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  چکیده
 حفظ براي نیاز مورد هاي مهارت و تعهد، ها ارزش، ها نگرش گیري شکل :مقدمه

پژوهش حاضر با  .شود می آغاز پایین سنین از افراد در زیست محیط پشتیبانی و
به  براي آموزش محیط زیست ها کودك سازي مربیان مهد آمادههدف ارزیابی و 

 پیمایشی نوع از و توصیفی، پژوهش این تحقیق روش :روش. باشد کودکان می
 تشکیل تهران شهر هاي کودك مهد مربیان را پژوهش این آماري جامعه. است

 هاي پرسشنامه طریق از محیطی  زیست سواد میزان به مربوط هاي یافته. دهند می
درصد  79که دهد  نتایج پژوهش نشان می :ها یافته. شد حاصل شده استاندارد

متوسط تر از  پایینمحیطی در وضعیت   نمونه مطالعاتی از نظر سواد زیست
داري  معنی رابطه، %95سطح تحصیالت و سابقه کار در سطح اطمینان  .باشند می

مربیان مهدهاي کودك  همچنین. دهد را با سطح سواد زیست محیطی نشان نمی
اطالعات خوبی راجع به مسائل زیست محیطی کشور داشتند اما اطالعات 

تحقیق حاضر  :گیري  نتیجه. محیطی جهان نداشتند  چندانی از معضالت زیست
 مربیان مهدهاي آموزش محیط زیست براي  دهد که ارائه برنامه نشان می

امري هاي ضمن خدمت مربیان،  ها و همچنین لزوم وجود آن در برنامه کودك
  .الزامی است

  .کودك، شهر تهران آموزش محیط زیست، ارزیابی، مربیان مهد :واژگان کلیدي

  

Abstract   
 
Introduction: Shaping attitudes, values, commitment, and 

skills needed to maintain and support the environment starts 

from early ages. This study aimed at assessing and preparing 

nursery coaches for environmental education to children. 

Method: The method was descriptive and the population for 

the study consisted of the kindergarten coaches in Tehran. The 

findings related to environmental literacy rate was obtained by 

standard questionnaires. Results: The results showed that, in 

terms of environmental education, 79% of the study sample is 

lower than average. The level of education and work 

experience did not show a significant relationship with the 

level of environmental literacy. Furthermore, nursery coaches 

had good information about environmental issues but 

possessed little knowledge of the world's environmental 

problems. Conclusion: The study indicated that providing 

environmental educational programs for nursery coaches is 

necessary and also the need for related in-service programs for 

teachers is vital. 

Keywords: Environmental education, Assessment, nursery 

coaches, Tehran 
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  مقدمه
محیطی ایران یکی از شدیدترین   هاي زیست بحران
محیطی در جهان شناخته شده   هاي زیست بحران
 ،محیطی موجود  زیست معضالتة بخش عمد. است

الزم و ضعف فرهنگی در   ریشه در فقدان آگاهی
و در واقع نوعی  ،و طبیعت دارد زمینه ارتباط انسان

لذا نیازمند عزم  .شود مشکل فرهنگی محسوب می
المللی براي تقویت فرهنگ حفاظت از  بین ملی و
 استامعه زیست در سطح اقشار مختلف ج  محیط

  ).1392شبیري و میبودي، (
 قربانی و اثرگذار اصلی عامل عنوانبه انسان

 اصالح رو  همین از .روند می شماربه بحران این اصلی
 هاي آموزه اصالح گرو در زیست محیط بحران روند
 ها انسان حساسیت و دانش نگرش، در تغییر و انسان
 خود پیرامون محیط و خود سرنوشت به نسبت

آموزش محیط در رابطه با تأثیر بشر بر . باشد می
باشد و  محیط زیست، از اهمیت خاصی برخوردار می

جامعه در دربراي ایجاد آگاهی همواره بهترین ابزار 
ایش حساسیت، توجه و دانش عموم راستاي افز

شبیري (هاي زیست محیطی بوده است  مورد جنبهدر
  ).1388و عبدالهی، 
 ها ملت چالش ترین بزرگ زیستی محیط مسائل

