظریه با مفروض گـرفتن نامیده می« تزریقی
شکنندگی باالی مخاطـب در برابـر »و « هانامحدود پیام رسانه

ها را مسـتقیم، فـوری و قـوی تـأثیر رسـانه« های ارتباطیپیام
دسـتور کـار  حاکی از آن است که یسازبرجسته هیظرنداند. می

کننـد، بـه ها بحـث میانواع چیزهایی که مردم درباره آنعمومی 
توسـط  اًیـقوکننـد، اندیشند و نگرانـی خـود را ابـراز میآنها می

گیـرد و جهـت کنند، شکل میانتخاب می های خبری کهرسانه
 (.(Weimer & Joseph, 2005: 702یابد می

 یهاموضوع به ،شناسانجامهه برخی از فبرخال گیدنز
 توجه دخو جتماعیا نظریهدر  طبیهت هجایگاو  یستیز محیط

(. وی با تمایز Barry, 2001) ستداده ا ننشا یبیشتر
های گذشته و حال، دو نوع ریسک را از هم مجزا ریسک

تنوع  . در گذشتهدشدهیتول سکیو ر یخارج سکی: رسازدمی
 میهست ییامروز نگران کارهااما  بود هتیاز طب یناش هاسکیر

نشانه ظهور سیاست انتقال  نیا .میکنیم هتیکه خود با طب
 ,Giddensاست ) یزیستمحیط قیو عال یزیستمحیط

مدرنیته مطرح  را در قالب دشدهیتول(. گیدنز ریسک 2001
 نظراز  که ستا یاختهیافسارگس ینیاد نیتهرمدد. کنمی

های قبلی پیش گرفته منظا بر گرگونید عمقو  منهدا ،سرعت

 ستا آمیزمخاطره فرهنگ یک نیتهرمد ،وی گفتهبه  .است
(Ritzer & Goodman, 2011). کلی لحتماا نیتهرمد 

 کاهش ندگیز مهین هایشیوهو  هاحوزهاز  برخیرا در  همخاطر
را  یجدید فرینآ همخاطر یهاشاخص حالنیدرع ماا ،دهدمی

 هاها و یا همه آنبیشتر آن پیشین رعصادر ا که سازدمی حمطر
 یهااستیس (. گیدنزTurner,1994) نددبو ناشناخته

 خالقیا سمت به که داندیم ییهاشرفتیرا پ یطیمحستیز
 یهااو جنبش. دارد یشاگر بطو روا هادنها ،جتماعیا نظم نشد
 خالقیا یهادبنیا دیفر ارستقرا ایبر کوششیرا  یستیزطیمح
در  (.Barry, 2001)ند دامی دممر ندگیدر ز ریهنجا منیتو ا
که توان گفت: نخست، ایناهمیت نظریه گیدنز می ردمو

و  داریسرمایه نمیا تهامل سیربر به ناظراو  هایتبیین
 هانییتب ینا -ناقصصورت به و هرچند ستا گراییمنفهت

 تخریب یهاخاستگاه تبیین ایبر یقو عیوشر نقطه
 توجه گیدنز جتماعیا نظریه ،دوم. ندیآیم رشما به ستیزطیمح

های و روش جتماعیا ییندهاافر فضاییمکانی بهد به خاصی
 یشناختجامهه ماهیت ستا نستهاتوو  دهکر جغرافیایی

 مسائل بارا  نهاآ نسبتو  شدنیو جهان ییاشهرگر
 یتفسیر- تفهمی دیکررو ،سوم. کند سیربر یطیمحستیز

 متکثر علّی یلگوهادادن ا ستد بهو  جتماعیا نظریهدر  گیدنز
 عموضو به که هشد موجب ،جتماعیا ییندهاافر سیربر ایبر

 تخریبدر  فرهنگی یهاریستاو ا سیاسی رتقد نقش
 سرانجامو ( Goldblatt, 1996) دشو توجه نیز زیستمحیط

عی جتماا یهاجنبش یهااز خاستگاه گیدنز تبیین ینکها
 سیربر همیتا متوجهرا  ما جتماعیا نظریهدر  یطیمحستیز
 .کندیم سیاسیو  فرهنگی رتقد گانهدو یهایژگیو

 اتتغییر بتازبا ایبررا  آمیزمخاطره جامهه ممفهو بک،
 ندگیز بهرا  محیطی تمشکال کهداد  ئهارا ساسیا جتماعیا

 نچهآ (.Turner, 2006) استآورده  جتماعیاو  سیاسی
 ،شودیم رنمد جتماعیا پردازانهینظر سایراز  بک تمایز موجب
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 کهشتناو د زیآمفاجهه هبالقو تمکاناا بهوی  که ستا ینا
 یطیمحستیز مسائل رمحو که جهانی ستیزطیمح تخریب

 . به نظر بک،(Goldblatt, 1996ست )ا ختهداپر ،ستا
 هشدجدا هم از  کالسیک صنهتی جامههدر  جامههو  طبیهت

 اندشده دهیتندرهم عمیقاً پیشرفته صنهتی جامههدر  ماا ،نددبو
(Ritzer, 2005). 

