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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to explain the views of graduate students of the Faculty of 

Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabataba'i University on the effect of green 

information literacy on environmental protection. 

 

Methodology:  The present study is an applied research that was conducted using a descriptive-survey 
method with a quantitative approach. The statistical population of this study is 910 people, which 

according to Morgan and Krejcie table, the sample size is 270 people. Data collection tool was a 

researcher-made questionnaire and finally the collected data were analyzed with SPSS software. 

 

Findings: In the present study, by evaluating green information literacy in four sections of 

environmental knowledge, environmental motivation, environmental behavior or performance, attitude 

towards environmental protection, the findings showed that the impact of green information literacy on 

all four sections The average (3.80) is above the average level and the assessment of green information 

literacy in four sections from the perspective of the research community with p value <0.05 is of great 

importance and has an important impact. 
 

Conclusion: According to the obtained results, from the point of view of master's students of the Faculty 

of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabatabai University, green information literacy 

has a high impact on preserving the environment. 
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 .صیرت گرفت زیستحفظ محیط ارتأثیر سیاد اطالعاتی سبز درااره ی عالمه طباطبائ
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 انوات شد. اس. پی اس. اسافزار نرتها اا و تحلیل داده ساختهمحقق
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 مقدمه

 به را بشر آرام و آسایش ،محیطیزیست مسائل و مشکالت
 نامطلیب رفتار از ناشی مشکالت این. است انداخته مخاطره
 و نگرانی نگرش، دانش، عدم اثر بر اه است محیطی
 ،واقع در. است آمده پدید افراد محیطیزیست هایفعالیت
 باطارت آشفتگی تبعات از زیستمحیط هایبحرا  و هاتخریب
 هایبحرا  از بسیاری .است زیستمحیط و انسا 
 نظر، این از و دارد فرهاگی مشکالت در ریشه محیطیزیست
 سطیح در محیطیزیست رفتار و نگرش اصالح ضرورت
 اامیار، و تقییی قلادریا ،)است  محسیس اامالً جامعه مختلف
13۰0.) 
 زیستمحیط نابیدی به ماور انسانی عیامل اه قدرهما  
 یهاحلراه یافتن و مشکالت با مقابله در تیاندمی شید،می

 اارشااسا ، از بسیاری عقیده به .باشد داشته نقش نیز مااسب
 هایآمیزه اصالح درارو ،زیستمحیط بحرا  روند اصالح
 به نسبت هاانسا  دانش و بیاش نگرش، در تغییر و انسا 

 سازیآااه ،روازاین. است پیرامی  محیط و خید سرنیشت
 ادامه برای ،زیستمحیط درزمیاة جامعه آمیزش و عمیمی
 ،زیستمحیط به آااه نسل تربیت .است مهم امری بشر حیات
 تغییر باعث مخاطرات با مقابله نحیه و آ  مشکالت و مسائل
 در و شیدمی زیستمحیط با هاآ  رابطه بهبید و افراد نگرش
 صالحی،)شد  خیاهد زیستمحیط حفظ به شایانی امک نهایت

 ،آبادیقیام رمضانی ؛13۰۰ علیی،؛ 13۰0 نژاد،پازای و سلیمانی
یابی به این هدف از طریق آمیزش رسمی و دست. (13۰1

ها و مشارات دانش، اسب مهارت اارایریبهو با  غیررسمی
 رویکردهای نیازماد فردی هر ،است. لذا پذیرامکا  مؤثر

 و سبز اطالعاتی سیاد شدر جهت در تا است مااسب آمیزشی
 .ااد حرات آ  هایمؤلفه
 افراد بیاش و آااهی افزایش با سبز اطالعاتید سیا 
 سازمانی و فردی رفتار تغییر و پایدار تفکر پایدار، تیسعه ةدرزمیا

 است اه شامل همراه محیطیزیست هایبحرا  با میاجهه در
 ابعما شااخت نیاز، تحلیل ماناد هاییدانش و هامهارت

 و ارزیابی جستوی، راهکارهای و هاروش با آشاایی اطالعاتی،
 است و زیستمحیط به امک برای اطالعات دهیسازما 
 مشکالت و مسائل در آااهانه هایایریتصمیم به ماور
در  .(13۰7 نریمانی، و هیشماد صمیعی،)شید می محیطیزیست

