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 چكيده 

سئوليت م محقق در نظر دارد اطالعات، در اين پژوهش ،

پذيري، مشاركت جويي دانش آموزان در مسايل محيط 

زيست شهري و غير شهري را پس از اجراي يك طرح 

كه در آن دانش ) طرح شهردار مدرسه(آموزش غير مستقيم 

تحقيق . آموزان مجري و مخاطب آموزش هستند، بررسي كند

جامعه آماري آن  وحاضر از نوع علمي و كاربردي بوده 

 10مدارس راهنمايي دولتي دخترانه سطح شهرداري منطقه 

بوده كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده يك مدرسه به 

عنوان محيط آزمايش و يك مدرسه به عنوان محيط گواه در 

نفر بوده كه  870عداد دانش آموزان ت .فته شده استنظر گر

نفر براي  268پس از قرار دادن اين تعداد در فرمول كوكران 

بزار گرد آوري ا .پاسخگويي به پرسشنامه انتخاب شدند

اطالعات پرسشنامه محقق ساخته، اسناد و مدارك موجود در 

يه و براي تجز. باشد مي اي كتابخانهمطالعات  وبايگاني مدرسه 

از پيش آزمون و پس آزمون، از آزمون مان  ها دادهتحليل 

اجراي  تأثيرنتايج بيانگر عدم . ويتني يو استفاده شده است

طرح شهردار مدرسه در مسئوليت پذيري دانش آموزان بوده و 

اجراي طرح شهردار مدرسه توانسته است اطالعات، مشاركت 

  .تقاء دهدو كيفيت را در مورد موضوعات زيست محيطي ار

محيط زيست، شهردار مدرسه، آگاهي زيست : كليد واژگان

  محيطي، مسئوليت پذيري، مشاركت جويي 
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Abstract  
In this research, the author is going to investigate after 
implementing on indirect education plan (school – mayor 
plan) in which the students themselves are performers and 
addresses student information ,responsibility and 
inclination to participate in urban and non – urban 
environmental issues. This study is a scientific – applied 
research and its statistical population is girl public 
guidance school in Tehran, municipality strict 10. Using 
simple random sampling, one school was chosen as a 
control group and the other as an experimental. The 
number of students were 870, that upon applying the 
cocran formula, 268 of them was chosen as respondent to 
questionnaire. The data gathering tools were self – 
administered questionnaire and existing records and 
documents in schools archives. As well as a library 
research. For data analysis pre-post test, based on Man 
Vitny U test, was used. The result showed that school – 
mayor plan has had no impact on students responsibility, 
but implementing of the plan has had promoted the 
students information and participation in environmental 
issues. 
 ,  
Keywords: Environment, Environmental teaching, Mayor 
school, Environmental know ledge, Responsibility, 
Communion 
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  مقدمه 
در طي قرن گذشته، انسان نه تنها از نظر قدرت داراي 

