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  چکیده
 الزم آگـاهی  ،مناسـب  هـاي  آمـوزش  ارایه با رود می انتظار که است نهادي عالی آموزش نهاد

 کـه  آنجـا  از .نماید فراهم را زیست محیط از حمایت جهت دانشجویان رفتار و نگرش تغییر براي
 موجـود  وضـع  از آگـاهی  و شناخت نیازمند ،مفید هاي آموزش ارایه و صحیح ریزي برنامه هرگونه

 اجتماعی عوامل با آن رابطه و دانشجویان محیطی زیست دانش سطح ارزیابی به پژوهش این ،است
 دانشـگاه  7 از اي طبقه گیري نمونه روش با دانشجویان از نفر 415 پیمایش این در .است پرداخته

 گیري بهره با نیز و پیمایشی روش از استفاده با پژوهش این .ندا هشد انتخاب مازندران استان دولتی
 استخراج SPSS آماري افزار نرم از استفاده با حاصله يها داده .پذیرفت انجام پرسشنامه تکنیک از
 دانشـجویان  محیطی زیست دانش سطح که هدد می نشان تحقیق توصیفی يها یافته .شد پردازش و

 کـه  طـوري  بـه  .اسـت  متفـاوت  دانشـکده  نـوع  حسـب  بـر  دانـش  این میزان ولی ،است باال نسبتاً
 زمینه در باالتري يها رتبه از طبیعی منابع و پزشکی علوم ،مهندسی علوم هاي دانشکده دانشجویان

 محیطی زیست دانش سطح که داد نشان تحقیق نتایج ،چنین هم .برخوردارند محیطی زیست دانش
 زیسـت  دانـش  از دختـر  دانشـجویان  از بیش پسر دانشجویان و بوده متفاوت نیز جنسیت برحسب

                                                
  S.Salehi@umz.ac.ir، دانشگاه مازندران شناسی جامعهگروه  استادیار نویسنده مسؤول:.  1

ــه .  2 ــدران دانـــــش آموختـــ ــگاه مازنـــ ــات جوانـــــان، دانشـــ ــد مطالعـــ   کارشـــــناس ارشـــ
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 خانواده تلقی طرز بین که دهد می نشان تحقیق تحلیلی يها یافته ،براین عالوه .برخوردارند محیطی
 مثبت ارتباط دانشجویان اقتصادي و اجتماعی پایگاه و تلویزیون)(اطالعاتی منابع ،زیست محیط از
   .دارد وجود داري معنی و
  

   :کلیدي هاي واژه
هـاي مازنـدران،    ، دانشـگاه محیطـی  زیسـت  آمـوزش  ،محیطـی  زیسـت  دانـش  ،عالی آموزش نهاد

 آموزشی  ریزي برنامه
  
  
  
  

   



  201/ هاي دولتی مازندران ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه محیط زیست در آموزش عالی:

   مقدمه
 پایـدار  توسـعه  آمـوزش  دهـه  عنـوان  بـه  را 2014 تـا  2005 سـال  ،متحد ملل سازمان
 فرصـت  کشـوري  هـر  ،سـاله  ده فرایند این در .)14 :2009 ،است(یونسکو کرده نامگذاري

 پایـدار  توسعه براي الزم زندگی سبک و رفتارها ،ها ارزش یادگیري و آموزش از گیري بهره
 ،يژانـر  ،آب ،طبیعـی  منـابع  ماننـد  یمسـایل  اهمیـت  بایـد  پایـدار  توسـعه  آموزش .دارد را

 به ما زیستی چرخه که بیاموزد افراد به و نماید برجسته را غیره و زیستی تنوع و کشاورزي
 بـا  را خـود  تـا  کند می کمک جهانی جامعه به آموزشی فرایند این .است وابسته اکوسیستم
 بقـاي  و توسـعه  بـراي  که طبیعی منابع از استفاده و حفاظت در مخصوصاً جدید رفتارهاي

 شکل براي الزم زمینه و )344 :2009 ،همکاران و 1دهد(عبدالسالم وفق ،هستند مهم انسان
 طبیعـی  زیسـت  محـیط  بـا  افراد يها ارزش و الهامات ،زندگی سبک پایدارکه جامعه گیري

 در زیسـت  محـیط  مسـایل  بـه  توجه .نماید فراهم را )27 :2002 ،2است(ماریولی هماهنگ
 محـیط  کیفیـت  ،اخیـر  يهـا  سال در طرف یک از که است دلیل این به پایدار توسعه بحث

 تخریـب  بـا  مقابلـه  ،دیگـر  طرف از و کرده پیدا تقلیل انسانی يها فعالیت نتیجه در زیست
 محیطـی  زیسـت  هاي سیاست مدت بلند اعمال با تنها طبیعی منابع کاهش و زیست محیط
 بـه  نسـبت  آگـاهی  و مشـارکت  ،محیطی زیست هاي سیاست سازي آماده در .یابد می تحقق
 بـا  ،راستا این در .)1 :2011 ،همکاران و 3(ییلدیزباشد می مهم بسیار محیطی زیست مسایل
 محـیط  از حفاظـت  ،ایـران  اسـالمی  جمهـوري  اساسی قانون پنجاهم اصل که این به توجه

 برنامه در .)13 :تا بی ،ایران اسالمی جمهوري نموده(قانون قلمداد عمومی وظیفه را زیست
 موضـوع  به 64 و 60 مواد ،ایران اسالمی جمهوري دولت اجتماعی اقتصادي توسعه چهارم
 نسبت عمومی آگاهی بهبود مسأله نیز 64 ماده از الف بند مشخصاً و پرداخته زیست محیط

 معمـوالً  .)58 :1383 ،(فقیريکنـد  مـی  مطرح را محیطی زیست پایدار توسعه به دستیابی به
 فـائق  بـراي  مطلـوب  راهکارهاي از یکی ،محیطی زیست آگاهی و دانش گسترش و ایجاد
 محسـوب  محیطـی  زیسـت  پایدار توسعه به دستیابی و محیطی زیست هاي چالش بر آمدن

 با و انسانی نیروي آموزش و تربیت طریق از که است این هدف اینجا در ،واقع در .شود می
                                                

1. Abd-EI-Salam 
2. Marouli 
3. Yildiz 



  1392 پاییز و زمستان •چهارم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو  /202

 پایـدار  توسـعه  اهـداف  تحقـق  جهـت  مناسـب  گام ،مطلوب محیطی زیست نگرش ایجاد
 نشـان  علمـی  تجربـه  کـه  گـردد  می بر موضوع این به امر این تاریخی دالیل .شود برداشته

