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 چکيده
براي اقدام به آموزش، آگاهي از سطح . شدآموزش مردم براي شناخت بيشتر اين منابع و اهميت آن ، يکي از مباني حفاظت بهتر منابع طبيعي

در اين زمينه آگاهي . استن  اطالع از آگاهي فعلي مردم از منابع طبيعي و اهميت آ،هدف کلي اين بررسي. آگاهي فعلي ضروري است

   است که طياي ه دو مرحلاي ه خوشبرداري نمونهروش بررسي . شد جنگل و اهميت آن بررسي در موردي دولتي تهران ها دانشگاهدانشجويان 

ابه مورد پرسش ال چهار جو سؤ۵۰ حاوي اي هطور تصادفي با پرسشنامه ي دولتي تهران بها دانشگاه مختلف هاي  دانشجو از دانشکده۹۷۵ن آ

 علوم ، کشاورزي و منابع طبيعي، علوم انساني، فني مهندسي، دانشجويان به شش گروه آموزشي علوم پزشکي،براي نتيجه گيري .ندقرار گرفت

 جلوگيري از آلودگي هوا و  جنگل و‐۳ ، شناخت محيط طبيعي و گياه شناسي‐۲ ، جغرافياي جنگل‐۱االت به هشت زمينه پايه و هنر و سؤ

ظت و مسائل اقتصادي اجتماعي  حفا‐۷ ، مديريت و تشکيالت جنگل‐۶ ، توليدات جنگل‐۵ ،جنگل و جلوگيري از فرسايش خاک ‐۴ ،جو

و  هشد تجزيه و تحليل ها هها براي هر گروه آموزشي در هر يک از زمين  تقسيم و پاسخ، مديريت و حمايت جنگل، جنگلداري‐۸ جنگل و

ي دانشجويان منابع طبيعي با ساير ها آگاهي که تفاوت اين بررسي نشان داد . مشخص شده استها وهگر آگاهي های  و ضعفها قوت

 ها آگاهي موجود در هاي  عالوه با توجه به خالءه ب. يستن دار معنيي ي دانشجويها گروه ساير هاي آگاهي و تفاوت دار معنيدانشجويان 

 . آموزشي مورد تاکيد قرار گرفته استهاي نياز
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 قدمه م

طور کلي و ه شونده ب موضوع حفاظت از منابع طبيعي تجديد
طور خاص در جهان امروز و در ايران از ه  و مراتع بها جنگل

 ).۹ و ۸ (وني برخوردار استاهميت روزافز
   براي حفاظت از تر مناسببنابراين فراهم آوردن زمينه 

 والزم است در مورد چنين مسئله و ضروری بوده ها جنگل
. )۱(  تحقيق شود، دارد که پاسخ به آن کاربرد مهمياي هگزين

در اين تحقيق اين اصل پذيرفته شده که چنانچه آگاهي مردم 
 براي ،ختلف اهميت منابع بيشتر باشد مهاي  جنبهدر مورد

 .ح ،رزاقي( کردحفاظت آن توجه و کوشش بيشتري خواهند
هاي دسترسي به حفاظت  راه يکي از  بنابراين).۱۳۷۹ ‐ديگران
براي اينکه . استآگاهي افراد  افزايشآموزش به منظور  ،بهتر

الزم است بدانيم سطح و وضعيت  ،موضوع بررسي روشن باشد
العات و آگاهي در وضع موجود چگونه است تا در ي و اطآشناي

ي الزم ارائه ها آموزشزمينه ترميم و تکميل اين اطالعات 
 .دشو

 سطح"  الزم است در زمينهرسد مينظر ه با اين مقدمه ب
ي صورت هاي پژوهش "آگاهي مردم از اهميت منابع طبيعي

با توجه به  "منابع طبيعي" و "مردم" يمگوي  وقتي مي.گيرد
تردگي هر يک از دو متغير الزم است موضوع با دقت گس

 تا بدانيم کدام مردم و کدام منابع )۲(بيشتري مشخص شود 
 طبيعي ؟
ها ابتدا مشخص شد   با توجه به محدوديت:"مردم"در مورد

در تهران . بررسي در شهر تهران صورت خواهد گرفت
ختلف مد نظر قرار گرفتند و درنهايت ي اجتماعي مها گروه

بررسي در " اوال:زيرا ،دش ها دانشگاهنتخاب متوجه دانشجويان ا
 است؛تر از بعضي گروهاي اجتماعي ديگر  مورد آنان ساده

 و مديران اند هکنند دانشجويان گروهي پيشاهنگ و تعيين"ثانيا
پس . گيران جامعه از ميان اينان انتخاب خواهند شد و تصميم

با "ثالثا؛ ه خواهد بودنتايج بررسي در عمل بيشتر مورد استفاد
   نکه دانشجويان دانشکده منابع طبيعي کرج اي هتوجه ب

 ،باشند مي ي دانشجويهاي  نيز يکي از مجموعه)محل تحقيق(
 مبناي سنجش آگاهي عنوان به تواند ميآگاهي گروه اخير 
اين قرار  بنابر. ي مورد استفاده قرار گيرديساير گروهاي دانشجو

ي ها دانشگاهدانشجويان " از ميانشد جامعه مورد بررسي
انتخاب شود و يک گروه نيز دانشجويان دانشکده "دولتي تهران

 .منابع طبيعي دانشگاه تهران باشند
 زمينه مورد ،ها  با توجه به محدوديت،در مورد منابع طبيعي

 چون امروز موضوع حفاظت از ،انتخاب شد"جنگل"بررسي
 و )۴( است  جنگل مورد تاکيد بيشتريهاي اکوسيستم

خوشبختانه براي بررسي در اين زمينه آگاهي بيشتري وجود 
 تحقيق دانشگاهي در کشور خصوصحال دراين ه داشت و تا ب

 مردمي هاي دفتر ترويج و مشارکت. صورت نگرفته است
ي را از طريق هاي  و مراتع کشور پرسشها جنگلسازمان 

 صورت بهنشريات آن دفتر و يا مطبوعات کثيراالنتشار و 
 .)۵(مسابقه در ميان مردم مطرح کرده است 

 

 ها مواد و روش

 ،منظور سنجش سطح آگاهي دانشجويان در مورد جنگل به
 اجراي اين روش . با پاسخ چهار جوابه تهيه شداي هپرسشنام
 ها با توجه به محدوديت ي و کالس دانشجويهاي در محيط
ن مطلب اي ه بها پاسخدر تحليل  .ها مشکل کمتري دارد فرصت
 در حد انتظار و متعارف بوده ها پاسخ که تا چه حد  شدتوجه

  نشده و غير قابل انتظار  بيني است و با چه مطالب پيش
 )۶ ( و کوشش شد با توجه به تجارب موجود)۷( ايم مواجه

تحليل جامع و در عين حال مختصري با تاکيد بر موارد مهم 
 :استزير مراحل اجراي کار به ترتيب . دشوارائه 

 

 تدوين پرسشنامه

ز ميان سؤاالت و اال تهيه  سؤ۱۳۰ي الزم ها بررسيپس از 
در مورد تعداد . زيده شدال برگ سؤ۵۰در انتخاب نهايي

 :االت چند نگراني وجود داشتسؤ
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 نتايج جامعيت ،االت از حدي کمتر باشد اگر تعداد سؤ‐الف
 ؛الزم را نخواهد داشت

 پاسخگويان با دقت ، باشداالت زياد چنانچه تعداد سؤ‐ب
 ؛کمتري پاسخ خواهند داد

بندي با مشکل عملي بيشتري   در اين صورت جمع‐ج
 .مواجه خواهد بود
هاي مختلف  االت بايد به موضوعات و بخشعالوه بر اينها سؤ