 عیامل و آمیزش نهاد ترینمهم عایا به هادانشگاه این راستا،
 سیاد آمیزش در مهمی وظیفه آیاده در جها  دهیشکل

تعدد  .دارند عهده بر زیستمحیط حفظ و سبز اطالعاتی
، ایاه بر آ  است اه زیستمحیطهای مربیط به حفظ پژوهش

برای پژوهشگرا   تیجهقابلاین مسئله همیاره میضیعی مهم و 
پژوهشی اه ت، ها حاای از آ  اساست. اما مطالعه پیشیاه

سیاد  تأثیرهای دانشوییا  درباره بررسی دیدااه به مستقیماً
پرداخته باشاد میجید  زیستمحیطحفظ  براطالعاتی سبز 

ارائه پیشیاه ماطقی و  ماظیربهپژوهش حاضر در ادامه  .نیست
اطالعاتی سبز تالش نمیده است تا از  باسیادجامع در رابطه 

های هدر حیز اخیراًپژوهشی اه حیزه  ماابع به ترینمرتبط
خالصه و اارآمد  طیربهدیگر، میرد مطالعه قرار ارفته است را 

پژوهش سلیمیا  ریزی، امیای و مدنی ارائه نماید. در این راستا، 
آمیزا  و دانش محیطیزیست(، به ارزیابی سیاد 13۰7)

در مدارس متیسطه  زیستمحیطهای اجرایی آمیزش چالش
(، در پژوهش 13۰8زاده و حسایند )یایند، پیریحس پرداختاد.
های ها و اتابدارا  را در آمیزهنقش اتابخانهخید 
 .بررسی اردند محیطیزیست
، در (13۰0؛ نریمانی )(13۰0صمیعی، هیشماد و نریمانی ) 

با آمیزش  زیستمحیط به بررسی ترویج فرهاگ حفظپژوهشی 
ی پرداخته و گاههای دانشاتابخانه اطالعاتی سبز در سیاد

( در پژوهش خید سطح سیاد 13۰0حسین بیگی )
دانشوییا  دانشگاه علم و فرهاگ بررسی و  محیطیزیست

( در پژوهش خید، دانش و 13۰0درلی و شمس )ن ساوش ارد.
 ی دانشوییا  دانشگاه زنوا  را بررسی وزیستمحیطنگرش 
به بررسی نقش اتابدارا  پژوهش خید  (، در۰417) 1هیاک

سیاد اطالعاتی سبز و سیاد پایداری  دهاداا آمیزش عایا به
(، در پژوهش خید رابطه ۰410) ۰ریپانییچی و الادوی پرداخت.

پایدار در دانشگاه ترانسیلیانیا  زیستمحیطسیاد اطالعاتی و 

مافیا، سیلیا  ییااروال (؛۰410) قربا  اوغلی و بیستینی پرداختاد.

میضیعات  خید، یهاپژوهش(، در ۰411) 0و ژاایین
 با تیجه بهاز دیدااه دانشوییا  بررسی اردند.  محیطیزیست

سیاد  اارایریبهپذیرش و  ،انوام شده هایپژوهش ایجنت
به امری ناازیر تبدیل شده  (محیطیزیستاطالعاتی سبز )سیاد 

ها را به این میضیع ضروری اه تیجه ویژه نهادها و دانشگاه
 ساخته است.

 م بهدر این پژوهش برآنینکات مطرح شده،  با تیجه به 
 شااسیروا  دانشکده ارشد اارشااسیمیزا  آااهی دانشوییا  

با مفاهیم سیاد  طباطبائی و عالمه دانشگاه تربیتی علیم و
ها و دانشگاهاه  شیدمشخص  تا شد پرداختاطالعاتی سبز 

                                                                   
. Hauke 

2  . Repanovici, Landoy 

3  . Kurbanoğlu, & Boustany 
4. Carvalh Maffia, Silva & Jacovine 
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 زیستمحیطحفظ  تا چه میزا  به سمت و سیی دانشوییا 
به درصدد است تا  حاضر پژوهشبا این دیدااه  اند.هحرات ارد
 زیر پاسخ دهد: سؤاالت

 و شااسیروا  دانشکده ارشد اارشااسی دانشوییا  دیدااه. 1
 شااخت بر سبز اطالعاتی سیاد تأثیر میرد در تربیتی علیم
 چیست؟ زیستمحیط

