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چکیده
نهادهای آموزش عالی ،نهادهایی هستند که انتظار میرود با ارایه آموزشهای مناسب ،آگاهی الزم براای تغییرا نگراش و رفترار دانشروویا
جهت حمایت از محیطزیست را فااهم نماید .هدف از این مطالعه ارزیابی رفتارهای (دانش ،نگاش و عملکاد) دانشوویا دانشگاه کادسرتا
در خصوص مسایل زیستمحیطی میباشد.
روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری در این پژوهش ،کلیهی دانشوویا دانشگاه کادستا بود که با استفاده از روش
نمونهگیای تصادفی طبقهای  359نفا از دانشوویا دختا و پسا ( 195نفا دختا و  164نفا پسا) بره عنروا نمونره تحقیر از برین پرن
دانشکده دانشگاه کادستا انتخاب شدند .ابزار پژوهش پاسش نامه محق ساخته بود که بارسی روایی آ توسط شش نفرا از متخصصرین
حوزه کشاورزی ،منابع طبیعی و آموزش عالی صورت گافت که پس از اصالحاتی روایی آ مورد تایید قاار گافت؛ همچنین براای سرنوش
پایایی و اعتبار آ از ضایب آلفای کاونباخ استفاده شد که به طور کلی  0/81محاسبه شد که نشا از اعتماد باالی پاسرش نامره طااحری
شده بود .همچنین توزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی تک نمونه ای ،تی مستقل ،تحلیل واریانس یرک
راهه و آزمو تعقیبی توکی) انوام شد.
نتای آمار استنباطی نشا داد؛ میزا آگاهی دانشوویا دانشگاه کادستا نسبت به مسایل زیست محیطی نسبتا باالست .در بعد نگاشری
دانشوویا دانشگاه کادستا نگاشی مثبت و مواف محیطزیست داشتند .در بعد عملکادی دانشوویا دانشگاه کادستا عملکادی قابرل
قبول و رضایت بخش در قبال مسایل زیست محیطی داشتند .همچنین بین میزا آگاهی ،نگاش و عملکراد زیسرت محیطری دانشروویا
پسا ودختا تفاوت معنیداری وجود داشت .در واقع در این مطالعه میزا آگاهی دانشوویا پسا نسبت به مسایل زیست محیطی بیش ترا
از میزا آگاهی دانشوویا دختا ،هم چنین دانشوویا پسا از نگاش و عملکاد زیست محیطی مسووالنه تای نسبت به دانشوویا دخترا
باخوردار بودند .نتای همچنین نشا داد؛ بین دانش و نگاش و عملکاد زیست محیطی دانشوویا دانشکده هرای منتخرب تفراوت وجرود

 -1دکتای تخصصی بانامهریزی توسعه آموزش عالی ،دانشگاه کادستا  ،سنندج ،ایاا (* .مسئول مکاتبات)
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داشت که در این میا میزا دانش و نگاش و عملکاد دانشوویا دانشکده منابع طبیعی نسبت به دانشوویا دانشکده هرای دیگرا براالتا
بود و دانشوویا دانشکده ادبیات و علوم انسانی میزا اگاهی پایین تای داشتند .در این تحقی نتای آمار توصیفی همچنین نشا داد که؛
مشکالت مابوط به مسایل زیست محیطی در اولویت آخا دانشوویا قاار دارد که نشا میدهد دانشوویا کم تا به مسایل محیطزیسرت
توجه دارند و بیش تا مشکالت اقتصادی ،مورد توجه آ ها است .همچنین اینتانت بیش تاین نقش را درزمینه اطالعرسانی به دانشوویا
دانشگاه کادستا در ارتباط با مسایل زیست محیطی با عهده داشته و صداوسیما در رتبه بعدی قاار داشت .به عقیده دانشوویا دانشرگاه
کادستا  ،آگاهی داد از طای رسانههای گاوهی و گنوانرد موضروعات محیطزیسرتی در کترب درسری دانرش آمروزا و بانامره درسری
دانشوویا بیش از سایا موارد میتواند در باال باد سطح آگاهیهای آ ها مؤثا واقع شود.
کلمات کلیدي :دانش ،نگاش ،عملکاد زیستمحیطی ،دانشگاه کادستا  ،دانشوویا
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Abstract
Higher education institutions, institutions that are expected to provide appropriate education, sufficient
awareness to change the attitudes and behavior of students to protect the environment. The aim of this
study was to evaluate the knowledge, attitude, and practice regarding environmental issues in the
Kurdistan university students. The research method was a descriptive survey. The student society in
this study were all students of Kurdistan University that were selected as research sample from five
schools with using of random sampling (195 females and 164 males), and Tools were a researchermade questionnaire. The questionnaire was designed to show a high reputation. As well as data
analysis using descriptive and inferential statistics (one-sample t, t-test, and ANOVA and Tukey post
hoc test) was performed. The results inferential statistics showed that the knowledge of students of
Kurdistan is relatively high compared to the environmental issues. In the Kurdistan, university
students had a positive attitude and pro-environment. University students' performance in the
dimension of Kurdistan acceptable and satisfactory performance on environmental issues,
respectively. Also among the knowledge, attitude, and practice of students, males were significantly
more environmental. In fact, in this study, the awareness of environmental issues more male students
than female students the knowledge, attitude, and practice, as well as male students than female
students, had more environmentally responsible. The results also showed that between knowledge,
attitude and behavior of college students were significantly more environmental In the meantime the
knowledge, attitude and practice of students Department of Natural Resources were higher than other
college students and the College of Literature lower level of awareness. The study descriptive statistics
results also showed that; in this study, it was found that problems related to environmental issues are
the student's last priority, which shows Students less attention to ecological problems and consider
economic problems, addressed them. The Internet has the most important role in the field of
information for students in relation to environmental issues. According to the University of Kurdistan,
awareness through the mass media and the inclusion of environmental issues in textbooks Student and
curriculum than other students can be effective in raising awareness of them.
Key Words: Knowledge, Attitude, Environmental Performance, Kurdistan University, Students
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مقدمه
تغییاات اقلیمی و به طور کلی محیط زیست یکی از بزرگتراین

