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 دهيچک
 و طبيعيمنابع حفاظت اهميت به نسبت شهرکرد دانشگاه مختلف هايرشته دانشجويان رفتار و نگرش ،دانش تا شده تالش مطالعه اين در

 روش و است پيمايشي تحقيقات نوع از پژوهش اين انجام روش .ودش مشخص نيز آن بر موثر عوامل و گيرد قرار بررسي مورد زيستمحيط
 .است شده استفاده پرسشنامه تکنيک از منظور اين براي که است ميداني مطالعه و ايکتابخانه اسنادي مطالعه اساس بر اطالعات آوريجمع

 روش از استفاده با .است بوده نفر 094 برابر هاآن تعداد که هستند شهرکرد دانشگاه 7 ترم دانشجويان تمام نظر مورد آماري جامعه
 خوب مطلوبيت از نشان تحقيق اين نتايج .شدند تکميل هانامهپرسش و شدند انتخاب دانشجويان از نفر 084 ايخوشه تصادفي گيرينمونه
 در دانشجويان زيستيمحيط فتارر و نگرش ،دانش اختالف همچنين .دارد شهرکرد دانشگاه دانشجويان زيستيمحيط رفتار و نگرش ،دانش

 از ترمطلوب و تربيش زمين علوم و طبيعيمنابع دانشکده در زيستيمحيط رفتار و نگرش و دانش و است دارمعني مختلف هايدانشکده بين
 نگرش ،تاهل وضعيت تاثير تحت افراد زيستيمحيط دانش ميزان شد مشخص ،همبستگي از حاصل نتايج اساس بر .است هادانشکده ساير

 سه بر ديپلم نوع همچنين .است هاآن سکونت محل از متاثر دانشجويان زيستيمحيط رفتار نهايت در و جنسيت تاثير تحت زيستيمحيط
 رفتار نهايت در و نگرش ،افراد زيستيمحيط دانش افزايش با نتايج مطابق .گذاردمي تاثير زيستيمحيط رفتار و نگرش ،دانش بخش
 .کندمي پيدا افزايش هاآن يزيستمحيط
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 سرآغاز
 ،داريپا توسعه بستر عنوان به طبيعيمنابع و ستيزطيمح امروزه

 شمار به يانسان جامعه يفرهنگ راثيم و يعيطب اتيح پشتوانه
 توجه مورد اريبس ستيزطيمح از حفاظت که ياگونهبه روديم

 يطرف از ست.ين دهيپوش کس چيه بر آن تياهم و است
 نيزم از شتريب چه هر استفاده يبرا او تالش و انسان يهاتيفعال

 حداقل به اي توقف که است شده ستيزطيمح در رييتغ موجب
 يهابحران (.0881 ،)موحد است يضرور بيتخر نيا رساندن

 قرن در که است ييهاچالش نيترمهم از يکي يستيزطيمح
 يبرا دانشمندان از ياريبس است. رو به رو آن با بشر حاضر

 به هاآن از يريشگيپ اي يستيزطيمح يهابحران کاهش
 هاآن از يبرخ ،حال نيا با اند.آورده يرو فناورانه يهاحلراه

 و عتيطب نيب ديجد تعامل و ارتباط يبرقرار لزوم و ضرورت
 را ديجد يستيزطيمح فرهنگ کي به ازين نيهمچن و انسان
 از حفاظت که يرطو به (.0890 ،يريشب و ي)همت اندکرده مطرح

 بشر يهادغدغه نيترمهم از يکي به اکنون ستيزطيمح
 و صنعت رشد ،تيجمع کبارهي شيافزا که چرا است؛ شدهليتبد

 و آب راتييتغ و شهروندان ختهيافسارگس يزدگمصرف ،يفناور
 به که است ساخته مواجه يفراوان مشکالت با را انسان ،ييهوا

 از يمندبهره تيفيک و تيکم کاهش حداقل اي دنيرس انيپا
 ،ييرزاي)م هاستآن از يکي عتيطب دامن در نهفته مواهب
 ستيزطيمح به او نگرش ،انسان رفتار بر موثر عوامل از (.0894
 ستيزطيمح طرفدار را خود مردم از ياريبس امروزه اگرچه است.

 يرفتارها انجام يبرا خود مثبت يهانگرش به اما ،داننديم
 Thompson) کنندينم عمل ستيزطيمح حفظ جهت در مثبت

& Barton,1994)تياهم و طيمح به انسان نگرش ،نيبنابرا ؛ 
 توجه مورد زمان ريد از يطيمح يرفتارها ينيبشيپ در آن

 مشکالت که باورند نيا بر کارشناسان است. بوده پژوهشگران
 ستيزطيمح دار دوست يفن يهاشرفتيپ با تنها يستيزطيمح
 زين مردم رفتار ،آن دنبال به و نگرش رييتغ و شودينم حل

 حفاظت و مردم نگرش نيب ديبا نيبنابرا ؛است يضرور يموضوع
 ,Sarkar) شود برقرار يکارآمد و مطلوب ارتباط ،ستيزطيمح از

 در را رفتارها و هايآگاه تمام ،يستيزطيمح نگرش (.2011
 نگرش مطالعه بيترت نيدب رد.يگيم بر در ستيزطيمح با رابطه

 تياهم رو نيا از انيدانشجو نيب در يستيزطيمح يرفتارها و
 آموزشگران و گذاراناستيس ،زانيربرنامه ،نگهبانان آنان که دارد

 در انيدانشجو هستند. آن با مرتبط مسايل و ستيزطيمح ندهيآ
 وضع در ستيزطيمح شوند متقاعد تواننديم که دارند قرار يسن