 و شااسیروا  دانشکده ارشد اارشااسی دانشوییا  دیدااه. ۰
 حفظ انگیزه بر سبز اطالعاتی سیاد تأثیر میرد در یتیترب علیم
 چیست؟ زیستمحیط

و  شااسیروا  دانشکده ارشد اارشااسی دانشوییا  دیدااه. 3
 عملکرد یا رفتار بر سبز اطالعاتی سیاد تأثیر میرد در تربیتی علیم
 چیست؟ زیستمحیط

 و شااسیروا  دانشکده ارشد اارشااسی دانشوییا  دیدااه. 0
 حفظ به نگرش بر سبز اطالعاتی سیاد تأثیر میرد در تربیتی لیمع

 چیست؟ زیستمحیط
 و شااسیروا  دانشکده ارشد اارشااسی دانشوییا  دیدااه. 0

 شااخت،) بر سبز اطالعاتی سیاد تأثیر میرد در تربیتی علیم
برحسب  (زیستمحیطبه حفظ  ، رفتار و عملکرد و نگرشزهیانگ

 جاسیت چیست؟
 و شااسیروا  دانشکده ارشد اارشااسی دانشوییا  ااهدید. 0

 شااخت،) بر سبز اطالعاتی سیاد تأثیر میرد در تربیتی علیم
برحسب  زیستمحیط، رفتار و عملکرد و نگرش( به حفظ زهیانگ

 تحصیلی چیست؟ رشته

 روش انجام پژوهش
های ااربردی است اه با استفاده پژوهش حاضر از نیع پژوهش

 بررسی ماظیربه امیرویکرد  تیصیفی و با -ایشیپیم از روش
 ۰14 آماری ایدن پژوهش، ةجامعنوام شد. جامعه هدف ا دیدااه

 حوم نمینه براساس جدول میراا  و ارجسیاه  نفر است
 ساختهمحقق پرسشاامهها ابزار اردآوری داده. شیدنفر  ۰84
 دانشوییا  بین تصادفی ایرینمینهاه با روش  است
علم اطالعات و دانش شااسی، فلسفه تعلیم و تربیت  هایرشته

شااسی بالیای و عمیمی، شااسی تربیتی، روا اسالمی، روا 
پرورش، شااسی و آمیزش ایداا  استثاایی، آمیزش و روا 

تکایلیژی آمیزشی، مشاوره، مطالعات برنامه درسی، مدیریت و 
 تیزیع شد. ایریاندازهآمیزشی، ساوش و  ریزیبرنامه

محتیا  برای آزمی  روایی، از روش روایی پژوهشدر این 
و خبراا  پرسشاامه میرد تأیید  استادا استفاده شد و با نظر 

در یک مطالعه  یدرون پایاییبرای بررسی . همچاین قرار ارفت
 یدرون پایایینفر از افراد نمینه آماری،  34 یمقدماتی بر رو

ارونباخ  یآلفابا استفاده از  زیستمحیطحفظ ه پرسشاام
مقادیر آلفای ارونباخ باالتر از  ایاکهمحاسبه شده و با تیجه به 

ها میرد تأیید بُعد یتمام یدرون پایایی( قرار ارفته است 8/4)
ها از دهد اه پرسشاامهها نشا  میقرار ارفت. مقدار این آماره

 برخیردارند. ییباال پایایی

 پایایی ابعاد پرسشاامه .1جدول 

 تعداد سؤاالت هر بعد کرونباخ یآلفا بُعد
 10 ۰00/4 زیستمحیطشااخت 

 1۰ 8۰۰/4 زیستمحیطانگیزه حفظ 

 ۰1 773/4 محیطیزیسترفتار یا عملکرد 

 14 704/4 زیستمحیطنگرش به حفظ 

 
 اس. پی. اس. اسافزار ها با استفاده از نرمداده تحلیل توزیه و
 ن، انحراف معیار و آزمی میانگی یآمار یهاروشو  ۰3ویراست 

t همچاین سطح شده است.ه استفاد نمینه مستقل دو 

 .شده استه ( در نظر ارفت40/4داری )معای

 

 پژوهش یهاافتهی
و ابعاد آ  شامل متغیرهای  زیستمحیطحفظ  یرهایمتغ

، رفتار یا زیستمحیط، انگیزه حفظ زیستمحیطشااخت 
در این  زیستمحیط، نگرش به حفظ زیستمحیطعملکرد 

