
 

 اصفهان آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرآموزش زيست محيطي دانش نيازسنجي

 

  2حميدرضا صادقي، 1*عظيمه السادات عبداللهي       

  ، دانشگاه پيام نور جامعه شناسيعضو علمي و دانشجوي دكتري 1
  دانشگاه پيام نور جامعه شناسي، علميهيئت عضو 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 *
Corresponding author. Email Address: a_abdelahi@pnu.ac.ir 

 چكيده 

  نيازسنجي آموزش زيست محيطي اين پژوهش با هدف

بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد زيست  وآموزان  دانش

شي و از طريق مطالعه به روش پيماي. پردازد آنان ميمحيطي 

پرسشنامه انجام شده و در آن آگاهي، نگرش و رفتار زيست 

تدايي شهر نفر از دانش آموزان پسر مقطع اب 150محيطي 

گيري شدند  اي نمونه مرحله اي چند اصفهان كه به روش خوشه

آموزان در مورد  نتايج نشان داد دانش.  سنجيده شده است

 و ودگي صوتيهاي گياهي، خطرات آل ضرورت وجود گونه

خوبي دارند ولي در  آگاهي نسبتاً ،خطرات دفع زباله ناصحيح

فوايد درختان در  و مورد كمبود منابع، ضرورت تنوع زيستي

آنها رصد د 80. كاهش آلودگي صوتي اطالعات كافي ندارند

شناسند و در مورد مواد قابل بازيافت  عالمت بازيافت را نمي

اختي در مورد عالمت هيچگونه شن. شناخت خوبي ندارند

دوستدار اليه ازن بر روي محصوالت و ضرورت توجه به آن 

به نقش خودشان و همه مردم در كاهش آلودگي . نيز ندارند

به دليل مشكالت . ثبتي دارندزيست محيطي نگرش م

محيطي نگران سالمت خود هستند ولي هنوز به اين  زيست

د استفاده حيط زيست اطرافشان بها از م مسئله كه انسان

ها حق  هر چند معتقدند كه انسانكنند اعتقادي ندارند؛  مي

  . ندارند هر گونه بخواهند در محيط طبيعي تغيير ايجاد كنند

  

نگرش  ،محيطي زيست آگاهي ،نيازسنجي :گانكليد واژ

  رفتار زيست محيطي ،محيطي زيست
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Abstract  
This research is allocated to examine the extent of 
environmental knowledge, attitude and performance of 
students in order to measure their needs for environmental 
education. This study is done by survey method through 
questionnaire, and the environmental knowledge, attitude and 
performance of 150 students of Isfahan elementary schools, 
chosen by multi-step cluster sampling, is measured. 
The findings indicate that students have a relatively good 
knowledge about the necessity of  plant types existence, 
dangers of sound pollution, and dangers of getting rid of trash 
in a wrong way, but they don’t have enough information 
about lack of necessary resources in life varieties and the 
effects of trees in reduction of sound pollution. 
80 percent of students don’t know the sign of recycling and 
don’t have a good knowledge about recyclable substances. 
They even have no knowledge about ozone-friendly sign on 
products and the necessity of paying attention to it. 
 Yet, they have a positive attitude about their own part and 
other people's part in reduction of environmental pollution. 
They're worried about their own health because of 
environmental reasons, but still don’t believe that human use 
the environment wrongly.  
 
Keywords: Needs evaluation, environmental knowledge, 
environmental attitude, environmental behavior 
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  مقدمه 

