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 همزمان با یطیمحستی آموزش مسائل زیزان اثربخشی مۀسیمقا

  ا مستقل از آنهای یدروس مهندس

 
  

  2زادهمهناز الهیو  1مهدي خبیريمحمد

  

بر آموزش مهارتها و ) یعلم مهندس (ی عالوه بر دانش فنی آموزش مهندسيکردها و مدلها برای روۀدر ارائ :چکیده 

 یرگذار و موضوعات آموزشیثأ تی آموزشياهن روشییرو تعنیازا.  شده استياژهید ویکأز تین) یعمل مهندس(نگرشها 

ر به یناپذل خسارات جبرانیامروزه به دل. است از مطالعات در قرن حاضر ياری بسي مهندسان، مبنایعالوه بر دانش فن

ا کاهش روند ی و يریلوگت در قبال جی و حس مسئولیطیمحستی ارتقاء دانش زبرايست، آموزش به مهندسان یزطیمح

 ی افراد را نشان داده است، وليریپذتی دانش بر حس مسئولیمطالعات گذشته اثربخش. ست، الزم استیزطیب محیتخر

ر آموزش یثأ تیق به بررسین تحقیا.  توجه شده استان بر عملکرد مهندسیستیزطی آموزش مسائل محةویر شیثأکمتر به ت

اي بین  و همچنین مقایسهپردازدمیان عمران ی دانشجویطیمحستیت مسائل زیرعازان دانش و ی بر میطیمحستیز

دهند که به ان عمران تشکیل میی نفر از دانشجو80 را يآمارۀ  جامع.ثیر روشهاي آموزش بر عملکرد دانشجویانأمیزان ت

  یستیزطی آموزش مسائل محست ویزطیگذراندن درس مح( و دو روش متفاوت اند در دو گروه قرار گرفتهیطور تصادف

 ییایب پای خودساخته با ضرۀنامک پرسشی اطالعات از ي گردآوريبرا. به آنها آموزش داده شد) یموازات دروس فنبه

 زوجها و درخت ۀسی مقايل آماریرسون، تحلی پیب همبستگیشده با استفاده از ضري گردآوريهاداده. دش استفاده 792/0

ت مسائل یزان دانش و رعای بر ميدارار معنیثأ از آن است که آموزش تیج حاکینتا.  استل شدهیوتحلهیم تجزیتصم

 يدارا تفاوت معنمرد و زنن دانشجویان ی و بی آموزشين روشهای بیان داشته است ولی در کار دانشجویطیمحستیز

ز ی آنها در کار نیطیمحستیزت مسائل یان رعایش دانش دانشجویدهد با افزایم نشان میدرخت تصم. ده نشده استید

  .شتر خواهد شدیب
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 مقدمه .1

هاي تخصصی بیشتر اطالعات مهندسان در زمینهساختار فعلی آموزش مهندسی سعی دارد تا هرچه

ثیر قرار أتزیست را تحت محیطأ که عمدت،وانب فعالیتهاي آنهاجاز سفانه أمربوط افزایش یابد و مت

 اجتماعی و انسانی عمل مهندسی نادیده گرفته ۀکید بر جنبأهمچنین ت]. 1[ استشدهدهد، غفلت می

 تنها را نهفنّاوري اجتماعی و انسانی عمل مهندسی بیانگر این است که مهندسان، ۀ جنب؛شده است

 ةعنوان ابزاري براي بهبود کیفیت زندگی و حل مسائل حال و آیند، بلکه به ابزار اقتصاديعنوانبه

  ].2[شان در نظر بگیرندانسان و محیط

زیست و منابع طبیعی ناپذیري بر محیطدر طول دو قرن اخیر فعالیتهاي انسان پیامدهاي جبران

و در آید  به حساب  روز جهانۀلئست از مسیزگذاشته است، این امر موجب شده امروزه حفظ محیط

 دخالتهاي] 3[ها باشدترین بحثمحیطی پرسروصداترین و جديمحافل علمی و سیاسی بحث زیست

 در نداشتن گاهیآ دلیل به ،استزیست  محیطةترین عوامل تهدیدکنندیکی از مهمعنوان به که انسان

 افزایش با بنابراین. تاس دهکر وارد زیستمحیط به جدي يهاآسیب تاکنون بوده است و زمینه این

