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Abstract
This research aims to review the recent situation of
environmental higher education courses in Iran and
introducing the requirements for fulfilling the best
status. Studies show that there are 43 environmental
courses in four educational degrees in Iran. The number of students in the environmental sciences fields
that have been accepted in 2016, were about 14444.
Statistics illustrate that in 2016, Islamic Azad University has accepted the highest number of students in
environmental field (8997). Also PNU stands on the
next step of 3587 accepted students and the third
comes for the MCHE with 1869 students in this year.
Also about the distribution of environmental student,
around 74 percent are in bachelor degree and below,
23 percent in master degree and around 3 percent in
PhD level. The results show during a ten year period
from 2000 to 2010 about 11842 students have been
graduated in different fields of environmental sciences
in Iran. Also it shows that in recent years the number
of PhD student have been increased remarkably. Furthermore among the most important diagnosis in environmental higher education in Iran is miss match between the numbers of graduated and the need to expert
in this field that cause a high level of jobless. At the
end, some suggestion have been offered to improve
the situation.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش عالی محیط زیست در کشور
و ارائه الزامات مورد نظر برا برنامهریز در راستا تحقق وضعیت مطلوب
 بررسیها حاکی از آن است که در سالها اخیر علوم.تهیه شده است
 زیر نظام آموزشی در7  چهار مقطع تحصیلی و، رشته43محیطزیست در
 طبق بررسیها انجام شده از میان دانشجویان جذب.ایران ارائه میشود
 تعداد دانشجویان محیط1395 شده در رشتهها مختلف در سال تحصیلی
 از نظر جذب دانشجویان محیط زیست. نفر بوده است14444 زیست کشور
 نفر معادل8997  بیشترین تعداد جذب یعنی،در میان زیر نظامها آموزشی
 رتبه بعد متعلق به. متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی بوده است، درصد62
 درصد است و سایر زیر نظامها با جذب25  نفر و3578 دانشگاه پیامنور با
 از نظر. درصد در این سال در رتبه سوم قرار دارند13  دانشجو معادل1869
95 توزیع دانشجویان محیطزیست در مقاطع مختلف تحصیلی در سال
 درصد در مقطع23 ، درصد در مقاطع کاردانی و کارشناسی73/6 حدود
 مقایسه این. درصد نیز در مقطع دکترا جذب شدهاند3/4 کارشناسی ارشد و
 حاکی از رشد چشمگیر سهم دانشجویان1390 ارقام با آمار مشابه در سال
 بررسی.دکترا است که به تبع آن رشد کلیه امکانات مورد نیاز را میطلبد
-وضعیت دانش آموختگان در رشتهها مختلف محیط زیست نیز نشان می
 نفر از رشتهها مختلف محیط زیست11842  تعداد80دهد که در طی دهه
 از جمله مهمترین آسیبها شناسایی شده.در کشور فارغالتحصیل شدهاند
در این زمینه میتوان به آمار باال بیکار و عدم تطابق نیاز بازار کار با
 در ادامه راهکارهایی به.تعداد و دانش فارغالتحصیالن این رشته نام برد
منظور افزایش کارایی دانش آموختگان و توزیع متناسب رشتهها محیط
. زیست در کشور ارائه گردیده است
واژههای کلیدی
. ایران، محیط زیست، آموزش عالی،آموزش و پژوهش
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جمهور اسالمی ایران با تکیه بر آموزهها ایرانی و اسالمی
همواره نگاه ویژها به مقوله محیطزیست داشته است که
بهترین شاهد این مدعا تاکید ویژه بر لزوم حفاظت از
محیطزیست در قانون اساسی و سند چشم انداز جمهور
اسالمی ایران در افق  1404هجر شمسی است .بدیهی است
دستیابی به اهداف محیطزیستی ترسیم شده در اسناد فرادستی،
مستلزم برنامهریز هدفمند و بهکارگیر ابزارها مناسب در
این زمینه است .نظام آموزش عالی کشور به عنوان برترین و
اصلیترین منشأ تربیت نیروها متخصص در رشتهها مختلف،
متولی تأمین نیرو انسانی کارآمد و مورد نیاز به منظور تحقق
اهداف یاد شده است .در این زمینه الزم است همراه با شناخت
الزامات ضرور برا تحقق این اهداف ،نیاز سنجی دقیقی
پیرامون رشته ها ،مقاطع ،تعداد دانشجویان و نیرو انسانی مورد
نیاز برا تربیت این تعداد از متخصصان صورت پذیرد
( Science and technology strategy development
.)document of country, 2009
اولین رشتها که به طور مستقل در رابطهه بها محهیطزیسهت
ایجاد شد ،رشته بهساز محیط در دانشهکده بهداشهت دانشهگاه
تهران بود که در  1345به جذب دانشجو کارشناسهی ارشهد در
این رشته پرداخت ،اما محیطزیست به صورت واحهدها درسهی
پراکنههده در دانشههکدهههها مختلفههی چههون جغرافیهها ،بهداشههت،
کشاورز و منابع طبیعی تدریس میشد ( MobarghaeeDian,
 .)1996تشههکیل دانشههکده بهداشههت در سههال  ،1343دانشههکده
جنگلهدار در سهال  ،1345و دانشههکده منهابع طبیعهی در سههال
 1348در دانشگاه تهران را باید نقاط عطفی در گسترش آموزش
عالی محیطزیست در کشور دانست .همچنهین تشهکیل سهازمان
حفاظههت محههیطزیسههت در سههال  1350و ایجههاد دفتههر آمههوزش
محیطزیست در این سهازمان و متعاقهب آن تاسهیس آموزشهکده
حفاظههت محههیطزیسههت کههرج وابسههته بههه سههازمان حفاظههت
محههیطزیسههت در سهههال  ،1351در جهههت تربیههت کهههاردان
محیطزیست را باید از گامها اولیهه ا برشهمرد کهه در زمینهه
آموزش عالی محیطزیست در کشور برداشهته شهد .ایجهاد مرکهز
هماهنگی مطالعهات محهیطزیسهت در سهال  1352در دانشهگاه
تهههران بهها هههدف ایجههاد انسههجام و همههاهنگی در فعالیههتههها
محیطزیستی که در دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی صهورت مهی-
گرفت ،از جمله عملکردهایی بود که بعدها نقهش بهه سهزایی در
آموزش عالی محیطزیسهت ایفها کهرده و در واقهع سهنگ بنها
تأسههیس دانشههکده محههیطزیسههت دانشههگاه تهههران گردیههد
(.)Bahreini & Mobarghaei Dinan, 1997
در سال  1353برا اولهین بهار رشهته بهسهاز طبیعهت در

