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 چكيده

بررسي تأثير آموزش محيط «پژوهش حاضر با هدف 

زيست بر ميزان دانش، نگرش و مهارت معلمان ابتدايي 

جامعه آماري . به روش تجربي انجام شد» تهران 12منطقه 

تهران بود كه با استفاده  12شامل كليه معلمان ابتدايي منطقه 

نفر انتخاب  60از روش نمونه گيري تصادفي ساده 

نفري  30ضمن تقسيم گروه نمونه به دو گروه  .گرديدند

براي  .از هردو گروه پيش آزمون گرفته شد ،شاهد و گواه

مربوط به پيش آزمون و پس آزمون، از  يها دادهگردآوري 

ت زيست و مهار يك پرسشنامه سنجش دانش و نگرش

، با اندكي )2000( محيطي ساخته صالحي و آقامحمدي

ضريب پايايي اين پرسشنامه، از . تغييرات، استفاده گرديد

به منظور تجزيه و . محاسبه شد/. 71طريق آلفاي كرونباخ 

نتايج آزمون . مستقل استفاده شد  tاز آزمون ها دادهتحليل 

و مهارت بين ميزان دانش، نگرش  كه  تي مستقل نشان داد

زيست محيطي معلمان در پيش آزمون و پس آزمون تفاوت 

معنادار وجود دارد و آموزش محيط زيست بر ارتقاء دانش، 

  .نگرش و مهارت زيست محيطي معلمان تأثير مثبت دارد
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Abstract 
This research is conducted to investigate the impact of 
environmental education on teachers knowledge, 
attitude and skills at Tehran district 12. The statistical 
population was all elementary school teachers. 60 
teachers were chosen using simple random sampling; 
then the group was divided in to two 30 teachers 
subgroup. The data were collected using a questionnaire 
and the reliability coefficient was calculated through 
cronbach alpha. The information processed and 
analyzed by independent t-test. Result showed that there 
is a significant difference in teachers environmental 
knowledge, attitude and skills before and after work 
shop and environmental education has had a positive 
impact on teachers skills.     
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  مقدمه
نقش بسيار مهمي در توسعه  ها سازمانآموزش در 

 (,Ripley كند يموري كسب و كار بازي  بهرهو  ها مهارت

مطمئن  اي يلهوسآموزش كاركنان همواره به عنوان  .2010)

مديريت در جهت بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكالت 

و فقدان آن نيز يكي از مسائل حاد هر  گيرد يمر مدنظر قرا

بدين جهت به منظور تجهيز . دهد يمسازمان را تشكيل 

نيروي انساني سازمان و بهره گيري هر چه مؤثرتر از اين 

 ين و مؤثرترينتر مهمنيرو، بي شك آموزش يكي از 

. درو يمتدابير و عوامل براي بهبود امور سازمان بشمار  

اصولي و منطقي هدايت  يها راهآموزش در واقع يكي از 

 يريكارگ بهكاركنان در سازمان است و باعث  يها تالش

نهفته، بكاراندازي قدرت تخيل و به وجود  ياستعدادها

 آمدن حس انعطاف پذيري الزم در كاركنان خواهد شد

Hossein Zadeh and) (Barzegar, 2005  هدف آموزش

كالت و مسائل سازمان، ايجاد تغييرات توجه ويژه به مش

در سازمان، آموزش كاركنان جديد االستخدام، تسهيم 

 باشد يم ها مهارتدانش و اطالعات و در نهايت توسعه 
(Berge, 2008).  

براي بقاء و . هاست سازمانآموزش يك وظيفه حياتي براي 

رقابتي و در حال پيشرفت امروز  كامالًشكوفايي در جهان 

كارفرمايان بايد بتوانند به طور مستمر دانش،  و فردا،

و رفتارهاي كاركنان را به روز آوري  ها نگرش، ها مهارت

امروزه با  .(Moskowitz, 2008) نموده و بهبود بخشند

شدن شرايط  تر يچيدهپگسترش روز افزون علوم و فنون و 

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي جامعه، اين ضرورت بيش از 

كه كاركنان براي برخورد موثر با  شود يمپيش احساس 

بايد از  ها آنمسائل و مشكالت سازماني و تالش براي حل 

جديد و بديع و بهره برداري از حداكثر توانايي  يها روش

بهبود . علمي، عملكرد خويش را توسعه و تكامل بخشند

منابع انساني به طور اعم از طريق آموزش و به طور اخص 

  وسايل  ينمؤثرترخدمت از  از طريق آموزش ضمن

  

