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هاي شدن در فعالیتدلیل اهمیت آن در آینده شغلی آنها و درگیر ههاي مهندسی بمحیطی رشتهتعیین دقیق سطح دانش زیست :چکیده

هاي مهندسی در دانشگاه دانشجویان رشته محیطیزیست دانش سطح ارزیابی به پژوهش در این. زیست حائز اهمیت استمرتبط با محیط

  ايطبقه گیرينمونه روش دانشگاه با دانشجویان از نفر 360آماري از  این رابطه پیمایش در. صنعتی سهند تبریز پرداخته شده است

ارزیابی با استفاده از یک پرسشنامه . عمل آمدهتفکیک جنسیت بارشد بهکارشناسی مقاطع کارشناسی و  دانشکده مهندسی دانشگاه در ه ساز

 از دانشجویان فاقد سطح درصد5/44نتایج نشان داد که . شد  پردازشExcelآماري  افزارنرم از استفاده با حاصل هايپذیرفته و داده انجام

بردن دانش  بررسی، عملکرد دانشگاه را در مورد باالدرصد دانشجویان مورد10در این میان تنها  .زیست هستندز دانش محیطمطلوبی ا

محیطی دانشجویان  دانش زیستياز دانشجویان موردبررسی اذعان داشتند که ارتقادرصد 4/32.  دانشجویان خوب اعالم کردندمحیطیزیست

آمده بر خالف دستنتایج به. زیست دارندبا محیط آشنایی  از دانشجویان تمایل به گذراندن درسدرصد17طابق نتایج م. العاده ضرورت داردفوق

دانشجویان چندان تغییري  محیطیروند رشد تحصیلی دانشجویان نشان داد که با ارتقاي مقطع تحصیلی دانشجویان، سطح دانش زیست

محیطی ن دانشگاه باشد تا در جهت بهبود عملکرد دانشگاه در زمینه افزایش آگاهی زیستمسئوالتواند هشداري براي کند که این مینمی

. گام بردارند،استدانشجویان که امروزه یکی از مسائل اساسی مورد بحث در دوران صنعتی 
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 مقدمه .1

 طبیعی منابع و زیستمحیط بر ناپذیريجبران پیامدهاي انسان هايفعالیت اخیر قرن درخالل

 جمعیت و طبیعی هايزمین، سیستم منابع علیه اهتهدید اهمیت و شدت که همچنان. است گذاشته

 در که مسئولیتی اياز در افراد جانبههمه و گسترده آموزش به است، نیاز شده آشکارتر و بیشتر جهان

هاي آگاهی سطح افزایش و زیستمحیط آموزش. است شده ترمحسوس دارند، نیز زیستمحیط برابر

 و زیستنابودي محیط پرشتاب حرکت ن کردمتوقف توسعه، برايحالدر کشورهاي در ویژهعمومی، به

 از محافظت بر ضرورت جامعه افراد یکایک چنانچه. شودمی قلمداد ثرؤم و جدي حلیراه طبیعت

 از طرف دیگر .برداشت پایدار توسعه راستاي در بلند هاییگام توانیابند، می آگاهی زیستمحیط

 د، نبودِوشمی طبیعی ذخایر رفتن بین از و طبیعت تخریب باعث که عاملی ترینمهم گفت بتوان شاید

 درباره گام ترینمهم و ولینا بگوییم اگر نیست اغراق است و بخش این در مناسب تفکر و آموزش

  .است سازيفرهنگ و مردم هايآگاهی سطح بردن باال کشور در زیستمحیط

 زیستمحیط دهد،  آموزشمی تشکیل را جمعیت درصد بیشترین آن جوان نسل که ،ما کشور در

 شتهدا پایدار توسعه اهداف به رسیدن و محیطیزیست فرهنگ تقویت در توجهیقابل ثیرأت تواندمی

خصوص همحیطی براي دانشجویان بهاي زیست سطح آگاهیي آموزش و ارتقا،در این میان. باشد

 بسیار ،که متولیان اصلی توسعه صنعتی کشور در آینده هستند ،هاي مهندسیدانشجویان رشته

زیست و انجام محیطاز اصول حفاظت نسبت به  عدم آگاهی آنها ممکن است چرا که .ضروري است

در این . ناپذیري را سبب شود ضررهاي جبران،زیستهاي مهندسی در راستاي تخریب محیطفعالیت

