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   89بهار ، یک، شماره دوازدهممحیط زیست ، دوره  تکنولوژیعلوم و 
  

  متوسطه شهر تهران بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره
  از حفاظت محیط زیست 

  
   1 مهدی میردامادی

  2 عباسعلی باقری ورکانه
  *3سمیه اسمعیلی

  
  5/4/87:شتاریخ پذیر  20/9/86:تاریخ دریافت

                                    

  چكيده 
مـی   محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان بستر توسعه پایدار، پشتوانه حیات طبیعی و میراث فرهنگی جامعه انسـانی بـه شـمار   

موجبـات فشـار    ضرورت دسترسی به خدمت های شغل جایگزین، کمبود منابع و فقدان الگوی کارآمـد توسـعه   فزاینده جمعیت، رشد .روند
منابع طبیعی به عنوان یک معضـل   تخریب محیط زیست و هامروز . گشته استطبیعی تجدید شونده محیط زیست و منابع  بیش از حد بر

روند تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کشـور مـا هـم از    و البته  جهانی فکر برنامه ریزان و سیاست گذاران را به خود جلب نموده است،
آموزش یک سرمایه گذاری پر بازده در فرآیند توسعه به ویژه توسعه پایدار به حساب می آیـد   این کهبا توجه به . مستثنی نیست این قاعده

 منابع طبیعـی تجدیـد شـونده یکـی از عوامـل تسـریع       محیط زیست و بو از طرفی برای ایجاد تغییر و تحول به منظور جلوگیری از تخری
لذا این امر زمانی تحقق می یابد که آموزش متناسـب بـا میـزان آگـاهی و      ،ویژه آموزش دانش آموزان استآموزش عمومی به  کننده مهم،

به همین منظور این تحقیق به بررسی میـزان آگـاهی دانـش آمـوزان دوره     . منطبق با شرایط خاص، همراه با بازدهی و کارآیی معقول باشد
دانش آمـوز در دوره متوسـطه دارد کـه     470000شهر تهران بیش از . رداخته استمتوسطه شهر تهران از محیط زیست و حفاظت از آن پ

و همبسـتگی   ،تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بـه روش توصـیفی  . نفر از دانش آموزان آن دوره می باشد 480جمعیت مورد مطالعه شامل 
  SPSSشنامه و تجزیه و تحلیـل داده بـه وسـیله نـرم افـزار      می باشد و شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرس علی، ارتباطی

   .صورت گرفته است
نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای مستقل سن، تحصیالت پدر، تحصیالت مـادر، اسـتفاده از برنامـه هـای     

های زیست محیطـی و مطالعـه مقـاالت زیسـت      رادیویی، استفاده از برنامه های تلویزیونی، دسترسی به جنگل و فضای سبز، مطالعه کتاب
نشانگر آن است که بین متغیرهای مـذکور رابطـه معنـی داری     محیطی با متغیر وابسته میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست

                                                 
  واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمیمنابع طبیعی ترویج و آموزش  دانشیار گروه -1
  واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی، ترویج و آموزش کشاورزی -کشاورزیارشد مهندسی  کارشناس -2
 )مسئول مکاتبات(* المی، واحد علوم و تحقیقات تهرانتوسعه کشاورزی، دانشگاه آزاد اس -دانشجوی دکتری مهندسی کشاورزی -3
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وایـت نـی حـاکی از     نتایج حاصل از تاثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق آزمون های کروسکال والیس و من .وجود دارد
کالس های آموزشی و  های مرتبط، شرکت در طریقه کسب اطالعات، استفاده از مجالت، شرکت در فعالیت متغیرهای مستقل آن است که

ولـی متغیرهـای جنسـیت،    . ستهای زیست محیطی بر میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست تاثیر داشته ا عضویت در تشکل
، منطقه تحصیلی دانش آموزان، عضویت در نوع تشکل دانش آموزی و عضویت یا عدم عضـویت در  ارخانوبعد شته تحصیلی، لی، رتحصی پایه

نتایج حاصل از تاثیر جمعـی متغیرهـای    .های دانش آموزی تاثیری بر میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست نداشته اند تشکل
انش آموزان به محیط زیست از طریق رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشـانگر آن اسـت   د آگاهیمتغیر وابسته میزان  برستقل م

محـیط   که متغیرهای مطالعه کتاب های زیست محیطی و مقاالت زیست محیطی تاثیرات مثبتی بر میزان آگاهی دانش آموزان نسـبت بـه  
  .زیست داشته اند

  

  .زان آگاهی، حفاظت محیط زیستدانش آموزان دوره متوسطه، می :واژه های کلیدی
  

  مقدمه
زمین برای بشر همواره سرشار از منابع بی پایان جلوه 

نمود و انسان خود را در بهره برداری هرچه بیشتر از طبیعت می 
مجاز می شمرد، اما طولی نکشید که اثرات استفاده نادرست از 

تخریب جنگل ها، فرسایش . )2و  1( محیط زیست آشکار گشت
های کشاورزی، تهی  پیشروی کویر، محدود شدن زمین خاک،

انقراض گونه های گیاهی و جانوری،  ی،شدن دریاها از ذخایر آب
گرم شدن زمین و  ودگی هوا و آب، آلودگی های صوتی،آل

چندین و چند معضل دیگر تاوان عملکرد نسنجیده بشر در 
جهان هرگز « Shaferه با طبیعت است، چرا که به گفته رابط

بنابراین محیط  ).3(» ر برابر نادانی گذشت نشان نمی دهدد
چالش های  زیست و حفاظت از آن مطمئناً یکی از موضوعات و

و ) 4(سوم می باشد  ۀهزار مورد توجه جوامع بشری در آستانه
نیاز به ترین دغدغه انسان با توجه  شاید بتوان گفت بزرگ

اً برای حل مطمئن .شدیدش به توسعه و تولید بیشتر می باشد
مشکالت زیست محیطی یکی از اساسی ترین امور افزایش 

اطالعات است که این مهم مانند امور دیگر نیاز به  آگاهی و
اگر شهروندان از عواقب عملکردشان بر محیط  .آموزش دارد

د نتر رفتار خواه زیست آگاه باشند بسیار پسندیده و مناسب
یست بلکه در اکثر امور نه تنها در آموزش محیط ز. )6و  5( کرد

ارزشمند دیگر، اقدام به آموزش در دوران کودکی و نوجوانی که 
راد و ــزمان رشد و تحصیل دانش آموزان است نسبت به اف

زیرا نخست  ،دوران های دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است
آنان بیش  ،کودکان و نوجوانان بزرگترین گروه انسانی اند این که

 ضمن آن. )7( عیت جهان را تشکیل می دهندکل جم %30از 
 و %50 حال توسعه به برخی کشورهای در که این نسبت در

آنان هم نسل بعد را تشکیل می  ،که دوم آن. می رسد نیز بیشتر
دهند و هم مسئولیت ارتباط نسل حاضر با نسل های آینده را 

کودکان در برابر انواع آلودگی های زیست  این کهسوم . دارند
چهارم سطح باالی دریافت و یادگیری . ندترحیطی آسیب پذیرم

که آنان مطالب را  طوریه ب ،در سنین کودکی و نوجوانی است
برای آموزش مناسب  ).9و  8( تر و بیشتر فرا می گیرند سریع

دانش آموزان در زمینه محیط زیست می بایست ابتدا وضعیت 
ها را طراحی  وزشاساس آن آم ها را بدانیم و بر آگاهی فعلی آن

این تحقیق نیز قصد دارد به سنجش این . )10( یمیو اجرا نما
و مطالعه نقش  آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

  . بپردازد عوامل بیرون از مدرسه در میزان آگاهی آنان
  

  سوابق تحقیق
متأسفانه در مورد آموزش محیط زیست به طور اعم و 

آموزان و بررسی میزان  انشآموزش محیط زیست برای د
به طور اخص مطالعات و تحقیقات بسیار اندکی آن ها  آگاهی

در این بخش مختصری از  .)11( صورت پذیرفته است
مطالعات، پژوهش ها و طرح های تحقیقاتی که در رابطه با 

