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چکیده
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آگاهی ،نگرش و رفتار مسووالنه محیطزیستی دانشجویان دانشگاه پیامنور استانکرمانشاه اجرا شد .این
تحقیق نتیجه پژوهش میدانی و مطالعهای مقطعی و توصیفی است که ابزار جمعآوری اطالعات آن ،پرسشنامهای شامل  03سوال میباشد
که سواالت آن در سه بخش آگاهی ،نگرش و رفتار مسووالنه محیطزیستی تقسیم بندی شد .جامعه آماری تحقیق شامل  00233نفر از
دانشجویان دانشگاههای پیامنور استانکرمانشاه که با استفاده از جدول مورگان تعداد  070پرسشنامه به صورت تصادفی بین آنها توزیع و
 043پرسشنامه به صورت کامل تکمیل و جمعآوری گردید .روایی پرسشنامه توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه پیامنور و پایایی آن با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید .دادهها از طریق نرم افزار  Excelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که
اطالعات محیطزیستی پاسخدهندگان در مورد شناخت تشکلهای مردمی محیطزیست و حوزه فعالیت آنها ،گونههای منقرض شده
جانوری کشور ایران ،شناخت در مورد توسعه پایدار و ارتباط آن با محیطزیست و پارکهای ملی در ایران ضعیف بوده است .همچنین
اطالعات پاسخدهندگان در مورد باران اسیدی ،الیه ازن ،گازهای آالینده هوا ،فرسایش خاک ،نقشها و ارزشهای درختان و جنگلها در
حد قابل قبول و مطلوب بوده است .نتایج بررسی نگرش محیطزیستی دانشجویان نشان داد که نگرش آنان ،به لحاظ قدرت و توان
اثرگذاری بر رفتار در حد متوسط به باال است و نگرش مثبت آنها متمایل به سمت تفکر زیست -محوری است .همچنین مهارت یا رفتار
مسووالنه محیطزیستی دانشجویان در این پژوهش مثبت ارزیابی شد.
کلمات کلیدي :آگاهی محیطزیستی ،نگرش محیطزیستی ،رفتار مسووالنه ،دانشگاه پیامنور.

 -0استادیار ،گروه علوم و مهندسی محیط زیست ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
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مقدمه
در دهههههههای اخیههر ،بشههر بهها دگرگههونسههازی زیسههتبههومههها،

حفاظت از آن میتواند سالمت کل جهان را مهورد تهدیهد قهرار

محیطزیست خود را با تغییرات عمدهای مواجهه سهاخته اسهت.

دهد (.)0

انفجار جمعیت ،نابودی جنگلهها و گونههههای نهادر گیهاهی و

اصل پنجاهم قانون اساسهی و نیهز قهانون حفاظهت و بهسهازی

جانوری ،بارآنهای اسیدی ،گرم شدن کره زمین ،تغییرات آب و

محیطزیست بر لزوم حفظ محیطزیست و مشهارکت و آمهوزش

هوایی ،پدیهده ال نینهو ،تخریهب الیهه ازن ،ورود انهوال مختلهف

وسیع تأکید دارد .آموزش محیطزیست ،بنیادی ترین شهیوه در

آفتکشها به چرخهه ذهذایی انسهآنها ،ریهزش بهیش از پهیش

حفاظت محیطزیست بوده که هدف از آن ،یافتن مناسب تهرین

فضوالت کارخانهها و سموم مختلف در دریاها و رودخانهها ،ذرق

و بهترین نظام و شیوه ارایه مطالب و نحوه فعالیتهها و اجهرای

شهدن نفهتکهشههای ذهول پیکهر و وارد شهدن مهواد نفتههی و

ساختاری است که زمینه ساز ارتقاء آگاهیهای محیطزیستی در

آالیندههای دیگهر بهه دریاهها ،سهوان و رخهدادهای هسهتهای،

سط جامعه میباشد تا از این طریق هر فرد جامعهه ،خهود را از

جنگههای اتمهی ،سهوان شهیمیایی و اسهتفاده از سهال ههای

طریق احترام گذاشتن به طبیعت ،مسوول در حفاظت و حمایت

شیمیایی در جنگها ،استفاده از محیطزیسهت بهه عنهوان ابهزار

از محیطزیست بداند ( .)4حفاظت از محیطزیست در ابتدا بایهد

جنگی و  ...همه و همهه پدیهدهههایی هسهتند کهه آینهده کهره

از آموزش شرول گردد .آمهوزش محیطزیسهت موجهب افهزایش

مسکونی را در هالهای از ابهام فرو برده است و به عقیده بسیاری

دانش محیطزیستی و مهارتهای الزم برای حفظ محیطزیسهت

از متخصصین محیطزیست ،وضهعیت بحرانهی کنهونی ناشهی از

در طول زندگی میگردد ( .)0این آموزش موجب کسب مواردی

ناآگاهی و یا بیتوجهی انسهان بهه محهیط اطهراف ،خودخهواهی

هههمچههون آگههاهی (دربههاره محیطزیسههت) ،ارزش (شههناخت

انسان و پشت پا زدن به ارزشها و آداب و رسوم گذشهته بهرای

محیطزیسههت از طریههق دانههش) ،نگههرش (مسههوولیت در قبههال

حفاظت و حمایت از آن بوده است.

