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 چکیده 

-زیستزیست با هدف ارتقاء دانش است که از سوی اداره کل حفاظت محیط ایی آموزشی محیط یار دورهدوره

محیطی کودکان مدارس ابتدایی اجراء شده است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان موفقیت طرح محیط یار در ارتقای دانش 

باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آزمایشی و از لحاظ هدف آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز میمحیطی دانشزیست

ان مقطع ابتدایی شهر اهواز جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند که از میان آموزرود. تمامی دانشکاربردی به شمار می

گیری ندیده)گروه کنترل( با استفاده از روش نمونهدیده و آموزشآموزان آموزشنفر از دانش 5231ای به تعداد ها نمونهآن

. فاز اول با استفاده از ابزار مشاهده و با هدف تبیین کاماًل تصادفی نسبی، انتخاب گردید. این مطالعه در دو فاز انجام پذیرفت

ساخت بر ای محققها و بررسی محتوای آموزشی انجام پذیرفت. در فاز دوم مطالعه با استفاده از پرسشنامهوضعیت کلی آموزش

 SPSSافزار رمهای فاز دوم بوسیله نآموزان بررسی گردید. دادهمحیطی دانشمبنای محتوای آموزشی دوره، دانش زیست

(V20) محیطی گروه کنترل و گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بینِ میانگین دانش زیست

محیطی و دار وجود دارد. نتایج آزمون کای اسکوئر نیز رابطه میان سطوح دانش زیستدیده، تفاوت آماری معنیآموزش

آموزان ویای موفقیت باالی دوره آموزشی بر ارتقاء سطح دانِش زیست محیطی دانشهای آزمایشی را تأیید نمود، که گگروه

 باشد.دبستانی می

 

 

 

 انش، دزیستآموزان ابتدائی، اهواز، محیطیار، دانشطرح محیط : واژگان کلیدی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 

 

 

 

 قدمه م
محیط زیستت از طبیتتت، اوامتن انستانی و نیت  زیست عبارت است از محیطی که فرآیند حیات را فراگرفته و با آن برهم کنش دارد. محیط

اند، تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین، یتنی زیست کتره ببیوست(رر را فترا فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده
 وآلتودگی زیستتی تنتو  هشکتا ،ان(جتار امتیتت ا  مانده، چی ی اای بر طبیتت با انسان هماوردی از امروز ر، آنچه5831گیردباهاد، می

که در راستای عدالت محیطی دستیابی به توسته پایتدار متضتمن واتود چهتار ر. با تواه به این5833زیست نیستبحاتمی و ااهدی، محیط
عتدالت باشد، بنابراین نبود هر یک از این عوامل متانن از دستتیابی بته توستته پایتدار و و فرهنگ می عامل محیط، امتیت و منابن، اقتصاد

 نه تنهتا کند،می احساس محیطیزیست مشکالت یناحیه از بشر که ب رگی خطر ر. امروزه5831محیطی خواهد شدباحمدی و حاای نژاد ، 

 بشترِ که مشکالتی کنار در بنابراین، است. داده قرار خطر و مترض تهدید در هم را او مواودیت بلکه زده، برهم را او زندگی امنیت و آرامش

ر. افت ایش امتیتت 5831اوستتبفیروزی،  هتایدغدغته مستائل و ترینمهم از محیطی یکیزیست تتادل خوردن همی بهدارد، فااته امروز
 0212دفتر آمار سازمان ملل پیش بینی کرد امتیت اهان در سال  0222آید. در سال اهان نی  از علل اصلی این عدم تتادل به حساب می

محیطتی رویه این سیل عظیم امتیت به منابن طبیتی زمین مشکالت زیستمیلیون ن(ر خواهد رسید. هجوم بی 121میلیارد و  3میالدی به 
«. انتداند امروزه، منقرض شتدههایی که تاکنون از بدو خلقت روی کره زمین زیستهدرصد از کل گونه 11»فراوانی را همراه خود آورده است، 
گردد. همچنین حتدود گونه حیاتی نابود می 12222گونه و سالیانه  512ها، روزانه مختلف انسان های متنو  ودر حال حاضر به سبب فتالیت