آموزش دارد .اگا شهاوندا از عواقب عملکادشرا برا محریط

چالش های اقتصادی و اجتماعی عصا حاضا است؛ تا جایی کره

زیسرت آگراه باشرند بسریار پسرندیده و مناسرب ترا رفترار

محیط زیست و تغییاات زیست محیطی به عنروا برزرگتراین

خواهندکاد))5؛ هم چنین آمروزش در سرطح جامعره ،ارتقرای

چالش ثبات جهانی و یکی از مهمتاین ابعاد تحق امنیرت ملری

فاهنگ عمومی و وضع قوانین مناسب نیز می تواند مثمرا ثمرا

( )1شناخته شده است .از جمله مصادی تأثیا تغییاات زیسرت

باشد ( .)6معموالً ،افزایش دانش زیستمحیطی ،به تغییا نگاش

محیطی در امنیت ملی می توا به مواردی هرمچرو ؛ تخایرب

افااد و به تبع به تغییرا عملکراد آ هرا و درنهایرت ترأثیا برا

محیط زیسرت ،کراهش منرابع ،مهراجات ،گسرتاش بیمارهرای

سیاستهای محیطزیستی منورا میشرود ( .)7از طراف دیگرا،

خطاناك و کشنده و افزایش زمین خواری ،آب شریاین ناکرافی،

ضاورت شناخت دیدگاهها و ارزیابی دانش عمومی افااد جامعره

محصوالت کشاورزی ناماغوب ،کاهش سطح بهداشرت فرادی و

از مسایل محیطزیست ناشری از ایرن اسرت کره در بسریاری از

جمعی افااد ،شیوع فقا و نراباابای اجتمراعی ،ضرعو دولرت در

موارد ،دانش و نگاش افااد با رفتار آ ها مؤثا است ( .)8آگاهی

ایواد زیاساخت های اساسی باای مادم ،سیل ،طوفرا  ،خشرک

از میزا شناخت و نگاش عموم مادم به محیطزیسرت ،زمینره

سالی ،افزایش گاما و افزایش سطح دریاها ( )2اشاره کاد.

تأثیاگذاری با عملکاد آ ها را فااهم مری سرازد ()9؛ بنرابااین

مشکالت محیطزیستی در گام نخست ،پیامدهای زیا بار ،باای

شیوة رفتار ما درباره سیارة زمرین و منرابع آ  ،تراثیا یرفری برا

سالمت فادی انسا دارد و در گامهای بعد توسرعه اقتصرادی،

شاایط جوی خواهد داشت .اگرا بشرا در حرال حاضرا اقردامات

اجتماعی و فاهنگی او را تحت تأثیا قراار میدهرد .بره همرین

خاصی انوام ندهد ،تغییاات زیست محیطی یاد شرده ،بره طرور

دلیل ،نگاانیهای عمومی در خصوص مخراطاات محیطزیسرت

جدی محیط زیست طبیعی و کیفیت زنردگی جامعره بشرای را

در حال افزایش است .منظور از مشکالت زیست محیطی کلیهی

متاثا ساخته و آسیب های بسیار جدی را در پی خواهد داشت.

فعالیت های ماتبط با تخایب محریط زیسرت از جملره مسرایل

یکی از مهم تاین نهادهایی که در این بین تاثیا دارد ،آمروزش-

تخایب منرابع طبیعری ،جنگرل و مااترع ،آلرودگی منرابع آبری،

عالی است؛ چاا که در ارزیابی از نگراش هرای زیسرت محیطری

آلرودگی هروا و آلرودگی صروتی ،دفرع مرواد زایرد بره روش

دانشوویا  ،مهمتاین مشکالت و چالش ها ،گاایش بره ههنری-

غیابهداشتی ،جمع آوری نامناسب و تفکیک نکاد زباله ها

گاایی و دور شد از عینیت گاایری ،عردم رعایرت اطمینرا از

به منظور بازیافت و بسیاری از رفتارهای مخاب زیست محیطی

عدالت در ارزیابی و عدم تضمین امنیت در نتای گزارش ارزیابی

دیگا که همگی نیاز به تغییا در جهرت رفترار مثبرت محیطری

از دانشوویا وجود دارد ( .)10آموزش عالی می تواند اطالعرات

دارنرد .فعالیتهرای انسرا و تغییراات محیطزیسرت ارتبراط

زیست محیطی را به دست آورده و در جامعه باعث رواج تفکاات

مستقیمی با یکدیگا دارند ،بسیاری از فعالیتهای انسا تحرت

انتقادی و مستقل در این زمینه شود (.)11

تأثیا تغییاات محیطزیست است و از طاف دیگا این تغییراات

با در نظرا داشرتن اهمیرت ارتقراا آگراهی زیسرت محیطری بره

به عواقب نامناسبی خصوصاً درزمینه سالمت انسا منوا مری-

دانشوویا  ،یکی از مهمتاین عاملهایی که باید در آموزش های

شود .ازاینرو ،حذف یا دستکم کاهش این ترأثیاات و تبردیل

زیست محیطی در نظا گافت این است که تصورات ،نگاش ها و

آ ها به تأثیاات با قردرت تخایبری کرم ترا از وظرایو تمرامی

جها بینی های زیست محیطی افااد چیست و چگونه مریتروا

کشورها و ملتها به شمار میآید ( 3و  .)4مطمئنراً براای حرل

آ را اندازه گیای کاد ()12؛ اما علی رغم همره کارهرای انورام

مشکالت زیست محیطی یکری از اساسری تراین امرور افرزایش

شده در این زمینه ،به بارسی نگاش ها و دیردگاه هرای زیسرت

آگاهی و اطالعات است که این مهم مانند امرور دیگرا نیراز بره

محیطی به عنوا یک موضوع مهم پاداخته نشده است (.)9

107

ارزیابی دانش ،نگاش و عملکاد دانشوویا ....

