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ABSTRACT
Three main components to measure the effectiveness of environmental education are knowledge, interest and behavior. Environmental knowledge and interest are known as affecting factors on environmental 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 students. 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' education and students' educational level bear no relation to dependent variables of students' environmental 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.

Extended Abstract

A

1. Introduction

pproximately the most publications of
environmental education contain environmental interest. No wonder, the relation
between environmental interest and environmental 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 component approach, the distinction between cognitive, affective, 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. Originally, all three environmental interest components affect
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knowledge and are used in parallel to predict environmental 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 toward the environment, interests toward environmental
behavior and the environmental paradigm) in a general
framework, this framework includes at least three components: actual knowledge about the environment, social
and moral values regarding the environment, and environmental 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 between actual knowledge and behavior knowledge is mediated as well. Moreover, subjective norms or leastwise
one value of the norms are also interceded by the goal;
therefore they predict behavior indirectly. If environmental 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 interest, this knowledge should not strongly be related with
environmental behavior due to the fact that its effect is
mediated both by environmental interest and environmental 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 environment related to environmental behavior. It is a common issue in the environmental domain that one type of
environmental behavior is affected by environmental interest, 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 significant relationship with students' interest in nature. 2)
Access to natural areas that affect students' interest. Unfortunately, investigations for environmental education
in general and environmental education for students and
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their knowledge and interests specifically has not been
done in our country.
This report was conducted by 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.
In an attempt to assess the students' tendency toward participation 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 estimate 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' education and students' educational level bear no relation to
dependent variables of students' environmental 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.

4. Discussion
There is a significant relationship between the independent variable of environmental knowledge and dependent
variables of interest and environmentally friendly interest. 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 environmental interest and environmental behavior by using
a general environmental behavior measure assessing behavior by means of behavior difficulties and behavior tendencies. The relation between general interest and general
behavior should be compatible with ideologically distinct
groups of people.
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه برنامهریزی مدیریت و آموزش محيط زيست ،دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2استادیار ،گروه برنامهریزی مدیریت و آموزش محيط زيست ،دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3استادیار ،گروه محیط زیست ،دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.
 .4کارشناس ،گروه محیط زیست ،دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.
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سه رکن اصلی سنجش اثرگذاری آموزش محیط زیست ،دانش و نگرش و رفتار است .دانش و نگرش محیط زیستی به عنوان عوامل مؤثر
بر اقدام و رفتارهای محیط زیستی شناخته میشوند .بنابراین ،سنجش دانش و نگرش محیط زیستی ازجمله ابزارهایی است که در تحلیل
رفتار سازگار با طبیعت راهگشاست .امروزه در کتابهای درسی مقطع ابتدایی سعی شده است مفاهیم محیط زیست به صورت ضمنی در
حافظه دانشآموز قرار گیرد .ضرورت سنجش کارایی این موضوع سبب شکلگیری این پژوهش شد .اين پژوهش به بررسي میزان دانش
و عالقه دانشآموزان (نگرش محیط زیستی) مقطع ابتدايي شهرستانهای طرقبه و شاندیز در ارتباط با محیط زیست میپردازد .تحقیق
حاضر به روش توصيفيتحليلي اجرا شد .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه سنجش عالقه و دانش محیط زیستی بود .در این تحقیق
شش مدرسه ابتدایی به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شد که شامل  100دانشآموز بودند .نتايج پژوهش گوياي اين است كه بین
متغیرهاي مستقل تحصیالت والدين و پايه تحصيلي دانشآموزان با متغیر وابسته میزان دانش محيط زيستي دانشآموزان رابطه معناداری
وجود ندارد .درحالیکه بين متغير مستقل دانش محيط زيستي با متغير وابسته عالقه به محيط زيست ارتباط معناداري وجود دارد.

 .1مقدمه
هدف بنیادین آموزش محیط زیست ،انجام اقداماتی با هدف
یافتن راهحلهای محیط زیستی است ( .)UNESCO, 1978دانش
و نگرش محیط زیستی به عنوان عوامل مؤثر بر اقدام و رفتارهای
محیط زیستی شناخته شدهاند (Elaim & Trop, 2012; Jensen,
2002; Kaiser, Wölfing, & Fuhrer, 1999; Newhouse, 1990; Pooley

)  .& O’Connor, 2000با وجود اینکه دانش و نگرش محیط زیستی
افراد میتواند از طریق آموزش محیط زیست تحت تأثیر قرار
گیرد ،این دو شاخص بهتنهایی نمیتوانند رفتارهای مسئوالنه
محیط زیستی را شکل دهند ) .(Heimlich & Ardoin, 2008برای

شکلگیری رفتار ،از دانش به نگرش و رفتار روندی خطی وجود
دارد که از طریق بهکارگیری انواع مختلفی از مدلهای رشتههای
بهداشت ،ارتباطات و روانشناسی روند آموزش محیط زیست
هدایت میشود .مدلهای هدایتگر اقدامات فعلی آموزش محیط
زیست معموالً شامل دانش و نگرش محیط زیست با مجموعه
گستردهتری از متغیرهای جمعیتشناختی ،روانی ،اجتماعی و
عوامل خارجی است .خالصهای از این مدلها در تحقیقات آردون
و همکاران ( ،)2013هملیچ و آردون ( )2008و یاکوبسون و
مکداف و مونری ( )2006یافت میشود.
بسیاری از انسانها پس از آگاهی از ارزش منابع طبیعی
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و محیط زیست ،ب ه نحو شایستهای از تخریب آن جلوگیری
میکنند .ازاینرو آگاهسازی عمومی و آموزشی جامعه درباره
ارزش و اهمیت محیط زیست امری ضروری اس ت �(United Na
) .tions, 2002بهنظر میرسد گرایش به انطباق با محیط زیست
به عنوان مجموعهای از ارزشهای جهانی اخیرا ً مقبولیت زیادی
به دست آورده است و عالقه به محیط زیست به طور درخور
توجهی در  20سال گذشته افزایش یافته است (Tayci & Uysal,
) .2012فعالیتهای محیط زیستی و عالقه به محیط زیست در
قرن گذشته الگوی عالق ه دورهای را با پیشرفت فناوری افزایش
مشکالت محیط زیستی و شکلگیری واکنشهای اجتماعی
نشان میدهد ).(LePoire, 2006
مهمترین فرضیاتی که در این تحقیق بررسی شده است
عبارتند از :دانش عمومی محیط زیست که با عالقه دانشآموزان
به طبیعت رابطه معنیداری ندارد و میزان دسترسی به فضاهای
طبیعی که بر عالقه دانشآموزان تأثیرگذار است .متأسفانه درباره
آموزش محیط زیست بهطور عام و آموزش محیط زیست برای
دانشآموزان و بررسی میزان آگاهی و عالیق آنان بهطور خاص،
تحقیقات زیادی در کشور انجام نشده است .در اینجا به برخی از
این تحقیقات اشاره میکنیم.

