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Abstract
Environmental education, as a lifelong process that a
major part of it is performed in the school , has an
inevitable role in improvement of environmental
problems. Hence, investment in school environment
in order to raise children aware of environmental
issues, requires caring teachers with positive
attitudes in this context. This study reviewed fouritem criteria of environmental attitudes of teachers.
aiming at the review of educational level role on the
environmental attitudes of teachers in Ahvaz middle
schools. A descriptive and surveying methodology
was used in this study. Data collection tool was the
Fernandez-Manzanal et al.(2007) evaluation of
environmental
attitudes
questionnaire.
This
questionnaire consisted four criteria: “Need for
Education about Environmental Problems”, “The
Importance of Fieldwork and Activities for
Environmental
Education”,
“Environmental
Contamination and the Need for Conservation”, and
“Environmental Protection Action” that distributes
among 331 middle school teachers. The results of
descriptive analysis of data and independent
ANOVA test indicated significant difference
between teachers’ educational level with criteria of
“Need for Education about Environmental
Problems” and “The Importance of Fieldwork and
Activities for Environmental Education”

چکیده
آموزش محیط زیست به عنوان فرایندی مادامالعمر که بخش مهمی
از آن در محــیط مدرســه صــورت مــیپــذیرد در بهبــود مشــکالت
 از اینرو سرمایهگــذاری در.زیستمحیطی نقشی انکار ناپذیر دارد
محیط مدرسه جهت پرورش کودکانی آگاه نسبت به مسائل زیست
 حضور معلمانی حساس و دارای نگرشــی مثبــت در ایـن،محیطی
 این پژوهش بــا هــدف بررســی نگــرش زیســت.زمینه را میطلبد
 بــه بررســی معیارهــای،محیطی معلمان مقطع راهنمایی شهر اهواز
چهارگانه نگرش زیستمحیطی با توجه به متغیر میزان تحصــیالت
 روش این پژوهش توصیفی است و ابزار گردآوری.پرداخته است
داده ها پرسشنامه سنجش نگرش زیست محیطی فرناندز منزانال و
 این پرسشنامه دارای چهار معیار نیــاز.) بوده است1227( همکاران
 اهمیــت فعالیــت و کــار،به آموزش درباره مسائل زیست محیطــی
 آلودگی محیط زیست و نیــاز،میدانی جهت آموزش محیط زیست
 و نیز اقدامات حفاظت زیست محیطی است کــه میــان،به حفاظت
 نتایج حاصــل. نفر از دبیران مقطع راهنمایی توزیع شده است331
) گویای این استANOVA( از تحلیل توصیفی دادهها و آزمون
که اختالف معنادار میان میزان تحصیالت دبیران و معیارهای «نیــاز
به آموزش درباره مسائل زیست محیطی و اهمیــت فعالیــت و کــار
.»میدانی برای آموزش محیط زیست وجود دارد
 نگــرش، دبیــران مقطــع راهنمــایی، میــزان تحصــیالت:کلید واژه
. آموزش محیط زیست،زیست محیطی

Keywords: Educational Level, Middle School
Teachers, Environmental Attitude, Environmental
Education
foroz.farrokhian@gmail.com:  رایانامه- *نویسنده مسئول

11

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال دوم ،شماره اول ،پاییز 1111
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 2, NO.1, AUTUMN 2013