با شرايط متغير و  ها سازمانسازي و انطباق كاركنان و مه

مسائل و مشكالتي  يكي از .تحوالت زماني و مكاني است

گير محيط پيرامون ما شده است، آلودگي  كه امروزه دامن

محيط زيست شامل اجزاء و . محيط زيست است

ي محيط اجزاء فيزيك. فيزيكي و زيستي است يها بخش

اين . ور و دما استن وا،ه ب،آ زيست شامل خاك،

  .شود يمخش زنده و غير زنده ناميده ب ،ها بخش

بخش و اجزاي  به عنوانياهان و جانوران از جمله انسان گ

همه اين اجزا در محيط زيست با هم در تعاملند، . اند زنده

ضمن اينكه اثر متقابل بر هم نيز دارند و اثر يكديگر را 

آسيب به . انسان بخشي از طبيعت است. دهند يمر تغيي

در عصر . نهايت آسيب به انسان استر اكوسيستم طبيعي د

رفاه عمومي را  اگرچهكنوني رشد و توسعه فزاينده صنعت 

داشته، اما زندگي انسان را نيز با مخاطراتي مواجه  به همراه

امروزه بحران محيط زيست بسيار جدي و . كرده است

بسيار گسترده است به طوري كه بشر متوجه آغاز دامنه آن 

ريزي و عنان  حاصل از توسعه بدون برنامه بار يانز

اگر مروري بر وضعيت محيط زيست . گسيخته شده است

علت دگرگوني و ه ك كنيم يماطراف داشته باشيم مالحظه 

تخريب، ناشي از ناآگاهي و يا عدم توجه انسان به محيط 

علمي و كارشناسانه و  يها آموزش اطراف، به دليل كمبود

و آداب و  ها ارزشنيز خودخواهي انسان و پشت پا زدن به 

. رسوم گذشته در جهت حفظ و حمايت از آن بوده است

راهكارهاي حفاظت و حمايت  ينتر مهمبي شك يكي از 

   آن،از محيط زيست و جلوگيري از تخريب و آلودگي 

آلودگي محيط  .آموزشي است هاي يتفعالهره مندي از ب

زيست به شكل فاجعه آميزي حيات كره زمين را مورد 

اساسي  يها چالشتهديد قرار داده است و به يكي از 

كه  ها يندهآالاثرات مخرب . دنياي امروز تبديل شده است

نانچه با روند كنوني ادامه چ هستند، ها انسانعامل اصلي آن 

اهد يابد، آينده تاريكي را براي كره زمين رقم خو

  . (Chaboki, 2007)زد
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امروزه مسئله محيط زيست تنها به مسائل علوم محيطي 

از  متأثر بلكه شود ينمزيستي و اكولوژي محدود 

 منحصر به فرد هر منطقه در ابعاد اقتصادي، هاي يژگيو

تحول و توسعه ر آموزش ابزا. رهنگي و اجتماعي استف

ينش و نگرش ب عوامل در تغيير رفتار، ينمؤثرتراجتماعي و 

آموزش را پلي براي توسعه  1افنهد .منابع انساني است

اساس اصول و ر و ب تر مستحكمهرچه اين پل  .داند مي

موزش آ .فنون علمي طرح ريزي شده باشد استوارتر است

نظم م خصصي،ت ير رسمي،غ اعم از رسمي، ها جنبهتمام ر د

ر رسيدن به توسعه پايدا يها راهو يا غيرمنظم يكي از 

ابزار و شيوه افزايش آگاهي فرد  ينمؤثرترآموزش . است

موزش جهان آ .در مواجه با مسائل و معضالت جامعه است

آگاهي و درك عمومي افراد به . دهد يمفردا را شكل 

آورنده تغييرات مثبت پايدار در محيط زيست ر حركت د

آموزش خود يك هدف نيست بلكه ابزاري كليدي . است

واقع يادگيري هسته اصلي فرايند ر د .تبراي يادگيري اس

، عادات، دانش، ها مهارتآن  يلهبه وسآموزش است كه 

كلي شيوه زندگي افراد تغيير كرده  به طورنگرش، رفتار و 

از . شود يمو در نهايت موجب تغيير يا تعديل در رفتار 

زيست محيطي، تخريب  هاي يبتخرآنجايي كه بسياري از 

ز ا حيط نتيجه فعاليت انساني است،منابع و آلوده سازي م

اين رو آگاه سازي عمومي و آموزشي جامعه در رابطه با 

ارزش و اهميت محيط زيست براي ادامه حيات بشر امر 

آموزش محيط زيست به دنبال تعليم . مهمي است

شهروندي است كه از محيط بيوفيزيكي و مسائل مربوط به 

جراي راه آن مطلع بوده و مشتاق كار كردن براي ا

  .هاست حل

از نظر گروهي از متخصصان آموزش محيط زيست عبارت 

 ها مهارتدانش و  از فرايندي فعال كه طي آن آگاهي،

تصميمات آگاهانه و  ارتقاء يافته و منجر به درك، تعهد،

اجزاي به هم هاي سازنده براي مديريت كليه  فعاليت

 . (Lahyjanyan, 2012) شود آميخته محيط زيست مي

                                                           

