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  :چكيده

 ثيرات فراوان در زندگي بشرأت فناوري نانودستيابي انسان به 

 انذينفع يكي از و صنعت خودروسازي به طور بالقوهدارد 

كه بهبود و مزاياي موجود  .اصلي توسعه فناوري نانو است

كاربردهاي  برخي از. نمايدمي در سطوح مختلف را فراهم

تواند از طريق آموزش محيط مي فناوري نانو، زيست محيطي

ها بهره اين آموزشتوان از البته زماني مي. زيست انجام پذيرد

هدف . مثبتي در اين زمينه وجود داشته باشد برد كه نگرش

 اين پژوهش بررسي نگرش مديران صنعت خودروسازي از

محيطي در استفاده از فناوري هاي زيستكارگيري آموزشه ب

تحقيق حاضر از نوع كاربردي و از نظر روش  .نانو است

جامعه آماري  .توصيفي با رويكرد پيمايشي استتحقيق، 

باشد مديران توليد صنعت خودروسازي مي نفر از 63 شامل

   .پرسشنامه محقق ساخته بوده استگردآوري،  ابزار و

به مديران نسبت  دهد كه نگرشنتايج پژوهش نشان مي

هاي زيست محيطي در كاربرد فناوري نانو مثبت  آموزش

مديران در ارتباط با كاربرد  بين نگرش .گردد ارزيابي مي

آموزش محيط زيست در استفاده از فناوري نانو و سنوات 

داري وجود ندارد در  خدمت و مقطع تحصيلي تفاوت معني

 . حاليكه بين نگرش و رشته تحصيلي تفاوت معني دار است
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Abstract 
Nano-technology has a lot of positive impacts on human 
life and industry is potentially one of these areas which 
gain a lot of    benefit from nano development. Some 
environmental application of nano will be applicable 
through environmental education; of course this 
possibility depends on positive attitude wards it .This 
research is going to investigate car industry manager’s 
attitude towards environmental education as a basis for 
nano application. This study is an applied research which 
uses a descriptive method based on survey approach. The 
statistical population is 63 car industry managers and data 
collecting tool is a self-administered questionnaire. 
Results showed that the managers had a positive attitude 
towards nano –application , but there was not any 
significant difference between managers attitude and the 
level of  their education or their years of experiences , 
while there was a significant difference between their 
attitude and the kind of educational field. 
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  مقدمه 