، 1سلوپ و بلوورز(هستند  یکم و بیست قرن در
هاي زیست  بحران، دهد می نشان مطالعات). 1996

عنوان یکی از شدیدترین محیطی در ایران به
جهان شناخته شده است هاي زیست محیطی در بحران

 آن از حاکی لهأمس این .)2009حجازي و عربی، (
 با ما کشور در زیست محیط آموزش که است

 در .است روبرو توجهی قابل هاي کاستی و تردیدها
 منابع از بسیاري انقراض معمولی آهنگ ها سال این

 مداوم تخریب  نتیجه در و یافته سرعت جهان زیستی
                                                             
1. Sloep & Blowers 

 همچنین و زیستی غنی هاي زیستگاه سایر و ها جنگل
 نامناسب  استفاده و آلودگی، زمین حد از بیش شخم

 .شود می هم تر سریع، بومی غیر گیاهان و جانوران از
 ،محیطی موجود ت زیس اي از معضالت بخش عمده

 هاي الزم و ضعف فرهنگی در ریشه در فقدان آگاهی
و طبیعت دارد و در واقع نوعی  زمینه ارتباط انسان

شود، لذا نیازمند عزم  مشکل فرهنگی محسوب می
المللی براي تقویت فرهنگ حفاظت از  بین ملی و

. باشد محیط زیست در سطح اقشار مختلف جوامع می
 توسعه بستر عنوانبه طبیعی منابع و زیست محیط
 جامعه فرهنگی میراث و طبیعی حیات پشتوانه، پایدار
، جمعیت فزاینده رشد. روندمی شمار به انسانی

، جایگزین شغل هايخدمتبه دسترسی ضرورت
 موجبات، توسعه کارآمد الگوي فقدان و منابع کمبود
 طبیعی منابع و زیست محیط بر حد از بیش فشار

 محیط تخریب امروزه. است گشته شونده تجدید
، جهانی معضل یک عنوانبه طبیعی منابع و زیست

 جلب خودبه را گذاران سیاست و ریزان برنامه فکر
 منظوربه تحول و تغییر ایجاد براي، است نموده

 طبیعی منابع و زیست محیط تخریب از جلوگیري
، مهم کننده تسریع عوامل از یکی شونده تجدید

 اقشار به زیست محیط از حفاظت هايروش آموزش
 امر این لذا، است آموزان دانش ویژهبه جامعه مختلف

 با متناسب آموزش هايروش که یابدمی تحقق زمانی
 بازدهی با همراه، خاص شرایط با منطبق آگاهی میزان

   .باشد معقول کارآیی و
 درصد بیشترین آن جوان نسل که ما کشور در
 زیست محیط آموزش، دهدمی تشکیل را جمعیت

 زیست فرهنگ تقویت در توجه قابل تأثیر تواندمی
  .باشد داشته پایدار توسعه اهداف به رسیدن و محیطی
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 وظایف شناخت، زیست محیط آموزش از هدف
 هايارزش درك، زیست محیط مسائل به نسبت انسان

 و حفاظتی هايدیدگاه از حمایت، محیطی زیست
 یا و جلوگیري در تالش همچنین و اجتماعی عدالت

 باشد می زیست محیط معضالت و مشکالت حل
  ). 1382حیدري، (

ترین شیوه در  آموزش محیط زیست، بنیادي
به کودکان و حفاظت از محیط زیست بوده که 

و نحوه هترین شیوه ارائه مطالب ب ،بزرگساالن
ارتقاء  در زمینهها و اجراي ساختاري  فعالیت
تا از این طریق  آموزد می محیط زیستی راهاي  آگاهی

هر فرد جامعه، خود را از طریق احترام گذاشتن به 
در حفظ و حمایت از محیط زیست  مسؤولطبیعت، 

انجمن آموزش محیط زیست آمریکاي ( بداند
 ).2011؛ میبودي و همکاران، 2011، 1شمالی

آموزش براي "به نام دهه  2005ـ2014نامگذاري دهه 
سازمان ملل  از سوي مجمع عمومی "توسعه پایدار

ثر کشورها براي ؤچند بسیار دیر، اما گام ممتحد هر
دستیابی به توسعه پایدار و حفاظت از منابع و 