. ]4[برداشت زیستمحیط حفظ جهت در ثرؤم ومفید  گامی توانمی انسانها آگاهی و دانشسطح 

 توسعه، براي حال در کشورهاي در ویژههاي عمومی، بهیآگاه زیست و افزایش سطحآموزش محیط

 .شودمیلمداد ثر قؤحلی جدي و مزیست و طبیعت راهنابودي محیط پرشتاب حرکت دنکر متوقف

 و اجتماعی و فردي عناصر ۀمحیطی بدون مداخلزیست معضالت رفع هدف با ریزي،برنامه هر نوع زیرا

 .آمیز باشدموفقیت تواندنمی شهروندان مشارکت عبارتی به

 و مهارتها ایجاد منظوربه مفاهیم توضیح و ارزشها شناسایی، زیستمحیط آموزشتعریف 

 پیرامون زیستِمحیط و میان انسان، فرهنگ وابستگیهاي شناخت و درك يبرا موردنیاز گرایشهاي

و  اجتماعی علومدربرگیرندة  که کند ایجاد جامعی دانش باید زیستمحیط آموزش. استانسان 

 در و رسمی آموزشی هايبرنامه و هارشته تمام در باید زیستمحیط آموزش همچنین .باشد طبیعی

 یاد دانشجویان و آموزاندانش و ندک مسئولیت ایجاد حس آن کیفیت بارةدر تا شود وارد سطوح تمام

 در ].5[بکوشند آن ارتقاء جهت در و نندک محافظت آن ، ازمهم بدانند را زیستمحیط چگونه بگیرند

زیست بررسی شد و حیط م براي نگهداري اي پرداخت هزینهبراي افراد تمایل بر آموزش ثیرأت ايمطالعه

  پرداخت هزینه نیز بیشتر خواهدبراي شد که با افزایش آموزش، تمایل افراد حاصله این نتیج

دن سطح دانش، تحلیل و اخالق در افراد و افزایش حس  براهداف اصلی آموزش باال]. 6[شد

 آموزش و باال بردن ۀتوسع«عنوان  با 21کار   دستور36در فصل . استپذیري آنها در جامعه مسئولیت

 ۀترین تعریف توسعجامع. پایدار پرداخته شده است ۀتوسع به اهمیت و نقش آموزش در» سطح آگاهی
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نظر گرفتن حقوق نسلهاي   نسل امروز با درۀ منابع براي توسعتمام بهینه از ةاستفاد: پایدار عبارتند از

  ].7[آینده

 این نتیجه دست زیست بهثیر عوامل فرهنگی بر حفظ محیطأدر تحقیقی از ادهمی و اکبرزاده بر ت

تحقیق ]. 3[زیستی داردزیست و رفتارهاي محیطداري بر حفظ محیطاثیر معنأیافتند که آموزش ت

هاي سنی مختلف، که گروهبر مبنی است دست آمدههایی به، یافته1388صادق صالحی در سال 

با نسل  درمقایسهبدین معنی که افراد نسل قدیم. دهندمحیطی متفاوتی را نشان میرفتارهاي زیست

  . کنندمحیطی بیشتري حمایت میجدید از رفتارهاي زیست

 معلمان ابتدایی در ترکیه یمحیطی و باورهاي خوداثربخشبین دانش زیستۀ اي رابطدر مقاله

زیست هاي مقاله نشان داد بین باورهاي خوداثربخشی و عالقه به محیطافتهی .مورد بررسی قرار گرفت

 ۀي وجود دارد ولی بین باورهاي خوداثربخشی و دانش، نگرش و رفتار معلمان رابطدارا معنۀرابط

محیطی معلمان در این مطالعه پیشنهاد شده است کیفیت آموزش زیست. داري دیده نشده استامعن

باورهاي  و معلمان بین در زیستمحیط از بالقوه آگاهی بین ۀرابط دیگر ايمقاله ].8[افزایش یابد

نامه در این تحقیق از روش طرح پرسش. دکرزیست را بررسی ا در آموزش محیطهخشی آنخوداثرب

 و ضریب همبستگی پیرسونt-testها از آزمون  تحلیل دادهبراياستفاده شده است و 
1

 استفاده شده 

داري ا، تفاوت معنه که بین معلمان زن و معلمان مرد در دو حیطحاصل شده استاست و این نتیجه 

 و داري نداشته استاثیر معنأزیست ت آگاهی بالقوه از محیطۀدر حیطآموزش دارد و همچنین وجود ن

ثیر آموزش بر نگرش و رفتار أاي دیگر تدر مطالعه]. 9[یجه که کیفیت آموزش باید ارتقا یابدنیز این نت

اري بر نگرش داثیر معنأ که آموزش تآمددست  به و این نتیجه شدپروران بررسی محیطی آبزيزیست

 ۀنتیج]. 10[به استفاده از روشهاي جدید نشان دادندرا پروران آبزيتمایل آنها داشته است و همچنین 

