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کارشناسی ارشد دو رشته  چکیده: بیش از شش سال از تصویب آخرین بازنگری در محتوای آموزشی دوره 

طراحی و برنامه ریزی شهری می گذرد. در این مدت تغییرات شگرفی در جهان پیرامون حوزه های مختلف 
زیستی  محیط  عملکرد  سنجش  ابزارهای  و  زیست  محیط  حوزه  در  آنها  مهم ترین  جمله  از  که  داده  خ  ر
انجام شده است.  این دو رشته  برنامه درسی  ارزیابی دانش محیط زیستی در  برای  است. مطالعه حاضر 
کارآمد آموزش مسائل محیط زیستی به  هدف این پژوهش دستیابی به اجماع درباره نحوه محتوا و شیوه 
دانشجویان رشته شهرسازی بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام شد. پرسشنامه تهیه 
گذاشته  شده با استفاده از روش تحقیق دلفی در میان 12 نفر از استادان دو رشته یادشده به نظرسنجی 
و در مرحله نهایی راهکارهای پیشنهادی در زمینه محتوا و شیوه آموزش ارائه شده است. نتایج پژوهش 
محتوای  در  تغییر  پیشنهادی  روش  دو  و  داده  نشان  را  رشته  دو  این  آموزشی  برنامه  در  بازنگری  ضرورت 
را  زیستی  محیط  مسائل  زمینه  در  جدید  درس  یک  تعریف  یا  زیست محیطی  رویکردهای  ایجاد  با  دروس 
ح ساخته است. بدین ترتیب، نتایج به دست آمده می تواند از دو نظر برای پرکردن خأل موجود در زمینه  مطر
آموزش محیط زیست در رشته های مذکور استفاده شود. در وجه اول به صورت آموزش مستقیم، مبانی الزم 
برای تدوین سرفصل درس پیشنهادی محیط زیست در برنامه درسی مصوب دو رشته فراهم و در وجه دوم 
به صورت آموزش غیرمستقیم، مباحث سه گانه پیشنهادی دانش و مفاهیم پایه، دستورالعمل ها و راهکارها 
و  شهری  برنامه ریزی  و  طراحی  کارگاه های  دروس  به ویژه  دروس،  فعلی  سرفصل  در  سنجش،  ابزارهای  و 

گنجانده شده است. روش ها و فنون طراحی 
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مقدمه� 1

ح و در پـی  کمبریـج مطـر کنفرانـس  اولیـن زمینه هـای ایجـاد دوره تخصـص طراحـی شـهری در سـال 1956 در 

آن اولیـن دوره دانشـگاهی ایـن رشـته در سـال 1960 در دانشـگاه هـاروارد راه انـدازی شـد. در سـال 1970 بـا 

کسـفورد بروکـس، ایـن رشـته در بریتانیـا نیـز  کارشناسـی ارشـد طراحـی شـهری در دانشـگاه آ راه انـدازی دوره 

کارشناسـی  ایجـاد شـد )Golkar, 2003(. رشـته برنامه ریـزی شـهری نیـز اولیـن بـار در سـال 1923 در مقطـع 

.)Perloff, 1957( ارشـد در دانشـگاه هـاروارد دایـر شـد

کشور ایران آموزش برنامه ریزی شهری با عنوان شهرسازی، نخستین بار در سال 1344 در دانشکده  در 

هنرهـای زیبـای دانشـگاه تهـران راه انـدازی و در تجدیـد نظـر در سـال 51-1350 بـه سـه شـاخه برنامه ریـزی 

گرایش طراحی شهری در دانشگاه  شهری، طراحی شهری و برنامه ریزی منطقه ای تقسیم و در همان سال 

تهـران ایجـاد شـد )Molavi, 1997(. پـس از آن در سـال 1387، طبـق مصوبـه شـورای برنامه ریـزی آمـوزش 

گرایـش برنامه ریـزی  عالـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، رشـته برنامه ریـزی شـهری و منطقـه ای بـه دو 

 )Alvandipour et al., 2016( گفته الوندی پور و همکاران  شـهری و برنامه ریزی منطقه ای تفکیک شـد. به 

کارشناسـی ارشـد در دانشـگاه شـهید بهشـتی و پـس از آن در دانشـگاه های  رشـته طراحـی شـهری در مقطـع 

دیگـر راه اندازی شـد.

برنامـه درسـی فعلـی دانشـگاه های ایـران در دو رشـته برنامه ریـزی شـهری و طراحـی شـهری در مقطـع 

کل واحدهـای درسـی پیشـنهادی آن 32 واحـد  کارشناسـی ارشـد مصـوب تاریـخ 1392/4/23 بـود و تعـداد 

درسـی شـامل 20 واحـد درس الزامـی، 6 واحـد اختیـاری و 6 واحـد پایان نامـه اسـت. در ایـن برنامـه 9 درس 

بـا  بـرای دانشـجویان  از آنهـا  گذرانـدن 6 واحـد  کـه  ارائـه شـده  در قالـب 20 واحـد به عنـوان دروس جبرانـی 

کارشناسـی پیشـنهاد شـده اسـت. در ایـن برنامـه بـا وجود اهمیـت مباحث محیط  رشـته های مرتبـط از دوره 

کاربـری  زیسـت و توسـعه پایـدار، درسـی متناسـب بـا ایـن محتـوا تنظیـم نشـده و فقـط در درس برنامه ریـزی 

کاربری زمین و توسـعه پایـدار به عنوان یکی  زمیـن در دوره طراحـی شـهری )درس الزامـی( سـرفصلی بـا عنوان 

ح در طـول تـرم بیـان شـده اسـت. از مباحـث قابـل طـر

هرچند در سـال های اخیر پیشـنهادهایی برای ارتقا و بازنگری محتوای دروس مختلف مهندسـی ارائه 

شـده، امـا در زمینـه آمـوزش محیـط زیسـت در رشـته های طراحـی و برنامه ریـزی شـهری پژوهشـی صـورت 

خ 1379/2/10، مسـئولیت بازنگـری و تجدیـد نظـر  کـه طبـق مصوبـه مـور نگرفتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

گروه هـای آموزشـی، به ویـژه در دانشـگاه های دارای هیئـت  در برنامه هـای درسـی آموزشـی بـا توجـه بـه رشـد 

گـذار شـده اسـت. آخریـن برنامـه درسـی دو رشـته برنامه ریـزی شـهری و طراحـی  ممیـزه، بـه دانشـگاه ها وا

کارشناسـی ارشـد مصوب سـال 1392 بوده و پس از آن بازنگری در آن انجام نشـده اسـت.  شـهری در مقطع 

کشـورهای پیشـرفته ایـن دو رشـته به صـورت  در حالی کـه بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن موضـوع، در بسـیاری از 
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کالیفرنیـا1  برکلـی  دانشـگاه  در  می شـود.  تدریـس  دکتـری  و  ارشـد  کارشناسـی  مقاطـع  در  مسـتقل  رشـته ای 
گرایـش از جملـه برنامه ریـزی محیطـی و شـهرهای  کارشناسـی ارشـد رشـته برنامه ریـزی شـهری بـا چنـد  دوره 
سـالمت2 ارائـه می شـود. در دانشـگاه سـنگاپور دروس دانـش محیـط زیسـت در رشـته های طراحـی شـهری3، 
شهرسـازی4، برنامه ریزی شـهری5 و طراحی یکپارچه پایدار6 تدریس می شـود. در رشـته شهرسـازی دانشـگاه 
محیـط  دانشـکده  در   ،UCL دانشـگاه  ارشـد  کارشناسـی  برنامـه  در  دارد.  وجـود  مرتبـط  دروس  نیـز  دلـف 
مصنـوع، رشـته های مختلفـی در خصـوص تأثیـرات محیـط زیسـت در برنامه ریـزی و طراحـی شـهری از جمله 
رشـته تحصصـی طراحـی محیطـی7 وجـود دارد. بـا توجـه بـه روند سـریع تغییـرات در حوزه هـای دانش مرتبط 
کـه برنامه  گرفتـه اسـت. بنابرایـن، ضروری اسـت  بـا ایـن حـوزه، در سـال های اخیـر جهش هـای بزرگـی صـورت 
آموزشـی متناسـب با تغییرات و نیازهای معاصر و با نگاه به آینده اصالح شـود. از جمله مسـائل حائز اهمیت 
در سـال های اخیـر، توجـه بـه محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار اسـت. هـر چنـد رشـته های تخصصـی معینـی در 
ایـن زمینـه ماننـد مهندسـی محیـط زیسـت وجـود دارد، امـا بـرای برقـراری ارتبـاط و تعامـل میان رشـته ای، 
وجـود داشـتن زبـان مشـترک و برخـورداری از حداقل هایـی از دانـش پایـه ضـروری اسـت. در پژوهـش حاضـر 
گرفتـه و پیشـنهادهایی بـرای بـه روز  ارزیابـی سـرفصل های برنامـه درسـی موجـود بـا هـدف بازنگـری صـورت 

شـدن ایـن رشـته ها ارائـه شـده اسـت.

