
Effectiveness of environmental education group on environmental attitude 

and increasing environmental awareness among the female students in 

Tehran

Hojati Sayah M1, Khodabakhshi koolaee A2

1- MSc of Counseling, Department of counseling, Branch of Arak, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2- Assistant professor of Counseling, Counseling and psychology Department, Human Science Faculty, Khatam, 
University, Tehran, Iran (Correspondence Author)
Email: a.khodabakhshid@khatam.ac.ir 

Abstract
Introduction: Many environmental threats are consequences of human behavior. 

The only solution for reducing the environmental problems is changing human behavior. 
Therefore, the aim of current study was to investigate the influence of environmental 
education group on environmental attitude and increasing environmental awareness among 
the female students in Tehran.

Method: The study is quasi-experimental with pre and post-test. 60 students were 
selected through multistage sampling method from female elementary schools in 2014-2015. 
They were assigned randomly to the control and experimental groups. The environmental 
education was conducted with experimental group during 10 sessions (90 minutes, twice 
per week). The research instrument was the children's attitudes toward the environment 
scale (CATES-PV) (Musser,1997). Statistical analysis was conducted using the analysis of 
covariance. 

Results: The results indicated that there is a significant difference between the pretest 
and post-test scores in the experimental group in environmental attitude (F= 162.036, p= 
0.001) and awareness (F= 174.000, p=0.001).

Conclusion: The findings emphasized that environmental education, which is proportional 
to age, plays a crucial role to enhance the environmental attitude and awareness. Hence, it 
could be considered as a preventing strategy to destroy the environment.

Key words: Environmental education, Environmental attitude, Environmental awareness, 
Students.
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 چکیده 
مقدمه : بسیاري از تهدیدات زیست محیطي، پیامد رفتار انساني است. تنها تغییر در رفتار انساني مي تواند این مشکالت زیست محیطي 
را کاهش دهد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش گروهي محیط زیست بر نگرش و آگاهي افزایي زیست محیطي 

کودکان دختر دبستاني شهر تهران مي باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش و پس آزمون است. 60 دانش آموزان با روش نمونه گیري چند مرحله اي از مدارس 
ابتدایي در سال تحصیلی 93-94 انتخاب شدند. آنها در دو گروه آزمایشي و کنترل تخصیص تصادفي شدند. آموزش زیست محیطي در طول 
ده جلسه )هفته اي دو جلسه، هر جلسه به طور متوسط 90 دقیقه(  بر روي گروه آزمایش انجام شد. ابزار تحقیق شامل مقیاس نگرش کودکان 

نسبت به محیط زیست )Musser 1997( )CATES-PV,(  مي باشد. تحلیل آماري  با استفاده از تحلیل کواریانس انجام شد.
به محیط زیست                     نسبت  نگرش  در  آزمایش  آزمون گروه  از  و پس  پیش  نمرات  بین  معناداري  تفاوت  داد  نشان  نتایج  یافته ها: 

)F=162,036 ،p =0,001( و آگاهي زیست محیطي )F=174,000، p =0,001( وجود دارد.
نتیجه گیري: یافته ها بر این امر تاکید مي کنند که آموزش زیست محیطي متناسب با سن، نقش حیاتي در بهبود نگرش و آگاهي 

زیست محیطي دارند. از این رو مي تواند بعنوان راهکار پیشگیري از تخریب محیط زیست مورد توجه قرار بگیرد.

واژگان کلیدي: آموزش محیط زیست ، نگرش زیست محیطي، آگاهي افزایي زیست محیطي، دانش آموزان.

