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چکیده
به دلیل افزایش بحرانهای زیست محیطی ،ارتقای آگاهی شهروندان دربارۀ مسائل
محیط زیست و لزوم یادگیری روشهای جدید و مناسب برای حفاظت از محیط زیست از
اهمیتی ویژه برخوردار شده است .از آنجا که دوران کودکی مهمترین و حساسترین دوره
برای یادگیری مفاهیم جدید است ،بنابراین مقطع پیشدبستانی مناسبترین زمان برای
آموزش الفبای محیط زیست به کودکان است .پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح
نگرش ،دانش و مهارت زیست محیطی مربیان پیش دبستانی و آماده سازی آنها برای
آموزش کودکان پیش دبستانی طراحی شده است .پژوهش حاضر از نوع مطالعات
نیمه آزمایشی با چینش پیش آزمون -پس آزمون بدون گروه مقایسه بود .جامعه آماری
پژوهش مربیان پیش دبستانی شهر تهران و حجم نمونه شامل  92مربی بوده است که
بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شده اند .دادهها از طریق سه پرسشنامه
محققساخته سنجش سطح نگرش ،دانش و مهارت گردآوری شده اند .روایی و پایایی هر
سه ابزار از طریق شاخصهای نسبت روایی محتوا ،شاخص روایی محتوا ،ضریب آلفای
کرونباخ و ضریب همبستگی درون طبقاتی بررسی شده است .دادهها با آزمون  tدو نمونه
وابسته و شاخص اندازه اثر در نرم افزار  SPSSتحلیل شده اند .با توجه به نتایج به دست
آمده برگزاری دوره آموزشی موجب بهبود نگرش (،)t=9/21 ،p=0/003 ،Eta2=0/153
ارتقای دانش ( )t=30/39 ،p>0/003 ،Eta2=0/585و افزایش سطح مهارت
( )t=5/35 ،p>0/003 ،Eta2=88/6آزمودنیها شد .نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین
تاثیر دورههای آموزشی روی سطح دانش مربیان بوده است و برگزاری دورههای آموزشی
زیست محیطی برای مربیان پیشدبستانی ضرورت دارد.
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مقدمه و بیان مسئله
رخداد تغییرات جهانی و توسعه صنعتیاقتصادی و شهرنشینی در قرن گذشته باوجود بهبود
سطح زندگی و رفاه اجتماعی ،مشکالتی بیشمار برای محیط زیست انسانی و طبیعی ایجاد کرده
است .بسیاری از این چالشهای زیست محیطی ناشی از نگرشهای غیرمسئوالنه افراد و به تبع آن
رفتارهای غیرهمسو با حفظ و حمایت از محیط زیست بوده است (دانلپ 3و همکاران3221 ،؛
یوجل و مورگیل3228 ،9؛ تور9002 ،1؛ آیواجی و شنل-چوروحلو9002 ،8؛ اوزسِوگیج و آرتون،5
مثابه راه حلی موثر برای پیشگیری از مشکالت زیستمحیطی دانست (چابوک و کاراجوغلو،6
9001؛ اوزون و ساغالم.)9006 ،5
یکی از وظایف اساسی و ضروری جوامع برای دستیابی به توسعه پایدار ،باال بردن سطح آگاهی
و مورد توجه قرار دادن ارزشها در میان افراد جامعه است که تنها با آموزش موثر زیست محیطی و
توانمندسازی جامعه امکان پذیر است (گولر.)9002 ،8
هدف کلی آموزش محیط زیست ،دادن مهارت به افراد برای حفاظت از محیط زیست است.
بنابراین آموزشهای زیست محیطی نه تنها در پی ارتقای دانش است بلکه در بهبود نگرشها و توسعه
مهارت نیز نقشی بسزا دارد (دوغان .)9005 ،2به منظور حفاظت از محیط زیست در برابر اقدامات
افرادی که در آن زندگی میکنند و انتقال یک محیط سالم به نسلهای آینده ،افراد باید از تاثیراتی که
این مسائل بر محیط زیست طبیعی میگذارند ،بیشتر آگاه باشند (کارادومان و ازتورک.)9038 ،30
آموزش محیط زیست ،انسان را از پیامدهای رفتارش در قبال محیط زیست آگاه ساخته و این
آگاهی منجر به تغییر رفتارهای ضد محیط زیستی و حرکت به سوی همراهی و پشتیبانی از طبیعت
میگردد (مظلومیان و نجفزاده .)3128 ،از این رو ،آموزش در زمینۀ مسائل زیست محیطی و حفظ
دنیای پیرامون به یکی از چالشهای مهم کشورهای سراسر دنیا تبدیل شده است (کو 33و لی،
 .)9001محققان بر این باورند که موثرترین روش برای تغییر عادتهای بد مصرف و سبک زندگی،
1. Dunlap
2. Yücel & Morgil
3. Tor
4. Ayvaci & Şenel-Çoruhlu
5. Ozsevgec & Artun
6. Çabuk & Karacaoğlu
7 .Uzun & Sağlam
8. Güler
9. Doğan
10. Karaduman & Öztürk
11. Ko
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که در عین حال به نظر میآید یکی از علل ایجاد مشکالت محیط زیستی باشد ،آموزش است
(یورت 3و همکاران.)9030 ،
آموزش محیط زیست در ایران در سطوح رسمی و غیر رسمی پیشینه ای بیش از  10سال دارد.
با این همه هنوز مشکالت رفتاری بسیاری در مورد حفظ و حمایت از محیط زیست وجود دارد.
شاید یکی از دالیل اصلی عدم ایجاد تغییرات بنیادین رفتاری در میان عامه مردم این باشد که
آموزشها نمیتوانند نهادینه شوند و سایر موضوعات اجتماعی نسبت به حفاظت از محیط زیست
برگزاریهای دورههای آموزش محیط زیست بر سطح نگرش ،دانش و مهارت افراد را تایید میکند.
بردلی 9و همکاران ( )3222سطح دانش و نگرش دانش آموزان دبیرستانی را پیش و پس از شرکت
در دوره آموزشی ده روزه علوم زیست محیطی مورد بررسی قرار داده اند .نتایج این تحقیق حاکی
از آن بود که سطح دانش آزمودنیها پس از پایان دوره  99درصد افزایش یافته است .زمانیمقدم و