زيست انساني و د با عنوان محيطملل متح كنفرانس سازمان

كشور  113در سوئد اولين تالش جمعي  1972توسعه در سال 

جهان براي تأكيد نقش آموزش و آگاه كردن مردم نسبت به 

از آن برگزاري اولين كارگاه  پس. مسائل محيط زيستي بود

در بلگراد  1975زيست در سال  المللي آموزش محيط بين

ل و خطوط برنامه جهاني آموزش دوين اصويوگسالوي براي ت

المللي آموزش  گيري كنوانسيون بين زيست و شكل محيط

جستان، به عنوان اقدامات در گر 1977زيست در سال  محيط

كشورهاي جهان را به انجام صدد اين بوده است تا مكمل در

  .هاي آموزشي براي مخاطبين اجتماعي خود متعهد نمايد برنامه

محيط زيست و «پس از برگزاري كنفرانس ، 1992در سال 

بر ضرورت ايجاد و  21در برزيل و تدوين دستور كار » توسعه

تداوم يك نهضت آموزشي با هدف تغيير رفتار و اصالح بينش 

عمومي نسبت به محيط زيست، به عنوان مقدمه عمل براي 

هم اكنون نيز در دهه . دستيابي به توسعه پايدار تأكيد شد

قرار داريم كه از سوي سران كشورها به مجمع  جهاني آموزش

يه شده است تا با سوق دادن عمومي سازمان ملل توص

هاي زيست محيطي به سوي ترويج انديشه توسعه  آموزش

          هاي الزم براي تحقق اين مهم فراهم گردد  پايدار، زمينه

)EPA's Department of Public instruction and 
Participation, 2008 (.  

هاي مختلفي براي  هاي اخير برنامه ايران طي سال در

دار اجتماعي به  زيست محيطي مخاطبين مهم و اولويتآموزش 

كشور به بحث  در برنامه چهارم توسعه .اجرا در آمده است

 قانون برنامه 64 و 60آموزش محيط زيست پرداخته شد و ماده 

زيست به  حيطا آموزش مكشور، در رابطه ب چهارم توسعه

ارتقاي  قانون برنامه به مقوله 64بند الف ماده . تصويب رسيد

پايدار به منظور حفظ هاي عمومي و دستيابي به توسعه آگاهي

دار هاي اثرگذار و الويتزيست و با تأكيد بر گروه محيط

تا سازمان حفاظت محيط زيست، در همين راس. پردازد مي

بند را تهيه و تصويب و به كليه  نامه اجرايي مربوط به اين آيين

 EPA's Department of( ها ابالغ نمود ها و سازمان وزارتخانه

Public instruction and Participation,2008,18(.  اما اينكه

ين هاي مختلف تا چه حد در ا ها و سازمان كنون وزارتخانه تا

  . لبدط اي مي جداگانه هاي دقيق و راستا قدم برداشته اند، بررسي

اجتماعي عصر حاضر و ايجاد به دليل تقسيم كار در زندگي 

هاي تخصصي، انتظار اين است كه هر سازماني  سازمان

وان و وظايف خود را به تنهايي مسئوليت حوزه مرتبط با عن

به همين دليل انتظار اوليه اين است كه سازمان . عهده گيرد بر

ددهي و هايي مسئوليت ياحفاظت محيط زيست نيز به تن

هاي مختلف اجتماعي  راي گروهافزايي محيط زيست را ب دانش

اين انتظار با اصل عمومي بودن حفاظت در اصل . دار شود عهده

عالوه بر آن با واقعيت . استپنجاهم قانون اساسي در تعارض 

 زيست كه مفهومي به گستردگي نظام هستي، كليه محيط

ره و انواع ي، منظومه شمسي، زيست كمخلوقات خداوند

ي ها است، انطباق نداشته و با رويكرد حفاظت جهاناكوسيستم

المللي و ملي از جمله منابع  محيط زيست قوانين و مقررات بين

. حقوق محيط زيست جمهوري اسالمي ايران نيز مغايرت دارد

هاي ديگر به ويژه هر سازمان با افراد  لذا ضرورت توجه سازمان

  .تحت پوشش خود را دارد

آموزان در كشور  تين سازمان متولي امر آموزش دانشخسن

نامه آموزشي وزارت آموزش و پرورش است الزم است يك بر

هاي ضروري شيوه عمل صحيح با محيط  كه بتواند كليه نياز

. زيست را در خود جاي دهد توسط اين سازمان تدوين شود

پيش نياز تدوين يك سامانه آموزشي موفق، شناخت و بررسي 

يي اين نيازها زهاي آموزشي است؛ به عبارتي ديگر شناسانيا

اگر اين گام . رود ريزي آموزشي به شمار مي نخستين گام برنامه

روي برنامه موفق فراهم  زمينه پيش به درستي برداشته شود،

اي تضمين كيفيت و تر بر ، بدين سان بنياني دقيقگردد مي

  . آيد ست ميآموزشي به دسودمندي برنامه 
  

  ور سوابق نظري و تجربيمر

  مباني نظري تحقيق) الف

 برآورد براي اطالعاتي آن طي كه است اي مطالعه نيازسنجي

 شود مي آوري جمع سازمان يا جامعه گروه، يك نيازهاي

)Motamedi, 2010(. به تواند مي آموزشي نيازسنجي 

١٠ 
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 گيري اندازه افراد، مشكالت شناسايي درسي، ريزي برنامه

