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Abstract 

Environmental education, as a lifelong process, an important part of which takes place in 
the school environment, has an undeniable role in improving environmental problems. 
Therefore, the present study was conducted with the aim of assessing the environmental 
education needs of second grade elementary students. The purpose of the research was 
applied and based on the data collection method was descriptive-survey. The statistical 
population included male students in the second grade of elementary school in the 16th 
district of Tehran. Statistical sample Using Krejcie and Morgan table, 154 people were 
selected by cluster sampling method. The measuring instrument was a standard 
questionnaire whose validity was confirmed by face validity and its reliability was 
confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The results showed that students have a 
relatively good knowledge about the need to maintain vegetation, the dangers of improper 
waste disposal, the need to preserve animal species, the need to care for trees, the dangers 
of noise pollution; But their educational needs are about the scarcity of resources, the 
benefits of trees in reducing noise pollution, and the need for biodiversity, which they do 
not know enough about. 27.9% have not seen the recycling mark and do not have a good 
knowledge about recyclable materials. 76% do not see the ozone-friendly mark on the 
products and do not pay attention to its necessity. In general, the education system has been 
able to provide students with lessons on some environmental issues, and educational 
planners should consider measures in this regard. 

Keywords: Environment, Environmental attitude, Environmental awareness, 
Environmental behavior. 
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یی ابتدا دوم ةآموزان دور دانشمحیطی  زیستآموزش  یسنجازین

 شهر تهران 61منطقة 

 3فریبا بشیری اسکویی، 2صفری، اکرم 1راد پرویز انصاری

 شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران گروه زیست ،استادیار. 1

 دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایراندکتری مدیریت آموزشی، . 2

 ایران تهران،و پروش،   آموزش 3آموزگار منطقه ، ارشد محیط زیست یکارشناس. 3

 (77/35/9011: ؛ تاریخ پذیرش30/36/9017: تاریخ دریافت)

 چکیده

محریط   مشرالت   بهبرود  در گیررد   انجام می مدرسه محیط در آن از مهمی بخش که العمر مادام فرایندی عنوان به تزیس محیط آموزش
دوم ابتردایی انجرام    دورة آمروزان  دانش محیط زیستی آموزش پژوهش حاضر با هدف نیازسنجیرو   از این. دارد انالارناپذیر نقشی زیستی
آمراری ارام    جامعر   . پیمایشری برود   -هرا تویری ی    پژوهش بر اساس هدف  از نوع کاربردی و براسراس نحروة گرردآوری داد    . گرفت
ن ر برا روش   951تعداد  مورگان و نمون  آماری با است اد  از جدول کرجسی. بود تهران اهر 96منطق   پسر دورة دوم ابتدایی آموزان دانش
از طریر  ضرری     که روایی ابزار از طریر  روایری یروری و پایرایی آن    گیری پرسشنام  استاندارد بود ابزار انداز . انتخاب ادند ای هخوا
 ح رظ  ضررور   زبالره   نایرحی   دفر   خطرا  گیاهی  پواش ح ظ ضرور  دربارة آموزان نتایج نشان داد دانش. یید ادأکرونباخ ت یآل ا

 کمبرود  دربارة ها آن آموزای نیازهای ولی دارند؛ خوبی نسبتاً آگاهی یوتی  آلودگی خطرا  درختان  از مراقبت ضرور  حیوانی  های گونه
 را بازیافرت  عتمرت  دریرد  1/77 .ندارنرد  کرافی  اطتعا  که است زیستی تنوع ضرور  یوتی و آلودگی کاهش در درختان فواید مناب  
 ضررور   بره  و ندید  را محصوال  روی بر ازن الی  دوستدار عتمت درید 76. ندارند خوبی اناخت بازیافت قاب  دربارة مواد و اند ندید 

 قررار  آموزان دانش اختیار در هایی آموز  محیط زیستی موضوعا  در برخی توانسته آموزای نظام کلی  طور به .ندارند توجه نیز آن وجودی
 .بیندیشندریزان آموزای در این زمینه تمهیداتی  و باید برنامه دهد

  .محیط زیستی  محیط زیست  نگرش محیط زیستی رفتار آگاهی محیط زیستی : یکلیدواژگان 
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 مقدمه

و درك پيامدهاي بلندمدت  ،در جهان از يك طرف محيط زيستیافزايش مشكالت و بحران 

قرن گذشته  در زندگی انسان از سوي ديگر، باعث شده است طی نيم محيط زيستیموضوعات 

و همكاران،   بوداك) افزايش يابد محيط زيستیل ئمحيط زيست و مسا بارةاهميت بحث در

ترين امور، افزايش آگاهی و اطالعات  يكی از اساسی محيط زيستیبراي حل مشكالت (. 5002

، تدبيري است که بر محيط زيستیآموزش  .است که اين مهم مانند امور ديگر نياز به آموزش دارد

 ،5کوپنينا) تأکيد دارد محيط زيستیهاي مديريتی و فنی براي مشكالت  حل و راه بسط دانش علمی

تشكيل شد و از آن موقع تا کنون   المللی حفاظت منابع طبيعی انجمن بين 491 سال (. 0 50

