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 چكيده 

در اين پژوهش به بررسي سطوح آگاهي دانشجويان مقطع 

  محيط زيست  -ابع طبيعيكارشناسي ارشد مهندسي من

 الخصوص  محيط زيستي عليدر رابطه با سري استانداردهاي 

زيستي و همچنين ميزان  در نظام مديريت محيط 14000

اهميت اين سري استانداردها از ديدگاه دانشجويان در توسعه 

ها به صورت تصادفي طبقه بندي  نمونه. پايدار  پرداخته شد

شگاه ارائه دهنده مقطع كارشناسي دان 12دانشگاه از  5شده از 

پرسشنامه در بين  104. ارشد اين رشته انتخاب گرديد

نتايج . دانشجويان توزيع و پس از تكميل جمع آوري گرديد

داري را در ميزان آگاهي  اين پژوهش اختالف معني

هاي مختلف از اين سري استانداردها  دانشجويان دانشگاه

با توجه به آگاهي دانشجويان  الزم به ذكر است كه. نشان نداد

تا حد  ISO 14000ثابت شد كه وجود استانداردهاي سري 

تواند مديريت يك سازمان را به سوي توسعه پايدار  زيادي مي

 .  هدايت نمايد

  

زيستي، سري استانداردهاي  هاي محيط آگاهي: گانكليد واژ

ISO 14000  دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، توسعه ،

  پايدار  
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Abstract  
This study deals with the levels of M.Sc. students 
awareness in natural resource environment engineering 
field, about environmental standard series, especially 
14000 in Environment Management System, and also 
the importance of this standard in sustainable 
development from students' point of view. In so doing, 
among 12 universities offering this course in M.Sc. 
level, 5 universities are selected. 104 questionnaires 
given out among students and collected after 
fulfillment. No significant difference is seen between 
two sexes, regarding awareness in different sections. It 
turned out that, according to students awareness, ISO-
14000 series can enable the management of 
organizations to sustainable development. 
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  مقدمه 

