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Abstract 
The aim of this study was to compare environmental 
education effectiveness in sixth grade students. For 
this purpose, both formal and informal forms of edu-
cation were applied. Research method was quasi-
experimental method. Statistical population was all 
sixth grade female students in Karaj, so 5th district 
was chosen randomly among 12 districts of Karaj, and 
then Negin Alborz Girls Elementary School was cho-
sen. Data collection tool was a researcher-made ques-
tionnaire with two sections namely; attitude and per-
formance with three tests. The value of 0.85 was ob-
tained for Cronbach’s alpha. The students were divid-
ed randomly into formal and informal groups. A test 
was conducted in both informal and formal 
groups,before education. Then a combination of lec-
ture and Q & A methods were used in formal educa-
tion while in informal group, the learning was per-
formed by student. Finally 2 months later, a test was 
performed for both groups after education. Descriptive 
statistics and inferential statistics were used to analyze 
the data. The results showed that significant level t 
calculated, before education in both informal and for-
mal groups ismore than 0.05 (p>0.05) and there is no 
significant difference. The significant level t calculat-
ed, after education and 2 months after education in 
both formal and informal groups is less than 0.05 
(p<0.05) and there is a significant difference. There-
fore, both formal and informal environmental educa-
tion for Negin Alborz sixth grade elementary female 
students in the city of Karaj was effective; however, 
the informal environmental education showed more 
effective. 
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 چکیده
آموزان در دانش زیستمحیطآموزش پژوهش، مقایسه اثربخشی این هدف از 

پایه ششم ابتدایی بود. براي اجراي این پژوهش، از آموزش رسمی و
را  آماري جامعهتجربی بوده که تحقیق نیمه  روش غیررسمی استفاده شد.

اند. از میان  رج تشکیل دادهآموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر ککلیه دانش
و دبستان دخترانه نگین البرز انتخاب  5، منطقه کرج گانه شهر 12 مناطق

داراي دو بخش با  ساخته محققها یک پرسشنامه گردید. ابزار گردآوري داده
کرونباخ مقدار آلفاي هدف میزان نگرش و عملکرد به همراه سه آزمون بود. 

به صورت تصادفی در دو گروه رسمی و  آموزان. دانشآمد به دست 85/0
سپس از  .آزمونی قبل از آموزش، اجرا شد ،. در دو گروهشدند تقسیمغیررسمی 

تلفیق دو روش سخنرانی و پرسش و پاسخ در آموزش رسمی استفاده گردید. 
براي  درنهایت ،آموزان صورت گرفتیادگیري توسط دانش ،در گروه غیررسمی

. به منظور برگزار شدآزمونی  بعدازآن،ماه  2و  هر دو گروه بعد از آموزش
آمار استنباطی استفاده شد. و  هاي آمار توصیفیها از روشتجزیه و تحلیل داده

، قبل از آموزش در دو گروه شده محاسبه t يدارمعنانتایج نشان داد، سطح 
داري وجود و تفاوت معنا )<05/0P(بیشتر است  05/0ز ا رسمی و غیررسمی

ماه بعد از آموزش در  2از آموزش و  بعد ،شدهمحاسبه t يدارد. سطح معناندار
داري و تفاوت معنا )P>05/0است (کمتر  05/0از  دو گروه رسمی و غیررسمی

به شیوه رسمی و غیررسمی در  زیستمحیطآموزش بنابراین ؛ وجود دارد
کرج اثربخش آموزان پایه ششم ابتدایی دبستان دخترانه نگین البرز شهر دانش
از آموزش رسمی  ياثربخشی بیشترزیست، محیطاما آموزش غیررسمی  ،بوده

 .زیست، نشان داده استمحیط

 هاي کلیديهواژ
، غیررسمی، سخنرانیآموزش رسمی، آموزش ، زیست محیطآموزش  ،اثربخشی
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 مقدمه
ی نظیر گرمایش زمین، زیست محیطهاي  بحران ،در جهان امروز
ها و منابع طبیعی، افزایش رشد جمعیت و انواع  تخریب زیستگاه

هاي آب، هوا، خاك، صوت، تهی شدن دریاها از ذخایر  آلودگی
کدام به نحوي هاي گیاهی و جانوري هر  آبی و انقراض گونه

 ,Eurobarometerاست ( ثیر قرار دادهزندگی بشر را تحت تأ
ها بروز یا تشدید دیگري  عموماً هر کدام از این بحران ).2008

ییرات تغ ).Yildiz et al.,2011دارد (را به همراه 
هاي انسان با یکدیگر ارتباط مستقیمی  و فعالیت زیست محیط

عواقب ناگواري در زمینه  بلندمدتدارند و این تغییرات در 
دکان و نوجوانان که بیشتر از همه سالمت انسان به ویژه کو

این  در ؛)Pluhar et al, 2009خواهد گذاشت ( پذیرند یبآس
نگرش و عملکرد درست در برخورد صحیح با منابع  میان عدم
و از بین  یبجهت تخرمشکالتی را در  زیست محیططبیعی و 

به وجود آورده و شرایط بحرانی براي انسان و  زیست محیطرفتن 
کشور ما  در ؛)Dadfar,2012( ت ایجاد کرده استسایر موجودا

هاي  از آموزش مندي بهرهبه دلیل نبودن نگرش، عملکرد و 
آموزان در مدارس  به دانش شده ارائههاي  ی در آموزشزیست محیط
 اینکهشود و با توجه به  هایی در این زمینه احساس می کمبود

 در زیست محیط تاکنون عنوان درسی مجزایی تحت عنوان
ایم و تنها بخشی از مطالب  هاي درسی ابتدایی نداشته کتاب