مقدمه
نقش آموزش عالی ،تربیت نیرو انسانی متخصص مورد نیهاز
جامعه ،ترویج و ارتقا دانش ،و فراهم نمهودن زمینهه مسهاعد
برا توسعه کشور است و الزمه دستیابی به آن پایش دورها
کیفیههههت آموزشههههی در زمههههانههههها مختلههههف اسههههت
( .)Farasatkhah,2008توجههه بههه علههوم و فنههاور ههها
محیطزیست به عنوان یکی از الویتها برتر در نقشهه جهامع
علمی کشور ،ضرورت رصهد آگاهانهه و مسهتمر رونهد آمهوزش
عالی در این حیطه از آموزش علوم را در کشور آشکار میسازد
( Ministry of Science, Research and Technology ,
.)2004

گسترش آلودگیها محیطزیستی موجب شد که در برخهی از
کشورها پیشرفته و صنعتی و سپس در سطح جهانی اقهداماتی
برا حفاظت از محیطزیست صورت گیرد که بر این اساس دهه
 1960را بایههد دوره بیههدار و آگههاهی در زمینههه محههیطزیسههت
دانست .از این دوره بشر به عالیم تهدید کنندها که حیات را در
این سیاره به خطر انداخته بود ،پی برد و دریافت اگر شیوه زندگی
و روش ها تولید و مصرف را تغییر ندهد نهابود را بهه دنبهال
خواهد داشت ( .)Lemon, 1997توجه به محیطزیست در ایهن
دوران به حد رسید که فقط در سال  1972حدود سیصد کتهاب
در مورد محیطزیست در آمریکا نوشته شهد .برگهزار کنفهرانس
جهانی پهاریس در سهال  1968و اجهالس جههانی اسهتکهلم در
 1972را باید از مهمترین نقاط عطف در بیدار جوامهع و لهزوم
توجه به مالحظات محیطزیستی در فرایند توسعه به شهمار آورد.
از آن پههس رونههد توسههعه علههوم محههیطزیسههت شههدت یافههت و
دستورالعملها ،معاهدات و قوانین متعهدد بهرا کنتهرل رونهد
تخریب محیط زیست شکل گرفت .توسعه آموزشها رسهمی و
غیر رسمی محیط زیست در جهان ،تشکیل نهادها بینالمللی و
توسعه فناور ها محهیطزیسهت در سهالهها اخیهر از جملهه
نشانهها توجه بیش از پیش جهان به مقوله محیطزیست اسهت
( .)Time, 2010در واقع این رشته از علوم از اهمیهت ویهژها
برخوردار گردیده است به طور که در هزاره سوم ،علوم محهیط
زیست به همراه علم ارتباطات ،اهمیت بسهیار بهاالیی در حیطهه
علوم بنیاد و کهاربرد دارد ( .)Time, 2010آمهوزش عهالی
محیطزیست به عنوان یکی از تأثیرگذارترین جنبهههها توسهعه
علوم محیطزیست در جهان نیز از اوایل قرن نوزدهم آغهاز شهد.
ایجاد کالج حفاظت از جنگل و ارائه واحدها درسی حفاظهت از
طبیعت در دانشکدهها جغرافیا در آمریکا را باید از اولین بارقهه-
ها آموزش عالی محهیطزیسهت در جههان برشهمرد ( Stapp
.)swan, 1974
11

فصلنامه آموزش محیطزیست و توسعه پایدار ،سال پنجم ،شماره چهارم ،تابستان1396
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol 5, NO 4, Summer 2017

حوزه قرار دارند :کهامپیوتر ،نقشهه بهردار و  GISبرنامههریهز

مقطع کارشناسی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ایجهاد
شد .فعالیت مراکز آموزش عالی بعد از انقالب اسالمی با رونهد
سریعتر از گذشهته توسهعه یافهت .در سهال  1362اولهین گهروه
آموزشی شیالت و محیطزیست همزمهان در دو دانشهکده منهابع
طبیعی تهران و گرگان تأسهیس شهد و در سهال  1373بهود کهه
اولین دانشکده محیطزیست کشور در دانشگاه تههران دایهر شهد
( .)Mobarghaee, 1996الزم به ذکر است دانشگاهها غیهر
دولتی نیز در سالها پس از پیهروز انقهالب اسهالمی سههم
بسزایی در زمینه توسهعه آمهوزش عهالی محهیطزیسهت داشهتند.
آموزش عالی محیطزیسهت در دانشهگاه آزاد اسهالمی بها جهذب
دانشجو در رشته کارشناسهی شهیالت و محهیطزیسهت در سهال
 1368در واحد الهیجان آغاز شد و در سال  1376بود که اولهین
مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی بهه پهذیرش دانشهجو در مقطهع
کارشناسی محیطزیسهت اقهدام کهرد( Mobarghaee Dian,
 .)1996در کشور کانهادا ،ههر اسهتان و منطقهه بهه طهور مجهزا
مسههئولیت آمههوزش و پههرورش را داراسههت و سیسههتم آمههوزش و
پرورش هر استان توسط دولتها محلی تنظیم میشود.
تعداد کمی دانشگاههها خصوصهی در کانهادا وجهود دارد و
بسیار از دانشگاهها با بودجه دولتی اداره میشوند .کشور کانهادا
حدوداً  7درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صهرف آمهوزش و
پرورش میکند .از هر  10نفر شهروند کانهادایی تنهها یهک نفهر
دیپلم دبیرستان را ندارد ،و از هر  7نفر یک نفر مدرک دانشگاهی
دارد .عوامل اصلی که منحصرا متمرکز بر آموزش محهیط زیسهت
در کانههادا هسههتند عبارتنههد از" :شههبکه کانههادا بههرا آمههوزش
محیط زیست و ارتباطات ،یادگیر برا آیندها پایدار ،و خیابان
سبز (.)Time, 2010
در انگلستان رشتههها جغرافیها و محهیط زیسهت ارتبهاط
نزدیکی دارند و گاهی از نظر اسمی جایگزین هم نیز قرار می-
گیرند .رشته جغرافیا و محیطزیست به طور کلی شامل جغرافیا،
جغرافی ها انسههانی ،جغرافی ها فیزیک هی ،جغرافی ها سههاحلی،
جغرافیا کاربرد  ،جغرافیا دریایی و زیست محیطی اسهت.
بیشتر دورهها لیسانس در انگلستان سه سال به طهول مهی-
انجامد .البته بعضی از دانشگاه ها دوره  4سهاله کارشناسهی بها
مدارک ،کارشناسی ارشد علوم محیطزیست ،کارشناسهی ارشهد
محیط زیست و کارشناسی ارشهد علهوم ارائهه مهیدهنهد .دوره
کارشناسی ارشد معموال یک سال یعنی  12ماه بهه طهول مهی
انجامد .بیشتر دانشجویان رشتهها مربوط به جغرافیا در دوره
دبیرستان از بین  3درس اصلی ،درس جغرافیها را گذرانهدهانهد
(.)Steed, 2003
در استرالیا رشتهها علهوم محهیطزیسهت معمهوالً در پهنج

محیطزیست ،قوانین سیاستی برا مسکن ها جدیهد و توسهعه
صنعتی در حومه بومشناسی،گیاهان و جانوران ،جابجایی حیوانات
به پناهگاهها امن تر -مدیریت علفهها ههرز مضهر زمهین-
شناسی ،آزمایش آب و خاک ،آلودگیها ،مدیریت حذف آزبسهت،
سکوها حفار مدیریت دفع زباله و ارائه مشاوره به انجمنها.