بحث محيط زيست و آاليش آن ديرزماني است كه ديگر تنها 

در حال . شود ع و سازمان يا مشكل ملي تلقي نميمشكل صناي

روبرو است به زيستي زيادي  هاي محيط حاضر دنيا با بحران

زيستي ناشي از توسعه  طوري كه ديگر موانع و مشكالت محيط

بروز  ).Farashi, 2010( مورد پذيرش جهاني نيست

زيستي و هشدار متخصصان محيط زيست و  هاي محيط بحران

به . بهداشت يكي از داليل ظهور واژه توسعه پايدار است

هاي تعبيري ديگر عواملي چون خسارت هاي ناشي از پيامد

هاي عدم وجود منابع طبيعي براي نسل  زيستي و زيان محيط

آينده و ارزش واقعي منابع و انرژي و همچنين هزينه هاي 

 پاكسازي محيط زيست در چرخه حيات از قلم افتاده است

)Noori, 2008.(  در طول دهه هاي اخير، اثر سازمان هاي

 .دولتي بر محيط زيست به طور مشخصي واضح تر شده است

تا تشكيالت و سازمان هاي اقتصادي . تاين امر سبب شده اس

در جستجوي ابزارهاي مديريتي كه كاهش دهنده اثرات منفي 

بر روي محيط زيست است باشند بطوري كه سبب بهبود 

ضمن اينكه توسعه پايدار و درخور  كارايي اقتصاديشان گردد

ي قوانين ، همچنين بسياري از دولت مردان با پيش بينتداوم يابد

ارده به نسل حاضر و مقرراتي در جهت جلوگيري از خطرات و

فرانس كن ).Gomez & Rodriguez, 2011( اند و آينده برآمده

المللي را در زمينه مديريت محيط  عاليق بين 1992ريو در سال 

شايد مهمترين نتايج كنفرانس ريو توسعه . زيست بر انگيخت

محيط زيست سازماني  براي مديريت ISO 14000استاندارد 

بود كيفيت محيط لذا در پاسخ به نياز به ).Tan, 2005( باشد

يك سري  1996المللي استاندارد در سال  زيست، سازمان بين

را  ISO 14000از استاندارد هاي شناخته شده تحت عنوان 

ايجاد نمود كه در برگيرنده چندين سند مشورتي در ارتباط با 

زيست، نظارت محيط زيست،  سامانه هاي مديريت محيط

ارزيابي عملكرد محيط زيست، برچسب گذاري اكولوژيكي، 

 ,Tan( زيست است ارزيابي چرخه  حيات و نمودهاي محيط

 تجديد نظر شد 2004اين سري اسناد سپس در سال  ).2005

)Farashi, 2010( . اگرچه سامانه تنها روش كارامد براي

ها را به توسعه  زماناما سامديريت محيط زيست نمي باشد، 

تنها  ISO 14000.زيستي تشويق مي نمايد هاي محيط سياست

اساس نيازهاي سامانه مديريت  استانداردي است كه بر

سامانه مديريت  .)Tan, 2005( زيستي طراحي شده است محيط

برنامه و طرح، اجرا، (اساس چهار ركن  محيط زيستي بر

ها  شركتزيستي  فعاليت هاي محيط) عملكردبررسي مجدد و 

وده سيستم از آنجايي كه شال .دهد را مورد ارزيابي قرار مي

ريزي آن است و بدون وجود طرح  مديريت محيط زيستي طرح

و برنامه مدون مشخص اثر بخشي سيستم رضايت بخش 

نخواهد بود لذا سازمان بايد برنامه يا برنامه هايي براي دستيابي 

ر صورت عدم دستيابي به به اهداف خرد و كالن برقرار و د

 ,Noori(اهداف، هر جا الزم است برنامه اصالح شود 

2008.(ISO 14000  يكي از استانداردهاي اين مجموعه است

زيستي قرار مي  كه سازمان ها بر پايه آن مورد ارزيابي محيط

از كليت و توانايي بااليي در تطابق  ISOاز آنجايي كه . گيرند

سراسر جهان  ليدي و خدماتي درهاي تو با انواع سازمان

سبب مديريت ISO 14000 سازي  پياده. برخوردار است

اثرگذار محيط زيستي، كاهش آسيب به محيط زيست و 

گردد  همچنين سبب بهبود تصوير و فعاليت هاي شركت مي

)Farashi, 2010( .رود كه تمايل به اين استاندارد و  انتظار مي

ها براي ورود به  شركت نتيجه ثبت نام براي آن توسطدر 

بنابراين جاي ). Noori, 2008(بازارهاي جهاني ضروري باشد 

هاي بيشتري در جستجوي دريافت  تعجب نيست كه شركت

باشند شايد يكي از داليل اصلي اين  ISO 14000گواهينامه 

امر افزايش آگاهي جهاني در مورد اهميت محيط زيست، تخليه 

ها در جهت  ي براي سازمانمنابع طبيعي و فشارهاي قانون

 Oliveira et(باشد  هاي خود به شيوه پايدار مديريت پروسه

al, 2010.(  براساس آمار منتشره توسطISO  تا پايان سال

كشور  155در  ISO 14000گواهينامه  250972حداقل  2010

به  27823، تعداد 2009ثبت شده است كه نسبت به پايان سال 

 2010تا پايان سال . د داشته استگواهينامه رش% 12ميزان 

كشور آسياي  50در  ISO 14000گواهينامه  8557حداقل 

از سهم جهاني را %  4/3 غربي و آفريقايي ثبت شده است كه

كشور برتر در دريافت گواهينامه ايزو  10. دهد تشكيل مي
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، ) 35016(، ژاپن )69784( ، چين 2010تا پايان سال  14001

