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 چکیده
از و بود. روش تحقیق حاضر توصیفی زیستی محیطنگرش  و ورزشکار از طریق دانشدانشجویان زیستی محیطرفتار  بینیپیشهدف تحقیق 

 هزار 0666 ،. جامعه آماری تحقیققرار می گیردو از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی شد که به شکل میدانی اجرا  بودنوع همبستگی 
ل کرجسی و مورگان و به روش با استفاده از جدو که بودندورزرشی دانشجویان  -کننده در سیزدهمین المپیاد فرهنگیشرکت دانشجوی

قامحمدی آصالحی و زیستی محیطدانش پرسشنامۀ  ،به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیقنفر  103تصادفی -ایگیری طبقهنمونه
( 3131و آقا محمدی )صالحی زیستی محیطو رفتار  (3313لیر )دانلوپ و وینزیستی محیطنگرش (، 3131)نژاد ( و صالحی و پازکی3131)

. پایایی ابزارهای تحقیق نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و شده استمختلف تایید داخلی در تحقیقات پرسشنامه ها  بودند. روایی
های از روشها تجزیه و تحلیل دادهبرای  ( محاسبه شد.13/6)زیستی محیط( و رفتار 10/6(، نگرش )33/6ضریب آلفا برای پرسشنامه دانش )

یشتر از حد دانشجویان ورزشکار کمی بزیستی محیطسطح نگرش و رفتار . نتایج تحقیق نشان داد شدفاده استآمار توصیفی و آمار استنباطی 
ن دانش و بی دنتایج تحقیق نشان دا ،د. همچنیندانشجویان ورزشکار در حد متوسط بوزیستی محیط. با این وجود، سطح دانش بودمتوسط 
عناداری وجود رابطۀ مزیستی محیطو نگرش و رفتار زیستی محیطرابطۀ معناداری وجود ندارد. از طرفی بین دانش و رفتار زیستی محیطنگرش 

 . بودند ورزشکار دانشجویانزیستی محیطمعنادار رفتارهای  ی کنندهبینپیشزیستی محیطدانش و نگرش  و دارد
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 سرآغاز

 اتالف انرژی، بحران مانندزیستی محیط مسایل افزایش با امروزه

 توسعۀ از ناشی زاید مواد افزایش و منابع طبیعی تخریب و

 موردتوجه نیز محیط بر انسان اثر صنعتی و شهرنشینی

 ناشی معضالت این از بسیاری زیرا است؛ قرارگرفته پژوهشگران

 شودمیشناخته  انسان رفتارهای غیرمستقیم و پیامدهای مستقیم از
(Williams, 2002). امنیت آرامش و تنهانه زیستیمحیط فاجعه 

 تهدید را نیز بشر ، بلکه موجودیتربایدمی انسان زندگی از را

 بحث سیاسی و علمی در محافل دلیل همین به ،کندمی

 است روز بحث ترینجدی و صداترین و سر پر زیستیمحیط
 نخست، گام در محیط زیستی مشکالت(. 3131)والیی، 

 در و دارد انسان فردی سالمت برای بسیاری بارزیان پیامدهای

 تحت را وی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه بعد هایگام

 درخصوص های عمومینگرانی دلیل، همین به .دهدمی قرارتاثیر 

 انسان هایفعالیت است. افزایش حال درزیست محیط مخاطرات

 بسیاری دارند، یکدیگر با مستقیمی ارتباطزیست محیطتغییرات  و

 از و استزیست محیطتغییرات تاثیر  تحت انسان هایفعالیت از

 زمینۀ در به خصوص نامناسبی عواقب به تغییرات این دیگر طرف

 (Zsuzsanna انجامدمی کودکان مهمتر همه از و سالمت انسان

(et al., 2009; Yildiz et al., 2011 .ثیرات با توجه به تا
زیست، رات انسانی بر محیطها و تاثیبر سالمت انسانزیستی محیط

های اخیر اندیشمندان و متخصصین دست به اقدامات در سال
و در نتیجه کاهش زیست محیطگوناگون برای حفظ پایداری 

 امااند. بر زندگی انسان زدهزیستی محیطمشکالت تاثیرات منفی 

 اینکه جای به دانشمندان از بسیاری که است این بل توجهقا نکتۀ

 جدید متناسب زندگی سبک انتخاب و الگوهای رفتاری در تغییری

 فناورانه هایحلبه راه کنند، پیشنهاد رازیستی محیط تحوالت با

(، 1633باجاج ) و راجپوت که طورهمان واقع، در اند.آورده روی
 بر صرفازیستی محیط مشکالت حلراه» کنندمی کیدات اشاره و

 های پاکفناوری که امروزه این با وجود .«نیست فناوری دوش

زیستی محیط فشارهای از بسیاری و فصل حل در مهمی عامل
حامی  سیاستگذاران و دانشگاهیان از برخی شوند،محسوب می

 تغییرات طریق از رفتار افراد تغییر که دارند توافق زیستمحیط

 ایفازیست محیطدر پایداری  حیاتی نقشی نیز جامعه در عمیقتر

 پایداری به گذاربه عبارتی،  .(Willuweit, 2009) کندمی

انسانی  یرفتارها و نگرش ها ،هاارزش  در تغییر نیازمند جهانی،

از این رو، تغییر رفتار انسانی  .(Saunders et al., 2006) است
به ت زیسمحیطو انجام رفتارهای دوستدار زیست محیطنسبت به 

زم ستلمتغییر در رفتار افراد، . عنوان یک راه حل اساسی مطرح است
چرا که، رفتار افراد عموماً ، تغییر در دانش و نگرش آنها است

است و دانش و نگرش از دانش و نگرش افراد برآمدۀ محصولی 
 ایلمسدر ارتباط با فردی تاثیرات عمیقی بر رفتارهای فرد دارد. 