هایی از کتب مانند کتاب علوم و آن هم  ی در بخشزیست محیط
به صورت مختصر و کلی است براي رویارویی با این مشکالت 

تر اقدام به آموزش بایست هر چه سریع ی میزیست محیط
از نسلی که ، نوجوانان آغاز کرد چون کودکان دررا  زیست محیط

توان در آینده چشم یاري داشت  تربیت شوند می گونه این
)Mazlomian & Najafzade, 2015.( 

 ی براي همه است ولیزیست محیطهاي ضرورت آموزش
به  تري براي خود و دیگران دارندکودکان و نوجوانان نقش فعال

این دلیل که قدرت فراگیري و تغییر رفتار و عملکرد در سنین 
ابتدا رشد  یراز ؛به مراتب بیشتر از دیگر مقاطع سنی است پایین

گیرد و دوم آنکه، در همین دوران شکل می هافکري و عملکرد آن
ثیر زیادي در این دهند و تأهاي آینده را تشکیل میآنان نسل

هاي نسبت به آلودگی ینکهانسل خواهند گذاشت، سوم 
آموزش ). Ahmadi, 2008( یرندپذ یبآسبیشتر  زیست محیط
ه از سنین کودکی و نوجوانی آغاز شودزیست چنانک محیط

و  ترها بزرگتواند در بسیاري از مسائل مانند احترام به  می
هاي خوب از بد به صورت امري عادي و تشخیص مالك

تربیت  صورت اینبراي آنان درآید و کسانی که به  فهم قابل
العمل ز خود عکسا زیست محیطهاي  شوند قطعاً در برابر آلودگی

. یادگیري در اواخر سنین مناسب و معقوالنه نشان خواهند داد

طبیعی  زیست محیطدوره ابتدایی مبتنی بر عمل و تجربه در 
است و اغلب در این دوران انگیزه دارند که در مورد مسائل 

 ترها بزرگمنطقه خود نقش ایفا کنند اما توسط  زیست محیط
 هاجدي آن طور بهتوان  ر صورتی که میشوند دنادیده انگاشته می

و  کودکان ).Vilson, 2011داد (را در این مسائل شرکت 
بایست در مورد  نوجوانان به عنوان شهروندان فرداي جامعه می

هاي انسان به چه طریق منجر به  و اینکه فعالیت زیست محیط
شود، بیاموزند، آنها باید  تخریب و نابودي محیط پیرامونشان می

تا  دارند عهدهبر  زیست محیطانند که چه مسئولیتی در قبال بد
بتوانند در جهت حذف و کاهش این مشکالت برآیند 

(Chambers, 2002).  در رفتار  ایجاد تغییر 1آموزشدرواقع
فرایندي از یادگیري که طی آن  دیگر بیان بهفرد است 

هاي هاي مرتبط همراه با عادات و مهارتاي از دانش مجموعه
آموزش جریانی منظم و  بنابراین ؛یابدحاصل از آن انتقال می

مستمر است که به رشد جسمانی، شناختی، روانی، اخالقی، 
 Movahed( نمایداجتماعی و شخصیت افراد کمک می

Mohammadi, 2003.( » آموزش ابزار تحول و توسعه
عوامل در تغییر رفتار، بینش و نگرش منابع  مؤثرتریناجتماعی و 

آموزش فعالیتی  ).Lahyjanyan, 2011( »سانی استان
که هدف آن فراهم کردن  شده طراحیدار و از پیش هدف

هایی است که امر یادگیري را درون یک ها و موقعیت فرصت
آموزش  بنابراین ؛بخشد نظام پرورشی تسهیل و سرعت می

اي است براي پرورش نه خود پرورش. آموزش ممکن  وسیله
لم و یا بدون حضور وي از طریق فیلم، رادیو، است با حضور مع

 ,Shabani( ها صورت گیردتلویزیون، اینترنت و سایر رسانه
و  آغازشدهاي از کودکستان  مدرسه یا 2آموزش رسمی). 2013

، یافته سازماناین نوع آموزش . یابد تا آموزش عالی ادامه می
 منظمی پیروي مراتب سلسلهو از  است داراي ساختار مشخص

 .)Mirza Mohammadi & Zafari Poor,2009( کند می
، برنامه آموزشی مدون و مشخص با شرط سنی درازمدت اهداف

هاي  از ویژگی التحصیالن فارغمدرك رسمی  و هر دوره در
  .)Lahyjanyan, 2012(رسمی است  آموزش هاي نظام

هاي رسمی با اهداف و محتواي مشخص و از قبل  آموزش
ش کودکان، نوجوانان و جوانان را شامل، آموزشده تدوین

ازمان است که سیادگیري در  نوعی، 3رسمی يریادگی شود. می
کالس درس است و  شده، مبتنی بر حمایت اغلب از طرف سازمان

 .)Bagheri,2008( است ساختاریافته شدت به

1. Education
2. Formal education
3. Formal learning
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هاي مستمر  آموزش شامل 1آموزش غیررسمیهاي  نظام
هاي  اي است. هدف مدت حرفههاي کوتاه  آموزش و بزرگساالن

کوتاه مدت، نداشتن شرط سنی براي فراگیران، حذف مدرك و 
هاي آموزشی بر  دادن گواهی شرکت در دوره آموزشی، برنامه

اساس نیازهاي عملی و کاربردي فراگیران و جامعه تدوین 
هاي آموزش  مدت برنامه ).Lahyjanyan, 2011( شود می

ه این نوع آموزش دسترسی پیدا توانند ب کوتاه است و همه می
باشد بلکه همانند  نمی ریزي برنامهفاقد  آموزش غیررسمی .کنند