 و رسالت مهمی دارند ،کشور پژوهش و آموزش متولی هايبخش تریناصلیعنوان بهها میان دانشگاه

ر را د دانشجویان رفتار و نگرش تغییر براي الزم مناسب، آگاهی هايآموزش ارائه با رودمی انتظار

آگاه به  کارشناسان مهندسی، تربیت آموزش لذا درکنار.  کنندفراهم زیستمحیط از حمایتجهت 

شایگان و ( است ضروري و اساسی بسیار محیطیزیست هايآلودگی کنترل براي زیستمسائل محیط

  ).1381همکاران، 

 تغییر در ثرمؤ عاملی محیطیزیست دانش گرچه که اندداده نشان گذشته طورکلی، مطالعاتبه

 متفاوت مختلف عوامل بـرحسـب محیطـیزیست دانش سطح  ولی؛شودمی محسوب دانشجویان رفتار

 از  نفر539محیطی زیست آموزش بـر مؤثر عوامل بررسی با) 2011(مثال، آکوموالف  عنوانبه. است

ه مربوط مشکالت و زیستمحیط به نسبت دانشـجویان نگـرش که دریافت نیجریه در دانشجویان وب آن ـب  مطـل

ن ،همچنـین. نیسـت  آموزشـی سسـهؤم  نوع ووالدین آموزش سطح و جنسیت که به این نتیجه رسید محقـق اـی

ـأثیري ر ت ـاهی ـب   .است نداشته دانشجویان محیطیزیسـت نگرش و آگ
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ایــن، تیکســوز بر عــالوه
1

 ايـ رفتارهـرش،ـواد، نگـس زانـمی یـبررس به نیز )2011( ارانـو همک 

 وزشـآمـ از سـپ و آمـوزش از شـپی دوره در یـشیم دانشکده دانشجویان از نفـر 60محیطـی  زیسـت

 ارـرفت و رشـش، نگـدان در دارامعن هايتفاوت از حاکی مذکور تحقیق از حاصل نتایج. پرداختند محیطـیزیسـت

  .بود دانشجویان محیطیزیست

کوزي
2

 دریافتند دانشجویان محیطیزیست آگاهی میزان بررسی با کیهتر در) 2011( و همکاران 

 محل دانشکده نوع و جنسیت برحسب محیطیزیست آگـاهی و زیستمحیط به نسبت حساسیت که

بودند،  برخوردار محیطیزیست حساسیت و سواد، آگاهی از که افرادي و است متفاوت تحصیل

 توصیه بردهنام بنابراین، محققان.  کنندمقابله یطیمحزیست مشکالت بـا نحـو بهتـرین به توانستند

 با مقابله و شناسایی در دانشجویان آموزش براي روش ترینمهم محیطیزیست آمـوزش کـه ندکرد

اُگوز .استترکیه  در محیطیزیست مشـکالت
3 

 هکهستند  دیگـري محققان جمله از. )2010 (و همکاران

محیطی زیست آگاهی سطح محققان این. استپرداختند،  دانشجویان محیطیزیست آگـاهی سـطح لهئمسـ بـه

 اي، مهندسیمنطقه و شهري ریـزيمعماري، برنامـه مختلف هايدانشکده دانشجویان از  نفر212

 رغمعلی داد نشان مذکور تحقیق نتایج. دادنـد قـرار بررسی مورد را) ترکیه(آنکارا  در زیستمحیط

 گذرانند، امامی زیستمحیط با رابطه در را زیادي درسـی جویان واحـدهايدانشـ از بسـیاري اینکه

 بوده انتظار مورد سطح از ترپایین شانپذیريمسؤولیت و محدود محیطـیزیسـت لئمسا از شانآگاهی

 والـدین تحصـیالت میزان با دانش میزان این که داد نشان تحقیقاین  ایـن، نتیجه بـر عـالوه. اسـت

 در آنچـه. است نشده دیده چهارم و اول سال دانشجویان بین نیز تفاوتی و ردندا ارتباطی ـجویاندانش

 به تواندنمی یـانتزاع آموزش داشتن صرف که است این است توجه جالبش ـ و همکاراناُگوز قـتحقی

  .شود منجر رفتار در تغییر

وداك تحقیـق ـب
ـارانش  و 4 ی ـمحیطزیست ايـرفتاره و نگرش بر مؤثر عوامل بررسـی در) 2005(همک

 نگرش که بردند پی تحقیق، محققان این در. است توجه قابل زمینه این در ترکیه دانشگاه دانشجویان از  نفر240

