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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
 یببرا تز      تیببم مله بب  بببه بیببر . کنبب بشببر  ت تی یبب  م  زیسببز زگبب   محیط تخریبب 

هبها لوبیا تگسبهگ   تگشب ه  تگشبوییه   تبت زیسبت   پیمهیش  ب  بر س   فته  محیط
(    تبطب  ن  ببه هییبز موب    تبآبه  ن  )سبرزمین   1398-99تیرتز )   سهل تحصیو  

لنیت  حوم گمیگ  تآیبیم   ببه گفر ب  400سیهس   ته یخ    فرهن  ( پر تخت  تسز. تآ ت  
ت گ . پرسشبنهم   هه تگتخهبتا متنهس  به حوم گمیگ خیت  یرا تز     گمیگ تستفه   

 پرسشبنهم  (  1396زیست  بکه   رفتب  تب   تیسبط میرفبر ا   همکبه ت  ) فته  محیط
( تسبتفه   تب . ببرتا 1397تب   تیسبط میرفبر ا     ب  گب ت  )ب  کبه   رفت  مو هییز

  تز همبههن   ن  برتا تآییم پهیبهی  ت زیهب  تلتبه  پرسشنهم  تز تلتبه  سهز    صی ا  
 SPSSتفبزت   سبیو  گراهه ب ت   تسز.  ت   تستفه   ب      ن فها کر گبهخ   گ  تبزت  

زیست  به متغیرهها هییبز موب  هه گشه   ت  ک  متغیر  فته  محیط تحویل ت . یهفت توزی 
 99  ص    به بآب  تبه یخ  هییبز موّب     سبطح  95  بآ  سیهس  هییز موّ     سطح 
زیسبت  ببه تی ب  بب  ملطب  ت  . همچنبیم  فتبه  محیط  ص   تبط  مستلیم   مآنه ت ا  

  صب  تز  10متغیرهها مسبتلل    ص   ت تا تفه ت مآنه ت ا بی . 99تحصیو     سطح 
 ی   بآب  تبه یخ  ن  تغییرتت متغیر  تبست   ت تبییم گمی گ . گتیو  تینک  هییز موب    بب 

 زیست  مسئیالگ   ت  .گلش میم      فته  محیط
 

 .زیست   هییز مو    تگشوییه    تگش ه  تیرتز  تیرت  فته  محیط :هاواژهكليد

                                                           
شناسی، دانشکده اقتصااد، مادیریت و ولاام اجتمااوی، دانشا اه شناسی، دانشیار بخش جامعهتری تخصصی جامعهدک *

 (.مسؤل نایسنده) شیراز، شیراز، ایران

 .شناسی دانشکده اقتصاد، مدیریت و ولام اجتماوی، دانش اه شیراز، شیراز، ایراندانشجای دکتری بخش جامعه **

mailto:Amirfardi@shirazu.ac.ir
mailto:D.salamatian@gmail.com


 1400  4ا   ا  تمه   سهل بیسز

 138 

 مسئله طرحمقدمه و 

 و آب جهاانی، دیادگاه اززیسات اسات. ترین وناصر زندگی انسان، محیطیکی از مهم
)طااهری و طااهری،  شااندمی تلقای انساانی زیساتمحیط ونصر اصلی سه هاا و خاک
زیسات خااد ارتطااا دایادار و مساتمر دور انسان با محیطهای بسیار از زمان .(1: 1393

و حرکت باه سامت جامعاه  یولم اختراوات به یابیدست ،تیاما رشد جمع داشته است،
بار  افاوون ر،یااخ یهاادهاه . درهاایی را ددیاد آوردنادزمیناه بحران ،یصنعت مدرن و

 شاند،یم محساب یجد یداتیتهد کهسیاسی و  ارزشی، اجتماوی ،اقتصادی یهانابحر
اناد افاووده شاده یجهان یهانابه فهرست بحر وینزیستی محیط یهانامشکالت و بحر

را از باین آرامش و امنیت انسان زیستی محیطفاجعه  (.39: 1394د، فر)سرمدی و معصامی
 .(2: 1393آبادی و همکاران، )مختاری ملک کندرا تهدید می وی زندگی برد ومی

را از  80، ایاران رتطاه 2018ها در سال زیستی کشارمحیطبراساس گوارش وملکرد 
. بار اسااس (69، 1397)وطاداللهیان و اسادی، کشار به دسات آورده اسات  180مجماع 
سازمان ملل، ایران یک دوازدهام از فرساایش خااک جهاان را باه خااد  2018گوارش 

علا  دارد که تنها یک درصد از خاک جهان به کشاارمان تاختصاص داده است؛ درحالی
هاای افاراد ای از کنشزیستی؛ مجماوهازنظر مفهامی، رفتارهای محیط(. 1398)درویش، 

زیست است که در یک دامناه گساترده، احساساات، تماایالت و جامعه نسطت به محیط
زاده میمنادی حاجیگیرد )زیست را در برمیهای ویژه برای رفتار نسطت به محیطآمادگی

زیساتی محیط امادهایید تاانادیزیست ماافراد با محیط رفتاراع ن(. 83:1393و همکاران،
زیستی مساواننه و از دو گانه رفتار محیط تاانیم زمینه، نیداشته باشد. در ا گاناگانی

 .(239: 1388وقیلی و همکاران، ) نام برد رمسواننهیغ
کاه باار بیشاتر مسااتل و تهدیاادات زیساتی ماامن ایانهاا و رفتارهاای محیطکنش

)قاادری و همکااران،  دذیرنادگذارند، خاد نیو از وااملی تاأثیر مایزیست تأثیر مییطمح
اناد کاه واامال گانااگانی بار رفتارهاای های گاناگان نشاان داده. دژوهش(10: 1392
، )کارگاووسی و همکاارانتاان به هایت ملی ها میزیستی تأثیر دارند که ازجمله آنمحیط
 اشاره نماد. (176: 2017و دراتی و همکاران،  226: 2017بریک و همکاران، 145: 2019

اجتمااوی خاایش باا آن ی که انسان در طال زندگی فاردی و یکی از مفاهیم اساس
شناسان، هایت از طری  زندگی در جامعاه درگیر باده است، هایت است. ازنظر جامعه
گالبای و یاد )آهاا باه دسات میها و تفاوتو مقایسه فرد با دی اران و یاافتن شاطاهت
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ترین ابعاد هایت، هایت ملای اسات. هایات ملای، (. یکی از مهم101: 1393همکاران، 
بخشی و ای از احساسات مثطت نسطت به وااملی است که منجر به ایجاد هایتمجماوه

دااردی و  .(280: 1386)اکطاری و وویاوی،  شادیکپارچ ی مردم در سطح یک کشار می
دانناد کاه منجار باه شناساایی خش مهمی از هایات میهایت ملی را ب( 2007ویلس )
شاد. هایت ملی، دارای ابعاد مختلفای های سیاسی و فرهن ی افراد در جامعه میویژگی

ازجمله فردی و جمعی است. هایت ملی در بعد فاردی باه ساؤال مان کیساتم داسا  
 ردازددادهد و در بعد جمعی، به بررسی رابطه فرد باا دی اران در ساطح جامعاه میمی

 (.68: 2007)داردی و ویلس، 
ترین منابع ططیعی ملی برای اداماه های آینده و مهموناان امانتی از نسلزیست بهمحیط

ها در یک سرزمین، نیازمند تاجه ولمی و وملی است و با تاجه باه جای ااه زندگی انسان
ساتره سارزمینی تااند دیاند دایایی با هایت ملّی در یک گبام یک ملت، میآن در زیست

ترین منابع زیستی مردم یک سرزمین است زیست و منابع ططیعی از مهمداشته باشد. محیط
ها نیازمند هم رایی در ن رش و رفتار مردم درباره این منابع است. اهمیت و داسداشت آن

ای است که به استناد برخای مطالعاات گانهزیستی در جهان امروز بهمنابع ططیعی و محیط
( رقابات بار 1396زادگان، ؛ منشاادی و اسامیعل1396؛ فرجی و رنجطر حیدری، 1373ظمی، کا)

ها و ژتادلیتیک باین کشاارهای خاک ریشه برخی از اختالفات، درگیری و روی منابع آب
زیست، تطیین دیاند بین هایت ملای جاار است. با تاجه به اهمیت هایت ملی و محیطهم

 بررسی ولمی است. محیطی نیازمندو رفتار زیست
زیستی، و با ن اهی به برداشت بنیادی به مناافع در دیاند با هایت ملی و رفتار محیط

زیست( و همطست ی در گساتره سارزمینی )هایات ملّای( ایان جمعی )در زمینه محیط
تناسا  میاوان هایات ملای خااد، هاای مختلاب بهانتظار وجاد دارد که اقشار و گروه

ططقاه وناان گذارناد. دانشاجایان باهمتفااوتی را باه نماایش می زیستیهای محیطرفتار
ی رفع و یا کاهش دامنه تاانند نقش مهمی درزمینهجامعه میدیشاهنگ و بانشاا ، دیشرو

وناان یکای زیستی داشته باشند. دانش اه شیراز باهمساتل اجتماوی ازجمله مساتل محیط
)دانشا اه هاوار دانشاجا  19ه حادود های کشار کاترین دانش اهترین و جامعاز بورگ
جااار در آن باه های همها و شهرساتانویژه اساتاناز اقصی نقاا ایران به (1399شیراز، 

