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چكيده
زمينه و هدف :در کشور ما که نسل جوان آن بیشترین درصد جمعیت را تشکیل میدهد ،آموزش محیی زیسیت میتوانید تیاریر بابیل
توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشد .آشنایی جوانیان بیا ومیوا پاییه محیی زیسیت در
مقاطع مختمف تحصیمی میتواند روحیه سازگاری و حفاظت از منابع طبیعی را در آنها تقویت کرده و حس مسوولیتپذیری را به صیور
منطقی در آنان افزایش دهد .هدف این مقاله بررسی دیدگاه دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان مشگینشیهر پیرامیون حفیح محیی
زیست میباشد.
روش بررسی :روش کار به صور میدانی بوده و اطالوا از طریق پرسش نامه از  164نفر از دانش آموزان مقطیع دبیرسیتان شهرسیتان
مشگینشهر جمعآوری گردیده است .روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-تحمیمی است .ابزار گردآوری دادهها پرسش نامهای محقق
ساخته بوده که ضریب پایایی آن  0/85برآورد شده است .تجزیه و تحمیل داده ها با استفاده از آزمون آماری اسیییرمن و رگرسییون ننید
متغیره و از طریق نرا افزار  SPSSانجاا پذیرفت.
يافتهها :یافتههای تحقیق نشان داد که دانشآموزان به مسایل مربوط به حفح محی زیست والبهمند بوده و حفاظت از محی زیست را
تا حدی از وظایف خود می دانستند و در رابطه با مسایل و مشکال مربوط به حفاظت از آن ،در حد بابل ببولی اطالوا و آگاهی داشتند.
بحث و نتيجهگيری :برای رسیدن به توسعهای پایدار یعنی توسعهای موزون و با حفح ارزشهای زیست محیطی ،باید به تحیو فرهنیگ
زیستی جوامع اندیشید تا مردا تشکیل دهنده جوامع ،منش خود را با پایداری و پویایی طبیعت تطبیق دهند ،زیرا بروز بحرانهای زیسیت
محیطی و انهداا و تحمیل منابع طبیعی به همراه افزایش جمعیت باوث شده است که انسان امروز بیشتر برای جموگیری از نیابودی محیی
زیست خود تالش کند .در نهایت نتایج آزمونهای آماری نشان داد که به جز متغیرهای تمایل به ایجاد تشکلهای زیسیتمحیطی ،مییزان
بازدید از پارک ها و فضای سبز ،بازدید دانش آموزان از مراکز مرتب با محی زیست ،استفاده از آموزشهای وممی حفاظت از محی زیست
 -1دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی ،دانشگاه محقق اردبیمی ،اردبیل ،ایران(* .مسوو مکاتبا )
-2کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه محقق اردبیمی ،اردبیل ،ایران.

و استفاده از فیمم های آموزشی در زمینه محی زیست ،بین تمامی متغیرهای تحقیق از جممه میزان مطالیب آموزشیی زیسیتمحیطی در
کتاب درسی ،نگرش نسبت به حفاظت از محی زیست ،میزان والبه به محی زیست ،مجهز بودن کتابخانههای مدارس بیه منیابع وممیی،
استفاده از مجال و نشریا زیست محیطی ،میزان بازدید کارشناسان محی زیست از مدارس ،شرکت در فعالیتهیای داوطمبانیه زیسیت
محیطی ،اطالع رسانی دبیران در خصوص حفح محی زیست با دیدگاه دانش آموزان نسبت به حفاظت از محی زیست رابطیه مسیتقیم و
معنی داری وجود دارد.
واژه های کليدی  :دانش آموزان ،توسعه پایدار ،حفح محی زیست ،دانش آموزان مقطع دبیرستان ،مشگین شهر.
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Abstract
Background and Purpose: In our country the generation of youth includes the most percentage of the
whole population. The education of environment can help fostering of environmental culture and
attainment to sustainable development purposes. It is clear that acquaintance of youth with
environmental basic science in the education of different degrees can foster compatibility, mentality
and conversation of natural conservation and creasing of sense of responsibility in young population.
The aim of this essay is to survey of students’ views of secondary curriculum around environment
Conservation in Meshkinshar County.
Methodology: This survey is functional type and its analytical-explanatory. The population of this
study is over 16 students who were selected by multistage random sampling, and the tool is
researcher's questionnaire. Formal validity of questionnaire was proven by expert panels. A survey
with the same population with 30 questionnaires was held and a finding by the use of Cronbach alpha
formula in the SPSS software obtained stability was 0.85.
Findings: For attaining the sustainable development namely harmonious development and with
protecting environmental values and natural dynamics must think of the evolution of society’s
subsistence culture until society accord their character with sustainability and nature dynamics. Hence,
outbreak of environmental crisis and devastation and decomposition of natural sources with promoting
of population have been caused that current human attempt to prevent their environment devastation.
Discussion and resulting: The findings showed that expert from variable orientation for creating of
environmental complexes , rate of visit from parks and green spaces, using from educational films
regarding environment, between all variables ( rate of environmental educational material on the
reading book, attitude regarding environmental conservation, rate of environmental interests, rate of
schools books, rate of use from environmental journals and publication, information technology of
teachers regarding environment) had positive and significant correlation with students’ views
regarding environment conservation. Finally, it is presented based on findings of practical research
suggestions .
Key words: Students Views, Sustainable Development, Environment Conservation, secondary
curriculum, Meshkinshahr County.
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حيدری ساربان و همكار

