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Three main components to measure the effectiveness of environmental education are knowledge, inter-
est and behavior. Environmental knowledge and interest are known as affecting factors on environmen-
tal behaviors and actions. So, the measurement of environmental knowledge and interests are the tools 
that could be helpful for analyzing the consistent behavior with the nature. Nowadays, environmental 
concepts are tried to put in the memory of the audience using modified elementary school textbooks. 
Therefore, the need for performance measurement of this issue is considered to do with this research. 
This research investigates the knowledge and the interest of Torghabeh and Shandiz elementary stu-
dents. This research was conducted by the descriptive, analytical method and questionnaire was used 
as the ideal data collection technique. In this study, six girls’ schools were selected by cluster sampling 
which included 100 elementary schools. The results indicate that independent variables of parents' edu-
cation and students' educational level bear no relation to dependent variables of students' environmen-
tal knowledge and awareness. Independent variables of parents' level of education, students' education 
and access to the green space bear no relation to the dependent variable of their compatible toward 
nature. There is a significant relationship between the independent variable, environmental knowledge, 
and the dependent variables, interest and environmentally friendly interest.
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Extended Abstract

1. Introduction

pproximately the most publications of 
environmental education contain environ-
mental interest. No wonder, the relation 
between environmental interest and en-
vironmental behavior is considered well. 

This relation is at the best state in various interdisciplinary 
studies. Lack of a stronger correlation occasionally leads in 

rather pessimistic views of the usefulness of environmental 
interest as a predictor of environmental behavior.

If interest toward environment refers to a multiple com-
ponent approach, the distinction between cognitive, af-
fective, and the whole components of interest is usually 
made. An Affect scale measures the affective component, 
Actual knowledge about the environment measures the 
cognitive aspects, and Verbal Commitment measures the 
behavior component of environmental interest. Origi-
nally, all three environmental interest components affect 
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knowledge and are used in parallel to predict environ-
mental behavior. Recent versions of this approach vary, 
some of which propose that the effect component is the 
indicator of environmental interest.

To include all three interest concepts (i.e. interests to-
ward the environment, interests toward environmental 
behavior and the environmental paradigm) in a general 
framework, this framework includes at least three com-
ponents: actual knowledge about the environment, social 
and moral values regarding the environment, and envi-
ronmental behavior. Planned behavior theory proposes 
that environmental interest influences behavior, mediated 
by the goal. Actual knowledge can be seen as the most 
important condition of any interest; thus, the relation be-
tween actual knowledge and behavior knowledge is me-
diated as well. Moreover, subjective norms or leastwise 
one value of the norms are also interceded by the goal; 
therefore they predict behavior indirectly. If environmen-
tal interest is assessed by one single measure regardless 
of environmental interest type, the typical results define 
a moderate relation between environmental interest and 
environmental behavior. If environmental interest refers 
to components for instance environmental knowledge, 
environmental values, and environmental behavior, the 
following findings are reported.

Given that actual knowledge about the environment is 
the most important condition of one's environmental in-
terest, this knowledge should not strongly be related with 
environmental behavior due to the fact that its effect is 
mediated both by environmental interest and environ-
mental behavior. Hence, it is not surprising that several 
studies demonstrated there is no relation between actual 
environmental knowledge and environmental behavior, 
or at best moderate relations when this relation appears 
to be stronger, it is knowledge about an environmental 
behavior (i.e., knowledge about what and how something 
can be done) rather than actual knowledge about the en-
vironment related to environmental behavior. It is a com-
mon issue in the environmental domain that one type of 
environmental behavior is affected by environmental in-
terest, environmental knowledge, environmental values, 
or environmental behavior.

2. Methodology

The most important assumptions in this study include 
1) general knowledge of the environment that has no sig-
nificant relationship with students' interest in nature. 2) 
Access to natural areas that affect students' interest. Un-
fortunately, investigations for environmental education 
in general and environmental education for students and 

their knowledge and interests specifically has not been 
done in our country. 

This report was conducted by descriptive analytical meth-
od and questionnaire was used as the ideal data collection 
technique. In this study, six girls’ schools were selected by 
cluster sampling which included 100 elementary schools. 
In an attempt to assess the students' tendency toward par-
ticipation in environmental conservation also to estimate 
their awareness about environmental crises students were 
asked to complete a questionnaire.  In this questionnaire, 
environmental knowledge was examined in order to es-
timate its effect on the tendency toward participation in 
environmental conservation, students' enthusiasm for the 
environment, their toward the environment and its issues. 
Analyzing the obtained information was done by statistical 
tests, standard error of average and chi-square test. 

3. Results

Students' answers were compared with each other and 
results indicate that independent variables of parents' edu-
cation and students' educational level bear no relation to 
dependent variables of students' environmental knowl-
edge and awareness. Independent variables of parents' 
level of education, students' education and access to the 
green space bear no relation to the dependent variable of 
their compatible toward nature. 

4. Discussion

There is a significant relationship between the indepen-
dent variable of environmental knowledge and dependent 
variables of interest and environmentally friendly inter-
est.  As with many other sciences, psychology attempts to 
develop human societies less exploitive in how they use 
earth's natural resources.

5. Conclusion

We recommend investigating the relation between envi-
ronmental interest and environmental behavior by using 
a general environmental behavior measure assessing be-
havior by means of behavior difficulties and behavior ten-
dencies. The relation between general interest and general 
behavior should be compatible with ideologically distinct 
groups of people.
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سه رکن اصلی سنجش اثرگذاری آموزش محيط زيست، دانش و نگرش و رفتار است. دانش و نگرش محيط زيستی به عنوان عوامل مؤثر 
بر اقدام و رفتارهای محيط زيستی شناخته می شوند. بنابراين، سنجش دانش و نگرش محيط زيستی ازجمله ابزارهايی است که در تحليل 
رفتار سازگار با طبيعت راهگشاست. امروزه در کتاب های درسی مقطع ابتدايی سعی شده است مفاهيم محيط زيست به صورت ضمنی در 
حافظه دانش آموز قرار گيرد. ضرورت سنجش کارايی اين موضوع سبب شکل گيری اين پژوهش شد. اين پژوهش به بررسي ميزان دانش 
و عالقه دانش آموزان )نگرش محيط زيستی( مقطع ابتدايي شهرستان های طرقبه و شانديز در ارتباط با محيط زيست می  پردازد. تحقيق 
حاضر به روش توصيفي تحليلي اجرا شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه سنجش عالقه و دانش محيط زيستی بود. در اين تحقيق 
شش مدرسه ابتدايی به روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب شد که شامل 100 دانش آموز بودند. نتايج پژوهش گوياي اين است که بين 
متغيرهاي مستقل تحصيالت والدين و پايه تحصيلي دانش آموزان با متغير وابسته ميزان دانش محيط زيستي دانش آموزان رابطه معناداری 

وجود ندارد. درحالی که بين متغير مستقل دانش محيط زيستي با متغير وابسته عالقه به محيط زيست ارتباط معناداري وجود دارد. 
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 1. مقدمه