، روماني )9681(، كره جنوبي )17064(يتاليا ، ا)18347(اسپانيا 

و سوئد ) 6001(، آلمان )6629(، جمهوري چك )7418(

 ,ISO Survey of Certification (ISC)( مي باشند) 4622(

2008.(   

 ISO 14000گواهينامه ثبت شده  928كشور ايران نيز داراي 

 ISO Survey of(  باشد در نظام مديريت محيط زيستي مي

Certification (ISC) , 2008 .( استانداردISO 14000  براي

زدايي به روش اسمز  هاي شوري ار در ايران در كارخانهاولين ب

آمار حاكي از آن است كه  ).Edalat, 2007( اجرا گرديد

برخالف بيشتر كشورهاي صنعتي كه تقاضا براي استاندارد 

يي اصوال محرك بازار است، با اين وجود در كشورهاي آسيا

). Tan, 2005( باشد چون ايران اين امر ضرورتا صحيح نمي

يكي از داليل اين امر عدم آگاهي متخصصان و كارشناسان و 

كارآفرينان كشور در مورد ضرورت اين چنين استانداردهايي 

يكي از اهداف تعيين شده در سند توسعه منابع طبيعي  .باشد مي

اي زيست محيطي و ه ارتقاي آگاهي 1404و آبخيزداري در افق 

يكي از راهبردهاي تعيين شده جهت تحقق . منابع طبيعي است

زيستي در سطح  سازي محيط كرد آموزش و فرهنگاين روي

دانشجويان نيز   ).Hamidian, 2011( آموزش عالي است

سپري نمودن  باشند كه پس از طيف وسيعي از افراد جامعه مي

اه يافته و در جهت سازماني ر -دوران تحصيل به جامعه اداري

ارائه  در اين راستاآيند  هاي خويش بر مي عملي نمودن آموخته

آگاهي  تعيين ميزان براي رويكرد آموزشي پژوهشي با

دانشجويان رشته مهندسي محيط زيست در رابطه با 

و ميزان  ISO 14000استانداردهاي محيط زيستي سري 

ن ضروري به اهميت اين سري استانداردها از ديدگاه دانشجويا

فرضيه اين پژوهش به اين سه صورت تعريف . رسد نظر مي

گرديد كه آيا بين ميزان آگاهي دانشجويان مهندسي محيط 

، اهميت كاربرد مبانيهاي مختلف از  زيست دانشگاه

و اهميت اهداف كلي  ISO 14000استانداردهاي سري 

اختالف معني دار وجود  ISO 14000استانداردهاي سري 

بين جنسيت دانشجويان و ميزان آگاهي آنان اختالف دارد، 

دار وجود دارد و همچنين آيا بين سطح تحصيالت والدين  معني

داري  استاندارد دانشجويان ارتباط معني مباني و آگاهي از 

  .وجود دارد

  

  هامواد و روش

جهت اين مطالعه از روش كمي سازي بصورت پيمايش در 

نشجويان رشته مهندسي منابع رابطه با سنجش سطوح آگاهي دا

بطوري كه ابتدا با . محيط زيست استفاده گرديد -طبيعي

همكاري تعدادي از اساتيد دانشكده منابع طبيعي و دانشكده 

و  1نطيف كلي گاتم 2اي براساس  مديريت دانشگاه پرسشنامه

عناوين كلي اين  ).Hafeznia, 2009( طراحي شد 2ليكرت

مشخصات ) 1ي هر عنوان شامل ها پرسشنامه و تعداد پرسش

) 3) پرسش 5(استاندارد؛  مبانيآگاهي از ) 2) پرسش 7(كلي؛ 

؛ ISO 14000هاي سري  هاي استاندارد آگاهي از اهميت كاربرد

هاي  آگاهي از اهميت اهداف كلي استاندارد) 4) پرسش 7(

پرسش را  24بود كه مجموعا ) پرسش 5(؛ ISO 14000سري 

رسشنامه در بخش خصوصيات كلي در اين پ. شد شامل مي

به ترتيب براي   4تا 1هاي  سطح تحصيالت والدين با گزينه

  كارشناسي ارشد و باالتر ازو  كارشناسي، كارداني، ديپلم

ها نيز براساس طيف  ساير پرسش. پاسخ دهندگان پرسيده شد 

ها هر  در ساير بخش. گاتمن شامل دو گزينه بلي و خير بود

درجه متفاوت از ميزان آگاهي يا  5با  عبارت پرسشي همراه

اهميت  عدم آگاهي فرد پاسخگو، همچنين ميزان اهميت يا بي

  خيلي كم،: بودن عبارت پرسشي بود كه با گزينه هاي الف

خيلي زياد مشخص گرديده : زياد و ه: متوسط، د: كم، ج: ب 

ها  ها به هر كدام از گزينه براي انجام تفسير آماري داده. بود

هايي نسبت داده شد به اين صورت كه به كمترين ميزان  ارزش

آگاهي و ميزان اهميت از سوي دانشجويان نسبت به 

 ISO 14000هاي مطرح شده در رابطه با استاندارد  پرسش

 5و به بيشترين ميزان آگاهي و اهميت گزينه  1گزينه 

قبل از استفاده از پرسشنامه براي تحليل . اختصاص داده شد

عدد  30پرسشنامه يك پيش تست با پرسشنامه به تعداد  3پايايي

                                                           
1 .Guttman 
2 .Likert 
3. Reliability 
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محيط زيست  - در بين دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي

