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ABSTRACT

Background and Aim: Due to Covid-19 pandemic and its impact on the 
environment from different dimensions, the present study aimed to identify 
and prioritize the educational needs of students of Payame Noor University in 
the center of South Tehran in order to achieve university green management 
during the pandemic.
Materials and Methods: The study is practical and cross-sectional, and the data 
collection was performed through descriptive-survey method. The statistical 
population of the study included 7160 of Payame Noor University in the 
center of South Tehran withduring 2020-2021. The sample size was calculated 
with Cochran relation with 365 people. The sampling method was stratified 
and random. The educational needs were extracted through documentary 
method, which were provided to students in the form of a questionnaire. Its 
face validity, content, structure, and reliability were examined and Friedman 
test was used to prioritize the indicators of each category.
Results: Female students accounted for 70% of the study population while 
30% were male; 57% were undergraduate, 39% postgraduate, and 4% doctoral 
students. The priority of educational needs in the three areas of knowledge, 
attitude, and behavior were examined. The educational needs of students 
concerning green management in the field of attitude with an average rating 
of 2.34 was found to be in the first place.
Conclusion: In all the three areas of knowledge, the first priority was to 
maintain the distance with other students and not to gather, especially in 
roofed places. According to the identified priorities, the necessary proposals 
were presented in each area.
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 شناسايى و اولويت بندى نيازهاى آموزشى دانشجويان دانشگاه پيام نور براى دستيابى 
به مديريت سبز دانشگاهى در دوران همه گيرى ويروس كوويد-19

  

چكيد         ه

زمينه و هدف: با توجه به همه گيرى ويروس كوويد-19 و اثرگذارى آن بر محيط زيست از ابعاد مختلف، 
مطالعه حاضر با هدف شناسايى و اولويت بندى نيازهاى آموزشى دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران 

جنوب در راستاى دستيابى به مديريت سبز دانشگاهى در دوران اين پاندمى انجام   شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از لحاظ هدف، پژوهشى كاربردي و به لحاظ روش، توصيفى به شمار مى رود 
جنوب  تهران  مركز  نور  پيام  دانشگاه  دانشجويان  آموزشى  نيازهاى  اولويت بندى  و  شناسايى  هدف  با  كه 
در راستاى دستيابى به مديريت سبز دانشگاهى در دوران شيوع پاندمى كوويد-19 در نيمسال اول سال 
تحصيلى 1400-1399 انجام گرفت. جامعه آماري اين مطالعه 7160 نفر بود كه حجم نمونه با استفاده از 
فرمول كوكران، 365 نفر انتخاب شد. با روش اسنادى، نيازهاى آموزشى استخراج شد و در قالب پرسشنامه 
در اختيار دانشجويان قرار داده شدند كه روايى صورى، محتوايى و سازه و پايايى پرسشنامه بررسى شدند. 

به منظور اولويت بندى شاخص هاى هر دسته، از آزمون فريدمن استفاده گرديد.
آموزشى  نيازهاى  و  شد  بررسى  رفتار  و  نگرش  دانش،  حوزه  سه  در  آموزشى  نيازهاى  اولويت  يافته ها: 
دانشجويان در راستاى مديريت سبز در حوزه نگرش با ميانگين رتبه اى 2/34 در رتبه اول، حوزه رفتار 

با ميانگين رتبه اى 2/27 در رتبه دوم و حوزه دانش با ميانگين رتبه اى 1/39 در رتبه سوم قرار گرفت.
رعايت  به  مربوط  اولويت  اولين  مطالعه،  مورد  حوزه  سه  هر  در  پژوهش  نتايج  اساس  بر  نتيجه گيرى: 
فاصله با ساير دانشجويان و عدم تجمع به  خصوص در مكان هاى مسقف بود و با بهره گيرى از اولويت هاى 

شناسايى  شده، پيشنهادهاى الزم در هر حوزه ارائه شد.

كليد واژه ها: دانشجويان، دانشگاه سبز، كرونا، مديريت سبز، نيازهاى آموزشى.
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مقدمه
و  معضالت  مشكالت،  جهان،  كوويد- در  شيوع  زمان  از 
دانشگاه ها  بين،  اين  در  است.  آمده  به وجود  فراوانى  نگرانى هاى 
چالش هاى  درگير  گوناگونى  جهات  از  تحقيقاتى  مراكز  و 
جدى شده اند. برخى از اين چالش ها، فراگير و برخى مختص به 
محيط هاى آموزشى و پژوهشى است. دانشگاه ها و مراكز آموزش 
آموزشى  نيازهاى  اولويت بندى  و  شناسايى  با  مى توانند  عالى 
دانشجويان، سطح دانش، نگرش و رفتار محيط زيستى دانشجويان 
را افزايش دهند و در تربيت نيروي انسانى متخصص و درعين حال 
جهت  در  مؤثري  قدم  محيط زيست،  قبال  در  كارآمد  و  مسئول 

تحقق اهداف توسعه و پيشرفت پايدار بردارند.
بيمارى  از  متأثر  شرايط  در  مختلفى  اقدامات  و  فعاليت ها 
كرونا انجام مى شود كه بر محيط  زيست اثرات منفى مى گذارند. 
ديگر  موارد  است.  آب  اندازه  بيش  از  مصرف  موارد،  اين  از  يكى 
شامل: افزايش استفاده از محصوالت پالستيكى و نيز شوينده ها و 
در  كربن  انتشار  در كاهش  كرونا  مى باشد. اگرچه  شيميايى  مواد 
هوا تأثيرات مثبت و مقطعى داشته است، اما پيامدهاى سوء آن 
بر آب هاى كره زمين، مى تواند بلندمدت و خطرناك شود. به دليل 
شيوع آسان و سريع ويروس كرونا، افراد به جهت پيشگيرى از ابتالء 
كننده  ضدعفونى   و  دست كش  ماسك،  از  روزانه  بيمارى،  اين  به 
زباله هاى  افزايش  موجب  امر  همين  كه  مى كنند  استفاده  دست 
پزشكى به صورت انبوه مى شود كه عدم مديريت صحيح پسماندها، 

آلودگى محيط زيست و مرگ حيوانا ت را در  پى دارد (1).
اثرات غيرمستقيم مثبت و منفى كوويد-19 بر محيط  زيست 
نشان مى دهد كه بين اقدامات احتمالى و بهبود كيفيت هوا، سواحل 
پاك و كاهش آلودگى صوتى محيط  زيست رابطه معنادارى وجود 
و  بازيافت  در  كاهش  مانند  منفى  جنبه هاى  ديگر،  طرف  از  دارد. 
افزايش ضايعات نيز وجود دارد كه عالوه بر آلودگى هوا، آلودگى 
گازهاى  غلظت هاى  كاهش  بنابراين  دارد؛  به دنبال  را  آب وخاك 
پاك سازى  براى  پايدار  راهى  كوتاه،  دوره  يك  طى  در  گلخانه اى 

محيط زيست ما نيست (2).