هدف بنيادين آموزش محيط زيست، انجام اقداماتی با هدف 
يافتن راه حل های محيط زيستی است )UNESCO, 1978(. دانش 
و نگرش محيط زيستی به عنوان عوامل مؤثر بر اقدام و رفتارهای 
 (Elaim & Trop, 2012; Jensen, شده اند  شناخته  زيستی  محيط 
 2002; Kaiser, Wölfing, & Fuhrer, 1999; Newhouse, 1990; Pooley

( O’Connor, 2000 &. با وجود اينکه دانش و نگرش محيط زيستی 

افراد می تواند از طريق آموزش محيط زيست تحت تأثير قرار 
گيرد، اين دو شاخص به تنهايی نمی توانند رفتارهای مسئوالنه  
محيط زيستی را شکل دهند (Heimlich & Ardoin, 2008). برای 

شکل گيری رفتار، از دانش به نگرش و رفتار روندی خطی وجود 
دارد که از طريق به کارگيری انواع مختلفی از مدل های رشته های 
ارتباطات و روان شناسی روند آموزش محيط زيست  بهداشت، 
هدايت می شود. مدل های هدايت گر اقدامات فعلی آموزش محيط 
زيست معموالً شامل دانش و نگرش محيط زيست با مجموعه   
گسترده تری از متغيرهای جمعيت شناختی، روانی، اجتماعی و 
عوامل خارجی است. خالصه  ای از اين مدل ها در تحقيقات آردون 
و  ياکوبسون  و   )2008( آردون  و  همليچ   ،)2013( و همکاران 

مک داف و مونری )2006( يافت می شود. 

طبيعی  منابع  ارزش  از  آگاهی  از  پس  انسان ها  از  بسياری   
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سنجش دانش و نگرش محیط زیستی دانش آموزان روستایی )نمونه مطالعه شده : منطقه طرقبه و شاندیز(
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جلوگيری  آن  تخريب  از  شايسته ای  نحو  به   زيست،  محيط  و 
درباره  جامعه  آموزشی  و  عمومی  آگاه سازی  از اين رو  می کنند. 
(United Na-  ارزش و اهميت محيط زيست امری ضروری است

(tions, 2002. به نظر می رسد گرايش به انطباق با محيط زيست 

به عنوان مجموعه ای از ارزش های جهانی اخيراً مقبوليت زيادی 
به  دست آورده است و عالقه به محيط زيست به  طور درخور 
 (Tayci & Uysal, توجهی در 20 سال گذشته افزايش يافته است
(2012. فعاليت های محيط زيستی و عالقه به محيط زيست در 

قرن گذشته الگوی عالقه  دوره ای را با پيشرفت فناوری افزايش 
اجتماعی  واکنش های  شکل گيری  و  زيستی  محيط  مشکالت 

.(LePoire, 2006) نشان می دهد

است  شده  بررسی  تحقيق  اين  در  که  فرضياتی  مهم ترين 
عبارتند از: دانش عمومی محيط زيست که با عالقه دانش آموزان 
به طبيعت رابطه معنی داری ندارد و ميزان دسترسی به فضاهای 
طبيعی که بر عالقه دانش آموزان تأثيرگذار است. متأسفانه درباره 
آموزش محيط زيست به طور عام و آموزش محيط زيست برای 
دانش آموزان و بررسی ميزان آگاهی و عاليق آنان به  طور خاص، 
تحقيقات زيادی در کشور انجام نشده است. در اينجا به برخی از 

اين تحقيقات اشاره می کنيم. 

2. مروری بر ادبیات موضوع

داد  نشان  يافته ها  انصار )2013(  و سرمدی  يادگارزاده  مقاله   در 
عوامل شاخص در ارزشيابی برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدايی 
شامل کليات برنامه، محتوا، اهداف برنامه، منطق برنامه، نقش معلم، 
فعاليت های يادگيری، سنجش، مواد و منابع يادگيری، مکان رخداد 
.(Yadegarzade & Sarmadi Ansar, 2013) برنامه، زمان و گروه بندی است

امين و همکاران )2012( در مقاله ای به بررسی درس محيط 
دانشگاه  در   2000 سال  در  که  پرداختند  سالمت  و  زيست 
کبانگسان مالزی به عنوان بخشی از دوره آموزش عمومی مطرح 
شد. هدف اين واحد درسی افزايش درک دانش آموزان نسبت به 
واکنش های ميان انسان و طبيعت و چگونگی تأثير اين ارتباط بر 
سالمت و رفاه آنان بود. يافته  های اين تحقيق حاکی از آن است 
که با توجه به موضوعات سالمت و محيط زيست، سطح آگاهی و 
(Amin, Mahadi, Ibrahim, Yaacob, & Na-  دانش افزايش يافته است

(sir, 2012. نتايج بررسی ميزان آگاهي دانش آموزان دوره متوسطه 

شهر تهران از حفاظت محيط زيست نشان داد ميان متغيرهای 
مستقل سن، تحصيالت پدر و مادر، استفاده از برنامه هاي راديويی، 
تلويزيونی، مطالعه مقاالت و کتاب های محيط زيستی و همچنين 
متغيرهای  با  زيست،  محيط  با  مرتبط  فعاليت های  در  شرکت 
رابطه  زيست  محيط  به  دانش آموزان  آگاهي  ميزان  وابسته 
 .(Mirdamadi & Bagheri Varkaneh, 2010) معنی داری وجود دارد

ليو و همکاران در پژوهش خود برخی از يافته های جالب را که 
با بسياری از مطالعات قبلی مقايسه می شود، تجزيه و تحليل کردند 

و نشان دادند داده های آن ها رابطه ای مثبت بين سن و نگرانی 
محيط زيستی را نشان می دهد. همچنين افراد مسن تر در اياالت 
متحده نسبت به بزرگ ساالن جوان بيشتر نگران محيط زيست 
هستند. بر خالف بسياری از تحقيقات گذشته، اين تحقيق رابطه 
را نشان می دهد. مطالعه  نگرانی مثبت آموزش محيط زيست 
نگرانی های محيط زيستی شهروندان  حاضر نشان می  دهد در 

 .(Liu, Vedlitz, & Shi, 2014) آموزش تأثير کمی دارد

نتايج مقاله تاتونگ و ليوپنوانگ )2014( نشان داد همکاری 
توسعه يادگيرنده محور در نقشه موضوعات يکپارچه آموزش برای 
زيست  محيط  آموزش های  توسعه  در  می تواند  زيست  محيط 
باشد.  داشته  کاربرد  جوانان  برای  جنگلی  منابع  از  حفاظت  و 
درصد زنده ماندن نهال های درخت ساج بين 27/43 و 83/05 
بود. بسياری از دانش آموزان اهميت و فايده  درختان آگاه بودند. 
دانش آموزان مسئوليت خود را نسبت به درختان رو به رشد ساج 
)جنگل(  طبيعی  منابع  از  حفاظت  همچنين  داده اند.  افزايش 