هاي  روشمی متوجه هدفی است، محتوایی دارد. برنامه آموزش رس
هاي  ها که انتقال پیام رسیدن به اهداف مدنظر است و در این آموزش

ررسمی در هاي ارتباطی و مراکز غی آموزشی و تربیتی از طریق رسانه
 ز لحاظ مکان،ا ؛)Bagheri,2008( رسد امر آموزش به انجام می

 رسمی نیمهو روش آموزش با رسمی و  اهداف ،زمان ،محتوا
یادگیري در این . شودتعیین نمی از قبل اهداف الزاماً .تفاوت دارد
 .)Mohsen Poor, 2014( است العمر  مادام ،ها نوع آموزش

کالس درس نیست و نیازي  برمبتنی  2یادگیري غیررسمی  
 استاد و معلم ندارد. کنترل این نوع یادگیري در دستان خود به

هایى  هاى یادگیرى غیررسمى، فعالیت فعالیتها است.  یادگیرنده
ى  همچون صحبت با دیگران، همکارى با دیگران، مشاهده

وجو در  دیگران، شریک شدن با منابع و امکانات دیگران، جست
اي، خطا و کوشش  حرفه هاي مجالت و روزنامه رسیاینترنت، بر

 ).Hashemi,2010(شود  و تفکر بر روى اعمال را شامل می
ها و این یادگیري ساده بوده و تمرکزش بر روي عالقه، اولویت

آموزان  نیازهاي یادگیرنده است. یادگیري غیررسمی در دانش
شکل آموزان ترغیب شوند به افتد که دانشهنگامی اتفاق می

در  ؛)Najafi et al., 2013( یرندفرابگمطلبی را  خودآموز
ها  شناسایی ارزش« عبارت است اززیست  مجموع آموزش محیط

هاي  ها و گرایش و توضیح مفاهیم به منظور ایجاد مهارت
هاي میان انسان،  موردنیاز براي درك و شناخت وابستگی

 پس). IUCN,1970» (زیست پیرامونش فرهنگ او و محیط
زیست در اولویت اول پرورش افرادي  هدف از آموزش محیط

شان در زیست خود و مسئولیت فعال و آگاه نسبت به محیط
حفاظت آز آن است. آموزش باید شناخت افراد را نسبت به 

هاي فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، هاي متقابل، جنبهواکنش
زمانی زیست افزایش دهد. پیش از هر اقتصادي و فرهنگی محیط

هاي انسانی را آموزش  زیست باید گروه براي حفاظت از محیط
داد و این آموزش باید با هدف درك محیط و طبیعت باشد و 
براي همه سنین و سطوح به صورت آموزش رسمی و غیررسمی 

1. Informal education
2. Informal learning

با استفاده از  بایست می رو ازاین ؛)Ahmadi, 2008( ارائه شود
توسط فراگیران در  هاي آموزشی مختلف و یادگیريتلفیق روش

زیست در دوران کودکی و هاي رسمی و غیررسمی محیطآموزش
هاي مدت مطالب و پیامنوجوانی تأکید شود تا ماندگاري بلند

زیست به  آموزشی را در جهت حفاظت و کاهش تخریب محیط
همراه داشته باشد و نگرش و عملکرد آنان را نسبت به خطرات 

اده غیراصولی و نامعقول از طبیعت زیستی که ناشی از استف محیط
در  است آگاه و از بدتر شدن وضعیت در آینده جلوگیري نماید.
هاي این راستا، مطالعات داخلی و خارجی در رابطه با آموزش

خطیب به  توان شده است که می رسمی و غیررسمی انجام
عنوان که در پژوهشی با د ) اشاره کر2010همکاران (زنجانی و 

آموزش غیررسمی در آموزش شهروندي پرداختند.  بردکار یبررس
اي از نوع نیمه تجربی  توسعه ،این پژوهش یک تحقیق کاربردي

ها  . یافتهاستتک گروهی  آزمون آزمون، پس پیشبا طرح 
هاي  نشان داد که سطح دانش اولیه کارکنان درباره مهارت

ین هاي ارتباطی است، پای ترین مهارت ارتباط شفاهی که از مهم
وابسته نشان داد که آموزش  tالوه آزمون آماري ه عب .باشد می

) 2012(دادفر . غیررسمی در این افراد کامالً اثربخش بوده است
زیست در  بررسی نقش و تأثیر آموزش محیط به یپژوهش در

هاي آسمان و علوم تجربی دوره  آموزش رسمی دروس هدیه
روش  د) پرداخته است.ابتدایی (از دیدگاه معلمان شهرستان دماون

پژوهش از نظر شیوه گردآوري اطالعات توصیفی با رویکرد 
آمده نشان داده است که از دیدگاه  دست پیمایشی است. نتایج به

زیست پیرامون خودآگاه هستند و  معلمان، دانش آموزان از محیط
نظر آموزش  میان دیدگاه معلمان زن و مرد دوره ابتدایی از نقطه

داري وجود دارد و  ر درس علوم تجربی تفاوت معنازیست د محیط
هاي آسمان  معلمان مرد در کل معتقدتر هستند و در کتاب هدیه

 بررسیبه ) 2013(نجفی و همکاران  داري وجود ندارد. تفاوت معنا
 در آن منابع و غیررسمی و رسمی یادگیري وضعیت مقایسه و

کاربردي و  . روش پژوهش از لحاظ هدفاند پرداخته دانشجویان
هاي پژوهش  یافته .شده است  پیمایشی انجام -به شیوه توصیفی
هاي  هاي مؤلفه یادگیري رسمی کمترین و روش نشان داد روش

دو مؤلفه یادگیري غیررسمی بیشترین ارتباط را با یادگیري 
هاي منبع تعامالت اجتماعی و  دانشجویان دارند، همچنین روش