از  دانشجويان  آموزشى  نيازهاى  اولويت بندى  و  شناسايى 
برنامه ريزان،  مديران،  دانشجويان،  كه  دارد  اهميت  اين  جهت 
نگهبانان، سياست گذاران و آموزشگران آينده هستند. دانشجويان 
محيط زيست  نامناسب  وضعيت  متوجه  كه  هستند  سنى  در 
مسائل  آنان  كه  كند  ايجاد  شرايطى  مى تواند  دانشگاه  مى شوند. 
مربوط با محيط زيست را ياد بگيرند و آن را به بحث بگذارند و از اين 
طريق، مشوق رفتارهاي مناسب با محيط زيست در جامعه باشند (3). 
دانشگاه ها به عنوان يك نهاد پيشرو در زمينه فعاليت هاي توسعه و 
پيشرفت پايدار، الزم است كه به اين حوزه ورود پيدا كرده و رسالت هاى 
خود را انجام دهند؛ از اين رو دانشگاه ها به منظور كاهش ميزان مصرف 
منابع، مواد، انرژي و هزينه هاى سازماني، كمك به كاهش آلودگي هاي 
محيط زيستى، تربيت نيروي انساني سبز و فرهنگ سازى در اين 

زمينه نيازمند به كارگيرى مديريت سبز هستند (4).
آموزش عالى كه بيانگر نوعى سرمايه گذارى در منابع انسانى 
است، در راستاى تحقق بخشيدن به اهداف توسعه پايدار، ساخت 

يك جامعه سالم و پرداختن به اين مسائل، نقش اساسى دارد (5).
در پژوهشى نمكى، تحت عنوان شناسايى و اولويت بندى نيازهاى 
آموزشى كاركنان دانشگاه پيام نور استان تهران كه براى دستيابى به 
مديريت سبز انجام شد، جامعه آمارى 671 نفر از كاركنان دانشگاه 
پيام نور استان بودند كه با استفاده از جدول مورگان، 244 نفر به عنوان 
داده ها  گردآورى  روش  شدند.  انتخاب  پژوهش  اين  در  آمارى  نمونه 
پيمايشى بود و به منظور جمع آورى داده ها از پرسشنامه استفاده شد؛ 
تكنيك هاى  مبناى  بر  پيشنهادى  روش  چارچوب  در  به اين ترتيب 
كاركنان  آموزشى  نيازهاى  ابتدا  استنباطى،  و  توصيفى  آمار  دلفى، 
مديريت  به  دستيابى  راستاى  در  تهران  استان  نور  پيام  دانشگاه 
آموزش  سبز،  مديريت  حوزه  خبرگان  از  نفر   41 نظر  طبق  سبز 
محيط زيست و مديريت رفتار سازمانى در سه گروه دانش، نگرش 
و عملكرد سازمانى استخراج و تأييد شدند. سپس نيازهاى آموزشى 
شناسايى  شده در سه دسته دانش، نگرش و عملكرد سازمانى، به صورت 
پرسشنامه محقق ساخته تنظيم و براى اولويت بندى از نظر كاركنان 
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توزيع و جمع آورى شد. در آخر به منظور اولويت بندى شاخص هاى 
هر دسته، از آزمون فريدمن استفاده شد. نتايج اين آزمون نشان داد كه 
عامل مربوط به دانش سازمانى، آشنايى با الگوى صحيح مصرف آب 
در دانشگاه است، مهم ترين عامل مربوط به نگرش سازمانى، تمايل 
به استفاده از محصوالت سبز و مهم ترين عامل مربوط به عملكرد 

سازمانى، استفاده حداقلى از پرينت كاغذى است (6).
دانشجويان  درك  همكاران،  و  رناتا  پژوهش  نتايج  اساس  بر 
بين  پايدار  عملكرد  تفاوت هاى  غيرسبز،  و  سبز  دانشگاه هاى 
مورد  در  كه  مى كند  مشخص  را  «غيرسبز»  و  «سبز»  دانشگاه هاى 
اما  ندارد،  وجود  معنى دارى  تفاوت  كلى  به طور  پايدارى،  جنبه هاى 
دانشجويان دانشگاه سبز اغلب دانشگاه خود را دانشگاهى سازگار 
را  دانشگاه  سبز  مديريت   .(7) مى كنند  معرفى  محيط زيست  با 
مى توان مجموعه اي از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و پى درپى 
به حساب آورد كه در قسمت هاى مختلف دانشگاه صورت مى گيرد تا 
وضعيت دانشگاه را در جهت رسيدن به وضعيت دانشگاه سبز، ارتقاء 
و تداوم بخشد. با توجه به اينكه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در راه 
رسيدن به استقرار مديريت سبز در ابتداي راه قرار دارند و همچنين 
رويكرد جهاني براى استفاده از مديريت سبز براي ارتقاى مؤلفه هاي 
زيست محيطي زيستگاه انسان و اراده كشور براي قرار گرفتن در اين 
مسير، ملزم و ضرورى هست كه دانشگاه ها به عنوان يك نهاد پيشرو 
در زمينه فعاليت هاى توسعه پايدار فعاالنه و مسئوالنه به اين حوزه 
ورود پيدا كرده و رسالت هاي خود را انجام دهند، به همين دليل طراحي 
يك الگوي مناسب و متناسب با اصول مديريت سبز، ويژگي هاي 
محيطي، فرهنگي و اقتصادي مراكز آموزش عالي كشور مى تواند 
يك نقشه راه و راهنمايي كلي، راهنما و راهگشاي اين مراكز در مسير 
استقرار مديريت سبز باشد. با توجه به اين مباحث، مطالعه حاضر با 
هدف شناسايى و اولويت بندى نيازهاى آموزشى دانشجويان دانشگاه 
سبز  مديريت  به  دستيابى  راستاى  در  جنوب  تهران  مركز  نور  پيام 