با توجه به روند فزاينده آلودگي و تخريب محيط زيست و 

رويه جمعيت و كاهش و نابودي منابع طبيعي و به افزايش بي

 كارگيري بهمحيطي،  هاي زيستدر پي بحرانتبع آن بروز پي 

. در اين موضوع باشد گشايي راهنوين شايد بتواند  هاي فناوري

نانو تكنولوژي يك رشته جديد نيست، بلكه رويكردي جديد 

براي نانو تكنولوژي كاربردهايي را در . هاست رشتهتمام  رد

هاي پزشكي و بيوتكنولوژي، هاي مختلفي مانند تشخيصحوزه

 .اند شمردهطات، حمل و نقل، انرژي و محيط زيست بر ارتبا

ساخت  علوم مهندسي محيط زيست و در نانو فناوري

هاي زيست  مقابل آلودگي زيست درتجهيزات محافظ محيط

  .كاربردهاي فراواني داردصوت  محيطي آب، خاك، هوا و

ها به پشتوانه پيشرفت از آنجا كه رشد اقتصادي اكثر كشور

وضع صنايع امكان پذير است لذا توجه به صنعتي و بهبود 

مقوله صنعت و چگونگي حفظ محيط زيست و كاهش اثرات 

منفي حاصل از توسعه صنعتي امري واجب و ضروري به شمار 

هايي كه امروزه  جهت پيشرفت يكي از اين تكنولوژي. آيدمي

فناوري اين . باشدوري نانو ميشود فنا كار گرفته ميصنعتي به 

 سرعتي بوده و با رين فناوري دنياـديدتـحال حاضر ج در

كاربردهاي نويد بخش  .حال گسترش است در قابل تصورغير

كاربرد فناوري . فناوري نانو در محيط زيست بسيار زياد است

 نانو در پيشرفت محيط زيست به عنوان يكي از هشت زمينه

انو ـوسعه نـتفاده و تـاس عالوه هب. است پيشرو مطرح

هايي براي ايجاد محيط پاك، منابع آب، تهيه كنولوژي راه حلـت

انجات توليد محصوالت سبز، ـعدني، كارخـمنابع مواد م غذا،

تغييرات آب و هوا و تغييرات بيولوژيكي در  حمل و نقل،

  ).Diallo et al, 2011( استپيش رو گذاشته زندگي روزمره 

استفاده از نانو تكنولوژي در ساخت خودرو در همه امروزه 

مهندسين و طراحان .  گير شده استكشورها از جمله ايران فرا

اتومبيل سه هدف عمده را در كاربرد اين تكنولوژي در صنعت 

 محيط زيستحفظ  - 1 :اند كه عبارتند از خودرو در نظر گرفته

  .راحتي براي سرنشين -3ايمني و سبكي  -2

  

  

زيست مسائل مربوط رد فناوري نانو در مورد حفظ محيطكارب

، ايمني و سبكي، سوخت هيدروژن ،ذخيره سازي انرژيبه 

مد نظر  احساس راحتي دادن به سرنشين را وتميز نگه داشتن 

رأس حفاظت از آن در  و زيستمحيطتوجه به  .دهد قرار مي

  .قرار داردسازي اروپا هاي خودرواستانداردهاي يورو و اتحاديه

-  كمك به مديران صنايع رزيست هم دهاي محيطنقش آموزش

هاي نو، جهت بهبود شرايط محيط  و استفاده بهينه از تكنولوژي

سازمان ملل پيش بيني كرده است كه . باشدزيست چشمگير مي

در سطح جهان دو برابر  ها اتومبيلميالدي تعداد  2030در سال 

ميليارد اتومبيل  5/1ميليون فعلي به  750خواهد شد و از 

اين افزايش ناشي از صنعتي شدن و توليد و . خواهد رسيد

، هند، برزيل، چينمصرف در كشورهاي تازه صنعتي شده مانند 

در  يكي از مزاياي كاربرد نانو تكنولوژي .باشد مي غيرهره و ُك

ساخت اتومبيل، مرتبط با طراحي و كاهش وزن آن است كه 

بعالوه كاربرد فناوري . گرددباعث كاهش مصرف انرژي نيز مي

تواند باعث كاهش هاي اگزوز مينانو در موتور و خروجي

اين امر بهبود وضعيت . ها شودمصرف سوخت و توليد آالينده

استفاده از  .محيط زيست و توسعه پايدار را به دنبال دارد

كارشناسان خبره محيط زيست به عنوان مشاور، در كنار 

مهندسين صنعت خودرو به آموزش پرسنل جهت حفاظت از 

داشتن اطالعات و آگاهي از . نمايد ميمحيط زيست كمك 

نحوه نگرش مديران اين صنايع، راه حلي براي بررسي و حل 

 90ه در اوايل ده .مشكالت محيط زيستي در اين صنايع است

ساير ، عالوه بر انرژي »موازنه زيستي«ميالدي با مطرح شدن 

موضوعات مرتبط با محيط زيست نيز مورد بررسي قرار 

به طور روز افزون براي در نظر  انسازامروزه خودرو .گرفت

اجتماعي در  زيستي ومحيط گرفتن مالحظات اقتصادي،

تحت فشار  گيريشان تصميمهاي ها و فرايند، سياستفرهنگ

تدريج نسبت به  عمومي به افكار چنينهم. نددارقرار 

- ها از قبيل مصرف سوختمحيطي خودروتـكالت زيسـمش

هاي هوا آگاه و حساس هآاليند كردن آزادهاي فسيلي و 

  .اند شده
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فناوري نعت خودروسازي ذينفع اصلي توسعه ص بديهي است