پیشینه موضوع� 2
کلـی مطالعات مربوط به آموزش محیط زیسـت و مطالعات  در پژوهـش حاضـر پیشـینه موضـوع در دو بخـش 
گذشـته، آموزش محیط زیسـت  کشـور بررسـی شـده اسـت. در دو دهه  مربوط به آموزش رشـته شهرسـازی در 
کوسیسـتم طبیعـی شـهر و  گرفتـه اسـت، امـا در توسـعۀ شـهری در ایـران بـه ا کشـور ایـران مـد نظـر قـرار  در 
کار دانش آموختـگان  کالبـد شـهر حاصـل  اندکـی  وجـود دارد.  کولوژیـک آن توجـه  ا کارکردهـای  فرایندهـا و 
کالبـد  ایـن  گرچـه  می شـود،  تلقـی  دانشـگاهی  و  علمـی  کـز  مرا در  شهرسـازی  و  معمـاری  آمـوزش  نتیجـه  و 
کـه بـر عوامـل دانشـگاهی ماننـد برنامـه درسـی و مـدرس و دانشـجو  متأثـر از عوامـل برون دانشـگاهی اسـت 
متولـی  بخش هـای  اصلی تریـن  به عنـوان  دانشـگاه ها  رسـالت   .)Naghizadeh, 1999( هسـتند  اثرگـذار  نیـز 
گاهـی الزم بـرای تغییـر نگـرش و رفتـار  کـه بـا ارائـه آموزش هـای مناسـب، آ کشـور آن اسـت  آمـوزش و پژوهـش 
کننـد )Shaygan et al, 2002(. ایـن مسـئله در  دانشـجویان را به منظـور حمایـت از محیـط زیسـت فراهـم 
آلودگی هـای  کنتـرل  بـه ضـرورت  بـا توجـه  برنامه ریـزی شـهری  و  خصـوص دانشـجویان رشـته های طراحـی 
محیـط زیسـت، حفـظ بسـتر طبیعـی و نحـوه تعامـل محیـط انسان سـاخت با محیط طبیعی در بسـتر شـهری 

1- University of California, Berkeley (UCB) 2- Environmental planning and healthy cities
3- Urban design 4- Urbanism 5- Urban planning
6- Integrated sustainable design 7- UCL Bartlett, Faculty of the Built Environment
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 )Naghizadeh, 1999( کوسیسـتم شـهری اسـت، اهمیتی مضاعـف دارد. نقـی زاده کـه متضمـن ادامـه بقا در ا
)آمـوزش دانشـگاهی( و غیرمسـتقیم )درونـی و  بـه دو دسـته عوامـل مسـتقیم  را  آمـوزش  بـا  عوامـل مرتبـط 
کرده اسـت. منظور از عوامل مسـتقیم، آموزش دانشـگاهی شـامل برنامه درسـی، نهادهای  بیرونی( تقسـیم 
آموزشـی، مدرسـان، منابـع درسـی، روش هـای تدریـس و دانشـجویان اسـت. بدیـن ترتیـب، برنامـه درسـی 

یکـی از عوامـل مؤثـر در آمـوزش دانشـجویان اسـت.

آموزش محیط زیست. 2-1
گذشـته، پژوهش هـا و برنامه ریزی هایی صورت  کشـور ایـران، در دو دهه  در زمینـه آمـوزش محیـط زیسـت در 
گرفتـه و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت سـند ملـی محیـط زیسـت و برنامـۀ جامـع آمـوزش همگانـی محیـط 
کـرده اسـت )Department of Environment, 2009 , 2012( و محققـان متعـددی نیـز در  زیسـت را تهیـه 
ایـن زمینـه پژوهش هایـی انجـام داده انـد. شـبیری و عبدالهـی )Shobeiri & Abdollahi, 2011( بـا تعریـف 
منشـور آموزش محیط زیسـت و بررسـی تاریخچه و فلسـفه آن، این مفهوم را در زمینه توسـعه پایدار بررسـی و 
سـواد زیسـت محیطی در آمـوزش عالـی و نظریه هـای مختلـف آن از جملـه نظریه ترغیب، رفتار مسـئول، تغییر 
 )Sheikh al-Islami & Shobeiri, 2016( کرده انـد. شـیخ االسـالمی و شـبیری نگـرش و ناهماهنگـی را تبییـن 
کرده انـد. شـبیری  جایـگاه آمـوزش محیـط زیسـت را در سـند چشـم انداز 1404 و قانـون اساسـی ایـران بررسـی 
فعـال  یادگیـری  و  زیسـت  محیـط  آمـوزش  برنامه ریـزی  دربـاره   )Shobeiri & Haghighi, 2015( حقیقـی  و 
موضوعـات آن بررسـی و ضمـن دسـته بندی انـواع روش هـای تدریـس در ایـن زمینـه، بر اهمیـت آموزش علوم 
کرده انـد. انـواع تحقیقـات  کیـد  و دانـش و فنـاوری زیسـت محیطی به منظـور دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار تأ
گـروه آمـوزش همگانـی،  گرفتـه در زمینـه آمـوزش محیـط زیسـت را می تـوان مطابـق بـا شـکل 1 در سـه  صـورت 

کـرد. آمـوزش سـازمان ها و نظـام آمـوزش عالـی دسـته بندی 

شکل 1. دسته بندی انواع تحقیقات موجود در زمینه آموزش محیط زیست 
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کشـور ایـران  شـبیری و همتـی )Shobeiri & Hemmati, 2016( دربـاره جایـگاه آمـوزش محیـط زیسـت در 
گنجانـدن  کشـورها به منظـور  کرده انـد. در آمـوزش رسـمی بسـیاری از  کشـورها بررسـی  و مقایسـه آن بـا سـایر 
مدرسـان  آمـوزش  و  دانشـگاه ها  و  مـدارس  در  تحصیلـی  مختلـف  مقاطـع  در  زیسـتی  محیـط  موضوعـات 
گانـه تخصصـی ارائـه می شـود.  کشـورها از طریـق دروس جدا گرفتـه اسـت و در برخـی از  تالش هایـی صـورت 
کشـور بررسـی  کشـور ایـران، وضعیـت آمـوزش آن در  در ایـن پژوهـش بـا مـرور سیاسـت های محیـط زیسـتی در 
کامـل  و در حـوزه آمـوزش رسـمی تلفیـق مسـائل محیـط زیسـتی در سـطوح مختلـف نظـام آموزشـی، بازنگـری 
برنامه هـای درسـی به منظـور توجـه بـه مسـائل محیـط زیسـتی، ایجـاد نهادهای ملـی هماهنگی و مشـاوره در 
زمینـه آموزش هـای محیـط زیسـتی، اجـرای برنامه هـای آموزشـی ضمـن خدمـت و تدویـن واحدهـای درسـی 
بین رشـته ای در دانشـگاه ها در زمینـه آمـوزش مسـائل محیـط زیسـت توصیـه شـده اسـت. طبـق نتایـج ایـن 
گرفتـه در ایـن  کشـور ایـران در ابتـدای مسـیر آمـوزش محیـط زیسـتی قـرار دارد و اقدامـات صـورت  پژوهـش، 
گنجانـدن مباحـث محیـط زیسـتی در تمـام دروس در مقاطـع مختلـف تحصیلی و  حـوزه محـدود اسـت. لـذا، 
ارائـه واحدهـای عمومـی و اجبـاری در خصـوص محیـط زیسـت در دانشـگاه ها بـرای تمـام رشـته ها پیشـنهاد 

.)Shobeiri & Hemmati, 2016( می شـود
درسـی  برنامـه  در  اقلیـم  تغییـر  و  زیسـت  محیـط  آموزش هـای  ضـرورت  بـر  پژوهش هـا  از  بسـیاری  در 
 Salehi & Pazukinezhad, 2014; Shobeiri & Shamsi,( کیـد شـده اسـت رشـته های دانشـگاهی ایـران تأ
بـا   )Shobeiri, 2013( Shobeiri & Hemmati, 2016; Afkhami Namin et al., 2017 ;2015(. شـبیری 