مطالعات در مورد دیدگاه های زیست محیطی طیو گستاده ای

نتیوه تحقی مذکور نشا داد که این میزا دانرش برا میرزا

از رشته های مختلرو جامعره شناسری ،روا شناسری ،آمروزش

تحصیالت والدین دانشوویا ارتباطی نداشته و تفاوتی نیز بین

معلما و علوم زیستی را شامل می شود ( .)13 ،15،14از دهره

دانشوویا سال اول و چهارم دیده نشده است (.)20

هشتاد و نود بیش تا مطالعات در مورد نگاش ها و دیدگاه های

بوداك ( )2005در بارسی عوامل مؤثا برا نگراش و رفتارهرای

زیست محیطی کودکا و بزرگساال بیش تا حول موضروعات

زیستمحیطی  240نفا از دانشوویا دانشگاه پری بادنرد کره

مسایل خاص زیست محیطی همانند ،استفاده از انایی در خانره

نگاش و رفتارهای زیسرتمحیطی باحسرب جنسریت و محرل

و یا آلودگی ( )16بود؛ اما تالشهای صرورت گافتره در طری دو

سکونت دانشوویا متفاوت بود .عالوه برا ایرن ،نترای تحقیر

دهه اخیا ،حیطه مطالعاتی در این مرورد را توسرعه داده و ایرن

نشا داد که دانشوویا سال اول دغدغه بیش تای نسبت بره

مفهرروم شررامل نرروع و ارتبرراط بررا طبیعررت ( )17و ارزش هررای

محیطزیست داشتند ( .)24صالحی و پازکی نژاد ( )1392دانش

فاهنگی در ارتباط با محیط زیست ( )19 ،18را نیز شامل مری-

زیستمحیطی دانشوویا دانشگاههای دولتی مازندرا را مرورد

شود؛ بنابااین مطالعات متعرددی در خصروص ارزیرابی آگراهی،

ارزیابی قاار دادند .یافتههای توصیفی تحقی آ هرا نشرا داد

نگرراش وعملکرراد زیسررت محیطرری دانشرروویا در بسرریاری از

که سطح دانش زیستمحیطی دانشوویا نسبتاً باال است ،ولی

کشورهای دنیا ( )24 ،23 ،22 ،21 ،20و مطالعات اندکی نیز در

میرزا ایرن دانرش باحسرب نروع دانشرکده متفراوت اسرت.

کشور ما از جمله در شرهاهای مازنردرا  ،تهراا و چرالوس ،در

دانشوویا دانشکدههای علوم مهندسی ،علوم پزشکی و منرابع

ارتباط با اگاهی ،نگاش و عملکاد زیسرت محیطری دانشروویا

طبیعری از رتبرههای براالتای درزمینره دانرش زیسرتمحیطی

گزارش شده است ( .)25،26،27از جمله این تحقیقات عبارتنرد

باخوردار بودند (.)26

از :کوس و همکارا ( )2011در تاکیه به بارسی میزا آگاهی

علرروی مقرردم و همکررارا ( )1391آگرراهی ،نگرراش و عملکرراد

زیستمحیطی دانشوویا دریافتند کره حساسریت نسربت بره

دانشررروویا دانشرررگاه صرررنعتی امیاکبیرررا را در خصررروص

محیطزیست و آگاهی زیستمحیطی باحسب جنسریت و نروع

محیطزیست مرورد ارزیرابی قراار دادنرد .نترای نشرا داد کره

دانشکده محل تحصیل متفراوت اسرت و افراادی کره از سرواد،

مشکالت مابوط به محیطزیست در اولویت آخا دانشوویا قاار

آگاهی و حساسیت زیستمحیطی باخوردار بودند ،توانستند به

دارد و همچنین میزا اطالعات دانشوویا در این زمینه کم تا

بهتاین نحو با مشکالت زیستمحیطی مقابله نمایند؛ بنرابااین،

از  %50میباشد .با توجه به نتای تحقی پیشنهاد کادند تا یک

محققا مذکور توصیه نمودند که آموزش زیسرتمحیطی مهرم

بانامره جرامع و کامرل برهمنظور ارتقرای جایگراه فاهنرگ

تاین روش باای آموزش دانشوویا در شناسرایی و مقابلره برا

محیطزیست در بانامهریزی درسی دانشگاههای کشرور تردوین

مشکالت زیستمحیطی در تاکیه میباشد (.)22

گادد ( .)25همچنا که نتای تحقیقات گذشته نشا میدهرد

اُگروز و همکرارا ( )2010آگراهی زیسرتمحیطی  212نفرا از

هیچگونره الگروی ثرابتی براای سرطح سرواد زیسرتمحیطی

دانشوویا دانشکدههای معماری ،بانامهریزی شهای و منطقره-

دانشوویا مااکز آمروزش عرالی وجرود نردارد؛ برهعبارتدیگا،

ای ،مهندسی محیطزیست را نیز مورد ارزیابی قااردادند .نترای

میزا دانش زیسرتمحیطی دانشروویا باحسرب متغیاهرای

تحقی مذکور نشا داد علیرغم این که بسیاری از دانشوویا ،

مختلو متفاوت است .مطالعه درباره رفتارهای زیستمحیطی در

واحدهای درسی زیادی را در رابطه با محیطزیست میگذرانند،

سه دهه اخیا در بسیاری از کشورهای توسرعهیافته غابری رونرد

اما آگاهیشا از مسرایل زیسرتمحیطی محردود و مسرؤولیت

روبه رشدی داشته اسرت .اگاچره در کشرورهای توسرعهنیافته و

پذیایشا پایینتا از سطح مورد انتظار اسرت .عرالوه برا ایرن،

کمتا توسعهیافته چنین مطالعاتی صورت نگافته یا کمتا بره آ
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پاداختهشده است ،اما مسرایل زیسرتمحیطی در ایرن کشرورها

 -1نگاش دانشوویا دانشگاه کادسرتا دربراره محیطزیسرت

بیشتررا شررده و موردتوجرره اههررا عمررومی قاارگافترره اسررت.