 .2مروری بر ادبیات موضوع
در مقال ه یادگارزاده و سرمدی انصار ( )2013یافتهها نشان داد
عوامل شاخص در ارزشیابی برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی
شامل کلیات برنامه ،محتوا ،اهداف برنامه ،منطق برنامه ،نقش معلم،
فعالیتهای یادگیری ،سنجش ،مواد و منابع یادگیری ،مکان رخداد
برنامه ،زمان و گروهبندی است ).(Yadegarzade & Sarmadi Ansar, 2013
امین و همکاران ( )2012در مقالهای به بررسی درس محیط
زیست و سالمت پرداختند که در سال  2000در دانشگاه
کبانگسان مالزی به عنوان بخشی از دوره آموزش عمومی مطرح
شد .هدف این واحد درسی افزایش درک دانشآموزان نسبت به
واکنشهای میان انسان و طبیعت و چگونگی تأثیر این ارتباط بر
سالمت و رفاه آنان بود .یافتههای این تحقیق حاکی از آن است
که با توجه به موضوعات سالمت و محیط زیست ،سطح آگاهی و
دانش افزایش یافته اس ت �(Amin, Mahadi, Ibrahim, Yaacob, & Na
) .sir, 2012نتایج بررسی میزان آگاهي دانشآموزان دوره متوسطه
شهر تهران از حفاظت محيط زيست نشان داد میان متغیرهای
مستقل سن ،تحصیالت پدر و مادر ،استفاده از برنامههاي رادیویی،
تلویزیونی ،مطالعه مقاالت و کتابهای محیط زیستی و همچنین
شرکت در فعالیتهای مرتبط با محیط زیست ،با متغیرهای
وابسته میزان آگاهي دانشآموزان به محیط زیست رابطه
معنیداری وجود دارد ).(Mirdamadi & Bagheri Varkaneh, 2010
لیو و همکاران در پژوهش خود برخی از یافتههای جالب را که
با بسیاری از مطالعات قبلی مقایسه میشود ،تجزی هوتحلیل کردند
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و نشان دادند دادههای آنها رابطهای مثبت بین سن و نگرانی
محیط زیستی را نشان میدهد .همچنین افراد مسنتر در ایاالت
متحده نسبت به بزرگساالن جوان بیشتر نگران محیط زیست
هستند .برخالف بسیاری از تحقیقات گذشته ،این تحقیق رابطه
نگرانی مثبت آموزش محیط زیست را نشان میدهد .مطالعه
حاضر نشان میدهد در نگرانیهای محیط زیستی شهروندان
آموزش تأثیر کمی دارد ).(Liu, Vedlitz, & Shi, 2014
نتایج مقاله تاتونگ و لیوپنوانگ ( )2014نشان داد همکاری
توسعه یادگیرندهمحور در نقشه موضوعات یکپارچه آموزش برای
محیط زیست میتواند در توسعه آموزشهای محیط زیست
و حفاظت از منابع جنگلی برای جوانان کاربرد داشته باشد.
درصد زندهماندن نهالهای درخت ساج بین  27/43و 83/05
بود .بسیاری از دانشآموزان اهمیت و فایده درختان آگاه بودند.
دانشآموزان مسئولیت خود را نسبت به درختان روبهرشد ساج
افزایش دادهاند .همچنین حفاظت از منابع طبیعی (جنگل)
توسعه داده شد ).(Thathong & Leopenwong, 2014
اوزتورک ( )2012در مقالهای افزایش آگاهیهای محیط
زیستی دانشآموزان و چگونگی ساخت ابزار موسیقی با استفاده
از مواد زائد دیگر را نشان داد ) .(Ozturk, 2012هدف مقاله توری
( )2013تجزی هوتحلیل بخشهای عملی آموزش آگاهی محیط
زیستی به دانشآموزان بود که برنامه درسی رومانیایی در سطح
ابتدایی را تحت تأثیر قرار داده بود ) .(Torii, 2013از تجزی هوتحلیل
نتایج نگرش نخست (تعهد اخالقی بر اساس ترس از مجازات)
میتوان مشاهده کرد که مقدار متوسط ضرایب فردی در سطح هر
کالس محیطهای روستایی کوچک است .نتایج نگرش دوم (تعهد
اخالقی به عنوان نتیجه احترام به انسانهای دیگر) نشان میدهد
که متوسط ارزش ضرایب منطقه روستایی کوچکتر از مناطق
شهری است ) .(Torii, 2013پاکر و دیگران ( )2014نشان دادند
بازدیدکنندگان چینی در مقایسه با بازدیدکنندگان استرالیایی که
تجربه کمتر و ترس بیشتر یا تنفر از حیوانات داشتند و آگاهتر،
عالقهمندتر و درباره مسائل محیط زیستی نگرانتر بودند ،احساس
ارتباط بیشتر و دیدگاه انسانمحوران ه بیشتری نسبت به طبیعت
داشتند ).(Packer, Ballantyne, & Hughes, 2014
در مقاله سادیک ( 43 ،)2014درصد از شرکتکنندگان
دریافتند اینترنت و تلویزیون در آگاهی محیط زیستی بیشتر
مؤثر است .آنها فکر میکردند کاهش منابع طبیعی بزرگترین
مشکل جهان است ،درحالیکه شهرنشینی بزرگترین مسئله
ترکیه است .دانشجویان تربیت معلم در حد متوسطی از دانش
محیط زیستی برخوردارند و نگرش مثبتتری به محیط زیست
دارند ،اما رفتارهای محیط زیستی آنان در سطح پایینی قرار دارد
) .(Sadik & Sadik, 2014بر این اساس ،هدف تحقیق حاضر بررسی
میزان آگاهی و دانش محیط زیستی دانشآموزان و عالقه آنان
نسبت به مسائل محیط زیست است.