مقدمه
بشر ومیرغم دستیابی بیه سییارا و کیرا دیگیر و بیا وجیود

واکاوی اسناد و مدارک نشیان میدهید بیرای طراحیی آمیوزش

پیشرفت سریع فنآوری ،متاسفانه هنوز نتوانسته است محیطیی

مناسییب و مییورر در راسییتای بررسییی دیییدگاه دانییش آمییوزان و

را که خود در آن زندگی میکند ،میدیریت کنید و ایین مسیاله

آموزش مناسب زیست محیطی دانشآموزان ،ابتیدا بایید گیامی

منجر به بحرانهای محی زیستی شده است(.)1

مهم در جهیت شیناخت آگاهیهیا ،دییدگاهها و نگیرش دانیش

شد همبستگی بین انسان و محی به حدی است که هر گونه

آموزان در این زمینه برداشته شود .از طرف دیگیر بیا توجیه بیه

نقصان در منابع طبیعی را میتوان به منزله پایان حییا انسیان

اهمیت حفاظت از محی زیست و توسیعه آن و ویدا مشیارکت

تمقی نمود .به همین دلیل «ودهای جدیدترین جنبه امنیت ممی

افراد در حفاظت از محی زیست ،بررسی نظیرا دانشآمیوزان

را امنیت منابع محیطی میدانند» (.)2

در خصییوص حفاظییت از محییی زیسییت میتوانیید راهکارهییای

در این میان ،محی زیست تنها بممیرو و ورصیه موجیود بیرای

مناسبی را ارایه دهد.

تحقق هیدفهای توسیعه اسیت .در وابیع بیدون وجیود ننیین

در این ارتباط میتوان گفت ،آموزش مرتب بیا محیی زیسیت

بستری ،بحث توسعه ،بحث بی مورد و بیهودهای خواهد بود .اگر

وموما خود از سه شاخه اصمی تشکیل یافته که به طور خالصیه

توسعه پایدار هدف نهایی میا بیه شیمار رود و پاییداری زیسیت

بدین صور میباشند :الف) آموزش درباره محی زیسیت :ایین

محیطی شرط الزا بیرای تحقیق توسیعه پاییدار باشید در ایین

نوع آموزش وموما دیدگاه تحقیقیی و اکتشیافی دارد و درصیدد

آن

یافتن ماهیت ناحیه مطالعاتی میباشد ( .)7اهداف آن ومدتا بیه

بتوانیم حرکت به سوی پایداری زیست محیطی را اندازه بگیریم

صور شناختی است و بدین ترتیب بر حجم اطالوا در افیراد

(.)3

میافزاید و تمرکز در دانش پایهای و شناختی در رابطه با محی

بررسی ادبیا توسعه پایدار نشیان میدهید بیرای رسییدن بیه

زیست دارد و میتواند بازتابی از ونصیر هیم نظیری 1باشید .ب)

توسعهای پایدار یعنی توسعهای میوزون و بیا حفیح ارزشهیای

آموزش از طریق محی زیست :با استفاده از ایین نیوع آمیوزش

زیست محیطی ،باید به تحو فرهنگ زیستی جوامع اندیشید تا

محی زیست میتوان به ونوان وسیمهای جهیت دسیتیابی بیه

مردا تشکیل دهنده جوامع ،منش خود را با پاییداری و پوییایی

دانش شراکتی و ارتقیای سیطی ییادگیری پرداخیت .همننیین

صور ما نیازمند ابیزار و روشهیایی هسیتیم تیا بیه کمی

3

طبیعت تطبیق دهند ،زیرا بیروز بحرانهیای زیسیت محیطیی و

میتییوان آن را بازتییابی از وناصییر تجربییی2و زیباییشییناختی

انهداا و تحمیل منابع طبیعی بیههمراه افیزایش جمعییت باویث

دانست .ج) آموزش برای محی زیست :آموزشیی اسیت کیه بیر

شده است که انسان امیروز بیشیتر بیرای جمیوگیری از نیابودی

توسعه گرایشهای آگاهانه به سمت محی زیسیت تاکیید دارد.

