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 چکیده

خصوص در مناطق روستایی ضروری به آن حفاظت از آموزش تاثیر و بررسی  زیستمحیطآموزان نسبت به سنجش آگاهی دانش

در  هاجنگلت به خصوص زیسمحیط آموزش تاثیر تحقیق حاضر با هدف بررسی سنجش میزان آگاهی و بررسی  رسد.به نظر می
برای این منظور هفت مدرسه در مقطع دبیرستان در شهرستان  نی، استان لرستان انجام گرفت.مدارس روستایی شهرستان چگ

آموزان در قالب سخنرانی، نصب پوسترها و نفر از دانش 1111ند. تعداد شدانتخاب  ،واقع در منطقه جنگلیچگنی )استان لرستان( 
طور برآورد حجم نمونه کوکران بهنفر بر اساس  311، تحت آموزش قرار گرفتند. از این تعدادزیست، محیطی های آموزشفیلم

آوری به منظور جمعها قبل و بعد از آموزش مورد بررسی قرار گیرد. آن انتخاب شدند تا دیدگاهتصادفی به عنوان نمونه آماری 
یید شد. میزان ضریب اتوسط صاحبنظران و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی تای طراحی شد که اعتبار آن اطالعات، پرسشنامه

به دست 1/1و  7/1، 1/1، 1/1، 1/1زیستی و آموزش به ترتیب آلفای کرونباخ برای متغیرهای رفتار، دانش، شناخت، نگرش محیط
داری بر آگاهی معنی تاثیر آموزان نیز ادر دانشآموزان، درآمد خانوار و سطح تحصیالت پدر و مهای مختلف، معدل دانشپایهآمد. 

زیستی (، نگرش محیط631/1زیستی )زیستی با متغیرهای شناخت محیطها نداشتند. بین دانش محیطنگرش و دیدگاه آن
لی طورک. به(≥11/1p) شد( رابطه مثبت و معناداری مشاهده 321/1زیستی )( و دانش و رفتار محیط471/1( و آموزش )561/1)

که  جایی از آن .دارد زیستمحیطآموزان نسبت به ثری در نگرش و رفتار مسئوالنه دانشونقش م آموزشتوان بیان نمود که می

رو  طبیعیبا منابعآموزان در مناطق روستایی ی دانشزیستمحیطرنگی در بهبود نگرش و رفتار های ترویجی فعلی نقش کمفعالیت
 رسد.در مناطق مطالعه شده ضروری به نظر می آموزشتوجه بیشتر به امر  اینبنابربه تهدید داشته است، 
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 سرآغاز
های طبیعی از اهمیت ، جنگلخشکیهای از بین اکوسیستم

، تودهزیپایداری جامعه،  ص پیچیدگی ساختار،باالیی در خصو
ستی و عملکردهای اکولوژیکی برخوردار هستند. همچنین زیتنوع

روند منابع اولیه منابع جنگلی به شمار می ها به عنواناین جنگل
منابع آب،  ظو نقش خاص و غیرقابل جایگزینی را در حف

کشاورزی دارند ها، پایداری اقلیم و بازده باالی گونهزیستی تنوع
(Tang & Lou, 2000; Dai et al., 2000.) 21 قرن آغاز با 

 با روز هر کهچنان ه استیافت شدت بشریت زندگی ابعاد در تغییر
 ناپایدار، همجموع این با رویارویی در و هستیم روروبه نو دنیایی
 تفکرهای دیگر طرف از .نیازمندیم جدید ابزار و آگاهی به همواره

 نازک مانند گوناگونی هایبحران، انسان گرایانه رشد و یبعدتک
 ،هاجنگل فرسایش آبی، منابع آلودگی و کمبود ازون، الیه شدن
 این تغییرات .است داشته به دنبال را زراعی هایخاک و مراتع

دارند که  زیستیطمح و زیستمحیط روی بر اثرات مخربی
 است خته شدهشنا آن تخریب عامل ترینمهم عنوانهب انسان

(Shariatzadeh et al., 2011).  

های ترویجی و آموزشی در روزه در بسیاری از کشورها برنامهام
ها در حال اجرا شدن است. خصوص حفظ و توسعه پایدار جنگل

های طبیعی به عنوان مثال کشور چین برنامه حفظ جنگل
(NFPP) های طبیعی اجرا نموده جنگل را در جهت حفظ و احیا
در  معموال کشاورزان و روستاییان. (Zhang et al., 2000)ست ا

 و لمسای حل برایساکن هستند و طبیعی و جنگلی مناطق 
 آگاهی و ترویج. دارند آگاهی به نیاز گیرییمتصم در ییخوداتکا

داشته  بهتری زندگی که کندمی کمک آنان بهساکنین روستاها 
 .(Tred & whitaker, 1998)  باشند

 ییهاتیبه فعال واست  یعیوس یکاربرد طهیح یدارا آموزش
 زیآموختن و ن یبرا یررسمیو غ یرسم که به طور شودیق ماطال

از  آموزش ا وهبرنامه آموزش ،یمانند خودآموز ییهاتیفعال یبرا
 ,.Safavi, 2007 ;Rezvani et al) ردیپذیراه دور انجام م

ه داد نشان یستزمحیط ریتیمد در مردم نقشبررسی  .(2013
به  نسبت آگاهیکسب  و مشارکت از بعد مردم که است

 و صنعتی سوختی، نیازهای ینمات به قادر ،احیا و حفظ هایبرنامه
مرور  در .(Shariatzadeh et al., 2011) اندشده خود ایتغذیه

 ارزشیابی خصوص درتوسط سروستانی و زمانی  شدهمنابع انجام 
 هایسرویس گسترش که است شده نبیا جنگل پایدار مدیریت

 از سرمایه و تشویقی ابزار ها،سازمان بین ارتباط ،یرساناطالع

 برای هاجنگل مدیران و گذارانسیاست برای هانوآوری جمله
 با ارتباط ابزار ترویجی، هایروش. است جنگل پایدار مدیریت