محیطزیست) و عملکرد (مهارتههای الزم بهرای حهل مشهکل)

برای برقراری تعادل طبیعی ،انسان ناگزیر به تغییر شیوه زندگی

توسط یادگیرنده مهیشهود .آشهنایی اقشهار مختلهف جامعهه بها

به سمت توسعه پایدار است که این تحهول مهیتوانهد تغییهرات

مفاهیم محیطزیستی و باال بردن آگاهیههای محیطزیسهتی در

عمدهای در جامعه کنونی و نیز نسلهای آینده به وجهود آورد و

آنان ،میتواند روحیه سهازگاری و حه

مسهوولیت پهذیری در

در این رابطه ،باال بردن کیفیت زندگی بشر در چارچوب موازین

حفاظت از محیطزیست را در آنها تقویت کند.

توسعه پایدار ،مساله اصلی است که برای دستیابی بهه آن بایهد

آموزش محیطزیست و افزایش سط آگاهیهای عمومی ،بهویژه

آموزشهای الزم علمی و عملی در زمینه حفظ محیطزیست در

در کشورهای در حهال توسهعه ،بهرای متوقهف نمهودن حرکهت

اصهل انسهانی،

پرشتاب نابودی محیطزیست و طبیعهت بایهد راهحلهی جهدی و

شرعی و قانونی است .در منابع شریعت و سنت بهه ایهن مقولهه

افهراد جامعهه بهر ضهرورت

جامعه اجرا شود .حفاظهت از محیطزیسهت یه

موثر قلمداد شود .چنانچهه یکایه

0

محافظت از محیطزیست آگاهی یابند ،میتوان گامهایی بلند در

سودمندی و فوریت تعلیم مسهایل مربهوط بهه محیطزیسهت در

راستای توسعه پایدار برداشهت .زیهرا ههر نهول برنامههریهزی ،بها

کلیه سطو خهاطر نشهان شهده اسهت ( .)2امهروزه حفاظهت از

چشمداشت رفع معضالت محیطزیستی ،بهدون مداخلهه عناصهر

جامعهه جههانی اسهت

فردی و اجتماعی و به عبارتی مشهارکت شههروندان نمهیتوانهد

بهگونه ای که نگهداری نادرست یها عهدم رعایهت اسهتانداردهای

موفقیت آمیز باشد .برای حل مشهکالت محیطزیسهتی یکهی از

مهم توجه بسیاری شده اسهت ( )0و در توصهیهههای IUCN

محیطزیست ،یکی از مهمترین مباحه

اساسی ترین امور ،افزایش آگاهی و اطالعات است که این مههم

1- International Union for Conservation of Nature

نیاز بهه آمهوزش دارد ( )9بنهابراین آمهوزش محیطزیسهت یه
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فرآیند فعال در زمینه آگاهی ،دانش و مههارتههایی اسهت کهه

به روش تصادفی و به وسیله پرسشنامه ،با توجه به ویژگیههای

منجر به درک ،تعهد ،تصمیمات آگاهانه و عملکردههای سهازنده

فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...در مناطق گوناگون شههر اراک

مسههوولیت نسههبت بههه مسههایل

صههورت گرفتههه اسههت .یافتهههههها بیههانگههر لههزوم آمههوزشهههای

محیطزیسههتی در همههه بخههشهههای وابسههته بههه کههره زمههین و

محیطزیستی در جامعهه و ضهعف میهزان اطهالل رسهانی اسهت.