نيروي زياد تخريبي گشته است، بلكه ماهيت اين نيرو نيز 

 تأثيرزنگ خطري كه درباره  ترين مهم. تغيير كرده است

صدمات انسان بر محيط به صدا درآمده، هوا، خاك، 

، درياها با مواد خطرناك و مرگ آور به طرز ها رودخانه

اين آلودگي در بسياري . جبراني آلوده شده استغير قابل 

كه به  هايي زيانسلسله . از موارد غير قابل جبران است

نه تنها در دنيايي كه بايد زندگي را در خود  آيد ميوجود 

بپروراند، بلكه حتي در بدن موجودات زنده نيز به صورت 

  .    يابد ميغير قابل بازگشت ادامه 

امروزي چنان منابع طبيعي را  جامعه مصرف گرا و صنعتي

مصرف و محيط زيست را آلوده كرده است كه توانايي 

خود پااليي طبيعت قادر به مقابله با آن نبوده و موازنه پويا 

آب، هوا، خاك و ( رميان چهار عنصر اصلي بيوسف

را به هم زده و مشكالتي اعم از آلودگي ) جانداران

سطحي و زير زميني، از بين رفتن تنوع زيستي،  هاي آب

. را به وجود آورده است... تخريب خاك، آلودگي هوا و

در حال حاضر افكار جهانيان بيش از گذشته نسبت به 

مصرف بي رويه منابع طبيعي و تخريب محيط  پيامدهاي

زيست آگاهي يافته است و به اين نتيجه رسيده براي بهره 

ر از محيط زيست بايد تمام جوانب برداري بهتر و مستم

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي را در نظر 

آينده، جلوگيري  هاي نسلگرفته و نسبت به انتقال منابع به 

متعهد باشد و بهترين گزينه ... از تخريب محيط زيست و 

براي رسيده به رشد همه جانبه حركت در راستاي توسعه 

رسيدن به  هاي گزينهبهترين  پايدار است و به يكي از

توسعه پايدار، آموزش عمومي و فرهنگ سازي در ميان 

  .آحاد مردم جامعه به ويژه دانش آموزان است

نقش نيروي انساني كارآمد در استفاده بهينه از امكانات و 

 و   توليدات  به آن  ساختن  مبدل و  موجود  تجهيزات 

 

به . ل انكار استغير قاب اي مقولهخدمات كيفي و برتر، 

معاصر در بين كشورهاي  كشورهايهمين دليل در 

سراغ گرفت كه به رغم دارا بودن  توان ميمختلف را 

نيروي انساني فراوان، باز هم در زمره كشورهاي در حال 

كليد اصلي اين معما و درك چگونگي آن در . اند توسعه

گرو توجه به كيفيت نيروي انساني و آموزش آنان نهفته 

در صورتي كه نيروي انساني كيفيت و صالحيت . ستا

كافي را دارا باشد، استفاده از امكانات بالقوه براي رشد و 

 ,Fathi Vajargah( توسعه، امري امكان پذير خواهد بود

2011.(  
 هاي سرمايهسرمايه كشورها،  ترين مهمبه دليل اينكه 

عظيم، در  هاي سرمايهانساني هستند، بنابراين بالندگي اين 

كودكان و . گرو آموزشي متناسب و در خور است

نوجوانان امروز تصميم گيران فردا خواهند بود و بايستي 

آنان را با مشكالت و معضالت محيط  ها آموزشدر طي 

كه از هم اكنون براي آينده  هايي برنامهزيست و طرح و 

، آشنا نمود و به همين دليل است كه شوند ميپايه ريزي 

به ويژه يونسكو،  المللي بينتوجه نهادهاي  ترين عمده

تشويق و هدايت امكانات كشورها در عرصه آموزش و 

  .   پرورش است

مشاركت عامه در حفظ محيط زيست و جلوگيري از 

. دهد مي نمختلفي خود را نشا هاي صورتآلودگي آن به 

اجتماعي در سطح  هاي جنبشبرخي مواقع به صورت 

و خود اين امر افراد نا  كند ميبسيار وسيع خود را نمايان 

گاه اتفاق . كند ميآگاه از مسايل زيست محيطي را مطلع 

كه مشاركت به صورت جلوگيري از اعمال  افتد مي

بارها . شود ميو افراد حقيقي و حقوقي  ها سازمانتخريبي 

حركت شده است كه محيط گرايان مانع از  مالحظه

و قطارهاي حامل مواد تخريب كننده محيط  ها كشتي

را مجبور به توقف  ها موسسهو  ها شركتو  اند شدهزيست 

در بسياري موارد اعتراض به . اند كردهعمليات خود 
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زيست محيطي به صورت تظاهرات و  هاي آلودگي