  . انجام شده آورده می شود ،موضوع
ارزیابی وضعیت « در طرح ی، احمد و همکارانببادکو −

ی آموزگاران مقطع دبستان شاغل در مناطق آگاه
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 203                                                                                                        ...   بررسی میزان آگاهی دانش آموزان            

 
با  1379در سال » مختلف آموزش و پرورش شهر تهران

ارزیابی وضعیت موجود آگاهی های زیست هدف 
 2002، جامعه آماری که شامل محیطی آموزگاران

مقطع ابتدایی در  15و 13 ،6 ،5 ،3 قدر مناط آموزگار
زیر ایج نتبه ، بودشاغل در آموزش و پرورش شهر تهران 

بیشتر افراد با آگاهی زیست محیطی باال را : نددست یافت
نزدیک به نیمی از پاسخ  .ادندمردان تشکیل می د

با افزایش میزان تحصیالت،  بوده و دهندگان لیسانس
 .باال رفته استآنان نیز میزان آگاهی زیست محیطی 

پاسخگویان رشته تجربی در مقایسه با دیگر رشته ها 
از آنجا  و زیست محیطی باالتری داشتند میزان آگاهی

که درصد زیادی از پاسخگویان مطالعات عمومی کمتری 
در این زمینه داشته اند، بنابراین اطالع رسانی از طریق 

چون  .آنقدر سودمند باشد ستکتاب و مجالت نمی توان
درصد زیادی از آموزگاران اوقات فراغت خود را به 

این رسانه جمعی نقش  ،ندنارتماشای تلویزیون می گذ
به  د،می نمایبه سزایی در افزایش آگاهی آموزگاران ایفا 

بهترین روش آموزش محیط زیست در  %8/73که  طوری
 پاسخو  ده بودنجامعه را رادیو و تلویزیون دانست

دهندگان مشکل اساسی محیط زیست در کشور را بی 
 %90بیش از . اطالعی و ناآگاهی مردم مطرح نموده اند

از افراد بر اهمیت آموزش های زیست محیطی در 
آموزگاران علت که  ضمن این .شتندتأکید دانیز مدارس 

انجام شده را  یاساسی نارضایتی از فعالیت های آموزش
آموزش کافی برای مردم و نیز عدم مدیریت و  فقدان
  . )12( دهی کافی اعالم نمودند سامان

ارشد رشته  کارشناسیدر پایان نامه  مبرقعی، نغمه −
بررسی تحلیلی و «، با عنوان برنامه ریزی محیط زیست

تحقیقی روند آموزش عالی محیط زیست در ایران و 
مطالعه به  1375 در سال» های بهبود کیفیت آن روش

محیط  در پی ارزشیابی عملکرد مراکز آموزش عالی
مشکالت وی در تحقیق خود . است پرداخته زیست

ت علمی اکمبود هیی نظیر اردکنونی آموزش عالی را مو

مناسب و آشنا به فنون تدریس در زمینه محیط زیست، 
باال رفتن نسبت دانشجو به استاد خصوصاً در دانشگاه 
های غیر دولتی، ضعیف بودن بنیه علمی برخی از 
دانشجویان به واسطه ضعیف بودن پایه تحصیلی در 
دوران متوسطه، کمبود منابع تخصصی خصوصاً منابع 

آزمایشگاه کافی  زمینه محیط زیست، فقدان ز دررو
ضعف مدیریت در اغلب مراکز آموزش عالی  مناسب،

محیط زیست، گرایش به سود آوری در دانشگاه های 
غیر دولتی و نیز پذیرش دانشجو قبل از تهیه امکانات 
اولیه آموزش، عدم هماهنگی الزم بین آموزش و حل 

ایشان به شش  اًضمن .بر می شمارد ل حاد محیطییمسا
رُکن اصلی که جهت دستیابی به اهداف آموزش در 

تأمین  - الف .دارداشاره  ،مقاطع دانشگاهی الزم است
ش گزین - ب ،ت علمی متخصص مورد نیازاهی

برنامه ریزی صحیح  - ج ،دانشجویان مستعد و عالقه مند
وجود  -ه ،تأمین امکانات آموزشی مناسب -د ،آموزشی

حمایت و  -و ،اه در مراکز آموزشیکارآمد و آگمدیریت 
  . )3( ن و دستگاه اجراییپشتیبانی مسئوال

دانشکده منابع در  سمینار دانشجویی برومند، فیروزه در −
بررسی آموزه «با عنوان ) 1370(طبیعی دانشگاه تهران 

مطالعه به » های زیست محیطی در کتب دبیرستان
رسی محقق بر. در دانش آموزان می پردازدخوانی  کتاب

کتب را خصوصاً در بخش متوسطه انجام داده و در پایان 
عات در کتب رشته ریاضی کمترین اطالکه اعالم کرده 

ه یاز مطالب ارا% 1متوسطه بوده و متأسفانه تنها حدود 
های قبل از دانشگاه به علوم زیست  شده در آموزش

  .)13( محیطی پرداخته است
ل زیست یطرح آموزشی مسا« در سواد کوهی، فرشته −

صورت پذیرفته در دفتر آموزش زیست  ،»محیطی
ی ها و یهدف شناخت نارسابا  1360محیطی سال 

 ه روشیکمبود های آموزشی درباره محیط زیست و ارا
ی برای گسترش بیشتر آموزش محیط زیست و لزوم یها

. می پردازدحفظ آن در سطوح مختلف آموزشی کشور 
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 انو همکار میردامادی                                 89بهار علوم و تکنولوژی محیط زیست،                                           204           
  

ه چه مطالبی، در کاست در این طرح به دنبال این وی 
ان می بایست آموزش داده ــه زمــه مکان و در چــچ

زمان موجود بتوان به  امکاناتکه با استفاده از  شود
  ). 14( پرداخت بندی و ارزشیابی مطالب مورد استفاده

کارشناسی ارشد رشته در پایان نامه  صدوقی، محمد −
بررسی نقش آموزش بر آگاهی افراد «با عنوان مدیریت 

مرکز مدیریت توسط » بت به حفاظت محیط زیستنس
روند تأثیر  نگرشی بر با هدفدولتی استان خراسان، 

های قبل از زمان تحقیق  ه شده در سالیآموزش های ارا
آیا بین آموزش و افزایش حفاظت از محیط  این کهو 

زیر نتایج یا خیر، به  زیست رابطه معنی دار وجود دارد
دانش آموزان  ست آمده ازداده های به د :دست یافت

به نسبت ابتدایی آموزش ندیده از انحراف معیار بیشتری 
زان ابتدایی آموزش دیده از دانش آموداده های ناشی 

ها نسبت  یعنی پراکندگی نمرات آن، بوده اند برخوردار
افزایش میانگین است، که  به میانگین نمره کاهش یافته

کیفی آموزش  نمرات کسب شده فرد نشان دهنده تأثیر
در مجموع تأثیر آموزش و آگاهی های دانش . است

آموزان محقق شده و نیز میزان تأثیر پذیری آموزش در 
دانش آموزان مقطع ابتدایی بیشتر از سایر مقاطع بوده 

  . )15( است
بررسی چگونگی آموزش « در طرح رسوخی، مهشید −

گروه  توسط» حفاظت محیط زیست در مدارس ابتدایی
به  1356در سال ای عمومی و حرفه ای تهران ه آموزش

ی ها و کمبودهای یدنبال ارزیابی و شناخت نارسا
آموزشی درباره محیط زیست و لزوم حفظ آن در سطوح 

و چون کلیه یادگیری های بوده مختلف آموزشی کشور 
، طرح را می داندبعدی انسان را بر پایه دوره ابتدایی 

به  نتایج حاصل. ه استل ابتدایی نمودمحدود به پنج سا
میزان آگاهی دانش آموزان : شده است شرح زیر اعالم

این است که به  رل محیطی بیانگیگروه نمونه درباره مسا
طور کلی آگاهی دانش آموزان درباره محیط زیست 