1. Daphne 

فاجعه آميز و  يراتتأثبا توجه به موارد فوق و با توجه به 

روزافزون تخريب و آلوده سازي محيط زيست بر حيات 

بشر و نيز براي جلوگيري از اتالف منابع طبيعي و همچنين 

آموزشي و لزوم  هاي ينههزممانعت از اتالف منابع و 

استفاده بهينه از منابع موجود جهت اهداف آموزش زيست 

كيد مديران كنوني بر آغاز از سويي اهميت و تأ و ي،محيط

و پررنگ بودن آموزش زيست محيطي از كودكي و در 

تعليم  به عنوانچه (نقش موثر معلمان  و سطح مدارس،

پدر يا مادر در  به عنواندهنده در مدارس و يا نقشي كه 

  ).نمايند يمخانواده خود ايفا 

ميزان نقش  اوالًضروري است ، در يادگيري دانش آموزان 

محيط زيست بر ارتقاء دانش معلمان مورد  يها آموزش

گذاري آن بررسي و  يرتأثبررسي قرار گرفته و اين نقش و 

اهميت آموزش در اين زمينه مورد  ياًثانبازگويي شود و 

كه آموزش زيست محيطي و ارائه ا تاكيد قرار گيرد چر

مستمر و ه منزله آموزش ب دانش محيط زيستي به معلمان،

آينده است و عالوه بر ارتقا سطح  يها نسلبي وقفه به 

دانش و آگاهي زيست محيطي معلمان موجب ارتقاء دانش 

 .شود يمخانواده و جامعه 

اين پژوهش در پي آن است كه تأثير آموزش را بر ميزان 

ارتقاء دانش و مهارت و نگرش زيست محيطي معلمان 

جب افزايش اهميت بسنجد و دستاوردهاي اين پژوهش مو

به روز رساني دانش زيست محيطي معلمان و انتقال 

به دانش آموزان و نهادينه شدن اين  ها آن يها آموخته

و در نهايت، موج مثبتي  شود يمدر دانش آموزان  ها آموخته

از مسئوليت پذيري زيست محيطي و انتقال و انتشار به 

بنابراين  .ديگر، خواهد شد يها نسلديگر اقشار جامعه و 

به اين سؤال  ينيل به اين دستاوردها، مستلزم پاسخگوي

محيط زيستي باعث  يها آموزشمطرح شده است كه؛ آيا 

ارتقاء و افزايش دانش، نگرش و مهارت زيست محيطي 

تهران  12معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 

  ؟شود يم
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  مباني نظري

  ريف و مفاهيمآموزش؛ تعا

پديده  ينتر مهمو يادگيري  آموزشپديده بدون شك 

به اين . باشد يمرواني در انسان و موجودات تكامل يافته 

دليل كه پايه و اساس بسياري از مسائلي است كه موجب 

انسان از نظر رواني از ساير موجودات و ديگر  شود يم

همنوعان خود متمايز گردد، اگر به زندگي جانوران و 

دور نگاهي زودگذر بيفكنيم، مشاهده  يها گذشتهآدميان در 

ال پيش با عصر ما هيچ فرقي كه جانوران هزاران س كنيم يم

يا  5شيوه زندگي آنان به همان وضعي است كه . اند نكرده

 يها دورههزار سال قبل بوده است اما آدميان كه در  10

پيش از تاريخ براي شكار و دفاع از خود از سنگ و چوب 

و همانند ديگر جانوران در باالي درختان  كردند يماستفاده 

 يها دورهبه مرور و در  بردند يميا درون غارها به سر 

 يها جنبهفراواني در همه  هاي يدگرگونمختلف تاريخي 

زندگي آنان پديد آمده است تا جايي كه امروز به 

 يها قرنكه در  اند شدهشگفت انگيزي نائل  هاي يشرفتپ

انسان عصر . كرد يمخطور گذشته به تصور كمتر كسي 

روي  يها نقطهحاضر نه تنها از دورترين و دشوارترين 

از روي كره  ها يانوساقزمين آگاه است بلكه از ژرفاي 

نيز آگاهي  ها كهكشانزمين و تا حدودي از عظمت و اوج 

گذشته  يها قرنانسان قرن بيستم در مقايسه با . يافته است

و محيط زندگي  بيش از هر زمان حاكم بر مقدورات

مديون آموزش و  ها يشرفتپهمه اين . خويش است

  . (Parsa, 1996) يادگيري است

مطمئن براي بهبود كيفيت  اي يلهوسآموزش همواره 

عملكرد و حل مشكالت سازماني است و فقدان آن 

به همين . كند يممعضالت متعددي را در سازمان ايجاد 

ساني و بهسازي و تجهيز نيروي انو دليل به منظور تربيت 

از اين نيروها، آموزش همواره به عنوان  مؤثرتربهره گيري 

امروزه يادگيري منشأ . عامل مدنظر است يرگذارترينتأث

 .شود يمرقابت تلقي ه عرصكسب امتياز در 

  

يادگيري در سازمان  و دادن ياد آموزش، كنوني جهان در

 وزهح در انساني توسعه منابع ياصل هاي يزممكانيكي از 

مورد توجه بسياري  اقتصادي بوده و يها بنگاهو  ها سازمان

 و مديران آموزش قرار گرفته است نظران صاحباز 
(Mowla'ii, 2010). 

در فرهنگ لغت مديريت آموزشي به معني  واژه آموزش

گسترش و آموزش شغلي، كارآموزي، تربيت شغلي، بهبود 

خاص كه با منظم توانايي يك فرد در انجام كار يا وظيفه 

دادن دانش، اطالعات و تغيير رفتار انجام 

آموزش به فرايند انتقال .  (Mirkamaly, 2007)گيرد يم

از فرد يا گروهي به فرد يا  ها مهارتو  ها نگرش ،معلومات

 ،گروه ديگر براي ايجاد تغييرات در ساختارهاي شناختي

 (Sadri, 2005). شود يمگفته  ها آننگرشي و مهارتي 

 يها فرصتكه  هاست يتفعالاز  يا مجموعهشامل  آموزش

بتوانند  ها آنيادگيري را براي افراد فراهم كرده تا 

مربوط به شغل خود را كسب كرده و بهبود  يها مهارت

آموزش فرايند ايجاد تغيير در . (Shermer, 2002) بخشند

اطالعات، دانش، نگرش، رفتار، مهارت و عملكرد كاركنان 

جي، طراحي دوره و تدريس نظري و عملي از طريق نيازسن

و اندازه گيري ميزان يادگيري براي بهتر آماده شدن و انجام 

 باشد يمشغلي و ايفاي نقش كاركنان  هاي يتمسئولدادن 

(Mirkamaly, 2011).   
آموزش را يك ) 1981( كميسيون خدمات نيروي انساني

فرايند طراحي شده جهت اصالح نمودن طرز فكر، دانش 

رفتاري از طريق يادگيري تجربي جهت نايل  يها مهارت يا

از  يا دامنهشدن به عملكرد موثر در يك فعاليت يا در 

آموزش كه  يها كارگاهدر  ها آنو اهداف  ها يتفعال

افراد و رضايت فعلي و آتي نيازهاي نيروي  هاي ييتوانا

 ,Wilson( دانند يم، دهند يمانساني سازمان را توسعه 

 يندهاييفراوزش كاركنان عبارت است از تمامي آم .)2004

تا  گردد يمكه به وسيله افراد متخصص ايجاد 

متناسب با شغل كاركنان در حال و آينده  هاي يتصالح

  .(Gill, 2002) كسب شود
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 آموزش محيط زيست

آن بر زندگي بشر و  يرتأثآموزش محيط زيست و 

مره نحوه حفاظت از محيط زيست در زندگي روز خصوصاً

يرستان و دانشگاه به از خانواده تا مقطع ابتدايي و سپس دب

فرهنگي نسل جوان  هاي يهپاسازي و ايجاد  منظور فرهنگ

ايستي صورت ب به عنوان مديران و راه بران آتي كشور،

اين آموزش در مقاطع ابتدايي با عمق كمتر و بيشتر . پذيرد

 ،ها زبالهبه صورت مباحث ساده نظير ضرورت جداسازي 

محيط زندگي و منزل و نحوه جلوگيري از آن  هاي يلودگآ

 توانند يممحيط زيستي  هاي يآلودگو ساير مفاهيم عمومي 

و با  تر يقعممطرح شوند و در دوره دبيرستان به صورت 

ساز  ل زندگي دانش آموز و عوامل آلودهتوجه به مح

 موجود در آن محدوده جغرافيايي طراحي و اجرا شوند
(Lahyjanyan, 2012).  