 گرم شدن زمین و ایجاد احساس خطر ۀبا باال بردن آگاهی مردم در زمیندهد تحقیقی دیگر نشان می

 در »آگاهی« اهمیت .]11[شودزیست بیشتر میحفاظت از محیط در آنها، رفتار و عملکردشان در قبال

این نتیجه حاصل شده است و ] 12[ید استیأتکرده حقیقی دیگر را تمحیطی ارتباط با مسائل زیست

محیطی، ارتباط هاي آموزشی با ایجاد انگیزه در دانشجویان در قبال مسائل زیستبین برنامهکه 

آموزان با محیط بر شخصیت رتباط دانشثیر اأدر تحقیقی دیگر اهمیت ت]. 13[داري وجود داردامعن

توان دریافت که شده میاز تحقیقات انجام]. 14[محیطی یا ماتریالیسمی آنها آورده شده استزیست

 در چنین وضعیتی انتخابتوجهی بر نگرش و عملکرد انسان خواهد داشت ثیر قابلأآموزش ت

 فتارهاي مدیریتر در تحقیقی که بر .ترین روش آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار استمطلوب

محیطی زنان روستایی انجام شده است به این نتیجه دست یافتند که از نظر نوع کالسهاي تزیس

____________________________________________________________________ 
 

1. Pearson Correlation Coefficient 
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مربیان نهضت سوادآموزي نسبت به  آموزش ي بهبیشترتوجه محیطی، زنان روستایی آموزش زیست

 بهتري از آموزش در ۀنتیج و اندنشان داده زیستمحیط آموزش توسط مروجان زن و کارشناسان

سازي کشور در به نقش مهندسان جوان در آیندهتوجهاب ].15[گیرندکالسهاي نهضت سوادآموزي می

محیطی دانشجویان دانش و رعایت مسائل زیست بر آموزش ثیرأاین تحقیق سعی شده است ابتدا ت

گذراندن درس (روش آموزشی ثیر دو أاي بین میزان تو سپس مقایسهمهندسی عمران بررسی شود 

 مسائل رعایت و دانش میزان بر )یفن دروس موازاتبه یستیزطیمح مسائل ست و آموزشیزطیمح

 آموزش مسائل برايهمچنین روشهاي پیشنهادي دانشجویان . شود انجام محیطی دانشجویانزیست

ت بعدي بتوان از آنها نظرسنجی پرسیده شده است تا در تحقیقا فرم یک از استفاده محیطی بازیست

  .دکراستفاده 

  

  روش تحقیق .2

 دانش و رعایت مسائل ۀمطالع که در ابتدا با اجراي استتجربی  نیمهۀع حاضر از نوع مطالۀمطالع

ۀ محیطی در کار دانشجویان رشتمحیطی به بررسی سطح دانش و رعایت مسائل زیستستیز

 دانشجویان مقطع  نفر از80 شامل  آماري تحقیق حاضرۀجامع.  عمران پرداخته شدمهندسی

 از آنجا که حجم جامعه. است 2/21دانشگاه یزد با میانگین سنی  عمران ةکارشناسی دانشکد

جامعه را به . نظر گرفته شده است  آماري درۀعنوان نمونمطالعه زیاد نیست؛ لذا کل جامعه بهمورد

 گروهها با گذراندن درس مهندسی و یکی ازشده است  نفره تقسیم 40صورت تصادفی به دو گروه 

 و گروه دوم اندمحیطی را دریافت کردهزیست به همراه دروس مهندسی، آموزشهاي الزم زیستمحیط

زیست درس محیط. اندده دیاستاد مربوط آموزشرا با محیطی درس مهندسی با مسائل زیستهمراه 

زیست، حیطمت و ضرورت حفاظت از زیست ارائه گردیده و مباحث اهمیاستاد با تخصص محیط توسط

شده به همراه ارائه شده است، مدت آموزش یک ترم بوده است ولی مباحث ارائه... مدیریت پسماند و 

محیطی توسط مهندسان، اثرات مخرب کارهاي درس مهندسی شامل ضرورت اهمیت مسائل زیست

آوري ابزار جمع. جلسه بوده استکارهاي کاهش آن طی دو  راهۀزیست و ارائعمرانی مختلف بر محیط