آ  در  یهاافتهیپژوهش میرد بررسی قرار ارفته است اه 

 جداول زیر نشا  داده شده است:

 دانشکده ارشد کارشناسی دانشجویان دیدگاه

 سواد تأثیر مورد در تربیتی علوم و شناسیروان

 چیست؟ زیستمحیط شناخت بر سبز اطالعاتی
در  زیستمحیطشااخت سیاد اطالعاتی سبز بر  تأثیر

شااسی و علیم دانشوییا  اارشااسی ارشد دانشکده روا 
 در جدول زیر نشا  داده ، تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 شده است:
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 در جامعه میرد مطالعه زیستسیاد اطالعاتی سبز بر حفظ محیط تأثیرمیزا   .7جدول 

 میانگین 
 انحراف معیار

 44/3میانگین نظری = 

 
 مقدار-t pآماره 

80/3 00/4 ۰۰/۰0 444/1 

 
دهد، میانگین نمرات باالتر از سطح متیسط میرد ها نشا  مییافته

شااخت اافی با » سؤاالت( قرار ارفته است. در 44/3ساوش )
 زیستمحیطحفظ  ةدرزمیا یابی و دسترسی به اطالعاتمهارت مکا 

 یابی و دسترسی به اطالعاتشااخت اافی با مهارت مکا »و  «دارم
از سطح  ترنییپامتیسط نمرات  «دارم زیستمحیطحفظ  ةدرزمیا

 در سیاد زیستمحیطمؤلفه شااخت  متیسط قرار ارفته است.
اطالعاتی سبز از دیدااه دانشوییا  اارشااسی ارشد دانشکده 

 <40/4مقدار با شااسی و علیم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی روا 

p، مهمی دارد. تأثیرت و اس از اهمیت باالیی برخیردار 

 دانشکده ارشد کارشناسی دانشجویان دیدگاه

 سواد تأثیر مورد در تربیتی علوم و شناسیروان

 چیست؟ زیستمحیط حفظ انگیزه بر سبز اطالعاتی
در  زیستمحیط سیاد اطالعاتی سبز بر انگیزه حفظ تأثیر

شااسی و علیم دانشوییا  اارشااسی ارشد دانشکده روا 
 در جدول زیر نشا  داده ، انشگاه عالمه طباطبائیتربیتی د
 شده است:

 

 زیست در جامعه میرد مطالعهسیاد اطالعاتی سبز بر انگیزه حفظ محیط تأثیرمیزا   .7جدول 

 44/3میانگین نظری =  انحراف معیار میانگین

 مقدار-t pآماره  

74/3 03/4 87/۰0 444/1 

 
در ااثر  ایریاندازهجه به طیف با تی دادنشا   3جدول  هایافته

پژوهش میانگین نمرات باالتر از سطح متیسط میرد  سؤاالت
ه ( ب74/3) نیانگیم( قرار ارفته است. با تیجه به 44/3ساوش )

سیاد  تأثیرتیا  افت اه اهمیت آمده برای این متغیر میت دس
در جامعه میرد  زیستمحیطاطالعاتی سبز بر انگیزه حفظ 

دیدااه دانشکده  از تر از سطح متیسط است.مطالعه باال
سیاد  ریتأث شااسی و علیم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی،روا 

( p <40/4مقدار )با  زیستمحیطاطالعاتی سبز بر انگیزه حفظ 

 .مهمی دارد تأثیراست و  از اهمیت باالیی برخیردار

 دانشکده ارشد کارشناسی دانشجویان دیدگاه

 سواد تأثیر مورد در تربیتی علومو  شناسیروان

 زیستمحیط عملکرد یا رفتار بر سبز اطالعاتی

 چیست؟
در  زیستمحیط سیاد اطالعاتی سبز بر رفتار یا عملکرد تأثیر

شااسی و علیم تربیتی دانشوییا  اارشااسی ارشد دانشکده روا 
 در جدول زیر نشا  داده شده است:، دانشگاه عالمه طباطبائی

 

 زیست در جامعه میرد مطالعهسیاد اطالعاتی سبز بر رفتار یا عملکرد محیط تأثیرمیزا   .7جدول 

 میانگین
 انحراف معیار

 44/3میانگین نظری = 

 
 مقدار-t pآماره 

74/3 0۰/4 10/۰0 444/1 

 