  .جلوگیري از تخریب فزاینده توسعه نامحدود بود
آموزش محیط زیست در ایران قطعاً در خالل 

المللی  میالدي و بر اساس تحوالت بین 1970دهه 
شکل گرفت و در طول ده سال گذشته، ظهور 

هاي متعدد دولت جمهوري اسالمی ایران از  طرح
رشد روزافزون عالقه مردم ایران به محیط زیست 

کند و مجامع  محلی، ملی و جهانی حکایت می
براي توسعه منسجم و را کار مناسبی  ساز و، قانونی

ن در ایراهاي آموزش محیط زیست  هدفمند برنامه
  ).1382کریمی، ( فراهم نموده است

                                                             
1. North American Association for Environmental 
Education 

 در حساس اي دوره عنوانبه کودکی دوران
 رشد که اي دوره. شود می تلقی انسان هر زندگی
. 2)2000ماسترد، (رسد  می خود کمال  مرحله به انسان
 که است حساسی بسیار دوران، زندگی اولیه هايسال

 نیاز مورد هاي مهارت و ها ارزش، ها نگرش آن در
 گیرد می شکل زیست محیط پشتیبانی و حفظ براي

 روي بر اخیر تحقیقات. 3)2008سائولسون و کاگا، (
، زندگی طول در که دهد می نشان مغز و عقالنی رشد

 هر یادگیري آغاز در مهمی بسیار نقش کودکی دوران
  .4)2006ناتبواون، (دارند  انسان

امروزه در همه جاي دنیا، آموزش و پرورش در 
هاي رشد همه  پیش از دبستان در تأمین زمینه  دوره

جانبه و شکوفایی استعدادهاي کودکان، از حساسیت 
براي کسب . اي برخوردار است و ضرورت ویژه

اطمینان بیشتر از کیفیت این نوع آموزش، تربیت دقیق 
 معلمان و مربیان پیش از دبستان، امري بسیار الزم به

بر این دوره، عالوههاي  کیفیت آموزش. رسد نظر می
وجود افرادي حساس، پرانرژي تجهیزات الزم، نیاز به

افرادي که . و خالق و عالقمند به کار با کودکان دارد
بتوانند وقت و انرژي خود را براي رشد و تحول و 

. کار بندندساز کودکی به هاي سرنوشت دهی سال شکل
هاي اولیه  زیرا آنچه یک معلم یا مربی در این سال

تواند اثرات بسیار عظیمی بر زندگی  دهد، می انجام می
  .هاي آینده کودك داشته باشد و موفقیت
ها، تعهد و  ارزش ،ها گیري نگرش شکل

هاي مورد نیاز براي حفظ و پشتیبانی محیط  مهارت
 شود آغاز می پایینسنین  اززیست در افراد 

، 7؛ بیرهورف2010، 6؛ آینی و لیلی1994، 5ویلسون(
                                                             
2. Mustard 
3. Samuelsson and Kaga 
5. Nutbrown 
5. Wilson 
6. Aini and Laily 
7. Bierhoff 
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ویژه مربیان بنابراین مربیان به ).1،2000باسیل ؛2001
ها نقش مؤثري در ایجاد الگوهاي جدید  مهدکودك

رفتاري در کودکان خردسال براي انتخاب یک شیوه 
کنند؛ از این رو علماي تعلیم و  زندگی پایدار ایفاء می

تربیت براي انتخاب مربیان شایسته و واجد 
تأکید  هاي اخالقی و مذهبی و علمی صالحیت

  .اند کرده

آشنایی ها،   یکی از اهداف آموزشی در مهدکودك
طبیعت و حفظ آن  به انس و عالقه ،زیست با محیط
  :اند شامل موارد ذیل باشد تو میاست که 

، پارك( آن هايزیبایی و زیست محیط به توجه ـ
  )…و رودخانه، دریا، کوه، جنگل

 به نسبت عالقه از سرشار و مثبت روحیه تقویت -
  طبیعت

، دادن آب( گیاهان و هاگل از مراقبت و حفظ -
 درخت و گل کاشتن، ها شاخه شکستن از خودداري