دانشگاهى در دوران همه گيرى كوويد-19 انجام شد. 
روش كار

اين پژوهش از لحاظ هدف، پژوهشى كاربردي و به لحاظ روش، 

اولويت بندى  و  شناسايى  هدف  با  كه  مى رود  به شمار  توصيفى 
نيازهاى آموزشى دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب در 
راستاى دستيابى به مديريت سبز دانشگاهى در دوران شيوع پاندمى 
كوويد-19 انجام گرفت. پژوهش از نظر زمانى، مقطعى و از منظر 
شيوه گردآورى داده ها، از نوع توصيفى پيمايشى مى باشد. جامعه 
آماري پژوهش شامل تمام دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران 
دانشجوى  نفر  دكترى، 2800  دانشجوى  نفر  تعداد 260  به  جنوب 
كارشناسى ارشد و 4100 نفر دانشجوى كارشناسى و در مجموع به 
تعداد 7160 نفر بودند. روش نمونه گيري اين مطالعه از نوع طبقه اي 
و به صورت تصادفي بود و  با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه 
تعيين شده است، بدين ترتيب كه با توجه به سطح خطاي 5 درصد و 
احتمال موفقيت 0/5 و درصد خطاي معيار ضريب اطمينان قابل 
قبول 1/96 از طريق اين فرمول، محاسبه و 365 نفر در نظر گرفته 
شد كه به صورت نسبتى شامل 13 نفر دانشجوى دكترى، 143 نفر 

دانشجوى كارشناسى ارشد و 209 نفر دانشجوى كارشناسى بودند. 
در اين پژوهش به منظور جمع آورى داده ها از دو روش اسنادى و 
ميدانى استفاده شد: در روش اسنادى، ابتدا با استفاده از روش اسنادى 
و با مراجعه به كتاب ها و مجله هاى تخصصى فارسى و انگليسى و 
سايت هاى معتبر علمى، داده ها و اطالعات اوليه الزم جهت تدوين 
مبانى نظرى پژوهش جمع آورى شد و در روش ميدانى، داده هاى الزم 
جهت آزمون و بررسى عوامل استخراجى با استفاده از يك پرسشنامه 
محقق ساخته جمع آورى  شد. روش تدوين پرسشنامه با استفاده از 
مقياس پنج گزينه اى ليكرت بود و گويه ها در سه بعد دانش، نگرش 
و رفتار طراحى شدند. در واقع ابزار گرد آورى داده ها در اين پژوهش، 
پرسش نامه اى محقق ساخته با 3 بعد و 54 گويه بود. براى تأييد 
روايى اين پرسشنامه نيز از روايى صورى، محتوايى و روايى سازه  با 
بهره  گيرى از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. براى بررسى 
روايى محتوايى از نظرات 18 نفر از اعضاى هيأت علمى رشته هاى 
آموزش محيط زيست، مديريت آموزشى و بهداشت محيط،  استفاده 
و پيشنهادهاى آنها در تنظيم پرسشنامه، لحاظ شد. تجزيه و تحليل 

داده ها با استفاده از آمار توصيفى و آزمون فريدمن انجام شد.
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جدول 1. محاسبه نمره تأثير هر گويه
نمره تأثير گويه رديف مؤلفه 

3/49 دانستن تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم كوويد-19 بر محيط زيست 1

دانش

4 آشنايى با دستورالعمل ها و پروتكل  هاى بهداشتى صادر شده 2
4/6 اطالع از رعايت فاصله با ساير دانشجويان و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف 3
3/93 دانستن دستورالعمل اجرايى مديريت پسماند در دانشگاه ها و نحوه مديريت پسماند 4
4/26 دانستن خطرات زباله هاى پزشكى توليد شده از پاندمى كوويد-19 5
3/79 دانستن شيوه صحيح شناسايى و جداسازى پسماند خطرناك 6
3/27 آشنايى با شوينده هاى سبز و دوست دار محيط زيست 7
3/59 دانستن شاخص هاى مديريت سبز در دانشگاه 8
3/33 آشنايى با مقررات و آيين نامه اجراى مديريت سبز در دانشگاه 9
3/89 دانستن اهداف و خط مشى دانشگاه در دستيابى به مديريت سبز 10
3/96 شناخت الگوهاى صرفه جويى در مصرف آب در شست وشوى محيط و ظروف و نظافت فضاها 11
4/23 شناخت الگوهاى صرفه جويى در مصرف انرژى 12
3/4 دانش توانمندسازى منابع انسانى در اجراى مديريت سبز 13
3/56 دانش مواد سازگار با محيط زيست در دانشگاه 14
3/32 دانش شناسايى جنبه ها و آثار محيط زيستى فعاليت هاى دانشگاه و كاهش اثرات محيط زيستى 15
3/93 دانستن رفتار صحيح در خوابگاه ها در دوران كرونا 16
4/13 دانستن رفتار صحيح در سلف دانشگاه در پاندمى كوويد-19 17
3/19 دانستن رفتار صحيح در نمازخانه دانشگاه در پاندمى كوويد-19 18
4/16 عالقه مندى به كمتر كردن اثرات منفى كوويد-19 بر محيط زيست 1