 را يجو توانديم دانشگاه طيمح و برديم سر به ينامساعد
 و رنديفراگ را ستيزطيمح با مرتبط مسايل آنان که آورد فراهم

 مناسب يرفتارها مشوق ،قيطر نيا از و بگذارند بحث به را آن
 ،نيا بر عالوه .(Thapa, 1999) باشند جامعه در ستيزطيمح با

 رفتارهاي و نگرش شيافزا در يستيزطيمح آموزش
 انيم يهمبستگ آموزش با و دارد نقش مثبت يستيزطيحم

 .Schmidt, ) (2007ابدييم شيافزا ،آگاهانه رفتارهاي و نگرش

 در چه ار يمهم نقش نهيزم نيا در يعال آموزش که ياگونه به
 فايا رانيمد و متخصصان تيترب عرصه در چه و قيتحق عرصه

 و داريپا توسعه اتيمحتو و اجزا تواننديم هادانشگاه کند.يم
 يتيريمد تيموقع در که يکسان يبرا را ستيزطيمح از حفاظت

 ستين ريپذامکان مهم نيا کنند. يدهسازمان و يطراح دارند قرار
 به نسبت انيدانشجو و دياسات يهايآگاه و نگرش نکهيا مگر

 نهيزم نيا در الزم يهاتيحساس و ابدي شيافزا مهم مقوله نيا
 تياهم به توجه با (.0890 ،همکاران و مقدم يوعل) ديآ وجود به

 در افراد يرفتارها يچگونگ بر يستيزطيمح يهايآگاه تاثير
 نهيزم نيا در ياريبس يهاپژوهش ،خود ستيزطيمح قبال

 پور ينور و احمدوند يبررس جينتا جمله از است. گرفته صورت
 يستيزطيمح نگرش يتيجنس ليتحل نهيزم در ،(0889)

 که دادند نشان اسوجي دانشگاه کشاورزي رشته انيدانشجو
 داراي ،تيجنس ريمتغ گرفتن نظر در بدون انيدانشجو
 رهاييمتغ باشند.يم يمتوسط و مثبت يستيزطيمح يهانگرش

 به ياجتماع رفاه و گذرانده واحد تعداد ،يدانشگاه سال ،تيجنس
 يستيزطيمح نگرش ينيبشيپ در تيپراهم رهاييمتغ عنوان

 يبررس در ،(0889) يريوز و يمهدو هستند. موثر انيشجودان
 يستيزطيمح نگرش بر موثر يفرهنگ -ياجتماع عوامل

 دست جينتا نيا به 0888 سال در قاتيتحق و علوم انيدانشجو
 در را تاثير نيشتريب ،رسانه قيطر از آموزش ريمتغ که افتندي

 پژوهش دارد. ستيزطيمح حفظ به نسبت انيدانشجو نگرش
 يستيزطيمح دانش يابيارز در ،(0898) نژاديپازوک و يصالح

 سطح که داد نشان ،مازندران يدولت يهادانشگاه انيدانشجو
 زانيم يول ،است باال نسبت به انيدانشجو يستيزطيمح دانش

 بر افزون .است متفاوت جنس و دانشکده نوع برحسب دانش نيا
 خانواده يتلق طرز نيب که داد نشان قيتحق گريد يهاافتهي ،نيا
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 و ياجتماع گاهيپا و (ونيزيتلو) ياطالعات منابع ،ستيزطيمح از
 .دارد وجود يداريمعن و مثبت رابطه انيدانشجو ياقتصاد

 عملکرد ،نگرش ،يآگاه زانيم يبررس در ،(0890) يشجاعريم
 مبدأ از زباله کيتفک خصوص در يشهرر نور اميپ انيدانشجو

 يآگاه عدم به منجر که ياصول و حيحص آموزش عدم داد نشان
 از يکي شودمي انيدانشجو و آموزان دانش صوصاخ مردم عوام

 يهاافتهي است. بوده هاپروژه نيا نبودن موفق در مهم عوامل
 رفتار و نگرش ،دانش يابيارز در زين ،(0891) يمراد قيتحق

 مطالعه )مورد ستيزطيمح به نسبت انيدانشجو مسئوالنه
 يستيزطيمح اطالعات که بود آن يايگو نور( اميپ دانشگاه

 و ستيزطيمح يمردم يهاتشکل شناخت مورد در دهندگانپاسخ
 ،رانيا کشور يجانور شدهمنقرض يهاگونه ،هاآن تيفعال حوزه

 و ستيزطيمح با آن ارتباط و داريپا توسعه مورد در شناخت
 طالعاتا نيهمچن است. بوده فيضع رانيا در يمل يهاپارک
 ندهيآال يگازها ،ازن هيال ،يدياس باران مورد در دهندگانپاسخ

 در هاجنگل و درختان يهاارزش و هانقش ،خاک شيفرسا ،هوا
 رفتار اي مهارت نيهمچن است. بوده مطلوب و قبولقابل حد

 يابيارز مثبت پژوهش نيا در انيدانشجو يستيزطيمح مسئوالنه
 يبررس به يامطالعه جامان با ،(Mostafa, 2007) .شد

 يمصر کنندگانمصرف نيب در سبز ديخر در يتيجنس يهاتفاوت
 نسبت مردان با سهيمقا در زنان حاصل جينتا اساس بر پرداختند

 به ترشيب مردان و دارند يترکم يآگاه زيستيمحيط مسايل به
 سبز ديخر به نسبت مثبت اندازچشم و يستيزطيمح يهاينگران

 ,.Kose et al) پژوهش يهاافتهي دهند.يم شانن تيحساس

 يآگاه زانيم يبررس منظور به که داد نشان هيترک در ،(2011
 به نسبت يآگاه که داد نشان هيترک در انيدانشجو زيستيمحيط

