
و توسعه پایدار زیستصلنامه علمی آموزش محیطف

 (131-142) 1400 پاییز، اولهم، شماره سال د
 نوع مقاله: پژوهشی

Quarterly Journal of Environmental Education and 

Sustainable Development  

Vol. 10, No.1, Autumn 2021 (131-142) 

 

گراحمد نوحه نویسنده مسئول:*
*Corresponding Author: Ahmad Nohegar E-mail: nohegar@ut.ac.ir

 ده:یچك
ها ها از جمله تاالبافزایش جمهیت موجب استفاده ناپایدار بشر از اکوسیستم

محیطی متهددی را به وجـود آورده اسـت. تـاالب گردیده و مشکالت زیست
کـه مهیشـت  شـدهواقعالمللی شور، شیرین و میناب در استان هرمزگان بین

-مستقیم بدان وابسته است. این تاالب ساحلی در سـال طوربهجوامع محلی 
هـایی شـده کـه بـا توجـه بـه اهمیـت اکولـوژیکی، های اخیر دچار آسـیب

گردد. اجتماعی و فرهنگی تاالب، لزوم حفاظت از آن احساس می -اقتصادی
زیسـت، آمـوزش و ل اینکه بهترین روش جلوگیری از تخریب محـیطبه دلی

هـای گـروه تـرینمهمآمـوزان یکـی از و دانش هستمشارکت افراد جامهه 
گروه هـدف انتخـاب  عنوانبهآموزان باشند، دانشای میاجتماعی هر جامهه

زیستی بـر سـطح های محیطشدند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش
هـا آموزان مقاطع تحصیلی مختلف در زمینه تاالبستی دانشزیدانش محیط

بوده است. این مطالهه در مدارس روستای تیاب از روستاهای حاشیه تـاالب 
نفـر  313 درمجمـوعصورت گرفت و از میان مدارس دخترانه این روستا که 

از  گیری،نمونه نمونه انتخاب شدند. روش عنوانبهنفر  72آموز داشتند، دانش
باشـد. گـردآوری مقطهـی مـی -و روش تحقیق نیـز پیمایشـی ع هدفمندنو

پرسشنامه صورت پذیرفت که روایی محتوایی آن توسـط  لهیوسبهاطالعات 
افـزار متخصصان این حوزه تأیید گردیده بود. پایایی پرسشـنامه نیـز بـا نـرم

SPSS22  به دسـت آمـد. جهـت  8/0سنجیده شد و ضریب آلفای کرونباخ
های آماری مناسب استفاده گردید. نتـایج های پژوهش از آزمونتحلیل داده

در هر سه مقطع تأثیر مثبت داشـته  شدهارائههای دهند که آموزشنشان می
بنابباین  ب آموزان شده استمحیطی دانشو موجب ارتقاء سطح دانش زیست

آمــوزان در جهــت حفــظ زیســت بــه دانــشتــوان بــا آمــوزش محــیطمــی
 البی کشور گامی مثبت برداشت.ی تاهاستمیاکوس

هـای آمـوزان، تـاالبزیسـتی، دانـشآموزش محیط :یدیيل یهاواژه
 ساحلی، میناب، هرمزگان.

Abstract: 

Population growth has led to unstable human use of 
ecosystems such as wetlands and has created numerous 
environmental problems. Shour, Shirin and Minab 
International Wetland is located in Hormozgan 
Province, where the livelihoods of local communities is 
directly dependent. This coastal wetland has been 
damaged in recent years that due to the ecological, 
socio-economic and cultural importance of the wetland, 
need to be protected. Because the best way to prevent 
environmental degradation is education and community 
participation, and students are one of the most important 
social groups in any community, students were selected 
as the target group. The purpose of this study is 
evaluating the impact of environmental education on the 
Level of Environmental Knowledge of students of 
different degrees in the context of Wetlands. The study 
was conducted in Tiab village schools from the marginal 
villages of the wetland and among the girls' schools in 
this village with a total of 313 students, 72 were selected 
as the sample. The sampling method is Purposeful and 
the research method is also cross-sectional. Data were 
collected through a questionnaire whose validity was 
confirmed by experts. Reliability of the questionnaire 
was measured by SPSS-22 software and Cronbach's 
alpha was 0.8. Statistical tests were used to analyze the 
data. The results show that the provided training have a 
positive impact on all three levels and enhance the level 
of their environmental knowledge. Therefore, by 
educating students about the environment, we can take a 
positive step to protect the wetland ecosystems of the 
country. 
Keywords: Environmental Education, Students, Coastal 
Wetlands, Minab, Hormozgan. 

 تحصیلی مقاطع آموزاندانش زیستیمحیطبر سطح دانش  زیستیمحیط هایآموزش یرتأث یبررس

(ینابو م یرین: تاالب شور، شموردی مطالعه) هاتاالب ینهمختلف در زم

2گراحمد نوحه*، 1مهناز جدیدی

زيست پرديس فني دانشگاه تهرانزيست دانشکده محیطدانشجوي کارشناسي ارشد آموزش محیط .1

پرديس فني دانشگاه تهران زيستمحیطاستاد دانشکده . 2

(14/12/1398 :رشیپذ      07/09/1398 :افتیدر)

Evaluating the Impact of Environmental Education on the Level of 

Environmental Knowledge among Students of Different Degrees in the 

Context of the Wetlands (Case Study: Shour, Shirin and Minab Wetland) 

Mahnaz Jadidi1, *Ahmad Nohegar2

1. Master student of Education of Environment in Faculty of Environment, College of Engineering,
University of Tehran 

2. Professor of Faculty of Environment, College of Engineering, University of Tehran
(Received:2019.11.28      Accepted:2020.03.04) 

Original Article, DOI: 10.30473/ee.2021.49191.2113

mailto:nohegar@ut.ac.ir


 ...تحصیلی مقاطع آموزاندانش زیستیمحیطبر سطح دانش  زیستیمحیط هایآموزش یرتأث یبررس :گرنوحهو  جدیدی             132

 