محیط زیست است .به منظور بهبـود نگـرش وابسـته بـه

مقدمه

دانش زیست محیطی ،الزم است که افراد درک خـود در

رونــد رو بــه گســترش کشــورهای در حــال توســعه،

رابطه با اثرات رفتار بر محیط زیست ،فرآیندهای طبیعـی

مشکالت زیست محیطی متعددی را بـه وجـود آورده

در محیط زیست ،چگونگی وابسـتگی زنـدگی افـراد بـه

و منجر به تخریب منابع طبیعی گردیده است .بنابراین

محیط زیست و اهمیت مدیریت موثر زیست محیطـی و

با رشد شهرها و متعاقب آن افزایش جمعیت شـهری،

حفاظـت از آن را توسـعه بخشـند ( Vrasidas et al.,

معضــالت زیســت محیط ـی متعــددی رخ م ـینمای ـد

 .)2007از جمله متغیرهای مهم برای پـیش بینـی رفتـار

( .)Marcoux, 2006بطوریکه امروزه مسـئله محـیط

انسان ،دانش فرد درباره مسـائل زیسـت محیطـی اسـت

زیست تنها به مسائل علوم محیط زیستی و اکولـوژی

دانش به منزله یک ضرورت بـرای انجـام موفقیـت آمیـز

محدود نمیشود بلکه متأثر از ویژگیهای منحصر بـه

فعالیت ها قلمداد میشود .در واقع دانش به مثابه ابـزاری

فرد هر منطقه در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی و اجتمـاعی

جهت چیره شدن بر موانع روانشناختی نظیر ناآگـاهی یـا

اســت .آمــوزش ابــزار تحــول و توســعه اجتمــاعی و

اطالعات غلط به کار گرفتـه مـی شـود ( Ferdosi et al.,

موثرترین عوامل در تغییر رفتار ،بینش و نگرش منـابع

 .)2007اگرچه دانش همیشه تاثیر مستقیم بر رفتار نـدارد،

انسانی است .آموزش در تمام جنبهها اعم از رسـمی،

اما مکانیسم های دیگری را تقویت میکند که تغییر رفتار

غیر رسمی ،تخصصی ،منظم و یا غیـر مـنظم یکـی از

را تسـهیل مـی کنـد ( .)Frick et al., 2004عـالوه بـر

راههای رسیدن به توسعه پایدار است .آمـوزش خـود

دانش ،نگرش انسان به محیط و اهمیت آن در پیش بینـی

یک هدف نیست بلکه ابزاری کلیدی بـرای یـادگیری

رفتارهای محیطی از دیر زمان مـورد توجـه پژوهشـگران

است .در واقع یادگیری هسته اصلی فرآینـد آمـوزش

بوده است .برای اندازهگیری نگرش ،فرض بر این اسـت

است کـه بـه وسـیله آن مهـارتهـا ،عـادات ،دانـش،

که دانش از واقعیتهـای خـاص ،نگـرش بـه آن هـا را

نگرش ،رفتار و بطور کلی شیوه زنـدگی افـراد تغییـر

متاثر می سازد .برای نمونه آیزن ( )1989بیان میکنـد در

کرده و در نهایت موجب تغییـر یـا تعـدیل در رفتـار

صورتی که افراد قانع نشوند که عوامل خـارجی خاصـی

میشود .از آنجایی که بسیاری از تخریبهای زیسـت

در نابودی محیط نقش دارند ،آنها نگـرش منفـی بـه آن

محیطی ،تخریب منابع و آلـوده سـازی محـیط نتیجـه

نخواهند داشت و دانش انسان به محیط ،نوع نگرش وی

فعالیت انسانی است ،از این رو آگاه سازی عمـومی و

به محیط را متأثر می سازد (.)Kaiser et al., 1999

آموزشی جامعه در رابطه بـا ارزش و اهمیـت محـیط

آموزش محیط زیست فرآیندی مادام العمر است کـه از

زیست برای ادامه حیات بشر امر مهمی است .آموزش

محیط خـانواده آغـاز شـده و در مدرسـه ادامـه مـی یابـد

محیط زیست به دنبال تعلیم شـهروندی اسـت کـه از

( .)Cetin & Nisanci, 2010آموزش و پرورش یکـی از

محیط بیولوژیکی و مسائل مربوط به آن مطلع بـوده و

مناسبتـرین راههـا بـرای رسـیدن بـه توسـعه اقتصـادی،

مشــتاق کــار کــردن بــرای اجــرای راه حــلهــا اســت

اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است .نهادهـای آموزشـی در

(.)Zamani Moghadam & Saedi, 2013

طرحهـای خـود بایـد ،بـرای حفاظـت از محـیط زیسـت

یکی از نقاط کانونی آمـوزشهـای زیسـت محیطـی،

انسانی به این امر توجه کنند .بنـابراین وارد کـردن مفـاهیم

افزایش آگاهیهای زیست محیطی جهت کمک به مـردم

مرتبط در ستون درسی مقـاطع مختلـف تحصـیلی باعـث

در راستای بهبود نگرش و داشتن دیدگاه مثبت نسبت بـه

میشود که دانشآموزان از همـان ابتـدا و در همـان زمـان
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تکوین شخصیت ،حفاظت از محیط زیست را نه فقـط بـه

در آن منعکس میباشد.