ن موارد و اي هبا توجه ب. مسائل مربوط به جنگل مي پرداخت
 .االت اين تعداد مشخص شدمرور در سؤ

 
 ها پرسشبندي  دسته

 بندي نتايج به منظور اينکه جمع پرسش ها بعد از تدوين
 تخصصي علوم جنگل هاي االت برحسب زمينه سؤ،بهتر باشد

ين امکان فراهم شد که استنتاج با اين کار ا. دسته بندي شد
ال در  سؤهاي ال بلکه برحسب دستهسؤاالت نه برحسب سؤ

 .زمينه تخصصي معين صورت گيرد
االت ه اصلي مشخص شده که تعداد سؤ هشت دستبا اين کار

 :در هر دسته به ترتيب زير است
 ؛لاپنج سؤ،جغرافياي جنگل ‐۱
 ؛لاده سؤ،شناخت محيط طبيعي و گياه شناسي ‐۲
  ؛لاگيري از آلودگي هوا و جو، هشت سؤجنگل و جلو ‐۳
 ؛لا شش سؤ، و جلوگيري از فرسايش خاکجنگل ‐۴
 ؛ل پنج سؤ،توليدات جنگل ‐۵
 ؛لا شش سؤ، جنگلمديريت و تشکيالت ‐۶
 پنج ، اجتماعي جنگل‐حفاظت و مسائل اقتصادي ‐۷
 ؛لاسؤ
 .لا پنج سؤ،حمايت جنگلجنگلداري و بهره برداري و  ‐۸
 

بيشتر ال ديگر که  سه دسته سؤ، عالوه بر اينهمچنين
 وضع منابع در موردمربوط به جوامع شهري و نظر آنان 

 مشخص شد که ۱۱ و ۹ ،۱۰ هاي  در رديف،طبيعي بود
االت هشت دسته اول انتخاب  از ميان سؤها هالت اين دستاسؤ

  هشتهاي  در مورد زمينهها بررسيبنابراين عمده  ،اند هشد

 .است گانه صورت گرفته
 

 روش کار

جامعه مورد بررسي دانشجويان  ،که گفته شد طوريه ب
آمار دانشجويان . باشند ميي دولتي تهران ها دانشگاه
غير پزشکي دولتي تهران بر ي گروه پزشکي و ها دانشگاه

 و )۷۵‐۷۶سال تحصيلي (مبناي آمار وزارت آموزش عالي 
‐۷۵سال تحصيلي ( و درمان آموزش پزشکي وزارت بهداشت

 .است نفر۱۳۵۹۲  درمجموع)۷۴

 با استفاده از فرمول
PQtNd
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 تعداد  :که در آن =

 ،p,Q= نسبت پارامتر جمعيت،N=معيت آماري ج،n=نمونه
 تعداد نمونه ،d=  و فاصله اطمينان t=۹۶/۱ضريب اطمينان 

 تاثيرمانند با دخالت دادن عواملي . دست مي آيده  ب۵۹۲
 اي ه که خوشبرداري نمونهطرح و پراکندگي با توجه به روش 

 ۸۹۶ که رقم يمکن مي برابر ۵/۱ اين عدد را است اي هدو مرحل
 .يمگير مي در نظر ۹۰۰آيد که درعمل  دست ميه ب

 هر دانشکده ، استاي همرحل  دواي ه خوشبرداري نمونه روش
از . ي مورد بررسي يک خوشه استها دانشگاهاز مجموع 

 و دراين شوند ميطور تصادفي تعيين ه  تعدادي بها هخوش
 يک يا چند کالس به همين روش مشخص شده و ها هخوش

 .ند کنميپرسشنامه دريافت 
 بود که حدود يک دهم ۱۱۳ ها هدر اين بررسي تعداد خوش

 و با توجه ند بررسي مشخص شدبرای خوشه ۱۲آن يعني 
 نفر ۷۵ در هر خوشه ،است ۹۰۰ ها هتعداد نمون نکهاي هب

 دانشجوي ۷۵نکه اي  هبا توجه ب. دندکرپرسشنامه دريافت 
 ۹۷۵ ، به طور كليمنابع طبيعي نيز پرسشنامه گرفتند

و تجزيه   بررسي پرسشنامه مورد۹۲۹ و  شدپرسشنامه توزيع
يا پاسخ داده  پرسشنامه ناقص بود ۴۶. و تحليل قرار گرفت

 .دشنشد واز بررسي حذف 
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 در ،طور تصادفي مشخص شدند ه دانشجو که ب۹۰۰
از  عالوه هو بکردند  مي مختلف آموزشي تحصيل هاي رشته

 برای . بودندارشد کارشناسيدانشجويان دوره کارشناسي يا 
ي آموزشي ها گروه دانشجويان در ،ها هبررسي نتايج پرسشنام

به ترتيب زير "سازمان سنجش و آموزش کشور"مورد عمل
 .شدندبررسي 

   فني و مهندسي ‐۲   علوم پزشکي ‐۱
  کشاورزي و منابع طبيعي ‐۴  علوم انساني ‐۳
  هنر ‐۶   علوم پايه‐۵

  آگاهي دانشجويان در هريزان م،بندي تقسيمپس از اين 
االت مشخص شد و با ي هر دسته از سؤگروه آموزشي برا

 .دشمقايسه  آگاهي دانشجويان منابع طبيعي

 ،عالوه بر تفکيک دانشجويان برحسب گروه آموزشي
                     کارشناسي و (برحسب مقطع تحصيلي  دانشجويان

 نيز تفکيک شدند )پسر يا دختر( و جنسيت )ارشد شناسيرکا
 .د بررسي قرار گرفتو درهر تقسيم آگاهي آنان مور

 
 دهندگان مشخصات کلي پاسخ

 ۴۷۰ پسر و ۴۵۹ (  بود نفر۹۲۹تعداد کل پاسخ دهندگان 
 سال و ميانگين سن ۰۱/۲۳ميانگين سن پسران . )دختر

دهندگان در مقطع   تعداد پاسخ. سال است۵/۲۱دختران 
 ۲۷ نفر و کارداني ۱۴۲ ارشد کارشناسي ، نفر۷۶۰کارشناسي 

 .استدول زير نفر به ترتيب ج

 
 دهندگان بر حسب سطح و سال تحصيلي  تعداد پاسخ‐۱جدول 

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول سال تحصيلي
 ۱ ۱ ۱۲۰ ۲۲۳ ۲۵۵ ۱۶۰ کارشناسي
 ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۵۹ ۷۲ ارشد کارشناسي
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷ کارداني

 
هنرهاي  های توضيح اين نکته ضروري است که در دانشکده

ارشد در زمان بررسي  طع کارشناسيزيبا و پزشکي که ق
 مقطع عنوان به دانشجويان سال اول تا چهارم ،پيوسته بود

ي پنجم و ششم ها سالکارشناسي و دانشجويان 
  . در نظر گرفته شدندارشد کارشناسي

تعداد پاسخ دهندگان در هر گروه آموزشي به ترتيب زير 
 :است

 

 زشيدر هر گروه آمو دهندگان  تعداد پاسخ‐۲جدول 
  نفر‐تعداد پاسخگويان گروه آموزشي  نفر‐تعداد پاسخگويان گروه آموزشي
 ۲۹۱ پزشکي ۷۹ منابع طبيعي
 ۷۵ علوم پايه ۲۳۹ علوم انساني
 ۷۴ هنر ۱۷۱ فني و مهندسي