تحلیـل برنامه هـای آمـوزش زیسـت محیطی بـرای شناسـایی فرصت هـا و تهدیدهـا در آموزش عالـی، اصولی را 
کل نگـر،  کـه از جملـه آنهـا می تـوان بـه دیـدگاه  در سـطوح برنامه ریـزی ملـی و بین المللـی پیشـنهاد داده اسـت 
توسـعه برنامه هـای درسـی زیسـت محیطی بین المللـی شـده در آمـوزش عالـی، هدفمندسـازی برنامه هـای 
گسـترش آن در رشـته های تحصیلـی آمـوزش عالی و تنوع بخشـی در نقش  درسـی بـا رویکـرد زیسـت محیطی و 
کـرد.  گـون مصـوب آمـوزش عالـی اشـاره  گونا آموزش هـای زیسـت محیطی در برنامه هـای رشـته های مقاطـع 
ابـزاری نویـن در توسـعه پایـدار  نـژاد )Salehi & Pazukinezhad, 2014( آمـوزش عالـی را  صالحـی و پازوکـی 
برنامه هـای درسـی و  بازنگـری در  آمـوزش، پژوهـش، زیرسـاخت ها و خدمـات عمومـی دانسـته و  از طریـق 
دوره هـای آموزشـی موجـود، بازنگـری در شـیوه های تدریـس و رویکردهـای آمـوزش محیـط زیسـت و تدویـن 
راهکارهـای  جملـه  از  را  پایـدار  عالـی  آمـوزش  توسـعه  بسـتر  در  فرارشـته ای  و  میان رشـته ای  برنامه هـای 
 )Shobeiri & Shamsi, 2015( کرده انـد. شـبیری و شمسـی بیـان  پایـداری زیسـت محیطـی  بـه   دسـتیابی 
الزم  ارزش محـور  و  عمل گرایانـه  منظـر  دو  از  را  دانشـگاهی  درسـی  برنامه هـای  و  عالـی  آمـوزش  بـه  توجـه 
جدیـد  نیازهـای  بـا  را  دانشـگاهی  موجـود  رشـته های  مهارت هـا،  و  دانشـی  مفاهیـم  تلفیـق  بـا  تـا  می داننـد 
زیسـت محیطـی متناسـب سـازد. آنهـا بـا توجـه بـه نتایـج پژوهـش خـود در زمینـه آمـوزش عالـی، راهکارهایـی 
چـون اتخـاذ رویکـرد میان رشـته ای، تهیـه برنامه هـای میان مـدت و بلندمـدت زیسـت محیطی، ایجـاد زمینـه 
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یادگیـری تلفیقـی، تکیـه بـر ارتبـاط افقـی و عمـودی بیـن دروس تعریـف شـده در رشـته های زیسـت محیطی 
پیشـنهاد  را  زیسـت  محیـط  حفـظ  و  پایـدار  توسـعه  جهانـی  مدل هـای  و  شـاخص ها  از  اسـتفاده  تقویـت  و 
کنـده به منظـور تدویـن برنامـه راهبـردی محیـط زیسـت  کرده انـد. در ایـن پژوهـش بـا اشـاره بـه تالش هـای پرا
دانشـگاه ها، بازنگـری در برنامه هـای آموزشـی و درسـی، ایجـاد دوره هـای آموزشـی، پژوهشـی و اولویـت دادن 
بـه آموزش هـای زیسـت محیطی و تغییـر در سـطح برنامه هـای درسـی بـا توجـه بـه اهـداف و سـند چشـم انداز 
راهبـردی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی در خصـوص محیـط زیسـت ضـروری دانسـته شـده اسـت.
در  دانشـجویان  زیسـت  محیـط  دانـش  سـطح  سـنجش  دربـاره  پژوهش هـا  از  تعـدادی  ایـن،  بـر  عـالوه 
ارزیابـی سـطح  کاه فروشـان )Ejlali & Kahforushan, 2018( دربـاره  رشـته های مختلـف اسـت. اجاللـی و 
گفتـه  بـه  کردنـد.  بررسـی  تبریـز  صنعتـی  دانشـگاه  در  مهندسـی  رشـته  دانشـجویان  زیسـت محیطی  دانـش 
آینـده شـغلی و در  آنهـا تعییـن سـطح دانـش زیسـت محیطی رشـته های مهندسـی به دلیـل اهمیـت آن در 
فعالیت هـای مرتبـط بـا محیـط زیسـت، اهمیـت فراوانـی دارد. طبـق نتایـج ایـن پژوهـش، 44/5 درصـد از 
که درس  گرچه 17 درصد از آنها تمایل دارند  دانشـجویان سـطح مطلوبی از دانش محیط زیسـتی را ندارند، 
آشـنایی بـا محیـط زیسـت را بگذراننـد. عـالوه بـر ایـن، فقـط 10 درصـد از دانشـجویان عملکـرد دانشـگاه را در 
کـه بـا ارتقـای  خصـوص بـاال بـردن دانـش زیسـت محیطی مطلـوب می داننـد. نتایـج ایـن بررسـی نشـان داد 
مقطـع تحصیلـی، سـطح دانـش محیـط زیسـتی دانشـجویان تغییـر چندانـی نمی کنـد. ارزیابـی سـطح دانـش 
زیسـت محیطی دانشـجویان دانشـگاه های دولتـی مازنـدران و رابطـه آن بـا عوامـل اجتماعـی نشـان می دهـد 
اسـت.  متفـاوت  دانشـکده  نـوع  حسـب  بـر  امـا  بـاال،  نسـبتًا  دانشـجویان  زیسـت محیطی  دانـش  سـطح  کـه 
دانشـجویان دانشـکده های علـوم مهندسـی، علـوم پزشـکی و منابـع طبیعـی از رتبه هـای باالتـری در زمینـه 
دانـش زیسـت محیطی برخوردارنـد. عـالوه بـر ایـن، بیـن طـرز تلقی خانواده از محیط زیسـت، منابـع اطالعاتی 
 .)Salehi & Pazukinezhad, 2014( و پایـگاه اجتماعـی و اقتصـادی دانشـجویان ارتبـاط معنـادار وجـود دارد
تربیـت مـدرس  کشـاورزی دانشـگاه  تعیین کننده هـای نگـرش محیـط زیسـت گرایانه دانشـجویان دانشـکده 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری انجـام شـده اسـت. طبـق نتایـج ایـن  در پژوهشـی بـا جامعـه آمـاری دانشـجویان 
کانون هـای محیـط زیسـتی و دانـش محیـط زیسـتی بـه  گاهـی از پیامدهـا، عضویـت در  پژوهـش، سـه متغیـر آ
ترتیـب سـه متغیـر اثرگـذار بـر نگـرش محیط زیسـت گرایانه دانشـجویان اسـت. در این پژوهش ارتقـای دانش و 
کارگاه هـای آموزشـی و ایجـاد تشـکل های محیـط زیسـتی  گاهـی افـراد از طریـق رسـانه های عمومـی، برگـزاری  آ
در سـطح دانشـگاه پیشـنهاد شـده اسـت )Morad Hasili et al., 2018(. در رشـته های مهندسـی، تولیـد 
بتـن به عنـوان پرمصرف تریـن مصالـح سـاختمانی، اثرهـای محیـط زیسـتی بسـیاری بـه همـراه دارد. پژوهـش 
رمضانـی و تحسـینی )Ramezani & Tahsini, 2018( دربـاره ارزیابـی دانـش، نگـرش و عملکـرد دانشـجویان 
گاهـی  کردسـتان در خصـوص مسـائل زیسـت محیطی اسـت. طبـق نتایـج ایـن پژوهـش، میـزان آ دانشـگاه 
کردسـتان دربـاره مسـائل زیسـت محیطی نسـبتًا بـاال و بـا نگـرش موافـق محیط زیسـت  دانشـجویان دانشـگاه 
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منابـع طبیعـی در خصـوص دانشـجویان  و عملکـرد دانشـجویان دانشـکده  نگـرش  و  دانـش  میـزان  اسـت. 
کمتری  گاهی  دانشـکده های دیگـر باالتـر بـوده اسـت و دانشـجویان دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی میـزان آ
داشـته اند. طبق نتایج این تحقیق، مشـکالت مربوط به مسـائل زیسـت محیطی در اولویت آخر و مشـکالت 
و  گروهـی  رسـانه های  از طریـق  گاهـی  آ ایجـاد  دارد. همچنیـن  قـرار  اول دانشـجویان  اولویـت  در  اقتصـادی 
کتب درسـی دانش آموزان و برنامه درسـی دانشـجویان بیش از سـایر  گنجاندن موضوعات محیط زیسـتی در 