در ااثر  ایریاندازهدهد با تیجه به طیف ها نشا  مییافته
از سطح متیسط میرد  پژوهش میانگین نمرات باالتر سؤاالت
ه ( ب74/3) ( قرار ارفته است. با تیجه به میانگین44/3ساوش )

سیاد  تأثیرتیا  افت اه اهمیت آمده برای این متغیر میت دس
در جامعه میرد  زیستمحیطاطالعاتی سبز بر رفتار و عملکرد 

دیدااه دانشوییا   از مطالعه باالتر از سطح متیسط است.
شااسی و علیم تربیتی دانشگاه شکده روا اارشااسی ارشد دان

سیاد اطالعاتی سبز بر رفتار یا  تأثیرعالمه طباطبائی متغیر 

( از اهمیت باالیی p <40/4مقدار )زیست با عملکرد محیط
 مهمی دارد. تأثیراست و  برخیردار
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 دانشکده ارشد کارشناسی دانشجویان دیدگاه

 اطالعاتی سواد تأثیر مورد در تربیتی علوم و شناسیروان

 چیست؟ زیستمحیط حفظ به نگرش بر سبز

 

در  زیستمحیطسیاد اطالعاتی سبز بر نگرش به حفظ  تأثیر
شااسی و علیم تربیتی دانشوییا  اارشااسی ارشد دانشکده روا 

 در جدول زیر نشا  داده شده است:، دانشگاه عالمه طباطبائی

 زیست در جامعه میرد مطالعهنگرش به حفظ محیط سیاد اطالعاتی سبز بر تأثیروضعیت  .7جدول 

 میانگین
 انحراف معیار

 44/3میانگین نظری = 

 
 مقدار-t pآماره 

07/3 8۰/4 ۰۰/10 444/1 

 
اییه مسابقات فرهاگی باعث تغییر »دهد اه ها نشا  مییافته

( امترین ۰8/3) با میانگین «شیدمی زیستمحیطنگرش من به 
( باعث تغییر ی یزیتلیهای جمعی )رادیی و انهرس» و اییه تأثیر

( بیشترین 41/0) نیانگیمبا  «شیدمی زیستمحیطنگرش من به 
دیدااه دانشوییا   از دهاداا  داشته است.را از نظر پاسخ تأثیر
مقدار زیست با سیاد اطالعاتی سبز بر نگرش به حفظ محیط تأثیر

(40/4>pاز اهمیت باالیی برخیردار ) به عبارتی، با تیجه به است .
تیا  افت اه اهمیت آمده برای این متغیر میت دسه میانگین ب

زیست در جامعه سیاد اطالعاتی سبز بر نگرش به حفظ محیط تأثیر
 میرد مطالعه باالتر از سطح متیسط است.

 دانشکده ارشد کارشناسی دانشجویان دیدگاه

 دسوا تأثیر مورد در تربیتی علوم و شناسیروان

، رفتار و عملکرد و زهیانگ شناخت،) بر سبز اطالعاتی

برحسب جنسیت  زیستمحیطنگرش( به حفظ 

 چیست؟

دو نمینه مستقل استفاده  tجهت بررسی این پرسش از آزمی  
فرض این آزمی  پیروی متغیرها از تیزیع اولین پیششده است. 
 نرمال است.

 

اسیتج برحسب زیستحفظ محیطمقایسه متغیر  .6جدول   

 مقدار-p آزمون انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 زیستشااخت محیط
 03/4 03/3 ز 

738/4 043/4 
 01/4 08/3 مرد

 زیستحفظ محیط زهیانگ
 03/4 73/3 ز 

070/1 4۰3/4 
 01/4 81/3 مرد

 زیستعملکرد محیط ایرفتار 
 00/4 7۰/3 ز 

7۰0/4 014/4 
 0۰/4 80/3 مرد

 زیستفظ محیطنگرش به ح
 74/4 81/3 ز 

 80/4 04/3 مرد 3۰۰/4 ۰88/4

   
 

( شااخت بداالتری 03/3زنا  با میانگین ) دهدیمنشا   هاافتهی
( دارندد. 08/3) نسدبت بده مدردا  بدا میدانگین زیستمحیطاز 

 ، زندا  بدا میدانگینزیستمحیطدر متغیر انگیزه حفظ  نیهمچا
( انگیدزه بداالتری 81/3) انگین( نسبت به مدردا  بدا مید73/3)