 ،تر سبكارائه مواد از جمله اين مـنافع است  در اين زمينه نانو

يافته موتور، كاهش مصرف  بهبود كارايي ،تر سخت، تر قوي

امنيت و راحتي را  محيطي، بهبودزيست اثرات سوخت، كاهش

  ).Ghol khani, 2012( برشمرد توان مي

 ضدر معر المللي بينامروزه محيط زيست در سطح ملي و 

مواجهه با اين معضالت  روتهديدهاي جدي است از اين 

در اين ميان نقش  .باشد ميجدي بسيج عمومي و عزم نيازمند 

ثير فراوان بر ايجاد انگيزه در أهاي زيست محيطي كه تآموزش

زمينه سازي جهت ارائه  .باشدثر ميؤبسيار ممخاطبان دارد، 

هاي هدفمند براي نيل به اهداف متعالي زيست محيطي آموزش

در بين  .هاي مرتبط استسويي دستگاههممستلزم تالش و 

هاي متعدد مقابله با مشكالت زيست محيطي، آموزش و وشر

كه  هاست روشثرترين ؤترين و مفرهنگ سازي يكي از بنيادي

 تصميم گيران و ضرورت آن به طور مكرر از سوي متخصصان

 ترين علمي ترين ومورد تاكيد قرار گرفته و بدون آن تخصصي

 .مانديطي نيز عقيم يا كم توان خواهند اقدامات زيست مح

)Vali al lahi and Maghsodi, 2011.(  گزارش يونسكو عنوان

گيري مختلف كند كه آموزش محيط زيست نتيجه جهت مي

به آن و  يابي دستهاي مختلف آموزشي است و از طريق تجربه

زيست و حركت به سمت آن ممكن ادغام ادراكات از محيط

تپس آموزش زيست محيطي ـليام اسـاز نظر وي. شود مي

معيت جهاني را هدف قرار داده ـفرايندي است كه ايجاد يك ج

است، جمعيتي كه نسبت به محيط زيست و مشكالت مربوط 

به آن آگاه و متوجه باشند، جمعيتي كه دانش، نگرش، انگيزه، 

براي فعاليت فردي و گروهي در  الزم را يها مهارتتعهد و 

جهت حل مشكالت جاري و جلوگيري از معضالت بعدي 

ايجاد احساس  به منظورزيست آموزش محيط .داشته باشد

 به محيط زيستي سالم و يابي دستبراي  افـرادمسئوليت در 

آيــنده  هايبراي نـسل زيست محيط حفظبه تعهد  وپاك 

  ).Lahijanian, 2011( باشد مي

ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نوزدهمين اجالس ويژه در

برپا شد، اهميت  1997در ژوئن  21كه براي اجراي دستور كار 

  ي قطعنامه. محيطي مورد تاكيد قرار گرفتزيستهاي آموزش

اساسي توسعه  هاي شرطمصوب آن اجالس، يكي از پيش 

كافي و داند كه اعتبارات اي ميوجود نظام آموزشي ،پايدار را

نيز اثرگذاري الزم براي همه سطوح را در اختيار داشته باشد و 

هدف از  ).Badkobi, 2001( در دسترس همگان باشد

محيطي كمك به باال رفتن سطح آگاهي هاي زيست آموزش

زيست در مقياس زيست محيطي شهروندان براي حفظ محيط

 چنين ايجاد و ارتقاياي و جهاني است هممنطقه  ،محلي

يراتي است كه در حساسيت در افراد نسبت به حوادث و تغي

  ).Rezai et al, 2013( دهد طبيعت رخ مي

هروندان در بروز ـوجه به عدم آگاهي برخي از شـبا ت

، نقش آموزش در سطوح مختلف جامعه امري مهم و ها آلودگي

از طرفي براي افزايش مشاركت عموم مردم  .در اولويت است

تخصصي  هاي آموزشدر امور حفاظت از محيط زيست نيز 

زيست بايد راي حفاظت از محيطـب بنابراين. بايد صورت گيرد

اين آموزش . بندي و آموزش دادمخاطبان را شناسايي، طبقه

ورزي با آن بايد با هدف درك بيشتر از محيط و دوستي و مهر

هاي ترين نكته، آموزش كاركنان و مديران در بخشمهم. باشد

گذاري در سياست و ذاريـگخش قانونـب زا مـاع مختلف

مديران  البته .واهد بودـظارتي خـرايي و نـاج هاي دستگاه

توليدي، خدماتي و صنعتي خرد و كالن را نبايد از  واحدهاي

