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 چکیده
دانشجویان دانشککده کشکاورزی و منکابب عییعکی ی درسی پنهان و حفظ محیط زیست از دیدگاه ی بین برنامهاین مطالعه به منظور بررسی رابطه

نفر بودند که با مراجعه به  606ی آماری در این پژوهش، انجام شد. تعداد اعضای جامعه جیرفتشهرستان  1400-1401در سال  جیرفت دانشگاه
پسکر   85دختکر و  110پرسشنامه ) 195گویی تعداد پس از پاسخبه روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ها نفر از آن 235مورگان  -جدول کرجسی
ی محقک  آوری اعالعات ایکن مطالعکه، دو پرسشکنامهابزار جمبپرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفتند.  195ر نهایت برگردانده شد. د

ها استفاده شکد ککه ایکن مقکدار بکرای مت یکر از عری  صوری و از ضریب آلفای کرونیاخ جهت سنجش پایایی آن ساخته بود. روایی دو پرسشنامه
ی درسکی پنهکان هکای برنامکهمؤلفه به دست آمد. نتایج نشان داد که از بین 0./84و برای مت یر حفظ محیط زیست  86/0 ی درسی پنهانبرنامه
بوده است؛ همچنین از  "جو سازمانی"ی و کمترین میانگین مربوط به مؤلفه "با یکدیگر دانشجویانتعامل "ی ترین میانگین متعل  به مؤلفهبیش

تعلک   "ارتیاط انسان و محیط زیست"ترین میانگین به و کم "کاهش آلودگی"ی ترین میانگین به مؤلفهط زیست بیشهای حفظ محیبین مؤلفه
 گرفت. 

 

 های کلیدیواژه
 ."ریزی درسیبرنامه"، "حفظ محیط زیست"، "ی درسی پنهانبرنامه"، "ی درسیبرنامه"
 

 مقدمه -1
حیط زیست و ت ییر در آب و هوا، کاهش تنوع زیستی، تخریب م

فجایب به وجود آمده ناشی از آن، کمیود آب و بسیاری دیگر از 
هایی هستند که ت ییراتی را در الگوهای زندگی مشکالت، واقعیت

اند و آینده را نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد. نسل حاضر ایجاد کرده
عور قطب در کیفیت شیوه رویارویی با این بحران محیط زیستی به

 Isaac-Márquezکننده است )نسل حاضر و آتی تعیینزندگی 

et al., 2011.  های محیط زیستی یکی از مهمبنابراین بحران-

رو است. هایی است که بشر در قرن حاضر با آن روبهترین چالش
زیستی در فقدان آگاهی و ضعف بسیاری از این مشکالت محیط

 Shobeiriد )فرهنگی، در ارتیاط بین انسان و عییعت ریشه دار

et al., 2015.   هانگرفورد و الک معتقدند که شهروندان باید از
ها حساسیت مسائل مربوط به محیط زیست آگاه بوده و درباره آن

داشته باشند و برای بهیود محیط زیست انگیزه داشته باشند و 
های الزم برای حل مسائل محیط زیستی را بیاموزند و مهارت

بنابراین توجه به آموزش شکالت برآیند. حل م فعاالنه درصدد
عنوان گیری بهعور چشممنظور بهیود محیط زیست بهصحیح به

ها، دولت، یک موضوع مهم در مراکز آموزشی و خصوصا دانشگاه
های اخیر افزایش یافته است سطوح ملی و جهانی در سال

(Walker, 1997.  هانگردفورد و پیتون (Hungerford & 

Peyton, 1997  گونه تعریف برنامه درسی محیط زیست را این
کنند: تمامی تجرباتی که یادگیرنده تحت نظارت محیط آموزشی می

کند تا اعم از دانش، مهارت، نگرش و رفتارهای انسانی کسب می
اما با این  سیک مناسب زیست محیطی را برای خود فراهم سازد.

محیط زیست و ای از جامعه از آموزش وجود گرچه قسمت عمده
کنند؛ ولی در حقیقت از نظر حفاظت زیست محیطی پشتییانی می

ها زیست محیطی با سواد نیستند و چندان اعالعات دقیقی از جنیه
های اولیه و صحیح درباره و موضوعات آن ندارند. نیود آگاهی

موضوعات کلیدی زیست محیطی، اعتقاد افراد جامعه و شهروندان 
و کهنه و قدیمی، استفاده از اعالعات غلط  به مطالب و اعالعات

های معمولی در موقب تصمیمات زیست محیطی باعث شده افسانه
های زیست محیطی نیز در کشورها با است که در کل دیدگاه

های ها آموزشواقعیت پیوند نداشته باشد و با وجود این تالش
 زیست محیطی اغلب به درستی در برنامه درسی مدارس گنجانده

برنامه درسی براساس مشروعیت،   .Walker, 1995نشود )
شود: محتوای رسمیت و قابلیت کنترل به دو دسته بزرگ تقسیم می

درسی پنهان و محتوای درسی آشکار. منظور از محتوای درسی 
پنهان آن دسته از متون، گفتارها یا رفتارهایی است که از سوی 