 
 به بررسی مورد هاي  زمينه،با توجه به آنچه توضيح داده شد

 هشت دسته تقسيم شد و دانشجويان در شش گروه آموزشي

 وضعيت متفاوت ۴۸نکه بررسي در اي  هنتيج. تقسيم شدند

برحسب زمينه مورد مطالعه و گروه آموزشي دانشجويان 
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با توجه به  ها بندي جمع از اي هدر پار .صورت گرفته است

ي آموزشي ها گروهي صحيح بين ها پاسخنزديک بودن درصد 

 يک گروه با منابع طبيعي عنوان به همه ،غير منابع طبيعي

 .ندقايسه شدم

 

 االتؤ سهاي تجزيه و تحليل برحسب دسته

ي ها گروه در اين تجزيه و تحليل ميزان آگاهي هر يک از 

.  موضوعي مختلف آمده استهاي بندي دستهآموزشي در 

 ي صحيح به کلها  پاسخد نسبتصدر صورت بهميزان آگاهي 

دنبال آن اين ه ب  در هر گروه آموزشي آمده است وها پاسخ

ي ها پاسخ د در ادامه ميانگين تعدا. تحليل شده استوضعيت

ي صحيح هر ها پاسخصحيح براي هر گروه و واريانس تعداد 

در اين بررسي در تبيين درصدهاي آگاهي از . گروه آمده است

            براي " ضعيف "، درصد۰‐۲۰براي " بسيار ضعيف "هاي لغت

براي " خوب " درصد۴۰‐۶۰براي " متوسط " درصد،۲۰‐۴۰

 درصد استفاده ۸۰‐۱۰۰براي " بسيار خوب " درصد، و۶۰‐۸۰

 .شده است

 

 دسته اول 

 جغرافياي جنگل

 :االت اين دسته عبارتند ازسؤ

سطح جنگل جزء چه بندي جهاني از نظر  در طبقه ‐۱

 ؟ ١ي هستيمکشورهاي

  بسيار غني ‐د   غني‐ج   متوسط‐ب   فقير‐الف

 

 

                                           
هاي صحيح با کشيدن خط زير آن  االت، پاسخهاي مختلف سؤ  در دسته‐۱

 .اند مشخص شده

کمتري وجود يک از مناطق کشورمان جنگل  در کدام ‐۲

 دارد؟

 مناطق ‐د  جنوب سواحل ‐ج   شمال‐ب   غرب‐الف

 مرکزي

ليون هکتار يي شمال کشور برحسب مها جنگلمساحت  ‐۳

 حدود چقدر است ؟

 ۳ ‐د   ۵ ‐ج   ۷ ‐ب   ۲ ‐الف

ليون هکتار حدود يي کشور برحسب مها جنگلمساحت  ‐۴

 چقدر است ؟

 ۲۰ ‐د  ۱۵ ‐ج  ۵/۱۲ ‐ب  ۱۰ ‐الف

 دام يک از مناطق زير واقع است؟جنگل گلستان در ک ‐۵

   زاگرس جنوبي‐ب  زاگرس شمالي‐الف

  البرز غربي‐د   البرز شرقي‐ج
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 :استي مختلف آموزشي به ترتيب زير ها گروه ميزان آگاهي ها پاسخپس از بررسي 
 

 هاي مختلف آموزشي براي سؤاالت دسته اول  ميزان آگاهي و آمار توصيفي گروه‐۳جدول 
  صحيحيها پاسخواريانس تعداد  ي صحيحها پاسخميانگين تعداد  د آگاهيدرص نام گروه
 ۹۱/۱ ۰۱/۳ ۲۵/۶۰ منابع طبيعي

 ۰۲/۱ ۳۴/۲ ۷۶/۴۷ هنر
 ۱۶/۱ ۲۹/۲ ۸۷/۴۵ علوم پايه

 ۰۱/۱ ۲۵/۲ ۹۱/۴۴  مهندسي‐فني
 ۳۳/۱ ۱۶/۲ ۲۶/۴۳ علوم انساني
 ۱۳/۱ ۹۹/۱ ۷۳/۳۹ علوم پزشکي

 
 ميزان شود مي مالحظه ،دهدست آمه با توجه به اعداد ب

  و براي پزشکي" خوب "آگاهي براي گروه منابع طبيعي
در اين دسته به . است" متوسط "ها گروهو براي ساير " ضعيف"

االت پاسخ داده شده است که  بهتر از ساير سؤ۲ و ۱االت سؤ
وجود اطالعات عمومي مناسب در ميان دانشجويان را نشان 

 .دهد مي
ي صحيح کمي داده ها پاسخ ۵ و ۴ ،۳ت االدر مقابل به سؤ

 ، محل جنگل گلستان،۵ال بخصوص در مورد سؤ. تشده اس
 ها هنکه همان روزها بحث استان گلستان در رساناي هبا توجه ب
       ي مثبت بيشتريها پاسخ که فتانتظار می ر ،مطرح بود

 .دست آيده ب
ه و  آموزش علوم پاي،با توجه به وضعيت آگاهي در اين دسته

 در اين دسته تفاوت ميان .مسائل تخصصي الزامي است
 ولي ، استدار معني ها گروهدانشجويان منابع طبيعي و ساير 

 نشان از ضعف اطالعات تخصصي  کهيستندر حد قابل انتظار 
 .دارد
 

 دسته دوم

 شناسي شناخت محيط طبيعي و گياه

 :االت اين دسته عبارتند ازسؤ
 :جنگل اکوسيستمي است شامل ‐۱

   جوامع گياهي‐الف
  انواع گياهان و جانوران‐ب
  ها ه خاصي از درختان و درختچهاي  گونه‐ج
 کدام  هيچ‐د
 ي شمال از کدام نوع است ؟ها جنگلاغلب درختان  ‐۲
    مخلوطي از پهن برگان و سوزني برگان‐الف
  سوزني برگان‐ب
       پهن برگان‐ج
 کدام  هيچ‐د
ي شمال کشور ها گلجن زير در هاي يک از گونه کدام ‐۳

 وجود ندارد ؟
    بلند مازو‐ب   راش‐الف
  ممرز‐د    حرا‐ج
 : موجب درختان جنگلاي هسيستم ريش ‐۴
   شود ميب افزايش نفوذپذيري و افزايش روانا ‐الف
 شود ميب پذيري و کاهش روانا  افزايش نفوذ‐ب
    شود ميب پذيري و کاهش روانا  کاهش نفوذ‐ج
 شود ميب  افزايش رواناپذيري و  کاهش نفوذ‐د
  بهتر است ؟قاکدام جنگل از نظر پايداري و ب ‐۵
    جنگلي که شامل يک گونه گياهي باشد‐الف
  جنگلي که شامل دو گونه گياهي باشد‐ب
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   جنگلي که شامل چندين گونه گياهي باشد‐ج
  ارتباطي نداردها ه پايداري جنگل با تعداد گون‐د
زير موجود بوده ي ها جنگلک از ي در کدام" ببر" ‐۶
 ؟است
     مازندران ‐ب   لرستان‐الف
  کردستان‐د   فارس ‐ج
 :در مناطق جنگلي ‐۷
    درجه تبخير زياد‐زياد رطوبت نسبي :الف
  درجه تبخير کم‐زياد رطوبت نسبي ‐ب
    درجه تبخير زياد‐کم رطوبت نسبي ‐ج
  درجه تبخير کم‐ رطوبت نسبي کم‐د
 به ساير مناطق نسبت اغلب درجه حرارت در جنگل ‐۸

 چگونه است ؟
  در تابستان و زمستان کمتر از ساير مناطق است ‐الف
  در زمستان و تابستان بيشتر از ساير مناطق است ‐ب