سعیدی ( )3129طی تحقیقی با هدف بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر میزان دانش ،نگرش و
مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه  39آموزش و پرورش شهر تهران ،نشان دادند که میان میزان
دانش ،نگرش و مهارت زیست محیطی معلمان در پیش آزمون و پس آزمون اختالف آماری معنادار
وجود دارد .کریمزادگان ( )9035تاثیر آموزش محیط زیست بر سطح دانش زیست محیطی کودکان
پیشدبستانی در شهر رشت را بررسی کرد و نتیجه گرفت که برنامههای آموزشی در افزایش سطح
دانش زیست محیطی و ادراکات محیط زیست کودکان موثرند.
آموزشها میتوانند در کوتاه مدت سطح دانش را ارتقا بخشند اما تغییرات نگرشی و رفتاری به
زمان بیشتری نیازمند است که با تکرارپذیری و تمرین مستمر حاصل میشود (سییِرز 1و همکاران،
 .)3285بنابراین به نظر میرسد که برای نهادینه شدن و اثرگذاری رفتاری ،دوران کودکی و پیش از
هفت سالگی زمانی بسیار مناسب برای آموزشهای زیست محیطی باشد (اوزدمیر .)9005 ،8در این
سنین مربیان و والدین به تدریج اطالعات ضروری را به کودک پیش دبستانی القا میکنند که در
نهایت واکنش کودک پیش دبستانی به جامعه و محیط زیست را تحت تأثیر قرار میدهد .کودکان به
خوبی به ایدههایی که قادر به تعبیر و تفسیر آنها باشند ،پاسخ میدهند .به همین سبب ،به نظر
می رسد کودکان سنین پیش دبستانی عالقه بیشتری به یادگیری دربارۀ محیط زیست داشته باشند.
1. Yurt
2. Bradley
3. Sears
4. Özdemir
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از طریق آموزش زیست محیطی ،کودکان یاد میگیرند به محیط زیست احترام بگذارند و در قبالش
احساس مسئولیت کنند (ویت و کیمپل.)9006 ،3
آنچه برای ارتقای شخصیت و رفتار زیست محیطی اثربخش است ،آموزش مشارکتی و فعال
بهویژه برای کودکان است(اوزدمیر .)9005 ،بدین منظور ،مربیان واجد شرایط و آگاه که الگوهای
الهام بخش کودکان هستند ،مورد نیازند تا از طریق روشهای مناسب یادگیری ،سطح دانش و آگاهی
را در کودکان ارتقا بخشند (موزلی 9و همکاران .)9030 ،به منظور دستیابی به هدف آموزش محیط
همکاران.)9031 ،
باشل 8و همکاران در سال  9035پژوهشی روی  55مربی پیش دبستانی انجام دادند .آنان پس از
 38هفته آموزش نظری و عملی دریافتند که حساسیتهای زیست محیطی مربیان به طور چشمگیری
افزایش یافته است .مطالعات نشان میدهند که معلمان فاقد دانش و آگاهیهای زیست محیطی
نمیتوانند رفتارهایی مناسب از خود نشان دهند و همچنین نمیتوانند حساسیتهای زیست محیطی
کودکان را افزایش دهند (ارول و گِزر .)9006 ،5اوزدمیر ( )9030معتقد است که آموزش محیط
زیست نباید به آموزشهای سنتی زیست محیطی محدود شود بلکه بایستی برای ایجاد فرهنگی
پایدار ،آموزشهای مناسب از طریق مربیان و با روشهای نوین و ملموس به کودکان پیش دبستانی
منتقل شوند .بنابراین ،بسیار مهم است که مربیان دوره پیش دبستان از دانش و مفاهیم پایه
محیط زیست برخوردار و به اهمیت توسعه دانش محیط زیست در سنین اولیه کودکی آگاه باشند
(سالی 6و همکاران.)9035 ،
در این تحقیق بنابر ضرورت موضوعی ،سطح دانش ،نگرش و مهارتهای زیست محیطی مربیان
پیش دبستان در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است .تحقیقات بسیار در زمینه بررسی دانش،
نگرش و رفتارهای محیط زیست در کشورمان انجام شده است (صالحی و همکاران3128 ،؛ بهرهبر
و همکاران3129 ،؛ زمانیمقدم و سعیدی3129 ،؛ عبداللهی و صادقی3123 ،؛ صنایع گلدوز و
همکاران3182 ،؛ وسکوئی اشکوری و الهیجانیان3182 ،؛ سیگارچیان تقیزاده و همکاران3129 ،؛
صالحیعمران و آقا محمدی3188 ،؛ میردامادی و همکاران )3182،ولی تحقیقات مذکور به بررسی
1. Witt & Kimple
2. Moseley
3. Uzun
4. Başal
5. Erol & Gezer
6. Sali
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نگرش ،دانش ،آگاهی و رفتارهای زیست محیطی دانشجویان ،معلمان و دانش آموزان در سطح
ابتدایی و متوسطه پرداخته اند .اما آنچه اهمیت این تحقیق را مشخص میکند ،بررسیهای انجام شده
پیش و پس از ارائه آموزشهای زیست محیطی به مربیان پیش دبستانی است .آموزشهای موردنظر
بهمنظور ارتقای دانش ،آگاهی و حساسیتهای زیست محیطی مربیان و همچنین از طریق انواع
روشهای آموزشی و تسهیلگری زیست محیطی برای کودکان پیش دبستان ارائه شده اند و در
نهایت تاثیرپذیری آموزشها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
هدف اصلی این پژوهش بررسی سطح نگرش ،دانش و مهارت زیست محیطی مربیان
پیشدبستانی شهر تهران بوده است.
سؤاالت پژوهش
 .3مربیان پیش دبستانی چه نوع نگرشی نسبت به محیط زیست دارند؟
 .9دانش زیست محیطی مربیان پیش دبستانی تا چه اندازه است؟
 .1مهارت زیست محیطی مربیان پیش دبستانی تا چه اندازه است؟
 .8آیا سطح دانش ،نگرش و مهارت زیست محیطی مربیان پیش دبستانی پیش و پس از شرکت
در دورههای آموزشی متفاوت است؟
تعریف اصالحات و واژگان
دانش زیست محیطی