ان، اساتید، معلمان، آموزهای غیررسمی دانشجویان، دانشگروه
کارکنان و یا والدین تولید و در دانشگاه و مدرسه ارائه و به صورت 
عمدی یا ناآگاهانه تولید شود. محتوای درسی پنهان تقرییا غیرقابل 

بینی نیست؛ زیرا کنترل است و زمان بروز و ظهور آن قابل پیش
های مشروعیت رسمی ندارد و غالیا اعتیار آن از عرف گروه

شود. نکته مهم این است که این عوامل جزء یررسمی تعیین میغ
ریزان و برنامه درسی رسمی نیست و از دید و مشاهده برنامه
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اندرکاران پنهان است که بر فکر، عواعف و رفتار دانشجویان دست
کند و در اغلب موارد موثرتر از برنامه درسی رسمی عمل اثر می

-ی رسمی و صریح به نحوی پیامریزی درسکند. اگر نظام برنامه

های درسی پنهان را تحت تواند برنامهرا آشکار کند، میهای پنهان 
عور یقین به  .1397فتحی واجارگاه و پرهیزکار، پوشش بگیرد )

ای نزدیک مشکالت محیط زیست به توان گفت که در آیندهمی
شود و این دلیل نیود سواد زیست محیطی نسل آینده افزون می

ل عالوه بر نداشتن محیط زیست سالم، خود مشکالت بسیاری نس
-ها، تجارب، نیازها و نگرشخواهند داشت؛ بنابراین توجه به انگیزه

های دانشجویان عامل بسیار مهمی در فرآیند برنامه درسی آموزش 
محیط  محیط زیست است؛ اما علیرغم افزایش عالقه به آموزش

گاه موضوعی و فراوانی منابب های گوناگون از دیدزیست، دیدگاه
آموزشی، هنوز مشخص نیست که چگونه آموزش محیط زیست در 

شود. بنابراین ضرورت دارد این های آموزشی اجرا میکالس
-مفاهیم نیز در تحقیقات زیست محیطی گنجانده شود؛ زیرا برنامه

بینی یادگیری است. عراحی های درسی پنهان بعد غیرقابل پیش
توجه به این بعد، غفلت از بخش مهم عواملی است آموزشی بدون 

که در یادگیری دانشجویان تاثیر فراوان دارند. پس پژوهش حاضر 
های دانشجویان، رابطه کوشیده است تا با استناد به نظرات و دیدگاه

بین برنامه درسی پنهان و حفظ محیط زیست مورد بررسی قرار 
 دهد.

 

 ت گذشتهمبانی نظری و مروری بر مطالعا -2
 به خداوند که است خدادادی هاینعمت از یکی زیست محیط
ارتیاعی  زیست با همانسان و محیط .است بخشیده زمین ساکنان

گذارد های انسان بر محیط تاثیر میکنشی و واکنشی دارند. فعالیت
 .زیست نیز بر زندگی انسان تاثیرگذار استو از عرف دیگر محیط

 هایآلودگی :قییل ب محیط زیست ازی اخیر تخریدر چند دهه
 از حد از برداشت بیش درختان، یرویه بی قطب محیطی، زیست
های جانوری به بقای گونه انرژی، عدم توجه مختلف منابب و معادن

و... افکار عمومی و خصوصی جهان را به عور جدی به خود 
 های فوق العاده وها و جلسهتا آنجا که نشست معطوف کرده است. 

شود. جویی برگزار میاضطراری برای این مهم در جهت چاره
، بر این اعتقاد است که انسان به  Hashim, 2014) میهش

زیست این ح  را ندارد که از کنندگان محیطعنوان یکی از استفاده
بایست از منابب و ذخایر زمین حداکثر استفاده را بیرد، بلکه او می

های بعد نیز نگه ا برای نسلزیست محافظت کند و آن رمحیط
زیست وضب و دارد. در بیشتر کشورها قوانینی را جهت حفظ محیط

کنند، ولی با این وجود متأسفانه روند مردم را به رعایت آن ملزم می
 ی گذشته رو به افزایش است.تخریب محیط زیست در چند دهه

ر د  1390نژاد )به  نقل از ماشاالهی  Verniye, 2004) ورنیه
است  معتقد های جلوگیری از تخریب محیط زیستخصوص راه

 زیست محیط به که کندنمی مجیور را مردم مالیاتی و قانون هیچ

 است. آموزش نتیجه فقط زیست محیط به احترام و بگذارند احترام
محیطی، بدون شک آموزش نقش بار زیستدر چنین وضعیت اسف

زیست بسیار . آموزش محیطکندحیاتی را در حل این مسأله ایفا می
ی آموز نقش خود را در زمینهضروری است و الزم است هر دانش

ی زیست ایفا نماید. به همین دلیل متخصصان برنامهحفظ محیط

-های یاددهیزیست را در قلب فعالیتدرسی، باید آموزش محیط
در   1389شییری ) . Thathong, 2013یادگیری قرار دهند )
از  حفاظت عمومی فرهنگ ارتقای اول فزاید، گامااین خصوص می
 به ویژه سطوح همه در زیستمحیط آموزش نیازمند محیط زیست،