 از که شودمی توصیه مروجان به همواره و هستند مخاطبان این
 توانایی. کنند استفاده مختلف ترویجی هایروش از ایمجموعه
 به توجه با تا آوردمی فراهم را فرصت ،مهارت این در مروجان
 ترویجی روش بهترین مخاطبان، هایویژگی و پیام محتوای
 زیستمحیط ترویج با زیستمحیط مروجان بیشتر. شود انتخاب

 آن از بیشتر و اشتهد را آشنایی بیشترین( یآموزش هایکالس)
 ی از قبیلهایروش بامروجان  دیگر طرف از .کنندمی استفاده

 کمترین ایطریقه نمایش و تلویزیونی هایبرنامه ،هاجشنواره
 برندمی را استفاده کمترین نیز هاآن از و داشته را آشنایی میزان

(Abedi Sarvestani & Zamani, 2006.) .که اعتقاد این 
 که را دانشی تواندمی( اجتماعی سسهوم یک عنوانبه) علم فقط

 است اشتباه کند ایجاد شود،می منتقل مردم به ترویج توسط
(Shemshad, 2009.)  

 ناشی تخریب و دگرگونی علت ،شده انجام هایتحقیق براساس
 کمبود دلیل به اطراف، محیط به توجه عدم یا و آگاهینا از

 پشت و انسان یخودخواه نیز و کارشناسانه و علمی هایآموزش
منافع  حفظ جهت در گذشته رسوم و آداب و هاارزش به زدن پا

 بردن باال .(Moharramnejad, 2006) است بوده فردی
 اهداف از زیستمحیط از صحیح استفاده نحوه و عمومی فرهنگ
 درصد بیشترین آن جوان نسل که ما کشور در. است آموزش
 تاثیر تواندمی زیستیطمح آموزش دهد،می تشکیل را جمعیت

 اهداف به رسیدن و زیستیمحیط فرهنگ تقویت در یتوجهقابل
 ,Yosephvand & Gholam Rezai) باشد داشته پایدار توسعه

2013; Navah et al., 2011; Moharramnejad & 

Heydari, 2006) . متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل
ی، زیستمحیطنگرش زیست، محیطشناخت زیست، محیطدانش 
شده است سعی ی و آموزش است که در ادامه زیستمحیطرفتار 

  شود.ها پرداخته تعریف مفهومی آنصه به طور خالبه  تا
، رفتاری است که فرد در برخورد با یزیستمحیطرفتار 
دهد که هر شخص بر حسب شرایط می زاز خود بروزیست محیط

، فرهنگی و شخصیتی خود برخورد و مقتضیات خاص اجتماعی
آگاهی  (.Navah, 2011)د دارزیست محیطمتفاوتی نسبت به 

و زندگی زیست محیط، توانایی فهم اصول شناخت یتزیسمحیط
 دانش .(Fritiyev, 2007)ها است کردن بر پایه آن

زیست، محیط درباره افراد که است عملی اطالعات ،یزیستمحیط
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 روی انسانی هایکنشتاثیر  و نزمی سیاره شناسیبوم
 یزیستمحیط هاینگرش .(Arcury, 1990) دارندزیست محیط

 هایویژگی مورد در ناخوشایند یا خوشایند احساسات مجموعه نیز
 (,.Manzanal et al است آن با مرتبط لمسای یا فیزیکی محیط

(2007. 
 یررسمیغ رسمی، گروه سه دربه طور کلی  زیستمحیط آموزش

 رسمی آموزش سابقه. است شده بندیدسته منیض و
 زیستمحیط آموزش. نیست کوتاه چندان کشور در زیستمحیط

 این در. ندارد عمر دهه سه از بیشنیز  خود امروزی معنای به
 در زیستمحیط علوم کردن وارد برای هاییتالش مدت

 در زیستمحیط موضوعات و شد کشور درسی هایبرنامه
 گنجانده شناسییستز و جغرافیا تجربی،علوم دمانن هاییدرس

 در مهم هاییقدم توانمی را هاکوشش این مجموعه گرچه. شد
 به رسدمی نظرهب اما ،دانست کشورمان در زیستمحیط آموزش

 رویکردهایی ردکارب عدم و هاموضوع این کافی انسجام عدم علت
 قبولقابل رسمی آموزش به رسیدن تا هنوز مورد این در اصولی
 ,Mobarghai) است مانده زیادی راه ایران در زیستمحیط

2003 ;Yosephvand & Gholam Rezai, 2013) . انواع
 Mobarghai, 2003) باشدبه شرح زیر می زیستمحیطآموزش 

;Yosephvand & Gholam Rezai, 2013). آموزش 
 در زیستمحیط یررسمیغ آموزش: یررسمیغ زیستمحیط

 به مربوطه باورهای و هااعتقاد. دارد طوالنی ابقهس کشورمان
 از همواره ،دارد رواج کشورمان مردم میان زیستمحیطپاسداشت 

 و اعتدال حد رعایت و است هشد منتقل دیگر نسل به نسلی
 هایگروه. است شده توصیه زیستمحیط مصرف در رویمیانه

 و مدیران شامل یررسمی،غ آموزش بخش در مخاطب
در  باشند.می کنندگانمصرف و یدکنندگانتول گذاران،سیاست

های مرتبط خواهد ها، سازمانرسمی تمرکز بر مهارتآموزش غیر
تسهیل یادگیری است  ،بود و نقش مروجان در این مسیر

(Drumm & Moore, 2002 ;Rezvani et al., 2013.) 

