National Studies

Vol. 22; No. 88; 2021-2022
COPYRIGHTS
© 2020 by the authors. Licensee National Studies Journal . This article is
an open access article distributed under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Investigating the Relationship Between National Identity and
Environmental Behavior among Humanities Students
in Shiraz University
Asghar Mirfardi
Dorna Salamatian
Received : 2021/6/18

. Email: Amirfardi@shirazu.ac.ir
Email: D.salamatian@gmail.com
Revised: 2021/12/8

Doi: 10.22034/RJNSQ.2021.291126.1294

Accepted: 2021/12/15

20.1001.1.1735059.1400.22.88.7.7

Abstract:
Environmental degradation threatens human life. This paper uses survey method to
investigate the environmental behavior of students of humanities in Shiraz University
(in the academic year 2019-2019) and its relationship with national identity and its
dimensions (territorial, political, historical and cultural). A total of 400 students were
selected as the sample size and cluster sampling was used. Environmental behavior
questionnaire used by Mirfardi et al. (2017) and the questionnaires of national Identity
that used by Mirfardi and Valinezhad (2018) were used. To assess the validity of the
questionnaire, construct and face validity and to evaluate its reliability, Cronbach's
alpha method was used. Data were analyzed by SPSS software. The results showed
that the environmental behavior variable had a direct and significant relationship with
the variables of national identity and the political dimension of national identity at the
level of 95% and with the historical dimension of national identity at the level of 99%.
Also, environmental behavior had a significant difference at 99% level according to
the educational level. Independent variables explained 10% of the dependent variable
changes. The result is that national identity, and especially its historical dimension,
plays an important role in responsible environmental behavior.
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چكيده
بشببر ت تی یب م کنب  .تیببم مله ب بببه بیببر یببرا تز
تخریب محیطزیسببز زگب
پیمهیش ب بر س فته محیطزیسبت تگشبوییه تبت هبها لوبیا تگسبهگ تگشب ه
تبآبه ن (سبرزمین
تیرتز ( سهل تحصیو  )1398-99تبطب ن ببه هییبز موب
فرهن ) پر تخت تسز .تآ ت  400گفر ب لنیت حوم گمیگ تآیبیم ببه
سیهس ته یخ
گمیگ یرا خیت تا متنهس به حوم گمیگ هه تگتخهب ت گ  .پرسشبنهم
تستفه تز
فته محیطزیست بکه رفتب تب تیسبط میرفبر ا همکبه ت ( )1396پرسشبنهم
ب گب ت ( )1397تسبتفه تب  .ببرتا
هییزمو ب کبه رفت تب تیسبط میرفبر ا
ت زیهب تلتبه پرسشنهم تز تلتبه سهز صی ا برتا تآییم پهیبهی ن تز همبههن
ن فها کر گبهخ تستفه ت تسز .ت هه ب سبیو گراتفبزت SPSS
گ تبزت ب
توزی تحویل ت  .یهفت هه گشه ت ک متغیر فته محیطزیست به متغیرهها هییبز موب
سبطح 99
سطح  95ص به بآب تبه یخ هییبز موّب
بآ سیهس هییز موّ
ص تبط مستلیم مآنه ت ا ت  .همچنبیم فتبه محیطزیسبت ببه تی ب بب ملطب
سطح  99ص ت تا تفه ت مآنه ت ا بی  .متغیرهها مسبتلل  10صب تز
تحصیو
بب ی بآب تبه یخ ن
تغییرتت متغیر تبست ت تبییم گمی گ  .گتیو تینک هییز موب
فته محیطزیست مسئیالگ ت .
گلش میم

كليدواژهها:

فته محیطزیست

هییز مو

تگشوییه

تگش ه تیرتز تیرت .

* دکتری تخصصی جامعهشناسی ،دانشیار بخش جامعهشناسی ،دانشکده اقتصااد ،مادیریت و ولاام اجتمااوی ،دانشا اه
شیراز ،شیراز ،ایران (نایسنده مسؤل).
** دانشجای دکتری بخش جامعهشناسی دانشکده اقتصاد ،مدیریت و ولام اجتماوی ،دانش اه شیراز ،شیراز ،ایران.
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مقدمه و طرح مسئله

یکی از مهمترین وناصر زندگی انسان ،محیطزیسات اسات .از دیادگاه جهاانی ،آب و
خاک و هاا سه ونصر اصلی محیطزیسات انساانی تلقای میشااند (طااهری و طااهری،
 .)1 :1393از زمانهای بسیار دور انسان با محیطزیسات خااد ارتطااا دایادار و مساتمر
داشته است ،اما رشد جمعیت ،دستیابی به اختراوات ولمی و حرکت باه سامت جامعاه
مدرن و صنعتی ،زمیناه بحرانهاایی را ددیاد آوردناد .در دهاههاای اخیار ،افاوون بار
بحرانهای اقتصادی ،اجتماوی ،ارزشی و سیاسی که تهدیداتی جدی محساب میشاند،
مشکالت و بحرانهای محیطزیستی نیو به فهرست بحرانهای جهانی افاووده شادهاناد
(سرمدی و معصامیفرد .)39 :1394 ،فاجعه محیطزیستی آرامش و امنیت انسان را از باین
میبرد و زندگی وی را تهدید میکند (مختاری ملکآبادی و همکاران.)2 :1393 ،
براساس گوارش وملکرد محیطزیستی کشارها در سال  ،2018ایاران رتطاه  80را از
مجماع  180کشار به دسات آورده اسات (وطاداللهیان و اسادی .)69 ،1397 ،بار اسااس
گوارش  2018سازمان ملل ،ایران یک دوازدهام از فرساایش خااک جهاان را باه خااد
اختصاص داده است؛ درحالیکه تنها یک درصد از خاک جهان به کشاارمان تعلا دارد
(درویش .)1398 ،ازنظر مفهامی ،رفتارهای محیطزیستی؛ مجماوهای از کنشهاای افاراد
جامعه نسطت به محیطزیست است که در یک دامناه گساترده ،احساساات ،تماایالت و
آمادگیهای ویژه برای رفتار نسطت به محیطزیست را در برمیگیرد (حاجیزاده میمنادی
و همکاران .)83:1393،ناع رفتار افراد با محیطزیست مایتااناد دیامادهای محیطزیساتی
گاناگانی داشته باشد .در این زمینه ،میتاان از دو گانه رفتار محیطزیستی مساواننه و
غیرمسواننه نام برد (وقیلی و همکاران.)239 :1388 ،
کنشهاا و رفتارهاای محیطزیساتی ماامن ایانکاه باار بیشاتر مسااتل و تهدیاادات
محیطزیست تأثیر میگذارند ،خاد نیو از وااملی تاأثیر مایدذیرناد (قاادری و همکااران،
 .)10 :1392دژوهشهای گاناگان نشاان دادهاناد کاه واامال گانااگانی بار رفتارهاای
محیطزیستی تأثیر دارند که ازجمله آنها میتاان به هایت ملی (کارگاووسی و همکااران،
145: 2019بریک و همکاران 226 :2017 ،و دراتی و همکاران )176 :2017 ،اشاره نماد.
یکی از مفاهیم اساسی که انسان در طال زندگی فاردی و اجتمااوی خاایش باا آن
درگیر باده است ،هایت است .ازنظر جامعهشناسان ،هایت از طری زندگی در جامعاه
و مقایسه فرد با دی اران و یاافتن شاطاهتها و تفاوتهاا باه دسات میآیاد (گالبای و
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همکاران .)101 :1393 ،یکی از مهمترین ابعاد هایت ،هایت ملای اسات .هایات ملای،
مجماوهای از احساسات مثطت نسطت به وااملی است که منجر به ایجاد هایتبخشی و
یکپارچ ی مردم در سطح یک کشار میشاد (اکطاری و وویاوی .)280 :1386 ،دااردی و
ویلس ( )2007هایت ملی را بخش مهمی از هایات میدانناد کاه منجار باه شناساایی
ویژگیهای سیاسی و فرهن ی افراد در جامعه میشاد .هایت ملی ،دارای ابعاد مختلفای
ازجمله فردی و جمعی است .هایت ملی در بعد فاردی باه ساؤال مان کیساتم داسا
می دهد و در بعد جمعی ،به بررسی رابطه فرد باا دی اران در ساطح جامعاه میداردازد
(داردی و ویلس.)68 :2007 ،