چگونه است؟

متأسفانه در ایاا باوجود مشکالت زیستمحیطی فااوا  ،نسبت

 -2میزا دانش زیستمحیطی دانشوویا دانشرگاه کادسرتا

برره ایررن امررا کمتررا توجرره شررده اسررت و دربرراره رفتارهررای

چقدر است؟

زیستمحیطی پژوهشهای انردکی صرورت گافتره اسرت (.)28

 -3عملکرراد زیسررتمحیطی دانشرروویا دانشررگاه کادسررتا

استا کادستا (شهاستا سنندج) ازجمله شهاهایی است که

چگونه است؟

همانند دیگا شهاهای ایاا با مسایل زیستمحیطی زیادی مثل

 -4رفتار زیسرتمحیطری دانشروویا دانشرگاه کادسرتا بره

آتشسوزی جنگل ،افزایش گادوغبار در طی مهاومومهای اخیا،

تفکیک جنسیت و دانشکده چگونه است؟

مسایل مابوط به پسماند و فاضالبهای شهای و شکار غیامواز

روششناسی

حیوانات ،سدسازیهای بسیار مواجه است .درنتیوره ،آگراهی و

روش پژوهش حاضا توصیفی از نروع پیمایشری اسرت .جامعره

دانش زیسرتمحیطی دانشروویا برهعنوا یکری از مهمتراین

آماری در این پژوهش ،کلیهی دانشوویا دانشگاه کادستا بره

شاخصهای نمرایش مردنیت ملری کره بسریاری از جنبرههای

تعداد  6380بود که نمونه تحقی با استفاده از جدول مورگا و

وضرعیت زیسرتمحیطی (ماننرد مالحظرات و رفترار شخصری،

روش نمونهگیای تصادفی طبقهای ،نسبت ها طبقه به تفکیرک

توانمندی عمومی و نگاش شهاوندا محلی نسبت بره جامعره

دانشوویا دختا و پسا در دانشکدههای مختلو مشرخص شرد

پایدار) را منعکس میسازند ،شایسرته بارسری و مطالعره علمری

بهگونهای کره درنهایرت  359نفرا از دانشروویا دخترا و پسرا

است .ازآنواکه تاکنو مطالعهای در ارتبراط برا ایرن موضروع در

( 195نفا دختا و  164نفا پسا) بهعنوا نمونه تحقیر از برین

استا کادستا دانشگاه کادستا صورت نگافته است؛ ازاینرو

پن دانشکدههرای دانشرگاه کادسرتا انتخراب شردند .جردول

مطالعره حاضرا باهردف ارزیرابی دانرش ،نگراش و عملکراد

شماره  -1حوم جامعه و نمونه آمراری را بره تفکیرک جنسریت

دانشوویا دانشگاه کادسرتا در خصروص جنبرههای مختلرو

نشا میدهد:

محیطزیست صورت گافت که در این راستا سواالت زیا مطرا
گادید:
جدول  -1فراوانی جامعه و نمونه آماري دانشجویان به تفکیک جنسیت در دانشکدههاي مختلف با توجه به جدول مورگان و
نسبت هر طبقه
Table 1. Frequency of the population and statistical sample of students by divided sex in different faculties
according to Morgan table and ratio of each class

فراوانی جامعه

فراوانی جامعه

فراوانی نمونه

فراوانی نمونه

دانشجویان دختر

دانشجویان پسر

دانشجویان دختر

دانشجویان پسر

دانشکده منابع طبیعی

440

220

 25نفا ()68%

 12نفا ()32%

دانشکده کشاورزی

730

500

 40نفا ()60%

 27نفا ()40%

دانشکده مهندسی

540

1150

 31نفا ()32%

 65نفا ()68%

دانشکده علوم انسانی

1100

700

 62نفا ()61%

 40نفا ()39%

دانشکده علوم پایه

650

350

 37نفا ()65%

 20نفا ()35%

کل

3460

2920

 195نفا

 164نفا

دانشکدهها

جمع کل

 6380نفا

 359نفا
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ابزار گرادآوری دادههرا نیرز پاسرشنامه محقر سراخته رفترار

دارد .با اساس این نتای  ،مشکالت اقتصادی بیش از  69درصرد

زیستمحیطی شامل  37گویِ در سه بعد دانش زیسرتمحیطی

بود که در اولویت اول قاار گافت.

( 13گویِ) ،نگاش زیستمحیطی ( 18گویِ) و بعرد عملکرادی

همچنین باای آگاهی از نظراات دانشروویا دربراره روشهرای

( 6گویِ) در طیو  5درجهای لیتات (کامالً موافقم= ،5مروافقم=

مؤثا در آموزش محیطزیست تعداد  4راهکار بهمنظور باال باد

 ،4نظای ندارم=  ،3مخالفم=  2و کامالً مخالفم=  )1بود .بعرد از

سطح آگاهیهای مادم به پاسششوندگا ارائه شد و از آ هرا

تنظیم پاسشنامه نهایی ،بهمنظور بارسی روایی ،پاسشنامه در

خواسته شد تا موارد مؤثا را مشخص کنند .با اسراس اطالعرات

اختیار  6نفرا از کارشناسرا مراتبط (حروزه کشراورزی ،منرابع

موجرود ،ازنظرا دانشروویا اطالعرسرانی از طایر رسرانههای

طبیعی و آموزش عالی) و چندین مخاطرب معمرولی قراار داده

جمعرری مررؤثاتاین روش ( )40%شررناخته شررد و گنوانررد

شرد کره برا اعمرال باآینرد دیردگاههای آ هرا در پاسرشنامه

موضوعات زیسرتمحیطی در بانامره درسری ( )28%در اولویرت

اصالحات موردنظا ،اطمینا حاصل شد که پاسشنامه ازلحاظ

دوم ،باگررزاری همایشهررای علمرری ( )16%در اولویررت سرروم و

روایی وضعیت مناسبی دارد .پایایی پاسرشنامه نیرز برا انورام

همچنررین اختصرراص باخرری از روزهررای سررال برراای فاهنررگ

مطالعه مقدماتی با روی  30دانشوو و با استفاده از آلفای کاو

زیستمحیطی ( )15%در اولویت چهارم در جهت نهادینهسرازی

باخ معرادل  0/81بره دسرت آمرد .سرؤاالت مابروط بره دانرش

فاهنگ زیستمحیطی تعیین شد.

