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 دهیچک

. پژوهش است در دانشگاه یداریپا یهاو مؤلفه محیطیزیستدانش ، نگرش یهدف از پژوهش حاضر بررس

 هایپژوهش حوزۀدر  اطالعات روش گردآوری ازنظر و یکاربرد قاتیتحق ۀلحاظ روش در حوز حاضر از

 یبافار سیپرد تیریدانشکده مد انیدانشجو یِتمام، پژوهش آماری . جامعهردیگمی قرار یشیمایپ-یفیتوص

نمونه انتخاب  قالب در، یتصادف یریگروش نمونه هنفر ب 711تعداد  هاآن نیکه از ب استتهران  دانشگاه

 بی( با ضر0282) یملک داریدانشگاه پا افتهیتطابقپرسشنامه  :ها از سه پرسشنامهداده یآورگرد یبرااند. شده

پرسشنامه و  92/1 ییایپا بی( با ضر7100و همکاران ) یه یطیمحستیو پرسشنامه دانش ز 98/1 ییایپا

 یطیحمستیعد نگرش زدر بُ انینشان داد که دانشجو هاافتهی شد. استفاده 95/1 ییایپا بیبا ضر nep اسیمق

 تی( در وضع18/4) نیانگیمبا  یطیمحستیعد دانش زدر بُ ومطلوب  به نسبت تی( در وضع55/2) نیانگیبا م

 نیب معنادار بوده و یطیمحستیزعوامل دانش و نگرش  یبندتیاولو جهینت بر اینمطلوب قرار دارند. عالوه 

ل دانشگاه عوام نیاز ب و دارد وجودمثبت و معنادار  ةرابط یطیمحستیزو دانش و نگرش  داریابعاد دانشگاه پا

 تیریمد ابعاد و یطیمحستیزرا با نگرش  یهمبستگ زانیم شتریب داریآموزش و پژوهش پا، داریپا

 دارند. یطیمحستیزرا با دانش  یهمبستگ زانیم نیشتریب داریو خدمات پا زیستمحیط

 زیستمحیطنگرش ، داریتوسعه پا، داریپادانشگاه ، زیستمحیطدانش : یدیکل واژگان
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 مقدمه

 کرده گذارینام داریآموزش توسعه پا ةعنوان دهرا به 7104-7115سال ، سازمان ملل متحد

حاضر  در حال یازهایاست که ن یاتوسعه داریپا توسعه(. 0287، نژادیو پاژک ی)صالحاست 

د. نکیبرطرف م، خود یازهایرفع ن یبرا ندهینسل آ یهاییرا بدون درخطر انداختن توانا

 ییگوحرکت مثبت به سمت پاسخ فیتوص یبرا، یدر آموزش عال یداریاصطالح پا

 همچونها است. دانشگاه شده استفاده یو اجتماع یطیمحستیز تیو مسئول یطیمحستیز

 نیرد دانش در اشبیو پ یداریبه پژوهش در مورد مسائل پا دیبا یشهروندان دهکده جهان

در دانشگاه  یداریپا .(7110، 0)نیکوالدز شوند متعهد، اهداف بلندمدت به دنیرس یبرا نهیزم

دام و استخ یروابط عموم شیباعث افزا جهیو درنت یمنابع مال ییجوتواند به صرفهیم

 یطیمحستیدارند که در مورد مسائل ز ازیها ندانشگاه درهرصورتشود.  شتریب انیدانشجو

در  یداریاپ یآموزش برا جیترو یبرا یکاف هیتوج، کسب کنند. درواقع یآگاه یو اجتماع

خود قرار  دستور کاررا در  یاهیاطالع، 70ها وجود دارد. سازمان ملل متحد در قرن دانشگاه

گرفته شود  در نظردر جامعه  دیبا زیستمحیطدر  شد اقدامات افراد ادآوریداد که در آن 

حفاظـت از ، ـرانیا یجمهـوری اسـالم یصل پنجاه قانون اساسا(. 7100، )ابوبکر و همکاران

 یدر برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماع، قلمداد کرده یعموم فهیوظ را زیستمحیط

طور بهپرداخته و  زیستمحیطبه موضـوع  04و  01 مواد، زین رانیا یدولت جمهوری اسالم

 داریوسعه پابه ت یابینسبت به دست یعموم یبهبود آگاه مسئلة زین 04 بند الف از ماده مشخص

 .(0292، ریی)فق است کردهرا مطرح  یطیمحستیز

 ؛ارندد یطیمحستیدر مسائل ز یعموم یگاهآ انیاز دانشجو یادیتعداد ز کهباوجوداین

 هاآن یرا برا یطیمحستیدر مورد مسائل ز یتخصص یهادانشگاه است که دوره فهیاما وظ

ر مورد د یآگاه یدرس یهاتمام رشته یدر برنامه درس دیدانشگاه با نیبرگزار کند. همچن

از مسائل  انیدانشجو یگاهآ شیافزاباعث  قیطر نیا را بگنجاند تا از یطیمحستیمسائل ز

 دانشگاه نفعانیدهد که تمام سطوح ذینشان م هاپژوهش .(7102، 7)پون شود یطیمحستیز
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 ندیدر فرا نیو همچن یداریپا یهادر طرح دی( بااستادانکارکنان و ، انیدانشجو، رانی)مد

 (.7102، 0دیر)مشارکت داشته باشند دیبا داریبه توسعه پا دنیرس یبرادانشگاه  یریگمیتصم

، برگزارشده یدر آموزش عال یداریکه در حوزه پا ییهاکنفرانس ترینمهماز  یکی

 هیاز سراسر جهان اعالم یمتعدد یهاکنفرانس دانشگاه نیاست. در ا ورسکنفرانس تال

ل خود را در مورد مسائ یواقع یها نگرانسند رهبران دانشگاه نیدر اند. اهرا امضا کرد ورستال

 شدهارهاش هیاطالع نیدر ا، اندآن متعهد کرده یاند و خود را به رهبرکرده انیب یطیمحستیز