 که است این اساسی هایفرض پیش از ، یکیزیستیمحیط

 آگاهی با افزایش توانمی رازیستی محیط مشکالت از بسیاری

(. به 3133)صالحی،  کرد برطرفزیست محیط مورد در عمومی
 کلید حلزیستی محیط دانش که است این بر اعتقاد دیگر عبارت

است )صالحی و قائمی اصل، زیستی محیط مشکالت از بسیاری
 یزیستمحیط دانش(، 3333) شیمودا و ریستعریف ک (. طبق3131

 گسترش در موثر عوامل محیطی، معضالت فرد دربارۀ اطالعات به

 این بهبود برای تواندمی فرد آنچه دربارۀ و اطالعات معضالت این

 دانش آنها نظر به شود.می اطالق انجام دهد، وضعیت

 دانش» ،«زیستیمحیط نظام درباره دانش»تواند میزیستی محیط

 یزیستمحیط رفتار فواید دربارۀ دانش»یا  «زیستیمحیط عمل
 و افراد توانمندی بر دانش و افزایش آگاهی با باشد. «مسئوالنه
 حفاظت برای پذیریمسئولیت با ارتباط در آنها استقالل

. (Kaiser & Shimoda, 1999) شودمی افزوده نیززیست محیط

 هافعالیت موفقیت آمیز انجام برای ضرورت یک منزلۀ به دانش

 شدن چیره جهت ابزاری به مثابۀ دانش واقع، درشود. می قلمداد

 گرفته به کار غلط اطالعات یا ناآگاهی نظیر روانشناختی موانع بر

اما  ندارد، رفتار بر مستقیم تأثیر همیشه دانش اگرچه شود.می
 تسهیل را رفتار تغییر که کندمی تقویت را دیگری هایمکانیسم

 به انسان نگرش دانش، بر عالوه. (Frick et al, 2004) کندمی

 زمان از دیر محیطی رفتارهای بینیپیش در آن اهمیت و محیط

 اظهار (،3336نیوهاوس )است.  بوده پژوهشگران توجه مورد

 بشری را رفتار که است مهمی بسیار عامل نگرش که داردمی

 یا مثبت احساسات عنوان به را دهد و نگرشمی قرار ثیرات تحت

 کند کهمی تعریف موضوعات و اشخاص، اشیاء دربارۀ بعضی منفی

 همچنین شده است. پذیرفته نیز دیگر محققان توسط تعریف این

های و آموزش زندگی تجارب از شخصی عقاید که گویدمی وی
هاینز . (Newhouse, 1990) شودمی حاصل شده، فراگرفته

 به موافق یا مخالف را، احساساتزیستی محیطنگرش  (،3330)

  به نسبت یـکل نگرش یـشامل ارزیاب که کندیـم ریفـتع محیط
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 نظیر ترخاص هایو نگرش بوم زیست به نسبت یازیست محیط

 عمل به نگرش نسبت و انرژی بحران به نسبت نگرش

 (3)زیستیمحیط رفتارالزمه  است معتقد است. ویزیستی محیط

 بر است، افزونزیست محیط درباره شناخت اول درجه در
 است مهم ،«شناخت کارگرفتن به در توانایی»عامل  «شناخت»

هاینز  به نظر داند.می مؤثر عمل به آگاهی تبدیل در را آن هاینز که
باید  آن کنار در نیست، کافی رفتار برای تنهایی به «توانایی»
 مانند شخصیتی عوامل از که باشد داشته وجود« عمل به میل»

تأثیر  شخصی پذیری مسئولیت و اثربخشی حیطه ها،نگرش
محیط،  به نسبت مثبت هاینگرش با شخصی بنابراین پذیرد.می

ممکن  بیشتر محیط به نسبت تعهد حس با و داخلی اثربخشی
الزم  هاتوانایی اگر صورت این در باشد، داشته عمل به میل است

عمل  به دست که دارد احتمال بیشتر باشد، داشته برای عمل را
فشارهای  اقتصادی، هایمحدودیت نظیر موقعیتی عوامل بزند.

فرایند  این در مختلف هایانتخاب عمل هایفرصت و اجتماعی
تقویت  یا خنثی را مدل این متغیرهای و کنند ایجاد اخالل توانندمی

 گیریاندازه برای اخیر الگوهای در. (Hines et al, 1987)کنند 

 نگرش خاص، هایواقعیت از دانش که است این فرض بر نگرش،

 کندمی (، بیان3333برای نمونۀ آیزن ) سازد.می ثرمتا را آنها به

محیط  نابودی در خاصی عوامل که نشوند قانع افراد که صورتی در
 انسان دانش و داشت نخواهند آن منفی به نگرش آنها دارند، نقش

 (Kaiser et سازدمی ثرامت را محیط به نگرش وی نوع محیط، به

(al, 1999. زیستیمحیطزمینه  در دانش افزایش رسد،نظر می به، 
 برتاثیر  در نهایت و آنها عملکرد تغییر افراد، نگرش تغییر به

به ، (Arcury, 2008) شودمی منجر زیستی های محیطسیاست
هی و تاثیر آگازیست محیطعمده تحقیقات در ارتباط با طوری که، 
 (,.Hines et al اندتایید کردهزیستی محیطرفتارهای  دانش را بر

1987; Domina & Koch, 2002; Cotrell, 2003; 

Bedrous, 2007; Schmidt, 2007; Aminrad et al, 2013; 

Osman et al, 2014; Sapci & Considine, 2014; Paço 

& Lavrador, 2017; Zheng et al, 2017;فردوسی و  ؛
؛ صالحی و همکاران، 3133 نژاد، کریم و ؛ صالحی3130همکاران، 

با توجه به (. 3131مرادی،  و 3131ای و همکاران، ؛ سبزه3131
درک آگاهی و نگرش افراد کمک خواهد کرد تا روند مطالب فوق، 

ر موثر را به طوزیستی محیط مسایلمنطقی ساختن رفتار در قبال 
ین میان، بررسی آگاهی، نگرش و در او پایدار دنبال نمائیم. 