 در تابستان کمتر و در زمستان بيشتر از ساير مناطق ‐ج
 است 
  در تابستان بيشتر و در زمستان کمتر از مناطق است‐د
 : سببدرختان ‐۹
    شوند ميت برف  تشديد حرک‐الف
 شوند مي توزيع نامناسب برف ‐ب
    شوند مي توزيع مناسب برف ‐ج
 شوند مي افزايش احتمالي سقوط بهمن ‐د
به طور هاي روان در مناطق کويري  براي تثبيت شن ‐۱۰

 ؟شود مياز کدام گونه گياهي زير استفاده معمول 
    اقاقيا‐ب   کاج‐الف
  تاغ‐د   پده ‐ج

ي مختلف آموزشي به ها گروه وضعيت ها پاسخپس از بررسي 
 :استترتيب زير

 
  براي سؤاالت دسته دومي مختلف آموزشيها گروه ميزان آگاهي و آمارتوصيفي ‐۴ جدول

 نام گروه
درصد 
 آگاهي

 ي صحيحها پاسخواريانس تعداد  ي صحيحها پاسخميانگين تعداد 

 ۹۸/۲ ۹۱/۶ ۱۱/۶۹ منابع طبيعي
 ۶۲/۲ ۳۰/۵ ۹۷/۵۲ هنر

 ۹۱/۱ ۸۵/۴ ۵۳/۴۸ علوم پايه
 ۵۵/۲ ۸۴/۴ ۳۵/۴۸ علوم پزشکي

 ۳۲/۲ ۶۵/۴ ۵۵/۴۶  مهندسي‐فني
 ۹۳/۲ ۵۱/۴ ۱۰/۴۵ علوم انساني

 
 گروه منابع شود مي مالحظه ،دست آمدهه با توجه به اعداد ب
" متوسط "ها گروهو بقيه   قرار دارند"خوب "طبيعي در وضعيت

ين و قسمت باالي يت پا البته تغيير بين قسم،باشند مي
 .متوسط وجود دارد
 دو  که مي توان آنها را بهدهد مياالت نشان مروري بر سؤ

ه با داشتن اطالعات االتي ک دسته اول سؤ،دسته تقسيم کرد

شناسي  ي محدودي با مسائل اکولوژيک و گياهعمومي و آشناي
در  ۹ و ۸ ،۷ ،۴ ،۱االت مانند سؤ. مي توان به آنها پاسخ داد

ي غير منابع طبيعي نسبت ها گروه در رد اين سؤال هامو
آن به متوسط  تر است و متوسطيشي صحيح بها پاسخ
  دسته دوم. ي صحيح منابع طبيعي نزديک استها پاسخ

 که پاسخ صحيح به آن اطالعات تخصصي بيشتري سؤال هايی
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 صحيح یها پاسخ نسبت ها سؤالدر مورد اين . الزم دارد
 ها گروهبيعي خيلي بيشتر است و ساير دانشجويان منابع ط

 ضرورت دهد ميکه نشان ،ي صحيح کمتري دارندها پاسخ
در مورد . بيشتر وجود داردتر براي عموم  ي تخصصيها آموزش
ي جلب توجه ها پاسخ مختلف نکات زير در ميان های سؤال
 .١دکن مي
 

 دسته سوم

 جنگل و جلوگيري از آلودگي هوا و جو 

 :ه عبارتند از اين دستسؤال های
نقش جنگل در کاهش آلودگي هوا به کدام صورت زير  ‐۱

 است؟
     O2 افزايش ‐ب   هواCo2 کاهش ‐الف
  الف و ب‐د   اضافي هواN2 جذب ‐ج
 آيد؟ وجود ميه  در اثر تجمع کدام گاز باي هاثر گلخان ‐۲

    2Co ‐ب   2So ‐الف 
 N2 ‐ د  O2 ‐ج
ي هاي مکان در )مبتاليان به سل(آسايشگاه مسلولين  ‐۳

 : کهشود ميساخته 
     درخت وجود نداشته باشد‐الف
  درختان فراواني وجود داشته باشد‐ب
      نبودن درخت بهتر‐ج
  بودن يا نبودن درخت بي تاثير است‐د
 :براي جلوگيري از آلودگي صوتي ‐۴
  وجود تعداد محدودي درخت کافي است‐الف
  وجود دو رديف درخت بطور موازي کافي است‐ب
 باشد بهتر است  هر چه درختکاري انبوه تر‐ج

                                           
يات ي در اصل مقاله با جزهاي سؤاالت ت در مورد تحليل پاسخ توضيحا‐۱

توصيه مجله علت طوالني شدن مقاله به ه بيشتر توضيح داده شده است که ب

ا تهيه مندان مي توانند اين توضيحات را با تماس ب هعالق. حذف شده است

 .ندکنندگان مقاله دريافت کن

 

 وجود درختان در جلوگيري از آلودگي صوتي بي تاثير ‐د
 است 
يک از موارد زير   اسيدي کدامهاي اصلي باران منشا ‐۵

 است؟
   ترکيبات فسفر‐ب    ترکيبات کربن‐الف
  ترکيبات گوگرد‐د  ترکيبات فلوئور‐ج
دام حالت زير اتفاق  در اثر ک)دما وارنگي(نورژن اي  هپديد ‐۶

 مي افتد؟
 تجمع گازهاي سمي موجب چند اليه سرد متراکم ‐الف
 شوند مي
 تجمع گازهاي سمي موجب چند اليه گرم متراکم ‐ب
 شوند مي
      تر   يک اليه هواي سرد متراکم در زير هواي گرم‐ج
 مي گيرد  قرار
       متراکم در زير هواي سرد تر   يک اليه هواي گرم‐د
 مي گيرد  رقرا
 هاي  چه ارتباطي با ذوب شدن يخها جنگلنابودي  ‐۷

 قطبي دارد؟
       ارتباط مستقيم‐الف
  ارتباط معکوس دارد‐ب
  ارتباط مستقيم داشته باشدتواند ميطي در شراي‐ج
 بي ارتباط است " کامال‐د
 :آلودگي هوا ‐۸
 دهد مي تشعشعات خورشيدي را کاهش ‐الف
 دهد ميش  تشعشعات خورشيدي را افزاي‐ب
وجود  ه گاهي افزايش و گاهي کاهش تشعشعات را ب‐ج
 آورد مي
  هوا در ميزان تشعشعات بي تاثيرندهاي  آلودگي‐د

ي مختلف آموزشي به ها گروه وضعيت ها پاسخپس از بررسي 
 :استترتيب زير 
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  براي سؤاالت دسته سومي مختلف آموزشيها گروه ميزان آگاهي و آمار توصيفي ‐۵ جدول

 م گروهنا
درصد 
 آگاهي

 ي صحيحها پاسخواريانس تعداد هاي صحيح ميانگين اعتماد شاخص

 ۲۳/۲ ۲۳/۵ ۳۵/۶۵ منابع طبيعي
 ۲۴/۲ ۶۵/۴ ۱۷/۵۸ علوم پايه
 ۰۹/۲ ۶۵/۴ ۱۶/۵۸ علوم پزشکي

 ۴۸/۲ ۳۲/۴ ۰۲/۵۴  مهندسي‐فني
 ۲۹/۲ ۱۹/۴ ۳۶/۵۲ هنر

 ۰۴/۲ ۷۹/۳ ۴۴/۴۷ علوم انساني
 

 گروه منابع شود مي مالحظه ،دست آمدهه م ببا توجه به ارقا
و " متوسط" ها گروهو بقيه   قرار دارد"خوب "طبيعي در وضعيت

نکه اي هبا توجه ب. باشند مينزديک به خوب " متوسط "اغلب
محيطي و بخصوص تعدادي  االت مسائل زيستموضوع سؤ