نامه دو پارامتر میزان دانش پرسش. است نظرسنجی  فرمنامه و یکک پرسشیاطالعات شامل 

   براي هر یک، ارزیابیپرسش 14 در قالبمحیطی در کار را محیطی و رعایت مسائل زیستزیست

نامه از ضریب آلفاي کرونباخ پرسشیدن پایایکربراي مشخص . ندکمی
1

ضریب . ستفاده شده استا 

.  پایایی مناسب آن استةدهند است که نشانشده برآورد 792/0نامه آمده براي پرسشدستهپایایی ب

____________________________________________________________________ 
 

1. Cronbach's Alpha 
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 مذکور صورت ۀنامبا استفاده از پرسش)  از آموزشپس و پیش(ها براي هر مرحله آوري دادهجمع

گان بود به طوري که تمام کنند بر اساس کیفیت پاسخ شرکتپرسشها امتیازدهی به ةنحو. گرفت

  بوده است56 و 14 بوده و حداقل و حداکثر نمره در هر حیطه به ترتیب دار امتیازپرسشها

شده با استفاده از شاخصهاي آوريهاي جمعداده). نامه در پیوست الف ارائه شده استپرسش(

 زوجها و درخت تصمیمۀبستگی پیرسون، تحلیل آماري مقایسمیانگین، ضریب هم
1

وتحلیل  تجزیه

  .اندشده

به اینکه  باتوجهاست استاندارد ۀناممحدودیتهاي این تحقیق شامل در اختیار نداشتن پرسش

، است خودساخته ۀنام مورداستفاده از ضریب پایایی خوبی برخوردار است ولی یک پرسشۀنامپرسش

سی یک دانشگاه انجام آوري اطالعات این پژوهش در یک ترم از دانشجویان کارشناهمچنین جمع

د در تعداد ششده است تا کیفیت آموزش و شرایط دانشجویان در یک سطح باشد و این موضوع باعث 

ه دلیلی دیگر نام آماري محدودیت ایجاد شود همچنین غیبت دانشجویان در زمان پخش پرسشۀجامع

  . است آماري این پژوهش ۀبر پایین بودن جامع

  

  هادادهاطالعات و  .3

 .دهندتشکیل میمرد دانشجویان را  %75 و زندانشجویان را  %25 آماري، ۀ نفر جامع80ن از بی

 میزان دانش و رعایت مسائل ۀ از آموزش در دو حیطپس و پیشکنندگان میانگین نمرات شرکت

 زیستدرس مهندسی محیطگذراندن : 1 روش( نشان داده شده است 1  کار در شکلمحیطیِزیست

طور همان).  به همراه درس مهندسییزیستآموزش مسائل محیط: 2 و روش هندسیبه همراه درس م

  . از آموزش در هر دو روش، افزایش یافته استپسشود، میانگین نمرات دانشجویان که دیده می

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Decision Tree 
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   از آموزشپس و پیش میانگین نمرات دانشجویان ۀ مقایس:1شکل 

  

 آموزشی و دو روش آموزشی ۀکنندگان در دو حیط سطح نمرات شرکتۀمودار مقایس ن2در شکل 

 از پسزیست، شود در روش گذراندن درس مهندسی محیططور که دیده میهمان. آورده شده است

  ).اند قرار گرفته51 -56تعدادي در حدود (آموزش شدت نمرات دانشجویان افزایش یافته است 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   آموزشیۀ نمودار نمرات دانشجویان در دو حیطۀقایس م:2شکل 
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  ها تحلیل دادهبرايروش آماري  .4

افزاربا استفاده از نرم
 

SPSS 
1

 دانش و ۀ از آموزش دو حیطپس و پیش همبستگی پیرسون بین ضریب

  . آورده شده است1در جدول نتایج آمده و دستهمحیطی برعایت مسائل زیست

  

 دانش و رعایت ۀ از آموزش در دو حیطپس و پیش نمرات دانشجویان  ضریب همبستگی بین:1جدول 

  محیطیمسائل زیست

 *P value حیطه مورد بررسی روش آموزش
ضریب 

 همبستگی

 772/0 003/0 محیطدانش زیست
آموزش با گذراندن درس مهندسی 

 زیست به همراه درس مهندسیمحیط
 592/0 043/0 محیطیرعایت مسائل زیست

 883/0 001/0 محیطدانش زیست
 یزیست آموزش مسائل محیطآموزش با

 به همراه درس مهندسی
 - 066/0 محیطیرعایت مسائل زیست

  بر اساس همبستگی پیرسون* 

  

ه همبستگی مثبتی  دانشجویان در هر دو حیطپس و پیشدهد که بین نمرات نشان می 1جدول 

 پس و پیشمحیطی، بین نمرات یست رعایت مسائل زۀ تنها در حیط،)>05/0P (وجود دارد

دهد با افزایش نمرات دانشجویان  این موضوع نشان می).<05/0P(دانشجویان همبستگی وجود ندارد 

