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 :چكيده

كارخانجات آسفالت از جمله صنايع ايجاد كننده آلودگي 

هاي هوا  هوا هستند كه نقش مهمي را در انتشار آالينده

حاضر با هدف مطالعه . كنند خصوصاً ذرات معلق ايفا مي

 ،اينترنت ،بروشور(مقايسه ميزان تأثير چهار روش آموزشي 

پذيري  سطح دانش و حس مسئوليت بر) بازديد ،اساليد

. دانشجويان مهندسي عمران طراحي و اجرا گرديد

 خودساختهنياز با استفاده از يك پرسشنامه  هاي مورد داده

چنين و هم tهاي آزمون  آوري و با استفاده از فرمول جمع

 tهاي  با استفاده از آزمون SPSSپس از ورود به نرم افزار 

تجزيه و  05/0دار  در سطح معني ANOVAمستقل و 

پذيري قبل  ميانگين نمره كل دانش و مسئوليت. تحليل شد

داري را  و بعد از آموزش با يكديگر اختالف آماري معني

ا ام. نشان داد، در اين دو حيطه نمرات افزايش يافته بود

هاي مختلف آموزشي و همچنين  نمرات بين گروه تغيير

 .داري را نشان نداد بين دختران و پسران تفاوت معني

  

محيط زيست،  آموزش مهندسي، آلودگي   :گانكليد واژ

  پذيري سطح دانش، حس مسئوليت
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Abstract 
Asphalt plants are among air pollution producer 
industries, which play an important part in air pollution 
emission, especially suspended air particles. This study 
was conducted in order to compare the effectiveness of 
four teaching methods: brochure’ internet web page, 
slide and visit on knowledge level and responsibility of 
Yazd university civil engineering students. Required 
data were collected by a self-administered 
questionnaire, using t-test statistically test and 
analyzed whit SPSS software through the help of 
independent t-test and ANOVA, at the significant level 
of 0.05, total means score of knowledge and 
responsibility before and after training showed 
significant differences: the scores were increased, 
while score changes between different education group 
and between boys and girls showed no meaningful 
differences. 
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  مقدمه 
يكي از منابع آلوده كننده هوا به ويژه در حومه شهرها صنايع 

توليد كننده مواد و مصالح ساختماني است، كه در اين ميان 

 Mansori and( كارخانجات آسفالت نقش مهمي دارند

Alinejad, 2008.( يك كارخانه آسفالت كه  قسمتهاي مختلف

هاي  در توليد و هدايت گرد و غبار مؤثر هستند شامل كوره

مطابق . باشد ها، باالبرها مي خشك كننده، سرندها، سنگ شكن

 100، 1قوانين استانداردهاي كنترل، ذرات خروجي درجه 

گرم  ميلي 250، حداكثر از 2گرم بر مترمكعب و در سطح  ميلي

 ,Mansori and Alinejad( تجاوز نمايدبر مترمكعب نبايد 

ها و افزايش دانش و سطح  توجه به كاهش آالينده .)2008

پذيري افرادي كه در آينده در اين صنايع مشغول به  مسئوليت

از طرفي باال بردن سطح . شوند، اهميت بسياري دارد كار مي

پذيري افراد، از  دانش، تحليل، اخالق و بهبود حس مسئوليت

توسعه آموزش وباالبردن  "داف آموزش دربرنامه جمله اه

  .(Alavimoqadam et al, 2008) مي باشد "سطح آگاهي

زيست، ارزيابي رفتار و  موثرترين گام جهت حفظ محيط

عملكرد مردم در رسيدن به اصول اوليه زندگي پايدار است، 

زيست  يعني مردم بايد رفتار خويش را در مواجهه با محيط

ارزيابي قرار دهند تا به منش ثابت و اصول طوري مورد 

وري صحيح  چرا كه بهره. همزيستي با طبيعت دست پيدا كنند

سازي مواهب طبيعي، باعث  از منابع و جلوگيري از تهي

  .گردد پايداري زندگي مي

ترين شيوه در حفاظت  زيست، بنياديآموزش محيط 

بهترين ترين و  زيست بوده كه هدف از آن، يافتن مناسب محيط

ها و اجراي ساختاري  نظام و شيوه ارائه مطالب و نحوه فعاليت

محيطي در سطح  هاي زيست آگاهي ياست كه زمينه ساز ارتقا

باشد تا از اين طريق هر فرد جامعه، خود را از طريق  جامعه مي

احترام گذاشتن به طبيعت، مسئول در حفظ و حمايت از 

  .)Moharamnejad and Heydari, 2008( زيست بداند محيط

در كشور ما كه نسل جوان آن بيشترين درصد جمعيت را 

تواند تأثير قابل  زيست مي دهد، آموزش محيط تشكيل مي

محيطي و در رسيدن به  توجهي بر تقويت فرهنگ زيست

  .اهداف توسعه پايدار داشته باشد

  

