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ارزيابي تناسب برنامه درسي تدوين شده زيست محيطي در رشته هاي 

مهندسي عمران، معماري و كشاورزي با معيارهاي توسعه پايدار زيست 

  ∗∗∗∗محيطي
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هاي مهندسي  ارزيابي تناسب برنامه درسي تدوين شده زيست محيطي در رشتههدف كلي از پژوهش حاضر :�����

 و دانشجويان انادتجامعه آماري شامل كليه  اس. بود معماري و كشاورزي با معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي ،مرانع

 كل شمار شدند و براي انادتدر اين پژوهش اس. هاي مهندسي عمران، معماري و كشاورزي دانشگاه شيراز بودرشته

روش پژوهش توصيفي و از نوع . ندشد نفر انتخاب 320اي تعدادهگيري خوش روش نمونهبا استفاده ازانتخاب دانشجويان 

گانه توسعه فرمهاي مصاحبه محقق ساخته بر اساس اصول هفت. 1: ابزار پژوهش شامل سه مقياس بود. بودپيمايشي 

به منظور اولويت بندي اهميت  ]1997-1999سسه فناوري رزهيلمن و دانشگاه كارنگي ملون،ؤم[پايدار محيط زيست 

مبتني بر ) 1977( مقياس محقق ساخته مستخرج از سياهه ماينر .2؛ يست محيطي محتواي دروس تدوين شدهاصول ز

 اهميت اصول زيست بارهبندي ديدگاه دانشجويان در به منظور بررسي اولويتاصول هفتگانه توسعه پايدار زيست محيطي 

انه توسعه پايدار زيست گساخته مبتني بر اصول هفتمقياس محقق  .3  ؛محيطي محتواي دروس اجرا شده محيط زيست

ت اصول زيست محيطي محتواي دروس تجربه شده محيط ي اهمبارهبراي اولويت بندي ديدگاه دانشجويان در  ؛محيطي

 از آمار هابراي تجزيه و تحليل داده ،همچنين.  و مقياس دوم و سوم به دانشجويان داده شدانادت مقياس اول به اس.زيست

ال اول از آمار توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار و ؤس به گوييبراي پاسخ. وصيفي و استنباطي بهره گرفته شده استت

 ميانگين اهميت اصول محتواي .1: نتايج نشان داد كه. اي استفاده شده استال دوم و سوم از آزمون تي تك نمونهؤس

 ميانگين .2. تر استهاي توسعه پايدار زيست محيطي پاييندروس تدوين شده محيط زيست نسبت به اهميت معيار

تر از اهميت معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي اصول محتواي دروس محيط زيست در مرحله اجراي آن پايين اهميت

 تر از اهميت ميانگين اهميت تجارب كسب شده دانشجويان پايين.3.  و تفاوت معناداري بين اين دو وجود دارداست

  .و تفاوت معناداري بين اين دو وجود دارداست معيارهاي توسعه پايدار 

  

 برنامه درسي ، دروس محيط زيست،توسعه پايدار زيست محيطي :هاي كليدي واژه

  . برنامه درسي تجربه شده، برنامه درسي اجرا شده،قصد شده
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    مقدمه .1

 دهندميي مطلوب خويش تغيير آنها محيط را براي زندگ. گستره كره خاكي عرصه فعاليت انسانهاست

به همين دليل، همواره بشر در صدد بوده . كنندو از منابع موجود در آن براي ادامه حيات استفاده مي

 نسلهاي ،به عالوه. است تا محيطي براي خويش بسازد كه امكان زندگي مطلوب را در آن داشته باشد

 منابع كافي در محيط زيست براي بقا و مختلف همواره گريبانگير مسائلي در خصوص معضل كمبود

ترين مسائل روز اين عصر توجه به ابعاد زيست محيطي يكي از مهم]. 1[اندچگونگي مصرف آن بوده

حفاظت و نگهداري از محيط زيست به سرعت در ميان مربوط به شمار مي رود تا آنجا كه مباحث به

 خصوص محيط زيست پايدار مورد توجه قرار هاي آموزشي درو برنامهافزايش يافته جوامع جهاني 

عالي و برنامه درسي زيست محيطي كه فضايي نقش آموزش چنين بديهي است در]. 2[گرفته است

 توسعه در تحقق ابزارها ترينكليدي از يكي عنوانبه ،شودشامل دروس مرتبط با محيط زيست مي

 توانمنديهاي ضمن كسب توسعه بتوانند ورهايمح نوانعبه انسانها اين طريق از  تااستانساني مطرح 

هاي جهتگيري برنامه]. 3[پايدار محيط زيست بپردازند توسعه در ثيرگذارأت و فعال نقشي ايفاي به ،جديد

ريزي درسي و چارچوب برنامه برنامه  كه زمينه ساز اصالح و تغيير مبانياستدرسي از جمله مسائلي 

 مسائل زيست محيطي اين امر را تشديد ،ه است و در اين مياندرسي ملي در بسياري از كشورها شد

 درسي قرار گرفته است تا جايي كه توجه به ريزانهاي اخير بيشتر مورد توجه برنامهده و در دههكر

 ، دردر اين ميان ].4[ه استشدهاي گوناگون مطرح هاي درسي رشتهابعاد زيست محيطي در برنامه

بيني  آرمانها، هدفها، محتوا، روشهاي ياددهي و يادگيري و وسايل پيششده بهبرنامه درسي تدوين

ريزان درسي پيشنهاد  كه در يك نظام آموزشي از جانب برنامهشده استدرسي توجه  شده در برنامه

شده، مجموعه فعاليتهاي ياددهي و يادگيري است كه بر اساس  درسي اجرا منظور از برنامه. شودمي

 در محيط واقعي كالسهاي درس به ،اند از آن برداشت كردهانادتشده و آنچه اس دوينبرنامه درسي ت

 تغيير ،عبارت ديگردرسي كسب شده يا تجربه شده، يادگيريها و به منظور از برنامه. آيداجرا در مي

گرشهاي  دانشها، مهارتها و نعهدرسي در مجمو هايي است كه از طريق به اجرا در آمدن برنامهرفتار

شده و شده مساوي با برنامه درسي اجراهميشه برنامه درسي تدوين ].5[آيددانشجويان به وجود مي

كنند كه نتيجه معكوسي اي را قصد ميريزان برنامه زيرا برخي اوقات برنامه،تواند باشدشده نميكسب