در این بین رشهتهههایی ماننهد علهوم اتمسهفر  ،اکولهوژ و
زیست شناسی تکامل ،سیاست محیط زیست و مدیریت تغییهرات
محیطزیست قابل ذکر هستند .براسهاس بررسهی آمهار عنهوان
گروه کشاورز و محیطزیست نهزدکتهرین گروههی اسهت کهه
بیشترین رشتهها محیطزیست را داراست و به همین لحهاظ در
آمار ارائه شده اطالعات کمی حول محهور ایهن رشهته قهرار دارد
(.)Lemon, 1997
 Ramosو همکاران ( )2015در کشورها پرتغال و برزیل،
از رویکرد ارزیابی اسهتراتژیک محهیط زیسهت در آمهوزش عهالی
استفاده کردند .در واقع ههدف آنهها تلفیهق ارزیهابی اسهتراتژیک
محههیطزیسههت در برنامهههههها درسههی دورهههها کارشناسههی و
کارشناسی ارشد موسسات آموزش عالی بود .نتایج آنها نشهان داد
که تلفیق رویکرد ارزیابی استراتژیک محیطزیست در برنامههها
درسی ،می تواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقاء برنامهههها درسهی
آموزش عالی در دستیابی به توسعه پایدار داشته باشد ( Ramos

.)et al., 2015
 Rauenو همکاران نیز ( )2015در برزیل ،نقش مؤسسهات
آمههوزش عههالی را در زمینههه طههرحههها مههدیریت و پایههدار
محیطزیست برا نسلها آینهده بررسهی کردنهد و سهپس بهه
بررسههی اهمیههت موضههوعات محههیطزیسههتی شههامل مههدیریت
پسماندها جامد ،استفاده مؤثرتر از منابع آب و بازیافت مهواد در
مؤسسات آموزش عالی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که حفاظت
از منابع آب ،انرژ و بهبود کارایی منابع محیطزیستی وابسهتگی
بسیار باالیی به نقش آموزش عالی در ایجاد بستر مناسب برا
دستیابی به اهداف حفاظت از محیطزیسهت دارد ،در واقهع نتهایج
آنها نشان دهنده اهمیت بسهیار بهاال موسسهات دانشهگاهی در
ایجاد تکنیکها و روشها بهینه برا ارزیابی و مدیریت مهؤثر
محیطزیست در آینده دارد (.)Rauen et al., 2015
 Christieو همکاران در سال  2014در استرالیا ،به بررسی و
تحلیل آموزش عالی برا پایدار برنامهها درسی پرداختنهد و
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در ابتدا عنوان کردند که برنامهها درسهی دانشهگاههها ارتبهاط

و علوم کشاورز در حال تحصیلاند .البته به طور نسهبی تعهداد

کمی با برخی موضوعات محیطزیست دارد و سپس از نگرشها،

دانشجویان دکتر زیاد نیست .تصور میشود یکی از دالیل ایهن

دیدگاهها و تجربیات اساتید دانشگاهها اسهترالیا بهرا افهزایش

موضوع مربوط به آن است که هیچ ارتباط مستقیمی بین داشهتن

پایدار برنامهها درسی رشتههها محهیطزیسهت در آمهوزش

مدرک تحصیالت تکمیلی و شرایط استخدام در ژاپن وجود ندارد

عالی استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که  38دانشگاه استرالیا،

در ژاپن اصل مهم برا ورود بهه بهازار کهار ،بهاال بهودن سهطح

نظرات اعضا هیئت علمی دانشکدهها را برا پایدار برنامهه-

آموزش تخصصی و حرفها است (.)Stapp Swan, 1974

ها درسی محیطزیست به کار بردهاند و رویکرد آمهوزش عهالی
بر مبنا پایدار رشتهها محیطزیست می بایست برا تمهام

روششناسی پژوهش

دانشجویان دانشگاهها پایهگذار شود و پژوهشها آینهده الزم

پژوهش حاضر بر مبنا

است به طور گستردهتر با بررسی تفاوتهها موضهوعی بهین

ماهیت و روش نیز این تحقیق را می توان در گروه تحقیقات

برنامهها درسی دانشگاه ها انجام شود و دیدگاههها اعضها

توصیفی از نوع تحلیل اسناد قرار داد .این پژوهش مبتنی بر

هیئت علمی دانشگاهها برپایه پایدار آموزش عالی محیطزیست

آمار رسمی برگرفته از مطالعه اسناد و اخذ آمار و اطالعات از

میتواند به عنوان چارچوبی برا بهبود کیفیهت آمهوزش عهالی،

مراجع رسمی و تجزیه و تحلیل این آمار میباشد.

ارتقاء روش تدریس و یادگیر دانشهجویان بهه کهار بهرده شهود

یافتههای پژوهش

(.)Christie et al., 2015

هدف کاربرد

است و بر مبنا

وضعیت موجود رشتههای محیطزیست در ایران

 )2013( Fooدر مالز  ،نقش آموزش عالی محهیطزیسهت را

رشته محیطزیست دارا ماهیتی میان بخشی و بین رشهتها

در کمک به برآورده شدن اهداف توسعه پایدار مورد بررسی قهرار

است که میتهوان آن را آمیختهها از علهومی چهون زیسهت-

داد .شیوهها مهارت تدریس ،مشاوره ،آموزش و مبادلهه دانهش

شناسی ،زمینشناسی ،اکولوژ  ،فیزیک ،شیمی ،ریاضی ،آمار و

بین محققان دانشهگاههها مختلهف بهه منظهور ارزیهابی دقیهق

جغرافیا دانست .ماهیت بین رشتها علوم محیطزیسهت سهبب

مشکالت محیط زیستی در پژوهش آنها مهورد تجزیهه و تحلیهل

شده است که امهروزه بسهیار از رشهتههها همچهون شهیمی،

قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان دهنده این است کهه بها تلفیهق

زمینشناسی ،زیستشناسی ،حقوق ،اقتصاد ،فیزیک ،عمهران و

قوانین حفاظت از محیطزیسهت و ایحهاد شهرایط مناسهب بهرا

مدیریت دارا گرایشهایی از محیطزیست باشند.