محی زیست خود تالش کند (.)4

در حقیقت با ارزش ،رفتار و گرایش سیر وکیار دارد و بازتیابی از

در این ارتباط ،یافتههای وممیی نشیان میدهید دسیتیابی بیه

ونصر اخالبی است( .)8افزون بیر ایین آمیوزش محیی زیسیت

توسعه پایدار در هر کشوری با آگاهی ومومی میردا آن جامعیه

موجب افزایش دانش زیست محیطیی و مهار هیای الزا بیرای

ارتباط دارد ،لذا آموزش میتواند در این امر بسییار میورر باشید

حفح محی زیست در طو زندگی میگیردد .آمیوزش محیی

(.)5

زیست به موارد بسیاری از جممیه آگیاهی ومیومی ،نگرانیهیا و

به وبار دیگیر ،بزر تیرین دغدغیه انسیان بیا توجیه بیه نییاز
شدیدش به توسعه و تولید بیشتر می باشد .مطمئنا بیرای حیل
مشکال زیسیت محیطیی یکیی از اساسییترین امیور افیزایش
آگاهی و اطالوا است که این مهم ماننید امیور دیگیر نییاز بیه
آموزش دارد (.)6

 -1نیاز به کسب آگاهی در مورد ماهیت پیچیده محی زیست
 -2کمیه افراد از حداکثر امکانا برای ارتباط با محی زیست از طرییق
مشاهده و ربت و...برخوردار میشوند.
 -3آموزشی که جنبه کیفیی محیی زیسیت را در بیردارد و پاسی بیه
سوا های زیباییشناختی مربوط به آن میباشد.
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مشکال زیسیت محیطیی موجیود و تفکیر انتقیادی در زمینیه

بیشتری نسبت به سایر رشتهها داشتند که مهمترین نقش را در

فرآینید

این میان معممان بازی کرده بودند .جوکار و میردامادی( )12در

میان رشتهای و همهجانبه است که موجب میشیود یادگیرنیده

یافتییههای میییدانی خییود در بممییرو «دیییدگاه دانییش آمییوزان

مییوارد زیییر را کسییب کنیید :آگییاهی (دربییاره محییی زیسییت)،

دبیرستانهای شهرستان شییراز نسیبت بیه حفاظیت از محیی

ارزش(شناخت محی زیست از طریق دانش) ،رویکرد(مسوولیت

زیست» دریافتند که متغیرهای میزان آگیاهی ،والبیه و نگیرش

در محی زیست) و بابمیت انجاا ومل (مهار هیای الزا بیرای

نسییبت بییه مسییایل زیسییت محیطییی ،شییرکت در فعالیتهییای

حل مشکل) (.)9

داوطمبانییه ،میییزان بازدییید از کارشناسییان مییدارس ،اسییتفاده از

از آنجایی که در کشور ما نسل جوان بیشترین درصد جمعیت

فیممهای آموزشی در زمینه محیی زیسیت و تماییل بیه ایجیاد

را تشکیل میدهد ،آموزش محی زیسیت میتوانید تیاریر بابیل

تشکلهای زیست محیطیی از متغیرهیای تاریرگیذار در ارتقیای

توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن بیه اهیداف

دیدگاه دانش آموزان پیرامیون حفیح محیی زیسیت میباشید.

توسعه پایدار داشته باشد .آشنایی جوانان با ومیوا پاییه محیی

لییوییس( )131بییر اییین وقیییده اسییت رسییانههای گروهییی و

زیست در مقاطع مختمف تحصیمی میتواند روحییه سیازگاری و

کارشناسان محی زیست نقش مهمیی در ارتقیا دییدگاه دانیش

حفاظییت از منییابع طبیعییی را در آنهییا تقویییت کییرده و حییس

آموزان نسبت به محی زیست دارنید .راجیرز2و همکیاران ()14

مسوولیتپذیریشان را به طور منطقیی افیزایش دهید .بیدیهی

در یافتههای میدانی خود به این نتیجه رسیدند که بیین متغییر

اسییت در ننییین وضییعیتی ،انتخییاب مطمییوبترین روشهییای

دبیران ،خانواده و رادیو با متغیر مییزان ارتقیای دییدگاه دانیش

آموزشی تواا با دسترسی به دانش روز و نیز تشویق جوانیان بیه

آموزان نسبت به محی زیست رابطه مثبت ولی بین متغیر کتب

محی زیست بستگی دارد .آموزش محی زیسیت یی

یادگیری و مطالعه میتواند در دسیتیابی بیه اهیداف میدیریتی
جهت حفح و حمایت از محی زیست کم

مورری نماید.

درسی و مطالعه نشریا ترویجی رابطه منفی وجود دارد .میونرو

3

و همکاران ( )15در مطالعا خود به ایین نتیجیه رسییدند کیه

مطالعا متعددی در جهان و ایران در ارتباط با بررسی دییدگاه

متغیرهییای مطالعییه نشییریا ترویجییی ،تمویزیییون و خییانواده از

دانش آموزان نسبت به حفح محی زیست صور گرفته اسیت

تاریرگذارترین متغیرها در راستای ارتقای توانمندیهای زیسیت

که در ذیل به پارهای از آنها اشاره می شود.