هتای چهارم آلودگیهای انسان در خشکی است و نی  حدود یکگردند، نتیجه فتالیتهای اهان میهایی که وارد اقیانوسسه چهارم آالینده
شتود، حتدود نیمتی از هت ار ن(تر متی 01کم باعث متر  در اهان امروز آب آلوده دستِ پذیرد.ها از طریق هوا صورت میدریاها و اقیانوس

کنند های فسیلی بنظیر چوب، کود حیوانات، باقیمانده غالت مثل کاهر برای آشپ ی و ایجاد حرارت است(اده میامتیت اهان هنوز از سوخت
تخریب  از کشورهای اصلی یکی ر. ایران5831شودبشاهنوشی و عبدالهی،د میتن زباله تولی 0222و در ایران و تنها در تهران روزانه بیش از 

های محتیط از نظر کارایی شاخص 551کشور اهان در رتبه  588ر، که در میان 5815رودبولی اده،اهان به شمار می در زیست محیط کننده

 اند،ضالت محیط زیستی که اهانی و فراگیر شدهمت رفن برای ادی و عملی ر و چنانچه به صورتEPL,2012زیستی قرار گرفته است ب

ی محیطی نتیجه مداخلهشد. همه این آمارها حکایت از این دارد که مخاطرات زیست خواهد موااه عظیمی فااتة با بشر اندیشی نشود، چاره
توان بتر آن رفتارهای خود انسان، میرویه یا از طریق مصرف نادرست است، و تنها از طریق تغییر طرز تلقی و انسان یا از طریق مصرف بی

 «محیطتی زیستت»مستائل بته نستبت عمتوم اطتال  و آگتاهی عدم ناشی از هاآلودگی و تخریب این از ر بخشی5831غلبه کردبافتخاری،
ین بت تولتد حقتو  بدو از است. شده واقن تواه مورد زیستمحیط آموزش موضو  المللیبین در عرصه اهت همین ر به5815استبرمضانی،

 زیستتمحتیط ارتقای و برای ح(اظت راهبردی تهیه اهت رسانیو اطال  زیستمحیط آموزش ضرورت ،5100سال  در زیست محیط الملل

 از کته هتاییتوصتیه در است. حتی شده زیادی مبذول تواه زیستمحیط آموزش امر به اهانی پهنه ر و در5891وUNESCOاحساسب

-محتیط به مربوط تتلیم مسائل فوریت و سودمندی شده، 5رIUCNآنب و منابن طبیتت از ح(اظت یبرا اهانی اتحادیه هایطرف کن(رانس

 در را زیستتمحتیط آمتوزش المللی،بین یک سازمان عنوان به همواره نی  است. یونسکو گشته نشان تحصیلی خاطر سطوح کلیه در زیست

 در و تصتویب 5102 ستال در کته 0رMABمستکونب و کتره بشتر لمللتیا بتین در این زمینه برنامه است. گنجانده خود هایرئوس فتالیت

 آن منتابن و طبیتتت از ح(اظتت و صتحی  است(اده  آموزشی و فنی علمی،  هایانبه به خود هایبرنامه در شد، گذاشته ااراء به 5105سال

 منظتور به فتالیتی عنوان زیستی بهمحیط اثرات یابیارز میالدی، 5112 دهه پایان از این راستا، ر،  در5833داردبدیباوی و الهیجانیان، تأکید
 این اطالعات انتشار و بررسی منظور به بیوژئوفی یکی او محیط بر نی  و انسان سالمت و رفاه روی بر یک پروژه اثرات بینیپیش و شناسایی
 قتانون در مواود اصول نی  ایران ر. در5815یافته استبرحمتی، اهان مختلف کشورهای در ایویژه اایگاه آن اارای قانونی و مطرح اثرات

 زیست ومحیط ح(ظ ل وم به اساسی قانون 12 اصل زیست است. درمحیط ح(ظ اهمیت در گذارانسیاست عمیق دهنده بینش نشان اساسی

                                                           
1- International Union Conservation Nature and Natural Resources 

2- Man and the Biosphere Program  
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 هستند همراه زیستیطآلودگی مح یا تخریب با که غیره و اقتصادی هایفتالیت و کلیه است شده پرداخته عمومی وظی(ه عنوان به آن تلقی

 ح(اظت و عمومی وسین مشارکت و آموزش بر اساس بایستی ملی توسته برنامه راهبردی اولویت اصل، براساس این است. شده اعالم ممنو 