تاریخ دریافت:1394/8/26            تاریخ پذیرش: 1394/11/10
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مقدمه
جهان در حالتي قرار دارد که متخصصان محیط زیست آن 
را حالت "فشار بیش از حد و سقوط" مي نامند )1( بدین معنا که 
سیستم اکولوژي طبیعت در حال نابودي تدریجي است و در نهایت 
محیط زیست کره ما از جهات مختلف تحت فشار شدید قرار گرفته 
است و رفتار شهروندان در برخورد با محیط زیست اطرافشان عامل 
مهمي در کاهش مخاطرات زیست محیطي در حیات شهري است 
)2(. از این رو، سازمان ملل متحد، سال 2005 تا 2014 را به عنوان 
توسعه  آموزش  است.  کرده  نامگذاري  پایدار  توسعه  آموزش  دهه 
پایدار به افراد مي-آموزد که چرخه زیستي ما به بوم سازگان وابسته 
است. این فرایند آموزشي به جامعه جهاني کمک مي کند تا خود را با 
رفتارهاي جدید مخصوصاً در حفاظت و استفاده از منابع طبیعي که 
براي توسعه و بقاي انسان مهم هستند، وفق دهد )3( طبق تعریف 
کایزر و همکارانش )1999( آگاهي زیست محیطي به اطالعات فرد 
درباره معضالت محیطي، عوامل موثر در گسترش این معضالت و 
اطالعات درباره آن چه فرد مي تواند براي بهبود این وضعیت انجام 
آنها دانش زیست  محیطي مي تواند  دهد، اطالق مي شود. به نظر 
»دانش درباره نظام زیست محیطي«، »دانش عمل زیست محیطي« یا 
»دانش درباره فواید رفتار زیست محیطي مسئوالنه« باشد.       با افزایش 
آگاهي و دانش بر توانمندي افراد و استقالل آنها در ارتباط با مسئولیت 
پذیري براي حفاظت محیط زیست نیز افزوده مي شود )4(. زماني 
که افراد جامعه تشویق شوند و انگیزه دروني آنان در اثر آگاهي بیشتر 
در  مقررات  اجراي  و  زندگي  در  آنان  پذیري  انعطاف  شود،  افزوده 
زمینه حفاظت از محیط زیست و در نتیجه کیفیت زندگي آنان بهبود                                                                                          
مي یابد که خود انگیزه اي براي ادامه رفتارهاي مناسب مي شود  )5(.
عالوه بر دانش، نگرش انسان به محیط و اهمیت آن در پیش 
بیني رفتارهاي محیطي نیز مورد توجه پژوهشگران بوده است. در 
الگوي اخیر براي اندازه گیري نگرش، فرض بر این است که دانش 
از واقعیت هاي خاص نگرش به آنها متاثر مي شود. براي نمونه آیزن 
بیان مي کند که در صورتیکه افراد قانع نشوند که عوامل خاصي در 
نابودي محیط نقش دارند آنها نگرش منفي به آن نخواهند داشت و 
دانش انسان به محیط، نوع نگرش وي به محیط را متاثر مي سازد 

.)6(
یکي از پیش فرض هاي اساسي در مطالعات محیط زیست 
با  توان  را مي  محیطي  از مشکالت زیست  بسیاري  این است که 
افزایش آگاهي عمومي در مورد محیط زیست برطرف کرد )7(. به 
کلید  محیطي  زیست  آگاهي  که  است  این  بر  اعتقاد  دیگر  عبارت 
حل بسیاري از مشکالت زیست محیطي است )8(. از سویي دیگر، 

بي شک یکي از مهمترین راهکارهاي حفاظت و حمایت از محیط 
زیست و جلوگیري از تخریب و آلودگي آن، بهره مندي از فعالیتهاي 
آموزشي است تا از این طریق بتوان سطح دانش و بینش افراد را ارتقا 