محاسبه شده برابر  4مقدار آلفاي كرونباخ. صورت گرفت

حاصل گرديد و با توجه به اينكه در بسياري از منابع  875/0

 ,Zare Chahooki(نشانگر يك آزمون پايا است  8/0اي آلف

توان عنوان نمود كه پرسشنامه تدوين شده از  ، لذا مي)2010

زير نظر  55نتايج عمل روايي. پايايي الزم برخوردار است

متخصصان نيز باعث بهبود در ابزار پرسشنامه گرديد بطوري كه 

هاي تكراري و مبهم كه منجر به كاهش روايي پرسشنامه  پرسش

و كيفيت  هاي پرسشنامه حذف شدند گرديدند از پرسش مي

در گام بعدي با استفاده از . گيري را بهبود بخشيد ابزار اندازه

فرمول كفايت نمونه كوكران تعداد نمونه از جامعه آماري 

جامعه آماري شامل تعداد كل ظرفيت . مدنظر مشخص شد

معرفي شده از طرف سازمان سنجش آموزش كشور براي 

) ه و شبانهروزان(محيط زيست  - تحصيل در رشته منابع طبيعي

دانشگاه كه معادل  12ارشد در  در مقطع كارشناسي 1391سال 

بندي  دانشجو به طور تصادفي طبقه 104تعداد . نفر بود 200

، )نفر 15(شهيد بهشتي  ، )نفر 20(دانشگاه تهران  5از  شده

، )نفر 30(، يزد )نفر 18(، مالير )نفر21(صنعتي اصفهان 

دانشگاه كشور  5ويان در نحوه توضيع دانشج. انتخاب گرديد

از اين تعداد  .به نمايش درآمده است 1به صورت شكل شماره

   .دختر بودند% 7/57پسر و % 30/42

دانشگاه  

صنعتي 

اصفهان

20/19%

دانشگاه شهيد  

دانشگاه تهران

19/23%

دانشگاه يزد

28/84%

دانشگاه مالير

17/32%

   
 دهندگان به پرسشنامه براساس  درصد فراواني پاسخ -  1شكل 

  هاي مختلف دانشگاه

                                                           
4 .KronbakhAlpha 
5. Validity 

رم افزارهاي هاي جمع آوري شده از ن براي تجزيه و تحليل داده

Excel 2010, SPSS v.16 استفاده گرديد.  

  