تعریف مفهومی :دانش محیط زیست عبارت است از توانایی افراد برای درک و ارزیابی تاثیر
جامعه بر اکوسیستم .این دانش با شناسایی مشکالت زیست محیطی و نیز درک ریشهها ،مفاهیم و
پیامدهای مشکالت مذکور مشخص میشود (گامبرو و سِویتزکی)3226 ،3
تعریف عملیاتی :نمرهای است که مربیان پیش دبستانی از طریق پاسخ به سؤاالت پرسشنامه در
مورد اطالعات و دانش آنان درباره محیط زیست بهدست میآورند.

1. Gambro & Switzky
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نگرش زیست محیطی

تعریف مفهومی :نگرش عبارت است از احساسات کلی نسبت به بوم شناسی و محیط زیست،
احساسات و نگرانی برای مسائل محیطی ویژه و احساسات در زمینه اقدام برای حل مشکالت
محیطی (پییِر 3و همکاران.)9005 ،
تعریف عملیاتی :نمرهای است که مربیان پیش دبستانی از طریق پاسخ به سؤاالت پرسشنامه
درمورد باورها ،احساسات و نگرانیهای آنان در زمینه محیط زیست و مسائل آن به دست می آورند.
تعریف مفهومی :آمادگی و گرایش به اقدام عملی در جهت بهبود مسائل زیست محیطی
(صالحیعمران و آقا محمدی)3185 ،
تعریف عملیاتی :نمره ای است که مربیان پیش دبستانی از طریق پاسخ به سؤاالت پرسشنامه
درمورد اقدامات و فعالیتهای آنان در زمینۀ حل مسائل محیط زیست به دست می آورند.
روش شناسی
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با چینش پیش آزمون -پس آزمون بدون گروه
مقایسه است .به دلیل اینکه مطالعه حاضر اولین گام در ارزشیابی تأثیر مداخله طراحی شده میباشد
(رفیعی و همکاران ،)3185 ،بنابراین از این نوع چینش استفاده شده است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل مربیان کودکان پیش دبستانی شهر تهران است .حجم نمونه شامل
 92مربی است که به صورت نمونهگیری دردسترس انتخاب شده اند.
ابزارهای پژوهش
برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از سه پرسشنامه استفاده شده است .برای طراحی این سه
پرسشنامه با توجه به بستههای آموزشی طراحی شده و همچنین ابعاد مختلف مرتبط به
محیط زیست از ده کارشناس این حوزه نظرخواهی شده است .برای این منظور پس از مشخص
شدن مجموعه سؤاالت مرتبط به سطح نگرش ،دانش و مهارت ،روایی محتوایی سؤاالت با دو
شاخص روایی محتوا 9و نسبت روایی محتوا 1مورد ارزشیابی قرار گرفته است .برای تصمیمگیری
1. Pe’er
)2. Content validity index (CVI
)3. Content validity ratio (CVR
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دربارۀ پذیرش یا رد سؤاالت ،از نقطه برش الوشه 3بهرهگیری شده است .با توجه به اینکه ده
کارشناس ابزارهای آزمون را ارزیابی کرده اند ،نقطه برش قابل قبول برای دو شاخص روایی محتوا
برابر  0/69است (حاجیزاده و اصغری.)3120 ،
الف) پرسشنامه سنجش سطح نگرش :این ابزار مشتمل بر  38سؤال با پاسخهای پنج گزینهای
(کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) است .حداقل نمره حاصل از ابزار  38و حداکثر آن  50است .هرچه
نمره آزمودنی باالتر باشد ،نگرشی مثبتتر نسبت به محیط و مسائل مرتبط به آن خواهد داشت.
پذیرش قرار گرفته است .همسانی درونی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/609و
ثبات ابزار طی زمان با استفاده از ضریب همبستگی درون طبقاتی 9برابر  0/665به دست آمده که
نشان دهنده پایایی قابل قبول ابزار بوده است .با توجه به اینکه این ابزار فاقد نقطه برش برای
سطحبندی سطح نگرش آزمودنیها بوده ،برای سطحبندی نمره نهایی پاسخدهندگان از روش منطق
 95درصد ریاضی استفاده شده است (کافتانجیوا .)9030 ،1بر اساس این منطق طبق مراحل زیر نمره
آزمودنیها به چهار طبقه تقسیم بندی میشود )3 :کسر حداقل نمره ممکن از حداکثر نمره ممکن
ابزار؛  )9تقسیم نتیجه حاصل از مرحله اول بر عدد  8که نتیجه آن حدود دستهها یا فاصله طبقاتی
است؛  )1با توجه به حداقل نمره ممکن ابزار ،فاصله طبقات به این اعداد اضافه میشود تا در
نهایت  8دسته به دست آید .با توجه به مراحل تشریح شده ،چهار طبقه برای سطح نگرش