 مقدمه

ها خدمات مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی را به اکوسیستم
دهند که زندگی افراد جامهه به شکل ها ارائه میانسان
اپذیری به آنها گره خورده است و به همین دلیل بقای نجدایی
ها از هاست. تاالبحفاظت از این اکوسیستم درگروبشر 
های های هر کشوری هستند که در سالاکوسیستم ترینمهم

اخیر به دلیل گسترش جمهیت و افزایش نیاز به منابع طبیهی، 
سر، بر اساس تهریف کنوانسیون رام اند.دچار اختالل گردیده

ها، ، برکهمانده اراضی سیاه خیس باتالقی مناطق مردابی، آب»
طبیهی، مصنوعی، دائم یا موقت با آب ساکن یا  صورتبهکه 

های یا شور، همچنین آن دسته از آب شورلبجاری، شیرین، 
متر تجاوز نکند را  6دریایی که عمق آب هنگام جزر از 

استان  (.Ramsar Convention, 1971)« گویندمی تاالب
تاالب آن در کنوانسیون  4تاالب است که  18هرمزگان دارای 

المللی باشند. تاالب بینالمللی میرامسر به ثبت رسیده و بین
های ساحلی/ دریایی این استان، شور، شیرین و میناب از تاالب

 طوربهواقع در شهرستان میناب بوده که مهیشت جوامع محلی 
توان به . از خدمات این تاالب میمستقیم بدان وابسته است

ها، وهوا، مهار سیالب، تلطیف آبوحشاتیححمایت از 
جلوگیری از تخریب و فرسایش سواحل، بانک ژن و مولد 

های پرورش حوضچه، پوستانصید آبزیان و سخت آبزیان،
، اکوتوریسم، آموزش، تفریح و تفرج افراد بومی و میگو

-فرهنگی، شیالت و آبزی -روستاییان، حفظ میراث طبیهی
این تاالب به دلیل دارا  دریایی اشاره نمود. ونقلحملپروری و 

باشد. ای برخوردار میهای مانگرو از اهمیت ویژهبودن جنگل
هایی شده که با های اخیر دچار آسیبدر سال موردمطالههتاالب 

اجتماعی و فرهنگی  -توجه به اهمیت اکولوژیکی، اقتصادی
گردد. با توجه به اینکه حفاظت از آن احساس می تاالب، لزوم

زیست، آموزش و بهترین روش جلوگیری از تخریب محیط
زیست باشد، بنابراین آموزش محیطمشارکت افراد جامهه می

بهترین روش برای حفظ تاالب در نظر گرفته شد. عدم  عنوانبه
رویه، پروری و صید بیوجود آمایش سرزمین، توسهه آبزی

خه زنی غیراصولی حرا و ورود شتر به منطقه، خشکسالی، سرشا
های کشاورزی و صنهتی و آلودگی نفتی های فهالیتپساب

ترین ناشی از تخلیه سوخت قاچاق به آب و فقر اجتماعی مهم
باشند می موردمطالههعوامل تهدید و تخریب تاالب 

(Nohegar, 2009.) 
های اجتماعی گروه ترینمهمآموزان از به دلیل اینکه دانش

 عنوانبهآموزان باشند، در این پژوهش دانشای میهر جامهه

زیست بر آن است تا با گروه هدف انتخاب شدند. آموزش محیط
آموزان در ارتباط با ایجاد تغییرات اساسی در عملکرد دانش

ساز یک جامهه سالم و کارآمد باشد زیست، زمینهمحیط
(Poormoghaddam & Havva, 2016 .)وقتی  درواقع

ها در بینند، تأثیر این آموختهآموزان یک جامهه آموزش میدانش
پدران و مادران آینده، این  عنوانبهشود و آنها نهادینه می

دهند. همچنین به دلیل مفاهیم را به نسل بهد انتقال می
گیری تفکر انتقادی در محیطی و شکلشناخت مسائل زیست

 یتوانند تصمیمبا مهضالت می شدنجهمواها، در صورت آن
 برطرفعاقالنه بگیرند و با انتخاب بهترین راه، مشکل را 

 نمایند.
های گذشته پژوهشگرانی در خصوص تأثیر در سال

آموزان مطالهاتی انجام محیطی بر روی دانشهای زیستآموزش
الریجانی و  توان به نتایج تحقیقاتاند که از میان آنها میداده

 هایاشاره نمود که بر اساس آن، آموزش (2018)همکاران 
 و بگذار تأثیر آموزاندانش نگرش بر توانسته محیطیزیست
 اطرافیانشان و هاآن در محیطیزیست مثبت رفتارهای به منجر

مطالهه سرباز و همچنین  (.Larijani et al,. 2018بشود )
های هدفمند ارائه آموزش دهد کهمینشان  (2016همکاران )

نسبت به  هاآنثیر به سزایی در ارتقاء نگرش أت ،آموزانبه دانش
اندوز و  (.Sarbaz et al., 2016) حقوق حیوانات دارد

 آموزشهای دورهکه  ندنشان داد( نیز 2015همکاران )
نگرش  داری برمهنی ثیر مثبت وأتو  شدهواقعمفید  زیستمحیط
(. Andooz et al., 2014)دارد آموزان محیطی دانشزیست

که  شدهانجامدر خارج از کشور نیز مطالهاتی در این خصوص 
نمود، وی در  ( یاد2018پژوهش کالیکستو فلورز )توان از می

این پژوهش نشان داد که کسب مهارت و تجربه در زمینه 
شود و محیطی میزیست، منجر به درک مشکالت زیستمحیط

 کهیهنگامیابند. مؤثر دست می هایحلراهد به در نتیجه افرا
محیطی، اجتماعی و فرهنگی تخریب ها از پیامدهای زیستآن

محیطی را به رسمیت های زیستشوند، ارزشمحیط آگاه می
محیطی باعث رشد های زیستشناسندب بنابراین آموزشمی

 ,Calixto Floresشود )محیطی افراد میفرهنگ زیست
نشان داد که ( 2015یج تحقیق دارت و همکاران )نتا (.2018
ی بر روی نگرش زیستمحیطهای آموزشی و ایجاد موزه فهالیت