  نتايج

دانشجويان در رابطه با پرسشي مبني بر اينكه آيا % 23/94

محيط زيستي اثري بر كيفيت محيط  المللي بينوجود استاندارد 

از دانشجويان گزينه % 26/93زيست دارد نظر موافقي داشتند و 

ايران را به عنوان يكي از خير را در رابطه با اين پرسش كه آيا 

 ISO 14000كشورهاي رتبه باال در رابطه با اخذ گواهينامه 

هاي  دانشجويان پاسخگو به پرسش. كردند دانيد انتخاب  مي

اول كه در رابطه  با پرسش هاي بخش برخوردپرسش نامه در 

-83/2هايي با ميانگين  آگاهي از مفاهيم استاندارد بود پاسخبا 

دهنده آگاهي كم تا متوسط  نمودند كه نشانرا مشخص  38/2

بيشترين آگاهي دانشجويان در اين بخش . استدر اين زمينه 

با عنوان ميزان آگاهي دانشجويان از  2مربوط به پرسش 

و كمترين  83/2ها با ميانگين  پيامدهاي زيست محيطي سازمان

با عنوان ميزان آگاهي دانشجويان از  5آگاهي مربوط به پرسش 

باشد  مي 38/2ها با ميانگين  كردهاي محيط زيستي سازمانعمل

  .نشان داده شده است 2 كه در شكل شماره

هاي پرسشنامه مربوط به ميزان آگاهي در  بخش دوم پرسش

 ISO 14000هاي استانداردهاي سري  رابطه با اهميت كاربرد

در اين بخش دانشجويان نقش يك استاندارد محيط زيستي . بود

هاي محيط زيستي مانند گرم  يري از گسترش بحرانرا در جلوگ

هاي اين  اي مهمتر از ساير كاربرد شدن زمين و گازهاي گلخانه

را  94/3دانستند به طوري كه ميانگين  ها مي سري استاندارد

از  3اين درحالي است كه با توجه به شكل شماره. كسب نمود

مبحث  هاي اخير به ديدگاه دانشجويان در الگوي توسعه دهه

كمترين توجه  83/2گذاري محيط زيستي با ميانگين  ارزش

توان اينگونه عنوان نمود كه  به عبارتي مي. صورت گرفته است

تواند  مي ISO 14000از ديدگاه دانشجويان سري استانداردهاي 

  بهبود ارزش محيط زيست يكي از ابزارهاي مناسب براي

  دانشجويان الزم به ذكر است كه از ديدگاه. مطرح گردد 

  تواند  تا حد زيادي مي ISO 14000وجود استانداردهاي سري  
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ميزان آگاهي دانشجويان از مفاهيم استاندارد - 2شكل  

 

  ISO14000ميزان آگاهي دانشجويان از اهميت كاربردهاي استانداردهاي سري  - 3شكل
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 .مديريت يك سازمان را به سوي توسعه پايدار هدايت نمايد

هاي اين بخش بين  ميانگين طيف پاسخ دانشجويان در پرسش

  . بود 83/2 -94/3

پرسشنامه تدوين شده در رابطه با ميزان آگاهي از اهميت  سومبخش 

در اين بخش . باشد مي ISO 14000اهداف كلي استانداردهاي سري 

 ISOدانشجويان بيشترين سود حاصل از اخذ و نگهداري استاندارد 

تر و به  گيري دقيق هاي اندازه را در خريد و نصب دستگاه 14000

و طيف متوسط تا  64/3ژي دانسته كه ميانگين تر از لحاظ انر صرفه

توان يكي از داليل اين موضوع  اختصاص داد كه مي زياد را به خود

هاي شنيداري و  اي دانست كه از طريق رسانه را در تبليغات گسترده

ديداري در اين رابطه صورت گرفته است، اين در حالي است كه از 

ستگي كاركنان در صورت ديدگاه دانشجويان تغييري در بهبود شاي

گردد كه ميانگين  حاصل نمي ISO 14000اخذ سري استانداردهاي 

 5 با توجه به شكل شماره. را به خود اختصاص داده است 16/3

در بين دانشجويان پاسخ دهنده پرسشنامه دانشجويان 

% 40هاي تهران و شهيد بهشتي با درصد فراواني  دانشگاه

تانداردهاي زيست محيطي از هاي آموزشي اس شركت در دوره

هاي  بيشتر از ساير دانشجويان دانشگاه ISO 14000جمله  

  .اند ها حضور داشته ديگر در اين دوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اين در حالي است كه نتايج آزمون ناپارامتري تجزيه واريانس، 

دهد  واليس نتايجي خالف اين موضوع را نشان مي -كروسكال

هاي آموزشي  ناشي از اين باشد كه دوره تواند كه اين امر مي

عنوان شده تاثير چنداني بر افزايش سطح آگاهي دانشجويان 

اند و دانشجويان صرفا جهت  مهندسي محيط زيست نداشته

براي بررسي . اند ها شركت نموده در اين كالس  اخذ گواهينامه

ي دانشجويان با آگاه نيوالد التيسطح تحص نيارتباط ب

ي تاندارد از ضريب همبستگي اسپيرمن كه براازمفاهيم اس

نتايج . اي است استفاده گرديد هايي با مقياس رتبه بررسي داده

حاصل از اين آزمون نشان داد كه جز در مورد يك پرسش 

بين سطح تحصيالت والدين با آگاهي آنها  داري معنيارتباط 

ز وجود ندارد به عبارتي تنها در رابطه با آگاهي دانشجويان ا

ها با سطح تحصيالت  اهداف خرد وكالن محيط زيستي سازمان

 ,r= 0.256(وجود دارد  داري معنيوالدينشان ارتباط 

P<0.01 .( براي بررسي تعيين اختالف سطوح آگاهي

 ISO 14000دانشجويان در دو جنس از استانداردهاي سري 

نتايج نشان داد كه هيچ . ويتني استفاده شد - از آزمون من

  مبانيداري بين دو جنس در رابطه با آگاهي از  معنياختالف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انشجويان از اهميت اهداف كليميزان آگاهي د -  4شكل 
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آگاهي از اهميت  ، )Sig.= 0.820, P>0.05(استاندارد 

