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 ، ایرانخوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه کشاورزي، ترویج دکتري نشجويدا -2
 ، ایرانخوزستان استان زیست محیط حفاظت کل اداره آموزش کارشناس -3

 ایران، خوزستان استان زیست محیط حفاظت کل اداره مدیرکل -4
 

 
 

 چکیده
زیست استان خوزستان با هدف ارتقاء دانش است که از سوي اداره کل حفاظت محیط ايیار دورهي آموزشی محیط دوره

 دانش ارتقاي در یارطرح محیط ارزیابی این مطالعه، شده است. هدف از اجراء ابتدایی کودکان مدارس محیطیزیست

باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آزمایشی و از لحاظ هدف ابتدایی شهر اهواز میآموزان مدارس محیطی دانش زیست
آموزان مقطع ابتدایی شهر اهواز جامعه آماري این مطالعه را تشکیل دادند که از میان رود. تمامی دانششمار میکاربردي به

گیري (گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه ندیدهدیده و آموزشآموزان آموزشنفر از دانش 1325اي به تعداد ها نمونه آن
کامالً تصادفی نسبی، انتخاب گردید. این مطالعه در دو فاز انجام پذیرفت. فاز اول با استفاده از ابزار مشاهده و با هدف تبیین 

ساخت اي محققسشنامهها و بررسی محتواي آموزشی انجام پذیرفت. در فاز دوم مطالعه با استفاده از پروضعیت کلی آموزش
 SPSS افزارهاي فاز دوم بوسیله نرمآموزان بررسی گردید. داده محیطی دانش بر مبناي محتواي آموزشی دوره، دانش زیست

(V20) محیطی گروه کنترل و گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین دانش زیست
محیطی و  دار وجود دارد. نتایج آزمون کاي اسکوئر نیز رابطه میان سطوح دانش زیستمعنیدیده، تفاوت آماري  آموزش

آموزان محیطی دانشآموزشی بر ارتقاء سطح دانش زیست هاي آزمایشی را تأیید نمود، که گویاي موفقیت باالي دوره گروه
 باشد. دبستانی می
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 مقدمه
 زیست عبارت است از محیطی که فرآیند حیات رامحیط

زیست از طبیعت، کنش دارد. محیطفراگرفته و با آن برهم
جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان 

اند، تشکیل یافته است و کل فضاي زیستی ساخته شده
 مرکزگیرد (کره (بیوسفر) را فرا میکره زمین، یعنی زیست

). 1385یی، روستا و يشهر یتخصص خدمات و مطالعات
مانده،  جاي بر طبیعت با انسان ورديآهم از امروز آنچه

 آلودگی و زیستیعتنو کاهش ،انفجار جمعیت جز چیزي

). با 1388 جاهدي، و نژاد حاتمیزیست نیست (محیط
اي عدالت محیطی دستیابی به که در راستتوجه به این

پایدار متضمن وجود چهار عامل محیط، جمعیت و توسعه
باشد، بنابراین نبود هر یک از فرهنگ میو  منابع، اقتصاد

پایدار و عدالت این عوامل مانع از دستیابی به توسعه
 ). امروزه1389 نژاد، یحاج ي واحمدمحیطی خواهد شد (

 محیطیزیست مشکالت يناحیه از بشر که بزرگی خطر

 برهم را او زندگی امنیت و آرامش نه تنها کند،می احساس

 قرار خطر و معرض تهدید در هم را او موجودیت بلکه زده،

دارد،  امروز بشرِ که مشکالتی کنار در بنابراین، است. داده
 از محیطی یکیزیست تعادل خوردن همي بهفاجعه

). 1384اوست (فیروزي،  هايدغدغه مسائل و ترین مهم
افزایش جمعیت جهان نیز از علل اصلی این عدم تعادل به 

دفتر آمار سازمان ملل  2000آید. در سال حساب می
 8میالدي به  2050بینی کرد جمعیت جهان در سال  پیش

رویه میلیون نفر خواهد رسید. هجوم بی 909میلیارد و 
این سیل عظیم جمعیت به منابع طبیعی زمین مشکالت 

 99«محیطی فراوانی را همراه خود آورده است، زیست
وي کره هایی که تاکنون از بدو خلقت ردرصد از کل گونه