طمحی آموزش ر. نقش5830باشدبحجازی و عربی، قانون اارای و گذاریمنابن، قانون بر نظارت پژوهش، طریق از پیرامون محیط و بازسازی
 اهمیتت رویکترد پیشتگیرانه بستیار حتائ  تحقتق راستتای در بسترستازی فرهنگتی و محیطتیزیستت بتاور حیتث ایجتاد از زیستت

 هتاآن آمتادگی و عمومی افکار در بسیج مهمی نقش تواندمی مختلف مقاطن تحصیلی در محیطیزیست هایرآموزش3001وSCISاستب

یکی از زیربناهای اصلی توسته در ابتتاد مختلتف  پرورش و آموزش است، مسلم تا آنچهکند. در این راس بازی زیست محیط از اهت ح(اظت
ر در نتیجه نقطه آغازین تواه و رشد احساس مسئولیت زیست محیطی، سنین کودکی و دوره ابتتدایی Meredith et al,2000باشدبمی

ر در این راستتا، مطالتتاتی کته در 5831شدبقاوازی و همکاران،باترین منبن اثرگذار در این زمینه میاست و آموزش و پرورش هر کشور مهم
آموزان در مورد ضترورت واتود باشد. به عنوان مثال بابامرادی متتقد است که دانشایران و اهان صورت گرفته است، گواه این موضو  می

ها در متورد کمبتود ند ولی نیازهای آموزشی آنهای گیاهی، خطرات آلودگی صوتی و خطرات دفن زباله ناصحی  آگاهی نسبتاً خوبی دارگونه
. همچنین اتمان و مونرو  بیتان ر1های صوتی است که اطالعات کافی ندارندبمنابن، ضرورت تنو  زیستی و فواید درختان در کاهش آلودگی

ه مثبت و متنتی داری واتود زیست رابطها نسبت به ح(ظ محیطآموزان و دانش و نگرش آنمحیطی به دانشداشتند که بین آموزش زیست
محیطی رابطه واتود دارد و ستبب در  های زیستر شیپاردسون نی  متتقد است که بین نگرش کودکان و آموزشAthman,2000داردب

ر هاو ابراز داشت که آموزش یک ابت ار بستیار مهتم و م(یتد Shepardso,2007شودبزیست و ح(ظ آن میبهتر کودکان نسبت به محیط
زیست آمریکای شمالی  اعالم داشت کته . انجمن آموزشی ح(ظ محیطرHowe,2009زیست و توسته پایدار استباز محیط برای ح(اظت

ر. عبتدالهی و NAAEE,2010ی محیط زیست به کودکان و ارتقاء کی(یت محیط زیست رابطه مثبتتی واتود داردببین آموزش در زمینه
ی مثبتتی زیست رابطههای محیطزیست و کاهش آلودگیوزان به نقش خودشان در محیطآمصادقی  نی  اعالم داشتند که بین نگرش دانش

شود راز آنجا که کودکان آمادگی ذهنی باالیی دارند و فرآیند تغییر رفتار در سنین کودکی بهتر انجام می5815واود داردبعبدالهی و صادقی، 
کودکتان،  رستمی آمتوزش زمینته برای آنان ضروری است، ولی متأس(انه در زیستهای آموزشی در رابطه با محیطبنابراین برگ اری کالس

بتدین  ر5810صورت نگرفته استبعنیان و همکاران، باشد اصولی ری یبرنامه بر مبتنی که ایشایسته و زیربنایی اقدام ملی سط  در تاکنون
را در مدارس ابتدایی شهر اهواز ااراء نمود. طرح « یارحیطم»زیست دوره آموزشی با نام ترتیب در استان خوزستان سازمان ح(اطت از محیط

هتا، شترایط زیستت بته آنآموزان در هر اامته، ضمن آموزش مسائل محتیطکند با تواه به نقش مهم کودکان و دانشیار تالش میمحیط
-قشار اامته شود. در این طترح بته دانتشمحیطی در بین اها را فراهم سازد و باعث ایجاد فرهنگ زیستها در برنامهحضور و مشارکت آن