 تفاوت ،اندگيران كسب كرده و آنچه فرادهكرريزان قصد پس بايد ميان آنچه برنامه. نشان داده است

 است كه دانشجويان در نتيجه طرحهاي از پيش ايدرسي شده برنامه برنامه درسي تجربه. ل شديقا

دانشجويان بر مبناي . كنندشده درسي و تعاملهاي به وقوع پيوسته در كالس درس تجربه مي تنظيم

شود، دست به ان ارائه ميآنآنچه به وجه به  با ت تجارب قبلي خود، ارزشها، تواناييها و همچنين،عاليق
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اي نشي به پيدايش برنامهاين فرايند انتخابي و واك. دهندمي  و از خود واكنش نشانزنندميانتخاب 

درسي  شود كه آن را برنامه مي منجررد و تا حدودي شخصي براي هر يك از دانشجويانمنحصر بف

 .درسي است فراگيران باالترين سطح برنامهبه دست شده درسي تدوين برنامه]. 6[ناميمتجربي مي

در معرض تغييرات ناشي از  ،استشده دانشگاهي تعيين شده  درسي تدوين آنچه در قالب برنامه

شده از يك سو و   در اجراي برنامه تدوينانادتتجارب تخصصي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي اس

درسي   برنامه،بنابراين]. 7[شده از سوي ديگر است اجراتجارب دانشجويان در ادراك برنامه درسي 

دهد، حلقه واسطي آنچه در كالس درس رخ مي  يادگيري و ـاجرا شده به معناي فعاليتهاي ياددهي

مطالعات نشان . كه بر آنها تأثير دارداست شده و برنامه درسي كسب شده  ميان برنامه درسي تدوين

شده در  هاي برنامه درسي اجراس و ارزشيابي اثرگذارترين مؤلفه دو مؤلفه روش تدري كهدهدمي

 تا صورت گيرد ارزيابي دباي دروسدر برنامه درسي و مباحث ]. 8[استشده  تحقق اهداف تدوين

درسي   در مباحث دروس و برنامه، در واقع؛دشوه بين آنچه هست و آنچه بايد باشد مشخص لفاص

 ،طور كه گفته شدهمان. عمال شده استاو در صورت لزوم تغييرات  صورت گرفته ارزيابيهاهمواره 

 دانشجويان، كارشناسان، كليه ،گيرد؛ در اين ميانمي منظور توسعه آن صورتارزيابي برنامه درسي به

 و برنامه درسي در دريگميويكردهاي يادگيري مدنظر قرار رهاي تدريس و آموزش و ها و فرايندرويه

 ارزيابي ممكن  گونهاين. شودكارايي اصالح مينداشتن ريزي ارزيابي و در صورت نامهفرايند مجدد بر

.  يادگيري باشد كه در اختيار دانشجويان قرار گرفته استهايه تجربباره ي قضاوت درااست به معن

عنوان پيامدهاي يادگيري توصيف شود، ارزيابي برنامه درسي به پيامدها و اگر برنامه درسي به

معتقدند كه ] 10)[2009 (�شرمرو ] 9)[2010 (�اونيل. ندادهاي واقعي فرايند آموزش داللت داردبرو

ويژه توسعه له توسعه پايدار و بهئثيرگذاري ابعاد گوناگون اقتصادي و اجتماعي بر مسأبا توجه به ت

وزشهاي له آمئ اقتصادي و اجتماعي بر توسعه پايدار، مسياهر تصميميثتأپايدار محيط زيست و 

ريزي زيست له مديريت و برنامهئدر پي چنين مباحثي مس. دشومي    زيست محيطي همواره مطرح 

هاي رشته عالوه،هب. محيطي بروز يافته و بيشتر جوامع انساني را به خود مشغول داشته است

ي در ويژه عمران، معماري و كشاورزي سالهاي طوالني است كه با مباحث زيست محيطهدانشگاهي ب

ه ارزيابي تناسب ئل مس، لذا.ه استشدها مطرح ند و بحث آموزشهاي محيط زيست در اين رشتهاتعامل

هاي مرتبط با محيط زيست دروس محيط زيست با معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي در رشته

هاي سسهؤهاي درسي مبرنامه  كهندنكبيان مي ]11[)2004 (�بيدال ربولو و ايوارس. دشومطرح مي
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 معيارهايي دبايخصوص،  و در اين  باشندشده  رسيدن به اهداف تعيينراياي بعالي بايد وسيلهآموزش

هاي درسي دانشگاهي بايد اين ويژگي را  دروس و برنامه،كليطوربه. شودبراي سنجش آن مشخص 

 رب و انتقال اطالعات  كه به جاي تكيه بر محفوظاتكردطوري ارائه بتوان آنها را   كهداشته باشند

د كنمعيار چيزي است كه شما را ياري مي ، به عبارتي؛كيد شودأش تفكر و روحيه پژوهشگري ترپرو

  تا دريابيد كجا هستيد، در امتداد كدام مسير در حال حركت هستيد و به چه ميزان از آنچه

  بهدهد وشدار ميله هئيك شاخص خوب به شما پيش از بد شدن يك مس. خواهيد فاصله داريدمي

محيطي زماني كه ارتباط ميان شاخصهاي توسعه پايدار زيست. كندحل آن كمك ميبراي شما 

 دهندنشان ميشاخصهاي پايداري اين واقعيت را . روندمي كار بهاست،اقتصاد، محيط و جامعه ضعيف 

رهايي كه مبناي معيااز  برخي .كه سه بخش اقتصاد، محيط و جامعه با يكديگر در تعامل هستند

-1999( سسه فناوري رزهيلمن و دانشگاه كارنگي ملونؤ در هفت اصل از طرف ماند،پژوهش

 :اندهدش معرفي زيرمحيطي به شرح عنوان معيارهاي توسعه پايدار زيست به]12[)1997

  ؛ل كيفيئي در حوزه زيست محيطي به جاي مساكيد بيشتر بر  مباحث كمأت: اصل اول •

محيطي از هاي زيستزيست در همه جنبهدرسي محيطهتگيري بيشتر برنامه ج: اصل دوم •

   ؛پذيري، اقتصادي، رفتاري و قوانين و مقرراتقبيل ريسك

   ؛زيستگيريهاي محيط تصميمبارهنگري به دانشجويان در جامعيآموزش القا: اصل سوم •

زيست نرژيهاي محيطجويي در اكيد بر اصول انتخاب مواد و روشهاي صرفهأت: اصل چهارم •

   ؛زيستيگيريهاي محيطبراي تحليلها و تصميم

محيطي و طرحهاي سازگار با محيط كيد بر روشهاي كاهش آلودگيهاي زيستأت: اصل پنجم •

   ؛زيست

هاي  ارزشهاي اخالقي نسبت به جنبهيتدوين يك چارچوب همگرا براي القا: اصل ششم •

   ؛محيطيمختلف زيست

گيريهاي راحي مواد درسي مبتني بر آموزش تفكر انتقادي در تصميمكيد بر طأت: اصل هفتم •