  )...و
 و پرندگان به دادن غذا( جانوران از مراقبت و حفظ -

  )حیوانات
، گاز، آب( طبیعی منابع مصرف در جوییصرفه -

  )…و کاغذ، سوخت، برق
 هايمکان در آن مخصوص کیسه در زباله ریختن -

  مختلف
  آن علت و زباله تفکیک -
   زمین یا آب، هوا کردن آلوده از خودداري -
 زیاد صداي و سر، برق صداي( صوتی هاي آلودگی ـ
  ).1390، همکاران و میبودي...) ( و بلند و

 ایجاد در زیادي اهمیت کودکی دوران
 محیط آموزش و دارند زیستی محیط هاي نگرش
 هاي نگرش پرورش براي راهی، دوران این در زیست

                                                             
1. Basile 

. 2)2000باسیل، (است  انسان در زیستی محیط
 شکل کودکی دوران در که زیستی محیط هاي نگرش

نیکوالوا، (هستند  تغییرناپذیر و العمر  مادام گیرند می
 اشیاء به ارزشگرایانه هایی واکنش ها نگرش. 3)2008

 یا اشیاء آن مورد در باورها اساس بر رفتارها یا
 از ها نگرش، اجتماعی شناسیروان در. هستند رفتارها
 و گیرند می نشأت اولیه باورهاي و کلی هاي ارزش
 به ها نگرش. هستند رفتار فوري هاي کننده بینی پیش
 در ما باورهاي و ها ارزش سازي یکپارچه و بندي جمع
کالیتون و ( کنند می کمک خاص موضوعی مورد

دیدونت،  که طورهمان بنابراین . 4)2011مایرز، 
 که هستیم این خواهان ما اگر«: کرد بیان 2008

 احترام زمین به بعدي هاينسل در بزرگساالن
 دوران درسی برنامه در امروزه که است مهم، بگذارند
 متقابل  رابطه و زیست محیط آموزش، آنان کودکی

 .»دهیم قرار را زیست محیط و انسانی هاي فعالیت بین

عنوان اي با درمطالعه) 2008( پراهاالدانو  شبیري
محیطی معلمان مقطع متوسطه بررسی آگاهی زیست«

را  معلمانآگاهی زیست محیطی  »ایران و هندوستان
با توجه به رشته تحصیلی و سوابق خدمتی مورد 

از طریق روش  معلم 1004. دنده بررسی قرار می
دبیرستان واقع در  103اي از  گیري تصادفی طبقه نمونه

 499مرد و  505شهرهاي تهران و میسور مشتمل بر 
تست آگاهی «این افراد با ابزار . زن انتخاب شدند

 .مورد ارزیابی قرار گرفتند» (EAT)زیست محیطی 
داري بین سطح آگاهی که تفاوت معنی دادنتایج نشان 

محیطی دبیران مدارس ایران و هندوستان با  زیست
همچنین  .ها وجود دارد ه به رشته تحصیلی آنتوج

                                                             
2. Nikolaeva 
3. Clayton & Myers 
4. Didonet 
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سوابق خدمتی فاکتوري نیست که بتواند بر آگاهی 
  .گذار باشدتأثیرمحیطی دبیران  زیست

میزان دانش در پژوهشی،  )2010( آینی و لیلی
دبستانی در کشور مالزي  زیست محیطی مربیان پیش

داد که  نتایج بدست آمده نشانرا بررسی کردند و 
ها از مشکالت اجتماعی بسیار بیشتر از آن نگرانی

  .مسائل و مشکالت زیست محیطی است
تحقیقی را در زمینه  1389سال در صفاري

 دار خانه زنان محیطی زیست آگاهی میزان بررسی

انجام  طبیعی منابع مدیریت در استفاده و تهران شهر
 ها پرسشنامه توصیفی تحلیل از حاصل نتایج. داد

 که دهد می نشان SPSSآماري  نرم افزار توسط

 محیطی،  زیست هاي نظیر آگاهی گوناگونی عوامل

 و تحصیالت میزان جمعی، ارتباط وسایل از استفاده
 و طبیعی منابع از استفاده بر اقتصادي وضعیت نیز