عنوان یک درس بلکه به عنـوان یـک وظیفـه و مسـئولیت

در تعلــیم و تربیــت دوره راهنمــایی ،دبیــران بــا

انســانی تلقـی کننــد .دانــشآمــوزان در مــدارس آمــوزش

دانش آموزانی سروکار کـار دارنـد کـه خصوصـیات

میبینند تا دانشهـا و ارزشهـا را فراگیرنـد و آنهـا را در

رشد فکری و احتیاجات آنان دارای وضعیت خاصی

زنـدگی روزمـره خـود بـهکـار برنـد ( Niroo & Haji

است بنابراین ،معلمان به عنوان کسـانی کـه رسـالت

 .)Hossein Nejhad,2013از میان گـروههـای مختلـف

تربیتی دارند موظف بـه انتقـال مطالـب و تجربیـاتی

اجتماعی ،دانـشآمـوزان در حفـظ محـیط زیسـت نقـش

هستند که یادگیرندگان در خـالل آنهـا بتواننـد بـه

اساسی ایفا میکنند .در واقـع دانـشآمـوزان در ارتبـاط بـا

درک و فهم برسـند نـه ایـنکـه صـرفاً اطالعـات و

محیط زیست ،به چند دلیل از جایگاه ویژهای برخوردارنـد:

مهارت های انتزاعی و ساده ای را یـاد بگیرنـد و ایـن

اوالً ،رفتار فعلی آنان بر روی محـیط زیسـتی کـه در حـال

اطالعات و مهارت های انتزاعی را به خاطر بسپارند.

حاضر در آن زندگی میکنند تاثیر میگذارد .ثانیاً ،به عنـوان

از این رو با وجودی که واحد درسی مجزا با عنـوان

نسل آتی کـه نقـش قشـر تحصـیلکرده در جامعـه را ایفـا

«محــیط زیســت» در برنامــه درســی در هــیچیــک از

خواهند نمود ،به مشاغل حساسی دست خواهند یافت کـه

مقاطع تحصیلی کشور مان گنجانده نشده اسـت ،لـذا

از نظر حفاظت از محیط زیست حـائز اهمیـت مـیباشـد

سطح نگرش زیست محیطی دبیران ایـن مقطـع ،بـا

(.)Saleh & Ghaemi Asl, 2013

توجه به آمادگی ذهنی و ویژگیهای خـاص دانـش-

نظــامهــای آموزشــی در گــذر از مســائل کمــی و

آموزان می تواند در انتقال اصـول و مبـانی کـاربردی

همگانی کردن آموزش ناگزیر از توجه به مسائل کیفی

محیط زیسـت در خـالل سـایر مـواد درسـی نقـش

پدیدههای آموزشی هستند و ارتقاء کیفیت آموزشی را

بسزایی داشته و نیز ،در زمینه ارتقـاء سـطح آگـاهی،

ضمن توجه به منابع و تجهیزات از طریق اصلیتـرین

نگرش و حساسیت دان ش آموزان در تعامل با محیط

عامل ریسک نظام آموزشی یعنی «معلم» مورد توجه و

زیست یاری کننده باشد.

هدفگیری قرار دادهانـد (« .)Sharma,2001,معلـم»

با توجه به مطالب یاد شده ،این پژوهش بـا هـدف

مهمترین نقـش را در فـراهم سـازی شـرایط مناسـب

بررسی نقش میزان تحصیالت بر نگرش دبیران مقطع

برای فعالیتهای یادگیری ایفا مـینمایـد و ضـروری

راهنمایی نسبت به معیارهای مرتبط با آموزش محـیط

است صالحیتهای الزم را برای انجام چنـین نقشـی

زیست بر اساس معیارهای چهارگانه نگـرش زیسـت

در نظام آموزشی داشته باشد ( .)Maleki, 2001نـوع

محیطـی فرنانــدز منزانـال و همکــاران ( ،)1227مــی-

ارتباط بین معلم و دانش آموز یکی از عوامـل تعیـین

پردازد .و به منظور دستیابی به اهداف یاد شـده ،طـی

کننده در بازدهی آموزشهـای محـیط زیسـت اسـت.