زیساتی و مشاارکت در رفتاار محیط یتااند نقش مهمی درزمینهدردازند، میتحصیل می
رو، زیسات ایفاا نمایاد. ازایانهای آمازشی، دژوهشی و اجرایی مارتطط باا محیطبرنامه
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زیساتی و دژوهش کنانی، بر آن باده است تا به شناسایی ولمای وماعیت رفتاار محیط
های ولاام انساانی دانشا اه رابطه آن با هایت ملی و ابعاد آن در میان دانشجایان رشته

داس  دهد که: آیا رابطه معناداری بین ابعااد هایات ملای  شیراز بپردازد و به این درسش
های ولاام انساانی دانشا اه ریخی و فرهن ی( دانشاجایان رشاته)سرزمینی، سیاسی، تا
هایی دربااره ارتطااا زیستی آنان وجاد دارد؟ افوون بر این، درسششیراز و رفتار محیط

وناان متغیرهای شناختی و همچنین ططقه اجتماوی )بهبین متغیرهای آمازشی و جمعیت
های ولاام انساانی دانشا اه شاتهزیستی دانشاجایان رسا، و رفتار محیطفروی(، از یک

 اند. شیراز، از سای دی ر، در این مقاله مطرح و مارد ارزیابی قرار گرفته
 

 مروری بر تحقيقات پيشين
زیساتی انجاام گرفتاه باوجاد مطالعات گاناگانی که درباره هایت ملای و رفتاار محیط

ردتاجااه زیسااتی و هایاات ملاای تاااکنان کمتاار مااساات، دیانااد بااین رفتارهااای محیط
زیساتی و مارورت شاناخت دژوهش ران بااده اسات. باا تاجاه باه مشاکالت محیط

زیستی، شناخت رابطه هایت ملای و ابعااد های گاناگان مرتطط با رفتارهای محیطزمینه
 زیستی یک نیاز ولمی است.آن با رفتارهای محیط

نماناه زیست در ایران انجام شاده اسات، بارای مطالعات گاناگانی در زمینه محیط
اجتمااوی باا  -تاان به مطالعه رابطه احساس مسوالیت اجتماوی و دای ااه اقتصاادیمی

؛ 2010؛ ابلیااتیس و همکااران، 1393آباادی و همکااران، )مختااری ملکزیستی رفتار محیط
)میرفاردی، زیستی داری و ن رش محیطدین(، 1396؛ میرفردی و همکاران، 1395میرفردی، 

؛ 1394صالحی و همکااران، های زیستی ططیعی )در تاجه به گانه ، تفاوت جنسیتی(1397
دهقاانی و همکااران، ، مشارکت مردم در حفظ منابع ططیعای )(1392فاطمه و همکاران، بنی

 ( اشاره نماد.1398
همچنین در زمینه هایت ملّی مطالعات گاناگانی انجام شده است که هایت ملای را 

داری ، دیاان(1396نااژاد، الااب )میرفااردی و ولی در دیانااد بااا متغیرهااایی چااان جنساایت
رست ارفساایی و (، ادبیاات و ماتن ادبای )1396ناژاد، ب؛ میرفردی و ولی1386)ذوالفقاری، 

( 1386؛ ذوالفقااری، 1400نیا و جعفری، ؛ دژوهش1400؛ کمالی و همکاران، 1384وشری، اثنی
 اند.ل قرار داده( مارد تحلی1397نژاد، میرفردی و ولیو سرمایه اجتماوی )

وناان سااخت ای مفهام تصاویر آیناده باه( در مقاله1394طاهری دمنه و همکاران )
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اند و نتیجه گرفتند که خاانش ناین از هایات هایت اجتماوی را مارد تحلیل قرار داده
دردازد، ازنظر سازش با اقلیم جاامع در حال گذار همچان جامعه ایرانای که به آینده می

بخشای و دهی به این خاانش از تاان انسجام ازنظر مشارکت جاانان در ساخت و همچنین
 هایت آفرینی بانیی برخاردار است.
ای بااه دیانااد و ارتطاااا وناصاار هااایتی و رفتااار گانااهبرخاای از مطالعااات نیااو به

هایات ( دریافتناد کاه 1396اند. بارای نماناه رسات ار و ملکای )زیستی درداختهمحیط
دارد. فیرتسچ  زیستمحیطتالید و تازیع محصانت سازگار با می در نقش مهفرهن ی 

زیساتی و های مسواننه رفتار محیط( نشان دادند که هایت بر داس 2018) 1و همکاران
( در دژوهشای در 1399زیستی اثرگاذار اسات. اسافندیاردار و همکااران )محیط بحران

ارتطاا معناداری وجاد دارد  زیستیمحیطشهر کرمان دریافتند بین هایت ملی و فرهنگ 
تر از جااناان بااده اسات. صاالحی و و این ارتطاا در بین میانسانن و ساالمندان قاای

هاای ولاام مهندسای، دانشجایان دانشکده( در تحقیقی دریافتند که 1393دازوکی نژاد )
رفتاار  داناش و از های باانتریرتطاه دانش اه مازنادران از ولام دوشکی و منابع ططیعی

( نشاان داد کاه 2019ها برخاردارناد. بری ار )زیستی در مقایسه با دی ر دانشکدهمحیط
وناان یاک مؤلفاه اصالی در وناان یک ویژگی فردی بلکاه باهتنها بههایت اجتماوی نه

( 2019زیسااتی، نقااش مهماای دارد. کااارگکاوزی و همکاااران )ن راناای و رفتااار محیط
هاا، ، ن ارشیو هنجاار شخصا کرهزیسات یهااارزش نیروابط ب ،تیهادریافتند که 
درویاش نااری، کریمای و  کناد.یما لیدرک شده را تعد یو کنترل رفتار یهنجار ذهن

( دریافتنااد کاه خصاصاایات فااردی و ططقااه 1395( و میرفااردی )1398مربای هااروی )
 زیستی مسواننه اثرگذار است. اجتماوی افراد بر رفتار محیط
ویژه هایت ملی و رفتار که دیاند بین متغیرهای هایتی و به مرور مطالعات نشان داد

زیستی در گستره ملی کمتر ماردتاجه قرار گرفته است. بنابراین، انجام مطالعااتی محیط
 که سیمای این تعامل را نشان دهند مرورت دارند.

 
 چارچوب نظری

ناای اماروزی ملت به مع -گیری دولتتاان با شکلگیری مفهام هایت ملی را میشکل
ها و وناصر زمان دانست. هایت ملی، به معنای ن رش مثطت و احساس تعهد به نمادهم

                                                           
1.Fritsche, Barth, Jugert, Masson & Reese. 
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تااان باه تااری ، دیان، های آن میترین نمادمشترک در یک اجتماع ملی است و از مهم
 .(88: 1387فرد و دانب، دیش اهیورسام و ادبیات یک ملت اشاره کرد )آداب

های ها و نمادهای تاریخی یک سرزمین دایاهها، سنتزش( ار1383به باور اسمیت )
یابی افراد آن سرزمین و جامعه است. وی هایت ملی را جاای وین بنیادینی برای هایت

مفهام آگاهی ملی کرد؛ ازنظر وی، برای فهم کامل هایت ملی باید تعادل بین اجوای آن 
هایات روایات شااد. وی یعنی تعادل بین سطاح جمعی و فردی و بین تداوم و تغییر 

گسترده  صارتبه که گرددبه دوران معاصر برمی ملی هایت دیشینه واژه که است معتقد
 «ملای مانش» ساپس و «ملای آگااهی»های هجدهم تا بیستم در قالا  واژگاان در سده

تااریخی،  مشترک، سرزمین وظایب و قانانی حقاق . اسمیت،اندگرفته قرار مارداستفاده
وناان مشاترک را باه ایتااده مشاترک و فرهناگ تاریخی، اقتصاد هایخاطره و اساطیر
میلر نیاو اشاتراک افاراد (. 29: 1383اسمیت، )شمارد های اساسی هایت ملی برمیویژگی

داند. با این برداشت، هایات هایی را زمینه ددیدار شدن هایت ملی میجامعه در ویژگی
ای از حس تعل  افراد به یکادی ر را در های مشترکی که گانهملی در درتا چنین ویژگی

های مشاترک هماان فرهناگ وماامی شاد. در ن اه میلر این ویژگیدی دارد، ددیدار می
ترین شکل هایت ملی در مفهام ملات . ازنظر میلر، کامل(25: 1995میلر، مشترک است )

د دارد. صارت مشاترک وجااتطلار یافته است و این مفهام در ذهن تمام افراد جامعه به
تااریخی،  مشاترک، تاداوم شمرده اسات: باورهاای بر ملی هایت برای ویژگی وی دنج
. (25: 1995میلار، )مشاترک  وماامی مشاترک و فرهناگ مکان و فعال، سرزمین هایت

دانناد؛ در بُعاد ملی را هم دارای بُعد فردی و هم جمعای می داردی و ویلس نیو، هایت
ساازد؛ و در حالات افراد، چه کسی هستیم روشان می وناانفردی، این نکته را که ما به

تر، تعریاب کنایم کند که خادمان را در ارتطاا باا جامعاو وسایعجمعی، به ما کمک می
 (.68: 2007داردی و ویلس، )

شده درباره هایات، گیادنو اسات. باه بااور گیادنو، در درتاا دردازان شناختهیکی از نظریه
گیرند و باا اجتماوی، دیاسته مارد بازبینی قرار می رفتارهای بازاندیشی اجتماوی در دوران ناین

گیرند. گیدنو با مقایسه ها مارد بازاندیشی قرار میگیری از اطالوات ناین، رفتارها و ن رشبهره
های مرجع و ومعیت انساجام اجتمااوی، اساتدنل کردن جاامع سنتی و مدرن در زمینه گروه