 .(Thathong & Leopenwong, 2014) توسعه داده شد

محيط  آگاهی های  افزايش  مقاله ای  در   )2012( اوزتورک 
زيستی دانش آموزان و چگونگی ساخت ابزار موسيقی با استفاده 
از مواد زائد ديگر را نشان داد (Ozturk, 2012). هدف مقاله توری 
)2013( تجزيه و تحليل بخش های عملی آموزش آگاهی محيط 
زيستی به دانش آموزان بود که برنامه درسی رومانيايی در سطح 
ابتدايی را تحت تأثير قرار داده بود (Torii, 2013). از تجزيه و تحليل 
نتايج نگرش نخست )تعهد اخالقی بر اساس ترس از مجازات( 
می توان مشاهده کرد که مقدار متوسط ضرايب فردی در سطح هر 
کالس محيط های روستايی کوچک است. نتايج نگرش دوم )تعهد 
اخالقی به عنوان نتيجه احترام به انسان های ديگر( نشان می دهد 
که متوسط ارزش ضرايب منطقه روستايی کوچک تر از مناطق 
شهری است (Torii, 2013). پاکر و ديگران )2014( نشان دادند 
بازديدکنندگان چينی در مقايسه با بازديدکنندگان استراليايی که 
تجربه کمتر و ترس بيشتر يا تنفر از حيوانات داشتند و آگاه تر، 
عالقه مندتر و درباره مسائل محيط زيستی نگران تر بودند، احساس 
ارتباط بيشتر و ديدگاه انسان محورانه  بيشتری نسبت به طبيعت 

 .(Packer, Ballantyne, & Hughes, 2014) داشتند

شرکت کنندگان  از  درصد   43  ،)2014( ساديک  مقاله  در 
اينترنت و تلويزيون در آگاهی محيط زيستی بيشتر  دريافتند 
مؤثر است. آن ها فکر می کردند کاهش منابع طبيعی بزرگ ترين 
مشکل جهان است، در حالی که شهرنشينی بزرگ ترين مسئله  
ترکيه است. دانشجويان تربيت معلم در حد متوسطی از دانش 
محيط زيستی برخوردارند و نگرش مثبت تری به محيط زيست 
دارند، اما رفتارهای محيط زيستی آنان در سطح پايينی قرار دارد 
(Sadik & Sadik, 2014). بر اين اساس، هدف تحقيق حاضر بررسی 

ميزان آگاهی و دانش محيط زيستی دانش آموزان و عالقه آنان 
نسبت به مسائل محيط زيست است.
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معرفی منطقه مطالعه شده

شهر ييالقي شانديز 1400 متر از سطح دريا بلندتر است و در طول 
جغرافيايي 59 درجه و 17 دقيقه و عرض جغرافيايي 36 درجه و 23 
دقيقه قرار دارد. اين شهر از شمال با ميان واليت، از جنوب با نيشابور، 
از مشرق با طرقبه و از مغرب با گلمکان و چناران مجاور است. طبق 
مصوبه دولت در مهرماه 1386 طرقبه و شانديز به  طور مشترک از 

.(Moshiri & Abusaeedi, 2011) بخش به شهرستان ارتقا يافتند

معرفی شهر شاندیز

شهر شانديز با داشتن چشمه سارهاي فراوان، باغ های گوناگون، 
فضاي سرسبز و رودخانه های پر آب و زيبا چشم انداز بي نظيری 
دارد. صنايع دستي اين شهر از قبيل وسايل پوستي و چوبي و 
سوغاتي هاي ديگر و امکانات رفاهي و خدماتي به ويژه رستوران ها 
و مراکز تفريحي متعدد از جمله دشت بهشت، دهکده شانديز و 
پارک جنگلي شانديز اين منطقه را به  صورت گردشگاهي مهم 
درآورده است. با توجه به اين شرايط و ويژگي ها و بر اساس مصوبه 
بين المللي گردشگري  به عنوان منطقه  هيئت وزيران، شانديز 

.(Moshiri & Abusaeedi, 2011) شناخته شده است

معرفی شهر طرقبه

شهر طرقبه يکی از مناطق ييالقی و توريستی حاشيه کالن شهر 
مشهد است که طی دهه های اخير آسيب های بسياری در برابر 
سيالب ديده است. اين شهر در خروجی حوضه آبخيز جاغرق 
طرقبه به شدت تحت تأثير فرايندهای زمينی رودخانه ای و عوامل 
انسانی است. شهر طرقبه در داخل دره طرقبه و در گودترين 
بخش حوضه آبخيز طرقبه واقع شده است و از نظر توپوگرافی 
و مورفولوژيکی شهر ميان کوهی محسوب می شود. هسته اوليه 
شهر در حاشيه رودخانه و در بخش متراکم از تراس های آبرفتی 
شکل گرفته است. با مراحل توسعه شهری، کانون های جمعيتی 
و سکونت گاه ها به تدريج به  سمت ارتفاعات شرقی و جنوب شرق 
و ارتفاعات غربی باالدست حوضه گسترش يافتند. اقليم منطقه 
نيمه خشک و سرد و ميانگين بارش ساالنه حوضه 360 ميلی متر 
است. عواملی مانند مورفومتريک حوضه، نحوه استقرار شهر طرقبه 
نسبت به رودخانه اصلی منطقه و آبراهه ها، قرارگيری و گسترش 
بخش هايی از شهر بر دامنه های پرشيب، ساخت و سازهای بی رويه 
در حاشيه بستر رودخانه، تشديد کاربری اراضی، توسعه ناهمگون 
فعاليت های گردشگری و فضاهای ييالقی و تفرجی، رعايت نکردن 
شيب ها  در  تأسيسات  ديگر  و  سازه ها  طراحی  صحيح  اصول 
و حاشيه رودخانه باعث شده است اين شهر در معرض عوامل 
(Ghanbarzadeh, Behniya-  مخاطره آور از جمله سيالب قرار گيرد

.far, Servati, Mosavi, & Noormohammady, 2016)

با توجه به تخريب روز افزون محيط زيست و بی توجهی به اين 
سرمايه گران بها و لزوم ايجاد فرهنگ محيط زيستی در جامعه 

بايد فرهنگ سازی را از پايه و اساس جامعه شروع کرد. کودکان 
پايه و اساس جامعه هستند که اگر خشت اول درست نهاده شود، 
ديوار آرمانی )محيط زيست سالم و توسعه پايدار( به  طور صحيح 
باال خواهد رفت و کودکان، جامعه فردا را اداره خواهند کرد. با 
توجه به اينکه کودک در حدود ده سالگی، در باالترين سطح 
استدالل قرار دارد و معتقد است روابطی که بر پايه تسلط باشد 
کامالً هميارانه و در ارتباط با موقعيت  های خاص است. کودک 
در اين مقطع سنی نيازمند آزادی، فعاليت و تصميم گيری است 
و از اينکه والدين و مربيانش در کارهای او دخالت کنند ناراحت 
می شود. بنابراين حدود سن ده  سالگی دوره سرنوشت  سازی برای 
شکل  گيری عاليق و عملکرد کودک خواهد بود )ملکی، 1387(. 
بر اين اساس در اين تحقيق با بررسی مشخصات کلی برنامه و 
سرفصل دروس پايه چهارم و پنجم ابتدايی، جامعه آماری همه 

دانش آموزان دختر پايه چهارم و پنجم ابتدايی انتخاب شد.