 ادفرا نیانگردر آن  که ستا یاجامهـه ،آمیزمخاطره جامهه
از  ناشی اتمخاطر سمت طبیهی به یبالیاو  تفااز آ

جهت  ،نددار گیرفراو  جهانی شکل غلبا که نسانیا هایفهالیت
و  مشکل ،بکزعم بـه (.Ghasemi, 2009) تسا پیـدا کـرده

 یبالیاو  عظیم اتخطر ،مهاصر جامههدر  ساسیا تناقض
 به درقا ییتنهابـه جامهه ماا ،اندجامهه لمحصو که ستا خیمیو
 اتخطر برابردر  ،بک نظر به (Beck, 1998) تنیس نهاآ فعر

ــته ــیمیایی ،یاهس  تتصمیما نمکاا یگرد ،یکیژبیوتکنولوو  ش
 شد،یم گرفته نمتخصصااز  هاییگروه توسط که رمقتدو  مهتبر

هــای گروهاز  عظیمی هگستر نمیادر اقتــدار  بلکه ،دارند دجوو
 توانــدیم هاآن پیوسته متقابل طتباار که ،ستا هکنداپر جتماعیا

 ,Frankelبرساند )انتقادی  -جدیدی از خودسطح  بهرا  جامهه

2003.) 
را  آمیزمخاطره جامهه یا مدرنیته پیشرفته،یی انوگر هرچند

 یهانظاماز  ناشی مصائبو  اتمخاطراز  رسرشا کهآورده  ربا به
 نیزرا  نمکاا ینا ماا ،ستا عاطفی غیرو  نسانیاغیر عقالنی

 بطروا منظاو  دخو رهبادر کهآورده  پدید هاانسان ایبر
را  شانجامههو  دخو جهیدرنتو  کنند ندیشیزابا شانیاجتماع

 بیانی به(. Ritzer & Goodman, 2011بازسازی کنند )
و  علمیو  تکنیکی نشدا ،جدید اتمخاطر با جههامو در» ،یگرد

 ارقر بیشتر سیربرو  موشکافی عموضو شتیابهدو  پزشکی
و  خلقدر  ننقششا خاطر به پژوهاندانش به «. بکاندگرفته
 به باور وی،. ردیگیم سخت ربسیا آمیزمخاطره جامهه حفظ

 نشاردبرخو هنحو به توجه با معلو که بگوییم گرا نیست اقغرا
 بر مبتنی یخیرتا حیثیت ،مختلفی هاحوزهدر  اتمخاطر با

 (.Beck, 1992اند )داده دبا بر یثانو عطالا تارا  تشانیعقالن
توان گفـت کـه در اندیشـه بـک، تحـوالت در مجموع، می

ــه ــاطرات ب ــزایش مخ ــه اف ــم ب ــنهتی ه ــاطرات ص ویژه مخ
بخشی دانش و دانشـمندان در ی و هم به کاهش اثرزیستمحیط
انجامیـده  هاانسانیک زندگی عقالنی و امن برای  یسازفراهم
بـک، تحـوالت  شـهیگفت کـه در اند توانیم درمجموعاست. 
ــنهت ــزا یص ــه اف ــم ب ــه شیه ــاطرات ب ــاطرات  ژهیومخ مخ
دانش و دانشـمندان در  یبخشی و هم به کاهش اثرزیستمحیط

 دهیـانجام هاانسان یو امن برا یعقالن یزندگ کی یسازفراهم
 است.

یکی از پرکاربردترین  عنوانبه شدهیزیربرنامهنظریه رفتار 
در تبیین رفتار  های مختلفهای علوم رفتاری، در پژوهشنظریه

 قرارگرفته مورداستفادهعوامل تأثیرگذار بر آن  ترینمهمو تهیین 
بر این فرض استوار است که  شدهیزیربرنامهاست. نظریه رفتار 

های پیامدخاص  افراد منطقی بوده و پیش از درگیری در عملی
 بر اساس(. Godin & Kok, 1996کنند )آن را ارزیابی می

گویی کننده رفتار بوده این نظریه قصد یا همان نیت افراد، پیش
و این سازه خود تحت تأثیر سه سازه مستقل نگرش، 

گیرد. قرار می شدهادراکو کنترل رفتاری هنجارهای انتزاعی 
نگرش، ارزیابی مثبت یا منفی فرد از انجام یک رفتار مشخص 

باشد. هنجارهای انتزاعی نیز به فشارهای اجتماعی درک می
شده که ممکن است باعث شود فرد رفتار خاص را انجام دهد یا 

( سرانجام، کنترل Ajzen, 2004زند، اشاره دارد ) سربازاز آن 
درک شده سختی یا آسانی متصور شده در خصوص اجرای یک 

 ;Sandoghi & Raheli, 2016)رفتار ویژه است 

Mazloomy Mahmoodabad et al., 2006) 

 با ریفتار تیرصو در ادفرا نظریه ینا مطابق ،صورتنیبد
 مثبت شنگر که دهندیم منجاا یطیمحستیز مثبت یپیامدها

را  عملآن  رنتظاا نهااز آ انیگرد ،باشند شتهدا رفتاآن ر به
 منجاا ایبررا  نشادخوو  کنند حمایت گونهنیارا  نهاو آ شتهدا

 ,Klockner) ببینند نمنداتوو  درقاآن  به تمایلو  رفتاآن ر

 نیز نیوبیر ملاعو تأثیر شدهیزیربرنامه رفتارنظریه در (. 2013
این نظریه  هیبر پانمونه،  عنوانبه .شودیم گرفته نظردر 
 منهدا تأثیر تحت یطیمحستیز رفتارتوان استدالل کرد که می

 ینابنابر. گیردمی ارقر دفر لکنتراز  رجخا ملاعواز  ایگسترده
از  رجخا ریفتار یهارفشا شامل شدهیزیربرنامه رفتارنظریه 

و تبیین ( Kaiser et al., 1999باشد )یم نیز ادفرا لکنتر
 قاتیتحقی با استفاده از این نظریه در زیستمحیطرفتارهای 

 ,.Taylor & Todd, 1997; Fielding et al)متهدد 

2008; Klockner, 2013 & Botetzagias & 

Malesios, 2015) .گواه بر این مدعاست 

، چارچوب نظری ترکیبـی شدهیمهرفهای با توجه به نظریه
های پژوهش به کار گرفته شده است. بحـث برای تبیین فرضیه