محیطزیست بهوناان امانتی از نسلهای آینده و مهمترین منابع ططیعی ملی برای اداماه
زندگی انسانها در یک سرزمین ،نیازمند تاجه ولمی و وملی است و با تاجه باه جای ااه
آن در زیستبام یک ملت ،میتااند دیاند دایایی با هایت ملّی در یک گساتره سارزمینی
داشته باشد .محیطزیست و منابع ططیعی از مهمترین منابع زیستی مردم یک سرزمین است
و داسداشت آنها نیازمند هم رایی در ن رش و رفتار مردم درباره این منابع است .اهمیت
منابع ططیعی و محیطزیستی در جهان امروز بهگانهای است که به استناد برخای مطالعاات
(کاظمی1373 ،؛ فرجی و رنجطر حیدری1396 ،؛ منشاادی و اسامیعلزادگان )1396 ،رقابات بار
روی منابع آب و خاک ریشه برخی از اختالفات ،درگیریها و ژتادلیتیک باین کشاارهای
همجاار است .با تاجه به اهمیت هایت ملی و محیطزیست ،تطیین دیاند بین هایت ملای
و رفتار زیستمحیطی نیازمند بررسی ولمی است.
در دیاند با هایت ملی و رفتار محیطزیستی ،و با ن اهی به برداشت بنیادی به مناافع
جمعی (در زمینه محیطزیست) و همطست ی در گساتره سارزمینی (هایات ملّای) ایان
انتظار وجاد دارد که اقشار و گروههاای مختلاب بهتناسا میاوان هایات ملای خااد،
رفتارهای محیطزیستی متفااوتی را باه نماایش میگذارناد .دانشاجایان باهوناان ططقاه
دیشرو ،دیشاهنگ و بانشاا جامعه میتاانند نقش مهمی درزمینهی رفع و یا کاهش دامنه
مساتل اجتماوی ازجمله مساتل محیطزیستی داشته باشند .دانش اه شیراز باهوناان یکای
از بورگترین و جامعترین دانش اههای کشار کاه حادود  19هاوار دانشاجا (دانشا اه
شیراز )1399 ،از اقصی نقاا ایران بهویژه اساتانها و شهرساتانهای همجااار در آن باه
تحصیل میدردازند ،میتااند نقش مهمی درزمینهی رفتاار محیطزیساتی و مشاارکت در
برنامههای آمازشی ،دژوهشی و اجرایی مارتطط باا محیطزیسات ایفاا نمایاد .ازایانرو،
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دژوهش کنانی ،بر آن باده است تا به شناسایی ولمای وماعیت رفتاار محیطزیساتی و
رابطه آن با هایت ملی و ابعاد آن در میان دانشجایان رشتههای ولاام انساانی دانشا اه
شیراز بپردازد و به این درسش داس دهد که :آیا رابطه معناداری بین ابعااد هایات ملای
(سرزمینی ،سیاسی ،تاریخی و فرهن ی) دانشاجایان رشاتههای ولاام انساانی دانشا اه
شیراز و رفتار محیطزیستی آنان وجاد دارد؟ افوون بر این ،درسشهایی دربااره ارتطااا
بین متغیرهای آمازشی و جمعیتشناختی و همچنین ططقه اجتماوی (بهوناان متغیرهای
فروی) ،از یکسا ،و رفتار محیطزیستی دانشاجایان رشاتههای ولاام انساانی دانشا اه
شیراز ،از سای دی ر ،در این مقاله مطرح و مارد ارزیابی قرار گرفتهاند.
مروری بر تحقيقات پيشين

باوجاد مطالعات گاناگانی که درباره هایت ملای و رفتاار محیطزیساتی انجاام گرفتاه
اساات ،دیانااد بااین رفتارهااای محیطزیسااتی و هایاات ملاای تاااکنان کمتاار ماردتاجااه
دژوهش ران بااده اسات .باا تاجاه باه مشاکالت محیطزیساتی و مارورت شاناخت
زمینههای گاناگان مرتطط با رفتارهای محیطزیستی ،شناخت رابطه هایت ملای و ابعااد
آن با رفتارهای محیطزیستی یک نیاز ولمی است.
مطالعات گاناگانی در زمینه محیطزیست در ایران انجام شاده اسات ،بارای نماناه
میتاان به مطالعه رابطه احساس مسوالیت اجتماوی و دای ااه اقتصاادی -اجتمااوی باا
رفتار محیطزیستی (مختااری ملکآباادی و همکااران1393 ،؛ ابلیااتیس و همکااران2010 ،؛
میرفردی1395 ،؛ میرفردی و همکاران ،)1396 ،دینداری و ن رش محیطزیستی (میرفاردی،
 ،)1397تفاوت جنسیتی در تاجه به گانههای زیستی ططیعی (صالحی و همکااران1394 ،؛
بنیفاطمه و همکاران ،)1392 ،مشارکت مردم در حفظ منابع ططیعای (دهقاانی و همکااران،
 )1398اشاره نماد.
همچنین در زمینه هایت ملّی مطالعات گاناگانی انجام شده است که هایت ملای را
در دیانااد بااا متغیرهااایی چااان جنساایت (میرفااردی و ولینااژاد ،الااب  ،)1396دیاانداری
(ذوالفقاری1386 ،؛ میرفردی و ولیناژاد ،ب ،)1396ادبیاات و ماتن ادبای (رست ارفساایی و
اثنیوشری1384 ،؛ کمالی و همکاران1400 ،؛ دژوهشنیا و جعفری1400 ،؛ ذوالفقااری)1386 ،
و سرمایه اجتماوی (میرفردی و ولینژاد )1397 ،مارد تحلیل قرار دادهاند.
طاهری دمنه و همکاران ( )1394در مقالهای مفهام تصاویر آیناده باهوناان سااخت
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هایت اجتماوی را مارد تحلیل قرار دادهاند و نتیجه گرفتند که خاانش ناین از هایات
که به آینده میدردازد ،ازنظر سازش با اقلیم جاامع در حال گذار همچان جامعه ایرانای
و همچنین ازنظر مشارکت جاانان در ساخت دهی به این خاانش از تاان انسجامبخشای و
هایت آفرینی بانیی برخاردار است.
برخاای از مطالعااات نیااو بهگانااهای بااه دیانااد و ارتطاااا وناصاار هااایتی و رفتااار
محیطزیستی درداختهاند .بارای نماناه رسات ار و ملکای ( )1396دریافتناد کاه هایات
فرهن ی نقش مهمی در تالید و تازیع محصانت سازگار با محیطزیست دارد .فیرتسچ
و همکاران )2018( 1نشان دادند که هایت بر داس های مسواننه رفتار محیطزیساتی و
بحران محیطزیستی اثرگاذار اسات .اسافندیاردار و همکااران ( )1399در دژوهشای در
شهر کرمان دریافتند بین هایت ملی و فرهنگ محیطزیستی ارتطاا معناداری وجاد دارد
و این ارتطاا در بین میانسانن و ساالمندان قاایتر از جااناان بااده اسات .صاالحی و
دازوکی نژاد ( )1393در تحقیقی دریافتند که دانشجایان دانشکدههاای ولاام مهندسای،
ولام دوشکی و منابع ططیعی دانش اه مازنادران از رتطاههای باانتری از داناش و رفتاار
محیطزیستی در مقایسه با دی ر دانشکدهها برخاردارناد .بری ار ( )2019نشاان داد کاه
هایت اجتماوی نهتنها بهوناان یک ویژگی فردی بلکاه باهوناان یاک مؤلفاه اصالی در
ن راناای و رفتااار محیطزیسااتی ،نقااش مهماای دارد .کااارگکاوزی و همکاااران ()2019
دریافتند که هایت ،روابط بین ارزشهاای زیساتکره و هنجاار شخصای ،ن ارشهاا،
هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده را تعدیل مایکناد .درویاش نااری ،کریمای و
مربای هااروی ( )1398و میرفااردی ( )1395دریافتنااد کاه خصاصاایات فااردی و ططقااه
اجتماوی افراد بر رفتار محیطزیستی مسواننه اثرگذار است.
مرور مطالعات نشان داد که دیاند بین متغیرهای هایتی و بهویژه هایت ملی و رفتار
محیط زیستی در گستره ملی کمتر ماردتاجه قرار گرفته است .بنابراین ،انجام مطالعااتی
که سیمای این تعامل را نشان دهند مرورت دارند.
چارچوب نظری