سنجش دانش و نگرش محیط زیستی دانشآموزان روستایی (نمونه مطالعهشده :منطقه طرقبه و شاندیز)

معرفی منطقه مطالعهشده

شهر ييالقي شانديز  1400متر از سطح دريا بلندتر است و در طول
جغرافيايي  59درجه و  17دقيقه و عرض جغرافيايي  36درجه و 23
دقيقه قرار دارد .اين شهر از شمال با ميانواليت ،از جنوب با نيشابور،
از مشرق با طرقبه و از مغرب با گلمکان و چناران مجاور است .طبق
مصوبه دولت در مهرماه  1386طرقبه و شانديز ب ه طور مشترک از
بخش به شهرستان ارتقا يافتند ).(Moshiri & Abusaeedi, 2011
معرفی شهر شاندیز

شهر شانديز با داشتن چشمهسارهاي فراوان ،باغهای گوناگون،
فضاي سرسبز و رودخانههای پرآب و زيبا چشمانداز بينظیری
دارد .صنايع دستي این شهر از قبيل وسايل پوستي و چوبي و
سوغاتيهاي ديگر و امكانات رفاهي و خدماتي بهويژه رستورانها
و مراكز تفريحي متعدد ازجمله دشت بهشت ،دهكده شانديز و
پارك جنگلي شانديز اين منطقه را بهصورت گردشگاهي مهم
درآورده است .با توجه به اين شرايط و ويژگيها و بر اساس مصوبه
هيئت وزيران ،شانديز به عنوان منطقه بينالمللي گردشگري
شناخته شده است ).(Moshiri & Abusaeedi, 2011
معرفی شهر طرقبه

شهر طرقبه یکی از مناطق یيالقی و توریستی حاشيه کالنشهر
مشهد است که طی دهههای اخير آسيبهای بسياری در برابر
سيالب دیده است .این شهر در خروجی حوضه آبخيز جاغرق
طرقبه بهشدت تحت تأثير فرایندهای زمینی رودخانهای و عوامل
انسانی است .شهر طرقبه در داخل دره طرقبه و در گودترین
بخش حوضه آبخيز طرقبه واقع شده است و از نظر توپوگرافی
و مورفولوژیکی شهر ميانکوهی محسوب میشود .هسته اوليه
شهر در حاشيه رودخانه و در بخش متراکم از تراسهای آبرفتی
شکل گرفته است .با مراحل توسعه شهری ،کانونهای جمعيتی
و سکونتگاهها بهتدریج بهسمت ارتفاعات شرقی و جنوب شرق
و ارتفاعات غربی باالدست حوضه گسترش یافتند .اقليم منطقه
نيمهخشک و سرد و ميانگين بارش ساالنه حوضه  360ميلیمتر
است .عواملی مانند مورفومتریک حوضه ،نحوه استقرار شهر طرقبه
نسبت به رودخانه اصلی منطقه و آبراههها ،قرارگيری و گسترش
توسازهای بیرویه
بخشهایی از شهر بر دامنههای پرشيب ،ساخ 
در حاشيه بستر رودخانه ،تشدید کاربری اراضی ،توسعه ناهمگون
فعاليتهای گردشگری و فضاهای یيالقی و تفرجی ،رعایتنکردن
اصول صحيح طراحی سازهها و دیگر تأسيسات در شيبها
و حاشيه رودخانه باعث شده است این شهر در معرض عوامل
مخاطرهآور ازجمله سيالب قرار گير د �(Ghanbarzadeh, Behniya
).far, Servati, Mosavi, & Noormohammady, 2016
با توجه به تخریب روزافزون محیط زیست و بیتوجهی به این
سرمایه گرانبها و لزوم ایجاد فرهنگ محیط زیستی در جامعه

زمستان  .1395دوره  .7شماره 4

باید فرهنگسازی را از پایه و اساس جامعه شروع کرد .کودکان
پایه و اساس جامعه هستند که اگر خشت اول درست نهاده شود،
دیوار آرمانی (محیط زیست سالم و توسعه پایدار) بهطور صحیح
باال خواهد رفت و کودکان ،جامعه فردا را اداره خواهند کرد .با
توجه به اینکه کودک در حدود ده سالگی ،در باالترین سطح
استدالل قرار دارد و معتقد است روابطی که بر پایه تسلط باشد
کامالً همیارانه و در ارتباط با موقعیتهای خاص است .کودک
در این مقطع سنی نیازمند آزادی ،فعالیت و تصمیمگیری است
و از اینکه والدین و مربیانش در کارهای او دخالت کنند ناراحت
میشود .بنابراین حدود سن دهسالگی دوره سرنوشتسازی برای
شکلگیری عالیق و عملکرد کودک خواهد بود (ملکی.)1387 ،
بر این اساس در این تحقیق با بررسی مشخصات کلی برنامه و
سرفصل دروس پایه چهارم و پنجم ابتدایی ،جامعه آماری همه
دانشآموزان دختر پایه چهارم و پنجم ابتدایی انتخاب شد.

 .3روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر ب ه شیوه میدانی با استفاده از پرسشنامه و
روش نمونهگیری خوشهای در سطح دانشآموزان مقطع ابتدایی
شهرستانهای طرقبه و شاندیز انجام شد .دادههای پژوهش
با نرمافزارهای اکسل و  SPSSتجزی هوتحلیل شد .به منظور
پاسخگویی به پرسشها و فرضیههای مطرحشده ،نخست با
استفاده از مطالعه نظری محیط آموزش ابتدایی ،رسالتهای
کلی آموزش ابتدایی ،آموزش ابتدایی ایران ،سیر تحول برنامهها و
رویکردها ،نقاط قوت و ضعف آنها و جهتگیریهای برنامههای
درسی آموزش ابتدایی بررسی شد .سپس با استفاده از مطالعه
میدانی و تهیه پرسشنامه اطالعات جمعآوری شد .با بررسی
مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس مقطع ابتدایی ،جامعه
آماری انتخاب شد .با مراجعه حضوری به مدارس این دو
شهرستان درنهایت  100پرسشنامه بررسی شد (از طریق فرمول
کوکران حجم نمونه  95ب ه دست آمد که برای افزایش اطمینان
 100پرسشنامه تهیه شد) .برای محاسبه روایی پرسشنامهها از
نظرات تعدادی از اعضای هیئتعلمی دانشکدههای منابع طبیعی
و محیط زیست و علوم تربیتی و روانشناسی ،کارشناسان سازمان
حفاظت از محیط زیست و آموزشوپرورش ،صاحبنظران حوزه
آموزش و محیط زیست و روانشناسی کودکان استفاده و روایی
پرسشنامه از سوی آنان تأیید شد .برای محاسبه پایایی نتایج
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .بر این اساس
ضریب محاسبهشده حدود  0/8بود که نشاندهنده ارتباط خوب
سؤالهای پرسشنامه است.