اجرای پژوهش به سوالهای زیر پاسخ میدهد:

افکار و انتظارات جامعه خود ماحصل میزان مراقبـت-

 -1آیا بین معیـار نیـاز بـه آمـوزش دربـاره مسـائل

ها و کنترل محیط زیست است کـه بـر آمـوزشهـای

زیست محیطی ،و میزان تحصیالت دبیران مقطع

محــیط زیســت تــاثیری انفعــالی دارد .برنامــههــا و

راهنمایی تفاوت معنیدار وجود دارد؟
 -1آیا بین معیار اهمیت فعالیـت و کـار میـدانی ،و میـزان

روشهای آموزشی زیربنای نظـام تحصـیلی و برقـرار
کننده ارتباط میان معلم و دانش آموز است کـه ضـمناً

تحصیالت دبیران مقطـع راهنمـایی تفـاوت معنـیدار

دیدگاهها و انتظارات جامعه و ضرورتهای آموزشـی

وجود دارد؟
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 -3آیا بین معیار آلودگی محـیط زیسـت و نیـاز بـه

ابزار مورد استفاده برای جمـع آوری اطالعـات در

حفاظــت ،و میــزان تحصــیالت دبیــران مقطــع

این پژوهش ،پرسشنامهای است که بر اسـاس مقیـاس

راهنمایی تفاوت معنیدار وجود دارد؟

نگرش زیست محیطی فرنانـدز منزانـال و همکـاران،

 -4آیا بین معیار اقدامات حفاظت زیست محیطی ،و میزان

متشکل از  4زیر معیار تهیه شده اسـت .از آنجـا کـه

تحصیالت دبیران مقطـع راهنمـایی تفـاوت معنـیدار

پرسشــنامه مــذکور جهــت ســنجش نگــرش زیســت

وجود دارد؟

محیطی دانشجویان طراحی شده ،لذا جهت کاربرد در
پژوهش حاضر نیازمند تغییراتی بود از این رو در ابتدا

مواد و روشها

این پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه شد سپس جهت

روش مورد نظر در این پژوهش از نوع زمینـهیـابی

مطابقت با جامعه آماری مـورد نظـر (معلمـان مقطـع

است زیرا هدف توصـیف شـرایط یـا پدیـدههـای

راهنمـایی) بــا اســتفاده از نظـر اسـاتید و متخصصــان

مورد بررسی است و با توجه به اینکه موضوع این

محیط زیست و آموزش ،برخی از سئواالت آن تغییـر

پروژه در حوزه علوم رفتاری قرار دارد ،این تحقیق

داده شد .پرسشنامه نهـایی بـا دو دسـته سـئوال بسـته

از نوع توصیفی -کاربردی به شمار میآید.

پاسخ  )1مربوط بـه ویژگـی هـای جمعیـت شـناختی

اساس بررسی نگرش در ایـن پـژوهش ،مقیـاس

(جنسیت و میزان تحصیالت)  12 )1سئوال بـا طیـف

نگــرش زیســت محیطــی 1فرنانــدز منزانــال ()1227

پنج درجه ای لیکرت مورد تایید قرار گرفت.

می باشد .که بر اساس آن  4معیـار نیـاز بـه آمـوزش

جهت سنجش اعتبار پرسشنامههای تهیه شده ،ابتدا

درباره مشکالت زیست محیطی ،1اهمیت فعالیـت و

در یک تحقیق مقدماتی تعداد  32نسخه از آن توسـط

کار میدانی برای آمـوزش محـیط زیسـت ،3آلـودگی

معلمان مقطع ابتدایی شهر راهنمـایی تکمیـل گردیـد.