آشنايي جوانان به خصوص مهندسان جوان با علوم پايه و 

تواند  زيست در مقطع تحصيالت دانشگاهي مي محيطمهندسي 

سطح دانش آنها را باال برده، روحيه سازگاري و حفاظت از 

پذيري را  منابع طبيعي را در آنها تقويت كرده و حس مسئوليت

بديهي است در چنين  .به صورت منطقي در آنان افزايش دهد

هاي آموزشي توأم با  ترين روش وضعيتي، انتخاب مطلوب

دسترسي به دانش روز و تشويق جوانان به يادگيري و مطالعه 

تواند در دستيابي به اهداف مديريتي جهت حفظ و حمايت  مي

  .زيست كمك موثري نمايد از محيط

توان يك نظام فكري  زيست را مي در مجموع، آموزش محيط

هاي  جديد تعريف كرد كه اصول ارزشي، عواطف و مسئوليت

ي عادات رفتاري هر فرد و نهايتاً جامعه اي و حت فردي و حرفه

. زيست متحول گردد بايستي در جهت حفظ و پايداري محيط

زيست كوشش آگاهانه براي دستيابي به اين  آموزش محيط

اهداف براي تمامي سنين خصوصاً جوانان و نوجوانان و از 

  .هاي آموزشي رسمي و غيررسمي است طريق نظام

يل سخنراني، بحث گروهي، هاي مختلف آموزشي از قب روش

روش حل مسئله، استفاده از بروشور و اساليد، پخش فيلم، 

  .استفاده از ابزار ارتباط جمعي و رسانه وجود دارد

زيست، جهت  هاي نوين در آموزش محيط استفاده از شيوه

زيست  هاي جديد آموزش در مبحث محيط دستيابي به نگرش

روش (شيوه حل مسئله  :باشد كه عبارتند از بسيار كارآمد مي

، تحقيق و پژوهش، گردش علمي، )فعال آموزش و يادگيري

اي،  روش آزمايشگاهي، روش وانمودسازي، روش مباحثه

هاي فوق برنامه، كه شامل  روش پرسش و پاسخ و فعاليت

ها  اثر بخشي اين روش. هاي جمعي است مسابقات و فعاليت

  .بسته به مخاطبين و موضوع آموزش متفاوت است

ريزي صحيح آموزشي بايد به نكات زير توجه گردد تا  در برنامه

ميزان عالقه و : آموزش بيشترين تأثير را بر روي فرد بگذارد

 زيست، توالي توانايي دانشجويان، اصول و قوانين در علم محيط

مطالب، تازه و به روز بودن موضوع، پروراندن مفاهيم اساسي  

 آموزش مسائل روز و درنظر گرفتن زمانبا ها، ارتباط  و روش

)Ibid.(  

٢ 



  پذيري زيست محيطي دانشجويان الهي زاده، ارزيابي تأثير الگوهاي آموزشي بر سطح دانش و مسئوليتخبيري و 

فرهنگ جامعه  عامل اصلي توسعه پايدار و حفظ محيط زيست،

فشار آلودگي هاي زيست محيطي در مرز بحراني  باشد، مي

وز جامعه فرهنگي كشور، كه دانشجويان نيز از اجزاء ناست وه

است، آن طوركه الزم است، به  تاكنون نتوانسته اصلي آن است،

كاربردي در كشور جايگاهي  صورت فرهنگ زيست محيطي و

ترين وظايف انسان امروزي در  از طرفي اساسي .باشد داشته

نمودن   بيداربنابر اين  .اوست »پذيري مسئوليت«قبال طبيعت 

در  .باشد رويات جامعه امروزي ميپذيري از ض  حس مسئوليت

ده هاي انجام ش پژوهشعنوان يكي از  بعد سطح دانش به

بي آموزش زيست محيطي در نظام آموزش عالي زشياار"