3. روش شناسی تحقیق

و  پرسش نامه  از  استفاده  با  ميدانی  شيوه   به   حاضر  تحقيق 
روش نمونه گيری خوشه ای در سطح دانش آموزان مقطع ابتدايی 
پژوهش  داده های  شد.  انجام  شانديز  و  طرقبه  شهرستان های 
منظور  به  شد.  تجزيه و تحليل   SPSS و  اکسل  نرم افزارهای  با 
با  نخست  مطرح شده،  فرضيه های  و  پرسش ها  به  پاسخ گويی 
رسالت های  ابتدايی،  آموزش  محيط  نظری  مطالعه  از  استفاده 
کلی آموزش ابتدايی، آموزش ابتدايی ايران، سير تحول برنامه ها و 
رويکردها، نقاط قوت و ضعف آن ها و جهت گيری های برنامه های 
درسی آموزش ابتدايی بررسی شد. سپس با استفاده از مطالعه 
با بررسی  ميدانی و تهيه پرسش نامه اطالعات جمع آوری شد. 
مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس مقطع ابتدايی، جامعه 
دو  اين  مدارس  به  حضوری  مراجعه  با  شد.  انتخاب  آماری 
شهرستان درنهايت 100 پرسش نامه بررسی شد )از طريق فرمول 
کوکران حجم نمونه 95 به  دست آمد که برای افزايش اطمينان 
100 پرسش نامه تهيه شد(. برای محاسبه روايی پرسش نامه ها از 
نظرات تعدادی از اعضای هيئت  علمی دانشکده های منابع طبيعی 
و محيط زيست و علوم تربيتی و روان شناسی، کارشناسان سازمان 
حفاظت از محيط زيست و آموزش وپرورش، صاحب نظران حوزه 
آموزش و محيط زيست و روان شناسی کودکان استفاده و روايی 
پرسش نامه از سوی آنان تأييد شد. برای محاسبه پايايی نتايج 
پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. بر اين اساس 
ضريب محاسبه شده حدود 0/8 بود که نشان دهنده  ارتباط خوب 

سؤال های پرسش نامه است.

4. یافته ها

شناسایی ویژگی های فردی و اجتماعی دانش آموزان 

آلفای کرونباخ، ضريب محاسبه شده حدود  آزمون  اساس  بر 
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0/8 بود و پرسش نامه طراحی شده اعتبار خوبی داشت و نتايج 
حاصل نيز پايايی مناسبی داشتند. از نظر سطح تحصيالت پدر، 
30 درصد از دانش آموزان با بيشترين فراوانی پدرانی با تحصيالت 
ديپلم و 1/3 درصد با کمترين فراوانی، پدرانی با تحصيالت دکترا 
داشتند. از نظر سطح تحصيالت مادر 34 درصد از دانش آموزان 
با  مادرانی  فراوانی،  بيشترين  با  بررسی  اين  در  مطالعه شده 
تحصيالت ديپلم داشتند. دانش آموزان دارای مادر با تحصيالت 
دکترا با 1/2 درصد کمترين فراوانی را داشتند. 40/18 درصد از 
دانش آموزان فرزند اول، 30/36 درصد فرزند دوم، 13/87 درصد 
فرزند سوم و حدود 14 درصد فرزندهای چهارم و چهارم به بعد 
بودند. 54 درصد از دانش آموزان در خانواده های 2 تا 4  نفره، 40 
درصد در خانواده های 5 تا 7  نفره و10 درصد در خانواده های 
بيش از 7 نفره زندگی می کردند. از نظر مالکيت مسکونی، حدود 
72 درصد از دانش آموزان در منازل آپارتمانی و حدود 20 درصد 

در منازل وياليی ساکن بودند.

بر اساس تصوير شماره 1 درباره ميزان آگاهی دانش آموزان 
نسبت به تعريف محيط زيست می توان گفت 56/15 درصد از 
افراد با بيشترين فراوانی به درستی بيان کرده اند که محيط زيست 
مجموعه عوامل زنده و غير زنده است که با يکديگر مرتبط هستند. 
3/7 درصد با کمترين فراوانی اظهار کرده اند که محيط زيست، 
محيطی است که فقط انسان ها در آن زندگی می کنند. 11/25 
درصد از دانش آموزان از تعريف محيط زيست اطالعی نداشتند. 

مهم ترين داليل حفاظت از محيط زيست از ديدگاه دانش آموزان 
به شرح زير است: 42/87 درصد از دانش آموزان، کاهش آلودگی ها 
)آب، هوا و خاک(، 17/12 درصد از دانش آموزان، حفاظت از محيط 
دانش آموزان،  از  درصد   15/55 آينده،  دانش آموزان  برای  زيست 
حفاظت از حيات وحش و 14/9 درصد از دانش آموزان، جلوگيری از 
گرم شدن بيش از حد کره  زمين را مهم ترين دليل حفاظت از محيط 
زيست می دانستند. 4/7 درصد از دانش آموزان نيز در اين زمينه 
اطالعی نداشتند. عالقه مندی و دانش دو مبحث مختلف هستند. در 
بحث عالقه مندی، مباحث آلودگی کمتر مرکز توجه دانش آموزان 
است، درحالی  که ميزان دانش آن ها با توجه به برنامه های آموزشی 
رسانه ها تا حدی پذيرفتنی است. مهم ترين اولويت آن ها در حفاظت 
از محيط زيست، کاهش آلودگی )آب، هوا و خاک( بوده است. نتايج 
تحقيق حاضر نشان مي دهد برنامه های آموزشی در زمينه محيط 
زيست در رسانه ها وجود دارد، ولی کيفيت بيان اثرات تخريبی بر 
محيط زيست و عوامل آلودگی در حال حاضر و نتايج اين اثرات در 
آينده مناسب نيست و توجه بيشتری در زمينه ارتقای کيفيت و 

کميت برنامه های آموزشی نياز است. 

تصوير شماره 2 بيانگر مهم ترين داليل حفاظت از محيط زيست 
از ديدگاه دانش آموزان به  ترتيب اولويت انتخاب آنان است. اولويت 
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تصویر 1. ميزان آگاهی دانش آموزان از تعريف »محيط زيست«.

تصویر 3. ميزان دانش محيط زيستی دانش آموزان حاصل از آموزش در مدرسه. تصویر 2. داليل حفاظت از محيط زيست از ديدگاه دانش آموزان.
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صفر در سؤال ها نشان دهنده انتخاب نکردن آن گزينه است. اعداد 
1 تا 5، اهميت و ترتيب انتخاب آن گزينه توسط دانش آموزان را 
نشان می دهد. ميزان آگاهی دانش آموزان نسبت به دانش محيط 
از آموزش در مدرسه درباره بحث های مختلف  زيستی حاصل 
محيط زيست بر اساس اولويت پاسخ آنان در تصوير شماره 3 
بيشترين  دانش آموزان  از  درصد   32/85 است.  شده  مشخص 
مبحث آموخته شده درباره محيط زيست را حيوانات و گياهان، 
28/92 درصد بازيافت مواد و زباله، 13/48 درصد قطع درختان 
و از بين بردن جنگل ها، 12/82 درصد آلودگی های آب و خاک و 

9/94 درصد آلودگی هوا دانسته اند. 