و آگاهي از ) Sig. = 0.37, P>0.05( كاربردهاي استاندارد

) Sig. = 0.538, P> 0.05(اهميت اهداف كلي استانداردها 

  .وجودندارد

  

  گيري بحث ونتيجه

المللي كه حاصل توافقات جهاني هستند  استانداردهاي بين

اند كه با تعريف  بعنوان مراجع مهم فني شناخته شده

و خدمات در بازارهاي جهاني  هايي از محصوالت ويژگي

ها  اي براي تصميمات درست در هنگام توسعه زير ساخت پايه

ال توسعه هاي در حو جلوگيري از اسراف آنها در كشور

به عنوان منابع  ISOاستاندارد هاي . گردند محسوب مي

اين استانداردها از دو جنبه، منابع مهمي . باشند تكنولوژي مي

فنون بدست آمده كه ) 1: آيند براي اين كشورها به حساب مي

باال بردن توان ) 2. از طريق توافقات جهاني بدست آمده اند

 Office of Planning( يصادرات و رقابت در بازارهاي جهان

and Information Technology (OPIT), 2009 .( تعداد

تا  2002هاي  ثبت شده بين سال ISO 14000هاي  استاندارد

،  )Gavronski et al, 2006(رشد داشته است % 100 2005

براي  ISOاين موضوع سبب شده است كه كليه فعاليت هاي 

  براي   ISOعملكرد   امهبرن   در   توسعه حال   در كشورهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گردآوري شود  2010 -2005كشورهاي در حال توسعه 

)Office of Planning and Information Technology 

(OPIT), 2009 .(هشي كه در رابطه با اثر وبا اين حال در پژ

هاي شهر  محيطي در بيمارستان بخشي نظام مديريت زيست

 1388در سال ) ISO 14000 براساس مدل سري(تهران 

سري  المللي بينصورت گرفت مشاهده گرديد كه استاندارد 

ISO 14000 جه شود و بايد تو در حد مطلوب رعايت نمي

 ,Zahedi &Rahmati(بيشتري در اين مورد معمول شود 

در مقابل در كشورهاي توسعه يافته با اتخاذ رويكرد ، )2010

هاي تحليلي ساختار يافته و  معلمي و استراتژيك و مبتني بر نظا

 اي مشاهده گرديده است مند صرفه جويي قابل مالحظه نظام

)Almuneef & Ziad, 2003.(  جهت به اجرا درآمدن

 آموزش محيط زيست به عنوان  ISOمجموعه عملكردهاي 

ترين و  ترين شيوه است كه هدف از آن؛ يافتن مناسب بنيادي

ها و اجراي ساختاري  فعاليتبهترين شيوه ارائه مطالب و نحوه 

هاي زيست محيطي در سطح  است كه زمينه ساز ارتقا آگاهي

به عنوان هسته اصلي، تالش آموزش محيط . باشد جامعه مي

هاي جديد  دم جهان درراهزيست جهاني در جهت جذب مر

عمل كردن، با هدف مشاركت محيط زيستي در  فكر كردن و

-Carleton( استزيستي  جهت افزايش سواد جمعي محيط

Hug, 2010 .( آموزش محيط زيست اغلب از طريق يك برنامه

با  .آموزشي در جستجوي تغيير شناخت يادگيرندگان است

  درصد فراواني دانشجويان شركت كننده در دوره -  5شكل 
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ها به عنوان بستر اصلي  در دنياي امروز دانشگاه توجه به اينكه

