
 9 -23 ص، 1400 زمستان، 28شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 چکيده

برای مسائل مربوط به محیط رابطه با نگرانی  توان در دست  زیست را میمدارک زیادی در 
  در فقدان  یستیزطیز مشکالت محای  اریبس  .های تاریخی یافتها، نشریات و بایگانینوشته

  شهی ر  عتیارتباط انسان و طب  رفتاری در زمینه ی ـو ضعف فرهنگزیستی  محیط  عوامل موثر

  کردهل ی جوان و تحص  نسل  ی رفتار سبز و توسعه  جیدر ترو  تاثیرگذارپی بردن به عوامل   .دندار

توانند مجاب  قرار دارند که می  سنی  در  انی. دانشجودارد  ی شتریب  از قبیل دانشجویان برجستگی
  یبرا   یجد   ییها برد و محتاج برداشتن گامسر میبه  ی نامساعد  وضع  در  ستیزطیشوند که مح

تر از همیشه خواهد شد که باید  ها پررنگدر این بین نقش دانشگاه. باشدیحل مشکالتش م

های صورت گرفته عوامل تاثیرگذار را در این مباحث رو مورد بررسی و  بر پایه علوم و پژوهش

این پژوهش سعی شده تا با بررسی این عوامل تغییری در  اجرایی کند. به همین منظور در  
شود تا دانش و درک قشر پیشرو  های سبز ایجاد  ها علی الخصوص دانشگاهروند کار دانشگاه

زیست در تمامی  جامعه روندی مثبت ایجاد کرده که در ادامه باعث پیوند میان جامعه و محیط

 وجوه زندگی نمود پیدا کند.

باور و دانش زیسترفتارسبز، دانشگاه سبز، توسعه پایدار،   :واژگان کليدي -نگرش و 
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 3 زادهناصر ولی ،2مسعود بيژنی، 1علی فغانی
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 مقدمه
نگرانی پاسخ به رشد  نتایج بلندمدت تخریب محیطدر  خصوص  تغییرات آبهای همگانی در  و همچنین وزیست و  هوایی 

طور فعاالنه در حال توسعه مسئولیت اجتماعی خود  بهها در سراسر جهان تهدیدات آنها برای رشد و سودآوری اقتصادی، سازمان

نگهداری آن میدر قبال محیط حفظ  رخدادها  عیوقا .]8[باشند  زیست و  در حوز  یو  بر   ر،یاخ  یهادر سال  ستیزطیمح  ۀتلخ 

آب، خاک،   هوا،ی  آلودگ ،یعیمنابع طب ۀدربار  یجهان یستیزطیبوم افزوده است. مشکالت محتسیز خصوص ها درمیو ب هاینگران

ب با چالش  یزندگی  عیو حوادث طب ایبال شیانقراض موجودات، افزا ،یستیرفتن تنوع ز  نیاز    یایو جد  دیجد  یهامردم جهان را 
. ایران نیز در شرایط خوبی قرار  بوده است  نیدر نقاط مختلف کره زم یانسان  یهاتیفعال که متأثر از  ییهامواجه کرده است، چالش

ویرانی ساالنه  علم و فناوری،  بنابر گزارش خبرگزاری  بیهزار از جنگل 15ندارد  مخزن  160رویه با وجود  های ایران، سدسازی 

های کشور و در نهایت، آلودگی هوای کشور که به کاهش رتبه عملکرد درصد از مساحت تاالب  67خالی از آب، خشکی قریب به 
محیطی پیش عوارض زیستازمنجر شده است، بیانگر ضرورت توجه بیش  97 تا  95ز سال  ها امحیطی کشور در اکثر شاخصزیست

جامعه است  فعالیت جانب  ینهیکه تاکنون در زم  یاگسترده  یهاتالش  وجود  با.  ]5[ها در  بازگشت  یکاهش اثرات   ب یتخر  یو 

گفت که  میصورت گرفته،    ستیزطیمح رفتار شوندزیست میمحیطباعث برهم زدن توازن   بشر همچنان یهاتیفعالتوان  . اثر 

سرعت بیشتری روند    این ر،یسال اخ  50و از   بوده در حال رشد  یاز زمان انقالب صنعت نیزم  یستیزطیبر نظام مح یانسان و فناور
    .]47[گرفته است 

ی ـ رفتاری و ضعف فرهنگزیستی  محیط عوامل موثر در فقدان  یستیزطیز مشکالت محای اریبسدهند که  ها نشان میبررسی

  میمستقریغ  ای  میامروزه به طور مستق ستیزطیمح مشکالتاز    یاریبس  ،قتیدر حق. دندار  شهیر  عتیارتباط انسان و طب در زمینه
با مح  فناورانه یهاشرفتیپ یاست و با وجود تمام یانسان  رفتارها و تمایالت رفتاری نامطلوب  جهینت -طیکه بشر در مسائل مرتبط 

دستاوردها    زیستی را مورد بررسی قرار ندهیم و اینامل موثر در رفتار محیطوعکه    یرسد تا زمانیداده است، به نظر م  صورت  ستیز

افراد   .]10[حاصل نخواهد شد  نهیزم نیدر ا  یاقابل مالحظه شرفتینگردد پ لیتبد زیستیمحیط  داریپا  تمایل و رفتارمنجر به 

 ست یزمتفاوتی نسبت به محیط  (رفتار  ا)ی  برخورد اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی خود، ویژهو مقتضیات   طیبر حسب شرا  جامعههر 
  .]32[ست باشند  یزبرعکس، منفی و مخالف محیط  ای  ،و مسؤوالنه باشند  انهیگراستیزمحیط ها ممکن است مثبت،رفتار نیدارند. ا

بوم را  ستیدر ز  ییایپو ساختار و  ایو   ستیزدر محیط  یانرژ  ایکه دسترسی به مواد   یهرنوع رفتار  توان گفت که، میراستا نیدر ا

حالی است که  نیا  .]49[  ستی استیزرفتار محیط  تغییر دهد، به رفتار  سبز  رفتار  در  که کوچکتر  یاشاره  به   یضرر  نیدارد 
    .]46،  42[  آن است یبرا ییایمزا  یدارا حتی رساند وست نمییزمحیط

 یشتریب  از قبیل دانشجویان برجستگی  کردهلیجوان و تحص  نسل  ی رفتار سبزو توسعه  جیدر ترو  تاثیرگذارپی بردن به عوامل 

برداشتن محتاج برد و سر میبه  ینامساعد وضع در  ستیزطیشوند که محمجاب  توانند قرار دارند که می سنی در  انی. دانشجودارد

 ست یزطیمرتبط با مح لیآورد که آنان مسا  فراهم را  یتواند جودانشگاه می طی. محباشدیحل مشکالتش م  یبرا یجد ییهاگام
به بحث بگذارند و از ا  آن  و رندیرا فرا گ رفتارها ق،یطر  نیرا  حوزه  در  . ]51[در جامعه باشند    ستیزطیمح با مناسب  یمشوق 

  کی که    شوندیم  دهینام  "1سبزهای رفتار"باشند،   زیستیطمح  یداریکه سازگار با پاو جمعی  یفرد یرفتارها  ت،یریسازمان و مد