کند. وی بر ایان بااور سازی را دشاار میساز، فرآیند هایتکند که گاناگانی مراجع هایتمی
گرفتند و تر قرار میاست که در جاامع سنتی، افراد در واحدهای اجتماوی کاچک، ولی منسجم

شد؛ ولی در درتا مدرنیته و گساترش ها نیو در همان چارچاب محدود انجام مییابی آنهایت
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ها شاد و انساندود و معین اجتماوی، کمرنگ مییابی در چارچاب محفضای اجتماوی، هایت
یاابی (. گیدنو فرد را در جریان هایت47: 1378گیدنو، کنند)یابی میهای بیشتری هایتاز گستره

گاید فرد در این فرآیند، به تفسیر گیرد، بلکه میخاد ماجادی تنها منفعل و دذیرنده در نظر نمی
کند که این تعریب چندداره و گسسته نیست، بلکاه از یدردازد؛ گیدنو تأکید مهایت خایش می

تاان فرد (. بر اساس اندیشه گیدنو می81: 1378گیدنو، مقداری ثطات و استمرار برخاردار است )
داردازد. اش ماجادی دانست که باه تفسایر هایات خاایش میرا در جریان رشد هایت ملی

هاای ر این است که در دوران نااین، گروهیابی نشان های گیدنو درباره هایت و هایتاندیشه
مکاانی خااد را از فضاای  -یافته و افراد در درتا از جاکندگی زمانییابی گسترشمرجع هایت

های هاایتی خااد های گاناگانی برای ددیدارسازی ویژگیمحدود دیشین جدا کرده و از زمینه
 گیرند.بهره می
افاراد و  هااآن واساطهبههایی که یاهش»هایت اجتماوی وطارت است از  جنکینو ازنظر
شااند. هایات های دی ر متمایو میها در روابط اجتماوی خاد از افراد و جماوتجماوت

های شطاهت و تفاوت میان افراد، میاان مند نسطتاجتماوی، برقراری و متمایو ساختن نظام
 1381جنکیناو، ) «شطاهت و تفاوت با هم هستند هاست.جماوت، و میان افراد و هاجماوت

. به سخن دی ر، به باور جنکینو، هایت هم ویژگی همانندی و هم ناهمانندی را در بر (3 :
کاه بادون تنهایی راه شا نخااهد باد؛ چرادو به وجاد، این(. بااین5: 1381دارد )جنکینو، 

 ،«شناساایی»یاباد. داس فعال ها، هایت معنایی نمیها و تفاوتتاان شناختن این شطاهت
تاان تعریب و تکاین هایت ملی افراد ازنظار گیادنو نزمه هایت است. بر این اساس می

و جنکینو را در تعامل با دی اران و اجتمااع دانسات؛ اجتمااوی کاه دربردارناده مناابع و 
در دیاند و تعامال باا کنندگان را شرکتتاانند های اجتماوی گاناگانی است که میسرمایه

 جمعی بپردازند.اهداف  به دی یرییکدی ر قرار دهند تا 
آمیو میاان ابعااد هایات جمعای، مامن ای تعارضنظر گرفتن رابطه کاستلو نیو با در

هاا را در تعاارض، های قامی، ملّای و فراملای؛ آندذیرش وجاد رابطه بین انااع هایت
 (.84: 1380کاستلو، کند )تأثیر و تأثر بر یکدی ر قلمداد می

تااناد وناان وااملی کاه میشادن باهی جهانینظر گرفتن ددیدهاستاارت هال، با در 
های دارد از طریا  تغییار سااختارها و فرآینادهایت ملی را به چالش بکشد؛ بیاان مای

تااند قادرت تأثیرگاذاری بار هایات شدن میزمان و فضاست که جهانی کنندههماهنگ
 ملّای را تحات تاأثیر شارایط. درواقع، هاال، هایات (15، 2000)هال، ملّی را دارا باشد 

 شاند.شدن دچار دگردیسی میکه در درتا تحانتی چان جهانی دانداجتماوی می
 شیدایادسااز ویاژه را زمینه یخیتاار یاجتمااو یسااختارها ناکمابرگر و تاماس ل ترید
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دانند. این برداشت به هایت از ن ااه دیاالکتیکی باه دیاناد باین فارد و های هایت میگانه
وناان گیرد. به باور برگر و لاکمان در آغاز اوضاا  جامعاه، خااد را باهسرچشمه میجامعه 

کناد. سازند و در گام دوم، جامعه ددیدار شده، افراد را باازدردازی مییک کلیت اجتماوی می
شااد وناان یک واقعیت مسلم ان اشته میجهان زندگی روزمره هم از سای اوضا  جامعه به

رساند. واقعیت زندگی روزماره ها یاری میها و کردارهای انساناندیشه و هم به ددیدار شدن
شااد و ها تجربه میهایی از نودیکی و دوری مکانی و زمانی تاسط انساندر چارچاب گانه

هاایی ها و روایتشاد. با این برداشت، جامعه نماادی از تجرباههای بعدی منتقل میبه نسل
ها از خااد و زنادگی اجتمااوی دربردارناده شاناخت انساان هاست.از گذشته و آینده انسان

ها دربااره گایند. این شناخت، سرشار از برداشتدی ران است که به این شناخت، هایت می
 (.36: 1375برگر و لاکمان، گذشته، اکنان و آینده است )

داناد. باه یای بنیادین برای هایت ملی مشناختی را سازههای جغرافیایی و بامهایدگر زمینه
شاناختی در ددیادار شادن هایات های بامگفتاری دی ر، دیاند گاهری انسان با خاک و زمینه

 (.13: 1381معینی ولمداری، ملی کارساز است )
فعالیات تفکار »شده که در ابتدا تاسط فیش باین و آیون تحت ونااان ریوینظریه رفتار برنامه

 افراد منطقای بااده و دایش از درگیاری در وملایبر این فرض استاار است که مطرح شد، « شده
نقاش مساتقیمی در فتااری ر نیات ،ایان نظریاه بار دایاه کنند.های آن را ارزیابی میخاص؛ دیامد

دارد. نیت رفتاری خاد وابسته به ن رش، هنجارهای ذهنی و کنتارل رفتااری در فتار گیری رشکل
ش نسطت به رفتار، به ارزیابی فرد از مطلاب در این نظریه وامل ن ر .(1: 2004آیون، ) جامعه است

وناان فشار اجتمااوی درک گردد. وامل هنجار ذهنی نیو بهیا نامطلاب بادن انجام رفتار ویژه برمی
شده برای انجام دادن یا انجام ندادن رفتار است. از سای دی ر، وامل کنترل رفتاری درک شاده باه 

اری انجام رفتاری ویژه مرباا است. بار اسااس ایان میوان ادراک شخص از آسان بادن و یا دشا
برداشت، افرادی که میوان درجه بانتری از کنترل را دارند، احتمال بیشتری برای انجام رفتار ویژه را 

زیستی با استفاده از این نظریه (. تطیین رفتارهای محیط101: 1397نعیمی و همکاران، خااهند داشت )
، 2013، 1، کلااکنر2008دونالاد، ، فیلادینگ و مک1997یلار و تااد، های گاناگان )تادر دژوهش

 ( مارد استفاده قرار گرفته است.2015 ،2مالسیاسو  ساگیاباتیتو
دژوهش باه  یهاهیفرم نییتط یبرا یطیترک یشده، چارچاب نظر یمعرف یهاهیتاجه به نظربا 

                                                           
1. Klockner   
2 . Botetzagias, & Malesios 
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اهمیت جای اه و به  هینظر نیا یلیتحلو باور  شدهریویبرنامهرفتار  اساس برکار گرفته شده است. 
شده در رفتارهای فردی و اجتماوی از این نظریاه ادراکو رفتار  ، هنجارهای انتواوین رش کارکرد

محیطای بهاره تاان برای تطیین جای اه ایستارهای وابسته به هایت ملای در رفتارهاای زیساتمی
که فرهناگ وماامی  میلرچان  دازانیدرنظریه دگاهیدر دهایت ملی بحث  ، رید یاز ساگرفت. 

 و تااریخی، اسااطیر زمینه هایت ملی دانسته است، دیدگاه اسمیت که بر سارزمینمشترک را دیش
مشاترک  مشترک و اقتصااد وظایب و قانانی مشترک، حقاق ایتاده تاریخی، فرهنگ هایخاطره

تأکید نماده است و همچناین  شناختی هایتهای باماست، دیدگاه هایدگر که بر زمینهتأکید کرده 
یاابی در شارایط بازاندیشاانه دوران مکانی و هایت -دیدگاه گیدنو درباره تأثیر از جاکندگی زمانی

. دنبه کار گرفته شا زیستیهایت ملی و نقش آن در رفتار محیط هیفرم نییتط یبرا دنتاانیمناین 
نظریه اندیشمندانی چان اسمیت، میلر و  تاان ازهمچنین، برای تطیین ابعاد گاناگان هایت ملی می

ای بار گاناهداردازان بهرویکرد ساخت واقعیت اجتماوی برگر و لاکمان بهره گرفت. ایان نظریاه
های یادشده، دایه نظریه بسترهای اجتماوی، تاریخی و سرزمینی ددیدار شدن هایت تأکید دارند. بر

 مدل زیر به دست آمده است:
 متغیر وابسته و ابعاد آن                                   ها   اد آنمتغیرهای مستقل و ابع
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 بعد فرهنگي
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 های تحقيقفرضيه
 فرضيه اصلی

دانشا اه  انساانیهاای ولاامرشته انیزیستی دانشجاو رفتار محیط هایت ملی نیب :اول
 وجاد دارد. یرابطه معنادار رازیش