 دهـه  در محیطـی  زیسـت  آمـوزش  رشـد  با معموالً محیطی زیست آگاهی افزایش دهد می
 در رویـه  ایجـاد  جهت در المللی بین سطح در .)1 :2007 ،1است(اشمیت بوده توام 1970
ــین ــل ســازمان فرهنگــی و آموزشــی ،علمــی ســازمان ،جهــان مختلــف کشــورهاي ب  مل

 را مقـوالتی  ،زیسـت  محیط آموزش الدول بین کنفرانس در 1978 سال )در2متحد(یونسکو
 -3دانـش؛  -2 آگـاهی؛  -1 :اسـت  برشمرده را شود دنبال زیست محیط آموزش در باید که

 دانـش  توسعه به دتوان می که هایی مکان از یکی و مشارکت -5 و ها مهارت -4 ؛ها نگرش
 گسـترش  و عمومیـت  .اسـت  کشور هر در عالی آموزش نظام ،نماید کمک محیطی زیست

 نهاد این در نام ثبت کشوري هیچ در و است مدرن دنیاي يها ویژگی از یکی عالی آموزش
 اول سـال  پـنج  و بیسـت  در دانشـگاه  به ورود براي جهانی تقاضاي و است نداشته کاهش
 ،1970 دهه از .)55 :1383 ،عمران بود(صالحی خواهد سال هر در درصد 5/3 جدید هزاره
 عمـل  و علـم  در مشـارکت  جهـت  ییهـا  فرصـت  شـامل  را محیطی زیست سواد و دانش
 هـاي  زیسـت  محیط احیاء یا مستقیم حفاظت نظیر(زیست محیط بهبود باعث که اند دانسته
 (انجمنگـردد  مـی  جامعه در فردي) بین و عمومی گفتگوهاي و کننده مصرف رفتار ،طبیعی

 نشـان  گذشـته  تحقیقـات  ،راستا این در .)5-2011:3 ،3آمریکا شمال زیست محیط آموزس
 بـذر  و داده تـرویج  را محیطـی  زیسـت  سواد و دانش دتوان می فعاالنه مشارکت که دهد می

 دانشـجویان  میـان  در ویـژه  بـه  ،اجتمـاعی  اقشار همه در را محیطی زیست همسؤوالن رفتار
 از یکـی  عنوان به دانشجویان محیطی زیست دانش و آگاهی ،بنابراین .دهد(همان) پرورش

 زیسـت  وضـعیت  يهـا  جنبـه  از بسـیاري  کـه  ملـی  مـدنیت  نمایش يها شاخص ینتر مهم
 محلـی  شـهروندان  نگـرش  و عمومی يمند توان ،شخصی رفتار و مالحظات محیطی(مانند

 و بررسـی  شایسـته  ،)1 :2010 ،4راد سـازند(امین  مـی  مـنعکس  را پایدار) جامعه به نسبت
 بـا  آن رابطـه  و دانشـجویان  محیطی زیست دانش مسأله دلیل همین به .است علمی مطالعه

                                                
1. Schmidt 
2. UNESCO 
3. Environmental Education Association of North America 
4. Aminrad 



  203/ هاي دولتی مازندران ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه محیط زیست در آموزش عالی:

 انجـام  از هـدف  ،واقع در .است گرفته قرار تحقیق موضوع اجتماعی عوامل دیگر از برخی
   :است ذیل اساسی سؤال سه به ییگو پاسخ حاضر تحقیق

 است؟ چگونه دانشجویان محیطی زیست دانش میزان .1

 محـیط  از خانواده تلقی طرز و دانشجویان محیطی زیست دانش بین اي رابطه چه .2
  دارد؟ وجود و دانشکده و اطالعاتی منابع ،زیست

 -اجتمـاعی  پایگاه ،جنسیت و دانشجویان محیطی زیست دانش بین اي رابطه چه .3
 دارد؟ وجود دانشجویان اقتصادي

  تحقیق پیشینه
 مؤثر عاملی محیطی زیست دانش گرچه که اند داده نشان گذشته مطالعات ،کلی طور به

 حسـب  بـر  محیطـی  زیست دانش سطح ولی ،شود می محسوب دانشجویان رفتار تغییر در
 بـر  مؤثر عوامل بررسی با )2011(1آکوموالف ،مثال عنوان به .است متفاوت مختلف عوامل

 دانشـجویان  نگـرش  که دریافت نیجریه در دانشجویان از نفر 539 محیطی زیست آموزش
 محقـق  ایـن  همچنـین  .نیسـت  مطلـوب  آن بـه  مربوط مشکالت و زیست محیط به نسبت

 و آگـاهی  بـر  يتـأثیر  آموزشـی  موسسـه  نوع ،والدین آموزش سطح و جنسیت که دریافت
ــرش ــت نگ ــی زیس ــجویان محیط ــته دانش ــت نداش ــالوه .اس ــر ع ــن ب ــوز ،ای  و2تیکس

 نفـر  60 محیطـی  زیسـت  رفتارهـاي  ،نگرش ،سواد میزان بررسی به نیز )2010همکارانش(
 محیطـی  زیسـت  آمـوزش  از بعـد  و آمـوزش  از قبل دوره در شیمی دانشکده ازدانشجویان

 و نگرش ،دانش در دار معنی يها تفاوت از حاکی مذکور تحقیق از حاصل نتایج .پرداختند
 میزان بررسی به ترکیه در )2011همکاران( و 3کوزي .بود دانشجویان محیطی زیست رفتار

 آگـاهی  و زیست محیط به نسبت حساسیت که دریافتند دانشجویان محیطی زیست آگاهی
 که افرادي و است متفاوت تحصیل محل دانشکده نوع و جنسیت حسب بر محیطی زیست

 بـا  نحـو  بهتـرین  به توانستند ،بودند برخوردار محیطی زیست حساسیت و آگاهی ،سواد از
 آمـوزش  نمودندکـه  توصیه مذکور محققان ،بنابراین .نمایند مقابله محیطی زیست مشکالت

                                                
1. Akomolafe 
2. Teksoz 
3. Kose 
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 مشـکالت  با مقابله و شناسایی در دانشجویان آموزش براي روش ینتر مهم محیطی زیست
 آگـاهی  سـطح  مسـأله  بـه  کـه  دیگـري  محققان جمله از .باشد می ترکیه در محیطی زیست
 سطح محققان این .باشند می )2010همکاران( و 1اُگوز ،پرداختند دانشجویان محیطی زیست
 ریـزي  برنامـه  ،معماري(مختلف يها دانشکده دانشجویان از نفر 212 محیطی زیست آگاهی
 .دادنـد  قـرار  بررسی مورد را ترکیه)(آنکارا در زیست) محیط مهندسی ،اي منطقه و شهري
 درسـی  يواحـدها  ،دانشـجویان  از بسـیاري  که این رغم علی داد نشان مذکور تحقیق نتایج