گاهـی مؤثـر واقـع شـود. مـوارد می توانـد در بـاال بـردن سـطح آ
در پژوهشـی ارزیابی تناسـب برنامه درسـی تدوین شـده زیسـت محیطی در رشته های مهندسی عمران، 
کشـاورزی بـا معیارهـای توسـعه پایـدار زیسـت محیطی سـنجیده شـده اسـت. نتایـج ایـن پژوهـش  معمـاری و 
کشـاورزی دانشـگاه  کـه در جامعـه آمـاری اسـتادان و دانشـجویان رشـته های مهندسـی عمـران، معمـاری و 
کـه میانگیـن اهمیـت اصـول محتـوای دروس تدویـن شـده محیط  شـیراز انجـام شـده اسـت، نشـان می دهـد 
اصـول  اهمیـت  میانگیـن  و  پایین تـر  زیسـت محیطی  پایـدار  توسـعه  معیارهـای  اهمیـت  بـه  نسـبت  زیسـت 
محتـوای دروس محیـط زیسـت در مرحلـه اجـرای آن، بـا تفـاوت معنـاداری پایین تـر از اهمیـت معیارهـای 
توسـعه پایـدار زیسـت محیطی اسـت )Mohammadi, & Azizpour, 2013(. در پژوهشـی تأثیـر آمـوزش درس 
بهداشـت و محیـط زیسـت در رشـته های دبیـری دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهید رجایـی بررسـی شـده اسـت. 
کفایـت مباحـث ایـن درس و مسـائل زیسـت محیطی و تأثیـر آن بـر ارتقـای  نتایـج ایـن پژوهـش، تناسـب و 
پژوهشـی  در   .)Shaygan et al., 2002( می دهـد  نشـان  را  مـدرس  توانمندی هـای  و  بهداشـتی  باورهـای 
بـر سـطح نگـرش، دانـش و مهارت هـای محیـط زیسـتی دانشـجویان رشـته  آموزشـی  تأثیـر دوره هـای  دیگـر 
کـودکان پیش دبسـتانی در دانشـگاه علـوم بهزیسـتی و توانبخشـی بررسـی شـده اسـت. طبـق  رشـد و پـرورش 
نتایـج ایـن پژوهـش، برگـزاری دوره هـای آمـوزش محیـط زیسـت بیشـترین تأثیـر را در افزایـش سـطح دانـش 
محیـط زیسـتی و مهـارت و درنهایـت، تغییـر نگـرش داشـته و موجـب بهبـود سـطح نگـرش، دانـش و مهـارت 
کاربـرد  دانشـجویان شـده اسـت )Mousavi et al., 2019(. در پژوهشـی مؤلفه هـای تبیین کننـده تمایـل بـه 
فنـاوری یادگیـری از طریـق تلفـن همـراه در آمـوزش محیـط زیسـت توسـط دانشـجویان دانشـگاه های شـهر 
تهـران بررسـی شـده اسـت. نتایـج ایـن پژوهـش بـا جامعـه آمـاری دانشـجویان دانشـگاه های دولتی تهـران در 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری، وجـود داشـتن رابطـه مثبـت و معنـادار بیـن متغیرهـای  کارشناسـی،  سـه مقطـع 
ک، سـودمندی و نگرش در خصوص اسـتفاده از آن را  خودکارآمدی در اسـتفاده از تلفن همراه، سـهولت ادرا
کاش )Bal &  Karakas, 2018( عوامـل مؤثـر بـر نگـرش و  کارا نشـان می دهـد )Zargham et al., 2014(. بـال و 
کرده اند.  کشـاورزی در زمینه محیط زیسـت را تعیین و میزان تأثیر آنها را ارزیابی  رفتار دانشـجویان دانشـکده 
کارآمد  طبـق نتایـج ایـن پژوهـش، بـا برنامه ریـزی مناسـب در برنامـه آموزشـی چهارسـاله و حمایـت از آمـوزش 

گاهـی و حساسـیت زیسـت محیطی آمـوزش داد. کشـاورزی را در سـطح بـاالی آ می تـوان مهندسـان 
عالوه بر موارد مذکور، تعداد زیادی از پژوهش های انجام شـده مختص آموزش در رشـته محیط زیسـت 
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گرفتـه اسـت. بحرینـی و مبرقعـی  بـوده و به منظـور تحلیـل محتـوا و سـنجش برنامـه درسـی ایـن رشـته صـورت 
کشـور ایـران، بـه معرفی  )Bahraini & Mabarqaei, 1997( بـا بیـان تاریخچـه آمـوزش عالـی محیـط زیسـت در 
کـز آمـوزش عالـی  کیفـی آمـوزش در مرا کشـور و نیـز ارزیابـی  مقاطـع و رشـته های مختلـف محیـط زیسـت در 
کیفیـت آمـوزش ارائه  دولتـی و غیردولتـی رشـته های محیـط زیسـت پرداختـه و پیشـنهادهایی را بـرای بهبـود 
کارشناسـی محیـط زیسـت و مشـابه  کرده انـد. در سـال 1381، پژوهشـی به منظـور تعییـن برنامـه درسـی دوره 
کانـادا، آمریـکا و ژاپـن انجام شـد. نتیجـه این پژوهش طراحـی محتوای  بـا برنامـه درسـی دانشـگاه های اروپـا، 
 .)Shaygan et al., 2002( ک بـود گرایـش مهندسـی هـوا، آب و خـا کارشناسـی محیـط زیسـت در سـه   دوره 
کارآمـد آمـوزش  طالـب بیدختـی و غفـاری )Taleb Bidakhti & Ghaffari, 2012( در پژوهشـی روش هـای 
کرده اند.  کشـورهای مختلـف جهـان بررسـی و بـا نظـام آموزشـی ایران مقایسـه  مهندسـی محیـط زیسـت را در 
کارآمدسـازی سـامانه آموزشـی ایـران و ارتقـای آمـوزش مهندسـی  آنهـا بـا توجـه بـه نتایـج پژوهـش، به منظـور 
آمـوزش  گسـترش  و  زیسـت محیطی  موضوعـات  بـه  توجـه  چـون  راهکارهایـی  زیسـت،  محیـط  عمـران_ 
آموزشـی موجـود و اختصـاص رشـته ای مجـزا  بررسـی نظـام  کشـور،  محیـط زیسـت در میـان تخصص هـای 
کارشناسـی در  کارشناسـی، ارائـه واحدهـای درسـی بیشـتر در دوره  بـه مهندسـی محیـط زیسـت در مقطـع 
زمینـه موضوع هـای زیسـت محیطـی، ارائـه واحدهـای درسـی آزمایشـگاهی و عملی، اسـتفاده از سـامانه های 
کرده انـد. طبـق نتایـج ایـن پژوهـش، بین  نویـن آموزشـی و همـکاری بـا دانشـگاه های موفـق دنیـا را پیشـنهاد 
گذرانده اند و دیگر دانشـجویان  که واحدهایی را در زمینه محیط زیسـت  نگرش ها و رفتارهای دانشـجویانی 