   .زيست محيطي

  منظور ارزيابي دروسپژوهش بهاين محيطي در استخراج معيارهاي توسعه پايدار زيست

شمار عنوان اصولي براي دروس تدوين شده به به،اين معيارها همچنين. زيست صورت گرفت محيط

 استفاده هاهاي درسي زيست محيطي و در قالب دروس محيط زيست از آنمهد و در تدوين برنانآيمي

  . شودمي
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  زمينه پژوهش .2

 آموزش براي توسعه پايدار بين كشورهاي مختلف آغاز شده است و بسياري از ،هاي اخير در دهه

] 13)[2009 (� وگت،همچنين. اندهداير كردهايي مرتبط با آموزش توسعه پايدار را دانشگاهها رشته

و همواره است  محيط زيست رو به افزايش خصوصآموزشهاي توسعه پايدار در كه دارد بيان مي

هاي مشخصي در  و در قالب واحددريگميال قرار ؤكيفيت ارائه اين آموزشها در مراكز آموزشي مورد س

سب براي  منازمينهيكي از وظايف مهم دانشگاهها فراهم آوردن . شوداختيار متقاضيان گذاشته مي

 عالقه و ميزان زيست محيط آموزش صحيح ريزيبرنامه در. گونه آموزشها و پژوهشهاستايناجراي 

 بودن روز به و بودن تازه مطالب، توالي محيط زيست، علم در قوانين و اصول جامعه فراگيران، توانايي

 دقت به آموزش زمان گرفتن نظر و در روز مسائل شناخت روشها، و اساسي مفاهيم موضوع، پروراندن

 ،ديگر عبارت به  است؛عوامل عملكردي و مهارتها دانش، شامل درس يك  محتواي.شودمي لحاظ

 فعاليتهاي به را آنان تا ورود شودمي  ارائهانفراگيربه كه است مفاهيمي و آموزشي اصول محتواي

  گونه آنچه بيشتربدين]. 14[سازد پذيرامكان اجرايي هدفهاي به آنان را رسيدن و ميسر آموزشي

 هاي دانشگاهي له بررسي مسائل محيط زيست در قالب برنامهئ مسشود،ميمل أكر و تباره آن تف در

ويژه ههاي مرتبط ب رشته در. كه به نوعي با محيط زيست مرتبط هستند استهاييويژه در رشتهبه

اند و در اين دهشطي مطرح مباحث زيست محي هاآن دروس  ازعمران، معماري و كشاورزي در برخي

 يا است دهش اين دروس آيا از اصول توسعه پايدار زيست محيطي استفاده  در مشخص نيست كه،ميان

توانند منابع خوبي براي استخراج مشخصاً دانشجويان مي. نه و به چه ميزاني با اين اصول تناسب دارند

 �شرنو ] 15)[2006 (� از نظر رد و اسكات. اين پژوهش باشندهايالؤاطالعات و ارزيابي در خصوص س

ارزيابي تناسب محتوايي هر يك از دروس محيط زيست با معيارهاي توسعه پايدار  ]16)[2007(

 ارزيابي در اصل طراحي .آيدمعياري استاندارد امري مهم به شمار ميكردن مشخص و  زيست محيطي

شخص شود بين آنچه  تا ماستجويان  نقاط قوت و ضعف يادگيري دانشختاشنفرايندي به منظور 

 دروس ويژهبودن تناسب مسنجش  ،عبارت ديگريا بهاست  چقدر فاصله ،قصد شده با آنچه وجود دارد

 كندبيان مي] 17)[2008 (� گوردون، همچنين.تعيين شده است با اهداف  و در حال اجرادهشتدوين 

با توجه به شود كه اوت در نظر گرفته مي در چارچوب ارزيابيها معيارها يا شاخصهايي براي قضكه

____________________________________________________________________ 
 

1. Vogt 

2. Reid & Scott 

3. Sherren 

4.Gordon 



  ...هاي مهندسي عمران، معماري و ارزيابي تناسب برنامه درسي تدوين شده زيست محيطي در رشته 

    

�� 

 شناسايي شكافهاي برنامه اجرايي با ،دشوارزيابيها دنبال ميدر  آنچه ،در واقع. شودهداف دنبال ميا

تدوين اهداف بر مبناي شاخصهاي نيز  ارزيابي و براي معياري  و يافتن اصول.اهداف تدوين شده است

ريزي درسي و مجموعه دروس خصوص برنامههريزي بمهموجود همواره از معضالت متخصصان برنا

و ] 18)[1998(�آندر از نظر. عالي بوده استهاي تحصيلي در دانشگاهها و مراكز آموزشرشته

برنامه درسي مناسب بايد . راهبرد اساسي دانشجويان برنامه درسي آنان است] 19)[1994(�كرن

ويي به نيازهاي روز همگاني با توجه به شرايط و ند بودن و پاسخگهدفمداراي ويژگيهايي از جمله 

 .باشدتحوالت  

ارائه و ظهور درسهاي جديد در از عوامل مهم يكي ذكر اين نكته ضروري است كه شرايط محيطي 

   كه مجموعه دروس را،ريزي درسيدر برنامهديگر  برخي از اين شرايط و عوامل متعدد دخيل ؛است

 كه داشتن رويكرد سيستمي در بررسي راهكارهاستفرهنگ، روابط و گيرد، شامل ارزشها، ميدر بر

هاي  تحقق برنامهجهت در دانشگاهها كليه فعاليتها مستقيماً در .]20[جانبه آنها الزامي استهمه

هاي درسي  برنامه دربا اهداف بايدبرنامه  به منظور سنجش ميزان تناسب ، لذا وشوددرسي انجام مي