تصوير شماره 4 ميزان آگاهی دانش آموزان از عوامل آلودگی 
محيط زيست را به  ترتيب اولويت آنان نشان می دهد. 34/8 درصد 
از دانش آموزان ريختن زباله در خيابان و مدرسه، 26/43 درصد 
از دانش آموزان استفاده از وسايل نقليه فرسوده و قديمی، 26/43 

درصد از دانش آموزان ريختن زباله در رودخانه ها و درياها و 8/37 
درصد از دانش آموزان استفاده از کودها و آفت کش های شيميايی 
را عامل آلودگی محيط زيست می دانند. همچنين 1/16 درصد از 
دانش آموزان هيچ عاملی را باعث آلودگی محيط زيست نمی دانند. 
با اندکی درنگ در اين پرسش و بررسی پاسخ های دانش آموزان 
ابتدايی، چنين به  نظر می رسد که محيط زيست آن ها شامل 
بنابراين  دارند.  بيشتری  رفت و آمد  آن  در  که  است  منطقه ای 
مهم ترين عامل آلودگی محيط زيست از نظر آن ها کثيف کردن 
محل رفت و آمد روزانه است و اهميت گزينه های مهمی مانند 
استفاده از وسايل نقليه فرسوده که عامل اصلی آلودگی هوا در 
کالن شهرها به  شمار می آيد و همچنين ريختن زباله در رودخانه ها 
و درياها و استفاده از کودها و آفت کش های شيميايی که موجب 
در  می شود  آبی  طبيعی  اکوسيستم های  در  تعادل  از بين رفتن 

اولويت های بعدی دانش آموزان قرار دارد. 

تصوير شماره 5 سطح دانش دانش آموزان از مضرات سيگار 
را به  ترتيب اولويت مشخص می کند. به منظور سنجش ميزان 
آگاهی دانش آموزان از مضرات سيگار، از آن ها خواسته شد که 
بود:  بدين شرح  پاسخ ها  کنند.  اولويت بندی  را  سيگار  مضرات 
38/3 درصد داشتن مقدار زيادی مواد آلوده کننده هوا در سيگار، 
30/4 درصد  مسموم شدن پرندگان و حيوانات، 13/74 درصد 
از بين رفتن جنگل ها برای تهيه سيگار و 10/6 درصد زمان زياد 
برای تجزيه شدن در طبيعت را بيشترين آسيب بر محيط زيست 
دانسته اند. 3/01 درصد از دانش آموزان معتقد بودند سيگار هيچ 

ضرری برای محيط زيست ندارد.

صرفه جويی  درباره  دانش آموزان  توصيه های   6 شماره  تصوير 
در مصرف آب را به ترتيب اولويت نشان می دهد. 70/3 درصد از 
دانش آموزان مهم ترين توصيه خود را برای صرفه جويی در مصرف 
آب، باز نگذاشتن مداوم شير آب هنگام مسواک زدن، 11/4 درصد  
باز نگذاشتن مداوم شير آب هنگام حمام کردن در فاصله بين شستن 
سر و بدن، حدود 10 درصد استفاده از آب پاش را به  جای استفاده 

تصویر 6. توصيه های دانش آموزان در صرفه جويی مصرف آب.تصویر 5. ميزان آگاهی دانش آموزان از مضرات سيگار.

تصویر 4. ميزان آگاهی دانش آموزان از عوامل آلودگی محيط زيست.
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از شلنگ برای آب دادن به درختان و درختچه ها و گل ها و حدود 
4 درصد باز نگذاشتن مداوم شير آب هنگام استفاده از دستشويی 
را بيان کرده اند. 1/4 درصد از دانش آموزان نيز عقيده داشتند که 

صرفه جويی در مصرف آب تأثيری در حفظ محيط زيست ندارد. 

از  دانش آموزان  آگاهی  ميزان  نشان دهنده    7 شماره  تصوير 
خصوص  در  است.  اولويت  ترتيب  به  آفت کش ها  آسيب های 
آسيب های آفت کش ها، 40 درصد از دانش آموزان اعتقاد داشتند 
که بيشترين آسيب آفت کش ها به محيط زيست، مسموم شدن 
دانش آموزان  از  درصد   18/8 انسان هاست.  و  حيوانات  مرگ  و 
آزاد کردن  را  زيست  محيط  به  آفت کش ها  آسيب  بيشترين 
مواد شيميايی مضر به رودخانه ها می دانستند. 18/7 درصد از 
محيط  به  آفت کش ها  آسيب  درباره  اطالعی  نيز  دانش آموزان 
که  بودند  معتقد  دانش آموزان  از  درصد   16 نداشتند.  زيست 
بيشترين آسيب آفت کش ها به محيط زيست کاهش حيوانات و 
گياهان است. 13 درصد از آن ها معتقد بودند که بيشترين آسيب 

آفت کش ها به محيط زيست، آلودگی خاک است. 

تصوير شماره 8 ديدگاه و نگرش دانش آموزان به فوايد حيوانات 
دانش آموزان  از  نشان می دهد. 61/52 درصد  اولويت  ترتيب  به     را 
غيره،  و  گوشت  پنير،  شير،  مانند  حيوانات  از محصوالت  استفاده 
15/96 درصد زيبايی طبيعت با وجود حيوانات، 9/55 درصد نظم و 
تعادل در طبيعت به وسيله حيوانات، 4/97 درصد استفاده از حيوانات 
در روستاها را اولويت نخست خود انتخاب کردند. 4/45 درصد از 
دانش آموزان در اين زمينه اظهار بی اطالعی کردند. نتايج به دست آمده 
گويای آن است که اکثر دانش آموزان مقطع ابتدايی از فوايد حيوانات 
اطالعات کافی ندارند و تنها به حيوانات برای رفع احتياجات روزمره 
خود می نگرند. ازاين رو هنگامی که از حيوانات و فوايد آن ها سخن 
فوايد  از  و  آن هاست  مدنظر  اهلی  حيوانات  بيشتر  می آيد  به ميان 

حيوانات وحشی و وجود آن ها در طبيعت بی اطالع هستند. 

از  دانش آموزان  آگاهی  ميزان  نشان دهنده    9 شماره  تصوير 
مشکالت مردم به علت صرفه جويی نکردن است. درباره مشکالت 
دانش آموزان  از  درصد   34 آب،  مصرف  در  صرفه جويی نکردن 
جيره بندی آب، 22 درصد کمبود آب برای آيندگان، 7 درصد 
بيماری های  بروز  نابودی طبيعت و حيات وحش و 16 درصد 
مختلف را مهم ترين مشکالت صرفه جويی نکردن در مصرف آب 
اين  در  آگاهی  به کسب  دانش آموزان  از  درصد  دانسته اند. 13 
زمينه تمايلی نداشتند. تصوير شماره 10 نشان دهنده  ميزان اعتقاد 
دانش آموزان به اين نکته است که حيوانات هم مانند انسان ها حق 
زيستن دارند. بيشتر افراد برای حيوانات نيز مانند انسان ها حق 
حيات قائل هستند و درنتيجه با شکار حيوانات مخالفت می کنند. 