 شهرهاخود را نمايان كرده است و در سطح  ها پيمايي راه

به جمع تظاهر كنندگان  ها آنباعث آگاهي مردم و پيوستن 

مواردي ديده شده كه محيط گرايان در قالب . شود مي

، نهايتاًضد محيط زيستي را فلج و  هاي فعاليت ها اعتصاب

باالخره، اين كه . اند كردهتخريبي را تعطيل  هاي جريان

تفريحي  هاي جمعبه صورت  ها مشاركتبسياري مواقع 

مشاركت به هر . كند مي تأثيرو بسيار هم  افتد مي اتفاق

شكلي كه باشد آگاهي زيست محيطي افراد را افزايش 

 مؤثرترو افزايش آگاهي باعث مشاركت بيشتر و  دهد مي

به عبارت ديگر بين آگاهي از مسايل محيط . شود مي

ك رابطه دو ي ها فعاليتزيست و مشاركت در اين گونه 

  ).karimi and Hemmati, 2006(  سويه وجود دارد

 آموزش پايه مشاركت براي حفاظت از محيط زيست

حفاظت از محيط زيست نه تنها به عنوان جزء تفكيك 

ناپذير توسعه پايدار بلكه به عنوان ارزش بنيادين مورد نياز 

آتي، امروزه بيش از دو دهه قبل كه  هاي نسلنسل امروز و 

مفهوم توسعه پايدار به ادبيات گفتاري و نوشتاري اضافه 

مصاديق . شد، مورد پذيرش و تاكيد قرار گرفته است

ناپايداري همانند استفاده نا مناسب از انرژي و يا 

نا مناسب، بهره برداري و تخريب بي رويه  هاي انرژي

ت، الگوهاي نامعقول توليد و منابع پايه، فقر، افزايش جمعي

مشكالت محيط زيست  عمدتاً، ها آلودگيمصرف، افزايش 

و ناگزير حفاظت از محيط زيست  شوند مينيز محسوب 

 الزامييافتن مصاديق ناپايداري . يابد مياهميت روز افزون 

به مفهوم نيل به توسعه پايدار و يا چگونگي حفاظت از 

ايدار و حفظ محيط محيط زيست نيست، چرا كه توسعه پ

زندگي اجتماعي در  هاي ارزشزيست مانند ساير 

بدون . متفاوتي دارند هاي توصيفمختلف  هاي فرهنگ

از  توان نمي ها ارزششناخت اصول و مباني مقبول اين 

توسعه فرهنگي حفاظت از محيط زيست سخن به ميان 

بخش مهمي يك  )karimi and liaghati, 2009(. آورد

قوانين،  اي جامعهاگر . د علمي استفرهنگ، فرآين

مقررات، باورها، آداب، علم و خالصه كليه هنجارهاي 

 ها آنالزم براي حفظ محيط زيست داشته باشد، اما مردم 

زيست  هاي آموزهرا اجرا نكنند، گويي آن جامعه فاقد 

مسايل مربوط به حفظ محيط زيست . محيطي است

ت علمي درآيد و متفاوتي به صور هاي راهبه  بايستي مي

شهروندان مشاركت جو را به سمت و سوي حفظ محيط 

يك راه مشاركت در مسايل حفظ . زيست سوق دهند

براي . غير دولتي است هاي سازمانمحيط زيست تشكيل 

براي تشكيل اين  اي اوليه هاي كمكاين منظور، بايد دولت 

بخواهد به سمت خود  ها آنكند و به تدريج از  ها سازمان

سبز است كه  هاي حزبراه ديگر تشكيل . گرداني بروند

ضمن فعاليت سياسي، محورهاي اصلي خود را بر حفظ 

محيط  هاي گروهراه سوم، تشكيل . محيط زيست بگذراند

رسمي و غير رسمي  هاي سازمانگرا است كه در درون 

به وجود آيند و امر هدايت و رهبري مسايل  توانند مي

راه چهارم، تشكيل . يست محيطي را به عهده بگيرندز

غير رسمي است كه به صورت خود جوش در  هاي گروه

 توانند ميمناسب در شرايطي خاص  هاي زمانو  ها مكان

موقت به وجود آيند و قسمتي از محيط زيست را از 

  .)Safari, 2010( آلودگي نجات دهند

علوم تربيتي اعتقاد دارند،  نظران صاحبكارشناسان و 

. بهترين زمان آموزش در سنين كودكي و نوجواني است

 هاي زمينهدر بسياري از كشورهاي پيشرفته آموزش در 

و در هر مقطع  شود ميمختلف از كودكان مهد كودك آغاز 

سني با توجه به شرايط سني موجود تدابير و مفاهيم 

بهترين شيوه . شود ميمربوطه به كودكان و نوجوانان ارائه 

آموزش در سنين پايين استفاده از مفاهيم عيني است و در 

مقاطع باالتر سني بايد آموزش از مرحله عيني به سمت 

  . مرحله انتزاعي حركت كند
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 مبحث هردو كه است فرآيندي زيست محيط آموزش