برگ و . یادگیري دانشجویان دارد انسانی، بیشترین رابطه را با
بررسی عوامل مؤثر بر یادگیري به ) در پژوهشی 2008(چیونگ 

غیررسمی در محل کار پرداختند. روش تحقیق در این پژوهش 
به شیوه کمی و یا سنجش میزان اعتبار بین افراد درگیر در 

شده  هاي سازمان یادگیرنده، انجام یادگیري غیررسمی و ویژگی
ج نشان داد یادگیري و بهبود عملکرد افراد بیشتر از نتای است.
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شده از راه یادگیري غیررسمی است تا  دانش جدید کسب
) در پژوهشی 2015(سانتیوست و همکاران . هاي رسمی آموزش

هاي یادگیري رسمی و موانع و رضایت دانشجویان در محیطبه 
ه و تحقیق به مقایس یندر اقراردادند.  غیررسمی را موردبررسی

شکل از یادگیري مجازي: یکی غیررسمی از  تجزیه و تحلیل دو
 طریق یک دوره آنالین و دیگر رسمی از طریق یادگیري تلفیقی

دهد که هر دو گروه رضایت  شده است. نتایج نشان می پرداخته
) در 2016( ماستم و دنییلباالیی از هردو حالت آموزشی دارند. 

و غیررسمی از اقدام  زیست رسمی آموزش محیط پژوهشی به
آموزان در یک منطقه آلوده  میان دانش در معلمان و والدین

نتایج نشان داد هر دو روش آموزش رسمی و پرداختند. مالزي 
. غیررسمی توسط معلمان و والدین در مدرسه و خانه تأثیرگذارند

اثربخشی بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، مقایسه 
فاده از آموزش رسمی و غیررسمی در زیست با است آموزش محیط

با تعیین میزان  است که بوده ییابتداآموزان پایه ششم  دانش
ماه بعد از  2نگرش و عملکرد قبل از آموزش، بعد از آموزش و 

زیست در دو گروه رسمی و  ی آموزش محیطاثربخش آموزش،
 غیررسمی، مشخص گردید.
 مدل مفهومی پژوهش

ترین  مهم از یکی عنوان بهی اثربخشی آموزش ،در این مدل
منظور  است. درواقعافراد  عملکرد ارزیابی و سنجش هاي شاخص

براي  شده انجامبودن اقدامات  مؤثراز اثربخشی بررسی میزان 
 اثربخشیبررسی  .است شده تعییندستیابی به اهداف از پیش 

آن در نظام  آموزشی و عوامل مؤثر برافزایش و کاهش
نوان رکن اصلی جامعه از اهمیت آموزش و پرورش به ع

کاهش اثربخشی آموزشی به معناي  فراوانی برخوردار است.
انجام نشدن یا ناقص انجام شدن فرایند یادگیري و صورت 

آموزان است که خود این  پذیري کامل دانش نگرفتن جامعه
امر نیز سبب کاهش سطح سواد، نبود کارشناسان و 

بود شهروندان آگاه در هاي مختلف و ن متخصصان در زمینه
آینده خواهد شد به طوري که باال بودن میزان اثربخشی به 

 به دستیابیمنزله موفقیت و عملکرد صحیح فرد در تحقق و 
الگوي ). Gyuryan& Tadbiri,2005( موردنظراست اهداف

 است و اثربخشی رویکردهاي اثربخشی ترین مهمهدف یکی از 
شود  تقسیم می سازمانی و گروهی اثربخشی فردي، دسته سه به
)Shirbigy et al., 2013(اینجا اثربخشی آموزش به  در ؛

تقسیم گردیده زیست  محیط دو روش آموزش رسمی و غیررسمی
شود آموزش رسمی  ) مشاهده می1که در شکل ( طور هماناست 

 و دهندهآموزش فرایندي است که طی آن، هم(شیوه مستقیم  به
آموزش  و) ایند آموزش آگاه هستندنسبت به فرگیر  آموزشهم 

 فرایندي است که طی آن،غیررسمی به شیوه غیرمستقیم (

غیرارادي در  وبه صورت ناآگاهانه گیر آموزشدهنده و آموزش
 ,Bagheri(گردد انجام می) مشارکت دارند ،آموزش فرایند

2008.( 
 يو محتوا اهداف دارايبه دلیل آنکه  ،آموزش رسمیدر 

از دیدگاه الگوي هدف  است شده تدوینبل مشخص و از ق
 درجه را اثربخشی ،بر این اساس که این الگو .است شده استفاده
 آناست از حاکی الگو این کند. کاربرد می تعریف هدف به حصول

 میزان توان می نروش اي از اثربخشی میزان تعیین با که
 درباره و مشخص را آموزشی اهداف به یادگیرندگان دستیابی

 ,Bazarganنمود ( قضاوت معلم نیز نقش وشش معلم وک
قبل تعیین  از اهداف الزاماً ،اما در آموزش غیررسمی؛ )2001

رسمی و غیررسمی از هاي آموزش هر کدام از روش ند.شو نمی
اثربخشی  کاهش وهایی برخوردار هستند که در افزایش ویژگی

 ،همچنیناست.  شده ها اشاره آندر شکل زیر به  مؤثراست؛ و
 زیست، محیطبراي هر دو روش آموزش رسمی و غیررسمی 

 مبناي گیرد وقرار می ارزیابی مورد گروهی صورت به اثربخشی
 اهداف به آموزان در دستیابیدانش مشارکت تمام، آن اثربخشی
) مدل مفهومی 1( شکل ).Ahmadi, 2002( است موردنظر