 
 یارسانه -یضمن یهاآموزش یبندطبقه

 مهم نقش به توجه با :ریدیدا رسانه -ضمنی آموزش

 مناسب بستر یک واست  توجه قابل رسانه یک عنوانبه تلویزیون
  نقش دتوانمی ،زیستیمحیط مباحث آموزش و یرساناطالع برای

 .باشد داشته یثروم

 مهم نقش به توجه با :شنیداری رسانه -ضمنی آموزش

 در آن اریگذتاثیر میزان فراگیر، هایرسانه از یکی عنوانبه رادیو
 اهمیت زحای زیستیمحیط مباحث آموزش و یرساناطالع امر

 استقبال به توجه با اخیر سال چند طی بنابراین،. است
 پخش و تولید و استانی و ملی بعد در رادیویی سازانبرنامه
 داشته کیفی و کمی گسترش زیستمحیط رادیویی هایبرنامه
 در رادیویی هایامهبرن از یتوجهقابل بخش کهطوریهب. است
 و تولید به صدا سراسری هایشبکه چنینهم و هااستان مراکز
 در و است یافته اختصاص زیستمحیط هایبرنامه پخش

 از محلی و ملی سطوح در زیستمحیط مختلف هایمناسبت
 این مناسب پوشش کشور، رادیویی هایشبکه با یهمکار طریق
 .است پذیرفته انجام مراسم

 انتقال اهمیت به توجه با :نوشتاری رسانه -منیض آموزش

 چند طی نوشتاری موارد قالب در زیستمحیط اطالعات و دانش
 و کتاب قالب رد زیستمحیط مطالب هارای و تولید اخیر، سال

 نکات از ،زیستیمحیط و زیستمحیط مجله پوستر، روشور،ب
 سطح ارتقای در آموزش لزوم امروزه. است آموزش این مثبت

 دانش به دستیابی و نیست پوشیده کسی بر افراد دانش و آگاهی
 موجود معضالت و مشکالت از بسیاری حل الزمه تخصصی،

 دست آن با بشر که زیستمحیط حاد لمسای میان این در است.
 و بشر بقای و است نبوده یمستثن امر این از است یبانگر به

 با خود رابطه زا که کندمی ایجاب او زندگی سطح ارتقای
 و هاارزش و کند درک را آن و باشد آگاه زیستمحیط
 آموزش. بپروراند آن کیفیت بهبود و حفاظت برای را هاییدیدگاه
 هدف این به دستیابی برای آگاهانه است کوششی ،زیستمحیط
 و رسمی هایآموزش تمامی طریق از و سنین تمامی برای

 به زیستمحیط علوم ایشتهرینب اهمیت به توجه با و یررسمیغ
 است الزامی هارشته سایر هایروش و دانش گرفتن کار

(Mobarghai, 2003 ;Yosephvand & Gholam Rezai, 

 راستای در مسئوالنه، رفتارهای توسعه و ترویج برای (.2013
 روش و رفتارها نحوه و نگرش نحوه باید زیستمحیط از حفاظت
 در یریتغ بدون مهم امر این .نماید تغییر طبیعت در انسان زندگی
 حاصل زیستیطمح و زیستمحیط به نسبت افراد نگرش

 اگر و است کلیدی بحث زیستیطمح آموزش .شودنمی
 ایمنطقه هایاولویت و کنیم شناسایی درست را هدف هایگروه

 هزینه، کمترین با یمتوانمی بشناسیم، یخوببه را خود ملی و
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 افراد زیستیمحیط رفتارهای و نگرش لحاظ از را بزرگی تحوالت
 .(Salehi  & Imam Ghol, 1391) نماییم ایجاد جامعه در

ی زنان در استفاده از زیستمحیطدر بررسی میزان آگاهی 
در ارتباط با توسعه پایدار،  زیستمحیطو مدیریت  زیستمحیط

(Saffari, 2009) دار زنان خانه گزارش نمودند که در استفاده
عوامل زیست محیطو حفاظت از  زیستمحیطر تهران از شه

ی، استفاده از وسایل ارتباط زیستمحیطمتعددی از قبیل آگاهی 
ذار است. گتاثیرجمعی، میزان تحصیالت و نیز وضعیت اقتصادی 

ترین منابع صدا و سیما از مهم های گروهی به خصوصرسانه
نظر افراد  زیستی است. ازکسب آگاهی پیرامون مسایل محیط

ی موثر زیستمحیطترین عاملی که در ایجاد معضالت جامعه مهم
اطالعی و ی و پس از آن بیزیستمحیطاست، ضعف فرهنگ 

ناآگاهی مردم است. بیشترین تمایل برای انجام فعالیت 
بوده زیست محیطی، تمایل به آموزش حفاظت از زیستمحیط
 است. 

ارتباطاتی و  هاید شبکههای کاربردی با شناخت و ایجاآموزش
عی بین کنشگران های یادگیری اجتمافراهم ساختن محیط
ها و توانند به درک و مدیریت پیچیدگیاجتماعی مختلف می

 ,Karami Dehkordi) کمک کنند زیستمحیطهای چالش

2008.)  
 مختلف مقاطع در زیستمحیط پایه علوم با انجونسل  آشنایی

 هاآن در را منابع از حفاظت و ازگاریس روحیه تواندمی تحصیلی
 دهد افزایش هاآن در را پذیریمسئولیت حس و کرده تقویت

(Turani & Akramuddin, 2004.) آموزش هینزم در 
 به آموزش هزمین در هاییتحقیق ،جواننسل  به زیستمحیط
 از آگاهی منظوربه، مثال عنوانبه .است گرفته انجام آموزاندانش
 سلسله شهرستان بسطام روستای مدارس در زیستحیطم لمسای

 اول متوسطه مقاطع در آموزاندانش آموزش لرستان، استان
 & Mobarghai, 2003 ;Yosephvand) گرفت صورت

Gholam Rezai, 2013). و آگاهی سطح با رابطه در چنینهم 
 متغیرهای با متوسطه مقطع آموزاندانش زیستیمحیط نگرش
 لرستان استان کوهدشت شهرستان در پژوهشی ،شناختیجمعیت
امر  .(.Rostami, & Larijani, 2010)ه است گرفت صورت
در بسیاری از کشورها از اهمیت خاصی  زیستمحیط آموزش

ها در حال اجرا در ها و پژوهشبرخوردار است و بسیاری از برنامه
 Dai et) گیرد. همچنینجهت توسعه پایدار کشورها انجام می

al., 2000) ها در جهت ها و چالشپژوهشی را با عنوان فرصت

های طبیعی در چین حفظ و ترویج عملکرد اکولوژیکی جنگل
هایی را در خصوص مدیریت پایدار و و استراتژیه انجام داد