چـون  یپردازانهیـنظرمخاطرات در جامهه که امروز در دیـدگاه 
هـای آمـوزه گیدنز و بک مورد تأکید قرار گرفته اسـت، در کنـار

توانـد بـرای تبیـین فرضـیه نگرانـی می شـدهیزیربرنامهرفتار 
راه با نوعی ارزیابی از مخـاطرات فـرا روی که هم یزیستمحیط
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پـرداز، است، به کـار گرفتـه شـود. ایـن دو نظریـه زیستمحیط
خطرات مرتبط با تخریـب  ژهیوبهمخاطرات فراروی زندگی بشر 

-های بشر امروز و نسلیکی از دغدغه عنوانبهرا  زیستمحیط

اکوفمینیسـم بـه  نظریـه کـهییازآنجا. اندبرشـمردههای آینـده 
-نگرد و تفـاوتبا رویکرد جنسیتی می زیستیمحیطموضوعات 

دهـد، نیـز های رفتاری زنان و مردان را مورد تحلیل قـرار مـی

ی به کار زیستمحیطتواند برای تبیین نقش جنسیت در رفتار می
، با ارائه مـدل تحلیلـی و ادشدهیهای نظریه هیبر پاگرفته شود. 

 زیسـتیمحیطیر این پژوهش به تحلیل رفتارهای های زفرضیه
 پردازد.دانشجویان می

های زیر در این پژوهش ، فرضیهادشدهیهای نظریه هیبر پا
 گیرند:مورد تحلیل قرار می

 

 تحلیلی پژوهش مدل .1شکل 
Figure1. Analytical Model of Research 

 
 :اندقرارگرفتههای زیر در این پژوهش مورد ارزیابی فرضیه

 زیستی زیستی و رفتار محیطبین نگرانی محیط
 دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه مهناداری وجود دارد.

 زیستی و رفتار بین منابع اطالعاتی آگاهی محیط
زیستی دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه محیط

 مهناداری وجود دارد.

 زیستی دانشجویان دانشگاه بین سن و رفتار محیط
 یراز رابطه مهناداری وجود دارد.ش

  زنان و مردان دانشجو در دانشگاه شیراز رفتار
 زیستی متفاوتی دارند.محیط

 

 پژوهش شناسیروش
تحلیلی  -با رویکرد کمی، نوع توصیفیاین پژوهش، 
آماری،  است. جامهه انجام شده پیمایشی وش)همبستگی( و ر

که با استفاده از فرمول  انددانشجویان دانشگاه شیراز بودهکلیه 
نفر به دست آمد، اما برای دستیابی  387ه کوکران، اندازه نمون
نفر افزایش یافت.  400 تر، اندازه نمونه بهبه برآوردی دقیق

برای ای متناسب با حجم خوشهگیری همچنین، از روش نمونه
متغیر رفتار ها استفاده شده است. دسترسی به نمونه

بکار  زیستیتفاده از مقیاس رفتار محیطزیستی با اسمحیط

متغیر نگرانی  و (2017همکاران )توسط میرفردی و  شدهگرفته
 .سنجیده شدندساخته محقق اسیمقزیستی با استفاده از محیط

 مصرف انرژیبهد  دو، از زیستیرفتار محیط متغیربرای سنجش 
برای تهیین  .، استفاده شده استاستفاده بهینه و استانداردو 

از اعتبار سازه به روش تحلیل  زیستیرفتار محیط اعتبار مقیاس
آمده، آزمون دست. بر اساس نتایج به استفاده شده است عاملی

KMO ( است که بیانگر کفایت 90/0) زیستیرفتار محیط برای
، شاخص مجذور کای، برای افزون بر ایناندازه نمونه است. 

است که به  P) <001/0ها )برای سازهآزمون کرویت بارتلت، 
دهد که بین متغیرها دار است و نشان میلحاظ آماری مهنی

مقیاس  برای تهیین پایایی وجود دارد. داریمهنی همبستگی
، از هماهنگی درونی ابزار به روش آلفای زیستیرفتار محیط

باشد می 55/0مقدار آن برابر با  که شده است استفاده کرونباخ
پرسشنامه استاندارد بوده و در مطالهات  کهنیاا توجه به که ب

قبلی از پایایی مناسبی برخوردار بوده است، پرسشنامه 
 زیستیقرار گرفت. اعتبار پرسشنامه نگرانی محیط مورداستفاده

به شیوه اعتبار صوری  زیستیو منابع اطالعاتی آگاهی محیط
برآورد گردیده است و برای ارزیابی پایایی نیز از ضریب پایایی 
درونی )آلفای کرونباخ( استفاده شد که میزان آن برای مقیاس 

( و برای منابع اطالعاتی 74/0زیستی برابر با )نگرانی محیط

منابع اطالعاتی آگاهی 
 محیط زیستی

Information 

resources of 

environmental 

awareness 

 رفتار محیط زیستی
Pro- environmental 

behavior 

 جنسیت
Gender 

 زیستینگرانی محیط
Environmetal 

concern 

 سن
 Age 
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بوده است. در نهایت  68/0زیستی برابر با آگاهی محیط
 لیوتحلهیتجز SPSS افزارنرم لهیوسبهامه های پرسشنداده

های تحقیق به شرح زیر شد. تهریف مفهومی و عملیاتی متغیر
 شوند:ارائه می

 

 یزیستمحیطرفتار 
از خود بروز  زیستمحیطرفتاری است که فرد در برخورد با 

، رفتار مسئوالنه افراد نسبت نجایادهد و منظور از رفتار در می
حسب شرایط و باشد. افراد هر جامهه برمی زیستمحیطبه 