 یو تبادل اطالعات الزم برا استیس، پژوهش، در آموزش یانقش عمده دیها باکه دانشگاه

 ی. تا به امروز با توجه به انجمن رهبران دانشگاه برارندیگ به عهدهرا  زیستمحیطحفاظت 

اند. را امضا کرده هیاعالم نیکشور ا 42از  شیجمهور ب رؤسایر دایپا ندهیآ کی جادیا

 یهاتیفعال، خود یهااند که در برنامهقول داده یمؤسسه آموزش عال 791 یساؤدرمجموع ر

 یطیمحستیز یگاهآ شیو افزا یداریپا دهیا جیترو یبرا یدرس یهابرنامه رییو تغ یاتیعمل

 (.7100، 7)الکسیو و همکاران را اتخاذ کنند

 یمنیمسائل بهداشت و ا دیدر دانشگاه در ابتدا با یطیمحستیز یهابرنامه یاجرا یبرا

د کر نهیها نهادرا در درون دانشگاه یطیمحستیمسائل ز جیتدرگرفته شود و به در نظر

 یآورگردو کارکنان  انیدانشجو از خالق را یهاهدیتوانند ایها مدانشکده (.7102، 2)بروتی

 ینفعان خارجیتوانند از مشورت ذیم هاآن، ن گام بردارند. درواقعآو به سمت توسعه 

ستفاده از ا توانند بایم نیاستفاده کنند و همچن یو صنعت یدولت یهادانشگاه مانند بخش

 رایز، کارکنان قرار دهند یموزشآ یهارا در برنامه یمنیمسائل بهداشت و ا تیفیبا ک رانیمد

هرچه درک کارکنان از مسائل  و ستا رییتغ یجنبه مهم برا کیموزش کارکنان آکه 

توانند از می نیهمچن، خواهند بود رییتغ یرایپذ هانداز به همانباشد  شتریب یطیمحستیز

که در د کنیم قیرا تشو انیروش دانشجو نیا، به باال استفاده کنند نییپا یتیریمد کردیرو

باعث  رکا نیدانشگاه انتقاد کنند و ا یطیمحستیز یهاتیدانشگاه از فعال انیمشتر قالب
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و گسترش  جادیا .(7100، 0)ریان و همکاران ها خواهد شددانشگاه یطیمحستیز یهاتیفعال

ای هآمدن بر چالشفـائق بـرای مطلـوب راهکارهای از یکی، یطیمحستیز یدانش و آگاه

-سال در ندهرچشود. یم محسـوب یطـیمحسـتیز داریعه پاتوس به یابیو دست یطیمحستیز

 یدیلاصل ک کی منزلةبهکشور ما  یآموزش عال ستمیدر س داریبحث توسعه پا ریاخ یها

رک کشور د کیآکادم یهاطیو مح هادانشگاه در نیزاما هنوز  ؛قرار گرفته است موردتوجه

وزش آم گذاراناستیو س رانیاز مد یاریوجود ندارد و بس یطیمحستیزاز مسائل  یدرست

 شورک توسعه کالن یهادر برنامه یطیمحستیزبحث مسائل  نکهیا رغمبهکشور  یعال

و  هایآگاه گرید از طرفاز آن ندارند.  یهنوز درک درست، قرارگرفته موردتوجه

نشده  کشور داده انیو دانشگاه انیدانشجو به یطیمحستیز مسائل ةنیزمالزم در  یهاآموزش

 توجه نبودندارند.  یکامل یآگاه یطیمحستیز یهابحران از انیدانشجو از یاریبس واست 

 یمبود آگاهآن ک جهیکشور که نت یدانشگاه طیدر مح یطیمحستیزبه بحث مسائل  یکاف

 یهاانیضرر و ز دتوانمی ندهیدر آ، است یطیمحستیزاز مسائل  انیو دانشگاه انیدانشجو

 بحث، رگید از طرف. باشد داشته به همراهکشور  ندهیآ یهاجامعه و نسل یبرا یریناپذجبران

 نوانعبهکشور هنوز  یتوسعه آموزش عال یهااستیها و سدر برنامه یطیمحستیز مسائل

که  شورک هر در ینظام آموزش عال نیبنابرا؛ گرفته نشده است در نظر یراهبرد اولویت کی

ه حوز نیخود در ا فیبه وظا دیبا، دارد به عهدهدر جامعه را  داریتوسعه پا یو رهبر تیهدا

 یداریاپ یهاو برنامه یکاربرد یهاطرح، هاکنفرانس یبرگزار از طریقجامه عمل بپوشاند و 

 در یداریپا، گرید از طرفیدهد.  شیافزا نهیزم نیرا در ا انیو دانشگاه انیدانشجو یآگاه

 یداریپا کنندگانعمل و پژوهشگران. است نوظهور و دیجد به نسبت یاحوزه یعال آموزش

 در مطالعه. شوندیم دهینام دانشگاه در یداریپا یهاطرح یاصل عامالن یعال آموزش در

 لطهس تحت بیشتر که است نوظهور و رشد حال در نهیزم کی یعال آموزش یداریپا حوزه

 یداریپا نهیمز در دانشگاه یهااستیس لیتحل، سبز یکیزیف یفضا، داریپا آموزش، مطالعات

 یداریپا سطحموضوع  که دارد وجود یاندک مطالعات. است یمورد مطالعات فیتوص و
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 یبررس ار دارند دانشگاه ۀندیآ یداریپا جادیا در ینقش چه نفعانیذ ای دانشگاه درون در دانش

 ودوج حوزه نیا اتیادب در توجهیقابل شکاف که دهدیم نشان موضوع نیا. باشد کرده

 که است یضرور باشد ریپذتیمسئول داریپا یاندهیآ جادیا یبرا بخواهد دانشگاه اگر. دارد

 نشان هاشپژوه. باشند داشته داریپا توسعه اصطالح از یمشترک درک دانشگاه نفعانیذ ةهم

 در دیاب( استادان و کارکنان، انیدانشجو، رانیمد) دانشگاه نفعانیذ سطوح تمام که دهدیم

 در تیوفقم از نانیاطم منظوربه دانشگاه یریگمیتصم ندیفرا در نیهمچن و یداریپا یهاطرح

 .باشند داشته مشارکت بلندمدت

 انیدانشجو یطیمحستیدانش ز یابیارزبه  ی( در پژوهش0287نژاد )یو پاژک یصالح 

نشان داد که سطح دانش  هاآنپژوهش  هایافتهی ؛مازندران پرداختند یهای دولتدانشگاه

دانشـکده  حسـب نـوعبـر دانـش نیا زانیم یول ؛است باال به نسبت انیدانشـجو یطیمحستیز