هاي محيط زيست در  برنامهآموزشهاي اخير نيز در دهه.  گيردصورت ارزيابي طور مستمرآنها به

توانست تمام  اما اين امر نمي،دشهاي درسي براي آن طراحي و برنامهمطرح هاي دانشگاهي رشته

توان به  مي، از اين رو.نيازمنديهاي موجود دانشجويان در شناخت ابعاد زيست محيطي را پوشش دهد

يكي از مشكالت دريافتند  اشاره كرد كه دادند، انجام 1390يدختي و غفاري در سال بپژوهشي كه 

  آموزش مهندسي محيط زيست در كشور ايران اين است كه دانشجويان پس از اتمام دروس و

  شوند كه تاكنون فقطشوند يا با موضوعهايي روبه رو مي وارد بازار كار ميآموختگي مستقيماًدانش

رسد ضروري به نظر مي] 22)[2007( � به گفته وايت،بنابراين]. 21[اند آنها را آموختهنظريصورت به

 گيرد و در خصوص ارزيابي  صورتريزي درسي زيست محيطي ارزيابيهاي مختلف برنامهجنبهدر كه 

تناسب نگرشها و مهارتهايي را كه بتوان عنوان اصول استاندارد مشخص شود تا معيارهايي بهنيز آن 

گونه كه بيان شد، خصوص، همان در اين .دكربا استناد به اين معيارها تعيين ، اندانشجويان آموختهد

عنوان  اصولي را به1997-1999در سال  ]23[ �سسه فناوري رزهيلمن و دانشگاه كارنگي ملونؤم

يست گانه توسعه پايدار محيط زيست در تدوين برنامه درسي و دروس مرتبط با محيط زاصول هفت

هاي كارشناسي  براي ارزيابي دروس محيط زيست در رشتهچارچوبي اين اصول  كهكردندمعرفي 
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مضافاً در بعضي از مواقع، ارزيابي برنامة درسي و . مهندسي عمران، معماري و كشاورزي قرار گرفت

ه و تجربه ريزي شده، عملياتي شدآل، طرحهاي ايدهدروس به دنبال سنجش و مقايسة بين انواع برنامه

  . شده است

بين  به وسيله آن  برنامه يا دروسي است كه بتوان،يك برنامة درسي يا دروس با كيفيت و مطلوب

بررسي و ارزيابي در خصوص دروس زيست محيطي ]. 24[درها و دروس همخواني ايجاد كانواع برنامه

 �، براوون]26)[2009( �، هلمبرگ]25)[2010 (�كاستيال.  گرفته است صورتدر نقاط مختلف دنيا

ستي از دروس زيست محيطي دوره كارشناسي در باره فهر در] 28)[2005 (�و كوتگريو] 27)[2010(

هاي زيست محيطي هاي برنامهيارزياب. ندكرددر چارچوب ضوابط دانشگاهي بررسي  هاي گوناگونرشته

ي از محيط زيست را هدايت  گيريها در حمايت اقتصادمندي است كه تصميممريزي نظافرايند برنامه

 ارزيابي زيست محيطي به اصالح و بازنگري در مديريت اجرايي بر محيط زيست ،در واقع. كندمي

كند كه آنچه به آنها نتايج ارزيابي دروس محيط زيست در ميان دانشجويان روشن مي. شودميمنجر 

و دانشجويان به كدام ست اثر بوده ؤ تا چه حد در حل چالشهاي محيط زيست م،دوشميتدريس 

عنوان اصول جنبه از مسائل زيست محيطي بيشتر اهميت مي دهند و اينكه دانش آنها با آنچه به

نتايج اين پژوهش در اختيار كارشناسان و . شود تا چه ميزان متناسب استتوسعه پايدار شناخته مي

هاي دروس زيست محيطي در رشته بازنگري و اصالح باره درصاحبنظران برنامه درسي قرار گرفت تا 

 نقشي آموزش محيط زيست و ترويج اينكه به  با توجه،لذا. نندكگيري مورد زمينه پژوهش تصميم

هاي موجود در اين زيست دارد و با مدنظر قرار دادن كمبود محيط از حفاظت اصولي در اساسي و مهم

له اصلي ئالمللي، مسيطي جهاني و بينهاي درسي با روندهاي زيست محزمينه و همگام سازي برنامه

 توسعه پايدار پژوهش حاضر ارزيابي ميزان تناسب دروس تدوين شده زيست محيطي با معيارهاي

  . معماري و كشاورزي دانشگاه شيراز بودهاي عمران، زيست محيطي در رشته

  

   پيشينپژوهشهايمروري بر  .3

اي كه در مراكز آموزشي دنيا بدان توجه ويژه است ايبه اندازه زيست محيط آموزشهاي جايگاه و اهميت

 در دانشگاه ديويس كاليفرنيا ، نمونهبراي. شود و براي آن دروسي در نظر گرفته شده استمي

آن سه رشته تحصيلي  اي به نام دانشكده علوم كشاورزي و محيط زيست وجود دارد كه دردانشكده
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 كارشناسي طراحي و براي هر رشته دورهساني در علوم كشاورزي، علوم زيست محيطي و علوم ان

هاي  شده است كه به دانشجويان پس از گذراندن دورهتدوينهاي درسي و دروس مرتبط با آن برنامه

در ]. 29[شودمي عنوان مدرك مهندسي محيط زيست اعطا مدرك تحصيلي پايان دوره به،مربوط

ارزيابي ادراك دانشجويان از توسعه پايدار در "وان با عن] 30)[2002 (�پژوهشي كه بورساري و ديگران

 در طي دهه گذشته، ارزيابي ميزان آگاهي  كه، نتايج چنين گزارش شدند انجام داد"رشته كشاورزي

ن اكشاورزي مورد توجه محقق هايكشاورزي پايدار در ميان كشاورزان و دانشجويان رشته از مفاهيم

هاي كه دوره  استتوليد كنندگان يا دانشجوياني انجام شدهباره  درمطالعات  ر بيشت. قرار گرفته است

 . بودندگذراندههاي كشاورزي توليد پايدار در دانشكده هاي مرتبط باآموزشي يا دروسي را در زمينه

 مثبت ناشي از رثاآكشاورزان و دانشجويان از   كه آگاهياستيد آن ؤ م"نتايج اين مطالعات غالبا 

پايدار  كشاورزي مفاهيم از كه اطالعات آنان در حالياست،هاي توليد پايدار مطلوب الگو كارگيريهب