مقتضیات خاص اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی خود برخورد 
 & Kollmussدارند ) زیستمحیطمتفاوتی نسبت به 

Agyeman, 2002).  از کار میرفردی و  برگرفتهاین مقیاس
های باشد. گزینهمی (Mirfardi et al., 2017)همکاران 

خیلی »قسمتی شامل موارد  5نجه جواب این متغیر در یک س
بوده « خیلی زیاد»و « زیاد نسبتاً»، «متوسط»، «کم»، «کم

را به خود اختصاص  1، 2، 3، 4، 5است که به ترتیب نمرات 
 اند از:های این مقیاس عبارتاند. گویهداده

 

 زیستیمحیطرفتار های سنجش متغیر گویه .1جدول 
Table 1. Items of Pro-environmental behavior measurement  

 Items  No  ها گویه

 ؟کنیدخانه استفاده می ییمصرف جهت روشناتا چه اندازه از المپ کم
How often do you use energy-saving lamps at home? 

1 

 د؟یبندیم د،ینداشته باش ازیآب را که ن ریدست و صورت، ش یتا چه اندازه هنگام شستشو
How often do you shut off water when you do not need it while brushing your teeth? 

2 

 د؟یبندیم د،یندار ازیکه ن یتا چه اندازه هنگام حمام، دوش آب را زمان
How often do you shut off water when you do not need it while taking a shower? 

3 

 ؟کنیددرجه آن را کم می ،کنیداز آبگرمکن استفاده نمی کهیتا چه اندازه وقت
How often do you turn down the water-heater temperature when you do not need it? 

4 

 ؟کنیددر منزل را خاموش می یتا چه اندازه چراغ اضاف
How often do you turn off unneeded lamps at home? 

5 

 ؟کنیدکم می یانرژ ییجوصرفه یتا چه اندازه درجه حرارت وسایل گرمازا را برا
How often do you turn down the temperature of heating devices to save energy? 

6 

 ؟کنیداز لباس گرم در فصل سرما استفاده می ،در خانه و خوابگاه یدر مصرف انرژ ییجوصرفه یتا چه اندازه برا
How often do you wear warm clothes at home or in the dormitory to save energy during 

cold seasons? 

7 

 ؟کنیدزیستی استفاده میتا چه اندازه از وسایل استاندارد محیط
How often do you use environmentally friendly devices? 

8 

 ؟کنیدرا جدا می یافتیو مواد باز کیخود را تفک یهاتا چه اندازه زباله
How often do you properly manage waste and set aside recyclable materials? 

9 

 ؟کنیدوپز و گرما استفاده میپخت یها برااز شاخ و برگ درختان و بوته یهیطب طیتا چه اندازه هنگام گردش در مح
How often do you use tree branches or plants for cooking or making fire? 

10 

 د؟یدهیم گرانیکنید جهت استفاده دوباره به درا که استفاده نمی ییهاتا چه اندازه وسایل و لباس
How often do you give the clothes you do not use anymore to other people? 

11 

 ؟کنیددوباره استفاده می یاشهیشی هایتا چه اندازه از بطر
How often do you re-use bottles made of glass? 

12 

 ؟کنیدمی یآورجمع د،ینیبب هتیطب ای ابانیرا که در خ یاهتا چه اندازه زباله
How often do you dispose waste you see on streets or in nature? 

13 

 کنید؟هایی را که الزم نیست گرم باشد، خاموش میتا چه اندازه بخاری اتاق
How often you turn off the heaters in rooms you do not use? 

14 

 

 یزیستمحیطنگرانی 
ی اشاره به احساس یک فرد نسـبت بـه زیستمحیطهای نگرانی

ــع اصــول ارزشزیســتمحیطمســائل  ــا ی دارد و در واق ــا و ی ه

ایـن  دهـد.نشـان می زیسـتمحیطاعتقادات فرد را نسـبت بـه 
گیـری از ادبیـات نظـری و ساخته است و با بهرهمقیاس محقق

پژوهشی توسط نگارندگان تـدوین و پـس از ارزیـابی اعتبـار و 
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 قـرار مورداسـتفادهدر مطالهـه مقـدماتی،  روایی کل پرسشـنامه
قسمتی شـامل مـوارد  5های جواب در یک سنجه گرفت. گزینه

« خیلـی زیـاد»و « زیاد نسبتاً»، «متوسط»، «کم»، «خیلی کم»

را بــه خــود  1، 2، 3، 4، 5بــوده اســت کــه بــه ترتیــب نمــرات 
های این مقیاس نگرانی نسـبت بـه هـر اند. گویهاختصاص داده

 اند:قرار داده موردسنجشرد زیر را یک از موا
 

 زیستینگرانی محیطهای سنجش متغیر گویه .2جدول 
Items of enviromental concern variable measurement Table 2. 

 Items Noها گویه

 یو جانور یاهیگ یهاکاهش گونه
The reduction of plant and animal species 

1 

 )مانند نفت، گاز( ریناپذ دیتجد یاز انرژ هیرویب استفاده
Rampant consumption of non-renewable energies (e.g. oil, gas) 

2 

 خاک شیو فرسا ابانی، گسترش بجنگل بیتخر
Forest destruction, expansion of deserts, soil decay 

3 

 یو باغدار یدر کشاورز ییایمیاز سموم و کود ش هیرویب استفاده
Rampant consumption of poisons and chemical fertilizers in agriculture and 

horticulture 

5 

 هاو تاالب هااچهیرفتن در نیب از
Destruction of rivers and wetlands 

5 

 ینیرزمیز یهاو کاهش سطح آب یآبآب، کم یآلودگ
Water pollution, drought, declining degrees of underwater resources 

7 

 اوزون هیال بیهوا و تخر یآلودگ

Air pollution and ozone layer depletion 
8 

 