محیطی دانش آموزان میباشد .مککی )16(4بر این باور اسیت از

کرمی پور شمس آبادی ( ،)10در تحقیق خود با ونیوان «اراییه

بین روشهای آموزشی و ترویجی ،استفاده از آموزشهای وممی

نارنوب نظری در خصوص نگونگی آموزش محی زیسیت در

حفاظیت از محیی زیسیت و اسیتفاده از فیممهیای آموزشیی از

نظاا آموزش و پرورش کشور» به نتایج بسیاری دست یافت کیه

متغیرهای تاریرگذار در راستای ارتقیای دییدگاه دانیش آمیوزان

از بین آنها میتیوان بیه میوارد زییر اشیاره کیرد .بیین آگیاهی

پیرامون حفح محی زیست میباشد .به زویم پارتییداریو)17(5

دانشآموزان و تغیییر نگیرش آنهیا رابطیه مثبیت وجیود دارد.

بین متغیرهای میزان مطالب آموزشی در کتاب درسیی و رشیته

آموزش و آگاهی از محی زیست را میتیوان یکیی از مهمتیرین

تحصیمی با ارتقای دیدگاه دانش آموزان نسبت به حفیح محیی

نقشهای کنونی مدارس در تمامی سطوح ،در آمیوزش رسیمی

زیست رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .مطالعیا انجیاا

دانست .بیادکوبی ( ،)11در یافتیههای خیود پیرامیون «ارزییابی

شده توس والز )18(6نشان میدهد مجیال و نشیریا زیسیت

وضعیت آگاهی آموزگاران شاغل در منیاطق مختمیف آمیوزش و
پرورش تهران نسبت به حفح محیی زیسیت» بیه ایین نتیجیه
رسید که از بین دانش آمیوزان بیه تناسیب رشیتههای مختمیف
تحصیمی ،دانش آموزان رشته تجربیی آگیاهی زیسیت محیطیی

1- Luice
2- Rogers
3- Monroe
4- Makki
5- Partidario
6- Wals
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محیطی ،میزان بازدید از پارکها و فضای سبز و تمایل به ایجاد

بازدید کارشناسان محی زیست از مدارس ،بازدید دانش آموزان

تشکلهای زیست محیطی نقش مهمی در ارتقای نگرش دانیش

از مراکز مرتب  ،استفاده از آموزشهای وممی حفاظت از محی

آموزان نسبت به حفح محی زیست دارد .تودز()191بییان کیرد

زیست ،استفاده از فیممهای آموزشی ،مجال و نشریا زیسیت

بین نگرش نسبت به حفاظت از محی زیست ،میزان والبیه بیه

محیطی ،میزان بازدید از پارکها و فضای سبز ،تمایل به ایجیاد

محی زیست و مجهز بودن کتابخانههای مدارس به منابع وممی

تشکلهای زیست محیطی ،مییزان مطالیب آموزشیی در کتیاب

با ارتقای دیدگاه دانش آموزان مبنیی بیر حفیح محیی زیسیت

درسی و رشته تحصییمی و متغییر وابسیته ایین تحقییق شیامل

رابطه مستقیم وجود دارد .لیورمن( )202تقوییت دییدگاه دانیش

دیدگاه دانش آموزان نسبت به حفاظیت از محیی زیسیت بیود.

آموزان در راستای حفح محی زیست را تابعی از میزان بازدیید

همانطوری که ذکر آن رفت ابزار اندازهگیری پرسشنامه محقق

کارشناسان محی زیسیت از میدارس ،شیرکت در فعالیتهیای

ساخته میباشد .برای امتیازدهی از طیف پینج بسیمتی لیکیر

داوطمبانه زیست محیطیی و اطالعرسیانی دبییران در خصیوص

استفاده گردید ،هم ننین از طریق ابزار پرسشنامه ،متغیرهیای

حفح محی زیست میداند .در نهایت هدف اصمی این پیووهش

حفح محی زیست از منظر دانشآموزان بیه کمی

بررسی دیدگاه دانیش آمیوزان پیرامیون حفیح محیی زیسیت

بسته مورد سنجش برار گرفت .در مرحمه امتیازدهی ،از آن جیا

میباشد.