محیطزیست میشود (.)7

جامعه آماری ،بیاطالعی و ناآگاهی مهردم را مههمتهرین عامهل

آموزش محیطزیست عبارت است از شناسایی ارزشها و توضی

ایجاد و پیشرفت معضالت محیطزیستی میداند ( .)2فردوسی و

مفاهیم به منظور ایجاد مهارتها و گرایشهای مورد نیهاز بهرای

همکاران در پژوهشی با عنوان رابطه بین دانش محیطزیسهتی و

درک و شههناخت وابسههتگیهههای میههان انسههان ،فرهنههگ او و

رفتارهای محافظت از محیط کهه بهین دانشهجویان رشهتهههای

محیطزیسههت پیرامههون او .آمههوزش محیطزیسههت همچنههین

مختلف دانشگاه شهید بهشتی انجام شد ،به ایهن نتیجهه دسهت

فعالیتهایی اعم از تصمیمگیهری و خودالقهایی قهوانین رفتهاری

یافتند که دانشجویانی که واحهدهایی در زمینه محهیطزیسهت

مرتبط با کیفیت محیطزیست را شامل میشود (.)8

گذراندهاند ،رفتارهای محافظت از محیط بیشتری در مقایسه با

تحقیقی به منظور بررسی آگهاهی محیطزیسهتی دانشهجویان و

دانشجویانی که واحدهایی در ایهن زمینهه نگذرانهدهانهد ،نشهان

کارورزان در یکی از دانشگاههای نیجریه انجهام شهد کهه نتهایج

میدهند .همچنین نتایج مطالعه آنان نشان داد که بهین نگهرش

نشان داد اکثر کارورزان آشنایی کافی با مباحه محیطزیسهتی

انسانمداری و رفتار محافظت از محیط ،رابطه مثبهت معنهادار

ندارند ( .)6در آلمان ،آموزش محیطزیست یکی از شش عنهوان

وجود دارد ولی با بیاعتنایی هیچ رابطه معناداری به دست نیامد

مهیشهود .در

که فرضی پژوهش را تأیید نکرد لکن بین نگرش محیط مهداری

کشور یونان ،از سهال  ،0660آمهوزش محیطزیسهت بهه عنهوان

و رفتار محافظت از محیط رابط مثبت معنادار و با بهیاعتنهایی

ابتهدایی و راهنمهایی پذیرفتهه

رابط منفی معنادار مشاهده شد کهه فرضهی پهژوهش را تأییهد

بههرای اطمینههان از احسهها

میان رشتهای است که در تمام مهدار

بخشی از برنامه آموزش مهدار

تهدری

شهده اسههت ( .)03در کشهور هنههد بهه منظههور افهزایش آگههاهی

کرد (.)00

محیطزیستی از فیلم ،پوستر ،برنامهههای رادیهویی و تلویزیهونی

علویمقدم و دلبری در تحقیقی با عنوان ارزیابی میهزان آگهاهی

استفاده میشود (.)00

دانشجویان مقطهع کارشناسهی دانشهگاه صهنعتی امیهر کبیهر از

در زمینه ارزیابی آگاهی ،نگرش و رفتار مسووالنه محیطزیسهت

موضول مدیریت مواد زاید جامد در محیطزیست به ایهن نتیجهه

اقشار مختلف جامعه خصوصاً دانشجویان در ایران نیز تحقیقاتی

دست یافتند که آگاهی دانشجویان از مقولهه مهواد زایهد جامهد

انجام شده است که به صورت مختصر به آن اشاره میشود:

بهعنوان یکی از معضالت محیطزیسهتی عصهر حاضهر در سهط

کریمی در پژوهش خود به بررسی ،میزان آگاهیهای سه گهروه

پایینی قرار دارد و لذا ارایه واحدهای مرتبط با علوم و مهندسی

از طبقههات اجتمههاعی منطقههه خههاک سههفید تهههران پرداختههه و

محیطزیست برای دانشجویان مقطع کارشناسی کلیه رشتهها را

نیازمنههدیهههای آموزشههی محیطزیسههتی دانههش آمههوزان ،زنههان

ضروری دانستند (.)04

خانهدار و معلمهان منطقهه را بها اسهتفاده از الگهوی نیازسهنجی

علویمقدم و همکاران در پژوهشهی بها عنهوان ارزیهابی آگهاهی،

کافمن ،کاریگان و جانسون تعیین کرده است ( .)02هادی پور و

نگههرش و عملکههرد دانشههجویان دانشههگاه صههنعتی امیرکبیههر

شکوری در تحقیقی به بررسهی میهزان آگهاهی محیطزیسهتی و

درخصوص محیطزیست به این نتیجه دست یافتند که مشکالت

روشهههای بهینهه آمههوزش محیطزیسههت در زنههان خانهههدار و

مربوط به مسایل محیطزیست در اولویت آخر دانشهجویان قهرار

آموزگاران زن مقطع ابتدایی شهر اراک پرداختهاند .این تحقیهق

دارد .هم چنهین نتهایج حاصهل حهاکی از آن اسهت کهه میهزان
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اطالعات دانشجویان دانشگاه صهنعتی امیرکبیهر در ایهن زمینهه

محیطزیستی" طراحی و تقسهیم بنهدی شهد .ایهن پرسهشنامه

بهطور متوسط کمتر از  % 03میباشد که در ایهن میهان میهزان

شامل مجموعاً  03سوال ( 6سوال در زمینهه دانهش مربهوط بهه

پاسخ گویی به سواالت مربوط به موضول محیطزیسهت در بهین

جنبههای مختلف محهیطزیسهت 00 ،سهوال در زمینهه نگهرش

از دانشهجویان سهایر

محیطزیستی و  03سوال در زمینه نحوه عملکرد دانشجویان در

دانشهجویان دانشهکده مهندسهی مکانیه
دانشکده های منتخب بیشتر بود (.)0

این زمینه) بود .سهواالت پرسهشنامه بهر اسها

یکی از راهبردهای تعیین شهده جههت تحقهق رویکهرد ارتقهای

نویسندگان طراحهی و روایهی آن توسهط اسهاتید و کارشناسهان

آگاهیهای محیطزیستی و منابع طبیعی در سند توسعه منهابع

مربوطه ارزیابی و تایید گردید.