 ی:زیستمحیطآگاهی منابع اطالعاتی 
ای از ابزارهـایی ی مجموعـهزیستمحیط یآگاهمنابع اطالعاتی 

برای کاهش و تأثیرات  هاحلراهای از هستند که طراح مجموعه
ی زیسـتمحیطی هستند و افراد را از مسـائل زیستمحیطمخرب 

ایــن مقیــاس  (Kellstedt et, al, 2008)کننــد آگــاه می
بــوده اســت.  (2014)ژاد ناز کــار صــالحی و پــازوکی برگرفتــه

، «اصالً»قسمتی شامل موارد  5سنجه های جواب در یک گزینه
بـوده « همیشـه»و « اغلـب اوقـات»، «تا حدودی»، «ندرتبه»

را بـه خـود اختصـاص  1، 2، 3، 4، 5است که به ترتیب نمرات 
گیــری هــر یــک از منــابع انــد. در ایــن طیــف میــزان بهرهداده

ی مـورد سـنجش زیسـتمحیطاطالعاتی زیر برای کسب آگاهی 
 قرار گرفته است:

 

 های پژوهشافتهی
 های توصیفیالف: یافته

بیشـتر دانشـجویان  جدول شـماره یـک و شـماره دو بر اساس
انـد را بـه خـود اختصـاص داده 51/0زن بودند که  موردمطالهه

درصـد( در گـروه سـنی  6/86همچنین اکثر بیشتر دانشجویان )
سـال و  18اسـخگویان اند. کمتـرین سـن پقرار داشته 27-18

باشد و انحراف مهیار برابر سال می 44ها برابر با بیشترین سن آن
 است. 37/4با 

 های توصیفی مربوط به سن و جنسیت دانشجویانداده .3جدول 
Table 3. Descriptive data of age and gender of the students 

 متغیر
Variable 

 رده
Level 

 فراوانی
Frequency 

 درصد
Percent 

 جنسیت
Gender 

 Man 196 49مرد 

 Woman 204 51زن 

 Total 400 100 کل

 سن
Age 

18-27 342 85.5 

28-36 53 13.3 

37-44 5 1.2 

 Total 400 100 کل
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درصد( رفتار  5/60با توجه به جدول زیر بیشتر دانشجویان )
دارند که تهـداد آنـان  زیستمحیطمسئوالنه متوسطی نسبت به 

درصـد(  3/73باشـد. بیشـتر دانشـجویان )نفـر می 242برابر با 
و  293ی زیادی دارند که تهداد آنان برابر بـا زیستمحیطنگرانی 

 دانشـجویان بیـان نفـر از 203باشد همچنـین درصد می 3/73

ــه کرده ــد ک ــهان ــاهی  طورب ــاتی آگ ــابع اطالع ــط از من متوس
درصـد از پاسـخگویان  8/30کننـد. ی اسـتفاده مـیزیستمحیط

 5/17انـد و را کم بیان کرده ادشدهیمیزان استفاده خود از منابع 
درصد از دانشجویان نیز میزان استفاده خود از این منابع را زیـاد 

 اند.بیان کرده
 

 زیستیزیستی و منابع اطالعاتی آگاهی محیطزیستی، نگرانی محیطتوصیفی مربوط به رفتار محیط .4جدول 
Table 4. Descriptive data of pro-environmental behavior, Environmental concern and information resources 

of environmental awareness 

 سطوح متغیر 

Variable levels 

 فراوانی
Frequency 

 درصد
Percent 

 زیستیرفتار محیط
Pro-environmental behavior 

 کم
Little 

8 0.2 

 متوسط
Medium 

242 60.5 

 زیاد
High 

150 37.5 

 زیستینگرانی محیط
Environmental concern 

 کم
Little 

49 12.3 

 متوسط
Medium 

58 14.5 

 زیاد
High 

293 73.3 

 زیستیمنابع اطالعاتی آگاهی محیط
Information resources of environmental 

awareness 

 کم
Little 

123 30.8 

 متوسط
Medium 

203 50.7 

 زیاد
High 

74 17.5 

 

 ب: آمار استنباطی
که آیا تفاوت مهناداری بین میانگین نمرات برای بررسی این
ی آنان وجود دارد یا خیر، از زیستمحیطرفتار  زنان و مردان و

مستقل استفاده شده است. بر اساس نتایج جدول آزمونِ تی
، تفاوت مهناداری بین میانگین نمرات زنان و مردان 3شماره 

خطای مهناداری وجود  016/0در سطح  ی آنانزیستمحیطرفتار 
درصد اطمینان مهناداری است و  95دارد. این تفاوت در سطح 

ت که تفاوت اگرچه مهنادار است، ولی زیاد نیست نشانگر این اس
 زیستیمحیطو مردان دانشجو در اندازه محسوسی از رفتار 

 برخوردارند. تری نسبت به زنان دانشجومسئوالنه
 

 های مستقل(ی نمونهجنسیت )با آزمون ت برحسبزیستی دانشجویان آزمون تفاوت مهناداری رفتار محیط .5جدول 
Table 5. The results of Compare mean Analysis of pro- enviromental behavior according gender (via 

Independent Sample t-test T-Test) 

 جنس

 )متغیر مستقل(
Gender (Independent Variables) 

 تعداد
Frequency 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
SD 

 T Sig 

 زن
Woman 

204 48.3 7.73 

2.42 0.016 
 مرد

Man 
196 50.1 7.80 
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های تحقیق نشان داد که با توجـه بـه مقـدار ضـریب یافته
ــتگ ــ 250/0 یهمبس ــطح مهن ــین  000/0داری او س ــیب  نگران