های طبیعی در طی مهلت قانونی ترویج خدمات اکوسیستم جنگل
 .ه دادندها ارایبرداشت از جنگل

شمار ه های وسیع کشور بشور از جمله جنگلهای غرب کجنگل
روند که نقش آن عالوه بر عملکردهای اکولوژیکی و می

. در معیشت مردم بومی بر همگان آشکار استی زیستمحیط
افزایش حفاظت و حمایت در جهت تولید  برایتالش  ،بنابراین

نداشتن دانش و . ها بر همگان ضروری استپایدار در این جنگل
تواند بحث اقتصادی ها میح در خصوص این جنگلنگرش صحی

قرار دهد و روند تخریبی را در پی گیرد.  تاثیرآن را نیز تحت 
شوند که تالش آموزان امروز نسل آینده کشور محسوب میدانش
این ی زیستمحیطتوسعه و ترویج دانش، نگرش و رفتار  برای

و توسعه ای را در حفظ تواند موفقیت عمدهمی قشر از جامعه
های ارزشمند غرب کشور در پی داشته باشد. در پایدار جنگل

استان لرستان توسط عوامل  زیستمحیطمنطقه غرب کشور، 
 نیز چگنی شهرستان و تخریب استدر حال  یرطبیعیغطبیعی و 

 توسط این شهرستان زیستمحیط .نیستی مستثناین امر  از
 ،یراشکوبز در اعتزر گاز، و نفت آب لوله خطوط) انسانی عوامل

 جنگل، ثانویه محصوالت از برداریبهره روستاییان، سوخت ینمات
( دام چرای عمدی، سوزیآتش ماسه، و شن معادن از برداریبهره

 و آب تغییرات و هاپاتوژن آفات، جانوران،) محیطی عوامل و
، این بنابراین. را در پیش گرفته است یبه تخریب روند رو( هوایی

با مناطق روستایی  آموزاندانش آگاهی بررسی منظورهبمنطقه 
 و زیستمحیط به نسبت زیستیمحیطو شناخت  استفاده از رفتار

به خصوص  زیستمحیط به نسبت هاآن دیدگاه بر آموزش تاثیر
  .شد انتخاب هاجنگل

 
 هاروش و مواد

 موردمطالعهمنطقه 
موزان آسنجش آگاهی دانش بررسی منظوربه تحقیق این در

با استفاده از  آن آموزشو اثربخشی  زیستمحیطنسبت به 
 شهرستان ،زیستمحیطبه ی نسبت زیستمحیطهای پارامتر
 35 در وغربی استان لرستان منطقه جنگلی  درکه  چگنی

 موردعنوان منطقه به ،دارد قرار آبادخرم شهرستان کیلومتری
 در فواصلایی در این شهرستان مدارس روست .شدانتخاب  مطالعه
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دور از هم قرار دارند و گاهی در چند روستا فقط یک مدرسه 
 وجود دارد.

  

 روش تحقیق
توصیفی و از نوع همبستگی  -صورت میدانیه روش تحقیق ب

مناطق روستایی در  موجود مدرسه 7برای انجام این تحقیق  بود.
 مختلف فواصل با متوسط اول )دوره راهنمایی سابق(در مقطع 

 مورد مطالعه قرار گرفتند. ،است هشدمناطق جنگلی واقع  که در
 آموزش بر عالوهاین مدارس  آموزاندانش از نفر 1111 برای

 زیستمحیط های آموزشیفیلم و پوسترهاسخنرانی، از  صورتبه
 بین از کوکران حجم نمونه برآورد فرمول اساس بر و شد استفاده
)معادله  ندشد انتخاب یتصادف طوربه نفر 311 ،آموزدانش 1111

1 .) 
      (1معادله )

 
 

 آموزش از و بعد قبل دانش آموزان هایدیدگاه یبررسبه منظور 
 نگرش و شناخت دانش، رفتار، استفاده از متغیرهای با

سیستم  با ایپرسشنامهزیست، محیط به نسبت زیستیمحیط
= مخالفم، 2لفم، مخا کامال =1دهی بر مبنای طیف لیکرت )پاسخ

 توزیع هاآن بین (موافقم = کامال5= موافقم و 4ظری ندارم، ن= 3
شد که  یطراح یاپرسشنامه ،اطالعات یآوره منظور جمعب. شد

آن با انجام آزمون  ییایپا نظران واعتبار آن توسط صاحب
 یرهایمتغ یکرونباخ برا یآلفا بیضر زانیشد. م دییات یمقدمات

زیستی و آموزش به ترتیب محیط نگرش ناخت،ش رفتار، دانش،
 هاداده تحلیل و یهتجز. آمد به دست1/1و  7/1، 1/1، 1/1، 1/1
 آمار و توصیفی آمار سطح دو در SPSS افزارنرم از استفاده با

 میانگین تفاوت برای مستقل تی آزمون. گرفت انجام استنباطی

یر تاث سنجش برای اسپیرمن همبستگی آزمون و گروه دو
 .گرفت قرار استفاده مورد وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای

 

 هایافته

د درص میانگین نتایج توصیفی )توزیع فراوانی،

 (و انحراف معیار تجمعی
درصد  1/37 ،آموزاندانش های تحصیلیپایهدرخصوص 

وم و درصد در پایه د 13/31 در پایه تحصیلی سوم، دهندگانپاسخ
 آموزاندانشاکثریت بودند.  حصیلی اولدرصد در پایه ت 27/31

درصد  12/17 درصد( 51/34داشتند ) 14-11/16بین معدلی 
درصد دارای  61/22و  11 -13/ 11دارای معدل  آموزاندانش

 نیز پاسخ ندادند. آموزاندانشدرصد  7/25و  بودند 17-21معدل 
 1/11نتایج نشان داد که  آموزاندانشر بررسی درآمد خانوار د

و  هزار تومان بودند 411-611دارای درآمد  آموزاندانشصد در
 میلیون یکارای درآمد بیش از درصد( د 16/13تنها درصد کمی )