حاضر به درحال». انداند امروزه، منقرض شدهزمین زیسته
 140ها، روزانه متنوع و مختلف انسان هايسبب فعالیت

 گونه حیاتی نابود  50000گونه و سالیانه 
چنین حدود سه چهارم ). هم1389کیا،  گردد (فروتنمی

گردند، نتیجه هاي جهان میهایی که وارد اقیانوسآالینده
چهارم  هاي انسان در خشکی است و نیز حدود یکفعالیت
 ها از طریق هوا صورت هاي دریاها و اقیانوسآلودگی

کم باعث مرگ پذیرد. در جهان امروز آب آلوده دستمی
شود، حدود نیمی از جمعیت جهان هنوز هزار نفر می 25

هاي فسیلی براي آشپزي و ایجاد حرارت استفاده از سوخت
 7000و در ایران و تنها در تهران روزانه بیش از کنند می

از  یکی ). ایران1386شود (شاهنوشی، تن زباله تولید می
جهان  در محیطزیست تخریب کننده کشورهاي اصلی

کشور جهان در رتبه  133رود، که در میان شمار می به
زیستی قرار گرفته هاي محیطاز نظر کارایی شاخص 114

 صورت) و چنانچه به1388جانیان، الهیاست (دیبایی و 

زیستی که جهانی معضالت محیط رفع براي جدي و عملی
 عظیمی فاجعۀ با بشر اندیشی نشود، چاره اند،و فراگیر شده

شد. همه این آمارها حکایت از این دارد که  خواهد مواجه
ي انسان یا از محیطی نتیجه مداخلهمخاطرات زیست
طریق مصرف نادرست است، و رویه یا از طریق مصرف بی

تنها از طریق تغییر طرز تلقی و رفتارهاي خود انسان، 
). 1389توان بر آن غلبه کرد (افتخاري و همکاران،  می

 و آگاهی عدم ناشی از هاآلودگی و تخریب این از بخشی
ست ا »محیطیزیست« مسائل به نسبت عموم اطالع

 عرصه در جهت همینه). ب1391آبادي،  قوام (رمضانی

 واقع توجه مورد زیستمحیط آموزش موضوع المللی بین

 در زیستمحیط المللبین تولد حقوق بدو از است. شده

 رسانیو اطالع زیستمحیط آموزش ضرورت ،1972سال 

 زیستمحیط ارتقاي و براي حفاظت راهبردي تهیه جهت

 امر به جهانی پهنه ) و درUNESCO, 1985احساس (

 است. حتی شده زیادي مبذول توجه زیستمحیط آموزش

 جهانی اتحادیه هايطرف کنفرانس از که هاییتوصیه در

 شده، IUCN(1( آن و منابع طبیعت از حفاظت براي

 در زیستمحیط به مربوط تعلیم مسائل فوریت و سودمندي

 نیز است. یونسکو گشته نشان تحصیلی خاطر سطوح کلیه

 آموزش المللی،بین سازمان یک عنوانبه همواره

 است. گنجانده خود هايرئوس فعالیت در را زیست محیط

 مسکون و کره بشر لمللیابین در این زمینه برنامه
)MAB(2 به 1971سال در و تصویب 1970 سال در که 

 علمی،  هايجنبه به خود هايبرنامه در شد، گذاشته اجراء

                                                        
١- International Union Conservation Nature and Natural Resources 
2- Man and the Biosphere Program  
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 منابع و طبیعت از حفاظت و استفاده صحیح آموزشی و فنی

این  ). در1388دارد (دیبایی و الهیجانیان،  تأکید آن
 اثرات ارزیابی میالدي، 1960 دهه پایان از راستا،
 و شناسایی منظوربه فعالیتی عنوانزیستی به محیط
 و انسان سالمت و رفاه روي بر یک پروژه اثرات بینی پیش

 انتشار و بررسی منظوربه بیوژئوفیزیکی او محیط بر نیز
 جایگاه آن اجراي قانونی و مطرح اثرات این اطالعات

یافته است (رحمتی،  جهان مختلف کشورهاي در اي ویژه
 حفظ لزوم به اساسی قانون 50 نیز اصل ایران ). در1391

 پرداخته عمومی وظیفه عنوانبه آن تلقی زیست ومحیط

 تخریب با که غیره و اقتصادي هايفعالیت و کلیه است شده

 شده اعالم ممنوع هستند همراه زیستآلودگی محیط یا

 ملی توسعه برنامه راهبردي اولویت اصل، براساس این است.