 .است متفاوت تيجنس و دانشکده نوع برحسب ستيزطيمح
(Chen et al., 2011)، و ينگرش عوامل تاثير يبررس به 

 در پرداختند. نيچ شهر در يستيزطيمح يرفتارها بر ياعاجتم
 عملکرد از تابع کي عنوان به يطيمح نرمال رفتار مطالعه نيا

 اساس بر شد. يسازمدل يشناختجامعه مشخصات و يطيمح
 و يرهبر يهاتيموقع يدارا ،شاغل افراد آمده دست به جينتا

 حضور تمالاح نيترشيب مجرد افراد و بزرگ يشهرها در ساکن
 ,.Vicente-Molina et al) .دارند را ستيزطيمح يرفتارها در

 موثر يرهايمتغ و يستيزطيمح دانش يپژوهش انجام با ،(2013
 سطوح با ييکشورها يهادانشگاه انيدانشجو نيب در آن بر

 تفاوت دادند. قرار يبررس مورد را ياقتصاد توسعه تلفمخ

 و توسعه حال در يورهاکش در انيدانشجو نيب شده مشاهده
 ،)فرهنگ يخارج عوامل که دهديم نشان افتهيتوسعه يکشورها
 در را يمهم نقش کشور( هر در زيستيمحيط خدمات و ساختار

 يکل طور به .کننديم فايا دانشگاه انيدانشجو يستيزطيمح رفتار
 يترشيب يسود و ترکم يهانهيهز که يافراد گفت توانيم

 شوند.يم يستيزطيمح عملکرد توسعه سبب رنددا جامعه يبرا
(Cheung et al., 2015)، دانش شناخت هدف با را يامطالعه 

 جينتا اساس بر دادند. انجام کنگهنگ ساکنان يستيزطيمح
 يستيزطيمح دانش کم ريمقاد يدارا کنگهنگ نساکنا حاصل
 رابرب هاآن يستيزطيمح دانش نمره نيانگيم که يطور به هستند

 و آموزاندانش ،ساله( 10 تا 03) نوجوانان است. بوده 8 از 83/8
 ساالنبزرگ به نسبت را يترشيب يستيزطيمح دانش شاغل افراد

 و ييشناسا که ييآنجا از دهند.يم نشان کاريب دهندگانپاسخ و
 به ستيزطيمح به نسبت انيدانشجو نگرش و دانش نييتب

 و آن مخاطرات و ستيزطيمح به يانيشا کمک ،آگاه قشر عنوان
 يهااستيس ليتعد و رشيپذ و آن با مقابله ينحوه

 به يضرور راستا ينا در يپژوهشارايه  ،کرد خواهد ،يستيزطيمح
 ،نگرش تا است شده تالش مطالعه اين در رو اين از .رسديم نظر

 مورد شهرکرد دانشگاه انيدانشجو يستيزطيمح رفتار و دانش
 شهرکرد دانشگاه انيدانشجو جامعه منظورنيبد گيرد. رقرا ارزيابي
 يهارشته از يعيوس فيط که ياريبخت و چهارمحال استان

 .شد انتخاب ،رديگيم بر در را مختلف
 

 هاروش و مواد
 در و شده واقع ياريبخت و چهارمحال استان در شهرکرد دانشگاه

 عنوان به شهرکرد دانشگاه است. شده سيتأس 0831 سال
 8 از شيب يدارا ،ياريبخت و چهارمحال استان در جامع انشگاهد

 ،يکارشناس رشته 38 )شامل يليتحص رشته 080 در دانشجو هزار
 کي و يتخصص يدکتر رشته 08 ،ارشد يکارشناس رشته 81

 و يفن ،يکشاورز دانشکده 8 است. (ياحرفه يدکتر رشته
 علوم ،يانسان علوم و اتيادب ،نيزم علوم و طبيعيمنابع ،يمهندس

 دانشگاه نيا در هنر دانشکده و ياضير علوم ،يدامپزشک ،هيپا
 (.0891 ،شهرکرد دانشگاه برنامه و طرح )معاونت دارد وجود

 قاتيتحق نوع از پژوهش نيا ،يشناختروش منطق لحاظ از
 مطالعه اساس بر اطالعات يآورجمع روش و است يشيمايپ

 تيماه به توجه با است. يدانيم مطالعه و ياکتابخانه ياسناد
 ازين مورد يهاداده ،آن يرهايمتغ و ميمفاه و قيتحق موضوع
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 به يحضور مصاحبه با توأم نامهپرسش کيتکن قيطر از قيتحق
 تمام نظر مورد يآمار جامعه است. شده يآورجمع يدانيم روش

 هاآن تعداد که است بوده شهرکرد دانشگاه 7 ترم انيدانشجو
 اهداف و انيدانشجو زياد تعداد به توجه با است. رنف 094 برابر

 ياخوشه يتصادف يريگنمونه روش به دانشجو 084 پژوهش
 تعداد است ذکر به الزم .شد ليتکم هانامهپرسش و انتخاب
 کوکران نمونه حجم برآورد رابطه اساس بر هانامهپرسش

(Cochran, 1977) 004 برابر 47/4 يخطا گفتن نظر در با و 
 از يتعداد رفتيم آن احتمال که آنجا از اما ؛آمد دست به

اصال  هاآن از يتعداد اي و ندهند پاسخ سؤاالت به دهندگانپاسخ
 نظر در نفر 084 نمونه افراد تعداد ،ندهند عودت را نامهپاسخ
 از حاصل يبرآوردها و شود ترشيب هاپاسخ صحت تا شد گرفته
 ترم انيدانشجو جامعه کل حجم زا .است قبول قابل هانمونه
 اند.گرفته قرار پرسش مورد آن درصد 87 شهرکرد دانشگاه هفت
 هيتک با ييمحتوا ييروا کرديرو از نامهپرسش ييروا نييتع جهت