مواد  این کهبا . است% 42کمتر از حد متوسط و 

 آموختنی کتاب و برنامه درسی کامالً مطابق با هدف
مندرج در برنامه تفصیلی آموزش محیط زیست های 
ولی می توان گفت از نظر جلب توجه کودکان به  ،نیست
اکثر دانش  .ل محیطی تا اندازه ای موفق بوده استیمسا

آموزان به این که زباله باید در سطل آشغال ریخته شود 
آگاهی دارند و در پاسخ به پرسش مشابه دیگر مربوط به 

اظهار  %90 طه مدرسه نیز حدودت نظافت در محورعای
چنانچه تنقالت و میوه بخورند آشغال و که  داشته اند

ولی ، پوست میوه را در سطل آشغال مدرسه می ریزند
پس از اتمام زنگ تفریح  مشاهده محقق از حیاط مدرسه

د و پوست ینشان داده است که دانش آموزان مواد زا
. داخته اندمیوه را بی توجه در حیاط یا گوشه کالس ان

نشان داده است که بیشتر دانش آموزان به ها  بررسی
پاکیزگی و اهمیت بهداشت فردی و محیط آگاهی 

ند، اما در عمل آگاهی های خود را به اجرا نمی تداش
گاهی داشتن کافی آتنها : می گوید هگذارند، لذا نگارند

نیست بلکه به کاربردن قوانین مربوط به رعایت 
از دانش آموزان  %80. وزش می باشدهدف آم ،پاکیزگی

گروه نمونه عقیده داشته اند که مادر بیشتر از همه 
مسئول است که نظافت منزل را رعایت کند و کمترین 

در مجموع پژوهشگر معتقد  .افراد پدر را ذکر کرده اند
است تحصیالت مادران در آگاهی زیست محیطی 

 همینکودکان مؤثر است، در مورد پدران نیز وضعیت 
ها نیز در آگاهی دانش آموزان  طور است و تحصیالت آن

را کتاب علوم در سطح ابتدایی  ،محقق. تأثیر داشته است
منبع آگاهی دانش آموزان درباره ) ترین مهم(تنها 

 داند که کتاب نیزمحیط زیست و چگونگی حفظ آن می 
ه وضعیت و ندنگار. دارای نقایص و کمبودهایی است

 را نیاز به توجه دقت دانسته تفاوتیمهای تدریس  روش
مدرسه نسبت به  یبی توجهی والدین و اولیا. است

بهداشت فردی دانش آموزان از دیگر مواردی است که 
  . )16(اشته است محقق به آن اشاره د
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  اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق بررسی میزان آگاهی دانش آموزان 
محیط زیست و حفاظت از  موردشهر تهران در  متوسطهدوره 

هی دانش بدین معنی که میزان آگا. زندگی سالم شهری است
حفاظت از محیط زیست بررسی شده و  موردآموزان مذکور در 
ها در قالب  های شخصی با میزان آگاهی آن رابطه بین ویژگی

جهت دستیابی به هدف  .روش آماری مورد مطالعه قرار گیرد
  :قرار دارد تحقیق، اهداف اختصاصی زیر نیز مد نظر

 و اجتماعی دانش آموزان یشناسایی ویژگی های فرد .1
  ؛متوسطه شهر تهران دوره

متوسطه شهر  ن میزان آگاهی دانش آموزان دورهتعیی .2
  ؛تهران از اهمیت حفاظت محیط زیست

مطالعه نقش عوامل بیرون از مدرسه در میزان آگاهی  .3
 ؛دانش آموزان نسبت به حفاظت از محیط زیست

ویژگی های شخصی، عوامل ( موثر بررسی عوامل .4
 بر میزان) ...ـ ترویجی، استفاده از رسانه ها و آموزشی
  .دانش آموزان نسبت به محیط زیستآگاهی 

  

  روش تحقیق
 ،تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی

این تحقیق عالوه بر بررسی  .باشد می ارتباطی و علی، همبستگی
محیط  ه متوسطه شهر تهران ازمیزان آگاهی دانش آموزان دور

زیست و حفاظت از آن، همبستگی بین متغیرهای مستقل و 
دار بودن اختالفات بین میانگین متغیرهای  وابسته و معنی

ی تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات یگو مستقل و نیز پیش
تحقیق حاضر به  .دهد متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می

سئوال،  40ای حاوی با استفاده از پرسشنامه  شیوه میدانی و
برای شناسایی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر 
تهران نسبت به محیط زیست و حفاظت از آن صورت گرفته 

نفر از دانش آموزان دوره  480در این تحقیق تعداد  .است
انتخاب دو مرحله ای گیری  نمونهمتوسطه شهر تهران از طریق 

گانه آموزش و پرورش  19، به نحوی که در مناطق ند گردید
شهر تهران که بر اساس سطح امور فرهنگی و اقتصادی به سه 
دسته مناطق شمالی، میانی و جنوبی تقسیم شده بودند، مناطق 

شد و از هر طبقه  به طور تصادفی انتخاب 19و  14، 9، 7، 5، 2
ت، تصادفی نمونه گیری انجام پذیرفکامالً به صورت 

آوری اطالعات،  بعد از جمع وتکمیل شد های تحقیق  پرسشنامه
جامعه  .ها صورت پذیرفت کار استخراج و تجزیه و تحلیل داده
دانش آموزان دوره شامل آماری مورد بررسی در این تحقیق 

نفر دانش  473427باشد که تعداد   متوسطه شهر تهران می
بوده ه تحصیل آموز در دوره متوسطه در شهر تهران مشغول ب

به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نقطه نظرات و  .اند
پیشنهادهای اساتید گروه ترویج، محققان و کارشناسان آموزش 
و پرورش شهر تهران استفاده گردید و پس از اصالحات الزم، 
اطمینان حاصل شد که سؤاالت مطرح شده توانایی و قابلیت 

رد نظر در تحقیق را دارا گیری محتوی و خصوصیات مو اندازه
های تهیه شده،  پرسشنامه برای سنجیدن اعتبار. )17( باشد می

نسخه از   40تعداد) Pilot test( به وسیله یک تحقیق مقدماتی
آن توسط دانش آموزان متوسطه شهر تهران تکمیل گردید که 

و به  spssافزار  های تکمیل شده با استفاده از نرم پرسشنامه
به  %79یجه نت وآلفا مورد سنجش قرار داده شد  نباخوروش کر
  .دست آمد

  

  نتایج و بحث
  نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده ها

شناسایی ویژگی های فردی و اجتماعی دانش آموزان . 1
  دوره متوسطه شهر تهران

گانه آموزش و  20منطقه از مناطق  5در این تحقیق  
، 7، 5، 2که  مناطق  تهران مورد مطالعه قرار گرفت پرورش شهر

نفر   77و  67، 71، 69، 100، 96ب با یترته ب 19و  14، 9
از نظر جنسیت . دانش آموز به پرسش های مذکور پاسخ دادند

از دانش آموزان مورد مطالعه را دختران و )  %51(نفر  245 نیز
متوسط سن افراد . ادندرا پسران تشکیل می د%) 49(نفر  235

جوانترین آنها سال می باشد که  16 تحقیقمورد مطالعه در این 
 20و مسن ترین آنها ) بیشترین فراوانی در این طبقه(سال  15

ه انحراف معیار ب .داشته اند) کمترین فراوانی در این طبقه(سال 
به لحاظ پایه های تحصیلی  .است 17/1دست آمده نیز برابر 
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وط به فراوانی مربدرصد دانش آموزان مورد مطالعه، بیشترین 
و دانش آموزان سال دوم، سوم و %) 1/27(سال اول دبیرستان 
را به خود  %3/23و  7/26 ،5/21ترتیب ه پیش دانشگاهی ب
نش آموزان مورد به لحاظ رشته تحصیلی دا .اختصاص داده اند

و %) 5/35(، بیشترین فراوانی ها مربوط به رشته عمومی مطالعه
های انسانی، تجربی، می باشد و رشته %) 9/30(رشته ریاضی 