محیطی، بته عنتوان های آموزشی زیستنام و گذران دورهشود که پس از شناسایی، ثبتآموزان مقطن ابتدایی اعم از دختر و پسر اطال  می
یتار و وره آموزشتی محتیطزیست در مدرسه، خانواده و محله خود ای(ای نقش نمایند. هدف از اارای این پژوهش ارزیابی دنمایندگان محیط

باشد. لذا سؤال اصتلی پتژوهش ایتن استت کته طترح آموزان میمحیطی دانشمی ان دستیابی به هدف اصلی آن یتنی ارتقای دانش زیست
محیطی موفتق بتوده آموزان نسبت به مسائل زیستیار در استان خوزستان تا چه می ان در دستیابی به هدف خود و ارتقاء دانش دانشمحیط
 است؟
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 روش شناسی

آموزان مدارس باشد. اامته آماری مورد مطالته دانشها، آزمایشی و از لحاظ هدف کاربردی میآوری دادهپژوهش حاضر از لحاظ نحوه امن

از  ن(ر 5801ر. در نمونه اصلی مطالته، تتداد =505011Nیار بود بابتدایی شهر اهواز، با تواه به منطقه مورد هدف طرح آموزشی محیط

گیری کامال تصادفی، به عنوان های متناظر و در مدارس مشابه با است(اده از روش نمونهندیده در کالسدیده و آموزشآموزان آموزشدانش

گروه ، گروه آزمایشی و شاهد انتخاب و مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. این مطالته در دو فاز به شیوه زیر ااراء شد. در فاز اول این مطالته

های آموزشی حضور یافتند و فرآیند آموزشی را بررسی و مشاهده نمودند. این فاز از تحقیق همراه با آموزشگران به مدارس رفته و در کالس

هایی محقق ساخت بر مبنای مشاهدات فاز اول مطالته با هدف بررسی محتوای آموزشی انجام پذیرفت. در فاز دوم مطالته، پرسشنامه

آموزان، در سه سط  اول و دوم دبستان، سوم و چهارم دبستان و پنجم و ششم ها با تواه به سطوح سنی دانشاین پرسشنامهطراحی شد. 

های مذکور به شکل مصور ببرای مقاطن اول و دوم دبستانر و آموزان طراحی و توزین شدند. پرسشنامهسازی دانشدبستان به منظور همگن

های پرسشنامه ها امتیازات هریک از بخشآوری پرسشنامهو چهارم و پنجم و ششمر طراحی شد. پس از امننیمه مصور ببرای مقاطن سوم 

شده و به وسیله آمارهای توصی(ی و  SPSS (V20)اف ار ها وارد نرمدهی شدند. دادهنمره 02بر اساس بارم هر بخش و بر مبنای ص(ر تا 

 ار گرفتندرای مورد تج یه و تحلیل قهای مقایسهآزمون

 های مطالتهیافته 

                            پاسخگویان                                                                                                     امتیتیهایویژگی

-درصدر پسر بودند. با تواه به دسته 1/00ن(رب 815د درصدر دختر و تتدا 1/00ن(رب 111آموز، تتداد ن(ر پاسخگوی دانش 5850مجمو  از 

آموز پاسخگو، ن(ر دانش 5801آموزان بر حسب نو  آموزش و پرسشنامه اختصاصی که به سه گروه تقسیم شدند، از مجمو  بندی دانش

ن فراوانی مربوط به مقطن اول و درصدر و کمتری 3/81ن(رب 101بیشترین فراوانی مربوط به مقطن تحصیلی سوم و چهارم دبستان با فراوانی 

دیدهر و کنترلبآموزش ندیدهر در آموزان در دسته آزمایشیبآموزشباشد. در این مطالته دانشدرصدر می 5/01ن(رب 801دوم دبستان با فراوانی 

درصدر در  1/10ن(رب 111درصدر در طرح محیط یار آموزش دیده و تتداد 1/10ن(رب 101نظر گرفته شد، که از مجمو  پاسخگویان ، تتداد 

ن(ر  008طرح آموزش ندیده بودند. همچنین انسیت پاسخگویان با تواه به ت(کیک مقطن تحصیلی، در مقطن اول و دوم دبستان، تتداد 

ن(ر  813ن(ر پسر و در مقطن پنجم و ششم دبستان تتداد  581ن(ر دختر و  881ن(ر پسر، در مقطن سوم و چهارم دبستان، تتداد  555دختر و 