از  دانش آموزان  آگاهی  ميزان  نشان دهنده    11 شماره  تصوير 
از  درصد   58 حدود  زمينه  اين  در  است.  مواد  بازيافت  معنای 
دانش آموزان از معنای بازيافت مواد آگاهی داشتند. حدود 25 درصد 
تعريف درستی از بازيافت مواد ارائه ندادند. حدود 14 درصد در اين 
زمينه آگاهی نداشتند و حدود 7 درصد به اين سؤال پاسخ ندادند. 
حدود 14 درصد از وظيفه  ماشين بازيافت اطالع داشتند. تعدادی از 

تصویر 7. ميزان آگاهی دانش آموزان ازآسيب های آفت کش ها.

تصویر 9. ميزان آگاهی دانش آموزان از مشکالت عدم صرفه جويی.

تصویر 8. فوايد حيوانات از ديدگاه دانش آموزان.    
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دانش آموزان که تعريف بازيافت مواد را می دانستند، ماشين بازيافت 
را نمی شناختند. اين امر می تواند به  دليل نبود اطالع رسانی درست 
و کمبود آن ها در شهر باشد. تصوير شماره 12 ميزان تأثير گذاری 
پرسش ها و مصاحبه هاي تحقيق حاضر را در روند بهبود آگاهی 

محيط زيستی دانش آموزان از ديدگاه خودشان نشان می دهد.

دانش آموزان در پاسخ به اين پرسش که عالقه مند هستند تا چه 
موارد ديگری درباره محيط زيست به آن ها آموزش داده شود، موارد 
زير را بيان کرده اند: 39/79 درصد از دانش آموزان بيان کردند که 
درباره دريا و محيط زيست آن عالقه بيشتری به يادگيری دارند. 
23/69 درصد درباره حيات وحش، 11/78 درصد درباره جنگل، 
11/38 درصد در خصوص آلودگی آب و خاک و 10/6 درصد از 
دانش آموزان درباره آلودگی هوا عالقه بيشتری به يادگيری داشتند. 

همان طور که مشاهده می شود مباحث آلودگی کمتر کانون توجه 
به دانستن درباره  بيشتر  بوده است و دانش آموزان  دانش آموزان 
طبيعت بکر تمايل داشتند. اگر دانش آموزان درباره طبيعت دانش 
ارزش  آلودگی  به  مربوط  مباحث  برای  بايد  باشند  داشته  کافی 
توجه  کانون  که  طبيعت  آلودگی،  با  زيرا  شوند،  قائل  بيشتری 
آن هاست در آينده ای نه چندان دور از بين خواهد رفت. بنابراين 
درباره آموزش محيط زيست اين نتيجه به  دست می آيد که دانش 
کودکان امروز درباره عوامل نابودی محيط زيست کافی نيست و 
با توجه به عالقه ای که آن ها در خصوص طبيعت از خود نشان 
می دهند می توان آن ها را نسبت به عوامل نابودی طبيعت آگاه کرد. 

پيشنهاد می شود مباحثی درباره تاريخ طبيعت در گذشته و 
حال تهيه شود و به دانش آموزان مقطع دبستان آموزش داده 
شود تا آن ها متوجه نابودی طبيعت شوند و در حفظ طبيعت 
کوشاتر باشند. در ضمن اين احتمال وجود دارد که مباحثی مثل 
آلودگی، مفاهيم تلخ و ناگواری در ذهن دانش آموز به  وجود آورد 
و باعث شود آن ها عالقه چندانی به دانستن بيشتر درباره آلودگی 
از خود نشان ندهند و بيشتر به مفاهيم زيبا و مثبت بينديشند و 

عالقه مند به يادگيری درباره آن باشند. 

تصوير شماره 13 اولويت عالقه مندی دانش آموزان به يادگيری 
بيشتر درباره بخش های مختلف محيط زيست را نشان می دهد. 
با  با توجه به عالقه چشمگير دانش آموزان به گياهان می توان 
آموزش به آنان از تخريب پوشش گياهی جلوگيری کرد. تصوير 
شماره 14 ميزان عالقه دانش آموزان به گياهان را نشان می دهد. 
تصوير شماره 15 فعاليت های گروه های حامی محيط زيست در 
مدارس دو شهرستان را نشان می دهد. )توضيح تصوير شماره 15 
در قسمت ميزان آموزش مدرسه به دانش آموزان درباره حفاظت 

از محيط زيست ذکر شده است.( 

با افزايش ارتقای کيفيت برنامه های آموزشی رسانه ها در زمينه 
لزوم حفاظت از محيط زيست، آمار عالقه مندان به شرکت در 

تصویر 12. ميزان تأثير گذاری پرسش نامه تحقيق حاضر در روند بهبود آگاهی 
محيط زيستی دانش آموزان از ديدگاه خودشان.
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تصویر 11. ميزان آگاهی دانش آموزان از معنای بازيافت مواد.
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تصویر 10. ميزان اعتقاد دانش آموزان به اين نکته که حيوانات هم همانند ما 
انسان ها حق زيستن دارند.
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تصوير  يافت.  خواهد  افزايش  زيست بان  و  محيط يار  طرح های 
شماره 16 ميزان عالقه مندی دانش آموزان به شرکت در طرح 
تصوير شماره 17  نشان می دهد.  را  محله  و  محيط يار مدرسه 
ميزان عالقه مندی دانش آموزان به داشتن درسی با عنوان محيط 
زيست را نشان می دهد. 60/47 درصد از دانش آموزان عالقه مند 
به داشتن درسی با عنوان محيط زيست بودند، 5/49 درصد نيز 
مخالف اين موضوع بودند و 33/76 درصد به اين پرسش پاسخ 
ندادند. تصوير شماره 18 ميزان دسترسی دانش آموزان به فضای 
سبز در منازل خود را نشان می دهد. بيشتر دانش آموزان در منزل 

به گياهان و فضای سبز دسترسی داشتند. 

بيشترين فعاليتی که در مدارس منطقه مطالعه شده انجام شده 
است، برگزاری نمايشگاه مرتبط با محيط زيست است و به  گفته  
فعاليت هايی  گذشته  سال  در  شهرداری  معلمان،  و  دانش آموزان 
زباله،  بازيافت  درباره  آموزش هايی  مستند،  )پخش  زمينه  اين  در 
تدريس کتاب شهر بهشت و غيره( انجام داده است. فعاليت های 
ديگر به ترتيب اولويت انتخاب دانش آموزان بدين شرح است:31/93 
درصد از دانش آموزان برگزاری نمايشگاه مرتبط با محيط زيست 
را به عنوان اولويت نخست فعاليت های مرتبط با محيط زيست در 
برگزاری  دانش آموزان  از  درصد  کرده اند. 23/95  انتخاب  مدارس 
اردو در طبيعت، 11/91 درصد از دانش آموزان پخش بورشورهايی 
در خصوص محيط زيست، 11/38 درصد از دانش آموزان برگزاری 
دانش آموزان  از  زيست، 4/45درصد  محيط  پاک سازی  مسابقات 
پخش فيلم ها و مستندهايی از طبيعت و حيات وحش را اولويت 
نخست فعاليت های مرتبط با محيط زيست در مدارس بيان داشته اند.