شکلگیری مفهام هایت ملی را میتاان با شکلگیری دولت -ملت به معناای اماروزی
همزمان دانست .هایت ملی ،به معنای ن رش مثطت و احساس تعهد به نمادها و وناصر
1.Fritsche, Barth, Jugert, Masson & Reese.
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مشترک در یک اجتماع ملی است و از مهمترین نمادهای آن میتااان باه تااری  ،دیان،
آدابورسام و ادبیات یک ملت اشاره کرد (دیش اهیفرد و دانب.)88 :1387 ،
به باور اسمیت ( )1383ارزشها ،سنتها و نمادهای تاریخی یک سرزمین دایاههای
بنیادینی برای هایتیابی افراد آن سرزمین و جامعه است .وی هایت ملی را جاای وین
مفهام آگاهی ملی کرد؛ ازنظر وی ،برای فهم کامل هایت ملی باید تعادل بین اجوای آن
یعنی تعادل بین سطاح جمعی و فردی و بین تداوم و تغییر هایات روایات شااد .وی
معتقد است که دیشینه واژه هایت ملی به دوران معاصر برمیگردد که بهصارت گسترده
در سدههای هجدهم تا بیستم در قالا واژگاان «آگااهی ملای» و ساپس «مانش ملای»
مارداستفاده قرار گرفتهاند .اسمیت ،حقاق قانانی و وظایب مشترک ،سرزمین تااریخی،
اساطیر و خاطرههای تاریخی ،اقتصاد مشاترک و فرهناگ تاادهای مشاترک را باهوناان
ویژگیهای اساسی هایت ملی برمیشمارد (اسمیت .)29 :1383 ،میلر نیاو اشاتراک افاراد
جامعه در ویژگیهایی را زمینه ددیدار شدن هایت ملی میداند .با این برداشت ،هایات
ملی در درتا چنین ویژگیهای مشترکی که گانهای از حس تعل افراد به یکادی ر را در
دی دارد ،ددیدار میشاد .در ن اه میلر این ویژگیهای مشاترک هماان فرهناگ وماامی
مشترک است (میلر .)25 :1995 ،ازنظر میلر ،کاملترین شکل هایت ملی در مفهام ملات
تطلار یافته است و این مفهام در ذهن تمام افراد جامعه بهصارت مشاترک وجااد دارد.
وی دنج ویژگی برای هایت ملی بر شمرده اسات :باورهاای مشاترک ،تاداوم تااریخی،
هایت فعال ،سرزمین و مکان مشاترک و فرهناگ وماامی مشاترک (میلار.)25 :1995 ،
داردی و ویلس نیو ،هایت ملی را هم دارای بُعد فردی و هم جمعای میدانناد؛ در بُعاد
فردی ،این نکته را که ما بهوناان افراد ،چه کسی هستیم روشان میساازد؛ و در حالات
جمعی ،به ما کمک میکند که خادمان را در ارتطاا باا جامعاو وسایعتر ،تعریاب کنایم
(داردی و ویلس.)68 :2007 ،
یکی از نظریهدردازان شناختهشده درباره هایات ،گیادنو اسات .باه بااور گیادنو ،در درتاا
بازاندیشی اجتماوی در دوران ناین رفتارهای اجتماوی ،دیاسته مارد بازبینی قرار میگیرند و باا
بهرهگیری از اطالوات ناین ،رفتارها و ن رشها مارد بازاندیشی قرار میگیرند .گیدنو با مقایسه
کردن جاامع سنتی و مدرن در زمینه گروههای مرجع و ومعیت انساجام اجتمااوی ،اساتدنل
میکند که گاناگانی مراجع هایتساز ،فرآیند هایتسازی را دشاار میکند .وی بر ایان بااور
است که در جاامع سنتی ،افراد در واحدهای اجتماوی کاچک ،ولی منسجمتر قرار میگرفتند و
هایتیابی آنها نیو در همان چارچاب محدود انجام میشد؛ ولی در درتا مدرنیته و گساترش
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فضای اجتماوی ،هایتیابی در چارچاب محدود و معین اجتماوی ،کمرنگ میشاد و انسانها
از گسترههای بیشتری هایتیابی میکنند(گیدنو .)47 :1378 ،گیدنو فرد را در جریان هایتیاابی
خاد ماجادی تنها منفعل و دذیرنده در نظر نمیگیرد ،بلکه میگاید فرد در این فرآیند ،به تفسیر
هایت خایش میدردازد؛ گیدنو تأکید میکند که این تعریب چندداره و گسسته نیست ،بلکاه از
مقداری ثطات و استمرار برخاردار است (گیدنو .)81 :1378 ،بر اساس اندیشه گیدنو میتاان فرد
را در جریان رشد هایت ملیاش ماجادی دانست که باه تفسایر هایات خاایش میداردازد.
اندیشههای گیدنو درباره هایت و هایتیابی نشان ر این است که در دوران نااین ،گروههاای
مرجع هایتیابی گسترشیافته و افراد در درتا از جاکندگی زمانی -مکاانی خااد را از فضاای
محدود دیشین جدا کرده و از زمینههای گاناگانی برای ددیدارسازی ویژگیهای هاایتی خااد
بهره میگیرند.
ازنظر جنکینو هایت اجتماوی وطارت است از «شیاههایی که بهواساطه آنهاا افاراد و
جماوتها در روابط اجتماوی خاد از افراد و جماوتهای دی ر متمایو میشااند .هایات
اجتماوی ،برقراری و متمایو ساختن نظاممند نسطتهای شطاهت و تفاوت میان افراد ،میاان
جماوتها ،و میان افراد و جماوتهاست .شطاهت و تفاوت با هم هستند» (جنکیناو1381 ،
 .)3 :به سخن دی ر ،به باور جنکینو ،هایت هم ویژگی همانندی و هم ناهمانندی را در بر
دارد (جنکینو .)5 :1381 ،بااینوجاد ،این دو بهتنهایی راه شا نخااهد باد؛ چراکاه بادون
تاان شناختن این شطاهتها و تفاوتها ،هایت معنایی نمییاباد .داس فعال «شناساایی»،
نزمه هایت است .بر این اساس میتاان تعریب و تکاین هایت ملی افراد ازنظار گیادنو
و جنکینو را در تعامل با دی اران و اجتمااع دانسات؛ اجتمااوی کاه دربردارناده مناابع و
سرمایههای اجتماوی گاناگانی است که میتاانند شرکتکنندگان را در دیاند و تعامال باا
یکدی ر قرار دهند تا به دی یری اهداف جمعی بپردازند.
کاستلو نیو با در نظر گرفتن رابطهای تعارضآمیو میاان ابعااد هایات جمعای ،مامن
دذیرش وجاد رابطه بین انااع هایتهای قامی ،ملّای و فراملای؛ آنهاا را در تعاارض،
تأثیر و تأثر بر یکدی ر قلمداد میکند (کاستلو.)84 :1380 ،
استاارت هال ،با در نظر گرفتن ددیدهی جهانیشادن باهوناان وااملی کاه میتااناد
هایت ملی را به چالش بکشد؛ بیاان مایدارد از طریا تغییار سااختارها و فرآینادهای
هماهنگکننده زمان و فضاست که جهانیشدن میتااند قادرت تأثیرگاذاری بار هایات
ملّی را دارا باشد (هال .)15 ،2000 ،درواقع ،هاال ،هایات ملّای را تحات تاأثیر شارایط
اجتماوی میداند که در درتا تحانتی چان جهانیشدن دچار دگردیسی میشاند.
دیتر برگر و تاماس لاکمان سااختارهای اجتمااوی تااریخی ویاژه را زمینهسااز دیادایش
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گانههای هایت میدانند .این برداشت به هایت از ن ااه دیاالکتیکی باه دیاناد باین فارد و
جامعه سرچشمه میگیرد .به باور برگر و لاکمان در آغاز اوضاا جامعاه ،خااد را باهوناان
یک کلیت اجتماوی میسازند و در گام دوم ،جامعه ددیدار شده ،افراد را باازدردازی میکناد.
جهان زندگی روزمره هم از سای اوضا جامعه بهوناان یک واقعیت مسلم ان اشته میشااد
و هم به ددیدار شدن اندیشهها و کردارهای انسانها یاری میرساند .واقعیت زندگی روزماره
در چارچاب گانههایی از نودیکی و دوری مکانی و زمانی تاسط انسانها تجربه میشااد و
به نسلهای بعدی منتقل میشاد .با این برداشت ،جامعه نماادی از تجرباهها و روایتهاایی
از گذشته و آینده انسانهاست .زنادگی اجتمااوی دربردارناده شاناخت انساانها از خااد و
دی ران است که به این شناخت ،هایت میگایند .این شناخت ،سرشار از برداشتها دربااره
گذشته ،اکنان و آینده است (برگر و لاکمان.)36 :1375 ،
هایدگر زمینههای جغرافیایی و بامشناختی را سازهای بنیادین برای هایت ملی میداناد .باه
گفتاری دی ر ،دیاند گاهری انسان با خاک و زمینههای بامشاناختی در ددیادار شادن هایات
ملی کارساز است (معینی ولمداری.)13 :1381 ،
نظریه رفتار برنامهریویشده که در ابتدا تاسط فیش باین و آیون تحت ونااان «فعالیات تفکار
شده» مطرح شد ،بر این فرض استاار است که افراد منطقای بااده و دایش از درگیاری در وملای
خاص؛ دیامدهای آن را ارزیابی میکنند .بار دایاه ایان نظریاه ،نیات رفتااری نقاش مساتقیمی در
شکلگیری رفتار دارد .نیت رفتاری خاد وابسته به ن رش ،هنجارهای ذهنی و کنتارل رفتااری در
جامعه است (آیون .)1 :2004 ،در این نظریه وامل ن رش نسطت به رفتار ،به ارزیابی فرد از مطلاب
یا نامطلاب بادن انجام رفتار ویژه برمیگردد .وامل هنجار ذهنی نیو بهوناان فشار اجتمااوی درک
شده برای انجام دادن یا انجام ندادن رفتار است .از سای دی ر ،وامل کنترل رفتاری درک شاده باه
میوان ادراک شخص از آسان بادن و یا دشااری انجام رفتاری ویژه مرباا است .بار اسااس ایان
برداشت ،افرادی که میوان درجه بانتری از کنترل را دارند ،احتمال بیشتری برای انجام رفتار ویژه را
خااهند داشت (نعیمی و همکاران .)101 :1397 ،تطیین رفتارهای محیطزیستی با استفاده از این نظریه
در دژوهشهای گاناگان (تایلار و تااد ،1997 ،فیلادینگ و مکدونالاد ،2008 ،کلااکنر،2013 ،1
باتیتواگیاس و مالسیاس )2015 ،2مارد استفاده قرار گرفته است.
با تاجه به نظریههای معرفی شده ،چارچاب نظری ترکیطی برای تطیین فرمیههای دژوهش باه
1. Klockner
2 . Botetzagias, & Malesios
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کار گرفته شده است .بر اساس رفتار برنامهریویشده و باور تحلیلی این نظریه به اهمیت جای اه و
کارکرد ن رش ،هنجارهای انتواوی و رفتار ادراکشده در رفتارهای فردی و اجتماوی از این نظریاه
میتاان برای تطیین جای اه ایستارهای وابسته به هایت ملای در رفتارهاای زیساتمحیطای بهاره
گرفت .از سای دی ر ،بحث هایت ملی در دیدگاه نظریهدردازانی چان میلر که فرهناگ وماامی
مشترک را دیشزمینه هایت ملی دانسته است ،دیدگاه اسمیت که بر سارزمین تااریخی ،اسااطیر و
خاطرههای تاریخی ،فرهنگ تادهای مشترک ،حقاق قانانی و وظایب مشترک و اقتصااد مشاترک
تأکید کرده است ،دیدگاه هایدگر که بر زمینههای بامشناختی هایت تأکید نماده است و همچناین
دیدگاه گیدنو درباره تأثیر از جاکندگی زمانی -مکانی و هایتیاابی در شارایط بازاندیشاانه دوران
ناین میتاانند برای تطیین فرمیه هایت ملی و نقش آن در رفتار محیطزیستی به کار گرفته شاند.
همچنین ،برای تطیین ابعاد گاناگان هایت ملی میتاان از نظریه اندیشمندانی چان اسمیت ،میلر و
رویکرد ساخت واقعیت اجتماوی برگر و لاکمان بهره گرفت .ایان نظریاهداردازان بهگاناهای بار
بسترهای اجتماوی ،تاریخی و سرزمینی ددیدار شدن هایت تأکید دارند .بر دایه نظریههای یادشده،
مدل زیر به دست آمده است:
متغیر وابسته و ابعاد آن