 هئارا يا ها فعاليت بهبود پاسخگوكردن، گيران،فرا يادگيري

 .)Grant, 2002( كند كمك آموزشي مداخله و افراد به بازخورد

 نقايصي و كمبودها به آموزشي نياز :تاس شده گفته همچنين

 Abbas ( است رفع قابل آموزش طريق از كه گردد برمي

Zadegan, & Torkzade, 2000(.  نياز آموزشي يك خواسته يا

آنچه "و  "آنچه هست"ايش نيست، بلكه شكافي است ميان گر

كند و  زسنجي به شفافيت اين شكاف كمك مينيا ."بايد باشد

نخستين . نقش آموزشي را در پاسخگويي به آن نمايان مي كند

هدف نيازسنجي آموزشي، اطمينان يافتن از نياز به آموزش 

ياز است و مناسب بودن محتواي آموزشي براي پاسخگوي به ن

  .است

رسمي و غير (ها در مورد انواع  آموزش  هاي بررسي يافته

ئه شده در مدارس ابتدايي نشان زيست محيطي ارا) رسمي

آموزش همگاني  دفتر مشاركت وبراساس گزارش  دهد كه مي

وضعيت موجود آموزش  )2008( زيست سازمان حفاظت محيط

ايط ه ايجاد شررسمي محيط زيست در مدارس كشور با توجه ب

هاي الزم در وزارت آموزش و پرورش در  مساعد و حساسيت

. گردد دبيرستان، نسبتاً خوب ارزيابي ميدو مقطع دبستان و 

توان شرايط  و استمرار اقدامات انجام شده مي مشروط بر تداوم

اما در زمينه . درا در چند سال آتي اميدوار كننده تصور نمو

هاي  ايي و آموزشمقطع راهنمزيست در  آموزش رسمي محيط

ران اقدامات انجام شده ناكافي ضمن خدمت معلمان و آموزگا

همچنين تصويب . باشد كه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد مي

اي در دومين نشست دوره "آموز و طبيعت دانش"پيمان نامه 

زمينه همكاري و ) هشتمين اجالس(آموزي  سوم مجلس دانش

محيط  آموزش و پرورش و(تعامل بين دو دستگاه مربوطه 

  .را هموار نموده است) زيست

اي با عنوان بررسي ميزان  در زمينه محتواي كتب درسي مطالعه

هاي  وعات مربوط به محيط زيست در كتابانعكاس موض

درسي مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در سال 

نشان داد  نتايج اين مطالعه. توسط يعقوبي انجام گرفت 2004

ست آموزشي در زمينه انتقال محيط زي بارزترين مشخصه نظام 

توان به  هاي اين نظام مي نظامي تقليدي است كه از مشخصه

پروري به جاي درك و فهم و عملكرد پايين در اين  حافظه

  .زمينه اشاره كرد

يعقوبي نظام آموزشي را در حيطه دانشي موفق ولي در ابعاد  

دهد در  وي نشان مي. كند يابي مياموفق ارزادراكي و تفهيمي ن

اين متون هم از نظر حجم مطالب نسبت به كل محتواي برنامه 

لذا . درسي و هم از نظر كيفيت مطالب ناكافي و ناكارآمد است

بعنوان پيش درآمدي در اگر قرار است محتواي متون آموزشي 

آموزان نسبت به محيط زيست باشد،  هاي دانش تعيين نگرش

اي متون فوق در راستاي اين اهداف تدوين و بايستي محتو

كه محيط زيست  باشد تنظيم شود به نحوي كه پاسخگوي اين

نويسنده پيشنهاد . رخوردار استايران از چه وسعت و فضايي ب

كند برنامه هاي آموزشي بايد به اقتضاي شرايط جهاني  مي

بتواند پاسخگوي آن دسته از نيازها باشد كه در نهايت موجب 

 ,Yaghobi( ق اهداف كلي شده و نيز آن را پوشش دهدتحق

2004(.  
ي كه در زمينه ميزان دريافت ا همچنين نتايج مطالعه

ز محتواي فنون آموزشي و ميزان آنها در سطوح آموزان ا دانش

دهد  مي فهم و كاربرد صورت گرفته نشان، درك و گانه دانش سه

در  فق وكه نظام آموزشي در اين زمينه در بعضي جهات مو

 ).Babamoradi, 1998(شود  بعضي جهات ناموفق ارزيابي مي