طبیعی و آبخیزداری در افهق  ،0434آمهوزش و فرهنهگسهازی

در ایههن پههژوهش از روش پیمایشههی اسههتفاده شههد کههه در آن

محیطزیستی در سط آموزش عالی است .دانشجویان نیز طیف

نمونه گردآوری و نتایج به کل جامعهه

وسیعی از افراد جامعه میباشند که پ

از سپری نمودن دوران

اطالعات مورد نظر از ی

علهم و تجربهه

آماری تعمیم داده میشود .جامعهه آمهاری دانشهجویان مقطهع

تحصیل به جامعه اداری -سازمانی راه یافته و در جههت عملهی

کارشناسهی رشههتهههای مختلههف دانشههگاهههای پیههامنور سههط

نمودن آموختههههای خهویش برمهیآینهد در ایهن راسهتا ارایهه

استانکرمانشاه با تعداد  00233دانشجو هستتند که در نیمسال

پژوهشی با رویکرد آموزشی و با هدف ارزیابی آگاهی ،نگهرش و

اول سال تحصیلی  0064 – 60در مقطهع کارشناسهی مشهغول

رفتههار مسههووالنه محیطزیس هتی دانشههجویان ضههروری بههه نظههر

تحصیل بودند .با استفاده از جدول مورگهان تعهداد  070نفهر از

میرسد .فرضیه پهژوهش بهه ایهن صهورت تعریهف گردیهد کهه

جامعه آماری به عنوان نمونه انتخهاب و بهه روش نمونههگیهری

دانشجویان چه نول نگرشی نسبت به محیطزیست دارند؟ دانش

تصادفی  070پرسشنامه بین آنها توزیهع شهد کهه در نهایهت

یا آگاهی محیطزیستی دانشجویان و همچنین مهارت یا عملکرد

 043پرسشنامه بهصورت کامل تکمیل و مورد تجزیه و تحلیهل

محیطزیستی آنان تا چه اندازه است؟

قرار گرفت .ابزار اصلی تحقیهق ،پرسهشنامهای از پهیش آزمهون

ارزیههابی آگههاهی ،نگههرش و رفتههار مسههووالنه محیطزیسههتی

شده بود که از اعضای هیأت علمی دانشگاههای پیهامنور سهط

دانشجویان دانشگاه هدف این مطالعه است .به این منظور جامعه

استانکرمانشاه برای تعیین روایی آن استفاده شهد و اصهالحات

دانشجویان (مقطع کارشناسی) دانشگاه پیامنور استانکرمانشهاه

الزم بر اسا

نظرات و پیشنهادات آنهان در پرسهشنامه اعمهال

که طیف وسیعی از رشتههای مختلف تحصیلی را دربرمیگیهرد،

شد .از آزمون ضریب آلفای کرونباخ بهه منظهور بهرآورد پایهایی

انتخاب گردید.

پرسشنامه استفاده گردید که مقهدار آن بهرای متغیهر دانهش و

مواد و روشها

آگاهی  ،3/82بهرای متغیهر نگهرش  3/87و بهرای متغیهر رفتهار

تحقیق انجام شهده ،پژوهشهی میهدانی و مطالعههای کهاربردی،

مسووالنه  3/76بود .با توجه به ضرایب آلفای کرونباخ محاسهبه

مقطعی و توصیفی بهه منظهور بررسهی دانهش ،نگهرش و رفتهار

شده ،پرسشنامه از پایایی خوبی برای انجهام تحقیهق برخهوردار

مسهههووالنه محیطزیسهههتی دانشهههجویان دانشهههگاه پیهههامنور

بود .دادههای خام پرسشنامهها وارد نرمافهزار  Excelشهدند و

استانکرمانشاه در سال  0064مهیباشهد .بهه منظهور ایهن کهه

در تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی،

تحقیق صورت گرفته بتواند تمامی ابعاد مربوط به محیطزیسهت

نمودارها و  ...استفاده شد.

را دربربگیرد ،پرسشنامهای طراحی و در اختیار دانشجویان قرار

نتایج

گرفت .بنابراین ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهای میباشد

از آنجا که نمونهبرداری بههصهورت تصهادفی و در دانشهگاهههای

که سواالت آن در سه بخش " میزان آگاهی و دانش مربوط بهه

پیامنور سط استانکرمانشاه انجام شده اسهت ،مشخصهات زیهر

محیطزیسههت "" ،نههول نگههرش محههیطزیسههتی" و "عملکههرد

بیانگر جامعه ذالب آن میباشد .از نظر جنسهیت 98 ،درصهد از
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پاسههخدهندگان ،دانشههجویان دختههر بودنههد .بههیشتههرین تعههداد

پاسخدهندگان اظهار کردهاند که راجع به این مفهوم آگاهی

پاسخدهندگان در محدوده سنی  08 - 22سال قرار داشتند .در

ندارند و یا این که آگاهی کمی دارند .در مورد الیه ازن ،اهمیت

پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا در دوران تحصیل با مباحه

و عوامل مخرب آن %96 ،پاسخدهندگان گزینههای آگاهی

محیطزیست آشنا شدهاید 96 ،درصد از پاسهخدهندگان گزینهه

متوسط و آگاهی زیاد را انتخاب کردهاند .در پاسخ به سوالی

محیطزیسهت آشهنا شهدهانهد ،را

برای سنجش شناخت پاسخدهندگان در مورد گازهایآالینده

انتخاب کردهاند .در مورد منابع کسهب اطالعهات محیطزیسهتی

هوا و منابع تولید کننده آن %00 ،پاسخدهندگان گزینههای

 %47دانشجویان اولویت اول را صدا و سیما (رسانههای دیهداری

آگاهی متوسط و آگاهی زیاد را جواب دادهاند %82 .دانشجویان

و شنیداری) انتخاب کردهانهد .در مرحلهه بعهد کتهاب ،اینترنهت

از تشکلهای مردمی محیطزیست ( )NGOsو حوزه فعالیت

(فضای مجازی) و مجالت و مطبوعات را برگزیدهاند (جدول .)0

آنها آگاهی نداشته و یا آگاهی اندکی داشتهاند .در مورد

در دوران تحصیل بها مباحه

فرسایش خاک ،عوامل تشدید کننده و راههای کنترل آن%03 ،
جدول  -9منابع کسب اطالعات محیطزیستی

پاسخدهندگان گزینههای آگاهی متوسط و آگاهی زیاد را

درصد

انتخاب کردهاند .در پاسخ به سؤالی برای سنجش شناخت

صدا و سیما (رسانه های دیداری و شنیداری)

47

پاسخدهندگان در مورد نقشها و ارزشهای درختان و جنگلها،

کتاب

00

 %82پاسخدهندگان گزینههای آگاهی متوسط و آگاهی زیاد را

فضای مجازی (اینترنت)