ترين ها به عنوان يكي از مهمآموزش اين گروه .نظر دور داشت

محيطي كشور، ضرورتي اجتناب ناپذير هاي آموزش زيستنياز

آموزش غير  ).Vali al lahi and Maghsodi, 2011( است

. اي طوالني داردرسمي محيط زيست در كشورمان سابقه

اعتقادات و باورهاي مربوط به پاسداشت محيط زيست كه ميان 

نسل ديگر مردم كشورمان رواج داشته و همواره از نسلي به 

سابقه آموزش . حاكي از اين مطلب است منتقل شده است

توان اگرچه مي. رسمي محيط زيست نيز چندان كوتاه نيست

رسمي  هاي برنامهستين ـزيست را در نخاثرهاي آموزش محيط

كشورمان يافت، اما در واقع آموزش محيط زيست به معناي 

در اين مدت  و ه عمر نداردـه دهـش از سـروزي خود بيـام

 محيط زيست در هاي موضوعبراي وارد كردن  هايي تالش

در مورد آموزش  .انجام شده است رسمي كشور هاي برنامه

 اثرات   از  بايد مديران   كهاين است   نكته  ترين مهم مديران، 
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در اين ميان توجه به . خود بر محيط زيست آگاه باشند تصميم

. باشد ميبرخودار  توجهيقابل اهميت  اثرات زيست محيطي از

لزوم ارتقاء اين آگاهي به مديران تشكيالت زيست محيطي 

هاي حوزه كه فعاليت ييمنحصر نشده و جملگي مديران اجرا

يم بر ـتقــحتي غير مس مديريتشان به نحوي مستقيم و

 شود ل ميـامــت را شـاسذار ـگيرـثت تأـزيسيطـحـم

)Naghi zade, 2003.(  

گرش مثبتي ـها بهره برد كه نتوان از اين آموزشالبته زماني مي

هاي اساسي لفهمؤ ،هادر اين زمينه وجود داشته باشد نگرش

 ,Boner and Vank( روندفرديت هر انسان به شمار مي

در نهايت  تواند بر رفتار وي وتغيير در نگرش فرد مي .)2011

دليل . باشدثر ؤكند مـمي آن فعاليترفتار گروهي كه فرد در  رب

شود نگرش رفتار اصلي مطالعه نـگرش اين است كه تصور مي

بدين منظور پژوهشــي در راسـتاي بررسي . كندرا تعيين مي

 هاي آمـوزشنگـرش مديـران صنعت خودروسازي در رابطه با 

   .نانو انجام شده است فناوري كارگيري به در محيطي زيست

  

  اهداف پژوهش

بررسي نگرش مديران صنعت  پژوهش هدف اصلي اين

 در محيطي زيست يها آموزشدر رابطه با  سازيخودرو

اين  اهداف جزيي .بوده است نانو فناوري يريكارگ به

  .   پژوهش در قالب موارد زير بوده است
هاي جمعيت شناختي رابطه بين ويژگي بررسي �

در رابطه با  سازيمديران صنعت خودرو

 يريكارگ به در محيطي زيست هايآمـوزش

 .به توسعه پايدار يابي دستو  نانو فناوري

بررسي موانع و مشكالت در راستاي كاربرد  �

از فناوري  كارگيري بهزيست در آموزش محيط 

 .نانو

بررسي ديدگاه مديران صنعت خودروسازي در  �

 زآموزش محيط زيست در استفاده ا اارتباط ب

  .فناوري نانو
  

  سؤاالت پژوهش

 شده پرداختهاالت زير پاسخگويي سؤاين پژوهش به در 

  :است

مقطع تحصيلي و رشته تحصيلي / آيا بين سنوات خدمت  -1

درباره كاربرد  ها آنو ديدگاه  سازيمديران صنعت خودرو

 يابي دستآموزش محيط زيست در استفاده از فناوري نانو و 

  به توسعه پايدار رابطه وجود دارد؟

موزش محيط زيست در آيا موانعي در راستاي كاربرد آ -2

  از فناوري نانو وجود دارد؟ كارگيري به

چه ديدگاهي درباره كاربرد  سازيمديران صنعت خودرو -3

 يابي دستفناوري نانو و  زآموزش محيط زيست در استفاده ا

  توسعه پايدار دارند؟ هب

چه ديدگاهي در رابطه با  سازيمديران صنعت خودرو -4

به توسعه  يابي دستاستفاده از فناوري نانو در خودرو و 

  پايدار دارند؟

  