را به  %6/1و  2/2، 6/12، 2/17ترتیب ه کامپیوتر و نقشه کشی ب
موزان مورد دانش آ بعد خانوار لحاظ از .خود اختصاص داده اند

بیشترین فراوانی مربوط به خانواده های  است که دارای مطالعه، 
ی است یهارکمترین فراوانی مربوط به خانوا عضو می باشند و 5

  .عضو دارند 3از  که کمتر
از دانش آموزان  %2/32 ،از نظر سطح تحصیالت پدر

 مورد مطالعه با بیشترین فراوانی دارای تحصیالت در حد دیپلم
با  یبوط به افراد دارای تحصیالت دکترو کمترین فراوانی مر

پدران از  %5/46 رشته تحصیلی. می باشد) %3/1(نفر  6فراوانی 

ی و اوانی مربوط به گروه علوم انساندانش آموزان با بیشترین فر
به گروه ریاضی و  مربوطدیگر  %8/28 ومشتقات آن بوده 

 %1مربوط به گروه تجربی و مشتقات آن و  %7/23 ،مشتقات آن
نفر از  282 این کهضمن . مربوط به گروه پزشکی بوده است

  . دانش آموزان به پرسش مذکور پاسخ نداده اند
از دانش آموزان  %3/38 ،از نظر سطح تحصیالت مادر

مورد مطالعه با بیشترین فراوانی دارای تحصیالتی در حد دیپلم  
بوط به افراد دارای تحصیالت بوده اند و کمترین فراوانی مر

 رشته تحصیلی. می باشد) %7/0(نفر  3 با فراوانی یدکتر
دانش آموزان با بیشترین فراوانی مربوط به مادران از  8/48%

به  مربوطدیگر  %4/34 وسانی و مشتقات آن بوده گروه علوم ان
مربوط به گروه ریاضی و  %4/14 ،گروه تجربی و مشتقات آن

ضمن . مربوط به گروه پزشکی بوده است %5/2مشتقات آن و 
نفر از دانش آموزان به پرسش مذکور پاسخ نداده  320 این که

  . اند
  

  و مادر س سطح تحصیالت پدراسا توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر -1 جدول
  درصد نسبی فراوانی  میزان تحصیالت مادر  درصد نسبی  فراوانی  میزان تحصیالت پدر

 بیسواد
  ییابتدا

  سیکل
  دیپلم

  فوق دیپلم
  لیسانس

  فوق لیسانس
  دکترا

  بدون پاسخ

20  
72 
97  
151  
37  
61  
25  
6  

11  

2/4  
15  

2/20  
5/31  
7/7  
7/12  
2/5  
3/1  
3/2  

  بیسواد
  ییابتدا

 سیکل
  پلمدی

  فوق دیپلم
  لیسانس

  فوق لیسانس
  دکترا

 بدون پاسخ

34  
82  
101  
179  
30  
24  
9  
3  
21  

1/7  
1/17  

21  
7/36  
3/6  

5  
9/1  
6/0  
4/4  

  100  480  جمــع  100  480  جمــع
  
تعیین میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه از . 2

  اهمیت حفاظت محیط زیست
در خصـوص  آگاهی دانـش آمـوزان    میزان برای سنجش −

فضای سبز تهران سرانه های اطراف تهران،  یزان جنگلم
 با پاسـخ  تسئواال، آلوده کننده هوای تهران مهم ترینو 

، 447تعـداد  به ترتیـب  چهار گزینه ای مطرح گردید که 

از افراد مـورد   ،)%3/47، %9/86،  %5/96( نفر 221و 417
 249و  48، 16مذکور پاسخ غلـط و   تمطالعه به سئواال

 .نیز پاسخ صـحیح داده انـد  ) %7/52، %3/10 ،%5/3(نفر 
ترتیــب بــه نفــر نیــز بــه  13و  15، 17 ایــن کــهضــمن 
 . مذکور پاسخ نداده اند تسئواال
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در خصوص میزان آگاهی دانش آموزان از آلودگی صوتی  −

افراد مورد مطالعـه بـا   % 43و تاثیر آن در محیط زیست، 
و  بیشترین فراوانی میزان این آگاهی را در حـد متوسـط  

با کمترین فراوانی میزان ایـن آگـاهی را در حـد     3/19%
نیز میزان ایـن   %7/37کم تا خیلی کم اعالم نموده اند و 

 .اظهـار داشـته انـد    دآگاهی را در حد زیاد تا خیلـی زیـا  
نشانگر آن است که میزان ) µ= 29/3(میانگین حاصل 

ــران   ــوزان دوره متوســطه شــهر ته ــاهی دانــش آم از آگ
آلــودگی صــوتی و تــاثیر آن در محــیط زیســت در حــد 

  .متوسط می باشد
در خصوص میزان شناخت دانش آموزان دوره متوسـطه   -

 %8/44شهر تهران از عوامل آلوده کننـده شـهر تهـران،    
افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی میزان این شناخت 

ـ  %2/13 را در حد زیاد تا خیلی زیاد و ی با کمترین فراوان
میزان این شناخت را در حد کم تا خیلی کم ذکر نموده 

نیز میـزان ایـن شـناخت را در حـد متوسـط       %42اند و 
گـر   نشان) µ= 44/3( میانگین حاصل. اعالم نموده اند

آن است که میزان شناخت دانش آموزان از عوامل آلوده 
 .کننده شهر تهران در حد متوسط به باال می باشد

هـوای   هـای ای سنجش آگـاهی دانـش آمـوزان از روز   بر -
 تیسـئواال  زمین پاک، درختکاری و منابع طبیعـی  پاک،

نـش آمـوزان خواسـته شـد کـه بـه       ز دامطرح گردید و ا
 بـه ترتیـب   مذکور پاسخ دهنـد کـه در نتیجـه    تسئواال

از  %66و % 99، %6/95پاسخ صحیح و  %34و % 1، 4/4%
ر نتوانسـتند پاسـخ   مـذکو  تدانش آموزان  نیز به سئواال

   .دهند
  

نقش عوامل بیرون از مدرسه در میزان آگاهی دانش . 3
  آموزان نسبت به حفاظت محیط زیست

در خصـوص توجـه دانـش آمـوزان     ، 2با توجه به جدول  −
 دوره متوسطه شهر تهران بـه اخبـار آلـودگی آب و هـوا،    

اسـت  نشانگر آن ) µ ،04/1=δ= 30/3( میانگین حاصل

آلـودگی آب و   که میزان توجه دانش آمـوزان بـه اخبـار   
   .هوای تهران در حد متوسط می باشد

در خصوص تمایـل دانـش آمـوزان دوره متوسـطه شـهر       −
تهران به همکاری بـا سـازمان هـا و تشـکل هـا مردمـی       

) µ ،06/1=δ= 29/3(میانگین حاصـل   زیست محیطی،
یـل دانـش آمـوزان بـه     نشانگر آن اسـت کـه میـزان تما   

سـازمان هـا و تشـکل هـای مردمـی زیسـت        همکاری با
 .محیطی در حد متوسط می باشد

در خصوص میزان شناخت دانش آموزان دوره متوسـطه   −
هـای   شهر تهران از جنگل هـا، فضـاهای سـبز و پـارک    

ــود،   ــدگی خ ــانگین حاصــل محــیط زن ، µ= 45/3(می
92/0=δ (  یـزان شـناخت دانـش    نشانگر آن اسـت کـه م

هـای محـیط    آموزان از جنگل ها، فضاهای سبز و پارک
   .زندگی خود در حد متوسط به باال می باشد

در خصوص میزان اعتراض دانش آمـوزان دوره متوسـطه    −
میـانگین  ها و درختان،  شهر به آسیب رسانندگان به گل

ــل  ــه  ) µ ،12/1=δ= 84/3(حاص ــت ک ــانگر آن اس نش
ن اعتراض دانش آموزان بـه آسـیب رسـانندگان بـه     میزا

 .محیط زیست در حد متوسط تا زیاد می باشد

در خصوص دیدگاه دانـش آمـوزان دوره متوسـطه شـهر      −
 تهران در زمینه کمبود فضای سـبز شـهروندان تهرانـی،   