 نشان 1 اعداد ضریب همبستگی جدول .ابدی از آموزش نیز افزایش میپس از آموزش، نمرات آنها پیش

، نتایج 2در جدول  .یدي وجود دارد دانش در هر دو روش آموزش، همبستگی شدۀدهد، در حیطمی

  .محیطی آمده استهمبستگی دانش و رعایت مسائل زیست

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Statistical Package for Social Sciences 
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هاي دانش و رعایت از آموزش بین حیطه پس و پیش ضریب همبستگی بین نمرات دانشجویان :2جدول 

  محیطیمسائل زیست

 *P value شدهنمرات بررسی روش آموزش
ضریب 

 همبستگی

محیطی  از آموزش و رعایت مسائل زیستپیشدانش 

  از آموزشپس
101/0 - 

محیطی  از آموزش و رعایت مسائل زیستپسدانش 

  از آموزشپس
001/0 558/0 

 آموزش با گذراندن درس

زیست مهندسی محیط

 به همراه درس مهندسی
محیطی  از آموزش و رعایت مسائل زیستپیشدانش 

  از آموزشپس
008/0 722/0 

محیطی  از آموزش و رعایت مسائل زیستیشپدانش 

  از آموزشپس
015/0 461/0 

محیطی  از آموزش و رعایت مسائل زیستپسدانش 

  از آموزشپس
000/0 690/0 

ائل آموزش با آموزش مس

 به همراه یزیستمحیط

 درس مهندسی
محیطی  از آموزش و رعایت مسائل زیستپسدانش 

  از آموزشپس
147/0 - 

  ونبر اساس همبستگی پیرس*

  

 از آموزش با رعایت مسائل پیش از آموزش و دانش پسدهد بین دانش  نشان می2جدول 

زیست به همراه درس  از آموزش، در روش آموزشی گذراندن درس مهندسی محیطپسمحیطی زیست

 افزایش رعایت مسائل ةدهند که نشان)>05/0P(مهندسی، همبستگی مثبتی وجود دارد 

در روش . استمحیطی  مسائل زیستۀ کار با افزایش دانش آنها در زمینمحیطی دانشجویان درزیست

 از پیشزیستی به همراه درس مهندسی، دانش با رعایت مسائل زیست محیطی آموزش مسائل محیط

  ، نتایج)> P 05/0(از آموزش همبستگی دارد پس محیطی آموزش و دانش با رعایت مسائل زیست

محیطی محیطی دانشجویان، رعایت مسائل زیستزایش دانش زیستدهد با افآمده نشان میدستهب

  .کندپیدا میآنها نیز افزایش 

ثیر آموزش بر نمرات أ تعیین تبرايها  زوجها بر دادهۀ مقایسپارامتري انجام آزمون آماري براي

  ه از، براي این کار با استفاد]16[ه استها بررسی شد بودن دادهطبیعیکنندگان، در ابتدا شرکت

 ویلک ـد و سپس با استفاده از آزمون شاپیروشها بررسی  داده چولیدگیSPSSافزار نرم
1

 طبیعی از 

ویلک ـ هاي شاپیرو نتایج آزمونۀعنوان نمون به3 در جدول). <05/0P(دشها اطمینان حاصل دادهبودن 

____________________________________________________________________ 
 

1. Shapiro-Wilk 
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 اسمیرنوف ـو کولموگروف
1

به همراه درس  یزیستبا آموزش مسائل محیطهاي آموزش  براي داده

محیطی  رعایت مسائل زیست در حیطه هااین داده نگاربافت 3 شکل در و است شده داده نشان مهندسی

  .عنوان نمونه آورده شده استبه

  

  به همراه درس یزیستهاي آموزش از طریق آموزش مسائل محیط بودن بر دادهطبیعی آزمون :3جدول 

  هندسیم

  

  
 رعایت مسائل ۀمحیطی به همراه درس مهندسی در حیطها با آموزش مسائل زیستاده دنگاربافت :3شکل 

  محیطیزیست

  

 تعیین براياین مقایسه  . جام گرفتان هانامهج حاصل از پرسشروي نتای زوجها ۀ مقایستحلیل آماري

محیطی دانشجویان، با ثیرگذار بودن و یا نبودن آموزش بر میزان دانش و رعایت مسائل زیستأت

  t زوجها، اگر مقدار ۀدر روش مقایس). 0d(انجام شده است ) 4(تا ) 1(استفاده از فرمولهاي 