  ها مواد و روش

مديران صنعت ش پژوهش حاضر به بررسي نگر

محيطي در هاي زيستآموزش يريكارگ به در سازيخودرو

از نوع  هدف تحقيق حاضر .پردازداستفاده از فناوري نانو مي

حقيق، توصيفي با رويكرد كاربردي است و از نظر روش ت

در اين پژوهش، ابزار مورد استفاده، . استپيمايشي 

و نشريات بر اساس مطالعه كتب (ي محقق ساخته پرسشنامه

و گفتگو با  ها تيساجستجو در  ،علمي، مجالت الكترونيكي

 يد و با توجه بهـن و اساتـف افراد صاحب نظر، صاحب

صول آوري شده و براي واالت پژوهش و اطالعات جمعسؤ

بر اساس ه ال كسؤ 26حاوي ) به هدف كلي پژوهش

  .ش بر حسب طيف ليكرت  طراحي گرديدهاي پژوه متغير

مديران توليد صنايع خودرو سازي  پژوهش جامعه آماري

براي تعيين روايي، پرسشنامه  .بوده است 1391تهران در سال 

اختيار اساتيد و صاحب نظران قرار گرفت و پس از در 

ييد و به اجرا تأ ها آنانجام اصالحات توسط  بررسي و

به منظور تعيين ضريب پايايي پرسشنامه از . گذاشته شد

١۴ 



)مديران صنعت خودروسازي: مطالعه موردي( كارگيري فناوري نانو

رابطه   "آزمون آنوا"و  "كروسكال واليس "هاي 

نوع ران و سنوات خدمت، مقطع تحصيلي، 

  .استخدام و رشته تحصيلي به شرح زير بدست آمد

  
توزيع فراواني و درصد فراواني افراد نمونه آماري به تفكيك 

 مقطع تحصيلي

دهد بيشترين سنوات جدول نشان مي هاي داده

نگرش مديران نسبت به  .سال است 20تا 

93/0=p( تفاوت معني داري نداشت.  

كه بيشترين افراد نمونه  گردد ميجدول مالحظه 

بين  .دهندآماري را مديران با تحصيالت ليسانس تشكيل مي

تفاوت معني  )p=195/0(نگرش مديران نسبت به تحصيالت با 

  

ها نشان داده است كه بيشترين افراد نمونه آماري را مديران 

نگرش مديران  ضمناً. دهند ميبا نوع استخدام رسمي تشكيل 

. تفاوت معني داري ندارد )p=228/0(نسبت به نوع استخدام با 

ت كه نگرش نسبت به رشته تحصيلي با 

  .دهد ميتفاوت معني داري را نشان 

در ارتباط با اينكه مديران صنعت خودرو چه نگرشي درباره 

دارند از  زيست در استفاده از  فناوري نانوكاربرد آموزش محيط

شان ن p =07/0با  تايجـاستفاده گرديد و ن

زيست در موافقت مديران با كاربرد آموزش محيط

اري ـيعني از نظر آم. است دارانو معنيـاوري ن
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ديپلم ديپلمفوق ليسانس فوق

ليسانس

57.14

38.1

كارگيري فناوري نانوه بررسي نگرش استفاده از آموزش هاي زيست محيطي در ب

طريق مطالعه مقدماتي و اجراي پرسشنامه روي نمونه 

از طريق نرم ه انجام پذيرفت و پايايي پرسشنام

د ييتأد مور 	α=81/0كرونباخ  

االت پژوهش با استفاده از در بررسي سؤ

 ورداخته شد ـبه توصيف و استنباط آماري پ

t-test   ،"و  "سكروسكال والي

نتايج مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار 

دهد بيشترين افراد نمونه ها نشان مي

، معادل  40سال با فراوني  40تا  31

چنين بيشترين افراد نمونه هم .دهند

، 20با فراوني  16-20آماري را مديران با سنوات خدمت بين 

  . دهندتشكيل مي

 

توزيع فراواني و درصد فراواني افراد نمونه آماري به تفكيك 

سنوات خدمت

  فراواني  درصد فراواني

- -  

59/1  1  

27/15  10  

58/26  17  

36/31 20 

05/19  12  

56/4  3  

59/1 1  

100  63  

دهد كه نشان مي ها دادهها، در ارتباط با مقطع تحصيلي آزمودني

بيشترين افراد نمونه آماري را مديران با تحصيالت  ليسانس با 

چنين هم. دهنددرصد تشكيل مي

بيشترين افراد نمونه آماري را مديران با نوع استخدام رسمي با 

  .دهنددرصد تشكيل مي

هاي با انجام آزمون

ران و سنوات خدمت، مقطع تحصيلي، بين نگرش مدي

استخدام و رشته تحصيلي به شرح زير بدست آمد

  