 ، زنا  بدا میدانگینزیستمحیطدارند. در متغیر رفتار یا عملکرد 
تری ( عملکرد مااسب80/3) ( نسبت به مردا  با میانگین7۰/3)

 زنا  به میانگین زیستمحیطداشتاد و در متغیر نگرش به حفظ 
 تر هسدتاد.( ثابت قدم04/3) ( نسبت به مردا  با میانگین81/3)
، زیسدتمحیط، انگیدزه حفدظ زیستمحیطشااخت متغیر یا  م

در  زیسدتمحیط، نگرش به حفظ زیستمحیطرفتار یا عملکرد 

تفدداوت معاددادار آمدداری وجددید ندددارد  میددا  زنددا  و مددردا 

(40/4<p-.)مقدار 
 

 گیرینتیجه بحث و
 و تخریدب. یک مسئله مهم جهدانی اسدت زیستمحیطمسئله 
 آب، و اندرژی فتی،ن هادا یم خاک، ها،جاگل ،ازو  ةالی تخلیه
 ایدی،الخانده اازهای انتشار و سمی ایهپسماند تیزیع و تومع
 خطدر معرض هستاد اه اره زمین را در هاییتهدید مومیع در

 از ناشدی عمددتاً محیطدی ایهدچالش و اند. تغییدراتقرار داده
 زندده، هدایاینده همده بقدای بدراه  است انسانی هایفعالیت
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 تدأثیر آیادده هداینسدل میراث و ملل امایت زمین، چگییکپار
نیازماد اقددام  ، بشرزیستمحیطبرای حفظ  ،نتیوه در. اذاردمی
 و افدراد رفتدار تغییدر بدا مشکالت این رفع برای و اارساز مؤثر
د. یکی از دار هاآسیب ترمیم و روند ارد  معکیس برای نهادها
بده نظدر  ت.سدبز اسدسدیاد اطالعداتی  آمیزشها راه نیمؤثرتر
رسد میدزا  اطالعدات میجدید در مدیرد سدیاد اطالعداتی و می

در حال افزایش است. با این حال، در مدیرد سدیاد  زیستمحیط
تیاند بده روندد چگینه می اطالعاتیسیاد  ایاکهاطالعاتی سبز و 

 ت.سبز شد  امک ااد، مطالب امی نیشته شده اس
ا  افت از دیدااه تیمی، با تیجه به پژوهش صیرت ارفته 

از  زیسدتمحیطسیاد اطالعاتی سبز بر حفدظ  تأثیردانشوییا  
ه است. به عبارتی، با تیجه به میانگین ب اهمیت باالیی برخیردار

سیاد  تأثیرتیا  افت اه اهمیت آمده برای این متغیر میت دس
در جامعده مدیرد مطالعده  زیسدتمحیطاطالعاتی سبز بر حفظ 
اه یافتده ط میرد ساوش قرار ارفته استباالتر از سطح متیس

(، 13۰0) های این پدژوهش بدا نتدایج پدژوهش حسدین بیگدی
 محیطیزیسدتمطابقت دارد. پژوهش ایشا  نشا  داد اه سیاد 

دانشوییا  دانشگاه علدم و فرهادگ میدانگین متیسدط رو بده 
نیددز نشددا  داد  ،(13۰1) . پددژوهش ندددرلی، شددمسدبدداالیی دار

مسداعد در خصدی   نگدرشنوا  دارای دانشوییا  دانشگاه ز
از نظددر دانددش  هدداآ دارنددد و درصددد بدداالیی از  زیسددتمحیط
 در حد متیسط هستاد.  زیستمحیط

هددای صددالحی، های پددژوهش بددا پژوهشهمچاددین یافتدده
 ،(13۰3) و شدبیریی یو رضدا ،(13۰0) ندژادسدلیمانی و پدازای

ار نشدا  داد نگدرش و رفتد هداآ مغایرت دارد، زیدرا پدژوهش 
بدا عاایدت بده  ت.پدایین اسد نسدبتاًدانشوییا   محیطیزیست

مطالب مذایر، در پژوهش حاضر با ارزیابی سیاد اطالعاتی سبز 
، زیستمحیط، انگیزه حفظ زیستمحیطدر چهار بخش شااخت 