 و عمومی وسیع مشارکت و آموزش بر اساس بایستی
 پژوهش، طریق از پیرامون محیط و بازسازي حفاظت

باشد (حجازي  قانون اجراي و گذاريمنابع، قانون بر نظارت
 حیث ایجاد از زیستمحیط آموزش نقش). 1387و عربی، 

 تحقق راستاي در بسترسازي فرهنگی و محیطیزیست باور

 Australianاست ( اهمیت رویکرد پیشگیرانه بسیار حائز
Government, Department of the environment and 

heritage, 2005مقاطع  در محیطیزیست هاي). آموزش
 افکار در بسیج مهمی نقش تواندمی مختلف تحصیلی

 بازي زیستمحیط از جهت حفاظت هاآن آمادگی و عمومی

یکی  پرورش و آموزش است، مسلم کند. در این راستا آنچه
باشد  از زیربناهاي اصلی توسعه در ابعاد مختلف می

)Meredith et al., 2000 در نتیجه نقطه آغازین توجه و .(
 محیطی، سنین کودکی ورشد احساس مسئولیت زیست

ترین دوره ابتدایی است و آموزش و پرورش هر کشور مهم
باشد (قضاوي و همکاران، منبع اثرگذار در این زمینه می

). در این راستا، مطالعاتی که در ایران و جهان 1389
ان باشد. به عنو صورت گرفته است، گواه این موضوع می

 که بین آموزش داشتند اثمان و مارتا بیان مثال

ها آموزان و دانش و نگرش آنبه دانشمحیطی  زیست
داري زیست رابطه مثبت و معنینسبت به حفظ محیط

). شیپاردسون Athman and Martha, 2001وجود دارد (
هاي نیز معتقد است که بین نگرش کودکان و آموزش

محیطی رابطه وجود دارد و سبب درك بهتر کودکان زیست
 ,Shepardson( شودزیست و حفظ آن مینسبت به محیط

). هاو ابراز داشت که آموزش یک ابزار بسیار مهم و 2007
 پایدار استزیست و توسعهمفید براي حفاظت از محیط

)Howe, 2009( انجمن آموزشی حفظ . 
زیست آمریکاي شمالی  اعالم داشت که بین آموزش محیط

زیست به کودکان و ارتقاء کیفیت ي محیطدر زمینه
). NAAEE1, 2010مثبتی وجود دارد (زیست رابطه محیط

 عبدالهی و صادقی  نیز اعالم داشتند که بین نگرش 
زیست و کاهش آموزان به نقش خودشان در محیطدانش

ي مثبتی وجود دارد زیست رابطههاي محیطآلودگی
جا که کودکان آمادگی ). از آن1391(عبداللهی و صادقی، 

رفتار در سنین کودکی ذهنی باالیی دارند و فرآیند تغییر 
هاي آموزشی شود بنابراین برگزاري کالسبهتر انجام می

زیست براي آنان ضروري است، ولی در رابطه با محیط
 در کودکان، تاکنون رسمی آموزش زمینه متأسفانه در

 بر مبتنی که ايشایسته و زیربنایی اقدام ملی سطح

(غنیان و  صورت نگرفته است باشد اصولی ریزي برنامه
بدین ترتیب در استان خوزستان اداره  ).1392همکاران، 

زیست استان خوزستان دوره کل حفاظت از محیط
را در مدارس ابتدایی شهر اهواز » یارمحیط«آموزشی با نام 

کند با توجه به نقش یار تالش میاجراء نمود. طرح محیط
آموزان در هر جامعه، ضمن آموزش مهم کودکان و دانش

ها، شرایط حضور و مشارکت زیست به آنسائل محیطم
ها را فراهم سازد و باعث ایجاد فرهنگ ها در برنامهآن

محیطی در بین اقشار جامعه شود. در این طرح به زیست
آموزان مقطع ابتدایی اعم از دختر و پسر اطالق دانش