 ,.Duarte et alآموزان تأثیر مثبت دارد )و رفتار دانش
نشان داد که ( 2014گریمت ) تحقیق نتایج(. همچنین 2015

در سه زمینه مرتبط با برنامه آموزشی  یتوجهقابلاثرات مثبت 
Camp  ثیر انسان بر چرخه آب، اهمیت حیوانات أدارد: توجود
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نتایج ت. برای انسان، صرف وقت برای حل مشکالت در طبیه
برای یک چارچوب تواند در ارائه از این مطالهه می آمدهدستبه

 و ادغام طبیهت بر( زیستی)آموزش محیط EE های آیندهبرنامه
 مفید باشد به کالس درس نسبت ساختار آموزشیپایه 

(Grimmette, 2014.) 
صورت پذیرفته، اثربخشی  تاکنوندر مطالهاتی که 

های متوسطه تحصیلی و در زیستی بر گروههای محیطآموزش
ولی  قرارگرفته یموردبررسمحیطی مختلف مورد مباحث زیست

دودی وجود ها مطالهات بسیار محدر زمینه حفاظت از تاالب
ب دارد و کمتر به این اکوسیستم ارزشمند پرداخته شده است

های تاالبی کشور نیاز به آموزش بنابراین برای نجات اکوسیستم
زیست در این زمینه داریم. هدف این پژوهش بررسی محیط

 زیستیمحیطبر سطح دانش  زیستیمحیط هایآموزش تأثیر
ینه اهمیت و زمسه مختلف در  تحصیلی مقاطع آموزاندانش

کارکرد، عوامل تهدید و تخریب و نحوه مشارکت و 
باشد که شور، شیرین و میناب می تاالب سازی در موردفرهنگ

آموزان هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، برای دانش بدین منظور
متوسطه اول و دوم در روستای تیاب که از روستاهای حاشیه 

های آموزش رگاهتاالب شور، شیرین و میناب است، کا
زیست برگزار گردیده تا در نهایت اثربخشی این محیط

 ها بر هر سه گروه تحصیلی، مشخص شود.آموزش
 

 روش پژوهش

 موردمطالعهمنطقه 
روستای تیاب از روستاهای حاشیه تاالب شور، شیرین و میناب 

باشد. تاالب واقع در شهرستان میناب در استان هرمزگان می
در هکتار  78099شیرین و میناب با مساحت  المللی شور،بین

کیلومتری شرق بندرعباس در ساحل شمالی تنگه  70فاصله 
با سطح  ترازهم، روبروی جزیره هرمز و فارسجیخلهرمز در 

 27دقیقه شرقی و  45درجه و  56دریا در موقهیت جغرافیایی 
دقیقه شمالی در دهانه رودهای شور و شیرین واقع  5درجه و 

خور وارد روستای تیاب شده و آب  صورتبهشده است که 
مزارع پرورش میگو که بسیاری از جوامع محلی در آن مشغول 

این تاالب ساحلی با طول  نماید.به کار هستند را تأمین می
کیلومتر در امتداد سواحل، شامل اراضی شور،  73تقریبی 

ای و های مانگرو، شنزارهای ماسهکزارهای ساحلی، جنگلنم
هایی باشد که دهانه رودخانههای گلی جزر و مدی میپهنه

همچون رودخانه شور، خورجل، جالبی، حسن لنگی و میناب در 

موقهیت جغرافیایی و محدوده  1شکل  آن واقع شده است.
 دهد.نشان می یخوببهتاالب شور، شیرین و میناب را 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقهیت جغرافیایی و محدوده تاالب شور، شیرین و میناب. 1شکل 
(Mohammadnezhad, 2017) 

Figure1. Geographical Location and Range of 
Shour, Shirin and minab Wetland 

 
درجه  بوده وای حاره تا نیمه حاره موردمطالهه اقلیم منطقه

بارش  .رسدگراد میدرجه سانتی 45تابستان به  در حرارت
 300 تا 100 به های آبان تا فروردینبین ماه نیز ساالنه
 (.Gandomkar & Shabani, 2013د )رسمی مترمیلی
، درختان حرا، و حواشی آن وشش گیاهی این تاالبپ

و  است ، درخت خرما، انبه و لیموکبنار ،گیاهان آکاسیا، کَهور، گَز
ای، حنا، استبرق، کور درختچههای گیاهی مختلفی از قبیل گونه

 Safaهای علفی شورپسند در تاالب وجود دارند )بنه و گونه
Isni, 2006های مانگرو، ناحیه (. این تاالب با دارا بودن جنگل

گذرانی مهمی برای پرندگان آبزی و کنار آبزی از جمله زمستان
و  سیاهدر لکلکو  پلیکان پا خاکستری، گیالنشاه بزرگ

هاست و هایی از تیره حواصیلآوری گونهجوجهزیستگاه 
ریزی و پرورش نوزادان ماهیان تخم بی برایزیستگاه مناس

و سایر  هاایدوکفهها، پوستان، میگوها، صدفتجاری، سخت
 Directorate General of) است آبزیان

Environmental Protection, Hormozgan 
Province, 2008واع جوندگان (. خدنگ کوچک، شغال و ان

 & Behroozi Radنیز از پستانداران منطقه هستند )
Kiabi, 2008.) 
که در  موردنظرمحیطی تاالب زیست مهضالتبا توجه به 

ترین تهدیدات انسانی ها اشاره شد، از جدیبخش باال به آن
این اکوسیستم آبی، آلودگی ناشی از تخلیه فاضالب روستایی و 

. آلودگی استنتهی به تاالب م یآبخورهاسوخت قاچاق به 
ناشی از تخلیه گازوئیل به آب زمانی اتفاق میفتد که افراد 
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هنگام جابجایی سوخت قاچاق، با مأمورین مواجه شده و آن را 
های نفتی عالوه بر اینکه موجب مرگ ریزند. آلودگیدر آب می

حراهای جوان نیز جلوگیری  دمثلیتولشوند، از حراهای بالغ می
آورندب بنابراین حیات پرندگان و آبزیان نیز در میبه عمل 

 یبارشکمو  گیرد. همچنین خشکسالیمهرض خطر قرار می
های اخیر در هرمزگان و ساخت سد در باالدست )مانند سال

عوامل طبیهی و  ترینمهماحداث سد استقالل در میناب( از 
 انسانی تخریب تاالب هستند.