و  زیسدتمحیط، نگرش به حفدظ زیستمحیطرفتار یا عملکرد 
طالعداتی سدبز سیاد ا تأثیرها نشا  داد یافته زیستمحیطحفظ 

بر هر چهار بخش باالتر از سطح متیسط قدرار دارد و همچادین 
دیدااه دانشوییا  دانشگاه عالمه طباطبائی در هر چهار بخش 

 از متیسط قرار دارند. در سطح باالتر
هدای بدا پژوهش پدژوهشهای حاصدل از ایدن نتایج یافته

 یآبدادقیامو رمضدانی  ،(13۰7) سلیمیا  ریزی، امیای و مددنی
اندد خید ادزارش ارده پژوهشدر  هاآ دارد.  مغایرت(، 13۰1)

 محیطیزیستدر ارتقای نگرش  زیستمحیطآمیزش اه اارچه 
، میزا  اطالع و شااخت افدراد این است ولی با وجید مؤثرافراد 

محدود و پایین است و از شرایط و  زیستمحیطمیرد تحقیق از 
 نیتدرمهمیکدی از  اصدیالًهای الزم برخیردار نیسدتاد. شاخص

اشیر فقدا  شااخت اطالعات در  زیستمحیطمیانع حفاظت از 
 .میا  قشرهای مختلف جامعه است

ها نشدا  داد میدا  زندا  و مدردا  تفداوت یافته همچاین 
معتقدند بین آااهی و نگدرش و  هاآ معاادار آماری وجید ندارد. 

رد و ( دانشدوییا  مدمحیطیزیسدتسیاد ) محیطیزیسترفتار 
نتددایج ایددن پددژوهش بددا  داری وجددید ندددارد.از  تفدداوت معادد

و حسدین  ،(13۰0) نژادو پدازای سلیمانیهای صالحی، پژوهش
نشا  داد اه  هاآ ندارد. نتایج پژوهش  مطابقت ،(13۰0) بیگی

بدیده  رادذاریتأثدانشدوییا   محیطیزیسدتجاسیت بر دانش 
نتیوه رسید  (، در پژوهش خید به این13۰0) بیگیاست. حسین
مدردا  بیشدتر از زندا  اسدت و سدیاد  محیطیزیستاه سیاد 
دانشوییا  سال آخر از دیگر دانشوییا  بیشدتر  محیطیزیست
 است.
 های مختلدف تحصدیلیپژوهش حاضر در رابطه بدا رشدته 

سیاد اطالعداتی سدبز بدر نگدرش بده  تأثیرنشا  داد، در حیزه 
های زیست رشتهطو رفتار یا عملکرد محی زیستمحیطشااخت 

علم اطالعات و »و « شااسی و آمیزش ایداا  استثااییروا »
ها داشتاد. میانگین باالتری نسبت به سایر رشته« شااسیدانش

علدم »دانشدوییا  رشدته  زیسدتمحیطدر حیزه انگیزه حفدظ 
، در حددیزه نگددرش بدده حفددظ «شااسددیاطالعددات و دانددش

و آمیزش ایداا  شااسی روا »رشته  ا یدانشوی زیستمحیط
علم »دانشوییا  رشته  زیستمحیطدر حیزه حفظ  و «استثاایی

میانگین بداالتری نسدبت بده سدایر  «شااسیاطالعات و دانش
 های حسین بیگدیها داشتاد. نتایج پژوهش حاضر با یافتهرشته

 (، ندرلی و شدمس13۰0) نژاد(، صالحی، سلیمانی و پازای13۰0)
 مطابقت دارد. ،(۰411) نسیلیا و ژاایی ااروالییمافیا،و  ،(13۰0)

(، نشدا  داد دانشدکده هادر 13۰0) پژوهش حسین بیگدی
های علیم انسانی و فای مهادسی علیم پایده نسبت به دانشکده

تری پدایین محیطیزیستو اردشگری از سیاد  یفااورستیزو 
(، نشا  داد دانش و 13۰0) های ندرلی و شمس. یافتهدبرخیردارن
شدوییا  دانشدکده علددیم پایده و انسدانی بیشددتر از نگدرش دان

 ایاکهدانشکده اشاورزی بید. دانشوییا  دانشکده اشاورزی با 
دارای سطح دانش باالتری هستاد اما میزا  مطلیبیت نگرشدی 