 فرعی هایفرضيه
و  رازیدانش اه شاانسانی های ولامرشته انیدانشجا بعد سرزمینی هایت ملی نیب -1-3

 .وجاد دارد یرابطه معنادارزیستی آنان رفتار محیط
و  رازیدانشا اه شاانسانی های ولامرشته انیدانشجابعد تاریخی هایت ملی  نیب -2-3

 .وجاد دارد یرابطه معنادارزیستی آنان رفتار محیط
و  رازیدانشا اه شاانساانی های ولامرشته انیدانشجا بعد سیاسی هایت ملی نیب -3-3

 .وجاد دارد یرابطه معنادارزیستی آنان رفتار محیط
و  رازیدانشا اه شاانسانی های ولامرشته انیدانشجاهایت ملی  بعد فرهن ی نیب -4-3

 .وجاد دارد یرابطه معنادارزیستی آنان رفتار محیط
دانش اه شیراز با تاجاه انسانی های ولامرشتهزیستی دانشجایان فتار محیطر نیب -5-3

 .وجاد دارد یمعنادارهای تحصیلی) مقطع و رشته تحصیلی( آنان تفاوت به ویژگی
دانش اه شیراز با تاجاه  انسانیهای ولامرشتهزیستی دانشجایان رفتار محیط نیب -6-3

 .وجاد دارد یمعناداربه ططقه اجتماوی آنان تفاوت 
 

 روش پژوهش
انجاام شاده اسات.  یشایمایو روش د یلایتحل -یفیناع تاصا ،یکم کردیدژوهش، با رو نیا

اناد کاه باا اساتفاده از باده رازیدانش اه ش انسانیهای ولامرشته انیدانشجا هیکل ،آماریجامعه 
 یبارآورد باه یابیدسات ی، اماا باراحجم نماناه بارآورد شاد ونااننفر به 387فرمال کاکران، 

 بنادیی ططقهرگیااز روش نماناه ن،ی. همچناافاتی شینفار افاوا 400اندازه نمانه به  تر،دقی 
رفتاار  رمتغیا. اسات شاده اساتفاده هااباه نماناه یدسترسا یمتناس  با حجام باراای خاشه
و  یرفاردیبکاار گرفتاه شاده تاساط م یزیساترفتاار محیط اسیبا استفاده از مق ،زیستیمحیط

هنجاریابی شده تاساط میرفاردی و  اسیاستفاده از مق ابهایت ملی،  ری( و متغ1396همکاران )
های دیشاین بکاار گرفتاه اگرچه هر دو درسشنامه، در دژوهششدند.  ده( سنجی1397ولی نژاد )

هاا ماارد ارزیاابی و روایی آن دایاییشده و دارای اوتطار و روایی نزم بادند، در این مطالعه نیو 
 یواامل لیاز اوتطار سازه به روش تحل ی،زیسترفتار محیط اسیاوتطار مق نییتع یابرقرار گرفت. 
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( 90/0) یزیساترفتاار محیط یبارا KMO ماره، آآمدهدستبه جیبر اساس نتا .شده استه استفاد
آزماان  یبارا ،یشااخص مجاذور کاا ن،یاندازه نمانه است. افوون بر ا تیکفا ان ریاست که ب

 رهاایمتغ نیکاه با دهادیاسات و نشاان ما داراعنام (P <001/0) هااسازه یبارتلت، برا تیکرو
 یاز همااهن  ،یزیساترفتاار محیط اسیامق ییایدا نییتع یوجاد دارد. برا یدارمعنا یهمطست 
. بااده اسات 77/0کرونطاخ استفاده شده است که مقدار آن برابر باا  یابوار به روش آلفا یدرون

 ییایادا یابیارز یاست و برا دهیبرآورد گرد یاوتطار صار اهیش به هایت ملی،اوتطار درسشنامه 
ی متغیار هایات ملای، آن برا وانیکرونطاخ( استفاده شد که م ی)آلفا یدرون ییایدا  یاز مر وین

 شد.  وتحلیلتجویه 23نسخه  SPSS افوارنرم وسیلهبه دژوهش یها. دادهباده است85/0برابر با 
 

 تعریف مفاهيم
 زیستی )متغير وابسته(محيط رفتار

زیست اسات کاه در آن کنشا ر اگار از محیط نسطت بهزیستی، رفتار مثطت فتار محیطر
: 1392فاملی و صالحی، ) رساندیبه آن آسیطی نم کمدستکند زیست حفاظت نمیمحیط
 یرفاردیم زیستی از درسشنامه به کار گرفته شده تاساطبرای سنجش رفتار محیط. (138

 اند از:وطارت اسیمق نیا یهاهی. گاگیری شدبهره (1396)و همکاران 
 

 زیستيرفتار محیط ریسنجش متغ هایهی: گو1 یشماره دولج
 گویه بعد ردیف
1 

 مصرف انرژی

  ؟کنیدميخانه استفاده  یيجهت روشنا مصرفکمتا چه اندازه از المپ 

 ؟بندیدمي د،ینداشته باش زایآب را که ن ریدست و صورت، ش یتا چه اندازه هنگام شستشو 2

 ؟بندیدمي د،یندار ازیکه ن يتا چه اندازه هنگام حمام، دوش آب را زمان 3

 کنید؟ميدرجه آن را کم  ،کنیدنمياز آبگرمکن استفاده  کهوقتيتا چه اندازه  4

 ؟کنیدميدر منزل را خاموش  يتا چه اندازه چراغ اضاف 5
  ؟کنیدميکم  یانرژ یيجوصرفه یگرمازا را برا وسایلتا چه اندازه درجه حرارت  6
 کنید؟هایي را که الزم نیست گرم باشد، خاموش ميچه اندازه بخاری اتاق 7
8 

مصرف بهینه 
 و استاندارد

از لباس  ،در خانه و خوابگاه یدر مصرف انرژ یيجوصرفه یتا چه اندازه برا
 کنید؟ميگرم در فصل سرما استفاده 

 ؟کنیدمياستفاده  زیستيمحیطاستاندارد  وسایلچه اندازه از تا  9

 ؟کنیدميرا جدا  يافتیو مواد باز کیخود را تفک یهاتا چه اندازه زباله 10
ها از شاخ و برگ درختان و بوته يعیطب طیتا چه اندازه هنگام گردش در مح 11

 ؟کنیدميو گرما  استفاده  وپزپخت یبرا
جهت استفاده دوباره به  کنیدنميرا که استفاده  هایيلباسو  وسایلزه تا چه اندا 12

 ؟دهیدمي گرانید
 ؟کنیدميدوباره استفاده  یاشهیشی هایتا چه اندازه از بطر 13
 ؟کنیدمي یآورجمع د،ینیبمي عتیطب ای ابانیرا که در خ یاهتا چه اندازه زباله 14
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 ویت ملی )متغير مستقل(ه
ی از انااع هایت جمعی و به معنای احساس همطست ی با اجتماع ملای و احسااس هایت مل

(. اباوار سانجش 138: 1398فاالح و همکااران،  109: 1381احمدلا و افروغ، تعهد به آن است )
متغیر هایت ملی از چهار بعد سرزمینی، سیاسی، تااریخی و فرهن ای تشاکیل شاده اسات. 

کند. بار ایان اسااس، ماروری مینی تأکید میسرزهایت ملی در درجه نخست بر محیط 
: 1383میلار، است هر ملت برای خاد یک واحد سیاسی )سرزمین مادی( داشاته باشاد )

ها، رفتار ها، امیال، خااستهای از هنجار(. بعد سیاسی هایت ملی، برگرفته از مجماوه59
عاه تأکیاد گرفته و بر همطست ی اوضاای جامو شیاه تفکر است که در طال زمان شکل

(. بعاد تااریخی هایات ملای، باه معناای وجااد وااطاب و 123: 1385نظری، کند )می
معمار، های تاریخی، وقایع و حاادث است )احساسات منفی و مثطت نسطت به شخصیت

. هایت فرهن ی، احساس یک گروه یا فرد نساطت باه یاک فرهناگ خااص (27: 1378
ای و طیاب لیکارت اساس مقیاس رتطه(. مقیاس سنجش که بر 61: 1390احمدی، است )

( بااده 1397است، برگرفته از درسشنامه به کار گرفته شده تاسط میرفردی و ولی نژاد )
 اند از:وطارت اسیمق نیا یهاهیگااست. 