هزار  211درصد دارای درآمد کمتر از  14/16. تومان بودند
هزار تومان،  411تا  211درصد درارای درآمد بین  11/17تومان، 

 زار تومان بودند.ه 611-111درصد دارای درآمد  14/16و 
دارای تحصیالت ابتدایی  آموزانمادران دانشاز درصد  33/33

درصد(  41/16تحصیالت دیپلم )نیز ها بودند و درصد کمی از آن
درصد مادران دارای  1/26درصد بیسواد و  37/33 .داشتند

تحصیالت آموزان دانشاکثر پدران  تحصیالت سیکل بودند.
ت تحصیالدارای  نیزد کمی و درص درصد( 11/21) ،دیپلم
. در بقیه مقاطع نتایج بدین شرح بودند درصد( 47/4) لیسانسفوق
درصد  27/21درصد ابتدایی،  24/11درصد بیسواد،  43/14بود: 

درصد دارای تحصیالت  51/1درصد فوق دیپلم و  11سیکل، 
 .(1)شکل  لیسانس بودند

مختلف مربوط  هاینتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار گویه
اساس دانش  زیست مورد بررسی بربه متغیرهای محیط

زیستی دانش زیستی و نگرش محیطی، شناخت محیطزیستمحیط

 ( آمده است.1( در جدول )=212nآموزان مورد بررسی )
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 ت مادر، های تحصیلی، ب( معدل درسی، پ( میزان درآمد خانوار، ت( سطح تحصیال(: درصد فراوانی الف( پایه1) شکل

 ث( سطح تحصیالت پدر در دانش آموزان مورد بررسی در شهرستان چگنی، استان لرستان
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 بررسی موردهای مختلف مربوط به متغیرهای میانگین و انحراف معیار گویه :(1)جدول 

 انحراف معیار *میانگین گویه  ردیف
ضریب 

 تغییرات
1 

دانش 
 زیستیمحیط

 512/1 641/1 215/3 .است ته کم شدهها نسبت به گذشجنگلمساحت 

 461/1 561/1 311/3 صرفه نیست.ها و جایگزینی آن با کشاورزی بهقطع جنگل 2

11 
طور سبب جاری شدن تخریب جنگل و همین سببچرای دام 

 شوند.سیل و فرسایش خاک می
266/3 416/1 

454/1 

 512/1 511/1 116/2 .کنیم ادیاقتص استفاده توانیممی لرستان استان هایجنگل از 16

11 
 و ارزش قابل استان هایجنگل غیرچوبی محصوالت درآمد

 .نیست محاسبه
113/3 411/1 

471/1 

3 

شناخت 
 زیستیمحیط

 121/1 145/2 467/3 شوند.ذخیره آب در زمین می سببها جنگل

 466/1 611/1 453/3 شوند.ها مانع جاری شدن سیل میجنگل 4

 517/1 762/1 474/3 کنند.ا به پاک شدن هوا کمک میهجنگل 5

 441/1 451/1 255/3 .شوندمی بیشتر بارندگی سبب هاجنگل 6

 461/1 611/1 471/3 ها محل آسایش و تفریح هستند.جنگل 7

 461/1 611/1 617/3 کننده اکسیژن هستند.مینها تاجنگل 1

 461/1 646/1 515/3 شود.یها تنفس ما با مشکل مواجه مبدون جنگل 1

11 
ها را نباید آن و ها محل زندگی حیوانات وحشی هستندجنگل

 تخریب کرد.
542/3 637/1 

462/1 

12 
حال انقراض  ها محل زندگی جانوران و گیاهان درجنگل

 هستند.
426/3 541/1 

435/1 

13 

نگرش 
 زیستیمحیط

خود  کنیم و نسل آینده برایها را تخریب میما جنگل
 به ارث گذاشت. اها رکند و نباید جنگلکاری میجنگل

151/3 521/1 
446/1 

 476/1 417/1 146/3 .ندارند دیگری استفاده و کنندمی چوب تولید فقط هاجنگل 14

 462/1 434/1 115/3 .هستند مناسب سوخت مینتا برای لرستان های استانجنگل 15

 371/1 151/1 116/2 .کنیم اقتصادی استفاده لرستان استان هایجنگل از توانیممی 16

17 
 این رفتن بین از سبب لرستان های استانجنگل از غالذ تولید

 .شودمی هاجنگل
221/3 615/1 

525/1 

11 

رفتار 
زیست محیط

 ی

 دارویی گیاهان آوریتولید و جمع در توان فقطمی هاجنگل از
 .کرد استفاده

711/2 141/1 
411/1 

11 
 و ارزش قابل استان هایجنگل غیرچوبی محصوالت درآمد

نیست پس جلوگیری حفاظت و حمایت آن اهمیتی  محاسبه
 ندارد.

113/3 411/1 
471/1 

21 
ها در حال از بین رفتن هستند پس نباید از آنها استفاده جنگل

 کرد.
122/2 412/1 

417/1 

21 
آموزش 

 زیستیمحیط

 و هستند شدن تخریب الح در لرستان استان هایجنگل
 این از جلوگیری برای مردم هایی را بهبایستی آموزش مسئولین

 .انجام دهند امر
431/3 641/1 

411/1 

22 
 با شما آشنایی افزایش سبب شده برگزار آموزشی هایکالس
 شود.و جنگل می زیستمحیط

51/1 412/1 
134/1 

 موافقم کامال= 5 موافقم =4 نظری ندارم =3 مخالفم =2مخالفم  کامال= 1*
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 نتایج استنباطی 

، زیستیمحیط دانشتحلیل همبستگی میان متغیرهای وابسته 
و زیستی محیط، رفتار زیستیمحیط ، نگرشزیستیمحیط شناخت
 شده انتخابمدارس  آموزاندانش زیستیمحیط آموزش

با استفاده از همبستگی،  با متغیرهای مستقل شهرستان چگنی

 :به قرار زیر استای و و آزمون دو جملهی دکا
 ، شناخت، نگرش، رفتاردانش: بین متغیرهای 1فرضیه 

 بررسی مورد آموزاندانشو آموزش با پایه تحصیلی  زیستیمحیط
 رابطه معناداری وجود دارد.