دانشجویان و به خصوص دانشجویان زیستی محیطرفتارهای 

تا  است الزم دلیل دو بهورزشکار از اهمیت خاصی برخوردار است. 
شناخت  و آگاهیزیستی محیط مشکالت و مباحث از دانشجویان

به دست  جامعه در را هاییپایگاه تدریج، به آنها اول، باشند: داشته
برای  پیامدهایی تواندمی غیرمستقیم یا مستقیم که آورد خواهند
 محقق و سیاستگذار، وکیل، معلم، مانند باشد، داشتهزیست محیط

ادا کنند  جهانیزیست محیط برای را خود سهم باید نیز آنها دوم،... 
 عنوان به همچنین، دانشجویان(. 3131)صالحی و همکاران، 

 و اینکهزیست محیط مورد در بایستمی جامعه فردای رهبران
 آن کیفیت کاهش و تخریب به منجر انسان هایفعالیت چگونه

 های خود درنقش ،و به عنوان افراد تاثیرگذار آگاه گردند شود،می
 ترتیب بتوانند بدین تا ،ایفا کنندله را به خوبی قبال این مسا

 صورت در یا دهند کاهش تا حد امکان رازیستی محیطمشکالت 

دانشجویان ورزشکار ، در این بین کنند. حذف را آنها امکان
 .فا کنندایزیستی محیط مسایلنه یدر زم موثرترینقش توانند می

های ورزشی دانشگاه عضویت دارند تیمدر دانشجویان ورزشکار که 
ر کنند، نسبت به سایمیدر ورزش دانشگاهی بازی و نقش فعالی 

قرار دارند و رفتارهای آنان بیش دانشجویان بیشتر در معرض دید 
در خالل تمرینات . شودمیدیده و ارزیابی از سایر دانشجویان 

ورزشی جهت آماده شدن برای مسابقات بسیاری از دانشجویان 
همراه دانشجویان ورزشکار هستند و آنها را حین تمرینات چه در 

در نقش لیدر و تماشاچی همراهی یا همراه و چه نقش دوست 
رویدادهای درون و برون در خالل برگزاری کنند، همچنین می

به تماشای مسابقات و  دانشجویان از زیادی ، تعداددانشگاهی
 دانشگاه خود جهت موفقیت دانشجویان ورزشکارتشویق و ترغیب 

دانشجویان با توجه به اینکه از این رو،  پردازند.میو پیروزی 
 ستند وهدر معرض دید نسبت به سایر دانشجویان بیشتر ورزشکار 

جایگاه خاصی بین  قادرندصورت موفقیت در میادین ورزشی  در
طالع جهت امنبع موثری توانند ، میکنندسایر دانشجویان کسب 

تی سایر دانشجویان و ح نگرش و رفتاررسانی، آگاه سازی و تغییر 
ورزشکاران و باشند. زیستی محیطدیگر افراد جامعه در زمینه 

 طورهمین و دارند جامعه در که شهرتی خاطر به های ورزشیگروه
 ودخ طرفداران بین در انگیزه و اشتیاق ایجاد در باالیی از قدرت
 ،اعتمادقابل دهندهارتباط یک عنوانبه قادرند هستند، برخوردار

 آنان .(Alexander et al, 2011) دهند انتقال را مؤثر هایپیام
 لگووارا رفتار و ویژه موقعیت واسطهبه آورنام و شاخص افراد ویژهبه

سایر  توانندمی و هستند جامعه در خاصی نفوذ دارای خویش
 رفتار اتخاذ برای را جوانان افراد جامعه و به خصوصو  ورزشکاران
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 .(Chernushenko, 2001) سازند متقاعدزیستی محیط مناسب
بسیاری از افراد  (1)ورزشکاران به عنوان گروه مرجعبه عبارتی 

گروه مرجع، گروهی است که افراد خود را با آن  هستند.مطرح 
، کنند )رفیع پورمقایسه و با استانداردهای آن خود را ارزیابی می

کنند: اوالً کارکرد عمده ایفا میهای مرجع دو (. گروه3113
کنند و می القاها و باورهایی را به دیگران ها، ارزشهنجارها، رویه

با اصطالح کارکرد هنجاری دارند، ثانیاً استانداردها و معیارهایی در 
دهند که کنش و نگرش خود را با آن اختیار کنشگران قرار می

کنند ای/تطبیقی ایفا میمقایسهزنند و اصطالحاً کارکرد محک می
ها تاثیر زیادی در (. این گروه3133)صدیق سروستانی و هاشمی، 

ا هها و طرز تلقی افراد دارند و روابط آنها را با سایر گروهنگرش
های مرجع دهند. با توجه به اینکه گروهمی تحت تاثیر قرار

ها رشری باورها، نگگیتوانند نقش بسیار موثر و مهمی در شکلمی
و رفتارهای افراد بازی کنند و همچنین، دانشجویان ورزشکار به 

ر سایعنوان یک گروه مرجع برای بسیاری از افراد و به خصوص 
 رهایدانشجویان مطرح هستند، چنانچه، این افراد به انجام رفتا

توانند به عنوان یک الگو دیگران را اقدام ورزند، میزیستی محیط
ه دهی مناسب به پرداختن به این رفتارها با شکلترغیب ب نیز

از این رو، بررسی آگاهی، نگرش و رفتار  .آگاهی و نگرش آنها کنند
نی بیو شناخت قدرت پیشدانشجویان ورزشکار زیستی محیط

گاهی آ دانشجویان ورزشکار از طریقزیستی محیطرفتار  کنندگی
خاصی برخوردار و نیازمند از اهمیت آنان زیستی محیطو نگرش 

باشد، تا ضمن این شناخت حدود و ثغور آن می جهتسی برر
در این زمینه ورزشکار بررسی نقاط ضعف و قوت دانشجویان 