 855ن(ر پاسخگو، تتداد  5850های آموزشی از مجمو  اند. به تواه  ت(کیک گروهن(ر پسر، نمونه آماری مطالته را تشکیل داده 551دختر و 

ن(ر از پسران در طرح آموزش دیده  850ن(ر در طرح آموزش ندیده بودند، و همچنین تتداد  111ن(ر از دختران در طرح آموزش دیده و تتداد 

 ها در طرح آموزش ندیده بودند. ن(ر آن 11تداد و ت

 های آزمایشیآموزان به ت(کیک گروهتوزین فراوانی مقطن تحصیلی دانش

یار آورده شده است. آموزان به ت(کیک آموزش دیده و آموزش ندیده در طرح محیطدر ادول شماره یک توزین فراوانی مقطن تحصیلی دانش

ن(ر آموزش ندیده، در مقطن سوم و  501ن(ر آموزش دیده و  020د که در مقطن اول و دوم دبستان، تتداد سازنهای ادول روشن مییافته

 012ن(ر آموزش دیده و  051ن(ر آموزش ندیده و در مقطن پنجم و ششم دبستان تتداد  010ن(ر آموزش دیده و  023چهارم دبستان، تتداد 

 اند. ل دادهن(ر آموزش ندیده، نمونه آماری مطالته را تشکی
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 : توزین فراوانی مقطن تحصیلی پاسخگویان به ت(کیک آزمایشی5ادول شماره  -

 آزمایشی گروه
 مجمو  آموزش ندیده آموزش دیده 

 مقطن

 831 501 020 اول و دوم دبستان
 101 010 023 سوم و چهارم دبستان
 111 012 051 پنجم و ششم دبستان

 5801 111 101 مجمو 

 اندآموزانی که در محیط یار شرکت داده شدهتوزین فراوانی دانش، دانش 8-5-8 -

ها در آزمون برگ ار شده کسب نمودند و با تواه به ها، با تواه به امتیازاتی که هریک از آزمودنیآوری دادهپس از امن          -

متیار نمرات، با است(اده از فن فاصله انحراف متیار از انحراف ها بر حسب میانگین ور دانش آن112/1ر و انحراف از متیار ب103/51میانگین ب

آموزانی که در طرح ، به چهار دسته ضتیف، متوسط، خوب و بسیارخوب تقسیم شد. در ادول شماره دو توزین فراوانی دانش دانش0میانگین

 باشد.اند، قابل مشاهده میمحیط یار شرکت داده شده

 اندیار شرکت داشتهدانش پاسخگویانی که در طرح محیط : توزین فراوانی0ادول شماره  -

 درصد تجمتی درصد فراوانی هادسته

 8/05 8/05 581 52ضتیف، نمره کمتر از 

 1/10 0/01 511 1/51تا  52متوسط نمره بین 

 1/05 01 515 51تا  1/51ی خوب، نمره

 522 1/03 501 51بسیار خوب، نمره باالتر از 

 103/51میانگین: 112/1انحراف از متیار: 02:بیشینه  8کمینه:

 1/03ن(ر ب 501شود بیشترین فراوانی مربوط به دسته بسیار خوب، با فراوانی گونه که در ادول مشاهده میدر این بخش و همان

 باشد.درصدر می 8/05ن(ر ب 581درصدر و کمترین فراوانی مربوط به دسته ضتیف، با فراوانی 

 اندیار آموزش ندیدهآموزانی که در محیطش، دانشتوزین فراوانی دان

یار آموزش ندیده بودند قرار گرفت. آموزانی که در طرح آموزشی محیطهای طراحی شده در این مرحله در اختیار دانشپرسشنامه

ها نحراف متیار از میانگین، دانش آنمتیار نمرات، با است(اده از فن فاصله اها بر حسب میانگین و انحرافها دانش آنآوری دادهپس از امن

یار آموزانی که در طرح محیطبه چهار دسته ضتیف، متوسط، خوب و بسیارخوب تقسیم شد. در ادول شماره سه  توزین فراوانی دانش دانش

 باشد.اند، قابل مشاهده میشرکت نداشته
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 محیطی گروه کنترل: توزین فراوانی دانش زیست8ادول شماره 