که دستهای از سواال در جهت منفی مطرح شدهاند ،با استفاده

هدف کمی پووهش حاضر بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع

از نرا افزار  ،SPSSکدگذاری مجدد برای این دسته از سواال

دبیرستان شهرستان مشگینشهر پیرامون حفح محی

 54سیوا

زیست

انجاا شد .بنابر این امتیاز پاس ها در سئواال با جهت مثبت به

میباشد .این تحقیق به دنبا آن است که این سئوا را مورد

صور  =5 :کامال موافقم=4 ،موافقم =3 ،نظری ندارا =2 ،مخالفم

بررسی و کنکاش برار دهد :متغیرهای اررگذار در دیدگاه دانش

و  =1کامال مخالفم و در مورد سواال منفی وکیس ایین حالیت

آموزان پیرامون حفح محی زیست کدااها میباشد؟

بود .افزون بر این برای تعیین رواییی محتیوای پرسیش نامیه از

روش بررسی

نقطه نظرا کارشناسان اداره آموزش و پرورش و محی زیست

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصییفی -همبسیتگی

و اساتید صاحبنظر در این حیطیه اسیتفاده گردیید .از طرفیی

بیی وده و جمییع آوری اطالوییا بییر اسییاس مطالعییه اسیینادی،

برای تعیین پاییایی کمیی پرسیش نامیه نییز از ضیریب آلفیای

کتابخانه ای و مطالعه میدانی انجاا شده است .ابزار انیدازهگیری

کرونباخ و نرا افزار  SPSSاسیتفاده شید کیه در ایین تحقییق

پرسشنامه محقق ساخته میباشد .جامعه آماری میورد بررسیی

مقدار آلفای مذکور  0/85محاسبه گردیید .در نهاییت در مقالیه

در این تحقیق شامل دانشآموزان مقطع دبیرسیتان شهرسیتان

حاضر با ونایت به مبانی نظری تحقیق و هیم ننیین اطالویا

مشگینشهر میباشد که تعداد 7635نفر دانش آمیوز در مقطیع

جمع آوری شده از طریق پرسش نامه و تعیین متغیرهای میورر

دبیرستان در شهرستان مشگینشهر مشغو تحصیل هستند .در

در تبیین دیدگاه دانیش آمیوزان مقطیع دبیرسیتان شهرسیتان

اییین تحقیییق تعییداد  164از دانشآمییوزان مقطییع دبیرسییتان

مشگین شهر نسبت به حفح محی زیست به تجزییه و تحمییل

شهرسییتان مشگینشییهر از طریییق نمونییهگیری تصییادفی و بییا

متغیرها بیا اسیتفاده از آزمونهیای آمیاری تحمییل همبسیتگی

استفاده از فرمو کوکران انتخاب شدند .متغیرهای مستقل این

(ضییریب همبسییتگی اسییییرمن) 3و رگرسیییون ننیید متغیییره

تحقیق شامل میزان آگاهی ،والبه ،نگرش نسبت به حفاظیت از

پرداخته شد.

4

محی زیست ،شرکت در فعالیتهای داوطمبانه زیستمحیطی و
آموزشهای وممی در خصوص حفاظت از محی زیست ،مییزان
1- Todes
2- Liverman

3- Spearman Correlation Coefficient
4- Multiple Regression

بررسی ديدگاه دانشآموزان پيرامون حفظ محيط زيست....
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محیطی در کتابهای درسی دانیش آمیوزان دوره متوسیطه آن

الف) نتايج توصيفی

طور که انتظار میرود گنجانیده نشیده اسیت و منیابع وممیی و

همانطوری که در جدو ( )1آورده شده است ،دانشآموزان به

اطالواتی در زمینه محی زیست در کتابهای درسی پاس گوی

مسایل مربوط به حفح محی زیست والبهمند بوده و حفاظیت

نیازهای دانش آموزان نیست ضمن ایین کیه امکانیا آموزشیی

از محی زیست را تا حیدی از وظیایف خیود میدانسیتند و در

جهت ارایه آموزش های زیست محیطی در مدارس مورد مطالعه

رابطه با مسایل و مشکال مربوط به حفاظت از آن ،در حد بابل

در حد بابل ببولی وجود نداشته است .همننیین مشیخش شید

ببولی اطالوا و آگاهی داشتند .بررسیها حاکی از آن است که

میزان اطالع رسانی مسوولین و دبیران مدارس به دانشآمیوزان

مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای داوطمبانه زیست محیطی

در زمینه مسایل حفاظت از محی زیسیت در حید بابیل ببیو

مدرسه د ر حد بابل ببولی بوده است و مطالب و مسایل زیسیت

بوده است.