 .4يافتهها
شناسایی ویژگیهای فردی و اجتماعی دانشآموزان

بر اساس آزمون آلفای کرونباخ ،ضریب محاسبهشده حدود
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بر اساس تصویر شماره  1درباره میزان آگاهی دانشآموزان
نسبت به تعریف محیط زیست میتوان گفت  56/15درصد از
افراد با بیشترین فراوانی بهدرستی بیان کردهاند که محیط زیست
مجموعه عوامل زنده و غیرزنده است که با یکدیگر مرتبط هستند.
 3/7درصد با کمترین فراوانی اظهار کردهاند که محیط زیست،
محیطی است که فقط انسانها در آن زندگی میکنند11/25 .
درصد از دانشآموزان از تعریف محیط زیست اطالعی نداشتند.
مهمترین دالیل حفاظت از محیط زیست از دیدگاه دانشآموزان
بهشرح زیر است 42/87 :درصد از دانشآموزان ،کاهش آلودگیها
(آب ،هوا و خاک) 17/12 ،درصد از دانشآموزان ،حفاظت از محیط
زیست برای دانشآموزان آینده 15/55 ،درصد از دانشآموزان،
حفاظت از حیات وحش و  14/9درصد از دانشآموزان ،جلوگیری از
گرمشدن بیش از حد کره زمین را مهمترین دلیل حفاظت از محیط
زیست میدانستند 4/7 .درصد از دانشآموزان نیز در این زمینه
اطالعی نداشتند .عالقهمندی و دانش دو مبحث مختلف هستند .در
بحث عالقهمندی ،مباحث آلودگی کمتر مرکز توجه دانشآموزان
ی که میزان دانش آنها با توجه به برنامههای آموزشی
است ،درحال 
رسانهها تا حدی پذیرفتنی است .مهمترین اولویت آنها در حفاظت
از محیط زیست ،کاهش آلودگی (آب ،هوا و خاک) بوده است .نتایج
تحقیق حاضر نشان ميدهد برنامههای آموزشی در زمینه محیط
زیست در رسانهها وجود دارد ،ولی کیفیت بیان اثرات تخریبی بر
محیط زیست و عوامل آلودگی در حال حاضر و نتایج این اثرات در
آینده مناسب نیست و توجه بیشتری در زمینه ارتقای کیفیت و
کمیت برنامههای آموزشی نیاز است.

 0/8بود و پرسشنامه طراحیشده اعتبار خوبی داشت و نتایج
حاصل نیز پایایی مناسبی داشتند .از نظر سطح تحصیالت پدر،
 30درصد از دانشآموزان با بیشترین فراوانی پدرانی با تحصیالت
دیپلم و  1/3درصد با کمترین فراوانی ،پدرانی با تحصیالت دکترا
داشتند .از نظر سطح تحصیالت مادر  34درصد از دانشآموزان
مطالعهشده در این بررسی با بیشترین فراوانی ،مادرانی با
تحصیالت دیپلم داشتند .دانشآموزان دارای مادر با تحصیالت
دکترا با  1/2درصد کمترین فراوانی را داشتند 40/18 .درصد از
دانشآموزان فرزند اول 30/36 ،درصد فرزند دوم 13/87 ،درصد
فرزند سوم و حدود  14درصد فرزندهای چهارم و چهارم به بعد
بودند 54 .درصد از دانشآموزان در خانوادههای  2تا  4نفره40 ،
درصد در خانوادههای  5تا  7نفره و 10درصد در خانوادههای
بیش از  7نفره زندگی میکردند .از نظر مالکیت مسکونی ،حدود
 72درصد از دانشآموزان در منازل آپارتمانی و حدود  20درصد
در منازل ویالیی ساکن بودند.

تصویر شماره  2بیانگر مهمترین دالیل حفاظت از محیط زیست
از دیدگاه دانشآموزان بهترتیب اولویت انتخاب آنان است .اولویت

تصویر  .2دالیل حفاظت از محیط زیست از دیدگاه دانشآموزان.

تصویر  .3میزان دانش محیط زیستی دانش آموزان حاصل از آموزش در مدرسه.

سنجش دانش و نگرش محیط زیستی دانشآموزان روستایی (نمونه مطالعهشده :منطقه طرقبه و شاندیز)
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درصد از دانشآموزان ریختن زباله در رودخانهها و دریاها و 8/37
درصد از دانشآموزان استفاده از کودها و آفتکشهای شیمیایی
را عامل آلودگی محیط زیست میدانند .همچنین  1/16درصد از
دانشآموزان هیچ عاملی را باعث آلودگی محیط زیست نمیدانند.
با اندکی درنگ در این پرسش و بررسی پاسخهای دانشآموزان
ابتدایی ،چنین ب ه نظر میرسد که محیط زیست آنها شامل
توآمد بیشتری دارند .بنابراین
منطقهای است که در آن رف 
مهمترین عامل آلودگی محیط زیست از نظر آنها کثیفکردن
توآمد روزانه است و اهمیت گزینههای مهمی مانند
محل رف 
استفاده از وسایل نقلیه فرسوده که عامل اصلی آلودگی هوا در
کالنشهرها ب ه شمار میآید و همچنین ریختن زباله در رودخانهها
و دریاها و استفاده از کودها و آفتکشهای شیمیایی که موجب
ازبینرفتن تعادل در اکوسیستمهای طبیعی آبی میشود در
اولویتهای بعدی دانشآموزان قرار دارد.
تصویر  .4میزان آگاهی دانشآموزان از عوامل آلودگی محیطزیست.

صفر در سؤالها نشاندهنده انتخابنکردن آن گزینه است .اعداد
 1تا  ،5اهمیت و ترتیب انتخاب آن گزینه توسط دانشآموزان را
نشان میدهد .میزان آگاهی دانشآموزان نسبت به دانش محیط
زیستی حاصل از آموزش در مدرسه درباره بحثهای مختلف
محیط زیست بر اساس اولویت پاسخ آنان در تصویر شماره 3
مشخص شده است 32/85 .درصد از دانشآموزان بیشترین
مبحث آموختهشده درباره محیط زیست را حیوانات و گیاهان،
 28/92درصد بازیافت مواد و زباله 13/48 ،درصد قطع درختان
و ازبینبردن جنگلها 12/82 ،درصد آلودگیهای آب و خاک و
 9/94درصد آلودگی هوا دانستهاند.
تصویر شماره  4میزان آگاهی دانشآموزان از عوامل آلودگی
محیط زیست را بهترتیب اولویت آنان نشان میدهد 34/8 .درصد
از دانشآموزان ریختن زباله در خیابان و مدرسه 26/43 ،درصد
از دانشآموزان استفاده از وسایل نقلیه فرسوده و قدیمی26/43 ،

تصویر  .5میزان آگاهی دانشآموزان از مضرات سیگار.