 
 هویت ملي ریسنجش متغ هایهی: گو2ی هشمار دولج

 گویه بعد ردیف
1 

 سرزمیني
 کنمبه ایران احساس تعلق مي

 ناراحت کننده است ه ایران به هر دلیليتوهین ب 2

 کنممي در صورت امکان ایران را ترک 3

4 
 سیاسي

 کننده باشدایران در دنیا و منطقه تعیین من دوست دارم به لحاظ سیاسي

 باید در انتخابات شرکت کرد 5
 پیگیری کرد نیازی نیست مسائل روز جامعه را 6
7 

 تاریخي
 دیدن کرد تاریخيباید از اماکن و آثار 

 ضرورتي ندارد آگاهي از گذشته تاریخي کشورمان 8

 تقدیر استقابل خدمات امیرکبیر برای ایرانیان 9
10 

 فرهنگي
 کنمبه فرهنگ کشورم افتخار مي

 احترام گذاشت باید به پرچم ملي کشورمان 11
 ه کردواژگان انگلیسي و عربي استفاد جای باید از واژگان فارسي به 12

 
 طبقه اجتماعی )متغير مستقل(

مشاترک،  یهااز جامعه که به لحاظ داشتن ارزش یوطارت است از بخش یططقه اجتماو
 یهاایایدارا  اریثاروت و د وانیام ،جمعیدساته یهااتیافعال ن،یمع یمنولت اجتماو
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 .(342: 1380)بیرو،  جامعه متفاوت باشد یهابخش  ریو آداب معاشرت، با د یشخص
 های تحصيلی )متغير مستقل(یویژگ

رشاته  -این متغیر با دو شاخص رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی سانجش شاده اسات. الاب
کند و مهارت نزم را باه دسات ای است که فرد آن را در دانش اه طی میتحصیلی شامل دوره

 ،«رشاته حقااق»شاامل مااارد  یقسامت 14سانجه  کیدر  ریمتغ نیا داس  یهانهیگوآورد. می
رشاته »، «رشته ادبیات فارسای»و « رشته مدیریت»، «رشته ولام اجتماوی» ،«رشته ولام سیاسی»
رشاته »، «رشاته حساابداری»و « رشاته جغرافیاا»، «رشته تااری » ،«اتیلهرشته ا» ،«ورب اتیادب

 -ب باده اسات. «فقه و فلسفه» و «زبان ان لیسی و فرانسهرشته » ،«اقتصادرشته »، «شناسیروان
شاد کاه شاامل ساه ساطح تحصیلی: مقطع تحصیلی به سطح آمازشی دانشجا گفته می مقطع

 3سانجه  کیادر  ریامتغ نیاا داسا  یهاناهیگوکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اسات. 
 باده است.« دکتری»و  «کارشناسی ارشد» ،«کارشناسی» شامل ماارد  یقسمت

 
 های تحقيقیافته
مطالعه دانشجای رشاته مادیریت بادناد  اساس جدول شماره سه، بیشتر دانشجایان ماردبر
مطالعاه در  درصاد از دانشاجایان ماارد 70اناد. درصد را به خاد اختصااص داده 5/12که 

درصد( خااد  3/56مقطع کارشناسی مشغال به تحصیل باده و بیش از نیمی از دانشجایان )
 اند.متعل  به ططقه متاسط دانستهرا 

 
 های جمعیت شناختي پاسخگویان: توصیفي از ویژگي3 یشمارهجدول 

 درصد فراوانی رده متغير درصد فراوانی رده متغير

لي
صی

تح
ه 

شت
ر

 

 حقوق
 علوم سیاسي

 علوم اجتماعي
 مدیریت

 ادبیات فارسي
 ادبیات عرب

 الهیات
 تاریخ

29 
23 
30 
50 
29 
16 
30 

30 

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

4 
5/7 
5/7 

شت
ر

لي
صی

تح
ه 

 

 جغرافیا
 حسابداری

 شناسيروان
 اقتصاد

 زبان انگلیسي و فرانسه
 فقه و فلسفه

 کل
 بدون پاسخ

25 
31 
26 
26 
30 
23 
398 

2 

3/6 
8/7 
5/6 
5/6 
8/7 

8/5 
5/99 
5/0 

لي
صی

تح
ع 

قط
م

 

 کارشناسي
 کارشناسي ارشد

 دکتری
 کل

280 
94 
26 
400 

70 
5/26 
5/6 

عي 100
ما

جت
ه ا

طبق
 

 پایین
 یینمتوسط رو به پا

 متوسط
 متوسط رو به  باال

 باال
 کل

 بدون پاسخ

11 
39 
225 
106 
17 
398 
2 

8/2 
8/9 
3/56 
5/26 
3/4 
5/99 
5/0 
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درصاد( رفتاار مساواننه متاساطی  5/60تر دانشجایان )با تاجه به جدول زیر بیش
درصاد( از  49تاجهی از دانشاجایان )زیست دارند. همچنین بخش قابلنسطت به محیط
هاا از هایات ملای اناد و بخاش کمای از آناندازه زیاد برخاردار بااده هایت ملی در

 اند.معیفی برخاردار باده
 

 زیستي و هویت ملي: توصیفي مربوط به رفتار محیط4ی هشمارجدول 

 سطوح متغير
 هویت ملّی زیستیرفتار محيط

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 8/8 35 02/0 8 کم

 2/42 169 48/60 242 متوسط
 0/49 196 5/37 150 زیاد
  100 400 100 400 کل

زیستی دانشجایان ی اجتماوی و رفتار محیطی بین دو متغیر ططقهبرای بررسی رابطه
دانش اه شیراز از آزمان تحلیل واریانس یک سایه اساتفاده شاده  انسانیهای ولامرشته

یستی دانشجایان با تاجه به ز، بین رفتار محیط5ی است. با تاجه به نتایج جدول شماره
تفاوت معناداری وجااد نادارد. همچناین نتاایج تحلیال واریاانس  هاآنططقه اجتماوی 

زیستی دانشجایان با تاجاه باه مقطاع تحصایلی نشان داد که بین رفتار محیط هیساکی
ی کاه باا افاوایش مقطاع اگاناهبهتفاوت معنااداری وجااد دارد  001/0در سطح  هاآن

یابد و دانشجایان کارشناسای زیستی مسواننه نیو افوایش میان رفتار محیطتحصیلی میو
زیستی دانشجایان باا زیستی برخاردارند. بین رفتار محیطترین نمره رفتار محیطاز دایین

 تاجه به رشته تحصیلی آنان تفاوت معناداری وجاد ندارد.
 

طبقه اجتماعي،  بر اساسدانشجویان  زیستي: بررسي تفاوت میانگین رفتار محیط5ی هشمارجدول 
 مقطع تحصیلي و رشته تحصیلي

 نام متغير فراوانی ميانگين خطای استاندارد انحراف معيار F سطح معناداری
 طبقه اجتماعي 400 19/3 039/0 77/0 62/0 64/0
 مقطع تحصیلي 400 36/1 030/0 60/0 26/7 001/0
 يرشته تحصیل 400 28/7 20/0 99/3 88/0 57/0

 
و ساطح  129/0ی های تحقی  نشان داد که با تاجه به مقدار ماری  همطسات یافته

و رفتار  دانش اه شیراز انسانیهای ولامهایت ملی دانشجایان رشتهبین  01/0داری امعن
وجاد رابطه  دهندهنشاننتایج این آزمان،  .داری وجاد داردارابطه معنزیستی آنان محیط
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هرچاه نماره هایات ملای  .متغیار اساتدرصاد، باین دو  99ح دار در سطامثطت و معن
تر اسات. ها مسواننهزیستی آنداسخ ایان افوایش یابد، به همان نسطت نیو رفتار محیط

انساانی هاای ولاامرشته دانشجایان زیستیرفتار محیط و سرزمینی هایت ملی بعدبین 
رابطه  56/0داری اطح معنو س 029/0ی با تاجه به مقدار مری  همطست دانش اه شیراز 

دار در اوجااد رابطاه مثطات و معنا دهندهنشاننتایج این آزمان،  .داردنداری وجاد امعن
باا  .اسات زیساتیرفتار محیط و بعد سیاسی هایت ملّیدرصد، بین دو متغیر  99سطح 

بعاد تااریخی باین  000/0داری او ساطح معنا 202/0ی تاجه به مقدار مری  همطست 
انسانی دانش اه شیراز رابطاه های ولامرشته زیستی دانشجایانفتار محیطهایت ملی و ر

معناداری وجاد دارد. نتایج این آزمان بیان ر نطاد رابطه معنادار بین بعد فرهن ی هایت 
زیستی دانشجایان است. بیشترین همطست ی را بعد تااریخی هایات ملی و رفتار محیط
 زیستی دارد.ملی با رفتار محیط

 
: نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون بین متغیرهای مستقل و رفتار 6ی هشمارل جدو

 زیستي دانشجویانمحیط

 سطح معناداری ضریب همبستگی پيرسون مستقل رينام متغ

 01/0 129/0* يمل تیهو
 56/0 029/0 يمل تیهو ينیسرزم بعد

 01/0 120/0* يمل تیهو ياسیس بعد

 000/0 202/0** يمل تیهو يخیتار بعد

 20/0 064/0 يمل تیهو يفرهنگ بعد
 

تارین وناان مهاممتغیار در معادلاه رگرسایانی باه دانج آزمان رگرسیان نشاان داد
کاه در  دادباقی ماندند. نتایج نشان  زیستیکننده متغیر وابسته رفتار محیطی تطیینمتغیرها

زیستی از خاد محیطنخستین مرحله، متغیری که بیشترین همطست ی تفکیکی را با رفتار 
از رفتاار  04/0تطیاین قادر به  تنهاییبه که است بعد تاریخی متغیر هایت ملی، دادنشان 
 دانشاجای مقطاع کارشناسای متغیردر این معادله، است.  ماردمطالعهزیستی افراد محیط

سات. ا -32/0ا . مقدار بتا در این رابطه برابر بمیوان تأثیر بیشتری از متغیرهای دی ر دارد
با وارد شدن این  متغیر دانشجای رشته ادبیات ورب وارد معادله شد.مرحله،  سامیندر 

 متغیارچهاارم در مرحلاه . رسایده اسات 08/0 بهR2  متغیر در معادله رگرسیانی، مقدار
معادله رگرسیانی شد. با وارد شدن این متغیر در  دانشجای مقطع کارشناسی ارشد وارد



 1400  4ا   ا  تمه   سهل بیسز

 152 

. در مرحله آخر متغیر دانشجای رشاته رسیده است 09/0 به R2 ارمعادله رگرسیانی مقد
ا مقادار بتاا در ایان رابطاه برابار با رسید. 10/0به  R2جغرافیا وارد معادله شد و مقدار 