آموزش محيط زيست يك فرايند سيستماتيك است كه در 

سائل م از طريق تجربه مستقيم، شوند يمآن فراگيران قادر 

تا به  شوند يمشويق ت زيست محيطي را نقد كنند،

 .علمي به سود محيط زيست ملحق شوند هاي يتفعال

نسان در طول حيات خود همواره با آموزش سروكار ا

  آموزش محيط زيست متفاوت هاي يشهرما داشته است ا

  ستفاده عاقالنه از ا و به مطالعه طبيعت، هاست آناز  

 .دكنن ي و هواي آزاد در تدريس تمركز ميمنابع طبيع
(Ibid). 

آموزش زيست محيطي فرايندي است  ويليام استپساز نظر 

 ،كه ايجاد يك جمعيت جهاني را هدف قرار داده است

حيط زيست و مشكالت مربوط به جمعيتي كه نسبت به م

 ،انگيزه ،نگرش ،آن آگاه و متوجه باشند، جمعيتي كه دانش

تعهد و مهارت الزم را براي فعاليت فردي و گروهي در 

جهت حل مشكالت جاري و جلوگيري از معضالت بعدي 

تغيير رابطه انسان با طبيعت، تغيير رابطه . را داشته باشد

رشد و شكوفايي  .تود اسانسان با انسان، و انسان با خ

انتقال  ،شخصيت، پرورش خالقيت و سازندگي افراد

الزم براي احراز مشاغل، افزايش  يها و تخصصمهارت ها 

و هنجارهاي نوين  ها ارزشانتقال  ،ميزان آگاهي عمومي

علمي و جهاني از جمله اثرات مستقيم آموزش و پرورش 

  .شوند يمبر توسعه تلقي 

گي انسان از اهميت و نقش وااليي آموزش در ارتقاء زند

يرا موجب تعالي انسان از طريق ز برخوردار است،

با توجه به سرعت تغيير . گردد يمشكوفايي استعدادهاي او 

جامعه توجه  يها بخشو تحول در محيط زيست و ساير 

جدي بررسي  به طوربه آموزش زيست محيطي بايستي 

يط درك اهميت و ضرورت آموزش همگاني مح. شود

كه به اين حقيقت توجه  شود يمزيست هنگامي آشكار 

داشته باشيم كه آموزش محيط زيست موجب افزايش 

دانش و آگاهي عمومي در مورد نتايج زيست محيطي 

الزم براي حفظ  يها مهارتسب ك انسان، هاي يتفعال

ايجاد احساس مسئوليت  و ي،محيط زيست در طول زندگ

ه محيط زيستي سالم و ب يابي دستدر عموم مردم براي 

 گردد يمآينده،  يها نسلتعهد به حفظ محيط زيست براي 

و تحقق اين مهم و توسعه پايدار مستلزم آموزش زيست 

كلي آموزش موجب افزايش بينش و  به طور. محيطي است

گاهي و مهارت بيشتري آ و ايجاد دانش، تر يقعمبصيرت 

  .گردد يمدر افراد 

از تأثير آموزش محيط زيست بر تحقيقات انجام نيز حاكي 

در  ابراهيم زاده. ارتقا دانش، نگرش و مهارت افراد دارد

زيست  يها بحرانررسي تأثير آگاهي از ب«ن تحقيقي با عنوا

محيطي بر افزايش به مشاركت در حفظ محيط زيست 

كه در ميان دانش آموزان دختر سال دوم  »يپژوهش

نتيجه رسيد كه ميزان  راهنمايي شهر تهران انجام داد به اين

اطالعات گروه آزمايش و عدم تفاوت حفظ محيط زيست 

همچنين در پژوهش . در مقايسه با گروه گواه افزايش يافت

زيست محيطي بر  يها بحرانتأثير آگاهي از  ي يهفرضاو 

افزايش تمايل به مشاركت در حفظ محيط زيست، نيز 

در  .)(Ebrahim Zadeh, 2011 مورد تأييد قرار نگرفت

بررسي رابطه بين دانش زيست «پژوهشي كه با عنوان 

با رفتارهاي محافظت از محيط  ها نگرشمحيطي و 

 يها رشتهنفر از دانشجويان  242در ميان » پژوهشي

نشناسي و تاريخ ابهداشت محيط، جغرافياي طبيعي، رو
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به اين نتايج رسيدند كه . دانشگاه شهيد بهشتي انجام دادند