 تعداد معدودي از دانشگاههاي تحت بررسي فقطرغم اين بينش مثبت است؛ علي ناقص و اندك

برخي از محققان ]. 31[اندجاي داده هاي تحصيلي خودسرفصل دروس يا رشته موضوع پايداري را در

ن بررسي امحققاز عالي برخي ع موجود در مسير ورود مفاهيم پايداري به نظامهاي آموزشموانباره  در

عالي خود بخشي از اين مشكل است، زيرا آموزش] 32)[2000 (� به اعتقاد وان وينن.اندكرده

اند  در بروز وضعيت ناپايدار فعلي جهان نقش داشتهد كه عميقاًهستنسساتي ؤدانشگاهها از يك سو م

 برايني احلها و تربيت متخصصشوند كه وظيفه آنها ارائه راه ارگانهايي محسوب مي، سوي ديگرو از

ها و ادراك چندگانه توازن رشته"پژوهشي با عنوان ] 33)[2005(شرن . نيل به اهداف پايداري است

ه كارشناسي هاي دوردانش آموخته در دانشگاه استراليا بر روي "از محتواي برنامه درسي توسعه پايدار

هاي توسعه پايدار در دروس عملي بر علوم سياسي و كيد برنامهأ بيشتر ت كه نتايج نشان دادوانجام داد 

 پس .يابد انساني تغيير  علومبه سمت علوم اجتماعي ود عموماً توازن محتوايي باي. سياستگذاري است

به شود و دروسي كه ميده مينتيجه چنين اعالم شد كه بين آنچه اصول برنامه توسعه پايدار نا

 تناسب چنداني وجود ندارد و نياز به اصالح و بازنگري اين دروس ،شود ميآموزش دادهدانشجويان 

 در حالي كه ،است آموزشهاي پايه زيست محيطي در بارهبخش مهمي از دروس . شوداحساس مي

هاي يرات الزم را در برنامهافزايش قوانين، مقررات و استانداردهاي زيست محيطي، اصالحات و تغي

  هاي مهندسيضرورت دارد براي اصالح برنامه] 34)[1993(�از نظر روبين .كندمهندسي طلب مي
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هاي آموزش كالسيك و برنامهبه  و دريمنظور تحقق هدفهاي توسعه پايدار تالش بيشتري صورت گبه

  . شود توجهبازآموزي 

توان به پژوهش كه مياست يي صورت گرفته هاي مهندسي پژوهشهاارزيابي رشتهخصوص در 

هاي مهندسي از در زمينه ارزيابي كيفيت برنامه درسي رشته) 1391(اميني، گنجي و يزد خواستي 

ها و ابعاد لفهؤاز ميان مكه   نتايج اين تحقيق نشان داد ؛ديدگاه دانشجويان دانشگاه كاشان اشاره كرد

هاي ارزشيابي آموزشي، امكانات و تجهيزات، مواد آموزشي هلفؤ كمترين ميانگين به م،كيفيت آموزشي

 با اين حال و با توجه .]35[شودمي  به محتواي آموزشي مربوط،و روش تدريس استادان و در نهايت

به اهميت موضوع مورد نظر و نبود پژوهشهاي كافي در خصوص ارزيابي دروس زيست محيطي و با 

 موضوع آموزش ،نمونه مشابه با اين موضوع انجام نشده و از طرفيتوجه به اينكه تا به حال در كشور 

منظور پيشگيري از انحراف  مباحث ضروري و اساسي دنياي امروز است، بهومسائل زيست محيطي جز

پژوهش حاضر به ارزيابي در آموزشهاي زيست محيطي در فضاي دانشگاهي و ميان دانشجويان، 

عماري و كشاورزي بر اساس اصول توسعه پايدار محيط هاي عمران، مدروس محيط زيست رشته

اند، اما هاي محيط زيست را ارائه دادهدانشگاههاي كشور برنامهاز هر چند برخي . مبادرت شدزيست 

منظور ارائه در ها نتايج خاصي در دست پژوهشگر بهدن گزارشهاي اين نوع برنامهكربه دليل ارائه ن

با ) 1387(حدود مطالعات در اين زمينه پژوهش علوي مقدم و همكاران اما از م. پيشينه وجود ندارد

 "ارزيابي آگاهي و عملكرد دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در خصوص محيط زيست"عنوان 

ل محيط زيست در اولويت آخر ئدر اين پژوهش مشخص شد كه مشكالت مربوط به مسا. است

 كه ميزان اطالعات تخصصي بودحاكي از آن دست آمده به نتايج ،نينچ هم.دانشجويان قرار دارد

 ميزان ،ه در اين ميانكاست % 50طور متوسط كمتر از دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير به

 دانشجويان دانشكده مهندسي مكانيك از ساير ميان تخصصي محيط زيست هايالؤپاسخگويي به س

با عنوان ) 1384(يگري كه كوچكي و محالتي در پژوهش د]. 36[هاي منتخب بيشتر بوددانشكده

 انجام "هاي كشاورزي در ايران از اصول كشاورزي پايدارارزيابي ميزان آگاهي دانشجويان رشته"

اختالف بين دانشگاههاي تحت بررسي از نظر درصد پاسخهاي  آنكه با وجودنشان داد  نتايج ند،داد

يد ؤ مختلف مهايالؤيانگين پاسخهاي صحيح به سدار بود، مقايسه ميانگين كل و نيز ماصحيح معن

مقايسه  .پايين بودن آگاهي دانشجويان كليه دانشگاهها از مفاهيم و كاربردهاي كشاورزي پايدار است

ميزان آگاهي دانشجويان برحسب رشته تحصيلي در همين پژوهش انجام شد كه نتايج گزارش نشان 

طوري ه، باستدار اشجويان از اصول كشاورزي پايدار معنداد تأثير رشته تحصيلي بر ميزان آگاهي دان

 اعم از مفاهيم و هاالؤ كليه سهبهاي زراعت و باغباني بيشترين پاسخ صحيح را كه دانشجويان رشته
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هاي يك از رشته هيچباره درصد كل پاسخهاي صحيح دراين، با وجود . داده بودندكاربردها كسب 

  ]. 37[ درصد نرسيد50تحصيلي به 

  

   پژوهشهايالؤاهداف و س .4

هاي  هدف كلي از پژوهش حاضر ارزيابي تناسب برنامه درسي تدوين شده زيست محيطي در رشته