 محیطـی  زیسـت  مسایل از شان آگاهی اما ،گذرانند می زیست محیط با رابطه در را زیادي
 ،ایـن  بـر  عـالوه  .اسـت  بوده انتظار مورد سطح از تر پایین شان پذیري یتمسؤول و محدود

 دانشـجویان  والـدین  تحصـیالت  میزان با دانش میزان این که داد نشان مذکور تحقیق نتیجه
 در آنچـه  .است نشده دیده چهارم و اول سال دانشجویان بین نیز تفاوتی و نداشته ارتباطی
 انتزاعی آموزش داشتن صرف که است این باشد می توجه جالب همکارانش و اُگوز تحقیق

 بررسـی  در )2005همکـارانش(  و 2بـوداك  تحقیـق  .شود منجر رفتار در تغییر به دتوان مین
 در ترکیه دانشگاه دانشجویان از نفر 240 محیطی زیست رفتارهاي و نگرش بر مؤثر عوامل

 زیست رفتارهاي و نگرش که بردند پی محققان ،تحقیق این در .است توجه قابل زمینه این
 نتـایج  ،بـراین  عـالوه  .بود متفاوت دانشجویان سکونت محل و جنسیت حسب بر محیطی
 .داشـتند  زیسـت  محـیط  به نسبت بیشتري دغدغه اول سال دانشجویان که داد نشان تحقیق
 در )1997(3اُگودولونـوا  تحقیـق  بـه  توان می دسترس قابل خارجی تحقیقات میان از ،نهایتاً

 مختلف(علـوم  يهـا  دانشـکده  دانشـجویان  از نفـر  418محیطی زیست دانش میزان بررسی
 نشـان  مـذکور  تحقیق نتیجه در محقق .کرد اشاره نیجریه در هنر) و اجتماعی علوم ،طبیعی

 ،اوزن الیـه  شـدن  نـازك  مانند محیطی زیست مشکالت از کمی آگاهی دانشجویان که داد
 بین تفاوتی نیز دانشکده و جنسیت لحاظ به و داشتند زدایی جنگل و شیمیایی هاي آالینده

   .نداشت وجود دانشجویان
 رفتارهاي و آگاهی ،دانش بررسی به )1387محمدي( آقا و عمران صالحی نیز ایران در
 داد نشـان  آنهـا  بررسی نتایج .پرداختند مازندران استان ابتدایی دوره معلمان محیطی زیست

                                                
1. Oguz 
2. Budak 
3. ugoudulunwa 



  205/ هاي دولتی مازندران ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه محیط زیست در آموزش عالی:

 دانـش  ایـن  جنسـیت  حسـب  بـر  و است باال نسبتاً معلمان محیطی زیست دانش سطح که
 زیست رفتارهاي و دانش پیرامون خود بررسی در )1389صالحی( ،همچنین .است متفاوت
 زیست دانش که دریافت شمالی يها استان دبیرستان مقطع آموزان دانش از نفر 751 محیطی
 زیسـت  دانش و تحصیالت سطح بین داري معنی رابطه و است پایین آموزان دانش محیطی
 آمـوزش  نظـام  در محیطـی  زیسـت  آموزش که دریافت محقق .است نداشته وجود محیطی

 شود می منجر کلی معلومات درك به بیشتر انتزاعی آموزش و است انتزاعی صورت به ایران
 در )1391همکارانش( و محقق این .باشد می عینی آموزش به نیاز رفتار گیري شکل براي و

 دولتـی  يها دانشگاه دانشجویان محیطی زیست رفتارهاي و نگرش عنوان با دیگري بررسی
 دانشـجویان  محیطـی  زیسـت  رفتارهـاي  و نگـرش  میـانگین  کـه  دریافتنـد  مازندران استان

 بـر  يتـأثیر  دانشگاه در تحصیل يها سال طول و است بوده پایین نسبتاً شمال يها دانشگاه
 اخیـر  تحقیـق  نتیجه ،این بر عالوه .است نداشته دانشجویان محیطی زیست نگرش و رفتار
 و جنسـیت  حسـب  بـر  دانشـجویان  محیطی زیست رفتارهاي و نگرش که است داده نشان
   .است داشته متفاوتی واریانس ،سکونت محل

 سـطح  بـراي  ثـابتی  الگوي گونه هیچ دهد می نشان گذشته تحقیقات نتایج ،طورکلی به
 میـزان  ،دیگـر  عبارت به .ندارد وجود عالی آموزش مراکز دانشجویان محیطی زیست سواد
 آگاهی براي و است متفاوت مختلف هايتغییرم حسب بر دانشجویان محیطی زیست دانش

 تحقیق جغرافیایی محدوده و منطقه هر در تا است الزم ،آنان محیطی زیست سواد میزان از
 و ثابـت  رابطـه  برقـراري  در گذشـته  تحقیقات نتایج ،این بر عالوه .پذیرد صورت مستقلی

 عبـارت  بـه  .انـد  نبـوده  موفق چندان محیطی زیست دانش با مرتبط هايتغییرم میان پایدار
ـ  می محیطی زیست دانش که دهد می نشان گذشته تحقیقات از حاصل نتایج ،دیگر  بـا  دتوان

 مختلف هايتغییرم حسب بر احتمالی همبستگی ،لذا و کند برقرار رابطه مختلفی هايتغییرم
 زیسـت  دانـش  و مختلـف  هايتغییرم میان همبستگی وجود ادعاي ،بنابراین .است متفاوت
 است شده سعی حاضر تحقیق در ،دلیل همین به و است تجربی تحقیق نیازمند نیز محیطی

 تجربـی  بررسی مورد نظري هاي همبستگی این ،محیطی زیست دانش سنجش بر عالوه تا
   .گیرد قرار
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  تحقیق شناسی روش
 از اسـتفاده  بـا  آن اطالعـات  گـردآوري  و شده انجام پیمایش روش به حاضر پژوهش
 دانشــجویان کلیــه شــامل ،حاضــر تحقیــق مــاريآ جامعــه .پــذیرفت صــورت پرسشــنامه