ها ها و تقویت قوتو به اقدامات موثر جهت رفع ضعف شناخته شود
دانشجو به عنوان یک فرد تاثیرگذار در  از آنجایی که. شودپرداخته 

شناخت دانش، نگرش و رفتار  است وای مطرح معهجاهر 
 دهین جهت انجام اقدامات موثر در شکلدانشجویازیستی محیط

از اهمیت خاصی برخوردار زیست محیطمناسب آن در حمایت از 
، تحقیقات مختلفی به بررسی آگاهی، نگرش و رفتار است

دین و آی اند. به عنوان مثال،در قشر دانشجو پرداختهزیستی محیط
 به نسبت در تحقیقی نشان دادند دانشجویان(، 1636کپنی )

 مسایل به آنها نگرش و مثبت داشتند نگرشزیست محیط

 بین و بود متفاوت تحصیلی و رشته جنسیت از متاثرزیستی محیط

 نداشت وجود تفاوتی های آموزشیسال جهت از دانشجویان
(Aydin & Cepni, 2010) . همچنین، امین راد و همکاران

 اندانشجویزیستی محیط(، در تحقیقی نشان دادند آگاهی 1636)

بود.  باال شانزیستیمحیطنگرش  درحالیکه بود، در حد متوسط
 پسر وجود یا دختر دانشجویان میان معناداری تفاوت همچنین،

 نگرش وزیستی محیط آگاهی مقایسه که درحالی نداشت،

سطوح مختلف آموزشی حاکی از تفاوت معناداری  درزیستی محیط
(، 3133علوی مقدم و همکاران ) .(Aminrad et al, 2010) بود

زیست محیط مسایل به مربوط نیز در تحقیقی نشان دادند مشکالت
 چنین هم دارد. قرار دانشجویان صنعتی امیر کبیر آخر اولویت در

 در دانشجویان اطالعات میزان بود که آن از حاکی حاصل نتایج

همچنین، صالحی  بود. درصد 16 از کمتر متوسط طور به زمینه این
رفتار  و (، در تحقیقی نشان دادند نگرش3131و همکاران )

 عالوه دارد. قرار پایینی نسبت سطح در دانشجویانزیستی محیط

 رابطهزیستی محیطرفتار  و نگرش بین داد نشان نتایج براین،

 و نگرش که بود آن از حاکی هایافته همچنین،دارد.  وجود مثبتی
 در نهایت، است. متفاوت جنسیت حسب برزیستی محیط رفتار

 حسب برزیستی محیط نگرش متغیر حالیکه، در داد نشان نتایج

 رفتار مقابل، متغیر در اما است، یکسان دانشکده و سکونت محل

 بود. متفاوت دانشکده و سکونت محل حسب برزیستی محیط
 (، در تحقیقی نشان دادند آگاهی3131ای و همکاران )نهایتاً، سبزه

است.  متوسط حد درزیست محیط دانشجویان دربارۀ بیشتر
، نگرش زیستیمحیط نتایج نشان داد بین آگاهی همچنین

 حامی و رفتارهایزیستی محیط رفتار به ، تمایلزیستیمحیط

آگاهی بخش  ین منابعدارد. ب وجودی دارمعنی رابطۀزیست محیط
آگاهی  ،معنی داری مشاهده نشد رابطۀزیستی محیط و آگاهی

 رفتار بر کلی و غیرمستقیم به صورت مستقیم،زیستی محیط

دارد. با این حال، خالیی که در  قابل قبولی ثیرتازیستی محیط
تحقیقات گذشته وجود دارد این است که تا به حال تحقیقی به 

ار دانشجویان ورزشکزیستی محیطبررسی آگاهی، دانش و نگرش 
کنندگی آگاهی و نگرش بینیو قدرت پیش نپرداخته است

کرده آنان را بررسی نزیستی محیطدر بروز رفتارهای زیستی محیط
 مناسبی در این زمینه در دست نیست و همچنین،طالعات و ا است

از آنجایی که دانشجویان ورزشکار می توانند نقش مهمی در 
فا کنند و ایزیستی محیط مسایلسایر دانشجویان به سمت  گرایش

جایگاه خاصی در بین سایر دانشجویان و در جامعه دارند، از این رو 
 آنان از اهمیت خاصی زیستیمحیطبررسی دانش، نگرش و رفتار 

های بهینه در این زمینه برخوردار است. بنابراین ریزیبرای برنامه
مساله اصلی این تحقیق این است که سطح دانش، نگرش و رفتار 

کننده در سیزدهمین دانشجویان ورزشکار شرکتزیستی محیط



 39  ( احمدعلی آصفی) زیستیزیستی دانشجویان ورزشکار از طریق دانش و نگرش محیطرفتار محیطبینی پیش

است؟ چه  ورزشی دانشجویان کشور چقدر -المپیاد فرهنگی
 دانشجویانزیستی محیطای بین دانش، نگرش و رفتار رابطه

ین بپیشزیستی محیطآیا دانش و نگرش  ورزشکار وجود دارد؟ و
 هستند؟ دانشجویان ورزشکارزیستی محیطمعنادار رفتار 

 

 هامواد و روش
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل 

جامعه  تحقیقات کاربردی بود.میدانی اجرا و از لحاظ هدف جزء 
آماری تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان شرکت کننده در 

ورزرشی دانشجویان کشور تشکیل  -سیزدهمین المپیاد فرهنگی
ول کرجسی نفر(. برای تعیین حجم نمونه از جد 0666داده بودند )

روش . شدبرآورد  نفر 103 نمونهحجم و  شدو مورگان استفاده 
دانشجوی پسر نفر  1166 ای تصادفی بود که ازقهگیری طبنمونه

به عنوان نمونه ( نفر 316دانشجوی دختر )نفر  1166( و نفر 133)
انش د هایپرسشنامۀ ،ابزار تحقیق حاضر تحقیق انتخاب شدند.

