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چکیده:

بسیاری از مسائل و مشکالت زیست محیطی  ،نتیجه رفتارهای انسان است .از این تالش برای آموزش جامعه در خصوص اهمیت و
ارزش محیط زیست امر بسیار مهمی است .آموزش های زیست محیطی باید با هدف تغییر رفتار در بین اقشار مختلف یک جامعه
انجام پذیرد .در واقع هدف از آموزش محیط زیست باید پرورش افرادی آگاه نسبت به محیط زیست خود و دارای احساس مسئولیت
در قبال آن باشد .این پژوهش تأثیر آموزش های زیست محیطی بر دانش آموزان محیط یار را مورد بررسی قرار داد .با این باور که
آموزش به کودکان می تواند در بلند مدت باورهای ریشه ای محیط زیستی را در جامعه شکل دهد .جامعه ی آماری پژوهش دانش
آموزان محیط یار شهرستان بیرجند و حجم نمونه ی پژوهش تعداد  30نفر از این دانش آموزان بود که بر اساس روش نمونه گیری
تصادفی انتخاب شدند .با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون های به کار گرفته شده شامل :آزمون  ،Tآزمون ضریب همبستگی
پیرسون و آزمون رگرسیون ب ه این نتیجه رسیدیم که آموزش های محیط زیست توانسته است بر نگرش دانش آموزان نسبت به
رفتارهای زیست محیطی ،ایجاد رفتارهای مثبت زیست محیطی در آنها و تغییر مثبت بر رفتار زیست محیطی اطرافیان تاثیر
بگذارد.
واژگان کلیدی :آموزش محیط زیست ،شایستگی زیست محیطی ،دانش آموزان محیط یار
مقدمه:
دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان اهمیت ویژه ای دارد .در واقع پایه و اساس رشد جسمی ،عاطفی و اجتماعی کودکان در
این سال ها شکل می گیرد .از این رو توجه به این دوران و تالش در راه بهتر نمودن شرایط زندگی آنها امری ضروری است.
موضوع آموزش و ت ربیت کودکان و نوجوانان در عرصه محیط زیست و میزان عالقه مندی ایشان به مواهب طبیعی ،در شمار آن
گروه از موضوع های مهم اما فراموش شده ای است که تاکنون هرگز در نظام آموزش رسمی کشور جایگاهی درخور و سزاوارانه
نداشته است .درصورتی که بر اساس یافته های روشن و قاطع د انش امروز بشری ،هر نوع دلبستگی به طبیعت و حفاظت از آن می
بایست در این دوره ی حساس از زندگی فرد شکل بگیرد و نهادینه شود.