 ها هي اخير رسانها سال و در استمسائل مبتال به شهرنشينان 
رساني و آموزش عمومي   را در اطالعاي ه گستردفعاليت
نسبت  ن فعاليت موثر بوده واي ه کشود مي، ديده اند هداشت

 خود دليلي است مسئلهاين .  استافزايش يافتهدرصد آگاهي 
 .ن اطالع رساني و تقويت آناي هبر ادام

 
 دسته چهارم

 جنگل و جلوگيري از فرسايش خاک

 : اين دسته عبارتند ازسؤال های
 در کدام يک از اراضي زير نفوذ پذيري آب بيشتر است؟ ‐۱
      اراضي جنگلي‐ب           اراضي مرتعي‐الف
  اراضي کشاورزي‐د   اراضي بياباني‐ج
 با پوشش )آب جاري در سطح اراضي(ب ميزان روانا ‐۲

  دارد؟اي هگياهي چه رابط
  رابطه معکوس‐ب  رابطه مستقيم‐الف
  کوس گاهي مستقيم و گاهش مع‐ج
  با هم ندارنداي ه رابط‐د

 ؟شود مي خاک اي ه لغزش تودسببکدام مورد زير  ‐۳
    نهالکاري‐الف
   بهره برداري از جنگل‐ب
     جاده سازي و خاکبرداري‐ج
  عمليات پاکسازي جنگل‐د
 علت اصلي بروز سيل کدام مورد زير است؟ ‐۴
  بارندگي شديد‐ب  بارندگي خارج از فصل‐الف
   چراي مفرط بوته کني و ‐ج
  کشاورزي زيادهاي  وجود زميند
 ؟شود مي فرسايش خاک موجبکدام مورد زير  ‐۵
     زنبورداري‐ب   زراعت‐الف
  بهره برداري از گياهان مرتعي‐د        بوته کني‐ج
در اطراف ) درختان محافظ در برابر باد( وجود بادشکن ‐۶

  کشاورزي؟هاي زمين
   شود مي موجب کاهش محصول ‐الف
 شود مي موجب افزايش محصول ‐ب
ط محلي موجب افزايش يا کاهش محصول  بسته به شراي‐ج
 شود مي
پس از   محصول ارتباط ندارد مقدار وجود بادشکن با‐د

ي مختلف آموزشي به ترتيب ها گروه وضعيت ها پاسخبررسي 
 :استزير 
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 ؤاالت دسته چهارم براي سي مختلف آموزشيها گروه ميزان آگاهي و آمار توصيفي ‐۶ جدول

 نام گروه
درصد 
 آگاهي

 ي صحيحها پاسخواريانس تعداد  ي صحيحها پاسخميانگين تعداد 

 ۵۷/۱ ۳۵/۳ ۹۱/۵۵ منابع طبيعي
 ۴۴/۱ ۷۲/۲ ۲۷/۴۵ هنر

 ۶/۱ ۶۴/۲ ۰۴/۴۴ علوم پزشکي
 ۴۹/۱ ۴۵/۲ ۸۹/۴۰ علوم پايه

 ۶۶/۱ ۳۰/۲ ۴۰/۳۸  مهندسي‐فني
 ۴۶/۱ ۱۶/۲ ۹۸/۳۵ علوم انساني

 
 براي شود مي مالحظه ،دست آمدهه  بهاي با توجه به درصد
" ضعيف "و " متوسط"       در وضعيتها گروه ،االتاين دسته از سؤ

 رابطه خاک و ،قابل توجه است که در زمينه خاک. باشند مي
لحاظ ه  موضوعاتي که در کشور ما ب، فرسايش خاک،ّآب

زياد  سياروجود تخريب و فرسايش شديد خاک حائز اهميت ب
. ) متوسط تا ضعيف(           ،استآگاهي در وضع نامناسبي  ،باشند مي

در همين جا مي توان به اهميت آموزش دراين زمينه تاکيد 
 .استد که يکي از نتايج مهم اين تحقيق کر
 

 دسته پنجم

 توليدات جنگل

 :االت اين دسته عبارتند ازسؤ
 ي شمال مهمها جنگليک از خدمات زير در مورد  کدام ‐۱

 تر است؟
      توليد چوب‐ب      توليد خوراک دام‐الف
  توليد گياهان صنعتي‐د      توليد ميوه‐ج
 
 يک از گياهان زير است؟ محصول کدام"سقز" ‐۲
    گز‐ب    بادام وحشي‐الف

  بلوط‐د  پسته وحشي‐ج 

 زير هاي يک از گونه در صنايع چوب کشور، چوب کدام ‐۳
 مصرف بيشتري دارد؟

    شمشاد‐ب   افرا‐الف
  راش‐د   گردو‐ج
درحال حاضر مصرف چوب جهان در کدام مورد زير  ‐۴

 بيشتر است؟
     توليد تراورس راه آهن‐ب    توليد کاغذ‐الف
  مصالح ساختماني‐د    چوب سوخت‐ج
 :در کشورهاي در حال توسعه ‐۵
      مصرف چوب صنعتي بيش از چوب سوخت‐الف
 ب صنعتي مصرف چوب سوخت بيش از چو‐ب
   برابر چوب صنعتي" مصرف چوب سوخت تقريبا‐ج
  استکم مصرف چوب سوخت بسيار ‐د
 

ي مختلف آموزشي به ها گروه وضعيت ها پاسخپس از بررسي 
 :استترتيب زير 
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  براي سؤاالت دسته پنجمي مختلف آموزشيها گروه ميزان آگاهي و آمار توصيفي ‐۷ جدول

 ي صحيحها پاسخواريانس تعداد  ي صحيحها پاسخين تعداد ميانگ درصد آگاهي نام گروه
 ۳۹/۱ ۶۲/۲ ۴۱/۵۲ منابع طبيعي

 ۷۲/۰ ۵۱/۱ ۲۷/۳۰ هنر
 ۶۶/۰ ۳۸/۱ ۵۳/۲۷ علوم انساني
 ۴۶/۰ ۳۲/۱ ۴۰/۲۶ علوم پايه
 ۸۷/۰ ۲۹/۱ ۷۰/۲۵ علوم پزشکي

 ۵۶/۰ ۲۲/۱ ۴۴/۲۴  مهندسي‐فني
 

 گروه منابع شود مي مالحظه ،دست آمدهه با توجه به اعداد ب
" متوسط "  در ميانه،داده است  راها پاسخطبيعي که بهترين 

 نشان           اين وضع." ضعيف "يناست و بقيه ميانه به پاي
طور کلي در اين زمينه اطالعات نامناسب است ه که بدهد   می

   بررسي تک تک . شي جدي الزم استو کوشش آموز
        را به نحو  جديهای ضعف  اين مشکل وها پرسش
 .دهد ميي نشان تر مناسب

 
 دسته ششم

 مديريت و تشکيالت جنگل

 : اين دسته عبارتند ازسؤال های
 مالکيت جنگل درکشور ما چگونه است؟ ‐۱
    دولتي‐ب              خصوصي‐الف
  هم خصوصي و هم دولتي‐د   تعاوني‐ج
 و مراتع کشورمان در حال ها جنگلمسئوليت و مديريت  ‐۲

  بر عهده کدام وزارتخانه است؟حاضر
   وزارت کشور‐ب      وزارت کشاورزي‐الف
  وزارت معادن‐د      وزات جهاد سازندگي‐ج
 :ها جنگلحفاظت از  ‐۳
      وظيفه دولت است‐الف
  وظيفه عمومي است‐ب
    نشينان است  وظيفه جنگل‐ج

 برداران است  وظيفه دامداران و بهره‐د
 ه و روش براي حفاظت از به اعتقاد شما بهترين را ‐۴