ن مداري و رفتار محافظت از محيط، بين نگرش انسا

بين نگرش محيط مداري . مثبت معنادار وجود دارد ي رابطه

مثبت معنادار و جود  ي رابطهو رفتار محافظت از محيط 

منفي  ي رابطهدارد اما نگرش محيط مداري با بي اعتنايي 

نيز ) Salehi and Agha Mohammadi )2000 .معنادار دارد

 يها مهارتبررسي دانش، نگرش و «در پژوهشي با عنوان 

به اين نتيجه رسيد كه » زيست محيطي معلمان پژوهشي

درصد از معلمان آموزشي دوره ابتدايي نگرشي  69بيش از 

مناسب زيست  يرفتارهاكامالً موفق يا موافق نسبت به 

كه دانش  دهد يمنشان  ها يافتههمچنين . محيطي دارند

. يطي متوسط بوده استزيست مح يرفتارهامعلمان درباره 

درصد از معلمان آموزش  72سرانجام اينكه در حدود 

 يها مهارتابتدايي اعالم داشتند كه به طور معمول  ي دوره

اما از نظر جنسيتي . مربوط به حفظ محيط زيست را دارند

نگرش مثبت زيست محيطي معلمان زن بيشتر از معلمان 

يشتر از مرد است و دانش زيست محيطي معلمان مرد ب

اختالف  ها مهارتدر حالي كه از نظر . معلمان زن است

معنادار ميان دو گروه معلمان مرد و زن مشاهده نشده 

 نتايج اساسر ب كند نقل ميهمچنين صالحي . است

نشان داد سطح ، داد انجام كشور تركيهر د يا مطالعه

آموزش و دانش بيشترين تأثير را بر رفتارهاي زيست 

زيرا در . نتايج هينز  بودا در تقابل ب ،ه اينمحيطي دارد ك

دانش رتبة پنجم را براي تأثير بر رفتارهاي  ،مطالعة هينز

مثبت محيطي داشت و تعهد شفاهي بيشترين تأثير را بر 

 Salehi and Agha( رفتارهاي مثبت محيطي داشت

Mohammadi, 2000(. است بيانگر اين پيشين تحقيقات 

 پيش محيطي آگاهي يا عالقه اييابتد مراحل در اگر كه

 ادامه خود قديمي عادات دادن به انجام احتماالً فرد نيايد،

رفتاري  يها حل راه و محيطي موضوعات از دانش .دهد يم

 كننده رفتار محيطي است پيش بيني مهم متغيرهاي از

)Frick et al, 2004(.  

 كه دانش مربوط به عمل، اند دادهبرخي مطالعات نشان 

. است نظاممندبهتري در مقايسه با دانش  كنندهبيني  يشپ

Nordland and Garvill )2002(  در پژوهشي نشان داد كه

سه عامل ديگر نيز رفتار مثبت  ،عالوه بر عامل نگرشي

 اي ينهزم واملع نخست، دهد يممحيطي را تحت تأثير قرار 

پاداش و دسترسي به تكنولوژي  ،مادي هاي ينههزنظير 

فردي مثل دانش خاص محيطي و  هاي ييتوانادوم  .است

سوم عادات هستند كه بايد به منظور تغيير و مهارت است 

 د؛ بنابراين،رفتار در جهت رفتار مثبت محيطي سست شون

 نگرشي، براي درك بهتر رفتارهاي محيطي بايد عامل

عادات در رابطه با يكديگر و فردي  هاي ييوانات وقعيتي،م

بر اساس نظريه گزينش عقالني  .درنمورد بررسي قرار گي

 هاي يتفعالهر فرد نفع شخصي خود را براي انجام دادن 

  .گيرد محيطي در نظر مي

محيط زيست فرضيه اصلي پژوهش اين است  كه آموزش 

انش و مهارت زيست محيطي ش، دبر ميزان ارتقاء نگر

تهران  12معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 

ه بر اين اساس پژوهش حاضر در صدد دارد ك يرتأث

  .مستخرج از اين فرض كلي است ياتفرضپاسخگويي به 

  

  فرضيات تحقيق
آموزش محيط زيست بر ميزان ارتقاء نگرش  .1

زيست محيطي معلمان مقطع ابتدايي آموزش و 

  .مثبت دارد ريتأثتهران  12پرورش منطقه 

آموزش محيط زيست بر ميزان ارتقاء دانش زيست  .2

لمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش محيطي مع

 .تهران تأثير مثبت دارد 12منطقه 

آموزش محيط زيست بر ميزان ارتقاء مهارت  .3

زيست محيطي معلمان مقطع ابتدايي آموزش و 

   .تهران تأثير مثبت دارد 12پرورش منطقه 

  

 گيري جامعه آماري و روش نمونه

پژوهش آماري يا گروه كلي مورد مطالعه در اين  ي جامعه

تهران تشكيل  12يي منطقه را كليه معلمان مدارس ابتدا

نفر در دو  60نفر بودند كه از اين تعداد  480 كه دهند مي
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به منظور . نفره تصادفي و گواه انتخاب شدند 30گروه 

ز برآورد حجم نمونه از روش گيري نيز پس ا نمونه

  .گيري تصادفي ساده استفاده گرديد نمونه

  

  ها دادهروش جمع آوري 
كه بين  يا نامه تفاهماجراي پژوهش حاضر بر اساس 

تهران  12سازمان محيط زيست و آموزش و پرورش منطقه 

ر مراحل انجام كا. منعقد گرديده بود، صورت گرفت

آزمايشي به اين صورت بود كه مركز آموزش ضمن 

دعوت كرد كه در اين سازمان  ،نفري 60خدمت، از نمونه 

 30ژوهشگر، اين نمونه را به دو گروه سپس پ. حضور يابند

نفري شاهد و گواه تقسيم كرد و از دو گروه شاهد و گواه، 

پس از دو هفته از . در همين مركز، پيش آزمون گرفته شد

اجراي پيش آزمون، برنامه برگزاري جلسات آموزش محيط 

زيست، جهت اطالع رساني به معلمان گروه گواه، توسط 

كز آموزش ضمن خدمت، قرار داده پژوهشگر در اختيار مر

جلسه در  15شد و طبق اين برنامه، گروه گواه به مدت 

جلسه دانش زيست  5( جلسات آموزش محيط زيست

جلسه مهارت  5جلسه نگرش زيست محيطي و  5محيطي، 

در مركز آموزش ضمن خدمت منطقه ) زيست محيطي

پس از پايان جلسات آموزشي، از گروه . شركت نمودند

نيز، خواسته شد كه در اين سازمان حضور يابند و از  كنترل

  .هر دو گروه گواه و كنترل، پس آزمون گرفته شد

  