بخشید )9(.
آموزش محیط زیست عبارت است از شناسایي ارزش ها و 
توضیح مفاهیم به منظور ایجاد مهارتها و گرایشهاي مورد نیاز براي 
او و محیط  انسان ، فرهنگ  درک و شناخت وابستگي هاي میان 
زیست پیرامونش)10(. آموزش محیط زیست یک فرآیند میان رشته 
اي و همه جانبه است که موجب مي شود یادگیرنده موارد زیر را کسب 
کند: آگاهي درباره محیط زیست )ارزش(؛ شناخت محیط زیست از 
طریق دانش )رویکرد(؛ مسئولیت در مورد محیط زیست )قابلیت انجام 
عمل( مهارت هاي الزم براي حل مشکل. بنابراین آموزش محیط 
زیست یک فرآیند فعال در زمینه آگاهي، دانش و مهارت هایي است 
که منجر به درک، تعهد، تصمیمات آگاهانه و عملکردهاي سازنده 
براي اطمینان از احساس مسئولیت نسبت به مسایل محیط زیست 
در همه بخش هاي وابسته به کره زمین و محیط زیست مي شود  
)3,11(. هدف از آموزش هاي زیست محیطي کمک به باال رفتن 
سطح آگاهي زیست محیطي شهروندان براي حفظ محیط زیست در 
مقیاس محلي، منطقه اي و جهاني است. همچنین ایجاد و ارتقاي 
حساسیت در افراد نسبت به حوادث و تغییراتي است که در طبیعت 

رخ مي دهد )6(.
با وجودي که کودکان خود بیشترین قرباني ناهنجاري هاي 
محیط زیستي اند، در عین حال، بهترین ومؤثرترین گروه درجامعه 
براي آموزش محیط زیست به شمارمي روند. به این معنا که، سالهاي 
اولیه زندگي، دوران بسیار حساسي است که در آن نگرشها، ارزشها و 
مهارتهاي مورد نیاز براي حفظ و پشتیباني محیط زیست شکل مي  
گیرد )12(. بعبارتي دیگر، حفاظت از محیط زیست عادتي است که 
باید از کودکي آموخته شود تا به یک باور ذهني تبدیل شود؛ این باور 
کودک را موظف مي کند تا از یگانه زیست گاهي که در آن زندگي 
مي کند به بهترین شکل ممکن پاسداري کند )9(. این آموزش در 
مقاطع ابتدایي با عمق کمتر و بیشتر به صورت مباحث ساده مطرح 
مي شوند )13(. در همین راستا، دمرل )Damerell( و همکارانش 
کودکان  زیست محیطي  آموزش  تاثیر  عنوان  با  پژوهشي  در   )14(
بر دانش و رفتار خانواده دریافتند بزرگساالن هنگامي که کودکان 
رفتارهاي  بینند  آموزش مي  زیست  ها و محیط  تاالب  درباره  آنها 
بهتري در حفظ محیط زیست و مدیریت مصرف آب خانگي دارند. 
در نتیجه آموزش هاي زیست محیطي را مي توان غیر مستقیم و 
انتقال بین نسلي منتقل و به تغییرات رفتاري منجر شد.  از طریق 
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همچنین، ویلیامز )Williams( )15( در تحقیقي به جهت بررسي 
اثرات آموزش بازیافت در دانش، نگرش و رفتار دانش آموزان مدرسه 
نگرش  بر  مثبتي  تاثیر  تواند  مي  بازیافت  آموزش  دریافتند  ابتدایي 
زیست محیطي و رفتار دانش آموزان و افزایش دانش زیست محیطي 
آنها داشته باشد. این در حالي است که در برخي پژوهش هاي انجام 
شده نتایج متناقضي بدست آمده است، بطور مثال در پژوهشي اٌگوز 
آنکارا  دانشجویان  محیطي  زیست  آگاهي  درباره   )16(  )Oguz(
دریافت آموزش انتزاعي به تنهایي نمي تواند به تغییر در رفتار زیست 
محیطي منجر شود. همچنین، فریک )Frick( و همکارانش )17( در 
تحقیقي نشان دادند که تأثیر مستقیم دانش زیست محیطي بر رفتار 

زیست محیطي فقط 6 درصد است. 
بنابراین با وجود این داده ها و این امر که انسان بخشي از 
طبیعت است و آسیب به بوم سازگان طبیعي در نهایت آسیب به انسان 
با  ارتباط  نیاز فعلي کشور در  باتوجه به  براین،  است )18( و عالوه 
اهمیت آموزش محیط زیست این پژوهش قصد دارد در عملکردي 
نو به تدوین و اجراي برنامه آموزشي محیط زیست بر روي کودکان 
با توجه به اصول یادگیري متناسب با سن کودکان )نقاشي،  دختر 
نمایش کلیپ، داستان نویسي( بپردازد تا بتواند تاثیر این آموزش را بر 
گروهي از کودکان دبستاني بررسي کند. اغلب پژوهش ها تا کنون 
تنها به بررسي میزان آگاهي کودکان پرداخته در حالیکه در تحقیق 
حاضر این بررسي به همراه آموزشي جامع و جذاب است تا اطالعات 

جامع تر و دقیق تري ارائه شود.