اجهرا اههداف ارزیهابی اثهرات محهیطزیسهتی ( )EIAاز طههرق

در ایران رشتهها مربهوط بهه محهیطزیسهت بهه واسهطه

مؤسسات آموزش عالی محیطزیست در دانشگاهها و با همکهار

ماهیت میان رشتها در چهار گروه علوم انسانی ،علهوم پایهه،

مشترک دولت و سازمانها مردم نهاد ( NGOها) میتوان بهه

فنی مهندسی و کشاورز قرار دارند .بررسیها نشان می دههد

اهههداف متقابههل پایههدار سههواد محههیطزیسههتی و حفاظههت از

رشتهها محیطزیست در حال حاضر در چهار مقطع تحصیلی

اکوسیستمها دست یافت .در واقهع پهژوهش آنهها نشهان داد کهه

و توسههط واحههدها آموزشههی شههبانه و روزانههه ،دانشههگاه آزاد

همکار مشترک بین دولت و موسسات آموزش عالی به عنهوان

اسالمی ،موسسات آموزش عالی غیهر انتفهاعی ،دانشهگاههها

بازویی مناسب برا ارتقاء آموزش عمومی و دستیابی موثرتر بهه

پیام نور ،دانشگاه علمی کاربرد و دستگاهها مجر آموزش

تکنولوژ سبز شناخته شده است (.)Foo, 2013

عالی ،در چهار گروه تحصیلی علوم انسهانی ،علهوم پایهه ،فنهی

در ژاپن بر اساس رشته تحصیلی ٪70 ،دانشجویان دانشگاهها

مهندسههی و کشههاورز ارائههه مههی شههوند ( Ministry of

در رشههتهههها علههوم اجتمههاعی و انسههانی و همچنههین ٪62

.)Science, Research and Technology, 2004

دانشجویان در دانشگاهها خصوصی در حال تحصهیل هسهتند.

بررسیها حاکی از آن است که در سهال تحصهیلی 91هه90

بیشتر دانشجویان مقطع کارشناسی در رشتهها علهوم طبیعهی،

تعداد  17125نفر دانشجو در رشتهها ،مقهاطع و دانشهگاههها

فیزیک ،مهندسی و علوم کشاورز در حال تحصیل هستند .اکثر

مختلف کشور در گرایشهها مختلهف محهیطزیسهت جهذب

دانشجویان دکتر در رشتهها علوم طبیعی ،فیزیک ،مهندسهی

شدهاند.
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بررسی وضعیت توزیع رشتهها محیط زیسهت در اسهتان-

نشان میدهد .همانگونه که در شکل  1نشان داده شده اسهت

ها مختلف کشور حهاکی از آن اسهت کهه ایهن رشهتههها در

بیشترین تعداد دانشجویان محیطزیسهت جهذب شهده در ایهن

تمامی استانهها  31گانهه کشهور ارائهه مهیشهود .شهکل 1

سال به ترتیهب مربهوط بهه اسهتانهها تههران ،خوزسهتان و

چگونگی توزیع دانشجویان جذب شده در سال تحصهیلی -91

مازندران است.

 90را در رشتهها محیط زیست در استانها مختلف کشهور
تهران; Series1; 3449

خوزستان; Series1; 1119
مازندران; Series1; 1209
همدان; Series1; 911

اصفهان; Series1; 939

خراسان رضوی; ;Series1
1413
آذربایجان غربی; ;Series1
139
شرقی; ;Series1
آذربایجان

کهگیلویه وبویراحمد; ;Series1
49

قزوین; Series1; 114

هرمزگان; Series1; 032
فارس; Series1; 104
خراسان جنوبی; ;Series1
;Series1
953
;
گیالن
سیستان و ;Series1
یزد; Series1; 540
295
مرکزی;  Series1; 931گلستان; Series1; 991
چهارمحال و ;Series1
بلوچستان; 213
اردبیل; Series1; 345
سمنان; Series1; 110
لرستان;  Series1; 211کرمان; Series1; 291
بختیاری; 192
بوشهر;  Series1; 211ایالم; Series1; 191
کرمانشاه; Series1; 109
زنجان; Series1; 190
قم; Series1; 42
خراسان شمالی; Series1; 91
البرز; Series1; 54
191

کردستان; Series1; 144

شکل  .1چگونگی توزیع دانشجویان محیطزیست جذب شده در سال تحصیلی  90-91در استانها مختلف کشور

از این میان بیشترین تعداد دانشجویان محیطزیست ،به ترتیب
توسط دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه پیامنور و به صورت شبانه

از  17125دانشجو محیطزیست که در سال تحصیلی 90-91
در کشور جهذب شهدهانهد بیشهترین درصهد مربهوط بهه مقطهع

و روزانهه توسهط وزارت علهوم پهذیرش شهده اسهت .شهکل 2
چگونگی این توزیع را نشان میدهد.

کارشناسی با  72درصد است و سهم سهایر مقهاطع بهه ترتیهب
معادل  22درصد کارشناسی ارشد 4/1 ،درصد کهاردانی و 0/78
درصههد دکتههرا مههیباشههد (شههکل .)3ضههمنا از کههل دانشههجویان
محیطزیست که در سال  1390جذب شده اند  68درصد را زنان
و تنها  32درصد را مردان به خود اختصاص می دهند(شکل .)4
نکته قابل توجه اینکه این برتر در کلیه زیر نظهام هها وجهود
دارد (شکل .)5

شکل  .2تعداد دانشجویان محیطزیست جذب شده به تفکیک زیر
نظامها در سال تحصیلی 90-91
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;Series1
زن; 11636

;Series1
کارشناسی;
12380

;Series1
مرد; 5489

شکل  .4تعداد دانشجویان جذب شده محیطزیست به تفکیک جنسیت

;Series1
کارشناسی
ارشد; 3906

در سال تحصیلی 90-91

;Series1
کاردانی; 704

نکته دیگر در مورد دانشجویان جذب شده در رشتهها
محیطزیست سهم باال دانشهجویان زن در ایهن رشهتههها
است به طور که شکلها  4و  5نشان مهیدههد از کهل
تعداد دانشجویان پذیرفته شده در سال  1390در رشتههها
محیطزیسهت  68درصهد زن و  32درصهد مهرد مهیباشهند.
بررسیها نشان میدهد سهم دانشهجویان دختهر در مقهاطع
تحصیالت تکمیلی کاهش مییابد و در مقطع دکتر سههم
مردان بیش از زنان است که در سالها اخیر این اخهتالف
کاهش یافته است.