 است. -09/0
 

 زیستي: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره متغیرهای تأثیرگذار بر روی رفتار محیط7ی هشمارجدول 
 R R2 sig t B Beta متغير مرحله

 - 94/47 79/27 000/0 - - مقدار ثابت  .1
 22/0 54/0 63/4 000/0 04/0 20/0 بعد تاریخي هویت ملي  .2

 -32/0 -54/5 -56/3 000/0 07/0 27/0 دانشجوی مقطع کارشناسي  .3

 -11/0 -61/4 -4/2 000/0 08/0 29/0 دانشجوی رشته ادبیات عرب  .4

 -18/0 -39/3 -03/2 000/0 09/0 30/0 مقطع تحصیلي کارشناسي ارشد  .5

 -09/0 -08/3 -2 000/0 10/0 32/0 دانشجوی رشته جغرافیا  .6

 
 اسااس باربه متغیرهای دیشاین  تاجه با زیستیرفتار محیطرگرسیان ه برازش معادل

 :به شرح زیر است 8های جدول داده
Y=a+b1X1+b2X2+b3x3+b4x4+b5x5 
Y = 94/47  + 54/0  (x1) 54/5-  (x2) 61/4- (x3) 39/3-  (x4) 08/3-  (x5) 

 هایات تااریخیبه ازای تغییرات  (y)زیستیرفتار محیطاساس رابطه مذکار، مقدار بر
(1X) ،ی مقطع کارشناسا یدانشجا(2X) ،وارب اتیارشاته ادب یدانشاجا (3X) ،مقطاع 

تغییر خااهاد کارد. باه  (5X) ایرشته جغراف یدانشجاو  (4X) ارشد یکارشناس یلیتحص
ی، مقطاع کارشناسا یدانشجای، خیتار تیهازیستی را خشی از رفتار محیطبیان بهتر، ب
رشاته  یدانشاجاو ارشاد  یکارشناسا یلیوارب، مقطاع تحصا اتیرشته ادب یدانشجا
، باه 54/0هایات تااریخی بر مطنای رابطه بان به ازای هر واحاد کنند. تطیین می ایجغراف

رشاته  یدانشاجاای هر واحاد ، به از-54/5ازای هر واحد دانشجای مقطع کارشناسی 
و  -39/3، به ازای هار واحاد دانشاجای مقطاع کارشناسای ارشاد -61/4 ورب اتیادب

زیساتی رفتاار محیطبه  -08/3میوان جغرافیا رشته  یهمچنین به ازای هر واحد دانشجا
سایر متغیرهای )هایت سرزمینی، هایت سیاسای، هایات فرهن ای،  افووده خااهد شد.
صیلی دکتری، دانشاجای رشاته ادبیاات فارسای، دانشاجای رشاته دانشجای مقطع تح

الهیااات، دانشااجای رشااته تاااری ، دانشااجای رشااته حسااابداری، دانشااجای رشااته 
شناسی، دانشاجای رشاته اقتصااد، دانشاجای رشاته زباان ان لیسای و فرانساه و روان
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ط رو دانشجای رشته فقه و فلسفه( همچنین ططقه اجتماوی دایین، ططقه اجتماوی متاسا
به دایین، ططقه اجتماوی متاسط، ططقه اجتماوی متاسط رو به بان و ططقه اجتمااوی باان 

 اند.به دلیل ودم رابطه معنادار از معادله حذف شده
 

 گيرینتيجه
این مطالعه بر آن باده است تاا رابطاه باین متغیرهاایی چاان هایات ملای و ابعااد آن 

هاای زیساتی دانشاجایان رشاتهفتاار محیط)سرزمینی، سیاسی، تاریخی و فرهن ی( و ر
ولام انسانی دانش اه شیراز را مارد تحلیل قرار دهد. رابطه متغیرهاای جنسایت، رشاته 

وناان متغیرهای مستقل فروای و رفتاار تحصیلی، مقطع تحصیلی و ططقه اجتماوی نیو به
 های داژوهش نشاان رزیستی دانشاجایان نیاو ماردبررسای قارار گرفات. یافتاهمحیط

زیستی )مسواننه( دانشجایان همطست ی مستقیم و معنادار بین هایت ملی و رفتار محیط
( کاه نشاان داد هایات 1399است. این یافته با نتایج دژوهش اسفندیاردار و همکاران )

زیستی افاراد اثار معنااداری دارد و زیستی و درنهایت رفتار محیطملی بر فرهنگ محیط
( کاه نشاان 2018( و فیرتسچ و همکاران )2019) همکارانو  یکارگکاوزنتایج تحقی  

شااد، زیسات میهاای مثطات نساطت باه محیطدادند هایت منجر به رفتارهاا و ن رش
راساتا اسات. شاده همریویهمخاانی دارد. همچنین این یافته با نظریه مدل رفتار برنامه

یری رفتار نقش مهم و گشده در شکلازآنجاکه ن رش، هنجارهای انتواوی و رفتار ادراک
اساس هایت ملی خااد )تاجاه باه  بسوایی دارد، دانشجایان با نمره هایت ملی بان، بر

زیسات منفعت جمعی و مشترک( ن رش، هنجار و ادراک مثطتی در جهات حفاظ محیط
 شاد.زیستی مسواننه آنان میداشته و این امر منجر به ایجاد رفتار محیط

ا مثطت و معنادار، بین بعدهای تااریخی سیاسای هایات نتایج دژوهش نشان ر ارتطا
ویژه درباره بعد سیاسی با نتیجاه زیستی است. این یافته بهملی دانشجایان با رفتار محیط

( همخاانی دارد و با نظریاه اندیشامندانی چاان 1394مطالعه طاهری دمنه و همکاران )
راستا اسات، میلار بار تاداوم ( هم1375(، برگر و لاکمان )1383(، اسمیت )1995میلر )

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 

( نیاو باه میاراث و مناافع مشاترک و 1383شااد. اسامیت ))هایت( می« مای مشترک»
وناان بسترهای ددیدار شدن هایت ملّی تاجاه دارد. برگار و به ای مشترکفرهنگ تاده

( نیو تجربه گذشته، اکنان و دنداشات از آیناده را در فضاای تعااملی در 1375لاکمان )
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تااان اساتدنل کارد بُعادهای تااریخی و دانند. بناابراین، میگیری هایت مؤثر میشکل
در بین افراد یک جامعه دربااره سیاسی هایت ملی، منجر به ایجاد معنای ذهنی مشترک 

زیست شاده و ایان معناای ذهنای ماماوات گاناگان و ازجمله منابع ططیعی و محیط
زیساتی مساواننه دانشاجایان شاده اسات؛ زیارا منفعات مشترک منجر به رفتار محیط

کند. در این زمینه بعاد تااریخی زیست معنا دیدا میومامی جامعه، در درتا حفظ محیط
ترین وامل دیانددهنده شاهروندان جامعاه ددیادار شاده اسات. وناان مهمههایت ملی ب

تأکید بر گذشته درشکاه، درغرور و افتخارآمیو ایران و وجااد اندیشامندان و هنرمنادان 
هاای مشاهار سیاسای، ادبای، هناری، ولمای، برجسته و سرشناس ایرانی در بین چهره

 شاد.بین شهروندان میفرهن ی و سیاسی منجر به ایجاد هایت تاریخی در 
سای دی ر، ازآنجاکه جاانان اشاتیاق زیاادی بارای مشاارکت در اماار سیاسای و از

تعیین سرناشت کشار دارند، بعد سیاسای هایات ملای بارای آناان از اهمیات زیاادی 
ای و ( دربااره اهمیات فرهناگ تااده1383برخاردار است. این یافته با نظریه اسمیت )

( دربااره بازاندیشای و تجربیااتی کاه در 1375رگر و لاکمان )( و ب1378نظریه گیدنو )
آید، همخاانی دارد. نتیجه تحقیا  نشاان ر نطااد ارتطااا تعامالت اجتماوی به دست می

زیساتی دانشاجایان معنادار بین بعدهای فرهن ی و سرزمینی هایت ملی با رفتاار محیط
رساد اانی ندارد. به نظر می( همخ1396است. یافته، با نتیجه دژوهش رست ار و ملکی )

 ساازهایتو مناابع  ی فرهن ینهادهاهای متفاوت فرهن ی ناشی از ناهماهن ی خاانش
(، در این ومعیت نقاش )خانااده، مدرسه، دانش اه و مراجع فرهن ی، دینی و حاکمیتی

شااد. ایان ابعااد از هایات، دارد و مانع از هم رایی فرهن ای در باین شاهروندان مای
همانند بعدهای تاریخی و سیاسی زمینه شناختی و ان یوشی نزم برای تقایت  دنتاانستن

نتایج دژوهش گایای آن اسات کاه رفتاار زیستی مسواننه را فراهم سازند. رفتار محیط
زیستی دانشجایان با تاجه به مقطع تحصیلی تفاوت معناداری دارد و دانشاجایان محیط

تری برخاردارند. این یافته با نتایج داژوهش مسواننهزیستی مقاطع بانتر از رفتار محیط
 ( سازگار است.2010یس و همکاران )( ابلیات1393آبادی و همکاران )مختاری ملک

اساس این یافته، هرچه میوان تحصیالت دانشجایان بانتر رود، دغدغه آنان نساطت  بر
 گیرند.یست در دیش میزتری درباره محیطتر شده و رفتار مسواننهزیست بیشبه محیط

هاای زیساتی دانشاجایان رشاتهنتیجه تحقی  نشان داد تفاوت معناداری بین رفتار محیط
( کاه رشاته1393تحصیلی ولام انسانی وجاد ندارد. در دژوهش صالحی و داازوکی ناژاد )
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های ولام مهندسای، ولاام دوشاکی و دانشجایان دانشکدههای بیشتری بررسی شده بادند، 
 اند.طت به سایر دانشجایان داشتهتری نسزیستی مسواننهرفتار محیط یعیمنابع طط

( دریافتناد 1395( و میرفردی )1398اگرچه؛ درویش ناری، کریمی و مربی هروی )
مسواننه اثرگاذار اسات؛ اماا نتاایج مقالاه زیستی محیطکه ططقه اجتماوی افراد بر رفتار 

ر ارتطاا معناداری وجاد ندارد. ایان تفااوت کنانی، گایای آن است که بین این دو متغی
درصاد از  82تااناد ناشای از ترکیا  ططقااتی جامعاه ماردمطالعاه باشاد. بایش از می

ای از هم نی ططقااتی اند و در ومل، گانهداسخ ایان در ططقات متاسط رو به بان باده
 بین داسخ ایان وجاد داشته است.