 در -زیستیمحیط سفیران به عنوان - نوجوانان و کودکان به
 درصد بیشترین آن جوان نسل که ما کشور در باشد.جامعه می
 تاثیر تواندمی زیستط محی آموزش دهد،می تشکیل را جمعیت
 اهداف به رسیدن و محیطیزیست فرهنگ تقویت در توجهی قابل
ی کنندهوضعیت نگران . با توجه بهباشد داشته پایدار یتوسعه

ای محیط زیست، اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، در آینده
نه چندان دور زمین دیگر جای زندگی نخواهد بود. بی شک یکی 

وص جلوگیری از تخریب محیط ترین راهکارها در خصاز مهم
باشد. زیست توجه به آموزش، به ویژه آموزش در مقطب ابتدایی می

-ی درسی میی درسی پنهان یکی از انواع برنامهاز آنجا که برنامه

های حاصل از آن پایدار، سریب و نافذ است، توجه باشد و یادگیری
بنابراین به این حوزه در حفظ محیط زیست بسیار مؤثر خواهد بود. 

ی درسی پنهان ی بین برنامهدر این مطالعه، سعی بر بررسی رابطه
  Engleman, 2009انگلمن ) و حفظ محیط زیست شده است.

روند اقتصادی، "گوید   میGallion, 2014گالیون ) به نقل از 
های انسان، شرایط محیطی وابسته به فعالیتفرهنگی و زیست

 عور که مورلی. همان"دهدی جهان را شکل میآینده
(Morelli, 2010   به نقل از(Gallion, 2014 نیز بیان  

های تکنولوژیکی، جهانی شدن و افزایش نیازهای کند، پیشرفتمی
جمعیت انسانی، محیط زیست را بیش از پیش مورد تهدید قرار داده 

 ,Gallion) به نقل از گالیون  Jannet, 2011) است. ژانت

محیطی به آن ر است که امروزه مشکالت زیست  بر این باو2014
ی زمین را تحت تأثیر خود قرار داده حد رسیده که کل حیات کره

-ی رفتار و تصمیم انسان در خصوص فعالیتاست و در نتیجه

-محیطی در حال پیشرفت هستند. چشمهایش، مشکالت زیست

 2025برآورد کرده که تا سال  2006اندازهای آلودگی در سال 
افزایش خواهد یافت. اگرچه  5/89تا % 85ودگی محیط از %آل

آید، ولی انعکاس بسیار بزرگی بر زیاد به چشم نمی 5/4افزایش %
روی محیط زیست دارد. بدین معنی که این ت ییر در محیط، روند 
اصلی غذا، انرژی، آب و زمین را که مستقیما بر سالمت و کیفیت 

 و نادسون دهد بارتونزندگی شهری اثر دارد را ت ییر می
(Barton & Nadeson, 2014  .یا یپ ییا گزارش بر بنا 
(APA  ،یرتیه، ستیز طیمح عملکردیشاخص   2006 سال در 
 قرار 53 مقام در 70 شاخص عدد با جهان کشور 133 انیم از رانیا

ی رتیه ،2008 سال در بعدی یابیارز یدوره در. است گرفته
 در و رسدیم 68 به نزول پله 15  با رانیا ستیز طیمح عملکرد
 نزول با رانیا ستیز طیمح زین 2012 سال در بندیرده نیآخر
 . 1391، آبادیقوام یرمضان) است افتهی تنزل 114 یرتیه به مجدد

   به نقل از گالیونGiffod, 2014) به اعتقاد گیفورد
(Gallion, 2014ی رفتار و محیطی، نتیجه ، مشکالت زیست

انسان است و بایستی آن را در میان چارچوب رفتارهای  عادت
های قابل انسان جست. نیاز جوامب برای پذیرش رفتارها و نگرش

تحمل محیط زیست، واضح است. به هر حال نگهداری و حفاظت 
های آینده یک های زیستی برای نسلاز محیط زیست و گونه
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از     به نقلEngleman, 2009انگلمن ) چالش بزرگ است.
  در یک  Gallion, 2014گالیون )

موجودیت انسان به خاعر تخریب "گوید: گیری کلی مینتیجه
 ."هایش در خطر استمحیطی ناشی از فعالیتبزرگ زیست

 چگونگی هاانسان روی پیش هایچالش از جمله بنابراین
 اثر معتقدند بر بسیاری که است زیستیمحیط بحران با روبروشدن

 جوامب در گسیختهلجام شدن صنعتی و مرز و حد یب گراییماده
 بیش مصرف منابب، انفجارجمعیت، نابودی. است آمده پدید امروزی

 هایچالش شدن صنعتی و شدید آلودگی گسترش فقر، اندازه، از
آنچه  .گذاردمی محیط زیست نظران صاحب روی را پیش بزرگی
 زمین با نسانرابطه ا اصالح شود،می احساس پیش از بیش آن نیاز
)شییری، انسان  و توازن عییعت تجدید برای راهکار یک است،
   به نقل از گالیونDylan, 2012)  . به اعتقاد دیالن1389