هاي مشترك  مشی و سياست اي و جهانی به منظور تعيين خط هايی در سطح قاره هرساله کنفرانس

المللی حفاظت محيط زيست  در کنفرانس بين. شود بيعی کشورها تشكيل میبراي حفاظت منابع ط

سازمان ملل در استكهلم حمايت از محيط زيست انسان و بهبود آن و توسعة پايدار به عنوان 

موضوع مهمی بررسی شد، که بر رفاه افراد بشر و توسعة اقتصادي در جهان سازمان ملل متحد با 

، 11  برخوردار، )موافقت کرد  9نامة محيط زيست سازمان مللتأسيس رکن جديدي به نام بر

 و کنفرانس سازمان ملل متحد با عنوان محيط 415 زيست در دنيا به سال  آموزش محيط(. 5ص

کشور جهان     اين کنفرانس اولين تالش جمعی . گردد زيست انسانی و توسعه در سوئد باز می

اصالح روند . زيستی بود ردم نسبت به مسائل محيطکردن م براي تأکيد بر نقش آموزش و آگاه

هاي انسان و  زيست در گرو اصالح آموزه نظران محيط به اعتقاد عموم صاحب یزيست بحران محيط

آموزش و . استها نسبت به سرنوشت خود و محيط پيرامون  تغيير در نگرش، بينش و دانش انسان

که بر  شود  در جامعه منجر می حيط زيستیمزمانی به تحكيم اخالق  محيط زيستیسازي  فرهنگ

                                                           
1. Budak 

2. Kopnina 

3. International Union of Conservation of Nature (IUCN) 

4. United Nations Environment Program (UNEP) 
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هاي در حال اجرا براساس  ها و فعاليت پژوهش کافی بنا نهاده شده باشد و از آن طريق برنامه ةپاي

  (.42   فرخيان، و برکت قبادپور،)شود هاي اثربخش دنبال  اصول علمی و روش

دهد، آموزش محيط  که نسل جوان آن درصد بااليی از جمعيت را تشكيل می ايراندر کشور 

 ةو رسيدن به اهداف توسع محيط زيستیتوجهی در تقويت فرهنگ  شايانتواند تأثير  زيست می

تواند  میدر مقاطع مختلف تحصيلی  محيط زيستی ةآشنايی جوانان با علوم پاي. پايدار داشته باشد

پذيري را به  ها تقويت کرده، حس مسئوليت از منابع طبيعی را در آنروحية سازگاري و حفاظت 

 ايران سازمان متولی آموزش در نخستين(. 15  حيدري، )صورت منطقی در آنان افزايش دهد 

 ةنيازهاي ضروري شيو همةآموزشی که بتواند  ةيك برنام بايد ،وزارت آموزش و پرورش است

نياز  پيش. توسط اين سازمان تدوين شود ،ي دهدعمل صحيح با محيط زيست را در خود جا

آموزشی موفق، شناخت و بررسی نيازهاي آموزشی است؛ به عبارتی ديگر  ةتدوين يك سامان

اگر اين گام به درستی  .رود ريزي آموزشی به شمار می شناسايی اين نيازها نخستين گام برنامه

تر براي تضمين  سان بنيانی دقيق د، بدينشو  موفق فراهم می ةروي برنام برداشته شود، زمينه پيش

 (. 4  عبدالهی و صادقی، )آيد  به دست میآموزشی  ةکيفيت و سودمندي برنام

ها به صورت علوم  در متون درسی و تدريس آن محيط زيستیهاي  با گنجاندن آموزش

محيط هاي  هاي صحيح آموزش ريزي برنامه. دشو اين علم کمك می کردن اي به نهادينه رشته ميان

ها را براي ورود  آن ،دهد آموزان را تشكيل می شدر مدارس که بخشی از دوران زندگی دان زيستی

تواند راهبردي براي آگاهی، دانش و  می و کند هاي بزرگ آماده می گيري تصميم برايبه جامعه 

را جزئی از فرهنگ و  که آن طوريه ب ،در درك و شناخت اهميت طبيعت ارائه کند الزممهارت 

پژوهش  پژوهشگران  با توجه با آنچه بيان شد،(. 11  شبيري و عبدالهی، ) دکنجامعه  اخالق

 1 يی منطقة ابتدا ة دومآموزان دور دانش محيط زيستیآموزش  با نيازسنجی تا شدند برآن حاضر

کردن فرهنگ محيط  شهر تهران، گامی مؤثر در راستاي شناسايی نيازها در اين زمينه و نهادينه

 .زيستی در سيستم آموزشی بردارند

جامعه اگر . يكی از اصول حرکت به سوي توسعة پايدار توجه خاص به محيط زيست است
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اي پايدار است در گام نخست بايد شناختی کامل از محيط زيست و منابع طبيعی  خواهان توسعه

محيط زيستی غالباً داراي منشأ فكري هاي  چالش(. 5000 ، مارتينکانبالچ و )خود به دست آورد 

گردد، زيرا طرز فكر انسان اولين  هاي غلط انسان از طبيعت بر می و فرهنگی بوده و به نگرش