 درصد تجمتی درصد فراوانی هادسته

 1/00 1/00 515 1ضتیف، امتیاز زیر 

 1/13 0/85 050 58تا  1متوسط، بین 

 3/30 0/01 028 50تا  58خوب، 

 522 0/50 31 50بسیار خوب، باالتر از 

 231/58میانگین: 818/1انحراف از متیار: 02بیشینه: 2کمینه:

درصدر و  0/85ن(ر ب 050شود بیشترین فراوانی مربوط به دسته دانش متوسط، با فراوانی گونه که در ادول مشاهده میهمان

 باشد. درصدر می 0/50ن(ر ب 31کمترین فراوانی مربوط به دسته بسیار خوب، با فراوانی 

 هاآموزان نمونه مورد مطالته به ت(کیک انسیت آنتوزین فراوانی دانش دانش

دیده و گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفت. توزین فراوانی دانش آموزان دختر و پسر آموزشدر این بخش تأثیر دوره در میان دانش           

ره ر، نسبتاً خوب بنم58تا  1ر، متوسط بنمره بین 1آموزان نمونه مورد مطالته به ت(کیک انسیت، در چهار سط  دانشی ضتیف بکمتر از دانش

دانش کل نمونه مورد مطالته آورده شده است.  10/1و انحراف متیار 01/58ر، با تواه به میانگین 50ر و بسیار خوب بباالتر از 50تا  58بین 

 باشد.نتایج در ادول شماره چهار قابل مشاهده می

 آموزان به ت(کیک انسیت: توزین فراوانی سط  دانشی دانش1ادول شماره 

 آموزانحیطی دانشمسط  دانش زیست
 گروه آموزش ندیده گروه آموزش دیده

 مجمو 
 پسر دختر پسر دختر

 501 1 520 81 81 ضتیف
 831 51 511 01 11 متوسط
 801 01 510 03 30 نسبتا خوب
 801 1 511 505 11 خوب

 5850 11 111 850 855 مجمو 

 01/58میانگین=  10/1انحراف متیار=  02بیشینه=  2کمینه=

 

آموزان با نمره خوب در هر دو دیده، تتداد دانشدهد، در میان گروه آموزشگونه که نتایج ادول شماره چهار نشان میهمان

باشد، همچنین در این دسته، کمترین ن(رر می 11ن(رر بیش از دختران ب 505انسیت دارای بیشترین فراوانی است، اما در پسران این تتداد ب

دهند که گروه آموزش ن(ر پسر است. نتایج ادول همچنین نشان می 81ن(ر دختر و  81ت دسته ضتیف با فراوانی تتداد مربوط به نمرا

ن(ر،  01آموزان پسر در سط  دانش نسبتاً خوب با فراوانی ن(ر و دانش 511آموزان دختر در دسته سط  دانش متوسط با فراوانی ندیده، دانش

آموزان دختر و پسر به ترتیب کمترین فراوانی مطالته از آن خود کردند. همچنین در این گروه در بین دانش بیشترین فراوانی را در نمونه مورد

 ن(رر بود. 1ن(رر و خوب ب 511مربوط به دسته ضتیف ب

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 هاآموزان نمونه مورد مطالته به ت(کیک مقطن تحصیلی آنتوزین فراوانی دانش دانش

دیده و گروه کنترل مورد مقایسه قرار آموزان مقاطن مختلف آموزشی در دو گروه آموزشنشدر این بخش تأثیر دوره در میان دا

آموزان نمونه مورد مطالته به ت(کیک در سه مقطن اول و دوم دبستان، سوم و چهارم دبستان و پنجم و گرفت. توزین فراوانی دانش دانش

ر و بسیار خوب بباالتر 50تا  58ر، نسبتاً خوب بنمره بین 58تا  1نمره بین ر، متوسط ب1ششم دبستان در چهار سط  دانشی ضتیف بکمتر از 

دانش کل نمونه مورد مطالته آورده شده است. نتایج در ادول شماره پنج قابل  10/1و انحراف متیار 01/58ر، با تواه به میانگین 50از 