متغیرهای مستقل و ابعاد آنها

مصرف انرژی

بعد سرزمیني
بعد سیاسي
بعد تاریخي

هویت ملي
رفتار محیطزیستي

بعد فرهنگي
رشته

ویژگي تحصیلي

مقطع
مصرف بهینه و
استاندارد

طبقه اجتماعي

شکل شمارهی  :1مدل تحلیلي پژوهش
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فرضيههای تحقيق
فرضيه اصلی

اول :بین هایت ملی و رفتار محیطزیستی دانشجایان رشتههاای ولاامانساانی دانشا اه
شیراز رابطه معناداری وجاد دارد.
فرضيههای فرعی

 -3-1بین بعد سرزمینی هایت ملی دانشجایان رشتههای ولامانسانی دانش اه شایراز و
رفتار محیطزیستی آنان رابطه معناداری وجاد دارد.
 -3-2بین بعد تاریخی هایت ملی دانشجایان رشتههای ولامانسانی دانشا اه شایراز و
رفتار محیطزیستی آنان رابطه معناداری وجاد دارد.
 -3-3بین بعد سیاسی هایت ملی دانشجایان رشتههای ولامانساانی دانشا اه شایراز و
رفتار محیطزیستی آنان رابطه معناداری وجاد دارد.
 -3-4بین بعد فرهن ی هایت ملی دانشجایان رشتههای ولامانسانی دانشا اه شایراز و
رفتار محیطزیستی آنان رابطه معناداری وجاد دارد.
 -3-5بین رفتار محیطزیستی دانشجایان رشتههای ولامانسانی دانش اه شیراز با تاجاه
به ویژگیهای تحصیلی( مقطع و رشته تحصیلی) آنان تفاوت معناداری وجاد دارد.
 -3-6بین رفتار محیطزیستی دانشجایان رشتههای ولامانسانی دانش اه شیراز با تاجاه
به ططقه اجتماوی آنان تفاوت معناداری وجاد دارد.
روش پژوهش