و منابع  یعلوم پزشک، یهای علوم مهندسدهدانشک انیکـه دانشجوطـوریمتفـاوت اسـت. بـه

 پژوهش جیانت، نیبرخوردارند. همچن یطیمحستیدانش ز ةنیهای باالتری در زماز رتبه یعیطب

پسر  انیمتفاوت بوده و دانشجو زین تیبرحسب جنس یطیمحستینشان داد که سطح دانش ز

 نشان هاهافتی، نیا برخوردارند. عالوه بر یطیمحسـتیدختـر از دانـش ز انیاز دانشـجو شیب

 یاجتماع اهگی( و پاونیزی)تلوی طالعاتا منابع، زیستمحیط از خانواده یتلق طرز نیب که داد

 داری وجود دارد.یارتباط مثبت و معن انیاقتصادی دانشجو و

 یاهبا استفاده از روش یو تجرب ینظر یجانبه مبانهمه ی( پس از بررس0282) این یملک 

نظام ، لهرا در شش مقو داریدانشگاه پا یهامؤلفه افتهیساختار مهیو مصاحبه ن یگروه کانون

 نیمأظام تن، یطیمحستینظام ز، داریپا یتیرینظام مد، داریپا ینظام پژوهش، داریپا یآموزش

دانشگاه  هایمؤلفه ییو پس از شناسا کردند ییشناسا داریپا یو ارائه تخصص داریپا یمال

هران دانشگاه ت علمیهیئت یو اعضا انیدانشجو انیو آن را در م یحاطر یاپرسشنامه داریپا

ؤلفه بود که م نیاز ا یحاک هاآن موردنظر یهامؤلفه یبندتیاولو یینها جیاجرا کردند و نتا

 داریمدل دانشگاه پا نییرا در تع تیاهم نیشتریب درصد 200ی با وزن نسب داریپا یتیرینظام مد

نظام ، درصد 720ی با وزن نسب داریپا ینظام آموزش یهامؤلفه به ترتیب ازآنپسدارد و 

 074 ینسببا وزن  یطیمحستیز تیرینظام مد، درصد 082 یبا وزن نسب داریپا یپژوهش
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توسعه  یو ارائه خدمات تخصص درصد 190/1 ینسببا وزن  داریپا یمال نیمأنظام ت، درصد

 .داشتند قرار درصد 140/1ی دار با وزن نسبیپا

 انیدانشجو یطیمحستینگرش ز یبه بررس ی( در پژوهش7102) 0یبلود و بر، ارنست 

مسائل  نهیدر زم انیدانشجو یاهگآ شیافزا، است نیا انگریب هاآنپژوهش  جیپرداختند نتا

 یانیدانشجو نیآنان خواهد شد و همچن یطیمحستیاقدامات ز شیباعث افزا یطیمحستیز

بهره  یترشیب متیعت از مالیدر برخورد با طب، دارند ییباال یطیمحستیکه سواد و دانش ز

 د.برسانن بیآس یعیو منابع طب زیستمحیطکه به  آیدیم شیو کمتر پ برندمی

با  یداریاز مسائل پا انیدرک دانشجو یابیبه ارز ی( در پژوهش7100) و همکاران میرح 

است  نیا گرانیپژوهش آنان ب جیپرداختند. نتا یطیمحستیاستفاده از پرسشنامه نگرش ز

 ستزیمحیطدر حفظ  یعامل مهم یطیمحستیاز مسائل ز انیدانش و درک دانشجو شیافزا

 است.

ها دانشگاه رؤسایاز  ینظر گروه یبه بررس ی( در پژوهش7102) 7و هورست جهتیور

، داریدانشگاه پا، داریمفهوم توسعه پا ۀدربار، کانادا یهادر دانشگاه جمهوررئیسون و معا

 یموانع اجرا دانشگاه و یرو شیپ یدیمسائل کل، داریپا یاندهیبه آ یابینقش دانشگاه در دست

 یساؤبا استفاده از مصاحبه با ر هاآندر محوطه دانشگاه پرداختند و  یداریپا یهاطرح

 جهینت نیبه ا، را امضا کرده بودند ورستال هیدانشگاه که اعالم سیرئ نیدانشگاه و معاون

م دانشگاه اما از مفهو ؛آشنا بودند داریکنندگان با مفهوم توسعه پاند که اکثر شرکتدیرس

در  تیودمحد ترینمهم هاآن دیداشتند. از د دارینسبت به توسعه پا یکمتر ییآشنا داریپا

ط از مسائل مربو یدرک و آگاه نداشتن یمعضالت مال، یداریحرکت به سمت پا راستای

 گزارش شد. رییو مقاومت در برابر تغ یجامعه دانشگاه انیدر م یداریبه پا

در  دارینسبت به توسعه پا انینگرش دانشجو یبه بررس ی( در پژوهش7112) 2کاگاوا

را در  ولویتا نیشتریب انیه دانشجونشان داد ک یو پژوهش جیپرداخت نتا موثیدانشگاه پل

                                                           

1. Ernst, Blood & Beery 

2. Wright & Horst 

3. kagava 
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 یاجتماع و یبه عوامل اقتصاد سپسو  یطیمحستیبه عوامل ز نخست ةدر درج داریتوسعه پا

 دهند.یم

در  انیدانشجو دگاهیرا از د داریعوامل دانشگاه پا ی( در پژوهش7107) یو نجات ینجات 

و  یزیرو برنامه یانرژ، عاتیضا، در تعهد و نظارت یداریپا، یتوسعه اجتماع، عدچهار بُ

 دیه دانشگاه باک دندیرس جهینت نیبه ا یعد توسعه اجتماعکردند. در بُ یبررس نیاستفاده از زم

سبز به  یمراکز فضا جادیاجرا و با ا یمحل زیستمحیط به نفعرا  یتوسعه اجتماع یهابرنامه