00

جواب دادهاند %09 .دانشجویان در مورد نقش و عملکرد

مجالت و مطبوعات

0

پارکهای ملی در ایران آگاهی اندک و یا آگاهی نداشتهاند

گزینه

(جدول .)2
طی بررسی انجام شده مشخص گردید که از بین پاسخدهندگان

در بخش نگرش سعی شد تا نحوه بینش دانشجویان نسبت به

 97درصد تمایل دارند که در زمینه محیطزیست فعالیت داشته

مسایل محیطزیست و همچنین دذدذههای فکری دانشجویان

باشند .همچنین مشخص گردید که  69درصد پاسخدهندگان

پیرامون محیط زندگی خود و میزان اهمیت دادن دانشجویان به

در هیچ گروه حامی محیطزیست عضویت ندارند.

حفظ و حراست از منابع کره زمین مورد ارزیابی قرار گیرد.

در بخش بررسی سنجش و اندازهگیری متغیر دانش و آگاهی،

بههمین منظور برای سنجش و اندازهگیری متغیر نگرش مطابق

نتایج نشان داد که  %97از دانشجویان ،از گونههای منقرض شده

جدول شماره  0عمل شده است .طیف سنجش با الگو گرفتن از

جانوری کشور آگاهی نداشته و یا آگاهی اندکی داشتهاند .در

طیف لیکرت به ترتیب اولویت به مقولههای کامالً موافقم،

پاسخ به سؤالی در مورد باران اسیدی و اثرات مخرب آن%93 ،

موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم رتبهبندی شده

پاسخدهندگان ،آگاهی متوسط یا زیاد داشتهاند .در مورد میزان

است.

آشنایی با مفهوم توسعه پایدار و ارتباط آن با محیطزیست%70 ،
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جدول -2سنجش و اندازهگیري دانش و آگاهی پاسخدهندگان نسبت به مسایل محیطزیستی
آگاهی

آگاهی

آگاهی

آگاهی

ندارم

اندک

متوسط

زیاد

گونههای منقرض شده جانوری کشور ایران

02

00

00

2

آگاهی در مورد باران اسیدی و اثرات مخرب آن

00

26

07

20

شناخت در مورد توسعه پایدار و ارتباط آن با محیطزیست

43

00

24

0

آشنایی با الیه ازن ،اهمیت و عوامل مخرب آن

00

23

40

24

شناخت در مورد گازهای آالینده هوا و منابع تولید کننده آن

02

00

06

04

شناخت از تشکلهای مردمی محیطزیست (NGOها) و حوزه فعالیت آنها

00

26

09

2

میزان شناخت در مورد فرسایش خاک ،عوامل تشدید کننده و راههای کنترل آن

02

08

26

20

آگاهی در مورد نقشها و ارزشهای درختان و جنگلها

0

00

08

44

آشنایی در مورد نقش و عملکرد پارکهای ملی در ایران

24

02

00

00

91

32

26

22

سنجش و اندازهگیري متغیر دانش و آگاهی

میانگین به درصد
 ارقام ذکر شده در جدول به درصد است

جدول  -3سنجش و اندازهگیري نگرش پاسخدهندگان نسبت به مسایل محیطزیستی
گویههاي سنجش و اندازه گیري متغیر نگرش

متغیر

ما در حال رسیدن به مرحلهای هستیم که کره زمین نمیتواند بیشتر از اینها نیازهای جمعیت را برآورده سازد.
تعادل طبیعت بسیار حسا

است و به راحتی به هم میخورد.

انسآنها حق دارند که محیط طبیعی را طبق نیازهای خودشان دستکاری کنند.
دخل و تصرف انسان در طبیعت اذلب نتایج فاجعه آمیزی را به دنبال داشته است.
گیاهان و حیوانات برای این خلق شدهاند که انسان آنها را مورد بهرهبرداری قرار دهد.
نگرش برای حفظ ی

اقتصاد سالم ،باید اقتصاد با رشد متعالی داشته باشیم که توسعه صنعتی در آن تحت کنترل باشد.

انسان برای حفظ و ادامه بقا باید با طبیعت هماهنگ باشد.
کره زمین شبیه ی

سفینه فضایی است که منابع و فضای آن محدود است.

انسان نیازی ندارد که خود را با محیطزیست تطبیق دهد ،چون میتواند محیطزیست را مطابق نیازهایش از نو بسازد.
برای توسعه صنعتی محدودیتهایی وجود دارد که جامعه صنعتی ما بیش از آن نمیتواند گسترش پیدا کند.
انسان بیش از حد از محیطزیست سوء استفاده میکند.

دادههای نمودار شمارة  0نشان مهیدههد کهه  24/70درصهد از

درصد نگرشی کامالً مخالف دارند .از نگاهی کلیتر میتوان گفت

دانشهههجویان ،نگرشهههی مثبهههت و کهههامالً موافهههق رفتارههههای

که  08/00درصد نگرشی مثبت و همسو و  29/0نگرشی مخالف

محیطزیسههتی و  00/08درصههد نگرشههی موافههق دارنههد00/06 .