 به عمدتاً آموزش. شود مي شامل را پرورش و آموزش

 به پرورش حاليكه در ستا توانايي و دانش كسب معناي

 نظير فرد هر شخصيت هاي ويژگي به خود خاص معناي

 آموزش. شود مي مربوط وي كردار عاطفه، منش، كيفيت،

 يك تفكر طرز بر هم بايد كه است موضوعي زيست محيط

 در نتيجه در و گذاشته تأثير وي احساسات بر هم و فرد

  .شود مشاهده او رفتارهاي همه

 نظام درون در فرعي نظام يك خود زيست محيط آموزش

 درسي عنوان چند مجموعه آموزش اين. است آموزشي

 هاي تمرين توانايي، دانش، مقداري فراگيري يا و مجزا

 اين آموزش اين در بلكه نيست عالقه و انگيزه و عملي

 با ها آن رابطه سپس و گيرد مي قرار مطالعه مورد اجزاء

 نظير فكري هاي ارزش ساير با اجزاء اين رابطه و يكديگر

 داشتن اخالقي، هاي ارزش، المللي بين هاي ديدگاه داشتن

 بررسي و بحث به غيره و خود به اتكا و تالش روحيه

  .شود گذاشته

وضعيت موجود آموزش رسمي محيط زيست در مدارس 

 هاي حساسيتكشور با توجه به ايجاد شرايط مساعد و 

الزم در وزارت آموزش و پرورش در دو مقطع دبستان و 

مشروط بر تداوم . گردد ميخوب ارزيابي  تاًبدبيرستان، نس

شرايط را در چند  توان ميو استمرار اقدامات انجام شده 

اما در زمينه آموزش . سال آتي اميدوار كننده تصور نمود

 هاي آموزشرسمي محيط زيست در مقطع راهنمايي و 

مت معلمان و آموزگاران اقدامات انجام شده ضمن خد

. كه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد باشد ميناكافي 

همچنين تصويب پيمان نامه دانش آموز و طبيعت در 

سوم مجلس دانش آموزي زمينه  ي دورهدومين نشست 

همكاري و تعامل بين دو دستگاه را هموار نموده است 
)(MPEE, 2009.  

  