به  یو صنعت یدولتریغ یهاسازمان جادیدولت با ا یبا همکار نیو همچن زیستمحیطنفع 

 دیدانشگاه با نرایکه مد دندیرس جهینت نیعد تعهد به احرکت کنند و در بُ داریتوسعه پا سمت

 هیانیب نیدانشگاه به ا یها و واحدهاو همه بخش سندیبنو یداریدر مورد تعهد به پا هیانیب کی

 دیدانشگاه با یو انرژ عاتیعد ضامتعهد باشند و آن را در درون واحد خود اجرا کنند. در بُ

و  ریدپذیتجد یهایو با استفاده از انرژ یآورگردموجود در محوطه دانشگاه را  یهازباله

 ددنیرس هجینت نیدانشگاه به ا نیعد استفاده از زمدر بُ تیکند و درنها افتیرا باز هاآنامن 

از  یکیآن ی هانیدانشگاه و استفاده از زم سیپرد یهادر مورد ساختمان یزیرکه برنامه

 هاست.دانشگاه یداریمسائل مهم در پا

 اند از:عبارت پژوهش هایپرسش

 انیدانشجو دگاهیاز د یطیمحستیاز عوامل نگرش و دانش ز کیهر  تیاهم زانیم -

 چگونه است؟

 قرار دارد؟ یدر چه سطح زیستمحیطنگرش و دانش  ازنظر انیدانشجو تیوضع -

 انیجودانش یطیمحستیبا نگرش و دانش ز داریدانشگاه پا عواملاز  کیهر  نیرابطه ب -

 چگونه است؟

 روش 

دانش  و یبررس به رونیازا، هدف ازنظر است. شده انجام یکمّ کردییرو پژوهش با نیا

 هایزمره پژوهش در را آن توانمی، دکنیم کمک و توجه خاص نهیزم کی در کاربردی

 روش گردآوری ازنظرو  ینییتب هایپژوهش دسته در تیماه جایبه دانست. کاربردی
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 و الگوی یمبان نیتدوی برا .ردیگیم قرار یشیمایپ -یفیتوص هایپژوهش در اطالعات

دانشگاه ، پژوهش نیا یاست. قلمرو مکان شده استفاده ایکتابخانه مطالعات ازپژوهش  نظری

 روش است. یطیمحستیآن مسائل ز یدانشگاه تهران و قلمرو موضوع یفاراب سیپرد

اعضای  تمام مشخصات مربوط به داشتن اریاخت در به توجه با مورداستفاده رییگنمونه

 انیدانشجو هیپژوهش کل نیا آماری است. جامعه بوده ساده یتصادف رییگنمونه، جامعه

 اند.نمونه انتخاب شده براینفر  711تعداد  هاآن نیکه از ب استتهران  یبافار سیدانشگاه پرد

اخته سالف( پرسشنامه محقق :از سه پرسشنامه استفاده شد زیها نداده یآورگرد یبرا 

خود در دانشکده  یدکتر نامهانیپا( در 0282) اینی (: ملک0282)ی نیا ملک داریدانشگاه پا

و مصاحبه  ینگروه کانو قیدانشگاه تهران با استفاده از روش تحق یتیو علوم ترب شناسیروان

در  یاهخبرگان و متخصصان دانشگ دگاهیرا از د داریدانشگاه پا یهامؤلفه افتهیساختار مهین

، یطیمحستیز تیریمد، داریپا تیریمد، داریآموزش پا، داری)نظام پژوهش پا شش مؤلفه

 یو سپس و بندی کردهدستهو  یی( شناسایو تأمین مال داریپا ینظام خدمات تخصص

ور سنجش منظکرده است. به یطراح استادان و انیدانشجو دگاهید یابیارز یبرا یاپرسشنامه

وسط ت پژوهش نیدر ا مورداستفاده ةپرسشنام نکهیا رغمبه، پرسشنامه ها درپرسش ییروا

ران نظو صاحب استادانپرسشنامه دوباره توسط  یاعتبار محتوا، شدهآن تأمین ۀسازند

از  هارسشپ ییایپا نییتع یاست. برااست و از اعتبار الزم برخوردار  شده تأیید یدانشگاه

جامعه  یاعضا انیپرسشنامه در م 21منظور تعداد  نیکرونباخ استفاده و به هم آلفایروش 

برآورده شد. ب( پرسشنامه دانش  98/1 پرسشنامه ییایپا بیشد که ضر عیتوز یآمار

 یکه توسط ه است هیگو ازدهی یپرسشنامه دارا نی(: ا7100) و همکاران یه یطیمحستیز

 زین رانیساخته شده است. در ا انیدانشجو یطیمحستیسنجش دانش ز یو همکاران برا

 زیپژوهش ن نیگزارش کردند در ا 24/1پرسشنامه را  نیا ییروا زانینژاد میو پاژک یصالح

 21عداد منظور ت نیکرونباخ استفاده و به هم آلفایاز روش  هاپرسش ییایپا نییتع یبرا

برآورده  92/1 پرسشنامه ییایپا بیشد که ضر عیتوز یجامعه آمار یاعضا انیپرسشنامه در م
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 نییتع یبرا زیپژوهش ن نیاست در ا هیپانزده گو یدارا اسیمق نی: ا0nepاسیشد. ج( مق

پرسشنامه در  21منظور تعداد  نیکرونباخ استفاده و به هم آلفایاز روش  هاپرسش ییایپا

هیتجز برآورده شد. 95/1 پرسشنامه ییایپا بیشد که ضر عیتوز یجامعه آمار یاعضا انیم

 برای توصیف نمونه از انجام شد. یو استنباط یفیها در دو سطح آمار توصداده لیوتحل

 هایشپرس آزمون برای و اریمیانگین و انحراف مع، های آمار توصیفی مانند فراوانیشاخص

 یانمونه تک یت، یهمبستگ، دمنیپژوهش از آزمون فر هایپرسشمتناسب با  زین، پژوهش

 استفاده شد.

 هایافته

 یلیتحص تیتوصیف وضع .1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی مقطع

 55/1 001 یکارشناس

 25/1 21 ارشد

 01/1 71 یدکتر

 011 711 کل

 25( و =001n) یمدرک کارشناس یها داراآزمودنی درصد 55دهد ( نشان می0جدول )

 یمدرک دکتر یدارا هاآن( =71n) درصد 01( و =21nمدرک ارشد ) یدارا هاآندرصد 

 هستند.