 و هنـر  ،سـاري)  طبیعـی  منبـع  و کشاورزي کشاورزي(دانشگاه و طبیعی منابع هاي دانشکده
 علوم و پایه علوم ،مهندسی علوم ،اداري و اقتصاد علوم ،اجتماعی و انسانی علوم ،معماري

 در کـه  بودنـد  مازندران) پزشکی علوم دانشگاه(پزشکی علوم و مازندران) ورزشی(دانشگاه
 جامعـه  جغرافیـاي  گسـتردگی  وجـود  بـا  .بودند تحصیل به مشغول 90 -91 تحصیلی سال

 415 ،کـوکران  فرمـول  کـارگیري  به با که شد استفاده اي طبقه گیري نمونه روش از ،آماري
 صـوري  اعتبـار  از پرسشنامه اعتبار سنجش جهت .شدند انتخاب آماري نمونه عنوان به نفر

 قـرار  استفاده مورد کرونباخ آلفاي ضریب ،روایی میزان آوردن دست به براي و شد استفاده
   .گرفت

  مفاهیم عملیاتی و نظري تعریف 3 .1
 ،کلیـدي  مفـاهیم  ي درباره الزم سواد و شناخت ،مفهومی نظر از ،محیطی زیست دانش

 ،است(صـالحی  آنهـا  بـا  مقابلـه  بـراي  الزم يها مهارت با آشنایی و محیطی زیست مسایل
 شـده  اسـتفاده  اي گویـه 11 از تغییـر م ایـن  سـنجش  بـراي  ،عملیـاتی  نظر از .)206 :1389

 دانشجویان محیطی زیست دانش سنجش براي همکاران و 1هی که )1 شماره است(جدول
 ،آمـاري  آزمون نتایج .)2011 ،همکاران و بودند(هی گرفته کار به چین هاي شانگ دانشگاه

 منـابع  حاضـر  تحقیـق  اساسی تغییرم دومین .نمود برآورد 74 .0 را تغییرم این روایی میزان
 کـه  اسـت  رسـانی  اطالع ابزارهاي از اي مجموعه اطالعاتی منابع ،اینجا در .است اطالعاتی

 زیسـت  محیط مخرب اتتأثیر و کاهش براي ها حل راه از اي مجموعه طراح و ریز برنامه
 کمـک  محیطـی  زیسـت  مسـایل  مـورد  در قطعیـت  و یقین به رسیدن در افراد به و هستند

 ،دیـداري  هـاي  رسـانه  ،عملیاتی نظر از حاضر بررسی در .)132 :2006 ،2(هانیگانکنند می
 نظر در اطالعاتی منابع عنوان به دوستان و خانواده ،دولتی غیر نهادهاي ،نوشتاري ،شنیداري

 ،خـانواده  محیطی زیست تلقی طرز .شد برآورد 79 .0 طیف این روایی میزان .شدند گرفته
                                                

1. He 
2. Hanigan 



  207/ هاي دولتی مازندران ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه محیط زیست در آموزش عالی:

 تلقی طرز .شد تعریف صورت این به که بود حاضر تحقیق اساسی هايتغییرم از دیگر یکی
 زیسـت  محـیط  بـه  نسـبت  خـانواده  عملـی  و مفهـومی  درك بـه  خـانواده  محیطی زیست

 که )2 شماره شد(جدول گرفته بهره گویه 4 از تغییرم این ساختن عملیاتی براي .گردد میبر
 بـه  جمعیتی -اجتماعی يهاتغییرم ،نهایتاً .شد برآورد 79 .0 ،آلفا ضریب با آن روایی میزان

 بـه  1مجـازي(  تغییـر م از اسـتفاده  با جنسیت تغییرم که شدند عملیاتی تعریف صورت این
 بـا  نیـز  والـدین  اقتصـادي  و اجتمـاعی  پایگـاه  .شد بندي کد زن) عنوان به 2 و مرد عنوان

   .شد سنجیده اي رتبه سطح در والدین شغل نوع و تحصیالت سطح درباره پرسش

 ها یافته و نتایج

  توصیفی يها یافته .4 .1
 هـاي تغییرم توصـیف  ،شـود  حاصل بررسی مورد نمونه از مطلوبی شناخت که این براي

 مورد دانشجویان درصد 7 .65 که داد نشان تحقیق توصیفی نتایج .است الزم تحقیق اصلی
 سـاکن  شـهر  در آنهـا  درصد 9 .85 ،سکونت محل نظر از و دختر ،جنسیت نظر از بررسی
 ترتیـب  به دانشجویان درصد 5 .23 و 3 .29 ،تحصیل محل حیث از و این بر عالوه .بودند

 از .بودنـد  تحصـیل  بـه  مشغول ساري طبیعی منابع و بابل نوشیروانی مهندسی دانشکده در
 4 .57 مـادر  شـغل  و آزاد ،دانشـجویان  از درصـد  9 .31 پـدر  شغل ،والدین شغل نوع نظر

 8 .25 و پـدران  از درصـد  6 .28 ،والدین تحصیالت نظر از .بود داري خانه ،آنها از درصد
 کسـب  منـابع  نظـر  از .بودند دیپلم مدرك داراي ،بررسی مورد دانشجویان مادران از درصد

 زیسـت  اخبـار  که داشتند اذعان بررسی مورد دانشجویان از درصد53 ،محیطی زیست خبر
 ،خانواده واسطه به درصد 18 ،اینترنت طریق از درصد 6 .28 ،تلویزیون طریق از را محیطی

 واسـطه  بـه  درصـد  4 .6 ،دوسـتان  واسـطه  بـه  درصـد  13 ،روزنامه طریق از درصد 7 .15
 يهـا  گروه طریق از درصد 3 .5 نهایتاً و رادیو طریق از درصد 6 ،زیست محیط کارشناسان

 ینتر مهم تلویزیون که شود می مالحظه ،ترتیب بدین .کنند می دریافت زیست محیط حامی
   .شود می محسوب دانشجویان میان در محیطی زیست اخبار کسب براي منبع
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 بـه  که داد نشان دانشجویان يها پاسخ بررسی نتایج ،محیطی زیست دانش با ارتباط در
 .اسـت  بـاال  مازندران دولتی يها دانشگاه دانشجویان محیطی زیست دانش سطح ،کلی طور

   .دهد می نشان مورد هر حسب بر را دانشجویان محیطی زیست دانش سطح زیر جدول
  محیطی زیست دانش فراوانی توزیع -  1 جدول