  

توزيع فراواني و درصد فراواني افراد نمونه آماري به تفكيك  :1نمودار 

  

دادهكه  طوري نهما

تا  16خدمت بين 

93(سنوات خدمت با 

جدول مالحظه  هاي دادهاز  

آماري را مديران با تحصيالت ليسانس تشكيل مي

نگرش مديران نسبت به تحصيالت با 

  .نداردوجود  داري

ها نشان داده است كه بيشترين افراد نمونه آماري را مديران داده

با نوع استخدام رسمي تشكيل 

نسبت به نوع استخدام با 

ت كه نگرش نسبت به رشته تحصيلي با اين در حاليس

)044/0=p(  تفاوت معني داري را نشان

در ارتباط با اينكه مديران صنعت خودرو چه نگرشي درباره 

كاربرد آموزش محيط

استفاده گرديد و ن  t-testآزمون

موافقت مديران با كاربرد آموزش محيطدهد كه  مي

اوري نـاستفاده از فن

دكترا

4.76

١۵ 

بررسي نگرش استفاده از آموزش هاي زيست محيطي در ب سيگارچيان و همكاران،  

طريق مطالعه مقدماتي و اجراي پرسشنامه روي نمونه 

انجام پذيرفت و پايايي پرسشنام تر كوچك

 يآلفاب ضريا ب SPSS افزار

در بررسي سؤ .قرار گرفت

به توصيف و استنباط آماري پ SPSSافزار نرم

 testهاي با استفاده از آزمون

نتايج مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار   "آزمون آنوا"

  .گرفت

  

پژوهشي ها يافته  

ها نشان ميهاي توصيفي دادهيافته

31آماري را مديران با سن بين 

دهنددرصد تشكيل مي 49/63

آماري را مديران با سنوات خدمت بين 

تشكيل مي رادرصد  36/31معادل 

 

توزيع فراواني و درصد فراواني افراد نمونه آماري به تفكيك : 1 جدول

 سنوات خدمت

فراواني    سنوات خدمت

  زير يك سال

5-1  

10-6  

15-11  

20-16  

25-21  

30-26  

  30باالي 

  كل

  

در ارتباط با مقطع تحصيلي آزمودني

بيشترين افراد نمونه آماري را مديران با تحصيالت  ليسانس با 

درصد تشكيل مي 14/57، معادل  36فراوني 

بيشترين افراد نمونه آماري را مديران با نوع استخدام رسمي با 

درصد تشكيل مي 65/93عادل م ، 59فراوني 
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آموزش محيط  كارگيري بهتوان گفت كه مديران موافق مي

  .باشند ميزيست در استفاده از فناوري نانو 

  

  
در ارتباط با نگرش   t- test نتايج آزمون مديران نسبت به : 2جدول  

 كاربرد آموزش محيط زيست در استفاده از فناوري نانو

 

t متغير مقدار   
درجه 

 آزادي
مقدار 

p 

مديران صنعت خودرو چه ديدگاهي 

كاربرد آموزش محيط  دربارهدر 

زيست در استفاده از فناوري نانو و 

به توسعه پايدار دارند؟ يابي دست  

536/2  62 07/0  

  

در راستاي كاربرد آموزش  موانعيباط با اينكه آيا ـدر ارت

از فناوري نانو وجود دارد از آزمون  كارگيري بهزيست در محيط

t-test 10/0با  استفاده گرديد و نتايج=p دهد شان مين

موافقت مديران با وجود موانعي در راستاي كاربرد آموزش 

يعني . نانو معنا دار نيست  محيط زيست در استفاده از فناوري

توان گفت كه مديران  موافق با وجود موانعي از نظر آماري مي

آموزش محيط زيست در استفاده از فناوري نانو  كارگيري به در

  .باشند نمي

  
t- test   در ارتباط با موانع نتايج آزمون كاربرد آموزش : 3جدول  

 محيط زيست در بكارگيري فناوري نانو

  tمقدار   متغير
درجه 

  آزادي
  pمقدار 

آيا موانعي در راستاي 

كاربرد آموزش محيط 

زيست در بكارگيري از 

  فناوري نانو وجود دارد؟

300/1  62  10/0  

 