آزمودنیها مشخص شده است :خیلی پایین :نمره  38الی 98؛ پایین :نمره  92الی 89؛ متوسط :نمره
 81الی 56؛ باال :نمره  55الی .50
ب) پرسشنامه سنجش سطح دانش :این ابزار  38سؤالی دارای پاسخهایی از طیف لیکرت با
نمره بندی ( 1کامالً میدانم) تا صفر (اندکی میدانم) بود .حداقل نمره حاصل از ابزار صفر ( )0و
حداکثر آن  89است .هر چه نمره آزمودنی باالتر باشد ،از سطح دانش باالتری در زمینه محیط
زیست و مسائل مرتبط به آن برخوردار خواهد بود .با توجه به نتایج حاصل از بررسی روایی
محتوا ،هر  38سؤال مورد بررسی تأیید شده است .همسانی درونی ابزار با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ برابر  0/883و ثبات ابزار طی زمان با استفاده از ضریب همبستگی درون طبقاتی برابر
 0/593به دست آمده که نشان دهنده پایایی قابل قبول ابزار بوده است .با توجه به اینکه این ابزار
1. Lawshe cut-off point
)2. Intra-class correlation coefficient (ICC
3. Kaftandjieva
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فاقد نقطه برش برای سطحبندی سطح دانش آزمودنیهاست ،برای سطح بندی نمره نهایی
پاسخدهندگان از روش منطق  95درصد ریاضی استفاده شده است (کافتانجیوا .)9030 ،طبق
توضیحات ارائه شده دربارۀ ابزار سنجش نگرش ،چهار طبقه برای سطح دانش آزمودنیها مشخص
شده است :بسیار-پایین :نمره  0الی 30/5؛ پایین :نمره  30/6الی 93؛ متوسط :نمره  93/3الی 13/5؛
باال :نمره  13/6الی .89
ج) پرسشنامه سنجش سطح مهارت :این ابزار دارای  38سؤال با پاسخهایی از طیف لیکرت با
حداکثر آن  89است .هر چه نمره آزمودنی باالتر باشد ،از سطح مهارت باالتری در زمینه
محیط زیست و مسائل مرتبط به آن برخوردار خواهد بود .با توجه به نتایج حاصل از بررسی روایی
محتوا ،هر  38سؤال مورد بررسی تأیید شده است .همسانی درونی ابزار با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ برابر  0/253و ثبات ابزار طی زمان با استفاده از ضریب همبستگی درون طبقاتی برابر
 0/518به دست آمده که نشان دهندۀ پایایی قابل قبول ابزار بوده است .با توجه به مشابهت
نمرهگذاری ابزار سنجش مهارت با ابزار سنجش دانش ،برای سطحبندی نمره کسب شده از روش
استفاده شده برای ابزار سنجش سطح دانش استفاده و سطح مهارت آزمودنیها به چهار دسته
تقسیمبندی شده است.
روش اجرا
محتوای بسته آموزشی پس از نیازسنجیهای اولیه و تدوین سرفصلهای آموزش آماده شد.
آموزش طی هشت جلسه به مدت دو ساعت در قالب دو واحد درسی و به صورت کارگاهی ارائه
شده است .پیش از شروع دوره و همچنین یک هفته پس از پایان دوره آموزشی ،وضعیت نگرش،
دانش و مهارت آزمودنیها در زمینۀ محیط زیست و مباحث مرتبط مورد سنجش قرار گرفته است.
روش تجزیه و تحلیل
برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای توصیفی و آزمون  tدو نمونه وابسته استفاده شده
است .سطح معناداری برای بررسی یافتههای استنباطی  0/05در نظر گرفته شده است .دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSSتحلیل شده اند.
یافتههای پژوهش
میانگین سن مربیان شرکت کننده در دورۀ آموزشی برابر  18سال (با انحراف معیار  )6/1با
حداقل  95و حداکثر  50سال بود .حدود  65/5درصد مربیان متأهل و بقیه مجرد بودند .بیشترین
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درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیالت لیسانس ( 59/8درصد) و کمترین آن ( )1/8به سطح
تحصیالت دیپلم اختصاص داشت .در حدود  31/8درصد نمونه مورد بررسی دارای سابقه کار کمتر
از یک سال 30/1 ،درصد سابقه کار میان یک تا دو سال 30/1 ،درصد دارای سابقه کار میان سه تا 5
سال و  65/5درصد سابقه کار بیشتر از  5سال در مقطع پیش دبستانی بودند.
الف) بررسی نگرش مربیان نسبت به محیط زیست و مسائل مرتبط به آن
پیش از برگزاری دوره آموزشی در حدود  65/6درصد نمونه نگرش باال 98/3 ،درصد نگرشی
حدود  86/9درصد نگرش باال و  31/8درصد نگرشی متوسط نسبت به محیط زیست و مسائل
مرتبط به آن داشته اند (نمودار .)3