 پژوهش یهاریتوصیف آماری نمرات خام متغ .4جدول 

 تعداد ماکسیم مینیمم انحراف معیار میانگین متغیر

 711 02/4 92/7 51/1 42/2 داریآموزش پا

 711 22/4 02/0 20/1 90/2 داریپژوهش پا

 711 81/2 01/7 05/1 77/2 داریپا تیریمد

 711 5 02/2 44/1 27/4 داریخدمات پا

 711 5 2 47/1 77/4 داریپا زیستمحیط 

                                                           

1. revised version of New Environmental Paradigm 
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 تعداد ماکسیم مینیمم انحراف معیار میانگین متغیر

 711 5 02/0 48/1 08/4 یمال یهاصورت تیشفاف

 711 02/2 01/7 77/1 55/2 یطیمحستینگرش ز

 711 97/4 22/7 28/1 18/4 یطیمحستیدانش ز

 زیستمحیطبندی نگرش به . آزمون فریدمن پیرامون اولویت3جدول 

سطح 

 یمعنادار

درجه 

 یآزاد

مجذور 

 یکا

 نیانگیم

 هارتبه
 هاپرسش

111/1 04 504/0985 

92/07 
محدود  اریبزرگ با منابع کم و بس یکشت کی نی. زم0

 .است

14/02 
 زیستمحیطسوءاستفاده از  یشدت در پها به. انسان7

 هستند.

 .اغراق شده است یطیمحستیبحران بزرگ ز نهی. در زم2 05/01

00/00 
 مینابد راگ یول ؛است یفراوان یعیمنابع طب یدارا نی. زم4

 .میآن را توسعه ده چگونه

4 
دارند که  یاندازه حق زندگ به همانو جانوران  اهانیگ .5

 .میما دار

01/07 
 یازهاید نتوانینم نیزم گریکه د میهست یاما در مرحله .0

 کند. نیبشر را تأم

41/8 
 کیبرود. شاهد  شیپ نیبه ا زیستمحیطاگر اوضاع . 2

 .میهست یزیستمحیطفاجعه 

 اشند.ب عتیها حاکم بر طبکه انسان مقرر بودهاز ابتدا . 9 91/5

50/9 
 طیخود به مح یازهاین نیتأم یها حق دارند براانسان. 8

 کنند. یاندازدست

25/2 
به  یتراحبهمهم و حساس است و  اریبس عتیتعادل طب. 01

 خورد.یم هم

81/9 
 راتتأثی پس از که است یقو قدرآن عتیطبتعادل . 00

 .دیبرآ یصنعت و مدرن جوامع یهادخالت

40/2 
 عتیبط عیمط نیزخاص هنوز  یهاییتوانا به باورانسان . 07

 است.
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سطح 

 یمعنادار

درجه 

 یآزاد

مجذور 

 یکا

 نیانگیم

 هارتبه
 هاپرسش

41/2 

 نحوه به راجع یکاف اندازه به تیدرنها هاانسان .02

 کنترل ار آن بتوانند تا رندیگیم ادی عتیطب در عملکرد

 .کنند

51/5 
 یارانسان ک کننده این است کهتضمیننبوغ انسان . 04

 باشد. سکونترقابلیغ نیزم تاد کنینم

48/2 
 جید نتاکنیدخالت م عتیانسان در طب که یزمان. 05

 .دیآیم شیپ یبارفاجعه

 111/1=ی سطح معنادار 

  04 =یدرجه آزاد 

 504/0985 =یمجذور کا 

 هایپرسش یبندتیاولو یآمده براعملبه دمنیآزمون فر، 2جدول  یهاافتهیبر اساس 

تا  نخستدر رتبه  0و  0، 7 هایپرسشکه  دهدینشان م زیستمحیطبه  انینگرش دانشجو

، در ادامه بودند. نیانگیم نیکمتر یدارا 07و  02 هایپرسشعوامل قرارگرفته و  نیسوم در ب

 دمنیاز آزمون فر زین زیستمحیطدر مورد دانش  انینظر دانشجو یبندرتبه یبرا نیهمچن

نشان  ریول زدر جد هاپرسشو رتبه  نیانگیبه همراه م زیآزمون ن نیا جهیاستفاده شد که نت

 داده شده است.

 زیستمحیطعوامل دانش  یبندتیاولو رامونیپ دمنیآزمون فر .2جدول 

 هاپرسش هارتبه

 اوزون است. هیشدن الترین عامل نازککربن مهم دیاکسیگاز د .0 82/0

 .دارند یغن ستیتنوع ز یاحاره یهاو جنگل یمرجان یهاصخره .7 50/4

 .دکنیمحافظت م دیرا از شعله فرابنفش خورش نیاوزون سطح زم هیال .2 27/0

 .خاک است شیهوا و فرسا یآلودگ یوفان شن عامل اصلتو  زگردهایر .4 21/2

 آب است. یترین عامل آلودگها مهمفاضالب در رودخانه هیتخل .5 14/9

 هستند. یاگلخانه یترین گازهامتان و بخارآب مهم، اکسید کربندی. 0 28/0

 .است هیانوسیاق یترین عوامل آلودگاز مهم یکینفت  .2 78/2

 .هستند یهانشدن جمقابله با گرم برایگلخانه  یکشورها موظف به کاهش گازها وتویبراساس پروتکل ک. 9 01/9
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 هاپرسش هارتبه