( و صالحی و پازکی نژاد 3131صالحی و آقامحمدی )زیستی محیط
و رفتار ( 3313لیر )دانلوپ و وینزیستی محیط(، نگرش 3131)

پرسشنامه ( بودند. 3131صالحی و آقا محمدی )زیستی محیط

 1ال داشت که در طیف لیکرت سو 33زیستی محیطدانش 
تی زیسمحیطپرسشنامه نگرش بود،  ای از اصال تا کامالگزینه

ود ب ای از خیلی مخالفم تا خیلی موافقمسوال پنج گزینه 31حاوی 
سوال در مقیاس  11ارای دزیستی محیطفتار و نهایتاً پرسشنامه ر

در ها امهپرسشن روایی بود.از اصالً تا همیشه ای لیکرت پنج گزینه
مختلف تایید شده است. پایایی ابزارهای تحقیق داخلی تحقیقات 

نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و ضریب آلفا برای 
زیستی محیط( و رفتار 10/6(، نگرش )33/6پرسشنامه دانش )

تحقیق از طریق مطالعات  هایداده( محاسبه شد. 13/6)
 ت و. در بخش اول ادبیاشدآوری ای و کار میدانی جمعکتابخانه

 ها از طریق پخشدادهو در بخش دوم  شدپیشینه تحقیق بررسی 
 .شدگردآوری ها تحقیق بین نمونه هایپرسشنامهآوری و جمع

ها در این تحقیق در دو بخش آمار توصیفی تجزیه و تحلیل داده
 یاستنباط)جداول، نمودارها، میانگین، انحراف استاندارد و...( و آمار 

، ضریب ایتک نمونهکلموگروف اسمیرنف و آزمون تیمون )آز
کلیه  ( انجام گرفت.چندگانهخطی همبستگی پیرسون و رگرسیون 

 .انجام گرفت 33نسخۀ  SPSSتجزیه و تحلیل ها توسط نرم افزار 

 

 هافتهیا
 

 های تحقیقهای جمعیت شناختی نمونهتوصیف ویژگی(: 1)جدول 

 درصد تعداد آماره متغیر درصد تعداد آماره متغیر

 سن

 1/11 310 سال 11تا  33

سطح 

 تحصیالت

 0 31 فوق دیپلم
 1/10 313 لیسانس 1/13 33 سال 11تا  11
 3/33 11 فوق لیسانس 1/0 33 سال 11تا  13
 3/31 11 دکتری 1/1 36 سال 11تا  11
 3/1 33 پاسخ بدون 1/6 1 سال به باال 13

 1/31 13 بدون پاسخ

ترم 

 تحصیلی

 1/30 10 1و  3ترم 

رشته 

 تحصیلی

 3/11 01 1و  1ترم  1/11 31 تربیت بدنی

 31 13 0و  1ترم  1/00 331 غیرتربیت بدنی

 جنسیت
 3/31 11 3و  1ترم  1/11 311 مرد
 1/1 0 3باالتر از  1/13 311 زن

 3/11 11 بدون پاسخ 1/1 31 بدون پاسخ

 
درصد  1/11نمونه تحقیق  131که از  نتایج توصیفی تحقیق نشان داد

 33ی ندرصد دختران بودند. بیشترین سن مربوط به رده س 1/13پسران و 
پاسخگویان در مقطع لیسانس بودند. ترم درصد از  1/10سال بود.  11تا 

درصد(. رشته تحصیلی  3/11را دارا بود )بیشترین تعداد  1و  1تحصیلی 
 . (3)جدول،  درصد دانشجویان غیرتربیت بدنی بود 1/00
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 دانشجویان ورزشکارزیستی محیطدانش، نگرش و رفتار سطح  (:2) جدول
 آماره

 

 متغیر

 3ارزش آزمون: 

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 t df مقدار

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 %59فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین
 111/6 311/6 13/6 663/6 133 133/31 131/6 13/1 نگرش

 1آزمون:  رزشا

 دانش
 رفتار

31/3 
11/1 

001/6 
113/6 

136/3- 
011/31 

133 
133 

601/6 
663/6 

61/6- 
11/6 

313/6- 
111/6 

661/6 
133/6 

 

آمده  به دستدهد، سطح معناداری ای نشان میتک نمونهنتایج آزمون تی
بدین معنی که  ،باشدمی 61/6کمتر از زیستی محیطبرای نگرش و رفتار 

فاوت وجود با میانگین مفروض تزیستی محیطبین میانگین نگرش و رفتار 
که حد پایین و باالی آزمون برای نگرش و رفتار  دارد. با توجه به این

توان گفت سطح نگرش و رفتار مثبت است میزیستی محیط
ا این بیشتر از حد متوسط است. بکمی دانشجویان ورزشکار زیستی محیط

تر از بیشزیستی محیطآمده برای دانش به دست ی وجود، سطح معنادار
میانگین  وزیستی محیطش است، بدین معنی که بین میانگین دان 61/6

حد و  آزمون منفیمفروض تفاوت وجود ندارد. با توجه به اینکه حد پایین 
 زیستیمحیطدانش توان گفت که سطح ن مثبت است، میباالی آ

 حد متوسط است. در دانشجویان ورزشکار

 

 در بین دانشجویان ورزشکارزیستی محیطرابطه بین دانش، نگرش و رفتار  (:3) جدول

 آماره

 

 متغیر

 رفتار  نگرش  دانش 

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری
 316/6       31/6** 330/6      63/6 3 دانش

 630/6       31/6** 3  نگرش
 3   رفتار

 63/6معناداری در سطح  **  
 

ابطۀ رزیستی محیطتحقیق نشان دادکه بین دانش و نگرش نتایج 

(. از طرفی نتایج نشان داد r ،330/6=Sig=63/6معناداری وجود ندارد )
( و نگرش و رفتار r ،610/6=Sig=31/6)زیستی محیطبین دانش و رفتار 