;Series1
دکتر
تخصصی;
135

شکل  .3تعداد دانشجویان جذب شده محیطزیست به تفکیک مقاطع
تحصیلی در سال تحصیلی 90-91

شکل .5توزیع دانشجویان جذب شده رشتهها محیطزیست به تفکیک جنسیت در زیر نظامها آموزش عالی در سال تحصیلی 90-91

از آنجا که رشهته محهیطزیسهت از مهاهیتی میهان رشهتها
برخوردار است ،طبعاً بسیار از اعضا هیئت علمی این رشته از
سایر رشتهها جذب شدهاند و تفکیک قطعی در این زمینه امکهان
پذیر نیست .اما از آنجا کهه الزم اسهت بهرآورد در ایهن زمینهه
انجام پذیرد ،در ادامه به بررسهی اعضها هیئهت علمهی کهه در
مدرک دانش آموختگی آنهان عنهوان محهیطزیسهت قیهد شهده،
پرداخته شده است.

نکته قابل تأمل دیگر چگونگی توزیع دانشجویان محهیطزیسهت
جذب شده در سال تحصیلی  90-91در مقاطع مختلف تحصیلی
در استانها مختلف کشهور اسهت .همانگونهه کهه در شهکل 6
مشخص است ،استان تههران بیشهترین دانشهجویان تحصهیالت
تکمیلی در مقاطع کارشناسهی ارشهد و دکتهر را جهذب نمهوده
است .این در حالی است که استان مازندران بیشترین دانشجویان
کارشناسی و استان خراسان رضو بیشترین تعهداد دانشهجویان
کاردانی را جذب نمودهاند.
11
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دکتر تخصصی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

تعداد استادیاران ،دانشیاران و استادان با تخصص محیطزیست در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناور جهت تهدریس بهه دانشهجویان
شبانه و روزانه جذب شدهاند .شکل  7اعضا هیئت علمی دارا
تخصص محیطزیست در دانشهگاههها مختلهف کهل کشهور را
نشان میدهد .با توجه به شکل ،کمبود اعضا هیئت علمهی بها
تخصص محیطزیست خصوصاً در مرتبه دانشیار و اسهتاد در
مراکز آموزش عالی کشور بسیار مشهود است .شکل  8نیز تعهداد
اعضا هیئت علمی به تفکیک گروهها آموزشی را نشان می-
دهد که نشانگر حضور بیشترین اعضا هیئت علمی با تخصص
محیطزیست در گروه کشاورز است .با توجه بهه ههدفگهذار
انجام شده در برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعدیل نسبت دانشهجو
به استاد به رقم  40برا کلیه دانشگاههها کشهور و رقهم 250
برا دانشگاهها پیامنور تا پایان برنامه ،مقایسه نسبت اعضها
هیئت علمی با تخصص محیطزیست و تعداد دانشهجویان جهذب
شده قابل تأمل است.

کاردانی

شکل  .6وضعیت دانشجویان پذیرفته شده محیطزیست بر اساس استان و
مقطع تحصیلی در سال تحصیلی 90-91

مطابق آمار دریافت شده از وزارت علوم ،تعداد اعضا هیئت
علمی که رشته فارغالتحصیلی آنان محیطزیست و گهرایشهها
آن بوده است ،در کل دانشگاهها دولتهی و غیهر دولتهی کشهور
شامل  160مربی 95 ،استادیار 10 ،دانشیار و  7استاد تمام اسهت
که در مجموع  272عضهو هیئهت علمهی را شهامل مهی شهوند.
بیشترین تعداد مربیان متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی و بیشهترین

شکل  .7وضعیت اعضا هیئت علمی با تخصص محیطزیست بر اساس دستگاه مجر و مرتبه علمی
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کشاورز و دامپزشکی; مربی;
158

کشاورز و دامپزشکی;
استادیار; 90

علوم پایه; استاد; 0
کشاورز و دامپزشکی; استاد;
7
علوم انسانی; استاد; 0

کشاورز و دامپزشکی; دانشیار;
10
علوم پایه; استادیار; 3

علوم پایه; دانشیار; 0

علوم انسانی; استادیار; 2

علوم انسانی; دانشیار; 0
علوم پایه

علوم پایه; مربی; 0

علوم انسانی

علوم انسانی; مربی; 2

کشاورز و دامپزشکی

شکل  .8تعداد اعضا هیئت علمی به تفکیک گروه ها آموزشی

حدود  73/6درصد در مقطع کاردانی و کارشناسی ،حهدود  23درصهد
در مقطع ارشد و حدود  3/4درصهد در مقطهع دکتهر مشهغول بهه
تحصیل هستند .هر چنهد رشهد سهریع تعهداد دانشهجویان در مقطهع
دکتر در سالها اخیر حاکی از نزدیک شدن به وضعیت مطلهوب
و برنامه هدف است .لذا لزوم توجه بیش از پیش بهه کیفیهت در ایهن
دوره را میطلبد و باید توجه داشت امکانات و تعهداد اعضها هیئهت
علمی نیز متناسب با آن افزایش یابد.
در سال  95بیشترین تعداد دانشجویان محهیطزیسهت مربهوط بهه
دانشجویان دانشگاه آزاد ( 8997نفر) و پس از آن دانشجویان پیام نور
( 3578نفر) است .همچنین به نظهر مهیرسهد دانشهگاههها وزارت
علوم ،تحقیقات و فناور در سالها اخیر بهه سهرعت بها افهزایش
جذب دانشجو در حال کاهش فاصله خود با دانشگاهها آزاد و پیهام-
نور هستند که این امر نیاز به توجهه بهه رشهد کیفهی همزمهان را دو
چندان مینماید.
جدول  .1میزان پهذیرش دانشهجو دانشهگاههها سراسهر کشهور در
رشتهها محیطزیست در سال  1390را نشان مهیدههد .همانگونهه
که در جدول مشخص است مقایسه توزیع هرم تحصهیلی در مقهاطع
مختلف حاکی از عدم تناسب نسهبت بهه وضهعیت مظلهوب و افهق
چشم انداز  1404در این سال است.