  کدام مورد زير است؟ها جنگل
   محدود بودن استفاده از جنگل‐لفا
 نا برخورد جدي با متخلف‐ب
   جنگلهاي ن فني در عرصها حضور بيشتر مامور‐ج
  دادن بينش و آگاهي الزم به مردم‐د
هدف اصلي انسان از دخالت در منابع طبيعي کدام مورد  ‐۵

 زير است؟
  برداري  بهره‐ب    توليد‐الف
  توسعه‐د  برداري  مديريت و بهره‐ج
 باني جنگلباني نوين در ايران کيست؟ ‐۶

   مهندس بنان‐ب   مهندس آشتياني‐الف
  مهندس بيات‐د   مهندس ساعي‐ج
 

ي مختلف آموزشي به ها گروه وضعيت ها پاسخپس از بررسي 
 :استترتيب زير 
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  براي سؤاالت دسته ششمي مختلف آموزشيها روهگ ميزان آگاهي و آمارتوصيفي ‐۸ جدول

 ي صحيحها پاسخواريانس تعداد  ي صحيحها پاسخميانگين تعداد  درصد آگاهي نام گروه
 ۰۱/۱ ۹۴/۴ ۲۸/۸۲ منابع طبيعي
 ۳۱/۱ ۸۷/۳ ۴۴/۶۴ علوم پايه
 ۳۷/۱ ۶۴/۳ ۶۷/۶۰ علوم انساني

 ۳۴/۱ ۴۶/۳ ۷۰/۵۷  مهندسي‐فني
 ۹۱/۰ ۴۳/۳ ۲۱/۵۷ هنر

 ۴۵/۱ ۴۳/۳ ۱۰/۵۷ وم پزشکيعل
 

 گروه شود مي مالحظه ،دست آمدهه  بهاي با توجه به درصد
ي علوم پايه و ها گروه ،"بسيار خوب "منابع طبيعي در وضعيت
 در قسمت ها گروهو ساير " خوب "علوم انساني در وضعيت

که در کل   مشخص است،قرار دارند" متوسط" باالي وضعيت
و تشکيالت جنگل وضعيت مناسبي آگاهي در مورد مديريت 

 .دارد
 متوجه مي شويم ي هر يک از سؤال هاها پاسخبا مروري بر 

ن آگاهي در مواردي بسيار خوب و در مواردي بسيار اي هک
 ،ضعيف بوده است، آنجا که درک عمومي مسائل مطرح است

               و  خيلي خوب و آنجا که اطالعات مشخصها پاسخ
 . ضعيف استها پاسخصي مطرح است، هاي تخص گاهي آ

 
 دسته هفتم

  اجتماعي جنگل‐حفاظت و مسائل اقتصادي

 : اين دسته عبارتند ازسؤال های
 :ي شمالها جنگلوجود دام در  ‐۱
     مضر است‐ب    مفيد است‐الف
    گاهي مفيد و گاهي مضر است‐ج
 ي شمال دام وجود نداردها جنگل در ‐د
 

  در جنگل ممنوع است؟يک از درختان زير قطع کدام ‐۲
    گردو‐ب   توسکا‐الف
   افرا‐د   ممرز‐ج
 يک منظور افزايش توليد چوب مورد نياز کشور کدامه ب ‐۳

 تر است؟  زير صحيحاز اقدام های
     افزايش واردات چوب‐الف
  برداشت بيشتر از رويش جنگل‐ب
   برداري از جنگل کاهش سن بهره ‐ج
 ر جنگلي توسعه جنگلکاري در مناطق غي‐د
 دهي سرمايه گذاري در بخش جنگل؟ ميزان سود ‐۴
    متوسط‐ب  زياد‐الف
  يکسان است ها ه با ساير زمين‐د  کم ‐ج
 آغاز هفته درختکاري چه روزي است؟ ‐۵
    دهم اسفند‐ب   اول اسفند‐الف
  بيستم اسفند‐د  پانزدهم اسفند‐ج
 

ي مختلف آموزشي به ها گروه وضعيت ها پاسخپس از بررسي 
 :استتيب زير تر
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  براي سؤاالت دسته هفتمي مختلف آموزشيها گروه ميزان آگاهي و آمار توصيفي ‐۹ جدول

 ي صحيحها پاسخواريانس تعداد  ي صحيحها پاسخميانگين تعداد  درصد آگاهي نام گروه
 ۱۶/۱ ۱۳/۳ ۵۳/۶۲ منابع طبيعي
 ۴۶/۱ ۸۸/۲ ۶۰/۵۷ علوم پايه
 ۵۹/۱ ۴۹/۲ ۸۷/۴۹ علوم انساني
 ۳۰/۱ ۲۴/۲ ۸۱/۴۴ علوم پزشکي

 ۱۳/۱ ۰۰/۲ ۰۰/۴۰  مهندسي‐فني
 ۰۱/۱ ۹۷/۱ ۴۶/۳۹ هنر

 
در  شود مي مالحظه ،دست آمدهه با توجه به درصدهاي ب

منابع طبيعي کمي بهتر و . دارد" متوسط"کل آگاهي وضعيت
باتوجه به اهميت     . ر داردقرا" خوب "در ابتداي وضعيت

 اين وضعيت آگاهي ،دسته مطرح شده که در اين سؤال هايی
در .  الزم روشن استيها آموزشمناسب نيست و ضرورت 

 .شود ميتر   موضوع روشنجداگانه سؤال هابررسي 
ي شمال گروه منابع طبيعي ها جنگلدر  در مورد دامداري

با وضع بسيار خوبي گزينه صحيح را و. موضوع را مي شناسد
ي شمال مضر ها گلجنده است که دامداري در کرانتخاب 
 ، گزينه غلطاغلبن نکته مهم است که گروه پزشکي يا. است

 ،اند هي شمال مفيد است را انتخاب کردها جنگلدامداري در 
گاهي " احتياط کرده و گزينهغلب اها گروهدر تعدادي از ساير 

جنگلباني  از ديدگاه. اند هرا پاسخ داد"مفيد و گاهي مضر است
ي کشور در ها جنگلنظر مديريت خيلي مهم است که هنوز 

 دانشجويان بيشتري شمال براي ها جنگلمورد دامداري در 
 .توجيه نشده است

 
 دسته هشتم

 جنگلداري، بهره برداري و حمايت جنگل

 :اين دسته عبارتند ازی ها سؤال
 برداشت ساليانه چقدر  طبيعی مقداريها جنگلدر  ‐۱

 است؟

     نصف رويش ساليانه جنگل‐الف
 رابر رويش ساليانه جنگل دوب‐ب
     برابر رويش ساليانه جنگل‐ج
  ثلث رويش ساليانه جنگل‐د
 :سببقطع يکسره  ‐۲
   می شود افزايش فرسايش خاک‐الف

  
  می شود افزايش حاصلخيزي خاک‐ب
    می شود  کاهش فرسايش خاک‐ج
  ب و ج‐د
 : باشد کهاي هبهره برداري از جنگل بايد به گون ‐۳
   يمکنا برداشت  حداکثر چوب ر‐الف
  برداشت متمرکز و در زمان کوتاه داشته باشيم‐ب
     برداشت مستمر داشته باشيم‐ج
 يمکنهاي مرغوب مورد نظر را برداشت   فقط چوب‐د
 سوزي در جنگل کدام مورد زير است؟ علت اصلي آتش ‐۴
      صاعقه و رعدو برق‐الف
  بادهاي گرم موسمي‐ب
     سهل انگاري و تخلفات انسان‐ج
 ي طبيعي کهنسالها جنگل ‐د
 و  هاتي زير در برابر حمالت آفها جنگليک از  کدام ‐۵