 افتد.یاتفاق م یدر مناطق صنعت یدیباران اس .8 29/0

 .شودیم دیها تولهزبال ییایمیوانفعال شگاز متان در فعل .01 00/4

 است. نیزم کره در اتیح تنوع حفظ یبرا یستیز تنوع یالمللنیب معاهده .00 24/4

عوامل دانش  یبندتیاولو یآمده براعملبه دمنیآزمون فر، 4جدول  یهاافتهیبر اساس 

تا سوم در  نخستدر رتبه  4و  5، 9 هایپرسشکه  دهدینشان م زیستمحیطبه  انیدانشجو

 بودند. نیانگیم نیکمتر یدارا 00و  0 هایپرسشعوامل قرارگرفته و  نیب

قرار  یدر چه سطح زیستمحیطنگرش و دانش  ازنظر انیدانشجو تیوضع دوم: پرسش

 نیا جیتاکه ن شداستفاده  یاتک نمونه یاز آزمون ت پرسش نیبه ا ییپاسخگو یدارد؟ برا

 نشان داده شده است. ریآن در ز نامطلوب بودن ایمطلوب  زانیم به همراهآزمون 

 بازرگان و همکاران فیط .5جدول 

 استاندارد
 مطلوب مطلوب نسبتاً نامطلوب

22/7- 0 24/7- 02/2 09/2- 5 

 زیستیطدر نگرش و دانش نسبت به مح یاندانشجو یت. وضع1جدول 

 نیانگیم ابعاد
 هامؤلفه تیوضع

 نامطلوب مطلوب به نسبت مطلوب

  *  55/2 زیستمحیطنگرش 

   * 18/4 زیستمحیطدانش 

 یاتک نمونهیآمده از آزمون تدستهب جهیشود نتیمشاهده م، 0 گونه که در جدولهمان

 به نسبت تی( در وضع55/2) نیانگیبا م زیستمحیطعد نگرش در بُ انینشان داد که دانشجو

 تیوضع در( 18/4) نیانگیبا م زین زیستمحیطعد دانش در بُ نیمطلوب قرار دارند و همچن

 .داشتند قرار مطلوب

 یطیمحستیبا نگرش و دانش ز داریدانشگاه پا عواملاز  کیهر  نیسوم: رابطه ب پرسش

تفاده شد اس یاز آزمون همبستگ پرسش نیبه ا ییگوپاسخ یچگونه است؟ برا انیدانشجو

 نشان داده شده است. ریز سیدر ماتر گریکدیابعاد با  یهمبستگ جهیکه نت
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 داریبا ابعاد دانشگاه پا زیستمحیطابعاد نگرش و دانش  نیب یهمبستگ بیضر سیماتر .7 جدول

 9 2 0 5 4 2 7 0 ابعاد

0 
نگرش 

 زیستمحیط
0        

7 
دانش 

 زیستمحیط

درصد  27 

** 
0       

 داریآموزش پا 2
درصد  59

** 

درصد  01

** 
0      

 داریپژوهش پا 4
درصد  95 

** 

درصد  41

** 

درصد  21

* 
0     

 داریخدمات پا 5
درصد  42

** 

درصد  09

** 

درصد  09

* 
    0 درصد 02

0 
-طیمح تیریمد

 ستیز

درصد  21

** 

درصد  20

** 

درصد  05

* 
 درصد 07 

درصد  52

** 
0   

 یمال تیشفاف 2
درصد  45

** 

درصد  54

** 

درصد  25

** 
 درصد 01 

درصد  42

** 

درصد  41

** 
0  

9 
 تیریمد ستمیس

 داریپا

درصد  42

** 

درصد  20

** 

درصد  27

** 

درصد  49

** 
 درصد 00 درصد 00

71 

 درصد
0 

P<0/01** 
P<0/05* 

 نیآمده در رابطه بدستهب یهمبستگ بیشود ضریمشاهده م 2گونه که در جدول همان

عوامل  نیز بااست. مثبت و معنادار  زیستمحیطو دانش و نگرش نسبت به  داریابعاد دانشگاه پا

 زیستطمحیرا با نگرش  یهمبستگ زانیم شتریب داریآموزش و پژوهش پا داریدانشگاه پا

 تیریمد را تزیسمحیطبا دانش  یهمبستگ زانیم نیشتریب، ابعاد نیا نیاز ب نیداشتند. همچن

 .دارند( درصد 09( و )درصد 20) بیبا ضرا به ترتیب داریو خدمات پا زیستمحیط
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 یریگجهینتبحث و 

، دیربایانسان م یرا از زندگ تیعالوه بر آنکه آرامش و امن یطیمحستیامروزه فاجعه ز

 بحث یاسیو س یدر محافل علم لیدل نید. به همکنیم دیتهد زیبشر را ن تیموجود

، یآبادیعلو  یزدیا، ی)موحد دیآیم به شمار هاموضوع نیتریاز جد یطیمحستیز

ن به ات آرییروند تغ یو بررس زیستمحیط تیاز وضع یداشتن آگاه، بدین روی(. 0285

 تیاز وضع حیشده است و درک صح لیتبد ریاخ یهاسال در یجهان موردتوجهموضوع 

نقش  یتیریمد یهاو ارائه برنامه تیریالزم در نحوه مد راتییتغ نییتع یبرا زیستمحیط

از  یکی مثابةبهدار یامروزه مباحث مربوط به توسعه پا، گرید از طرفیدارد.  یمهم اریبس

که سازمان ملل متحد یطوربه، قرارگرفته موردتوجه یدر سطح جهان تیمباحث حائز اهم

با  نجها یاز کشورها یاریاست و بس دهینام داریدهه توسعه پا را 7104-7115 یهاسال

مسائل حوزه  تیخود را به رعا، لورستا هیمانند اعالم یمتعدد یهاهیانیب یامضا

کالن  یاهدر برنامه یطیمحستیمسائل زبه  زیاند. در کشور ما نمتعهد کرده یطیمحستیز

 یجمهور هسالستیبانداز سند چشم، برای نمونهاست.  شدهتوجه  چشمگیریطور به یکشور

 یهاالس درکشور  ندهیآ یرا برا یمختلف یمحورها داریتوسعه پا یدر راستا رانیا یاسالم

ستا و را نیدر ا تیکسب موفق یمناسب برا یاست. بسترساز کرده میترس 0294-0414

کشور  یو فرهنگ یاجتماع، یتوسعه اقتصاد یهابرنامه نیدر قوان دیبه اهداف آن را با دنیرس