تفـاوت معنـادار وجـود دارد.
گـروه محیـط زیسـت دانشـکده منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران در سـال  بررسـی محیـط درونـی و بیرونـی 
گزارش ها  گروه آموزشی و بررسی  کارشناسان  1394، از طریق تکمیل پرسشنامه، مصاحبه با هیئت علمی و 
گروه آموزشـی در موقعیت اسـتراتژیک محافظه کارانه قرار داشـته  که این  و مسـتندات موجود نشـان می دهد 
اسـت. در این پژوهش اسـتراتژی های راه اندازی قطب علمی محیط زیسـت و رشـته های جدید پاسـخگوی 
نیازهای اجرایی به منزله استراتژی های برتر مشخص شده اند )Jahani Shakib et al., 2015(. تحلیل برنامه 
درسـی میان رشـته ای آموزش زیسـت محیطی در جامعه آماری اسـتادان و دانشـجویان رشـته محیط زیسـت 
که استراتژی نظام آموزش عالی در این رشته راهبردی تهاجمی در جهت  کشور نشان می دهد  دانشگاه های 
 .)Shobeiri & Shamsi, 2015( بهره گیری از فرصت ها به منظور پیشبرد اهداف و مناسب ترین راهبرد است 
هـدف از پژوهـش لیاقتـی و همـکاران )Liaghati et al., 2017( بررسـی وضعیـت آمـوزش عالـی رشـته محیـط 
کشـور و ارائـه الزامـات برنامه ریـزی بـوده اسـت. نتایـج ایـن پژوهـش، مهم تریـن آسـیب ها را آمـار  زیسـت در 
رشـته  ایـن  در  آنهـا  دانـش  و  دانش آموختـگان  تعـداد  بـا  کار  بـازار  نیـاز  نبـودن  هماهنـگ  و  بیـکاری  بـاالی 
کارایـی دانش آموختـگان و توزیـع متناسـب  نشـان می دهـد. در ایـن پژوهـش راهکارهایـی به منظـور افزایـش 
کشـورها و  نیـز بررسـی وضعیـت رشـته محیـط زیسـت در سـایر  ارائـه و  کشـور  رشـته های محیـط زیسـت در 
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کندگی آن در دانشـکده های مختلف نشـان داده شـده اسـت. همچنین با توجه به ماهیت بین رشـته ای  پرا
تخصص هـای  بـا  متناسـب  زیسـتی  محیـط  مباحـث  بـه  رشـته ها  از  بسـیاری  نیـاز  و  زیسـت  محیـط  علـوم 
کـه درس شـناخت محیـط زیسـت به صـورت یـک درس عمومـی بـرای تمـام  مربـوط، پیشـنهاد شـده اسـت 
کارشناسـی الزامـی شـود. در پژوهـش دیگـری برنامـه درسـی رشـته های محیـط زیسـت  رشـته ها در مقطـع 
محیـط  متخصصـان  و  دانش آموختـگان  دانشـجویان،  از  متشـکل  آمـاری  جامعـه  در  کشـور  دانشـگاه های 
آزاد اسـالمی واحـد علـوم و تحقیقـات  تهـران و دانشـگاه  از دانشـکده های محیـط زیسـت دانشـگاه  زیسـت 
بررسـی شـده اسـت. نتایـج ایـن پژوهـش، ضـرورت توجـه بیـش از پیـش بـه مسـائل محیـط زیسـت و تغییـرات 
اقلیـم را در رشـته های دانشـگاهی مرتبـط و نامرتبـط در تمـام مقاطـع نشـان می دهـد. ایـن بررسـی ضـرورت 
بـا  و  کشـور  زیسـت  بـه معضـالت محیـط  توجـه  بـا  را  و درسـی دانشـگاه ها  آموزشـی  برنامه هـای  بازنگـری در 
کیـد بـر موضـوع تغییـرات اقلیـم نشـان می دهـد. در ایـن پژوهـش، افـزودن واحدهـای درسـی اختیـاری و  تأ
کلیـه رشـته های دانشـگاهی، متناسـب بـا نیازهـای آموزشـی رشـته های مختلـف،  اجبـاری تغییـر اقلیـم در 
 .)Afkhami Namin et al., 2017( کشـور پیشـنهاد شـده اسـت به منظـور بهبـود بحران هـای محیـط زیسـت 
در پژوهـش شـیرازیان و طیبـی )Shirazian & Tayebi, 2017( الگـوی دیپلماسـی محیـط زیسـت و صلـح، در 
گاهی بخشـی از طریـق آموزش و  پرتـو دیپلماسـی و تعامـالت پایـدار بررسـی شـده اسـت. نتایـج این پژوهش، آ
تربیـت افـراد متخصـص در حـوزه دیپلماسـی را به عنـوان راهکاری مؤثر بـرای بهبود همکاری هـای بین المللی 
فرصت هـا  شناسـایی  به منظـور  زیسـت محیطی  آمـوزش  برنامه هـای  تحلیـل  بـرای  می دهـد.  پیشـنهاد 
و تهدیدهـا در آمـوزش عالـی، پژوهشـی در جامعـه آمـاری اسـتادان و دانشـجویان رشـته محیـط زیسـت در 
کشـور انجـام شـده اسـت. در ایـن پژوهـش 6 نقطـه قـوت و 7 نقطـه ضعـف از میـان مؤلفه هـای  دانشـگاه های 
که برنامه درسـی  کنونـی نظـام آمـوزش عالی شناسـایی و نشـان داده شـده اسـت  مـورد پژوهـش در اسـتراتژی 
 .)Shobeiri & Shamsi, 2015( ایـن رشـته در وضعیـت نسـبتًا متعـادل بیـن قوت هـا و ضعف هـا قـرار دارد
کنـار آلودگی هـای روزافـزون زیسـت محیطی  گسـترش صنایـع و خطـر بـروز حـوادث و بیماری هـای شـغلی در 
کشـورهای پیشـرفته به عنوان یک تخصص بین رشـته ای شده  سـبب ایجاد رشـته جدید HSE در بسـیاری از 
 )Darabi et al., 2019( کـه مسـائل زیسـت محیطی را نیـز در بـر می گیـرد. در پژوهـش دارابـی و همـکاران اسـت 
کادمیـک ایـن رشـته در مقطـع تحصیـالت تکمیلـی و ضـرورت یکپارچه سـازی سـه مقولـه  اهمیـت آمـوزش آ
بهداشـت، ایمنـی و محیـط زیسـت تبییـن شـده اسـت. آنهـا آمـوزش ایـن رشـته را بـا هـدف یکپارچه سـازی 
نظام هـای مدیریتـی سـالمت، ایمنـی و محیـط زیسـت در پیشـگیری از بـروز بیماری هـای شـغلی، حـوادث 

صنعتـی و تخریـب محیـط زیسـت بسـیار مؤثـر می داننـد.

آموزش رشته شهرسازی. 2-2
پژوهش هـای انجـام شـده در زمینـه آمـوزش رشـته شهرسـازی در دانشـگاه های ایـران انـدک اسـت. هاشـم 
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نـژاد )Hashem Nezhad, 1999( بـر لـزوم توجـه بـه رویکردهـای اصولی در طراحی و معماری فضاهای شـهری 
کـه توجـه بـه محیـط زیسـت  کـرده اسـت. بـا توجـه بـه بحران هـای مختلـف معاصـر، بـه نظـر می رسـد  کیـد  تأ
کیـد بر ضـرورت افزایش دانش محیط زیسـتی  یکـی از مهم تریـن رویکردهـای اصولـی الزم در طراحـی باشـد. تأ
مرتبـط در  تدویـن درس  بـر  کـه می توانـد سـرآغازی  اهمیـت دارد  نظـر  آن  از  رشـته شهرسـازی  دانشـجویان 
سـرفصل ایـن رشـته باشـد. بـرای مثـال، دو دهـه پیـش روانشناسـی محیطـی به عنـوان دانشـی نـو در خدمـت 
ح و اهمیـت ایجـاد دروس مرتبـط بـا آن در مـدارس معمـاری ایـران بیـان شـد  معمـاری و طراحـی شـهری مطـر
کارشناسـی  )Motalebi, 2001( و در حـال حاضـر، ایـن درس یکـی از دروس پایـه در سـرفصل مصـوب دوره 
گرایـش  ارشـد ایـن رشته هاسـت. الونـدی پـور و همـکاران )Alvandipour et al., 2019( نزدیـک شـدن دو 
رویکـرد  به کارگیـری  و  کـرده  بیـان  ضـرورت  یـک  به عنـوان  را  طراحـی(  و  )برنامه ریـزی  شهرسـازی  آموزشـی 
کیفیت آموزشـی پیشـنهاد  برنامه ریـزی طراحی محـور را در فراینـد آمـوزش شهرسـازی ایـران به منظـور ارتقـای 
کارگاه هـای طراحی شـهری مهم ترین بخش آماده سـازی دانشـجویان بـرای این حرفه  داده انـد. در پژوهشـی 
کارگاه ها بررسـی شـده اسـت. نتایج این پژوهش لـزوم اصالح برخی  ح شـده در ایـن  معرفـی و موضوعـات مطـر
از رویکردهـای موجـود و نیـز پوشـش خألهـای عرصـه حرفـه ای را بـا اسـتفاده از آمـوزش نظـری ایـن رشـته در 
کارگاه هـای طراحـی شـهری دانشـگاه ها نشـان می دهـد )Mobini et al., 2014(. محمودآبـادی و مینویـی 
)Mahmudabadi & Minooyi, 2017( دربـاره تأثیـر آمـوزش دو نرم افـزار شبیه سـازی شـهری جـی آی اس و 
کاربـردی در امـر  کارگاهـی و پروژه هـای طراحـی شـهری از نظـر سـودمندی و  سیم سـیتی در خصـوص دروس 
کیـد  کرده انـد. فروغمنـد اعرابـی و خبـازی )Foroughmand Arabi & Khabazi, 2013( بـا تأ طراحـی بررسـی 
بـر بومی سـازی دانـش طراحـی شـهری، بازنگـری در ایـن دانـش را ضـروری می داننـد و فضا_ شکل شناسـی و 