طبق آمار ارائه شده توسهط وزارت علهوم ،تحقیقهات و فنهاور در
سال  1390در دانشگاهها دولتی و غیر دولتهی ،تعهداد دانشهجویان
پذیرفته شده در رشتهها و مقاطع مختلف محیطزیسهت بهدین شهرح
است 704 :نفر در کاردانی 12380 ،نفر در کارشناسی 3906 ،نفهر در
کارشناسی ارشد و  135نفر در دوره دکتر  .این امر بدین معنا اسهت
که در سال  1390توزیع هرم آموزشهی در مقهاطع مختلهف آمهوزش
عالی محیطزیست در دانشگاهها کشور شامل  0/78درصد دکتر ،
 4/1درصد کاردانی 72/2 ،درصد کارشناسی و  22درصد کارشناسهی
ارشهد اسهت ( National Organization of educational
 .)Testing, 2011از سو دیگر تعداد دانشجویان محیطزیست در
تمامی گرایشها در سال  1395بهدین شهرح اسهت 10705 :نفهر در
کاردانی و کارشناسی 3350 ،نفر در کارشناسهی ارشهد و  489نفهر در
دوره دکتر .
این امر بدین معنا است که تعداد دانشجویان در مقاطع کهاردانی و
کارشناسی و کارشناسی ارشد نسبت به چنهد سهال گذشهته کهاهش
یافته است در حالی که جذب دانشجو در مقطع دکتر افزایش قابهل
تهههوجهی یافتهههه اسهههت ( National Organization of
Islamic Azad ( & )educational Testing, 2011
 ،)University, 2016عالوه بر ایهن از میهان  14444دانشهجو

رشته محیطزیست (در کلیهه گهرایشهها و مقهاطع) در سهال ،1395
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جدول  .1میزان پذیرش دانشجو دانشگاهها سراسر کشور در رشتهها محیطزیست در سال 1390
()National Organization of educational Testing, 2011

مقاطع تحصیلی

تعداد دانشجو جذب
شده در سال 90

درصد دانشجو جذب
شده در سال 90

تعداد مطلوب
دانشجو جذب شده
در در افق چشم انداز

درصد مطلوب در افق
چشم انداز

انحراف از وضعیت
مطلوب

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتر

704
12380
3906
135

4/1
72
22
0/78

3400
8500
4250
850

20
50
25
5

-15,9
+22
-3
-4,2

ها اخیر است .جداول 4 ، 3 ،2و  5این امر را نشان میدهد.

خوشبختانه بررسی هرم توزیع رشتهها محیطزیست در مقهاطع
تحصیلی مختلف در سال  1395حاکی از بهبود رونهد در سهال-

جدول  .2میزان پذیرش دانشجو دانشگاهها سراسر کشور در مقاطع مختلف رشتهها محیطزیست در سال 1395
()Islamic Azad University, 2015( & )Organization of educational Testing, 2015 National
ظرفیت کل در تمامی گرایش ها و شیوه
مقطع
ها جذب دانشجو
10705
کاردانی و کارشناسی
3350
ارشد
489
دکتر
14544
کل

جدول  .3میزان پذیرش دانشجو دکتر دانشگاهها سراسر کشور در رشتهها محیطزیست در سال 1395
(.)Islamic Azad University, 2015( & )Organization of educational Testing, 2015 National
دانشگاه آزاد

رشته

پیام نور

خودگردان

روزانه

شبانه

مدیریت محیطزیست (کلیه گرایش ها)

-

-

-

-

24

5

3

3

4

-

عمران – محیطزیست

-

6

44

5

7

زمین شناسی محیطزیست

-

-

4

-

42

مهندسی محیطزیست (کلیه گرایش ها)

-

42

24

8

57

-

-

4

4

-

-

3

46

8

35

محیطزیست (کلیه گرایش ها)

-

-

46

6

265

کل

5

33

33

32

347

محیطزیست -برنامه ریزی ،مدیریت و
اموزش

مهندسی سیستم های انرژی-انرژی و
محیطزیست
مهندسی اقتصاد کشاورزی -اقتصاد منابع
طبیعی و محیطزیست

71

اسالمی
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جدول  .4میزان پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد در دانشگاهها سراسر کشور در رشتهها محیطزیست در سال 1395
()Islamic Azad University, 2015( & )National Organization of educational Testing, 2015
روزانه

خودگردان

پیام نور

غیر انتفاعی

مجازی

دانشگاه
آزاد اسالمی

09

1

-

24

-

135

عمران -محیطزیست

90

149

114

24

244

114

05

معدن -محیطزیست

-

14

-

-

-

-

-

طراحی محیطزیست

0

9

23

-

-

-

-

شیمی -ایمنی بهداشت
محیطزیست

9

32

-

-

24

-

-

زمین شناسی محیطزیست

-

-

-

-

-

-

195

محیطزیست دریا

-

-

-

-

-

-

34

ایمنی بهداشت محیطزیست

0

9

15

-

-

-

124

محیطزیست (کلیه گرایش
ها)

11

241

19

9

95

شبانه

رشته
مهندسی شیمی-
محیطزیست

995

حقوق محیطزیست

-

-

-

-

-

-

95

مهندسی محیطزیست
(کلیه گرایش ها)

-

-

-

-

-

-

305

مهندسی اقتصاد کشاورزی-
اقتصاد منابع طبیعی و

19

-

-

-

-

135

-

محیطزیست
مهندسی منابع طبیعی-
همزیستی با بیابان-

-

-

-

-

-

95

-

محیطزیست و منابع طیبیعی
کل

143

100

520

29

295

114

جدول .5میزان پذیرش دانشجو کارشناسی و کاردانی دانشگاهها سراسر کشور در رشتهها محیطزیست در سال 1395
()Islamic Azad University, 2015( & )National Organization of educational Testing, 2015
رشته
علوم و مهندسی محیطزیست
(کاردانی و کارشناسی)

روزانه

شبانه

پیام نور

غیر انتفاعی

335

85

3525

2121

دانشگاه آزاد
اسالمی
5621

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1الزم به یادآور است این تحلیل بدون لحاظ کردن رشته آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد انجام گرفته است.

01

2434
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انداز ،الزم است با جدیت مورد توجه و اصالح قرار گیرد.
بررسی وضعیت موجود در توزیهع رشهته هها محهیطزیسهت در
استانها کشور نشان می دهد ،علی رغم این که کلیه اسهتانهها
 31گانه کشور دارا رشتهها محیطزیسهت مهیباشهند ،امها تنهوع
رشتهها در استانها مختلف بسیار نهاهمگون اسهت .در ایهن میهان
استان تهران با برخوردار از  36رشته مختلف محهیطزیسهت مقهام
نخست را در تعدد رشتهها داراست .استانها خوزستان با  20رشهته
و اصفهان با  18رشته در ردهها بعهد قهرار دارنهد .ایهن در حهالی
است که استانها مرکز  ،چهار محهال و بختیهار و ایهالم تنهها
دارا یک رشته در زمینه محیطزیست میباشند .استانها بوشههر،
خراسان شمالی ،قم و قزوین نیهز هریهک دارا دو رشهته در زمینهه
محیطزیست هستند.