____________________________________________________________________ 
 

1. kolmogorov smirnov test 

 اسمیرنوف  ـکولموگروف  ویلک ـشاپیرو
 

P value P value 

 200/0 33/0 محیطیدانش زیست

 200/0 317/0 محیطیرعایت مسائل زیست
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)1(آمده از دستهب ntتوان دست یافت که آموزش بر نمرات ، بیشتر باشد، به این نتیجه می

ها، آموزش بر ست، در تمام روش آمده ا4گونه که در جدولنهما. ثیر مثبت گذاشته استأدانشجویان ت

  ].17[دانشجویان اثر مثبت داشته است محیطیرعایت مسائل زیستدانش و 

)1(                                                                                              
n

d
d

i
 

n :هاتعداد داده  

id : ها دادهپیش و پستفاوت  

)2                                                                          (
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)( 22
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 زوجهاۀ  جدول تحلیل آماري مقایس:4جدول

روش 

 آموزش

حیطه مورد 

 d بررسی

2
dS

 d
S

 
t )1( nt *

)1( nt> t 

گذراندن درس  √ -812/1 34/0 12/4 36/203 42/1 دانش

مهندسی 

رعایت  زیستمحیط

 مسائل
08/4 

17/

1759 
1/12 34/0 812/1- √ 

 √ -796/1 -34/0 52/3 73/123 -2/1 دانش
آموزش مسائل 

 زیستیمحیط
رعایت 

 مسائل
3/0 01/18 34/1 22/0 796/1- √ 

   زوجها ۀ اساس تحلیل آماري مقایسبر *
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 و آزمون SPSSافزار  آماري بین روشهاي مختلف آموزش با استفاده از نرمۀهمچنین مقایس

ANOVA ن هیچ یک از  که بیاست این امر ةدهندایج حاصله نشان نت5 مطابق جدول. شد انجام

  ).<05/0P(داري وجود ندارد ا معنمحیطی تفاوترعایت مسائل زیست دانش و ۀها در دو حیطروش

  

  محیطی دانش و رعایت مسائل زیستۀاي مختلف آموزشی در دو حیطه روشۀ مقایس:5 جدول

 *P value حیطه مورد بررسی

 398/0 دانش

 982/0 محیطیرعایت مسائل زیست

  ANOVA بر اساس آزمون *                      

  

 آزمون نتایج .شد استفاده مستقل t آماري آزمون از مرد و زن دانشجویان عملکرد ۀمقایس براي

 محیطیزیست مسائل رعایت و دانش بین دهدمی نشان است، آمده 6 جدول در که گونههمان

  ).<05/0P( وجود ندارد داريامعن تفاوت درم و زن انشجویاند

  

  طالعه ممورداز آموزش در دو گروه پس  مرد و زن نمرات دانشجویان ۀ مقایس:6 جدول

 *P value حیطه مورد بررسی

 114/0 دانش

 933/0 محیطیرعایت مسائل زیست

   مستقلtبر اساس آزمون آماري *                             

  

  اهدادهتحلیل براي روش درخت تصمیم  .5

. اند روشهاي آموزشی موجود در این پژوهش تفاوت معناداري باهم نداشته،آمدهدستهبه نتایج بتوجهبا

ها ، درخت تصمیم دادهSPSSافزار ها در دو روش آموزشی و با استفاده از نرمبا استفاده از مجموع داده

درخت . محیطی دانشجویان ترسیم شده استثیرگذار بر رعایت مسائل زیستأ بررسی متغیرهاي تبراي

هاي مختلف مانند  که به طور گسترده در زمینهاستاي غیرپارامتري تصمیم یک روش تحلیل داده

کی از یش گرافیل نمای به دلدرخت تصمیم]. 18[شودپزشکی، مدیریت، صنعت و مهندسی استفاده می

  رهايیرهاي مهم و هم متغیتواند هم متغی میراحت و بهاستر ی قابل فهم و تفسیسادگج، بهینتا

  ].19[ت را حذف کندیاهمرهاي کمی کرده و عمالً متغییت را شناسایاهمکم
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الگوریتم
1

 CRT متغیرهاي بین ۀرابط خصوص  دریفرضپیش هر بدون و ناپارامتري الگوریتم کی 

 ترینمهم تعیین در قدرتمند است و ابزاري کاويداده مهم روشهاي و از است هدف متغیر و مستقل

این الگوریتم براي درختهاي ]. 18[است بینیپیش و بنديدسته ل مسایل و حمستقل متغیرهاي

در این مطالعه ]. 20[کاربرد دارد) شودیعنی درختهایی که هر گره به دو گره دیگر تقسیم می(تایی دو