 جـ، نتـایهمچنین. است متفاوت دانشجویان سکونت محل و جنسیت برحسب محیطیزیست رفتارهاي و

  .داشـتند زیسـتمحـیط به نسبت بیشتري غهدغد اول سال دانشجویان که داد نشان تحقیق
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در تحقیـق اُگودولونـوا
1 

 نفـر از دانشـجویان 418محیطی در بررسی میزان دانش زیست) 1997(

که سطح  در نیجریه نشـان داده شده) علـوم طبیعی، علوم اجتماعی و هنر(هـاي مختلف دانشـکده

  .رحسـب جنسـیت ایـن دانـش متفاوت استمحیطی دانشجویان نسبتاً باال است و بـدانش زیست

محیطی دانشجویان و ارتباط آن با در ایران نیز تحقیقاتی در ارتباط با سنجش سطح دانش زیست

 و نگرش بررسی در) 1391( همکارانش صالحی و ،عنوان نمونههب. برخی عوامل انجام شده است

 میـانگین کـه دریافتنـد مازندران ناستا دولتـی هايدانشگاه دانشجویان محیطیزیست رفتارهاي

 طول و است پایین نسبتاًکشور  شمال هايدانشگاه دانشـجویان محیطـیزیسـت رفتارهـاي و نگـرش

   .ردندا دانشجویان محیطیزیست نگرش و رفتار بـر تـأثیري دانشگاه در تحصیل هايسال

ش میان رابطه بررسی به) 1386 (همچنین در تحقیق دیگري فردوسی و همکارانش  و محیطیزیسـت داـن

 نشان داد که تفاوت نتایج. پرداخته شد دانشجویان میان در محیط از محافظت رفتارهاي با هانگرش

 گذرانده زیستمحیط زمینه در را واحدهایی که ،دانشجویانی رفتارهاي و هانگرش بـین معناداري

 نگذرانـده را واحدها ایـن کـه دانشـجویانی و) طبیعـی جغرافیـاي و محیط بهداشـت رشـته(بودنـد 

  .وجود دارد ،)روانشناسـی و تـاریخ(بودنـد 

 سه در تهران دانشگاه دانشجویان از  نفر300محیطی زیست هايآگاهی سطح) 1390(حمیدیان 

 زن مقطع، دانشجویان هر در که داد قرار بررسی مورد را يدکتر و ارشد کارشناسی، کارشناسی مقطع

 ازدرصد 84که  داد نشان آمدهدستبه نتایج. گرفتند قرار پرسش مورد مساوي تعداد به مرد و

 به چندانی توجه آنهادرصد 86همچنین  .هستند زیستمحیط دانش از مطلوبی سطح فاقد دانشجویان

 مداوم طوربه را محیطیزیست خبرهاي که اندکرده بیان دانشجویان ازدرصد 81. ندارند زیستمحیط

 در این .دارند عضویت زیستمحیط حامی هايگروه در دانشجویان ازدرصد 3تنها . کنندنمی دنبال

این  مطابق. دهندمی تذکر زیستمحیط از حفاظت براي دیگران به آنها ازدرصد 88که  است حالی

 آنها  ازدرصد75 همچنین. دارند زیستمحیط با آشنایی درس گذراندن به تمایل دانشجویان ازدرصد 53نتایج، 

 تحصیلی مقطع ارتقاي با دهدمی نشان نتایج. هستند زیستمحیط آموزش هايدوره در شرکت به مایل

 دانشجویان همچنین .یابدمی افزایش محیطیزیست آگاهی و دانش نیز و محیطیزیست فرهنگ دانشجویان، سطح

  .دارند قرار باالتري سطح در مرد اندانشجوی به نسبت زیستمحیطی آگاهی و اخالق دانش، نظر اززن 

ابتی الگوي هیچ دهدمی نشان گذشته تحقیقات کلی، نتایج طور به راي ـث  محیطیزیست سواد سـطح ـب

 دانشجویان محیطیزیست دانش دیگـر، میـزان عبارت به .ندارد وجود عالی آموزش مراکز دانشجویان

 هر در تا است  الزمآنان محیطیزیست سواد میزان از آگاهی براي و است متفاوت مختلف متغییرهاي برحسب

 ارائه و صحیح ریزيبرنامه هرگونه که آنجایی  از.پذیرد صورت مستقلی تحقیق جغرافیایی محدوده و منطقه