 باشد.مشاهده می

 ن به ت(کیک انسیتآموزا: توزین فراوانی سط  دانشی دانش1ادول شماره 

 آموزانمحیطی دانشسط  دانش زیست

 گروه آموزش ندیده گروه آموزش دیده

اول و دوم  مجمو 
 دبستان

سوم و 
چهارم 
 دبستان

پنجم و 
ششم 
 دبستان

اول و دوم 
 دبستان

سوم و 
چهارم 
 دبستان

پنجم و 
ششم 
 دبستان

  11 15 2 01 18 0 ضتیف
  11 12 01 31 31 1 متوسط
  31 522 82 00 11 82 بنسبتا خو
  58 01 502 00 01 505 خوب

  012 010 501 051 023 020 مجمو 

 01/58میانگین=  10/1انحراف متیار=    02بیشینه=  2کمینه=

 

آموزان آموزش دیده، در هریک از مقاطن تحصیلی اول و دوم دهد، در دسته دانشگونه که نتایج ادول شماره پنج نشان میهمان

ن(رر و  31ن(رر، متوسط ب 505ن، سوم و چهارم دبستان و پنجم و ششم دبستان، به ترتیب بیشترین فراوانی مربوط به دسته خوب بدبستا

آموزان آموزش ندیده یا همان گروه کنترل در هریک از مقاطن تحصیلی اول و دوم باشد. همچنین در دسته دانشن(رر می 31متوسطب

ن(رر و  522ن(رر، نسبتاً خوب ب 502و پنجم و ششم دبستان، به ترتیب بیشترین فراوانی مربوط به دسته خوب بدبستان، سوم و چهارم دبستان 

 باشد.ن(رر می 11متوسطب

 های استنباطییافته

 های آزمایشیمقایسه میانگین دانش گروه

یاری آموزانی که آموزش محیطشیاری دیده و دانهای محیطآموزان آموزشدر این قسمت به منظور سنجش ت(اوت دانش دانش

 است(اده شد و نتایج در ادول شماره شش آمده است. tاند از آزمون ندیده

 های آزمایشی: مقایسه میانگین دانش گروه1ادول شماره 

 متغیر

 های آزمایشیگروه

 tآماره 
سط  متنی داری دو 

 طرفه
 آموزش ندیده  آموزش دیده

 ر111ب ر101ب

 222/2** 111/1 231/58 103/51 ه مسائل زیست محیطیدانش نسبت ب

 %11** متنی داری با اطمینان 
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محیطی ت(اوت آماری آموزان نسبت به مسائل زیستگردد، بین دانش دانشگونه که در ادول شماره شش مشاهده میهمان

و گروه کنترل واود دارد. میانگین باالتر دانش  اندیار شرکت داشتهآموزانی که در طرح محیطداری در سط  یک درصد میان دانشمتنی

 باشد.ها میر گویای تأثیر مثبت این آموزش231/58آموزان آموزش ندیده بر نسبت به دانش103/51دیده بآموزان آموزشدانش

 آموزان آموزش دیده نسبت به مسائل زیست محیطی بر حسب متغیر انسیتمقایسه میانگین دانش دانش

اند نسبت به مسائل یار شرکت داشتهآموزان دختر و پسری که در طرح محیطبه منظور سنجش ت(اوت دانش دانشدر این قسمت 

 باشند.است(اده گردید، نتایج در ادول شماره ه(ت قابل مشاهده می tزیست محیطی از آزمون 

 محیطی بر حسب متغیر انسیتآموزان آموزش دیده نسبت به مسائل زیست : مقایسه میانگین دانش دانش0ادول شماره 

 متغیر

 انسیت

 tآماره 
سط  متنی داری دو 

 طرفه
 پسر دختر

 ر850ب ر855ب

 210/2 113/5 381/51 503/51 محیطیدانش نسبت به مسائل زیست

ری محیطی ت(اوت آماآموزان نسبت به مسائل زیستگردد، بین دانش دانشگونه که در ادول شماره ه(ت مشاهده میهمان

یار نسبت به دانش آموزان دختر و تواند گویای یکسان عمل نمودن آموزشگران طرح محیطگردد که این موضو  میداری مشاهده نمیمتنی

 پسر باشد. 