نشانگر آن اسـت  ) µ ،15/1=δ= 81/3(میانگین حاصل 
شـهروندان تهرانـی در حـد     که از دیدگاه دانش آمـوزان 

 .زیادی با کمبود فضای سبز مواجه هستند

خصوص میزان احترام دانـش آمـوزان بـه کـارگران،      در  −
رفتگران و ماموران راهنمایی و رانندگی محـافظ محـیط   

نشـانگر  ) µ ،87/0=δ= 26/4(میانگین حاصـل   زیست،
ران، آن است که میزان احتـرام دانـش آمـوزان بـه کـارگ     

رفتگران و ماموران راهنمایی و رانندگی محـافظ محـیط   
 .زیست در حد زیاد تا خیلی زیاد می باشد

در خصوص دیدگاه دانـش آمـوزان دوره متوسـطه شـهر      −
 نتهران در زمینه میزان گله و برخورد با کثیـف کننـدگا  

 ،)ریختن زباله و اشغال در اماکن عمـومی (محیط زیست 
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نشانگر آن اسـت  ) µ ،18/1=δ= 64/3(میانگین حاصل 
که دانـش آمـوزان دوره متوسـطه شـهر تهـران در حـد       

ورد ـــ برخ ط زیسـت ـــ محی ندگاــزیادی با کثیف کنن
 .می نمایند

در خصوص دیدگاه دانـش آمـوزان دوره متوسـطه شـهر      −
تهران در زمینه میزان اطالع رسانی مسئولین و معلمـان  

در حفاظـت از   مدرسه در رابطه با نقـش دانـش آمـوزان   
) µ ،23/1=δ= 55/2(میـانگین حاصـل    محیط زیست،

نشانگر آن است که دانـش آمـوزان دوره متوسـطه شـهر     
تهران اعتقاد دارند که مسـئولین و معلمـان مـدارس در    
رابطه با نقش دانش آموزان در حفاظت از محیط زیسـت  

 .به میزان کمی اطالع رسانی می کنند

تفاده دانش آموزان دوره متوسـطه شـهر   در خصوص اس  −
تهران از برنامه هـای رادیـو در زمینـه محـیط زیسـت و      

) µ ،02/1=δ= 22/3(میـانگین حاصـل    حفاظت از آن،
نشانگر آن اسـت کـه میـزان اسـتفاده دانـش آمـوزان از       
برنامه های رادیـویی مـرتبط بـا محـیط زیسـت در حـد       

 .متوسط بوده است

ستفاده دانش آمـوزان دوره متوسـطه شـهر    در خصوص ا −
تهران از برنامه های تلویزیونی در زمینه محیط زیست و 

) µ ،00/1=δ= 27/3( میـانگین حاصـل   حفاظت از آن،
نشانگر آن اسـت کـه میـزان اسـتفاده دانـش آمـوزان از       
برنامه های تلویزیونی مرتبط بـا محـیط زیسـت در حـد     

 .متوسط بوده است

 در خصوص میزان مطالعه کتاب هـای زیسـت محیطـی،    −
نشانگر آن اسـت  ) µ ،19/1=δ= 29/2(میانگین حاصل 

که میزان مطالعه کتـاب هـای زیسـت محیطـی توسـط      
 .ین بوده استیدانش آموزان در حد متوسط به پا

 در خصــوص میــزان مطالعــه مقــاالت زیســت محیطــی، −
نشانگر آن اسـت  ) µ ،13/1=δ= 26/2( میانگین حاصل

مورد مقـاالت زیسـت    که میزان مطالعه دانش آموزان در
 .ین بوده استیمحیطی در حد پا

در خصوص میزان مطالب گنجانیده شده زیست محیطی  −
، µ=74/2(میــانگین حاصــل  هــای درســی، در کتــاب

10/1=δ (    نشانگر آن است که از دیـدگاه دانـش آمـوزان
هـای   طالب زیست محیطی به میـزان کمـی در کتـاب   م

 .درسی گنجانیده شده است

در خصوص دسترسـی بـه فضـای سـبز و جنگـل هـای        −
نشـانگر  ) µ ،13/1=δ= 33/3(میانگین حاصـل   شهری،

آن است که میزان دسترسی دانش آموزان به فضای سبز 
 .و جنگل های شهری در حد متوسط می باشد

دگاه دانش آموزان در زمینه میـزان نقـش   در خصوص دی −
میـانگین حاصـل    دولت در حفاظـت از محـیط زیسـت،   

)45/4 =µ ،84/0=δ (    نشانگر آن اسـت کـه از دیـدگاه
دانش آموزان میزان نقش دولـت در حفاظـت از محـیط    

 .زیست در حد زیاد تا خیلی زیاد می باشد
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های دانش آموزان دوره متوسطه در خصوص گویه های مربوط به نقش عوامل بیرون از  دیدگاه توزیع فراوانی-2جدول 
  مدرسه در میزان آگاهی آنان نسبت به محیط زیست

گویه های مربوط به نقش عوامل بیرون از 
مدرسه در میزان آگاهی دانش آموزان 

  نسبت به محیط زیست

  بدون پاسخ  زیاد تا خیلی زیاد  متوسط  خیلی کم تا کم
درصد  فراوانی

  نسبی
درصد  فراوانی

  نسبی
درصد  فراوانی

  نسبی
درصد   فراوانی

  نسبی
توجه به اخبار آلودگی آب و هوای میزان 
  تهران

91 3/19 191 4/40 191  4/40 7 5/1 

ا و ــتمایل به همکاری با سازمان همیزان 
  ی زیست محیطیهاتشکل 

93 7/19 174 7/36 207  7/43  6  3/1  

ها و فضای سبز محیط  شناخت جنگلمیزان 
  زندگی

55 5/11200 8/41 223  7/46  2  4/0  

  4/0  2  8/67  324 7/20 5/1199 55 میزان اعتراض به آسیب رسانان محیط زیست
  8/0  4  70  333 2/13 8/1663 80 میزان کمبود فضای سبز در تهران

  8/0  4  3/81  387 5/15 3/374 15 میزان احترام به محافظان محیط زیست
زان اعتراض به کثیف کنندگان محیط می

  زیست 
84 8/17112 8/23 274  8/53  10  1/2  

اطالع رسانی مسئوالن در رابطه با نقش افراد 
  در حفاظت محیط زیست

217 8/45147 1/31 109  23  7  5/1  

میزان استفاده از برنامه های رادیویی در 
  خصوص محیط زیست

97 21191 3/41 174  7/37  18  8/3  

استفاده از برنامه های تلویزیونی در  میزان
  خصوص محیط زیست

100 7/21175 38 186  3/40  19  0/4  

میزان مطالعه کتب زیست محیطی و طرق 
  حفاظت از آن

285 3/6195 4/20 85  3/18  15  1/3  

میزان مطالعه مقاالت زیست محیطی در 
  محیط زیست خصوص حفاظت

276 1/59121 9/25 70  14  13  7/2  

مطالب موجود در کتب درسی در میزان 
  زیست خصوص حفاظت محیط

192 8/40179 1/38 99  1/21  10  1/2  

میزان دسترسی به فضای سبز و جنگل های 
  شهری

106 9/22158 1/34 200  1/43  16  3/3  

 5/6 31 6/86 389 153/34510 میزان نقش دولت در حفاظت محیط زیست   
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در رابطـه بـا تعـداد    در خصوص دیدگاه دانش آمـوزان   −

ــه،   ــود در مدرس ــان موج ــر  129درخت از )  %4/27(نف
دانش آموزان با بیشترین فراوانی اظهار داشته انـد کـه   

درخت موجود مـی باشـد و    5تا  1در مدرسه آنان بین
کمترین فراوانی مربـوط بـه اظهـارات دانـش آمـوزانی      

 25مدرسه آنان بیشتر از  است که عنوان نموده اند در
%) 1/26(نفـر   123وجود می باشد، همچنین درخت م