  یرفتارها  تیتقو ست،یزیطمح یداریبه پا یابیدست  یبرا نیبنابرا.  ]1[ دیآیبه شمار مزیست  طیمح یداریپا  یبرای  جزء ضرور
ب  دیبا  انیاز قبل دانشجو  یگذارتأثیر  یهاگروه 2یانهیگراستیزطیمح   تالش شود تا  که یا. به گونهردیقرار گ  یشتریمورد توجه 

-طیمح  است که ارتباط تنگاتنگی با یاحرفه یکشاورز.  دنباش  داشته تطابق بیشتریها  سازمان یط یمحستیرفتارها با اهداف ز  نیا

  ،و بدون نظارت انجام شود  رعلمییغ  صورتبه نیزمشخم مناسب   و  مصرف سموم از قبیل  یکشاورز  یهاتیاگر فعال .دارد ستیز

چه در هنگام تحصیل در    یکشاورز انیدانشجو  که  است  بنابراین الزمشود.  می ستیزطیبه مح  جبرانی  رقابلیغ یهاانیسبب ز
دارای تمایالت  کرد،عمل خواهند  بخش تحقیقات و اجرا اصلی یا مجری نارابط که به عنوان  آموختگیدانش بعد از دانشگاه و چه

مطلوب  ستییزطیمح دغدغهو   نها  این امر  .باشند  و  بر ا  تیدر  به    کهنیعالوه  در  عملی  شدن    ریدرگمنجر   های فعالیتافراد 

 
1 Green behaviors 
2 pro-environmental behaviors 
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بسزا  فعالیت کشاورزی  ستییزطیمح  پایداری بر رفتار  تواندمی ،ی خواهد شدستیزطیمح   ان،ی دانشجو  ن،یبنابرا  .داشته باشد  ییتأثیر 

انتظار میاجتماع  هاییی دگرگونو کنشگران فعال در عرصه  رینوپذ شگامانیپ به خطرها  رودیاند و   ب یتخر  جدی و  یبا توجه 

بهنجار و متناسب با الزامات دانش  امروزی یدر جامعه ستیزطیمح  ریگنبایای که گرکننده باشند و    نینو  است، رفتاری  داشته 
برای ترو طیمناسب، شرا و دهیسنج یزیستبتوانند با رفتار محیط مطلوب در    یستیزطیرفتار مح  میمستقریو غ  میمستق جیالزم را 

 .]29[  جامعه فراهم سازند

به   "ستیزطیمحافظت از مح یو رفتارها یط یمحستیز  دانش نیرابطه ب یبررس"با عنوان   یپژوهشدر  ،]24[در همین باب  

نتیجه رسیدند   واحدها یانیدانشجواین  زم  ییکه  جغراف  طیبهداشت مح یعن)ی  اندگذرانده  ستیزطیمح  نهیدر    ی(ع یطبی  ایو 
 ( خیو تار  یروانشناس  یعن)یاند  نگذرانده  نهیزم  نیدر ا  ییکه واحدها  یانیبا دانشجو  سهیدر مقا  یشتریب  انهیگرازیستطیمح یرفتارها

 ی است. از طرف  امدهیدار به دست نیرابطه مثبت و معن ست،یزطیمح از  و رفتار حفاظت یمدارـ نگرش انسان    انیدهند. مینشان م

 دار مشاهده یو معن  یرابطه منف  ییاعتنا  یدار و با بیرابطه مثبت معن  ستیزطیحفاظت از مح رفتار و یمدارـ   طینگرش مح  انیم
 ی رهایمتغ  یرابطه برخ  یپژوهش بررس  نیا  هدف  پرداختند.  "یستیزطیو رفتار مح یکنش اخالق  انیرابطه م"  یبه بررس،  ]32[  .شد

م  نیو همچن  یشناختتیجمع عقالن  مدلی  هاسازه  انیرابطه  نتادبو  یستیزطیمح  یبا رفتارها  یکنش   ان یکه م  دادنشان  جی. 

معن  یهمبستگ  یستیزطیرفتار مح  با  مدل  یهاسازه و  بهیمثبت  دارد؛    یرفتارها  و  یرفتار  یباورها  انیکه م  یطوردار وجود 

  یهنجارها  انیو م  یستیزطیرفتار مح وی  ستیزطیمح  یهانگرش  انیم  ،یستیزطیو رفتار مح  یهنجار یباورها  انیم  ،یستیزطیمح
بررسی ،  ]16[  .وجود دارددار  یرابطه مثبت و معن  یستیزطیمح رفتار  قصد انجام رفتار و انیو م یستیزطیو رفتار مح  یذهن در 

تجربی پیشین که در سایر   هایپژوهشبرخالف بسیاری از  دریافتند که  "محیطیمحیطی و رفتارهای زیستزیست ارزشرابطه  "

بررسی، بین  رابطه معنی  مناطق جهان انجام شده، در جامعه آماری مورد  نوع نظام  ارزشمحیطی چه زیست  ارزشداری  مند و  از 
زیستی دانشجویان  بررسی دانش و نگرش محیط"در پژوهشی با عنوان  ،  ]31[وجود نداشت  محیطیچه از نوع رفتاری و رفتار زیست

هستند  ستیزطیمساعد در خصوص مح ینگرش  یدارا (درصد  8/71) انیدانشجو تیکه اکثراین نتیجه دست یافتند  به   "زنجان

ع بسن، تعداد واحد گذرانده و منا یرهای. متغباشندیدر حد متوسط م  یستیزطیآنها از نظر دانش محدرصد   2/78در مقابل  یول

دانش    نیب یداریرابطه مثبت و معن  زیبودند و ن یداریرابطه معن یدارا  انیاستفاده با سطح دانش و نگرش دانشجو مورد یالعاتطا
نگرش پا  یهادانشکده  انیدانشجو و  برا نیا  کهی درحال دیمشاهده گرد یو انسان  هیعلوم    یدانشکده کشاورز انیدانشجو  یرابطه 

متغیرهای  نشان داد که "زیستعوامل فرهنگی مؤثر بر رفتارهای معطوف به حفظ محیط"در بررسی   ،]3[  بود.  داریو معن  یمنف

اجتماعی، آموزش و ارزش بر حفظ محیطاحساس مسؤولیت، اخالق  سنتی و دینی  محیطی مؤثر  رفتارهای زیست  زیست وهای 
بین هنجار شخصی با رفتار زیست که رابطه معنیا  بودند. این در حالی در پژوهشی با عنوان ، ]26[  محیطی وجود نداشت.ستداری 

-طینگرش مح  یگریانجی: نقش منایس  یبوعل  دانشگاه  یکشاورز  انیدانشجو  انهیگراستیزطیبا رفتار مح  یستیزطیرابطه دانش مح"

مثبتی بر رفتار محیطنشان داد که نگرش محیط  "یستیز بر زیستی تأثیر  نوع دانش  زیستی دانشجویان دارد و عالوه  این هر دو 

دارند. زیستی رابطه مثبت و معنیمحیط  با رفتارزیستی عینی و ذهنی  محیط با عنوان    در، ]30[داری  ارزیابی عوامل "پژوهشی 
بر رفتار سبز بین   "موثر  نتایج این پژوهش    170در  نفر در شرکت پتروشیمی اصفهان از طریق پرسشنامه مورد مطالعه قرار داد. 