 نسبتاً تأثیر زیست در زنان داراي محیط از حفاظت

حالی است که الریجانی و این در .باشند می زیادي
هاي  اند تا نگرش اي تالش نموده یاشودهارا در مطالعه

محیطی معلمان دبستانی را در هندوستان و ایران 
معلم دبستانی در  500ها آن. بررسی و مقایسه نمایند

معلم دبستانی در ایران را با استفاده از  500هند و 
گیري تصادفی ساده انتخاب  روش پیمایش و نمونه

هاي آنان نشان  یافته. ر دادندنموده و مورد پرسش قرا
داده است معلمان زن داراي نگرش زیست محیطی 

ها آن. تري در مقایسه با معلمان مرد هستند مطلوب
محیط زیست براي هاي  کنند که آموزش پیشنهاد می

الریجانی و (معلمان و دانش آموزان صورت پذیرد 
   ).2008یاشودهارا، 

به در نیجریه  )2009( 1و همکاران جوزف
هاي  بررسی دانش و نگرش معلمان نسبت به روش

                                                             
1. Joseph et.al. 

آموزش محیط زیست پرداختند و به این نتیجه 
رسیدند که سخنرانی، روشی مؤثر در آموزش محیط 

در پژوهشی به نیز  )2010( 2ویپندر. زیست است
هاي زیست محیطی معلمان  بررسی میزان آگاهی

فاوت قابل مدارس پرداخت و به این نتیحه رسید که ت
هاي زیست محیطی معلمان  توجهی بین میزان آگاهی

ها وجود دارد، با این حال  مدارس و محل سکونت آن
تفاوت معناداري در رابطه با جنسیت معلمان مدارس 

  .وجود ندارد
 تحت خود پژوهش در 1379 سال در بادکوبی

 در شاغل آموزگاران آگاهی وضعیت ارزیابی عنوان
 به نسبت تهران پرورش و آموزش مختلف مناطق
 نتایج طبق که دارد اشاره موضوع این به زیست محیط

 در تجربی رشته، پاسخگویان بین از آمده دست به
 به نسبت بیشتري آگاهی میزان هارشته سایر با مقایسه
 به نقش معلمان امر این در که اندداشته زیست محیط
  )1379بادکوبی، ( اندداشته برعهده سزایی

 درتحقیق 1378 سال در آبادي شمس پورکرمی
 درخصوص نظري چارچوب ارایه باعنوان خود

 و آموزش نظام در زیست محیط آموزش چگونگی
 بین از که یافت دست بسیاري نتایج به کشور پرورش

 آگاهی بین. کرد اشاره زیر موارد به توانمی هاآن
 رابطه هاآن پذیريمسؤولیت تغییر و آموزاندانش
 زیست محیط از آگاهی و آموزش. دارد وجود مثبت

 مدارس کنونی هاينقش ترینمهم از یکی توانمی را
 کرمی( دانست رسمی درآموزش، سطوح تمامی در

  ).1383پور شمس آبادي، 
آمادگی ال اساسی مطرح است که ؤاین س اکنون

ها براي آموزش محیط زیست به  کودك مربیان مهد
هاي رسیدن به  یکی از راه  ؟کودکان تا چه حد است

                                                             
2 .Vipinder 
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محیطی   ، ارزیابی سطح سواد زیستالؤپاسخ این س
هدف اصلی از این  .باشد ها می کودك در مربیان مهد

 پژوهش تعیین سواد زیست محیطی مربیان مهد
  . باشد هاي شهر تهران می کودك

  

   روش
روش تحقیق این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی 

 این پژوهش را مربیان مهدجامعه آماري . است
براساس . دهند هاي شهر تهران تشکیل می کودك

مهدکودك  750مطالعه مقدماتی در شهر تهران تعداد 
اساس میزان صورت هدفمند و برجهت پژوهش به

عنوان نمونه مورد مطالعه فعالیت و سابقه فعالیت به
ها حدوداً  انتخاب شد که تعداد مربیان این مهدکودك

 1با استفاده از فرمول کوکران. زن اعالم شد نفر 1410
  .عنوان نمونه آماري انتخاب شدندنفر به 341

در پژوهش حاضر براي مطالعه و بررسی سواد 
ها از پرسشنامه  کودك زیست محیطی مربیان مهد

عنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده شده محقق ساخته به
هاي اساسی پژوهش،  به دنبال طراحی سؤال. است

هاي پرسشنامه براي پوشش  اقدام به طراحی گویه
  .موضوع تحقیق شد

بخش : پرسشنامه در دو بخش طراحی شد
بخش مربوط به  ؛ها مشخصات فردي و بخش سؤال

 سابقه کار و تحصیالتمشخصات فردي در ارتباط با 
ها که از دانشمندان  بخش سؤال. باشد مربیان می

، 3همکاران؛ لولند و 1999، 2بارتکوس و همکاران(
در سه حوزه  اقتباس گردید )2005، 4، گرینبرگ2003

منظور به. دانشی، نگرشی و رفتاري تقسیم بندي شد
نامه مذکور یک مطالعه  تأیید پایایی پرسش

                                                             
1. Cokran 
2. Bartkus et al 
3. Loughland et al 
4.Greenberg 

 نفر از مربیان مهد 15با استفاده از  5آهنگ پیش
ها خارج از محدوده تحقیق انجام شد که  کودك

 .به دست آمد 82/0ضریب آلفاي کرنباخ برابر با 
روایی ابزار پژوهش حاضر، با نظر اساتید فن و با 

 ، عددKMO استفاده از آزمون بارتلت و شاخص
  .تعیین شده است 775/0

شده،  تکمیل هاي پرسشنامه آوري جمع از پس
 هاي تحلیل تجزیه و انجام دهی، پردازش نمره منظوربه

  .شد استفاده) 15ویرایش (  SPSSافزار نرم از آماري
هاي آماري مورد استفاده در تجزیه و روش
هاي کمی، شامل دو بخش توصیفی و  تحلیل داده

بخش توصیفی آن شامل جداول . باشنداستنباطی می
توزیع فراوانی، درصدها، نمودار و بخش استنباطی 

ها  مورد استفاده نیز شامل مقایسه میانگین
)Independent T Test(، واریانس چند  تحلیل

جهت بررسی اثرات  )MANOVA(متغیري 
کار و  بین مختلف نظیر سابقه متغیرهاي پیش

تحصیالت بر روي متغیر وابسته سواد زیست محیطی 
  .استفاده شده است

  

  هایافته
محیطی مربیان  در بررسی وضعیت سواد زیست

، 32پرسشنامه با امتیاز کلی  341، کنندهشرکت
امتیازها . بدست آمد 6/11و واریانس  14/22میانگین 

به  خیلی خوب تا خیلی ضعیفرا در پنج گروه از 
بندي کرده و فراوانی امتیازها را  طبقه) 1(شرح جدول 

  .در هر طبقه مشخص کردیم

                                                             
5  . Pilot study 

119 



 ... زیست محیط آموزش براي ها کودك مهد مربیان سازي آماده و ارزیابی :سید محمد شبیري و همکاران
  

  

 

  سواد زیست محیطی در پنج گروه) نمره(وضعیت فراوانی میزان  .1جدول 
 طبقه امتیازها خیلی خوب خوب متوسط ضعیف ضعیف خیلی  کل جمع

 امتیازها بندي دامنه طبقه 27ـ32  20ـ26 13ـ19  6ـ12 0ـ5 

 فراوانی 3 2 66 249 21 341

 فراوانیدرصد  % 8/0 % 7/0  % 3/19  % 1/73 % 1/6 % 100
  

درصد  99شود، نزدیک  طور که مشاهده میهمان
تر از افراد سواد زیست محیطی سطح متوسط و پائین

در این مرحله به بررسی امتیازهاي  .باشند را دارا می

کل جامعه در ابعاد دانش، نگرش و حساسیت 
  .پردازیم می

  
  سواد کل جامعه در ابعاد سواد زیست محیطی) نمره(بررسی میزان  .2جدول 

  ابعاد حوزه مطالعاتی  حداقل امتیاز  حداکثر امتیاز  میانگین امتیازها  انحراف معیار
 دانش  0  12  60/7  589/1