____________________________________________________________________ 
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 شـدان حـسط یـارزیاب به شـپژوه است، این موجود وضع از آگاهی و شناخت مفید، نیازمند هايآموزش

آموختن مباحث مندي و آنها را بهههاي مهندسی پرداخته و نگرش، تمایل و عالقتهرش دانشجویان محیطیزیست

 پرسش سه به پاسخگویی حاضر انجام تحقیق از هدف واقع، در. محیطی مورد سنجش قرار داده استزیست

  :است ذیل اساسی

 است؟ در چه سطحی دانشجویان محیطیزیست دانش میزان 

 محیطی دانشجویان مفید ت در افزایش سطح اگاهی زیستآیا آموزش دانشگاهی توانسته اس

 .مندي دانشجویان را در این زمینه برآورده کنده و عالقاشدب

 کنندمحیطی را چگونه ارزیابی میهاي زیستدانشجویان نیاز خود به داشتن آموزش. 

 

  تحقیق روش .2

 .ذیرفتپ صـورت نامهسشپر از هتفاداس اب آن اتاطالع ردآوريگ و شده انجام پیمایش روش به حاضر پژوهش

در . شد پرداخته پرسشنامه طراحی به کشور در زیستمحیط آموزش وضعیت تبیین و مطالعه از پس

 13موردنظر   پرسشنامه،طور که مشخص استهمان. ه استشد پرسشنامه مورداستفاده ارائه 1شکل 

 نظر در دانشجویان سواد حسط و آگاهی میزان سنجش براي  پرسش10 که دارد ايچهارگزینه پرسش

 محیطیزیست آگاهی افزایش جهت در دانشگاه عملکرد مورد در دیگر  پرسش3و  شده گرفته

 معدن شیمی، مهندسی مهندسی هايرشته دانشجویان حاضر تحقیق آماري جامعه.  استدانشجویان

 در که ندهست ارشد کارشناسی کارشناسی و مقاطع در تبریز سهند صنعتی دانشگاه برق مهندسی و

 جغرافیـاي گسـتردگی وجـود بـا. اندبوده تحصیل به مشغول دانشگاه این در 95ـ96تحصیلی سال

کـوکران  فرمـول براي تعیین نمونه آماري از. شد استفاده ايهطبق گیرينمونه روش آماري، از جامعـه

 آماري نمونه وانـعنبه رـ نف342داد ـ، تعدرصد95سطح اطمینان اي طبقهد که با شاستفاده ) 1معادله (

 تعداد حصول از اطمینان برايذکر است که هالزم ب. دـش داده شـافزای  نفر360به  تعداد این شدند که انتخاب

 120انتخاب ( شدهبنديطبقه صورتبه گیرينمونه عمل موردتحقیق دانشکده سه از یک هر در الزم نمونه

 نظر از بررسی مورد دانشجویان درصد1/42ن جمعیت آماري از میا. د شانجام) دانشکده هر از نفر

 مقطع در  درصد2/63و  ارشد مقطع در دانشجویان درصد8/36حدود   هستند وزنجنسیت 

 در حضور سال تفکیک به دانشجویان کارشناسی مقطع در .مورد ارزیابی قرار گرفتند کارشناسی

 از پرسشنامه اعتبار سنجش براي شدند و ابانتخ پرسش براي سال هر از مساوي صورتبه دانشگاه

  .شد استفاده صـوري اعتبـار
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)1( 

 
، )Z( استاندارد واحد نرمال متغیر ، مقدار)N( آماري جمعیت  حجم،)n( نمونه حجم این فرمول در

 اشتباه  و مقدار)q( معین صفت فاقد جمعیت از ، نسبتی)p( معین صفت داراي جمعیت از نسبتی

  ). 1977کوکران، ( هستند )d( طاخ درصد ا مجازي
  باسمه تعالی

 گیري صحیح، لطفاًبا توجه به حفظ اعتبار علمی این نظرسنجی و نتیجه: دانشجوي عزیز

  . نظرسنجی را تکمیل فرماییدهايپرسشبا دقت 

  کارشناسی       ارشد:   مقطع تحصیلی

  مرد         زن:    جنسیت

        دوم        سوم     چهارماول  :  سال حضور در دانشگاه

 مهندسی شیمی       مهندسی برق        مهندسی معدن:   رشته

 : گزینه صحیح را عالمت بزنیدلطفاً

 زیست شامل کدامیک از موارد زیر است؟حفاظت از محیط - 1

  خاك، آب و هوا ـ    ب  ها، جانوران و گیاهان        انسان ـالف

  همه موارد ـ       د  ها       ها و جادهها، پلان ساختم ـج          

  