 دهد.پژوهش رانشان می

مفهومی پژوهش مدل .1شکل 
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 پژوهش یشناس روش
است. جامعه آماري را کلیه  روش تحقیق، نیمه تجربی

آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر کرج در سال تحصیلی  دانش
اي و  مرحلهگیري، اند. روش نمونهدادهتشکیل  95-1394

و  5، منطقه کرج شهرگانه  12از میان مناطق  که بوده تصادفی
به سنجش  پرسشنامه خترانه نگین البرز انتخاب گردید.دبستان د
 هاي سؤالپرداخته است.  2و عملکرد 1گیري نگرشو اندازه

که  استعملکرد  سؤال 12نگرش و  سؤال 12پرسشنامه شامل 
نگرش به صورت طیف لیکرت شامل کامالً موافقم  هاي سؤال

یاد عملکرد به صورت طیف خیلی ز هاي سؤالتا کامالً مخالفم و 
از  پرسشنامه 3روایی تعیین منظور به تهیه گردید خیلی کمتا 

استفاده  زیست محیطپیشنهادهاي متخصصین و اساتید دانشکده 
 حاصل اطمینان پرسشنامه، روي الزم بر اصالحات از پس و شد
 قابلیت و توانایی پرسشنامه درشده  سؤاالت مطرح که شد

دارا  را ژوهش حاضرپ موردنظر خصوصیات و گیري محتوا اندازه
 وسیله ، بهشده پرسشنامه تهیه 4پایایی سنجیدن برايباشند.  می

از مدارس  دریکینسخه از آن  30 تعداد 5آزمایشی یک آزمون
پایه ششم ابتدایی  آموزان دانش توسطشهر کرج  5ابتدایی منطقه 

 افزار نرمبا استفاده از  شده تکمیلهاي  تکمیل گردید و پرسشنامه
20SPSS قرار گرفتند  موردسنجش 6کرونباخ يبا روش آلفا و

 ،شده مشاهدهضریب  آمد که به دست 85/0و نتیجه آن 
 بودن پرسشنامه است. اعتماد قابلدرجه باالي  دهنده نشان

مساوي و کامالً  طور بهها به دو گروه اول و دوم  نمونه
ترتیب  و باگروه اول و دوم  ازسپس  .تصادفی تقسیم شدند

میزان  تا آزمونی گرفته شد ،می و آموزش غیررسمیآموزش رس
 .آموزان مشخص گردداطالعات اولیه (نگرش و عملکرد) دانش

سپس براي آموزش رسمی از تلفیق روش سخنرانی و پرسش و 
 درپاسخ به همراه تصاویر مرتبط با موضوع بحث تنظیم و 

آموزش غیررسمی با توجه به اینکه در استفاده گردید و  آموزش
و مبتنی بر  شیوه غیرمستقیم به ها ادگیري توسط خود یادگیرندهی

آموزان خواسته  از دانشگیرد انجام میهاي مستقل افراد  فعالیت
مرتبط با  هایی که شد تا به مدت یک هفته در مورد پرسش

بود تحقیق نمایند و نتایج تحقیقات خود  شده ، تهیهموضوع بحث

1. Attitude
2.Performance
3.Validity
4.Reliability
5.Pilot test
6.Cronbach's

وع در کالس براي دیگر را همراه با تصاویر مرتبط با موض
سپس بعد از یادگیري رسمی و  .هاي خود شرح دهند همکالسی
تا تفاوت احتمال دو روش آزمونی صورت گرفت  ،غیررسمی

تا آزمونی اجرا شد  بعد از آموزش ماه 2معلوم گردد. سرانجام 
به منظور تجزیه و مشخص شود. میزان به یاد سپردن مطالب 

آمار ، هاي آمار توصیفی وشپژوهش از ر يها تحلیل داده
 است. شده استفادهآزمون تی نمونه مستقل) ( یاستنباط

 هااطالعات و داده
شود. بخش اول  در دو بخش ارائه مینتایج پژوهش حاضر 

هاي هاي توصیفی و بخش دوم مربوط به یافتهمربوط به یافته
 استنباطی است.

 هاي توصیفییافته)الف
ها که شامل میانگین، توصیفی دادههاي در این بخش از یافته

هاي نگرش و عملکرد قبل از بندي گویهمعیار و رتبه انحراف
که در  طور همان شده است. زیست است، استفاده آموزش محیط

مشاهده نگرش قبل از آموزش  هايبندي گویهرتبه) 1جدول (
هاي پالستیکی را  زبالهگردش  در هنگام( 9شود، گویه شماره می
 6گویه شماره  و 26/4میانگین  ) باکنیم یعت رها میدرون طبدر 

در هنگام گردش به طبیعت براي راحتی از ظروف یکبار مصرف (
، به ترتیب بیشترین و کمترین 80/2) با میانگین استفاده کنیم

هاي نگرش در پاسخگویی به  میانگین و رتبه را در بین گویه
 اند. کسب نموده گزینه کامالً مخالفم در بین پاسخگویان

عملکرد قبل هاي بندي گویهرتبه) 2ین با توجه به جدول (همچن
 2 شمارهزیست مشخص شد که در آن گویه  از آموزش محیط

کنم که زباله پس از تمام شدن گردش در طبیعت دقت می(
به ( 7گویه شماره  و 50/4) با میانگین پالستیکی باقی نماند

گویم بهتر است از بشقاب،  دش میها و گر در میهمانی ترها بزرگ
) با میانگین لیوان و سایر ظروف یکبار مصرف استفاده کنیم

به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین و رتبه را در بین  69/2
یاد در ز یلیخهاي دیگر عملکرد در پاسخگویی به گزینه  گویه