از دانش آموزان خاطر نشان کرده انـد کـه در مدرسـه    
 .آنان هیچ درختی وجود ندارد

دست آوری اطالعات در رابطه بـا  ه در خصوص طرق ب −
افراد مورد مطالعه بـا بیشـترین    %8/39محیط زیست، 

در رابطـه   را فراوانی اظهار داشته اند که اطالعات خود
یط زیست و حفاظت از آن از طریق برنامه هـای  با مح

همچنین خانواده، معلـم،  . دست می آورنده تلویزیون ب
مدرسه، دوستان، رادیو، مجلـه و اینترنـت هرکـدام بـا     

ــرق بـــ  %4/5و  4/8، 2/2، 2/8، 4/7، 9/6، 4/10 ه طـ
دست آوری اطالعات توسط دانش آموزان را بـه خـود   

  .اختصاص داده اند
  %5/90از مجالت زیست محیطی،  در خصوص استفاده −

از دانش آموزان مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار 
داشته اند که مجالت زیست محیطی را نمی شناسـند  

نیز عنوان نمـوده انـد کـه    % 5/9کنند و  و مطالعه نمی
. اینگونه مجالت را می شناسـند و مطالعـه مـی کننـد    

وال مذکور از دانش آموزان به سئ نفر 25 این کهضمن 
  . پاسخ نداده اند

هـا و   در خصوص عضویت دانـش آمـوزان در تشـکل    −
از دانش آموزان با % 3/74سازمان های دانش آموزی، 

بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که در هیچ یـک از  
ها و سازمان های دانش آموزی عضو نیستند و  تشکل

ــوانع  7/25% ـــنم ن ـــ ــا و  د کــه درـوده ان تشــکل ه
ضـمن  . نـد ای دانش آموزی فعالیت می کنمان هساز

  .  نفر به سئوال مذکور پاسخ نداده اند 24 این که

هـای   در خصوص عضـویت دانـش آمـوزان در تشـکل     −
دانـش آمـوزان مـورد مطالعـه بـا       %3/8دانش آموزی، 

دانش  %8/3بیشترین فراوانی در بسیج دانش آموزی و 
آموزان با کمتـرین فراوانـی در هـالل احمـر عضـویت      

دانش آموزان در شورای دانـش   %9/7همچنین  ،رنددا
ضمن  .در انجمن اسالمی عضویت دارند %4/4آموزی و 
نفـر از دانـش آمـوزان مـورد مطالعـه بـه        363 این که

  .پرسش مذکور پاسخ نداده اند
های دانش آموزان در زمینه تهیـه   در خصوص فعالیت −

 اتدوین روزنامه دیواری، نشریه و خبرنامه در رابطه ب و
از دانـش آمـوزان بـا بیشـترین     % 4/77 محیط زیست،

هـای   گونه فعالیـت  فراوانی اظهار داشته اند که در این
از دانـش  % 6/22 زیست محیطی شرکت نداشته انـد و 
هـای   گونه فعالیت آموزان عنوان داشته اند که در این
 28 این کـه ضمن . زیست محیطی مشارکت داشته اند

  .ل مذکور پاسخ نداده انداز دانش آموزان به سئوا نفر
در خصــوص شــرکت دانــش آمــوزان در کــالس هــای  −

از دانـش  % 8/95آموزشی مـرتبط بـا محـیط زیسـت،     
 آموزان با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که در ایـن 

از دانـش  % 2/4گونه کالس ها شـرکت نداشـته انـد و    
گونـه کـالس هـا     آموزان عنوان داشته اند که در ایـن 

از دانـش   نفـر  30 ایـن کـه  ضـمن  . نـد شرکت داشته ا
  .آموزان به سئوال مذکور پاسخ نداده اند

  
ـ  نتایج به دسـت آمـده از طریـق    . 4 تگی ضـریب همبس

     تحقیق اسپیرمن در مورد فرضیات
 محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر - فرضیه شماره یک

سن و میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست 
خطا  %1ه بین دو متغیر مذکور در سطح حاکی از آن است ک

به عبارت دیگر هر چه . رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد
آگاهی آنان نیز نسبت به  ،سن دانش آموزان بیشتر بوده است

ات به عمل آمده مطالع .محیط زیست افزایش پیدا کرده است
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آن است که سن بر  در این خصوص بیانگر توسط رسوخی
  .)16( اد تاثیر نداشته استمیزان آگاهی افر
نتایج حاصل از ضـریب همبسـتگی بـین دو     - فرضیه شماره دو

دانش آموزان  میزان آگاهی دانش آموزان و تحصیالت پدر متغیر
نسبت به محیط زیست حـاکی از آن اسـت کـه بـین دو متغیـر      

. خطا رابطه مثبت و معنی داری وجـود دارد  %1مذکور در سطح 
سطح تحصیالت پدر دانش آموزان بیشتر به عبارت دیگر هر چه 

دانش آموزان نسبت به محیط زیست افـزایش   آگاهی ،بوده است
  .پیدا کرده است

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو  -  فرضیه شماره سه
آگاهی دانش  حصیالت مادر دانش آموزان و میزانت متغیر

آموزان نسبت به محیط زیست حاکی از آن است که بین دو 
معنی داری  خطا رابطه مثبت و %5یر مذکور در سطح متغ

به عبارت دیگر هر چه سطح تحصیالت مادر دانش . وجود دارد
آگاهی دانش آموزان نیز نسبت به  ،آموزان بیشتر بوده است

ایج حاصل از تحقیقات نت .محیط زیست بیشتر می باشد
  .)16( ید می نمایدینیز این مطلب را تا رسوخی

محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیـر   - ارفرضیه شماره چه
استفاده از برنامه های رادیویی در زمینه محیط زیست و میـزان  
آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست حـاکی از آن اسـت   

خطا رابطه مثبت و معنـی   %1که بین دو متغیر مذکور در سطح 
ویی استفاده از برنامه های رادی به عبارت دیگر. داری وجود دارد

دانـش آمـوزان نسـبت بـه محـیط       موجب افزایش سطح آگاهی
ایـن   یاحمـد یـار  نتایج حاصـل از تحقیقـات    .زیست شده است

  .)18( ید می نمایدیمطلب را نیز تا
نتایج حاصل از ضریب همبسـتگی بـین دو    - فرضیه شماره پنج

محـیط   ونی در خصـوص متغیر اسـتفاده از برنامـه هـای تلویزیـ    
موزان نسبت به محیط زیسـت حـاکی از   زیست و آگاهی دانش آ

اطمینان رابطه مثبـت   %99آن است که بین دو متغیر مذکور با 
اده از ـبـه عبـارت دیگـر متغیـر استفـ     . و معنی داری وجود دارد

برنامه های تلویزیونی باعث افزایش میزان آگاهی دانش آمـوزان  

یـار  نتایج حاصل از تحقیقات  .نسبت به محیط زیست شده است
  .)18( ید می نمایدیاین مطلب را نیز تا یاحمد

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بـین دو   - فرضیه شماره شش
متغیر دسترسی به جنگل و فضای سبز و آگاهی دانـش آمـوزان   

اسـت کـه بـین دو متغیـر     نسبت به محیط زیست حـاکی از آن  
. اطمینان رابطه مثبت و معنـی داری وجـود دارد   %99مذکور با 

گر دسترسـی بـه جنگـل و فضـای سـبز بـر میـزان        به عبارت دی
 .آگاهی دانش آموزان در خصوص محـیط زیسـت افـزوده اسـت    

یـد مـی   یاین مطلب را نیـز تا  یاننتایج حاصل از تحقیقات حبیب
    .)10( نماید

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بـین دو   -فرضیه شماره هفت 
نـش  دا متغیر مطالعه کتاب های زیست محیطی و میزان آگاهی

آموزان نسبت به محیط زیست حـاکی از آن اسـت کـه بـین دو     
اطمینان رابطه مثبت و معنی داری وجـود   %99متغیر مذکور با 

های زیست محیطـی   چه مطالعه کتاب هر به عبارت دیگر. دارد
آگـاهی آنـان نسـبت بـه      ،توسط دانش آموزان بیشتر بوده است