  .ها استفاده شده است براي ساخت درخت تصمیم دادهCRTاز الگوریتم 

شده براي هر متغیر  نام متغیر به همراه واحدهاي استفاده7در جدول  ترسیم درخت تصمیم براي

ها براي تعیین  درخت تصمیم داده4در شکل . متغیرها آورده شده استو کد حالتهاي مختلف 

بینی مدل دقت پیش. محیطی دانشجویان آورده شده استثیرگذار بر رعایت مسائل زیستأمتغیرهاي ت

  .است %1/49ساخته شده 

  

   و کد حالتهاي مختلف هر متغیرهانشانه نام، :7جدول 

 هاي مختلفکد حالت عالئم نام متغیر

محیطی  رعایت مسائل زیستةنمر

   از آموزشپسدانشجویان 

 )متغیر وابسته(

R-B 
 
 

)1(20-0)  2(30-21)  3(35-31)  4(40-36)  5(45-41)  6(50-46)  7(56-51 

محیطی  رعایت مسائل زیستةنمر

   از آموزشپیشدانشجویان 

 )متغیر مستقل(

R-GH )1(20-0)  2(30-21)  3(35-31)  4(40-36)  5(45-41)  6(50-46)  7(56-51 

   از آموزشپیشدانش دانشجویان ة نمر

 )متغیر مستقل(
D-GH )1(20-0)  2(30-21)  3(35-31)  4(40-36)  5(45-41)  6(50-46)  7(56-51 

 )2(مرد)  1(زن - )متغیر مستقل(جنسیت 

زیست گذراندن درس مهندسی محیط

 )متغیر مستقل(
 )2(اند ترم برداشتهدر این)   1(اند گذراندهترپیش -

____________________________________________________________________ 
 

1. Classification and Regression Trees 
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  محیطیثیرگذار بر رعایت مسائل زیستأ تعیین متغیرهاي تبرايشده درخت تصمیم ترسیم: 4شکل 

  

ثیر را بر میزان رعایت مسائل أ دانشجویان بیشترین تۀاز بین متغیرهاي مستقل، متغیر دانش اولی

، 8در جدول . استلکرد آنها ثیر دانش افراد بر عمأ تةدهند این موضوع نشان؛محیطی داردزیست

  .میزان اهمیت هر یک از متغیرها آورده شده است
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   اهمیت نسبی متغیرهاي مستقل:8جدول 

 اهمیت نسبی متغیر متغیر مستقل

 20/0  دانش اولیهةنمر

 13/0 محیطی اولیه میزان رعایت مسائل زیستةنمر

 06/0 ریستگذراندن درس مهندسی محیط

 03/0 جنسیت

  

 دانش اولیه دانشجویان به دو ةاین گره توسط متغیر نمر. است گره صفر، گره ریشه 4 در شکل

 ثیرگذار بر عملکردأترین متغیر تدهد که مهممی نشان موضوع این که است شده تقسیم هوگرزیر

 دانش اولیه ةاگر نمردهد  و نشان میاستگره پایانی ، 2گره . استدانشجویان، دانش اولیه آنها 

 1 گره . خواهد بود45 تا 41 زیستی آنها عمدتاً رعایت مسائلة باشد، نمر50 تا 46 بین ویاندانشج

 رعایت ة باشد، نمر45 تا 31اي بین  دانشجویان نمرهۀ اگر میزان دانش اولیدهدنشان می

 رعایت اولیه ة متغیر نمرۀوسیله خواهد بود و این گره ب40 تا 36 بین أزیستی آنها عمدتمسائل

 دانش اولیه دانشجویان بین ةدهد اگر نمر نشان می3 گره .نشجویان به دو زیرگره تقسیم شده استدا

 رعایت مسائل زیستی آنها ة نمر،35 تا 31 آنها بین ۀ رعایت مسائل زیستی اولیة باشد و نمر45 تا 31

ت مسائل زیستی  رعایةاگر نمر دهدمی نشان 4 گرهسرانجام  و بود خواهد 40 تا 36 از آموزش بین پس

.  خواهد بود50 تا 46آموزش بین  از پس آنها زیستی مسائل  رعایتة باشد، نمر50 تا 36 آنها بین ۀاولی

دانش و رعایت مسائل ة  نیز به همین صورت، بیانگر اهمیت دو متغیر نمر8 تا 5گرههاي 

  .استمحیطی بر عملکرد افراد زیست

ها و واسطه  در حوزةمحیطی شهروندانگاهی زیستاي که بر روي دانش و آهاي مطالعهافتهی

انجام گرفته است، حاکی از این است که اکثر زیستی منابع اطالعاتی براي نشر دانش محیط

زیست  محیطبارةرسانی و آموزش درترین و بهترین رسانه براي اطالعپاسخگویان تلویزیون را مهم