 اند.بین پاسخگویان کسب نموده
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 هاي عملکرد  قبل از آموزشگویه يبند رتبه.2جدول   قبل از آموزش هاي نگرشگویه يبند رتبه. 1جدول 

انحراف  میانگین هاي نگرشبندي گویه رتبه
 معیار

هاي  زبالهگردش  هنگام در :9 یهگو
 کنیم طبیعت رها می در درونپالستیکی را 

26/4 115/1 

هاي پالستیکی و ظروف زباله :11 یهگو
زیست شهرم را زشت و  یکبار مصرف محیط

 کنند کثیف می

19/4 233/1 

: هرچند این کار سخت است و4 یهگو
بارمصرف استفاده از لوازم پالستیکی و یک

تر است، ولی به خاطر حفظراحت
 .هاي دیگر استفاده کنیم زیست از گزینه محیط

15/4 880/0 

 اصالً ازیی حتی اگر تنها به: من 8 یهگو
پالستیک استفاده نکنم چندان تأثیري در کل 

 .زیست ندارد محیط

00/4 326/1 

کنند معذب  زمانی که مردم نگاه  :3 یهگو
 .داریم اي برنمی شویم و کیسه پارچه می

76/3 394/1 

ترها هنگام خرید  من به بزرگ :1 یهگو
دهم که از فروشنده کیسه  کردن تذکر می
 پالستیکی نگیرند

61/3 134/1 

کنم کارگران  من فکر می :12 یهگو
هاي شهر را گیرند تا زباله شهرداري حقوق می

 ستآنهاي کنند و این وظیفه آور جمع

53/3 475/1 

ي رفتن به گردش همراه خود برا:2 یهگو
هاي خود را  برم تا زباله اي می کیسه پارچه

 آوري نمایم جمع

50/3 344/1 

ین س هفت: براي تزئین سفره 10 یهگو
از ظروف  تر مناسبظروف پالستیکی 

 اند سفالی

42/3 474/1 

در مراسم عزاداري و یا هنگام :7 یهگو
نذري دادن به جاي ظروف یکبار مصرف و 

و یا گیاهی  بادوامکی از لیوان و ظروف پالستی
 استفاده کنیم

19/3 414/1 

ها به جاي سفره و  در میهمانی :5 یهگو
اي و  ظروف یکبار مصرف از سفره پارچه

 ظروف قابل شستشو استفاده کنیم

15/3 374/1 

هنگام گردش به طبیعت براي  در :6 یهگو
 راحتی از ظروف یکبارمصرف استفاده کنیم

80/2 357/1 

انحراف  میانگین هاي عملکردگویه بندي رتبه
 معیار

پس از تمام شدن گردش در  :2 یهگو
کنم که زباله پالستیکی طبیعت دقت می

 باقی نماند

50/4 905/0 

: براي آب خوردن در بیرون از 1 یهگو
خانه به جاي لیوان یکبار مصرف، لیوان 

 .در کیف خود به همراه دارم

88/3 243/1 

ها در منزل براي کاشت گل :10 یهگو
جاي سفالی  به یکیپالستاز گلدان 

 .کنم استفاده می

84/3 376/1 

پالستیکی  یختنیدورربا مواد  :4 یهگو
هاي زیبا وسایل تزئینی و یا کاردستی

 .کنم درست می

73/3 115/1 

بیشتر تنقالت  با مصرف :8 یهگو
 زیست محیط به حفظ(چیپس، پفک و...) 

 .کنم کمک می

53/3 529/1 

هاي در بطري يآور جمع: با 6 یهگو
به شهرداري براي  آنهاپالستیکی و دادن 

بازیافت از درآمد ناشی از آن براي 
 .کنم ویلچر تهیه می بضاعت یبمعلوالن 

42/3 361/1 

از  زیست محیطبراي حفظ  :11 یهگو
در مدرسه و  يا پارچهکیف و کفش 

 .کنم میهمانی استفاده می

38/3 298/1 

: به خاطر حفظ طبیعت سعی 12 یهگو
کنم از وسایل پالستیکی به مدت  می

زیادي استفاده کنم و در صورت استفاده 
را به کسانی که احتیاج دارند آنهانکردن 

 .بدهم

03/3 586/1 

هرچند لوازم تحریر پالستیکی  :9 یهگو
باشند، اما براي حفظ  تر قشنگ
کنم  دفترهایی را انتخاب می زیست محیط

 .پارچه یا مقوا باشد، آنهاه جلد ک

00/3 523/1 

تغذیه در  يبند بستهبراي  :5 یهگو
مدرسه از کیسه پالستیکی استفاده 

 .کنم می

96/2 112/1 

از وسایل بازي پالستیکی به  :3 یهگو
 .کنم اي و مقوایی استفاده می جاي پارچه

88/2 275/1 

ها و  در میهمانی ترها بزرگبه  :7 یهگو
گویم بهتر است از بشقاب،  گردش می

لیوان و سایر ظروف یکبار مصرف 
 استفاده کنیم

69/2 349/1 

٥۲ 
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 هاي استنباطییافته)ب
) 3ها ابتدا با استفاده از جدول ( به منظور تجزیه و تحلیل داده

 در دو گروه رسمی و غیررسمیاسمیرنوف-کولموگروف زمونآ
 05/0بزرگ تراز مشخص شد که سطح معناداري براي دو گروه 

براي  سپس ها از توزیع نرمالی برخوردارند.بنابراین دادهاست؛ 
تعیین میزان نگرش و عملکرد قبل از آموزش، بعد از آموزش و 