محیط زیست و نیاز به حفاظت ،4و اقدامات حفاظت

اطالعات به دست آمده وارد نرم افـزار  spss16شـده

زیست محیطی 5مورد سنجش قرار میگیرند.

و به هر یک از پاسخ ها امتیاز  1-5داده شـد .الزم بـه

جامعه آمـاری ایـن پـژوهش ،کلیـه دبیـران مقطـع

ذکر است که پرسشنامه این پـژوهش دارای  9سـئوال

راهنمــایی شــهر اهــواز در ســال تحصــیلی  91-91را

با امتیاز معکوس بوده که این مسئله هنگام وارد کردن

شامل میشود .تعـداد کـل آنهـا  1332نفـر بـود کـه

دادهها مورد توجه قرار گرفته است .پـس از تجزیـه و

 1479نفر آنها دبیر زن ( 63/48درصـد) و  851نفـر

تحلیل ،ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضـریب

آنها دبیر مرد ( 36/51درصد) هستند .تعداد نمونه بر

آلفای کرونبـاخ 2/81 ،بـهدسـت آمـد .کـه ایـن عـدد

اساس جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه

نشانگر این اسـت کـه پرسشـنامه از اعتبـار و پایـایی

مورگان به تعداد  331نفر انتخاب شد.

خوبی برخوردار میباشـد و سـئواالت مـا بـه خـوبی
توانستهاند متغیرهای تحقیق را بسنجند ( & George

 .)Mallery, 2003عــالوه بــر ایــن ضــریب اعتبــار

1. Environmental Attitude Scale
2. Need for Education About Environmental
Problems
3 . Importance of Fieldwork and Activities for
Environ-mental Education
4. Environmental Contamination and the Need for
Conservation
5 .Environmental Protection Action

پرسشنامه با استفاده از روشهای اسپیرمن براون و دو
نیمه کردن گاتمن مورد آزمون قرار گرفت که مقـادیر
بهدست آمده ( )2/88نیز پایایی پرسشنامه را را مـورد
تایید قرار داد.
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دادههای گردآوری شده در این پژوهش با اسـتفاده

همانطور که مشاهده مـیشـود نمـره نگـرش زیسـت

از روشها و شاخصهای آمار توصیفی شـامل انـواع

محیطی دبیران مرد به میزان  2/35بیشتر از دبیـران زن

فراوانیها ،میانگین و انحراف معیار و همچنین روش-

میباشد.

ها و شاخصهای آمار استنباطی نظیـر آزمـونمقایسـه
میــانگین چنــد جامعــه ( )ANOVAمــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفتنــد .ورود دادههــای موجــود در
پرسشنامه ،پس از کد گـذاری از طریـق رایانـه ،و بـا
استفاده از نرم افـزار  Excel 2010انجـام شـد و بـه
وسیله نرم افزار  Spss 16دادهها مـورد تحلیـل قـرار
گرفت.

اطالعات و دادهها

نمودار  .1میزان نگرش زیست محیطی دبیران مقطع راهنمایی
شهر اهواز بر حسب جنسیت

جدول  1میانگین ،انحراف معیار نمره نگـرش محـیط
زیستی دبیران مقطع راهنمایی شهر اهواز را بر اسـاس

نمره نگرش زیست محیطی میان دبیران بـا مـدرک

میزان تحصیالت نشان میدهد .بر اساس ایـن جـدول

تحصیلی کاردانی بـه میـزان  2/34بـیش از دبیـران بـا

میانگین نگرش زیسـت محیطـی در دبیـران زن 7/19
 ،78/82و در دبیران مرد 6/49

مدرک کارشناسی بـه دسـت آمـده اسـت .و در میـان

 79/15مـیباشـد.

دبیران دارای مدرک کارشناسـی ارشـد بـه میـزان 7/3

همچنین ،میانگین نمره نگرش برای دبیران بـا مـدرک

بـیش از دبیــران دارای مــدرک کارشناســی مــیباشــد.

تحصیلی کاردانی  ،78/96 6/91با مدرک تحصـیلی

نمودار  1میزان نمره نگرش دبیران مقطع راهنمـایی را

کارشناســی  78/61 6/54و دبیــران دارای مــدرک
کارشناسی ارشد و باالتر 4/61

بر اساس میزان تحصیالت نشان میدهد.