  ریسبز تاث  رفتار کارکنان بر  تیو رضا  یتعهد سازمان ،یسازمان یدرک شده، رفتار شهروند  یسازمان  تیحما یرهایمتغ نشان داد که

ن  یاجتماع تیمسئول  ریدارند. متغ  یمثبت و معنادار با   یپژوهش  ،]15[دارد.  یمثبت و معنادار  ریبر رفتار سبز تاث زیدرک شده 
 "دانشگاه استان مازندران  انی: دانشجوی. مطالعه موردستیز طینسبت به مح  انینگرش و رفتار مسووالنه دانشجو یبررس"عنوان

 ی ستیز طیاز آن است که نگرش و رفتار مح یحاک  هاافتهیرابطه مثبت وجود دارد.   یستزیطینگرش و رفتارمح نینشان داد که ب

پژوهشی با عنوان،  ]14[  دارند.  گریکدیبا   دارییرابطه معن تیبا هم متفاوت است و رفتار و جنس تیبر حسب جنس  مطالعه "در 

نشان دادند که بین محل "سنندج شهرستان و روستایی شهری مناطق مطالعه (محیطیزیست رفتارهای و آگاهی رابطه تجربی  ،

گروه سنی، آگاهی، سطح   ولی بین رابطه معکوس( و رفتار زیست)تحصیالت سکونت، وضعیت تأهل،  محیطی رابطه وجود دارد 

ندارد.محیطی رابطهجنسیت و رفتار زیست پژوهشی با عنوان]28[ ای وجود  بازشناسی رفتارهای زیست محیطی   "، در  تحلیل و 

دریافتند که افراد مسن و زنان رفتارهایی مانند تفکیک زباله و استفاده از وسایل   "1391موردی، شهر اصفهان،   شهری: مطالعه
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مردان انجام می بیشتر از  نقل مناسب را  عنوان  ،]52[ دهند.حمل و  با  پژوهشی  عوامل   "در  اهمیت آموزش زیست محیطی در 

مصرف انرژی، گرمای جهانی   )رفتارگرایانه  محیطرسی عوامل موثر بر رفتار زیستبه بر "تعیین کننده رفتار سبز: رویکرد فراتحلیلی  

بازیافت( در قالب  )نرم اجتماعی( پرداختند. نتایج    4و  برون فردی  نگرش( و  )آگاهی و  درون فردی  رویکرد انگیزشی، آموزشی، 
عناداری بر رفتار سبز دارد. نیز عوامل درون محیطی محرک اصلی رفتار بوده و تأثیر مثبت و محاصل نشان داد که آموزش زیست

رفتار  "در پژوهشی باعنوان، ]45[  فردی و انگیزش تأثیر کمتری بر ایجاد رفتار سبز داشتند.فردی تأثیر مثبتی داشته اما عوامل بین

 گرایانهمحیطزیست رفتار بر مؤثر عوامل که داد نشان گرایانهمحیط زیست رفتار مطالعه در  "محیطی گرایانه و زیستزیست محیط

 ذهنی توانایی و انگیزشی هایویژگی کیفی، های)ویژگی درونی شامل عوامل بندیطبقه این شوند.می بندیطبقه حوزه سه در

 طبیعت و فرد بین ارتباطی عوامل و قانونی( و فیزیکی فرهنگی، )اقتصادی، اجتماعی، خارجی عوامل طبیعت(، با ارتباط در فرد

بیان می باشد. همچنینمی محیطی(زیست)نیازهای  انجام و زیستمحیط با ارتباط در افراد به کلی درک آموزش، که کندوی 

نیز نتیجه گرفتند که  خواهد محیطیزیست رفتار داری  گرایانه سبز رابطه معنیمحیطبین سطح تحصیالت و رفتار زیستداد. و 
پرداختند. نتایج  ،  ]37[دارد.   وجود بر رفتار زیست محیطی  عوامل اجتماعی و روانشناسی موثر  در پژوهش فرا تحلیلی به بررسی 

نگرش، کنترل رفتار درک واریانس رفتار محیطی را تشکیل می  %27حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان داد که نیت  دهد و 

( نیز و  %52شده و هنجار اخالقی  پیش بینی کننده نیت رفتاری  اریانس( و آگاهی از مسئله، هنجار اجتماعی و استنباط داخلی 

باشند و رابطه مستقیمی بین نگرش و احساس گناه، رابطه مستقیم بین رفتار واریانس( می  %58های نرم اخالقی )پیش بینی کننده
نرم اجتما بین آگاهی با احساس گناه، نرم اخالقی،   عی و استنباط داخلی  وجود دارد. درک شده و نگرش و نیز رابطه مستقیمی 

به   یط یمحستیز التیتما دهیبهبود و جهت  یدر راستا  ستزیطیدر پژوهش حاضر  نظر به ضرورت حفاظت از مح  نیبنابرا

 ی ستیزطیمح  یداریابعاد پا  نیاز مهمتر  یکیکه    ،سبز هایدر دانشگاه  انیرفتار سبز دانشجو  یو توسعه  جیعوامل موثر در ترو  یبررس
 .شده استپرداخته   باشدیم  یسبز و جامعه کشاورز یهاو دانشگاه  یدر آموزش عال

 

 قيروش تحق
به صورت توصیفی )مطالعات موجود   -این مطالعه رویکردی کیفی داشته و روش تحقیق  تحلیلی و به شیوه مطالعه اسنادی 

های اصلی ( به تعریف انگاشترانیسبز ا هایدر دانشگاه  انیرفتار سبز دانشجو یو توسعه جیعوامل موثر در ترو یبررسدر رابطه با  
بر ترویج و توسعهپرداخته شده و به تبیین و تحلیل عو  ی رفتار سبز پرداخته شده است.امل موثر 

 

 تعریف مفاهيم کليدي 
آن    یبرا  ییایمزا  یدارا حتی رساند وست نمییزبه محیط یضرر نیدارد که کوچکتر  یاشاره به رفتار سبز  رفتار رفتار سبز:

   .]46، 42[ است

 های آن اعم از آموزشی و پژوهشی و تمام ی خدمات موجودفعالیتدانشگاه سبز، دانشگاهی است که در تمام   دانشگاه سبز:

زیست و استفاده کارآمد  بهینه از منابع ها و ...(، دیدگاه بهداشتی، ایمنی و حفاظت از محیطها، کارگاه)امور اداری، مالی، آزمایشگاه

 .]11[ رار گیردو مواد مصرفی بتواند در تحقق اهداف توسعه پایدار جامعه مورد تاکید و عمل ق

به :یستزیطيمح يهنجارها برای تعداد زیادی از ی  که آیندمی وجودهنجارها هنگامی  بازخورد بیرونی مشابهی  ک عمل، 

 .]14[افراد دارد 

عوامل مؤثر در گسترش: زیستیدانش محيط در مورد معضالت محیطی،  این معضالت و اطالعات در مورد   اطالعات افراد 

 .]17[ شودتوانند برای بهبود این وضعیت انجام دهند، میافراد میآن چیزی که  
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در آموزش همگانی محيطجایگاه دانشگاه و توسعه پایدارها   زیست 
  گردد که برمنجر می  محیطی در جامعهمحیطی زمانی به تحکیم اخالق زیستسازی زیستها و فرهنگبدیهی است آموزش