 ديبايي و الهيجانيان در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه

هاي درسي دوره راهنمايي با توجه به حيطه  محتواي كتاب

مطلوب قرار دارد اما با توجه حيطه بينشي و  يدر حد ،دانشي

ها  تابكار گرفته در ك همحتواي ب. مهارتي در حد نامطلوب است

 آنهاموزان اين مقطع است، اما براي آ مورد عالقه و رغبت دانش

موزان از توان نش آااز سودمندي برخوردار نيست و د

 ,Dibaee and Lahijaniyan( خوردار نيستند بكارگيري محتوا بر

2009(.   

هاي رسمي از سال  الوه بر محتواي كتب درسي و آموزشع

فهان با همكاري  اداره كل آموزش و در استان اص 2004

ظت محيط زيست استان پرورش استان اصفهان و اداره كل حفا

آموزان مقطع  مه اي نيز براي دانشهاي فوق برنا اصفهان آموزش

هاي ضمني هم  به عالوه آموزش. صورت گرفته است ابتدايي

ارات ديگر در هاي جمعي به ويژه تلويزيون و يا اد توسط رسانه

١١ 
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، ارزيابي از وضعيت دانش. گيرد فهان صورت ميشهر اص

ضمن تواند  ميآموزان  نگرش و عملكرد زيست محيطي دانش

ساز،  نشي اين گروه مهم بنيادي و آيندهترسيم سيماي ذخائر دا

آنچه "ميان هاي آموزشي آنها را بيان نموده و شكاف  نياز

  .را شفاف سازد "آنچه بايد باشد"و  "هست

  

  موضوعپيشينه تجربي )ب

از زماني كه نگراني در حال رشد در مورد محيط زيست به 

هاي  هيكي از حوز ،منزله مساله اجتماعي تبديل شده است

پژوهشي كه در جامعه شناسي محيط زيست مطالعات زيادي را 

ها و  صاص داده است، مطالعه نگرش، ارزشبه خود اخت

 700يك فراتحليل از . هاي زيست محيطي است رفتار

محيطي متفاوت در اياالت متحده امريكا  درسي زيست مهبرنا

برنامه نگرش  124، )آگاهي ها(برنامه  دانش  543نشان داد كه 

 & Pooley( اند برنامه رفتارها را نشانه گرفته 42ها و 

O’Connor,2000(. هاي متعددي براي  كنون پژوهش همچنين تا

زان و ر زيست محيطي دانش آموشناخت آگاهي، نگرش و رفتا

شاه ولي و .با آنها تاكنون صورت گرفته است هاي مرتبط گروه

ي و نگرش معلمان و به بررسي آگاه) 2009(استوار 

آموزان مقاطع تحصيلي مدارس آموزشي جزيره كيش  دانش

. براي تعيين نيازهاي آموزشي زيست محيطي آنان پرداختند

كه دانش نتايج به دست آمده از دانش آموزان ابتدايي نشان داد 

آموزان پايه  دانش .آنان در سطح متوسط است محيطي زيست

. پنجم در مقايسه با پايه چهارم از دانش بيشتري برخوردارند

نگرش و رفتار  شناخت آگاهي،«پژوهشي نيز با عنوان 

محيطي دانش آموزان سراسر كشور آمريكا با تأكيد به  زيست

» دارند قرار عدروي دانش آموزاني كه در مجاورت شرايط نامسا

تربيتي و آموزشي زيست محيطي ملي توسط   زير نظر موسسه

اين پروژه نگاه كلي بر روي . است اجرا شده »روپر استراج«

و  زيست فراهم كرد آموزان و نگرش آنها نسبت به محيطدانش 

  نشان داد جوانان در نواحي با شرايط نامساعد نسبت

  ي از خطرات ـيح باالرض سطـگر در معـوانان نواحي ديـبه ج 

  

تحقيق همچنين  ،عالوه بر اين. قرار دارند محيطي زيست

آموزان نواحي شرايط نامساعد فرصت اندكي  داد كه دانش نشان

  محيط زيست طبيعي دارند و انگيزه  يا تجربه  براي تمرين و

 .كمتري نيز براي تمركز بر روي مسائل زيست محيطي دارند

فشار زياد جرم و جنايت و مسائل  احتماالً به خاطر اينكه

 Shahnoshi(اقتصادي در زندگي آنها اولويت بيشتري دارد 

and Abdollahi, 2007(.   