 85/91میباشد.

جدول  .1ارزیابی توصیفی نگرش زیست محیطی دبیران مقطع
راهنمایی شهر اهواز بر اساس جنسیت و میزان تحصیالت
متغیر

انحراف

تعداد

میانگین

زن

119

78/82

7/19

مرد

121

79/15

6/49

کاردانی

127

78/96

6/91

میزان

کارشناسی

112

78/61

6/54

تحصیالت

کارشناسی

14

85/91

4/61

جنسیت

ارشد و باالتر

معیار

نمودار  .1میزان نگرش زیست محیطی دبیران مقطع راهنمایی
شهر اهواز بر حسب میزان تحصیالت

از آنجا که هـر یـک از  5سـوال پرسشـنامه مـورد
استفاده ،یکی از معیارهای مـرتبط بـا آمـوزش محـیط

نمودار  ،1نمره نگرش زیسـت محیطـی دبیـران زن و

زیست را مورد توجه قرار میدهد ،میانگینهای کسب

مرد مقطع راهنمـایی شـهر اهـواز را نشـان مـیدهـد.

شده برای هر یک از ایـن معیارهـا بـر اسـاس میـزان
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تحصیالت دبیران محاسبه شد .معیار «نیاز به آمـوزش

« آلودگی محیط زیست و نیاز به حفاظت » کسـب

درباره مسائل زیست محیطی» برای دبیران بـا مـدرک
کاردانی  ،2/41بیش از دبیران دارای مدرک کارشناسی

نموده اند .همچنین دبیران بـا مـدرک کارشناسـی
ارشد و باالتر نمره نگرش بیشتری را بـه میـزان

است و در میان دبیران با مـدرک کارشناسـی ارشـد و

 1 / 78در مقایســـه بـــا دبیـــران دارای مـــدرک

باالتر  1/11بیش از دبیـران دارای مـدرک کارشناسـی

کارشناسی نسـبت بـه آلـودگی محـیط زیسـت و

میباشد .بنابراین در این معیار بیشترین نمـره نگـرش

نیاز به حفاظت کسـب کـرده انـد .همـانطور کـه

زیســت محیطــی متعلــق بــه دبیــران دارای مــدرک
کارشناسی ارشد و باالتر بوده است.

مشاهده می شود در این معیار بـا افـزایش میـزان
تحصیالت دبیـران ،م یـزان نگـرش نیـز افـزایش

در معیار « اهمیت فعالیت و کار میدانی بـرای

یافتــه اســت .در معیــار « اقــدامات حفاظــت

آمــوزش محــیط زیســت »  ،نگــرش دبیــران بــا

زیست محیطـی »  ،نگـرش دبیـران بـا تحصـیالت

تحصیالت کاردانی  2 / 61بـیش از دبیـران دارای
مدرک کارشناسی به دست آمـد و بـرای دبیـران

کارشناســی  2 / 33بــیش از دبیــران دارای مــدرک
کارشناسی به دسـت آمـد و بـرای دبیـران دارای

دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و بــاالتر 2 / 79

مدرک کارشناسی ارشـد و بـاالتر  1 / 61بـیش از

بیش از دبیران دارای مدرک کارشناسـی بـود .در

دبیــران دارای مــدرک کارشناســی بــود .در ایــن

این معیار نیـز بیشـترین میـانگین نمـره نگـرش

معیار نیز بیشترین میانگین نمره نگرش متعلق به

متعلق به دبیران دارای مدرک کارشناسی ارشد و
باالتر می باشد .دبیران دارای مـدرک کارشناسـی

دبیران دارای مدرک کارشناسـی ارشـد و بـاالتر
بوده و با افزایش میزان تحصیالت ،نمره نگـرش