 مسائلي كه جامعه با آن مواجه استتفكر و انديشه پيرامون 

، همواره از ابزارهاي كز علميدر مرا پژوهش و اند شناخته شده

امروزه يكي از مهمترين  لذا پيشرفت مادي و معنوي بشر بوده

آموزش مبتني "هاي مورد توجه در آموزش عالي موضوع  مقوله

و برداشت هاي مختلف از چگونگي اجراي آن  "بر پژوهش

هاي آموزش و پژوهش  كاهش فاصله موجود بين حوزه. است

ويژه در حوزه آموزشي امكان پذير  به بدنه آموزش عالي و به

صاحب نظران مختلفي بر نقش  ).Entwistle, 2002(  است

هاي شغلي و به  ها در اشتغال، ارائه آموزش محوري دانشگاه

 Saidi(  اند كيد ورزيدههاي مهارت كارآفريني تأ يژه آموزشو

Rezvani, 2010.(  در پژوهش حاضر نيز  به سنجش سطوح

محيط زيست  -شته مهندسي منابع طبيعيآگاهي دانشجويان ر

و ميزان اهميت اين  ISO 14000در مورد استانداردهاي سري 

سري استانداردها از ديدگاه دانشجويان در نظام مديريت محيط 

پرداخته شد، در نتيجه  و نقش آن در توسعه پايدار زيستي

كه شامل  بخش 4اي طراحي گرديد كه شامل  پرسشنامه

 مبانيدهندگان پرسشنامه، آگاهي از  مشخصات كلي پاسخ

 ISOاستاندارد، آگاهي از اهميت كاربردهاي استاندارد سري 

ي اهميت اهداف كلي استانداردهاي سر و آگاهي از 14000

ISO 14000 براي تعيين اختالف بين دانشجويان . بود

 5الي  2هاي  هاي مختلف از سواالت مربوط به بخش دانشگاه

 همچنين. واليس استفاده گرديد -كروسكالپرسشنامه از آزمون 

براي تعيين ارتباط بين سطح تحصيالت والدين با ميزان آگاهي 

. دانشجويان از مفاهيم استاندارد از آزمون اسپيرمن استفاده شد

ضمن اينكه به روش آمار توصيفي ميزان آگاهي دانشجويان 

هاي پرسشنامه تعيين  هاي مختلف از تك تك پرسش دانشگاه

در بخش آگاهي از مفاهيم استاندارد ميزان آگاهي  .ديدگر

دانشجويان در طيف كم تا متوسط قرار داشت، به عبارتي 

توان اينگونه عنوان نمود كه دانشجويان محيط زيست كشور  مي

ها در  حتي در زمينه ساده ترين مباحث آسيب رسان سازمان

دگاه از دي. نظام مديريت محيط زيستي آگاهي چنداني ندارند

هاي مختلف اهميت استانداردهاي سري  دانشجويان دانشگاه

ISO 14000 ها و اهداف كلي در طيف  از جهت كاربرد

پرسش كه مربوط به  يكجز در مورد . متوسط تا زياد قرار دارد

ها در تغيير مثبت شايستگي كاركنان بود،  اهميت سري استاندارد

هاي مختلف  هداري در بين دانشجويان دانشگا اختالف معني

دار در رابطه با سطح  عدم وجود ارتباط معني. مشاهده نشد

تحصيالت والدين و ميزان آگاهي دانشجويان به جز در مورد 

تواند به دليل اين باشد كه  زيستي مي اهداف خرد وكالن محيط

سطوح سواد باالتر به علت ارتباط بيشتر با  والديني با

هايي را در  ن آگاهيسازماني اين چني -هاي اداري محيط

ها  اند ولي به علت عدم توجه سازمان فرزندان خود انتقال داده

هاي زيست محيطي و متعاقب آن نگهداري و  به خطي مشي

اجراي اين سري استانداردها در اين موارد هيچ تفاوت 

در بين دانشجويان و سطوح سواد والدين مشاهده  داري معني

ين سري استانداردها  با نتايج عدم توجه به نگهداري ا. نگرديد

انجام دادند  2000سال پژوهشي كه پدرسون و نيلسون در 

جهت افزايش  ).Pederen & Nielsen, 2000(تشابه دارد 

آگاهي دانشجويان از سري استانداردهاي محيط زيستي بايستي 

هاي كشور  مطالعات جامع تري در اين رابطه در دانشگاه

هاي كاربردي و آموزش  دورهصورت گيرد و مهمتر از آن 

اي در داخل يا خارج  محور اين استانداردها به صورت دوره

دانشگاه برگزار گردد تا دانشجويان حال حاضر و متخصصان 

و لزوم  المللي بينآينده كشور عالوه بر آشنايي با استانداردهاي 

كسب و نگهداري اين چنين استانداردهايي در سطوح سازماني، 

هاي توسعه يافته به جاي توجه به حجم توليدات همانند كشور

و ميزان خدمات و فوايد حاصل از آن به عواملي چون استفاده 

بهينه از انرژي، استفاده بيشتر از مواد بازيافتي، كاهش ضايعات 

و پسماندها، كنترل آلودگي هوا وصرفه جويي و دقت به عنوان 

  .معيارهاي نو در مصرف منابع طبيعي توجه نمايند
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