نفر از دانشجويان  70كه در آن  ،شود توجه داده مي "كشور

نتايج نشانگر عدم آگاهي كافي از  اند و گرفته مورد پرسش قرار

 Forsat, 2004 and Adhami( است مسائل زيست محيطي بوده

and Akbarzadah,2012 .(   
متفاوتي در خصوص اصالح سطح دانش ها و تحقيقات  بررسي

زيست صورت  پذيري افراد جامعه نسبت به محيط و مسئوليت

ن تأثير نحوه آموزش بر روي مسئولين و گرفته است، ولي تاكنو

با . مهندسين آينده مرتبط با اين صنعت صورت نگرفته است

لحاظ نمودن اهميت نحوه آموزش بر تغيير رفتار مخاطبين، 

ن تحقيق بر پايه مقايسه ميزان تأثير سعي شده است اي

هاي آموزشي امكان پذير در يك كالس آموزش مهندسي  روش

  .انجام گردد
  

 مرور منابع

هاي كاهش تأثير آلودگي كارخانه آسفالت بر  يكي از روش

باشد، كه اين فاصله اطمينان  هواي شهرها، فاصله آن تا شهر مي

مدل انتشار گاوس براي . توان با مدل گاوس بدست آورد را مي

تعيين غلظت آلودگي در فواصل مختلف از محل انتشار، در 

منبع انتشار آلودگي  رود كه براي تعيين تأثير مسير باد، بكار مي

ولي بايد به  ).Mehrabi et al, 2005(باشد  بر مناطق شهري مي

هاي ايجاد شده  دراز مدت آلودگيتأثير اين نكته توجه نمود كه 

تري  باشد و بايد روش مناسب زيست نامطلوب مي بر محيط

زيست ارائه داد؛ يكي از راهكارهاي موثر و  براي حفظ محيط

ثرات زيست محيطي كارخانه آسفالت، بلندمدت در كاهش ا

آموزش مسائل زيست محيطي به دانشجويان مهندسي عمران 

  .باشد مي

اهداف اصلي آموزش؛ باال بردن سطح دانش، تحليل و اخالق 

پذيري آنها در جامعه  در افراد و افزايش حس مسئوليت

توسعه «تحت عنوان  21دستوركار  36در فصل . باشد مي

به اهميت و نقش آموزش در  »سطح آگاهي آموزش و باال بردن

ترين تعريف توسعه  جامع. توسعه پايدار پرداخته شده است

 استفاده بهينه از كليه منابع براي توسعه : پايدار عبارتند از

 آيندههاي  وز با در نظر گرفتن حقوق نسلنسل امر 
(Alavimoqadam et al,  2008).  

جمع عمومي سازمان دهه آموزش براي توسعه پايدار توسط م

پذيرفته شد وآموزش براي توسعه پايدار  2002ملل در دسامبر 

كيد بر تأ به عنوان راهي اثربخش براي بهبود سطح آگاهي و

هاي پايدار مورد اقبال قرار  نقش آموزش در تسريع فعاليت

 اجراء و يها به سمت ارتقا گرفت وبعد از اين سالها تالش

است  توسعه پايدار متمركز شده ارزيابي كيفيت آموزشي براي

ولذا توجه به نحوه وكيفيت آموزش از مسائلي است كه در 

پذيري  مسئوليت سطح دانش و يارتقا فرآيند بهبود فرهنگ و

 ).Karimi and Enayati, 2012( مخاطبين بايد به آن پرداخت

كند كه اطالعات  توسعه پايدار وقتي تحقق پيدا مي

گسترش يافته و مشاركت مردم در  محيطي در ميان مردم زيست

بنابراين آموزش مردم در . چندان گردد حفظ و حراست آن دو

توان با ايجاد تغيير  زيست الزامي است چرا كه مي مينه محيطز

در مباني فكري و اعتقادي مردم، عملكرد آنها را دگرگون و يا 

توان دورنماي توسعه پايدار  بهتر بگوئيم متحول ساخت، و مي

  .بيني كرد ا الگويي مناسب پيشرا ب

بر اساس تحقيقات انجام شده، علت دگرگوني و تخريب ناشي 

از ناآگاهي و يا عدم توجه به محيط اطراف، به علت كمبود 

هاي علمي و كارشناسانه و نيز خودخواهي انسان و  آموزش

ها و آداب و رسوم گذشته در حفظ و  پشت پا زدن به ارزش

 ,Moharamnejad and Heydari( بوده استحمايت از آن 

ها  ، دولت 5+كار كنفرانس ريو بر اساس دستور  ).2008

سسات آموزش عالي در ها و مؤ ظف گرديدند تا از دانشگاهمو

  راستاي گسترش آموزش خصوصاً در زمينه مباني توسعه پايدار

  