زیست، ابلوهاي تبلیغاتی، رادیو، متخصصان محیطترتیب تهاي بعد بهاند و در درجهمعرفی کرده

عنوان منابع اطالعاتی و کانال ارتباطی هاي هشداردهنده را بهنماهنگ و ،دوستان و همکاران، اینترنت

 و پیشکنندگان  نمودار نظرسنجی شرکت6 و 5 حاضر نیز در شکل ۀدر مطالع]. 21[مناسب دانستند 

 دریافت برايآموزشی  ازده روشی بارة نظرسنجی، نظر افراد دردر این.  از آموزش آورده شده استپس

 کامالً«تا  » نامناسبکامالً«محیطی پرسیده شده است و براي هر گزینه پنج حالت از اطالعات زیست

آموزش رودررو، : این روشها عبارتند از. کنندگان قرار گرفت انتخاب در اختیار شرکتبراي »مناسب

آموزشی، نشریات و مجالت، تابلوهاي تبلیغاتی، کتاب درسی، رادیو، تلویزیون، آموزش کالسی، کارگاه 

  .سازهاي هشداردهنده و آگاهنماهنگ و ،اینترنت، فیلم آموزشی
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، بر استفاده از  از آموزشپیش کنندگانشود، نظر اکثر شرکت دیده می5طور که در شکل همان

، 6به شکلدریافت اطالعات بوده است ولی باتوجه برايعنوان روش مناسب  جمعی تلویزیون بهۀرسان

کنندگان عالوه بر تلویزیون، روشهاي دیگر آموزشی مانند  از آموزش کالسی، اکثر شرکتپس

نماآگهیرسانی از طریق و روشهاي اطالعکرده  مناسب اعالم هاي هشداردهنده را کامالًنماهنگ
1

 ،

  .آموزش کالسی و آموزش رودررو را مناسب دانستند

  

  
   از آموزشپیش نمودار نظرسنجی دانشجویان :5شکل 

  

  

____________________________________________________________________ 
 

  دربیلبو. 1
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   از آموزشپس نمودار نظرسنجی دانشجویان :6شکل 

  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه .6

داري بر میزان دانش و رعایت مسائل اثیر معنأنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آموزش ت

آموزشی با مباحث درسی و مدت زمان در این تحقیق دو روش . محیطی دانشجویان داردزیست

 بین  نتایج نشان دادند.شد مهندسی عمران ارائه ۀتدریس متفاوت به دو گروه از دانشجویان رشت

دست آمد که با افزایش دانش دانشجویان ههمچنین ب. داري وجود ندارداروشهاي آموزشی تفاوت معن

 بین دانش ۀرابط بررسی برايشده  انجامتحقیق طور که درابد همانیعملکرد آنها نیز بهبود می

آمده از دستههاي بتحلیل دادهوبا تجزیهدانشجویان محیطی و رفتارهاي محافظت از محیط زیست

 شد که دانشجویانی که واحدهاي درسی حاصلنامه این نتیجه  دانشجو با استفاده از پرسش242

بروز زیست بیشتري  محافظت از محیطاند رفتارهايمحیطی را گذراندهمرتبط با مسائل زیست

خصوص محیطی به عموم مردم و به که این موضوع اهمیت آموزش مسائل زیست]22[دهندیم

  .دهدمهندسان را نشان می

 استاندارد که ۀنامسشتر و پر آماري بزرگۀبا استفاده از جامعد در مطالعات بعدي شوپیشنهاد می

هاي نماهنگثیر روشهاي متنوع آموزشی مانند استفاده از أت، استار  آمانادتد متخصصان و اسییأمورد ت
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 ارتقاي عملکرد برايترین روش مورد بررسی قرار بگیرد و مناسب... آموزشی، اردوهاي آموزش و 

  . دشودانشجویان تعیین 
  

  ر و تشکریتقد

و خانم مهندس دهقان  محترم آقایان دکتر پوردارا و دکتر امانیان انادتاسله از یوسنیپژوهشگران بد

زیست و دند و از دانشجویان دروس مهندسی محیطکر همکاري انشجویاند ۀنامپرسش تکمیل که براي

 که در روند این 1392-93سایر دانشگاههاي استان در نیمسال دوم  روسازي راه دانشگاه یزد و

  .شودی ميسپاسگزار ،دندکرتحقیق همراهی 
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