این دژوهش ،با رویکرد کمی ،ناع تاصایفی -تحلیلای و روش دیمایشای انجاام شاده اسات.
جامعه آماری ،کلیه دانشجایان رشتههای ولامانسانی دانش اه شیراز بادهاناد کاه باا اساتفاده از
فرمال کاکران 387 ،نفر بهوناان حجم نماناه بارآورد شاد ،اماا بارای دساتیابی باه بارآوردی
دقی تر ،اندازه نمانه به  400نفار افاوایش یافات .همچناین ،از روش نماناهگیاری ططقهبنادی
خاشهای متناس با حجام بارای دسترسای باه نماناههاا اساتفاده شاده اسات .متغیار رفتاار
محیطزیستی ،با استفاده از مقیاس رفتاار محیطزیساتی بکاار گرفتاه شاده تاساط میرفاردی و
همکاران ( )1396و متغیر هایت ملی ،با استفاده از مقیاس هنجاریابی شده تاساط میرفاردی و
ولی نژاد ( )1397سنجیده شدند .اگرچه هر دو درسشنامه ،در دژوهشهای دیشاین بکاار گرفتاه
شده و دارای اوتطار و روایی نزم بادند ،در این مطالعه نیو دایایی و روایی آنهاا ماارد ارزیاابی
قرار گرفت .برای تعیین اوتطار مقیاس رفتار محیطزیستی ،از اوتطار سازه به روش تحلیل وااملی
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استفاده شده است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،آماره  KMOبارای رفتاار محیطزیساتی ()0/90
است که بیان ر کفایت اندازه نمانه است .افوون بر این ،شااخص مجاذور کاای ،بارای آزماان
کرویت بارتلت ،برای سازههاا ( )P >0/001معناادار اسات و نشاان مایدهاد کاه باین متغیرهاا
همطست ی معناداری وجاد دارد .برای تعیین دایایی مقیااس رفتاار محیطزیساتی ،از همااهن ی
درونی ابوار به روش آلفای کرونطاخ استفاده شده است که مقدار آن برابر باا  0/77بااده اسات.
اوتطار درسشنامه هایت ملی ،به شیاه اوتطار صاری برآورد گردیده است و برای ارزیابی دایاایی
نیو از مری دایایی درونی (آلفای کرونطاخ) استفاده شد که میوان آن برای متغیار هایات ملای،
برابر با 0/85باده است .دادههای دژوهش بهوسیله نرمافوار  SPSSنسخه  23تجویهوتحلیل شد.
تعریف مفاهيم

رفتار محيطزیستی (متغير وابسته)

رفتار محیطزیستی ،رفتار مثطت نسطت به محیطزیست اسات کاه در آن کنشا ر اگار از
محیطزیست حفاظت نمیکند دستکم به آن آسیطی نمیرساند (فاملی و صالحی:1392 ،
 .)138برای سنجش رفتار محیطزیستی از درسشنامه به کار گرفته شده تاساط میرفاردی
و همکاران ( )1396بهرهگیری شد .گایههای این مقیاس وطارتاند از:
جدول شمارهی  :1گویههای سنجش متغیر رفتار محیطزیستي
گویه
بعد
ردیف
1
تا چه اندازه از المپ کممصرف جهت روشنایي خانه استفاده ميکنید؟
2
تا چه اندازه هنگام شستشوی دست و صورت ،شیر آب را که نیاز نداشته باشید ،ميبندید؟
3
تا چه اندازه هنگام حمام ،دوش آب را زماني که نیاز ندارید ،ميبندید؟
 4مصرف انرژی تا چه اندازه وقتيکه از آبگرمکن استفاده نميکنید ،درجه آن را کم ميکنید؟
5
تا چه اندازه چراغ اضافي در منزل را خاموش ميکنید؟
6
تا چه اندازه درجه حرارت وسایل گرمازا را برای صرفهجویي انرژی کم ميکنید؟
7
چه اندازه بخاری اتاقهایي را که الزم نیست گرم باشد ،خاموش ميکنید؟
8
تا چه اندازه برای صرفهجویي در مصرف انرژی در خانه و خوابگاه ،از لباس
گرم در فصل سرما استفاده ميکنید؟
9
تا چه اندازه از وسایل استاندارد محیطزیستي استفاده ميکنید؟
10
تا چه اندازه زبالههای خود را تفکیک و مواد بازیافتي را جدا ميکنید؟
 11مصرف بهینه تا چه اندازه هنگام گردش در محیط طبیعي از شاخ و برگ درختان و بوتهها
و استاندارد برای پختوپز و گرما استفاده ميکنید؟
12
تا چه اندازه وسایل و لباسهایي را که استفاده نميکنید جهت استفاده دوباره به
دیگران ميدهید؟
13
تا چه اندازه از بطریهای شیشهای دوباره استفاده ميکنید؟
14
تا چه اندازه زبالههای را که در خیابان یا طبیعت ميبینید ،جمعآوری ميکنید؟
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هویت ملی (متغير مستقل)

هایت ملی از انااع هایت جمعی و به معنای احساس همطست ی با اجتماع ملای و احسااس
تعهد به آن است (احمدلا و افروغ 109 :1381 ،فاالح و همکااران .)138 :1398 ،اباوار سانجش
متغیر هایت ملی از چهار بعد سرزمینی ،سیاسی ،تااریخی و فرهن ای تشاکیل شاده اسات.
هایت ملی در درجه نخست بر محیط سرزمینی تأکید میکند .بار ایان اسااس ،ماروری
است هر ملت برای خاد یک واحد سیاسی (سرزمین مادی) داشاته باشاد (میلار:1383 ،
 .)59بعد سیاسی هایت ملی ،برگرفته از مجماوهای از هنجارها ،امیال ،خااستهها ،رفتار
و شیاه تفکر است که در طال زمان شکلگرفته و بر همطست ی اوضاای جامعاه تأکیاد
میکند (نظری .)123 :1385 ،بعاد تااریخی هایات ملای ،باه معناای وجااد وااطاب و
احساسات منفی و مثطت نسطت به شخصیتهای تاریخی ،وقایع و حاادث است (معمار،
 .)27 :1378هایت فرهن ی ،احساس یک گروه یا فرد نساطت باه یاک فرهناگ خااص
است (احمدی .)61 :1390 ،مقیاس سنجش که بر اساس مقیاس رتطهای و طیاب لیکارت
است ،برگرفته از درسشنامه به کار گرفته شده تاسط میرفردی و ولی نژاد ( )1397بااده
است .گایههای این مقیاس وطارتاند از:
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

بعد
سرزمیني

سیاسي

تاریخي

فرهنگي

جدول شمارهی  :2گویههای سنجش متغیر هویت ملي
گویه

به ایران احساس تعلق ميکنم
توهین به ایران به هر دلیلي ناراحت کننده است
در صورت امکان ایران را ترک ميکنم
من دوست دارم به لحاظ سیاسي ایران در دنیا و منطقه تعیینکننده باشد
باید در انتخابات شرکت کرد
نیازی نیست مسائل روز جامعه را پیگیری کرد
باید از اماکن و آثار تاریخي دیدن کرد
آگاهي از گذشته تاریخي کشورمان ضرورتي ندارد
خدمات امیرکبیر برای ایرانیان قابلتقدیر است
به فرهنگ کشورم افتخار ميکنم
باید به پرچم ملي کشورمان احترام گذاشت
باید از واژگان فارسي بهجای واژگان انگلیسي و عربي استفاده کرد