( رابطۀ معناداری وجود دارد. رابطه r ،663/6=Sig=31/6)زیستی محیط

عنی مثبت و معنادار است، بدین مزیستی محیطبین دانش، نگرش و رفتار 
نیز تی زیسمحیط، رفتارهای زیستیمحیطکه با افزایش دانش و نگرش 

 .(1)جدول،  افزایش خواهد یافت
 

 

 دانشجویان ورزشکارزیستی محیطتأثیر دانش و نگرش بر رفتار  (:4) جدول

 خالصه مدل

ضریب همبستگی  مدل

 چندگانه

2 R 
 ضریب تعیین

adj
2 R  

 ضریب تعیین تعدیل شده
 خطای استاندارد برآورد

3 10/6 61/6 601/6 310/6 

 زیستیمحیطدانش و نگرش متغیرهای پیش بین: 

 زیستیمحیطرفتار متغیر وابسته: 
 

انش ددهد که بین ار ضریب همبستگی چندگانه نشان میو مقد (1)جدول 

 ( = R 10/6رابطه معناداری )زیستی محیطرفتار و زیستی محیطو نگرش 

 وجود دارد. 
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 آزمون آنوا (:9)جدول 
 F Sig مربع میانگین ها آزادیدرجه  مجموع مجذورات مدل

 رگرسیون   3
 باقیمانده    
 کل     

613/31 
361/111 
313/103 

1 
113 
133 

131/3 
313/6 

166/3 666/6 

 
در سطح خطای کمتر از  Fدهد که مقدار آزمون ، نشان می(1)جدول 

 1معنادار است، بدین معنی که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از  63/6
متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مدل خوبی است و مجموع متغیرهای 

 را تبیین کنند.  متغیر وابستهمستقل قادرند تغییرات 
 

 نتایج ضرایبِ تاثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته  (:6)جدول 

متغیرهای  مدل

 مستقل

 ضرایب غیر استاندارد
ضرایب 

 t Sig استاندارد
 همبستگی

1 B خطای استاندارد Beta تفکیکی مرتبه صفر 
 )ثابت(

 زیستیمحیطدانش 
زیستیمحیطنگرش   

133/6 
613/6 
631/6 

613/6 
633/6 
663/6 

- 
31/6 

31/6 

361/1 
330/1 
133/1 

666/6 
613/6 
613/6 

- 
31/6 
31/6 

- 
31/6 
31/6 

 

ستی زیمحیطدانش و نگرش دهد که تاثیر دو متغیر ، نشان می(0)جدول 
با زیستی محیطدانش و نگرش متغیر  .معنادار استزیستی محیطرفتار بر 

ار رفتبر متغیر یکسانی تاثیر رگرسیونی  31/6ضریب رگرسیونی 
دارند. به عبارتی به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در زیستی محیط

به ی زیستمحیطرفتار میزان زیستی محیطدانش و نگرش متغیرهای 
 یابد. انحراف استاندارد افزایش می 31/6میزان 

 

 زیستیمحیط= رفتار 

  13/0( زیستیمحیطدانش ) + 13/0( زیستیمحیطنگرش ) 
 

 گیریبحث و نتیجه
 هامنابع طبیعی و اکوسیستم تاثیر رفتار انسانی بر با افزایش

(Sussman & Gifford, 2011)گرفته  قرار حالتی در ، جهان
 حد از بیش فشار» حالت آن رازیست محیطمتخصصان  که است

 (.3131نامند )مختاری ملک آبادی و همکاران، می« سقوط و

 تدریجی نابودی حال در طبیعت که سیستم اکولوژی معنا بدین

ند مخاطرات توامی وضعیتیچنین  (.3136است )ادهمی و اکبرزاده، 
ر د های مختلف حیوانی و گیاهیگونهو  جدی برای سالمت انسان

بر داشته باشد. بنابراین، این وضعیت نیاز به بررسی از ابعاد مختلف 
مناسبی برای جلوگیری یا کاهش این مخاطرات و ارائه راهکارهای 

ش، نگرش و رفتار دارد. از اولین اقدامات در این زمینه شناخت دان

 ر وهای موثریزیبرنامههای مختلف افراد برای گروهزیستی محیط
. دانش و آگاهی از پیش استای و پایدار انجام اقدامات توسعه

 انجام رفتارهای مختلف استگیری نگرش و های الزم شکلشرط
(Kaiser et al, 1999)  کسب سواد و و بر اساس نظر محققان

امری الزم و ضروری برای کاهش اثرات زیستی محیطدانش 
 (,.Frick et al شودتلقی میزیست محیطتار انسانی بر مخرب رف

از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی دانش، نگرش و  .2004)
دانشجویان ورزرشکار حاضر در سیزدهمین زیستی محیطرفتار 

و تعیین قدرت  ورزشی دانشجویان کشور -المپیاد فرهنگی
تار برای رفزیستی محیطبینی کنندگی دانش و نگرش پیش

طح سنتایج تحقیق نشان داد بود. بر این اساس، زیستی محیط
دانشجویان ورزشکار کمی بیشتر از حد زیستی محیطنگرش و رفتار 

کار دانشجویان ورزشزیستی محیط، سطح دانش حال. با این بودمتوسط 
  .قرار داشتدر حد متوسط 

رزشکار و دانشجویانزیستی محیطاگرچه، باال بودن سطح نگرش و رفتار  
 ودندر حد متوسط ب، ولی امیدورار کننده است از حد متوسط کمی بیشتر

ر از باشد، چرا که انتظاتوجیه پذیر نمیآنان چندان زیستی محیطدانش 
ل است و نیاز است ضمن شناخت دالیدانشگاهی بیشتر قشر فرهیخته و 