در نتيجه، براي . کند شود و چگونگی رفتار با آن را تعيين می چيزي است که وارد محيط می

زندگی وي تغيير يابد که اين  حفاظت از محيط زيست، بايد نحوة رفتار انسان با طبيعت و روش

فرد و شمس،  هوشمندان مقدم) امر مستلزم تغيير نگرش انسان نسبت به محيط زيست است

به عبارتی، نگرش مثبت نسبت به محيط زيست با رفتار مسئوالنة محيط زيستی ارتباط (. 41  

 (.5 50 ،5االم و تروپ)دارد 

ق و خوي محيط زيستی تكيه بر آن دارد که ها در کشورهاي پيشرفته دربارة خل نتايج پژوهش

کند، ولی در حقيقت، از نظر  گرچه قسمت عمدة جامعه از حفاظت محيط زيست پشتيبانی می

شبيري و )ها و موضوعات آن ندارند  محيط زيستی با سواد نيستند و چندان اطالع دقيقی از جنبه

سابقة آموزش . اي طوالنی دارد هآموزش غير رسمی محيط زيست در ايران سابق(. 11  عبدالهی، 

توان اثرهاي آموزش محيط زيست را در  اگر چه می. رسمی محيط زيست نيز چندان کوتاه نيست

هاي درسی ايران يافت، اما در واقع، آموزش محيط زيست به معناي امروزي خود  نخستين برنامه

هاي محيط زيستی در  وضوعهايی براي واردکردن م در اين مدت تالش. بيش از سه دهه عمر ندارد

هايی مانند علوم تجربی،  هاي محيط زيستی در درس هاي رسمی ايران انجام گرفت و موضوع برنامه

ها و عدم کاربرد  شناسی گنجانده شد، اما به علت عدم انسجام اين موضوع جغرافيا، شيمی و زيست

ابل قبول محيط زيست در و رويكردهاي اصولی در اين مورد، هنوز تا رسيدن به آموزش رسمی ق

 (.2 ، ص15  الدينی،  تورانی و کرام)ايران راه زيادي مانده است 

روند را ، انسان قادر است اين مواجه استزيست با آن  که اينك محيط معضالتیبا وجود تمام 

اجتماعی خود تغيير دهد، نخستين گام براي دستيابی به اين  سالمتبوم و  زيست به سوي بهبودي
                                                           
1. Knobloch & Martin 
2. Eilam & Trop 
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هاي  براي عبور از چالشبنابراين، (. 41  ندرلو و شمس، ) هاست يابی اين تخريب ريشه، هدف

 مشكالت توجههاي مديريتی براي مبارزه با اين  يكی از توانمندي ،محيط زيست قرن بيست و يكم

. انجامد که به آگاهی، تعهد، راه حل مديريتی و ارزيابی نتايج می استبه نظام آموزش و يادگيري 

هاي انسانی را آموزش داد؛ آموزشی که بايد با  شدن آن، پيش از هر چيز بايد گروه اجرايی براي

 سطوح انجام پذيرد ةهدف درك محيط زيست و دوستی با آن باشد و براي همه سنين و در هم

 (. 11  شبيري و عبدالهی، )

آموزان چه قدر  آموزان، سنجيدن اين که دانش با توجه به اهميت آموزش محيط زيستی به دانش

آن چه »هايی بايد آموزش ببينند، يعنی پرکردن شكاف بين  دانند و در چه زمينه پيرامون اين مهم می

، پژوهشگران پژوهش حاضر را بر آن داشت تا در راستاي «آن چه که بايد باشد»و « که هست

ابتدايی  ة دومدور آموزان محيط زيستی دانش پاسخگويی به اين پرسش باشند که نيازهاي آموزش

 شهر تهران کدامند؟ 1 منطقة 

المللی و انديشمندان، بـروز  هاي بين اصلی سازمان ةسوم ميالدي، دغدغ ةهزار ةدر آستان

 آن منابع از طبيعت و انسان نادرست کاربرد .استآن  ةهاي محيط زيست و روند فزايند چالش

 هاي بحران .است کرده مواجه اي عديده زيستی محيط مشكالت با را جهان کشورهاي از بسياري

 جامعة خطرناك هاي بيماري گسترش و فقر افزايش جمعيت، انفجار کنار در کنونی زيستی محيط

 هاي باران ازن، الية نابودي به توان می محيط زيستی هاي بحران جمله از .کند می تهديد را بشري

 زيستی، تنوع کاهش حياتی، هاي گونه نابودي جانوران، زيستگاه تخريب و خاك فرسايش اسيدي،

 رفتن بين از شيميايی، هاي آلودگی زمين، کرة دماي افزايش سيالب، شدن جاري زدايی، جنگل

 حجازي و همكاران،)کرد  اشاره ديگر مشكالت بسياري و آب کمبود زايی، کوير گياهی، پوشش

  41.) 