نگرش

4/36 اعتقاد به دستورالعمل ها و پروتكل  هاى بهداشتى صادر شده 2
4/53 تمايل به رعايت فاصله با ساير دانشجويان و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف 3
4/03 باور به دستورالعمل اجرايى مديريت پسماند در دانشگاه ها و نحوه مديريت پسماند 4
4/43 تمايل به تفكيك زباله هاى پزشكى توليد شده از پاندمى كوويد-19 5
4/13 باور به شيوه صحيح شناسايى و جداسازى پسماند خطرناك 6
4/2 عالقه مندى به استفاده از شوينده هاى سبز و دوست دار محيط زيست 7
3/86 باور به شاخص هاى مديريت سبز در دانشگاه 8
3/69 باور به مقررات و آيين نامه اجراى مديريت سبز در دانشگاه 9
3/69 تمايل به اجراى اهداف و خط مشى دانشگاه در دستيابى به مديريت سبز 10
4/43 عالقه مندى به استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف آب در شست وشوى محيط و ظروف و نظافت فضاها 11
4/13 باور به استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف انرژى 12
3/73 تمايل به توانمندسازى منابع انسانى در اجراى مديريت سبز 13
4/03 تمايل به استفاده از مواد سازگار با محيط زيست در دانشگاه 14
4/23 تمايل به شناسايى جنبه ها و آثار محيط زيستى فعاليت ها دانشگاه و كاهش اثرات محيط زيستى 15
4/20 عالقه مندى به دانستن رفتار صحيح در خوابگاه ها در پاندمى كوويد-19 16
4/23 عالقه مندى به دانستن رفتار صحيح در سلف دانشگاه در پاندمى كوويد-19 17
3/91 عالقه مندى به دانستن رفتار صحيح در نمازخانه دانشگاه در پاندمى كوويد-19 18

يافته ها
نتايج بررسى روايى صورى

براى بررسى روايى صورى از نظرات كارشناسان متخصص به تعداد 
30 نفر استفاده شد و براى بررسى نمرات تأثير از افراد خواسته شد 
يك طيف  در  را  يك از سؤاالت پرسشنامه  هر  اهميت  تا ميزان 
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پنج قسمتى از 1 (خيلى كم)، 2 (كم)، 3 (متوسط)، 4 (زياد) و 5 
(خيلى زياد) مشخص نمايند. سپس نمرات تأثير از مجموع اهميت 
در درصد فراوانى محاسبه شد. براى تأييد روايى صورى هر سؤال، 
نمره تأثير آن نبايد كمتر از 1/5 بود و فقط سؤاالتى از لحاظ روايى 
در  كه  بود  از 1/5  باالتر  آن ها  نمره  كه  بودند  قبول  قابل   صورى 
پژوهش حاضر، تمام سؤاالت داراى نمره تأثيرى بيشتر از اين مقدار 

بودند و لذا روايى صورى پرسشنامه پژوهش تأييد شد. 
روايى سازه

براي سنجش روايي سازه از روش تحليل عاملي تأييدي (CFA)ا١و 
نرم افزار  Smart Plus2 استفاده  شد. تحليل عاملى تأييدى، يك روش 
آمارى چندمتغيره است كه به منظور بررسى روايى پرسشنامه و همچنين 
تعيين ارتباط بين گويه ها (متغيرها) و عامل مربوطه مورد استفاده قرار 
مى گيرد. هركدام از عوامل اين پژوهش، از دو يا چند بعد (مؤلفه) ساخته 
يا اندازه گيرى شده است. از اين رو، براى عوامل دانش، نگرش و رفتار 
مديريت سبز، تحليل عاملى تأييدى انجام  شد. ضرايب استاندارد مسير 

1.  Confirmatory factor analysis

يا بارهاى عاملى و آزمون معنادارى آن ها (t)  در جدول2 ارائه  شده است. 
بار عاملى، ميزان شدت رابطه بين يك عامل و گويه مربوطه را مشخص 
مى كند؛ به عبارت  ديگر، بار عاملى نشان دهنده ميزان اشتراك گويه با 
عامل است. بر اساس يك اصل قراردادى، زمانى مى توان يك گويه را 
قابل قبول دانست كه بار عاملى آن بيش از مقدار 0/4 يا 0/3 باشد؛ 
بنابراين هرچه مقدار اين ضريب بيشتر باشد، مى توان نتيجه گرفت 
كه ارتباط بين عامل و گويه مربوطه شديدتر است. با توجه به اينكه در 
اين پژوهش، تمامي گويه ها بارهاي عاملي استاندارد شده باالتر از 0/4 

داشتند، لذا هيچ كدام از گويه ها حذف نشدند. 
پايايى

براي سنجش پايايى پرسشنامه نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده 
گرديد كه با نرم افزارSPSS ، ورژن 23 محاسبه  شد. نتايج به دست 
 آمده از محاسبه ضريب آلفاى كرونباخ (0/94 براى كل پرسشنامه، 
0/86 براى حيطه دانش، 0/88 براى حيطه نگرش و 0/92 براى 
همبستگى  مطلوب  ميزان  نشان دهنده  پرسشنامه)،  رفتار  حيطه 
بين گويه ها و همچنين قابليت اعتماد به پرسشنامه مورد استفاده 

4/47 كمتر كردن اثرات منفى كوويد-19 بر محيط زيست 1

رفتار

4/47 اجراى دستورالعمل ها و پروتكل  هاى بهداشتى صادر شده 2
4/63 رعايت فاصله با ساير دانشجويان و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف 3
4/23 اجراى دستورالعمل اجرايى مديريت پسماند در دانشگاه ها و نحوه مديريت پسماند 4
4/14 تفكيك زباله هاى پزشكى توليدشده از پاندمى كوويد-19 5
4/13 اعمال شيوه صحيح شناسايى و جداسازى پسماند خطرناك 6