پژوهش کافی  های  اساس اصول علمی و روش های در حال اجرا برها و فعالیتبنا شده باشد و از آن طریق برنامهپایه تحقیقات و 

دانشگاه فعلی  شرایط  در  گردد.  دنبال  تحقیقاتاثربخش  انجام  ضرورت  به  کشور  اخالق    های  و  فرهنگ  زمینه  در  کاربردی 

نظر کمیمحیطی توجه شایانی ندارند و تحقیقات انجام شده در این زمینه  زیست بسیار ناچیز است. ضمناً در زمینه   از  و کیفی 

التحصیالن حداقل   های تحصیلی به نحوی که فارغرشته محیطی در همههای زیستزیست چه از نظر تلفیق آموزشآموزش محیط
 .]13[ کسب نماید، اقدامات انجام شده ناکافی است  محیطی مرتبط با حرفه خود رامهارت کاربردی و نگرش زیست

 

 هدف دانشگاه سبز
پیاده به معنای   توانباشد. این مدیریت را میسازی مدیریت سبز در دانشگاه میبه طور کلی هدف تاسیس دانشگاه سبز، 

به حساب آورد که در سطوحهدایت بهینه مجموعه مختلف دانشگاه صورت   ای از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و مستمری 

نیل به وضعیت دانشگاه سبز ارتقاء و تداوم بخشدگیرد تا وضعیت  می مدیریت سبز دانشگاه زیر نظر ریاست   .دانشگاه را در جهت 
به اهداف عمده زیر   دانشگاه و توسط یک کمیته متشکل از افراد آگاه به اصول پایه زیست محیطی )کمیته سبز( جهت دسترسی 

های انرژی و مواد  دانشگاه، ایجاد بانک اطالعات مصارف و هزینه  صادیمحیطی و اقتشود: ایجاد چارچوب ارزیابی زیستاجرا می

مختلف صرفه جویی مصارف توسعه و    دانشگاه، تدوین راهکارهای  در دانشگاه، طراحی،  طریق تغییرات فناوری  مواد از  انرژی و 
ب  کاربرد مدل بهینه انرژی دانشگاه و کاربرد آن در و آموزشی دانشگاه دانشگاه، بررسی و ایجاد تغییرات جهت   هبود فضای اداری 

]9[. 

حیطه اختیارات  دانشگاه سبز خود را موظف به انجام تمامی طرح ها و برنامه هایی می داند که در راستای اهداف آن بوده و از

جمله این وظایف، می نباشد. از  نمود: شناسایی وضع موجود مصرفآن خارج  اشاره  به این موارد  اولیه وانرژی، آب، موا  توان    د 
سیاست تبیین  ضایعات،  میزان  بررسی  اعمالهمچنین  خصوص  در  اجرایی  راهکارهای  و  تهیه    ها  دانشگاه،  در  مدیریت سبز 

های مختلف دانشگاه، تهیه راهنما و دستورالعمل های کاهش مصرف برای واحدهایدستورالعمل ها، راهنماهای اجرایی و چک لیست

اشاعه فرهن زمینه  اطالعتزیس  گمختلف در  مناسبمحیطی و  پایان نامه  رسانی  حمایت از  دانشگاه،  سطح  طرحدر  های  ها و 
با مسایل زیست های  های آموزشی، سخنرانیهای تخصصی، کارگاهسمینارها، نشست  محیطی دانشگاه، برگزاریدانشجویی مرتبط 

 .]23[ها و مسابقات و...  علمی، جشنواره

 

سبز ایراندانشگاه سبز  هاي 
رابطه با ضرورت  زیست درهای به عمل آمده بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت از محیطپی هماهنگیدر 

پایدار از منابع و حفظ محیطو بهره نظر  های اخیر مدسبز در سال  محیطی به توسعه، طرح دانشگاهزیست و نگرش زیستبرداری 
 (.  1جدول  باشد )های سبز ایران به شرح ذیل مییک لیست دانشگاهبر اساس سایت گرین مترقرار گرفته است. 

 (2020متریک، هاي سبز در ایران )سایت گرینـ ليست دانشگاه1ل جدو

 رتبه در جهان رتبه در ایران نام دانشگاه ردیف

 54 1 دانشگاه زنجان 1

 97 2 دانشگاه کاشان 2

 207 3 پژوهشگر اردبیلیدانشگاه  3

 239 4 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 4

 253 5 دانشگاه الزهرا 5

 263 6 دانشگاه رازی کرمانشاه 6
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 311 7 دانشگاه گیالن 7

 318 8 دانشگاه اصفهان 8

 337 9 دانشگاه فردوسی مشهد 9

 364 10 دانشگاه یاسوج 10

 371 11 دانشگاه صنعتی شاهرود 11

 374 12 دانشگاه حکیم سبزواری 12

 397 13 دانشگاه اراک 13

 477 14 دانشگاه یزد 14

 489 15 دانشگاه تهران 15

 521 16 دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی 16

 538 17 دانشگاه صنعتی اراک 17

 550 18 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 18

 551 19 علوم پایه زنجاندانشگاه تحصیالت تکمیلی  19

 554 20 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 20

 558 21 شاهپور اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی 21

 564 22 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات 22

 580 23 دانشگاه تربیت مدرس 23

 596 24 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 24

 618 25 دانشگاه بوعلی سینا 25

 635 26 دانشگاه بیرجند 26

 639 27 دانشگاه شیراز 27

 656 28 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان خوراسگان 28

 659 29 دانشگاه خلیج فارس 29

 669 30 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30

 670 31 بابل یروانینوش  یدانشگاه صنعت 31

 680 32 دانشگاه صنعتی شریف 32

 701 33 دانشگاه خوارزمی 33

 719 34 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 34

 742 35 دانشگاه تبریز 35

 801 36 دانشگاه اردکان 36

 806 37 دانشگاه شهید بهشتی 37

 820 38 شرویدانش پژوهان پ  یمؤسسه آموزش عال 38

 859 39 ایدانشگاه فنی و حرفه 39

 889 40 یطوس  نیرالدیخواجه نص  یدانشگاه صنعت 40

 909 41 دانشگاه جامع علمی کاربردی 41
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و توسعه بر ترویج  رفتار سبزعوامل تاثيرگذار   ي 
علیه محیطبی رفتارهای تخریبی  از  بسیاری  عدمتردید، ریشه اصلی  از جمله  به عوامل متعددی  به    زیست  نسبت  آگاهی 

ناکافی درباره شیوه رفتار با محیط و نحوه اعمال   اطالعات تخصصی  بویژهزیست و محیطپیامدهای تخریب، نحوه برخورد صحیح با  

با محیط توسعه پایدار فرآیندی است که با سازماندهی و تنظیم  . ]20[گردد برمی هاانسانهای زیست در فعالیتمدیریت همساز 

زیست، دستیابی به تولید فزاینده و مستمر، زندگی مطمئن، امنیت  محیط برداری از منابع ورابطه انسان و محیط و مدیریت بهره

و   این نوع از توسعه، دارای ابعاد متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی. نمایدمی غذایی، عدالت و ثبات اجتماعی را تسهیل
در حال حاضر، . گیرد، مدنظر قرار میمحیطیمحیطی است. در اندیشه نوین توسعه پایدار، همه چیز در پیوند با بعد توسعه زیست