زیستمحیطی با ضایب  ،0/78سؤاالت بعد مهارتی و عملکادی

همچنین در خصروص منبرع اطالعراتی دانشروویا درزمینرهٔ

بررا ضررایب  0/89و سررؤاالت بعررد نگرراش زیسررتمحیطی 0/70

محیطزیست نتای آمار توصیفی نشا داد کره مهمتراین منبرع

محاسبه شد که نشا از اعتماد براالی پاسرشنامه طااحیشرده

اطالعرسانی اینتانت ( )40/4بوده است و صداوسیما ( )22/2در

بررود .بررهمنظور توزیررهوتحلیل نتررای از آمارهررای توصرریفی و

اولویت بعدی قاار داشت .منابع دیگا به تاتیرب؛ مطالعره کتراب

استنباطی (تی تک نمونهای ،تی مستقل ،آنوا و آزمرو تعقیبری

( ،)20/2موالت و مطبوعرات ( ،)7/1کارشناسرا محیطزیسرت

توکی) با استفاده از نامافرزار ( SPSS )Release 17اسرتفاده

( )6/0و دوستا و خانواده ( )4/0بوده است.

شد.

یافتههاي استنباطی

نتایج

باای بارسی سؤال اول تا سوم تحقی از آزمو تی تک نمونهای

یافتههاي توصیفی

و همچنین جهرت بارسری سرؤال چهرارم تحقیر بره تفکیرک

در بخش نگاش سعی شد تا نحوه بینش دانشوویا نسبت بره

جنسیت از آزمو تی مستقل و با تفکیک دانشرکدهها از آزمرو

مسایل محیطزیست و همچنین دغدغههای فکای دانشروویا

آنوا و تعقیبی توکی استفاده شد.

پیاامو محیط زندگی خرود و میرزا اهمیرت دانشروویا بره

سؤال اول :نگرش دانشجویان دانشگاه کردستان دربااره

حفظ و حااست از منابع زیستمحیطی مورد ارزیابی قاار گیاد.

محیطزیست چگونه است؟

به همین منظور از پاسخگویا خواسته شد تا در بین مشکالت

باای بارسی میزا نگاش دانشوویا دانشگاه کادستا دربراره

اقتصادی ،تحصیلی ،فاهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و محیطزیستی

محیطزیست از آزمو  tترک نمونرهای اسرتفاده شرد (متغیاهرا

اولویتهای فکای و عملی خود را به تاتیرب اهمیرت مشرخص

کمی) .نتای حاصرل از ایرن آزمرو در جردول  1آمرده اسرت.

کنند که نتای حاصل از آ با توجه به آمارهای توصیفی نشرا

جدول هکاشده نشا میدهد که میرانگین نگراش دانشروویا

داد که مشکالت زیستمحیطی در اولویت آخا دانشوویا قاار

( )48/56از میانگین مطلوب که  42هست ،برا تفراوت میرانگین
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 6/56بزرگتا و در سطح  99درصد ( )p≤./01معنیدار هست؛

رفتارها که در رابطه با پایداری محیطزیست اسرت ،نیرز هسرت.

این مطلب بیرانگا ایرن اسرت کره نگراش دانشروویا دانشرگاه

دولت و همچنین تشکیالت بینالمللری ،عالقهمنرد هسرتند کره

کادستا در ارتباط با مسایل زیسرتمحیطی مثبرت و براالتا از

سواد زیستمحیطی و اکولوییکی را توسعه داده ،به امید اینکره

حد متوسط هست؛ بنابااین میتوا گفت که نگاش دانشوویا

اگا به دانشوویا جنبههای زیستمحیطی را بهطورکلی آموزش

دانشگاه کادستا  ،به لحاظ قدرت و توا اثاگذاری با رفترار در

دهند ،رفتار شخصی آ هرا تغییایافتره؛ بهطوریکره بتواننرد برا

حد متوسط به باال قاار دارد و نگاش مثبت آ هرا متمایرل بره

روی زمین اثا مثبت و در مرورد اطاافشرا افکرار انتقادپرذیای

سمت تفکا زیست -محوری است .نگاشها به لحراظ قردرت و

داشته باشند و درنهایت اعتقاد با ایرن اسرت کره دانشروویا از

توا اثاگذاری با رفتار یکسا نیستند و علت آ نیز در کیفیت

ارزشها ،نگاشها و رفتارها در زنردگی ،بهخصروص در آینردهی

و ابعاد موجود در نگراش اسرت .سرواد زیسرتمحیطی فااترا از

شررغلی خررود اسررتفاده نماینررد و حررامی انگیزههررای دوسررتانه

سواد اولیره اسرت و شرامل دانرش زیسرتمحیطی ،نگاشهرا و

زیستمحیطی باشند (.)27

جدول -1نتایج آزمون  tتک نمونهاي براي بررسی سؤال اول تحقیق
Table 1- Single sample t-test results for examining the first question

تعداد میانگین

مؤلفه
نگاش دانشوویا در ارتباط با

359

مسایل زیستمحیطی

48/56

انحراف

درجه

میانگین

معیار

آزادي

مطلوب

13/72

358

42

Sig

t

0/000 9/060

تفاوت
میانگین
6/56

سؤال دوم :دانش زیساتمحیطی دانشاجویان دانشاگاه

دانشوویا ( )43/46از میانگین مطلوب که  39هست ،با تفاوت

کردستان به چه میزان است؟

میررانگین  4/46بزرگترررا و در سرررطح  99درصرررد ()p≤./01

باای بارسی میزا دانش و آگاهی دانشوویا دانشگاه کادستا

معنیدار هست؛ این مطلب بیانگا این است که میرزا دانرش و

دربرراره محیطزیسررت از آزمررو  tتررک نمونررهای اسررتفاده شررد

آگرراهی دانشرروویا دانشررگاه کادسررتا در ارتبرراط بررا مسررایل

(متغیاها کمی) .نتای حاصل از این آزمرو در جردول  2آمرده

زیستمحیطی باالتا از حد متوسط میباشد.