طبقه اجتماعی (متغير مستقل)

ططقه اجتماوی وطارت است از بخشی از جامعه که به لحاظ داشتن ارزشهای مشاترک،
منولت اجتماوی معین ،فعالیاتهاای دساتهجمعی ،میاوان ثاروت و دی ار دارایایهاای
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شخصی و آداب معاشرت ،با دی ر بخشهای جامعه متفاوت باشد (بیرو.)342 :1380 ،
ویژگیهای تحصيلی (متغير مستقل)

این متغیر با دو شاخص رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی سانجش شاده اسات .الاب -رشاته
تحصیلی شامل دورهای است که فرد آن را در دانش اه طی میکند و مهارت نزم را باه دسات
میآورد .گوینههای داس این متغیر در یک سانجه  14قسامتی شاامل مااارد «رشاته حقااق»،
«رشته ولام سیاسی»« ،رشته ولام اجتماوی»« ،رشته مدیریت» و «رشته ادبیات فارسای»« ،رشاته
ادبیات ورب»« ،رشته الهیات»« ،رشته تااری »« ،رشاته جغرافیاا» و «رشاته حساابداری»« ،رشاته
روانشناسی»« ،رشته اقتصاد»« ،رشته زبان ان لیسی و فرانسه» و «فقه و فلسفه» باده اسات .ب-
مقطع تحصیلی :مقطع تحصیلی به سطح آمازشی دانشجا گفته میشاد کاه شاامل ساه ساطح
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری اسات .گویناههای داسا ایان متغیار در یاک سانجه 3
قسمتی شامل ماارد « کارشناسی»« ،کارشناسی ارشد» و «دکتری» باده است.
یافتههای تحقيق

براساس جدول شماره سه ،بیشتر دانشجایان مارد مطالعه دانشجای رشاته مادیریت بادناد
که  12/5درصد را به خاد اختصااص دادهاناد 70 .درصاد از دانشاجایان ماارد مطالعاه در
مقطع کارشناسی مشغال به تحصیل باده و بیش از نیمی از دانشجایان ( 56/3درصد) خااد
را متعل به ططقه متاسط دانستهاند.
جدول شمارهی  :3توصیفي از ویژگيهای جمعیت شناختي پاسخگویان
متغير

رده

فراوانی درصد

متغير

رشته تحصیلي

حقوق
علوم سیاسي
علوم اجتماعي
مدیریت
ادبیات فارسي
ادبیات عرب
الهیات
تاریخ

29
23
30
50
29
16
30
30

7/2
5/8
7/5
12/5
7/2
4
7/5
7/5

رشته تحصیلي

مقطع تحصیلي

کارشناسي
کارشناسي ارشد
دکتری
کل

280
94
26
400

70
26/5
6/5
100

طبقه اجتماعي
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رده

فراوانی

درصد

جغرافیا
حسابداری
روانشناسي
اقتصاد
زبان انگلیسي و فرانسه
فقه و فلسفه
کل
بدون پاسخ
پایین
متوسط رو به پایین
متوسط
متوسط رو به باال
باال
کل
بدون پاسخ

25
31
26
26
30
23
398
2
11
39
225
106
17
398
2

6/3
7/8
6/5
6/5
7/8
5/8
99/5
0/5
2/8
9/8
56/3
26/5
4/3
99/5
0/5
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با تاجه به جدول زیر بیشتر دانشجایان ( 60/5درصاد) رفتاار مساواننه متاساطی
نسطت به محیطزیست دارند .همچنین بخش قابلتاجهی از دانشاجایان ( 49درصاد) از
هایت ملی در اندازه زیاد برخاردار باادهاناد و بخاش کمای از آنهاا از هایات ملای
معیفی برخاردار بادهاند.
جدول شمارهی  :4توصیفي مربوط به رفتار محیطزیستي و هویت ملي
سطوح متغير
کم
متوسط
زیاد
کل

هویت ملّی

رفتار محيطزیستی
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

8
242
150
400

0/02
60/48
37/5
100

35
169
196
400

8/ 8
42/2
49/0
100

برای بررسی رابطهی بین دو متغیر ططقهی اجتماوی و رفتار محیطزیستی دانشجایان
رشتههای ولامانسانی دانش اه شیراز از آزمان تحلیل واریانس یک سایه اساتفاده شاده
است .با تاجه به نتایج جدول شمارهی  ،5بین رفتار محیطزیستی دانشجایان با تاجه به
ططقه اجتماوی آنها تفاوت معناداری وجااد نادارد .همچناین نتاایج تحلیال واریاانس
یکسایه نشان داد که بین رفتار محیطزیستی دانشجایان با تاجاه باه مقطاع تحصایلی
آنها در سطح  0/001تفاوت معنااداری وجااد دارد بهگاناهای کاه باا افاوایش مقطاع
تحصیلی میوان رفتار محیطزیستی مسواننه نیو افوایش مییابد و دانشجایان کارشناسای
از دایینترین نمره رفتار محیطزیستی برخاردارند .بین رفتار محیطزیستی دانشجایان باا
تاجه به رشته تحصیلی آنان تفاوت معناداری وجاد ندارد.
جدول شمارهی  :5بررسي تفاوت میانگین رفتار محیطزیستي دانشجویان بر اساس طبقه اجتماعي،
مقطع تحصیلي و رشته تحصیلي
نام متغير فراوانی ميانگين خطای استاندارد انحراف معيار
0/77
0/039
3/19
طبقه اجتماعي 400
0/60
0/030
1/36
مقطع تحصیلي 400
3/99
0/20
7/28
رشته تحصیلي 400

F
0/62
7/26
0/88

سطح معناداری
0/64
0/001
0/57

یافتههای تحقی نشان داد که با تاجه به مقدار ماری همطسات ی  0/129و ساطح
معناداری  0/01بین هایت ملی دانشجایان رشتههای ولامانسانی دانش اه شیراز و رفتار
محیطزیستی آنان رابطه معناداری وجاد دارد .نتایج این آزمان ،نشاندهنده وجاد رابطه
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مثطت و معنادار در سطح  99درصاد ،باین دو متغیار اسات .هرچاه نماره هایات ملای
داسخ ایان افوایش یابد ،به همان نسطت نیو رفتار محیطزیستی آنها مسواننهتر اسات.
بین بعد سرزمینی هایت ملی و رفتار محیطزیستی دانشجایان رشتههاای ولاامانساانی
دانش اه شیراز با تاجه به مقدار مری همطست ی  0/029و سطح معناداری  0/56رابطه
معناداری وجاد ندارد .نتایج این آزمان ،نشاندهنده وجااد رابطاه مثطات و معناادار در
سطح  99درصد ،بین دو متغیر بعد سیاسی هایت ملّی و رفتار محیطزیساتی اسات .باا
تاجه به مقدار مری همطست ی  0/202و ساطح معنااداری  0/000باین بعاد تااریخی
هایت ملی و رفتار محیطزیستی دانشجایان رشتههای ولامانسانی دانش اه شیراز رابطاه
معناداری وجاد دارد .نتایج این آزمان بیان ر نطاد رابطه معنادار بین بعد فرهن ی هایت
ملی و رفتار محیطزیستی دانشجایان است .بیشترین همطست ی را بعد تااریخی هایات
ملی با رفتار محیطزیستی دارد.
جدول شمارهی  :6نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون بین متغیرهای مستقل و رفتار
محیطزیستي دانشجویان
نام متغير مستقل