SPSS تحلیل های استنباطی داده ها با استفاده از نرم افزار

 برای محاسبه پايايی و روايی نتايج پرسش نامه از روش آلفای 
مقبولی  اعتبار  طراحی شده  پرسش نامه  شد.  استفاده  کرونباخ 
نظر  در   0/05 صفر  فرض  پذيرش  سطح  آزمون ها  در  داشت. 
گرفته شد )a≥0/05(. با تحليل و تفکيک و طبقه بندی داده ها در 

گروه های دانش محيط زيستی، عالقه به محيط زيست، دسترسی 
عملی به محيط زيست در نرم افزار SPSS، پاسخ های دانش آموزان 
به  صورت خوب، متوسط و ضعيف گزارش شد که با توجه به 

فرضيات تحقيق نتايج زير به  دست آمد:

نتايج به دست آمده از آزمون کروسکال واليس نشان داد با توجه 
به جدول و ميانگين رتبه ها سطح چهار و پنج تحصيالت اختالف 
زيادی دارند، يعنی بين سطح چهار تحصيالت که زيرديپلم و سطح 
پنج تحصيالت که بی سواد است از نظر دانش اختالف بيشتری 
وجود دارد. در بررسی سطح دانش عمومی محيط زيست با سطح 
تحصيالت خانواده اين نتايج به  دست آمد: در جدول شماره 1 و 
2 سطوح تحصيالت خانواده از نظر دانش محيط زيستی بررسی و 
آزموده شد و با در نظر گرفتن سطح معنی داری a≥0/05( 0/05( و 
سطح پذيرش فرض صفر، 0/28 به  دست آمد. فرض صفر بيانگر 
يکسانی دانش عمومی در سطوح مختلف تحصيالت خانواده است 
که مقبول بود، يعنی سطوح مختلف تحصيالت خانواده از نظر 

دانش عمومی  با هم تفاوت معنی داری ندارند.

در جدول شماره 3 و 4 دانش محيط زيست از لحاظ عالقه به 

مورد  در  بيشتر  يادگيری  به  دانش آموزان  عالقه مندی  ميزان   .13 تصویر 
بخش های مختلف محيط زيست.

تصویر 15. فعاليت های گروه های حامی محيط زيست در مدارس ابتدايی مشهد.

تصویر 14. ميزان عالقه دانش آموزان به انواع گياهان.
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 Sig.=0/003 محيط زيست مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. مقدار
به  دست آمد. با توجه به ميانگين رتبه ها ميان سطوح يک و سه 
دانش اختالف زيادی وجود دارد. با توجه به سطح پذيرش فرض 
بر  مبنی  را  صفر  فرض  است،   Asymp Sig.=0/003 که صفر 
يکسان بودن سطح دانش محيط زيستی از نظر عالقه رد می کند، 
يعنی بين سطوح مختلف دانش و عالقه ارتباط معناداری وجود 
دارد. اين بدان  معناست که با افزايش دانش، عالقه دانش آموزان 
و 6  بيشتر می شود. در جدول شماره 5  به آن مبحث  نسبت 
دسترسی به محيط زيست از لحاظ عالقه به محيط زيست مورد 

بررسی و آزمون قرار گرفت. با توجه به اينکه Sig.=0/010 به 
 دست آمد، بين سطوح مختلف دسترسی به محيط زيست از نظر 

عالقه تفاوت معناداری وجود دارد.

داده های جدول شماره 7 بيانگر آن است که ميانگين عالقه 
به محيط زيست به طورکلی برای دو شهرستان طرقبه و شانديز 
به ترتيب 4/23 و 4/54 است. آزمون آماری تی نشان می دهد 
بين عالقه  محيط زيستی دانش آموزان و شهرستان محل سکونت 
محيط  عالقه   به طوری که  دارد،  وجود  معنی داری  تفاوت  آن ها 
زيستی دانش آموزان شانديز بيشتر از دانش آموزان طرقبه است. بر 

جدول 1. تحصيالت خانواده از نظر دانش محيط زيست.

میانگین رتبه  ها تعداد افراد کد تحصیالت سطوح تحصیالت

275/33 13 1 باالتر از لیسانس

267/02 20 2 لیسانس

283/52 40 3 دیپلم و فوق دیپلم

266/50 25 4 زیردیپلم

312/00 2 5 بی سواد

100 مجموع

تصویر 18. ميزان دسترسی دانش آموزان به فضای سبز در منازل شان.
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يار  محيط  طرح  در  شرکت  به  دانش آموزان  عالقه مندی  ميزان   .16 تصویر 
مدرسه و محله.
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تصویر 17. ميزان عالقه مندی دانش آموزان نسبت به داشتن درسی با عنوان 
محيط زيست. 
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اساس نتايج موجود در جدول شماره 8 ميان متغيرها رابطه مثبت 
معنی داری وجود دارد، يعنی هرچه ميزان دانش محيط زيستی 
دانش آموزان بيشتر باشد، عالقه به محيط زيست بيشتر می شود و 

درنتيجه تمايل به حفظ محيط زيست بيشتر می شود.

5. بحث و نتیجه گیری

فرزندان  فردای  آينده  و  امروز  آرمان  پايدار،  زيست  محيط 

ماست. به منظور رسيدن به اين هدف نياز است آگاهی مسائل 
زيستی  و حساسيت محيط  داده  افزايش  افراد  زيستی  محيط 
بهبود بخشيده شود. در اين تحقيق ميزان آگاهی دانش آموزان 
ابتدايی به عنوان بازيگران فردای جامعه و نوع نگرش )عالقه( 
آنان نسبت به طبيعت بررسی شد. برای رسيدن به اين هدف نياز 
بود تا مشخصات جامعه هدف به خوبی بيان شود و رابطه ويژگی

 های ذاتی جامعه هدف با متغيرهای تحقيق بررسی شود. نتايج 

جدول 2. آزمون های آماری a و b تحصيالت خانواده از نظر دانش محيط زيست.

دانش محیط زیستی متغیر مستقل

5/043 Chi-square

4 df

0/283 Asymp Sig.

a: آزمون کروسکالواريس، b: متغير گروهی )تحصيالت خانواده(.

جدول 3. دانش محيط زيست از لحاظ عالقه به محيط زيست.

میانگین رتبه ها تعداد افراد دسترسی به محیط زیست

278/31 15 کم

342/11 12 متوسط

329/70 73 زیاد

100 کل

جدول 4. آزمون های آماری a و b دانش محيط زيست از لحاظ عالقه به محيط زيست.

عالقه به محیط زیست متغیر مستقل

9/115 Chi-square

2 df

0/010 Asymp Sig.

a: آزمون کروسکالواريس، b: متغير گروهی )دانش محيط زيست(.

جدول 5. دسترسی به محيط زيست از نظر عالقه به محيط زيست.