  طرح شهردار مدرسه 
در اداره امور شهر و حفاظت از محيط شهري و غير 

كارايي  توانند نميشهري بهترين برنامه ريزان و مديران نيز 

الزم را داشته باشند، مگر اينكه برنامه ريزي و آموزش به 

راه رسيدن به  ترين مهمصورت بنيادي پايه ريزي شود و 

ر سنين كودكي آن آموزش است و اين آموزش بايستي د

  .پايه ريزي و در سنين نوجواني تحكيم شود

تشكيل معاونت اجتماعي و فرهنگي  اب زمان هماين طرح 

در شهرداري تهران، توسط دانشكده علوم اجتماعي عالمه 

طباطبايي به سرپرستي دكتر پيران مطرح و مقبول واقع 

 1372-73اين طرح براي اولين بار در سال تحصيلي . شد

مدرسه راهنمايي تهران به طور  20آزمايشي در به طور 

آزمايشي اجرا شد و پس از نتايج مثبت به دست آمده 

 هاي سالعنوان طرح بيست را به خود اختصاص داد و در 

بعد تعداد بيشتري از مدارس را تحت پوشش خود قرار 

در چند سال اخير طرح شهردار مدرسه يا اجرا نشده . داد

از داليل اصلي افت و خيز . ا شدو يا به طور ناقص اجر

مسائل مالي و اعتباري، عدم تثبيت به  توان مياين طرح 

طرح و جايگاه آن در تشكيالت برخي از مناطق آموزش و 

هاي اجرايي در  پرورش شهرداري و نيز همسو نبودن رويه

شهرداري و آموزش و پرورش به دليل ابهام ساختارهاي 

  .اشاره نمود يارتباط

شده است كه  تهيهطرح شهردار مدرسه با اين ديدگاه 

پيوسته به يكديگر بوده و جامعه  كامالًجامعه نهادي 

عالوه بر اين مدرسه را . مدرسه را در خود جاي داده است

تصور كرده و در  تر كوچكبه يك شهر در ابعاد  توان مي

مدرسه دانش آموزان عالوه بر تحصيل علم و دانش با 

ايف شهروندي آشنا شده و در آينده به شهروند و وظ

  .شهروندي مسئول تبديل شوند
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بر اساس اين طرح : روش اجراي طرح شهردار مدرسه

آموز،  دانش آموزان با توجه به سه شرط عالقه مندي دانش

داشتن انگيزه كار گروهي و اخذ رضايت نامه والدين ابتدا 

كانديداتوري خود را جهت تصدي شهرداري مدرسه 

پس از اين مرحله در يك مرحله فرصت . نمايند مياعالم 

 هاي برنامهو  ها تواناييتبليغات انتخاباتي نسبت به معرفي 

اي خود اقدام نموده و در پايان كسي كه حائز باالترين ر

در انتخابات شود به عنوان شهردار مدرسه، نفر دوم رئيس 

شوراي شهر، نفر سوم الي ششم به عنوان اعضاي شوراي 

 6شهر و نفرات ششم تا يازدهم به معاونين شهردار در 

اجتماعي و فرهنگي،  ،حوزه بهداشت و محيط زيست

شهردار مدرسه . گردند ميايمني، ترافيك و ورزشي تعين 

ب دانش آموزان به كمك معاونين و نيز پس از انتخا

كاري داوطلبانه از بين دانش  هاي گروهمعاونين به كمك 

را به تصويب شوراي شهر  ها برنامهو  ها طرحآموزان 

رسانده و از طريق مدير و مربي مدرسه با حمايت ستاد 

دانش آموزي در طول سال تحصيلي  هاي طرح اي منطقه

  ). Ebadi, 2011( آيد ميدر قالب تقويم اجرايي به اجرا در 

 