کناد. با داشتن سارزمین نمااد دیادا مای هایت ملی دربردارنده واژه ملیت است که
زیست است. ن ااه باه مناابع سارزمینی در گذشاته سرزمین دارای منابع ططیعی و محیط

بیشتر ن اهی ایستا به منابع و ن اهی تاریخی به افتخارات بااد. در دوران کناانی، ن ااه 
ی مناابع و هایی دربااره کرانمنادایستا به منابع ملی دچار دگردیسی شده است و ن رانی

هاایی ها ددیدار شده است. اگرچه ن ااه تااریخی باا انادک دگرگاانیاندازه بازیابی آن
آفرین اسات، ن ااه ایساتا باه همچنان در نمادار شدن و برجسته شدن هایت ملی نقش

انادازه مناابع شاده اسات و ن ااهی بازاندیشاانه و مااقعیتی به منابع دچاار دگردیسای
زیست و مناابع ها جانشین ن اه ایستا به محیطگیری از آنزیستی و چ ان ی بهرهمحیط

زیسات هاا در راساتای داسداشات محیطگیری سامنططیعی سرزمینی شده است. شکل
 ها درباره منابع زیستی ملی و فراملی است.گانه ن رانیهایی ازایننمانه

 ، مناافع و ایجاد هایت ملی و مای مشترک، زمینه هم رایی شهروندان در تاجه به والت
وناان منطع مشترک و ارزنده شهروندان یاک زیست بهسازد. محیطمنابع مشترک را فراهم می

در هایت ملّای باه ویژگای تااند حفظ شاد.ها میجامعه، در درتا ن اه و کردار مسواننه آن
سرزمینی هایات ملای در  شاد. ویژگیهای تاریخی، سیاسی، فرهن ی و سرزمینی تاجه می

تااناد باه ددیادار شادن هاای فرهن ای مایویژه ویژگیها، بههمراهی دی ر ویژگیصارت 
 زیست یاری رساند.محیطی و رفتار مسواننه درباره محیطهای زیستدغدغه

ویژه بعد تاریخی هایت ملای را در با تاجه به نتایج مطالعه که اهمیت هایت ملی به
شاد نسطت به حفظ و تقایات ان اارهمی زیستی مسواننه نشان داد، دیشنهادرفتار محیط

ویژه برای جاانان اقدام شاد. ازدیش در جامعه بههای مفهامی و تطلیغی هایت ملی بیش
تااند به تقایت حس تعل  سرزمینی و گرایش به حفظ منابع ملی تقایت هایت ملی می
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ی در زیستی بیانجامد. با تاجاه باه نقاش جنسایت و مقطاع تحصایلویژه منابع محیطبه
های آمازشای منساجم و کارشناساانه، شاد که برنامهدیشنهاد میزیستی محیطرفتارهای 

متناس  با شرایط سنی و نسلی افراد، تدوین گشته و تاساط نهادهاای اجتمااوی مانناد 
های جمعی باه اجارا گذاشاته شااد. ایان خانااده، مراکو و مؤسسات آمازشی و رسانه

ماهنگ و سامانمند نقش تکمیلی بارای تقایات رفتارهاای ای هتاانند به گانهنهادها می
  زیست داشته باشند.مسواننه نسطت به محیط
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 یفصللنامه ،«هایت ملّی و هایت قامی در بین جاانان تطریو رابطه»(؛ 1381احمدلا، حطی ؛ و افروغ، وماد )  -

 .109-143، صص 13، ش 4، س مطالعات ملّي
 تهران: دژوهشکده مطالعات فرهن ی و اجتماوی. ،های هویت ملي در ایرانبنیاد(؛1390احمدی، حمید ) -
باا  یملا تیاو ها یزندگ تیفیک نیرابطه ب»(؛ 1399اسفندیاردار، جمیله؛ مرادی، ولی؛ جهانطخش، اسماویل ) -

 ، در دست چاپ.مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد، «شهر کرمان ماردمطالعه) یزیستفرهنگ محیط
، ترجمه: منصار انصاری، تهاران: 1ج. ناسیونالیسم )نظریه، ایدئولوژی، تاریخ((؛ 1383، آنتانی دی. )اسمیت -

 مؤسسه مطالعات ملی.
 ،«آمازان دوره متاسطههایت ملی و واامل مؤثر بر آن در میان دانش»(؛ 1386اکطری، حسین؛ وویوی، جلیل ) -

 .277-300،صص 27، ش 7، س رفاه اجتماعي
ترجمه: ،شناسي شناخت(ای در جامعهساخت اجتماعي واقعیت )رساله(؛ 1375کمن، تاماس )برگر، دیتر؛ ن -

 فریطرز مجیدی، تهران: شرکت انتشارات ولمی و فرهن ی.
 زیساتیمحیط ن ارش بررسای»(؛ 1392نژاد، فهیماه )اقدم، محمدباقر؛ حسینفاطمه، حسین؛ روستایی، شهرام؛ ولیوادهبنی -

 .173-186 ، صص7، ش 4، س «زیستمحیط هایپژوهشنا،  زیستیمحیط دارادایم اساسبر تطریو  شهر شهروندان
 ، ترجمه باقر ساروخانی، ترهان: کیهان.فرهنگ علوم اجتماعي(؛ 1380بیرو، آلن ) -
 یدوره صافا یهاطاهیکت یدر اشعار فارسا یمل تیها یتجل ؛(1400) اکطری، ولی، معصامه، جعفرایندژوهش -

 .49ا70 ، صص85، ش. 22س. ،  ی مطالعات مليفصلنامه ،ها.ق( 12تا  10در شهر اصفهان )
، «مکاانی هاایهایتفرهناگ بار  شادنجهانیفرایناد  تاأثیر»(؛ 1387فرد، زهره؛ دانب، ام الطناین )دیش اهی -

 .85-96، صص 17، ش 4، س فصلنامه جغرافیایي سرزمین
 مدی، تهران: نشر شیرازه.تارج یاراح ترجمه، هویت اجتماعي(؛ 1381جنکینو، ریچارد ) -
بررسی واامال فرهن ای مارتطط باا رفتارهاای »(؛ 1393فر )زاده میمندی، مسعاد؛ سیارخلج، حامد و کاوه شکاهیحاجی -

 .83-107، صص 3، ش 3، س شناسي اقتصادی و توسعهجامعه یفصلنامه، «زیستی )ماردمطالعه : شهر یود(محیط
 http://shirazu.ac.ir/fa/Amuzesh/Coursesدفتر آموزش بخش: مار دانشجایان، (؛ گوارش داخلی آ1399)دانش اه شیراز -
بله زبلان  رانیلدر ا يزیستمحیط فاجعهي ستیآب، خاک، هوا و تنوع ز تیضعو(؛ 1398درویش، محمد ) -

 .https://fararu.com/fa/news ،ساده
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فاردی و  یهاایژگایمقاله مروری: بررسی تاثیر و(؛ 1398می، مرمیه؛ مربی هروی، هلن )درویش ناری، سیمین؛ کری -
 .1ا5، صص 2، ش 1س  ،و توسعه پایدار ستیزطیمدیریت مح، یطیمحستیططقه اجتماوی در رفتار مسواننه ز

مشاارکت  یو اجتماو یفرهن  یال اها لیتحل»(؛ 1398دهقانی، وطدالرحیم؛ میرفردی، اصغر؛ حیدری، آرمان ) -
 هیاباا اساتفاده از نظر تجدیدشاانده یعایمناابع طط تیریدر حفاظ و ماد یباام نفعاانیشاطکه ذ یافتهسازمان

، 27س.  ،رانیجنگل و صنوبر ا قاتیتحق «(یشرق یسرحد یطیط ویحازه آبخ هایجن ل: ماردمطالعه)یانیبن
 .219ا231صص ، 2 ش.