  .محیط زیست نیز افزایش پیدا کرده است
محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر  -ماره هشت فرضیه ش

مطالعه مقاالت زیست محیطی و میـزان آگـاهی دانـش آمـوزان     
نسبت به محیط زیست حـاکی از آن اسـت کـه بـین دو متغیـر      

. معنی داری وجود دارد خطا رابطه مثبت و  %1مذکور در سطح 
چه مطالعه مقـاالت زیسـت محیطـی توسـط      هر به عبارت دیگر

محیط  آگاهی آنان نیز نسبت به ،وزان بیشتر بوده استدانش آم
نتــایج حاصــل از تحقیقــات  .زیســت افــزایش پیــدا کــرده اســت

  .)10( ید می نمایدینیز این مطلب را تا یانحبیب
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  فرضیات تحقیق خالصه نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد -3 جدول
  pدارمق  rمقدار   دوممتغیر   اول متغیر  فرضیه

  ĖĖ946/0  000/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست  سن  1
  ĖĖ143/0  003/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست  تحصیالت پدر  2
  Ė122/0  011/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست  تحصیالت مادر  3
  ĖĖ249/0  000/0  تآگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیس  استفاده از برنامه های رادیو  4
  ĖĖ123/0  010/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست  استفاده از برنامه های تلویزیونی  5
  ĖĖ211/0  000/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست  دسترسی به جنگل و فضای سبز  6
  ĖĖ765/0  000/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست  مطالعه کتابهای زیست محیطی  7
  ĖĖ715/0  000/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست  زیست محیطی مطالعه مقاالت  8

ĖĖ خطا  %1معنی داری در سطح 
Ė خطا  %5معنی داری در سطح  
  
 آزمون کروسکال والـیس نتایج به دست آمده از طریق  .5

      در مورد فرضیات تحقیق
ــه    ــماره ن ــیه ش ــادیر   -فرض ــه مق ــا مقایس و  X 2= 406/0 ب

939/0=ρ دست ه حاصل از جدول معلوم می گردد که مقدار ب
به عبارت  ،خطا معنی دار نمی باشد %5 آمده در سطح اطمینان

دیگر می توان اظهار کرد که پایـه تحصـیلی دانـش آمـوزان بـر      
 .میزان آگاهی آنان نسبت به محیط زیست تاثیری نداشته اسـت 

حاکی از آن است کـه   ل از تحقیقات یار احمدیحاص ولی نتایج
پایه های تحصیلی بر میـزان آگـاهی دانـش آمـوزان نسـبت بـه       

  ).18(محیط زیست تاثیر گذار می باشد 

ــماره ده  ــیه شـ ــادیر  -فرضـ ــه مقـ ــا مقایسـ و  X 2= 38/3 بـ
642/0=ρ دست ه حاصل از جدول معلوم می گردد که مقدار ب

به عبارت  ،خطا معنی دار نمی باشد %5آمده در سطح اطمینان 
دیگر می توان اظهار کرد که بین دانش آمـوزان بـا رشـته هـای     
تحصیلی مختلف از نظر میزان آگاهی نسبت به  محـیط زیسـت   

حصیلی دانش آموزان بر رشته ت و تفاوت معنی داری وجود ندارد
 .اثیری نداشته اسـت آگاهی آنان نسبت به محیط زیست ت میزان

حاکی از آن است کـه   یاحمدیار ولی نتایج حاصل از تحقیقات 
رشته تحصیلی بر میزان آگاهی دانش آموزان نسبت بـه محـیط   

         .            )18( زیست تاثیر گذار می باشد

ــازده    ــماره ی ــیه ش ــادیر    -فرض ــه مق ــا مقایس و  2X= 53/3ب
6189/0=ρ      ـ ه حاصل از جدول معلوم مـی گـردد کـه مقـدار ب

 بـه  ،خطا معنی دار نمی باشد %5دست آمده در سطح اطمینان 
دانـش آمـوزان بـر میـزان آگـاهی آنـان        بعد خانوار عبارت دیگر

  .       نسبت به محیط زیست تاثیری نداشته است

ــماره دوازده   ــیه ش ــادیر   -فرض ــه مق ــا مقایس و  2X= 58/5 ب
348/0=ρ دست ه حاصل از جدول معلوم می گردد که مقدار ب

به عبارت  ،خطا معنی دار نمی باشد %5آمده در سطح اطمینان 
دیگر می توان اظهار کرد که بین دانش آموزان منـاطق مختلـف   
شهر تهران از نظر میزان آگاهی نسبت به محیط زیسـت تفـاوت   

  . معنی داری وجود ندارد

ــیزده   ــماره س ــیه ش ــادیر  -فرض ــه مق ــا مقایس و  X 2=58/0 ب
900/0 =ρ      ـ ه حاصل از جدول معلوم مـی گـردد کـه مقـدار ب

بـه  . خطا معنی دار نمی باشد %5دست آمده در سطح اطمینان 
عبارت دیگر می توان اظهار کرد کـه بـین دانـش آمـوزان عضـو      

وزی از نظر میزان آگاهی نسبت بـه  تشکل های مختلف دانش آم
هـا و   تشـکل  ومحیط زیست تفـاوت معنـی داری وجـود نـدارد     

سازمان های دانش آموزی بر میزان آگاهی دانش آموزان نسـبت  
ولـی نتـایج حاصـل از     .به محـیط زیسـت تـاثیری نداشـته انـد     

بیانگر آن است که عضویت در تشکل هـا بـر    یانتحقیقات حبیب
  .)10( اثیر مثبت داردمیزان آگاهی افراد ت
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و  X 2=87/35 بــا مقایســه مقــادیر -فرضــیه شــماره چهــارده 

000/0=ρ دست ه حاصل از جدول معلوم می گردد که مقدار ب
ر ـــ بـه عبـارت دیگ   ،خطا معنی دار می باشد %1آمده در سطح 

می توان اظهـار کـرد کـه چگـونگی دریافـت اطالعـات زیسـت        
بـر  ) روش های مختلـف آموزشـی  (حیطی توسط دانش آموزان م

بـه  . داشته است میزان آگاهی آنان نسبت به محیط زیست تاثیر
های مختلف آموزشـی تـاثیرات متفـاوتی بـر      عبارت دیگر روش

محـیط زیسـت    میزان آگاهی دانش آموزان در زمینه حفاظت از
  .داشته اند

  
  سکال والیس در مورد فرضیات تحقیقخالصه نتایج حاصل از آزمون کرو - 4 جدول

  Chi-square  سطح معنی داری  دوممتغیر   اولمتغیر   فرضیه
 406/0 939/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست  پایه های تحصیلی  9
 38/3 642/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست  رشته تحصیلی  10
 53/3 618/0  سبت به محیط زیستآگاهی دانش آموزان ن  تعداد افراد خانواده  11
 58/5 348/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست  مناطق شهری  12
 58/0 900/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست  عضویت درنوع تشکل  13
 87/35 000/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست طریقه کسب اطالعات  14

  
وایـت نـی در    آزمون منطریق نتایج به دست آمده از  . 6

     مورد فرضیات تحقیق
از مقایسه میانگین رتبه ای دانش آموزان  -فرضیه شماره پانزده 

حاصل از ) u= 23131و Z=  -71/1(دختر و پسر و نیز مقایسه 
می توان عنوان نمود ) ρ=086/0(جدول در سطح معنی داری 

میزان آگـاهی نسـبت  بـه    که بین دو جامعه مذکور در خصوص 
به عبـارت دیگـر    .محیط زیست اختالف معنی داری وجود ندارد

بین میزان آگاهی دانش آموزان دختر و پسر نسـبت بـه محـیط    
یـار  ولی تحقیقات  .زیست تفاوت معنی داری مشاهده نمی گردد

نشان می دهد که جنسیت در آگاهی افـراد نسـبت بـه     یاحمد
  .)18( محیط زیست تاثیر دارد
از مقایســه میــانگین رتبــه ای دانــش  -فرضــیه شــماره شــانزده