در حقیقت کودک ،به عنوان یک شهروند زیست محیطی مسئولیت حفظ زمین را به عهده دارد و باید برای طی این راه آماده و
تربیت شود .امروزه بزرگترها به سختی می توانند عادت های بد خود را ترک کنند به طوری که گاه انجام حتی ساده ترین چیزها
هم برایشان مشکل به نظر می آید ولی کودکان عالقه بسیاری به ایفای نقش دارند ,راحت تر فکر می کنند و می توانند به مسائل
جزئی به دقت نگاه کنند .پس باید به کودکان بیاموزیم که می توانند کارهای باارزشی برای محیط زیست خود انجام دهند.
کودکانی که از آموزش های زیست محیطی بهره مند می شوند صرف نظر از عملکرد والدین خود به فکر محیط زیست خواهند بود
و حتی به عنوان ابزاری برای تغییر رویه و عملکرد زیست محیطی والدین خود تبدیل می شوند.
آموزش محیط زیست عبارت است از شناسایی ارزش ها و توضیح مفاهیم به منظور ایجاد مهارت ها و گرایش های مورد نظر برای
درک و شناخت وابستگی های میان انسان ،فرهنگ او و محیط زیست پیرامونش)Meiboudi ،2014(.آموزش محیط زیست یک
فرایند میان رشته ای و همه جانبه است که موجب می شود یادگیرنده موارد زیر را کسب کند :آگاهی درباره محیط زیست(ارزش)،
شناخت محیط زیست از طریق دانش(رویکرد) ،مسئولیت در مورد محیط زیست(قابلیت انجام عمل) و مهارت های الزم برای حل
مشکل.بنابراین آموزش محیط زیست یک فرایند فعال در زمینه آگاهی ،دانش و مهارت هایی است که منجر به درک ،تعهد،
تصمیمات آگاهانه و عملکردهای سازنده برای اطمینان از احساس مسئولیت نسبت به مسائل محیط زیست در همه ی بخش های
وابسته به کره زمین و محیط زیست می شود)Jokar،2010(.
هدف از آموزش زیست محیطی ،تغییر نگرش در افراد نسبت به محیط زیست می باشد تا بر اساس آن برنامه های توسعه پایدار با
شدت بیشتری دنبال گردد )Tilbury ، 2010 (.آموزش های محیط زیست می تواند در مراحل بسیار اولیه و از دوران کودکی آغاز
شود .در این مرحله کودکان از طریق پدر ،مادر ،نزدیک ترین اعضاء خانواده ،جامعه و محله با طبیعت و محیط های انسان ساخت
آشنا می شوند .غالباً در برخی از فرهنگ ها ،هر کسی سعی دارد تا یک فلسفه مشترک ،اعتقاد ،نظام های ارزشی ،الگوهای ادراکی و
مسئولیت ها را به اشتراک بگذارد .این الگوهای فرهنگی به عنوان متغیرهای فردی در نظر گرفته نشده اند .بلکه عمدتاً سعی می
کنند تا دیدگاه های محیط زیستی را جهت هماهنگی بین مردم و طبیعت برقرار سازند))Elshinta, 2012 .
روش تحقیق:
تحقیق انجام شده ،پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است .همچنین این تحقیق مطالعه ای مقطعی است که با استفاده از ابزار
پرسشنامه محقق ساخته انجام شد .واحد تحلیل در این پژوهش فرد(دانش آموزان محیط یار) می باشد.
جامعه ی آماری پژوهش :تعداد دانش آموز محیط یار بیرجند  200نفر می باشد که  30نفر بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب
شدند.
ابزار گردآوری اطالعات :ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بود که شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک دانش آموزان و
پرسش های تعیین میزان اثر بخشی آموزش محیط زیست بود که بخش دوم سه مورد را می سنجید :سئواالت مربوط به دانش
زیست محیطی ،سئواالت مربوط به نگرش زیست محیطی و سئواالت مربوط به رفتار زیست محیطی دانش آموزان.

روش تجزیه و تحلیل داده ها :در این تحقیق جهت سهولت در پردازش و تحلیل داده ها از رایانه و بسته آماری spssاستفاده
گردید .همچنین آزمون های به کار گرفته شده در این تحقیق آزمون  ،Tآزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون م ی
باشد.
یافته های تحقیق:
آمار توصیفی:
موضوع آمار توصیفی ( )Descriptive statisticsتنظیم و طبقهبندی دادهها ،نمایش ترسیمی ،و محاسبه مقادیری از قبیل نما،
میانگین ،میانه و  ...میباشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است .در آمار توصیفی اطالعات حاصل از یک
گروه ،همان گروه را توصیف میکند و اطالعات به دست آمده به دستهجات مشابه تعمیم داده نمیشود .به طور کلی از سه روش در
آمار توصیفی برای خالصهسازی دادهها استفاده میشود :استفاده از جداول ،استفاده از نمودار ،محاسبه مقادیری خاص که
نشاندهنده خصوصیات مهمی از دادهها باشند.ما در این تحقیق از نمودار میله ای و دایره ای استفاده کرده ایم.
بخش:1توزیع جنسیت افراد

همانطور که مشاهده می کنید  60درصد نمونه مارا دانش آموزان دختر و 40درصد آنان را دانش آموزان پسر تشکیل می دهند.

بخش  :2توزیع سن افراد

طبق نمودار باال می بینیم که بیشتر افراد شرکت کننده در نظرسنجی ما ( 86,7درصد)در رنج سنی 10تا 12سال می باشند.
بخش :3توزیع تحصیالت پدر

با توجه به تصویر باال اکثر ( 57,1درصد) تحصیالت پدران این دانش آموزان در مقطع لیسانس می باشد .و تحصیالت مقاطع باالتر و
یا زیر دیپلم هردو به یک نسبت(21,4درصد) می باشند.
بخش :4توزیع شغل پدر