جدول -1نتايج حاصل از بررسی آمار توصيفی نمونه مورد مطالعه (دانشآموزان دبيرستان)
)Table 1- the results of descriptive statistic on studied sample (Students of high school

ميانگين

انحراف معيار

واريانس

اولويت

متغيرها
آگاهی

3/93

1/89

3/58

3

مشارکت در فعالیت های داوطمبانه

3/76

1/76

3/13

6

احساس وظیفه

4/13

1/57

3/30

2

تمایل به تشکیل تشکلهای دانش آموزی

3/86

1/49

2/22

4

مجهز بودن کتابخانههای مدارس

2/70

1/09

1/19

8

مطالب زیست محیطی کتابهای درسی

2/74

1/14

1/32

9

میزان اطالعرسانی مسوولین و دبیران مدارس

3/85

1/37

1/87

5

امکانا آموزشی

2/87

1/67

1/75

7

والبهمندی

4/52

1/98

1/65

1
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همانطوریکه در جدو
آموزان اطالوا

( )2نشان داده شده است ،دانش

دبیران کسب کردهاند ،در حالی که متغیرهای کارشناسان

زیست تا

محی زیست ،رادیو ،همکالسیها و مطالعه نشریا ترویجی در

خود را در زمینه حفاظت از محی

حدودی از رسانههای جمعی ،کتب درسی ،تمویزیون ،خانواده و

حد کم ارزیابی شده است.
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جدول -2اولويتبندی ديدگاه دانشآموزان در خصوص منابع کسب اطالعات پيرامون حفظ محيط زيست
Table 2- The prioritization of student’s viewpoint in regarding to informational sources on environment
conservation

منابع کسب اطالعات

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ضريب

اولويت

تغييرات(واريانس)
رسانههای جمعی

164

4/26

1/02

24/21

1

کتب درسی

165

4/16

1/55

29/65

2

تمویزیون

164

4/10

1/66

30/35

3

خانواده

163

4/04

1/13

32/65

4

دبیران

169

4/01

1/09

32/21

5

کارشنا سان محی زیست

164

3/79

1/25

35/52

6

رادیو

168

3/74

1/32

35/45

7

هم کالسی ها

162

3/67

1/64

35/35

8

مطالعه نشریا و مجال

167

3/10

1/27

35/21

9
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با استناد به جدو ( )3میتوان دریافت «فیممهای آموزشیی در

مجال آموزشیی زیسیت محیطیی» و «آموزشهیای وممیی در

خصوص شناخت محی زیست» و «بازدیید و گیردش وممیی از

خصوص حفاظت محی زیست» در رتبیه سیوا و نهیارا بیرار

مراکز مرتب با محی زیست در اولویت او و دوا و «نشریا و

دارند.

جدول -3اولويتبندی استفاده از روش های آموزشی و ترويجی در خصوص حفاظت از محيط زيست
Table 3- The prioritization of extensional and educational methods use in regarding to environment
conversation

روشهای آموزشی-ترویجی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

واریانس

اولویت

فیممهای آموزشی در خصوص شناخت محی زیست

162

3/29

1/24

1/54

1

بازدید و گردش وممی در مراکز مرتب با محی زیست

169

3/02

1/34

1/80

2

نشریا و مجال آموزشی زیست محیطی

164

2/95

1/02

1/05

3

آموزشهای وممی در خصوص حفاظت محی زیست

163

2/87

1/25

1/56

4
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 3ب) نتايج استنباطی

زیست ،استفاده از آموزشهای وممی حفاظت از محی زیست و

همبستگی بين متغيرهای مستقل و ديدگاه دانش آموزان

استفاده از فیممهیای آموزشیی در زمینیه محیی زیسیت ،بیین

پيرامون حفظ محيط زيست

تمامی متغیرها (میزان مطالب آموزشی زیست محیطی در کتاب

نتایج جدو ( )4حاکی از آن است که به جز متغیرهیای تماییل

درسی ،نگرش نسبت به حفاظت از محی زیست ،میزان والبیه

به ایجاد تشکلهای زیست محیطی ،میزان بازدیید از پارکهیا و

به محی زیست ،مجهز بودن کتابخانیههای میدارس بیه منیابع

فضای سبز ،بازدید دانیش آمیوزان از مراکیز میرتب بیا محیی

وممییی ،اسییتفاده از مجییال و نشییریا زیسییتمحیطی ،میییزان

بررسی ديدگاه دانشآموزان پيرامون حفظ محيط زيست....

263

بازدییید کارشناسییان محییی زیسییت از مییدارس ،شییرکت در

خصوص حفح محی زیست) با دیدگاه دانش آموزان نسبت بیه

فعالیتهای داوطمبانه زیستمحیطی و اطالعرسیانی دبییران در

حفاظت از محی زیست رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.