در چارچوب اين . مهندسي عمران، معماري و كشاورزي با معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي بود

 :د زير اقدام شهايالؤهدف، به طرح و بررسي س

ول زيست محيطي در محتواي تدوين شده دروس محيط زيست آيا بين ميزان اهميت اص •

هاي مهندسي عمران، معماري و كشاورزي و معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي رشته

 تفاوت معناداري وجود دارد؟ 

يا بين ميزان اهميت اصول زيست محيطي در محتواي دروس اجرا شده محيط زيست آ •

ورزي و معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي هاي مهندسي عمران، معماري و كشارشته

 تفاوت معناداري وجود دارد؟ 

هاي ميزان اهميت اصول زيست محيطي دروس محيط زيست از نظر دانشجويان رشته بين ياآ •

مهندسي عمران، معماري و كشاورزي و اهميت اين اصول در معيارهاي توسعه پايدار زيست 

  محيطي تفاوت معناداري دارد؟ 

 

   ابزار پژوهشروش و .5

هاي  ارزيابي تناسب برنامه درسي تدوين شده زيست محيطي در رشته؛ يعني پژوهشهدفبا توجه به 

مهندسي عمران، معماري و كشاورزي با معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي در دانشگاه شيراز، 

جامعه . بودي و كيفي  و داراي دو قسمت كمانتخاب شدروش پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي 

 دانشجوي 1900جامعه دانشجويان شامل . بودند انادتآماري پژوهش دو گروه شامل دانشجويان و اس

براي انتخاب اين . بودكارشناسي سه دانشكده عمران، معماري و كشاورزي دانشگاه شيراز دوره 

منظور به. دند دانشجو انتخاب ش320اي استفاده شد كه تعداد گيري خوشهدانشجويان از روش نمونه

هايي كه دروس مرتبط با محيط زيست را در ي از گروهي از دانشجويان رشتهآوري اطالعات كمجمع

هاي عمران،  رشتهانادت نفر از اس20گروه دوم شامل. دشست برنامه درسي خود داشتند، استفاده فهر

ي كل شماري صورت معماري و كشاورزي دانشگاه شيراز بودند كه به دليل محدوديت جامعه آمار

براي سنجش ميزان تناسب برنامه درسي تدوين شده زيست محيطي سه رشته مهندسي . گرفت

 مصاحبه از طريقصورت حضوري و  اين سه رشته بهاندتاعمران، مهندسي معماري و كشاورزي از اس
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ارنگي گانه توسعه پايدار محيط زيست دانشگاه كبندي اصول هفتخواسته شد تا بر اساس اولويت

براي محاسبه روايي . دكننرا از نظر اهميت مشخص ) 1997-1999(ي رزهيلمن سسه فناورؤملون و م

پايايي آن نيز با استفاده . شدييد أ تنيزروايي صوري آن و ظران استفاده ناين مصاحبه از ديدگاه صاحب

براي . االي آن بود گزارش شد كه نشان دهنده پايايي ب96/0و ضريب آن  از آلفاي كرونباخ محاسبه

 اول هايالؤسبه دادن براي پاسخ .  توصيفي و استنباطي بهره گرفته شدها از آمارتجزيه و تحليل داده

 دوم و سوم از آزمون تي تك نمونه اي هايالؤاز آمار توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار و س

  .استفاده شد

 

  پژوهشهاي يافته .6

صول زيست محيطي در محتواي تدوين شده دروس محيط زيست آيا بين ميزان اهميت ا. 1سؤال 

هاي مهندسي عمران، معماري و كشاورزي و معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي تفاوت رشته

  معناداري وجود دارد؟ 

، "ي زيست محيطيرعايت توازن بين مباحث كيفي و كم"، مقايسه اهميت اصول 1با توجه به جدول 

روشهاي "، "جويي در انرژي زيست محيطيروشهاي صرفه"، "گيري در تصميممندمنگري نظاجامع"

طراحي دروس "، " ارزشهاي اخالقييتدوين چارچوبي براي القا" ،"كاهش آلودگي زيست محيطي

وجه به ت"، "گونهگيري ريسكتوجه به دروس در تصميم"، "گيريآموزش تفكر انتقادي براي تصميم

، در محتواي دروس "گيري مقرراتيتوجه به دروس در تصميم" و "يگيري اقتصاددروس در تصميم

تدوين شده محيط زيست با اهميت اين اصول در معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي، نشان داد 

تر از ميانگين اهميت آن در كه ميانگين اهميت اين اصل در محتواي دروس تدوين شده پايين

ي است كه به اصول كمتردهنده اهميت  و اين نشاناست معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي

گانه زيست محيطي در دروس تدوين شده مربوط به محيط زيست در مقايسه با اهميت اين هفت

  . شوداصول در معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي داده مي

 

 

 

 

 

 

 



  ...هاي مهندسي عمران، معماري و ارزيابي تناسب برنامه درسي تدوين شده زيست محيطي در رشته 

    

�� 

 اين   زيست با اهميتميزان اهميت اصول زيست محيطي در محتواي دروس تدوين شده محيط: 1جدول 

  هاي عمران، معماري و كشاورزياصول در  معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي در رشته

تدوين چارچوبي 

ارزشهاي ي براي القا

 اخالقي

روشهاي كاهش 

آلودگي زيست 

 محيطي

جويي روشهاي صرفه

در انرژي زيست 

 محيطي

مند مجامع نگري نظا

 گيريدر تصميم

رعايت توازن بين 

اهيم كيفي و مف

يكم 

 هاگويه

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

 وضعيت

 مطلوب 7/4 47/0 5/4 53/0 7/4 47/0 8/4 41/0 7/4 47/0

 موجود 30/2 80/0 5/2 19/1 30/2 03/1 60/2 14/1 90/1 96/0

 كل

ه دروس در توجه ب

 مقرراتيگيري تصميم

توجه به دروس در 

 رفتاريگيري تصميم

توجه به دروس در 

 اقتصاديگيري تصميم

توجه به دروس در 

  گيريتصميم

 گونهريسك

طراحي دروس آموزش 

تفكر انتقادي براي 

 گيريتصميم

توجه به دروس در 

گيري تصميم

 مقرراتي

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ينميانگ

انحراف 

 معيار

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 وضعيت

 مطلوب 5/4 68/0 4/4 50/0 9/4 30/0 5/4 68/0 9/4 30/0

 موجود 80/1 76/0 45/2 19/1 90/1 85/0 90/1 71/0 40/2 23/1

 كل

  