 شد.استفاده پژوهش  در نمونه مستقلtآزمون ، از بعدازآندو ماه 

 در دو گروه اسمیرنف -کولموگروف آزمون. 3 جدول
 رسمی و غیررسمی 

مستقل قبل از آموزش  نمونه t آزمون )4( با توجه به جدول
دهد که مینشان  دو گروه رسمی و غیررسمی، در زیست محیط

از میانگین  67/3با میانگین متغیر نگرش در گروه رسمی برابر 
ت و بیشتر اس ،58/3با متغیر نگرش در گروه غیررسمی برابر 

از میانگین  51/3میانگین متغیر عملکرد در گروه رسمی برابر با 
بیشتر است و سطح  30/3متغیر در گروه غیررسمی برابر با این 
دو گروه از  و عملکرد نگرش یرمتغبراي  شده محاسبه tداري معنا
و بنابراین بین دو گروه رسمی ؛ )<05/0pباشد (می یشترب 05/0
عملکرد قبل از آموزش  در سطح نگرش و یررسمیغ

شود.  داري مشاهده نمیاز نظر آماري تفاوت معنازیست  محیط
آموزان قبل از  له حاکی از آن است که تمام دانشاین مسأ

آموزش در سطح یکسانی از نگرش و عملکرد هستند و تفاوتی 
 ندارند. باهم

 دو گروه در) مستقل (قبل از آموزش نمونه t آزمون .4جدول 

 ررسمیرسمی و غی

مستقل بعد از آموزش  نمونه t آزمون ،)5با توجه به جدول (
دهد که وه رسمی و غیررسمی، نشان میدر دو گر زیست محیط

از میانگین  38/4میانگین متغیر نگرش در گروه رسمی برابر با 
بیشتر است ، 35/4مقدار  متغیر نگرش در گروه غیررسمی برابر با

 از 52/4و میانگین متغیر عملکرد در گروه رسمی برابر با 
 ترکم، 64/4 یزانمبه میانگین متغیر عملکرد در گروه غیررسمی 

براي متغیر نگرش و  شده محاسبه t يسطح معناداراست و 
 ینب ،بنابراین؛ )P>05/0است ( کمتر 05/0 گروه ازعملکرد دو 

گروه رسمی و غیررسمی در سطح نگرش و عملکرد بعد از  دو
این  .شود داري مشاهده میمعنا تفاوت زیست، محیطآموزش 

عد از آموزش نگرش و عملکرد بدهد که میانگین  له نشان میمسأ
یافته است و میانگین   یشافزادر دو گروه رسمی و غیررسمی 

بودند  یدهد آموزشغیررسمی  آموزانی که با استفاده از روش دانش
 ،بودند یدهد آموزشرسمی  که با روش آموزانیدر مقایسه با دانش

 .در سطح عملکرد بیشتر است
و گروه مستقل (بعد از آموزش) در د نمونه t آزمون. 5جدول 

 رسمی و غیررسمی

ماه بعد از  2 مستقل نمونه t ، آزمون)6با توجه به جدول (
دهد که دو گروه رسمی و غیررسمی، نشان می آموزش در

 میانگین از 05/4 با مقدارانگین متغیر نگرش در گروه رسمی می
 و کمتر است، 75/4 با مقدارمتغیر نگرش در گروه غیررسمی 

ز میانگین ا 87/3متغیر عملکرد در گروه رسمی برابر با  میانگین
 و است کمتر 45/4برابر با  غیررسمیمتغیر عملکرد در گروه 

براي متغیر نگرش و عملکرد دو  شده محاسبه tداري امعن سطح
بنابراین بین دو گروه ؛ )P>05/0کمتر است ( 05/0گروه از 

ماه بعد از  2رسمی و غیررسمی در سطح نگرش و عملکرد 
گویاي آن  ،له. این مسأشود داري مشاهده میاتفاوت معنآموزش 
قدرت  زیست محیطررسمی هر دو گروه رسمی و غی است که

آموزش ی دارند ولباقی ماندن مطالب و پیام را در حافظه خود 

 تعداد سطح معناداري متغیر
 26 99/0 نگرش (قبل از آموزش)
 26 92/0 )عملکرد (قبل از آموزش

 26 99/0 )بعد از آموزش(نگرش 
 26 86/0 )بعد از آموزش(عملکرد 
26 13/0 )دو ماه بعد از آموزش(نگرش 
26 98/0 )دو ماه بعد از آموزش(عملکرد 

یر
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 75/0 31/0 808/0 67/3 رسمی

 75/0 31/0 630/0 58/3 غیررسمی

رد
لک

عم
 

 31/0 02/1 505/0 51/3 رسمی

 31/0 02/1 551/0 30/3 غیررسمی

یر
متغ

وه 
گر

ین 
نگ

میا
یار 
مع

ف 
حرا

ان
 

t 

ح 
سط

ي
دار

عنا
م

 

ش
گر

ن
 

 04/0 08/2 211/0 38/4 رسمی

 04/0 08/2 196/0 35/4 غیررسمی

رد
لک

عم
 

 00/0 -30/3 272/0 52/4 رسمی

 00/0 -30/3 275/0 64/4 غیررسمی

٥۳ 
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 زیست محیطرسمی  از آموزشبیشتر زیست  محیطغیررسمی 
 .است

دو گروه  ) درماه بعد از آموزش 2(مستقل  نمونه t آزمون. 6جدول 
 رسمی و غیررسمی

 گیري یجهنتبحث و 
 اسـت کـه  حـاکی از آن   که مالحظه شد، نتایج تحقیق همانطور

کـه  زیست در مـورد این  محیط از آموزشقبل  نگرش پاسخگویان
هاي پالسـتیکی را در درون طبیعـت رهـا     در هنگام گردش زباله