جدول  -4ضرايب همبستگی اسپيرمن متغيرهای مستقل مورد مطالعه () n= 164
)Table 4- Spearman correlation coefficients on independent variables (n=164

ضريب همبستگی()r

سطح معناداری)(p

تمایل به ایجاد تشکلهای زیست محیطی

0/104

0/184

میزان بازدید از پارکها و فضای سبز

0/113

0/151

میزان مطالب آموزشی زیست محیطی در کتاب درسی

-0/155

0/047

نگرش نسبت به حفاظت از محی زیست

-0/209

0/008

میزان والبه به محی زیست

0/177

0/024

مجهز بودن کتابخانه های مدارس به منابع وممی

0/156

0/046

استفاده از مجال و نشریا زیست محیطی

0/230

0/003

میزان بازدید کارشناسان محی زیست از مدارس

0/160

0/041

شرکت در فعالیتهای داوطمبانه زیست محیطی

0/177

0/024

اطالع رسانی دبیران در خصوص حفح محی زیست

0/174

0/026

بازدید دانش آموزان از مراکز مرتب با محی زیست

-0/081

0/304

استفاده از آموزش های وممی حفاظت از محی زیست

-0/092

0/240

استفاده از فیمم های آموزشی در زمینه محی زیست

-0/085

0/277

متغير های مستقل
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مطابق جدو ( ،)5نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان میدهد

در این بسمت از تحقیق با استفاده از روش رگرسییون گیاا بیه

که بین دیدگاه دانش آموزان نسبت به حفح محیی زیسیت بیر

گاا از متغیرهای مستقل میزان والبه نسبت بیه حفیح محیی

اساس رشته تحصیمی ،اخیتالف معنییداری وجیود دارد .یعنیی

زیست و...استفاده گردید تا تاریر آنها بر متغیر وابسته (دییدگاه

دیدگاه دانش آموزان با رشتههای تحصیمی مختمیف نسیبت بیه

دانش آموزان پیرامون حفح محیی زیسیت) بررسیی شیود .در

حفاظت از محی زیست یکسان نبوده است.

نهایت همانطوری که در جدو ( )6نشیان داده شیده اسیت از

جدول -5نتايج حاصل از آزمون تفاوت سنجی از نظر

بین متغیرهای مورد مطالعه ،میزان والبه نسبت بیه حفاظیت از

رشته تحصيلی

محی زیست ،نگرش مساود نسبت به حفاظت محی زیسیت و

Table 5- The results of feasibility test on field of
study

میزان مطالیب آموزشیی زیسیت محیطیی در کتیاب درسیی در

متغير

پيرسون

مستقل
رشته
تحصیمی

0/167

سطح معنی

درجه

داری

آزادی

0/032

4

درصیید از تغییییرا متغیییر وابسییته را داشییتهاند .همننییین در
متغیرهای تمامی شاخشها ضرایب همبستگی نندگانیه برابیر
اسییت بییا  .%40اییین مقییدار ضییریب نشییان دهنییده رابطییه بییین

مآخذ :یافته های پووهش.1393 ،

پيش بينی تغييرات ديدگاه دانشآموزان پيرامون حفظ
محيط زيست

معادله بابی ماندهاند کیه مجمیوع آنهیا توانیایی تبییین()0/14

متغیرهای مستقل (پیش بین) و متغیر وابسیته (میالک) یعنیی
دیدگاه دانش آموزان نسبت به حفح محی زیست می باشد.
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جدول  -6تحليل رگرسيون چند متغيره به منظور تعيين متغيرهای مستقل در تبيين ديدگاه دانش آموزان نسبت به حفظ
محيط زيست
Table 3- Multivariable regression analysis in order to independent variables determination to explanation
of students’ viewpoint on environment conversation

R2

متغير ها

R

R2

تعديل

مقدار Fمقدار()p

Beta

شده
میزان والبه نسبت به حفاظت از محی
زیست
نگرش مساود نسبت به حفاظت محی
زیست
میزان مطالب آموزشی زیست محیطی در
کتاب درسی

مقدار
()t

مقدار()p

0/112 0/335

0/106

19/58

0/000

0/235

2/60

0/01

0/143 0/387

0/132

12/84

0/000

-3/05 -0/264

0/003

0/164

0/148

10/03

0/000

1/98

0/049

0/406

0/201

مآخذ :یافته های پووهش.1393 ،

نتيجهگيری و ارايه پيشنهادات
همانطوری که پیشتر گفته شد ،این مقاله دیدگاه دانشآموزان

نسبت به حفح محی زیست رابطه معنییداری مشیاهده نشید.