همانطور که می بینید پدران  53,33درصد دانش آموزان شرکت کننده در نظرسنجی کارمند می باشند.
بخش آمار استنباطی:
قبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده ،الزم است از نرمال بودن متغیرها مطمئن شویم .در مباحث آماری معموال از آزمون های
ناپارامتری زمانی استفاده میشود که حجم نمونه کم است .آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف نیز یک آزمون ناپارامتری است و زمانی
نتایج آن درست و معتبر خواهد بود که حجم نمونه زیاد باال نباشد .با توجه به حجم نمونه این پژوهش ،جهت بررسی نرمال بودن
داده ها از نمودار احتمال نرمال ( )p-p plotو همچنین مقادیر چولگی و کشیدگی استفاده میکنیم .نمودار احتمال نرمال یکی از
روش های بسیار معتبر برای بررسی نرمال بودن است و در صورتی که حجم دادهها زیاد باشد ،کارایی آن نسبت به آزمون
کلوموگروف اسمیرنوف بیشتر است..
ضریب چولگی و ضریب کشیدگی ،دوشاخص توصیفی اساسی توزیع داده ها هستند .که با داشتن این شاخصها تاحدودی میتوان
به نرمال بودن یا نبودن توزیع دادهها پی برد .در حالت کلی چنانچه مقدار چولگی و کشیدگی داده ها خارج از فاصله (2و )-2باشد
(البته ممکن است ،بعضی از آماردانان این بازه را کوچکتر یا بزرگتر درنظر بگیرند) داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.

نمودار احتمال نرمال و هیستوگرام دانش زیست محیطی:

نمودار احتمال نرمال و هیستوگرام نگرش زیست محیطی:

نمودار احتمال نرمال و هیستوگرام رفتار زیست محیطی:

کشیدگی

چولگی

میانه

میانگین

1.81

-1.98

4.80

4.628

1.563

1.388

3.66

3.693

1.476

-1.648

4.60

4.407

رفتار زیست محیطی
نگرش زیست محیطی
دانش زیست محیطی

با توجه به نمودارهای احتمال نرمال که در ادامه نشان داده شده است و مقادیر چولگی و کشیدگی ارائه شده در جدول آمار
توصیفی  ،می توان نتیجه گرفت که توزیع تمامی داده ها ،نرمال است.
حال برای هرکدام از متغیرها آزمون تی تک نمونه ای میگیریم تا ببینیم آیا از میانگین آنها از حد مطلوب بیشتر است یا کمتر.

اختالف

سطح

درجه

میانگین با

معنی

آزادی

حد باال

حد پایین

عدد3

داری

آزمونt

میانگین

1,647

1,116

1,40698

0,000

29

11,968

4,4070

دانش

0,813

0,55

0,69317

0,000

29

10,264

3,6932

نگرش

1,830

1,427

1,62873

0,000

29

16,546

4,6287

رفتار

با توجه به سطح معنی داری به دست آمده از آزمون فوق (= )0,000pچون از سطح معنی داری  0,05کمتر است و همچنین با
توجه به مقدار میانگین رفتار زیست محیطی کودکان و نگرش زیست محیطی کودکان و دانش زیست محیطی آنان می توان گفت
متوسط دانش زیست محیطی ( )4,4070و نگرش زیست محیطی( )3,6932و رفتار زیست محیطی( )4,6287به طور معنی داری
از عدد مالک  3بزرگتر است .به عبارتی میتوان گفت هرسه متغیر گفته شده از سطح مطلوب باالتر میباشد.
نیکویی برازش و پیش فرض های مدل رگرسیون:
در یک تحلیل رگرسیون زمانی نتایج بدست آمده معتبر و قابل استناد هستند که پیش فرض های استفاده از مدل برقرار باشد .این
پیش فرض ها در مدل رگرسیون خطی ساده عبارتند از نرمال بودن باقیمانده ها ،استقالل باقیمانده ها و همگنی واریانس باقیمانده
ها که در ادامه به بررسی این سه مورد می پردازیم:
نرمال بودن باقیمانده ها(خطاهای مدل):
برای بررسی نرمال بودن خطاها از نمودار احتمال نرمال استفاده نمودیم که نتایج حاکی از نرمال بودن خطاها است.

استقالل باقیمانده ها:
برای بررسی استقالل باقیمانده ها از آماره ای به نام دوربین-واتسون کمک می گیریم .مقدار این آماره عددی است بین  0تا  4و
اگر مقدار آن نزدیک عدد  2باشد نشان دهنده استقالل باقیمانده هایی رگرسیون است .به عنوان یک معیار معموال اعداد بین  1,5تا
 2,5و یا اعداد بین  1تا  3نشان از استقالل باقیمانده ها دارند .در مدل رگرسیون انجام شده مقدار آماره دوربین واتسون برابر
 1,479شده است که موید برقراری فرض استقالل باقیمانده ها می باشد.
همگنی واریانس باقیمانده ها:
یکی از راه های بررسی همگنی (برابری) واریانس باقیمانده های مدل رگرسیون خطی استفاده از نمودار پراکنش باقیمانده ها در
برابر مقادیر پیش بینی شده است .هرگاه پراکندگی نقاط رسم شده در این نمودار روند خاصی نداشته باشد نشان دهنده ی برقراری
فرضیه همگنی واریانس باقیمانده ها می باشد که این موضوع در نمودار زیر مالحظه می شود .یعنی براساس نمودار زیر فرضیه
همگنی واریانس باقیمانده ها برقرار است:

در ادامه برای بررسی تأثیر دانش زیست محیطی کودکان بر نگرش زیست محیطی آنان با توجه به سطح سنجش فاصله ای
متغیرها از تحلیل رگرسیون خطی ساده کمک می گیریم .نتایج در جداول زیر ارائه شده است:
ANOVA
سطح
معنی
داری

آماره F

0,0008
95

0.018

میانگین
مربعات

مجموع مربعات

درجه
آزادی

0.003

1

0.003

رگرسیون

0.142

28

3,965

باقیمانده

29

3.968

کل

نتایج تحلیل واریانس در جدول فوق نشان می دهد که یک رابطه خطی معنی دار بین نگرش زیست محیطی و دانش زیست
محیطی وجود دارد( .با توجه به کمتر بودن سطح معنی داری آزمون از  .) 0,05لذا در ادامه به دنبال برآورد ضرایب مدل رگرسیون
هستیم:
ضرایب غیر استاندارد
سطح معنی داری

آماره تی

0,000

7,776

خطای برآورد

0,483

بتا

3,757

مقدار ثابت

0,000895

-0,134

-0,14

0,109

دانش زیست محیطی

با توجه به نتایج بدست آمده می توان رابطه خطی زیر را براساس تحلیل رگرسیون بیان کرد:
نگرش زیست محیطی×( =3,757+)-0,14دانش زیست محیطی
رابطه فوق به این معنی است که اگر نگرش زیست محیطی کودکی به اندازه یک واحد افزایش یا کاهش داشته باشد ،دانش زیست
محیطی او به اندازه  -0,14واحد افزایش یا کاهش خواهد داشت.
نگرش زیست محیطی
0,25

همبستگی پیرسون

0,000895

سطح معنی داری

30

تعداد

دانش زیست محیطی

با توجه به سطح معنی داری های بدست آمده ،چون از مقدار 0,05کمتر هستند لذا ارتباط معنی داری بین نگرش زیست محیطی
و دانش زیست محیطی کودکان وجود دارد و میزان این همبستگی 0,25می باشد.
حال برای اینکه ببینیم آیا ارتباطی بین دانش زیست محیطی و رفتار زیست محیطی کودکان و همچنین ارتباط بین دانش زیست
محیطی و رفتارهای زیست محیط یا اطرافیان آنان برقرار است یا خیر بطور مشابه تمام پیش فرض های رگرسیون شامل نرمال
بودن باقیمانده ها ،استقالل باقیمانده ها و همگنی واریانس باقیمانده ها انجام شد و تمامی این پیش فرض ها برقرار بوده اند.
برای بررسی تأثیر دانش زیست محیطی کودکان بر رفتار زیست محیطی آنان با توجه به سطح سنجش فاصله ای متغیرها از تحلیل
رگرسیون خطی ساده کمک می گیریم .نتایج در جداول زیر ارائه شده است:
ANOVA
سطح
معنی
داری

آماره F

0.000

24.92
4

میانگین
مربعات

مجموع مربعات

درجه
آزادی

3.970

1

3.970

رگرسیون

0.159

28

4,460

باقیمانده

29

8.430

کل

نتایج تحلیل واریانس در جدول فوق نشان می دهد که یک رابطه خطی معنی دار بین رفتار زیست محیطی و دانش زیست محیطی
وجود دارد( .با توجه به کمتر بودن سطح معنی داری آزمون از  .) 0,05لذا در ادامه به دنبال برآورد ضرایب مدل رگرسیون هستیم.
ضرایب غیر استاندارد
سطح معنی داری

آماره تی

بتا

خطای برآورد

0,000

4,091

0,512

2,097

مقدار ثابت

0,000

4,992

0,115

0,575

دانش زیست محیطی

با توجه به نتایج بدست آمده می توان رابطه خطی زیر را براساس تحلیل رگرسیون بیان کرد:
رفتار زیست محیطی× =2,097+0,575دانش زیست محیطی
رابطه فوق به این معنی است که اگر رفتار زیست محیطی کودکی به اندازه یک واحد افزایش یا کاهش داشته باشد ،دانش زیست
محیطی او به اندازه  0,575واحد افزایش یا کاهش خواهد داشت.
رفتار زیست محیطی
0,273