 يآلفا بيضر اساس بر و شد استفاده مربوطه دياسات نظرات بر
 يبرا شد. محاسبه 73/4 نامهپرسش ييايپا زانيم کرونباخ

 دانشکده 3 ،هارشته برخي بودن مشابه ليدل به ابتدا يريگنمونه
 ،هيپا علوم دانشکده ،يکشاورز دانشکده ،يمهندس و يفن

 علوم و اتيادب دانشکده ،نيزم علوم و طبيعيمنابع دانشکده
 از کي هر از هارشته تعداد با متناسب سپس شد. انتخاب يانسان

 از و رشته 0 يورزکشا و يمهندس يفن ،هيپا علوم يهادانشکده
 و اتيادب و نيزم علوم و طبيعيمنابع يهادانشکده از کدام هر

 نهايت در و شد انتخاب يتصادف صورت به رشته 8 يانسان علوم
 انتخاب يتصادف طور به انيدانشجو از نفر 04 تعداد ،رشته هر از
 شد خواسته آنان از و گرفت قرار هاآن ارياخت در نامهپرسش و

 بخش دو از امهنپرسش ند.ينما ليتکم را مذکور امهنپرسش
 يشناستيجمع يهايژگيو به مربوط اول بخش که شدهليتشک

 يانهيچندگز پرسش 00 شامل دوم بخش و است انيدانشجو
 دانش موضوع سه که است ييهاهيگو شامل و است
 به را يستيزطيمح رفتار و يستيزطيمح نگرش ،يستيزطيمح

 نيا هدف به توجه با است. داده قرار يبررس مورد جداگانه طور
 نگرش با ارتباط در شده يطراح سؤاالت نيترشيب پژوهش

 توسط شيرايو و يآورجمع از پس هاداده است. يستيزطيمح
 نمره ابتدا کار نيا يبرا .شدند ليتحل و هيتجز SPSS افزارنرم

 به (يستيزطيمح رفتار و نگرش ،)دانش بخش هر يبرا مطلوب
 سؤال هر يبرا هانهيگز يدهنمره آن محاسبه يبرا که آمد دست

 نمره نيترشيب نظر مورد پاسخ به و گرفت انجام جداگانه طور به
 گرفت. انجام هاپاسخ ريسا يده نمره آن اساس بر و شد داده

 تيمطلوب حداکثر ،مطلوب يهانهيگز يهانمره مجموع از سپس
 رفتار و نگرش ،نش)دا بخش هر يبرا حصول قابل
 پاسخ به توجه با نيهمچن د.يگرد محاسبه (يستيزطيمح

 در شده يبررس موضوعات از کي هر يينها تيمطلوب انيدانشجو
 يهاداده بودن نرمال ادامه در است. آمده دست به قيتحق

 ديتائ مورد رنوفياسم کولموگروف آزمون اساس بر شده يگردآور
 طرفهکي انسيوار زيآنال اساس بر سپس گرفت. قرار

(ANOVA) و دانش ،نگرش موضوعات از کي هر يداريمعن 
 بيضر اساس بر نهايت در شد. يبررس يستيزطيمح رفتار

 يشناستيجمع يهاشاخص نيب روابط رمنياسپ يهمبستگ
 مورد يستيزطيمح رفتار و دانش ،نگرش يرهايمتغ و انيدانشجو

 گرفت. قرار يبررس
 

 پژوهش يهاافتهي
 انيدانشجو يشناستيجمع

 و يبررس انيدانشجو نيب در معموالً که ييهايژگيو از يکي
 نيترمهم از است. آنان يشناخت تيجمع تيوضع ،شودمي سهيمقا

 سکونت محل ،تاهل تيوضع ،تيجنس به توانيم هاصهيخص نيا
 يشناستيجمع يهايژگيو ،(0) جدول در کرد. اشاره رشته و

 بدست جينتا يبررس است. آمده انشکدهد کيتفک به انيدانشجو
 084 مجموع از که دهديم نشان شهرکرد دانشگاه سطح در آمده
 درصد( 1/33) نفر 044 و مرد درصد( 0/00) نفر 84 ،دانشجو نفر
 درصد 1/14 و مجرد انيدانشجو درصد 0/79 زانيم به و زن
 در هاآن درصد 7/30 ،سکونت محل نظر از هستند. تاهلم هاآن

 در درصد 1/07 و بزرگ يشهرها در درصد 0/80 ،کوچک شهر
 نيا در انيدانشجو سن متوسط نيهمچن باشند.يم ساکن روستا

 به شوندهپرسش انيدانشجو است. بوده سال 11 برابر قيتحق
 و ياضير پلميد درصد 8/88 ،يتجرب پلميد درصد 03 نسبت

 دارند. يانسان پلميد درصد 7/01
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 )درصد( دانشکده کيتفک به انيدانشجو يشناستيجمع يهايژگيو (:1) جدول
 علوم و اتيادب