است .جدول مذکور نشا میدهد که میانگین دانرش و آگراهی

جدول -2نتایج آزمون  tتک نمونهاي براي بررسی سؤال دوم تحقیق
Table 2- Single sample t-test results for examining the Second question

مؤلفه
دانش و آگاهی دانشوویا در ارتباط با
مسایل زیستمحیطی

اعداد میانگین
59

43/46

انحراف

درجه

میانگین

معیار

آزادي

مطلوب

13/24

358

39

t

ig

0/00 6/8

تفاوت
میانگین
4/46
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میدهد که میانگین عملکاد دانشوویا

( )48/56از

سؤال سوم :عملکرد زیستمحیطی دانشجویان دانشگاه

نشا

کردستان به چه میزانی است؟

میانگین مطلوب که  18میباشد ،با تفاوت میانگین 30/56

باای بارسی میزا عملکاد دانشوویا دانشگاه کادستا درباره

بزرگتا و در سطح  99درصد ( )p≤./01معنیدار میباشد؛ این

محیطزیست از آزمو  tتک نمونهای استفاده شد (متغیاها

مطلب بیانگا این است که عملکاد دانشوویا دانشگاه کادستا

کمی) .نتای حاصل از این آزمو در جدول  3آمده است .نتای

در ارتباط با مسایل زیستمحیطی باالتا از حد متوسط میباشد.

جدول  -3نتایج آزمون  tتک نمونهاي براي بررسی سؤال سوم تحقیق
Table 3- Single sample t-test results for examining the Third question

تعداد میانگین

مؤلفه
عملکاد دانشوویا در ارتباط با
مسایل زیستمحیطی

48/56

359

انحراف

درجه

میانگین

معیار

آزادي

مطلوب

13/72

358

18

t

Sig

0/000 42/19

تفاوت
میانگین
30/56

سؤال چهارم :رفتار زیستمحیطی دانشاجویان دانشاگاه

بهطورکلی و به تفکیک برین میرزا دانرش و آگراهی ،نگراش و

کردستان به تفکیک جنسیت و دانشکده چگونه است؟

عملکاد زیستمحیطی دانشوویا پسا و دخترا تفراوت معنری-

باای بارسی میزا تفاوت رفتار زیسرتمحیطی در برین

داری در سطح  99درصد ( )p≤0/01وجود داشت .بهگونهای که

دانشرروویا دختررا و پسررا از آزمررو  tمسررتقل اسررتفاده شررد

در این مطالعه میزا آگاهی دانشوویا پسا نسبت بره مسرایل

(متغیاها کمی) .نتای حاصل از این آزمرو در جردول -4آمرده

زیستمحیطی بیشتا از میزا آگاهی دانشروویا دخترا برود،

است .همچنا که نترای جردول نشرا مریدهرد در مطالعرهی

همچنین دانشوویا پسرا از نگراش و عملکراد زیسرتمحیطی

حاضررا بررین رفتررار زیسررتمحیطی دانشرروویا دختررا و پسررا

مسئوالنهتای نسبت به دانشوویا دختا باخوردار بودند.

جدول  -4نتایج آزمون  tمستقل در ارتباط با تفاوت جنسیتها در رفتار زیستمحیطی
Table 4- Independent t-test results in relation to gender differences in environmental behaviour

متغیر
رفتار زیستمحیطی(کلی)

دانش و آگاهی
نگرش
عملکرد

گروه تعداد میانگین انحراف معیار
پسا

164

3/86

0/79

ز

195

3/06

0/63

پسا

164

3/85

0/93

دختا

195

2/90

0/87

پسا

164

3/88

0/87

دختا

195

3/11

0/92

پسا

164

3/82

0/96

دختا

195

3/30

0/66

N=395 ** p≤0/01 * p≤ 0/05

T

df

sig

10/51

357

0/000

9/91

357

0/000

7/99

357

0/00

5/89

280/73

0/00
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همچنین با توجه به جدول  5و  6نتای آزمرو تحلیرل واریرانس

دانشرروویا دانشررکده منررابع طبیعرری نسرربت برره دانشرروویا

یکطافره برین رفتارهررای زیسرتمحیطی دانشروویا باحسررب

دانشکدههای علوم انسرانی ،علروم پایره ،مهندسری و کشراورزی

دانشکده آورده شده است .نتای نشا داد کره در برین رفتارهرای

تفاوت وجود داشت و باالتا بود .ایرن در حرالی اسرت کره برین

زیستمحیطی بهطورکلی و ها یرک از ابعراد آ ازجملره نگراش،

دانشکدههای دیگا ازلحاظ رفتار زیستمحیطی تفاوتی مشراهده

دانرررش و عملکررراد زیسرررتمحیطی دانشررروویا بررره تفکیرررک

نشد .همچنین دانشوویا دانشکده ادبیات و علوم انسانی میزا

دانشکدههای منتخب تفاوت معنیداری وجود دارد کره در ایرن

دانش ،نگاش و عملکاد زیستمحیطی پایینتای نسبت به سایا

میا همچنا که نتای آزمو تعقیبی توکی در جدول  7نشرا

دانشکدهها داشتند؛

مرریدهررد میررزا دانررش و نگرراش و عملکرراد زیسررتمحیطی

جدول  -5توزیع فراوانی دانشکدهها
Table 5-Frequency distribution of colleges

دانشکدهها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

منابع طبیعی

37

3/94

0/78

علوم پایه

57

3/22

0/72

علوم انسانی

102

3/17

0/85

کشاورزی

67

3/30

0/76

مهندسی

96

3/34

0/71

کل

359

3/43

0/81

جدول -6نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه رفتارهاي زیستمحیطی دانشجویان برحسب دانشکده
Table 6-One-way analysis of variance analysis of environmental behaviors of students in terms of faculty

متغیر
رفتار زیستمحیطی(کلی)

دانش

نگاش

عملکاد

گروه

df

مجموع مجذورات میانگین مجذورات

بین گاوهی

4

34/20

8/55

درو گاوهی

354

203/36

0/57

بین گاوهی

4

71/15

17/78

درو گاوهی

354

300/44

0/84

بین گاوهی

4

43/11

10/77

درو گاوهی

354

300/95

0/85

بین گاوهی

4

8/17

2/04

درو گاوهی

354

253/52

0/71

F

sig

0/000 14/88

0/000 20/95

12/67

0/000

2/85

0/02
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جدول -7نتایج آزمون تعقیبی توکی در مقایسه رفتار زیستمحیطی دانشکدهها
Table 7-Results of Turkey’s post hoc test in comparison of environmental behavior of colleges

خطاي استاندارد

Sig.