ی زیسـتمحیطو رفتـار  ی دانشجویان دانشگاه شیراززیستمحیط

 دهندهنشـاننتایج این آزمـون،  .داری وجود داردامهنرابطه آنان 
درصد، بـین دو متغیـر  99دار در سطح اوجود رابطه مثبت و مهن

هرچـه  .باشـدمی یزیسـتمحیطرفتـار  و یزیسـتمحیطنگرانی 
ی پاسخگویان افزایش یابد، به همان نسـبت زیستمحیطنگرانی 

و متغیـر بـین دتر اسـت. هـا مسـئوالنهی آنزیستمحیطنیز رفتار 
 زیســتیمحیطرفتــار  و زیســتیمحیط منــابع اطالعــاتی آگــاهی

 یهمبسـتگبا توجه به مقدار ضـریب دانشجویان دانشگاه شیراز 

 .داری وجـود داردارابطـه مهنـ 000/0داری او سطح مهن 223/0
دار در اوجود رابطـه مثبـت و مهنـ دهندهنشاننتایج این آزمون، 

ــطح  ــر  99س ــین دو متغی ــد، ب ــابع درص ــاهیمن ــاتی آگ  اطالع
بـا توجـه همچنین  .باشدمی زیستیمحیطرفتار  و زیستیمحیط

 000/0داری او سـطح مهنـ 279/0ی به مقدار ضریب همبسـتگ
ی دانشجویان دانشگاه شیراز رابطـه زیستمحیطسن و رفتار بین 

یابد، بـه هرچه سن افزایش می گریدانیببهمهناداری وجود دارد. 
یابـد. ی مسئوالنه نیز تقویـت میزیستمحیطهمان تناسب رفتار 

ی دانشجویان با زیستمحیطنتیجه آزمون آنوا نیز تفاوت در رفتار 
 های سنی را نشان داد.رده

 

 زیستی دانشجویاننتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و رفتار محیط .6جدول 
Table 6. The results of Pearson Correlation of independent variables with pro- environmental behavior of the 

students 

 سطح معناداری
Sig. (P value) 

 ضریب همبستگی پیرسون
Pearson Correlation (R.) 

 نام متغیر مستقل
Independent Variables 

0.000 0.250 ** 
 زیستینگرانی محیط

Environmental concern 

0.000 ** 0.229 
 زیستیمنابع اطالعاتی آگاهی محیط

information resources of environmental awareness 

 Ageسن  0.279 ** 0.000

 
 رده سنی )با آزمون آنوا( برحسبزیستی دانشجویان آزمون تفاوت مهناداری رفتار محیط .7جدول 

Table 7. The results of Compare mean Analysis of pro-enviromental behavior according to the age level via 

One way Anova 

 رده سنی

 )سال(
Level (Age) 

 تعداد
Number 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
SD 

 F Sig 

18-27 342 48.52 7.50 

12.70 0.000 

36-28 53 53.41 7.41 

37-44 5 57.40 7.86 

 کل
Total 

400 49.28 7.71 

 
متغیرهای تأثیرگذار در  ترینمهمبرای بررسی و شناخت 

 ، از رگرسیون چنددانشجویان دانشگاه شیرازی زیستمحیطرفتار 

 دواستفاده شده است. در این مرحله،  گامبهگاممتغیره به روش 
 مهادله وارد( و سنی، جنسیت زیستمحیطنگرانی متغیر )

دو متغیر )سن و نگرانی رگرسیونی شدند که از بین آنها 
 ترینمهم عنوانبهدر مهادله رگرسیونی  ی(زیستمحیط

باقی  دانشجویان زیستیمحیطی تأثیرگذار بر رفتار متغیرها
که در نخستین مرحله، متغیری که  دهدیمماندند. نتایج نشان 

ی از خود زیستمحیطرفتار  بیشترین همبستگی تفکیکی را با
قادر  ییتنهابهاین متغیر  درواقعاست.  سندهد، متغیر نشان می

ی افراد زیستمحیطاز علت رفتار درصد  9/27 تبیینبه 
 ترینمهمسن متغیر  بنابراین، در این پژوهش؛ است موردمطالهه

آید. مقدار بتا در ی به شمار میزیستمحیطمتغیر اثرگذار در رفتار 
است. به این مهنی که با افزایش یک  26/0 ارابطه برابر ب این

 یزیستمحیطبه رفتار  نمره 26/0 ، به میزانسنواحد به 
شود. در دومین مرحله، متغیری افزوده می دانشجویان مسئوالنه
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نگرانی  ی گذاشته است،زیستمحیطکه بیشترین تأثیر را بر رفتار 
دن این متغیر در . با وارد شدانشجویان است یزیستمحیط

رسیده است که بر این  135/0 به 2R مهادله رگرسیونی، مقدار
افزوده است. مقدار بتا بیانگر  2R به مقدار 057/0ر مقدا اساس،

 23/0 ،یزیستمحیطنگرانی آن است که با افزایش یک واحد به 
شود. افراد افزوده می مسئوالنه زیستیمحیط رفتارنمره به نمره 

متغیری که بیشترین تأثیر را بر رفتار در مرحله سوم 
منابع اطالعاتی آگاهی  ی گذاشته است،زیستمحیط
. با وارد شدن این متغیر در دانشجویان استی زیستمحیط

رسیده است که بر این  170/0 به 2R مهادله رگرسیونی، مقدار
 افزوده است. 2R به مقدار 35/0ر مقدا اساس،

 

 زیستینتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره متغیرهای تأثیرگذار بر روی رفتار محیط .8جدول 

Table 8. The results of multiple Regression analysis of independent variables influencing pro- 

environmental behavior 

 Variable R R2 sig t B Beta متغیر Stage مرحله

1 
 سن

Age 
0.279 0.078 0.000 5.11 0.42 0.24 

2 
 زیستینگرانی محیط

Environmental concern 
0.367 0.135 0.000 5.19 0.20 0.24 

3 

 زیستیمنابع اطالعاتی آگاهی محیط
Information resources of 

environmental awarenes 
0.413 0.170 0.000 4.09 0.31 0.19 

 