(Gallion, 2014 ، هاها و ادراکیک سری رفتارها، نگرش به 
ها و محیط فیزیکی به منظور بازسازی در خصوص ارتیاط انسان
 زمین و ساکنان آن نیاز است. گیفورد مجدد و برقراری توازن بین

(Giffod, 2014   به نقل از(Gallion, 2014 نیز بر این  
-ی مسائل زیستتر دربارهباور است که مردم آموزش دیده، بیش

به نقل از   Saylan, 2007)محیطی نگرانند. سایالن 
(Gallion, 2014 نیز اعتقاد دارد که مردم از ایجاد یک ارتیاط  

محیطی، ناتوان شان و شرایط زیستهای شخصین فعالیتسالم بی
محیطی در برقراری های زیستاند. در همین خصوص آموزشمانده

  به نقل Bell, 2004) شود. بلاین ارتیاط بسیار کارآمد واقب می
افزاید هدف   در این خصوص میGallion, 2014) از گالیون
شهروندانی است  محیطی، ساختن نسل جدید ازهای زیستآموزش

ترند و در که نسیت به والدین خود در برابر محیط زیست مسئول
پرهیزکار و  کنند.ارتیاط با آن نگرش بهتری دارند و بهتر عمل می

ادراک معلمان از برنامه ای با عنوان   مطالعه1397فتحی واجارگاه )
درسی پنهان آموزش محیط زیست در مدارس متوسطه شهر 

انجام دادند. نتایج نشان داد که  کرد پدیدارشناختیتهران: یک روی
های مقوله بعد شناختی با مجموع بیشترین ضریب اهمیت و مقوله

عوامل برون سازمانی، بُعد اجتماعی، بعد دیوان ساالری مدرسه و 
های بعدی قرار داشتند و مقوله بُعد عاعفی ساختار فیزیکی در رده

ه فراوانی کدها برخوردار بود. از کمترین ضریب اهمیت را از زاوی
معلمان معتقد بودند که مدارس به تاثیر این ابعاد آگاه نیوده و 

  در Choudhury, 2014چودهاری ). اندضعیف عمل کرده
پژوهشی با عنوان نگرش مثیت نسیت به حفظ محیط زیست؛ نقش 

های هشتم آموزان پایهنفر از دانش 100آموزش ثانوی، که بر روی 
نشان داد که اجرای نتایج مدرسه در هند انجام داد،  10و نهم 

ها محیطی در آموزش ثانوی به تلقین نگرشفرایند آموزش زیست
ی مسائل محیطی که فراگیران را به تفکر دربارههای زیستو ارزش
ها را به شود و آنکند، منجر میمحیطی تحریک میزیست
زندگی خود وادار ی حفظ محیط زیست محل گیری دربارهتصمیم
  پژوهشی پیمایشی با Aminrad, 2013راد )امین کند.می

هدف بررسی ارتیاط بین آگاهی، دانش و نگرش در رابطه با 
ی سنی آموز در محدودهدانش 470محیطی در میان  آموزش زیست

سال در مالزی انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که  16
آموزان، ممکن است از مثیت دانش آگاهی و دانش افزون بر نگرش

ی درسی ها، مطالعات شخصی و برنامهخانواده، معلمان، رسانه
شوند، آمده باشد که رسمی مدارس که به محیط زیست مربوط می

آموزان کل جامعه را به محیطی مثیت دانشافزایش دیدگاه زیست
  نیز پژوهشی Kamri, 2013کمری ) دنیال خواهد داشت.

ا هدف تمایل به پرداخت به منظور حفظ منابب عییعی بر پیمایشی ب
نفر که به عور تصادفی ساده انتخاب شده بودند،  270روی 

مالزی انجام داد. نتایج این پژوهش بیان   Sarawak) درساراواک
که از نواحی تحت حفاظت، بازدیدها به عور کند که در صورتیمی

فظ منابب و حفظ اتفاقی و از قیل مشخص نشده انجام شود، ح
محیط زیست به دنیال خواهد داشت. همچنین مواردی از قییل 

 جنسیت، میزان درآمد و سطح سواد در این نتایج تأثیر داشتند. 
 

 تحقیقانجام روش  -3
ی ی بین برنامهبا توجه به اینکه این مطالعه در صدد بررسی رابطه

 درسی پنهان و حفظ محیط زیست است، از روش توصیفی به
ی همیستگی استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقی  شیوه
دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابب عییعی دانشگاه ی کلیه

  که در دختر 438و  پسر 168نفر ) 606 هاکه تعداد آن جیرفت
-اند، میبوده تحصیلدر مش ول به  1400-1401سال تحصیلی 

ی آماری این مطالعه، جهت به باشد. با توجه به تعداد اعضای جامعه
مورگان  -دست آوردن تعداد اعضای نمونه، به جدول کرجسی 

ی مورد نظر ی جامعهنفر به عنوان نماینده 235مراجعه شد و تعداد 
انتخاب گردید. اعضای نمونه نیز به روش تصادفی ساده انتخاب 

پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیب و پس از  235شدند. تعداد 
  برگردانده پسر 85و  دختر 110پرسشنامه ) 195گویی تعداد پاسخ
ی محق  آوری اعالعات در پژوهش دو پرسشنامهابزار جمب شد.