کولـوژی را در زمـره چالش هـای پیـش رو در زمینـه طراحـی شـهری بیـان می کننـد. طبیعت_ ا
در زمینـه آمـوزش محیـط زیسـت در آمـوزش رشـته شهرسـازی ایـران مطالعـات اندکی انجام شـده اسـت. 
حکیمیان و لک )Hakimian & Lak, 2017( زیرساخت سبز را به عنوان مفهومی مشترک در آموزش دو رشته 
 )Ramyar & Zarghami, 2015( کرده اند. در پژوهش رامیار و ضرغامی  طراحی شهری و معماری منظر بیان 
جایـگاه آمـوزش در تئـوری زیرسـاخت سـبز به عنـوان رویکـردی نویـن در برنامه ریـزی و طراحی منظر بررسـی و 
که در پاسـخگویی به این مشکل  تحلیل شـده اسـت. بوم آشـکارگی محیط شـهری یکی از رویکردهایی اسـت 
کوسیسـتمی مـد  کولوژیـک محیـط طبیعـی و ارتقـای خدمـات ا کیفیت هـای ا گـذاردن  و بـا هـدف بـه نمایـش 
و  منظـر  شهرسـازی  کولوژیـک،  ا طراحـی  ماننـد  برنامه ریـزی  و  طراحـی  رویکردهـای  اسـت؛  گرفتـه  قـرار  نظـر 

.)Ismailzadeh Silabi et al., 2016( کولوژیـک شـهر بیانگـر توجـه بـه ایـن موضـوع هسـتند احیـای ا
که سـاختار مشـخصی برای آموزش دانش محیط  بدین ترتیب، بررسـی پیشـینه موضوع نشـان می دهد 
کـز آمـوزش عالـی وجود ندارد. بـا این حـال، در پژوهش های  زیسـت )عمومـی و تخصصـی( بـه دانشـجویان مرا
کید  موجـود بـر ضـرورت آمـوزش مباحـث محیـط زیسـت در تمام مقاطـع تحصیلی و رشـته های دانشـگاهی تأ
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و ارائـه واحدهـای عمومـی و اجبـاری محیـط زیسـت در دانشـگاه بـرای تمـام رشـته ها ضـروری دانسـته شـده 
گسـترش آن در رشـته های آمـوزش  بـا رویکـرد زیسـت محیطی و  اسـت. هدفمندسـازی برنامه هـای درسـی 
عالـی، اسـتفاده از متخصصـان، ارتباطـات، فنـاوری و الگـوی آموزشـی مناسـب در زمینـه محیـط زیسـت از 
کیـد شـده در پژوهش هـای پیشـین اسـت. اهمیـت ایـن مسـئله در رشـته های دانشـگاهی  مـوارد مشـترک تأ
معمـاری  و   )Ejlali & Kahforushan, 2018; Salehi & Pazukinezhad, 2014( عمـران   مهندسـی 
توانبخشـی  و  بهزیسـتی   ،)Morad Hasili et al., 2018( کشـاورزی   ،)Mohammadi & Azizpour, 2013(
منابـع   ،)Salehi & Pazukinezhad, 2014( طبیعـی  منابـع  و  پزشـکی  علـوم   ،)Mousavi et al., 2019(
 طبیعـی، ادبیـات و علـوم انسـانی )Ramezani & Tahsini, 2018( و دبیـری درس بهداشـت و محیـط زیسـت 

)Shaygan & Fazeli, 2015( بررسی و راهکارهایی نیز ارائه شده است.
در ایـن میـان، بـا توجـه بـه ماهیـت متفـاوت رشـته ها، میـزان اثرگـذاری متخصصـان در ایجـاد یـا حـل 
مشـکالت زیسـت محیطی بیشـتر اسـت. بنابرایـن، بـا توجـه بـه سـهم محیـط مصنـوع در آلودگـی و تخریـب 
کالن بـر محیـط مصنـوع،  محیـط زیسـت و نیـز اثرگـذاری دو رشـته طراحـی و برنامه ریـزی شـهری در مقیـاس 
اهمیـت آمـوزش مسـائل زیسـت محیطی بـه دانشـجویان ایـن دو رشـته مضاعـف خواهـد بـود. از طرفـی، در 
تـا  شـهری  طراحـی  و  برنامه ریـزی  رشـته های  دانشـجویان  زیسـت محیطی  دانـش  سـطح  ارزیابـی  خصـوص 
کنـون پژوهشـی انجـام نشـده و در پژوهش هـای انجـام شـده در زمینـه محیـط زیسـت و رشـته های مذکـور، 
از  فقـط دربـاره رویکردهـای طراحـی و برنامه ریـزی در خصـوص مسـئله محیـط زیسـت بحـث شـده اسـت. 
کارشناسـی ارشـد رشـته های  ایـن رو، در پژوهـش حاضـر ارزیابـی دانـش محیط زیسـتی در برنامه درسـی دوره 

برنامه ریـزی و طراحـی شـهری بررسـی شـده اسـت.

روش تحقیق� 3
بـود. هـدف اصلـی  کاربـردی  نـوع  از  از نظـر نتایـج  از نـوع پژوهش هـای توصیفـی پیمایشـی و  ایـن پژوهـش 
کارآمـد آمـوزش مسـائل محیـط زیسـت بـه  پژوهـش دسـتیابی بـه اجمـاع در خصـوص نحـوه محتـوا و شـیوه 
دانشـجویان رشـته شهرسـازی بـود. پژوهـش حاضـر در سـه مرحلـه انجـام شـده اسـت: در مرحلـه اول برنامـه 
درسـی مصـوب دو رشـته طراحـی شـهری و برنامه ریـزی شـهری بررسـی و در مرحلـه دوم بـا اسـتفاده از روش 
تحقیـق دلفـی و بهره منـدی از آرای صاحبنظـران، پرسشـنامه ای به منظـور ارزیابـی و بازنگـری برنامـه درسـی 
کـه  کارشناسـی ارشـد رشـته های برنامه ریـزی شـهری و طراحـی شـهری تهیـه شـد. شـایان ذکـر اسـت  دو دوره 
هـر چنـد بررسـی موضـوع از منظـر سـایر ذینفعـان از جملـه دانشـجویان و بـر اسـاس شـرایط و نیـاز موجـود در 
کـردن خـأل موجود  بـازار حرفـه بسـیار ضـروری اسـت، امـا در پژوهـش حاضـر به عنـوان اولیـن قـدم به منظـور پـر 
گرفته اسـت. در زمینه آموزش محیط زیسـت به رشـته های مذکور، دیدگاه اسـتادان و مدرسـان مد نظر قرار 
پس از تکمیل پرسشـنامه ها توسـط 12 نفر از اسـتادان این رشـته ها، با اسـتخراج داده ها از پرسشـنامه، 
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گرفـت و در مرحلـه نهایـی راهکارهـای پیشـنهادی در زمینـه محتـوا و  تحلیـل نتایـج بـر اسـاس آنهـا صـورت 
شـیوه آمـوزش ارائـه شـد. تدویـن پرسشـنامه بـر اسـاس ارزیابـی سـرفصل مصـوب و مـروری بـر شـرایط موجـود 
شـکل 2  در  اسـت.  شـده  انجـام  جهـان  برتـر  دانشـگاه های  از  نمونـه  سـه  در  معمـاری  آمـوزش  زمینـه  در 
کلـی و اطالعـات  بخش هـای مختلـف پرسشـنامه ارائـه شـده اسـت. بخـش اول پرسشـنامه بـه مشـخصات 
فـردی پاسـخ دهنده اختصـاص دارد. در بخـش دوم سـؤاالت پرسشـنامه بـرای ارزیابـی سـرفصل موجـود و 
پیشـنهادهایی به منظـور ارتقـای آن در خصـوص دانـش محیط زیسـت شـهری تنظیم شـده اسـت. در بخش 
اول از سـؤاالت بسـته )6 سـؤال( بـا طیـف لیکـرت 5 تایـی اسـتفاده شـد. قسـمت دوم سـؤاالت چندگزینـه ای 
)4 سـؤال( و قسـمت سـوم سـؤاالت پاسـخ باز )3 سـؤال( اسـت. پرسـش های مربوط به محتوای درس جدید 
در سـه حـوزه الـف. دانـش و مفاهیم پایه، ب. دسـتورالعمل ها و راهکارهای طراحـی و برنامه ریزی؛ ج. ابزارها 
و نرم افزارهـای سـنجش نظرسـنجی شـده اسـت. جامعـه آمـاری تعـداد 12 نفـر از اسـتادان رشـته های طراحـی 
و برنامه ریـزی شـهری از سـه دانشـگاه از دانشـگاه های ایـران و روش نمونه گیـری تصادفـی بـود. در جـدول 1 

مشـخصات پاسـخ دهندگان در قالـب جـدول دموگرافیـک نشـان داده شـده اسـت.