 امراض مقاوم ترند؟
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 کاشت ي دستها جنگل ‐الف
 ي طبيعي جوانها جنگل ‐ب
    سريع الرشدهاي با گونه ييها جنگل ‐ج
 ي طبيعي کهنسالها جنگل ‐د

 
ي مختلف به ترتيب ها گروه وضعيت ها پاسخپس از بررسي 

 :ير استز

 

  براي سؤاالت دسته هشتمهاي مختلف آموزشي ميزان آگاهي و آمار توصيفي گروه ‐۱۰ جدول

 ي صحيحها پاسخواريانس تعداد  ي صحيحها پاسخميانگين تعداد  درصد آگاهي نام گروه
 ۸۲/۱ ۹۷/۲ ۴۹/۵۹ منابع طبيعي 

 ۰۴/۱ ۱۶/۲ ۱۶/۴۳  مهندسي‐فني
 ۸۸/۰ ۹۹/۱ ۷۳/۳۹ علوم پايه

 ۹۹/۰ ۹۸/۱ ۵۸/۳۹  انسانيعلوم
 ۰۴/۱ ۹۵/۱ ۹۲/۳۸ هنر

 ۱۸/۱ ۹۳/۱ ۶۳/۳۸ علوم پزشکي
 

 آگاهي شود مي مالحظه ،دست آمدهه با توجه به درصدهاي ب
نکه در اي  هاست و قابل توج" ضعيف "در وضعيتاغلب 
برابر " تقريبا،ي مختلف آموزشي غير از منابع طبيعيها گروه

. ي قدري وضع بهتري دارند مهندس‐است، البته گروه فني
ن دليل است که     اي هباغلب ضعيف بودن درصد آگاهي 

 عملي جنگل است هاي  اين دسته مربوط به زمينهسؤال های
 ،و با داشتن درک عمومي خوب نمي توان به آنها پاسخ گفت

مهم اينکه گروه منابع .  آموزش روشن است اين خالبنابر
 ،زش اين مطالب هستندطبيعي هم که بيشتر در معرض آمو

 علت را بيشتر بررسي جداگانه سؤال ها. بي ندارندآگاهي خو
 .روشن خواهد کرد

 
  ويژههاي تجزيه و تحليل

 ي دانشجويي نسبت به کل سؤال هاها گروهآگاهي 

 ،در هشت دسته تقسيم شدهپيشترال که  سؤ۵۰در اينجا 
 يها گروهميزان آگاهي .  يک دسته ديده شده استعنوان به

 .ي در مورد آن به ترتيب زير استمختلف دانشجوي

 
 ي به کل سؤاالتيدانشجوهاي مختلف  ميزان آگاهي گروه ‐۱۱ جدول

 آگاهي درصد نام گروه درصد آگاهي نام گروه
 ۰۰/۴۶ پزشکي ۳۳/۶۴ منابع طبيعي
 ۷۴/۴۴  مهندسي‐فني ۶۰/۴۸ علوم پايه
 ۲۳/۴۴ علوم انساني ۸/۴۶ هنر

 
  شود مي مالحظه ،دست آمدهه دهاي ببا توجه به درص

. ين استيپا" متوسط "در وضعيتبه طور کلی ها  آگاهي
آگاهي گروه منابع طبيعي با تفاوت مشخصي با ديگران در 

 .است" خوب "وضعيت
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   اندترين گروه به منابع طبيعي دانشجويان علوم پايه  نزديک
 هاي نه که با توجه به زمي،و دورترين دانشجويان علوم انساني

 .رسد مينظر   منطقي به ها گروهآموزشي اين 
 

ي ها گروهآگاهي گروه منابع طبيعي نسبت به ساير 

 آموزشي

در اينجا پنج گروه آموزشي غير از منابع طبيعي با هم به 
عنوان يک گروه ديده شده و با دانشجويان گروه منابع طبيعي 

 .مقايسه شده است
 

 ها نابع طبيعي با ساير گروهم  آگاهي گروه مقايسه ‐۱۲ جدول

 درصد آگاهي ها گروهگروه منابع طبيعي و ديگر 
 ۲۵/۷۶ گروه منابع طبيعي

 ۹۴/۵۲ ي آموزشيها گروهساير 
 

آگاهي دانشجويان کارشناسي نسبت به دانشجويان 

 ارشد کارشناسي

ولي  ،شده در مقاطع مختلف تحصيلي بوده انجام بررسي
 و دانشجوي ) نفر۲۷ (،يار کمتعداد دانشجويان کارداني بس

دانشجويان دوره . دکتري در مجموعه وجود نداشته است
 نفر مورد بررسي ۱۴۲ ارشد کارشناسي نفر و ۷۶۰کارشناسي 
 .اند هقرار گرفت

 
 ارشد  مقايسه آگاهي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي‐۱۳ جدول

 درصد آگاهي مقاطع تحصيلي
 ۴۴/۵۳ کارشناسي
 ۴۱/۶۲ ارشد کارشناسي

 
اينکه آگاهي دانشجويان در مرحله آموزشي باالتر بيشتر 

ي تخصصي و ها آموزشنکه زمان بيشتري از اي ه با توجه ب،باشد
 .رسد مي طبيعي به نظر ،اند هي عمومي بهره بردها آموزش

 

  اهي دانشجويان پسر و دخترآگ
 ،ها  برحسب وضعيت کالس،در بررسي انجام شده

تعداد . اند ه بودها هتر پاسخگوي پرسشنامدانشجويان پسر ودخ
 ۴۷۰دهنده   و دانشجويان دختر پاسخ۴۵۹دانشجويان پسر 

 و دانشجويان ۱۰/۲۳دانشجويان پسر  ميانگين سن. استنفر 
 ميزان آگاهي د انشجويان پسر و . سال بوده است۵/۲۱دختر 

 :استدختر به ترتيب زير 

 
 دختر مقايسه آگاهي دانشجويان پسر و ‐۱۴ جدول

 درصد آگاهي جنسيت
 ۵۳/۵۶ پسران
 ۳۶/۵۳ دختران

 
 از دختران  بيشتر پسران بيشتر که آگاهيشود ميمالحظه 

 اين ،نکه متوسط سن پسران بيشتر استاي  هبا توجه ب. است
با توجه  ،از طرف ديگر. نتيجه تا حدي قابل توجيه است

  ، مختلف منابع طبيعي استهاي االت در زمينهنکه سؤاي هب
در .  بيشتر استها هن زميناي همي توان گفت توجه پسران ب



 ...ن هاي دولتي تهرا بررسي سطح آگاهي دانشجويان دانشگاه                                              ۹۲

 

االت مشخص  مختلف سؤهاي  نسبت به دستهها پاسخبررسي 
محيطي  االت بيشتر جنبه زيستسؤي  در جاهايشود مي

ي صحيح در ميان دختران بيشتر بوده ها پاسخ فراواني ،داشته
 .است

 

 بحث

در ميان ضعف آگاهي به طور کلی  گذشته هاي مجموع بحث
آگاه   قشرعنوان بهانشجويان د. دهد ميدانشجويان را نشان 

 و اند از منابع طبيعي که متعارف ؤال هايیجامعه در برابر س
مي توان گفت اطالع از بسياري از آنها امروز براي هر شهروند 

 آگاهي ها پاسخ بندي تقسيمدر .  آگاهي کمي دارند،الزم است
قرار " خوب "ور کلي در رديفطه دانشجويان منابع طبيعي ب

 صحيح بوده است و ها پاسخ درصد ۶۰‐۸۰يعني ،گرفته
 طور کلي در رديفه ي بي دانشجويها گروهآگاهي ساير 

 صحيح ها پاسخ درصد ۴۰‐۶۰ يعني ،قرار گرفته" متوسط"
اين ضعف آگاهي ضرورت وجود مواد آموزشي در  .بوده است