  گویه
  صحیح پاسخ درصد

  دانشجوان
 اوزن الیه شدن نازك عامل ینتر مهم کربن اکسید دي گاز

  است
58.5  

 غنی زیستی تنوع اي حاره هاي جنگل و مرجانی هاي صخره
  دارند

99.2  

 محافظت خورشید فرابنفش اشعه از را زمین سطح اوزن الیه
  کند می

86  

 فرسایش و هوا آلودگی اصلی عامل شن طوفان و ریزگردها
  97.2  است خاك

 آب آلودگی عامل ینتر مهم ها رودخانه در فاضالب تخلیه
  است

98  

 اي گلخانه گازهاي ینتر مهم آب بخار و متان ،کربن اکسید دي
  هستند

98  

  97.2  است ها اقیانوس آلودگی عوامل ینتر مهم از یکی نفت
  کاهش به موظف کشورها کیوتو پروتکل اساس بر

  .هستند جهانی شدن گرم با مقابله جهت اي گلخانه گازهاي
96.9  

  97.8  افتد می اتفاق صنعتی مناطق در اسیدي باران
  95.8  شود می تولید ها زباله شیمیایی انفعال و فعل در متان گاز
 کره در حیات تنوع حفظ براي زیستی تنوع المللی بین معاهده

  9 .96  باشد می زمین



  209/ هاي دولتی مازندران ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه محیط زیست در آموزش عالی:

 از بـاالیی  درصـدهاي  دانشـجویان  دهـد  مـی  نشـان  فوق جدول يها داده که طور همان
 دي گـاز (5 .58 بین صحیح هاي پاسخ دامنه .دادند اختصاص خود به را صحیح هاي پاسخ
 در فاضـالب  تخلیـه (درصد 98 و است) اوزن الیه شدن نازك عامل ینتر مهم کربن اکسید

 ینتـر  مهم آب بخار و متان ،کربن اکسید دي ،است آب آلودگی عامل ینتر مهم ها رودخانه
   .است داشته قرار ،هستند) اي گلخانه گازهاي

  خانواده محیطی زیست تلقی طرز فراوانی توزیع - 2جدول

  گویه
  کامال
  موافقم

  مفمخال  نظر بی  موافقم
  کامالً

  مفمخال
  میانگین

  انحراف
  معیار

 محیط به من خانواده
  دهند می اهمیت زیست

35.5  64.5  12  4. 12  3. 2  4. 51  2. 42  

 راجع خانواده در
 محیطی زیست مشکالت

  کنیم می صحبت
23.1  54.7  16  5.1  1. 1  3.93  0.83  

 به نسبت من خانواده
 حساس زیست محیط

  هستند
29.7  54.5  11.9  4  2.3  4.09  0.75  

 من خانواده اعضاي
 تمیز را زیست محیط

  دارند می نگه
27.4  54.2  15. 5  2.0  8.0  4.05  4.05  

 مثبـت  گیري جهت داراي ها خانواده که دهد می نشان ها میانگین توزیع ،2جدول در   
 دو محیطـی  زیسـت  يها ارزش بررسی با همسو نتیجه این .هستند زیست محیط به نسبت
 .بودند داده انجام ایران در )1390(پازوکی و صالحی که بود )1370 دهه و 1330 دهه(نسل

   .داشت تفاوت نیجریه در )2011(آکوموالف توسط شده انجام بررسی با که حالی در
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  دانشجویان اطالعاتی منابع فراوانی توزیع -3 جدول
  ها پاسخ درصد  اطالعاتی منبع

  53  تلویزیون
  6  رادیو

  15.7  روزنامه
  5.3  زیست محیط حامی يها گروه

  6.4  زیست محیط کارشناسان
  18  خانواده
  13  دوستان

 مـورد  دانشجویان توسط اطالعاتی منابع از استفاده میزان مقایسه نتایج 3 شماره جدول
 کسـب  براي را کاربرد بیشترین زیونیتلو که دهد می نشان ها یافته .دهد می نشان را بررسی

   .است داشته دانشجویان براي محیطی زیست اطالعات

  استنباطی يها یافته :4 .2
ــا متناســب و هــا داده تحلیــل منظــور بــه  هــاي آمــاره از هــا،تغییرم ســنجش ســطح ب

 در آن نتـایج  که است شده استفاده والیس) لرؤساک و ویتنی من ،اسپیرمن استنباطی(آزمون
   .است شده ارایه ،زیر بخش

 تحقیقـات  نتـایج  ،شد مطرح قبالً که طور همان :جنسیت و محیطی زیست دانش رابطه
 متفـاوت  هـم  بـا  پسـر  و دختر دانشجویان محیطی زیست دانش سطح که داد نشان پیشین

 و کـــوزي و )2005همکـــارانش( و بـــوداك ،)1391نـــژاد( پـــازوکی و است(صـــالحی
 محیطی زیست دانش که بود شده فرض حاضر تحقیق در ،اساس این بر .)2011(همکاران

   .پردازد می فرضیه این بررسی به زیر جدول .است متفاوت جنسیت حسب بر دانشجویان
  جنسیت حسب بر محیطی زیست دانش واریانس تحلیل - 4شماره جدول

  داري معنی سطح  ویتنی من آزمون  میانگین رتبه  تعداد  جنسیت
  175.60  111  مرد

1.01  0.04  
  154.08  211  زن



  211/ هاي دولتی مازندران ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه محیط زیست در آموزش عالی:

 بیشـتر  پسر دانشجویان محیطی زیست دانش که دهد می نشان فوق آماري بررسی نتایج
 دانـش  بـودن  متفـاوت  مویـد  نیـز  داري معنـی  سطح طور همین .است دختر دانشجویان از

   .باشد می آنها جنسیت برحسب دانشجویان محیطی زیست
 ،)2005همکـارانش(  و بـوداك  :دانشـکده  حسـب  بـر  محیطی زیست دانش بررسی

 کـه  دریافتنـد  )2011آکوموالف( ،)2011همکاران( و کوزي ،)2010(همکارانش و تیکسوز
 از آنهـا  دانشـجویان  ،داشـتند  زیسـت  محیط با نزدیکی موضوعی ارتباط که هایی دانشکده

 )1391نـژاد(  پازوکی و صالحی که حالی در .بودند برخوردار باالتري محیطی زیست دانش
 تجربـی  آزمـون  بـه  زیـر  جدول .بودند رسیده آن خالف اي نتیجه به )1997(گودولونوااُ و

   .پردازد می دانشکده نوع و محیطی زیست دانش رابطه
  دانشکده برحسب دانشجویان محیطی زیست دانش مقایسه -5 شماره جدول