شکل 2. بخش های مختلف پرسشنامه

جدول 1. جدول دموگرافیک پاسخ دهندگان 

متغیر

رشتهسابقه تدریس )سال(مرتبه علمیتحصیالتجنسیت

دکتریمردزن
فوق 

دکتری
5 تا 10تا 5استاددانشیاراستادیار

بیش 
از 10

طراحی 
شهری

برنامه ریزی 
شهری

489382226475فراوانی

33/366/7752566/716/6516/6516/6550/0533/358/341/7درصد
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از  درصـد   75 تحصیـالت  بودنـد.  مـرد  آنهـا  از  درصـد   67 و  زن  پاسـخ دهندگان  از  درصـد   33 حـدود 
پاسـخ دهندگان  از  بـود. مرتبـه علمـی 67 درصـد  فـوق دکتـری  آنهـا  از  پاسـخ دهندگان دکتـری و 25 درصـد 
اسـتادیار، 16 درصـد دانشـیار و 16 درصـد نیـز اسـتاد بـود. تعـداد متخصصـان از دو رشـته طراحـی شـهری و 
کمتـر از 5 سـال،50 درصـد بیـن  برنامه ریـزی بـه نسـبت 58 و 42 درصـد بـود. حـدود 17 درصـد از متخصصـان 
5 تـا 10 سـال و 33 درصـد بیـش از 10 سـال سـابقه تدریـس داشـتند و میانگیـن سـابقه تدریـس افـراد 12 سـال 
اسـت. پس از تهیه پرسشـنامه اولیه، برای تعیین روایی آن با 2 نفر از اسـتادان تا دسـتیابی به اشـباع نظری 
مصاحبـه نیمه بـاز انجـام شـد. پـس از تأییـد پایایـی و انجـام دادن ویرایـش بـر اسـاس مصاحبـه انجـام شـده، 

پرسشـنامه در جامعـه آمـاری توزیـع شـد.

تجزیه و تحلیل� 4
در ایـن پژوهـش دو راهـکار آمـوزش مسـتقیم در قالـب درسـی مجـزا و آمـوزش غیرمسـتقیم در قالـب محتـوای 
گذاشـته و محتوای درس پیشـنهادی، تعداد واحدها و نحوه ارائه و آزمون  ح و به پرسـش  دروس فعلی مطر
آن بررسـی شـد. در بخـش اول پرسشـنامه متخصصـان بـه 6 سـؤال بـا طیـف لیکـرت 5 تایـی پاسـخ دادنـد. بـر 
اسـاس نتایـج به دسـت آمـده، 58 درصـد از اسـتادان دانش فعلی دانشـجویان را در خصـوص عملکرد محیط 
کرده اند. به نظر نیمی از اسـتادان در دروس فعلی به میزان  کم و 33 درصد متوسـط ارزیابی  زیسـت شـهری 
کـم بـه آمـوزش دانـش و مفاهیـم پایـه عملکـرد محیـط زیسـت در شـهر پرداخته شـده اسـت. پاسـخ 33 درصد 
کم بوده و به نظر 58 درصد از آنان در دروس  از اسـتادان در این خصوص متوسـط و پاسـخ 17 درصد خیلی 
کـم ابزارهـا و نرم افزارهـای سـنجش عملکـرد محیـط  کـم و بـه نظـر 41 درصـد بـه میـزان  فعلـی بـه میـزان خیلـی 
زیسـت شـهر آمـوزش داده شـده اسـت. میـزان آمـوزش دسـتورالعمل ها و راهکارهـای طراحـی و برنامه ریـزی 
کـم اسـت. بدیـن ترتیـب،  کـم و بـه نظـر 33 درصـد خیلـی  محیـط زیسـت شـهر طبـق نظـر نیمـی از اسـتادان 
نتایـج سـه سـؤال اول ضـرورت آمـوزش مـدون مسـائل محیـط زیسـت را بـه دانشـجویان رشـته های طراحـی 
و برنامه ریـزی شـهری نشـان می دهـد. در سـؤال پنجـم از بخـش اول پرسشـنامه، بـا توجـه بـه قابلیت هـای 
متعـدد نرم افـزار GIS در سـنجش مسـائل محیـط زیسـت، میـزان آمـوزش ایـن قابلیت هـا در درس موجـود 
کـم و طبـق نظـر 33  "GIS پیشـرفته" پرسـیده شـد. طبـق نظـر نیمـی از اسـتادان ایـن قابلیـت هـا بـه میـزان 
کـم و بـه نظـر 58 درصد به میزان متوسـط آمـوزش داده می شـود. 67 درصد از  درصـد از آنهـا بـه میـزان خیلـی 
کاماًل  اسـتادان بـا تدویـن یـک درس جدیـد بـا هـدف آمـوزش عملکـرد محیـط زیسـتی شـهری بـه دانشـجویان 

موافـق  و 25 درصـد موافـق بودنـد.
کـه در مطالعـات پیشـین فقـط ضـرورت آموزش مسـائل محیط زیسـت در رشـته های  شـایان ذکـر اسـت 
از  وسـیعی  طیـف  در  راهکارهـا  ایـن  اسـت.  شـده  ح  مطـر کلـی  راهکارهـای  مـوارد  برخـی  در  و  دانشـگاهی 
گاهـی مدرسـان( در سـطحی  کالن )ماننـد همسـویی بـا سـند چشـم انداز ملـی( تـا خـرد )افزایـش آ مقیـاس 
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کلـی بـرای همـه رشته هاسـت. در حالی کـه پژوهـش حاضـر بـا تدقیـق در سـرفصل مصـوب دو رشـته طراحـی 
و برنامه ریـزی شـهری و بـا هـدف ارائـه راهکارهـای ویـژه متناسـب بـا ایـن دو رشـته تدوین شـده اسـت. لذا، 
در پژوهـش حاضـر آمـوزش مسـائل محیـط زیسـتی در سـه بخـش دانـش و مفاهیـم پایـه، دسـتورالعمل ها 
بـرای دو رشـته  راهکارهایـی  بـه  نیـز  آمـده  به دسـت  نتایـج  و  بررسـی شـد  ابزارهـای سـنجش  و  راهکارهـا  و 
سـؤال  چهـار  پرسشـنامه  دوم  قسـمت  در  منظـور،  بدیـن  دارد.  اختصـاص  شـهری  برنامه ریـزی  و  طراحـی 
اسـتادان  از  نیمـی  موجـود،  سـرفصل  بازنگـری  در  پاسـخ ها  اسـاس  بـر  اسـت.  شـده  ح  مطـر چندگزینـه ای 
آمـوزش هـر سـه مـورد دانـش و مفاهیم پایـه، دسـتورالعمل ها و راهکارهای طراحـی و برنامه ریزی و ابزارها و 
نرم افزارهای سـنجش را برای ارتقای سـطح دانش درباره عملکرد محیط زیسـتی شـهر ضروری دانسـته اند 
و بـه نظـر 33 درصـد از آنـان آمـوزش دسـتورالعمل ها و راهکارهـای طراحـی و برنامه ریـزی ضـروری اسـت. 
مطالـب  آمـوزش  و  بودنـد  موافـق  جدیـد  درس  اختصـاص  بـا  اسـتادان  همـه  هشـتم،  سـؤال  بـه  پاسـخ  در 
بـا پیگیـری و یادگیـری  پیشـنهادی در قالـب دروس موجـود یـا معرفـی اجمالـی مطالـب در درس موجـود 
کارگاه های  ح درس یکـی از  کـه شـر شـخص دانشـجو را مناسـب نمی دانسـتند. عـالوه بـر ایـن، پیشـنهاد شـد 
مبانـی برنامه ریـزی و طراحـی محیـط زیسـتی در شـهر بـا رویکـرد محیـط زیسـتی تعریـف شـود. 67 درصـد از 
اسـتادان بـا اختصـاص درس جدیـد به صـورت اختیـاری و 33 درصـد به صـورت الزامـی موافـق بودنـد. در 
خصـوص نحـوه ارائـه و ارزیابـی درس پیشـنهادی، اتفـاق نظـر 92 درصـد بـر ارائـه به صورت یـک واحد نظری 