 نام و گذران شود که پس از شناسایی، ثبت می
عنوان نمایندگان محیطی، بهزیستهاي آموزشی دوره

زیست در مدرسه، خانواده و محله خود ایفاي نقش محیط
نمایند. هدف از اجراي این پژوهش ارزیابی دوره آموزشی 

یار و میزان دستیابی به هدف اصلی آن یعنی ارتقاي محیط
باشد. لذا سؤال اصلی آموزان میمحیطی دانشدانش زیست

یار در استان خوزستان تا حیطپژوهش این است که طرح م

                                                        
١ The North American Association for Environmental Education 
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 چه میزان در دستیابی به هدف خود و ارتقاء دانش 
محیطی موفق بوده  آموزان نسبت به مسائل زیستدانش
 است؟

 
 مواد و روش ها 

ها، آزمایشی و آوري دادهپژوهش حاضر از لحاظ نحوه جمع
باشـد. جامعـه آمـاري مـورد     از لحاظ هدف کـاربردي مـی  

آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز، با توجه به مطالعه دانش
ــیط    ــی مح ــرح آموزش ــدف ط ــورد ه ــه م ــود  منطق ــار ب ی

)121756N=که جهت سنجش دوره آموزشی ). نظر به این
در نمونـه اصـلی    ،یار گروه شاهد در نظر گرفته شـد محیط

دیـده و  آمـوزان آمـوزش  نفر از دانـش  1325مطالعه، تعداد 
ناظر و در مدارس مشابه بـا  هاي متندیده در کالسآموزش

گیري کامال تصادفی، انتخاب و مورد استفاده از روش نمونه
بررسی و آزمون قرار گرفتنـد. ایـن مطالعـه در دو فـاز بـه      
شیوه زیر اجراء شد. در فاز اول این مطالعه، گـروه تحقیـق   

هـاي  همراه با آموزشـگران بـه مـدارس رفتـه و در کـالس     
د آموزشــی را بررســی و آموزشــی حضــور یافتنــد و فرآینــ

مشاهده نمودند. این فاز از مطالعه با هدف بررسی محتواي 
هایی دوم مطالعه، پرسشنامه آموزشی انجام پذیرفت. در فاز

ساخت بر مبناي مشاهدات فاز اول طراحی شد. ایـن  محقق
ها که به شکل مصور طراحی شده بودند با توجه پرسشنامه

ه سـطح اول و دوم  آمـوزان، در سـ  به سطوح سـنی دانـش  
م دبسـتان  شـ دبستان، سوم و چهارم دبستان و پـنجم و ش 

آمــوزان طراحــی شــدند. ســازي دانــشمنظــور همگــن بــه
هاي مذکور به شکل مصور (بـراي مقـاطع اول و    پرسشنامه

دوم دبستان) و نیمه مصور (براي مقاطع سـوم و چهـارم و   
ــع     ــس از جم ــد. پ ــی گردی ــم) طراح ــنجم و شش آوري  پ

هـاي پرسشـنامه    امتیـازات هریـک از بخـش    هـا  پرسشنامه
دهـی   نمـره  20براساس بارم هر بخش و بر مبناي صفر تـا  

وسـیله  شده و بـه  SPSS (V20)افزار ها وارد نرم شدند. داده
اي مـورد تجزیـه و   هاي مقایسـه آمارهاي توصیفی و آزمون

 تحلیل قرار گرفتند.
 

 نتایج و بحث
 هاي توصیفییافته

                               پاسخگویان                                                                  جمعیتیهايویژگی
 نفر 956آموز، تعداد نفر پاسخگوي دانش 1317از مجموع 

درصد) پسر  4/27( نفر 361درصد) دختر و تعداد  6/72(
 آموزان بر حسب نوعبندي دانشبودند. با توجه به دسته

آموزش و پرسشنامه اختصاصی که به سه گروه تقسیم 
آموز پاسخگو، بیشترین نفر دانش 1325شدند، از مجموع 

فراوانی مربوط به مقطع تحصیلی سوم و چهارم دبستان با 
درصد) و کمترین فراوانی مربوط  8/35نفر( 475فراوانی 

 1/29( نفر 376به مقطع اول و دوم دبستان با فراوانی 
آموزان در دسته  باشد. در این مطالعه دانشدرصد) می