از همين رو، اصالح . رود شمار می انسان بـه عنوان عامل تأثيرگذار و قربانی اين بحران بـه

هاي  آموزه اصالحروند بحران محيط زيست بـه بـاور عموم صاحبنظران محيط زيست در گرو 

نژاد و  واحدي، سليمان)باشد انسان و تغيير نگرش، بينش و دانش او نسبت به محيط پيرامون می
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، نداردبعدي  تكاثر  يطیمح زيستشكالت نكتة شايان توجه اين است که م(. 42  نژاد،  مرادي

 (.1 50 ، کوبينا و کورا) گيرد میی را دربرانو جه اي منطقه، محيطی املعو ازوسيعی  فبلكه طي

هاي موجود در  از جمله چالشمحيطی،  هاي زيست سنجی ها در قالب نياز با توجه به بررسی

آموزشی  اطالعات: توان به موارد زير اشاره کرد ايران میمحيطی مدارس  بخش آموزش زيست

 ،اي است هاي محلی و منطقه آموزان کلی بوده و فاقد نيازمندي محيط زيست در کتب درسی دانش

کمبود منابع  زيستی، هاي محيط آموزش ةارائ برايکمبود امكانات و تجهيزات کمك آموزشی 

 ،محيط زيست در سطح مدارس و در مقاطع مختلف تحصيلی ةعلمی و اطالعاتی در زمين

هاي درسی از ميزان  ديت بودجه و تخصيص نامناسب اعتبارات کيفيت فعلی چاپ کتابمحدو

به وضعيت آموزش الكترونيكی معلمان و  کاهد، می زيستی هاي تصويري محيط ماثرگذاري پيا

هاي تأثيرگذار در تحقق اهداف آموزش محيط زيست از  آموزگاران مدارس به عنوان يكی از اهرم

 و کريمی سعادتی،) اي آموزش ضمن خدمت توجه چندانی نشده استه طريق اجراي برنامه

 (. 4   منوري،

ساز رشد والدين و ديگر افراد  آموزان زمينه دانش محيط زيستیهاي  طح آگاهیارتقاي س

جامعه را به  محيط زيستیها، ارتقاي فرهنگ  خانواده خواهد شد و ارتقاي سطح آگاهی خانواده

 ةدهند مربيان و دبيران آموزش و پرورش نيز پرورش ،ديگر از طرف. دنبال خواهد داشت

ها دارند و آنان بايد براي نقش  آموزان و نيازهاي آن آموزان هستند و شناخت بيشتري از دانش دانش

 (.14   زاده، زادگان و ترك عباس)حفاظت محيط زيست مجهز شوند  ةتري در زمين مهم

از زمانی که نگرانی در حال رشد در مورد محيط زيست به منزله مساله اجتماعی تبديل شده 

هاي پژوهشی که در جامعه شناسی محيط زيست مطالعات زيادي را به خود  يكی از حوزه. است

از جمله متغيرهاي . محيطی است ها و رفتارهاي زيست اختصاص داده است، مطالعة نگرش، ارزش

 .مسائل محيط زيستی است ةبينی رفتار محيط زيستی انسان دانش فرد دربار پيشبسيار مهم در 

                                                           
1. Cobbinah & Korah  
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ثر در گسترش اين ؤمعضالت محيطی عوامل مبارة محيطی شامل داشتن اطالعات در دانش زيست

، توان براي بهبود وضعيت محيط زيست انجام داد کارهايی که می بارةمعضالت و اطالعات در

محل کار و شهر است که با  ،رفتارهاي افراد در محيط خانه یمحيط منظور از رفتار زيستهمچنين 

 (.41  حجازي و همكاران، ) شود توجه به مالحظات محيط زيستی و با محيط زيست انجام می

آموزان  محيطی دانشهاي متعددي براي شناخت آگاهی، نگرش و رفتار زيست تا کنون پژوهش

 . توان اشاره کرد از جلمه به موارد زير می. است ها انجام گرفته هاي مرتبط با آن و گروه

در پژوهشی با عنوان آموزش و پرورش و محيط ( 45  )نژاد و امامقلی  ، پازوکیصالحی

به اين نتيجه رسيدند که نزديك  (آموزان محيطی دانش نگـرش، آگاهی و رفتارهاي زيست) زيست

افزون بر اين، . داشتندنسبت بـه محيط زيست  مسئوالنهآموزان رفتارهاي  درصد از دانش 11به 

درصد از  22به  كنزدي. شدآموزان بررسی  محيطی دانش بودن آگاهی زيستباالگوياي ها  يافته

همچنين، پژوهش  .محور بودند محور و مابقـی داراي نگرش فن آموزان داراي نگرش زيست دانش

هاي گياهی،  رة ضرورت وجود گونهآموزان دربا نشان داد دانش(  4  )عبداللهی و صادقی 

خطرات آلودگی صوتی، خطرات دفع زبالة ناصحيح آگاهی نسبتاً خوبی دارند، ولی دربارة کمبود 

 10. منابع، ضرورت تنوع زيستی، فوايد درختان در کاهش آلودگی صوتی اطالعات کافی ندارند

. شناخت خوبی ندارند شناسند و دربارة موارد قابل بازيافت درصد عالمت بازيافت را نمی

هيچگونه شناختی دربارة عالمت دوستدار الية ازن بر روي محصوالت و ضرورت توجه به آن نيز 