نسبت به مسایل محیطزیستی دارند .با توجه بهه اینکهه نگهرش

درصد نظری ندارنهد 00/36 ،درصهد نگرشهی مخهالف و 00/20

خود رفتار نیست ،بلکهه بهرای اقهدام بهه رفتهار ،در فهرد ایجهاد
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آمادگی میکند و هرچه سط این آمادگی باالتر باشهد احتمهال

است و نگرش مثبت آنهها متمایهل بهه سهمت تفکهر زیسهت-

مهیتهوان

محوری است .نگرشها به لحاظ قدرت و توان اثرگذاری بر رفتار

گفت نگرش دانشهجویان دانشهگاه پیهامنور استانکرمانشهاه ،بهه

یکسان نیستند و علهت آن نیهز در کیفیهت و ابعهاد موجهود در

لحاظ قدرت و توان اثرگذاری بر رفتار در حهد متوسهط بهه بهاال

نگرش است.

وقول آن رفتار از سوی فرد بیشتر خواهد بهود .په

نمودار  -9نوع نگرش دانشجویان نسبت به محیطزیست
نتهههایج حاصهههل از رفتهههار مسهههووالنه دانشهههجویان در زمینهههه

مسووالنه مطهابق جهدول شهماره  4عمهل شهده اسهت .طیهف

محیطزیسهت نشهانگر توجهه دانشهجویان بهه سهالمت و حفهظ

سنجش با الگو گرفتن از طیهف لیکهرت بهه ترتیهب اولویهت بهه

محیطزیست افراد در رفتارهای روزمره آنها در زندگی خهویش

مقولههای همیشه ،معمهوالً ،بعضهی مواقهع ،بهه نهدرت و اصهالٌ

میباشد .بههمین منظور برای سنجش و اندازهگیری متغیر رفتار

رتبهبندی شده است.

جدول  -4سنجش و اندازهگیري رفتار مسووالنه پاسخدهندگان نسبت به مسایل محیطزیستی
متغیر

گویههاي سنجش و اندازه گیري متغیر رفتار مسووالنه
برای حفاظت از محیطزیست به دیگران تذکر میدهم.
خبرهای محیطزیستی را دنبال میکنم.
از کاذذهای باطله استفاده مجدد میکنم (مثالً برای نوشتن یادداشت و یا پاک کردن شیشه)
در فصل سرما به جای زود روشن کردن وسایل گرمایی سعی میکنم لبا

رفتار
مسووالنه

گرم بیشتری بپوشم.

زباله های آشپزخانه را که قابل تبدیل شدن به کود هستند در باذچه میریزم.
در پایان تفری و تفرج در طبیعت زبالههای تولیده شده را جمع و داخل سطل آشغال میریزم و یا در صورت فقدان
آنها را جمع آوری و همراه خود حمل می نمایم تا در مکان مناسب تخلیه نمایم.
در هنگام مسافرت ترجی میدهم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنم.
چراغهای اضافی منزل را خاموش میکنم.
به قوانین حفاظت از محیطزیست (ممنوعیت قطع درختان ،شکار ،استفاده بی رویه از محصوالت فرعی و  )...پایبندم..
عقی ده دارم که گیاهان و جانوران نیز حق حیات دارند و در زمینه آموزش حفاظت و حمایت آنها فعالیت می نمایم.
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دادههای آماری حاصل از نمودار  2نشهان مهیدههد کهه 09/00

و به اعتقاد آنان در عملکردشهان نقهش بسهیار مههم داشهته ،در

درصد دانشجویان گزین همیشه 22/00 ،درصد معموالً04/83 ،

سط همیشه با  09/00درصد و معموالً بها  22/00درصهد ذکهر

درصد بعضی مواقع 09/60 ،درصد به ندرت و  6/23درصد اصالً

شدهاند .دانش مربوط به عمل دانشجویان ،در سط نسهبتاً بهاال

عملکرد محیطزیسهتی یها زیسهت  -محهوری دارنهد .در نهایهت

ارزیابی شد .لذا هرچه این سط به سطو بهاالتر سهوق داشهته

فاکتورهایی را که بسیاری از دانشجویان مورد تأیید قرار دادهاند

باشد ،در کیفیت محیطزیست موثرتر است.

نمودار  -2نوع رفتار مسووالنه دانشجویان نسبت به محیطزیست
بحث و نتیجهگیري
افزایش دانش ،تغییر ارزشها و ارتقای توانمنهدی ،الزمهه تغییهر

دانشجویانی که هیچ گونه آگاهی نسبت به مسائل محیطزیستی

رفتار ،توسهعه صهالحیت و مشهارکت دانشهجویان بهرای حفهظ

ندارند و یا از  02درصد دانشجویانی که آگاهی اندکی نسبت بهه

محیطزیست است تا شرایط مناسبی بهرای ایجهاد همبسهتگی و

مسائل محیطزیستی دارند ،ذافل شد .نتایج این بخش از مطالعه

هماهنگی بین دانشجویان و محیطزیست فراهم شهود ( .)00در

با بررسی صالحی و پازکینژاد ( )07مغایرت دارد چهرا کهه ایهن

این مطالعهه ،سهعی شهد تها دانهش ،نگهرش و رفتهار مسهووالنه

محققان در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که سهط دانهش

محیطزیسههتی دانشههجویان دانشههگاه پیههامنور استانکرمانشههاه

محیطزیستی دانشجویان دانشگاههای دولتی نسهبتاً بهاال اسهت.

موردبررسی قرار گیرد.