های بین متغیررابطه معناداری  نتایج نشان داد کهبررسی این در 
 (.2 )جدولفوق وجود ندارد 

 ، شناخت، نگرش، رفتاردانش: بین متغیرهای 2یه فرض
رابطه  بررسی مورد آموزاندانش معدلو آموزش با  زیستیمحیط

 معناداری وجود دارد.
که رابطه معناداری بین متغیرهای نگرش و رفتار نشان داد نتایج 
داری بین ولی رابطه منفی و معناندارد جود و زیستیمحیط

اطمینان  %15و آموزش در سطح  زیستیمحیط دانشمتغیرهای 
مشاهده اطمینان  %11در سطح  زیستیمحیطچنین شناخت و هم

 (.2 )جدول شد
 ، شناخت، نگرش، رفتاردانش: بین متغیرهای 3فرضیه 

 بررسی مورد آموزاندانشخانوار  درآمدو آموزش با  زیستیمحیط
 رابطه معناداری وجود دارد.

رابطه که آمده حاکی از آن است دست ه نتایج ب اط نیزدر این ارتب
 (.2 )جدولندارد وجود این متغیرها معناداری بین 

 ، شناخت، نگرش، رفتاردانش: بین متغیرهای 4فرضیه 
 موردآموزان دانش انمادر تحصیالتو آموزش با  زیستیمحیط
 رابطه معناداری وجود دارد. بررسی

مشاهده داری معناارتباط  نیز هار بررسی ارتباط بین این متغیرد
 (.2 )جدول نشد

 ، شناخت، نگرش، رفتاردانش: بین متغیرهای 5فرضیه 
 مورد آموزاندانش پدر تحصیالتو آموزش با  زیستیمحیط
 رابطه معناداری وجود دارد. بررسی

ذکر شده نیز حاکی از نتایج بررسی همبستگی بین متغیرهای 
 (.2 )جدول بود هاآنمعنادار بین ارتباط  عدم وجود

نشان داد که رابطه  همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق
زیستی با متغیرهای شناخت مثبت و معناداری بین دانش محیط

درصد  11زیستی و آموزش در سطح زیستی، نگرش محیطمحیط
چنین متغیر شناخت با متغیرهای آموزش، اطمینان وجود دارد. هم

ثبت و زیستی رابطه مزیستی و دانش محیطنگرش محیط
زیستی نیز رابطه (. نگرش محیط≥15/1pداری داشت )معنی

داری با تمامی متغیرهای مورد بررسی دارد. عالوه مثبت و معنی
درصد اطمینان بین  11داری در سطح بر این رابطه مثبت و معنی

زیستی وجود دارد. همچنین متغیر متغیرهای دانش و رفتار محیط
درصد با  11اری در سطح دآموزش همبستگی مثبت و معنا

زیستی نشان داد متغیرهای دانش، شناخت و نگرش محیط
  .(2 جدول)

 

 تحقیق مورد بررسی در متغیرهایبین : همبستگی (2جدول )
دانش 

 زیستیمحیط

شناخت 

 زیستیمحیط

نگرش 

 زیستیمحیط

رفتار 

 زیستیمحیط
 آموزش

پایه 

 تحصیلی
 درآمد معدل

تحصیالت 

 مادر

تحصیالت 

 پدر
 

1 **631/1 **561/1 **321/1 **417/1 ns 111/1- *143/1- ns 155/1- ns 112/1 ns 143/1- زیستیدانش محیط 

**631/1 1 **464/1 ns 137/1 **511/1 ns 152/1- **165/1- ns 117/1- ns 136/1 ns 156/1- زیستیشناخت محیط 

ns 561/1 ns 464/1 1 **311/1 **427/1 ns 121/1- ns 121/1- sn 161/1- ns 131/1- ns 116/1- زیستینگرش محیط 

**321/1 ns 137/1 **311/1 1 ns 111/1 ns 113/1 ns 161/1- ns 121/1- ns 136/1 ns 156/1 زیستیرفتار محیط 

**417/1 **511/1 **427/1 ns 111/1 1 - - - - - آموزش 

ns  ،15/1دار در سطح همبستگی معنی *عدم معنی داریp≤  11/1دار در سطح مبستگی معنیه **وp≤  
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قبل و  آموزاندانش ، شناخت و رفتارمقایسه نگرش

  بعد از برنامه آموزشی
مدارس  آموزاندانش ، شناخت و رفتارمقایسه میانگین نگرش

آزمون با استفاده از  وزشیقبل و بعد از برنامه آم شده انتخاب
درصد  11ال داری با احتمنشان داد که تفاوت معنی کای دو

دارد وجود  قبل و بعد از آموزش آموزاندانشاطمینان بین نگرش 

 مانندامکانات آموزشی استفاده از  نشان داد که. نتایج (3)جدول 
بر تواند می زیستمحیط های آموزشیفیلم و پوسترها ،سخنرانی

 واقع شود. ثرومبهبود و اصالح نگرش افراد جامعه 
ی برگزار شده، نتایج نشان داد که در بررسی ارزش کالس آموزش

های آموزشی را در دهندگان اثر مثبت کالسدرصد پاسخ 11
 (.4یید نمودند )جدول ازیست و جنگل تآشنایی با محیط

 
 بررسی مورد آموزاندانش: میانگین و انحراف معیار نگرش (3)جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد عنوان
قبل  بین نگرش کای دو

 از آموزشو بعد 

 24/1 27/3 21 زیستمحیطترویجی  -نگرش قبل از نمایش فیلم آموزشی
**341/563 

 21/1 65/4 21 زیستمحیطترویجی  -نگرش بعد از نمایش فیلم آموزشی

 
  بعد از آموزش زیستمحیطآشنایی با در مورد  یادوجملهنتایج آزمون  :(4جدول )