مواد و روش ها
این تحقیق از نوع کاربردي و شبه آزمایشي با طرح تحقیق 
آماري  جامعه  باشد.  کنترل مي  گروه  با  آزمون  آزمون- پس  پیش 
شامل کلیه ي دانش آموزان دختر پایه دوم دبستان منطقه 18 شهر 
تهران در سال تحصیلي 94-1393 مي باشد. در نهایت 60 دانش 
به  اي  اي چند مرحله  نمونه گیري تصادفي خوشه  به روش  آموز 
روش زیر انتخاب شدند؛ به این صورت که ابتدا از میان کلیه دبستان 
هاي دخترانه منطقه 18 تهران به طور تصادفي سه دبستان دخترانه 
از میان کالسهاي پایه دوم دبستان دو کالس 30 نفري  و سپس 
پرسشنامه سنجش  انتخاب شدند.  دبستان  از هر  تصادفي  بصورت 
نگرش و آگاهي زیست محیطي در میان نمونه 180 نفري دانش 
آموزان توزیع گردید و 60 نفر از دانش آموزان در دبستاني که نمره 
پایین تري کسب کرده بودند براي انجام پژوهش انتخاب شدند و 
سپس یکي از کالسهاي 30 نفره بطور تصادفي بعنوان گروه آزمایش 
آموزش  و  تعیین شد  کنترل  گروه  بعنوان  نفره  دیگر 30  و کالس 
آزمایش،  گروه  آموزش  از  آزمایش صورت گرفت. پس  گروه  براي 
مجددا پرسشنامه سنجش نگرش و آگاهي زیست محیطي بر روي 

60 نفر افراد نمونه اجرا شد. در نهایت براي رعایت اصول اخالقي 
آموزش ها براي گروه کنترل نیز اجرا گردید. با آگاه ساختن مدیریت 
دبستان و آزمودني ها از طرح پژوهش و توضیحاتي پیرامون آن و 
پس از کسب رضایت والدین آزمودني ها در اجراي آزمونها و آموزش، 
همچنین اطمینان دادن به آزمودني ها، والدین آنها ومسئولین دبستان 
در مخفي ماندن اطالعات محرمانه آنها جلسات آموزشي شروع شد. 
از  )هر هفته 2 جلسه(  آموزش طي 5 هفته در 10 جلسه  جلسات 
طریق نقاشي، نمایش کلیپ، داستان نویسي و بحث گروهي و... بر 
روي گروه آزمایش با مشارکت فعال دانش آموزان انجام شد و در 
پایان مجددا پرسشنامه بر روي کل نمونه اجرا گردید. برنامه جلسات 

آموزشي در جدول 1 آمده است.
ابزار اصلي این پژوهش پرسشنامه ارزیابي نگرش و آگاهي 
و  بار توسط موسر  اولین  این پرسشنامه  باشد.  زیست محیطي مي 
مالکوس در سال 1997 )19( با ضریب آلفای کرونباخ بین 0/70 – 
0/84 طراحي شد که پرسشنامه اي دو قسمتي شامل 15 سوال اصلي 
و چهار خرده-مقیاس مي باشد که عبارتند از: 1- الگوي مصرف، 
2- حفاظت از محیط زیست، 3- بازیافت، 4- عالقه به محیط زیست 
که در ایران اولین بار توسط میبودي و همکاران در سال 1393 به 
با استفاده از ضریب همبستگي  فارسي ترجمه واعتبار و روایي آن 
از  استفاده  با   .)10( است  آمده  بدست  پایایي 0/72  کرونباخ  آلفاي 
آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره )انکوا(  با کنترل اثر پیش آزمون، 
میانگین یک  گروه در مرحله پس آزمون مقایسه گردید. در نهایت 
داده ها با کمک نرم افزار spss نسخه 17 تجزیه و تحلیل داده ها 

انجام گرفت.