لکن با نتایج تحقیقات اگوز و همکهاران ( ،)08آکومهوالف (،)06

دانش به منزله ی

ضرورت برای انجام موفقیت آمیز فعالیتها و

تیکسوز و همکاران ( )23و نهدرلو و شهم

( )20ههمخهوانی و

ابزاری برای ذلبه بر ناآگاهی یا اطالعهات ذلهط اسهت ( )00و از

همسویی دارد .چرا که این محققان در تحقیقات خود دریافتنهد

جمله عوامل پیش بینی کننهده دذدذهه و رفتهار محیطزیسهتی

که سط دانش محیطزیسهتی دانشهجویان پهایین و یها در حهد

افراد میباشد ( .)09نتایج بررسی دانش محیطزیستی نشان داد

متوسط است .البتهه تفهاوت آگهاهیههای دانشهجویان در نقهاط

که دانشجویان دانشگاه پیامنور استانکرمانشاه دانش متوسهطی

مختلف کره زمین ،عالوه بر نقش عوامل رسانه ،فضای مجهازی،

نسبت به مسایل محیطزیستی دارند .بههطهوریکهه  26درصهد

جراید و  ...ممکن است منبع از باورهها ،فرهنهگ ،اعتقهادات و

افراد آگاهی متوسط و  22درصد آگاهی زیادی نسبت به مسایل

شرایط زیست بوم منطقه باشد.

محیطزیستی دارنهد ،کهه دانهش محیطزیسهتی بهاال منجهر بهه

طبق بررسی انجام شهده ،اکثهر پاسهخدهنهدگان صهدا و سهیما

مسؤولیتپذیری و نگرش محیط مداری یها حمایهت از

(رسههانههههای دی هداری و شههنیداری) را منبههع کسههب اطالعههات

منابع زیستی مختلف محیطی میشود .لکن نباید از  07درصهد

محیطزیستی محدود خود میدانند .ایهن نتهایج را مهیتهوان بها

احسا
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ارزیابی دانش ،نگرش و رفتار مسووالنه دانشجویان....

یافتههای بوداک و همکاران ( ،)22صالحی و پازکینهژاد ( )07و

ارتقای آگاهیهای انسان در زمینه هر موضول مورد نظر میباشد

علوی مقدم و همکاران ( )0ههمسهو دانسهت .بنهابراین بهه نظهر

امری است که کلیه انسانها بهه نحهوی بها آن مهرتبط هسهتند.

رسهانه جمعهی

بهاین ترتیب آموزش به افراد خاص ،به سنین خاص ،بهه مکهان

تأثیرگذار در این زمینه نقش بیشتری ایفا کند .کتاب ،اینترنهت

ویژه و به موضول مشخص ،محدود و منحصر نمیشود و میتواند

(فضای مجازی ) ،مجالت و مطبوعات نیز بعد از صدا و سیما بهه

به همه افرا د و موضهوعات مهرتبط شهود .اصهل عمهومی بهودن

عنههوان منههابع کسههب اطالعههات محیطزیسههتی پاسههخدهندگان

حفاظت از محیطزیست ،همگانی بودن آموزش محیطزیسهت را

برگزیده شدهاند ،بنهابراین توسهعه زیرسهاختههای شهبکهههای

در ضمیر خود نهفته دارد .از این رو آگاهسازی عمومی و آموزش

اینترنتی ،راهاندازی سایتهای مناسب در زمینه تهرویج مسهایل

جامعه در رابطه بها ارزش و اهمیهت محیطزیسهت بهرای ادامهه

محیطزیستی ،چاپ کتاب ،مجهالت و مقهاالت محیطزیسهتی و

حیات بشر امری مهم است .آموزش مباح محیطزیست و تأثیر

نیهز برگهزاری همههایشههای مههرتبط بها مسههائل محهیطزیسههت

آن بر زندگی بشر و خصوصاً نحهوه حفاظهت از محیطزیسهت در

می¬تواند در زمینه افزایش آگاهی محیطزیستی سهم به سزایی

زندگی روزمره از خانواده تا مقطع ابتدایی و سپ

دبیرسهتان و

داشته باشند.

دانشگاه به منظور فرهنگ سازی و ایجاد پایههای فرهنگی نسل

اکثر پاسهخدهندگان ( 97درصهد) تمایهل دارنهد کهه در زمینهه

جوان به عنوان مدیران و راهبران آتی کشور امری ضروری است.

محیطزیست فعالیت داشته باشهند کهه از ایهن عالقهه و تمایهل

مطالعههات نشههان مههیدهههد کههه داشههتن دانههش و اطالعههات در

میتوان برای آموزش مباحه محهیطزیسهت بهه دانشهجویان و

پیشگیری از معضالت اجتماعی اهمیت زیادی دارد .و علیرذهم

درگیر کردن آنها در مسایل محیطزیستی بهره جست .از طرف

اینکه آگاهی و دانش محیطی به تنهایی بهرای بهروز رفتارههای

دیگر اکثریت پاسخدهندگان ( 69درصد) عضو هیچ گروه حهامی

مسؤوالنه محیطی در زندگی روزمهره کهافی نیسهتند ،لکهن بهر

محههیطزیسههت نیسههتند .بهها لحههاظ نمههودن تمایههل بههاالی

پذیرش سیاستهای محیطی تأثیر به سهزایی دارنهد .همچنهین

پاسخدهندگان در زمینه فعالیت محیطزیسهت و عهدم عضهویت

تحقیقههات والنههر و همکههاران نشههان مههیدهههد کههه افههرادی از

اکثریهت پاسهخدهندگان در ههیچ گهروه حهامی محهیطزیسهت،

سیاستهای محیطی حمایت مهیکننهد کهه اطالعهات کهافی از

میتوان نتیجه گرفهت کهه اطهاللرسهانی در خصهوص تشهکیل

موضوعات محیطی داشهته باشهند و ایهن در مهورد افهرادی کهه

انجمنهای مردمی حامی محیطزیست در سهط دانشهگاهههای

مخالف سیاستهای محیطی هستند ،صادق نیست ( .)20آگاهی

میرسد صدا و سیما مهیتوانهد بهه عنهوان یه

پهیش شهرط الزم اسهت تها فهرد در زمینه

پیامنور استانکرمانشاه بسیار ضعیف میباشد.