 باشد: ساخته بود که به شرح زیر می
-ی درسی پنهان:  شامل چهار مؤلفهی برنامهالف  پرسشنامه

و  استاد، تعامل  دانشگاه، جو اجتماعی دانشگاهساختار سازمانی "ی
باشد. گویه می 32با یکدیگر با دانشجویان و تعامل دانشجویان 

 کامالهای این پرسشنامه نیز بر اساس عیف الیکرت )گویه
  تنظیم شده موافقم کامال، موافقم، ندارم ینظر، مخالفم، مخالفم

کامال "و  1حداقل امتیاز یعنی  "کامال مخالفم"است که به عیف 
داده شده است و بقیه نیز بین این  5ی حداکثر امتیاز یعن "موافقم
 باشند.دو می

ارتیاط "ی ی حفظ محیط زیست: دارای هفت مؤلفهب  پرسشنامه
انسان و محیط زیست، استفاده بهینه از منابب انرژی )الکتریکی، 

های فسیلی ، کاهش آلودگی، استفاده بهینه از آب گرمایی،  سوخت
مواد مجدد، استفاده مناسب از و حفظ منابب آب، بازیافت و استفاده 

گویه  29ها  و حفظ پوشش گیاهی  با شیمیایی )کودها، شوینده
های این پرسشنامه نیز بر اساس عیف الیکرت بوده است. گویه

  تنظیم موافقم کامال، موافقم، ندارم ینظر، مخالفم، مخالفم کامال)
و  1حداقل امتیاز یعنی  "کامال مخالفم"شده است که به عیف 

داده شده است و بقیه نیز  5حداکثر امتیاز یعنی  "کامال موافقم"
باشند. در این تحقی  برای سنجش روایی پرسشنامه بین این دو می

ی از روایی صوری استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه
ی خام که از منابب پرسشنامه 30ی درسی پنهان، تعداد برنامه

رسیده بود، بین متخصصان  اساتیدید پیشین گرفته شده و به تأی
آوری و تجزیه و ی درسی توزیب و پس از جمبی برنامهرشته
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های نامتناسب حذف گردید. جهت سنجش ها، سؤالتحلیل داده
پایایی این دو پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونیاخ استفاده شد 

د.   به دست آم86/0ی درسی پنهان )که مقدار آماری برای برنامه
 30ی حفظ محیط زیست نیز تعداد جهت سنجش روایی پرسشنامه

، بین متخصصان این حوزه توزیب و اساتیدپرسشنامه پس از تأیید 
های نامربوط حذف شد. جهت آوری و بررسی، سؤالپس از جمب

سنجش پایایی این پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونیاخ استفاده 
  به دست آمد. پس از 84/0یر )شد که مقدار آماری برای این مت 

ها به منظور گردآوری ها و سنجش روایی آنتنظیم پرسشنامه
ی هدف پژوهش و ها، اعضای نمونه را دربارهاعالعات از آزمودنی

 235ها توجیه و سپس تعداد ی پاسخ دهی به پرسشنحوه

پرسشنامه بازگردانده شد. در این  195ها توزیب و پرسشنامه بین آن
 ی اول، دوم، سومهای شمارهگویی به سؤالعه به منظور پاسخمطال

ی و از ضریب همیستگی پیرسون انمونهو چهارم از آزمون تی تک
 گویی به سؤال پنجم استفاده شد.نیز جهت پاسخ

 

 گیرینتیجه -4
ها بایست دادهها، ابتدا میپیش از انجام عملیات آماری بر روی داده

زیب، مورد ارزیابی قرار گیرند. جهت بررسی از نظر نرمال بودن تو
ها از آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده نرمال بودن توزیب داده

ی درسی شود. نتایج مربوط به این آزمون برای دو مت یر برنامهمی
 نشان داده شده است. 2و  1پنهان و حفظ محیط زیست در جدول 

 

 های آنهای  برنامه درسی پنهان و مؤلفهمیرنف نرمال بودن توزیع دادهنتیجه آزمون کولموگرف و اس -1جدول شماره 

 آزمون کولموگرف و اسمیرنف داریسطح معنی های برنامه درسی پنهانمولفه

 p 85/3<000/0 با یکدیگردانشجویان تعامل 

 p 53/3<000/0 دانشجویانو  استادتعامل 

 p 22/2<000/0 دانشگاهجو اجتماعی 

 p 74/2<000/0 دانشگاهانی ساختار سازم

 p 09/2</010 برنامه درسی پنهان )کل 

 

 های آنهای حفظ محیط زیست و مؤلفهنتیجه آزمون کولموگرف و اسمیرنف نرمال بودن توزیع داده -2جدول شماره 

 آزمون کولموگرف و اسمیرنف داریسطح معنی های حفظ محیط زیستمولفه

 p 51/3<000/0 کاهش آلودگی

 p 63/3<000/0 حفظ پوشش گیاهی

 p 60/4<000/0 استفاده مناسب از مواد شیمیایی

 p 85/2<000/0 استفاده مجدد )بازیافت 

 p 41/5<000/0 استفاده بهینه از منابب آب

 p 32/2<000/0 استفاده بهینه از منابب انژی

 p 92/1<001/0 ارتیاط انسان و محیط زیست

 p 60/1</010 محیط زیست )کل حفظ

 
 باشد، عی  قضیه حدمی 30ها بزرگتر از اینجا چون تعداد داده در

مرکزی عدول کردن از توزیب نرمال مسأله ساز نیست. بنابراین 
ها را فرض نمود. توان نرمال بودن دادهعی  قضیه حد مرکزی می

های پارامتریک مانند آزمون تی توان از آزمونبنابراین در اینجا می
ای برای برنامه درسی پنهان و حفظ محیط زیست تک نمونه

 استفاده کرد. 
 