به دليل . محيطی نگرش مثبتی دارند به نقش خودشان و همة مردم در کاهش آلودگی زيست. ندارند

ها از محيط  سانمحيطی نگران سالمت خود هستند، ولی هنوز به اين مسئله که ان مشكالت زيست

ها حق ندارند هرگونه  کنند، اعتقاد ندارند، هرچند معتقدند انسان زيست اطرافشان بد استفاده می

جويی  در زمينة رفتار نيز در مصرف آب و برق صرفه. بخواهند در محيط طبيعی تغيير ايجاد کنند

دارند و به طور کلی، تري  ندارند، ولی دربارة نظافت محيط و محافظت از حيوانات رفتار مناسب

محيطی  هاي زيست اي در آموزش ها، رويكردهاي تازه ها، نگرش آموزان آمادة پذيرش واقعيت دانش

هستند، عالقة بسياري به ايفاي نقش خود دارند و به اطالعات تخصص دربارة برخورد با محيط 
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يازسنجی آموزش ن»نيز در پژوهشی با عنوان ( 45  )راد  بشيري و انصاري .خود نياز دارند

آموزان  ، نشان دادند دانش«آموزان پسر چهارم و پنجم مقطع ابتدايی شهر تهران محيطی دانش زيست

هاي  ضرورت حفظ گونه دربارة ضرورت حفظ پوشش گياهی، خطرات دفع ناصحيح زباله،

حيوانی، ضرورت مراقبت از درختان، خطرات آلودگی صوتی، آگاهی نسبتاً خوبی دارند، ولی 

ها دربارة کمبود منابع، فوايد درختان در کاهش آلودگی صوتی، ضرورت تنوع  ازهاي آموزشی آنني

اند و  آموزان عالمت بازيافت را نديده درصدي از دانش. زيستی است که اطالعات کافی ندارند

 آموزان عالمت دوستدار الية ازن تعدادي از دانش. دربارة مواد قابل بازيافت شناخت خوبی ندارند

ها به دليل مشكالت  آن .بر روي محصوالت را نديده و به ضرورت وجودي آن نيز توجه ندارند

معتقدند براي برخورد درست با محيط زيست، به . محيطی نگران سالمت خود هستند زيست

در پژوهشی نتيجه  ( 4  )، زمانی کوخالو و نوروزي زمانی کوخالو. اطالعات درست نياز دارند

هاي حفظ  ـوزش چگونگـی کاهش آلودگـی صوتی در شهر تهران و آمـوزش روشگرفتنـد که آم

ولی و  شاه .اند هاي آمورشی اول و دوم خانوارهاي مورد بررسی بوده بهداشت محيـط اولويت

دانش « متوسط»سطح از آموزان مورد مطالعه  دانش نشان دادند یدر پژوهش( 11  )استوار 

محيطی اين سطح  و دسترسی بيشتر آنان به منابع اطالعات زيست ،محيطی برخوردار بوده زيست

 با زيست محيط نشان داد آموزش (9 50) و همكاران  اسپاهيونتايج پژوهش  .ارتقايافته است

 ديگر، عبارت به. همسوست زيست محيط حفظ در مهارت و نگرش بر پايدار توسعة غايی هدف

 کشور، هر بومی شرايط به توجه با و غايی هدف با همسو زيست محيط آموزش کلی اهداف اگر

سيندو . بر مهارت و نگرش افراد تأثيرگذار باشد تواند می زيست محيط آموزش شود، اجرا و تبيين

محيطـی بررسـی  هاي زيست آموزش ةرا در زمين آموزان دبيرستانی آگاهی دانش( 9 50) 5و سـينگ

محيطی  هاي زيست سـر روسـتايی از نظـر آگاهـیآموزان دختر و پ بين دانش ندکرده و نشان داد

                                                           
1. Spahiu 

2. Sindhu & Singh 
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هاي  آموزان دختر و پسر شهري از نظر آگاهی ه بين دانشی کدر حال ،داري وجود ندارداتفاوت معن

در پژوهشی به اين نتايج رسيد که (   50)  کوپنينا. داري وجود داردامحيطی تفاوت معن زيست

ها را  ة نگرش کودکان به اتومبيل سطح نگرش آنگونه دربار تكاليف نوشتاري و توضيحات مصاحبه

هايی را براي فهم مسائل و  سو بنيان اين مطالعات از يك. برد نسبت به اين موضوع باال می

ها و اصول کلی را دربردارند و  ها واقعيت اين يافته. کند محيطی فراهم می هاي زيست ارزش

ها را  تدار محيط زيست و بازتعريف آنهاي دوس هاي صورت گرفته براي آموزش تواند تالش می

محيطی آينده را باز تنظيم کند و  هاي زيست گزارش دهد و نيازهاي آموزشی آتی را تعيين يا ارزش

توانند عوامل مؤثر بر گرايش انسان در حفظ محيط زيست را  از سوي ديگر، اين مطالعه می

هايی براي تغيير رفتارهاي مخرب  حل ة راهتوان به ارائ زيرا با شناخت اين عوامل می. شناسايی کنند