نمودار  :7وضعیت نگرش آزمودنیهای مورد بررسی نسبت به محیط زیست و مسائل مرتبط به آن پیش و پس از آموزش

ب) بررسی سطح دانش مربیان در زمینۀ محیط زیست و مسائل مرتبط به آن
پیش از برگزاری دوره آموزشی در حدود  83/1درصد دانشی در سطح پایین تا خیلی پایین،
 15/2درصد در سطح متوسط و  90/5درصد در سطح باال و پس از دوره آموزشی  1/8درصد
دانشی در سطح پایین 30/1 ،درصد در سطح متوسط و  86/1درصد دانشی در سطح باال در زمینۀ
محیط زیست و مسائل مرتبط به آن داشته اند (نمودار .)9
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ج) بررسی سطح مهارت مربیان در زمینۀ محیط زیست و مسائل مرتبط به آن
پیش از برگزاری دوره آموزشی در حدود  90/6مهارتی در سطح پایین تا خیلی پایین15/8 ،
درصد در سطح متوسط و  83/5درصد در سطح باال و پس از دوره آموزشی  1/8درصد مهارتی
در سطح پایین 35/9 ،درصد در سطح متوسط و  52/8درصد مهارتی در سطح باال در زمینۀ محیط
زیست و مسائل مرتبط به آن داشته اند (نمودار .)1