نمــره نگــرش بیشــتری را بــه میــزان  2 / 43در

نسبت به اقـدامات حفـاظتی نیـز افـزایش یافتـه

مقایسه با دبیران دارای مدرک کاردانی در معیـار

است (جدول .) 1

جدول  .1ارزیابی توصیفی معیارهای چهارگانه نگرش زیست محیطی بر اساس میزان تحصیالت دبیران مقطع راهنمایی
معیار
نیاز به آموزش
درباره مسائل
زیستمحیطی
اهمیت فعالیت
و کار میدانی
برای آموزش
محیط زیست
آلودگی محیط
زیست و نیاز
به حفاظت
اقدامات
حفاظت
زیستمحیطی

انحراف
معیار
1/44
1/13

انحراف معیار
از میانگین
2/13
2/14

11/14

1/27

2/55

11/39
11/78

1/29
1/35

2/12
2/16

11/57

1/91

2/51

18/71
19/14

1/74
1/56

2/16
2/17

11/91

1/68

2/45

17/39
17/66

1/87
1/53

2/17
2/17

12/18

1/43

2/38

میزان تحصیالت

میانگین

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
و باالتر
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
و باالتر
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
و باالتر
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
و باالتر

12/45
12/23

به منظور مقایسه میـانگین هـر یـک از معیارهـای

میزان تحصیالت دبیران از آزمون آنالیز واریانس یـک

نگرش زیست محیطی مرتبط با آموزش بـا توجـه بـه

طرفه ( )ANOVAاستفاده شد که نتایج حاصل از آن
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در جدول  3آمده است.

شروع به تکامل مـیکنـد .در حـالی کـه آمـوزش محـیط

جدول .1مقایسه نمره معیارهای مرتبط یا آموزش محیط زیست میان

زیست می بایست در تمامی سنین از طریق آمـوزشهـای
رسمی و غیر رسمی ارائه شود .کودکان و نوجوانـان مهـم-

دبیران مقطع راهنمایی شهر اهواز با توجه به میزان تحصیالت
زیر معیار

ترین مخاطبان اهداف آمـوزش زیسـت محیطـی هسـتند.

F

P-Value

زیرا آنـان امـروز افـرادی هسـتند کـه مشـکالت زیسـت

1/51

2/281

محیطی آینـده را تجربـه مـیکننـد و سـعی در حـل ایـن
مشکالت خواهند کرد .معلمان نقش برجستهای در تعیـین

1/99

2/251

کیفیت آموزش محیط زیسـت در مـدارس ایفـا مـیکننـد.

آلودگی محیط زیست و نیاز به حفاظت

9/52

2/222

اقدامات حفاظت زیست محیطی

7/58

2/221

نیاز به آموزش درباره مسائل زیست
محیطی
اهمیت فعالیت و کار میدانی برای
آموزش محیط زیست

بنابراین اگر که معلمان نگرشـی مثبـت نسـبت بـه مسـائل
زیست محیطی نداشته باشـند قـادر نخواهنـد بـود کـه بـه

با توجه به این که  P-Valueبرای معیار «نیاز بـه

دانشآموزان آموزشهای مورد نظر را ارائه دهنـد .از اینـرو
ســرمایه گــذاری در محــیط مدرســه جهــت پــرورش

آموزش درباره مسائل زیسـت محیطـی» و «اهمیـت

دانشآمـوزانی آگـاه نسـبت بـه مسـائل زیسـت محیطـی،

فعالیت و کار میدانی برای آمـوزش محـیط زیسـت»

حضور معلمانی حسـاس و دارای نگرشـی مثبـت در ایـن

بیشتر از سطح معنادار  2/25به دست آمده است ،در

زمینه را میطلبد.
این پژوهش با هدف بررسی معیارهای نگرش زیسـت

نتیجه فرض برابری میانگین ها پذیرفته میشود و بین
میانگین نگـرش نسـبت بـه ایـن دو معیـار و میـزان

محیطی معلمان مقطع ابتدایی شهر اهواز به وجـود تفـاوت

تحصیالت دبیران مقطع راهنمایی اختالف معنـیدار

معنادار میان معیارهای چهارگانه نگـرش زیسـت محیطـی

وجود ندارد.