وجه با تاین کمبود، راهکارهای اساسی برای رفع آن در نظر گرفته شود. 
که تی زیسمحیطو مشکالت  مسایلبه شرایط فعلی کشور در خصوص 
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شاخص  اساس رب د، به طوری کهشوز به روز وضعیت آن نابسامانتر میرو
 میان در ایران رتبه ،1660 سال در ،(EPI)زیست محیط عملکرد

 در و بوده است. 11 مقام در 16 شاخص عدد با جهان کشور 311

 ایرانزیست محیط عملکرد رتبه ،1663 سال در بعد ارزیابی دوره

رتبۀ  1631سال  بندی رده در و رسدمی 03 به نزول پله 31 با
وجود (، 3133رمضانی قوام آبادی، ) است کرده تنزل 331 به ایران

 در قشرزیستی محیطچنین سطوحی از دانش، نگرش و رفتار 
د ونشدر جامعه شناخته میو مطلع دانشجو که به عنوان افراد آگاه 

ندان چرود، جامعه انتظار بیشتری از آنها می و نسبت به بقیه آحاد
رضایت بخش نیست و نیاز به انجام اقدامات اساسی در این زمینه 

و افزایش  «آموزش»یکی از اقدامات موثر در این زمینه . است
 اخیر، هایسال سطوح آگاهی افراد است. به طوری که در

 به که هاییپروژه امکان موفقیت عمالً که دریافتند اندیشمندان

 محیط هایپروژه از بسیاری مانند است ـ وابسته افراد به نوعی

ندارد  مردم وجود عامه به های عمومیآگاهی دادن زیستی ـ بدون
های پروژه از بسیاری در (. لذا3131)علوی مقدم و همکاران، 

 موفقیت یاد مهم ارکان از یکی عنوان به آموزش از همواره جدید،

 پایدار توسعه اهداف راستای در (. آموزش3131شود )کریمی، می

 دانشجویان به خصوص مردم دید اصالح مهمی در نقش میتواند

آنها  تخصصی هایفعالیت و زندگی در مبانی این کارگیریو به
و  دانش تعقل، سطح باالبردن آموزش اصلی اهداف باشد. داشته
 است در جامعه آنها مسئولیتپذیری سطح افزایش و افراد در اخالق

های اساسی بنابراین ارائه آموزش .(3133)علوی مقدم و همکاران، 
 خود در خصوصو تخصصی به دانشجویان در طول دوران تحصیل 

تواند در تغییر نگرش و رفتار آنها نقش میزیستی محیط مسایل
ر مهمی بین آحاد مهمی بازی کند و از آنجا که دانشجویان قش

نند به عنوان افراد فعال در تواشوند و میجامعه محسوب می
 در خصوصهای مختلف زندگی اجتماعی نقش ایفا کنند و عرصه
 هایبه نسلبه خوبی را  مناسبها و هنجارهای ارزشزیست محیط

ی هاهموضوع باید به طور جدی در دانشگابعدی انتقال دهند، این 
 ضورزشکار که بیشتر در معر کشور و به خصوص برای دانشجویان

در  ،توانند به عنوان یک الگو عمل کنندو می دید عموم قرار دارند
 پیش از اند یکیتحقیقات مختلف نشان دادهدستور کار قرار گیرد. 

 بسیاری که است اینزیست محیط مطالعات در اساسی هایفرض

 عمومی آگاهی با افزایش توان می رازیستی محیط مشکالت از

 (. به عبارت3133)صالحی،  کرد برطرفزیست محیط مورد در

 کلید حل یزیستمحیط  آگاهی که است این بر اعتقاد دیگر

است )صالحی و قائمی اصل، زیستی محیط مشکالت از بسیاری
 مهمترین از یکی (،3331استرن ) هاییافته (. برحسب3131

 خود که شودمی افرادی از گروه دو بین تمایز که موجب عواملی

 افرادی با در مقایسه کنند،میزیستی محیط هایفعالیت درگیر را

دربارۀ  فرد دانش کنند،می درگیر هافعالیت این در کمتر را خود که
 (Feranson است آن به کردن عمل نحوۀ وزیستی محیط مسایل

(& Garling, 1999 .های تحقیق سبزه ای و همچنین یافته
 صورت بهزیست محیط دربارۀآگاهی  (، نشان داد3131همکاران )

 قبولیقابل تأثیرزیستی محیطرفتار  بر کلی و غیرمستقیم مستقیم،

 رفتار بر موثر زنجیرۀ عوامل از حلقه اولین آگاهی و دارند

 همانند متغیرها بر دیگر تأثیری که دلیل به و استزیستی محیط

است. فردوسی  اهمیت خاصی دارای دارد، رفتار به تمایل و نگرش
 که در تحقیقی نشان دادند دانشجویانینیز (، 3130و همکاران )

 بهداشت محیط اند )یعنیگذراندهزیست محیط زمینۀ در واحدهایی

 در بیشتری محیط از رفتارهای محافظت طبیعی( جغرافیایی و

اند( نگذرانده زمینه این در واحدهایی که دانشجویانی با مقایسه
با توجه به مباحث باال و  دهند.می تاریخ( نشان و روانشناسی یعنی

نتایج تحقیق و سایر تحقیقات، باید اقدامات موثری برای افزایش 
ها در دستور کار دانشجویان در دانشگاهزیستی محیطآگاهی 

مسئولین قرار گیرد و زمینه و شرایط الزم برای آشنایی آنان با 
علی در این زمینه و ، مشکالت فزیستیمحیطمفاهیم و اصول 

و در  شود، فراهم اقدامات موثر برای کاهش یا جلوگیری از آنها
افزایش . شودهای مناسب آموزشی به دانشجویان ارائه بسته

را در پی خواهد زیستی محیطآگاهی، احتمال افزایش رفتارهای 
ی نتایج به عبارتکند. ن موضوع را نتایج تحقیق تایید میداشت. ای

ۀ رابطزیستی محیطگرچه بین دانش و نگرش تحقیق نشان داد 
رابطۀ معناداری بین دانش و رفتار معناداری وجود ندارد. با این حال، 