  ابزارهاي پژوهش

پرسشنامه سنجش دانش و نگرش و مهارت زيست 

توسط آقاي دكتر ابراهيم صالحي  1385در سال محيطي

. اند نمودهعمران ساخته شده و آن را در ايران هنجاريابي 

تغييراتي در اين  ،براي پژوهش حاضر به كمك متخصصين

ت پيش آزمون با پس آزمون، از االؤس. پرسشنامه داده شد

. عموميت داشتن و آسان بودن سؤاالت تفاوت دارند نظر

به دليل اينكه، پيش آزمون، قبل از آموزش محيط زيست 

كه معلومات عمومي معلمان  تر آساناجرا گرديد، سواالتي 

، در آن گنجانده شد و در پس آزمون، به دليل سنجيد يمرا 

 تر سختاينكه بعد آموزش تخصصي اجرا گرديد، سؤاالت 

پرسشنامه حاضر به دو . گنجانده شد تري يتخصصو 

صورت پيش آزمون و پس آزمون و در هر كدام نيز، داراي 

بخش به طور جداگانه دانش، نگرش  3اين . بخش است 3

اين پرسشنامه به . سنجد يمرا و مهارت زيست محيطي 

نفر از افراد جامعه  20صورت آزمايشي و دو بار در بين 

پايايي پرسشنامه مذكور با استفاده از ضريب . اجرا شد

به دست آمد، كه /. 71آلفاي كرونباخ محاسبه شد و 

باالي قابل  ي درجهضريب مشاهده شده، نشان دهنده 

  .اعتماد بودن پرسشنامه است

  

  ها دادهه تحليل روش تجزي
آمار  يها روشپژوهش از  يها دادهبه منظور تجزيه تحليل 

ي ت مانندآمار استنباطي  يها روشتوصيفي و همچنين از 

  .اي استفاده شده است تك نمونه

 

  پژوهش هاي يافته

  هاي توصيفييافته) الف
  

آمار توصيفي ميزان دانش و نگرش و مهارت زيست  .1جدول 

  ر پيش آزمونمحيطي گروه نمونه د

 ميانگين متغير
انحراف 

 معيار
 بيشترين ينكمتر واريانس

دانش 

زيست 

 محيطي

4/21 2/7 3/52 7 31 

نگرش 

زيست 

 محيطي

19 04/6 5/36 7 27 

مهارت 

زيست 

 محيطي

2/15 9/4 4/24 6 23 

شود، ميانگين  مشاهده مي) 1(همان طور كه در جدول 

با  4/21ون دانش زيست محيطي گروه نمونه در پيش آزم

همچنين، ميانگين نگرش . بوده است 2/7انحراف معيار 
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با انحراف  19زيست محيطي گروه نمونه در پيش آزمون 

به عالوه، ميانگين مهارت زيست . بوده است 04/6معيار 

با انحراف معيار  2/15محيطي گروه نمونه در پيش آزمون 

  .بوده است 9/4

گرش و مهارت زيست محيطي آمار توصيفي ميزان دانش و ن .2جدول 

  گروه نمونه در پس آزمون

 ميانگين متغير
انحراف 

 معيار
 بيشترين كمترين واريانس

دانش 

زيست 

 محيطي

2/22 5/6 3/42 8 31 

نگرش 

زيست 

 محيطي

7/19 2/6 6/39 6 26 

مهارت 

زيست 

 محيطي

5/15 1/4 8/16 6 21 

    

شود، ميانگين  مشاهده مي) 2(همان طور كه در جدول 

با  2/22انش زيست محيطي گروه نمونه در پس آزمون  د

همچنين، ميانگين نگرش . بوده است 5/6انحراف معيار 

با انحراف  7/19زيست محيطي گروه نمونه در پس آزمون 

به عالوه، ميانگين مهارت زيست . بوده است 2/6معيار 

با انحراف معيار  5/15محيطي گروه نمونه در پس آزمون 

  .بوده است 1/4

  

  يافته هاي استنباطي) ب

در اين قسمت بر اساس اطالعات فراهم آمده، به بررسي و 

با . شود يمتحليل سؤاالت پژوهشي مطرح شده پرداخته 

با استفاده از  ها نمونهتوجه به اينكه نرمال بودن توزيع 

قرار گرفته است، در اين بخش از  ييدتأمورد  K-S آزمون

وع پارامتريك هستند، كه از ن يا نمونهآزمون تي تك 

  .استفاده شده است

آموزش محيط زيست پژوهش كه  اولدر پاسخ به فرضيه  

بر ميزان ارتقاء دانش زيست محيطي معلمان مقطع ابتدايي 

از  .مثبت دارد يرتأثتهران  12آموزش و پرورش منطقه 

استفاده شده است كه نتايج آن در  يا نمونهآزمون تي تك 

  .شده استارائه  3جدول شماره 

  

براي بررسي تفاوت ميان دانش  يا نمونهآزمون تي تك  .3جدول 

  معلمان در پيش آزمون و پس آزمون

 متغير
ن

گي
يان

م
ف  

حرا
ان

رد
دا

تان
اس

ان 
مين

 اط
له

ص
فا

 

ي
زاد

ه آ
رج

د
 

t 

ي 
معن

ح 
سط

ي
دار

 

ميزان دانش 

معلمان در 

 پيش آزمون

4/21 2/7 

95% 29 12/1 026./ 
ميزان دانش 

معلمان در 

 ونپس آزم

2/22 5/6 

  

نشان داد كه  مقدار آماره ) 3(جدول  درنتايج بدست آمده 

t  نتيجه گرفت كه اين  توان يم، باشد يم)  21/1(كه برابر

بيشتر از سطح معناداري  % 95مقدار در فاصله اطمينان 

026./sig= توان  و مي شود ينمبنابراين فرضيه ما رد . است

پيش آزمون و پس آزمون گفت كه ميان دانش معلمان در 

تفاوت معناداري وجود دارد و آموزش محيط زيست بر 

ميزان ارتقاء دانش زيست محيطي معلمان مقطع ابتدايي 

  .تهران تأثير دارد 12آموزش و پرورش منطقه 

آموزش محيط زيست پژوهش كه  دومدر پاسخ به فرضيه 

بر ميزان ارتقاء نگرش زيست محيطي معلمان مقطع ابتدايي 

از  .مثبت دارد يرتأثتهران  12موزش و پرورش منطقه آ

استفاده شده است كه نتايج آن در  يا نمونهآزمون تي تك 

  .ارائه شده است 4جدول شماره 

نشان داد كه  مقدار آماره ) 3(جدول  درنتايج بدست آمده 

t  توان نتيجه گرفت كه اين  يمباشد،  يم) -11/1(كه برابر

بيشتر از سطح معناداري % 95ان مقدار در فاصله اطمين

027./sig= توان  شود و مي ينمبنابراين فرضيه ما رد . است

گفت كه ميان نگرش معلمان در پيش آزمون و پس آزمون 

٢۶ 



آموزش و پرورش تهران 12بررسي تأثير آموزش محيط زيست بر ارتقاي دانش، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدايي منطقه ، زماني مقدم و سعيدي  
  