 داریمعنی شدهاحتمال تست  شدهمشاهدهاحتمال  تعداد 

 111/1 51/1 11/1 217 گروه یک

 111/1 51/1 12/1 6 گروه دو

   11/1 213 کل

 ینمخالف :گروه دو            ینموافق :گروه یک

 

 گیرینتیجهو  بحث
 شهرستان چگنی در طی سالیان اخیر دچار دگرگونی زیستمحیط

 وجود پدیده زوال .کندرا طی می قهقراییو روند است  شده
هایی و دیدگاه درختان بلوط و روند تخریب درختان توسط انسان

را به عنوان  دارند آن زیستمحیط مردم این منطقه نسبت به که
شرایط را برای از بین بردن  و دانندمیمانعی برای امرار و معاش 

مهیا ساخته  های گیاهی و جانوریگونهاز  بسیاریو  زیستمحیط
 خصوص به کنان این شهرستانآگاهی سا بنابراین، است.
دهند های آتی این شهرستان را تشکیل میکه نسل آموزاندانش

ضروری  امری این شهرستان زیستمحیطبله با تخریب ابرای مق
ارتباط مردم را به علوم، فناوری و  ،آموزش .رسدبه نظر می

رفع نیازهایشان از  برایسازد تا می پژوهشی برقرار هایتحقیق
کمک به مردم در جهت  ،که هدف ترویجطوریهگیرند. بآن بهره 

فرهنگی خاص  برطرف نمودن مشکالت در شرایط اقتصادی و
 طورهمان .(Mahmoudi & Weissi, 2005)خودشان است 

 شناخت، دانش، روی بر آموزاندانش تحصیلی پایه بیان شد، که

 تیجه. این نردندا داریمعنی اثر هاآن زیستمحیط رفتار و نگرش
 که است (Farahmand et al., 2004)بررسی  با مطابق

 رفتار با داریمعنا رابطه تحصیالت سطحگزارش نمودند 
 (Salehi & Imam تحقیق نتایج با اما .ندارد زیستیمحیط

(Ghol, 2012 تواند میق اباین عدم تط علتکه  رددا مغایرت
 متفاوت و شرایط زندگی متفاوت هایو دیدگاه فرهنگمرتبط با 

 مردم در منطقه مورد بررسی باشد.
 با متغیر نگرش، دانش و آموزش بین معناداریمثبت و  رابطه

خانوار  ، درآمدآموزاندانش معدل .رددا وجود زیستمحیط شناخت
 متغیرهای روینیز  آموزاندانش مادر و پدر تحصیالت و سطح
 داریمعنی تاثیر زیستمحیط رفتار نگرش، شناخت، دانش،
 علمی دانش و تحصیلی سطح و خانواده که بدین معنا. نداشت

 و نگرش دانش، شناخت، در توجهیقابل و مثبت تاثیر  هاآن
 که دهدمی یافته نشان این. ندارد هاآن یزیست محیط رفتار

 پارامترها این ارتقای سطح در مثبتی نقش مدرسه و خانواده
از  رسانیآگاهی ای و مدارس در آموزشی هایبرنامه و ندارند
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 دانش سطح بردن باال برای گروهی هایرسانه طریق
 فرزندانشان به هاآن هایدانسته انتقال و هاخانواده زیستمحیط

 ربطذی مسئولین که است اموری جمله از این مهم کافی نبوده و
 بین معناداری و مثبت رابطه .ویژه داشته باشندبه آن توجه  دبای

 نگرش ،زیستیمحیط شناخت متغیرهای با زیستیمحیط دانش
 چه هر دهدمی نشان که داشت وجود آموزش و زیستیمحیط
 نسبت به هاآن شناخت باشد، بیشتر افراد زیستیمحیط دانش
 نیز افراد نگرش بر خود نوبه به که بود خواهد بیشتر زیستمحیط

 مثبتی تاثیر  نیز آموزش خصوص این در که بود خواهد گذارتاثیر
که آموزش از طریق  چنین استتنباط نمودتوان . میداد نشان را

تواند موجب افزایش دانش افراد فیلم، پوستر و سخنرانی و ... می
نیز زیست محیط نسبتشده که به نوبه خود بر روی نگرش افراد 

 گزارش  (Arbuthnot & Lingg, 2007) .گذار استتاثیر
 بین واسط یک متغیر عنوانبه زیستیمحیط دانش که نمودند
 رفتار بر مستقیمیمهم و  تاثیر  که کندمی عمل رفتار و نگرش
در بررسی دیگری نیز عنوان شده . داشت خواهد زیستیمحیط

 تمامی با داریمعنی و مثبت رابطه زیستیمحیط نگرش است که
 (& Arbuthnot در این مطالعه دارد بررسی مورد متغیرهای

(Lingg 2007 .(Molina et al., 2013) که گزارش نمودند 
. دارد زیستیمحیط رفتارهای بر داریمعنی و مثبتتاثیر  نگرش

 بیان نیز نوواتس و زلزنی و شولتز همکاران، و دانلپ چنینهم
 رفتارهای با نگرش بین داریمعنی و مثبت رابطه که نمودند
 (& Watson, 2005; Schultz دارد وجود زیستیمحیط

(Zlzny, 1999; Duanlp, 1978. ی دارمعنی و مثبت رابطه
 امر این. داشت وجود زیستیمحیط رفتار و دانش متغیرهای بین
 آموزاندانش دانشعلم و  چه هر که دهدمی نشان خوبیبه

 زیستیمحیط رفتارهای ،باشد بیشتر زیستمحیط نسبت به
 مطلب، این ییدات در. دهنداز خود نشان می بیشتری

(Farahmand et al., 2014) آگاهی میزان که کردند عنوان 
 کنندهبینیپیش عوامل از یکی تواندمی افراد زیستیمحیط

تاثیر  آموزش متغیر عالوه،به. باشد هاآن زیستیمحیط رفتارهای
 افراد زیستیمحیط نگرش و شناخت دانش، در داریمعنی و مثبت
 ( ,Shobeiri, et al. داشت زیستمحیط نسبت به مطالعه مورد