يافته ها
دامنه سني آزمودني ها در گروه آزمایش 0,42± 7,78 در گروه 
کنترل 0,52 ± 7,69 مي باشد. با توجه به داده هاي جدول 2، چون 
مقدار F با درجات آزادي )1و58( در مولفه نگرش زیست محیطي با 
مقدار 162/036 و متغیر آگاهي زیست محیطي با مقدار 174/000 و 
نیز نمره کل دو متغیر با مقدار 297/064 در سطح    α =0,05 معنادار 
مي باشد. با توجه به اینکه، میانگین گروه آزمایش در متغیر نگرش و 
اگاهي زیست محیطي در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون 
افزایش دارد، لذا مي توان نتیجه گرفت که آموزش گروهي محیط 
زیست بر نگرش و آگاهي افزایي زیست محیطي کودکان ابتدایي 
بر  زیست  محیط  گروهي  آموزش  تاثیر  میزان  اتا  مقدار  دارد.  تاثیر 
نگرش 73/6 درصد و آگاهي افزایي زیست محیطي کودکان ابتدایي 

را 75 درصد و کل این دو متغیر 83/7 درصد را نشان مي دهد.
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جدول 1: برنامه آموزشي محیط زیست

اهدافعنوانجلسه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معارفه
محیط زیست

آب
آلودگي هوا

خاک
حیوانات
سوخت
بازیافت

حفاظت از محیط زیست
خاتمه

معرفي و توضیح طرح آموزش محیطزیست، اجراي پرسشنامه جهت تخمین سطح اطالعات دانش آموزان و تقسیم بندي دانش 
آموزان در 3 گروه

شرح اهداف، پخش کلیپ محیط زیست، تعریف محیط زیست توسط دانش آموزان و اصالح تعریف بصورت گروهي
نقاشي و رنگ آمیزي با موضوع آب، آشنایي با اهمیت مصرف صحیح آب و منابع آب شیرین، بررسي علل خشکي رودخانه ها

پخش کلیپ درباره آلودگي هوا، تعریف داستان به صورت گروهي، و پرسش و پاسخ
آشنایي با انواع پوشش گیاهي، آموزش نگهداري از گیاهان، ساخت کاردستي

پخش کلیپ درباره محافظت از حیوانات، تعریف داستان به صورت گروهي، و پرسش و پاسخ
پخش کلیپ با موضوع مصرف انرژي، راه هاي کاهش مصرف سوخت در خانه و مدرسه، ارائه راه حلهاي گروهي

آشنایي با مفاهیم تفکیک زباله و بازیافت، نقاشي و رنگ آمیزي
بحث گروهي درباره اهمیت حفاظت از محیط زیست ونتایج تخریب آن، ارائه راهکارهاي گروهي و ترسیم نقاشي

جمع بندي نهایي مطالب، اجراي مجدد پرسشنامه آگاهي زیست محیطي

جدول 2: نتایج آزمون معناداري تحلیل کواریانس چند متغیري )MANCOVA(  در دو گروه مورد مطالعه

شاخص
درجات مجموع مجذوراتمنابع تغییرات

سطح Fمیانگین مجذوراتآزادي
مجذور اتامعناداري

اثر گروه
نگرش زیست محیطي
آگاهي زیست محیطي

کل

770/417
735/000
3010/417

1
1
1

770/417
735/000
3010/417

162/036
174/000
297/064

0/001
0/001
0/001

0/736
0/750
0/837

خطا
نگرش زیست محیطي
آگاهي زیست محیطي

کل

275/767
245/000
587/767

58
58
58

4/755
4/224
10/134

-
-
-

-
-
-

-
-
-

کل
نگرش زیست محیطي
آگاهي زیست محیطي

کل

14757/000
12740/000
54465/000

60
60
60

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

بحث
پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثیر آموزش گروهي محیط 
دختر  کودکان  محیطي  زیست  افزایي  آگاهي  و  نگرش  بر  زیست 
دبستاني شهر تهران انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش 
تري نسبت به محیط  گروهي محیط زیست موجب نگرش مثبت 
زیست و حفاظت از آن در دانش آموزان ایجاد کرد و این آموزش 
گروهي بر روي نگرش زیست محیطي دانش آموزان اثریخش بوده 