 يانسان
 يبررس مورد يهاشاخص يمهندس و يفن هيپا علوم يکشاورز يعيطب منابع

 افراد تيجنس مرد 14 83 3/37 83 3/87

 زن 04 13 3/01 13 3/11 )درصد(

 بزرگ شهر 3/87 3/17 3/81 14 3/87
 سکونت محل

 )درصد(
 کوچک شهر 04 14 33 14 3/31

 روستا 3/11 3/01 3/01 14 04

 تاهل تيوضع مجرد 83 3/87 73 3/17 3/81

 تاهلم 03 3/01 13 3/81 3/07 )درصد(

 ياضير 3/97 34 13 4 4

 يانسان 4 4 4 4 73 پلميد

 يتجرب 3/1 34 73 044 13

 
 يفيتوص جينتا

 يعيطب منابع مختلف علوم با آشنايي

 نيب در يستيزطيمح دانش زانيم يبررس به 3 تا 0 التاوس
 0) يهانمودار در که است پرداخته شهرکرد دانشگاه انيدانشجو

 هر يبرا گرفته انجام يهايدهنمره به توجه با است. آمده (3 تا
 شود منظور 11 نمره توانديم فرد يآگاه سطح نيترشيب الوس

 آمده دست به 01 فرادا دانش زانيم متوسط حاضر پژوهش در که

 يآگاه خوب تيمطلوب از نشان يدرصد 10 يآگاه نيا است.
 نمودار به توجه با دارد. زيستيمحيط مسايل به نسبت انيدانشجو

 ييآشنا زانيم شهرکرد دانشگاه انيدانشجو از درصد 08 ،(0)
 نيترشيب دارند. طبيعيمنابع مختلف علوم به نسبت يمتوسط
 به مربوط طبيعيمنابع مختلف علوم نيب در انيدانشجو شناخت

 اطالعات آن نهيدرزم انيدانشجو درصد 11 و است بوده التيش
 (.1 نمودار) دارند

  

 
 يعيطب منابع مختلف علوم با افراد ييآشنا زانيم (:1) نمودار

 
 آن يبيتخر اثرات و ستيزطيمح و طبيعيمنابع کارکرد

 و طبيعيمنابع يکارکردها و اثرات با افراد ييآشنا ،(8) نمودار
 دهديم نشان را يزيربرنامه مختلف يهاعرصه در ستيزطيمح
 در يمتوسط اطالعات يدارا انيدانشجو درصد 84 آن مطابق که

 اثرات از افراد يآگاه زانيم انگريب ،(0) نمودار هستند. نهيزم نيا
 ،خاک فرسايش از جلوگيري )در سبز فضاي و مراتع ،هاجنگل

 طبق است. (مياقل تعديل ،هايآلودگ کاهش ،يآب منابع حفظ
 نهيزم نيا در انيدانشجو درصد 13 تنها آمده دسته ب اطالعات

 اطالعات انيدانشجو تيجمع از يمينبا يتقر و دارند يکاف يآگاه
 دارند. شده انيب موضوع مورد در يمتوسط

 

 

 يعيطبمنابعهاي علوم (: آشنايي افراد با شاخه2) نمودار
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 و منابع حصالاست و تخريب از افراد اطالع زانيم ،(3) نمودار
 يحاک جينتا دهد.يم نشان را يستيزطيمح مسايل گرفتن ناديده

 بيتخر موضوع به نسبت انيدانشجو درصد 18 که است نيا از
 دارند. يآگاه اديز و اديز يليخ سطح در
 

 
 يعيطبمنابع تخريب زانيم از افراد بودن مطلع (:5) نمودار

 
 ستيزطيمح و يعيطبمنابع به يمندعالقه

 نيب در يستيزطيمح نگرش يبررس به 01 تا 1 االتوس
 نمره به توجه با است. پرداخته شهرکرد دانشگاه انيدانشجو

 نگرش سطح نيترشيب الوس هر يبرا گرفته انجام يهايده
 متوسط حاضر پژوهش در که شود منظور 89 نمره توانديم فرد

 19 نگرش نيا است. آمده دست به 17 افراد نگرش زانيم
 به نسبت انيدانشجو نگرش خوب تيمطلوب دهندهنشان يدرصد

 به نسبت افراد يمندعالقه بررسي ،(1) نمودار است. مسايل
 عالقه زانيم نيترشيب که دهديم نشان را يعيطبمنابع رشته

 نيترکم و يانسان علوم اتيادب دانشکده انيدانشجو به مربوط
 است. هيپا علوم دانشکده به متعلق

 

 
 منابع مختلف علوم به يمندعالقه زانيم (:6) دارنمو

 يعيطب

 
 انسان يزندگ در ستيزطيمح و طبيعيمنابع نقش

 بهبود در سبز فضاي و هاجنگل نقش درباره افراد نظر ،(7) نمودار
 درصد 00 که است کرده يبررس را شهري زندگي کيفيت

 جينتا ،(8) نمودار .اندکرده انيب اديز اريبس را آن نقش انيدانشجو
 و طبيعيمنابع به توجه و اهميت درباره انيدانشجو دگاهيد يبررس
 را پايدار توسعه ارکان از يکي عنوان به کشوري ستيزطيمح

 انيدانشجو درصد 34 از شيب اساس نيا بر دهد.يم نشان
 .انددانسته اديز يليخ و اديز را آن تياهم

 

 

 

 

و  يعيمنابع طبنايي با اثرات و کارکردهاي آش(: 3) نمودار

 زيستمحيط

مراتع و ، هاجنگلرسي اطالع افراد از اثرات بر (:4) نمودار

 فضاي سبز
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 ستيزطيمح و بيعيطمنابع يهاعرصه در مديريت

 يبخش تيرضا انيدانشجو درصد 37 ،(9) نمودار اساس بر
 ستيزطيمح حفظ و طبيعيمنابع يهاعرصه در يکنون مديريت

 نمودار مطابق نيهمچن .اندکرده انيب ارکميبس و کم را کشور در

 به توجه عدم از سوء اثرات زانيم انيدانشجو درصد 18 ،(04)
 اديز يليخ و اديز را ستيزطيمح و يعيطبمنابع از حراست و حفظ