(آموزش ندیده) در نظر  دیده) و کنترل (آموزش آزمایشی
 نفر 629گرفته شد، که از مجموع پاسخگویان، تعداد 

 696یار آموزش دیده و تعداد درصد) در طرح محیط5/47(
چنین درصد) در طرح آموزش ندیده بودند. هم 5/52( نفر

توجه به تفکیک مقطع تحصیلی، جنسیت پاسخگویان با 
 111نفر دختر و  273در مقطع اول و دوم دبستان، تعداد 

نفر  335نفر پسر، در مقطع سوم و چهارم دبستان، تعداد 
نفر پسر و در مقطع پنجم و ششم دبستان  135دختر و 

اري مطالعه نفر پسر، نمونه آم 115نفر دختر و  348تعداد 
هاي آموزشی از  تفکیک گروهبه توجه  اند. بارا تشکیل داده

نفر از دختران در  311نفر پاسخگو، تعداد  1317مجموع 
نفر در طرح آموزش ندیده  645طرح آموزش دیده و تعداد 

نفر از پسران در طرح آموزش  312چنین تعداد بودند و هم
 ها در طرح آموزش ندیده بودند. نفر آن 49دیده و تعداد 

آموزان به لی دانشتوزیع فراوانی مقطع تحصی
 هاي آزمایشی تفکیک گروه

آموزان به توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانش 1در جدول 
یار تفکیک آموزش دیده و آموزش ندیده در طرح محیط

د که سازجدول روشن میاین هاي آورده شده است. یافته
نفر آموزش دیده  207در مقطع اول و دوم دبستان، تعداد 

نفر آموزش ندیده، در مقطع سوم و چهارم دبستان،  179و 
نفر آموزش ندیده و در  267نفر آموزش دیده و  208تعداد 

نفر آموزش دیده  214مقطع پنجم و ششم دبستان تعداد 
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 ل نفر آموزش ندیده، نمونه آماري مطالعه را تشکی 250و 
 

 اند. داده

 توزیع فراوانی مقطع تحصیلی پاسخگویان به تفکیک آزمایشی -1جدول 
 مقطع مجموع آموزش ندیده آموزش دیده  آزمایشی  گروه

 386 179 207 اول و دوم دبستان
 475 267 208 سوم و چهارم دبستان
 464 250 214 پنجم و ششم دبستان

 1325 696 629 مجموع
یار  آموزانی که در محیطی دانش، دانشتوزیع فراوان

 اندشرکت داده شده
ها، با توجه به امتیازاتی که هریک  آوري داده س از جمعپ

نمودند و با از پاسخگویان در آزمون برگزار شده کسب 
) 550/4) و انحراف از معیار (478/14توجه به میانگین (

، با معیار نمراتها بر حسب میانگین و انحراف دانش آن
 ،)ISDM( معیار از میانگیناستفاده از فن فاصله انحراف

به چهار دسته ضعیف، متوسط، خوب و بسیارخوب  
توزیع فراوانی دانش  2تقسیم شد. در جدول 

اند، یار شرکت داده شدهآموزانی که در طرح محیط دانش
 قابل مشاهده 

جدول این گونه که در در این بخش و همان باشد.می
شود بیشترین فراوانی مربوط به دسته بسیار مشاهده می

درصد) و کمترین  5/28نفر ( 179خوب، با فراوانی 
 3/21نفر ( 134 ضعیف، با فراوانی دسته فراوانی مربوط به

 باشد.درصد) می
 

 اندیار شرکت داشتهتوزیع فراوانی دانش پاسخگویانی که در طرح محیط -2جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی هادسته

 3/21 3/21 134 10ضعیف، نمره کمتر از 

 5/47 2/26 165 5/14تا  10متوسط نمره بین 

 5/71 24 151 19تا  5/14  خوب، نمره

 100 5/28 179 19باالتر از بسیار خوب، نمره 

 478/14میانگین: 550/4انحراف از معیار: 20بیشینه:  3کمینه:
یار آموزانی که در محیطتوزیع فراوانی دانش، دانش

 اندآموزش ندیده
هاي طراحـی شـده در ایـن مرحلـه در اختیـار      پرسشنامه

یـار آمـوزش   آموزشـی محـیط  آموزانی که در طـرح  دانش
هـا دانـش    آوري داده ندیده بودند قرار گرفت. پس از جمع