شده محيط زيست آيا بين ميزان اهميت اصول زيست محيطي در محتواي دروس اجرا . 2سؤال 

هاي مهندسي عمران، معماري و كشاورزي و معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي تفاوت رشته

  معناداري وجود دارد؟ 

، "ي زيست محيطيرعايت توازن بين مباحث كيفي و كم"، مقايسه اهميت اصول 2با توجه  به جدول 

روشهاي كاهش " ،"ي زيست محيطيروشهاي كاهش آلودگ"، "گيريمند در تصميممنگري نظاجامع"

طراحي دروس آموزش "، " ارزشهاي اخالقييتدوين چارچوبي براي القا"، "آلودگي زيست محيطي

توجه به دروس "، "گونهگيري ريسك توجه به دروس در تصميم"، "گيريتفكر انتقادي براي تصميم

، در مرحله اجراي دروس با "گيري مقرراتيتوجه به دروس در تصميم" و "گيري اقتصاديدر تصميم

معيارهاي توسعه پايدار مشخص شد كه ميانگين اهميت اين اصول در مرحله اجراي دروس مرتبط با 

 و تفاوت استتر از ميانگين اهميت آن در معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي محيط زيست پايين
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تري كمدهنده اهميت  اين نشانمعناداري بين ميانگين اهميت اين اصول در دو وضعيت وجود دارد و

گانه زيست محيطي در دروس اجرا شده مربوط به محيط زيست در مقايسه با است كه به اصول هفت

 . شودمي داده اهميت اين اصول در معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي

  

 اين ميزان اهميت اصول زيست محيطي در محتواي دروس اجرا شده محيط زيست با اهميت: 2جدول 

  معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي رشته اي عمران معماري، كشاورزي اصول در

  

اصول توسعه 

پايدار زيست 

  محيطي

 

 ميانگين تعداد
انحراف 

 استاندارد

ميانگين 

 معيار
 Tمقدار

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

رعايت توازن بين 

مفاهيم كيفي و 

يكم 

387 98/2 80/0 70/4 01/42 386 0001/0 

- جامع نگري نظام

- ند در تصميمم

 گيري

  

387  

 

44/2 30/1 50/4 88/30 386 0001/0 

- روشهاي صرفه

جويي در انرژي 

 زيست محيطي

387 58/2 10/1 70/4 56/37 386 0001/0 

روشهاي كاهش 

آلودگي زيست 

 محيطي

387 78/2 99/0 80/4 96/39 386 0001/0 

تدوين چارچوبي 

 يبراي القا

 ارزشهاي اخالقي

  

387  

 

64/2 07/1 70/4 61/37 386 0001/0 
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طراحي دروس 

آموزش تفكر 

انتقادي براي 

 گيريتصميم

387 59/2 36/1 50/4 43/27 386 0001/0 

توجه به دروس در 

گيري تصميم

 گونهريسك

387 51/2 19/1 40/4 10/31 386 0001/0 

توجه به دروس در 

گيري تصميم

 اقتصادي

387 66/2 12/1 90/4 97/38 386 0001/0 

توجه به دروس در 

گيري تصميم

 رفتاري

387 62/2 37/1 50/4 93/26 386 0001/0 

توجه به دروس در 

گيري تصميم

 مقرراتي

387 44/2 29/1 90/4 45/37 386 0001/0 

 

- نظر دانشجويان رشتهل زيست محيطي دروس محيط زيست از آيا بين ميزان اهميت اصو. 3سؤال 

ري و كشاورزي و اهميت اين اصول در معيارهاي توسعه پايدار زيست هاي مهندسي عمران، معما

  محيطي تفاوت معناداري دارد؟ 

ي زيست رعايت توازن بين مباحث كيفي و كم"، مقايسه اهميت اصول 3با توجه به جدول 

، "جويي در انرژي زيست محيطيوشهاي صرفهر"، "گيريند در تصميممنگري نظامجامع"، "محيطي

طراحي "، " ارزشهاي اخالقييتدوين چارچوبي براي القا"، " كاهش آلودگي زيست محيطيروشهاي"

، "گونهگيري ريسكتوجه به دروس در تصميم"، "گيريدروس آموزش تفكر انتقادي براي تصميم

، در مقايسه "يگيري مقرراتتوجه به دروس در تصميم" و "گيري اقتصاديتوجه به دروس در تصميم"

ده دانشجويان با معيارهاي توسعه پايدار، مشخص شد كه ميانگين اهميت اين اصول تجارب كسب ش

 و استتر از ميانگين اهميت آن در معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي از نظر دانشجويان پايين

اهميت  دهندهتفاوت معناداري بين ميانگين اهميت اين اصول در دو وضعيت وجود دارد و اين نشان

گانه زيست محيطي در دروس تجربه شده مربوط به محيط زيست در ست كه به اصول هفتتري اكم

  .شودمقايسه با اهميت اين اصول در معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي داده مي
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  تجارب فراگيران از ميزان اهميت اصول زيست محيطي دروس مرتبط با محيط زيست در: 3جدول 

ماري و كشاورزي و اهميت اين اصول در معيارهاي توسعه پايدار زيست كارشناسي عمران، مع رشته هاي

  محيطي

اصول توسعه پايدار زيست 

 محيطي
 ميانگين تعداد

انحراف 

 استاندارد

ميانگين 

 معيار
 درجه آزادي Tمقدار

سطح 

 معناداري

رعايت توازن بين مفاهيم 

يكيفي و كم 
152 67/3 11/1 7/4 32/11 151 0001/0 

مند در مظاجامع نگري ن

 گيريتصميم

  

152  

 