٣ 
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در راستاي اهداف  21آموزش مهندسان قرن . حمايت نمايند

تواند نقش بسيار مهمي در اصالح ديد آنها و  پايدار ميتوسعه 

هاي تخصصي  بكارگيري اين مباني در زندگي و فعاليت

  .(Alavimoqadam et al,  2008) مهندسان داشته باشد

بايد به اين نكته توجه نمود كه تغيير الگوي رفتاري براي باال 

 هاي مدل. باشد پذيري فرد، كار دشواري مي بردن مسئوليت

ابتدايي بر اين فرض استوار بودند كه با افزايش دانش 

زيستي يك فرد، انگيزه فرد را براي برخورد مسالمت آميز  محيط

شود كه ارتباط حائز  ولي ديده مي. برد زيست باال مي با محيط

محيطي وجود  اهميتي بين دانش و رفتار انسان در زمينه زيست

ي بين دانش و رفتار توان نتيجه گرفت فاكتورهاي ندارد و مي

اند، اين فاكتورها شامل  وجود دارند كه در نظر گرفته نشده

نحوه آموزش، هنجارهاي اجتماعي، درك اثرات مفيد براي 

هاي گذشته، مذهب، رسوم فرهنگي، درك  انسان، تجربه

... ها و موسساتي براي نظارت و  خطرهاي موجود، وجود مكان

فاكتورهاي مهم در افزايش  يكي از. )Kiline, 2010( باشند مي

در . باشد ارتباط بين دانش و رفتار، نحوه آموزش به افراد مي

شود كه در  هايي استفاده مي علوم مدرن، براي آموزش، روش

يكي ازاين . كند آنها مهارت فكر كردن را در دانشجو تقويت مي

اين روش تنها براي حل . باشد مي »روش حل مسأله«ها،  روش

باشد بلكه مسائل اجتماعي از جمله مسائل  ي نميمسائل فيزيك

در يك تحقيق انجام شده، . شود محيطي را شامل مي زيست

هاي  نشان داد كه استفاده از روش حل مسئله در مقابل روش

سنتي، مهارتهاي عملكردي علمي دانشجويان رابيشتر بهبود 

  ).Dogru, 2008( بخشد مي

زيست  طرح درس محيطاي ديگر، به دو روش براي  در مطالعه

زيست،  اشاره شده است؛ اول، الگوي طرح درس ساالنه محيط

زيست بر اساس  عبارت از اين است كه محتواي درس محيط

هاي مناسب  هدف و براي يك سال آموزشي، به مراحل و قدم

براي تهيه چنين طرحي بايد در ابتداي . و مشخص تقسيم شود

هاي  بين هدفهر سال تحصيلي بر اساس اصول معين، 

روش دوم، الگوي . آموزشي و برنامه هفتگي ترتيبي اتخاذ گردد

بيني و تنظيم  زيست، شامل پيش طرح درس روزانه محيط

هايي است كه مدرس جهت رسيدن به اهداف  مجموعه فعاليت

زيست در يك جلسه تدريس از پيش تدارك  آموزش محيط

، شود كه مدرس طرح درس روزانه، موجب مي. بيند مي

هاي ضروري آموزشي را به ترتيب و يكي پس از  فعاليت

اي منطقي  هاي مشخص و به شيوه ديگري در مراحل و زمان

پيش ببرد و نتايج حاصل از آن را براي تدريس در مراحل 

در واقع اين عمل . بعدي آموزش مورد استفاده قرار دهد

هاي آموزشي به منظور  سازماندهي و ارزيابي دائمي فعاليت

 Moharamnejad and( زيست است بود كيفيت آموزش محيطبه

Heydari, 2008.(  امروزه انتقال اطالعات از آموزش سنتي به

آموزش مؤثر تغيير پيدا كرده است كه در اين شيوه تمركز از 

روي معلمان برداشته شده و برروي دانشجويان متمركز شده 

رت است و مسائل از حالت از پيش تعيين شده محض به صو

هاي آموزشي پرجمعيت  پذير تغيير كرده است و كالس انعطاف

مانند آموزش (هاي كوچك و يا يادگيري انفرادي  به گروه

و همچنين در  ).Dogru, 2008(تغيير پيدا كرده است ) مجازي

هاي اخير، شيوه معتبر و صحيحي براي آموزش به  سال

آموزان گسترش يافته است، كه به آنها در يافتن جواب  دانش

 Lewis( كند سؤاالتي كه اشاره به جهان واقعي دارد كمك مي

and Brien, 2012.( محيطي به  هاي زيست برخي از آموزش

عد از آموزش به شوند كه ب صورتي برنامه ريزي و طراحي مي

آموزان، آنها مطالب ياد گرفته را به والدين و اعضاي  دانش

با  ).Osbaldiston and Schmitz, 2011(كنند  خانواده منتقل مي

توجه به اهميت شيوه آموزش و ارائه مطالب در افزايش دانش، 

اي با هدف مقايسه  پذيري و عملكرد افراد، مطالعه مسئوليت

ش اينترنت، اساليد، بازديد و بروشور در ميزان تأثير چهار رو

پذيري دانشجويان رشته عمران در  افزايش دانش و مسئوليت

به صورت موردي آلودگي ايجاد (محيطي  قبال مسائل زيست

  .طراحي و اجرا شد) شده توسط كارخانه آسفالت
  

   ها مواد و روش
با مطالعه حاضر از نوع مطالعه نيمه تجربي است كه در ابتدا 

پذيري به بررسي سطح  اجراي يك مطالعه دانش و مسئوليت

 .پذيري دانشجويان رشته عمران پرداخته شد دانش و مسئوليت

نفره از دانشجويان رشته  30جامعه مورد مطالعه يك كالس 

۴ 



  پذيري زيست محيطي دانشجويان الهي زاده، ارزيابي تأثير الگوهاي آموزشي بر سطح دانش و مسئوليتخبيري و 