  ترین منبع آلودگی هوا در شهرها  کدام است ؟مهم -2

 ها کامیون ـ خودروهاي سواري             ب ـالف

  ها اتوبوس ـ        د  ها          موتورسیکلت ـج          

  ها کدام است؟آلودگی مهم داخل ساختمان -3

  مونوکسیدکربن ـ     ب           د سیگار        دو ـالف   

   دي اکسیدکربن ـ  د          ازن                        ـج   

  زن کدام آالینده است؟ترین عامل تخریب الیه اّمهم -4

 اکسیدکربن دي ـ             ب         متان          ـالف   

   الف و ب ـ   د              هاکلروفلئور کربن  ـج   

 ریزگردها با کدام روش قابل حذف هستند ؟ -5

  بارش باران ـ وزش باد                    ب ـالف 

   ب و ج ـ کاشت گیاهان                   د ـج 

  ها سبب تولید کدام آالینده می گردد ؟احتراق ناقص سوخت -6

 کربن مونوکسید ـاکسید کربن                  ب دي ـالف

  ب و ج ـ       د          هیدروکربن ها         ـج

  شود؟اکسیدگوگرد از احتراق کدام سوخت منتشر میعمده آلودگی دي - 7

  بنزین ـ  گاز طبیعی               ب ـ الف

   سوخت مازوت     ـ گازوئیل                    د ـ  ج

 
  وجود کدام ترکیب در بنزین ممنوع شده است؟ -8

ـ  جیوه        ج ـ بنزن        بـ لفا          آزبست ـتترا اتیل سرب          د 

 
  کدام عبارت صحیح نیست؟ -9

  .اي هستندگلخانه گازهاي ترینمهم آب بخار و متان دیاکسیدکربن،  ـ      الف

 . کندمحافظت می خورشید فرابنفش اشعه از را زمین سطح زناّ  الیه ـ       ب

  . مهمترین عامل گرمایش جهانی است اکسیدکربن  انتشار باالي گازديـ        ج

ـ       د   .زن هستندحذف آالینده هاي مخرب الیه اّ به موظف کشورها کیوتو پروتکل  براساس 

  

  بدترین  حادثه زیست محیطی که سبب آلودگی باالي رادیو اکتیو شد در کجا اتفاق افتاد؟ - 10

  چرنوبیل در روسیه ـ       ب پنسیلوانیاي آمریکا     ـالف

   خلیج مکزیکوي آمریکاـ    د                     سونامی ژاپن       ـ ج       

  

:نظر شما درباره  

 زیست محیطی دانشجویان عملکرد دانشگاه در مورد باال بردن دانش: 

  ف  ضعی ـ متوسط            دـ  خوب         ج ـ بسیار خوب        ب ـ  الف      

  

 محیطی دانشجویان دانش زیستيارتقا:  

ـ الف   ضرورت دارد ـ العاده ضرورت دارد             بفوق 

   ضرورتی ندارد     اصالًـ  مفید است ولی ضرورتی ندارد         دـ     ج    

  

  آشنایی با مبانی و فرهنگ  «میزان موافقت با گنجاندن درسی با عنوان 

  :یان براي دانشجو»محیط زیستی

  صفر درصدـ  درصد   د50 ـ  درصد      ج75 ـ  درصد       ب100 ـ  الفا      

  صفحه دوم ـب  صفحه اول ـالف

  شده به دانشجویان در این تحقیق اول و دوم پرسشنامه ارائههايحه صفهايپرسش :1شکل 
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  هاي تحقیقیافته .3

   توصیفی هاي یافته ـالف

 دانشجویان تمام از ايگزینه پرسش چهار 10ی دانشجویان محیط سنجش دانش زیستاساس بر

 جدول هايداده که همانطور.  صحیح به این مفاهیم ارائه شده استپاسخ میزان 1جدول. پرسیده شد

 اختصاص خود به را صحیح هايپاسخ از متوسطی درصـدهاي دانشـجویان ،دهـدمـی نشـان فوق

 گازهاي کاهش به موظف کشورها کیوتو پروتکل اساس رب (17بین  صحیح هايپاسخ دامنه. دادند

- کلروفلئور کربن زناُ تخریب عامل ترینمهم( درصد 8/81و ) هستند جهانی شدن گرم با مقابله براي ايگلخانه