محیطزیستی یه

طبق بررسی انجام شده اطالعات محیطزیسهتی پاسهخدهندگان

مسایلخاص به دلخواه عمل نمایهد .لهذا دانهش بهه منزله یه

در مورد شناخت از تشکلهای مردمی محیطزیست (NGOها)

ضرورت برای انجام دادن موفقیتآمیز فعالیتها قلمداد میشود

و حوزه فعالیت آنها ،گونههای منقهرض شهده جهانوری کشهور

و در سطو باالتر نیز مورد نیاز اسهت .در نتیجهه هرچهه سهط

ایههران ،شههناخت در مههورد توسههعه پایههدار و ارتبههاط آن بهها

دانههش و اطالعههات بههاالتر باشههد در چگههونگی حههل مسههایل

محیطزیست و پارکهای ملی در ایران نیز ضعیف بوده است که

محیطزیستی به کار خواهد آمد و کمبود یا فقدان آن در حکهم

بیانگر ضعف اطاللرسهانی اسهت .اطالعهات پاسهخدهندگان در

سدی اساسی برای رفتارهای مثبت محیطزیستی است.

مورد باران اسیدی ،الیهه ازن ،گازههای آالینهده ههوا ،فرسهایش

نتایج بررسی نگهرش محیطزیسهتی دانشهجویان نشهان داد کهه

خاک و نقشها و ارزشهای درختان و جنگلهها در حهد قابهل

نگرش آنان ،به لحاظ قدرت و توان اثرگذاری بهر رفتهار در حهد

قبولی بوده است (جدول  .)2آموزش که به طور عام مترادف بها

متوسط به باال است و نگرش مثبت آنها متمایل به سمت تفکر
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زیست -محوری است .نتهایج حاصهله بها مطالعهات احمدونهد و
نوریپور ( )24و مودری

اوذلو و التانالر ( )20ههمخهوانی دارد.

مرادی

تاریخ تمدن ،پاییز  ،0086سال ششم ،شماره بیسهت
و پنجم ،صفحات .077 – 060

چرا که این محققان در نتایج خودشان دریافتند که دانشهجویان

 -4محرمنژاد ،ناصر و حیدری ،عمهران" ،تهدوین الگهوی

نگرش مثبت و متوسطی به محیطزیست دارنهد .ایهن در حهالی

مدیریتی توسعه پایدار آمهوزش محهیطزیسهت بهرای

است که نتایج بررسی صالحی و همکاران ( )29نشان از نگرش و

نسههل جههوان کشههور" ،فصههلنامه علههوم و تکنولههو ی

رفتار محیطزیستی نسبتاً پایین دانشجویان دارد .نگهرشهها بهه

محیطزیست ،بهار  ،0080شماره  ،28صهفحات -77

لحاظ قدرت و توان اثرگذاری بر رفتار یکسان نیستند و علت آن

.98

نیز در کیفیت و ابعاد موجود در نگرش است.

 -0عزیزی ،وحید و همکهاران " ،تحلیهل نگهرش دانهش

یکی دیگر از نکات مورد نظهر در ایهن پهژوهش ارزیهابی مثبهت

آموزان پسر دوره متوسطه شههر همهدان نسهبت بهه

مهارت یا عملکرد محیطزیسهتی دانشهجویان دانشهگاه پیهامنور

حفاظهههت از محیطزیسهههت" ،فصهههلنامه آمهههوزش

استانکرمانشاه است .فاکتورهایی را که بسهیاری از دانشهجویان

محیطزیست و توسعه پایدار ،تابسهتان  ،0062سهال

مههورد تأییههد قههرار دادهانههد و بههه اعتقههاد آنههان در عملکههرد

اول ،شماره چهارم ،صفحات .23 – 28

محیطزیستی آنها نقشی بسهیار اساسهی داشهتهانهد ،در سهط

 -9میردامادی ،مهدی و همکاران" ،بررسی میزان آگاهی

همیشه با  09/00درصد و معموالً با  22/00درصد ذکر شدهانهد.

دانش آموزان دوره متوسطه شهر تههران از حفاظهت

دانش مربوط به عمل دانشجویان ،در سط نسهبتاً بهاال ارزیهابی

محهههیطزیسهههت" ،فصهههلنامه علهههوم و تکنولهههو ی

شد .لذا هرچه این سط به سطو باالتر سوق داشته باشهد ،در

محیطزیست ،بهار  ،0086دوره دوازدهم ،شماره ی ،

کیفیت محیطزیست مهوثرتر اسهت .نتهایج حاصهل از مطالعهات

صفحات .230 – 209

علوی مقدم و همکاران ( )0نیز نشان داد که دانشجویان دانشگاه

 -7جوکار ،گلنهاز و میردامهادی ،سهیدمهدی " ،دیهدگاه

صنعتی امیرکبیر عملکرد مثبتی در زمینه محیطزیست دارند.

دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر شیراز نسبت
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