تصویر شماره  5سطح دانش دانشآموزان از مضرات سیگار
را بهترتیب اولویت مشخص میکند .به منظور سنجش میزان
آگاهی دانشآموزان از مضرات سیگار ،از آنها خواسته شد که
مضرات سیگار را اولویتبندی کنند .پاسخها بدینشرح بود:
 38/3درصد داشتن مقدار زیادی مواد آلودهکننده هوا در سیگار،
 30/4درصد مسمومشدن پرندگان و حیوانات 13/74 ،درصد
ازبینرفتن جنگلها برای تهیه سیگار و  10/6درصد زمان زیاد
برای تجزیهشدن در طبیعت را بیشترین آسیب بر محیط زیست
دانستهاند 3/01 .درصد از دانشآموزان معتقد بودند سیگار هیچ
ضرری برای محیط زیست ندارد.
تصویر شماره  6توصیههای دانشآموزان درباره صرفهجویی
در مصرف آب را به ترتیب اولویت نشان میدهد 70/3 .درصد از
دانشآموزان مهمترین توصیه خود را برای صرفهجویی در مصرف
آب ،بازنگذاشتن مداوم شیر آب هنگام مسواکزدن 11/4 ،درصد
بازنگذاشتن مداوم شیر آب هنگام حمامکردن در فاصله بین شستن
سر و بدن ،حدود  10درصد استفاده از آبپاش را ب ه جای استفاده

تصویر  .6توصیههای دانشآموزان در صرفهجویی مصرف آب.
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تصویر  .7میزان آگاهی دانشآموزان ازآسیبهای آفتکشها.

تصویر  .8فواید حیوانات از دیدگاه دانشآموزان.

از شلنگ برای آبدادن به درختان و درختچهها و گلها و حدود
 4درصد بازنگذاشتن مداوم شیر آب هنگام استفاده از دستشویی
را بیان کردهاند 1/4 .درصد از دانشآموزان نیز عقیده داشتند که
صرفهجویی در مصرف آب تأثیری در حفظ محیط زیست ندارد.

تصویر شماره  8دیدگاه و نگرش دانشآموزان به فواید حیوانات
را به ترتیب اولویت نشان میدهد 61/52 .درصد از دانشآموزان
استفاده از محصوالت حیوانات مانند شیر ،پنیر ،گوشت و غیره،
 15/96درصد زیبایی طبیعت با وجود حیوانات 9/55 ،درصد نظم و
تعادل در طبیعت به وسیله حیوانات 4/97 ،درصد استفاده از حیوانات
در روستاها را اولویت نخست خود انتخاب کردند 4/45 .درصد از
دانشآموزان در این زمینه اظهار بیاطالعی کردند .نتایج بهدستآمده
گویای آن است که اکثر دانشآموزان مقطع ابتدایی از فواید حیوانات
اطالعات کافی ندارند و تنها به حیوانات برای رفع احتیاجات روزمره
خود مینگرند .ازاینرو هنگامیکه از حیوانات و فواید آنها سخن
بهمیان میآید بیشتر حیوانات اهلی مدنظر آنهاست و از فواید
حیوانات وحشی و وجود آنها در طبیعت بیاطالع هستند.

تصویر شماره  7نشاندهنده میزان آگاهی دانشآموزان از
آسیبهای آفتکشها به ترتیب اولویت است .در خصوص
آسیبهای آفتکشها 40 ،درصد از دانشآموزان اعتقاد داشتند
که بیشترین آسیب آفتکشها به محیط زیست ،مسمومشدن
و مرگ حیوانات و انسانهاست 18/8 .درصد از دانشآموزان
بیشترین آسیب آفتکشها به محیط زیست را آزادکردن
مواد شیمیایی مضر به رودخانهها میدانستند 18/7 .درصد از
دانشآموزان نیز اطالعی درباره آسیب آفتکشها به محیط
زیست نداشتند 16 .درصد از دانشآموزان معتقد بودند که
بیشترین آسیب آفتکشها به محیط زیست کاهش حیوانات و
گیاهان است 13 .درصد از آنها معتقد بودند که بیشترین آسیب
آفتکشها به محیط زیست ،آلودگی خاک است.

تصویر  .9میزان آگاهی دانشآموزان از مشکالت عدم صرفهجویی.
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تصویر شماره  9نشاندهنده میزان آگاهی دانشآموزان از
مشکالت مردم به علت صرفهجویینکردن است .درباره مشکالت
صرفهجویینکردن در مصرف آب 34 ،درصد از دانشآموزان
جیرهبندی آب 22 ،درصد کمبود آب برای آیندگان 7 ،درصد
نابودی طبیعت و حیات وحش و  16درصد بروز بیماریهای
مختلف را مهمترین مشکالت صرفهجویینکردن در مصرف آب
دانستهاند 13 .درصد از دانشآموزان به کسب آگاهی در این
زمینه تمایلی نداشتند .تصویر شماره  10نشاندهنده میزان اعتقاد
دانشآموزان به این نکته است که حیوانات هم مانند انسانها حق
زیستن دارند .بیشتر افراد برای حیوانات نیز مانند انسانها حق
حیات قائل هستند و درنتیجه با شکار حیوانات مخالفت میکنند.
تصویر شماره  11نشاندهنده میزان آگاهی دانشآموزان از
معنای بازیافت مواد است .در این زمینه حدود  58درصد از
دانشآموزان از معنای بازیافت مواد آگاهی داشتند .حدود  25درصد
تعریف درستی از بازیافت مواد ارائه ندادند .حدود  14درصد در این
زمینه آگاهی نداشتند و حدود  7درصد به این سؤال پاسخ ندادند.
حدود  14درصد از وظیف ه ماشین بازیافت اطالع داشتند .تعدادی از

سنجش دانش و نگرش محیط زیستی دانشآموزان روستایی (نمونه مطالعهشده :منطقه طرقبه و شاندیز)
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همانطور که مشاهده میشود مباحث آلودگی کمتر کانون توجه
دانشآموزان بوده است و دانشآموزان بیشتر به دانستن درباره
طبیعت بکر تمایل داشتند .اگر دانشآموزان درباره طبیعت دانش
کافی داشته باشند باید برای مباحث مربوط به آلودگی ارزش
بیشتری قائل شوند ،زیرا با آلودگی ،طبیعت که کانون توجه
آنهاست در آیندهای نهچندان دور از بین خواهد رفت .بنابراین
درباره آموزش محیط زیست این نتیجه بهدست میآید که دانش
کودکان امروز درباره عوامل نابودی محیط زیست کافی نیست و
با توجه به عالقهای که آنها در خصوص طبیعت از خود نشان
میدهند میتوان آنها را نسبت به عوامل نابودی طبیعت آگاه کرد.