  مواد و روش بررسي
نوع تحقيقات كاربردي و براي بررسي آن  زتحقيق حاضر ا

 ا استفاده از گروه آزمايش و گروهاز روش آزمايشي ب

 ي رابطهكنترل استفاده شده است كه اين روش به بررسي 

  .پردازد ميعلي بين دو متغير 

از آنجا كه در اين پژوهش فقط مدارس دخترانه مد نظر 

 12تعداد مدارس راهنمايي دولتي دخترانه  گيرد ميقرار 

تعداد دانش آموزان . باشد ميدانش آموز  4909 امدرسه ب

نفر بوده كه پس از قرار دادن اين تعداد در فرمول  870

ويي به پرسشنامه انتخاب نفر براي پاسخگ 268كوكران 

پس با استفاده از نمونه گيري سيستماتيك س .شدند

تصادفي دانش آموزان پاسخ دهنده به پرسشنامه مشخص 

  .شدند

از طريق نظر سنجي  ها پرسشنامهالزم به ذكر است روايي 

استاد متخصص در امور محيط زيست، روان شناسي  4از 

ل نظرات و توافق پس از اعما. و علوم تربيتي استفاده شد

ميزان پايايي پرسشنامه، از  ،نظر نهايي متخصصين مربوطه

محاسبه  75/0 طريق روش آماري آلفاي كرونباخ به ميزان

برگ  268سپس پرسشنامه تكثير شده و به تعداد . گرديد

بين دانش آموزان مدرسه آزمايش و مدرسه گواه به 

صورت حضوري در كالس درس و مراقبت از عدم 

توزيع  سؤاالتدانش آموزان براي پاسخگويي به  مشورت

  .شد

پرسشنامه در زمان يكسان بين دانش آموزان  :مرحله اول

  .مدرسه آزمايش و مدرسه كنترل توزيع شد

پس از مشخص شدن مدرسه آزمايش از  :مرحله دوم 

طريق نمونه گيري تصادفي، دانش آموزان با طرح شهردار 

مدرسه آشنا شده و نسبت به كانديداتوري جهت پذيرش 

مسئوليت شوراي شهر، شهردار مدرسه، معاونت بهداشت 

. و سالمت و همچنين شركت در انتخابات توجيه شدند

و مطرح  ها توانايي در فرصت تبليغات انتخاباتي به معرفي

خود براي ساير دانش آموزان پرداخته و  هاي برنامهكردن 

باالخره در روز راي گيري، شهردار مدرسه، اعضاي 

شوراي مدرسه و معاون بهداشت و سالمت انتخاب 

  .شدند

كارشناس و رابط طرح شهردار مدرسه در شهرداري منطقه 

يري ايشان و حوزه تصميم گ ها مسئوليتمنتخبين را با  ،10

آشنا كرده و امكانات خود را براي حمايت از طرح 

  .شهردار مدرسه اعالم نمود

شهردار مدرسه در عرصه حفظ محيط زيست، امكانات 

  بهداشتي، ايجاد فضاي سبز، مبارزه با جانوران موذي، 
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 هاي زمينه، بروشورهاي آموزشي در مبدأتفكيك زباله از 

با پيشنهاد معاون و ساير دانش آموزان ... مطرح شده و

ييد شوراي مدرسه با صميماتي را اتخاذ كرده و پس از تأت

  . نمايد ميرابط طرح و معاون پرورشي مدرسه مطرح 

رابط طرح پس از مطرح نمودن درخواست شهردار 

مدرسه با مسئولين مربوطه در شهرداري، امكانات الزم را 

  .دهد ميدر اختيار شهردار مدرسه قرار 

كاري به مسئوليت معاونت  هاي گروهتشكيل  :مرحله سوم

 تبهداشت و سالم

 

  نمودار سازماني معاونت بهداشت و سالمت

  

  

تبليغاتي در زمينه  هاي برنامهتدوين : مسئول بهداشت )الف

پيشنهاد اقدامات بهداشتي  -رعايت بهداشت فردي و محيط

دعوت از كارشناسان خانه  - ...فروشان و  تدر مورد دس

الزم در زمينه بهداشت  هاي آموزشسالمت جهت ارائه 

دعوت از كارشناسان خانه بهداشت جهت ارائه  -رواني

  ...الزم در زمينه بهداشت جسم و هاي آموزش

  پيشنهاد رنگ آميزي فضاي : مسئول محيط زيست) ب

دعوت از كارشناسان اداره فضاي سبز جهت ارائه  -مدرسه

الزم در زمينه نقش فضاي سبز در كاهش  هاي آموزش

 هاي گلآلودگي هوا و چگونگي كاشت و نگهداري 

تالش در جهت حفظ و نگهداري  -و آپارتماني اي باغچه

دعوت از آموزشگران اداره بازيافت  -فضاي سبز مدرسه

 ،الزم در زمينه كاهش توليد زباله هاي آموزشجهت ارائه 

  ... و، اهميت موضوع زباله مبدأتفكيك زباله از 

مدرسهشهردار   شوراي مدرسه 

 معاونت بهداشت و سالمت

ها  آسيبمسوول  مسوول بهداشت مسوول محيط زيست  

هاي كاري گروه  
هاي كاري گروه  

هاي كاري گروه  

آلودگي هوا -  

فضاي سبز -  

زباله و پسماندها -  

بهداشت جسم -  

بهداشت رواني -  

بهداشت معنوي -  

با دخانيات مبارزه -  

مبارزه با اعتياد -  

ــاي  - ــا رفتارهـ مبـــارزه بـ

 پرخطر
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دعوت از كارشناسان خانه سالمت : ها آسيبمسئول ) ج