  میانگین رتبه  تعداد  دانشکده
  کروسکال

  والیس
  درجه
  آزادي

   سطح
  داري معنی

  
  197.46  80  مهندسی علوم

  157.50  66  پزشکی علوم  0.00  6  48.82
  146.50  76  طبیعی منابع

 زیسـت  دانـش  که دهد می نشان آزمون داري معنی سطح شود می مالحظه که طور همان
 زیسـت  دانش مقایسه ،این بر عالوه .دارد تفاوت تحصیل محل دانشکده حسب بر محیطی
 بـا  کـه  ییهـا  دانشگاه دانشجویان دهد می نشان بررسی مورد دانشگاه 7 دانشجویان محیطی

 علـوم  و مهندسـی  علـوم  ،کشـاورزي  علوم دارند(یعنی سروکار بیشتر محیطی زیست علوم
  .کردند کسب محیطی زیست دانش در را باالیی هایی میانگین پزشکی)

 منـابع  ،والـدین  محیطـی  زیسـت  تلقی طرز حسب بر محیطی زیست دانش بررسی
   :اقتصادي -اجتماعی پایگاه و اطالعاتی
 و ترکیـه  در )2005همکارانش( و بوداك ،ایران در )1391نژاد( پازوکی تحقیقات نتایج

 جملـه  از اطالعـاتی  منـابع  کـه  داد نشـان  ،جنوبی آفریقاي در )2009(همکاران و 1کالرك
                                                

1. Clark 
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 بـه  زیر جدول .کنند می ایفا محیطی زیست دانش انتقال در مهمی نقش دیداري هاي رسانه
   .پردازد می نتایج مقایسه و روابط این بررسی
 و خانواده محیطی زیست تلقی طرز و محیطی زیست دانش رابطه بررسی - 6 شماره جدول

  اطالعاتی منابع
   تغییرم

  مستقل
  نوع

  آزمون
  مقدار
  آزمون

   سطح
  داري معنی

  0.00  0.31  اسپیرمن همبستگی ضریب  والدین محیطی زیست عملکرد
  0.01  0.35  اسپیرمن همبستگی ضریب  اطالعاتی منابع

  0.1.  0.25  اسپیرمن همبستگی ضریب  اقتصادي - اجتماعی پایگاه
 زیست تلقی طرز تغییرم سه با محیطی زیست دانش که دهد می نشان فوق جدول نتایج
 بـه  .دارد دار معنـی  رابطـه  اقتصـادي  و اجتمـاعی  پایگاه و اطالعاتی منابع ،خانواده محیطی
 دانـش  از آنها فرزندان ،بدهد زیست محیط به بیشتري اهمیت خانواده هرچه ،دیگر عبارت
 در رابطـه  ایـن  که دهد می نشان مورد این در آزمون مقدار البته .باشند می برخوردار بیشتري

 بـا  نیـز  شـنیداري  و دیـداري  ،نوشتاري هاي رسانه از استفاده ،همچنین .است متوسط حد
 همچنان ارتباطی ابزار نوع اما .است متوسط حد در رابطه این که دارد محیطی زیست دانش

 دانشـجویان  محیطـی  زیسـت  دانش میزان در شد اشاره نیز توصیفی يها یافته بخش در که
 بـراي  ارتباطی وسیله ترین کاربردي ،دانشجویان سوي از تلویزیون که طوري به .دارد تأثیر

 اقتصـادي  و اجتمـاعی  پایگـاه  ،نهایـت  در .بـود  شده اعالم محیطی زیست اطالعات کسب
 بـا  کـه  طـوري  به .دارد آنها محیطی زیست دانش با ضعیف اما مثبت رابطه نیز دانشجویان

 سـطح  والـدین)  شغل نوع و تحصیالت معیار دو اقتصادي(براساس-اجتماعی پایگاه ارتقاء
   .یابد می افزایش دانشجویان محیطی زیست دانش

  گیري و نتیجه بحث
 و اتـالف  ،هوا و آب تغییر ،انرژي بحران مانند محیطی زیست مسایل افزایش با امروزه

 بر انسان اثر ،صنعتی و شهرنشینی توسعه از ناشی زائد مواد افزایش و طبیعی منابع تخریب
 ناشـی  را معضالت این از بسیاري آنها زیرا .است گرفته قرار محققان توجه مورد نیز محیط



  213/ هاي دولتی مازندران ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه محیط زیست در آموزش عالی:

 از یکـی  ،راسـتا  ایـن  در .داننـد  مـی  انسـان  رفتارهـاي  مسـتقیم  غیر و مستقیم پیامدهاي از
 یـک  منزلـه  بـه  دانـش  .اسـت  محیطـی  زیست مسایل ي درباره فرد دانش ،مهم يهاتغییرم

 اطالعـات  یـا  ناآگـاهی  بر غلبه براي ابزاري و ها فعالیت آمیز موفقیت انجام براي ضرورت
 رفتـار  و دغدغه کننده بینی پیش عوامل جمله از و )254 :1386 ،همکاران و فردوسی(غلط

 يگـذار  سیاسـت  نظـر  از .)371 :2001 ،2میچلسـون  و1(دنلپباشد می افراد محیطی زیست
 نقـش  محیطـی  زیسـت  رفتار و دانش ترویج و ایجاد در مختلفی نهادهاي ،محیطی زیست
 از یکـی  عـالی  آمـوزش  نظـام  ،واقع در .باشد می عالی آموزش مراکز آنها جمله از که دارند

ـ  مـی  که است نهادهایی  و مهـارت  ،دانـش  از برخـوردار  و  شایسـته  و مسـؤول  افـراد  دتوان
 زیسـت  دانش سطح از شناخت عدم به توجه با .دهد پرورش را محیطی زیست يها ارزش

 در مازنـدران  اسـتان  دولتـی  آموزش مراکز دانشجویان ،کشور سطح در دانشجویان محیطی
 از یکـی  عنـوان  بـه  دانشـجویان  ،بررسـی  ایـن  در .گرفتند قرار بررسی مورد حاضر تحقیق
 یـا  مسـتقیم  صورت به ها آن تخصصی و اي  حرفه يها فعالیت که جامعه اجتماعی يها گروه

 محیط در ذینفعان عنوان به همچنین و بود خواهد محیطی زیست پیامدهاي داراي غیرمستقیم
 بـه  شـاغل  دانشجویان از نفر 400 ،منظور این به .اند گرفته قرار توجه مورد ،جهانی زیست