تصویر  .10میزان اعتقاد دانشآموزان به این نکته که حیوانات هم همانند ما
انسانها حق زیستن دارند.

دانشآموزان که تعریف بازیافت مواد را میدانستند ،ماشین بازیافت
را نمیشناختند .این امر میتواند بهدلیل نبود اطالعرسانی درست
و کمبود آنها در شهر باشد .تصویر شماره  12میزان تأثیرگذاری
پرسشها و مصاحبههاي تحقیق حاضر را در روند بهبود آگاهی
محیط زیستی دانشآموزان از دیدگاه خودشان نشان میدهد.
دانشآموزان در پاسخ به این پرسش که عالقهمند هستند تا چه
موارد دیگری درباره محیط زیست به آنها آموزش داده شود ،موارد
زیر را بیان کردهاند 39/79 :درصد از دانشآموزان بیان کردند که
درباره دریا و محیط زیست آن عالقه بیشتری به یادگیری دارند.
 23/69درصد درباره حیات وحش 11/78 ،درصد درباره جنگل،
 11/38درصد در خصوص آلودگی آب و خاک و  10/6درصد از
دانشآموزان درباره آلودگی هوا عالقه بیشتری به یادگیری داشتند.
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پیشنهاد میشود مباحثی درباره تاریخ طبیعت در گذشته و
حال تهیه شود و به دانشآموزان مقطع دبستان آموزش داده
شود تا آنها متوجه نابودی طبیعت شوند و در حفظ طبیعت
کوشاتر باشند .در ضمن این احتمال وجود دارد که مباحثی مثل
آلودگی ،مفاهیم تلخ و ناگواری در ذهن دانشآموز بهوجود آورد
و باعث شود آنها عالقه چندانی به دانستن بیشتر درباره آلودگی
از خود نشان ندهند و بیشتر به مفاهیم زیبا و مثبت بیندیشند و
عالقهمند به یادگیری درباره آن باشند.
تصویر شماره  13اولویت عالقهمندی دانشآموزان به یادگیری
بیشتر درباره بخشهای مختلف محیط زیست را نشان میدهد.
با توجه به عالقه چشمگیر دانشآموزان به گیاهان میتوان با
آموزش به آنان از تخریب پوشش گیاهی جلوگیری کرد .تصویر
شماره  14میزان عالقه دانشآموزان به گیاهان را نشان میدهد.
تصویر شماره  15فعالیتهای گروههای حامی محیط زیست در
مدارس دو شهرستان را نشان میدهد( .توضیح تصویر شماره 15
در قسمت میزان آموزش مدرسه به دانشآموزان درباره حفاظت
از محیط زیست ذکر شده است).
با افزایش ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی رسانهها در زمینه
لزوم حفاظت از محیط زیست ،آمار عالقهمندان به شرکت در
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تصویر  .11میزان آگاهی دانشآموزان از معنای بازیافت مواد.

تصویر  .12میزان تأثیرگذاری پرسشنامه تحقیق حاضر در روند بهبود آگاهی
محیط زیستی دانشآموزان از دیدگاه خودشان.
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تصویر  .13میزان عالقهمندی دانشآموزان به یادگیری بیشتر در مورد
بخشهای مختلف محیطزیست.

تصویر  .14میزان عالقه دانشآموزان به انواع گیاهان.

طرحهای محیطیار و زیستبان افزایش خواهد یافت .تصویر
شماره  16میزان عالقهمندی دانشآموزان به شرکت در طرح
محیطیار مدرسه و محله را نشان میدهد .تصویر شماره 17
میزان عالقهمندی دانشآموزان به داشتن درسی با عنوان محیط
زیست را نشان میدهد 60/47 .درصد از دانشآموزان عالقهمند
به داشتن درسی با عنوان محیط زیست بودند 5/49 ،درصد نیز
مخالف این موضوع بودند و  33/76درصد به این پرسش پاسخ
ندادند .تصویر شماره  18میزان دسترسی دانشآموزان به فضای
سبز در منازل خود را نشان میدهد .بیشتر دانشآموزان در منزل
به گیاهان و فضای سبز دسترسی داشتند.

گروههای دانش محیط زیستی ،عالقه به محیط زیست ،دسترسی
عملی به محیط زیست در نرمافزار  ،SPSSپاسخهای دانشآموزان
ب ه صورت خوب ،متوسط و ضعیف گزارش شد که با توجه به
فرضیات تحقیق نتایج زیر ب ه دست آمد:

بیشترین فعالیتی که در مدارس منطقه مطالعهشده انجام شده
است ،برگزاری نمایشگاه مرتبط با محیط زیست است و بهگفته
دانشآموزان و معلمان ،شهرداری در سال گذشته فعالیتهایی
در این زمینه (پخش مستند ،آموزشهایی درباره بازیافت زباله،
تدریس کتاب شهر بهشت و غیره) انجام داده است .فعالیتهای
دیگر به ترتیب اولویت انتخاب دانشآموزان بدینشرح است31/93:
درصد از دانشآموزان برگزاری نمایشگاه مرتبط با محیط زیست
را به عنوان اولویت نخست فعالیتهای مرتبط با محیط زیست در
مدارس انتخاب کردهاند 23/95 .درصد از دانشآموزان برگزاری
اردو در طبیعت 11/91 ،درصد از دانشآموزان پخش بورشورهایی
در خصوص محیط زیست 11/38 ،درصد از دانشآموزان برگزاری
مسابقات پاکسازی محیط زیست4/45 ،درصد از دانشآموزان
پخش فیلمها و مستندهایی از طبیعت و حیات وحش را اولویت
نخست فعالیتهای مرتبط با محیط زیست در مدارس بیان داشتهاند.