4 استفاده از شوينده هاى سبز و دوست دار محيط زيست 7
3/67 اجراى شاخص هاى مديريت سبز در دانشگاه 8
3/70 اجراى مقررات و آيين نامه اجراى مديريت سبز در دانشگاه 9
3/57 اعمال اهداف و خط مشى دانشگاه در دستيابى به مديريت سبز 10
4/23 استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف آب در شست وشوى محيط و ظروف و نظافت فضاها 11
4/36 استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف انرژى 12
3/97 توانمندسازى منابع انسانى در اجراى مديريت سبز 13
4/13 استفاده از مواد سازگار با محيط زيست در دانشگاه 14
3/97 شناسايى جنبه ها و آثار محيط زيستى فعاليت ها دانشگاه و كاهش اثرات محيط زيستى 15
4/27 انجام رفتار صحيح در خوابگاه ها در پاندمى كوويد-19 16
4/16 انجام رفتار صحيح در سلف دانشگاه در پاندمى كوويد-19 17
3/99 انجام رفتار صحيح در نمازخانه دانشگاه در پاندمى كوويد-19 18

ادامه جدول 1. محاسبه نمره تأثير هر گويه
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97 
جدول 2. محاسبه ضرايب بار عاملى گويه هاى پرسشنامه

 سطح 
معنى دارى t آماره بار عاملى گويه رديف مؤلفه 

0/04 1/97 0/42 دانستن تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم كوويد-19 بر محيط زيست 1

دانش

0/01 2/71 0/52 آشنايى با دستورالعمل ها و پروتكل  هاى بهداشتى صادر شده 2
0/02 3/86 0/46 اطالع از رعايت فاصله با ساير دانشجويان و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف 3

0/0001 4/29 0/72 دانستن دستورالعمل اجرايى مديريت پسماند در دانشگاه ها و نحوه مديريت پسماند 4
0/006 2/43 0/63 دانستن خطرات زباله هاى پزشكى توليد شده از پاندمى كوويد-19 5
0/0001 3/06 0/76 دانستن شيوه صحيح شناسايى و جداسازى پسماند خطرناك 6
0/002 2/40 0/64 آشنايى با شوينده هاى سبز و دوست دار محيط زيست 7
0/02 40/89 0/45 دانستن شاخص هاى مديريت سبز در دانشگاه 8
0/022 2/91 0/44 آشنايى با مقررات و آيين نامه اجراى مديريت سبز در دانشگاه 9
0/021 2/90 0/45 دانستن اهداف و خط مشى دانشگاه در دستيابى به مديريت سبز 10
0/04 1/98 0/42 شناخت الگوهاى صرفه جويى در مصرف آب در شست وشوى محيط و ظروف و نظافت فضاها 11
0/01 2/53 0/58 شناخت الگوهاى صرفه جويى در مصرف انرژى 12
0/006 2/44 0/63 دانش توانمندسازى منابع انسانى در اجراى مديريت سبز 13
0/0001 2/39 0/68 دانش مواد سازگار با محيط زيست در دانشگاه 14
0/038 2/93 0/44 دانش شناسايى جنبه ها و آثار محيط زيستى فعاليت هاى دانشگاه و كاهش اثرات محيط زيستى 15
0/016 2/74 0/52 دانستن رفتار صحيح در خوابگاه ها در دوران كرونا 16
0/01 2/58 0/56 دانستن رفتار صحيح در سلف دانشگاه در پاندمى كوويد-19 17
0/017 2/75 0/52 دانستن رفتار صحيح در نمازخانه دانشگاه در پاندمى كوويد-19 18
0/04 4/94 0/44 عالقه مندى به كمتر كردن اثرات منفى كوويد-19 بر محيط زيست 1

نگرش

0/01 2/61 0/56 اعتقاد به دستورالعمل ها و پروتكل  هاى بهداشتى صادر شده 2
0/01 5/51 0/59 تمايل به رعايت فاصله با ساير دانشجويان و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف 3

0/0001 4/11 0/75 باور به دستورالعمل اجرايى مديريت پسماند در دانشگاه ها و نحوه مديريت پسماند 4
0/004 2/40 0/64 تمايل به تفكيك زباله هاى پزشكى توليد شده از پاندمى كوويد-19 5
0/0001 4 0/67 باور به شيوه صحيح شناسايى و جداسازى پسماند خطرناك 6
0/004 2/41 0/64 عالقه مندى به استفاده از شوينده هاى سبز و دوست دار محيط زيست 7
0/047 3/98 0/42 باور به شاخص هاى مديريت سبز در دانشگاه 8
0/01 2/65 0/54 باور به مقررات و آيين نامه اجراى مديريت سبز در دانشگاه 9
0/01 2/68 0/53 تمايل به اجراى اهداف و خط مشى دانشگاه در دستيابى به مديريت سبز 10
0/02 4/8 0/47 عالقه مندى به استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف آب در شست وشوى محيط و ظروف و نظافت فضاها 11
0/01 6/67 0/54 باور به استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف انرژى 12
0/02 2/88 0/46 تمايل به توانمندسازى منابع انسانى در اجراى مديريت سبز 13
0/01 2/52 0/59 تمايل به استفاده از مواد سازگار با محيط زيست در دانشگاه 14
0/001 2/40 0/65 تمايل به شناسايى جنبه ها و آثار محيط زيستى فعاليت ها دانشگاه و كاهش اثرات محيط زيستى 15
0/049 1/99 0/40 عالقه مندى به دانستن رفتار صحيح در خوابگاه ها در پاندمى كوويد-19 16
0/006 5/45 0/63 عالقه مندى به دانستن رفتار صحيح در سلف دانشگاه در پاندمى كوويد-19 17
0/0001 2/30 0/72 عالقه مندى به دانستن رفتار صحيح در نمازخانه دانشگاه در پاندمى كوويد-19 18
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در اين پژوهش بود و براي تجزيه  و تحليل داده ها از روش هاي آمار 
توصيفي و استنباطي استفاده شد.