 یریگجهیبحث و نت
این مطالهه بر آن بوده است تا رابطه بین متغیرهایی چون 

ی و زیستمحیطجنسیت، سن، استفاده از منابع اطالعاتی آگاهی 
ی زیستمحیطو رفتار  سوکیی، از زیستمحیطنگرانی 

های دانشجویان را از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد. یافته
پژوهش نشانگر همبستگی مستقیم و مهنادار بین نگرانی 

ی )مسئوالنه( است. این یافته زیستمحیطی و رفتار زیستمحیط
 ،(2017)توسط تام و چان  گرفتهانجامهای با نتایج پژوهش

 و همکاران پورعمران، سلیمان (2018) نهیمی و همکاران
ها نگرانی که در آن (2013) متقی و گویمی و (2017)

ی رابطه مستقیم و مهناداری زیستمحیطی با رفتار زیستمحیط
 شدهیزیربرنامهداشت، همخوانی دارد. این یافته با مدل رفتار 

نظریه مبنایی استخراج فرضیه بوده، همخوانی دارد  عنوانبهکه 
گیری در شکل شدهادراکو نشانگر این است که نگرش و رفتار 

 ادفرا نظریه ینا مطابق بنابراین،؛ رفتار نقش مهم و بسزایی دارد
 منجاا یطیمحستیز مثبت یپیامدها با ریفتار تیرصو در
از  انیگرد ،باشند شتهدا رفتاآن ر به مثبت شنگر که دهندیم
و  کنند حمایت گونهنیارا  نهاو آ شتهرا دا عملآن  رنتظاا نهاآ

 نمنداتوو  درقاآن  به تمایلو  رفتاآن ر منجاا ایبررا  نشادخو
پردازانی چون بک و این یافته همچنین با نظریه نظریهببینند. 

 جامههگیدنز همخوانی دارد. بنا به نظر بک و گیدنز، 
و  تفااز آ ادفرا نیانگردر آن  که ستا یاجامهه ،آمیزمخاطره

 هایفهالیتاز  ناشی اتمخاطر سمت طبیهی به یبالیا
 شدهدادهجهت  ،نددار ریگعالمو  جهانی شکل غلبا که،نسانیا
 قیو عال یزیستمحیطنشانه ظهور سیاست  انتقال نیاو ست ا

توان استدالل کرد نگرانی از بنابراین می؛ است یزیستمحیط
های انسانی و از بین رفتن وجود مخاطرات ناشی از فهالیت

ی، زیستمحیطهای ها، به وجود آمدن آلودگیمراتع، جنگل
فرسایش خاک، بیابانی شدن و ... باعث توجه هرچه بیشتر افراد 

، وجودنیباای مسئوالنه شده است. زیستمحیطبه رفتارهای 
که نتایج رگرسیون نشان داد تأثیر متغیر نگرانی  گونهانهم

ی کمتر از متغیر سن بوده است. این یافته نشانگر زیستمحیط
بر رفتار  زیستیمحیطاین است که میزان تأثیر نگرانی 

، در حد انتظار، نیست و ممکن است نگرانی زیستیمحیط
برخی از شهروندان را به کنشگری و رفتار  زیستیمحیط

 نکشاند. زیستیمحیطمسئوالنه 
ــه ــار یافت ــین ســن و رفت ــه ب ــژوهش نشــان داد ک ــای پ ه

زیستی همبستگی مثبت و مهناداری برخوردار اسـت. ایـن محیط
کاسـالو و و  (2017)یافته با نتایج پژوهش میرفردی و همکاران 

دهـد کـه افـراد بـا ( همخوانی دارد و نشان مـی2018) ویاسکار
زیست دارند. تری را نسبت به محیطمسئوالنهسنین باالتر رفتار 

نشان داده شد، دانشجویان بـا  5که در جدول شماره  گونههمان
انـد. تـری داشـتهزیسـتی مسـئوالنهرده سنی باالتر رفتار محیط
در مقاطع تحصیالت تکمیلی  مهموالًدانشجویان با سنین باالتر 
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صـیالت و زیسـتی بـه دلیـل تحقرار دارند و داشتن رفتار محیط
مندی ناشـی از تجربـه زیسـته بیشـتر در دانش باالتر و دغدغه

 لیـتحلقابلزیسـتی تـا انـدازه زیـادی پیوند با مشکالت محیط
زیسـت در افـراد بـا است. تهقل و دوراندیشی نسـبت بـه محیط

 تا اندازه زیادی بـیش از دانشـجویان جـوان اسـت. سنین باالتر
ا سـنین بـاالتر در جامهـه؛ بر تجربه سنی در بین افراد بـ افزون

دانشجویان با سنین باالتر در کنار تجربه زیسته باالتر از دانـش 
زیست برخوردارند و این تجربه بیشتر و مؤثرتری پیرامون محیط

 زیستی مسئوالنه اثرگذار است.و دانش در تقویت رفتار محیط

زیستی دانشجویان تحقیق گویای این است که رفتار محیط
جنسیت آنها از تفاوت مهناداری برخوردار است. ایـن  با توجه به

احمـدی و ؛ (2017)یافته با نتایج پژوهش میرفردی و همکاران 
( همخـوانی دارد و 2018) ویکاسالو و اسکارو  (2017)همکاران 

زیســتی زنــان و مــردان تفــاوت مهنــاداری را بــین رفتــار محیط
انشجویان زن دهد. با توجه به نمره میانگین ددانشجو نشان می