 را در مقاطع  محيطي زمينه منابع طبيعي و مسائل زيست
با توجه به مشکالت عظيم . دکن ميمختلف آموزشي مطرح 

زيست محيطي موجود در جهان و مسائل سنگين زيست 
از   حد معيني،محيطي و تخريب منابع طبيعي در کشور ما

    آموزش تخصصي تلقيعنوان به ،ها هآموزش در اين زمين
درحالي که موضوع تهديد آينده حيات در روي . دشونمي 

ي حداقل ها آموزشنگراني از اين موضوع و  ،زمين مطرح است
 ، يک وظيفه عمومي استمسئله جلوگيري از اين منظوره ب

در حالي که يافتن راهکار براي معالجه وضعيت موجود يک 
د در مقاطع شوپيشنهاد مي  بنابراين .امر تخصصي است

 دبيرستان و دانشگاه ،ي راهنماي،مختلف تحصيلي از دبستان
روسي متناسب با مقطع تحصيلي در زمينه اهميت منابع د

 موجود و توجهات های خطر، زيست محيطي  طبيعي و مسائل
 .مختلف براي حفاظت بهتر آنها آموزش داده شود

مستقيم و غير رسمي بسيار  آموزش عمومي غير هاي برنامه
 از دسته شش ۳ال که در پاسخ سؤ طوريه  ب،نداثر بخش ا

 را وظيفه عمومي ها جنگل اتفاق حفاظت اکثريت قريب به

بخشي آموزش عمومي است  ، که نشان از اثراند هدانست
 ها آموزشالزم است اين  ،)باالترين درصد پاسخ صحيح(

 تشويقي از طرف ام هایدر اين زمينه هم اقد. تقويت شود
ل و ارائه اطالعات پايه و گزارش های نهادهاي مسئو

ي يها هوين قوانين الزم تا شبککارشناسي الزم است و هم تد
 .به عمل آورندمثل راديو و تلويزيون ملزم شوند اقدام الزم 

 مهم وحساس قابل هاي ضعف آگاهي در بعضي از زمينه
ل که در دسته  مثل عدم توجه کافي به علل سي،استتاکيد 

ترين عرصه مصرف   يا اصلي،االت مطرح شده استچهارم سؤ
 يا علت اصلي  ، شده استچوب که در دسته پنجم مطرح

االت مطرح شده  که در دسته هشتم سؤها جنگلسوزي  آتش
 موجب حساس که هاي عدم آگاهي در اين زمينه. است
     محيطي  ي را که از نظر زيستهاي فعاليت ،شود مي

ريزي   برنامه،قرار گيردتوجهي  ساز است مورد بي سرنوشت
 آوردن آموزش دسته در اين صورت ب. طلبد تري را مي جدي

اران و ذ که سياستگشود ميالزم به يک امر اساسي تبديل 
 .حلي براي آن بيابند هر حال راهه ريزان جامعه بايد ب برنامه

 . فراوان استمشکالتي تخصصي ها آموزشدر زمينه 
 ‐۶‐۴در بند  ،رسيد مواردي که مهم و حساس به نظر مي

االت دسته  سؤ اطالع ضعيف از:مانند موارد ديگري ،مطرح شد
ه طور خاص فرسايش در سؤال پنجم اين دسته يا چهارم و ب

ال دوم دسته پنج که عمده دانشجويان کارشناسي منابع سؤ
 يا عدم ،آيد دست ميه دانند سقز از چه درختي ب طبيعي نمي

دهندگان از اينکه هدف دخالت انسان در  اطالع عمده پاسخ
ال پنج دسته در سؤ ،برداري نيست منابع طبيعي تنها بهره

ششم تاکيد مضاعفي است بر اينکه آموزش تخصصي و 
 . داردزيادیمشخص ضرورت 

ي مختلف غير از منابع طبيعي ها گروهتفاوت آگاهي در ميان 
       ات بعدي مي توان چنينتحقيق در  از اين رو،نيست دار معني
 يها تدوين برنامه برای ،از طرف ديگر. بندي را انجام نداد طبقه

 مي توان به برنامه جامع تکيه داشت که نيازهاي ،آموزشي
البته در مورد بعضي از . دکن را تامين ها گروهن اي ههم

ي آموزشي تفاوت ها گروهاالت و بعضي از  سؤهاي دسته



 ۹۳                ۹۴ تا ۷۷از صفحه ، ۱۳۸۶ ماه فروردين، ۱، شماره ۶۰دوره ، نشريه دانشكده منابع طبيعي

  

هم ه شبيه ب  آموزشيهاي  ولي در کليت خال،است دار معني
 . پاسخگوي نيازها باشدتواند مياست و برنامه واحدي 

ط ذهني و زمينه فرهنگي  که شرايدهد مينشان  بررسیين ا
 برای مثال در ،الزم براي آموزش منابع طبيعي وجود دارد

 را ها جنگلحفاظت اغلب ي که سؤاالت دسته ششم جاي
 را ها جنگل يا راهکار اصلي حفاظت اند هوظيفه عمومي دانست

ال ؤيا در مورد س. به مردم مي داننددادن بينش و آگاهي الزم 
توسعه  سوم دسته هفتم که راهکار اصلي تامين چوب را

 يا در پاسخ ،اند هجنگلي دانست جنگلکاري در مناطق غير
در ارائه الزم است پس بر اين مبنا . االت دسته هشتمسؤ

 .ي تخصصي و مشخص کوشش صورت گيردها آموزش

 نشان داد که تفاوت آگاهي دانشجويان منابع تحقيقاين 
 سطح آموزشي . استدار معني ها گروه ساير طبيعي نسبت به

است و گروه سني پسران در باالتر متضمن آگاهي بيشتر 
 .اند هاالت آگاهي بيشتري داشتپاسخ به سؤ
 ،است اولين از اين نوع ،ن پژوهشاي  هنکاي  هبا توجه ب

 تلقي شود براي انجام تحقيقات بيشتر در اي ه مقدمتواند مي
 اين ه گيري ها و پيشنهادهایبی شک نتيجاين زمينه و 

بررسي راهگشا خواهند بود تا اشکاالت تحقيقات بعدي کمتر 
 هايواهد شد تا خأل خموجبن سري تحقيقات اي  هادام. باشد

د و بتوانند پايه ه طور شفاف مشخص شوآموزشي جامعه ب
تقيم ي مستقيم و غير مسها آموزشريزان  برنامهبرای  بمناسبي
 .آورندبه وجودجامعه 
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Abstract  
A way to protect natural resources is to educate citizens in order to help them know these resources and 

their importance better. The first step to start such education, it is necessary to know the current level of 
public knowledge of the issue. The general goal of this study is to grasp public knowledge of natural 
resources and its importance. The focus of this study is toward the awareness of the students of state 
universities in Tehran about the forest and its importance. The study method is a two-stage cluster 
sampling in which 975 students of different faculties were randomly questioned through a questionnaire 
containing 50 questions with four answer choices. The students questioned divided into six groups, 
including medicine, technical and engineering, humanities, agriculture and natural resources, basic 
sciences and art. The questions covered eight different fields such as forest geography, knowledge of 
natural environment and botany, effect of forests on air and atmosphere pollution control, effect of forests 
on soil erosion prevention, forest products, forest administration and organization, forest protection and 
socioeconomic issues, forest management, harvesting, and conservation. Answers of the students in the 
six categories were analyzed and the extent of knowledge of the issue in each group was determined. The 
result of the study shows that the differences of knowledge between the students of natural resources and 
other five groups are significant, while this difference among other groups is not significant. Regarding 
the students' low knowledge of the issue, the study emphasizes the need to improve students' knowledge.  
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