دریافتاد  ،(۰441) نااروالییمافیا، سیلیا و ژاایی تری دارند.پایین
های گاهدانشدوییا  در دانشد محیطیزیسدتاه سطح داندش 

نشددا  داد  هدداآ مختلددف متفدداوت اسددت. همچاددین پددژوهش 
های علیم طبیعدی نسدبت بده اسدانی اده در دانشوییا  حیزه

های علیم انسانی و ریاضی مشدغیل بده تحصدیل هسدتاد حیزه
های یافتدهداشتاد.  محیطیزیستشااخت بیشتری از مشکالت 
های پددژوهش صددالحی، سددلیمانی و پدژوهش حاضددر بددا یافتدده
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نشدا  داد  هداآ های مغدایرت دارد. یافتده ،(13۰0) ندژادایپاز
ی زیسددتمحیطمحددل سددکینت و نددیع دانشددکده بددر نگددرش 

چادانی ندارد اما در مقابل محل سکینت و نیع  تأثیردانشوییا  
اسدت. دانشدوییا   مدؤثری آندا  زیستمحیطدانشکده بر رفتار 

اد فعالیت ی و ابعزیستمحیطدانشکده ماابع طبیعی در رفتارهای 
 د.و بازیافت باالترین رتبه را به خید اختصا  دادن

 

 راهکارها
تددیا  دریافدت ادده ، میهاافتدهیدر پایدا  بدا تیجدده بده نتددایج 

و  یشااسروا دانشوییا  اارشااسی ارشد دانشکده  یهادااهید
سدیاد  تدأثیرعلیم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی در ارتباط با 

در سدطح متیسدطی قدرار  زیسدتمحیط اطالعاتی سبز بر حفظ
باید نسبت به بهبدید سدطح آاداهی دانشدوییا   ،باابراین .دارد

آ  در حفدظ  تدأثیرسیاد اطالعاتی سبز و  یهامهارتنسبت به 
 :شیدیمپیشاهاد  ،لذا .باید تیجه شید زیستمحیط

 سیاد اطالعداتی سدبز ةدرزمیا آمیزشی یهااارااهها دانشگاه 
اطالعداتی سدبز  باسیاددرسی مرتبط  حدهایواااد و ابرازار 

 .برای دانشوییا  ارائه شید

 ها بدرای ها و اتابخاندهها با سدایر دانشدگاههمکاری دانشگاه
 ؛زیستمحیطحفظ  ةدرزمیاسیاد اطالعاتی سبز  آمیزش

  های اشیر با سازما  و دانشگاه مؤسساتهمکاری محققا  و
 .زیستمحیطحفاظت از 

 سدیاد اطالعداتی ة درزمیادهای بیشدتر تیجه و انوام پژوهش
 .ها و سایر نهادهای آمیزشینشگاهسبز در دا

 در بدداالبرد  اسددتانداردهای سددیاد اطالعدداتی سددبز  تدددوین
 .زیستمحیط استانداردهای الزم برای حفظ

 ةدرزمیاد تهیه و انتشار نشریات علمی، پیسدترها و بروشدیرها 
 محیطیزیسددتنگددرش  بددرای تغییددر زیسددتمحیطحفددظ 

 ؛هاآ دانشوییا  و افزایش دانش سیاد اطالعاتی سبز 

 سددیاد  ةدرزمیاددی مددرتبط هدداهددا و ااگرهبراددزاری همایش
 .زیستمحیطاطالعاتی سبز و حفظ 

  دانشدوییی هایدانشوییا  و تشکیل انومن داد مشارات 
دانشوییا  و حمایدت  یریپذتیمسئیل ماظیربهدر این زمیاه 

 .زیستمحیطاز 

 

 سپاسگزاری
بررسی »تحت عایا   ایاوانب نامهاین مقاله مستخرح از پایا 

شااسی و های دانشوییا  اارشااسی ارشد دانشکده روا دیدااه
ثیر سیاد أدرباره ت یئعلیم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبا

دانشوییا  الیه از است. « اطالعاتی سبز بر حفظ محیطزیست
یتی دانشگاه م تربشااسی و علیاارشااسی ارشد دانشکده روا 

در پرارد  و تکمیل پرسشاامه در دورا  عالمه طباطبائی برای 
 نمایم.اند قدردانی میهمکاری اردهپاندمی ارونا 
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