 اند.دانسته

 

 
 

 
 

 دوران در طبيعيمنابع علوم از واحدهايي وجود ضرورت

 ليتحص

 از واحدهايي گنجاندن انيدانشجو درصد 80 ،(00) نمودار مطابق
 و طبيعيمنابع به عمومي توجه و آشنايي جهت طبيعيمنابع علوم
 اند.دانسته يضرور را خود يليتحص يهارشته در ستيزطيمح

 ييواحدها گنجاندن دارند دهيعق انيدانشجو درصد 31 نيهمچن
 از حفاظت موضوع از کلي درک جهت طبيعيمنابع علوم از

 تحصيالت دوران در مورد اين در يسازفرهنگ و طبيعيمنابع
 (.01 نمودار) است يضرور دانشگاه و دبيرستان ،راهنمايي

 يعيطب منابع و زيستمحيط از حراست و حفظ

 بين در زيستيمحيط رفتار بررسي به 00 و 08 سؤاالت
 نمره به توجه با است. پرداخته شهرکرد دانشگاه دانشجويان

 رفتار سطح ترينبيش سؤال هر براي گرفته انجام هاييده
 پژوهش در کهمنظور شود  00 نمره تواندمي فردزيستي محيط
 اين است. آمده دست به 8 دانشجويان رفتار ميزان متوسط حاضر
 دانشجويان رفتار خوب مطلوبيت از نشان درصدي 71 رفتار

 و 08) هاينمودار به توجه با دارد.زيستي مسايل محيط به نسبت
 در زياد ميزان به دانشجويان درصد 38 که است مشهود (00

  

ها و فضاي سبز در بهبود کيفيت نقش جنگل (:7) نمودار

 زندگي شهري

 زيستاهميت محيط نظر افراد درباره بررسي (:8) نمودار

ي هاعرصهبودن مديريت  بخشيترضا (:9) نمودار

 يعيطب منابع

سو حفظ و حراست از بررسي اثرات  (:11) نمودار

 زيستمحيط
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 08 و هستند سهيم زيستمحيط وطبيعي منابع از حراست و حفظ
 جهت خود وقت هستند حاضر زياد ميزان به هاآن زا درصد

 کمک باطبيعي منابع حفظ و زيستمحيط نابودي از جلوگيري
 دهند. اختصاص مسئولين

 

 
 دروس در طبيعيمنابع علوم گنجاندن (:12) نمودار

 رستانيدب

 

 
 خود وقت دادن اختصاص به نسبت افراد نظر (:14) نمودار

 ستيزطيمح ينابود از يريجلوگ جهت

 

 يليتحل جينتا
 رفتار و نگرش ،دانش يرهايمتغ يداريمعن تيوضع ،(1) جدول

 بر دهد.يم نشان يبررس مورد يهادانشکده در را يستيزطيمح
 يستيزطيمح رفتار و نگرش ،دانش ريمتغ سه هر نيب اساس نيا

 ،هيپا علوم ،يمهندس و يفن دانشکده پنج در درصد 99 سطح در
 نيزم علوم و طبيعيمنابع و يانسان علوم و اتيادب ،يکشاورز
 دانکن آزمون اساس بر نيهمچن دارد. وجود يداريمعن اختالف

 علوم و طبيعيمنابع دانشکده در انيدانشجو زيستيمحيط دانش
 با هادانشکده ريسا و است هادانشکده ريسا از ترشيب نيزم
 نگرش دمور در دارند. قرار گروه کي در ترکم يزانيم

 زانيم نيترشيب نيزم علوم و طبيعيمنابع دانشکده زيستيمحيط
 بيترت به زين آن از پس است. داده اختصاص خود به را نگرش

 علوم ،يانسان علوم و اتيادب ،يکشاورز يهادانشکده از کي هر
 دانکن آزمون اساس بر دارند. قرار يمهندس و يفن و هيپا
 دانشکده به مربوط تيزيسمحيط رفتار نمره نيترشيب

 به بيترت به هادانشکده هيبق يريگ قرار .است طبيعيمنابع
 يانسان علوم و اتيادب ،هيپا علوم ،يکشاورز يهادانشکده صورت

 .است يمهندس و يفن و
 و نگرش، دانش با اجتماعي متغيرهاي همبستگي، (8) جدول در

 جنسيت که است مشهود است. آمده زيستيمحيط رفتار
 يتاثير آنان زيستيمحيط رفتار و دانش ميزان بر شجوياندان

 با درصد 99 سطح در مثبت همبستگي داراي که حالي در ندارد
 بين است. مردان از تربيش زنان در واست  زيستيمحيط نگرش

 99 سطح در دانشجويان زيستيمحيط دانش وتاهل  وضعيت

 در رشته خود يعيمنابع طب(: گنجاندن علوم 11نمودار ) 

ن افراد در حفظ و حراست از ميزان سهيم بود (:13)نمودار 

 يعيمنابع طب
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 افراد درزيستي محيط دانش و دارد وجود دارييمعن ارتباط درصد
زيستي محيط رفتار و نگرش ميزان بر اما است ترکم مجرد

 نگرش و دانش بر سکونت محل ندارد. يتاثير  دانشجويان
زيستي موثر محيط رفتارهاي بر اما بودهتاثير يبزيستي محيط
 محل و زيستيمحيط رفتار بين منفي همبستگي به توجه با است.