  نگرش  0  11  33/7  826/1
  حساسیت  0  8  20/5  608/1

  341=  تعداد افراد نمونه*       
  

منظور مقایسه میانگین امتیازها در ابعاد سواد به
 زیست محیطی از تحلیل واریانس چند متغیري

)MANOVA( پراکنش 1شکل شماره . استفاده شد ،
طور که همان. دهد بین سه مؤلفه اصلی را نشان می

کنید، بین دانش و نگرش ارتباط مثبت و  مشاهده می
قوي برقرار است و بدان معنی است که با افزایش و 

بهبود دانش زیست محیطی، امتیاز نگرش زیست 
د ده نتایج نشان میهمچنین . یابد محیطی افزایش می

که نمونه مورد مطالعه بیشترین امتیاز را در بعد 
دانشی، سپس نگرشی و در نهایت حساسیت دارند 

  ).2جدول (

  
  میان جامعه نمونهس چندمتغیري سواد زیست محیطی درتحلیل واریان .1شکل 
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  ها کودك فراوانی امتیازها در سطح تحصیالت مربیان مهد .3جدول 
سطح  فراوانی  میانگین فراوانی  واریانس خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب  جمع

  تحصیالت

100 0 2/64  8/35  0 0 77/13  238 2/21  کمتر از 238 
 فوق دیپلم

100 6/3  70 3/25  0 1/1  73/14  45 5/21  فوق دیپلم 45 
100 13 3/76  3/10  0 3/2  8/12  53 1/23  لیسانس 53 
100 20 60 0 20 0 94/11  5 4/23 فوق  5 

 
 

آیا ارتباطی بین متغیر منظور بررسی اینکه به
سطح تحصیالت با سطح سواد زیست محیطی مربیان 

 4تحصیالت را به  سطح، ها وجود دارد کودك مهد
طبقه تقسیم نموده و در ادامه میانگین و انحراف معیار 

امتیازها و همچنین فراوانی در هر طبقه ارائه شده 
) 3جدول (کنید  طور که مشاهده میهمان .است

دهد که بیشتر مربیان، تحصیالت  همچنین نشان می
  .باشند کمتر از فوق دیپلم را دارا می

  

   التیتحص و سواد زیست محیطی مربیان شاخص دو نیب رسونیپ آزمون جینتا .4جدول 

  

هاي آماري بر روي مربیان  همچنین نتایج تحلیل
دهد که تحصیالت رابطه  ها نشان می مهدکودك

داري با امتیازهاي حاصل از سواد زیست  معنی
  ).4جدول (محیطی ندارد 

  

  ها کودك اساس سابقه کار در بین مربیان مهدبررسی امتیازها بر .5جدول 

 )سال( سابقه کار
  فراوانی

 واریانس  میانگین
  درصد  تعداد

  1/13  1/21  7/22  85 0ـ3
  55/12  5/23  3/9  24 4ـ9
  86/11  4/23  1/14  56 10ـ14
  92/12  3/25  6/46  155 15ـ19
  1/11  2/19  3/7  21 سال 20باالي 

      100  341  جمع
 
آیا ارتباطی بین متغیر منظور بررسی اینکه به

 کار با سطح سواد زیست محیطی مربیان مهد سابقه
هر (طبقه  5، سابقه کار را به ها وجود دارد یا نه کودك

تقسیم نموده و در ادامه میانگین و ) چهار سال
انحراف معیار امتیازها و همچنین فراوانی در هر طبقه 

  ).5جدول (ارائه شده است 
  

 سطح معناداري فراوانی مجذور میانگین درجه آزادي مجموع مجذورات  

آزمون 
 معناداري

416/30 340 312/1 242/1 139/0 
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  ها کودك کار درمربیان مهداساس سابقهدرصد فراوانی امتیازها بر .6جدول 

  جمع
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

  سابقه کار
 0ـ6  7ـ13 14ـ20  21ـ27 28ـ33

 0ـ3 0 0 8/11 4/76 8/11 100

 4ـ9 0  0 1/7 5/71 5/21 100
 10ـ14 0  9/3 8/30 7/57 6/7 100 

 15ـ19 0  0 37 63 0 100

100  
  

 20باالي   0  2/7  2/7  4/78  2/7

براساس طبقات ) 6جدول (طور که در همان
بقه طنشان داده شده به نسبت افراد هر کاري سابقه