*

0/108

0/00

علوم انسانی

*

0/127

0/00

کشاورزی

*

0/635

0/121

0/00

مهندسی

*

0/599

0/147

0/00

تفاوت میانگینها

دانشکدهها
علوم پایه
منابع طبیعی

0/713
0/765

بحث و نتیجهگیري
اماوزه با افزایش مسرایل زیسرتمحیطی ماننرد بحراا انرایی،

پیمایش محیط زیستی امایکا انوام داد ،آگاهی مادم از طبیعت

تغییا آبوهوا ،اتالف و تخایب منابع طبیعی و افزایش مواد زائد

و شناختشا از مسایل مابوط به محیطزیست تقایباً باال باآورد

ناشی از توسعه شهانشینی و صنعتی ،اثا انسا برا محریط نیرز

شد ( .)32در مطالعهی اتحادیه حفاظت و آموزش محیطزیسرت

موردتوجه محققا قاارگافته است؛ زیاا آ هرا بسریاری از ایرن

نبااسررکا نیررز میررزا اطالعررات مررادم درزمینررهی محیطزیسررت

معضالت را ناشی از پیامدهای مستقیم و غیامستقیم رفتارهرای

همانند این مطالعه باال بوده است ( .)33در مطالعهی دیگای که

انسا میدانند .در این راستا ،یکی از متغیاهای مهم ،دانش فاد

توسط آلپ و همکارا انوام شد میرزا آگراهی دانرش آمروزا

دربارهی مسایل زیستمحیطی است .دانش بهمنزله یک ضاورت

بارسیشده باخالف این تحقیر انردك برود ( .)6همچنرین در

باای انوام موفقیتآمیز فعالیتها و ابزاری باای غلبه با ناآگاهی

مطالعهای که توسط علوی مقدم و همکرارا انورام شرد میرزا

یا اطالعات غلط ( )29و ازجمله عوامل پیشبینی کننده دغدغره

آگاهی دانشوویا دانشگاه صنعتی امیاکبیا پرایین ارزیابیشرده

و رفتار زیستمحیطی افااد هست ( .)30ازنظرا سیاسرتگذاری

که با نتای این مطالعه همخروانی نردارد ( .)25در بعرد نگاشری

زیستمحیطی ،نهادهرای مختلفری در ایوراد و تراوی دانرش و

دانشرروویا دانشررگاه کادسررتا نگاشرری مثبررت و موافرر

رفتار زیستمحیطی نقش دارند که ازجمله آ ها مااکز آمروزش

محیطزیسررت داشررتند کرره ایررن خررود منوررا برره احسرراس

عالی میباشند .درواقع ،نظرام آمروزش عرالی یکری از نهادهرایی

مسئولیتپذیای و نگاش محریط مرداری یرا حمایرت از منرابع

است که میتواند افااد مسئول و شایسته و باخروردار از دانرش،

زیستی مختلو محیطی میشود که بامطالعه آلرپ و همکرارا

مهارت و ارزشهای زیستمحیطی را پاورش دهد .برا توجره بره

همخوانی دارد ( .)6آکوموالفا ( )2011با بارسی عوامل مؤثا برا

عدم شناخت از سطح دانش زیستمحیطی دانشوویا در سطح

آمرروزش زیسررتمحیطی  539نفررا از دانشرروویا در نیوایرره

کشررور ،دانشرروویا دانشررگاه کادسررتا در تحقیرر حاضررا

دریافت که نگاش دانشوویا نسبت به محیطزیست و مشکالت

موردبارسی قاار گافتند .در این بارسری ،دانشروویا برهعنوا

مابوط به آ مطلوب نیست که با نتای ایرن مطالعره همخروانی

یکی از گاوههای اجتماعی جامعره کره فعالیتهرای حافرهای و

ندارد ( .)23در بعد عملکرادی دانشروویا دانشرگاه کادسرتا

تخصصی آ ها بهصورت مستقیم یا غیامستقیم دارای پیامدهای

عملکرررادی قابرررلقبول و رضرررایتبخش در قبرررال مسرررایل

زیستمحیطی خواهرد برود و همچنرین برهعنوا هینفعرا در

زیستمحیطی داشتند که بامطالعه علوی مقدم و همکارا ()25

محیطزیست جهانی ،موردتوجه قاارگافتهاند ( .)31در این راستا

همخوانی دارد .در مطالعهی حاضا بین میزا آگراهی ،نگراش و

نتای ایرن پرژوهش نشرا داد کره میرزا آگراهی دانشروویا

عملکاد زیستمحیطی دانشوویا پسرا و دخترا تفراوت وجرود

دانشگاه کادسرتا نسربتاً باالسرت .در مطالعرهای کره سرازما

داشت .درواقع در این مطالعره میرزا آگراهی دانشروویا پسرا
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نسرربت برره مسررایل زیسررتمحیطی بیشتررا از میررزا آگرراهی