 

 پژوهش روش
نظر هدف، از نوع کاربردی بوده و از نظر روش این پژوهش از 

 باشد.مقطهی می -روش انجام کار، توصیفی و از نوع پیمایشی
های میدانی مشخص گردید که روستای تیاب از پس از بررسی

هر سه  دخترانه مدارس ،حواشی تاالب شور، شیرین و میناب
ی این پژوهش مقطع تحصیلی را داراستب بنابراین جامهه آمار

آموزان دختر ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم کل دانش
این باشد. نفر بودند، می 313 درمجموعکه روستای تیاب 

صورت پذیرفت. به دلیل  1397-98مطالهه در سال تحصیلی 
درک درستی از  اینکه کودکان تا قبل از کالس چهارم

نمونه  عنوانبه پرسشنامه ندارند، در مقطع ابتدایی پایه چهارم
های وسط انتخاب شد. در مقاطع متوسطه اول و دوم نیز پایه

ب اندیهنی هشتم و یازدهم نمونه جامهه آماری این پژوهش بوده
نفر بوده  72 درمجموعبنابراین، حجم نمونه در این پژوهش 

 25آموز دختر پایه چهارم ابتدایی، نفر دانش 20است که شامل 
نفر  27در متوسطه اول و  پایه هشتمآموز دختر نفر دانش

شود. آموز پایه یازدهم در مقطع تحصیلی متوسطه دوم میدانش
های موجود و اینکه در این پژوهش با توجه به محدودیت

گیری پذیر نبوده، روش نمونهگیری تصادفی امکانشرایط نمونه
ها مهرف بخشی از هدفمند بوده استب زیرا هر یک از این گروه

بوده و اعضای نمونه بر اساس داوری پژوهنده  موردنظره جامه
 اند.انتخاب شده

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه محقق 
 بود که این پرسشنامهآزمون آزمون و پسپیش صورتبهساخته 

ها و مطالهات بر اساس ادبیات موضوع و سابقه تحقیق، پژوهش
مؤلفه  3ل شام زیست،ی اساتید محیطهاشنهادیپمحقق و 

آموزان درباره اهمیت و ارزیابی سطح دانش عمومی دانش
آموزان در ، ارزیابی سطح آگاهی دانشموردنظرکارکرد تاالب 

های تخریب و تهدید تاالب مذکور و نحوه مشارکت زمینه
شد و در قالب می موردنظرجامهه محلی در حفاظت از تاالب 

ای و بر پنج گزینهها گویهطراحی گردید. پاسخ این گویه  35
 1 تا کامالً مخالفم: 5 مبنای طیف لیکرت از کامالً موافقم:

آزمون از آزمون و پسهای پیشدر واقع پرسشنامه طراحی شد.
به نحو متفاوتی ها گویهنظر محتوا یکسان طراحی شدند ولی 

طع تحصیلی در مقاها گویهبیان گردیدند. نوع مطرح نمودن 
آموزان هر مقطع مختلف نیز، متفاوت در نظر گرفته شد تا دانش

متناسب با رشد عقلی و فکری خود قادر به پاسخگویی باشند. 
پرسشنامه طبق نظر متخصصان و اساتید  محتوایی روایی

 آنتهران تأیید گردید و پایایی دانشگاه زیست محیطدانشکده 
شد که ضریب آلفای  بررسی SPSS22افزار نیز توسط نرم

دهنده به دست آمد که نشان 8/0افزار سط این نرمکرونباخ تو
در  مورداستفادههای آزمون ازجمله .بودن پایایی است قبولقابل

توان به آزمون کولموگروف می آمدهدستبههای تحلیل داده
اسمیرنوف، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره، آزمون تحلیل 

 متغیره، آزمون باکس و آزمون لون اشاره نمود.کوواریانس چند 
قبل از برگزاری جلسات آموزشی، طرح درسی تهیه شد که 

از وسایل  یفهرستدر آن ابتدا اهداف آموزش تهیین و سپس 
مانند ماژیک، تخته، ویدئو  موردنظرهای جهت آموزش ازیموردن

متناسب با گروه  بهدازآنپروژکتور و پاورپوینت تهیه گردید. 
بندی جلسات انجام پذیرفت. سنجش آموزان، زمانسنی دانش

 ازیموردننیاز آموزان نسبت به مطالبی که پیشهای دانشدانسته
آموزش بودند در مرحله بهدی قرار گرفت. سپس چندین روش 
تدریس از جمله پرسش و پاسخ و بحث گروهی )که منجر به 

آموزش  شود(، سخنرانی و روشگیری تفکر انتقادی میشکل
بهترین الگوی آموزش، تلفیقی  ازآنجاکهو  شدهانتخابانفرادی 
آموزان هاست، متناسب با موقهیت و شرایط سنی دانشاز روش

ها در تدریس استفاده شد. در این بخش تلفیقی از این روش
شاگردان نیز انتخاب گردید.  توجهجلبهایی برای روش

رای تمرکز حواس ارزشیابی تکوینی و در حین تدریس نیز ب
فراگیران و جذابیت درس در نظر گرفته شد و در آخر ارزشیابی 

های آموزشی دوره آزمون جای گرفت.پایانی در قالب پس
روز به طول انجامید که برای هر پایه پنج جلسه  15 درمجموع

-جلسه اول پس از مهرفی محقق و دانش در نظر گرفته شد.
 بهدازآنای افراد تبیین و آموزان به یکدیگر، اهداف کار بر

دوم آموزش در  از جلسهآزمون توزیع گردید. پرسشنامه پیش
ن جلسه در مورد تاالب به شکل رسمی شروع آغاز گشت. در ای

زیستی، طبیهت و زیست و تنوعمورد موضوعات کلی محیط
های ایران و اهمیت زنجیره غذایی، کنوانسیون رامسر، تاالب