است.
این یافته با نتایج پژوهش هاي پیشین همسو مي باشد )10, 
20, 21(. به عنوان مثال؛ در پژوهشی صالحي و قائمي اصل با هدف 
بررسی رابطه آموزش زیست محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط 
زیست  از مشکالت  آموزان  دانش  شناخت  دادند  نشان   )8( زیست 
محیطي عام، باال و در زمینه مشکالت زیست محیطي خاص، پایین 
است و ایجاد نگرش نوین زیست محیطي در ایجاد رفتارهاي حفاظت 
از محیط تاثیر مثبت دارد. زمانی مقدم و سعیدی )1392( در تحقیقی 
و  نگرش  دانش،  ارتقای  بر  زیست  محیط  آموزش  تأثیر  بررسی  با 
مهارت معلمان مقطع ابتدایی دریافتند. بین میزان دانش، نگرش و 

مهارت زیست محیطی معلمان در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت 
معنادار وجود دارد و آموزش محیط زیست بر ارتقاء دانش، نگرش و 
مهارت زیست محیطی معلمان تأثیر مثبت دارد. نیرو و حاجي حسین 
نژاد )32( دریافتند شیوۀ تدریس براساس هوش هاي چندگانه گاردنر 
در ایجاد نگرش و عالقه مندي دانش آموزان درباره محیط زیست 
موثر مي باشد. همچنین، در پژوهش دیگري، عزیزي و همکاران )9( 
از  به حفاظت  آموزان نگرش مساعدي نسبت  اکثر دانش  دریافتند 
محیط زیست ندارند، بنابراین، استفاده از فیلم هاي آموزشي و ایجاد 
بهبود نگرش  براي  راهکاري  بعنوان  هاي زیست محیطي،  تشکل 
دانش آموزان نسبت به حفاظت از محیط زیست مي باشد. همچنین، 
مي توان گفت دانش زیست محیطي، اخالق زیست محیطي، عالقه 
نسبت به محیط زیست و دسترسي به منابع تشویق کننده، بیشترین 
تاثیر را بر نگرش دانش آموزان نسبت به محیط زیست دارد )24( 
همانطور که از نتیجه تحقیق کنوني و تحقیقات پیشین بر مي آید 
نگرش نسبت به محیط زیست رابطه تنگاتنگي با حفاظت از آن دارد 
و دانش آموزان قبل از آموزش دیدن نسبت به امر حفاظت از محیط 
زیست نگرش صحیح و کاملي ندارند اما نتایج نشان داد آموزش مي 
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تواند نگرش مثبت نسبت به حفاظت از محیط را تقویت کند. بنابراین، 
نحوه  و خصوصا  بشر  زندگي  بر  آن  تاثیر  و  زیست  آموزش محیط 
حفاظت از محیط زیست در زندگي روزمره از خانواده تا مقطع ابتدایي 
و سپس دبیرستان و دانشگاه به منظور فرهنگ سازي و ایجاد پایه 