نتايج بهدستآمده از آزمون كروسكال واليس نشان داد با توجه
به جدول و میانگین رتبهها سطح چهار و پنج تحصیالت اختالف
زیادی دارند ،یعنی بین سطح چهار تحصیالت که زیردیپلم و سطح
پنج تحصیالت که بیسواد است از نظر دانش اختالف بیشتری
وجود دارد .در بررسی سطح دانش عمومی محیط زیست با سطح
تحصیالت خانواده این نتایج بهدست آمد :در جدول شماره  1و
 2سطوح تحصیالت خانواده از نظر دانش محیط زیستی بررسی و
آزموده شد و با درنظرگرفتن سطح معنیداری  )a≥0/05( 0/05و
سطح پذیرش فرض صفر 0/28 ،بهدست آمد .فرض صفر بیانگر
یکسانی دانش عمومی در سطوح مختلف تحصیالت خانواده است
که مقبول بود ،یعنی سطوح مختلف تحصیالت خانواده از نظر
دانش عمومیبا هم تفاوت معنیداری ندارند.
در جدول شماره  3و  4دانش محیطزیست از لحاظ عالقه به

تحلیلهای استنباطی دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

برای محاسبه پایایی و روایی نتایج پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد .پرسشنامه طراحیشده اعتبار مقبولی
داشت .در آزمونها سطح پذیرش فرض صفر  0/05در نظر
گرفته شد ( .)a≥0/05با تحلیل و تفکیک و طبقهبندی دادهها در
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تصویر  .15فعالیتهای گروههای حامی محیطزیست در مدارس ابتدایی مشهد.
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تصویر  .16میزان عالقهمندی دانشآموزان به شرکت در طرح محیط یار
مدرسه و محله.

تصویر  .17میزان عالقهمندی دانشآموزان نسبت به داشتن درسی با عنوان
محیطزیست.
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تصویر  .18میزان دسترسی دانشآموزان به فضای سبز در منازلشان.

محیطزیست مورد بررسی و آزمون قرار گرفت .مقدار Sig.=0/003
بهدست آمد .با توجه به میانگین رتبهها میان سطوح یک و سه
دانش اختالف زیادی وجود دارد .با توجه به سطح پذیرش فرض
صفر که  Asymp Sig.=0/003است ،فرض صفر را مبنی بر
یکسانبودن سطح دانش محیط زیستی از نظر عالقه رد میکند،
یعنی بین سطوح مختلف دانش و عالقه ارتباط معناداری وجود
ن معناست که با افزایش دانش ،عالقه دانشآموزان
دارد .این بدا 
نسبت به آن مبحث بیشتر میشود .در جدول شماره  5و 6
دسترسی به محیط زیست از لحاظ عالقه به محیط زیست مورد

بررسی و آزمون قرار گرفت .با توجه به اینکه  Sig.=0/010به
دست آمد ،بین سطوح مختلف دسترسی به محیط زیست از نظر
عالقه تفاوت معناداری وجود دارد.
دادههای جدول شماره  7بیانگر آن است که میانگین عالقه
به محیط زیست بهطورکلی برای دو شهرستان طرقبه و شاندیز
به ترتیب  4/23و  4/54است .آزمون آماری تی نشان میدهد
بین عالق ه محیط زیستی دانشآموزان و شهرستان محل سکونت
آنها تفاوت معنیداری وجود دارد ،بهطوریکه عالق ه محیط
زیستی دانشآموزان شاندیز بیشتر از دانشآموزان طرقبه است .بر

جدول  .1تحصیالت خانواده از نظر دانش محیط زیست.
سطوح تحصیالت

كد تحصيالت

تعداد افراد

میانگین رتبهها

باالتر از لیسانس

1

13

275/33

لیسانس

2

20

267/02

دیپلم و فوقدیپلم

3

40

283/52

زیردیپلم

4

25

266/50

بیسواد

5

2

312/00

مجموع

100
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جدول  .2آزمونهای آماری  aو  bتحصیالت خانواده از نظر دانش محیط زیست.
متغير مستقل

دانش محیط زیستی

Chi-square

5/043

df

4

Asymp Sig.

0/283

 :aآزمون کروسکالواریس :b ،متغیر گروهی (تحصیالت خانواده).
جدول  .3دانش محیط زیست از لحاظ عالقه به محیط زیست.
دسترسی به محیط زیست

تعداد افراد

میانگین رتبهها

کم

15

278/31

متوسط

12

342/11

زیاد

73

329/70

کل

100

جدول  .4آزمونهای آماری  aو  bدانش محیط زیست از لحاظ عالقه به محیط زیست.
متغير مستقل

عالقه به محیط زیست

Chi-square

9/115

df

2

Asymp Sig.

0/010

 :aآزمون کروسکالواریس :b ،متغیر گروهی (دانش محیط زیست).

اساس نتایج موجود در جدول شماره  8میان متغیرها رابطه مثبت
معنیداری وجود دارد ،یعنی هرچه میزان دانش محیط زیستی
دانشآموزان بیشتر باشد ،عالقه به محیط زیست بیشتر میشود و
درنتیجه تمایل به حفظ محیط زیست بیشتر میشود.

 .5بحث و نتیجهگیری
محیط زیست پایدار ،آرمان امروز و آینده فردای فرزندان

ماست .به منظور رسیدن به این هدف نیاز است آگاهی مسائل
محیط زیستی افراد افزایش داده و حساسیت محیط زیستی
بهبود بخشیده شود .در این تحقیق میزان آگاهی دانشآموزان
ابتدایی به عنوان بازیگران فردای جامعه و نوع نگرش (عالقه)
آنان نسبت به طبیعت بررسی شد .برای رسیدن به این هدف نیاز
بود تا مشخصات جامعه هدف بهخوبی بیان شود و رابطه ویژگی
های ذاتی جامعه هدف با متغیرهای تحقیق بررسی شود .نتایج

جدول  .5دسترسی به محیط زیست از نظر عالقه به محیط زیست.
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دانش محیط زیست

تعداد افراد

میانگین رتبهها

ضعیف

12

326/22

متوسط

87

385/06

خوب

1

533/00

کل

100
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جدول  .6آزمونهای آماری  aو  bدسترسی به محیط زیست از نظر عالقه به محیط زیست.
متغير مستقل

عالقه به محیط زیست

Chi-square

11/540

df

2

Asymp Sig.