بهسازی محیط گیری چندجانبه تفریحی، آموزشی و  طبیعی و بهره زیست، استفاده صحیح از منابعتوسعه پایدار شامل حفاظت و 

که در سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادی،   استبا محیط طبیعی    زیست و رفتار مناسب افرادپژوهشی از شرایط طبیعی محیط
بر نوع نگرشر می  های افرادفاه زیستی، حتی  نوع ارزشینگرش. گذاردتأثیر  در مورد موضوعات محیطی بر اساس  است   های افراد 

  ییهاشرط  شیبه پ ازیو نخود صورت نخواهد پذیرفت  خودیاین تغییر به.  ]12[ که این اشخاص برای خود و دیگران قایل هستند

بد  .دیآیرفتار به حساب م یشرط الزم برا شیعوامل پ یمنظور برخ  نیدارد، 

 

 الف( عوامل فردي

 دانش و آگاهی -1

  ازمندین  ستیزطی. لذا بهبود محباشندیم  ستیزطیدوستانه با مح  یاساس نگرش انسان و رفتار افراد برای تعامل  یدانش و آگاه

 دهد که با کسب یامکان را م نیا  دانشجویاندانش و شناخت به   است.  بشری  در زندگ  ستیزطیمح  گاهیمشارکت افرادی آگاه از جا
  شیافزا نیو همچن  .باشند داشته شیخودر دانشگاه   یط یمحستیو دانش بتوانند قضاوت آگاهانه در مورد همه مسائل ز اطالعات

به منابع آلوده  یآگاه بر مح  آب  و کننده خاکنسبت  آنها  پ  یطو اثرات   ی آگاه  .]19[  دارد  ییبسزا  ریتأث  یاز آلودگ  رییشگیدر 

ها و  دانش، ارزش ریتأث .شان است  یزندگ در  ستیزطیو نقش مح  تیدرباره اهم  دانشجویان یشامل اطالعات عموم یط یمحستیز

 ن یبرهم .است میرمستقیغ  زین  ستیزطیهای رفتارهای مرتبط با محاز صورت  یکیانرژی به مثابه    مصرف  بر یط یمحستیباورهای ز
 گرفتن رفتار   شیها را به در پآن تواندیم  شان،یرفتارها  یط یمحستیآمدهای زیاز پ  دانشجویانشود که آگاه کردن یتصور م اساس

 .]14[شد   کند قیمناسب تشو سبز

کنند، یم یط یمحستیز  هایتیفعال ریکه خود را درگ دانشجویاندو گروه از  نیب زیتما که موجب یعوامل نیاز مهمتر یکی
  یط یمح  ستیز لیدرباره مسا دانشجودانش   شودیکنند، میم ریدرگ  هاتیفعال نیکه خود را کمتر در ا  دانشجویانیبا  سهیدر مقا

از   باشند.یم ستیزطیدوستانه با مح یبرای تعامل  دانشجویانو رفتار   نگرش اساس یو آگاه دانش. و نحوه عمل کردن به آن است

 .]4[ است.  دانشگاه و کشورشاندر   ستیزطیمح  گاهیآگاه از جا  دانشجویانیمشارکت   ازمندین ستیز  طیرو بهبود مح نیا

 محيطینگرش و باور زیست -2

ای از مجموعه یط یمحستینگرش ز  ،یمفهوم  نظر  از. ]7[  است نینو یاجتماع  یروانشناس  میمفاه  نیتراز مهم یکینگرش 

نسبت به   کی هایو قضاوت  دیعقا الت،یاحساسات، تما -طیمح  نیبنابرا. است  یدر زندگ یط یمح ستیرخداد ز  ای  دهیپد  کیفرد 
نظام باورها و احساسات است  ییجز ستیز نوعیرا م یط یمحستینگرش ز. از  از    یبخش ای  ستیزطینسبت به مح رییسوگ  یتوان 

 سبز  شرط بروز رفتار شیرفتار و پ مبنای  است که  نینگرش در ا  تیاهم  .دینمایآن دانست که فرد را مستعد رفتار مطابق با آن م

 .]17[  هستند نیمع یط یمحستیدر مورد مسائل ز ییهاارزش  ایادراکات   یط یمح ستیز  هاینگرش. است
به پهستند که   ییباورهامحیطی باور زیست پ امدهایینسبت  نوع ارزشیم دایکار فرد در او  گذارانه هستند و در شوند از 

مورد نظر تعیین  را نسبت به کار دانشجوباورها نگرش    نیشوند. ایگرفته خالصه م شیشکست در کاری که پ  ای تیموفق  اعتقاد به

است  ییجز  ستیزطیمحکنند.  می احساسات  و  باورها  نظام  ز.  از  م  یط یمحستینگرش  نوعیرا  به   رییسوگ  یتوان  نسبت 

رفتار  مبنای است که  نینگرش در ا  تیاهم.  دینمایرا مستعد رفتار مطابق با آن م دانشجواز آن دانست که   یبخش  ای  ستیزطیمح
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بروز رفتار شیو پ  هستند  نیمع یط یمحستیدر مورد مسائل ز ییهاارزش ایادراکات   یط یمحستیز هاینگرش. است  سبز شرط 

]36[. 

در  گر،یبه عبارت د دارد.  دوام  گردد و از همه مهمتر ثبات ویم طیفرد نسبت به مح  است، منجر به واکنش  ینگرش اکتساب
به مقوله مح کهیصورت به گونه بیاز تخر رییجلوگ  لزوم حفاظت و ست،یزطینگرش فرد  به واکنش و    ابدی رییای تغآن  که منجر 

نسبت به بر رفتار فرد تاث ستیزطیمح پاسخ مثبت فرد  بود و فرد رفتار مسئوالنه  رگذاریشود،   ست یزطیتری در قبال محخواهد 

 گران یبه رفتار خود به رفتار د توجه تواند عالوه بریبداند، م مسئول  ستیزطیخود را در قبال مح دانشجوکه  یزمان خواهد داشت.

 .]21[ رفتار است رییمقدمه تغ  نگرش رییتغ  ن،یبنابرا  نشان دهد.  توجه کرده و در قبال آن واکنش  زین ستیزطیدر قبال مح
که    دانشجویانیاند، داده  نشان  ستیزطیمح  یحامدانشجویان  در مجموع، مطالعات انجام شده درباره رابطه نگرش و رفتارهای 

اما رابطه  .]40[ شوندیم ریدرگ ستیزطیمح  یحام  در رفتارهای  شترییدارند، به احتمال ب ستیزطینگرش مثبت نسبت به مح

رفتارهای  نیب و  داده  را،یز.  است  دهیچیپ  یموضوع  یستیزطیمح  نگرش  نشان  به مطالعات  نسبت  مساعد  نگرش  اگرچه   اند 
 ار یدو بس نیا  نیب  یمعلول  -یعل اما رابطه  انجامد،یب  ستیزطیمح یدر رفتارهای حام دانشجوشدن   ریتواند به درگیم  ستیزطیمح

قرار گرفته است    دییمورد تا زین رانیدر مطالعه انجام شده در ا  فیرابطه ضع نیا  .]  51،   50،  41  [در حد متوسط است  ایو   فیضع

]18[. 