کنند با این موضوع کامالً مخـالف هسـتند و ایـن کـار را انجـام      
در هنگام گردش  ینکهادر مورد  هاآندهند و در مقابل نگرش  نمی

تی از ظروف یکبار مصرف استفاده کنـیم بـا   به طبیعت براي راح
در هـا  آن دهد کهاین موضوع کامالً موافق هستند و این نشان می

هنگام گردش بـراي راحتـی از ظـروف یکبـار مصـرف اسـتفاده       
در زیسـت   قبل از آموزش محـیط  عملکرد پاسخگویان و کنند می

پس از تمام شدن گردش در طبیعت دقت کننـد کـه    ینکهامورد 
پالستیکی باقی نماند با این موضوع کامالً موافق هسـتند و  زباله 

دهد  اند و این نشان می اکثریت گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده
 ینکهادهند همچنین در مورد  انجام می وفور بهکه آنان این کار را 

گـوییم بهتـر اسـت ازگردش مـی  و ها یهمانیمدر  ترها بزرگبه 
یکبار مصرف استفاده کنند بـا ایـن    بشقاب، لیوان و سایر ظروف

زیـاد را   موضوع کامالً موافـق هسـتند و اکثریـت گزینـه خیلـی     
دهد که آنان این موضوع را بـه   اند و این نشان می انتخاب نموده

ها و گردش پیشنهاد و انجـام   براي راحتی در میهمانی ترها بزرگ
 .دهند می

کـه  ایـن نتیجـه حاصـل گردیـد      ،هااز تجزیه و تحلیل داده 
تلفیق دو روش سخنرانی و پرسش و پاسخ در آموزشاستفاده از 

آموزش غیررسمی،  در ها یادگیرندهخود ري توسط و یادگیرسمی 
آموزان در میزان نگرش و عملکرد دانشاي و فزاینده ثیر مثبتتأ

بعـدازآن  مـاه   2 و زیست یطمحبعد از آموزش پایه ششم ابتدایی 
در گـروه   مطالـب  نشـدن  فرامـوش میـزان  همچنین  .است داشته

آمـوزش اسـت و  یرسـم آموزش غیررسـمی بیشـتر از آمـوزش    
پایـه ششـم ابتـدایی     آمـوزان  دانش يبرا زیست محیطررسمی غی

 ،باشد و ممکن اسـت بـراي سـایر مقـاطع تحصـیلی     مناسب می
به شـیوه رسـمی و    زیست یطآموزش مح بنابراین،؛ مناسب نباشد

آموزان پایه ششم ابتـدایی دبسـتان دخترانـه    غیررسمی در دانش
ش امـا اثربخشـی آمـوز    ،نگین البرز شـهر کـرج اثـربخش بـوده    

بـه تحقیقـات    اگر .از آموزش رسمی، بوده است غیررسمی بیشتر
زنجانی و همکاران  خطیبنتایج پژوهش  ازجملهپیشین پژوهش 

)، 2008بـرگ و چیونـگ (   ،)2013نجفی و همکـاران ( ، )2010(
 ) توجـه 2016نییـل ( د) و ماستم و 2015سانتیوست و همکاران (

و غیررسـمی،   به شیوه رسمی شود که آموزشکنیم، مشاهده می
هردو اثربخش بوده و آموزش غیررسمی تأثیر بیشتري نسبت به 

و با نتایج پژوهش حاضر همسو مـی   آموزش رسمی داشته است
در پـژوهش خـود   ) 2016نییـل ( د ماسـتم و مثال،  عنوان به باشد.

ــد کــه   هــر دو روش آمــوزش رســمی و غیررســمینشــان دادن
ــت  محــیط ــط معزیس ــه توس ــدین در مدرس ــان و وال ــه  لم و خان

در پژوهشـی  ) 2008برگ و چیونـگ ( از سوي دیگر  تأثیرگذارند.
بـر یـادگیري غیررسـمی در محـل کـار       مـؤثر بررسی عوامل به 

یـادگیري و بهبـود عملکـرد افـراد     که نتایج نشـان داد   پرداختند
از راه یادگیري غیررسمی اسـت   شده کسببیشتر از دانش جدید 

هاي حاصـل از پـژوهش   یت پیشنهاددرنها. هاي رسمی تا آموزش
بـا طـرح    ، بایـد ابتـدا . 1توان به ایـن صـورت بیـان نمـود:    را می

آمـوزان را آمـاده    ذهن دانـش  زیست محیطهایی در زمینه  پرسش
ســپس بــه عــواملی کــه باعــث از بــین بــردن و تخریــب  ،کــرد

 شــود مــی توصــیه .2.گــردد، پرداختــه شــود مــی زیســت محــیط
وره ابتـدایی انتخـاب   در د زیست محیطبراي آموزش  موضوعاتی

آمـوزان ل زندگی روزمره دانـش ئگردد که مطابق با نیازها و مسا
 زیسـت  محیط آموزان دوره ابتدایی در مورد معضالت دانش .باشد

منطقه یا محله خود تحقیق نمایند و آن را در کـالس بـه بحـث    
بگذارند تا با انتقادات همساالن خود آشنا و ایده و نظرات خود را 

اثربخشـی بهتـر آمـوزش     براي .3. آزادانه بیان نمایندبه صورت 
 .هاي آموزش استفاده شود از تلفیق روش زیست محیط

انحراف  میانگین گروه متغیر
 معیار

T  سطح
 اريمعناد

 00/0 -39/3 717/0 05/4 رسمی نگرش

 00/0 -39/3 187/0 75/4 غیررسمی

 عملکرد

 00/0 -12/3 573/0 87/3 رسمی

 00/0 -14/3 176/0 45/4 غیررسمی

٥٤ 
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