ضریب همبستگی پيرسون

سطح معناداری

هویت ملي
بعد سرزمیني هویت ملي

*0/129
0/029

0/01
0/56

بعد سیاسي هویت ملي

*0/120

0/01

بعد تاریخي هویت ملي

**0/202

0/000

بعد فرهنگي هویت ملي

0/064

0/20

آزمان رگرسیان نشاان داد دانج متغیار در معادلاه رگرسایانی باهوناان مهامتارین
متغیرهای تطیینکننده متغیر وابسته رفتار محیطزیستی باقی ماندند .نتایج نشان داد کاه در
نخستین مرحله ،متغیری که بیشترین همطست ی تفکیکی را با رفتار محیطزیستی از خاد
نشان داد ،بعد تاریخی متغیر هایت ملی است که بهتنهایی قادر به تطیاین  0/04از رفتاار
محیطزیستی افراد ماردمطالعه است .در این معادله ،متغیر دانشاجای مقطاع کارشناسای
میوان تأثیر بیشتری از متغیرهای دی ر دارد .مقدار بتا در این رابطه برابر با  -0/32اسات.
در سامین مرحله ،متغیر دانشجای رشته ادبیات ورب وارد معادله شد .با وارد شدن این
متغیر در معادله رگرسیانی ،مقدار  R2به  0/08رسایده اسات .در مرحلاه چهاارم متغیار
دانشجای مقطع کارشناسی ارشد وارد معادله رگرسیانی شد .با وارد شدن این متغیر در
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معادله رگرسیانی مقدار  R2به  0/09رسیده است .در مرحله آخر متغیر دانشجای رشاته
جغرافیا وارد معادله شد و مقدار  R2به  0/10رسید .مقادار بتاا در ایان رابطاه برابار باا
 -0/09است.
جدول شمارهی  :7نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره متغیرهای تأثیرگذار بر روی رفتار محیطزیستي
مرحله

متغير

R

R2

.1

مقدار ثابت
بعد تاریخي هویت ملي

0/20

0/04

sig
0/000
0/000

t
27/79
4/63

B
47/94
0/54

0/22

.3

دانشجوی مقطع کارشناسي

0/27

0/07

0/000

-3/56

-5/54

-0/32

.4

دانشجوی رشته ادبیات عرب

0/29

0/08

0/000

- 2/ 4

-4/61

-0/11

.5
.6

مقطع تحصیلي کارشناسي ارشد

0/30

0/09

0/000

-2/03

-3/39

-0/18

دانشجوی رشته جغرافیا

0/32

0/10

0/000

-2

-3/08

-0/09

.2

Beta

برازش معادله رگرسیان رفتار محیطزیستی با تاجه به متغیرهای دیشاین بار اسااس
دادههای جدول  8به شرح زیر است:

Y=a+b1X1+b2X2+b3x3+b4x4+b5x5
)Y = 47/94 + 0/54 (x1) -5/54 (x2) -4/61(x3) -3/39 (x4) -3/08 (x5

براساس رابطه مذکار ،مقدار رفتار محیطزیستی( )yبه ازای تغییرات هایات تااریخی
( ،)1Xدانشجای مقطع کارشناسای ( ،)2Xدانشاجای رشاته ادبیاات وارب ( ،)3Xمقطاع
تحصیلی کارشناسی ارشد ( )4Xو دانشجای رشته جغرافیا ( )5Xتغییر خااهاد کارد .باه
بیان بهتر ،بخشی از رفتار محیطزیستی را هایت تاریخی ،دانشجای مقطاع کارشناسای،
دانشجای رشته ادبیات وارب ،مقطاع تحصایلی کارشناسای ارشاد و دانشاجای رشاته
جغرافیا تطیین میکنند .بر مطنای رابطه بان به ازای هر واحاد هایات تااریخی  ،0/54باه
ازای هر واحد دانشجای مقطع کارشناسی  ،-5/54به ازای هر واحاد دانشاجای رشاته
ادبیات ورب  ،-4/61به ازای هار واحاد دانشاجای مقطاع کارشناسای ارشاد  -3/39و
همچنین به ازای هر واحد دانشجای رشته جغرافیا میوان  -3/08به رفتاار محیطزیساتی
افووده خااهد شد .سایر متغیرهای (هایت سرزمینی ،هایت سیاسای ،هایات فرهن ای،
دانشجای مقطع تحصیلی دکتری ،دانشاجای رشاته ادبیاات فارسای ،دانشاجای رشاته
الهیااات ،دانشااجای رشااته تاااری  ،دانشااجای رشااته حسااابداری ،دانشااجای رشااته
روانشناسی ،دانشاجای رشاته اقتصااد ،دانشاجای رشاته زباان ان لیسای و فرانساه و
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دانشجای رشته فقه و فلسفه) همچنین ططقه اجتماوی دایین ،ططقه اجتماوی متاساط رو
به دایین ،ططقه اجتماوی متاسط ،ططقه اجتماوی متاسط رو به بان و ططقه اجتمااوی باان
به دلیل ودم رابطه معنادار از معادله حذف شدهاند.
نتيجهگيری