 های آنی درسی پنهان و مؤلفهای برنامهنتایج آزمون تی تک نمونه -3دولج

 میانگین تعداد 
انحراف   
 معیار

میانگین 
 خطای معیار
 

 = نقطه برش3

اختالف 
 میانگین

سطح معنی 
 داری

درجه 
 آزادی

 tمقدار 
 اعمینان فاصله

 پایینی باالیی

ساختار سازمانی 
 دانشگاه

195 6299/4 44584/0 31193/0 62986/1 000/0 194 049/51 6928/1 5669/1 

جو اجتماعی 
 دانشگاه

195 4556/4 52270/0 03743/0 45556/1 000/0 194 886/38 5294/1 3817/1 

و  اساتیدتعامل 
 دانشجویان

195 5718/4 49346/0 03058/0 57179/1 
000/0 
 

194 477/44 6415/1 5021/1 

تعامل 
با دانشجویان 
 یکدیگر

195 6492/4 42697/0 03058/0 64923/1 
000/0 
 

194 938/53 7095/1 5889/1 

ی درسی برنامه
 پنهان )کل 

195 5929/4 40440/0 2896/0 59295/1 
000/0 
 

194 005/55 6501/1 5358/1 
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 های اول و سوم  سؤال
ی درسی پنهان از نظر های برنامهمیزان اهمیت مؤلفه -

 دانشجویان چگونه است؟ 
ی درسی پنهان تفاوت معنادار آماری های برنامهآیا بین مؤلفه  -

 وجود دارد؟
 1ایجهت پاسخ دادن به این دو سؤال از آزمون تی تک نمونه 

ا خواهد این فرضیه راستفاده شده است. در این پژوهش محق  می
است. نتایج جدول  3ی درسی پنهان آزمون کند که میانگین برنامه

های آن از نظر دانشجویان ی درسی پنهان و مولفهاهمیت برنامه  3
 دهد.ای استفاده شده است را نشان میکه از تی تک نمونه

ی درسی دهد، میانگین برنامهنشان می 3عور که نتایج جدولهمان
ای آن باالتر از میانگین مورد نظر محق  هی مؤلفهپنهان و کلیه

با یکدیگر  دانشجویانباشد و در این میان میانگین تعامل می
ی درسی های برنامه  از بقیه بیشتر است. بنابراین گویه6492/4)

باشند و بین ان دارای اهمیت بسیار باالیی میاستادپنهان از نظر 
نیز تفاوت  دانشجویانهای برنامه درسی پنهان از نظر اهمیت مولفه

 000/0برابر  tداری آزمون معنادار آماری وجود دارد. سطح معنی
p< .شده است  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. One Sample T Test 

 های دوم و چهارم  سؤال
 دانشجویانهای حفظ محیط زیست از نظر میزان اهمیت مؤلفه -

 چگونه است؟

های حفظ محیط زیست تفاوت معنادار آماری وجود آیا بین مؤلفه -
 دارد؟

ای دادن به این دو سؤال نیز از آزمون تی تک نمونهجهت پاسخ 
خواهد این استفاده شده است. در واقب در این پژوهش محق  می
است. نتایج  3فرضیه را آزمون کند که میانگین حفظ محیط زیست 

های آن از نظر جداول اهمیت حفظ محیط زیست و مولفه
  4در جدول  ای استفاده شده است،که از تی تک نمونه دانشجویان
 شود.مشاهده می
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 های آنای حفظ محیط زیست و مؤلفهنتایج آزمون تی تک نمونه -4 جدول

 میانگین تعداد 
انحراف   
 معیار

میانگین 
 خطای معیار
 

 = نقطه برش3

اختالف 
 میانگین

سطح معنی 
 داری
 

درجه 
 آزادی

 tمقدار 
 فاصله اعمینان

 پایینی باالیی

ارتیاط 
نسان و ا

محیط 
 زیست

195 1323/4 45852/0 03284/0 13231/1 
000/0 
 

194 485/34 1971/1 0675/1 

ی استفاده
بهینه از 
 منابب انرژی

195 6336/4 35016/0 02508/0 63362/1 000/0 194 148/65 6831/1 5842/1 

کاهش 
 آلودگی

195 7667/4 040380/0 02892/0 76667/1 000/0 194 094/61 8237/1 7096/1 

ی استفاده
بهینه از 
 منابب آب

195 6697/4 42214/0 03023/0 66974/1 
000/0 
 

194 234/55 7294/1 6101/1 

ی استفاده
مجدد و 
 بازیافت

195 5241/4 53649/0 03842/0 52410/1 
000/0 
 

194 671/39 5999/1 4483/1 

ی استفاده
مناسب از 
مواد 
 شیمیایی

195 6333/4 50530/0 03619/0 63333/1 
000/0 
 

194 138/45 7047/1 5620/1 

حفظ 
پوشش 
 گیاهی

2 6231/3 78005/0 05586/0 62308/0 
000/0 
 

194 154/11 7332/0 5129/0 

حفظ محیط 
زیست 
 )کل 

195 4713/4 31401/0 02249/0 47126/1 
000/0 
 

194 428/65 5156/1 4269/1 

 