 است اما درصد6/51هاي صحیح حدود پاسخ هرچند متوسط آماري .است داشته  قرار،)هستند 1ها

المللی مشهور در  که یک پیمان بین، دانشجویان از پیمان مهم کیوتورصدد17توجه به نکته که تعداد 

جاي شنایی دارند آ گاهش گازهاي گلخانه براي مقابله با بحران جهانی گرمایش کره زمین است، باره

محیطی ارائه شده  ارزیابی دیدگاه دانشجویان درباره عملکرد دانشگاه در آموزش زیست2در جدول . تعمق دارد

  .  است

  

  محیطی مفاهیم زیستهربااي درگزینهچهارهاي هاي صحیح دانشجویان به پرسشدرصد پاسخ: 1جدول

 درصد پاسخ صحیح پرسش

ها، جانوران، گیاهان، زیست شامل حفاظت از خاك، آب، هوا، انسانحفاظت از محیط

 .شودها میها و جادهها، پلساختمان

6/76 

 3/64 .شهرها خودروهاي سواري هستندترین منبع آلودگی هوا در مهم

 5/53 .آیدها به حساب میدود سیگار آلودگی مهم داخل ساختمان

 8/81 .زن هستندترین عامل تخریب الیه اُمهم هاکلروفلئور کربن

 74 .هایی همچون بارش باران و کاشت گیاهان قابل حذف هستندریزگردها با روش

 3/59 .شودآالینده مونوکسیدکربن میها سبب تولید احتراق ناقص سوخت

 40 .شوداکسیدگوگرد از احتراق سوخت مازوت منتشر میعمده آلودگی دي

 7/49 .وجود ترکیب تترا اتیل سرب در بنزین ممنوع شده است

 مقابله با گرم شدن براياي بر اساس پروتکل کیوتو کشورها موظف به کاهش گازهاي گلخانه

 .جهانی هستند

17 

 3/38 .محیطی که سبب آلودگی باالي رادیواکتیو شد چرنوبیل در روسیه بودترین حادثه زیستبد

____________________________________________________________________ 
 

1. CFC 
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   توزیع فراوانی دیدگاه دانشجویان درباره عملکرد دانشگاه: 2جدول 

بسیار  گویه

 خوب

 ضعیف متوسط خوب

 4/54 9/31 3/9 6/0 محیطی دانشجویانبردن دانش زیست عملکرد دانشگاه در مورد باال

  

دهد که اکثر دانشجویان از عملکرد دانشگاه در خصوص  نشان می2آمده در جدول دستنتایج به

 دیدگاه دانشجویان در ارتباط با 3در جدول . محیطی دانشجویان رضایت ندارندباال بردن دانش زیست

 دهد کهپاسخ دانشجویان نشان می. محیطی دانشجویان ارائه شده استدانش زیست يلزوم ارتقا

 نظر دانشجویان در ارتباط با 4در همین رابطه و جدول . دانند را امري ضروري میایندانشجویان 

   نشان4نتایج حاصل از جدول. زیست پرسیده شده است درسی با محتواي آموزش محیطنگنجاند

 این. زیست ندارنددهد که دانشجویان عالقه چندانی به گنجاندن درس رسمی در ارتباط با محیطمی

زیست، گاه دانشجویان در مورد ضرورت آموزش محیطددی نتیجه گویاي این است که با توجه به

محیطی هایی غیر از ارائه واحد درسی براي باال بردن سطح آگاهی زیست باید بر روي روشدانشگاه عمدتاً

كردفت چاپ ،هابرگزاري همایشهاي فرهنگی،   با برگزاري  برنامهدانشجویان تمرکز کند و مثالً
 و کارهایی از 1

  .کندمحیطی دانشجویان اقدام بردن سطح سواد زیست ین قبیل در جهت باالا

  

 محیطی دانشجویان دانش زیستي توزیع فراوانی دیدگاه دانشجویان درباره ارتقا:3جدول 

العاده فوق گویه

 ضرورت دارد

ضرورت 

 دارد

مفید است ولی 

 ضرورتی ندارد

 ضرورتی اصالً

 ندارد

محیطی  دانش زیستيارتقا

 دانشجویان
5/32 50 14 5/3 

 
  زیستتوزیع فراوانی  میزان موافقت دانشجویان با گذراندن واحد درسی محیط: 4جدول

 صفر درصد  درصد50  درصد75  درصد100 گویه

میزان موافقت با گنجاندن 

محیطی براي  زیستسدر

 دانشجویان

17 6/28 32 4/22 

  