این مطالعه بر آن باده است تاا رابطاه باین متغیرهاایی چاان هایات ملای و ابعااد آن
(سرزمینی ،سیاسی ،تاریخی و فرهن ی) و رفتاار محیطزیساتی دانشاجایان رشاتههاای
ولام انسانی دانش اه شیراز را مارد تحلیل قرار دهد .رابطه متغیرهاای جنسایت ،رشاته
تحصیلی ،مقطع تحصیلی و ططقه اجتماوی نیو بهوناان متغیرهای مستقل فروای و رفتاار
محیطزیستی دانشاجایان نیاو ماردبررسای قارار گرفات .یافتاههای داژوهش نشاان ر
همطست ی مستقیم و معنادار بین هایت ملی و رفتار محیطزیستی (مسواننه) دانشجایان
است .این یافته با نتایج دژوهش اسفندیاردار و همکاران ( )1399کاه نشاان داد هایات
ملی بر فرهنگ محیطزیستی و درنهایت رفتار محیطزیستی افاراد اثار معنااداری دارد و
نتایج تحقی کارگکاوزی و همکاران ( )2019و فیرتسچ و همکاران ( )2018کاه نشاان
دادند هایت منجر به رفتارهاا و ن رشهاای مثطات نساطت باه محیطزیسات میشااد،
همخاانی دارد .همچنین این یافته با نظریه مدل رفتار برنامهریویشاده همراساتا اسات.
ازآنجاکه ن رش ،هنجارهای انتواوی و رفتار ادراکشده در شکلگیری رفتار نقش مهم و
بسوایی دارد ،دانشجایان با نمره هایت ملی بان ،بر اساس هایت ملی خااد (تاجاه باه
منفعت جمعی و مشترک) ن رش ،هنجار و ادراک مثطتی در جهات حفاظ محیطزیسات
داشته و این امر منجر به ایجاد رفتار محیطزیستی مسواننه آنان میشاد.
نتایج دژوهش نشان ر ارتطاا مثطت و معنادار ،بین بعدهای تااریخی سیاسای هایات
ملی دانشجایان با رفتار محیطزیستی است .این یافته بهویژه درباره بعد سیاسی با نتیجاه
مطالعه طاهری دمنه و همکاران ( )1394همخاانی دارد و با نظریاه اندیشامندانی چاان
میلر ( ،)1995اسمیت ( ،)1383برگر و لاکمان ( )1375همراستا اسات ،میلار بار تاداوم
تاریخی ،هایت فعال ،و فرهنگ ومامی مشترک تأکید داشت .بر دایه این نظریه ،داشاتن
تاری مشترک و هدف سیاسی مشترک منجر باه رفتارهاای مساواننه در جهات حفاظ
«مای مشترک» (هایت) میشااد .اسامیت ( )1383نیاو باه میاراث و مناافع مشاترک و
فرهنگ تادهای مشترک بهوناان بسترهای ددیدار شدن هایت ملّی تاجاه دارد .برگار و
لاکمان ( ) 1375نیو تجربه گذشته ،اکنان و دنداشات از آیناده را در فضاای تعااملی در
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شکلگیری هایت مؤثر میدانند .بناابراین ،میتااان اساتدنل کارد بُعادهای تااریخی و
سیاسی هایت ملی ،منجر به ایجاد معنای ذهنی مشترک در بین افراد یک جامعه دربااره
ماماوات گاناگان و ازجمله منابع ططیعی و محیطزیست شاده و ایان معناای ذهنای
مشترک منجر به رفتار محیطزیساتی مساواننه دانشاجایان شاده اسات؛ زیارا منفعات
ومامی جامعه ،در درتا حفظ محیطزیست معنا دیدا میکند .در این زمینه بعاد تااریخی
هایت ملی بهوناان مهمترین وامل دیانددهنده شاهروندان جامعاه ددیادار شاده اسات.
تأکید بر گذشته درشکاه ،درغرور و افتخارآمیو ایران و وجااد اندیشامندان و هنرمنادان
برجسته و سرشناس ایرانی در بین چهرههاای مشاهار سیاسای ،ادبای ،هناری ،ولمای،
فرهن ی و سیاسی منجر به ایجاد هایت تاریخی در بین شهروندان میشاد.
ازسای دی ر ،ازآنجاکه جاانان اشاتیاق زیاادی بارای مشاارکت در اماار سیاسای و
تعیین سرناشت کشار دارند ،بعد سیاسای هایات ملای بارای آناان از اهمیات زیاادی
برخاردار است .این یافته با نظریه اسمیت ( )1383دربااره اهمیات فرهناگ تاادهای و
نظریه گیدنو ( )1378و برگر و لاکمان ( )1375دربااره بازاندیشای و تجربیااتی کاه در
تعامالت اجتماوی به دست میآید ،همخاانی دارد .نتیجه تحقیا نشاان ر نطااد ارتطااا
معنادار بین بعدهای فرهن ی و سرزمینی هایت ملی با رفتاار محیطزیساتی دانشاجایان
است .یافته ،با نتیجه دژوهش رست ار و ملکی ( )1396همخاانی ندارد .به نظر میرساد
خاانشهای متفاوت فرهن ی ناشی از ناهماهن ی نهادهای فرهن ی و مناابع هایتسااز
(خانااده ،مدرسه ،دانش اه و مراجع فرهن ی ،دینی و حاکمیتی) ،در این ومعیت نقاش
دارد و مانع از هم رایی فرهن ای در باین شاهروندان مایشااد .ایان ابعااد از هایات،
نتاانستند همانند بعدهای تاریخی و سیاسی زمینه شناختی و ان یوشی نزم برای تقایت
رفتار محیطزیستی مسواننه را فراهم سازند .نتایج دژوهش گایای آن اسات کاه رفتاار
محیطزیستی دانشجایان با تاجه به مقطع تحصیلی تفاوت معناداری دارد و دانشاجایان
مقاطع بانتر از رفتار محیطزیستی مسواننهتری برخاردارند .این یافته با نتایج داژوهش
مختاری ملکآبادی و همکاران ( )1393ابلیاتیس و همکاران ( )2010سازگار است.
بر اساس این یافته ،هرچه میوان تحصیالت دانشجایان بانتر رود ،دغدغه آنان نساطت
به محیطزیست بیشتر شده و رفتار مسواننهتری درباره محیطزیست در دیش میگیرند.
نتیجه تحقی نشان داد تفاوت معناداری بین رفتار محیطزیساتی دانشاجایان رشاتههاای
تحصیلی ولام انسانی وجاد ندارد .در دژوهش صالحی و داازوکی ناژاد ( )1393کاه رشاته
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های بیشتری بررسی شده بادند ،دانشجایان دانشکدههای ولام مهندسای ،ولاام دوشاکی و
منابع ططیعی رفتار محیطزیستی مسواننهتری نسطت به سایر دانشجایان داشتهاند.
اگرچه؛ درویش ناری ،کریمی و مربی هروی ( )1398و میرفردی ( )1395دریافتناد
که ططقه اجتماوی افراد بر رفتار محیطزیستی مسواننه اثرگاذار اسات؛ اماا نتاایج مقالاه
کنانی ،گایای آن است که بین این دو متغیر ارتطاا معناداری وجاد ندارد .ایان تفااوت
میتااناد ناشای از ترکیا ططقااتی جامعاه ماردمطالعاه باشاد .بایش از  82درصاد از
داسخ ایان در ططقات متاسط رو به بان بادهاند و در ومل ،گانهای از هم نی ططقااتی
بین داسخ ایان وجاد داشته است.
هایت ملی دربردارنده واژه ملیت است که با داشتن سارزمین نمااد دیادا مایکناد.
سرزمین دارای منابع ططیعی و محیطزیست است .ن ااه باه مناابع سارزمینی در گذشاته
بیشتر ن اهی ایستا به منابع و ن اهی تاریخی به افتخارات بااد .در دوران کناانی ،ن ااه
ایستا به منابع ملی دچار دگردیسی شده است و ن رانیهایی دربااره کرانمنادی مناابع و
اندازه بازیابی آنها ددیدار شده است .اگرچه ن ااه تااریخی باا انادک دگرگاانیهاایی
همچنان در نمادار شدن و برجسته شدن هایت ملی نقشآفرین اسات ،ن ااه ایساتا باه
منابع دچاار دگردیسای شاده اسات و ن ااهی بازاندیشاانه و مااقعیتی بهانادازه مناابع
محیطزیستی و چ ان ی بهرهگیری از آنها جانشین ن اه ایستا به محیطزیست و مناابع
ططیعی سرزمینی شده است .شکلگیری سامنهاا در راساتای داسداشات محیطزیسات
نمانههایی ازاینگانه ن رانیها درباره منابع زیستی ملی و فراملی است.
ایجاد هایت ملی و مای مشترک ،زمینه هم رایی شهروندان در تاجه به والت  ،مناافع و
منابع مشترک را فراهم میسازد .محیطزیست بهوناان منطع مشترک و ارزنده شهروندان یاک
جامعه ،در درتا ن اه و کردار مسواننه آنها میتااند حفظ شاد .در هایت ملّای باه ویژگای
های تاریخی ،سیاسی ،فرهن ی و سرزمینی تاجه میشاد .ویژگی سرزمینی هایات ملای در
صارت همراهی دی ر ویژگیها ،بهویژه ویژگیهاای فرهن ای مایتااناد باه ددیادار شادن
دغدغههای زیستمحیطی و رفتار مسواننه درباره محیطزیست یاری رساند.
با تاجه به نتایج مطالعه که اهمیت هایت ملی بهویژه بعد تاریخی هایت ملای را در
رفتار محیطزیستی مسواننه نشان داد ،دیشنهاد میشاد نسطت به حفظ و تقایات ان ااره
های مفهامی و تطلیغی هایت ملی بیشازدیش در جامعه بهویژه برای جاانان اقدام شاد.
تقایت هایت ملی میتااند به تقایت حس تعل سرزمینی و گرایش به حفظ منابع ملی
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بهویژه منابع محیطزیستی بیانجامد .با تاجاه باه نقاش جنسایت و مقطاع تحصایلی در
رفتارهای محیطزیستی دیشنهاد میشاد که برنامههای آمازشای منساجم و کارشناساانه،
متناس با شرایط سنی و نسلی افراد ،تدوین گشته و تاساط نهادهاای اجتمااوی مانناد
خانااده ،مراکو و مؤسسات آمازشی و رسانههای جمعی باه اجارا گذاشاته شااد .ایان
نهادها میتاانند به گانهای هماهنگ و سامانمند نقش تکمیلی بارای تقایات رفتارهاای
مسواننه نسطت به محیطزیست داشته باشند.
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