فراتر گذاشته و به  هاي كلي پا از بررسيبرخي مطالعات 

اي با عنوان  مطالعه. اند تري نيز پرداخته موضوعات جزئي

توسط » نگرش زيست محيطي در كودكان: كودكان و اتومبيل«

رش به محقق با فرض اينكه نگ. است منتشر شده 1كوپنينا

شود معتقد است تكاليف نوشتاري  اتومبيل در كودكي ايجاد مي

گونه در مورد نگرش كودكان به اتومبيل و توضيحات مصاحبه

اين . دبر ها را نسبت به اين موضوع باال ميسطح نگرش آن

ش آگاهي كودكان هاي آموزشي افزاي مطالعه براي توسعه برنامه

 ,Kopnina(دهد پيشنهاداتي ارائه مي ،به حمل و نقل پايدار

ل ئهايي را براي فهم مسا يانبناين مطالعات از يك سو  ).2010

ها  ؛ اين يافتههاي زيست محيطي فراهم مي كند و ارزش

هاي  تواند تالش ميدارد و و اصول كلي را در بر ها  واقعيت

دوستدار محيط زيست و باز  هاي صورت گرفته براي آموزش

ي آموزشي آتي را تعيين و تعريف آنها را گزارش دهد و نياز ها

ند و از سوي هاي زيست محيطي آينده را باز تنظيم ك يا ارزش

ثر بر گرايش انسان در توانند عوامل مؤ ديگر اين مطالعات مي

، زيرا با شناخت اين حفظ محيط زيست را شناسايي كنند

هاي هايي براي تغيير رفتار به ارائه راه حلتوان  عوامل مي

  .مخرب و تشويق رفتارهاي مثبت زيست محيطي پرداخت

با توجه به اهميت حفظ محيط زيست به خصوص كالن شهر 

ا هدف اصفهان به دليل محيط زيست شكننده آن، اين پژوهش ب

آموزان ابتدايي به بررسي ميزان  تعيين نيازهاي آموزشي دانش

 پردازد تا در رفتارهاي زيست محيطي آنها مي ش ودانش، نگر

گشا  ساز راه هاي آموزشي اين گروه مهم و آينده تدوين برنامه

 .باشد
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  ها مواد و روش

هاي توصيفي است و با روش  اين پژوهش از گونه پژوهش

پسر جامعه آماري كليه دانش آموزان . پيمايشي انجام شده است

نفر از 150، حجم نمونه .دباش مقطع ابتدايي شهر اصفهان  مي

اي انتخاب  اي چند مرحله است كه به روش خوشهآموزان  دانش

  .ر گردآوري اطالعات پرسشنامه استابزا. شدند

سؤاالت : قسمت بود كه عبارت بودند از 4پرسشنامه شامل 

كه به . سنج و سؤاالت جمعيت شناختي دانش رفتاري، نگرش،

زيست محيطي، نگرش هاي رفتار ترتيب در پي سنجش متغير

زيست محيطي، آگاهي زيست محيطي و زمينه اجتماعي دانش 

راد، استفاده از براي تعيين ميزان دانش اف. آموز طراحي شدند

شود كه در اين پرسشنامه دو سؤال با تصوير  تصاوير توصيه مي

 -در ضمن به دليل نوع جامعه آماري خاص. نيز گنجانده شد

آساني و دشواري سؤاالت مدنظر  - دانش آموزان مقطع دبستان

  . بود

به . است و از نوع اعتبار صوري محتوايي ،نوع اعتبار پرسشنامه

ناسان الت پرسشنامه نظر كارشهمين منظور پس از طراحي سؤا

زيست، چند تن از معّلمان مجرب مقطع دبستان و يك  محيط

شناس كودك و نوجوان نسبت به اعتبار سؤاالت پرسيده روان

  .شد و اتفاق نظر حاصل شد

در اين تحقيق براي پايايي سؤاالت نگرش زيست محيطي و 

1رفتار زيست محيطي از ضريب آلفاي كرونباخ
. استفاده شد 2