جدول 3. نتايج محاسبه ضريب آلفاى كرونباخ
تعداد گويه هامقدار آلفاى كرونباخعوامل

0/9454كل پرسشنامه
0/8618دانش
0/8818نگرش
0/9218رفتار

در راستاى شناخت بهتر ماهيت جامعه اى كه در پژوهش مورد 
مطالعه قرار گرفت، الزم است اين داده ها توصيف شوند. در اين پژوهش، 
365 نفر حضور داشتند. 255 نفر(70٪)از نمونه آمارى، زن و 110 نفر 
(30٪)مرد بودند. همچنين 157 نفر(43٪) از نمونه آمارى در محدوده 
سنى 18-28 سال، 102 نفر در محدوده سنى 28-38 سال(٪28)، 88 
نفر(24٪) در محدوده سنى 38-48 سال و 18 نفر(5٪) باالتر از 48 
سال قرار داشتند. از نظر سطح تحصيالت، 209 نفر(57٪) در مقطع 
كارشناسى، 143 نفر(39٪) در مقطع كارشناسى ارشد و 13 نفر(٪4) 

در مقطع دكترى در حال تحصيل بودند. در اين بخش، نياز هاى آموزشى 
دانشجويان دانشگاه پيام نور در راستاى مديريت سبز در دوران شيوع 
پاندمى كوويد-19 در سه حوزه دانش، نگرش و رفتار دسته بندى و در اين 

سه حوزه با استفاده از آزمون فريدمن اولويت  بندى شدند.
با توجه به نتايج حاصل از آزمون فريدمن در سطح خطاى كمتر از 
0/05، رتبه و اولويت نيازهاى آموزشى دانشجويان دانشگاه پيام نور براى 
دستيابى به مديريت سبز در دوران شيوع پاندمى كوويد-19 به شرح مندرج 
در جدول 3 بود و بر اساس نتايج مندرج در جدول 3، نيازهاى آموزشى 
دانشجويان در راستاى مديريت سبز در حوزه نگرش در رتبه اول قرار گرفت.

جدول 4. نتايج آزمون فريدمن

ضريب آيتم
فريدمن

درجه 
آزادى

سطح 
معنى دارى

ميانگين 
رتبه اى

214/2620/0001نياز آموزشى
1216/64170/00011/393دانش
354/89170/00012/341نگرش
282/88170/00012/272رفتار

0/01 2/68 0/54 كمتر كردن اثرات منفى كوويد-19 بر محيط زيست 1

رفتار

0/01 6/53 0/58 اجراى دستورالعمل ها و پروتكل  هاى بهداشتى صادر شده 2
0/008 2/50 0/63 رعايت فاصله با ساير دانشجويان و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف 3
0/0001 2/08 0/76 اجراى دستورالعمل اجرايى مديريت پسماند در دانشگاه ها و نحوه مديريت پسماند 4
0/0001 2/31 0/72 تفكيك زباله هاى پزشكى توليد شده از پاندمى كوويد-19 5
0/0001 2/29 0/74 اعمال شيوه صحيح شناسايى و جداسازى پسماند خطرناك 6
0/0001 2/38 0/71 استفاده از شوينده هاى سبز و دوست دار محيط زيست 7
0/0001 5/04 0/80 اجراى شاخص هاى مديريت سبز در دانشگاه 8
0/0001 2/33 0/72 اجراى مقررات و آيين نامه اجراى مديريت سبز در دانشگاه 9
0/0001 5/39 0/68 اعمال اهداف و خط مشى دانشگاه در دستيابى به مديريت سبز 10
0/01 2/54 0/58 استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف آب در شست وشوى محيط و ظروف و نظافت فضاها 11
0/018 2/76 0/50 استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف انرژى 12
0/01 2/70 0/53 توانمندسازى منابع انسانى در اجراى مديريت سبز 13

0/0001 4/08 0/76 استفاده از مواد سازگار با محيط زيست در دانشگاه 14
0/0001 3/24 0/75 شناسايى جنبه ها و آثار محيط زيستى فعاليت ها دانشگاه و كاهش اثرات محيط زيستى 15
0/04 2/96 0/43 انجام رفتار صحيح در خوابگاه ها در پاندمى كوويد-19 16
0/01 2/51 0/62 انجام رفتار صحيح در سلف دانشگاه در پاندمى كوويد-19 17

0/0001 4/05 0/77 انجام رفتار صحيح در نمازخانه دانشگاه در پاندمى كوويد-19 18

ادامه جدول 2. محاسبه ضرايب بار عاملى گويه هاى پرسشنامه
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جدول 5. اولويت بندى نيازهاى آموزشى مربوط به حوزه دانش، نگرش و رفتار

ميانگين شاخص
رتبهرتبه اى

دانش

13/611اطالع از رعايت فاصله با ساير دانشجويان و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف
12/772آشنايى با دستورالعمل ها و پروتكل  هاى بهداشتى صادر شده

11/213شناخت الگوهاى صرفه جويى در مصرف آب در شست وشوى محيط و ظروف و نظافت فضاها
11/213شناخت الگوهاى صرفه جويى در مصرف انرژى

11/114دانستن تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم كوويد-19 بر محيط زيست
10/845دانستن خطرات زباله هاى پزشكى توليد شده از پاندمى كوويد-19
10/596دانستن رفتار صحيح در نمازخانه دانشگاه در پاندمى كوويد-19
10/387دانستن رفتار صحيح در سلف دانشگاه در پاندمى كوويد-19
9/338دانستن شيوه صحيح شناسايى و جداسازى پسماند خطرناك

9/099دانستن رفتار صحيح در خوابگاه ها در دوران كرونا
8/7710آشنايى با شوينده هاى سبز و دوست دار محيط زيست

8/6511دانستن دستورالعمل اجرايى مديريت پسماند در دانشگاه ها و نحوه مديريت پسماند
8/1512دانش توانمندسازى منابع انسانى در اجراى مديريت سبز

7/6413دانش شناسايى جنبه ها و آثار محيط زيستى فعاليت هاى دانشگاه و كاهش اثرات محيط زيستى
7/3914دانستن شاخص هاى مديريت سبز در دانشگاه
7/3515دانش مواد سازگار با محيط زيست در دانشگاه

6/5016آشنايى با مقررات و آيين نامه اجراى مديريت سبز در دانشگاه
6/4117دانستن اهداف و خط مشى دانشگاه در دستيابى به مديريت سبز

نگرش

11/51تمايل به رعايت فاصله با ساير دانشجويان و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف
10/492اعتقاد به دستورالعمل ها و پروتكل  هاى بهداشتى صادر شده
10/433باور به استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف انرژى