-المللی شور، شیرین و میناب، آموزشبینآنها و نهایتاً تاالب 
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هایی ارائه شد و مطالب در بین فراگیران به بحث گذاشته 
آموزان ابتدایی خواسته شد شدند. در انتهای این جلسه از دانش

تا برای جلسه آینده در مورد مطالبی که این جلسه برایشان 
جالب بوده نقاشی بکشند و با خود بیاورند. یک سری پرسش 

آموزان متوسطه اول و دوم در نظر گرفته شد که برای دانشهم 
تا جلسه بهدی به آنها فکر کنند و نتیجه را سر کالس به 
اشتراک بگذارند. جلسه سوم در مورد عوامل انسانی و طبیهی 

و اثرات ناشی از تخریب آن  موردمطالههتخریب و تهدید تاالب 
نحوه مشارکت بر طبیهت و بشر بود. چهارمین جلسه در مورد 

سازی و فرهنگ موردنظرجامهه محلی جهت حفظ تاالب 
های مشارکت توضیحاتی ارائه محیطی و هر یک از روشزیست

مند متناسب آموزان عالقهشد. در انتهای این جلسه برای دانش

با سؤاالتی که مطرح نموده بودند تکالیفی از جانب نگارنده 
ازی نتایج را با یکدیگر های مجتهیین گردید تا از طریق شبکه

آزمون بین های پسبه اشتراک بگذارند. جلسه آخر پرسشنامه
هایی بین آموزان توزیع گردید و در پایان کالس برگهدانش
دهندگان پخش شد تا بتوانند نظرات خود را در مورد دوره پاسخ

 بنویسند. برگزارشدهآموزشی 
 

 های پژوهشیافته
هـای این پـژوهش، از آزمـون امهپرسشنهای بررسی دادهبرای 

 استفاده شده است. SPSS22افزار نرم لهیوسبهآماری 

 میانگین( ±مقادیر آمار توصیفی متغیرهای پژوهش )انحراف مهیار . 1جدول 

Table 1. Descriptive statistics values of the research variables (standard deviation; mean) 

 کالس یازدهم
Eleventh grade 

 کالس هشتم
Eighth grade 

 کالس چهارم
Fourth grade متغیر 

Variable آزمون سپ 
posttest 

 پیش آزمون
pretest 

 آزمون سپ
posttest 

 پیش آزمون
pretest 

 آزمون سپ
posttest 

 آزمون پیش
pretest 

3.640± 
21.44 

2.937± 
15.62 

4.601± 
19.48 

2.388 ± 
15.96 

3.847 ± 
16.20 

5.070± 
15.85 

آگاهی در مورد اهمیت و 
 کارکرد تاالب

Awareness of the 
importance and 
function of the 
wetland 

5.039± 
42.62 

5.906± 
33.03 

8.841± 
38.56 

6.473 ± 
33.08 

6.098± 
29.85 

7.870± 
32.45 

های آگاهی در زمینه
 تخریب و تهدید

Awareness of 
destruction and 
threats 

4.085± 
36.18 

4.091± 
27.74 

7.059± 
32.52 

4.052± 
28.44 

5.418± 
28.90 

7.882± 
27.85 

مشارکت اجتماعی و 
ی سازفرهنگ
 محیطیزیست

Social 
participation and 
the creation of 
environmental 
culture 

 
آزمون و تر و مقایسه بهتر نمرات پیشجهت درک جامع

ها توان نمرات آنآموزان در مقاطع مختلف، میآزمون دانشپس
 باشند.نمودارهایی در نظر گرفت که به شکل زیر میرا در قالب 
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 آموزان ابتدایی دختر روستای تیاب به تفکیک متغیرهای پژوهشآزمون دانشآزمون و پسمقایسه نمرات پیش .2شکل 

Fig 2. Comparison of pre-test and post-test scores of female elementary school students in Tiab village by 
research variables 

 
( مشخص است، 2شماره ) شکلهای که از داده طورهمان

در پیش آزمون پایه چهارم، بیشترین امتیاز متهلق به متغیر 
 45/32 با میانگین« های تخریب و تهدیدآگاهی در زمینه»

میزان آگاهی در مورد اهمیت و »کمترین امتیاز متهلق به متغیر 
آزمون پایه باشد. در پسمی 58/15 با میانگین« کارکرد تاالب

های آگاهی در زمینه»چهارم، بیشترین امتیاز متهلق به متغیر 
و کمترین امتیاز متهلق به  85/29 با میانگین« تخریب و تهدید

با « اهمیت و کارکرد تاالب میزان آگاهی در مورد»متغیر 
 باشد.یم 20/16 میانگین

 
آموزان متوسطه آزمون دانشآزمون و پسمقایسه نمرات پیش  .3شکل 

 اول دختر روستای تیاب به تفکیک متغیرهای پژوهش
Fig3. Comparison of pre-test and post-test 

scores of female guidance school students in Tiab 
village by research variables 

 
آزمون پایه هشتم، ( در پیش3با توجه به شکل شماره )
های تخریب و آگاهی در زمینه»بیشترین امتیاز متهلق به متغیر 

و کمترین امتیاز متهلق به متغیر  08/33با میانگین « تهدید
با میانگین « میزان آگاهی در مورد اهمیت و کارکرد تاالب»

آزمون پایه هشتم، بیشترین امتیاز در پسباشد. می 96/15
با « های تخریب و تهدیدآگاهی در زمینه»متهلق به متغیر 

میزان آگاهی »و کمترین امتیاز متهلق به متغیر  56/38 میانگین
 باشد.می 48/19 با میانگین« در مورد اهمیت و کارکرد تاالب

 

 
آموزان آزمون دانشآزمون و پسمقایسه نمرات پیش .4شکل 

 متوسطه دوم دختر روستای تیاب به تفکیک متغیرهای پژوهش
Fig 4. Comparison of pre-test and post-test scores 
of female high school students in Tiab village by 

research variables 
 

گردد که در ( مالحظه می4با توجه به شکل شماره )
آگاهی »امتیاز متهلق به متغیر  آزمون پایه یازدهم، بیشترینپیش