زندگي از جمله دوري از  هاي مهارتجهت آموزش 

  ...ودخانيات و رفتارهاي پر خطر 

كاري با مشاركت  هاي گروهالزم به ذكر است مسئولين و 

ش آموزان اقدام به تهيه مطالب آموزشي اعم از ساير دان

را در  ها آننموده و ... روزنامه ديواري، پوستر، بروشور و

  .معرض ديد ساير دانش آموزان قرار دادند

روز از اجراي طرح  60پس از گذشت  :مرحله چهارم

با همان  اي پرسشنامهشهردار مدرسه در محيط آزمايش، 

ن بين دانش آموزاني كه در زمان و شرايط يكسا سؤاالت

مدرسه آزمايش و  رپرسشنامه اول را پاسخ داده بودند د

استخراج شده از  هاي داده. مدرسه كنترل توزيع شد

با استفاده از نسخه شانزدهم نرم افزار آماري  ها پرسشنامه

SPSS  مورد تجزيه و تحليل توصيفي استنباطي قرار گرفته و

پارامتريك  ازمون نپژوهش از آ هاي فرضيهجهت بررسي 

 .مان ويتني يو استفاده شده است

 

  نتايج
 رح شهردار مدرسه به افزايش آگاهياجراي ط: فرضيه اول

 1 جدولدر  .شود ميآموزان منجر زيست محيطي دانش

 پسيو براي مقايسه تفاوت نمرات ويتنينتايج آزمون مان

. در دو گروه ارائه شده است آزمون پيشاز  آزمون

شود نتايج بيانگر آن است كه ميان كه مشاهده مي گونه همان

تغيير نمرات دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد 

)05/0<P .( به اين معني كه طرح شهردار مدرسه به ارتقاء

 . آموزان منتهي شده استمعنادار آگاهي زيست محيطي دانش

 

  معناداري تفاوت نمرات آگاهي زيست محيطي در دو گروهيو براي بررسي ويتنيآزمون مان .1جدول 

 Z P  يوويتنيمان  هامجموع رتبه  رتبه ميانگين  تعداد  گروه  

  تفاوت نمرات آگاهي زيست محيطي
  033/0  -476/2  0/8240  73/18159  99/142  127  آزمايش

        50/14261  86/120  118  گواه

  

  در دو گروه پس آزمونو  آزمون يشپمقايسه نمرات آگاهي زيست محيطي  .1نمودار 
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گفت دانش آموزان از طرق مختلفي اطالعات  توان مي 

، ولي اجراي نمايند ميزيست محيطي را دريافت دست 

آموزشي مناسب از جمله طرح شهردار مدرسه  هاي طرح

  .اين مهم را به ميزان بيشتري افزايش دهد تواند مي

اجراي طرح شهردار مدرسه باعث ارتقاء روحيه : فرضيه دوم

  . شودپذيري در دانش آموزان ميمسئوليت

يو ويتنيشود، نتايج آزمون مانكه مشاهده مي گونه همان

دهد كه ميان نمرات دو گروه نشان مي 2مندرج در نمودار 

  پذيري تفاوت معناداري وجود ندارددر متغير مسئوليت

  

 )05/0>P .( تأثيريعني اجراي طرح شهردار مدرسه 

آموزان پذيري دانشمعناداري در بهبود روحيه مسئوليت

هاي گروه آزمايش آزمودني آزمون پسنمرات . نداشته است

 آزمون پيشپذيري در مقايسه با در متغير روحيه مسئوليت

ست؛ اين در حالي است كه نمره افزايش داشته ا 095/0

نمره  289/0هاي گروه گواه در اين متغير نمرات آزمودني

با اين حال اين تفاوت به لحاظ آماري . كاهش يافته است

  ). P<05/0(معنادار نيست 

  

  پذيري در دو گروهيو براي بررسي معناداري تفاوت نمرات مسئوليتويتنيآزمون مان .2جدول 

 Z P  يوويتنيمان  هامجموع رتبه  رتبه ميانگين  تعداد  گروه  

  پذيريتفاوت نمرات مسئوليت
  055/0  -922/1  50/6451  50/16662  20/131  127  آزمايش

        50/13472  17/114  118  گواه

  

  در دو گروه پس آزمونو  آزمون يشپپذيري مقايسه نمرات روحيه مسئوليت .2نمودار
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علل مختلفي داشته باشد كه به نظر  تواند مينتايج حاصل  