 هنجارها -3

یا به وسیله جامعه مراعات می شود. از این رو هنجار نوعی انتظار رفتاری است که تا حدود زیادی از جانب گروهی از افراد 

کنند که یک شخص، سازمان یا دولت چگونه باید عمل  کنند. آنها مشخص میهنجاری، نوع خاصی از رفتار را تجویر میهای  بیانیه
گیری ارزشی و دیدگاه هنجاری مدیران کند. هنجارگرایی در مفهوم اسالمی بر معیارهای حقیقی برگرفته از وحی تکیه دارد و جهت

ها باید  نظرانی که به جنبه هنجاری توجه دارند، سازماندهد. از دیدگاه صاحبر قرار میگیری آنها را تحت تاثیهای تصمیمفعالیت

باشند و سازمان . ]25[اند هایی هستند که متعهد به مبانی ارزشی و تعهدات اخالقیهای مشروع سازمانتعهدات اخالقی داشته 
ها و هنجارها هر دو در رابطه مثبت با رفتار باشند  نگرش  که یط یاست. در شرا یکردار کنشگران به هنجارهای مرتبط با رفتار متک

 ی حتهستند.    خاص  عمل  کیدرباره    فرد«  دی»عقا ریتأث ها و هنجارها، هر دو تحتخواهد بود. نگرش  ادیز  » قصد انجام دادن عمل«

 .]32[ است رممکنیغ  عمال  گریکدیسه از نیجداکردن ا یدرسطح مفهوم

 کنترل رفتاري -4

ای از احساس فرد است که تا چه حد در مورد انجام یا عدم انجام یک رفتار تحت کنترل ارادی وی قرار درجه رفتاری  کنترل

به صورت مستقیم و هم به صورت غیر. ]34[دارد    بگذارد  کنترل رفتاری هم  که مستقیم از طریق قصد ممکن است بر رفتار تأثیر 
بوده ملعواکنترل داخلی و خارجی است.   عواملشامل   به خود شخص  مربوط  ها، اطالعات و  ها، تواناییو شامل مهارت  داخلی 

هر چه فرد  و   همانند عوامل محیطی یا شغلی اشاره گردیده است  باشد و در بررسی عوامل خارجی به فاکتورهاییاحساسات وی می

برا طیاحساس کند که منابع و شرا شتریب  .]35[  دشویم شتریرفتار را دارد احتمال انجام آن رفتار ب  کیانجام  یالزم 

 

 ب( عوامل فرهنگی 

 فردگرایی -1

  ستیزطیمثبت در جهت حفظ مح  یهادانند، اما بر اساس نگرشیم  ستیزطیاز افراد خود را طرفدار مح  یاریاگرچه امروز بس

نم یکار کوتاه مدت و   یمنافع شخص انیکه م  رندیگیقرار م یتیدر موقع  افراد است که نیامر ا نیا یاحتمال لیدهند. دلیانجام 
جمع پ  یمنافع  فردگرایم  نظر  به  نیبنابرا  د؛یآیم  شیبلندمدت تعارض  متغ  یکی  ییرسد  رفتارها  ییرهایاز  بر  که    یاست 

تأث  یط یمحستیز به دنبال دارد. ذات    یکمتر  یط یمحستیرفتار ز  شتر،یب  ییفردگرا  قتیاست. در حق  رگذاریمسئوالنه افراد  را 

عامل یایدر دن ییگرافرد را به  یاجامعه نیچن جادیعمل کند و هم ا  داریتحقق جامعه پا جهت  تواند در یاست که هم م  یامروز، 
ب حقاندازدیمخاطره  در  خودباور  یافتگیتوسعه    یهاشاخص  نیترمهم  از  یکیمثبت    ییفردگرا  قتی.  به  معطوف  و    ،یاست 

معطوف   یمنف ییکه فردگرا یمثبت هستند. درحال یبار ارزش  یدارای است که همگ  یاعتمادبه نفس، استقالل فرد ،ییخودشکوفا
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سود شخص  ت،یمن  ،یبه خودمدار داشتن شخص  یافراط  یاتکا  گران،یشدن د  متضرر  متیبه ق  یکسب  اقتدارگرا    تیبه خود و 

 .]40[  باشدیم

 سلسه مراتبی دیدگاه -2

چه در خصوص همنوع گذاری« گنجاند،  »سلسه مراتب ارزشرا که بتوان در قالب تفکر یو ارزش  دهیطبق منطق سلطه، هر پد

 شکل گرفته  زیشدن ن یاز صنعت  شیاست که پ  یدگاهیشود. دیتر مفیمنجر به اعمال سلطه نسبت به ضع عت،یچه درباره طب و

احساس، عتیمانند طب  ییهایبود. دوگانگ   انجامدیم  یدوقطب دیشد یهاتفکر غرب به تقابل  خیعقل در تار  ،فرهنگ، ذهن، 
]33[. 

زنده   سمیارگان  کیبه عنوان   گریشود دیها محسوب مانسان ستیزطیکه مح عتیشکل تفکر است که جهان و طب نیدر هم

بلکه ماشینم شناخته در بشر برایدر نظر گرفته م ینیشود،    نوع تفکر،  نی. همشیهابه خواسته دنیرس یشود در جهت استفاده 
  یهاخواسته  انیدر م  عتیطب  یازهایکند که نیمبدل م  انهیجو یبرتر  یرا به نگاه  عتینگاه توأم با احترام بشر به طب  ان،یدر طول سال

 .]5[ شود یبشر فراموش م

 ياعتقاد يو باورها عتيمقدس شمردن طب -3

به خدا    ینید  یباورها اعتقاد  باورها  یکیو  د  یاز  نگرش و  بر رفتار،  با طب  یباورها  گریمؤثر  رابطه انسان    عتیبشر است. 

 ن یبود. ا عتیطب سیآن تقد شد ویم زین یگریو استفاده آن، شامل رابطه د  ریبوده و عالوه بر تسخ گرید  یادرگذشته، به گونه

بودن آن  یعنی  عت،یطب یمعن نسبت به طب جادیمنجر به ا مقدس    نی شده است و بد یاستفاده از آن م نیدر ح عت،یحس احترام 
به طب  یبا معن بیترت  .]5[. خواهد شدهاست، حل  آن به دنبال حل  یکه بشر امروز یمسائل یتمام  عت،یدادن 

و فضای سبز   عتیبه طب  دنیبخش  یقائل شدن و معن  عتیطب یخاص برا یمنظور احترام و ارزشمنظور قداست دادن به  نیبد

و ارزش    یمناسب و آشت ییرفتارها  یها به سوآن  یداشته و رفتارها  ریتأث  عتیها با طبرابطه آن دانشجویان ونگرش  تواند بریم
  یاعتقاد یباورها  نیحال دور شدن از ا  نیرا به دنبال خواهد داشت و در ع دانشگاه و فضای سبز و محیط دانشگاه یبرا  قائل شدن

به    عتیبه طب دانشجوشدن   تواند به دوریم  زین  .]2[ منجر شود دانشگاهو عدم احترام 

 

 اجتماعی -ج( عوامل سياسی

 سرمایه اجتماعی -1

،  38[ محیطی ماننداجتماعی از جمله موضوعات جدیدی است که مورد توجه محققان زیستزیست و سرمایه ارتباط محیط