آموزانی کـه از مجـالت زیسـت محیطـی اسـتفاده مـی کننـد و        
 و Z=  -54/3(سایرینی که استفاده نمـی کننـد و نیـز مقایسـه     

4195 =u ( حاصل از جدول در سطح معنی داری)000/0=ρ (
ذکور در خصـوص  دو جامعـه مـ   می توان عنوان نمـود کـه بـین   

میزان آگاهی نسبت به محیط زیسـت اخـتالف معنـی داری در    
به عبارت دیگر کسانی که از مجـالت  . خطا وجود دارد %1 سطح

نسبت به سـایرین از آگـاهی    ،زیست محیطی استفاده نموده اند
  .بوده اند بیشتری نسبت به محیط زیست برخوردار

ای دانش آموزانی  از مقایسه میانگین رتبه -فرضیه شماره هفده 
هـای داوطلبانـه نظیـر تهیـه و تـدوین روزنامـه        که در فعالیـت 

مشارکت داشته اند و سایرینی کـه  ... دیواری، نشریه و خبرنامه و
) u= 9740و Z=  -149/6(شرکت نداشـته انـد و نیـز مقایسـه     

مـی تـوان   ) ρ=000/0(حاصل از جدول در سطح معنی داری 
ه بین دو جامعه مذکور در خصوص میزان آگـاهی  عنوان نمود ک

خطـا   %1 نسبت به محیط زیست اختالف معنی داری در سـطح 
هـای دوطلبانـه    به عبارت دیگر مشارکت در فعالیت. وجود دارد

زیست محیطی بر میزان آگاهی دانش آموزان نسبت بـه محـیط   
  .بوده است زیست تاثیر گذار

ین رتبــه ای دانــش از مقایســه میــانگ -فرضــیه شــماره هجــده 
آموزانی که درکالس هـای آموزشـی مـرتبط بـا محـیط زیسـت       
شرکت کرده اند و سایرینی که شرکت نکرده اند و نیـز مقایسـه   

)72/3-  =Z 1930و =u ( حاصل از جدول در سطح معنی داری
)000/0=ρ ( دو جامعه مذکور در می توان عنوان نمود که بین

محیط زیسـت اخـتالف معنـی     نسبت به  خصوص میزان آگاهی
به عبارت دیگر یـین دانـش    .خطا وجود دارد %1داری در سطح 

آموزانی که در کالس های آموزشی مـرتبط بـه محـیط زیسـت     
گونـه کـالس هـا     شرکت نموده اند و دانش آموزانی که در ایـن 

محـیط زیسـت    شرکت نکرده اند از نظر میزان آگاهی نسبت بـه 
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نتایج حاصل از تحقیقات صدوق  .وجود دارداختالف معنی داری 
  .)15( ید می نمایدینیز این مطلب را تا

از مقایسه میانگین رتبه ای دانش آموزانی  -فرضیه شماره نوزده 
 کــه عضوتشــکل هــا و ســازمان هــای دانــش آمــوزی هســتند و

) u= 13114و Z= -50/4(سایرینی که نیسـتند و نیـز مقایسـه    
مـی تـوان   ) ρ=000/0(داری  حاصل از جدول در سطح معنی

عنوان نمود که بین دو جامعه مذکور در خصوص میزان آگـاهی  

خطـا   %1نسبت به محیط زیست اختالف معنی داری در سـطح  
ها  بین دانش آموزانی که عضو تشکلدیگر به عبارت . وجود دارد

و سازمان های دانش آموزی هستند و سـایرینی کـه نیسـتند از    
میزان آگاهی نسبت به محیط زیست اخـتالف معنـی داری   نظر 

  .وجود دارد
  

  
  خالصه نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیات تحقیق - 5 جدول

  Z  W  U  معنی داریسطح   میانگین دو گروه  دوممتغیر   فرضیه
15  
  

آگاهی دانش آموزان نسبت 
  به محیط زیست

  35/216 :دختر
  39/237 :پسر

086/0 71/1 - 50626 23131  
  

16  
  

آگاهی دانش آموزان نسبت 
  به محیط زیست

  8/292: استفاده از مجالت
  4/212 :عدم استفاده

000/0 54/3 - 85601 4195  

17  
  

آگاهی دانش آموزان نسبت 
  به محیط زیست

  282:ها  شرکت در فعالیت
  195 :عدم شرکت

000/0 149/6- 64686 9740  

18  
  

آگاهی دانش آموزان نسبت 
  ط زیستبه محی

  317 :شرکت در کالس
  209 :عدم شرکت

000/0 72/3 - 85775 1930  

19  
  

آگاهی دانش آموزان نسبت 
  به محیط زیست

  264 :عضویت در تشکل
  202: عدم عضویت

000/0 50/4 - 65764 13114  

  

  تحلیل استنباطی داده هانتایج حاصل از 
برای مطالعه سهم یـک یـا چنـد متغیـر مسـتقل در      

ر وابسته از روش رگرسیون چند متغیره استفاده پیش بینی متغی
  . می شود

معادله خـط رگرسـیون چنـد متغیـره در ارتبـاط بـا       
تاثیرات متغیرهای مستقل بر میزان آگاهی دانش آموزان نسـبت  

صـورت پـذیرفت    به محیط زیست با استفاده از روش گام به گام
متغیـر وارد معادلـه رگرسـیون چنـد متغیـره       بـه ترتیـب دو   که
  :ردیدندگ

در این مرحله اولین متغیری کـه وارد معادلـه گردیـد    : گام اول 
x17   دانـش   هـای زیسـت محیطـی توسـط     یعنی مطالعه کتاب

آموزان بود و این بدان مفهوم است کـه متغیـر مزبـور بیشـترین     

مـی تـوان   و  داشته استبر افزایش آگاهی دانش آموزان تاثیر را 
زیسـت  هـای   العـه کتـاب  یعنـی مط    x17اظهار کرد کـه متغیـر  

تغییـرات در   %57محیطی توسط دانش آموزان به تنهایی حدود 
متغیر وابسته میزان آگـاهی دانـش آمـوزان نسـبت بـه محـیط       

  .زیست را ایجاد نموده است
هـای   در این مرحله پس از متغیر میزان مطالعه کتاب:  گام دوم

متغیـر مطالعـه   ، x17 زیست محیطی توسط دانش آموزان یعنـی 
وارد معادله رگرسیون گردیـد    x18قاالت زیست محیطی یعنی م

حـدود    x17و  x18اساس یافته هـای موجـود متغیرهـای     ربکه 
از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان آگاهی دانش آمـوزان   69%

  .نسبت به محیط زیست را باعث شده اند
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  شده بر معادله رگرسیونضرایب متغیرهای وارد  -6 جدول

  B  Beta  T  P اشتباه  استاندارد B  متغیر
 000/0 54/14 504/0  100/0 45/1  های زیست محیطی مطالعه کتاب

  000/0  26/12  425/0  104/0  28/1  مطالعه مقاالت زیست محیطی
        233/0  50/8  عدد ثابت

  

معادله خـط رگرسـیون بـه صـورت      6با توجه به ضرایب جدول 
  :استاندارد شده به صورت زیر است

x18 425/0- x17504/0 =Y  
هـای   می توان اظهار کرد که متغیرهای مطالعه کتابدر نهایت 

زیست محیطی و مطالعه مقاالت زیست محیطی تاثیرات مثبتی 

. بر میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست داشته اند
به عبارت دیگر این دو متغیر باعث افزایش میزان آگاهی دانـش  

  .یط زیست شده اندآموزان نسبت به مح
  

  
  نسبت به محیط زیست خالصه مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل بر میزان آگاهی دانش آموزان -7 جدول

  b  2 R Fضرایب   متغیرهای وارده شده به معادله  مراحل
  Ė89/536  57/0  19/2  های زیست محیطی مطالعه کتاب  گام اول
  یست محیطیهای ز مطالعه کتاب  گام دوم

  مطالعه مقاالت زیست محیطی
45/1  
28/0  

69/0  Ė27/444  

Ė  خطا % 1سطح معنی داری در سطح  
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