هاي فرهنگي الزامي بنظر مي رسد.
عالوه بر این، باتوجه به اثربخشي آموزش محیط زیست بر 
آگاهي افزایي مي توان نتیجه گرفت که آموزش گروهي محیط زیست 
توانست دانش گروه آزمایش را نسبت به بازیافت و اصالح الگوي 
مصرف افزایش دهد و  بر روي آگاهي زیست محیطي دانش آموزان 
اثر بخش بوده است. این نتایج با یافته هاي تحقیقات پیشین همسو 
مي باشد )10,12,62, 52( . بعنوان مثال؛ راکتومانچي و همکارانش 
)72( در پژوهشي جهت بررسي تاثیر آموزشهاي زیست محیطي بر 
والدینشان نشان  و  آموزان  آگاهي و نگرش زیست محیطي دانش 
داشته  ماندگار  اثري  تواند  مي  محیطي  زیست  هاي  آموزش  دادند 
باشد و موجب ایجاد نگرش مثبت تري نسبت به محیط زیست در 
دانش آموزان شود. همچنین، در پژوهش ویلیامز )15( نیز در پژوهش 
خود با عنوان بررسي آموزش بازیافت بر دانش، نگرش و رفتار دانش 
بازیافت مي  آموزش  یافت که  نتیجه دست  این  به  ابتدایي  آموزان 
آموزان  رفتار زیست محیطي دانش  و  بر نگرش  مثبتي  تاثیر  تواند 
داشته باشد. تیکسوز و همکارانش )28( نیز نتایج مشابهي حاصل شده 
است که نشان مي دهد تفاوت معناداري در نگرش و آگاهي زیست 
محیطي دانشجویان بعد از آموزش هاي زیست محیطي حاصل شده 
است. در تحقیق دیگري توسط که اجیبویه و همکارانش )92( انجام 
شد نیز اختالفات معني داري را بین گروه آموزش دیده و آموزش 
ندیده از دانش آموزان نشان داد که آموزش هاي غیر رسمي 6 ماهه 
کودکان  محیطي  زیست  عملکرد  و  دانش  نگرش،  افزایش  موجب 
شده بود. با توجه به اینکه نتایج متناقض اٌگوز )Oguz( )16( مبنی 
بر عدم تاثیر آموزش انتزاعی صرف بر آگاهي زیست محیطي و فریک 

)Frick( و همکارانش )17( مبنی بر تاثیر اندک و غیر مستقیم دانش 
زیست محیطي بر رفتار زیست محیطي هر دو بر روی نمونه دانشجو و 
بزرگسال انجام شده است. این نتایج خود موید نقش آموزش در سنین 

ابتدایی قبل از شکل گیری رفتار می باشد.
با توجه به یافته هاي به دست آمده در تحقیق کنوني و یافته 
هاي پیشین در مورد اثربخشي آموزش محیط زیست بر نگرش مثبت 
و آگاهي افزایي زیست محیطي کودکان در مي یابیم آموزش هاي 
محیط زیست بر نگرش و اگاهي زیست محیطي کودکان را اثربخش 
بوده و آموزش همواره کارآمدترین ابزار در مقابل چالشهاي پیش روي 
انسان مي باشد. بدیهي است بعلت محدود بودن جامعه پژوهش به 
دختران ابتدایي شهر تهران، در دست نداشتن ابزار تکمیلي دیگر بغیر 
از پرسشنامه چون؛  امکان برگزاري اردو و استفاده از طبیعت تعمیم 

نتایج پژوهش حاضر باید با احتیاط صورت گیرد.

نتيجه گيري نهايی
از آنجایی که هرگونه برنامه ریزي صحیح و ارایه آموزش هاي 
مفید، نیازمند شناخت و آگاهي از وضع موجود است، این پژوهش 
محیطی  زیست  اگاهی  و  نگرش  بر  زیست  محیط  های  آموزش 
کودکان را اثربخش دانست که میتواند مورد استفاده مدارس ابتدایی، 
مراکز پیش دبستانی، مهد کودک ها و کلیه مراکز آموزشی و تربیتی 
و همچنین مراکز و سازمان های حمایت از محیط زیست واقع شود.

تشکر و قدرداني
و  ارشد مشاوره  کارشناسي  نامه  پایان  از  برگرفته  مقاله  این 
راهنمایی نویسنده اول، دفاع شده در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک 
در سال 1394 مي باشد. محققین این پژوهش از مسئولین و کادر 
آموزشي مدارس، والدین و دانش آموزان عزیزي که در انجام این 

تحقیق با محققین همکاري کردند، کمال تشکر و قدرداني را دارند.
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