 شوجود دارد. رابطه بین دانزیستی محیطو نگرش و رفتار زیستی محیط
 مثبت و معنادار است، بدین معنی که بازیستی محیطرفتار  بانگرش و 

یز افزایش نزیستی محیط، رفتارهای زیستیمحیطافزایش دانش و نگرش 
 (Hines etاین نتیجه تحقیق همراستا با نتایج تحقیقات  خواهد یافت.

al., 1987; Domina & Koch, 2002; Cotrell, 2003; 

Bedrous, 2007; Schmidt, 2007; Aminrad et al., 

2013; Osman et al., 2014; Sapci & Considine, 2014; 

Paço & Lavrador, 2017; Zheng et al., 2017; ،  فردوسی
؛ صالحی و 3133نژاد، کریم و ؛ صالحی3130و همکاران، 

( 3131مرادی،  و 3131ای و همکاران، ؛ سبزه3131همکاران، 
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یر دو تاثتحقیق نشان داد مدل رگرسیونی به عالوه، نتایج  است.
نادار است و معزیستی محیطبر رفتار زیستی محیطمتغیر دانش و نگرش 

بینی تغییرات رفتار توانایی پیشزیستی محیطش و نگرش دان
از آنجایی که دانش و نگرش عامل مهمی در بروز  را دارند.زیستی محیط

محصولی برآمدۀ از دانش  رفتار افراد عمومارفتارهای انسانی است و 
 کندبیان می که (،3336نیوهاوس )و بنا بر نظر  و نگرش افراد است

 قرار تأثیر تحت بشری را رفتار که است مهمی بسیار عامل نگرش

 درزیستی محیط الزمه رفتار است معتقد (،3330) هاینز دهد و می

(، 1663) است و آرکوریزیست محیط درباره شناخت اول درجه
 تغییر به ،زیستیمحیطزمینه  در دانش افزایش که داردمیبیان 

های سیاست برتاثیر  در نهایت و آنها عملکرد تغییر افراد، نگرش
این نتیجه تحقیق توان گفت که شود، میمی منجر زیستیمحیط
رشد  و بر این اساس با استای منطقی و مبتنی بر واقعیات نتیجه

 دانشجویان ورزشکارزیستی محیطو توسعه دانش و نگرش 
ان را آنزیستی محیطی توان زمینه بروز هرچه بیشتر رفتارهامی

های اجتناب از آسیب رساندن به فراهم کرد، چرا که یکی از راه
به  هااز تخریب آن، تغییر رفتار انسان و جلوگیریزیست محیط

شی که قنبا توجه به از این رو، . گرانه استسمت و سوی ابعاد طبیعت
تی زیسمحیطدر بروز رفتارهای  تواندیمزیستی محیطدانش و نگرش 

که  زیستیمحیطتوان گفت برای افزایش رفتارهای میداشته باشند 
رسد، باید ر بسیار ضروری و حیاتی به نظر میبرحسب شرایط فعلی کشو

و به  افرادزیستی محیطزمینه های الزم افزایش دانش و تغییر نگرش 
در این خصوص، دانشگاه باید آگاهی و را فراهم کرد. جخصوص قشر دانش

 دانشجویان ورزشکار که بیشتر از سایر دانشجویانزیستی محیطو نگرش 
با آحاد مختلف مردم در ارتباط هستند و برای انجام مسابقات به جاهای 

خوبی  انتوانند سفیرکنند و میف در داخل و خارج کشور سفر میختلم
های مختلف باشند را تا حد امکان افزایش دهند، ها در عرصهبرای دانشگاه

ه و پیامدهای آن بزیستی محیط مسایلبه طوری که تفکر در خصوص 
و انجام اقدامات موثر در عرصۀ  شودهای اصلی آنان تبدیل یکی از دغدغه

انجام را در دستور کار خود قرار دهند. در این حوزۀ خصی و اجتماعی ش
تواند راهکار مناسبی جهت انجام چنین مهمی در عرصه ورزش می

 االییب پتانسیل و ورزشکار از ورزشتغییرات مثبت باشد، چرا که 
 زا نفر هامیلیون گوش های اساسی و مهم بهجهت رساندن پیام

 رویداد هر از بهتربرخوردار است و  جامعه کنندگان و افرادمصرف
 هاآن ذهن و باشد جهان مردم برای الهامی منبع تواندمی دیگری

 سبزتر جهانی برای خود همگام را دنیا و درآورد خود تسخیر به را
 . کند ترغیب
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Abstract 

The purpose of the study was predicting the environmental behavior of athlete students through environmental knowledge 

and attitudes. The research method was descriptive including correlation analyses and conducted in the field making it an 

applied research. The statistical population of the research comprised 6000 students participating in 13th Sport-Cultural 

Olympiad of University Students of whom using  Krejcie and Morgan Table and stratified random sampling 361 persons 

were selected as the research sample. The research tools were environmental knowledge questionnaire of Salehi and 

Aghamohamadi (1387) and Salehi and Pazokinejad (1392), Dunlap and Van Liere’s environmental attitude questionnaire 

(1978), and Salehi and Aghamohamadi’s environmental behavior questionnaire (1387). The validity of questionnaires 

was approved in different internal researches. The reliability of questionnaires was investigated through Cronbach's 

alpha and the reliability coefficients for the environmental knowledge questionnaire, attitude, and behavior were 

respectively calculated at 0.89, 0.76, and 0.78. For data analysis, the descriptive and inferential statistics were used. The 

results showed that the level of environmental attitudes and behavior of athlete student was a little more than average. 

However, the level of athlete students’ environmental knowledge was moderate. The results showed no significant 

relationship between knowledge and environmental attitudes. On the other hand, there was a significant relationship 

between environmental knowledge and behavior and environmental attitude and behavior. In this connection, the 

environmental knowledge and attitudes were significant predicators of environmental behaviors of athlete students.  
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