نمودار  :3سطح مهارت آزمودنیهای مورد بررسی در زمینۀ محیط زیست و مسائل مرتبط به آن
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بررسی میزان اثربخشی دوره آموزشی برگزار شده بر وضعیت نگرش ،سطح دانش و مهارت
شرکتکنندگان
جدول  :7اثر آموزش واحد درسی "آموزش محیط زیست" بر تغییر نگرش آزمودنیها
متغیر

نگرش

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

پیش از آموزش

61/52

8/85

0/2

پس از آموزش

65/18

9/66

0/82

آماره t

مقدار احتمال

1/21

0/003

مجذور

توان آزمون

اتا
نگرش

0/153

0/266

 61/52و پس از مداخله برابر  65/18بوده است .نتایج این آزمون نشان داده که میان وضعیت
نگرش نمونه مورد بررسی نسبت به محیط زیست ،پیش و پس از آموزش تفاوت آماری معنادار
وجود دارد ( .)p=0/003با توجه به ضریب مجذور اتا مشخص شده که در حدود  15/3درصد از
تغییرات ایجاد شده در سطح نگرش نمونه مورد بررسی به دلیل محتوای آموزش صورت گرفته
است (جدول .)3
جدول  :1اثر آموزش واحد درسی "آموزش محیط زیست" بر تغییر سطح دانش آزمودنیها
متغیر

نگرش

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

پیش از آموزش

91/01

8/85

3/68

پس از آموزش

12/81

1/65

0/558

آماره t

مقدار احتمال

30/39

کمتر از 0/003

مجذور

توان آزمون

اتا
دانش

0/585

3

با توجه به نتایج آزمون  tدو نمونه وابسته ،میانگین نمره سطح دانش آزمودنیها پیش از آموزش
برابر  91/01و پس از آموزش برابر  12/81بوده است .نتایج این آزمون نشان داده که میان سطح
دانش نمونه مورد بررسی در زمینۀ مباحث مرتبط به محیط زیست ،پیش و پس از آموزش تفاوت
آماری معنادار وجود دارد ( .)p>0/003با توجه به ضریب مجذور اتا مشخص شده که در حدود
 58/5درصد از تغییرات ایجاد شده در سطح دانش نمونه مورد بررسی به دلیل محتوای آموزش
صورت گرفته است (جدول .)9
جدول  :3اثر آموزش واحد درسی "آموزش محیط زیست" بر تغییر سطح مهارت آزمودنیها
متغیر