10/334عالقه مندى به استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف آب در شست وشوى محيط و ظروف و نظافت فضاها
10/205عالقه مند به دانستن رفتار صحيح در نمازخانه دانشگاه در پاندمى كوويد-19

10/116تمايل به استفاده از مواد سازگار با محيط زيست در دانشگاه
9/947عالقه مندى به دانستن رفتار صحيح در سلف دانشگاه در پاندمى كوويد 19

9/748عالقه مندى به استفاده از شوينده هاى سبز و دوست دار محيط زيست
9/649تمايل به توانمندسازى منابع انسانى در اجراى مديريت سبز

9/5610عالقه مندى به دانستن رفتار صحيح در خوابگاه ها در پاندمى كوويد-19
9/4511تمايل به تفكيك زباله هاى پزشكى توليد شده از پاندمى كوويد-19

9/2212تمايل به شناسايى جنبه ها و آثار محيط زيستى فعاليت ها دانشگاه و كاهش اثرات محيط زيستى
9/1113عالقه مند كمتر كردن اثرات منفى كوويد-19 بر محيط زيست
8/9414باور به شيوه صحيح شناسايى و جداسازى پسماند خطرناك

8/4815باور به دستورالعمل اجرايى مديريت پسماند در دانشگاه ها و نحوه مديريت پسماند
8/3216تمايل به اجراى اهداف و خط مشى دانشگاه در دستيابى به مديريت سبز

7/7817باور به شاخص هاى مديريت سبز در دانشگاه
7/7618باور به مقررات و آيين نامه اجراى مديريت سبز در دانشگاه
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سؤال هاى فرعى پژوهش
در  رفتار  و  نگرش  دانش،  حوزه  در  دانشجويان  آموزشى  نيازهاى 
شيوع  دروان  در  دانشگاهى  سبز  مديريت  به  دستيابى  راستاى 
پاندمى كوويد-19 كدام اند و از چه اولويتى پيروى مى كنند؟ براى 
اولويت بندى نيازهاى آموزشى دانشجويان در سه حوزه در راستاى 
مقايسه  براى  و  كوويد-19  پاندمى  شيوع  دوران  در  سبز  مديريت 
ميانگين هاى چند نمونه وابسته از آزمون فريدمن استفاده شد كه 

نتايج اين آزمون در جدول  4 نشان داده شده است.
سپس اولويت نيازهاى آموزشى در سه حوزه دانش، نگرش و 
رفتار مورد بررسى قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS، ورژن 
دانش،  حوزه  در  شدند.  اولويت بندى  فريدمن  آزمون  كمك  به   23
اولين اولويت شاخص اطالع از رعايت فاصله با ساير دانشجويان و 
عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف بود؛ در حوزه نگرش، 
اولين اولويت شاخص تمايل به رعايت فاصله با ساير دانشجويان 
و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف و در حوزه رفتار نيز 

عدم  و  دانشجويان  ساير  با  فاصله  رعايت  شاخص  اولويت،  اولين 
تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف بود.

بحث
نور  پيام  دانشگاه  دانشجويان  آموزشى  نيازهاى  پژوهش،  اين  در 
مركز تهران جنوب طبق پژوهش هاى پيشين استخراج شد. براى 
اين منظور با روش اسنادى، نيازهاى آموزشى استخراج شدند و در 
قالب پرسشنامه براى اولويت بندى در اختيار دانشجويان دانشگاه 
قرار داده شد. به منظور تجزيه  و تحليل داده هاى پژوهش، در ابتدا 
با استفاده از روش هاى آمار توصيفى، ويژگى هاى جمعيت شناختى 
نمونه آمارى مورد بررسى قرار گرفت كه بر اساس آن، بيشتر افراد 
نمونه از جامعه زن و همچنين در محدوده سنى 18-28 سال و در 

مقطع كارشناسى در حال تحصيل بودند. 
يافته هاي پژوهش بر اساس پاسخ دانشجويان (جدول 5) نشان داد 

رفتار

11/011رعايت فاصله با ساير دانشجويان و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف
10/992كمتر كردن اثرات منفى كوويد-19 بر محيط زيست

10/843اجراى دستورالعمل ها و پروتكل  هاى بهداشتى صادر شده
10/054استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف انرژى

9/935استفاده از الگوهاى صرفه جويى در مصرف آب در شست وشوى محيط و ظروف و نظافت فضاها
9/746اجراى دستورالعمل اجرايى مديريت پسماند در دانشگاه ها و نحوه مديريت پسماند

9/577اعمال شيوه صحيح شناسايى و جداسازى پسماند خطرناك
9/558انجام رفتار صحيح در سلف دانشگاه در پاندمى كوويد-19

9/558انجام رفتار صحيح در نمازخانه دانشگاه در پاندمى كوويد-19
9/439تفكيك زباله هاى پزشكى توليد شده از پاندمى كوويد-19

9/2610توانمندسازى منابع انسانى در اجراى مديريت سبز
9/1511انجام رفتار صحيح در خوابگاه ها در پاندمى كوويد-19
9/1212استفاده از شوينده هاى سبز و دوست دار محيط زيست
9/1113استفاده از مواد سازگار با محيط زيست در دانشگاه

8/8114شناسايى جنبه ها و آثار محيط زيستى فعاليت ها دانشگاه و كاهش اثرات محيط زيستى
8/3515اجراى مقررات و آيين نامه اجراى مديريت سبز در دانشگاه

8/2816اجراى شاخص هاى مديريت سبز در دانشگاه
8/2417اعمال اهداف و خط مشى دانشگاه در دستيابى به مديريت سبز