 یره زمانبرنامه مصوب در گست نخستینقانون برنامه چهارم توسعه که  یجستجو کرد. از طرف

 یینابر دا یمبتن یتیماه، دهیرس بیتصوبه  0299-0294 یهاسال یو برا استانداز چشم نیا

 اریسب تیمسئول بارهنیدراقانون بوده و  نیا یاز اهداف اساس یکی یدارد. بخش آموزش عال

 یاهمجموعهریبخش و ز نیدر ا یداریحفظ پا نیبنابرا ؛خواهد داشت به عهده را ینیسنگ

 سالهتسیبانداز تحقق اهداف سند چشم یدر راستا نیهمچن، است اجتنابرقابلیغ یآن امر

-0285 یهاسال یکه برا یبرنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومت یکل یهااستیس یو اجرا

ده شمحوری برنامه ششم توسعه تعیین که جزء مسائل ریز های. موضوعشد میتنظ 0288

 عبارت است از:
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مکان خاص  هایب( موضوع، زیستمحیطشامل آب و  یخاص راهبرد هایالف( موضوع

 یشرویپ یخاص بخش هایج( موضوع، شهرها هیشامل توسعه سواحل مکران و حاش محور

 یفناور، یلیونقل رو حمل تیترانز، یگردشگر، یمعدن عیاقتصاد شامل معدن و صنا

 ی.انرژ، اطالعات و ارتباطات

حث توسعه که ب است نیمسائل در برنامه ششم توسعه نشانگر ا نیشدن امطرح نیبنابرا 

 رفیاز ط، است بوده مهم یمل هایاولویتها و در برنامه شهیهم یطیمحستیو مسائل ز داریپا

ه باشند در جامع داریرهبران توسعه پاهمانند  دیها باست دانشگاها نیامروزه اعتقاد بر ا، گرید

 کنند. تیهدا داریو جامعه را به سمت توسعه پا

به توسعه  یابیدست یهاازیاز ن یکی یزیستمحیطو داشتن نگرش  یطیمحستیدانش ز

و  یطیمحستیدانش ز، نگرش یبررسپژوهش حاضر به ، راستا نیدر ا، است داریپا

 زانیپژوهش م پرسش نخستپرداخته است. در  یدر آموزش عال داریدانشگاه پا یهامؤلفه

. دش یبررس انیدانشجو دگاهیاز د یطیمحستیاز عوامل نگرش و دانش ز کیهر  تیاهم

، ستزیمحیطدر نگرش نسبت به  انیدانشجو ازنظرموضوع بود که  نیا نیمب هاافتهی

 07و  02 هایپرسشعوامل قرارگرفته و  نیدر رتبه اول تا سوم در ب 0و  0، 7 هایپرسش

 نیا زین ستزیمحیطنسبت به  نشیب هایپرسش مورددر  نیرتبه بودند. همچن نیکمتر یدارا

 نیدر رتبه اول تا سوم در ب 4و  5، 9 هایپرسش، انیدانشجو ازنظرنشان داد که  یبندرتبه

 یهاافتهی نییبودند. در تب نیانگیم نیکمتر یدارا 00و  0 هایپرسشعوامل قرارگرفته و 

 یطیمحتسیزموجود نگرش و دانش  تیوضع نییو تب ییگفت که شناسا توانمیپژوهش 

 دکریمتخصص با رو یانسان یرویو آموزش ن تیگام در ترب نینخست، انیدانشجو

 یفکر أمنش یدارا بیشتر یطیمحستیزها و مسائل چالش ازآنجاکهاما  ؛است یطیمحستیز

فاظت از ح برای، جهیدرنت، شودیباز م عتیغلط انسان از طب یهابوده و به نگرش یو فرهنگ

 موضوع نیه اک ابدی رییتغ دیبا یو یو روش زندگ عتینحوه رفتار انسان با طب زیستمحیط

 رانیا داشتن فراگب ینظام آموزش عال نیبنابرا ؛است زیستمحیطنگرش انسان به  رییمستلزم تغ

 ترینمهم، یو اعتقاد یتوانمند علم یروهاین داشتن اریاختدر  زیاستعداد بالقوه باال و ن یدارا

 شیافزا برایمناسب  یبستر همچون دتوانمیو  استساز در هر کشور دستگاه فرهنگ
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آموزش  انریو مد گذاراناستیس نیبنابرا د؛باش انیدانشجو نیدر ب یطیمحستیزفرهنگ 

در  یطیمحتسیزبه مسائل  دیکشور با ینظام آموزش عال یاصل انیمتول منزلةبهکشور  یعال

 یهاتوجه کنند و برنامه کشور یعال آموزش توسعه یهابرنامه در یاهبردر تیلووا کی قالب

 یالآموزش ع یدرس یهادر برنامه انیدانشجو یطیمحستیزدانش  شیافزا برایرا  یداریپا

 یسو لزوم گنجاندن درسهم هایپژوهشحاضر و  پژوهش یهاافتهیبگنجانند. با توجه به 

 هاهرشت یتمام یدر دوره کارشناس یطیمحستیزبا عنوان مسائل  یصورت واحد عمومبه

 و همکاران میرح هایپژوهش جیپژوهش حاضر با نتا یهاافتهیرسد. یم به نظر یضرور

رابطه  نیپژوهش در ا نیا، دوم پرسشسو است. هم، (7102)ی بلود و بر، ارنست، (7100)

که  قرار دارد یدر چه سطح زیستمحیطازنظر نگرش و دانش  انیدانشجو تیبود که وضع

گان استفاده بازر فیبر اساس ط یاتک نمونهیاز آزمون ت پرسش نیبه ا ییمنظور پاسخگوبه

 نیانگیبا م زیستمحیطعد نگرش در بُ انیدانشجو، آزمون نشان داد نیا جینتا طورهمانشد 

با  زین زیستمحیطعد دانش در بُ نیمطلوب قرار دارند و همچن به نسبت تی( در وضع55/2)