 .باشد عمران دانشگاه يزد در مقطع تحصيلي كارشناسي مي

به صورت آزمون اوليه توسط تمام افراد كالس كامل گرديد و 

نفره تقسيم شدند؛ در  7و دو گروه  8تصادفي افراد به دو گروه 

مرحله بعد، هر يك از گروه ها توسط يكي از چهار روش 

هاي الزم را دريافت  بروشور، اينترنت، اساليد و بازديد آموزش

  .كردند

اي بود كه در  ها در مطالعه حاضر، پرسشنامه وري دادهابزار گردآ

خصوص سن، جنسيت و اخذ يا اخذ نكردن  ابتدا سؤاالتي در

شد و سپس تعدادي سؤال در  زيست شامل مي درس محيط

پذيري  ارتباط با دانش و تعدادي سوال در زمينه مسئوليت

هاي حيطه دانش دربرگيرنده آگاهي  دانشجو پرسيده شد، سؤال

محيطي كارخانه  در خصوص ميزان، نوع و منشأ آلودگي زيست

پذيري، مواردي مانند  هاي حيطه مسئوليت سؤال. آسفالت بود

زيست در قبال  العمل فرد در موقعيت مسئول اداره محيط عكس

گرفت، و  زيست را در بر مي كارخانه آسفالت آلوده كننده محيط

در انتهاي پرسشنامه سؤالي براي ارائه راهكار پيشنهادي 

  .دانشجو در نظر گرفته شده بود

نش بر اساس كيفيت پاسخ نحوه امتيازدهي به سؤاالت دا

ها داراي  كنندگان بود به طوري كه تمام پاسخ صحيح شركت

. تر نمره بيشتري داشتند هاي صحيح نمره بودند ولي پاسخ

پذيري بر حسب ميزان  امتيازدهي به سؤاالت مسئوليت

محيطي  كنندگان در قبال مسائل زيست پذيري شركت مسئوليت

، و 14و  6براي نمره دانش ترين و باالترين سطح  پايين. بود

ها در هر  آوري داده جمع.بود 10و  5پذيري  براي نمره مسئوليت

با استفاده از پرسشنامه مذكور ) قبل و بعد از آموزش(مرحله 

اي مشابه كه توسط دكتر كامران  در مطالعه. صورت گرفت

مشفقي و همكارانشان براي مقايسه تأثير دو روش آموزشي 

ري در افزايش آگاهي، نگرش و عملكرد فيلم و مقاله مرو

پزشكان انجام شده است نيز از يك پرسشنامه براي قبل و بعد 

 ).Moshfeqi et al,2010(از آموزش استفاده گرديده است 

محتواي آموزشي بروشور و اساليد شبيه به يكديگر بوده، در 

روش بروشور اطالعاتي در رابطه با كارخانه آسفالت و 

هاي آن آماده گرديد و در اختيار دانشجويان يك گروه  آلودگي

. قرار داده شد و از آنها خواسته شد به مطالعه بروشور بپردازند

اساليدهايي تهيه در روش اساليد مطالب مشابه بروشور در 

  .استاد به دانشجويان ارائه گرديدشده بود و توسط 

در روش اينترنت، از دانشجويان گروه مربوطه خواسته شد با 

 5دقيقه مطالب  5وجو در اينترنت حداقل به مدت  جست

وجو شده توسط گوگل را مطالعه كنند و در  سايت اوليه جست

ه بازديد از يك روش بازديد، دانشجويان گروه مربوطه را ب