نگرش

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

پیش از آموزش

10/01

2/81

0/55

پس از آموزش

12

8/39

0/56

آماره t

مقدار احتمال

5/35

کمتر از 0/003

مجذور

توان آزمون

اتا
مهارت

88/6

0/220
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با توجه به نتایج آزمون  tدو نمونه وابسته ،میانگین نمره سطح مهارت آزمودنیها پیش از
آموزش برابر  10/01و پس از مداخله برابر  12بوده است .نتایج این آزمون نشان داده که میان
سطح مهارت نمونه مورد بررسی در زمینۀ مباحث مرتبط به محیط زیست ،پیش و پس از آموزش
تفاوت آماری معنادار وجود دارد ( .)p>0/003با توجه به ضریب مجذور اتا مشخص شده که در
حدود  88/6درصد از تغییرات ایجاد شده در سطح مهارت نمونه مورد بررسی به دلیل محتوا و
شیوه آموزش صورت گرفته است (جدول .)1
در پژوهش حاضر ،سطح نگرش ،دانش و مهارت زیست محیطی مربیان پیش دبستانی و تاثیر
برگزاری دورههای آموزش محیط زیست بر ارتقای متغیرهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج یافتههای تحقیق حاکی از آن بود که پیش از برگزاری دوره آموزشی  65/5درصد مربیان
نگرش باالیی نسبت به مسائل زیست محیطی دارند .در حالی که  83/5از سطح مهارت باال و تنها
 90/5از سطح دانش باال برخوردار بودند.
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،بسیاری از چالشهای زیست محیطی ناشی از نگرشهای
غیرمسئوالنه افراد و به تبع آن رفتارهای غیر محیط زیستی شان است(دانلپ و همکاران3221 ،؛
یوجل و مورگیل3228 ،؛ تور9002 ،؛ آی واجی و شنل-چوروحلو9002 ،؛ اوزسوگیج و آرتون،
 .)9039خوشبختانه سطح باالتر از  50درصدی نگرش همسو با محیط زیست مربیان نقطه عطفی
در تغییرات رفتاری و عملکرد مثبت آنان است .همچنین افزایش  90/5درصدی سطح نگرش
مربیان پس از آموزشها تایید میکند که آموزش و پرورش فرایندی برای تغییر نگرش است (چابوک
و کاراجوغلو9001 ،؛ اوزون و ساغالم )9006 ،و میتواند کیفیت نگرشها و قطعیت آنها را بهبود
بخشد .باال بودن سطح نگرش مربیان پیش دبستانی پیش از آموزشها احتماالً دالیل گوناگون دارد.
چالشهای زیست محیطی پیرامون که به روشهای متفاوت اطالع رسانی میشوند (کو و لی،)9001 ،
آموزشهای عمومی زیست محیطی که انسان را از پیامدهای رفتارش در قبال محیط زیست آگاه
میسازند (مظلومیان و نجف زاده ،)3128 ،آسیب پذیری کودکان که مربیان به آن حساس اند زیرا
مشکالت زیست محیطی میتوانند به کودکان آسیب جدی وارد سازند و ماهیت آموزشی و
حساسیت شغلی مربیان از عواملی هستند که میتوانند در باال بودن سطح نگرش آنها نقشی مثبت
داشته باشند.
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در ضمن نتایج این پژوهش نشان داد که باوجود باال بودن سطح نگرش ،آزمودنیها از سطح
دانش پایینی برخوردارند .این نتایج با یافتههای پژوهشهای محققان دیگر مطابقت دارد.
صالحیعمران و آقا محمدی( )3185نتیجه گرفتند که بیش از  50درصد معلمان آموزش دورۀ
ابتدایی از نگرشی کامالً موافق یا موافق نسبت به رفتارهای مناسب زیست محیطی برخوردارند،
درحالی که سطح دانش آنها درباره محیط زیست متوسط بوده است .همچنین یافتههای سادیک و
سادیک )9038( 3حاکی از آن بود که معلمان از سطح دانش متوسطی در زمینۀ مسائل
رفتارهای زیست محیطی آنها پایین است .دانش به منزله یک ضرورت برای انجام دادن موفقیتآمیز
فعالیتها به شمار می آید و در سطوح باالتر نیز مورد نیاز است .در نتیجه هر چه سطح دانش و
اطالعات باالتر باشد ،در چگونگی حل مسائل محیط زیست به کار خواهد آمد و کمبود یا فقدان
آن در حکم مانع اساسی برای رفتارهای مثبت زیست محیطی است .اگرچه رفتار انسان متأثر از
مجموعه ای پیچیده از عوامل است ولی بخش اساسی این رفتار را نگرش فرد نسبت به محیط
زیست تعیین میکند که آن نیز به نوبه خود متأثر از دانش و اطالعات فرد است(صالحیعمران و
آقامحمدی .)3185 ،پایین بودن سطح دانش و آگاهی زیست محیطی افراد ممکن است به سبب
عدم اجرای دورههای آموزشی محیط زیست یا عدم شرکت آنها در این دورهها به دلیل اجباری
نبودن دورههای مذکور باشد .گامبرو و سِویتزکی ( )3226معتقدند که پایین بودن سطح دانش
آزمودنیها میتواند ناشی از آموزش ناکارآمد مسائل زیست محیطی و غیر اجباری بودن این امر در
برنامه آموزشی مدارس باشد.
افزایش  36/08درصدی دانش مربیان پس از آموزشها نمایانگر موثر بودن آموزشها بوده است.
ضمن اینکه اگر آموزشها از مدت زمان و تنوع بیشتر برخوردار باشند ،در دراز مدت افزایش سطح
آگاهی مربیان را به همراه خواهند داشت .بسیار مهم است که مربیان دوره پیش دبستان از دانش و
مفاهیم پایه زیست محیطی برخوردار باشند و به اهمیت توسعه دانش محیط زیستی در سنین اولیه
کودکی آگاه باشند (سالی و همکاران .)9035 ،آگاه بودن مربیان از نظام بومسازگان و همچنین
روشهای انتقال این دانش به کودکان فرصت آزمون و خطا را کاهش میدهد .باوجود آنکه محیط
زیست موضوعی عمومی است و اکثریت عامه به سادگی در مورد آن به قضاوت میپردازند،