نيـز (   50) 5آيدين، کلس و اگلـوها سيل   .محيطی پرداخت و تشويق رفتارهاي مثبت زيست

م، هفتم و هشـتم را بررسی کرده و نتيجـه شش ةآموزان پايـ محيطـی دانش هاي زيست آگاهی

محيطی آنان کاهش  رفتارهاي مثبت زيست ،روند باالتر می ةآموزان به پاي اند هرچه دانش گرفته

  .يابد می

جديدي از زندگی را  ةهاي علوم، علوم زيستی و فناوري چهر رشد در عرصه دستاوردهاي روبه

 ةبينی نشد ويكم هر روز حوادث پيش در جهان امروز به نمايش گذاشته است و انسان قرن بيست

بحران محيط  ، مانندهاي جديدي تهديدجهان حاوي  ةاخبار روزان. کند جديدي را تجربه می

زندگی در . زمين است ةزيست، بحران مواد اوليه، بحران انرژي و بحران فرهنگی براي ساکنان کر

اي را طلب  هاي ويژه آميزي، دانش، مهارت و نگرش چنين شرايط ناپايدار، پيچيده و مخاطره

هاي متقابل و  متغير و مبهم با وابستگیرويارويی با دنياي چنين  برايکودکان و نوجوانان . کند می

ابعاد جسمی، ذهنی، عاطفی  ةهايی هستند که بتواند هم هاي شتابنده نيازمند آموزش دگرگونی

مشارکت مؤثر در  برايها را به صورت هماهنگ توسعه دهد و آنان را با وظايف خود  وجود آن
                                                           
1. Kopnina 

2. Hasiloglu, Keles & Aydin 



 661                                           شهر تهران 61یی منطقة ابتدا دوم ةآموزان دور دانشمحیطی  زیستآموزش  یسنجازین

  

 

مطلوب براي نسل کنونی وحفظ مندي از محيط زيست  بهر. کند سطح محلی، ملی و جهانی آشنا

ها،  ها، نگرش تغيير در دانش ةزمين کردن آن براي نسل آينده نيازمند ابزاري مناسب براي فراهم

با طبيعت و محيط زيست است تا براساس  هزندگی اجتماعی در مواجه ةها، رفتارها و شيو ارزش

و اين  سياسی دست يابند لوژيك واکو اجتماعی، جوامع بتوانند به پايداري در ابعاد اقتصادي، ،آن

  .تغيير در رفتار و ايجاد ديدگاه جديد دربارة محيط زيست مستلزم آموزش صحيح است

با توجه به مطالب يادشده، پژوهش حاضر با هدف نيازسنجی دانشی، نگرشی و رفتاري 

هاي  پرسششهر تهران به دنبال پاسخگويی به  1 يی منطقة ابتدا ةآموزان دور دانش محيطی زيست

 :زير است

 يی شهر تهران کدامند؟ابتدا ةآموزان دور دانش محيطی زيست «دانشی»نيازهاي  هاي لفهؤم . 

 يی شهر تهران کدامند؟ابتدا ةآموزان دور دانش محيطی زيست« ینگرش»نيازهاي  هاي لفهؤم .5

 د؟يی شهر تهران کدامنابتدا ةآموزان دور دانش محيطی زيست «رفتاري»نيازهاي  هاي لفهؤم . 

  شناسی پژوهش روش

ها توصيفی از نوع از نظر نحوة گردآوري داده. کاربردي استپژوهش حاضر از نظر هدف 

تهران است،  شهر 1 منطقة  پسر دورة دوم ابتدايی آموزان دانش شامل آماري جامعة. است پيمايشی

گيري نمونهنفر به دست آمد که به روش  29 مورگان، و حجم نمونه براساس جدول کرجسی 

. اي استفاده شد گويه  5ها از پرسشنامة استاندارد  آوري داده براي جمع. انتخاب شدند اي خوشه

محيطی را  و رفتار زيست محيطی نگرش زيستمحيطی،  زيست اين پرسشنامه سه بعد آگاهی

يايی روايی پرسشنامه از طريق روايی صوري، مورد تأييد خبرگان قرار گرفت و پا. کند بررسی می

تجزيه و تحليل . بررسی و تأييد شد( α=  0 /12)  نباخي کرو پرسشنامه نيز با محاسبة ضريب آلفا

 . اس انجام گرفتاسپیافزار اسها با نرم داده

                                                           
1. Cronbach's Alpha  
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 های پژوهش یافته

 .هاي پژوهش به شرح زير است  هاي پژوهش براساس پرسش يافته

 يی شهر تهران کدامند؟ابتدا ةآموزان دور دانش محيطی زيست «دانشی»نيازهاي 
 

 محیطی زیست آگاهیهای  مؤلفه فراوانی توزیع .1جدول 

 محیطی های آگاهی زیست ولفهؤم
 آگاهینا آگاهی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1 /2 51 2/15 51  ضرورت حفظ پوشش گياهی