ادامه جدول 5. اولويت بندى نيازهاى آموزشى مربوط به حوزه دانش، نگرش و رفتار
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به ترتيب سه نياز اطالع از رعايت فاصله با ساير دانشجويان و عدم 
تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف، آشنايى با دستورالعمل ها و 
صرفه جويى  الگوهاى  شناخت  و  شده  صادر  بهداشتى  پروتكل  هاى 
در مصرف آب در شست وشوى محيط و ظروف و نظافت فضاها، 
باالترين اولويت نيازهاى آموزشى دانشجويان دانشگاه پيام نور براى 
دستيابى به مديريت سبز در دوران شيوع پاندمى كوويد-19 در حوزه 
دانش را به خود اختصاص داده اند. هرچند نويسندگان مقاله در بررسى 
پيشينه موضوع، به پژوهش مشابهى كه در شرايط دوران كرونا در اين 
 ارتباط انجام شده باشد، جهت تطبيق با نتايج اين پژوهش برخورد 
نكردند، ولى نتايج حاصل در اين قسمت مى تواند با نتايج پژوهش 
محمودزاده و صداقت (8)، به نوعى همخوانى داشته باشد. در واقع 
در پژوهش هاى نامبرده شده به طور كلى به نيازسنجى آموزشى در 
حوزه دانش پرداخته  شده است كه با سؤال اول فرعى پژوهش حاضر 

همخوانى دارد.
يافته هاي پژوهش بر اساس پاسخ دانشجويان (جدول 5) نشان 
داد كه بر اساس نتايج آزمون فريدمن، سه نيازى كه باالترين اولويت 
به  دستيابى  براى  نور  پيام  دانشگاه  دانشجويان  آموزشى  نيازهاى 
مديريت سبز در دوران شيوع پاندمى كوويد-19 در حوزه نگرش 
را به خود اختصاص داده اند شامل: تمايل به رعايت فاصله با ساير 
دانشجويان و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف، اعتقاد به 
دستورالعمل ها و پروتكل  هاى بهداشتى صادر شده و باور به استفاده 

از الگوهاى صرفه جويى در مصرف انرژى بودند.
نتايج حاصل در اين قسمت نيز به نوعى با نتايج پژوهش زارع 
و همكاران، عباس زاده و همكاران، رضايى و سليمى و لئونيدو و 
همكاران همخوانى داشت (9-12). در واقع در پژوهش هاى نامبرده 
شده به طور كلى به نيازسنجى آموزشى در حوزه نگرش پرداخته شده 
است كه از اين حيث با سؤال دوم فرعى پژوهش حاضر همخوانى 

دارد.
سه   ،5 جدول  در  پژوهش  يافته هاي  اساس  بر  همچنين 
شناسايى  شده  آموزشى  نيازهاى  بين  در  اولويت  باالترين  با  نياز 
در  سبز  مديريت  به  دستيابى  براى  نور  پيام  دانشگاه  دانشجويان 

دوران شيوع پاندمى كوويد-19 در حوزه رفتار شامل: رعايت فاصله 
با ساير دانشجويان و عدم تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف، 
اجراى  و  محيط زيست  بر  كوويد-19  منفى  اثرات  كردن  كمتر 

دستورالعمل ها و پروتكل  هاى بهداشتى صادر شده بود.
نتايج حاصل در اين قسمت نيز به  نوعى با نتايج پژوهش زارع 
و همكاران، محمودزاده و صداقت و لئونيدو و همكاران همخوانى 
داشت (8، 9، 12). در واقع در پژوهش هاى نامبرده شده به طور كلى 
به نيازسنجى آموزشى در حوزه رفتار پرداخته  شده است كه با سؤال 

سوم فرعى پژوهش حاضر همخوانى دارد.
بنابراين با توجه به نتايج سؤال هاى فرعى (جدول 5)، مهم ترين 
نياز آموزشى دانشجويان، رعايت فاصله با ساير دانشجويان و عدم 
تجمع به خصوص در مكان هاى مسقف بوده است كه در اين راستا 
پيشنهاد مى شود پيش از بازگشايى دانشگاه الزم است تا تمامى 
تدابير الزم براى رعايت حداقل فاصله در تمامى بخش ها در نظر 
گرفته شود، براى مثال كالس هاى درس بزرگ ترى براى كالس هاى 
آزمايشگاهى  درس هاى  يا  و  شود  گرفته  نظر  در  پرجمعيت 

دانشجويان به گروه هاى كوچك تر تقسيم شوند.
در قدم بعدى الزم است تا به دانشجويان، اساتيد و كاركنان، 
نكات مراقبت هاى فردى آموزش داده شود و آن ها را به رعايت روزانه 

اين نكات تشويق كرد تا از گسترش ويروس جلوگيرى گردد.
نتيجه گيرى

در نتيجه نيازهاى آموزشى دانشجويان در راستاى مديريت سبز در 
حوزه نگرش در رتبه اول قرار گرفته است؛ بنابراين با توجه به نتايج 
دانشجويان،  آموزشى  نياز  مهم ترين  (جدول 5)،  فرعى  سؤال هاى 
در  به خصوص  تجمع  عدم  و  دانشجويان  ساير  با  فاصله  رعايت 
مى شود  پيشنهاد  راستا  اين  در  كه  است  بوده  مسقف  مكان هاى 
الزم  تدابير  تمامى  تا  است  الزم  دانشگاه  بازگشايى  از  پيش  كه 
براى رعايت حداقل فاصله در تمامى بخش ها در نظر گرفته شود 
در قدم بعدى الزم است تا به دانشجويان، اساتيد و كاركنان نكات 
مراقبت هاى فردى آموزش داده شود و آن ها را به رعايت روزانه اين 

نكات تشويق كرد تا از گسترش ويروس جلوگيرى گردد.
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مالحظات اخالقى
نويسندگان كليه نكات اخالقى شامل عدم سرقت ادبى، انتشار 
دوگانه، تحريف داده ها و داده سازى را در اين مقاله رعايت كرده اند. 
همچنين هرگونه تضاد منافع حقيقى يا مادى كه ممكن است بر 

نتايج يا تفسير مقاله تأثير بگذارد را رد مى كنند.

تشكر و قدردانى
اين مقاله منتج از پايان نامه با شماره 13990624 است. بدين وسيله 
از  جمله  از  كردند،  همراهى  راه  اين  در  را  ما  كه  كسانى  تمام  از 

دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران جنوب، تقدير و تشكر مى شود. 
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