حفظ محیط دهد، میانگین نشان می 4همان عور که نتایج جدول 
های آن باالتر از میانگین مورد نظر محق  ی مؤلفهزیست و کلیه

  از بقیه 7667/4باشد و در این میان میانگین کاهش آلودگی )می
های حفظ محیط زیست از نظر بیشتر است. بنابراین گویه

باشد، همچنین بین دارای اهمیت بسیار باالیی می دانشجویان
تفاوت  دانشجویانزیست از نظر  های حفظ محیطاهمیت مولفه

 000/0نیز برابر  tداری آزمون معنادار آماری وجود دارد. سطح معنی
p< .شده است 

 سؤال پنجم
ی ی درسی پنهان و حفظ محیط زیست رابطهآیا بین برنامه-

 معنادار آماری وجود دارد؟

جهت پاسخ به این سؤال از ضریب همیستگی پیرسون استفاده 
ی ی معنادار آماری بین برنامهمنظور بررسی رابطهشده است. به 

درسی پنهان و حفظ محیط زیست در ابتدا به همیستگی بین مت یر 
های آن و مت یر مستقل وابسته )حفظ محیط زیست  و مؤلفه

 5 جدول های آن پرداخته خواهد شد.)برنامه درسی پنهان  و مؤلفه
 929/0با ) شگاهدانهای ساختار سازمانی دهد مؤلفهنشان می

  جو اجتماعی 824/0با یکدیگر با ) دانشجویاندرصد ، تعامل 
درصد   788/0با ) دانشجویانبا  استاد  و تعامل 821/0با ) دانشگاه

ی درسی پنهان )کل  به ترتیب بیشترین همیستگی را با برنامه
دهد که دارند. همچنین نتایج ضریب همیستگی پیرسون نشان می

ی درسی پنهان )کل  درصد با برنامه 99ا با اعمینان هتمامی مؤلفه
 داری دارند.ی معنیرابطه

 

 های آنی درسی پنهان و مؤلفههمبستگی بین برنامه -5 جدول

ساختار سازمانی 
 دانشگاه

جو اجتماعی 
 دانشگاه

 

و  استادتعامل 
 دانشجویان

 

با  دانشجویانتعامل 
 یکدیگر

 

 ی درسی پنهان )کل برنامه

 
 

 

 ساختار سازمانی دانشگاه 

 همیستگی پیرسون  929/0 657/0 572/0 608/0 1
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 داریمعنی 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0

 تعداد 195 195 195 195 195

 جو اجتماعی دانشگاه   

 همیستگی پیرسون 821/0 667/0 738/0 1 608/0

 معنی داری 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0

 تعداد 195 195 195 195 195

 تعامل استاد و دانشجویان           

 همیستگی پیرسون        788/0 739/0 1 738/0 572/0

 معنی داری 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0

 تعداد 195 195 195 195 195

 تعامل دانشجویان با یکدیگر         

 همیستگی پیرسون 824/0 1 739/0 667/0 657/0

 معنی داری 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0

 تعداد 195 195 195 195 195

 برنامه درسی پنهان )کل             

 همیستگی پیرسون 1 824/0 788/0 821/0 929/0

 معنی داری 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0

 تعداد 195 195 195 195 195

 

-میی حاصل از تجزیه و تحلیل اعالعات را نتایج به دست آمده

 بندی نمود:توان در موارد زیر جمب
های مت یر ای نشان داد که مؤلفهی آزمون تی تک نمونهنتیجه
باشند. بر عی  نتایج آزمون ی درسی پنهان دارای اهمیت میبرنامه

ی درسی پنهان از های مت یر برنامهای، بین مؤلفهتی تک نمونه
ترین ی که بیشداری وجود دارد. به عورنظر آماری تفاوت معنی

ترین و کم "با یکدیگردانشجویان تعامل "ی میانگین به مؤلفه
تعل  دارد. با توجه به نتایج  "جو سازمانی"ی میانگین به مؤلفه

های مت یر حفظ محیط زیست نیز ای، مؤلفهآزمون تی تک نمونه
باشند. بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی تک دارای اهمیت می

های حفظ محیط زیست تفاوت معنادار آماری مؤلفه ای، بیننمونه
ی ترین میانگین مربوط به مؤلفهوجود دارد، به عوری که بیش

ارتیاط انسان و "ی ترین میانگین به مؤلفهو کم "کاهش آلودگی"
اختصاص دارد. نتایج حاصل از آزمون همیستگی  "محیط زیست

ی درسی ههای برنامپیرسون نیز مشخص کرد که تمامی مؤلفه
های حفظ ی درسی پنهان و تمامی مؤلفهپنهان با مت یر برنامه

ی درصد رابطه 99محیط زیست با مت یر محیط زیست با اعمینان 
 گردد:در پایان پیشنهادات زیر ارائه میداری دارند. معنی
، دانشگاهی کارهای صورت گرفته در دربارهدانشجویان مرتیاٌ . 1

حفظ محیط زیست تأکید دارند، توجیه شوند و رفتارها و ... که بر 
 دالیل، به صورت منطقی و به زبان ساده بازگو شود.