 4/51  9 15/      خطرات دفع ناصحيح زباله

 1/10 04  5/54 92 ضرورت تنوع زيستی

 1 /2 51 2/15 51  هاي حيوانی ضرورت حفظ گونه

 4/11 50  55/  9  فوايددرختان در کاهش آلودگی صوتی

    50 11 9   ضرورت مراقبت از درختان

 55/  9  4/11 50  خطرات آلودگی صوتی

  1/1 54  1 /5 52 محدوديت منابع زمين

 1/22 11 5/99 11 شناخت نشان بازيافت

 1/14 1   0 /9 1  ازن ةنشان دوستدار اليشناسايی 

، خطرات دفع (درصد 2/15)آموزان دربارة حفظ پوشش گياهی  ، دانش براساس جدول 

، ضرورت مراقبت از (درصد 2/15)هاي حيوانی  ، ضرورت حفظ گونه(درصد 15/ )ناصحيح زباله 

خوبی دارند، ولی دربارة ، آگاهی نسبتاً (درصد 4/11)، خطرات آلودگی صوتی (درصد 11)درختان 

، ضرورت (درصد 4/11)، فوايد درختان در کاهش آلودگی صوتی (درصد  1/1)کمبود منابع زمين 

 11. اند درصد عالمت بازيافت را نديده 4/51. ، اطالعات کافی ندارند(درصد 1/10)تنوع زيستی 

ودي آن نيز توجه درصد عالمت دوستدار الية ازن بر روي محصوالت را نديده و به ضرورت وج

 .ندارند

 یی شهر تهران کدامند؟ابتدا ةآموزان دور دانش محیطی زیست «ینگرش»نیازهای 
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 محیطی های نگرش زیست لفهمؤتوزیع فراوانی  .2 جدول

 محیطی های نگرش زیست لفهؤم
 منفی مثبت

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 51/  95 1/15 5   محيطی نقش فردي در کاهش آلودگی زيست

  9/5    1/11  5  محيطی نقش همگان در کاهش آلودگی زيست

 90/  15 1/24 45 محيطی نگرانی به دليل مشكالت زيست

   /1 1  11/  1   ضروري محيط طبيعی ها به تغيير غير صاحب حق نبودن انسان

  1 49 4  10 ها از محيط زيست اطرافشان استفاده ي بدانسان

 1 /1 54  5/1 52  محيطی براي برخورد درست با محيط زيست زيست نياز به اطالعات درست

آموزان به نقش خودشان  درصد دانش 1/15شود همان طور که مالحظه می ،5با توجه به جدول 

به دليل . محيطی نگرش مثبت دارند کاهش آلودگی زيست به نقش همه مردم در درصد1/11و 

درصد به اين  4 ولی تنها (. درصد 1/24)هستند محيطی نگران سالمت خود  مشكالت زيست

درصد معتقدند  11/ . کنند، اعتقاد دارند ها از محيط زيست اطرافشان بد استفاده می مسئله که انسان

درصد معتقدند که   5/1ها حق ندارند هرگونه بخواهند در محيط طبيعی تغيير ايجاد کنند و انسان

 .اطالعات درست نياز داريمبراي برخورد درست با محيط زيست، به 

 یی شهر تهران کدامند؟ابتدا ةآموزان دور دانش محیطی زیست «رفتاری»نیازهای 
 

 محیطی های رفتار زیست توزیع فراوانی مؤلفه. 3جدول 

 محیطی های رفتار زیست لفهؤم
 نامطلوب مطلوب

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 5 /2 20 2/11 09  جويی در مصرف آب صرفه

 2 /1 22 19/  44 جويی در مصرف برق صرفه

 0 /2 91 2/14 01  جويی در مصرف انرژي صرفه

 1/4 2  40/  4   هاي حيوانی حفظ گونه

 1 /1 54  5/1 52  نظافت محيط
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آموزان  محيطی مطلوب و نامطلوب دانش توزيع فراوانی رفتارهاي زيست ، با توجه جدول 

درصد در  19/ درصد در مصرف آب و  2/11آموزان  دهد که در زمينة رفتار نيز دانش نشان می

درصد دربارة محافظت از  40/ دربارة نظافت محيط و   5/1جويی دارند و  مصرف برق صرفه

 .تري دارند حيوانات رفتار مناسب

 گیری  حث و نتیجهب

 1 ابتدايی منطقة  دورة دوم انآموز دانش محيطی زيست آموزش پژوهش حاضر با هدف نيازسنجی

آموزان دربارة ضرورت حفظ پوشش گياهی،  نتايج نشان داد دانش شهر تهران انجام گرفت،

هاي حيوانی، ضرورت مراقبت از درختان،  خطرات دفع ناصحيح زباله، ضرورت حفظ گونه

ها دربارة کمبود منابع،  ت آلودگی صوتی، آگاهی نسبتاً خوبی دارند، ولی نيازهاي آموزشی آنخطرا

. فوايد درختان در کاهش آلودگی صوتی، ضرورت تنوع زيستی است که اطالعات کافی ندارند

اند و دربارة مواد قابل بازيافت  آموزان عالمت بازيافت را نديده تعداد شايان توجهی از دانش