متأسفانه جذب دانشجویان محیطزیست در مقطع کارشناسی نه
تنها کمکی بهه بهبهود شهرایط و اصهالح سهاختار ههرم مقهاطع
تحصیلی نخواهد کرد بلکه در آینده به گسترش شهکاف موجهود
دامن خواهد زد .رشد نسبتاً سریع واحدها دانشهگاه پیهامنهور در
سراسر کشور که تها حهد زیهاد بهه جهذب دانشهجو در مقهاطع
کارشناسی میپردازد میتواند به این امر دامن زند لذا الزم اسهت
بازنگر در میزان جذب دانشهجو در مقطهع کارشناسهی در ایهن
دانشگاه صورت گیرد .برا مثال در سال  1390بالغ بر  5400نفر
دانشجو در مقطع کارشناسی محیطزیست در دانشگاه پیامنور پذیرفته
شدهاند (وزارت علوم تحقیقات و فناور  )1390که البته این رقهم در
سال  1395به میزان قابل مالحظها کاهش یافته اسهت کهه مهی-
تواند ناشی از عدم استقبال دانشجویان و اشباع شدن بازار کار باشهد.
در واقع به منظور اصالح هرم تحصیلی الزم است دانشهگاه پیهامنهور

مروری بر وضعیت در سایر کشورهای جهان
بررسی صورت گرفته نشان می دهد در کشورها توسهعه یافتهه
نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به طهرز چشهمگیر بهیش از
ایران است .به عنوان مثال درصد دانشجویان تحصیالت تکمیلهی در
کانادا  32/7را به خود اختصاص میدهد و ایهن رقهم در اسهترالیا 29
درصد اسهت کهه  13درصهد از آن را دانشهجویان دکتهر بهه خهود
اختصاص دادهاند .این در حالی است کهه در آفریقها جنهوبی سههم
دانشجویان دکتر تنها  1/7درصد است و مجموع دانش آموختگهان
تحصیالت تکمیلی کمتهر از  10درصهد از کهل دانهش آموختگهان را
شامل میشود .نکته دیگر پژوهش محور بودن درصد بسیار باالیی از
رشته ها محیطزیست در مقطع دکتر است .در اسهترالیا بهیش از
 98درصهد از دانشهجویان دکتهر بهه صهورت پهژوهش محهور بهه
تحصیل اشتغال دارند.
بررسی رشتهها محهیطزیسهت در بهیش از  50دانشهگاه کانهادا
نشان میدهد در اغلب موارد این رشته ها در دانشهکدهههایی غیهر از
محیطزیست ارائه میشهوند و جالهب توجهه آنکهه در کانهادا تنهها دو
دانشگاه واترلو و سایمون فریزر دانشکدها به نام محیطزیست دارند.
همچنین در دانشهگاه یهورک دانشهکده مطالعهات محهیطزیسهت ،در
دانشگاه آلبرتا دانشکده کشاورز و علوم محهیطزیسهت ،در دانشهگاه
مک گیل دانشکده علهوم محهیطزیسهت و کشهاورز و در دانشهگاه
مینیسوتا دانشکده محیطزیست ،منابع و زمهین ،تنهها دانشهگاهههایی
هستند که دانشکدههایی با نام محیطزیست دارنهد و در سراسهر ایهن
کشههور رشههتهههها محههیطزیسههت در سههایر دانشههکدهههها همچههون
کشاورز  ،علوم ،بهداشهت ،مطالعهات اجتمهاعی ،هنهر ،شهرسهاز ،
جغرافیا ،بهداشت ،پزشکی ،مهندسی ،آموزش و پرورش ،حقوق ،علوم
انسانی ،مدیریت و اقتصاد ارائه میشوند.
در بسیار از کشورها ارائه مدارکی با عنوان گواهینامهها