 .شـدند  انتخـاب  اي طبقه گیري نمونه روش به مازندران استان دولتی دانشگاه 7 در تحصیل
 طبیعـی  منابع دانشجویان که دهد می نشان دانشجویان محیطی زیست دانش آماري شاخص

 را امـر  ایـن  .بودند محیطی زیست آگاهی میزان باالترین داراي پزشکی و مهندسی علوم و
 دانشـجویان  مـثالً  .دانسـت  رشته این در مرتبط هاي درس واحد گذراندن به مربوط توان می

 محیط آلودگی از جلوگیري و زیست محیط مهندسی درس ،شیمی یا عمران مهندسی رشته
 ایـن  گذرانـدن  از تحصـیلی  يهـا  رشـته  سایر دانشجویان که حالی در ،آموزند می را زیست
 در چینــی دانشــجویان بــا مقایســه در ایرانــی دانشــجویان ،همچنــین .انــد محــروم دروس

 آگـاهی  سـطح  ،مثالً .داشتند باالتري محیطی زیست دانش ،)2011 ،همکاران و بررسی(هی
 الیه اهمیت ،خاك فرسایش عوامل ،مناطق زیستی تنوع به نسبت تحقیق این در دانشجویان

 .بود چینی دانشجویان از باالتر ،زیستی تنوع المللی بین معاهده و کیوتو پرتکل اهمیت ،ازن

                                                
1. Dunlap 
2. Michelson 
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 )1997(اُگودولونوا ،ترکیه در )2010همکاران( و اُگوز توسط آمده بدست نتایج با نتیجه این
 .است داشته مغایرت ترکیه در )2010همکاران( و تیکسوز و )2011آکوموالف( ،نیجریه در

 دانشـجویان  محیطی زیست دانش سطح که دریافتند خود تحقیقات در محققان این که چرا
 و درصـد)  26روزنامـه(  ،درصـد)  53تلویزیون( ،چنین هم .است متوسط حد در یا و پایین

 نتایج این .بودند دانشجویان زیست محیط رسانی اطالع منابع ینتر مهم درصد) 18(خانواده
 مقایسـه  قابـل  ترکیـه  در )2005همکاران( و بوداك توسط آمده دست به نتایج با توان می را

 درصـد)  11خـانواده(  و درصـد)  17روزنامـه(  ،درصـد)  60(تلویزیون که طوري به .دانست
 از برخـی  نتـایج  بـرخالف  .بودنـد  دانشـجویان  زیست محیط رسانی اطالع منابع ینتر مهم

ــد تحقیقــات ــا و عمــران صــالحی تحقیــق مانن ــازوکی و صــالحی ،)1387محمــدي( آق  پ
 نتـایج  ،ترکیـه  در )2011همکـاران(  و کـوزي  و )2005همکـارانش(  و بوداك ،)1391نژاد(

 جنسـیت  برحسـب  بررسـی  مورد دانشجویان محیطی زیست دانش داد نشان حاضر تحقیق
   .نداشت تفاوتی هیچ

 .پرداخـت  اساسـی  فرضـیه  چهار آزمون به حاضر تحقیق ،شد مطرح قبالً که طور همان
 وجـود  رابطـه  دانشـجویان  محیطـی  زیست دانش و خانواده محیطی زیست تلقی طرز بین
 متوسـطی  و مثبـت  رابطـه  تغییـر م دو ایـن  بـین  که داد نشان فرضیه این آماري آزمون .دارد

 يمـؤثر  نقش والدین که دریافتند خود تحقیق در نیز )1390پازوکی( و صالحی .دارد وجود
 نهـاد  اولـین  هـا  فرهنگ همه در .دارند شان فرزندان به محیطی زیست يها ارزش انتقال در

 بـه  و آگـاه  انسـان  یـک  بـه  کـودك  کـه  است نهاد این در و است خانواده ،کننده اجتماعی
 نیز محیطی زیست يها ارزش مانند فرامادي يها ارزش .شود می تبدیل رفتاري يها مهارت
 مـی  انتقـال  بعد هاي نسل به پذیري جامعه روند در که هستند جامعه هر فرهنگ از بخشی

 هـم  و همسـؤوالن  رفتارهاي ندتوان می هم فرزندان که هستند مکانی ها خانواده ،درواقع .یابد
 .کننـد  شان ذهن ملکه را آن و بگیرند یاد را زیست محیط قبال در همسؤوالن غیر رفتارهاي

 عـین  در .شـود  تقویت جمعی هاي رسانه و آموزشی نهاد سوي از باید یادگیري روند این
 دانـش  و ها رسانه از استفاده بین نیرومندي رابطه که داد نشان نیز آماري آزمون نتایج ،حال

 بسـیار  نقـش  متفـاوت  اطالعـاتی  ابزارهـاي  .است داشته وجود دانشجویان محیطی زیست
 اختیـار  در زیسـت  محیط از حفاظت نحوه ،محیطی زیست دانش و آگاهی ایجاد در مهمی



  215/ هاي دولتی مازندران ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه محیط زیست در آموزش عالی:

 زیست اطالعات ،شخصی تعامالت از سریعتر خیلی ندتوان می ابزارها این .گذارند می افراد
 کـه  بود این تحقیق هاي فرضیه از دیگر یکی .)264 :2011 ،1دهند(کاپور انتقال را محیطی

 دار معنـی  رابطـه  شـان  محیطی زیست دانش و دانشجویان اقتصادي و اجتماعی پایگاه بین
 متفاوتی هاي مجموعه به افراد که اي رویه که کند می ادعا ،اینگلهارت که چنان .دارد وجود

 محـیط  بهبـود  و اسـت  اقتصـادي  اجتمـاعی  محـیط  بازتـاب  دهنـد  می اولویت ها ارزش از
 دغدغـه  بـه  مادي معاش مباحث از هایشان نگرش تغییر ي نتیجه شان اقتصادي -اجتماعی

 و مـادي  مطلوبیـت  افـزایش  با .)617 :2005 ،2است(گوکسن زندگی کیفیت با مرتبط هاي
 مـی  نتیجـه  ایـن  به جامعه افراد از بسیاري  ،جامعه متوسط ي طبقه خدماتی مشاغل جنبش
 پیـدا  روزافزونـی  اهمیـت  زیسـت  محـیط  حفـظ  جملـه  از زندگی مسایل کیفیت که رسند

 محـیط  ،اقتصادي و اجتماعی پایگاه سطح افزایش با ،بنابراین .)145 :2007 ،3(ساتنکند می
   .کند می پیدا مادي يها ارزش به نسبت بیشتري اهمیت است فرامادي ارزش یک که زیست