 شهر :0) پژوهش اين در گرفته صورت يکدگذار و افراد سکونت

زيستي محيط رفتارهاي ميزان، روستا( :8، کوچک شهر :1، بزرگ
 شهر ساکنين از ترکم کننديم زندگي روستا در که افرادي در

 رفتار و نگرش، دانش متغيرهاي و ديپلم نوع بين است.
 و دارد وجود مثبت همبستگي درصد 99 سطح در زيستيمحيط

 ساير از تربيش تجربي ديپلم داراي افراد در متغير اين سه هر
 است. افراد

 

 يستيزطيمح رفتار و نگرش ،دانش يرهايمتغ يداريمعن تيوضع :(2) جدول
 F P مقدار مربعات نيانگيم يآزاد درجه مربعات مجموع رهايمتغ

 444/4** 089/7 01/8 0 17/08 يستيزطيمح دانش

 440/4** 830/0 10/1 0 97/8 يستيزطيمح نگرش

 444/4** 148/1 70/1 0 81/11 يستيزطيمح رفتار
 درصد 93 سطح در يداريمعن * - درصد 99 سطح در يداريمعن **

 
 يستيزطيمح رفتار و نگرش ،دانش و ياجتماع يرهايمتغ يهمبستگ (:3) جدول

 رفتار نگرش دانش رهايمتغ
 080/4 144/4** 000/4 تيجنس

 418/4 -441/4 111/4** هل تا تيوضع

 -008/4* -400/4 489/4 سکونت محل

 134/4** 090/4** 101/4** پلميد نوع
 درصد 93 سطح در يداريمعن * - درصد 99 سطح در يداريمعن **

 
 يستيزطيمح رفتار و نگرش ،دانش يهمبستگ سيماتر ادامه در

 يرهايمتغ تمام نيب که شوديم مشاهده (.0 جدول) است آمده
 با دارد. وجود مثبت يهمبستگ درصد 99 سطح در يبررس مورد

 رفتار نهايت در و نگرش ،افراد يستيزطيمح دانش شيافزا
 کند.يم دايپ شيافزا هاآن يستيزطيمح

 
 يستيزطيمح رفتار و نگرش ،دانش يهمبستگ سيماتر (:4) جدول

يستيزطيمح دانش رهايمتغ يستيزطيمح نگرش  يستيزطيمح رفتار   
   0 يستيزطيمح دانش

  0 094/4** يستيزطيمح نگرش

 0 893/4** 170/4** يستيزطيمح رفتار
 درصد 93 سطح در يداريمعن * - درصد 99 سطح در يداريمعن **

 

 يريگجهينت و بحث

 ،دهديم انجام ستيزطيمح در که يراتييتغ و رفتارها با انسان
 يراب راستا نيا در شود. ستيزطيمح بيتخر باعث توانديم

 و سمت به هاانسان رفتار ديبا ستيزطيمح بيتخر از يريجلوگ
 يرفتار راتييتغ به يابيدست کند. رييتغ انهيگراعتيطب ابعاد يسو
 به نسبت افراد نگرش شناخت ازمندين ستيزطيمح با ارتباط در

 از نشان قيتحق نيا جينتا (.0893 ،يژنيب و يل)غزا است آن
 انيدانشجو يستيزطيمح رفتار و نگرش ،دانش خوب تيمطلوب

 يستيزطيمح دانش حاصل جينتا اساس بر دارد. شهرکرد دانشگاه
 ريسا از ترشيب نيزم علوم و طبيعيمنابع دانشکده در انيدانشجو

 (0889 ،همکاران و يرداماديم) که يحال در است. هادانشکده
 يستيزطيمح يآگاه زانيم و يليتحص رشته نيب ندينمايم اظهار
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 زين يستيزطيمح رفتار و نگرش مورد در ندارد. وجود يارابطه
 خود به را زانيم نيترشيب نيزم علوم و طبيعيمنابع دانشکده

 و يصالح) يهاافتهي با موضوع نيا است. داده اختصاص
 در طبيعيمنابع انيدانشجو کننديم انيب که (0890 ،همکاران

 افتيباز و تيفعال عاداب در نيهمچن و يستيزطيمح يرفتارها
 انيدانشجو که است مسلم دارد. مطابقت ،دارند را رتبه نيباالتر

 خاص طيشرا ليدل به نيزم علوم و طبيعيمنابع دانشکده در
 ستيزطيمح مورد در شده گذرانده يواحدها يباال حجم و رشته

 زانيم بر موضوع نيا و دارند ييآشنا آن تياهم با ترشيب چه هر
 مثبت تاثير هاآن يستيزطيمح رفتار و نگرش جهينت در و دانش
 دانش زانيم بر انيدانشجو تيجنس حاضر پژوهش در دارد.
 يهاافتهي با موضوع نيا که ندارد ي تاثير آنان يستيزطيمح
 (Aminrad et al., 2010) و (0889 ،همکاران و يردامادي)م

 انيب ،(Mostafa, 2006) که است يحال در نيا دارد. مطابقت
 يستيزطيمح مسايل به نسبت مردان با سهيمقا در زنان کنديم

 دينمايم اظهار (0894 ،انيدي)حم دارند. يترکم يآگاه
 در يستيزطيمح يآگاه و اخالق ،دانش نظر از دختر انيدانشجو

 حاضر قيتحق در .دارند قرار يباالتر سطح در پسران با اسيق
 ترشيب زنان در و گذارديم رتاثي يستيزطيمح نگرش بر تيجنس

 و احمدوند) پژوهش با موضوع نيا که يحال در است مردان از
 کرد انيب ديبا نيهمچن ندارد. يخوانهم (0889 ،همکاران

 است يحال در نيا ندارد. ي تاثير يستيزطيمح رفتار بر تيجنس
 يرفتارها زنان در هستند معتقد ،(Chen et al., 2011) که
 (-Vicente پژوهش مطابق نيهمچن است. ترشيب يستيزطيمح

(Molina et al., 2013، يستيزطيمح يرفتارها بر تيجنس 
 انجام يترشيب يستيزطيمح يهاتيفعال زنان و گذارديم تاثير

 انيدانشجو يستيزطيمح دانش و تاهل تيوضع نيب دهند.يم
 ترکم مجرد افراد در يستيزطيمح دانش و دارد وجود يهمبستگ

 تاثير انيدانشجو زيستيمحيط رفتار و نگرش زانيم بر اما ؛است
 افراد کننديم انيب ،(Chen et al., 2011) که يحال در ندارد. ي

 را يستيزطيمح يرفتارها در حضور احتمال نيترشيب مجرد
 بوده تاثيريب يستيزطيمح نگرش و دانش بر سکونت محل دارند.