سطوح خیلی ضعیف الی تقریباً فراوانی امتیازها در
این امر توسط تحلیل . باشد خیلی خوب یکسان می

نتایج . واریانس انجام گرفته نیز مشهود است
و  77/34=  مجموع مجذورات(هاي آماري  تحلیل

 بر روي مربیان مهد) 555/1=  مجذور میانگین
کاري حاکی از این مطلب است که سابقهها  کودك

داري با امتیازهاي حاصل از سواد زیست  ارتباط معنی
  .محیطی ندارد

  

  بحث و گیري نتیجه
 حفاظت در شیوه ترین بنیادي، زیست محیط آموزش

 یافتن، آن از هدف که بوده زیست محیط از
 و مطالب  ارائه  شیوه و نظام بهترین و ترین مناسب

 ساز زمینه که است ساختاري اجراي و ها فعالیت  نحوه
 جامعه درسطح محیطی زیست هاي آگاهی ارتقاء

 از را خود، جامعه فرد هر طریق این از تا باشد می
 مسؤول،  دیگران حیات حق به گذاشتن احترام طریق

. بداند زیست محیط از حمایت و حفاظت در
 هاي مهارت و تعهد، ها ارزش، ها نگرش گیري شکل
 در زیست محیط پشتیبانی و حفظ براي نیاز مورد
     مربیان بنابراین. شود می آغاز پایین سنین از افراد

 در مؤثري نقش توانند می ها کودك مهد مربیان ویژهبه

 خردسال کودکان در رفتاري جدید الگوهاي ایجاد
   .باشند داشته

درصد  73داد که  نشان ها و نتایج تحلیل یافته
محیطی در   مطالعاتی از نظر سواد زیستنمونه 

  .باشند می وضعیت ضعیف
با توجه به اینکه حیطه دانش مفاهیم محیط 

سطح یادگیري است، ناظر بر آن  ترین زیست، پایین
محیطی کل افراد   فراوانی ابعاد سواد زیستبودیم که 

و  جامعه به ترتیب مربوط به ابعاد دانش، نگرش
 .اختصاص دارد محیطی  حساسیت سواد زیست

 ها کودك مربیان مهدناظر آن بودیم که  همچنین
 ایران اطالعات خوبی راجع به مسائل زیست محیطی

  داشتند اما اطالعات چندانی از معضالت زیست
آینی و این نتیجه با مطالعه . محیطی جهان نداشتند

  .در مالزي مطابقت دارد) 2010(لیلی 
که سطح تحصیالت دهد  همچنین نتایج نشان می

داري را  ، تأثیر معنی% 95کار در سطح اطمینان و سابقه
و  شبیري. دهد با سطح سواد زیست محیطی نشان نمی

سوابق هم بیان کرده بودند که ) 2008( پراهاالدان
      خدمتی فاکتوري نیست که بتواند بر آگاهی 

عبارت دیگر به .ثیرگذار باشدأمحیطی دبیران ت زیست
خطی و درصد اطمینان باالیی بین این دو متغیر  رابطه

  .شود مشاهده نمی
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خصوص پایان اینکه با توجه به آنچه در در
 محیطی به مربیان مهد هاي زیست اهمیت آگاهی

ها گفته شد و با توجه به سطح سواد زیست  کودك
هاي آموزش محیط زیست  ارائه برنامهمحیطی آنان، 

همچنین لزوم وجود آن ها و  کودك مربیان مهدبراي 
هاي ضمن خدمت مربیان، امري الزامی  در برنامه

  .است

 
  منابع 

 گاهیآ وضعیت ارزیابی(). 1379( ا ،بادکوبیـ 
 وپرورش موزشآ در شاغل ابتدایی مقطع موزگارانآ

  .33شماره ،زیست محیط علمی فصلنامه. )تهران شهر
 

 توسعه مدیریتی الگوي تدوین .)1382( ع .حیدريـ 
 .کشور جوان نسل براي زیست محیط پایدار آموزش

 زیست محیط مدیریت ارشد کارشناسی نامهپایان
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