هاي مختلف  كارخانه آسفالت برده شد كه در آنجا قسمت

كارخانه از نزديك توسط دانشجويان مورد بازديد قرار گرفت و 

همچنين توضيحات مربوط به كارخانه آسفالت و آلودگي هاي 

  .آن ارائه گرديد

روز از  7كنندگان حوزه مطالعه، بعد از گذشت حدود  شركت

ايفايي را دريافت كردند  دشي، پرسشنامه خودريافت مواد آموز

كه مشابه همان پرسشنامه اوليه در مرحله قبل از آموزش بود، 

به هر مقدار كه  توانستند ميطي اين مدت افراد مورد مطالعه 

به . الزم بدانند مواد آموزشي خود را بررسي و بازبيني كنند

 ها وهگرمنظور جلوگيري از عدم تمكين در مطالعه هر يك از 

طي يك جلسه مجزا راجع به موضوع مطالعه، مسائل 

محيطي كارخانه آسفالت، آموزش ديدند و به اين ترتيب  زيست

 .كنندگان از وجود روش آموزشي ديگر مطلع نبودند شركت

و  tهاي آزمون  هاي جمع آوري شده با استفاده از فرمول داده

 tهاي  زمونمبناي آ رب SPSSهمچنين با استفاده از نرم افزار 

دار  تجزيه و تحليل شدند و سطح معني ANOVAمستقل و 

   .در نظر گرفته شد 05/0ها برابر  آزمون
  

   هااطالعات و داده

كننده در اين مطالعه،  از مجموع دانشجويان رشته عمران شركت

بود و  91/21زن بودند و ميانگين سني شركت كنندگان  57%

را  زيست محيطدرس كنندگان در اين مطالعه  تمام شركت

  .گذرانده بودند

كنندگان در خصوص حل مسائل  پيشنهاد شركت) 1(در جدول 

. محيطي قبل و بعد از آموزش آورده شده است زيست

شود پيشنهاد اجباري شدن شركت در  كه مالحظه مي گونه همان

هاي آموزشي قبل از آغاز كار بيشترين درصد را دارا  دوره

  .باشد مي

۵ 
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كنندگان قبل و  پذيري شركت مقايسه ميانگين نمرات مسئوليت

  بعد از آموزش

ويلك و  - هاي شاپيرو به عنوان نمونه نتايج آزمون

هاي آموزش از طريق  اسميرنوف براي داده

پذيري آزمايش شد و  هاي دانش و مسئوليت

هاي آموزش از طريق بروشور در  هيستوگرام داده

  .پذيري آورده شده است

  هاي آموزش از طريق بروشور نرمال بودن بر روي داده

  اسميرنوف -كولموگروف  ويلك - شاپيرو

df P value  df  P value  

8  067/0  8  200/0  

8  408/0  8  200/0  

  

  

هاي آموزش از طريق بروشور در حيطه  هيستوگرام داده

 پذيري مسئوليت

سوم، شماره اول، سال و توسعه پايدار آموزش محيط زيست فصلنامه
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كنندگان قبل و بعد از آموزش در مورد روش 

  محيطي حل مسائل زيست

آموزش در دو كنندگان قبل و بعد از 

نشان داده ) 2(و ) 1(پذيري در اشكال 

  