میانگین رتبه ها تعداد افراد دانش محیط زیست

326/22 12 ضعیف

385/06 87 متوسط

533/00 1 خوب

100 کل
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جدول 6. آزمون های آماری a و b دسترسی به محيط زيست از نظر عالقه به محيط زيست.

عالقه به محیط زیست متغیر مستقل

11/540 Chi-square

2 df

0/003 Asymp Sig.

a: آزمون کروسکالواريس، b: متغير گروهی )دسترسی به محيط زيست(.

حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است که تحصيالت دانشگاهي 
والدين نقش مؤثری در دانش عمومی دانش آموزان ندارد. ازاين رو 
برای افزايش دانش محيط زيستی عالوه بر دانش آموزان بايد 
به خانواده هاي تحصيل کرده نيز آموزش داد. می توان گفت در 
تحصيالت دانشگاهی، فقر اطالعات و دانش محيط زيستی وجود 
دارد. بنابراين بايد با جايگزين کردن مطالب محيط زيستی مؤثرتر 

و کارآمدتر اين فقر اطالعاتی را جبران کرد. 

اين يافته نتايج تحقيقي در ترکيه که آگاهی محيط زيستی را 
(Oz-  برای دانش آموزان و مردم جامعه الزم می داند تأييد مي کند

 (men & Karamustafaoglu, 2006. بهتر است برنامه های آموزشی 
به  گونه اي باشد که دانش آموزان در کنار خانواده باشند. نتايج 
بررسي دانش آموزان متوسطه تهران گويای اين است که بين 
متغير مستقل تحصيالت والدين با متغير وابسته ميزان آگاهي 
دارد  وجود  معنی داری  رابطه  زيست  محيط  به  دانش آموزان 
تحقيق  درحالي که   ،(Mirdamadi & Bagheri Varkaneh, 2010)

حاضر در سطح دانش آموزان ابتدايي اين ارتباط معني داری را 
نشان نداد. همچنين ميان سطوح مختلف دانش و عالقه ارتباط 
معناداری وجود دارد، يعنی با افزايش دانش، عالقه دانش آموزان 
نسبت به آن مبحث بيشتر می شود. اين يافته نتايج بررسي 
جوکار و ميردامادي )1389( را تأييد مي کند و نشان مي دهد که 
بين متغيرهاي ميزان آگاهي از مسائل محيط زيستی و عالقه و 

نگرش با متغير ديدگاه دانش آموزان نسبت به حفاظت از محيط 
زيست رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بنابراين با افزايش 
عالقه به محيط زيست، ديدگاه دانش آموزان نسبت به حفاظت 

محيط زيست مثبت تر خواهد بود. 

تحقيق حاضر نتايج اُزون )2009( و ينيس و همکاران )2008( 
را تأييد مي کند که بيان کردند با افزايش دانش، عالقه و حساسيت 
دانش آموزان نسبت به حفظ محيط زيست بيشتر می شود. با 
توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق، با افزايش دسترسی 
افزايش  دانش آموزان به محيط زيست می توان عالقه آن ها را 
داد. شهرداری می تواند با افزايش بوستان ها و توجه بيشتر به 
زيباسازی طبيعی شهر و برگزاری مراسم، همايش ها، نمايشگاه ها 
و برنامه های مهيج ازجمله مسابقات مرتبط با محيط زيست در 
بوستان ها و آشنا کردن کودکان از راه های مختلف مانند تبليغات 
محيطی با جاذبه های محيط زيستی )گياهان، پارک های طبيعی، 
حيوانات و غيره( نقش بسزايی در عالقه مند کردن دانش آموزان به 

محيط زيست داشته باشد. 

با توجه به اينکه افزايش اطالعات و دانش محيط زيستی، 
عالقه دانش آموزان به محيط زيست را افزايش می دهد )نگرش 
ارگان های  می بخشد(.  ارتقا  را  دانش آموزان  زيستی  محيط 
مختلف نيز بايد تمهيداتی انجام دهند تا بتوان دانش محيط 
زيستی را در دانش آموزان تقويت کرد. برای مثال، صداوسيما با 

جدول 7. تفاوت ميانگين عالقه به محيط زيست در دو شهرستان.

سطح معنی داریمقدار آزمون tمیانگینمتغیر مستقل

4/23طرقبه
7/0080/075

4/54شاندیز

جدول 8. رابطه  ميان دانش با عالقه  به محيط زيست.

سطح معنی داریمقدار آزموننام آزمون آماریمتغیر مستقل

0/50/008ضریب همبستگی پیرسوندانش
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686

فصلنامه پژو  هش های روستاییزمستان 1395. دوره 7. شماره 4

توليد و پخش پويانمايي )انيميشن(، کارتون، آواهای شاد کودکانه 
و غيره؛ آموزش وپرورش با برگزاری مسابقات و نمايشگاه هايی در 
ارتباط با محيط زيست در سطح ناحيه، شهر، استان و کشور و 
تشويق دانش آموزان به تهيه روزنامه های ديواری و ارائه  نقاشی ها و 
مقاالت مرتبط با محيط زيست و سازمان حفاظت محيط زيست با 
همکاری با صداوسيما و آموزش وپرورش نقش بسزايی در اين مهم 
به  عمل می آورند. بنابراين آموزش وپرورش می  تواند با طرح ريزی 
محتوای آموزشی مناسب اين گروه سنی سبب شکل گيری نگرش 
)عالقه( مناسب نسبت به طبيعت شود. با توجه به ويژگی خاص 
اين مقطع سنی مبنی بر به ثبات رسيدن عاليق فرد و رسيدن 
به مرحله آزادی و تصميم  گيری، هدف آرمانی محيط زيست که 

همان توسعه پايدار است تا اندازه  ای محقق خواهد شد. 

در اين تحقيق بی تفاوتی نوع نگرش )عالقه( مناسب نسبت 
به طبيعت دانش آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايی با محتوای 
آموزشی سنجيده شده است. اگرچه نحوه آموزش معلم در اين 
پايه  ها تأثير گذار است، با توجه به تغييرات نظام آموزشی مبنی 
بر تکيه بر دانش آموز محوری و منسوخ شدن نظام معلم محوری 
اين موضوع که کودک در سنين ده و  به  با توجه  و همچنين 
يازده سالگی نيازمند آزادی، فعاليت و تصميم گيری است، بنابراين 
از نظر محققان اين متغير )نحوه آموزش و معلم( تأثير چندانی 
نخواهد داشت، ولی می  تواند در تحقيقات آتی به کار گرفته شود و 
معناداری متغير نگرش )عالقه( مناسب نسبت به طبيعت و دانش 
محيط زيستی با متغير نحوه آموزش و معلم آزموده شود. برای اين 
کار به تحقيق ديگری نياز است که فرصت پرداختن به آن در اين 
نوشتار وجود ندارد. در اين تحقيق سعی شد تا با تجزيه و تحليل 
آماری متغيرهای تحقيق، برای تحقيقات آتی مبنايی به  دست آيد. 
به محققان ديگر توصيه می  شود با استفاده از روش  هايی مثل بازی 

با کودکان، دانش و نوع نگرش محيط زيستی آنان را بسنجند.
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