معیار نمرات، با اسـتفاده  ها بر حسب میانگین و انحراف آن
ها به چهار معیار از میانگین، دانش آناز فن فاصله انحراف

دسته ضعیف، متوسط، خوب و بسیارخوب تقسیم شد. در 

آموزانی کـه در طـرح   توزیع فراوانی دانش دانش 3جدول 
 باشد.اند، قابل مشاهده می یار شرکت نداشتهمحیط
شـود بیشـترین   جدول مشاهده مـی این گونه که در همان

نفر  217فراوانی مربوط به دسته دانش متوسط، با فراوانی 
درصد) و کمترین فراوانی مربوط به دسـته بسـیار    2/31(

 باشد. درصد) می 2/12نفر ( 85خوب، با فراوانی 
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 محیطی گروه کنترلتوزیع فراوانی دانش زیست -3جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی هادسته

 4/27 4/27 191 9ضعیف، امتیاز زیر 

 6/58 2/31 217 13تا  9متوسط، بین 

 8/87 2/29 203 17تا  13خوب، 

 100 2/12 85 17بسیار خوب، باالتر از 
 084/13میانگین: 393/4انحراف از معیار: 20بیشینه: 0کمینه:

 
آموزان نمونه مورد توزیع فراوانی دانش دانش
 هامطالعه به تفکیک جنسیت آن

آموزان دختر و میان دانشدر این بخش تأثیر دوره در 
دیده و گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفت. پسر آموزش

آموزان نمونه مورد مطالعه به توزیع فراوانی دانش دانش
تفکیک جنسیت، در چهار سطح دانشی ضعیف (کمتر از 

)، نسبتاً خوب (نمره بین 13تا  9)، متوسط (نمره بین 9
)، با توجه به 17) و بسیار خوب (باالتر از 17تا  13

دانش کل نمونه  52/4معیار و انحراف74/13میانگین 
قابل  4مورد مطالعه آورده شده است. نتایج در جدول 

 باشد.مشاهده می

 
 آموزان به تفکیک جنسیتتوزیع فراوانی سطح دانشی دانش -4جدول 

 پسر دختر پسر دختر مجموع گروه آموزش ندیده گروه آموزش دیده آموزانمحیطی دانشسطح دانش زیست
 176 5 102 34 35 ضعیف
 386 16 196 79 95 متوسط

 376 24 192 78 82 نسبتا خوب
 379 4 155 121 99 خوب

 1317 49 645 312 311 مجموع
 74/13میانگین=  52/4انحراف معیار=  20بیشینه=  0کمینه=

 
دهد، در میان نشان می 4گونه که نتایج جدول همان

آموزان با نمره خوب در هر دیده، تعداد دانشگروه آموزش
دو جنسیت داراي بیشترین فراوانی است، اما در پسران 

 باشد، می نفر) 99نفر) بیش از دختران ( 121این تعداد (
دسته، کمترین تعداد مربوط به نمرات چنین در این هم

است.  نفر پسر 34نفر دختر و  35دسته ضعیف با فراوانی 
دهند که گروه آموزش چنین نشان مینتایج جدول هم

آموزان دختر در دسته سطح دانش متوسط با ندیده، دانش
آموزان پسر در سطح دانش نسبتاً نفر و دانش 196فراوانی 

بیشترین فراوانی را در نمونه  نفر، 24خوب با فراوانی 

چنین در این گروه در مورد مطالعه از آن خود کردند. هم
ترتیب کمترین فراوانی آموزان دختر و پسر بهبین دانش

 نفر) بود. 4نفر) و خوب ( 155مربوط به دسته ضعیف (
آموزان نمونه مورد توزیع فراوانی دانش دانش

  هامطالعه به تفکیک مقطع تحصیلی آن
آموزان مقاطع ر این بخش تأثیر دوره در میان دانشد

دیده و گروه کنترل مختلف آموزشی در دو گروه آموزش
آموزان مورد مقایسه قرار گرفت. توزیع فراوانی دانش دانش