همبستگی پیرسون

0,0145

سطح معنی داری

30

تعداد

دانش زیست محیطی

با توجه به سطح معنی داری های بدست آمده ،چون از مقدار 0,05کمشتر هستند لذا ارتباط معنی داری بین رفتار زیست محیطی
و دانش زیست محیطی کودکان وجود دارد و میزان این همبستگی 0,273می باشد.
در ادامه برای بررسی تأثیر دانش زیست محیطی کودکان بر رفتار زیست محیطی اطرافیان با توجه به سطح سنجش فاصله ای
متغیرها از تحلیل رگرسیون خطی ساده کمک می گیریم .نتایج در جداول زیر ارائه شده است:

ANOVA
سطح
معنی

آماره F

میانگین
مربعات

درجه
آزادی

مجموع مربعات

داری
0,0054

4.054

0.737

1

0.737

رگرسیون

0.182

28

5,092

باقیمانده

29

5.829

کل

نتایج تحلیل واریانس در جدول فوق نشان می دهد که یک رابطه خطی معنی دار بین رفتار زیست محیطی و دانش زیست محیطی
وجود دارد( .با توجه به کمتر بودن سطح معنی داری آزمون از  .) 0,05لذا در ادامه به دنبال برآورد ضرایب مدل رگرسیون هستیم.
ضرایب غیر استاندارد
سطح معنی داری

آماره تی

بتا

خطای برآورد

0,000

5,813

0,548

3,183

مقدار ثابت

0,0054

2,013

0,123

0,248

دانش زیست محیطی

با توجه به نتایج بدست آمده می توان رابطه خطی زیر را براساس تحلیل رگرسیون بیان کرد:
رفتارزیست محیطی اطرافیان× =3,183+0,248دانش زیست محیطی
رابطه فوق به این معنی است که اگر رفتار زیست محیطی اطرافیان به اندازه یک واحد افزایش یا کاهش داشته باشد ،دانش زیست
محیطی کودکان به اندازه  0,248واحد افزایش یا کاهش خواهد داشت.
رفتارهای زیست محیطی اطرافیان

0,356

همبستگی پیرسون

0,0054

سطح معنی داری

30

تعداد

دانش زیست محیطی

با توجه به سطح معنی داری های بدست آمده ،چون از مقدار 0,05بیشتر هستند لذا ارتباط معنی داری بین رفتار زیست محیطی
اطرافیان و دانش زیست محیطی کودکان وجود دارد و میزان این همبستگی 0,356می باشد.
پیشنهادات:

اهداف برنامه آموزش محیط زیست ،شامل افزایش سطح آگاهی ها و تفهیم آموزش محیط زیست به عموم اقشار مردم بخصوص
کودکان از طریق آموزش موثر در طول دوران زندگی و افزایش مشارکت افراد تأثیر گذار و تأثیر پذیر در تصمیم گیری های محیط
زیست می باشد .مردم را نمی توان مجبور به محترم شمردن محیط زیست کرد مگر آنکه احترام از طریق آموزش به آنها القا شود و
به صورت یک ارزش درآید .برای دستیابی به راهکار مناسب و عملی در آموزش محیط زیست پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد:
 هدف نهایی مدیریت محیط زیست ،دستیابی به توسعه پایدار است به این ترتیب الزم است آگاهی و دانش کودکان و دانشآموزان به عنوان نسل آینده نسبت به محیط زیست افزایش پیدا کند.
 گنجاندن موضوعات محیط زیست در برنامه ی درسی دانش آموزان برنامه ریزی مسئوالن آموزش و پرورش و مدارس در خصوص استفاده از فضای باز و طبیعی در ارائه برخی دروس مانند علومتجربی و استفاده از روشهای آموزشی بیشتر به صورت سمعی و بصری
 ایجاد ارتباط بین هنر و محیط زیست با برگزاری مسابقات نقاشی ،عکاسی و پژوهشی در مورد محیط زیست برنامه های طبیعت گردی همچون بازدید از مناطق حفاظت شده ،پناهگاه های حیات وحش و  ..جهت آشنایی بیشتر با طبیعتو محیط زیست
 حضور کودکان در برنامه های فرهنگساز زیست محیطی -تداوم آموزش های زیست محیطی برای دانش آموزان
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