و یـک واحـد عملـی بـود.
ح شـده اسـت. در سـؤال اول این قسـمت از دروس  در قسـمت سـوم پرسشـنامه 3 سـؤال پاسـخ باز مطر
کـه محتـوای مرتبـط بـا مباحـث محیـط زیسـتی شـهری دارنـد، پرسـیده شـد. 41 درصـد از افـراد  فعلـی دوره 
هیچ کـدام از دروس را مرتبـط ندانسـتند و 41 درصـد از آنهـا بوم شناسـی شـهری و 16 درصـد مبانـی نظـری 
طراحی شـهری را مرتبط دانسـته اند. دروس روش ها و فنون طراحی شـهری، روانشناسـی محیط و سـمینار 
مسـائل شـهری به عنـوان دیگـر دروس بـا محتـوای مرتبـط ذکـر شـده اسـت. 25 درصـد از اسـتادان از میـان 
کارگاه را بـرای ترکیـب بـا محتـوای پیشـنهادی جدیـد در قالـب یک  دروس فعلـی، درس برنامه ریـزی شـهری و 
درس پیشـنهاد داده انـد. دو درس GIS، طبیعـت و شـهر و درس روش هـا و فنـون طراحـی شـهری نیـز در ایـن 
زمینـه پیشـنهاد شـده اسـت. در صـورت تعریـف درس پیشـنهادی جدیـد و به منظـور افزایـش نیافتـن تعـداد 
واحدهای درسـی، نظر اسـتادان در خصوص امکان حذف یکی از دروس فعلی پرسـیده شـد. دروس مبانی 
تجربـه حیـات شـهری، تجـارب طراحـی شـهری، طراحـی سیسـتم حمـل و نقـل شـهری، اندیشـه و نظریـات 
که اسـتادان  کید بر رویکرد اسـالمی و برنامه ریزی شـهری برای طراحان دروسـی هسـتند  طراحی شـهری با تأ
گفتنی اسـت  کـه در صورت افزودن درس جدید، امکان حذف دارند.  کردنـد  آنهـا را به عنـوان دروسـی معرفـی 
کـه اجـرای پژوهـش بـر اسـاس دیدگاه هـای اسـتادان و مدرسـان بـوده اسـت و در پژوهش هـای آتـی، نظرهـای 

گیـرد. گروه هـا از جملـه دانشـجویان و دانش آموختـگان در بـازار حرفـه می توانـد مـد نظـر قـرار  سـایر 
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نتیجه گیری� 5
محیـط  بـر  مؤثـر  رشـته های  به ویـژه  عالـی،  آمـوزش  مختلـف  رشـته های  در  زیسـت محیطی  سـواد  افزایـش 
مصنـوع، اهمیـت فراوانـی دارد. پژوهـش حاضـر بـا هـدف دسـتیابی بـه اجمـاع در خصـوص محتـوا و شـیوه 
کارآمـد آمـوزش مسـائل محیـط زیسـت بـه دانشـجویان رشـته های برنامه ریـزی و طراحـی شـهری انجـام شـده 
گاهـی زیسـت محیطی دانشـجویان در ایـن دو رشـته بـر اسـاس  اسـت. طبـق نتایـج ایـن پژوهـش، میـزان آ
زیسـت محیطی  گاهـی  آ زمینـه  در  پیشـین  مطالعـات  سـایر  بـا  کـه  اسـت  انـدک  اسـتادان  از  درصـد   58 نظـر 
 )Ramezani & Tahsini, 2018( دانشـجویان رشـته های مختلـف همخوانـی و بـا نتایـج رمضانـی و تحسـینی
کـم بـه آمـوزش دانـش و  مغایـرت دارد. عـالوه بـر ایـن، بـه نظـر نیمـی از اسـتادان در دروس فعلـی بـه میـزان 
مفاهیـم پایـه عملکـرد محیـط زیسـت در شـهر پرداختـه می شـود. این نتیجه نیـز با نتایـج پژوهش های انجام 
شـده در خصـوص دروس سـایر رشـته های دانشـگاهی، بـه اسـتثنای رشـته محیـط زیسـت، همخوانـی دارد. 
از منظـر محتـوای آموزشـی، بـه نظـر 58 درصـد از اسـتادان آمـوزش ابزارهـا و نرم افزارهـای سـنجش عملکـرد 
کـم صـورت می گیـرد. در خصـوص آمـوزش  کـم و بـه نظـر 41 درصـد بـه میـزان  محیـط زیسـت شـهری خیلـی 
منـوال  همیـن  بـه  وضعیـت  نیـز  شـهر  زیسـت  محیـط  برنامه ریـزی  و  طراحـی  راهکارهـای  و  دسـتورالعمل ها 
کـم نشـان  کـم و خیلـی  بـوده اسـت و نتایـج آرای نظرهـا 50 و 33 درصـد را بـه ترتیـب بـرای میـزان آمـوزش 
می دهـد. از طرفـی، علی رغـم آمـوزش نرم افـزار GIS، طبـق نظـر نیمـی از اسـتادان قابلیت هـای متعـدد ایـن 
کـم و بـه نظـر  کـم و طبـق نظـر 33 درصـد بـه میـزان خیلـی  ابـزار در سـنجش مسـائل محیـط زیسـت بـه میـزان 
58 درصـد بـه میـزان متوسـط آمـوزش داده می شـود. در شـرایط حاضـر، 67 درصـد از اسـتادان بـا تدویـن 
کامـاًل موافـق و 25 درصد  یـک درس جدیـد بـا هـدف آمـوزش عملکـرد محیـط زیسـتی شـهری بـه دانشـجویان 
موافـق هسـتند. بدیـن ترتیـب، نتایـج پژوهـش در تأییـد مطالعات پیشـین و همسـو با آنها بر ضـرورت آموزش 
کیـد دارد و در ایـن خصـوص بازنگـری سـرفصل مصـوب دو رشـته  زیسـت محیطی در رشـته های دانشـگاهی تأ

مذکـور را الزامـی می دانـد. 
در  زیسـت  محیـط  آمـوزش  زمینـه  در  موجـود  خـأل  پرکـردن  بـرای  نظـر  دو  از  می توانـد  پژوهـش  نتایـج 
رشـته های مذکـور اسـتفاده شـود. در وجـه اول، به صـورت آمـوزش مسـتقیم، نتایج پژوهش مبانـی الزم برای 
تدویـن سـرفصل درس پیشـنهادی محیـط زیسـت شـهری را فراهـم آورده اسـت. بـا اتفـاق نظـر 92 درصـد از 
اسـتادان، ارائـه درس مذکـور به صـورت یـک واحـد نظـری و یـک واحـد عملـی مناسـب اسـت. هرچنـد افزودن 
یـک درس بـه تنهایـی نمی توانـد راهـکاری جامـع بـرای پاسـخگویی بـه نیـاز بـرای توجـه بـه مسـائل محیـط 
زیسـتی در دو رشـته مـد نظـر باشـد، امـا به عنـوان اولیـن قـدم در ایـن زمینـه در مقیـاس خـرد مناسـب خواهـد 
گیرد تا بـا ویرایش  کـه تحلیلـی جامـع از برنامـه مصـوب ایـن رشـته ها صـورت  کالن الزم اسـت  بـود. در مقیـاس 
گیـرد. در وجـه دوم، به صـورت آمـوزش  محتـوای سـایر دروس، رویکـرد آموزشـی محیـط زیسـتی مـد نظـر قـرار 
غیرمسـتقیم، مباحـث محیـط زیسـت می توانـد بـر اسـاس محتـوای تفکیکـی در سـه بخـش دانـش و مفاهیـم 
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گنجانـده شـود. از ایـن منظـر  پایـه، دسـتورالعمل ها و راهکارهـا و ابزارهـای سـنجش در سـرفصل دروس فعلـی 
کارگاه هـای طراحـی و برنامه ریـزی شـهری و درس روش هـا و فنـون طراحـی از قابلیـت ویـژه برخـوردار  دروس 

بود.  خواهنـد 
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کارشناسـی معماری از دانشـگاه شـیراز بوده و 		 رزا وکیلـی نـژاد: دانـش آموختـه 

کارشناسـی ارشـد و دکتری این رشـته را در دانشـگاه علم و صنعت ایران  دوره 

گذرانـده اسـت. وی اســتادیار معمـاری در دانشـکده هنـر و معمـاری دانشــگاه 

شـیراز بـوده و در زمینه هـای معمـاری و انـرژی، شبیه سـازی انـرژی، معمـاری 

بومـی، فنـاوری معمـاری و آمــوزش معمـاری فعالیـت می کند.