محقق مسئوليت پذيري تا حد زيادي به تربيت والدين 

و براي ارتقاء چشم گير موضوع مسئوليت  شود ميمربوط 

پذيري احتياج به مشاوره و تحقيقات پيشرفته روانشناسي 

  .دارد

اجراي طرح شهردار مدرسه به ارتقاء حس  :فرضيه سوم

  .شودركت جويي در دانش آموزان منتهي ميمشا

يو براي بررسي معناداري تفاوت ويتنينتايج آزمون مان

جويي بيانگر آن نمرات دو گروه در متغير حس مشاركت

دو  آزمون پيشو  آزمون پساست كه ميان تفاوت نمرات 

 هبدين معني ك). P>05/0(گروه تفاوت معنادار وجود دارد 

جويي مدرسه به افزايش حس مشاركتاجراي طرح شهردار 

هاي گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه در آزمودني

  . منتهي شده است
  

  جويي در دو گروهيو براي بررسي معناداري تفاوت نمرات مشاركتويتنيآزمون مان .3جدول 

 Z P  يوويتنيمان  هامجموع رتبه  رتبه ميانگين  تعداد  گروه  

  جويينمرات مشاركتتفاوت 
  046/0  -993/1  00/6405  00/16709  57/131  127  آزمايش

        00/13426  78/131  118  گواه

  

  

  در دو گروه پس آزمونو  آزمون يشپجويي مقايسه نمرات حس مشاركت .3نمودار 

  

گفت اگر به دانش آموزان اعتماد شود و  توان ميبنابراين 

داده شود، حس  ها آنميدان عمل مناسبي براي فعاليت به 

شكوفا شده و دانش آموزان با  ها آنمشاركت جويي در 

انگيزه بيشتري در حفاظت از محيط زيست همكاري 

  .كنند مي
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اجراي طرح شهردار مدرسه به ارتقاء كيفيت  :فرضيه چهارم

  .شودمي محيط مدرسه منتهي

يو براي بررسي معناداري تفاوت ويتنينتايج آزمون مان

 4نمرات دو گروه در متغير كيفيت محيط مدرسه در نمودار 

شود نتايج نشان همان گونه كه مشاهده مي. ارائه شده است

دو  آزمون پيشو  آزمون پسدهد كه ميان تفاوت نمرات مي

ادار وجود گروه در متغير كيفيت محيط مدرسه تفاوت معن

يعني اجراي طرح شهردار مدرسه به ارتقاء ). P>05/0(دارد 

  .  كيفيت محيط مدرسه منجر شده است

  

  يو براي بررسي معناداري تفاوت كيفيت محيط مدرسه در دو گروهويتنيآزمون مان .4جدول 

 Z P  يوويتنيمان  هامجموع رتبه  رتبه ميانگين  تعداد  گروه  

  نمرات كيفيت محيط مدرسهتفاوت 
  0001/0  -517/4  00/4996  50/18117  66/142  127  آزمايش

        50/12017  84/101  118  گواه

  

  

  در دو گروه پس آزمونو  آزمون يشپمقايسه كيفيت محيط مدرسه  .4نمودار 

  

با توجه به اين موضوع كه پيش آزمون در ابتداي سال 

تحصيلي توسط دانش آموزان هر دو مدرسه پاسخ داده شد 

و مدرسه گواه در ابتدا داراي وضعيت كيفي به مراتب بهتري 

ي كه تأثيرروز و  60از مدرسه آزمايش بود، اما بعد از مدت 
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تهران 10آگاهي زيست محيطي دانش آموزان دختر منطقه  يثير طرح شهردار مدرسه در ارتقاأبررسي تحيدري و همكاران،   

  
  

ز محيط مدرسه از دانش آموزان دريافت كرد، مدرسه گواه ا

وضعيت ابتدايي خود نزول كرد، و مدرسه آزمايش از ارتقاء 

اين . كيفي باالتر از وضعيت ابتدايي خود برخوردار شد

مثبت طرح شهردار مدرسه بر  تأثيرموضوع نشان دهنده 

  .باشد ميكيفيت محيط مدرسه 
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