و کمترین  03/33با میانگین « های تخریب و تهدیددر زمینه
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میزان آگاهی در مورد اهمیت و کارکرد »امتیاز متهلق به متغیر 
 آزمون پایه یازدهمباشد. در پسمی 62/15با میانگین « تاالب

های آگاهی در زمینه»، بیشترین امتیاز متهلق به متغیر نیز

و کمترین امتیاز متهلق به  62/42ین با میانگ« ریب و تهدیدتخ
با « میزان آگاهی در مورد اهمیت و کارکرد تاالب»متغیر 

 باشد.می 44/21میانگین 
 

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش .2جدول 
Table 2. Kolmogorov-Smirnov test of research variables 

 آزمونپس
posttest 

 پیش آزمون
Pretest متغیر 

Variable 
 سطح مهناداری

Significance 
level 

Mean SD 
 سطح مهناداری

Significance 
level 

Mean SD 

0.139 4.521 ± 19.30 0.198 3.462 ± 15.80 
 مورد اهمیت و کارکرد تاالبمیزان آگاهی در 

Awareness of the importance 
and function of the wetland 

0.186 8.516 ± 37.66 0.194 6.602  ± 32.88 
 های تخریب و تهدیدآگاهی در زمینه

Awareness of destruction and 
threats 

0.223 6.283 ± 32.88 0.220 5.329  ± 28.01 

سازی مشارکت اجتماعی و فرهنگ
 محیطیزیست

Social participation and the 
creation of environmental 

culture 
 

اسمیرنوف  -در این پژوهش از آزمون مهتبر کولموگروف
های پژوهش استفاده شده برای بررسی فرض نرمال بودن داده

 است.

( مشخص است، 2های جدول شماره )که از داده طورهمان
اسمیرنوف برای تمامی  -سطح مهناداری آزمون کولموگروف
است. در نتیجه تمامی  05/0متغیرهای پژوهش بزرگتر از مقدار 

در پژوهش حاضر دارای توزیع نرمال  یموردبررسمتغیرهای 
ادامه برای بررسی مهناداری میزان تغییرات  در باشند.می
، از طریق زیستمحیطاندازه اثرات آموزش  و تهیین آمدهدستبه

آزمون های پسآزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره، میانگین

آزمون، مورد )بهد از آموزش( بهد از تهدیل نمودن نمرات پیش
گزارش  شدهاصالحگیرند تا اندازه تأثیر کل مقایسه قرار می

د همبستگی بین متغیرها برای بررسی وجو شود. در این قسمت
که از ضرایب  طورهمان هم خطی چندگانه آورده شده است.

 کیچیه( مشخص است، 3های جدول شماره )همبستگی داده
 نیست. 8/0بین متغیرهای وابسته بزرگتر از  همبستگی از زوج

بنابراین فرض عدم وجود هم خطی چندگانه رعایت شده 
 آموزان در مورد تاالببه دلیل عدم دانش کافی دانش است.

 دهندهنشانکه  بود 69/0تا  3/0اعداد همبستگی بین  ،موردنظر
 همبستگی متوسط است.

 

 جدول همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش .3 جدول
Table 3. Pearson correlation table between research variables 

 ردیف
Row 

 هاشاخص
Indicators 

1 2 3 

1 
 میزان آگاهی در مورد اهمیت و کارکرد تاالب

Awareness of the importance and 
function of the wetland 

1 0.325** 0.350** 

2 
 های تخریب و تهدیدآگاهی در زمینه

Awareness of destruction and threats 
 1 0.486** 

3 
 محیطیسازی زیستمشارکت اجتماعی و فرهنگ

Social participation and the creation of 
environmental culture 

  1 

 مهنادار است. 99/0در سطح  ی** همبستگ مهنادار است. 95/0 در سطح ی* همبستگ
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 ( ارائه شده است.4متغیرهای پژوهش در جدول شماره )همگنی شیب رگرسیون برای  فرضشیپبررسی  نتایج

 
 ی تحقیقهامؤلفهنتایج بررسی فرض همگنی شیب رگرسیون  .4جدول 

Table 4. Results of the Assessment of the Homogeneous Slope Regression of Research Components 

 اثر تهاملی
Interactive effect 

 مجموع مربهات
Sum of 
squares 

 آزادیدرجه 
Degrees of 

freedom 

 میانگین مربهات
Average of 

squares 

 Fمقدار آماره 
Statistical value 

F 

 سطح مهناداری
Significance 

level 
آگاهی در مورد × آموزش 

 اهمیت و کارکرد تاالب
Education. 

Awareness of the 
importance and 
function of the 

wetland 

37.731 2 18.865 1.248 0.294 

-آگاهی در زمینه× آموزش 
 های تخریب و تهدید
Education. 

Awareness of the 
areas of 

destruction and 
threats 

255.538 2 112.971 2.208 0.118 

مشارکت × آموزش 
سازی اجتماعی و فرهنگ

 محیطیزیست
Education. Social 
participation and 
environmental 

culture 

286.092 2 143.046 2.038 0.097 

ری برای اثرات (، سطح مهنادا4با توجه به جدول شماره )
ب است 05/0زیست، بزرگتر از مقدار تهاملی آموزش محیط

های رگرسیونی رعایت شده بنابراین پیش فرضی همگنی شیب
خروجی نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در است. 

 جدول زیر داده شده است.

همگنی ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته  فرضشیپ
گیرد. نتایج قرار می یموردبررسها توسط آزمون باکس در گروه

 شده است. آوردهمربوط به این آزمون در جدول زیر 
 

 نتایج آزمون باکس برای بررسی فرض همگنی ماتریس کوواریانس .5جدول 

Table 5. Box test results to test the assumption of homogeneity of the covariance matrix 

 مقدار باکس
Box S M 

 Fمقدار آماره 
Statistical value F 

df1 df2 
 سطح مهناداری

Significance level 

32.214 2.511 12 19742.592 0.203 

( سطح مهناداری 5های جدول شماره )با توجه به داده
ب است 05/0و بزرگتر از مقدار  203/0ابر با آزمون باکس بر

فرض تجانس ماتریس  درصد 95بنابراین در سطح اطمینان 

-های مختلف پذیرفته میمتغیرهای وابسته در گروهکوواریانس 
خروجی نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره در  شود.