نمونه مورد مطالعه به تفکیک در سه مقطع اول و دوم 
دبستان، سوم و چهارم دبستان و پنجم و ششم دبستان 
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)، متوسط (نمره 9در چهار سطح دانشی ضعیف (کمتر از 
) و بسیار 17تا  13)، نسبتاً خوب (نمره بین 13تا  9بین 

و 74/13)، با توجه به میانگین 17خوب (باالتر از 

دانش کل نمونه مورد مطالعه آورده  52/4 معیار انحراف
 باشد.قابل مشاهده می 5در جدول  شده است. نتایج

 
 آموزان به تفکیک جنسیتتوزیع فراوانی سطح دانشی دانش-5جدول 

 آموزانمحیطی دانشسطح دانش زیست

 گروه آموزش ندیده گروه آموزش دیده

اول و دوم  مجموع
 دبستان

سوم و 
چهارم 
 دبستان

پنجم و 
ششم 
 دبستان

اول و دوم 
 دبستان

سوم و 
چهارم 
 دبستان

پنجم و 
ششم 
 دبستان

  56 51 0 26 43 2 ضعیف
  95 90 29 84 86 4 متوسط

  86 100 30 77 54 30 نسبتا خوب
  13 26 120 27 25 171 خوب

  250 267 179 214 208 207 مجموع
 74/13میانگین=  52/4انحراف معیار=    20بیشینه=  0کمینه=

 

دهد، در دسته نشان می 5گونه که نتایج جدول همان
آموزان آموزش دیده، در هریک از مقاطع تحصیلی دانش

اول و دوم دبستان، سوم و چهارم دبستان و پنجم و ششم 
ترتیب بیشترین فراوانی مربوط به دسته خوب دبستان، به

نفر)  84( نفر) و متوسط 86نفر)، متوسط ( 171(
آموزان آموزش ندیده در دسته دانشچنین باشد. هم می

یا همان گروه کنترل در هریک از مقاطع تحصیلی اول و 
دوم دبستان، سوم و چهارم دبستان و پنجم و ششم 

ترتیب بیشترین فراوانی مربوط به دسته خوب دبستان، به

نفر)  95( نفر) و متوسط 100نفر)، نسبتاً خوب ( 120(
 باشد.می

 هاي استنباطیافتهی
 هاي مقایسه میانگینآزمون

 هاي آزمایشی مقایسه میانگین دانش گروه
منظور سنجش تفاوت دانش در این قسمت به

آموزانی یاري دیده و دانشهاي محیطآموزان آموزش دانش
استفاده شد و  tاند از آزمون یاري ندیدهکه آموزش محیط

 آمده است. 6نتایج در جدول 
 

 هاي آزمایشی مقایسه میانگین دانش گروه -6جدول 

 متغیر
 هاي آزمایشیگروه

 tآماره 
داري سطح معنی

 طرفهدو
 آموزش ندیده  آموزش دیده

)629( )696( 
 000/0** 659/5 084/13 478/14 محیطیدانش نسبت به مسائل زیست

 %99اطمینان ** معنی داري با 
 

گردد، گونه که در جدول شماره شش مشاهده میهمان
محیطی آموزان نسبت به مسائل زیستبین دانش دانش

داري در سطح یک درصد میان تفاوت آماري معنی
اند و  یار شرکت داشتهآموزانی که در طرح محیط دانش

آموزان میانگین باالتر دانش دانشگروه کنترل وجود دارد. 
آموزان آموزش ) نسبت به دانش478/14دیده (آموزش

ها ) گویاي تأثیر مثبت این آموزش084/13ندیده (
 باشد. می

آموزان آموزش دیده نسبت مقایسه میانگین دانش دانش
 محیطی بر حسب متغیر جنسیتبه مسائل زیست

منظور سنجش تفاوت دانش در این قسمت به
یار شرکت آموزان دختر و پسري که در طرح محیط دانش
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 باشند.قابل مشاهده می 7استفاده گردید، نتایج در جدول  tمحیطی از آزمون اند نسبت به مسائل زیستداشته
 محیطی بر حسب متغیر جنسیتآموزان آموزش دیده نسبت به مسائل زیستمقایسه میانگین دانش دانش -7جدول 

 متغیر
 جنسیت

 tآماره 
سطح معنی داري 

 دو طرفه
 پسر دختر

)311( )312( 
 052/0 948/1 836/14 128/14 محیطیدانش نسبت به مسائل زیست

گردد، بین دانش مشاهده می 7گونه که در جدول همان
محیطی تفاوت آماري مسائل زیست آموزان نسبت بهدانش
تواند می گردد که این موضوعداري مشاهده نمیمعنی

یار گویاي یکسان عمل نمودن آموزشگران طرح محیط
 نسبت به دانش آموزان دختر و پسر باشد. 