____________________________________________________________________ 
 

   ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»بروشور«برابرنهاد فارسی واژه . 1
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  تنباطیاس هايته ـ یافب

طرفه با  دوtهـا و متناسـب بــا سـطح سـنجش متغیرهـا، از آزمون آماري منظـور تحلیـل دادهبـه

 متغیر میانگین بین دارامعن اختالف ارزیابی براي آزمون این از). 2معادله ( استفاده شد درصد95دقت 

  .دشو می استفاده دوم گروه در آزمون متغیر میانگین با گروه یک در آزمون

)2( 

)2(

)1()1(

21

2
22

2
11






nn

snsn
t

 
  

  . انحراف معیار متغیر اول و دوم هستندو S1  وS2به ترتیب تعداد جامعه آماري و   و n1 و  n2در رابطه فوق 

طور خاص مقدار خطایی است دهد و بهآماري نتایج را نشان می معنادار بودن pآزمون مقدار  در این

از  کمتر p مقدارهاي تعریف این با مطابق. شده وجود داردهدهکه در پذیرفتن معتبر بودن نتایج مشا

لذا براي . داندمی پایین شدهمشاهده هايداده تصادفی بودن را براي احتمال درصد50و درصد 1

ها در بخش زیر نتایج این تحلیل. شودها تصادفی تلقی می اختالف دادهدرصد50تر از گرمقادیر بز

  .اندارائه شده

 براي مقایسه سطح t تجزیه و تحلیل نتایج 5در جدول : مقطع تحصیلی و محیطی دانشجویانزیست نشدا رابطه

طور که نتایج همان. ارشد ارائه شده استکارشناسی گاهی دانشجویان در دو مقطع کارشناسی و آ

 دانشجویان از گروه شده دوسب بین مقادیر نمره میانگین ک،دهدنشان می t آزمون  آماريتحلیلوتجزیه

از نظر سطح آگاهی دانشجویان مقاطع هم لذا تفاوتی .  اختالف معناداري وجود نداردهايپرسش از

  .شوددیده نمیمختلف تحصیلی 

  

  مقطع تحصیلی محیطی دانشجویان وزیست در مورد ارتباط دانش tآماري آزمون  نتیجه تحلیل: 5 جدول

 دار؟امعناختالف  pمقدار  tمقدار  میانگین تعداد مقطع

 1/57 228 کارشناسی 

 7/52 132 ارشدکارشناسی 
 خیر 66/0 45/0

  

هاي صحیح در جدول میانگین درصد پاسخ:  رشته تحصیلی و محیطی دانشجویانزیست دانش رابطه

 اختالف t بر اساس آزمون ،شودطور که مشاهده میهمان. دانشجویان به تفکیک رشته ارائه شده است

بررسی در یک سطح از دهاي مورها وجود ندارد و دانشجویان رشتهن میانگین دادهداري بیمعنا

  .محیطی قرار دارنداطالعات زیست
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 رشته تحصیلی محیطی دانشجویان وزیست در مورد ارتباط دانش tآماري آزمون  نتیجه تحلیل: 6 جدول

 دار؟ااختالف معن pمقدار  tمقدار  میانگین تعداد رشته

 2/57 120 میمهندسی شی

 56 120 مهندسی برق
 خیر 90/0 12/0

 خیر 63/0 48/0 9/53 120 مهندسی معدن

  

نتایج تحلیل ارتباط سطح آگاهی : میزان حضور در دانشگاه و محیطی دانشجویانزیست دانش رابطه

الزم .  ارائه شده است7محیطی دانشجویان کارشناسی و میزان حضور آنها در دانشگاه در جدول زیست

 دانشجویان تمامذکر است براي این معیار سال ورودي دانشجو به دانشگاه مبنا قرار گرفته و هب

محیطی ج بین اطالعات زیستـبر طبق نتای. دـبندي شدناي اول تا چهارم دستهـهی بر اساس سالـکارشناس

دهد که اطالعات  نتیجه نشان میاین. دانشجویان و میزان حضور آنها در دانشگاه ارتباط معناداري وجود ندارد

محیطی دانشجویان مهندسی در طول تحصیل تغییري نکرده و دانشگاه نتوانسته است در این مورد زیست

 .ثر واقع شودؤم

  