38/3 92/0 5/4 76/14 151 0001/0 

جويي در انرژي روشهاي صرفه

 زيست محيطي
152 33/3 99/0 7/4 88/16 151 0001/0 

روشهاي كاهش آلودگي 

 زيست محيطي
151 48/3 96/0 8/4 76/16 150 0001/0 

 يتدوين چارچوبي براي القا

 ارزشهاي اخالقي
150 25/3 006/1 7/4 63/17 149 0001/0 

طراحي دروس آموزش تفكر 

 گيريانتقادي براي تصميم
152 13/3 02/1 5/4 40/14 151 0001/0 

- توجه به دروس در تصميم

  گونه-گيري ريسك
151 16/3 98/0 4/4 33/15 150 0001/0 

- توجه به دروس در تصميم

 گيري اقتصادي
152 34/3 95/0 9/4 96/19 151 0001/0 

  دروس درتوجه به 

 تصميم گيري رفتاري
151 2/3 93/0 5/4 04/17 150 0001/0 

  توجه به دروس در

 گيري مقرراتيتصميم
152 2/3 99/0 9/4 93/20 151 0001/0 
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  گيرينتيجه .7

 كه در ارزيابي ميزان اهميت اصول زيست محيطي در كردتوان چنين بيان بندي نهايي ميدر جمع

 انادتهاي عمران، معماري و كشاورزي در بين اسيست در رشتهمحتواي دروس تدوين شده محيط ز

 است كه در ميان سه رشته عمران، معماري و آن نشان دهنده دست آمده نتايج به،اين سه رشته

دليل  ماهيت و طبيعت رشته است، اما به،كندكشاورزي آنچه ميزان اهميت زيرمقياسها را مشخص مي

 ،توجه به كليه زيرمقياسهاي اصول توسعه پايدار زيست محيطياهميت موضوع محيط زيست و لزوم 

تر از حد كمتوجه . هاي عمران، معماري و كشاورزي رعايت نشده است در رشتهمطلوبطور اين امر به

انتظار به معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي هنگام تدوين، اجرا و بررسي تجارب به محتواي 

يد ؤ و دانشجويان مانادتر اسديدگاههاي بيشتآوري  و نتايج جمعدروس مرتبط با محيط زيست است

 بر طبق نتايج ارائه شده از ميزان تناسب دروس اجرا شده مرتبط با محيط ،همچنين. استاين قضيه 

هاي زيست با معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي در بين دانشجويان سال يك، دو و سه رشته

 كه كليه ميانگينهاي ابعاد دروس اجرا شده از كردتوان چنين بيان عمران، معماري و كشاورزي مي

له ئ اين مس،لذا. تر بود و نيز تناسب چنداني ميان اين دو مشاهده نشدمعيارهاي توسعه پايدار پايين

از ارزيابي دست آمده به تناسب نتايج ،از سوي ديگر. ريزان قرار گيردمدنظر كارشناسان و برنامهد باي

هاي اصول زيست محيطي دروس مرتبط با محيط زيست در رشته اهميت ميزان از فراگيران اربتج بين

 عمران، معماري و كشاورزي و اهميت اين اصول در معيارهاي توسعه پايدار  مهندسيكارشناسي

دهنده عمران، معماري و كشاورزي نشانمهندسي زيست محيطي دانشجويان سال آخر سه رشته 

 و تناسبي ميان تجارب فراگيران در استهاي زيست محيطي لفهؤين آنان از مميزان آگاهي پاي

 ،بنابراين. محتواي دروس مرتبط با محيط زيست و معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي وجود ندارد

هاي مهندسي عمران، معماري و كشاورزي  رشتهانادتريزان و اس و برنامه،شود كارشناسانتوصيه مي

  . نشان دهندتوجه بيشتري وس اين سه رشته به معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي در تدوين در

 

  محدوديتها

 محدوديتهاي كاربردي. الف

 عالقگيند و اظهار بينداشتمصاحبه همكاري الزم را براي شركت در  انادت اس ازبرخي •

   .كردندمي
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دادن نبودن آنها انجام دليل در دسترس  مورد نظر پژوهش محدود بود و بهانادتجامعه اس •

سختي آوري فرمهاي مصاحبه به جمع،لذا. كردمصاحبه با آنان يك فرايند طوالني را طلب مي

  . صورت پذيرفت

 

 پژوهشي محدوديتهاي. ب

 از بعد برنامه درسي فقط پيچيده و چند بعدي است كه در تحقيق حاضر بسيارمحيطي له زيستئمس

اي در  عوامل متعدد ديگري نيز وجود دارند كه نقش تعيين كنندهبديهي است كه. به آن پرداخته شد

 قدرت نداشتندليل محدوديت زمان و محيطي دارند كه در تحقيق حاضر بهتوسعه پايدار زيست

  . ها به آنان پرداخته نشدآوري اطالعات در اين حوزهاجرايي محقق براي جمع

  اهپيشنهاد  

   كاربرديياهپيشنهاد  ـالف

 .جامعهدر محيطي در دانشگاه و ترويج آن هاي زيستسمينارها و كنفرانسبرگزاري  •

  زيست در ميان افراد جامعه و توسعه و گسترش مهارت و آگاهيهاي حفظ و نگهداشت محيط •

 .ن دانشجوياخصوصهب

هاي دانشگاهي كه با محيط زيست محيطي در رشتههاي درسي زيست به برنامهبيشترتوجه  •

ارگيري عملي از دانشجويان به منظور توسعه فرهنگ حفظ كالزم براي بهمكانات ارتبط هستند و م

   .منابع طبيعي

ريزيهاي درسي مرتبط برنامهبراي زيست  مجرب و متخصص در زمينه محيطانادتاسكارگيري به •

  .محيطيبا مسائل زيست

 مركز آموزش صورت بروشور درمحيطي به توسعه پايدار زيستاصولست فهرارائه نتايج و  •

  .ها براي مطالعه دانشجويان و حتي كارشناسان آموزشيدانشكده

 . محيطياحداث مركز سنجش آگاهي از مطالعات زيست •
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  پژوهشيياهپيشنهاد  ـب

 .باالتر هم مشابه اين پژوهش انجام شود تكميلي آموزشي هايدر دوره •

 .شته بررسي شوداين اصول در اين سه رنشدن ساير علل و عوامل رعايت  •

 .محيطي بررسي شودروشهاي آموزش معيارهاي توسعه پايدار زيست •

 . نتايج آن با يكديگر مقايسه شوداين پژوهش در ساير دانشگاههاي ديگر انجام و •

 .دشو بررسي زيستر سازمانهاي مرتبط با محيطبيشتموضوعات مرتبط با پژوهش حاضر در ميان  •

از ابعاد معيارهاي توسعه پايدار به صورت مجزا بررسي كدام  هردر آنها  پژوهشهايي كه جرايا •

 .شود

  

�	
��    
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