و براي  65/0نگرش زيست محيطي ضريب مورد نظر براي 

  .است كه قابل قبول است 67/0رفتار زيست محيطي 

براي محاسبه پايايي سؤاالت آگاهي زيست محيطي از روش 

ريچارسون استفاده شد و به دليل آنكه سؤاالت دو  –كودر 

بودند ولي در سطح سنجش ترتيبي ) غلط/درست(ارزشي 

 & Azkiya( بودند از فرمول ويژه آن استفاده شد

DarbanAstaneh, 2003(  بدست آمد 63/0و مقدار آن.  

. اي بوده است ه تكميل پرسشنامه به صورت مصاحبهشيو

هاي موجود در  شناختي نيز از پرونده االت جمعيتاطالعات سؤ

  . مدارس تكميل شد

                                                           

1- Cronbach's Alpha method 

  ها يافته

هاي  آموزان به پرسش راكندگي آگاهي و عدم آگاهي  دانشپ

  .آمده است) 1(حيطي در جدول مربوط به دانش زيست م
  

  هاي آگاهي زيست محيطي توزيع فراوني مولفه. 1جدول 

 آگاهي عدم آگاهي

 هاي آگاهي زيست محيطي مولفه

 فراواني درصد فراواني درصد

  ضرورت حفظ پوشش گياهي 135 90 15 10
  خطرات دفع ناصحيح زباله 109 73 41 27
  ضرورت تنوع زيستي 30 20 120 80

  هاي حيواني گونهضرورت حفظ  116 3/77 34 7/22
فوايد درختان در كاهش آلودگي  55 7/36 95 3/63

  ضرورت مراقبت از درختان 132 88 18 12
  خطرات آلودگي صوتي 113 75 37 25
  محدوديت منابع زمين 27 18 123 82
  شناخت نشان بازيافت  118  79  32  21
  زيافتشناسايي مواد قابل با  53  35  97  65
  شناسايي نشان دوستدار اليه ازن  0  0  150  100

  

آموزان در مورد ضرورت وجود  شود دانش همچنان كه ديده مي

 75( ، خطرات آلودگي صوتي)درصد90( هاي گياهي گونه

 آگاهي نسبتاً )درصد 73(، خطرات دفع زباله ناصحيح )درصد

، ضرورت )درصد18( خوبي دارند ولي در مورد كمبود منابع

، فوايد درختان در كاهش آلودگي )درصد20( نوع زيستيت

آنها  درصد80. اطالعات كافي ندارند )درصد36(صوتي 

شناسند و در مورد مواد قابل بازيافت  عالمت بازيافت را نمي

هيچگونه شناختي در مورد . شناخت خوبي ندارند) درصد35(

عالمت دوستدار اليه ازن بر روي محصوالت و ضرورت توجه 

  .آن نيز ندارندبه 

رش زيست محيطي مثبت و منفي نگتوزيع فراواني 

همان طور كه . شده است آورده ) 2(آموزان در جدول  دانش

آموزان به نقش خودشان و  درصد  دانش 60 شود  مالحظه مي

ثبتي همه مردم در كاهش آلودگي زيست محيطي نگرش م

 محيطي نگران سالمت خود به دليل مشكالت زيست. دارند

به اين مسئله كه  درصد7/22ولي تنها ). درصد62( هستند

كنند اعتقاد  زيست اطرافشان بد استفاده مي ها از محيط انسان
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ها حق ندارند هر گونه  درصد آنها  معتقدند كه انسان 77 .دارند

  .بخواهند در محيط طبيعي تغيير ايجاد كنند
  

  توزيع فراوني مولفه هاي نگرش زيست محيطي .2جدول 

 مثبت نفيم
 هاي نگرش زيست محيطي لفهمؤ

 فراواني درصد فراواني درصد

نقش فردي در كاهش آلودگي  91 7/60 59 3/39
نقش همگان در كاهش آلودگي  111 74 39 26
نگراني به دليل مشكالت زيست  93 62 57 38