میزان حضور در  محیطی دانشجویان وزیست در مورد ارتباط دانش tآماري آزمون  نتیجه تحلیل: 7 جدول

 دانشگاه

 دار؟ااختالف معن pمقدار  tمقدار  ینمیانگ تعداد میزان حضور

 - - - 9/55 57 سال اولی

 خیر 94/0 08/0 7/56 57 سال دومی

 خیر 90/0 13/0 2/57 57 سال سومی

 خیر 75/0 33/0 9/58 57 سال چهارمی

  

محیطی دانشجویان و میزان حضور در دانشگاه بر اساس تفکیک  ارتباط دانش زیست8در جدول 

 .ي دو دانشکده کارشناسی مهندسی برق و مهندسی شیمی ارائه شده استرشته تحصیلی برا
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میزان حضور در  محیطی دانشجویان وزیست در مورد ارتباط دانش tآماري آزمون  نتیجه تحلیل: 8 جدول

  دانشگاه به تفکیک رشته تحصیلی

  دار؟ااختالف معن pمقدار  tمقدار  میانگین تعداد میزان حضور

  برقرشته مهندسی

 - - - 4/54 14 سال اولی

 خیر 78/0 29/0 8/57 14 سال دومی

 خیر 67/0 45/0 0/60 14 سال سومی

 خیر 60/0 53/0 4/60 14 سال چهارمی

 مهندسی شیمی

 - - - 1/56 14 سال اولی

 خیر 96/0 05/0 6/55 14 سال دومی

 خیر 85/0 19/0 9/53 14 سال سومی

 خیر 83/0 22/0 3/58 14 سال چهارمی

  

هاي مورد بررسی محیطی دانشجویان کارشناسی در دانشکدهنتایج حاصل بیانگر این است که سطح اطالعات زیست

هاي باالتر بر اساس حضور در دانشگاه نیز از نظر آماري ثابت بوده و با گذراندن واحدهاي درسی دانشگاه و رسیدن به ترم

  . کندتغییر نمی

 

  گیرينتیجه .4

محیطـی محیطی، نهادهاي مختلفی در ایجاد و ترویج دانش و رفتار زیسـتگـذاري زیستـتاز نظـر سیاس

درواقع، نظـام آمـوزش عـالی یکـی از نهادهایی . استجمله آنها مراکز آموزش عالی  که ازنقـش دارند

راد مسـاست که مـی د اـف ش، مهـارت و ارزشئتواـن محیطی را یستهاي زول و شایسـته و برخـوردار از داـن

محیطی دانشجویان در سطح کشور، با توجه به عدم شناخت سطح دانش زیسـت. پرورش دهد

به این منظور،  . تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفتند دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در

اي هگیري طبقنفر از دانشجویان شـاغل بـه تحصیل در دانشگاه صنعتی سهند به روش نمونه360

بر  .محیطی دانشجویان در حد متوسط ارزیابی شد سطح اطالعات زیست،درمجموع. انتخـاب شـدند

محیطی دانشجویان و مدت داري بین سطح اطالعات زیستطبق نتایج ارزیابی آماري ارتباط معنا

مشاهده ) ارشدکارشناسی کارشناسی و (حضور در دانشگاه یا رشته تحصیلی و حتی مقطع تحصیلی 

زیست در سطح توان نتیجه گرفت کـه دانش و آگاهی دانشجویان نسبت به محیطبنابراین می. نشد



  ...دانشجویان رشته مهندسی : مطالعه موردي(محیطی دانشجویان رشته مهندسی        ارزیابی سطح دانش زیست
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هاي محیطی مرتبط با فعالیترغم نیاز دانشجویان به آشنایی با مباحث زیستعلی. نسبتاً مطلوبی قرار ندارد

  . ثري در این زمینه ایفا کندؤصنعتی  مهندسی، دانشگاه نتوانسته است نقش م
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مدرك دکتري خود را در زمینه  شداود کاه فرو

مهندسی شیمی ـ مهندسی محیط زیست از  دانشگاه 

.  دریافت کرده است1389در سال صنعتی سهند 

هاي هاي  تخصصی نامبرده، کنترل آلودگیزمینه

محیطی و مدلسازي در مهندسی محیط زیست زیست

انشیار دانشکده مهندسی در حال حاضر ایشان د. است

شیمی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز  و مدیر مرکز 

تحقیقات مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی سهند 

  .هستند

 

 
  

  

 
 