ها محیطی دانشجویان و دانشگاهقرار گرفته است که معتقدند که سطوح سرمایه اجتماعی بر ترجیحات زیست ]44،  48، 43،  39

- های جمعیهای فعالیتبا کاهش هزینه  -دهد که سطح باالتری سرمایه اجتماعیسزایی دارند. نتایج این تحقیقات نشان میتاثیر به
بین دانشجویان را تسهیل می کنند. زیستی در دانشگاه شرکت میهای جمعی محیطویان بیشتر در فعالیتکند و دانشجهمکاری 

اثرات منفی زیستدر نتیجه فعالیت  دهند. باشد را کمتر انجام میمحیطی میهای فردی و خصوصی که دارای 

 بازخورد اجتماعی -2

با رفتارها نهیدر زم در زم  ینحوه برخورد  باعث م  دیبا ستیزطیمح نهیافراد  نظر داشت که ترس   ماتیشود افراد تصمیدر 

شوند یم  بیافراد ترغ   از  یدهد تعداد کمیکه در صورت عدم توجه رخ م  یاز اتفاقات ناگوار  یستیبا قرار دادن تنها ل.  رندینگ یدرست

به   یحس درماندگ و شوندیمشکالت بدون راه حل مشخص درمانده م ادیدر مقابل حجم ز رایکنند ز  یتالش حاتیتوض نیتا با ا
نم ایعمل  باعث میتالش  به سرعت برایانجامد. ترس  دنبال حل مشکالت  خانواده و  یشود افراد    یباشند و به جا  جهان  خود، 

 ن یتردر مقابل کوچک  قیثبت و تشوبازخورد م  گریاز طرف د.  آورند یکوتاه مدت رو یهاحلبه راه  رگذارتریتأث یهاحلتمرکز بر راه

نقدم بازخورد واضح    یهااست. الزم است چرخه  یبه رفتار ما اساس  یدهدر شکل یاجتماع بازخورد  .دارد یخوب اریبس  ریتأث زیها 
 ها در دانشگاه  داریفرهنگ پا  جادیاست. ا  یریادگیبازخورد مثبت الزمه   رایکند ز  تیرا تقو یرفتاری هاوجود داشته باشند تا خواسته

تنها    ،یاست. اصالح روش زندگ  محیط دانشگاه و دانشجویان با یکدیگربا  زشیو آم  ارتباط ،یزنده کردن احساس اجتماع  ازمندین

ن ستیزطیدر مورد مح  .]6[ از هرکدام از ما آغاز گردد  دیبا رییاست. تغ  رییتغ  یهم برا  با  بلکه در مورد تالش  ست،یو مشکالتش 
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 مشارکت و تقویت روحيه جمعی -3

فردگرا افزا  ییکاهش  م  هیروح  شیو  با فرهنگیمشارکت،  عمل  یسازتواند  آن  جهت  در  تالش  با  یو  مشارکت  دیشود. 
کار جمع دانشجویان باعث م  نیشود که ا  تیتقو  یاجتماع  تیحس مسئول  نیو همچن  یو  دانشگاه و  به  دانشجویانشود  یامر 

باشند. بهبود اوضاع فرا یبهتر یط یمحستیز یحس تعلق شوند و رفتارها  یکنند، دارایم  یزندگ که در آن یط یمح  ی ندیداشته 

 .]16[  ردیگیشکل م  (باال)از    دانشگاه و اقدامات مسئوالن  (نییپا)از  دانشجو مشارکت  است که با

 

 د( عوامل موقعيتی 

 موقعيت مکانی و تعلق مکانی

مهم  یکی مکان  ،یط یمحستیز  یمسائل روانشناس  نیتراز  ب  یمکان  تیاست. موقع  یتعلق  رفتار    نیبر رابطه  سبز نگرش و 

ها  افراد، گروه  نیب یرابطه احساس  است که به  سبزمؤثر بر رفتار یتیموقع  یرهایجمله متغ از  یتعلق مکان.  است رگذاریتأث  دانشجویان
اشاره دارد یکیزیف ستیزطیاجتماعات با مح ای  ی وستگیپ ایارتباط   کیگر انیب یتعلق مکان  ست،یزطیمحی  در روانشناس  .خود 

که   یمکان یوابستگ برخوردار است  یمکان تیو هو یمکان  یامر از دو بُعد شامل وابستگ  نیا. مکان خاص است  کیفرد و   نیمثبت ب

نشان م  یهاتیفعال  ایاز اهداف    تیحما طیمکان در فراهم آوردن شرا تیاهم مکان در    کی  یکیزیفی هایژگیدهد، با ویدلخواه را 
معنا و    یکه به زندگ  دارد اشاره  یاحساسات و روابط   یبرا  یمکان به عنوان منبع  کی  نینماد  تیبه اهم  یمکان تیارتباط است. هو

تعلق به اجتماع، از    حسی  ارتقادهد که ضمن  یرا شرح م  یفرد  تیاز هو یبخش یمکان تیهو  ب،یترت  نیبخشند. بدیمنظور م

موجب  ی مانند دانشگاهمکان  ای طیفضا، مح  کیبه   خاطر  احساس تعلق .برخوردار است یستیزطیمح یهادر ارزش  یخاص  تیاهم

در  گردد.  یم داتیآن مکان در برابر تهد از  انتیمنجر به حفظ و ص  تیجامعه نسبت به آن مکان و در نها ای دانشجوحساس شدن  
است    ستیزطیمح  یحام یدار با رفتارهایمعن رابطه مثبت و  کی  یدارا  ،یگونه انگاشت که تعلق خاطر احساس نیتوان ایواقع م

 .]27[ در جوامع مبدل گردد ستیزطیمح از  همه جانبه  یانتیبه ص  تیتواند در نهایم  از دانشگاه به جامعه و گسترش آن

 

و نتيجه  گيري  بحث 
عوامل تأث ارهایبه مع دنیرس .  دارند  یداریپا ی از دانشجویانی که رفتارسبز وابه جامعه دنیرسی  برا یتواند گامیم  رگذاریو 

 ی بند میتقس  یتیو موقع  یاجتماع یاسیس  ،یفرهنگ  ،یفرد  یتوان در چهار دسته کلیرا مسبز   بر رفتار رگذاریعوامل تأث  یبه طورکل
 (.1نگاره  ) کرد یبندو جمع

نگرش به عنوان مبنا  ریاست که با تاثدانش و آگاهی  رفتارها  نیبر ا  رگذاریتأث  یعوامل فرد  نیتراز مهم   شی پ  رفتار و یبر 

به رفتارها بروز آن  عوامل دیمنجر م یستیزطیمح  یشرط  ی، فردگرایی و درک ط یمح ستیز  یبر رفتارها  رگذاریتاث گریشود. از 
نگرش کم دنظریو تجد دانشجوها  یمشترکات تمام  تیریمد یچگونگ م دانشگاهبه   یدر  بهتر شدن ارتباط    و دانشجو انیاز الزام 

بنابراین فرهنگ  و دانشگاه ها علی الخصوص  سازی در جهت افزایش مشارکت و تقویت روحیه جمعی در دانشگاهرفتار سبز است؛ 

با افزا یاجتماع  تیمسئول جادیغلط باعث ا یهاعادتدانشگاه سبز و تغییر  موجب   دانشجویان به دانشگاهتعلق حس    شیشده و 