 ( داده شده است.6جدول شماره )
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 زیستی آموزش محیطاثربخشتحلیل کوواریانس چند متغیری برای بررسی  .6جدول 
Table 6. Multivariate covariance analysis to evaluate the effectiveness of environmental education 

 متغیر
Variable 

 نام آزمون
Title of exam 

 مقدار
Amount 

 Fمقدار آماره 
Statistical 
value F 

 درجه آزادی فرضیه
Degree of 

hypothesis freedom 

 درجه آزادی خطا
Degree of error 

freedom 

 سطح مهناداری
Significance 

level 

ط
حی

ش م
وز

آم
ت

یس
ز

 

En
vi

ro
nm

en
ta

l E
du

ca
tio

n آزمون اثر پیالیی 
Pillai’s Trace 

0.388 5.212 6 130 0.001 

 آزمون المبدای ویلکز
Wilk’s Lambda 

0.614 5.895 6 128 0.001 

 آزمون اثر هتلینگ
Hotelling’s Trace 

0.626 6.577 6 126 0.001 

 بزرگترین ریشه روی
Roy’s Largest 

Root 
0.622 13.476 3 65 0.001 

 
های ( مشخص است، یافته6که از جدول شماره ) طورهمان

 حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری حاکی از این است که
در  زیستمحیطچند متغیری برای آموزش آگاهی  Fمقدار 

. استاز لحاظ آماری مهنادار  P<05/0ها در سطح تمامی آزمون
توان گفت که بین سه گروه پایه تحصیلی، حداقل در لذا می

ها تفاوت مهناداری وجود دارد. برای پی بردن به یکی از مؤلفه

این تفاوت در ادامه از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری 
 استفاده گردیده است.

فاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری فرض است فرضشیپ
ها است. برای همگن بودن واریانس متغیرهای وابسته در گروه

بررسی این فرضیه از آزمون لون استفاده شده است. نتایج 
 مربوط به آزمون لون در جدول زیر داده شده است.

 

 هاررسی فرض همگنی واریانسنتایج آزمون لون برای ب .7جدول 

Table7. Leven test results to test the assumption of homogeneity of variances 
 متغیر

Variable 
 Fمقدار آماره 

Statistical value F 
df1 df2 سطح مهناداری 

Significance level 
 میزان آگاهی در مورد اهمیت و کارکرد تاالب

Awareness of the importance and function of the wetland 
1.617 2 69 0.206 

 های تخریب و تهدیدآگاهی در زمینه
Awareness of destruction and threats 

2.359 2 69 0.116 

 محیطیسازی زیستمشارکت اجتماعی و فرهنگ
Social participation and the creation of environmental culture 

1.025 2 69 0.309 

 
( فرض همگنی 7های جدول شماره )با توجه به داده

به بررسی تأثیر شود. در ادامه ها پذیرفته میها در گروهواریانس
محیطی بر هر یک از سه مؤلفه آموزش آگاهی زیست

از تحلیل کوواریانس تک متغیره بهره گرفته شده  یموردبررس
است. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در جدول 

 ( داده شده است.8شماره )
 

 نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس اثرات بین گروهی. 8جدول 
Table 8. Results of performing covariance analysis of intergroup effects 

 شاخص
Indicators 

 مجموع مربهات
Sum of squares 

 درجه آزادی
Degrees of 

freedom 

 میانگین مربهات
Average of 

squares 

 Fمقدار آماره 
Statistical 
value F 

سطح 
 مهناداری

Significa
nce level 

 اندازه اثر
Effect 
size 

 کارکرد تاالبآگاهی در مورد اهمیت و 
Awareness of the importance and 

function of the wetland 
297.839 2 139.920 8.942 0.001 213.0 

 های تخریب و تهدیدآگاهی در زمینه
Awareness of destruction and threats 

1305.822 2 652.911 12.395 0.001 273.0 

 محیطیسازی زیستمشارکت اجتماعی و فرهنگ
Social participation and the creation 

of environmental culture 
529.729 2 264.865 7.806 0.001 191.0 
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 که( مشخص است 8با توجه به مقادیر جدول شماره )

 05/0سطح مهناداری برای هر سه مؤلفه کوچکتر از مقدار 
درصد فرض برابری نمرات  95اطمینان بنابراین در سطح ب است
آموزان سه پایه تحصیلی آزمون در این سه مؤلفه، بین دانشپس

 شود.چهارم، هشتم و یازدهم تأیید نمی
 

 گیریبحث و نتیجه
ها از تحلیل آمار توصیفی متغیرهای پژوهش که از پرسشنامه

زیست بر همه های محیطپدید آمد، مشخص گردید که آموزش
آموزان دختر در حفاظت از ی متوسطه تحصیلی دانشهاگروه

گذاری در بخش توان با سرمایهها تأثیر مثبت دارد و میتاالب
ها جلوگیری به عمل آموزان، از تخریب تاالبآموزش به دانش

های آموزش ها شد. برگزاری دورهآورد و موجب حفظ آن
شی ت در زمینه تاالب شور، شیرین و میناب اثربخزیسمحیط

آموزان داشت که با نتایج مطالهات بسیار مطلوبی بر روی دانش
حاجی  ،(2015اندوز و همکاران )، (2016سرباز و همکاران )
کالیکستو فلورز  ودر داخل کشور  (2013)علیزاده و همکاران 

در خارج از کشور  (2014)و گریمت  (2015)دارت ( 2018)
-های زیستنیز آموزش پژوهش آنهاب زیرا در مطابقت دارد

آموزان را بهبود بخشیده و محیطی سطح دانش و آگاهی دانش
ی و سازمنجر به تغییر رفتار و فرهنگتواند در آینده می

 .شودمحیطی در آنها گیری مشارکت زیستهمچنین شکل
آموزان ابتدایی به مباحث نشبا توجه به میل و عالقه دا