كنندگان قبل و بعد از  مقايسه ميانگين نمرات دانش شركت

  آموزش

  
ها بررسي شد، براي اين كار  داده 

SPSS هاي آموزش  چوليدگي داده

ويلك از  -بررسي گرديد و سپس با استفاده از آزمون شاپيرو

  در ).< P 05/0(ها اطمينان حاصل گرديد

مقايسه ميانگين نمرات مسئوليت .2 شكل

  

به عنوان نمونه نتايج آزمون) 2(جدول 

اسميرنوف براي داده -كولموگروف

هاي دانش و مسئوليت بروشور در حيطه

هيستوگرام داده) 3(در شكل 

پذيري آورده شده است حيطه مسئوليت

نرمال بودن بر روي داده آزمون .2جدول 

  
df

  دانش

  پذيري مسئوليت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هيستوگرام داده .3شكل  

 قبل از آموزش

  )درصد(

 بعد از آموزش

  )درصد(

68  77  

18 3 

11 7 

3  13  

۶ 
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كنندگان قبل و بعد از آموزش در مورد روش  پيشنهاد شركت .1جدول 

حل مسائل زيست

 

كنندگان قبل و بعد از  ميانگين نمرات شركت

پذيري در اشكال  حيطه دانش و مسئوليت

  .شده است

  

مقايسه ميانگين نمرات دانش شركت .1 شكل

آموزش

 زابتدا نرمال بودن يك سري ا

SPSSبا استفاده از نرم افزار 

بررسي گرديد و سپس با استفاده از آزمون شاپيرو

ها اطمينان حاصل گرديد نرمال بودن اين داده

  روش پيشنهادي
قبل از آموزش

)

آموزشي  هاي اجبار دوره

  قبل از كار

 زيست محيطاجبار درس 

تخصصي در بعضي از 

 هاي تخصصي رشته

 زيست محيطاجبار درس 

هاي تحصيلي  در كليه رشته

 دانشگاهي

با توجه به نياز كشور براي 

رفع ساير مشكالت در 

  گيرد اولويت قرار نمي



  پذيري زيست محيطي دانشجويان الهي زاده، ارزيابي تأثير الگوهاي آموزشي بر سطح دانش و مسئوليتخبيري و 

  ها، تحليل آماري ميانگين نتايج حاصله از پرسشنامهبر روي 

 t-test انجام گرفت و ) 4(تا ) 1(هاي  با استفاده از فرمولd0 

همان   (Neamatolahi, 2010)برابر با صفر در نظر گرفته شد

ها، آموزش بر  آمده است، در تمام روش) 3(گونه كه در جدول 

كنندگان اثر مثبت داشته است  پذيري شركت دانش و مسئوليت
)T < t(.  
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 هاي آموزشي، قبل و بعد از آموزش كنندگان در تمام روش ميانگين نمره شركت .3جدول

  t-test اساس آزمون آماري بر *         *

هاي مختلف آموزش با  همچنين مقايسه آماري بين روش

. انجام گرديد ANOVAو آزمون  SPSSافزار  استفاده از نرم

باشد كه  نتايج حاصله نشان دهنده اين امر مي) 4(مطابق جدول 

پذيري  ها در دو حيطه دانش و مسئوليت بين هيچ يك از روش

  ).< P 05/0(داري وجود ندارد  تفاوت معني
 

هاي مختلف آموزشي در دو حيطه دانش و  مقايسه روش .4 جدول

  پذيري مسئوليت

 *df P value  حيطه مورد بررسي  

  مقايسه بين

  آموزشي يها روش

  306/0  3  دانش

  699/0  3  پذيري مسئوليت

  ANOVAبر اساس آزمون     *   

  

  