، س ی مطالعات ملليفصلنامه، «های فارسیالمثلبهایت ایرانی و دینی در مر»(؛ 1386ذوالفقاری، حسن ) -
 .27ا53، صص 2، ش 8

گر هایت فرهن ای محلای نقش تعدیل (گرایی زیستتا محیط گراییمادیاز »(؛ 1396رست ار، وطاسعلی؛ ملکی، فاطمه ) -
 .486-502، صص 4، ش 7، س فرهنگ در دانشگاه اسالمي، («زیستی دانشجایان ایرانیبر رفتارهای محیط

ی مجله، «ی مغاالهایت ایرانی در ادب فارسی تا حمله»(؛ 1384وشری، اطلس )ست ارفسایی، منصار؛ اثنیر -
 .69-80، صص 1، ش 22 س.، علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شیراز

اطالواات و  یبار فنااور یمطالعه نقاش آماازش مطتنا»(؛ 1394) مرجان، فرد یمعصام، حمدرماسرمدی، م -
آملوزش  یفصللنامه، «ی(زیسات شاهرمحیط بار دیابا تأک)محیطیزیسات یهااچاالشارتطاطات در کاهش 

 .38-50، صص 2، ش 1، س زیست و توسعه پایدارمحیط
زیساتی داناش محیط یابیا: ارزیزیسات در آماازش واالمحیط»(؛ 1393نژاد، زهرا )صالحی، صادق؛ دازوکی -

 .199-221، صص 4، ش 2، س يآموزش یزیرمطالعات برنامه، «مازندران یدولت یهادانش اه انیدانشجا
 یهاایریگجهات در جنسایت نقاش بررسای»(؛ 1394زاده، ساارا )صالحی، صاادق؛ کطیاری، افشاار؛ کاریم -

 .149ا161 ، صص1، ش 18، س ستیزطیمح تکنولوژی و علوم، «یطیمحستیز
تصاویر آیناده ر مفهام تأملی د»(؛ 1394اصغر؛ ذوالفقارزاده، محمدمهدی )طاهری دمنه، محسن؛ دارووت، ولی -

 .61-76: صص 4، ش 16، س مطالعات ملي یفصلنامه، «ساخت هایت اجتماوی مثابهبه
اولللین همللایش ملللي ، هااایزیساات و انااااع آلااادگمحیط» (؛1393) مهااری طاااهری، ، ووصاامت ،طاااهری -

 .دانش اه دیام نار :دهاقان ،«زیستمحیط
باار سااازگاری  ت و ارتطاطاااتالواااهااای اطتکنالاااژی تااأثیر» (؛1397وطااداللهیان، حمیااد؛ اساادی، زهاارا ) -

، س «يدر عللوم انسلان ایرشتهمیانمطالعات  یفصلنامه زیست،محیط فعاالن نگرش عهمطالزیستی؛ محیط
 .65-99، صص 1، ش 11

ساارمایه اجتماااوی و رفتارهااای »(؛ 1388)وقیلاای، سااید محماااد؛ خاشاافر، غالمرمااا و صااالحی، صااادق  -
مجلله عللوم  ،«های گیالن، مازندران و گلساتانمطالعه ماردی: استان در شمال ایران( زیستی مسواننهمحیط

 .236-250، 16 ، صص1، ش 16س  ،کشاورزی و منابع طبیعي
مطالعلات ، «زیستی گردشا رانشکاف ن رش، دانش و رفتار محیط»(؛ 1392فاملی، محمد؛ صالحی، جعفر ) -

 .142-168، صص 22، ش 8، س مدیریت گردشگری
حاماه دجلاه و  ی: مطالعاه مااردانهیخاورم کیتیدرودلیه ؛(1396) دی، وحیدری، محمدرما، رنجطرحیجفر -

 .311-331، ، صص4، ش 6س  ،يفرهنگ يراهبرد اجتماعو رود اردن.  لیفرات، رود ن
در  ییایااجغراف تیااها»(؛ 1398اهلل؛ وطاادالهیان، حمیااد؛ احماادی، مساالم )فااالح، غالمعلاای؛ وطاساای، حطیاا  -

 .135-180، صص 80، ش 20، س مطالعات ملي یفصلنامه، «یمل تیمؤلفه کالن ها مثابهبهمه صطا، ناشهنشاه

 ماؤثر اجتماوی واامل بررسی»(؛ 1392فر )خاش و غالمرما قادری، ناصح؛ چادانی، سامان؛ صالحی، صادق -
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 عللوم اهزانکلو دانشلگ پزشلکي عللوم مجله، «1392 در سال مریاان شهرستان در محیطیزیست رفتار بر

 .10-18، صص : 48، ش 16، س پزشکي کردستان
 ی ولی دایا، تهران: انتشارات طرح نا.، ترجمه)جلد دوّم: قدرت هویت( اطالعاتعصر (؛ 1380کاستلو، ماناتل ) -

، صاص 3، سانلهیمطالعلات خاورم یفصلنامه، «اناهیمناقشات خاورم ندهیجنگ آب: آ»؛ (1373اصغر )یولکاظمی،  -
604-599. 

 بریاهدر اشاعار کاادک و ناجااان )باا تک یملا تیها یبررس ؛(1400، وس ر )ی، صالحنی، حسنی، نامی، مریکمال -
 .29ا48 ، صص.85، ش. 22س.  ، ی مطالعات مليفصلنامه ،و کشاورز( یرحمان دوست، شعطان ،یمیاشعار ابراه

)مطالعه انیدانشاجا نیدر با یقاام تیاو ه یمل تیرابطه ها»(؛ 1393گالبی، فاطمه؛ محمدزاده، فاطمه؛ ساوی، مرمیه ) -
 .100-122، صص 4، ش 12، س فرهنگي -تغییرات اجتماعي، «(ویدانش اه تطر انیدانشجا یمارد

 ناصر مافقیان، تهران: نشر نی. ترجمه، تجدّد و تشخّص، جامعه و هویت شخصي در عصر جدید(؛ 1378گیدنو، آنتانی ) -
تحلیال و بازشناسای » ؛(1393) ، حمیدرمااصاادقیالساادات، و ظیماهو ،وطداللهی ما،ر، آبادیمختاری ملک -

پژوهشلي -فصللنامه علملي، «(1391شهری )مطالعه ماردی: شاهر اصافهان، ساال  محیطیرفتارهای زیست
 .1-20، صص5، ش 18، س یشهر یزیرپژوهش و برنامه

تحقیقات و سنجش  ، تهران: اداره کل مطالعات مرکوسنجش گرایش هویت قومي(؛ 1378اهلل )معمار، رحمت -
 ای سازمان صداوسیما.برنامه

مکاانی  -های تاریخیتجلی وجدان تاریخی در بام: هایدگر و سرچشمه»(؛ 1381معینی ولمداری، جهان یر ) -
 .7-28، صص 14، ش ی مطالعات مليفصلنامه، «هایت

فصللنامه ، «یاقاهمنط یهاابحران تیریبحاران آب و ماد»(؛ 1396زادگان، بهروز )منشادی، مرتضی؛ اسمعیل -
 .211ا241، صص 55، ش 3، س الملليینمطالعات ب

زیساتی اجتماوی و احساس مسوالیت اجتماوی باا رفتاار محیط -بررسی رابطه دای اه اقتصادی»(؛ 1395میرفردی، اصغر ) -
 .101ا114، صص 1 .، ش5، س .زیست و توسعه پایدارآموزش محیط یفصلنامه، «)ماردمطالعه ساکنان نارآباد ممسنی(

 یفصللنامه، «یدر نارآباد ممسن داریدین وانیزیستی و ارتطاا آن با من رش محیط»(؛ 1397میرفردی، اصغر ) -
 .91ا101، صص 2 .، ش7، س. زیست و توسعه پایدارآموزش محیط

 انیدانشاجا هایات ملایدر  جنسایتی هاایتفااوت یبررس »(؛ 1396نژاد )البمیرفردی، اصغر و وطداهلل ولی -
 .119ا134صص.  1 .، ش18، س.  ی مطالعات مليفصلنامه، «(اساجیدانش اه  انی: دانشجاردمطالعهما)

در مناط  در حاال  یدارنید وانیو م یهایت ملّ رابطه یواکاو»(؛ 1396نژاد )بمیرفردی، اصغر و وطداهلل ولی -
 .168 - 142، صص. 1، ش. 18. ، سشناسي ایرانمجله جامعه، «(اساجیدانش اه  انی: دانشجاماردمطالعهگذار )

بار رفتارهاای محایط  دذیریمساوالیتتاثیر  بررسی»(؛ 1396میرفردی، اصغر؛ حیدری، آرمان و طیطه دمساز ) -
 ،و توسلعه پایلدار زیستمحیطمجله آموزش ، «)نمانه ماردی: شهر اهاااز( هارسانه گریمیانجیزیستی با 

 .55-68 ، صص1، ش 6س 
 یاجتمااو هیو سارما یملا تیاها نیارتطاا ب یراهطرد-یشناختجامعه لیحلت»(؛ 1397، وطداهلل )نژادمیرفردی، اصغر؛ ولی -

 .67-90 ، صص1، ش 5، س مدیریت سرمایه اجتماعي، «اساجیدانش اه  انیدانشجا
 ، ترجمه داوود غرایاق زندی، تهران: تمدن ایرانی.ملیت(؛ 1383میلر، دیاید ) -
 .115-136، صص 27، ش ی مطالعات مليفصلنامه، «یسم و هایت سیاسیمدرندست»(؛ 1385اشرف )نظری، ولی -
 ییزناان روساتا یطیمحستیرفتار ز یبررس»(؛ 1397نعیمی، امیر؛ مهنی رفتار، رماان؛ سطحانی، محمدجااد ) -

روسلتا و  یفصللنامه، «شادهیویررفتاار برناماه هیابا استفاده از نظر رفتیشهرستان ج رودلیهل ویحامه آبخ
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 .91-127، صص 3، ش 21س  ،توسعه
و رابطله آن بلا برخلي عواملل اجتملاعي:  انیدانشلجوبررسي هویلت دینلي »(؛ 1394نژاد، وطداهلل )ولی -

شناسای، گاروه ولاام اجتمااوی نامه کارشناسی ارشد جامعاه، دایان«دانشجویان دانشگاه یاسوج موردمطالعه
 ر: مریم مختاری.دانش اه یاساج. استاد راهنما: اصغر میرفردی، استاد مشاو
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