  

تفاوت معناداري وجود دارد و آموزش محيط زيست بر 

ميزان ارتقاء نگرش زيست محيطي معلمان مقطع ابتدايي 

  .أثير داردتهران ت 12آموزش و پرورش منطقه 

  
براي بررسي تفاوت ميان نگرش  يا نمونهآزمون تي تك  .4جدول 

  معلمان در پيش آزمون و پس آزمون

ير
متغ

ن 
گي

يان
م

 

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
 

ان
مين

 اط
له

ص
فا

 

ي
زاد

ه آ
رج

د
 

t 

ي
دار

ي 
معن

ح 
سط

 

ميزان نگرش 

معلمان در پيش 

 آزمون

19 04/6 

95% 29 11/1 027./ 
ميزان نگرش 

معلمان در پس 

 مونآز

7/19 2/6 

  

آموزش محيط زيست در پاسخ به فرضيه  سوم پژوهش كه 

بر ميزان ارتقاء مهارت زيست محيطي معلمان مقطع ابتدايي 

از  .مثبت دارد يرتأثتهران  12آموزش و پرورش منطقه 

استفاده شده است كه نتايج آن در  يا نمونهآزمون تي تك 

  .ارائه شده است 5جدول شماره 

نشان داد كه  مقدار آماره ) 3(جدول  درست آمده نتايج بد

t  توان نتيجه گرفت كه اين  يمباشد،  يم/.)  57(كه برابر

بيشتر از سطح معناداري  % 95مقدار در فاصله اطمينان 

034./sig= توان  شود و مي ينمبنابراين فرضيه ما رد . است

گفت كه ميان مهارت معلمان در پيش آزمون و پس آزمون 

ت معناداري وجود دارد و آموزش محيط زيست بر تفاو

ميزان ارتقاء مهارت زيست محيطي معلمان مقطع ابتدايي 

  .تهران تأثير دارد 12آموزش و پرورش منطقه 

  

  گيري بحث و نتيجه
حال سوق دادن كره خاكي ما به سمت ر آلودگي محيط زيست د

   كه در سطح جهاني، براي جلوگيري از هاست سال. نابودي است

ي براي بررسي تفاوت ميان مهارت ا نمونهآزمون تي تك  .5جدول 

  معلمان در پيش آزمون و پس آزمون

ير
متغ

ن 
گي

يان
م

 

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
 

ان
مين

 اط
له

ص
فا

 

ي
زاد

ه آ
رج

د
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ي
دار

ي 
معن

ح 
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ميزان مهارت 

معلمان در 

 پيش آزمون

2/15 9/4 

95% 29 57./ 034./ 
ميزان مهارت 

معلمان در پس 

 آزمون

4/15 1/4 

  

ي متعدد را ها برنامهتخريب روزافزون محيط زيست، 

ي ها مشاركتبر نقش  ها آنو در همه  اند كردهاجرايي 

به معلمان . اند يدهورزو آموزش همگاني تاكيد مردمي 

هدايت گران نسل آينده كه بيشترين زمان را صرف  عنوان

. ند، نقش بسزايي در اين زمينه داركنند يمآموزش كودكان 

صورتي كه اين قشر جامعه از دانش، نگرش و مهارت ر د

زيست محيطي بااليي برخوردار باشند قادر خواهند بود به 

رسالت مقدس خود در مقابل محيط زيست، عمل نموده و 

در خالل درس علوم با آموزش و تاكيد بر نكات زيست 

 يها داستانمحيطي، حتي در قالب اجراي تئاتر، نمايش و 

كه  آموزند يممديران آينده  به عنوانبه دانش آموزان كوتاه، 

به محيط زيست خود احترام گذاشته و در حفظ اين امانت 

اين نتيجه  ها دادهپس از تجزيه و تحليل . الهي كوشا باشند

هدفمند زيست محيطي  يها آموزشحاصل گرديد كه ارائه 

بسزايي در ارتقاء دانش، نگرش و مهارت  يرتأثبه معلمان، 

  .نتايج به طور مفصل در ادامه ذكر خواهد شد.معلمان دارد

آموزش محيط زيست بر ميزان يافته حاكي از آن بود كه 

ارتقاء دانش زيست محيطي معلمان مقطع ابتدايي آموزش 

مثبت  و معني داري دارد  يرتأثتهران  12و پرورش منطقه 

معنادار است و به عبارت ديگر ) %5(كه در سطح آلفاي 
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نمرات گروه در پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني  بين