 يهاافتهي با جينتا نيا است. موثر يستيزطيمح يرفتارها بر اما
 کننديم انيب که دارد يخوانهم (0890 ،همکاران و ي)صالح

 است کساني سکونت محل برحسب يستيزطيمح نگرش ريمتغ
 سکونت محل برحسب يستيزطيمح رفتار ريمتغ ،مقابل در اما

 در يستيزطيمح يرفتارها زانيم مطالعه نيا در .است متفاوت

 است شهر نيساکن از ترکم کننديم يزندگ روستا در که يافراد
 افراد هستند معتقد که (Chen et al., 2011) پژوهش با که

 يرفتارها در حضور احتمال نيترشيب بزرگ يشهرها در ساکن
 ( ,.He et alنيهمچن دارد. مطابقت ،دارند را ستيزطيمح

 ،نهيادنه يستيزطيمح آموزش وجود با کننديم انيب ،2011)
 از باالتر افتهيتوسعه مناطق از انيدانشجو يستيزطيمح يآگاه
 واقع در است. بوده افتهيتوسعه ترکم مناطق در انشانيهمتا

 طبقه ،هنجارها ،ييروستا و يشهر يهاتفاوت گفت توانيم
 يقوم و يفرهنگ راتييتغ و ستيزطيمح آن به يکينزد ،ياجتماع

 (Nilsson دهنديم قرار تاثير تحت را ستيزطيمح به افراد رفتار

(& Gifford, 2014. در يستيزطيمح رفتار و نگرش ،دانش 
 از يکي است. افراد ريسا از ترشيب يتجرب پلميد يدارا افراد

 يهامهارت پرورش و جاديا يتجرب علوم يهاکتاب ياصل اهداف
 به توجه تا شده تالش همواره و است ستيزطيمح از حفاظت
 مهدوي و فاضلي) ابدي شيافزا عتيطب با يبرقرار يهامهارت
 علوم يواحدها کثرت و شد گفته آنچه به توجه با (.0898 ،ايکدلو
 ،يتجرب پلميد در ره(يغ و يشناسنيزم ،يشناسستيز) يتجرب

 شيافزا با حاضر قيتحق در .است انتظارقابل شدهانيب جهينت
 يستيزطيمح تاررف نهايت در و نگرش ،افراد يستيزطيمح دانش

 و )جوکار يهاافتهي با جينتا نيا کند.يم دايپ شيافزا هاآن
 آگاهي ميزان متغيرهاي بين کننديم انيب که (0889 ،يرداماديم
 به نسبت آموزاندانش ديدگاه متغير با يستيزطيمح مسايل از

 ،دارد وجود يداريمعن و مثبت رابطه ستيزطيمح حفاظت
 ،همکاران و ي)صالح پژوهش مطابق نيچنهم دارد. يخوانهم

 دارد. وجود مثبت رابطه يستيزطيمح رفتار و نگرش نيب (0890
 شيافزا ستيزطيمح از حفاظت يبرا گام نياول است مسلم آنچه

 يدرس واحد چندارايه  است. نهيزم نيا در افراد يآگاه و دانش
 تمام در ،آن به مربوط مسايل و ستيزطيمح شناخت يبرا

 امر فعاالن از يهفتگ و مداوم دعوت و وستهيپ صورت به هاهرشت
 معضالت حيتشر و نييتب يبرا ،دانشگاه در ستيزطيمح
 حفظ و موضوع نيا يبرا راهکارارايه  و کشور يستيزطيمح

 سپس يحدود تا توانديم هاآن با يدائم و تنگاتنگ رابطه
 رفتار و نگرش آن جهينت در و شود انيدانشجو يآگاه شيافزا
 ترشيب چه هر شيافزا سبب نهايت در و ابدييم بهبود هاآن

 شود.يم ستيزطيمح از حفاظت
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Abstract 

In this study, we examined the knowledge, attitudes and behavior of different students of 

Shahrekord University on the importance of protecting and preserving natural resources and the 

environment. We also investigated the factors influencing this knowledge, attitudes and behavior. 

The research falls in the category of documentary-field analyses and data collections was 

supplemented by questionnaires. The statistical sample included 490 students in all seven semesters 

of Shahrekord University. Using random-cluster sampling method, 180 students were selected who 

completed questionnaires. The results of this research indicated good knowledge, attitude and 

environmental behavior of the students in Shahrekord University. We also found knowledge, 

attitudes and environmental behaviors of the students in different faculties were significantly 

different with students of the faculty of Natural Resources and Earth Sciences standing higher than 

the others. Based on the correlation analysis, the environmental knowledge of individuals was 

affected by marital status, the environmental attitude was influenced by gender and ultimately, the 

environmental behavior of students was affected by their city of residence. We also showed the type 

of high school diploma affected knowledge, attitude, and environmental behavior of university 

students. According to the results, with increasing environmental knowledge of individuals, we 

realize improved attitudes and environmental behavior. 
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