مختلف را به محیط زیست ربط  در هنگام تدریس، دروس استاد. 2
 دهد.
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Abstract  

This study was conducted in order to investigate the relationship between the hidden curriculum 

and environmental protection from the perspective of the students of the Faculty of Agriculture 

and Natural Resources of Jiroft University in the year 2021-2022 in Jiroft city. The number of 

members of the statistical population in this research was 606, and 235 of them were selected by 

simple random method by referring to the Karjesi-Morgan table. After answering, 195 

questionnaires (110 girls and 85 boys) were returned. Finally, 195 questionnaires were subjected 

to final analysis. The data collection tool of this study was two researcher-made questionnaires. 

The validity of two questionnaires was used through face and Cronbach's alpha coefficient was 

used to measure their reliability, which was 0.86 for the hidden curriculum variable and 0.84 for 

the environment preservation variable. The results showed that out of The components of the 

hidden curriculum have the highest mean of the "interaction of students with each other" 

component and the lowest mean of the "organizational climate" component; Also, among the 

environmental protection components, the highest average was assigned to the "pollution 

reduction" component, and the lowest average was assigned to the "human-environment 

relationship". 
 

Introduction 

Change in climate, reduction of biodiversity, destruction of the environment and the resulting 

disasters, lack of water and many other problems are the realities that have caused changes in the 

life patterns of the current generation and the future as well. Will affect how to deal with this 

environmental crisis is definitely decisive in the quality of life of the current and future 

generations. Therefore, environmental crises are one of the most important challenges that 

humanity is facing in this century. Many of these environmental problems are rooted in the lack 

of awareness and cultural weakness in the relationship between humans and nature. Curriculum is 

divided into two major categories based on legitimacy, formality and controllability: hidden 

curriculum content and overt curriculum content. The meaning of hidden curriculum content is 

those texts, speeches or behaviors that are produced by informal groups of students, students, 

professors, teachers, staff or parents and presented in universities and schools and produced 

intentionally or unknowingly. . The hidden curriculum content is almost uncontrollable and the 

time of its appearance cannot be predicted; because it has no official legitimacy and its validity is 

often determined by unofficial groups. The important point is that these factors are not part of the 

official curriculum and are hidden from the view and observation of the planners and those 

involved, which affect the thinking, emotions and behavior of students and in most cases work 

more effectively than the official curriculum. If the formal and explicit curriculum system 

somehow reveals the hidden messages, it can cover the hidden curricula. We can definitely say 

that in the near future, environmental problems will increase due to the lack of environmental 
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literacy of the future generation, and this generation will have many problems in addition to not 

having a healthy environment; Therefore, paying attention to students' motivations, experiences, 

needs and attitudes is a very important factor in the environmental education curriculum process; 

However, despite the increasing interest in environmental education, various viewpoints from the 

thematic point of view and the abundance of educational resources, it is still not clear how 

environmental education is implemented in classrooms. Therefore, it is necessary to include these 

concepts in environmental research; because hidden curricula are the unpredictable dimension of 

learning. Educational design, regardless of this dimension, is neglecting an important part of the 

factors that have a great impact on students' learning. Therefore, the current research has tried to 

investigate the relationship between hidden curriculum and environmental protection by referring 

to the opinions and views of students. 

 

Methodology 

Considering that this study aims to investigate the relationship between the hidden curriculum and 

environmental protection, a descriptive correlational method has been used. The statistical 

population in this research is all the students of the Faculty of Agriculture and Natural Resources 

of Jiroft University, whose number is 606 (168 boys and 438 girls) who were studying in the 

academic year of 1400-1401. According to the number of members of the statistical population of 

this study, in order to obtain the number of sample members, the Karjesi-Morgan table was 

referred to and 235 people were selected as representatives of the target population. The sample 

members were also selected by simple random method. 235 questionnaires were distributed 

among the sample members and after answering, 195 questionnaires (110 girls and 85 boys) were 

returned. In this study, in order to answer the first, second, third and fourth questions, one-sample 

t-test and Pearson's correlation coefficient were used to answer the fifth question. 

 

Conclusion 

The results showed that among the components of the hidden curriculum, the highest average was 

related to the "interaction of students with each other" component and the lowest average was 

related to the "organizational atmosphere" component; Also, among the components of 

environmental protection, the highest average was assigned to the component of "pollution 

reduction" and the lowest average was assigned to "human-environment relationship". 
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