محیطزیستی در اولویت آخا افااد قاار دارد ،که نشرا میدهرد

دانشوویا دختا ،همچنین دانشوویا پسا از نگاش و عملکاد

دانشوویا کمتا به مسایل محیطزیست توجه دارنرد و بیشترا

زیسررتمحیطی مسررئوالنهتای نسرربت برره دانشرروویا دختررا

مشررکالت اقتصررادی ،موردتوجرره آ هررا اسررت .هاچنررد قشررا

( )24در تاکیره و

دانشوویی کشور ،قشا فاهنگی و روشنفکاا هست ،اما باخالف

باخوردار بودند .تحقیقات بنداك و همکرارا

گروس و همکرارا ( )22در تاکیره بیرا گا ترأثیا جنسریت در

جوامع توسعهیافته به دلیل پارهای مشکالت ازجملره مشرکالت

میزا آگاهی و نگاش دانشوویا بود که با نترای ایرن مطالعره

مرالی و اقتصرادی و یرا فاهنگری و اجتمراعی از پراداختن بره

همخرروانی دارد .آکومولوفررا ( )23در مطالعررهای برره ایررن نتیورره

مشکالت و معضالت محریط زیسرتی پیاامرو خرود در غفلرت

دستیافت که جنسیت است تأثیای با میزا آگراهی و نگراش

نسبی به سا میباند .درحالیکه میبایست دانشوویا به دلیل

دانشوویا ندارد که با نتای این مطالعه مطابقت ندارد .در مورد

نوع تفکا و بینش روشنفکاانه ،قشا پیشراو در اشراعه فاهنرگ

علت تفاوت بین میزا آگاهیهرای زیسرتمحیطی دانشروویا

محیطزیست در بین افااد جامعه باشرند .ایرن نتیوره برا نترای

دختا و پسا دانشگاه کادستا بره نظرا مریرسرد کره پسراا

علوی مقدم و همکارا ( )25همخوانی دارد .همچنین اینتانرت

برهطورکلی اعتمادبرهنفس براالتای دارنرد و تواناییشرا براای

بیشتاین نقش را درزمینهٔ اطالعرسانی به دانشوویا دانشگاه

تطبی داد دانستههایشا با آنچه از آ هرا پاسریده میشرود

کادستا در ارتباط با مسایل زیستمحیطی با عهرده داشرته و

بیشتا است .همچنین تفاوتی که از ابتدا بین دختاا و پسراا

صداوسیما در رتبه بعردی قراار دارد .یافترههای رهبرای (، )27

در جامعه ایاانی اعمال میشرود نیرز در ایرن موضروع بیترأثیا

بوداك و همکارا ( )24و صالحی و پاكنژاد ( )26نشا میدهد

نیست .پساا در جامعه ما آزادی بیشتای باای بیاو رفتن و

کرره تلویزیررو بیشترراین کررارباد را برراای کسررب اطالعررات

باخورد با پدیدههای مختلو طبیعری دارنرد و همرین امرا بره

زیستمحیطی دانشروویا داشرته اسرت و روزنامره در رتبرهی

آگاهی بیشتا و نگاش مثبت در خصوص مسرایل محیطزیسرت

بعدی قاارگافته است که با نتای این مطالعه همخوانی ندارد .به

منوا میشود؛ درحالیکه این تفراوت در جوامرع دیگرا وجرود

عقیده دانشوویا دانشگاه کادسرتا  ،آگراهی داد از طایر

ندارد .همچنین در این مطالعه بین دانرش و نگراش و عملکراد

رسانههای گاوهی و گنواند موضوعات محیطزیستی در کتب

زیستمحیطی دانشوویا دانشکدههای منتخرب تفراوت وجرود

درسی دانش آموزا و بانامه درسی دانشوویا بریش از سرایا

داشررت کرره در ایررن میررا میررزا آگرراهی ،نگرراش و عملکرراد

موارد میتواند در باال باد سطح آگاهیهای آ ها مرؤثا واقرع

دانشرروویا دانشررکده منررابع طبیعرری نسرربت برره دانشرروویا

شود که این نتیوه نیز با نتای رهبرای ( )27و علروی مقردم و

دانشکدههای دیگا باالتا برود و دانشروویا دانشرکده ادبیرات و

همکارا ()25همخوانی دارد.

علوم انسانی میزا آگاهی پایینتای داشتند .بوداك و همکارا

در یک بیا کلی میتوا گفت کره آگراهی ،نگراش و عملکراد

( ،)24تکررزوس و همکررارانش ( ،)21کرروس و همکررارا (،)22

زیستمحیطی دانشوویا دانشرگاه کادسرتا در سرطح نسربتاً

آکومولوفا( )23دریافتند که دانشکدههایی که ارتبراط موضروعی

مطلوبی قراار دارد امرا در برین دانشرکدههای مختلرو یکسرا

نزدیکی برا محیطزیسرت داشرتند ،دانشروویا آ هرا از دانرش

نیست .این فاضیه که دانشوویا حوزههای علوم محیطزیسرت،

زیستمحیطی باالتای باخوردار بودند که با نترای ایرن مطالعره

درك بهتای نسربت بره محیطزیسرت و مسرایل مابروط بره آ

همخرروانی دارد .درحالیکرره صررالحی و پررازوکی نررژاد ( )26و

دارند ،در تحقیقات محققین پیشین پذیافته شد و قابلتعمیم به

آگودولونوا ( )34و آگوز و دیگاا

( )20به نتیوهای خرالف آ

رسیده بودند که با نتای این مطالعه در تنراق

اسرت .در ایرن

تحقیرر مشررخص شررد کرره مشررکالت مابرروط برره مسررایل

ایررن بارسرری نیررز هسررت .ایررن امررا ،لررزوم گنوانررد آمرروزش
زیستمحیطی جامع و کارآمرد را در کرل مااکرز آمروزش عرالی
روشنتا میسازد.
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سیاسررتهای زیسررتمحیطی کشررور ،مسررتلزم ترراوی آگرراهی و

باگزاری اردوهای خاص طبیعتگادی و آشرنایی برا

آموزش زیستمحیطی در همه سرطو جامعره ایاانری اسرت .از

محیطزیست افزایش داد.

میرررا عوامرررل تأثیاگرررذار برررا گسرررتاش و تقویرررت دانرررش
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