 آموزانمحیطی دانشارتباط میان گروه آزمایشی و سط  دانشِ زیست

شی آموزش دیده و آموزش ندیده از آزمون کای اسکوئر های آزمایآموزان و گروهبه منظور سنجش رابطه میان سط  دانش دانش

 باشند.قابل مشاهده می 3است(اده شد. نتایج در ادول شماره 

 های آزمایشی: ارتباط میان دانش زیست محیطی و گروه3ادول شماره 

 محیطی سط  دانش زیست
 گروه آزمایشی

 داریمتنی آماره کای اسکوئر
 آموزش ندیده آموزش دیده

 520 05 یفضت

38/01 **222/2 

 051 501 متوسط

 051 515 نسبتا خوب

 511 008 خوب

 111 101 مجمو 

 %11** متنی داری با اطمینان 

داری با توزین فراوانی دانش یار، ارتباط متنیآموزان در دوره آموزشی محیطدهد که شرکت دانشنشان می 3نتایج ادول شماره 

اند از سطوح دانشی یار شرکت داشتهآموزانی که در طرح محیطزیست در سط  یک درصد دارد. به عبارت دیگر دانشآنان در خصوص محیط

 باالتری برخوردارند.
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 گیرینتیجه

یار در شهر اهواز به اارا در آمد. با این واود سنجش محیطی، دوره آموزشی محیطهای زیستبا تواه به اهمیت بس ای آموزش

نمود. لذا مطالته حاضر با هدف ارزیابی دوره آموزشی آموزان ضروری میمحیطی دانشها بر دانش زیستاین قبیل آموزش می ان تأثیر

محیطی گروه آزمایش، محیطی گروه کنترل و دانش زیستگونه که نتایج نشان دادند، میان دانش زیستمذکور به اارا گذاشته شد. همان

-محیطی دانشها و ارتقای سط  دانش زیستشود که نشان از تأثیرگذاری آموزشک درصد، مشاهده میدار در سط  یت(اوت آماری متنی

آموزان که در چهار سط  نماید. نتایج توزین فراوانی دانش دانشی آزمون کای اسکوئر تأیید میآموزان دارد. این مطلب را همچنین، یافته

آموزانی که در دوره آموزشی، آموزش دیده ندی شده بودند نشان داد که در میان دانشبقضاوتی ضتیف، متوسط، نسبتاً خوب و خوب طبقه

آموزانی که در گروه کنترل قرار داشتند، بیشترین فراوانی مربوط به طبقه بودند، بیشترین فراوانی مربوط به دسته خوب و در میان دانش

بندی شده بودند، تتداد افراد طبقه بسیار خوب بیشترین چهار سط  طبقهمتوسط بود. در هر دو گروه انسی، که از نظر سط  دانشی، در 

آموزان آموزش دیده به خود اختصاص داد. تمامی موارد مذکور، گویای تأثیرگذاری باالی دوره آموزشی بر سط  فراوانی را در میان دانش

رسد با تواه به نظر میلذا به .باشدوزان دختر و پسر میآمها میان دانشآموزان دبستان و عدم تبتیض قائل شدن در آموزشدانش دانش

توان نتایج مثبتی از آن را انتظار داشت. با این واود های کشور نی  میها و استانها، در سایر شهرستانتأثیرات مثبت این قبیل آموزش

  باالی این موضن گنجانده شود. میتمحیطی نظر به اهضروری است که در کتب درسی مدارس ابتدایی محتوای آموزشی زیست
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Effectiveness of educational course of environmental organization among 

elementary students of Ahvaz city 
 

 

Abstract 

The environment watch assistance course (Mohit-Yar) was held with the aim of 

enhance of environmental knowledge of primary students by the department of environment. 
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The main purpose of this study was determining the success of environment watch assistance 

courses in Ahvaz city. The present study is an experimental and practical. All of primary 

students were considered as statistical population which a sample of 1325 students from 2 

groups of trained and untrained (control group) were selected randomly. The present study 

has been done in two separate phase. The first phase was done with the purpose of 

determining overall educational situation and investigation of educational content. In the 

second phase investigated the environment knowledge of students with using researcher-

made questionnaire on the basis of educational content. The second phase data were analyzed 

using SPSS (V20). The results showed that between environment knowledge means of 

control group and trained group there is significant difference. The result of chi-square test 

confirmed the relationship between environmental levels of knowledge and experimental 

groups, which indicating the high success of the training course on the enhancing of 

environmental knowledge level of primary school students. 

 

Keywords: Environment Watch Assistance (Mohit-Yar), Primary students, Ahvaz, 

Environment, Knowledge  
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