نیز خود را با هرم تحصیلی پیشنهاد از سو وزارت علوم هماهنگ
نموده و در مقاطع تحصهیالت تکمیلهی اهتمهام بیشهتر بهه جهذب
دانشجو داشته باشد .در صهورتی کهه ایهن دانشهگاه از امکانهات الزم
برا جذب در مقاطع تحصیلی باالتر برخوردار نیست الزم است تا بها
کاهش جذب در مقطع کارشناسی به نظم بخشهی و توزیهع متهوازن
تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف کمک نموده و از مشهکالت آتهی
همچون عدم جذب فارغالتحصیالن در بازار کار پیشهگیر گهردد .از
سو دیگر ماهیت نیمه حضور دانشگاه پیامنور در نظام آموزشی از
یکسو و نیاز دانشجویان محهیطزیسهت بهه کارهها آزمایشهگاهی و
صحرایی از سو دیگر نگرانهیهها را در مهورد پهذیرش ایهن تعهداد
دانشجو محیطزیست در واحدها پیامنور افزایش میدهد.
از سو دیگر یکهی از مهمتهرین شهاخصهها آموزشهی نسهبت
دانشجو به استاد است .طبق برنامه پنجم توسعه الزم بهود تها میهزان
این شاخص تا پایان برنامه برا دانشگاه پیامنور  250و بهرا سهایر
دانشگاهها به  40تقلیل یابد که در این میان مهمترین چهالش تهأمین
هیئت علمی مورد نیاز با مرتبهه علمهی مناسهب اسهت .مطهابق آمهار
منتشره توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناور اعضا هیئت علمهی
که رشته فارغالتحصیلی آنان محیطزیست و گهرایشهها آن بهوده
است در کل دانشگاهها دولتهی و غیهر دولتهی کشهور شهامل 160
مربی 95 ،استادیار 10 ،دانشیار و  7استاد اسهت .گرچهه ماهیهت بهین
رشتها علوم محیطزیست ایجاب میکند که اعضا هیئهت علمهی
مراکز آموزش عالی مجر رشتهها محیطزیست ،از طیف وسهیعی
از رشتهها باشند اما رقم پهایین تعهداد اعضها هیئهت علمهی دارا
تخصص محیطزیست در مرتبهه اسهتاد و دانشهیار کهه در کهل
کشور کمتر از بیست نفر است ،و ناهمخوانی و ضعف موجود در ایهن
زمینه برا تحقق جذب ساالنه  800دانشجو دکترا در افهق چشهم
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چند مقایسه آمار در سال  95حهاکی از رونهد مناسهب تغییهرات و
بهبود هرم تحصیلی است لذا پیشنهاد میگردد ضهمن توجهه بهه
ایجاد پیش زمینهها و زیر ساختها الزم ،نسهبت بهه کهاهش
تعههداد دانشههجویان در مقطههع کارشناسههی و افههزایش جههذب
دانشجویان در مقطع دکترا ،هرم مذکور ساماندهی گردد.
 .2بررسیها انجام شده در زمینه چگونگی استقرار و توزیع مکانی
رشتهها و گرایشها مختلف محیطزیست در کشور ،نشانگر
عدم تناسب الزم در این بخش است .به طور که در برخی از
استانها تنها یکی از گرایشها محیطزیست موجود است و
بعضاً گرایش موجود از همخوانی الزم با خصوصیات طبیعی و
قابلیتها منطقه برخوردار نیست .لذا در این زمینه الزم است
بیش از پیش به مقوله آمایش آموزش عالی توجه گردد.
 .3با توجه به هدفگذار انجام شده در افق چشم انداز و نیاز به
توسعه تحصیالت تکمیلی خصوصاً در مقطع دکتر  ،و به منظور
اصالح هرم مقاطع تحصیلی ،الزم است تا تعداد اعضا هیئت
علمی با میزان جذب دانشجو متناسب گردد .با توجه به این امر
نیاز به جذب و تأمین اعضا هیئت علمی در سطوح دانشیار و
استاد کامال مشهود است و الزم است همزمان با افزایش تعداد
دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی به مسئله جذب هیئت
علمی متناسب نیز توجه گردد تا از افت کیفی آموزش پرهیز
شود .به نظر میرسد یکی از مهمترین عوامل عدم توزیع مناسب
رشتهها محیطزیست در سطح کشور و تراکم باال تعداد
رشتهها در تهران ،کمبود اعضا هیئت علمی در دانشگاهها
واقع در سایر شهرها است .لذا شایسته است وزارت علوم با
تمهیداتی رغبت و انگیزه الزم را به منظور جذب اعضا هیئت
علمی در واحدها شهرستان فراهم سازد.
 .4بررسی وضعیت رشتهها محیطزیست در سایر کشورها
جهان حاکی از پراکندگی قریب به اتفاق این رشتهها در
دانشکدهها مختلف است .به عنوان مثال در بررسی انجام شده
در بیش از  50دانشگاه مجر رشتهها محیطزیست در کانادا،
تنها دو دانشگاه دانشکده مستقل محیطزیست داشتند و در بقیه
دانشگاهها ،رشتهها محیطزیست به تناسب در دانشکدهها و
دپارتمانها مختلف پراکنده بود .وضعیت موجود در ایران نیز
دار موقعیتی مشابه است و به نظر میرسد در این رابطه
نارسایی وجود ندارد .چه بسا در برخی موارد پراکندگی رشتهها
محیطزیست در دانشکدهها مختلف دارا امتیازات مثبتی
همچون استفاده متقابل از پتانسیلها مختلف و اشاعه و
گسترش علوم محیطزیست در سایر رشتهها باشد.
 .5پیشنهاد میشود با توجه ماهیت بین رشتها علوم محیطزیست
و نیاز بسیار از رشتهها به برخوردار از مباحث محیطزیستی
متناسب با تخصصها مربوطه ،درس شناخت محیطزیست به
صورت یک درس عمومی برا تمامی رشتهها در مقطع
کارشناسی الزامی گردد.

تخصصی که معموال با گذراندن دورهها یکساله اعطا میشود و
بسیار کاربرد است ،رایج است .همچنین توجه به رشتهها
کاردانی محیطزیست خصوصاً فناور ها محیطزیست در مقطع
کاردانی بسیار چشمگیر است .در کشورهایی همچون ژاپن داشتن
تحصیالت تکمیلی نقش چندانی در دستیابی به شغل بهتر و یا درامد
باالتر ندارد .لذا اقبال عمومی در این زمینه کم است و آنچه مهم
است برخوردار از دانشها کاربرد و تخصصی است که با
گذراندن دورهها کوتاه مدت در زمان و با هزینه کمتر دست
یافتنی است.
درکشورهایی چون استرالیا ارتباط مناسب صنعت و دانشگاه موجب
شده است که نرخ بیکار دانش آموختگان محیطزیست به شدت
کاهش یابد چرا که دانشگاهها با توجه به نیازها صنعت،
دانشجویان را با تخصصها کاربرد تربیت مینمایند .نکته قابل
تأمل دیگر نسبت پایین تعداد دانشجو به استاد است .این رقم در
انگلیس یه طور متوسط  15است که از رقم مطلوبی برخوردار است.
توجه به آموزش محیطزیست در میان رشتهها مختلف
محیطزیست در کلیه مقاطع قابل مالحظه است .نکته دیگر دوره
مانی نسبتاً کوتاه مقاطع مختلف تحصیلی در مقایسه با ایران است
که الزم است مد نظر قرار گیرد.
بحث و نتیجهگیری
بررسیهها در ایهران نشهان مهیدههد تناسهب چنهدانی میهان تعهداد
دانشجویان جذب شده در رشتهها محیطزیست و بازار کهار موجهود
در این زمینه در کشور وجود ندارد .شهاخصهها آموزشهی و توزیهع
هرم مقاطع مختلف تحصیلی از وضعیت مطلوب برخهوردار نیسهت و
رشد حباب گونه در جذب دانشجویان مقطع کارشناسی در رشهته-
ها محیطزیست به این امر دامن زده اسهت .بهر اسهاس مطالعهات
انجام شده و با توجه به اهمیت رشته محیطزیست در سطح جههان و
ضرورت توجه به گسترش آن در کشور ،هنوز بسهترها و زمینهههها
الزم در سطح کشور فراهم نشده است .به نظر میرسد ،قبل هرگونه
برنامهریز و آمایش آمهوزش عهالی سهنجش نقهاط قهوت ،ضهعف،
فرصتها و تهدیدها با توجه به افزایش تعداد متقاضی و نیاز بازار کهار
به نیرو ماهر و کارآزموده در رشتهها تخصصی و به ویهژه علهوم
کاربرد  ،راهبرد مناسبی برا تدوین سهند نههایی تحهول علمهی و
آموزشی در کشور است.
در ادامههه پیشههنهادهایی بههه منظههور ارتقهها کیفههی آمههوزش عههالی
محیطزیست در کشور ارائه میگردد:
 .1بررسیهها نشهان مهیدههد در سهالهها گذشهته توزیهع ههرم
دانشجویی در مقاطع مختلف رشهتههها محهیطزیسهت چنهدان
مطلوب نبوده و فزونهی جهذب دانشهجو در مقطهع کارشناسهی و
کمبود آن در مقاطع دکتر و کاردانی به خوبی مشهود است .هر
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