  :بندي جمع
 کـه  گفـت  تـوان  می استنباطی و توصیفی يها یافته اساس بر و کلی بندي جمع یک در
 در امـا  دارد قرار مطلوبی نسبتاً سطح در زیست محیط به نسبت دانشجویان آگاهی و دانش

 درك ،محیطـی  علـوم  يها حوزه دانشجویان که فرضیه این .نیست همسان ها دانشکده بین
 پذیرفتـه  پیشـین  تحقیقـات  در ،دارند آن به مربوط مسایل و زیست محیط به نسبت بهتري

 زیسـت  آمـوزش  گنجانـدن  لـزوم  ،امـر  ایـن  .باشد می نیز بررسی این به تعمیم قابل و شد
 هاي رسانه از گیري بهره .سازد میتر برجسته عالی آموزش مراکز کل در را کارآمد محیطی
   .نماید کمک آموزش امر تسهیل به دتوان می ها خانواده به آموزش نیز و دیداري

 در محیطی زیست آموزش و آگاهی ترویج مستلزم ،کشور محیطی زیست هاي سیاست
 زیست دانش تقویت و گسترش بر گذارتأثیر عوامل میان از .است رانیای جامعه سطوح همه

 بزرگـی  مسـؤولیت  ،کشـور  پـژوهش  و آموزش مرکز عنوان به ایران يها دانشگاه ،محیطی
 جامعـه  سـطوح  همـه  مشـارکت  براي وسیعی تالش بایست می ها دانشگاه ،بنابراین .دارند

                                                
1. Kapoor 
2. Goksen 
3. Sutton 
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 تغییر براي الزم آموزش و سازند منتقل را دانش ،دهند توسعه را ها حل راه تا دارند مبذول
 مسـایل  از برخـی  بـودن  جهـانی  بـه  توجه با .دهند ارایه را محیطی زیست رفتار و نگرش
 ،آمـوزش  بخـش  در جامعـه  کـه  اسـت  الزم هـوا  و آب جهانی تغییر مانند محیطی زیست
 کـاربرد  و توسـعه  راسـتاي  در کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  .دهـد  انجـام  جدي گذاري سرمایه
 هـوا  و آب تغییر کنوانسیون اجرایی نامه آیین ،کشور در آالیندگی فاقد و نوین هاي فناوري

 ،هـا  دانشـگاه  ،اجرایـی  نامه آیین مطابق و هشد ابالغ دولت سوي از الحاقی هاي پروتکل و
 بند(ب) رعایت با و امناء هیأت تصویب از پس پژوهشی و آموزشی مراکز و ها پژوهشگاه

 را خـود  پژوهشـی  اعتبـارات  از درصد پنج مکلفند؛ ،توسعه پنجساله برنامه قانون )20ماده(
 (سـازمان کنند هـوا  و آب تغییـر  بـا  مـرتبط  موضـوعات  زمینـه  در توسـعه  و تحقیق صرف

 مناسبی فرصت قانونگذار که دهد می نشان امر این .)11/11/91 ،ها دهیاري و ها شهرداري
 نمـوده  فـراهم  زیسـت  محـیط  امور در پژوهشی -علمی مراکز و ها دانشگاه مشارکت براي
 سـواد  و دانش سطح افزایش و آموزش با ندتوان می عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه .است

 قبـال  در مسـؤول  عین در و متخصص انسانی نیروي تربیت در دانشجویان محیطی زیست
  .بردارند پایدار توسعه اهداف تحقیق جهت در يمؤثر گام زیست محیط
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  :منابع فهرست
 .www. txt سـایت  از شده گرفته ،ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون ،)تا بی(،نا بی

ir،)24/12/1391(. 
 بـه  نسبت دانشجویان شناخت بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی ،)1391(،زهرا ،نژاد پازوکی
 ،اجتمـاعی  علـوم  گـروه  ،ارشـد  کارشناسـی  دوره نامـه  پایان ،هوا و آب جهانی تغییرات
 .مازندران دانشگاه
 هوا و آب تغییر کنوانسیون اجرایی نامه آیین ،)1391(،ها دهیاري و ها شهرداري سازمان

http://www. imo. org، .  ،شده ابالغ الحاقی هاي پروتکل و
 :تهـران  ،صـالحی  صـادق  ترجمـه  ،زیسـت  محـیط  شناسـی  جامعه .)1392فیلیپ( ،ساتن

   .اول چاپ ،سمت انتشارات
 دانشور فصلنامه ،عالی آموزش توسعه نظري هاي دیدگاه ،)1383(،ابراهیم ،عمران صالحی

  55-68 :صص ،5 شماره ،رفتار
 يهـا  مهـارت  و نگرش ،دانش بررسی ،)1387(،علی ،آقامحمدي و ابراهیم ،عمران صالحی
 ،تربیـت  و تعلـیم  فصـلنامه  ،مازنـدران  اسـتان  ابتدایی دوه آموزش معلمان محیطی زیست
  91-116:صص ،تهران ،95 شماره

 دو محیطـی  زیسـت  يها ارزش کیفی تحلیل .)1390(،زهرا ،نژاد پازوکی و صادق ،صالحی
 دانشـکده  ،زیست محیط مدیریت و ریزي برنامه همایش اولین ،)1370 و 1330 دهه(نسل

  تهران دانشگاه زیست محیط
 رفتارهاي و نگرش :زیست محیط و دانشگاه .)1391(.زهرا ،نژاد پازوکی و صادق ،صالحی
   .زیست محیط يها پژوهش مجله در شده تأیید ،دانشجویان محیطی زیست

 ،تحصـیالت  و محیطـی  زیسـت  رفتـار  ،محیطـی  زیسـت  دانـش  .)1389(.صادق ،صالحی
  201-220 :صص ،4و3 شماره ،اهواز چمران شهید دانشگاه تربیتی علوم فصلنامه
 فصـلنامه  ،انرژي مصرف و زیست محیط به نسبت جدید نگرش .)1390(.صادق ،صالحی
 .196-216 :صص ،20 شماره ،ارتباطات .فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن



  1392 پاییز و زمستان •چهارم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو  /218

 و زیسـتی  محـیط  دانش بین رابطه ،)1386(،ندا ،رضوانی و یواش ،مرتضوي .یماس ،فردوسی
   .253-266 :صص ،53 شماره ،انسانی علوم پژوهشنامه ،محیط از محافظت رفتارهاي

 انتشـار  و چـاپ  اداره ،تهران ،چهارم توسعه برنامه قانون مجموعه ،)1383(،شکوه ،فقیري
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