را قادر به داشتن   دانشجویانکه   یاز هنجارها و اعتماد  یاعنوان شبکهبه یاجتماع هیسرما نیهمچن  .گردد  یمسبز   رفتار جادیا
برا یهاکنش  است.  های سبزی در دانشگاهبهبود مسائل کنش جمع یمناسب برا یحلراه کندیمشترک م یهدف یمؤثرتر 

بهشک میکنند، اما بیهای محدودی در ایران در راستای تحقق دانشگاه سبز تالش میدانشگاههر چند  تداوم این روند    توان 

ها و انگیزه و توفیق دانشگاه های کشور نیز امیدوار بود. میزان موفقیت ایران در تحقق توسعه پایدار، به میزان تالشدر سایر دانشگاه
زیست و توسعه پایدار  آموزش همگانی محیط گردد. شاید بتوان دهه آینده را در ایران دههمی  در این زمینه برو مراکز آموزش عالی  

نقاط ایران دانشگاهدانست، اما زمینه ساز آن دانشگاه هستند که  ها و مؤسسات آموزشیهای سبز ایران هستند. بی شک در تمامی 

از دانشگاه مقیاسی کوچکتر  پیشرو، دردر  از انگیزههای  بوده و  سبز  طرح دانشگاه  پیاده سازی  کافی درصدد  نیز   ی  جهت  این 

به نظر می توجه نموده و با  پیش بهازبایست بیشهای مسوؤل و دست اندرکار میرسد که دستگاه برخوردار هستند. اما  این امر 
ها و مراکز آموزشی  برای سایر ارگان یدار توسعه راهای سبز، راه صحیح و پاهای تشویقی و حمایتی ویژه از دانشگاهتمهید سیاست
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نمایند. ایجاد رشتهروشن ریزی، طراحی، ایجاد و مدیریت مراکز آموزشی  برنامه ای در زمینههای تحصیالت تکمیلی میان رشتهتر 

اولویت گرفتن الزاماتسبز از  نظر  شرف تأسی  های اساسی است. همچنین در  آموزشی در  و احداث، در  جدیدی برای مراکز  س 

نمودن و رعایت معیارهای دانشگاه سبز، از رود. البته در کنار تمام این تمهیدات،  های مسوؤل انتظار میدستگاه  خصوص اجرایی 
نمودن شرایط آسان تحصیلفراهم  علمی، تر ارتقاء و ادامه  اعضای هیأت  اعم از  دانشجویان و    برای فعاالن دانشگاهی این حوزه؛ 

 بود. کارکنان نیز ا نتظار دور از انصافی نخواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ،ی مشارکت مدن  ،یدارند و باعث ارتقاء همکارکننده تیتقو خود  یخصلت یدر جوامع مدن  (ها، هنجارها و اعتمادشبکه)منابع 

بمتراکم  یاجامعه  شبکه ها در  نیگردند که هرچه ایم  یاعتماد متقابل و رفاه اجتماع باشند، احتمال  که   یشتریتر  وجود دارد 

جمع  یبتوانند در راستا دانشجویان به مح یمنافع  شدن از د  یهمکار داریپا یزندگ  و ستیزطیمرتبط  سلسله  اهدگیکنند. دور 
با معنمقدس شمردن طبیعت و باورهای اعتقادی  و دانشگاهنسبت به    یمراتب و احترام گذاشتن به آن در    عتیدادن به طب  یهمراه 

باشد. عالوه بر   یحل مشکالت امروز  یبرا یتواند راه حلیم یزندگ و  یمختلف طراح  یهااستفاده و توجه به آن در جنبه  نیح

 ی تیموقع  یرهایو متغ  (نگرش)  یفرد  یرهایمتغ یسازگار  یبرا  یآوردن بستر  فراهم به  ازین  ،سبز  بر رفتار  یرگذاریتأث یبرا  ن،یا
 ت یو هو یمکان یوابستگ ،یآن باشد. تعلق مکان  لگریتسه زین تیرفتار، موقع انجامی  برا دانشجویان لیوجود دارد تا عالوه بر تما

 ست یزطیمح  یحام  یبا رفتارها  شرفتیو پ  یط یمحستیز یهابه اجتماع و ارزش  تعلق  حس ،یتعلق خاطر احساس  جادیباعث ا  یمکان

 . گرددیم

شود. یم  دهید  یعیطب نسبت به جهان یزندگ وهیبه تحول در افکار و ش ازین ،سبز رفتار جیترو یتوان گفت برایم یطور کلبه
بر ا یدیو در آن، تأک  عتیبا طب  یتوجه به زندگ نیا نه اجتماع  یعیطب طینه شرا  نکهیاست  تفوق داشته   یگرید بر توانندینم یو 

آورند.  یبوجود م یساخت  هم ندیفرآ  کیو در عوض  زندیآمیدرهم م یاندهیبه طور فزا یاجتماع طیو مح یعیطب طیباشند، مح
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 یاعتقاد یو باورها عتیمقدس شمردن طب

 بازخورد اجتماعی

 دانشجویان رفتار سبز

 یدانش و آگاه

 فرد گرایی

 مشارکت و تقویت روحیه جمعی

 اجتماعیسرمایه 

 یو تعلق مکان یمکان تیموقع

  رفتار سبز دانشجویان برـ عوامل تأثیرگذار 1نگاره 

 یطمحیستینگرش و باور ز

 کنترل رفتاری هنجارها

 دیدگاه سلسله مراتبی
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و    عتیبه طب  نسبت  کنش خود وهیها و شاصالح را در نگرش، ارزش و رییلزوم تغ  افتهیدر یبه واسطه آگاه  دیبا  دانشجویاندرواقع  

و تعهد نسبت به  تیمسئول را درک کرده تا با احساس یط یمحستیز  یامدهایرفتار خود در پ  ریتأث زانیو م  ابندیدر  رامونیجهان پ

پ شتنیخو بر تغ  نهیخود، زم  رامونیو   ، یو در اجتماع  یاگستره  تواندیم رییتغ  نیفراهم کنند. ا یدر وجوه گوناگون زندگ  رییرا 
خواهد    یمتجل  دانشگاه  کی یساززیباو   یدر معمار  دانشجویان  یزندگ وهیدر ش  رییباشد. تغ رگذاریتأث یو رفتار یفرهنگ ،یاقتصاد

  دانشجویان  یزندگ  وهیشی  دهمند به شکلخالق و دغدغه یهایتوانند با طراحیم  زین  زیبایی دانشگاهو   یحال معمار  نیشد و در ع

  رگذاریعوامل تأث  نیا شناخت  انیم  نی. در اندینما یتوجه  انیکمک شا ستیز  طیانسان و مح  هیدوسو  یازهایو ن  عتیمنطبق با طب

گوناگون   یهاتخدر سارا شامل شود و مصرف    دیتول  وهیروزمره و ش  یاعم از زندگ  یتواند نقاط اثربخش را در وجوه مختلف زندگیم
  داریپادانشگاهی به   دنیرس  یو مناسب را برا  هموارتری  و بستر  دیتر نماانینما  دانشگاهیو  یرفتار ،یاجتماع  ،یاقتصاد ،یفرهنگ

 فراهم آورد.
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