0/003

 :aآزمون کروسکالواریس :b ،متغیر گروهی (دسترسی به محیط زیست).
جدول  .7تفاوت میانگین عالقه به محیط زیست در دو شهرستان.
متغیر مستقل

میانگین

طرقبه

4/23

شاندیز

4/54

مقدار آزمون t

سطح معنیداری

7/008

0/075

جدول  .8رابط ه میان دانش با عالق ه به محیط زیست.
متغیر مستقل

نام آزمون آماری

مقدار آزمون

سطح معنیداری

دانش

ضریب همبستگی پیرسون

0/5

0/008

حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که تحصیالت دانشگاهي
والدين نقش مؤثری در دانش عمومی دانشآموزان ندارد .ازاینرو
برای افزایش دانش محیط زیستی عالوه بر دانشآموزان باید
به خانوادههاي تحصيلكرده نیز آموزش داد .میتوان گفت در
تحصیالت دانشگاهی ،فقر اطالعات و دانش محیط زیستی وجود
دارد .بنابراین باید با جایگزینکردن مطالب محیط زیستی مؤثرتر
و کارآمدتر این فقر اطالعاتی را جبران کرد.
اين يافته نتايج تحقيقي در تركيه كه آگاهی محیط زیستی را
برای دانشآموزان و مردم جامعه الزم میداند تأييد ميكن د �(Oz
) .men & Karamustafaoglu, 2006بهتر است برنامههای آموزشی
ب ه گونهاي باشد که دانشآموزان در کنار خانواده باشند .نتایج
بررسي دانشآموزان متوسطه تهران گویای این است که بین
متغیر مستقل تحصیالت والدين با متغیر وابسته میزان آگاهي
دانشآموزان به محیط زیست رابطه معنیداری وجود دارد
) ،(Mirdamadi & Bagheri Varkaneh, 2010درحاليكه تحقيق
حاضر در سطح دانشآموزان ابتدايي اين ارتباط معنيداری را
نشان نداد .همچنین میان سطوح مختلف دانش و عالقه ارتباط
معناداری وجود دارد ،یعنی با افزایش دانش ،عالقه دانشآموزان
نسبت به آن مبحث بیشتر می شود .اين يافته نتايج بررسي
جوكار و ميردامادي ( )1389را تأييد ميكند و نشان ميدهد که
بين متغيرهاي ميزان آگاهي از مسائل محیط زیستی و عالقه و

نگرش با متغير ديدگاه دانشآموزان نسبت به حفاظت از محيط
زيست رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .بنابراین با افزایش
عالقه به محیط زیست ،ديدگاه دانشآموزان نسبت به حفاظت
محيط زيست مثبتتر خواهد بود.
تحقیق حاضر نتایج اُزون ( )2009و ینیس و همکاران ()2008
را تأييد ميكند كه بيان کردند با افزایش دانش ،عالقه و حساسيت
دانشآموزان نسبت به حفظ محیط زیست بیشتر میشود .با
توجه به نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،با افزایش دسترسی
دانشآموزان به محیط زیست میتوان عالقه آنها را افزایش
داد .شهرداری میتواند با افزایش بوستانها و توجه بیشتر به
زیباسازی طبیعی شهر و برگزاری مراسم ،همایشها ،نمایشگاهها
و برنامههای مهیج ازجمله مسابقات مرتبط با محیط زیست در
بوستانها و آشناکردن کودکان از راههای مختلف مانند تبلیغات
محیطی با جاذبههای محیط زیستی (گیاهان ،پارکهای طبیعی،
حیوانات و غیره) نقش بسزایی در عالقهمندکردن دانشآموزان به
محیط زیست داشته باشد.
با توجه به اینکه افزایش اطالعات و دانش محیط زیستی،
عالقه دانشآموزان به محیط زیست را افزایش میدهد (نگرش
محیط زیستی دانشآموزان را ارتقا میبخشد) .ارگانهای
مختلف نیز باید تمهیداتی انجام دهند تا بتوان دانش محیط
زیستی را در دانشآموزان تقویت کرد .برای مثال ،صداوسیما با
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 آواهای شاد کودکانه، کارتون،)تولید و پخش پويانمايي (انیمیشن
و غیره؛ آموزشوپرورش با برگزاری مسابقات و نمایشگاههایی در
 استان و کشور و، شهر،ارتباط با محیط زیست در سطح ناحیه
تشویق دانشآموزان به تهیه روزنامههای دیواری و ارائ ه نقاشیها و
مقاالت مرتبط با محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست با
همکاری با صداوسیما و آموزشوپرورش نقش بسزایی در این مهم
 بنابراین آموزشوپرورش میتواند با طرحریزی.بهعمل میآورند
محتوای آموزشی مناسب این گروه سنی سبب شکلگیری نگرش
 با توجه به ویژگی خاص.(عالقه) مناسب نسبت به طبیعت شود
این مقطع سنی مبنی بر بهثباترسیدن عالیق فرد و رسیدن
 هدف آرمانی محیط زیست که،به مرحله آزادی و تصمیمگیری
.همان توسعه پایدار است تا اندازهای محقق خواهد شد
در این تحقیق بیتفاوتی نوع نگرش (عالقه) مناسب نسبت
به طبیعت دانشآموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی با محتوای
 اگرچه نحوه آموزش معلم در این.آموزشی سنجیده شده است
 با توجه به تغییرات نظام آموزشی مبنی،پایهها تأثیرگذار است
بر تکیه بر دانشآموزمحوری و منسوخشدن نظام معلممحوری
و همچنین با توجه به این موضوع که کودک در سنین ده و
 بنابراین، فعالیت و تصمیمگیری است،یازدهسالگی نیازمند آزادی
از نظر محققان این متغیر (نحوه آموزش و معلم) تأثیر چندانی
 ولی میتواند در تحقیقات آتی بهکار گرفته شود و،نخواهد داشت
معناداری متغیر نگرش (عالقه) مناسب نسبت به طبیعت و دانش
 برای این.محیط زیستی با متغیر نحوه آموزش و معلم آزموده شود
کار به تحقیق دیگری نیاز است که فرصت پرداختن به آن در این
 در این تحقیق سعی شد تا با تجزی هوتحلیل.نوشتار وجود ندارد
. برای تحقیقات آتی مبنایی ب ه دست آید،آماری متغیرهای تحقیق
به محققان دیگر توصیه میشود با استفاده از روشهایی مثل بازی
. دانش و نوع نگرش محیط زیستی آنان را بسنجند،با کودکان
تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی مهندسی منابع
طبیعی محیط زیست خانم فاطمه سادات علویپور و عاطفه
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