در ارتباط با اينكه مديران صنعت خودرو چه ديدگاهي در 

به  يابي دسترابطه با استفاده از فناوري نانو در خودرو و 

 استفاده گرديد و نتايج t-test ونـآزمايدار دارند از ـتوسعه پ

دهد موافقت  مديران در رابطه با استفاده نشان مي=p 035/0با 

به توسعه پايدار معني  يابي دستاز فناوري نانو در خودرو و 

ان گفت كه مديران موافق  تويعني از نظر آماري مي.  دار است

رو باعث باشند كه استفاده از فناوري نانو در خودمياين امر 

   .گرددبه توسعه پايدار مي يابي دست

 

t- test  در ارتباط با نگرش نتايج آزمون مديران در ارتباط : 4جدول 

به توسعه پايدار يابي دستبا استفاده از فناوري نانو و   

  tمقدار   متغير
درجه 

  آزادي
مقدار 

p  

مديران صنعت خودرو چه 

ديدگاهي در رابطه با استفاده 

از فناوري نانو در خودرو و 

به توسعه پايدار  يابي دست

  دارند؟

850/1  62  035/0  

 

  گيري   نتيجهو  بحث

هاي  انسان به روش يابي دستامروزه پيشرفت تكنولوژي و 

نوين براي استفاده از منابع طبيعي دستاوردهايي را به همراه 

 فناوري نانو يك .دارد فراوان در زندگي بشر تأثيراتدارد كه 

ست كاربردهاي ا زيست بوده و بديهيمحيط با سازگار  فناوري

هاي انجام پژوهش. خواهد شد افزونتر روز روزبهعملي آن 

 .Mazaheri Asadi, 2010،2005 M.C. Roco ،2003 M.C(شده

M.C. Roco  ،Masciangioli, 2003 ،Balbus 2007  ،2009 

Hristozov(  د كاربرد آن رموااز همگي در ارتباط با خواص نانو

. اندبا محيط زيست صحبت به ميان آوردهو ارتباط تنگاتنگ آن 

از نانو دهد استفاده نشان مي )Rezai et al)2013 نتايج تحقيق 

طور مصرف  ها و همينتكنولوژي باعث افزايش ايمني ماشين

اهميت توسعه پايدار  آن بر كيدأت و گردد مي مناسبسوخت 

  .است

محيطي در كاربرد فناوري نانو هاي زيستاهميت يافتن آموزش

نيز اشاره شده است او  ) (Godwin et al, 2009در تحقيقات 

دارد كه كارشناسان محيط زيست و اساتيد دانشگاه با  بيان مي

استفاده از تحقيقات خود بايد به كمك مديران و مهندسان 

 ها آنصنعت آمده تا راه درست استفاده از اين فناوري را به 

 ،در تحقيق خود ) Sia et al (1986 , همچنان آموزش دهند و

١۶ 



)مديران صنعت خودروسازي: مطالعه موردي( كارگيري فناوري نانوه بررسي نگرش استفاده از آموزش هاي زيست محيطي در ب سيگارچيان و همكاران،  