فرناندز منزانال و همکاران ( ،)1227بر حسب متغیر میـزان

به دلیل اینکه  P-Valueبرای دو معیـار «آلـودگی
محیط زیست و نیاز به حفاظت» و «اقدامات حفاظـت

تحصیالت پرداخته اسـت .نتـایج حاصـل از ایـن مطالعـه
نشان میدهد که میانگین معیارهای نیاز به آمـوزش دربـاره

زیست محیطـی» کمتـر از  2/25مـیباشـد ،بنـابراین

مسائل زیست محیطـی و اهمیـت فعالیـت و کـار میـدانی

فرض برابری میانگینها رد شده و مشـاهده مـیشـود

برای آموزش محیط زیست در میان دبیران مقطع راهنمایی

که بین میـانگین نگـرش نسـبت بـه «آلـودگی محـیط

تقریباً یکسان است و اخـتالف معنـیدار میـان سـه گـروه
تحصیلی مورد بررسی مشاهده نشد هرچنـد کـه بیشـترین

زیست و نیاز به حفاظت» و «اقدامات حفاظت زیست
محیطی» با توجه به میـزان تحصـیالت دبیـران مقطـع

امتیاز کسب شده متعلق یـه افـراد دارای مـدرک تحصـیلی

راهنمایی شهر اهواز اختالف معنیدار وجود دارد.

باالتر بوده است .نمره نگرش مربوط به معیارهای آلـودگی
محیط زیسـت و نیـاز بـه حفاظـت و اقـدامات حفاظـت

بحث و نتیجهگیری

زیست محیطـی ،در گـروههـای تحصـیلی مـورد مطالعـه
اختالف معنیدار بوده و با افزایش میزان تحصیالت ،میزان

جهت حل مشکالت زیست محیطی ،انسان نیاز به
شــناخت در مــورد اقــداماتی دارد کــه منجــر بــه
تخریب و تهدید محیط زیسـت مـی شـوند .بـرای

به عقیده رامسـی و ریکسـون ( ،)1976هـر دو عامـل

زیست ،گسترش آگاهی زیست محیطـی ضـروری

دانش و نگرش زیست محیطی جهت تغییر اعمـال انسـان
مهم هستند ( .)Nagra, 2010هـر چنـد در حـال حاضـر

نگرش نسبت به این معیارها نیز افزایش یافته است.

درک صحیح از مشکالت جهانی پیش روی محیط
است چرا که این مسئله شرط اساسی جهت تغییر

تالشها جهت معرفی آموزش محـیط زیسـت بـه عنـوان

رفتار زیست محیطی می باشد ( .)Brunold, 2006
نگرش نسبت بـه محـیط زیسـت در سـنین بسـیار پـایین

یک موضـوع مجـزا در برنامـه درسـی مـدارس هنـوز بـا
محـدودیت مواجـه اسـت لــذا ،حضـور معلمـان آگـاه بــا
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 چرا کـه.تحصیلی میتواند نکتهای اساسی و راه گشا باشد

نگرشهای مثبت میتواند به عنوان راه حلی در این زمینـه

در آینده افـراد دارای تحصـیالت بـاالتر دانشـگاهی بـا در
دست داشتن نقشهای کلیـدی جامعـه مـیتواننـد نقـش

 از این رو با توجه به اینکه در پژوهش حاضـر.مطرح باشد
میزان نگرش زیست محیطی نسبت به دو معیـار «نیـاز بـه

موثری را در بهبود وضعیت محیط زیسـت کشـور داشـته

آموزش درباره مسائل زیست محیطی» و «اهمیـت فعالیـت

 بــدین ســان دبیــران دارای تحصــیالت بــاالتر.باشــند

و کار میدانی برای آموزش محـیط زیسـت» بـا توجـه بـه

دانشگاهی نیز میتوانند عالوه بر انتقال دانش خود به نسـل

میــزان تحصــیالت دبیــران مقطــع راهنمــایی شــهر اهــواز

آینده به عنوان پیشنهاد دهندگان و برنامه ریـزان درسـی در
نظام آموزشی آینده کشور در زمینه محـیط زیسـت نقـش

 مـیتـوان اظهـار،اختالف معنیداری را نشـان نمـیدهـد
داشت که تاکیـد بـر آمـوزش و افـزایش مباحـث زیسـت

.موثری را ایفا نمایند
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