 tبراي مقايسه عملكرد دختران و پسران از آزمون آماري 

كه در جدول  گونه هماننتايج آزمون . مستقل استفاده گرديد

پذيري  دهد بين دانش و مسئوليت آمده است، نشان مي) 5(

  .)< P 05/0(داري وجود ندارد  دختران و پسران تفاوت معني
 

مقايسه نمرات دختران و پسران بعد از آموزش در چهار  .5 جدول

  گروه تحت مطالعه

حيطه مورد 

  بررسي

تغييرهاي 

  ميانگين
  *P value  دامنه اطمينان

  908/0  -06/1  _ 145/0  -457/0  دانش

  787/0  -011/1 _ 53/0  -89/2  پذيري مسئوليت

  مستقل tبر اساس آزمون آماري       *

  حيطه مورد بررسي  روش آموزش
1X  2X  1n  2n  T )2( 211 −+− nnt α  T < t* 

  اينترنت
 OK  78/1  -63/0  7  7  71/12  29/12  دانش

 OK  78/1  49/0  7  7  57/6  86/6  پذيري مسئوليت

  اساليد
 OK  78/1  -30/1  7  7  57/12  86/11  دانش

 OK  78/1  -73/1  7  7  7  6  پذيري مسئوليت

  بازديد
 OK  76/1  -05/1  8  8  13/12  38/11  دانش

 OK  76/1  00/0  8  8  88/6  88/6  پذيري مسئوليت

  بروشور
 OK  78/1  -89/0  8  6  88/12  5/12  دانش

 OK  78/1  -28/9  8  6  63/10  17/6  پذيري مسئوليت

٧ 
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 گيري و بحث نتيجه

دهد، سطح دانش و  آماري نتايج در اين تحقيق نشان ميمقايسه 

 محيطپذيري در دانشجويان مهندسي عمران كه درس  مسئوليت

اند از سطح نمره  را در دوره كارشناسي گذرانده زيست

ارزيـــابي از نصف باالتر است، همچنين اين تحقيق اشاره 

هاي آموزشي مختلف تأثير مثبتي براي سطح  كند كه روش مي

گذارد، اين نتيجه كه  پذيري دانشجويان مي دانش و مسئوليت

ت پذيري افراد تأثير مثب آموزش بر افزايش دانش و مسئوليت

گردد بطوريكه در  دارد توسط تحقيقات ديگران تائيد مي

اي كه بر روي معلمان كارآموز در تركيه انجام شد نشان  مطالعه

هاي عملكردي و همچنين  مسأله، مهارت داد، آموزش روش حل

هاي  را براي كسب نمره قبولي در آزمون ها آنسطح دانش 

چنين در هم ؛)Dogru,2008( محيطي افزايش داده است زيست

تحقيقي ديگر كه بر روي تعدادي از ساكنان استان مازندران 

 زيست محيطتأثير آموزش بر تمايل افراد به حفاظت از 

محيطي به طور  سنجيده شد نشان داد كه آموزش مسائل زيست

قابل توجهي منجر به افزايش تمايل پرداخت جهت حفاظت از 

 (,Rafee and Amirnejadاكوسيستم درياي خزر خواهد شد

(2009.  
مالحظه )) 3(جدول (ت سطح دانش در مقايسه بين تغييرا

گردد بيشترين تأثير ناشي از روش بازديد است، اما ميزان  مي

آموزش از طريق  تأثيرپذيري دانشجويان بيشتر تحت  مسئوليت

  .يابد بروشور افزايش مي

كند بين ميزان افزايش سطح دانش و  نتايج اين تحقيق اشاره مي

دار  هاي مختلف آموزشي تفاوت معني پذيري روش ئوليتمس

آماري وجود ندارد اين نتيجه توسط تحقيقي كه بر روي 

دو روش آموزش الكترونيك  تأثيردانشجويان پرستاري، ميزان 

و سخنراني بر يادگيري درس بهداشت مادر و كودك نيز 

دار بين دو روش  سنجيده شد و نتيجه، عدم وجود تفاوت معني

 .گردد ميتأييد  (Zolfeqari et al ,2009) رش گرديدگزا

داري در افزايش  همچنين در اين تحقيق اختالف آماري معني

   .پذيري بين دختران و پسران گزارش نگرديد دانش و مسئوليت

محدوديت تعداد افراد مطالعه، عدم وجود و دسترسي به 

تواند در  يافته از نكاتي است كه مي رپرسشنامه ساختا

گيرد و توسعه  رهاي و تحقيقات آتي مورد توجه قرا ارزيابي

تواند  هاي تخصصي نيز مي مطالعه موردي به حيطه ديگر دانش

  .اين فرآيند پژوهشي باشد مراحل  بر پايه

  

 سپاسگزاري

الزم است از اساتيد گروه آمار دانشگاه يزد در خصوص 

 هادي هاي آماري و از جناب آقاي دكتر راهنمايي براي بررسي

دهي به ايميل ارسال شده  ويسي در خصوص راهنمايي و پاسخ 

كننده  همچنين از دانشجويان مشاركت. قدرداني شود تشكر و

 .شود ها سپاسگزاري مي ها و تكميل پرسشنامه در روند آموزش
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