هاي فعال استراتژي درك دانشمحيطي، ساسيت زيستحسطح 

  در پيش بيني  رازيست محيطي و نگرش به آلودگي 

نتايج تحقيق  .انددانسته ثرؤـطي مـمحيتـرفتارهاي زيس

Benedict,1999)( دهد كه تالش براي معرفي نشان مي

تواند به عنوان يك جريان تغيير محيطي ميهاي زيستآموزش

در تحقيق خود عناصر  ) (May, 2000 .آموزشي منظور گردد

عنصر  42هاي زيست محيطي را شاملموفقيت در آموزش

 گروه شامل موقعيت آموزش دهندگان، 3تقسيم بندي شده در 

. داندميدهندگان تمرينات آموزش دهندگان وشايستگي آموزش

دهد كه آموزش پايه نشان مي (Ernast et al, 2004)   تحقيق

تواند اصالح تفكر انتقادي ميي ترميم و زيست محيطي برا

تواند براي راهكارهاي آينده مورد توجه كمك كننده باشد و مي

   .قرار گيرد

و نتيجه اين تحقيق پيشين حال با توجه به نتايج تحقيقات 

درك دانش زيست  در راستايبيان نمود كه  توان صراحتاً مي

هاي آموزش حين خدمت براي بستر برگزاري دوره ،محيطي

فرهنگ زيست محيطي ضروري و الزامي به نظر  سازي

مديران نسبت به استفاده از با توجه به موافقت  .رسد مي

آموزش زيست محيطي مرتبط با كاربرد فناوري نانو، ضمن باال 

تواند موجب تغيير بردن اطالعات مديران در اين زميـنه مي

مثبت آن بر روي نگرش و  ريتأثديدگاه مديران و در نتيجه 

 ريتأثبا  تواند يماين امر . ميزان استفاده از اين فناوري گردد

مومي و ـكار عـوزش، اطرافيان، افـظير آمـيطي نـعوامل مح

هاي قانوني بوده و در بلند مدت با برگزاري حتي محدوديت

 هاي آموزش زيست محيطي در صنعت خودرو افزايشدوره

با  توأمه داشت كه تجربه و تحصيالت  باال البته بايد توج. يابد

هاي روز نباشد تغييري در ورياباز آموزي و آشنايي افراد با فن

هاي زيست  زوم آموزشـايجاد نخواهد كرد پس ل ها آنديدگاه 

ييد همين در تأ. گردداي احساس ميمحيطي در هر مرحله

 كند يمييد تأكه     (Minton, 1997)توان به تحقيقات مطلب مي

يكه ل ار دارند در حارا در رفتتأثير  نياولشخصي  يها نرمكه 

برنامه ريزي شده دارد،  يرفتارهاثير را روي نگرش اولين تأ

 نيز در تحقيق خود  )Kaiser et al )1999 . اشاره نمود

 

 به دنبال اثبات اين است كه نگرش زيست محيطي به  

 .رفتارهاي منفي اكولوژيك است كنندهعنوان پيشگيري

Peer et al,2007)   (در تحقيق خود مطرح نموده كه ارتباط  نيز

-اي ميچنين فاكتورهاي زمينه وهم بين نگرش، دانش، رفتار

آموزان تاثير داشته سواد زيسـت محـيطي دانـش تواند روي

نيز در تحقيق  )Sanaye goldoz, 2002( گلدوزصنايع  .باشد

 داراي، درصد مديران پاسخگو30نمايد كهخود عنوان مي

-محيطي و بقيه داراي نگرش زيست گرش مثبت زيستن

منفي  يران داراي نگرشدم كدام ازچـمحيطي خنثي بوده و هي

  . نه نبوده اندـدر اين زمي

بكارگيري  در وجود موانعي موافق با از آنجائيكه مديران

 باشند ينمناوري نانو ـزيست در استفاده از فآموزش محيط

ظات ـالحـذيرش اعمال مـن بود كه پــبيوشـوان خـتمي

هاي زيست محيطي در بكارگيري از نانو از طرف آموزش

اين  احتماالًو  خواهد يافتمديران صنعت خودرو افزايش 

پيشرو آينده نه چندان دور ر توانند دصنف بزرگ صنعتي مي

به  يابي دستحركت عظيم استفاده از فناوري نانو در جهت 

در ضمن به دليل اهميت زياد و زير بنايي . توسعه پايدار باشد

 تواند الگوي مناسبياقتصادي اين صنعت در كشور، مي ريتأثو 

براي ترغيب ساير صنايع براي حركت به سمت حفاظت و 

ري به حمايت از محيط زيست در بكارگيري از نانو فناو

حال كه مديران به ارتباط بين فناوري نانو و . حساب آيد

توسعه پايدار اذعان دارند پس بايد از اين موقعيت بهره گرفت 

كاران ر و با ارتباط دادن بين متخصصين نانو مواد و دست اند

صنعت خودرو استفاده از اين فناوري را هر چه بيشتر گسترش 

ه خودرو كه در كشور صورت بوـوليد انـوجه به تـداد تا با ت

آسيب  نيتر كمگيرد بتوان محصوالتي را وارد بازار نمود كه مي

 .را به محيط زيست وارد نمايد

ايجاد ارتباط صنعت خودرو با گردد ضمن در انتها پيشنهاد مي

نهادهاي ويژه، مانند مراكز تخصصي علوم و فناوري نانو ، 

اه مدت در ارتباط بلند مدت و كوت هاي دوره طراحي و اجراي

ارتباط اين فناوري با محيط زيست انجام  وبا فناوري نانو 

    .پذيرد
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