خوبی ندارند و تعدادي نيز عالمت دوستدار الية ازن بر روي محصوالت را نديده و به  شناخت

به طور کلی، نظام آموزشی توانسته در برخی موضوعات . ضرورت وجودي آن نيز توجه ندارند

آموزان قرار دهد و در برخی موضوعات ضروري هنوز  هايی در اختيار دانش محيطی آموزه زيست

. تواند به محتواي متون درسی برگردد بخش مهمی از اين مطلب می. ده استاقدامی انجام ندا

هاي  نيز در بررسی ميزان انعكاس موضوعات مربوط به محيط زيست در کتاب( 15  )يعقوبی 

درسی، نشان داد در اين متون هم از نظر حجم مطالب نسبت به کل محتواي برنامة درسی و هم از 

 .اکارآمد استنظر کيفيت مطالب ناکافی و ن

آموزان به نقش خودشان و مردم در کاهش آلودگی  محيطی، دانش نتايج دربارة نگرش زيست

محيطی نگران سالمت خود هستند،  به دليل مشكالت زيست. محيطی نگرش مثبتی دارند زيست

 کنند، اعتقاد ندارند، و ها از محيط زيست اطرافشان بد استفاده می به اين مسئله که انسان ولی

ها حق ندارند هرگونه بخواهند در محيط طبيعی تغيير ايجاد کنند و همچنين،  معتقدند انسان
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آموزان در  دانش .معتقدند براي برخورد درست با محيط زيست، به اطالعات درست نياز دارند

جويی دارند و دربارة نظافت محيط و محافظت از  زمينة رفتار نيز در مصرف آب و برق صرفه

ها،  ها، نگرش آموزان آمادة پذيرش واقعيت به طور کلی، دانش .تري دارند فتار مناسبحيوانات ر

محيطی هستند و عالقة بسياري به ايفاي نقش خود  هاي زيست اي در آموزش رويكردهاي تازه

 .دارند و به اطالعات تخصصی و کاربردي دربارة برخورد با محيط خود نياز دارند

هاي  هاي رفتار و نگرش در کتاب کمبود مطالب علمی در زمينه با توجه به نتايج، مشخص شد

درسی شايان توجه است و با توجه به تغيير کتب در راستاي سند تحول نظام تعليم و تربيت 

محيطی  هاي بهتر زيست ، اميد است گامی مؤثر براي ارتقاي آموزش909 انداز  براساس چشم

 .برداشته شود

 .شود ، پيشنهادهايی به شرح زير ارائه میدر راستاي نتايج پژوهش حاضر

محيطی جامعة  هاي آموزش محيط زيست، تغيير رفتار زيست به طور کلی، تمرکز اصلی برنامه

. هاي حامی محيط زيست است محيطی و برانگيختن نگرش هدف از طريق افزايش دانش زيست

ها نسبت به  ه ي نگرش آنآموزان از محيط زيست طبيعی و انسان، نحو شناخت ميزان آگاهی دانش

هايی را براي فهم  تواند بنيان ها در برخورد با طبيعت می محيطی و عملكرد آن مخاطرات زيست

در اين . ساز فراهم کند محيطی اين گروه اجتماعی مهم، بنيادي و آينده هاي زيست مسائل و ارزش

ط زيست، حفاظت و جلوگيري از راستا، افزايش آگاهی صحيح افراد در زمينة استفادة پايدار از محي

محيطی مانند گنجاندن مسائل  فرسايش يا تخريب آن باعث پيشنهادي براي ايجاد فرهنگ زيست

هاي فرهنگی براي شهروندان، تربيت  مربوطه در کتب درسی همة مقاطع آموزشی، برنامه

ويی، ج هاي تخصصی محيط زيستی، تالش در گسترش فرهنگ صرفه کارشناسان، برگزاري نشست

هاي  هاي عمومی و سازمان محيطی در مراکز علمی و رسانه اهتمام به آموزش اخالق زيست

 .پذيري در قبال محيط زيست است مربوطه، ترويج وگسترش حس مسئوليت

 ،است ريزي آموزشی در سطح کالن اجتماعی نيازمند نيازسنجی دقيق آموزشی برنامهاز آنجا که 

کتب  بايگانی مفهوم نيازسنجی را از و شود ريزان و سياستگذاران کاسته تا از آزمون و خطاي برنامه
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سيستم رسمی آموزش کشور از  ، بايدآموزشی بكشانند ةعمل در جامع ةبه صحن پردازان نظريه

هاي جهانی و ايجاد  ابتدايی تا پايان تحصيالت تكميلی جامعيت يك نظام هماهنگ با پيشرفت

با نگاه به وظايف آموزشی . کشور داشته باشدهاي  ابق با توانمنديهاي پيشرفت داخلی را مط کانال

است،  آموزش واقعی و متناسب با نياز ايراناصلی و حياتی در  شود که يكی از وظايف مالحظه می

ترين عوامل مؤثر بر پيشرفت و موفقيت  يكی از مهم زيرا برخورداري از فرزندان سازنده و خالق،

 .کشور است
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