 اط میان گروه آزمایشی و سطح دانشارتب
 آموزان محیطی دانش زیست

آموزان و  دانشمنظور سنجش رابطه میان سطح دانش به
هاي آزمایشی آموزش دیده و آموزش ندیده از آزمون  گروه

قابل مشاهده  8کاي اسکوئر استفاده شد. نتایج در جدول 
 باشند. می

 
 هاي آزمایشی محیطی و گروهارتباط میان دانش زیست -8جدول 

 محیطی سطح دانش زیست
 گروه آزمایشی

 داري معنی آماره کاي اسکوئر
 آموزش ندیده آموزش دیده

 107 71 ضعیف

83/26 **000/0 

 214 174 متوسط
 216 161 نسبتا خوب

 159 223 خوب
 696 629 مجموع
 %99** معنی داري با اطمینان 

 
آموزان در  دانشدهد که شرکت  نشان می 8نتایج جدول 

داري با توزیع  یار، ارتباط معنی دوره آموزشی محیط
یک  زیست در سطحفراوانی دانش آنان در خصوص محیط

آموزانی که در طرح  عبارت دیگر دانشدرصد دارد. به
اند از سطوح دانشی باالتري  یار شرکت داشته محیط

 برخوردارند.
 

 گیريبحث و نتیجه
محیطی،  هاي زیست با توجه به اهمیت بسزاي آموزش

یار در شهر اهواز به اجرا در آمد. با  دوره آموزشی محیط
ها بر  این وجود سنجش میزان تأثیر این قبیل آموزش

نمود. لذا  آموزان ضروري می محیطی دانش دانش زیست

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی دوره آموزشی مذکور به 
گونه که نتایج نشان دادند، میان هماناجرا گذاشته شد. 

محیطی محیطی گروه کنترل و دانش زیستزیست دانش
دار در سطح یک درصد، گروه آزمایش، تفاوت آماري معنی

ها و شود که نشان از تأثیرگذاري آموزشمشاهده می
آموزان دارد. این محیطی دانشارتقاي سطح دانش زیست

ن کاي اسکوئر تأیید ي آزمو چنین، یافتهمطلب را هم
که در  آموزاننماید. نتایج توزیع فراوانی دانش دانش می

ضاوتی ضعیف، متوسط، نسبتاً خوب و خوب قچهار سطح 
آموزانی  بندي شده بودند نشان داد که در میان دانش طبقه

که در دوره آموزشی، آموزش دیده بودند، بیشترین 
آموزانی که  فراوانی مربوط به دسته خوب و در میان دانش

در گروه کنترل قرار داشتند، بیشترین فراوانی مربوط به 



 1395 پاییز ،57شماره                                                                            ترویجی محیط زیست       فصلنامه علمی 
 

55 
 

طبقه متوسط بود. در هر دو گروه جنسی، که از نظر 
بندي شده بودند،  سطح دانشی، در چهار سطح طبقه

تعداد افراد طبقه بسیار خوب بیشترین فراوانی را در میان 
آموزان آموزش دیده به خود اختصاص داد. تمامی  دانش

موارد مذکور، گویاي تأثیرگذاري باالي دوره آموزشی بر 
آموزان دبستان و عدم تبعیض قائل سطح دانش دانش
آموزان دختر و پسر  ها میان دانش شدن در آموزش

رسد با توجه به تأثیرات مثبت این  نظر می لذا به .باشد می
هاي کشور  ها و استان ها، در سایر شهرستان قبیل آموزش

توان نتایج مثبتی از آن را انتظار داشت. با این  نیز می
وجود ضروري است که در کتب درسی مدارس ابتدایی 

محیطی نظر به اهمیت باالي این  محتواي آموزشی زیست
 شود. ع گنجاندهوموض
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