ضوع مو نیدهنده انشان افتهی یطورکله. بداشتند قرار مطلوب تیوضع در( 18/4) نیانگیم

دارد  قرار زیستمحیطدر مورد  یدر وضع مطلوب هاآن نشیو ب انیاست که نگرش دانشجو

 یعمده و اساس نکته دیگرعبارتبهاست.  داریپا زیستمحیط جادیدر ا یخود نکته مثبت نیو ا

ه حوز در آن یداشتن نگرش و دانش مطلوب و کاف زیاز هر چ پیش یهر اقدام و عمل یبرا

 یطیمحستیزنگرش و دانش  شیافزا یاست. برا موضوع نیهم ۀدهندنشان جهینت نیاست و ا

مشارکت ، اهنشست، هاکنفرانس یبرگزار نیو همچن یارشتهنیب یهارشته جادیا انیدانشجو

بخش  نیا یهاافتهیرسد. یم به نظر یضرور یداریمرتبط به پا هایپژوهشدر  انیدانشجو

، (7100) لیو اسماع میرح، (0287نژاد )یو پاژک یصالح، هاپژوهش جیاز پژوهش با نتا

از عوامل دانشگاه  کیهر  نیمورد بود رابطه ب نیهش در اوسوم پژ پرسشسو است. هم

 نیبه ا ییوگمنظور پاسخچگونه است. به انیدانشجو یطیمحستیبا نگرش و دانش ز داریپا

 حیش توضپژوه یهاافتهیگونه که در قسمت شده هماناستفاده یهمبستگ بیاز ضر پرسش

نسبت  دانش و نگرش، داریابعاد دانشگاه پا نیرابطه ب کهآزمون نشان داد  نیا جیداده شد نتا

 ینشتریب داریپژوهش پا و عوامل آموزش نیا نیب از است ومثبت و معنادار  زیستمحیطبه 
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 زانیم نیشتریابعاد ب نیا نیاز ب نیداشتند. همچن زیستمحیطرا با نگرش  یهمبستگ زانیم

با  ببه ترتی داریو خدمات پا زیستمحیط تیریمدرا  زیستمحیطبا دانش  یهمبستگ

است که نگرش و دانش  نیاز ا یحاک جهینت نی. ادارند( درصد 09( و )درصد 20) بیضرا

 شیا افزادارد و ب داریدانشگاه پا یثر در بهبود و ارتقاؤمهم و م ینقش زیستمحیطنسبت به 

دانشگاه  جادیا یبرا نیبنابرا ؛ابدییارتقا م زین داریدانشگاه پا، یزیستمحیطدانش و نگرش 

نش و نگرش دا ۀحوز، ردیقرار گ موردتوجهتواند مهم که می یهااز حوزه یکی داریپا

 هایپژوهش جینتا با پژوهش از بخش نیا یهاافتهی، تیدرنهاخواهد بود.  یزیستمحیط

سو ( هم0282) این یملک، (7102) جهتیتارا ور، (7112) 0کاگاوا، (7107) یو نجات ینجات

 شیزااف یبرا ییشنهادهایسو پهم هایپژوهشپژوهش حاضر و  یهاافتهیتوجه به  با. است

 آموزش نظام در یداریپا به دنیرس یراستا در حرکت و جامعه در یطیمحستیز یآگاه

 :شودیم ارائه ریز به شرح کشور یعال

 رد اطالعات تبادل و پژوهش، آموزش در مشارکت یبرا کشور هایدانشگاه قیتشو

 تیاحم و مشارکت دار؛یپا ۀندیآ یسوبه حرکت و زیستمحیط یهابحران و مسائل، مورد

 دار؛یپا یطیمحستیز مسائل با مرتبط یدانشگاه هایپژوهش از نهادها ریسا و صنعت، دولت

 ؛زیستحیطم برابر در ریپذتیمسئول و یطیمحستیز مسائل با سازگار انیدانشجو تیترب

، یطیمحستیز دانش و سواد شیافزا ؛دانشگاه درون در یطیمحستیز فرهنگ کردننهینهاد

 مسائل به دانشگاه یعال رانیمد توجه ؛دانشگاه کارکنان و انیدانشجو، علمیهیئت یاعضا

 یهاسازمان تیحما جلب یبرا هادانشگاه تالش ها؛یریگمیتصم در یطیمحستیز

 ؛یطیمحستیز معضالت با مرتبط یپژوهش یهاپروژه از( یجهان بانک و ونسکوی)ی المللنیب

 ائلمس و معضالت حل در که یپژوهش هایعنوان و هاموضوع انتخاب به انیدانشجو بیترغ

 یاهشیهما، هاکنفرانس، هادانشگاه باشد؛ داشته نقش جامعه یطیمحستیز و یاجتماع

، گردوغبار انبحر، یمیاقل راتییتغ) یطیمحستیز معضالت با ارتباط در را یتخصص و یعلم

 یبرا اهدانشگاه کنند؛ برگزار انیدانشجو یآگاه شیافزا یراستا در( رانیا در آب بحران

                                                           

1. kagava 
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، متوازننا توسعه از یناش یاجتماع و یطیمحستیز معضالت با یمحل جامعه مردم یآشناساز

 .کنند برگزار یآموزش یهاکارگاه و هابرنامه

 منابع

دانش  یابی: ارزیدر آموزش عال زیستمحیط(. 0287زهرا )، ادژن یصادق؛ پاژک، یصالح

دو فصلنامه مطالعات مازندران.  یدولتی هادانشگاه انیدانشجو یطیمحستیز
 (.4)7، یآموزش یزیربرنامه

 انتشار و چاپ اداره :تهران .چهارم توسعه برنامه قانون مجموعه(. 0292) شکوه، یریفق

 .مقررات و نیقوان حیتنق و نیتدو، پژوهش معاونت

. رانته دانشگاه موردمطالعه: داریدانشگاه پا یابیارز یالگو یطراح(. 0282عماد )، این یملک

 و شناسیروان دانشکده، یعال آموزش تیریمد یدکتر مدرک اخذ یبرا نامهانیپا

 .تهران دانشگاه یتیترب علوم

در  یدرون یابیارز ندیا(. فر0290فاخته )، یاسحاق وسف؛ی، یعباس؛ حجاز، بازرگان

 .دوران: تهران .(یعمل ی)راهنما یدانشگاه یآموزش یهاگروه

دانش و نگرش  زانی(. برآورد م0285) دیوح، یآبادیعل م؛ینس، یزدیرضا؛ ا، یموحد

: کارکنان موردمطالعه) یاجتماع-یاسیو رابطه آن با عوامل س یطیمحستیز

فصلنامه آموزش همدان و کرمانشاه(.  یهااستان یکشاورز انیبندانش یهاشرکت

 (.7)5، داریو توسعه پا زیستمحیط
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