غيير ها به ت صاحب حق نبودن انسان 116 3/77 34 6/22
ها از محيط زيست  استفاده بد انسان 34 7/22 116 3/77

  

يست محيطي مطلوب و نامطلوب  هاي  زتوزيع فراواني رفتار

  .آورده شده است) 3(آموزان در جدول  دانش

  
  توزيع فراوني مولفه هاي رفتار زيست محيطي. 3جدول 

  ر لفه هاي رفتامؤ مطلوب نامطلوب

 زيست محيطي
 فراواني درصد فراواني درصد

  صرفه جويي در مصرف آب 39 26 111 74
  صرفه جويي در مصرف برق 48 32 102 68
صرفه جويي در مصرف  90 60 60 40
  هاي حيواني حفظ گونه 90 60 60 40

  هاي درختان حفظ گونه 56 3/37 94 7/62
  نظافت محيط 85 7/56 65 3/43

 

درصد در  68 درصد در مصرف آب و 74نه رفتار نيز در زمي

درصد در مورد نظافت  56مصرف برق صرفه جويي ندارند و 

تري  د محافظت از حيوانات رفتار مناسبدرص 60محيط و 

 .دارند

 

  گيري و بحث نتيجه

هاي  آموزان در مورد ضرورت وجود گونه نتايج نشان داد دانش

دفع زباله ناصحيح  خطرات و گياهي، خطرات آلودگي صوتي

هاي آموزشي آنها در مورد د ولي نيازخوبي دارن آگاهي نسبتاً

فوايد درختان در كاهش  و كمبود منابع، ضرورت تنوع زيستي

درصد 80. ندآلودگي صوتي است كه اطالعات كافي ندار

شناسند و در مورد مواد قابل بازيافت  عالمت بازيافت را نمي

شناختي در مورد عالمت  هيچگونه. شناخت خوبي ندارند

دوستدار اليه ازن بر روي محصوالت و ضرورت توجه به آن 

برخي  به طور كلي نظام آموزشي توانسته در. نيز ندارند

هايي در اختيار دانش آموزان  موضوعات  زيست محيطي آموزه

قرار دهد و در برخي موضوعات ضروري هنوز اقدامي انجام 

بخش مهمي از اين مطلب . )Baba Moradi,1998(نداده است 

نيز در ) 2003(تواند به محتواي متون درسي برگردد يعقوبي مي

وعات مربوط به محيط زيست در بررسي ميزان انعكاس موض

اين متون هم از نظر حجم  كهنشان داد  ،هاي درسي كتاب

مطالب نسبت به كل محتواي برنامه درسي و هم از نظر كيفيت 

 . هستندمطالب ناكافي و ناكارآمد 

در مورد نگرش زيست محيطي دانش آموزان به نقش خودشان 

و همه مردم در كاهش آلودگي زيست محيطي نگرش مثبتي 

به دليل مشكالت زيست محيطي نگران سالمت خود . دارند

ها حق ندارند هر گونه بخواهند در  معتقدند كه انسان. هستند

مسئله كه ولي هنوز به اين . محيط طبيعي تغيير ايجاد كنند

كنند اعتقادي  حيط زيست اطرافشان بد استفاده ميها از م انسان

هايي براي اين مسئله  ندارند، بدين ترتيب نيازمند آموزش

  .هستند

در زمينه رفتار نيز در مصرف آب و برق صرفه جويي ندارند 

و محافظت از حيوانات رفتار ولي در مورد نظافت محيط 

رش آموزان آماده پذي دانش به طور كلي. تري دارند مناسب

هاي اي  در آموزش و رويكردهاي  تازه ها ها، نگرش واقعيت

عالقه بسياري به ايفاي نقش خود دارند  ؛زيست محيطي هستند

و به اطالعات تخصصي و كاربردي در مورد برخورد با محيط 

  .   خود نياز دارند

 

 سپاسگزاري

سط نويسندگان به اين مقاله برگرفته از پروژه انجام گرفته تو

باشد  مي زيست استان اصفهان حفاظت محيط لسفارش اداره ك

، كارشناس آموزش ل حفاظت محيط زيست استانكه از مدير ك

آموزان  ، مديران و معلمان مدارس و دانشهمگاني اداره كل

هاي صميمانه  ركت كننده در طرح به دليل همكاريش

  .دگرد سپاسگزاري مي
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