ها در بهد از ارائه آموزش محیطی در حین تدریس و اینکهزیست
آزمون، متهلق به ها، کمترین پیشرفت در نمره پسزمینه تاالب

 است بهتر که شودمی گیرینتیجه مقطع ابتدایی بود چنین
 ساده مباحث از این مقطع، در محیطیزیست هایآموزش
، شناخت مانند شناخت جغرافیای محل زندگی محیطیزیست
آب، خاک و گیاهان بومی،  ازجملههای طبیهی زمین ویژگی
 به باالتر مقاطع در شوند و آغاز ییوهواآب راتییو تغها فصل
های تجربی محقق بر اساس یافته. برسند هاتاالب پیچیده بحث

 حفاظت زمینه در محیطیزیست هایآموزش و نتایج پژوهش،
 ولی دارد ابتدایی آموزاندانش بر مثبتی تأثیر گرچه هاتاالب از

 مقاطع در امر این که است بهتر و باشدمی زودهنگام کمی
-می پیدا تریکامل فکری و عقلی رشد آموزاندانش که باالتر
 این چراکه شودب حاصل بهتری نتیجه تا پذیرد صورت کنند

 و است سنگین و سخت سنین این در کودکان برای مطالب
 .نمایند درک را مطالب بتوانند همه که رودنمی انتظار

آموزان آزمون دانشدر مورد میزان پیشرفت نمرات پس
های داشت که آموزش توان اظهارمقطع متوسطه اول می

ها اثربخشی بسیار زیست در زمینه تاالبغیررسمی محیط
آموزان در این سن بخش است. دانشمطلوبی داشته و رضایت
های بسیار جالبی در پذیرند و پرسشبسیار کنجکاو و آموزش

-های حفظ آنها میهای تاالبی کشور و روشنه اکوسیستمزمی
بنابراین ب شدندپرسیدند و در بین خودشان به چالش کشیده می

-یق برگزاری دورهریزی دقیق و از طرتوان با انجام برنامهمی
زیست را در آنها های آموزشی، فرهنگ حفاظت از محیط

ریب و نهادینه نمود و گامی مثبت در جهت جلوگیری از تخ
 ها برداشت.حفظ تاالب
نتایج تحقیق مشاهده شد، بیشترین  که در بخش طورهمان

-آزمون در هر سه مؤلفه مربوط به دانشپیشرفت نمره پس
 و موجود اطالعات برآیند ه دوم بود. ازطآموزان مقطع متوس

 هایآموزش که گرفت نتیجه نیچننیا توانمی آنها تحلیل
 متوسطه دوره در هاتاالب زمینه در محیطیزیست غیررسمی

 رشد به دلیل تکامل و دارد مطلوبی بسیار نیز اثربخشی دوم
دوره، نتیجه بهتری حاصل شده  این در آموزانفکری دانش

های آموزشی است. در زمان تدریس و در طول برگزاری دوره
ها برای در زمینه تاالب شدهارائهمشخص شد که درک مطالب 

 یراحتبهع متوسطه دوم آسان و ساده است و آموزان مقطدانش
نمایند. در تدریس هر مبحث از جانب توانند آنها را درک میمی

آموزان، موضوع در مدرس، به دلیل سطح باالی سؤاالت دانش
یافت و فراتر از چارچوب از قبل حال تدریس بسیار گسترش می

-نظر میبه  نیچننیابنابراین ب رفتبرای آموزش می شدهنییته
ها در در زمینه تاالب زیستمحیطهای رسد که شروع آموزش
 باشد.این مقطع کمی دیر می

در این پژوهش و  آمدهدستبهبنابراین از مجموع اطالعات 
-گیری مینتیجه نیچننیابا توجه به کتب و متون روانشناسی، 

محیطی، های زیسترین سن برای شروع آموزششود که بهت
ا مباحث ساده و که باید ب استسنین کودکی و در مقطع ابتدایی 

محیطی آغاز شود. سپس در مقطع متوسطه اول ای زیستپایه
 ازجملههای طبیهی تری مانند اکوسیستمبه مباحث پیچیده

طبق نتایج پژوهش حاضر  چراکههای تاالبی رسیدب اکوسیستم
قطع متوسطه اول بهترین مقطع برای آموزش این مباحث، م

آموزان در این سنین به دلیل قرار گرفتن در باشد و دانشمی
آغاز دوره بلوغ، کنجکاوتر هستند و پرسشگری بیشتری دارند. 

های تحصیلی باالتر در مقطع توان برای پایهدر ادامه می



 141                                 1400 پاییز، اولشماره هم، سال د ،زیست و توسهه پایدارآموزش محیطفصلنامه علمی 

 

تری از قبیل آمایش سرزمین و متوسطه دوم، مباحث پیچیده
 در نظر گرفت.گردی را توسهه صنهت طبیهت

در این بخش با توجه به نتایج و تجربیات حاصل از 
 زیر ارائه نمود: به شرح یی راهاشنهادیپتوان پژوهش حاضر می

 زیستیمحیط غیررسمی آموزش هایو برگزاری دوره تدوین .1
 حاشیه روستاهای آموزاندانش همه برای شدهیبندطبقه
 دولتی مانند هایتوسط سازمان میناب و شیرین شور، تاالب

 ها NGO غیردولتی مانند ووپرورش آموزش

تحصیلی ابتدایی،  هر سه مقطع در زیستمحیط کتاب تألیف .2
-محیط هایآموزش شروع متوسطه اول و متوسطه دوم و

 کودکی دوره ابتدای از زیست

زیستی جوامع محلی از طریق ارتقاء سطح دانش محیط .3
خدمات اکوسیستمی های آموزشی جهت شناخت برگزاری دوره

 موردمطالههتاالب 

-طرح در و ذینفهان محلی جوامع استفاده از رویکرد مشارکتی .4
 میناب و شیرین شور، تاالب حفاظتی های

تهیه و تدوین سند جامع خدمات و مدیریت اکوسیستمی با  .5
زیستی تاالب.توجه به وضع محیط
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