  .داري وجود دارد

آموزش محيط تحقيق نشان داد كه   هاي يافتههمچنين 

زيست بر ميزان ارتقاء نگرش زيست محيطي معلمان مقطع 

مثبت و  يرتأثتهران  12ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 

ست و معنادار ا/.) 05(معني داري دارد كه در سطح آلفاي 

به عبارت ديگر بين نمرات گروه در پيش آزمون و پس 

  .آزمون تفاوت معني داري وجود دارد

آموزش محيط در نهايت نتايج اين پژوهش نشان داد كه 

زيست بر ميزان ارتقاء مهارت زيست محيطي معلمان مقطع 

مثبت و  يرتأثتهران  12ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 

رت ديگر بين نمرات گروه در معني داري دارد و به عبا

  .پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني داري وجود دارد

ديگري كه  يها پژوهشنتايج به دست آمده با نتايج 

 باشد يمتوسط محققان مختلف انجام گرفته است، همسو 

  Salehiبه عنوان مثال . كند يمو پايايي اين نتايج را اثبات 

and Aghamohammadi )2000 (وهش خود نشان در پژ

 ي دورهدرصد از معلمان آموزشي  69داد  كه بيش از 

 يرفتارهاابتدايي نگرشي كامالً موفق يا موافق نسبت به 

 دهد يمنشان  ها دادههمچنين . مناسب زيست محيطي دارند

زيست محيطي متوسط  يرفتارها ي دربارهكه دانش معلمان 

معلمان درصد از  72سرانجام اينكه در حدود . بوده است

ابتدايي اعالم داشتند كه به طور معمول  ي دورهآموزش 

. مربوط به حفظ محيط زيست را دارند يها مهارت

در پژوهشي به ارزيابي  Badkuby et al) (2001 , همچنين

وضعيت آگاهي آموزگاران مقطع دبستان شاغل در مناطق 

 ي ينهزممختلف آموزش و پرورش شهر تهران در 

ارتقاء آگاهي  يها روشطي و موضوعات زيست محي

حاصل از اين پژوهش بيانگر لزوم  هاي يافته، اند پرداخته

آموزش محيط زيست در جامعه و ضعف ميزان اطالع 

معلمان مشكل اساسي . باشد يمرساني زيست محيطي 

محيط زيست در كشور را بي اطالعي و ناآگاهي مردم ذكر 

كه  دهد يمذكر شده نشان  يها پژوهشنتايج . اند كرده

ميزان دانش و نگرش و مهارت زيست محيطي معلمان 

 كه نتايج تحقيق طور همانوضعيت خوبي ندارد و 

)Ripley, 2010(،  ناآگاهي و اطالعي ، بيدهد يمنشان 

 محيط معضالت پيشرفت و ايجاد عاملين تر مهم مردم، 

اهميت اين مسأله براي معلمان كه  .داند مي زيستي

ش و پرورش را به عهده دارند، مسئوليت خطير آموز

كه با برگزاري  نمايد يمبنابراين، ضروري . بيشتر است

هاي آموزشي ضمن خدمت ميزان دانش سكال و ها كارگاه

و مهارت زيست محيطي معلمان را گسترش داد و نگرش 

  .پديد آورد ها آنموافقي در 

نيز  )Karimi )2005 كه نتايج پژوهش گونه همان

نيازهاي  ترين ياساست را يكي از آموزش محيط زيس

البته با توجه به پايين . داند يمآموزشي معلمان دوره ابتدايي 

بودن ميزان دانش و نگرش و مهارت زيست محيطي 

مربوط به ميزان  يها پژوهشمعلمان و با توجه به نتايج 

پرداختن به مسائل زيست محيطي در دوره ابتدايي مانند 

احتمال دارد كه ضعف ميزان  (Yaghoobi, 2004) پژوهش

دانش و نگرش و مهارت زيست محيطي معلمان، به علت 

در مواد درسي دوره ابتدايي بوده و  ها آنناچيز بودن 

معلمان خود را ملزم به توجه به آن و آموختن آن، 

 يها پژوهشالبته اين مسئله ضرورت انجام . دانستند ينم

  .نمايد يمبيشتري را در اين زمينه طلب 

 
  

  پيشنهادات كاربردي
تحقيق، كه بيانگر تفاوت بين  يها افتهيبا توجه به  �

دانش و نگرش زيست محيطي معلمان، در پيش آزمون 

و  ها كالسو پس آزمون بوده است، برگزاري 

آموزشي محيط زيست براي معلمان در  يها كارگاه

به دليل . دينما يممقاطع مختلف تحصيلي ضروري 

به خصوص مقطع ابتدايي، از نظر اينكه دوران مدرسه و 

كسب آگاهي از محيط زيست و ارزش قائل شدن براي 

  .اهميت اساسي برخوردار است ازآن 

با توجه به آموزش محيط زيست در ارتقاء دانش و  �

نگرش و مهارت زيست محيطي، تأثير مثبت دارد، 
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يجاد حس رقابت سالم و انگيزه ا بايستي در معلمان،

وم زيست محيطي و حضور فعال يادگيري دانش و عل

 آموزشي از طريق برگزاري مسابقات، يها دورهدر 

  .عطاي پاداش ايجاد گرددا

از آنجا كه بين مهارت زيست محيطي معلمان، در  �

پيش آزمون و پس آزمون تفاوت وجود داشته است، 

جهت ارتقا مهارت  ييها برنامهو  ها كارگاهاجراي 

ي در اين زمينه و زيست محيطي معلمان و  فرهنگ ساز

طبيعي، ضروري به نظر  يها يانرژاستفاده بهينه از انواع 

 .رسد يم

از آنجا كه متغيرهاي دانش و نگرش و مهارت،  �

هستند و در گرد آوري اطالعات  يا دهيچيپمتغيرهاي 

 ييها ناگفتهبا پرسشنامه، ممكن است كه  ها آندر مورد 

ل نگردد، باقي بماند و يا اينكه اطالعات جامعي حاص

بنابراين در صورت امكان، براي تحقيقات مربوط به 

سنجش دانش، نگرش و مهارت زيست محيطي معلمان 

عالوه بر پرسشنامه، از ساير ابزار مانند مصاحبه نيز 

و  تر كاملكه در اين صورت اطالعات . استفاده شود

  .جمع آوري خواهد شد يتر حيصح

ك تعامل با توجه به اينكه آموزش زيست محيطي ي �

دو طرفه است و نه تنها معلم، بلكه مدير مدرسه، دانش 

 شود يمآموزان نيز در آن دخيل هستند، بنابراين پيشنهاد 

كه؛ براي گردآوري اطالعات در رابطه با دانش، نگرش 

و مهارت زيست محيطي، ابزاري تهيه كنيم كه نظر مدير 

  .مدرسه و دانش آموزان نيز در آن گنجانده شود

دليل عدم آگاهي دانش  نيتر عمدهيل اينكه به دل �

زيست محيطي معلمان، عدم اطالع رساني از نظام 

كه  شود يممركزي آموزش و پرورش است، پيشنهاد 

مطالب يك بخش مهم از نشريات آموزش و پرورش به 

افزايش دانش و مهارت زيست محيطي  يآموزنده بر

معلمان و دست اندر كاران آموزش و پرورش، 

  .ص يابداختصا
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