 ایجاد تنهاییبه آموزش که نمودند بیان خود تحقیق در 2008)
 که کردند پیشنهاد و کندنمی آموزاندانش در آگاهی و شناخت
 چنینهم .یابد افزایش زمینه این در دبای نیز درسی کتب محتوای

 زیستیمحیط هایهنشری و هاهمجل از استفاده که است شده کیدات

 و زیستمحیط از حفاظت در آموزاندانش هدیدگا بر تواندمی
 توانندمی آموزشی کمک وسایل این. باشد گذارتاثیر زیستمحیط

 و شناخت دانش، ارتقا جهت در آموزشی هایفیلم نمایش کنار در
 استفاده مورد زیستمحیط به نسبت آموزاندانش نگرش و آگاهی

 ,Sang-Joon, 1995 ;Bagheri Varakana) گیرند قرار

 و توضیحی صورتبه آموزشی امکانات از استفاده بررسی .2003)
 که داد نشان ،زیستمحیط زمینه در فیلم و پوسترها شفاهی،

 آموزش از بعد و قبل آموزاندانش نگرش بین داریمعنیتاثیر 
 آشنایی افزایش سببآموزشی  امکانات از استفادهدارد.  وجود
 برنامه نمایش. دشومی جنگل و زیستمحیط با آموزاندانش

 به نسبت آموزاندانش نگرش در ثریوم نقش آموزشی
 Yosephvand & Gholam Rezai, 2013) دارد زیستمحیط

;Rostami & Larijani, 2010) .ی همچنین تهیه بروشور تبلیغ
ها آموزان از جمله موثرترین راهو قرار دادن آن در اختیار دانش

. (Ranjbarians & Zahid, 2005)برای انتقال اطالعات است 
 در فیلم و پوسترها نمایش مثبت تاثیر به توجه با بنابراین،
 هایفیلمپوسترها و  که دشومی پیشنهاد ،زیستمحیط خصوص
 شناخت، دانش، سطح افزایش منظوربه مدارس در آموزشی
 هر هاآن رفتار در آنتاثیر  و زیستمحیط از آموزاندانش نگرش

 برگزاری با زیستمحیط ترویج. شود داده نمایش ساله
 در تواندمی خصوصاین  در تخصصی و عمومی هایکالس

 ایفا را مهمی نقش نیز زیستمحیط مدیریت در مردم مشارکت
 (Bartot et al., 1997) (.Shariatzadeh et al., 2011) کند

ها، مکاتبه های ترویجی، نشستبه راهکارهایی از قبیل نمایش
تشکل، خبرنامه،  گذاران، ایجاد سازمان وسیاست ها وبا رسانه

های کارگاهی و بحث ند و روشنکاشاره می هاهجزو بروشور و
 دننمایگروهی را برای یادگیری از طریق عمل معرفی می

(Boroumand, 1991; Mahmoudi, & Weissi, 2005  .) 

عنوان ه ب ار منابع جنگلیکه مردم شهرستان چگنی با توجه به آن

های آموزش ،بنابراینآورند حساب میه منبع درآمد ب
آموزان امروز ی برای باال بردن دانش و آگاهی دانشزیستمحیط

حفظ و گسترش  برایشوند که نسل آینده کشور محسوب می
برای ایجاد دانش و  بنابراین، .این منابع با ارزش ضروری است

 آن، بر ثروم، که یکی از عوامل زیستمحیطنسبت آگاهی 
آگاهی مردم الزم است است، آن رفتارهای مسئوالنه نسبت به 

که آموزش در سطح  ارتقا یابدزیست محیطاهمیت در مورد 
 راه خواهد بود.این در  مدارس اولین گام موثر
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  :شودپیشنهاد میبا توجه به نتایج حاصله در تحقیق حاضر، 

 توجه و مناطق مشابه در این مناطقبه خصوص  آموزشبه  -
های اصلی قرار و آموزش در مدارس جزو برنامه شودبیشتری 

کارگاه و های سخنرانی، با گنجاندن برنامهکه این مهم  گیرد
 پذیر خواهد بود. .... امکان

زیست و آموزش به منظور نهادینه کردن فرهنگ محیط -
ی بهتر است دروسی تحت زیستمحیطهای ای رفتارپایه

در برنامه زیست، محیطظت و یا حفازیست محیطعنوان 
 درسی مقاطع مختلف تحصیلی گنجانده شود.

های غرب به منظور ایجاد انگیزه حمایت و حفاظت از جنگل -
کشور که نقش اساسی در معیشت مردم بومی دارد، 

د و شوهای کاشت نهال در روزهای درختکاری اجرا طرح

ی هایاز طرح یا ندشوهم نیز آشنا مدانش آموزان با این 
 همچون همیار طبیعت استفاده نمود.

گذار بودن آموزش، شایسته است که این نوع تاثیربا توجه به  -
های با استفاده از رسانهبه خصوص و  ها در منزلآموزش

های ذکر آموزش در نهادینه کردن تاد نانجام شوگروهی نیز 
 موثر واقع شود. آموزاندر دانش شده

بیل اردوهای سیاحتی و هایی از قبا تدارک دیدن برنامه -
های عملی از قبیل پاکسازی آموزشی در دل طبیعت، آموزش

زیستی عملی به آموزش رفتارهای محیط آموزش و طبیعت
 کمک نمود.زیست محیط

شروع به  تحت عنوان مدارس طبیعت که اخیرا موسسات -
 دارندنظر تمامی موارد پیشنهادی فوق را مد اندفعالیت نموده

از طریق ابزارهای مختلف و نوین به تنظیم و به خوبی و 

نیاز به  ،بنابرایند. نپردازرابطه کودک با طبیعت می

های بیشتر در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت این بررسی
الزم است با  ،موسسات هست و در صورت تایید موفقیت

ادامه طرح احداث مدارس طبیعت در سراسر کشور و احداث 

های های کوچک و بخشانچنین موسساتی در شهرست

در  ،منابع طبیعیهای غنی از در استانبه خصوص مختلف 

 ای برداشت.گام ارزندهزیست محیطو حفظ  آموزشراستای 
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