دوره دبیرستان شهرستان مشگینشهر را نسبت به حفح محی

همننین نتایج حاصل از تحمیل رگرسیون نند متغیره به روش

زیست مورد بحث و بررسی برار داده است .هم ننین که نتیایج

گاا به گاا به منظور تعیین متغیرهای مستقل در تبیین دیدگاه

تحمییل همبسیتگی نشیان داد بیین متغیرهیای مییزان مطالییب

دانشآموزان دوره دبیرستان شهرستان مشگین شهر نسیبت بیه

آموزشییی زیسییتمحیطی در کتییب درسییی ،نگییرش نسییبت بییه

حفح محیی زیسیت نشیان داد کیه از بیین متغیرهیای میورد

حفاظت از محی زیست ،میزان والبه به محی زیسیت ،مجهیز

مطالعه ،میزان والبه نسبت به حفاظت از محی زیست ،نگیرش

بودن کتابخانههای مدارس به منابع وممی ،استفاده از مجیال و

مساود نسبت به حفح محی زیست و میزان مطالیب آموزشیی

نشریا زیست محیطی ،میزان بازدید کارشناسان محی زیست

زیست محیطی در کتابهای درسی در معادله بابی مانده بودند

از مدارس ،شرکت در فعالیتهیای داوطمبانیه زیسیت محیطیی،

که مجموع آنها توانایی تبیین( )0/14درصد از تغییرا متغییر

اطالعرسانی دبیران در خصوص حفح محی زیست بیا دییدگاه

وابسته یعنی دیدگاه دانش آموزان نسبت به حفح محی زیست

دانش آموزان نسبت به حفاظت از محی زیست رابطه مسیتقیم

را داشیییتهاند .ایییین یافتیییه بیییا نتیییایج حاصیییل از مطالعیییه

و معنیداری وجود دارد .این یافته بیا نتیایج حاصیل از مطالعیه

( )Cooper,2008و ( )Sag-joom,1995مطابقت دارد.

جوکییییییار

و میردامییییییادی (،)Bove,2009( ،)1389

در نهایت با توجه به نتایج تحقیق باید یی

سیری ابیداما در

) (Chelap,2006مطابقییت دارد .هییم ننییین نتییایج تحمیییل

جهت ارتقای والبهمندی دانشآموزان به حفیح محیی زیسیت

همبستگی نشان داد بین متغیرهای تمایل به ایجاد تشیکلهای

صور گیرد که در این میان معممان به ونوان یی

الگیو بیرای

زیست محیطی ،میزان بازدید از پارکها و فضیای سیبز ،بازدیید

دانش آموزان توانایی این را دارند تا به دانش آموزان در راسیتای

دانش آمیوزان از مراکیز میرتب بیا محیی زیسیت ،اسیتفاده از

ارتقای دانش زیست محیطی با تغییر نگرش آنان پیرامون حفح

آموزشهییای وممییی حفاظییت از محییی زیسییت و اسییتفاده از

محی زیست کم

تجدیید نظیر

فیممهای آموزشی در زمینه محی زیست با دیدگاه دانشآموزان

اساسی در محتوای مطالب کتابهای درسی صور گیرد که در

نماینید .همننیین بایید یی

بررسی ديدگاه دانشآموزان پيرامون حفظ محيط زيست....
آن ضرور توجه به محیی زیسیت بیا ظرافیت وممیی خاصیی
گنجانده شود و توسعه پایدار را در ورصه این میرز و بیوا بیمیه
نماید .در نهایت مطموب است ی

سیری کالسهیای آموزشیی

جهت ارتقای آگاهیهای زیست محیطی دانشآموزان دایر گردد
و لزوا حفاظت محی زیست بیشتر مورد تجزیه و تحمییل بیرار
گیییرد .همننییین شایسییته اسییت بییه منظییور توانمندسییازی
دانشآموزان در راستای حفح محی زیسیت یکیی از مهمتیرین
ابداما نمایش فیممهای میرتب بیا صییانت از محیی زیسیت
می باشد و در این ارتباط باید با تمهییدا فیراوان و بیا ظرافیت
خاصی صیانت از محی زیست برای دانش آموزان به ی

ارزش

و هنجار تبدیل شود .به وبار دیگر با ارایه آموزشهای رسیمی
و غیر رسمی برای دانشآموزان باید انگیزش درونیی را در آنیان
مبنی بر حفح محی زیست تقویت کیرد تیا هزینیههای حفیح
محی زیست در گااهای بعدی به حدابل کیاهش پییدا کنید.
شایسته است سازمان و وزار آمیوزش پیرورش از هیر ابیزاری
اسییتفاده کنیید تییا بسییتر الزا را بییرای شییکلگیری تشییکلهای
دانش آموزی فراهم نماید و در این ارتباط حمایت جدی خیود را
اوم از حمایت مادی و معنوی از این تشکلها بیه ومیل آورد تیا
گااهای مهم تحقق توسعه پایدار برداشته شود .افیزون بیر ایین
مطمییوب اسییت از وجییود گروههییای مرجییع هییم در راسییتای
حفاظتهای زیست محیطی استفاده گردد ،زیرا دانشآموزان به
ومت الگوبرداری از گروه مرجع ،خیمی تمایل دارند همانند آنیان
رفتار کنند .افزون بر این باید کتابخانیههای میدارس بیه منیابع
وممی زیست محیطی جدید با موضووا متنوع و به روز تجهیز
شییود .در نهایییت الزا اسییت زمینییه مشییارکت دانشآمییوزان در
فعالیتها و طرحهای آموزشی زیست محیطیی از طرییق تغیییر
شیییوههای آموزشییی زیسییت محیطییی در مییدارس بییه سییمت
شیوههای نوین فراهم گردد.
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