درصـد(،  95و مرد و میـزان تفـاوت مهنـاداری آنهـا )در سـطح 
توان استدالل کرد که تفاوت بین زنـان و مـردان در زمینـه می

نیسـت و رفتـار افـراد جامهـه )از  توجـهقابلزیستی رفتار محیط
نیست و پارامترهـای  تشانیجنسجمله دانشجویان( تنها متأثر از 

هـای تأثیرگـذارتر از ویژگـی حتماالًادیگری در کنار جنسیت؛ و 
بـر  دهند. اگرچـهزیستی افراد را شکل میجنسیتی؛ رفتار محیط

ی متفـاوتی را ریپذجامههاساس نظریه اکوفمیسنیم زنان مراحل 
گیری کنند و این تفاوت منجر به شکلنسبت به مردان طی می

شـود، امـا زیستی متمایز آنها میروحیه و در نهایت رفتار محیط
دار و این نظریه در اکثر تحقیقـات دربـاره زنـان خانـه ازآنجاکه

و افراد مجرد و دانشجویان را مورد توجه  شدهگرفتهمتأهل بکار 
که بیشتر مجـرد  قرار نداده است، ممکن است برای دانشجویان

توان گفـت کـه حلیلی نداشته باشد. میهستند، قابلیت کاربرد ت
این پژوهش با جامهه  موردمطالههتفاوت جامهه  لیبه دلاحتماالً 

های با رویکرد اکوفمینیسم، ادعای تحلیلی پژوهش موردمطالهه
در تحقیق حاضر تأیید نشده است. شرایط نسـلی  ادشدهنظریه ی
 های زیسته دانشجویان دختر سبک متمـایزی از رفتـارو تجربه

دار برای آنها شکل زیستی را نسبت به زنان متأهل و خانهمحیط
دار و ، نوع ارزیـابی و رویـارویی زنـان خانـهگریدانیببهدهد. می

 تر است.تر و مسئوالنهبینانهزیست؛ واقعمتأهل با محیط

)نمـود تجربـه زیسـته و  زیسـتیمحیطنتیجه اینکه نگرانی 
( و سن )بازه زمـانی تجربـه زیسـته( زیستمحیطاندیشه درباره 

 دارند. زیستیمحیطافراد، نقش مهمی در رفتار 

باشد که میزان اسـتفاده می نتایج تحقیق گویای این مطلب
زیسـتی زیستی بـا رفتـار محیطاز منابع اطالعاتی آگاهی محیط

دانشجویان همبستگی مثبـت و مهنـاداری دارد و ایـن رفتـار را 
ی حاکی از آن است سازبرجسته هینظرهد. دتحت تأثیر قرار می

کننـد، بـه آنهـا که انواع چیزهایی که مردم درباره آنها بحث می
تا اندازه زیادی توسط  کننداندیشند و نگرانی خود را ابراز میمی

گیـرد و جهـت کنند، شکل میهای خبری که انتخاب میرسانه
طالع و آگاهی توان استدالل نمود که ایابد. در این زمینه میمی

زیســتی، باعـث توجــه بیشـتر افــراد بـه رفتــار از مسـائل محیط
شود زیرا هرچه افراد اطالعات بیشـتری از شان میزیستیمحیط

نتایج رفتار خود بر طبیهت داشته باشند، به همان نسـبت رفتـار 
های این گیرند. یافتهتری را در پیش میزیستی مسئوالنهمحیط

همخـوانی  (2017)نصرتی و همکاران  پژوهش با نتایج پژوهش
 دهد.دارد و همبستگی مثبت و مهنادار را بین دو متغیر نشان می

ی را زیسـتمحیطبا توجه به نتایج مطالهه که اهمیت نگرانی 
شـود ی نشان داد، پیشـنهاد میزیستمحیطدر شکل دادن رفتار 

بخشی به مردم درباره مخاطرات ناشی از سازی و آگاهیحساس
باشد که منجر به ترغیب مـردم  یاگونهبه زیستمحیطتخریب 

 زیستیمحیط، صرف نگرانی گریدانیببهبه رفتار مسئوالنه شود. 
انجامـد بلکـه نگرانـی مسـئوالنه نمـی زیسـتیمحیطبه رفتـار 

. در آفرین باشدتواند در این زمینه نقشفهاالنه می زیستیمحیط
های آموزشـی و فرهنگـی شود در برنامهاین راستا، پیشنهاد می

ــانه)توســط نهاد ــای آموزشــی و رس ها( موضــوع مخــاطرات ه
ــتمحیط ــرای زیس ــد آن ب ــتیزی و پیام ــونی و  بومس ــل کن نس
تـا از ایـن قبـل بـه  قرارگرفته موردتوجههای آینده بیشتر نسل

ــه هــدفحســاس ــورد -ســازی جامه  کنشــگران انســانی در م
و ضرورت حفظ آن اهتمام الزم انجام پذیرد و این  زیستمحیط

 مسئوالنه منجر شود. زیستیمحیطنگرانی به رفتار 

با توجه به نقـش جنسـیت بـر رفتارهـای زیسـت پیشـنهاد 
های آموزشــی منســجم و کارشناســانه بــا شــود کــه برنامــهمی

مالحظــه شــرایط ســنی و نســلی تــدوین تــا توســط نهادهــای 
های آموزشی و رسانه مؤسساتخانواده، مراکز و  اجتماعی شامل

-جمهی از بدو تولد کودکان در خانواده اجرا شود. این نهادها می

توانند نقش تکمیلی داشته باشند. نظر به اهمیت نقـش مـادران 
مسـئوالنه فرزنـدان و اعضـای  زیستیمحیطبرای تقویت رفتار 

ر ایـن زمینـه تواننـد دای و آموزشی میخانواده، نهادهای محله
 نقش مهمی داشته باشند.
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