1. Sadik, F., & Sadik, S.
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توانمندسازی مربیان به روش درست و علمی میتواند احتمال انتقال اشتباه و روشهای نادرست
ارائه دانش زیست محیطی به کودکان را تا حد زیادی کاهش دهد.
افزایش  8/28درصدی مهارت مربیان نمایانگر این است که آنها روشهای آموزش محیط زیست
را قبالً نیاموخته اند .مربیان با روشهای گوناگون آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی آشنایی
دارند ،اما به ریزهکاریهای آموزش محیط زیست آگاه نیستند .روشهای درک مستقیم و تجربی
آموزش محیط زیست برای کودکان احتماالً مربیان را به حرکت و چالش بیشتری وا میدارد.
را طرفدار محیط زیست میدانند ،اما بر اساس نگرشهای مثبت خود رفتارهای مثبت در زمینه حفظ
محیط زیست نشان نمیدهند ،احتماالً این است که فرد در موقعیتی قرار میگیرد که میان منافع
شخصی کوتاه مدت و منافع جمعی بلندمدت او تعارض پیش میآید .هنوز ناآگاهی
قابل مالحظهای در زمینۀ ارتباط میان فعالیتهای انسان و محیط زیست وجود دارد .دلیل این امر
ممکن است نادرستی و ناکافی بودن اطالعات ،داشتن نگرشهای نادرست به محیط زیست ،عدم
مسئولیت در قبال محیط زیست و بسیاری از عوامل دیگر باشد .شاید یکی از دالیل اصلی
رفتارهای ناصحیح زیست محیطی ،عدم ایجاد تغییرات بنیادین رفتاری در میان عامه مردم باشد و
اینکه آموزشها نمیتوانند نهادینه شوند و سایر موضوعات اجتماعی نسبت به حفاظت از محیط
زیست اولویت بیشتری دارند (صنایعگلدوز و همکاران.)3182 ،
نتایج پژوهش حاضر ،اثربخش بودن دورههای آموزش محیط زیست بر سطح نگرش ،دانش و
مهارت مربیان را تایید کرده است .یافتههای تحقیق زمانیمقدم و سعیدی ( )3129نشان داده که
آموزش محیط زیست بر ارتقای نگرش ،دانش و مهارت زیست محیطی تاثیری مثبت و معنادار
میگذارد .به منظور آموزش مناسب و مشارکتی ،مربیان واجد شرایط و آگاه که الگوهای الهامبخش
کودکان هستند ،مورد نیازند که از طریق روشهای مناسب یادگیری ،سطح دانش و آگاهی را در
کودکان ارتقا بخشند (موزلی و همکاران .)9030 ،به منظور دستیابی به هدف آموزش محیط زیست
برای کودکان ،ابتدا باید مربیان به دانش ،نگرش و مهارت درخور دست یابند (اوزون و همکاران،
 .)9031پژوهش حاضر همچنین تایید کرد که گنجاندن برنامههای آموزشی زیست محیطی برای
مربیان پیش دبستانی امری الزامی است.
در پایان با توجه به نتایج این پژوهش و یافتههای سایر پژوهشها در زمینۀ اهمیت ارتقای
نگرش ،دانش و مهارت زیست محیطی مربیان پیش دبستانی ،پیشنهاد میشود که برنامهریزی منظم
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و منسجمی برای برگزاری دورههای آموزشی زیست محیطی و الزام شرکت مربیان در این دورهها
به عمل آید .همچنین پیشنهاد میشود که پس از پایان هر دوره میزان تاثیر دورههای برگزار شده در
باال بردن دانش و مهارتهای زیست محیطی مربیان بررسی شود تا نقاط قوت و ضعف این دورهها
شناسایی شود و برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدامات موثر به عمل آید .برای ترغیب
و تشویق مربیان جهت شرکت در دورههای آموزش محیط زیست و مشارکت فعال آنها در طول
دورۀ آموزش ،پیشنهاد میشود که از مشوقها و انگیزانندههای موثر بهرهگیری شود تا مربیان عالوه
سفیران آینده مدیریت و برنامهریزی کشورند ،لذا آموزش و پرورش مناسب برای درونی کردن
ارزشهای زیست محیطی و نهادینهسازی فرهنگ همسو با محیط زیست در آنها ضروری است.
دراین راستا و برای دستیابی به این مهم همکاری تنگاتنگ وزارت آموزش و پرورش ،سازمان
حفاظت محیط زیست ،سازمان صدا و سیما و سایر نهادهایی که در سهولت بخشیدن و
توانمندسازی آموزش و پرورش کشور نقش دارند ،ضروری است.
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