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چکیده
زمینه هدف :افزایش اطالعات کودکان و نوجوانان از راههای مختلفی از قبیل محیط خانواده ،وسایل ارتباط جمعی ،ارتباط با دوستان ،محیط
اطراف و آموزش در کالس درس صورت میگیرد .آموزش در کالس درس و سایر برنامه های آموزشی اجرا شده در محیطهای آموزشی و
غیرآموزشی به عنوان یکی از مهمترین روشها برای بهبود درک مفاهیم تغییرات اقلیمی و مباحث محیط زیستی میباشد .هدف تحقیق بررسی
اطالعات محیط زیستی و تغییرات اقلیمی دانشآموزان مقطع دبیرستانی و سنجش تاثیر آموزش بر افزایش آگاهی آنها بود.
روش بررسی :دادهها از طریق تکمیل پرسشنامه از  111نفر از دانشآموزان مقطع دبیرستانی شهرستان تبریز در طی سال تحصیلی -1131
 1131جمعآوری شد.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که نگرش دانش آموزان در مراحل قبل و بعد از آموزش تفاوت معنیداری دارد .نگرش دانشآموزان نسبت به
اهمیت وجودی جنگلهای ارسباران در دو مرحله قبل و بعد از اموزش تفاوت معنیدار نشان داد .در بین چهار منبع کسب اطالعات محیط-
 -1دانشیار  ،گروه جنگلداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران نویسنده مسئول،
 -2دانشیار پژوهش ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 -1دانشیار  ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 -4استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
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زیستی ،بعد از تلویزیون ( 16/4درصد) ،اینترنت ( 64درصد) به عنوان دومین منبع کسب اطالعات محیط زیستی بیان شد .در مرحله قبل از
اموزش  11/1درصد از دانش اموزان بیان کردند که تغییر اقلی م چیز مهمی نیست در حالیکه بعد از اموزش هیچ کدام از افراد چنین عقیده ای
نداشتند .در مرحله قبل از آموزش 26 ،درصد از افراد نسبت به تغییر موضوع تغییر اقلیم احساس خطر نداشتند در حالیکه بعد از تبیین
موضوع ،این میزان به  1/1درصد کاهش یافت .مقایسه میانگین درک محیط زیستی در مرحله قبل و بعد از آموزش نشان داد که هر دو عامل
ابزار حفاظتی شامل هدف حمایتی و لذت بردن از منابع موجود افزایش معنیداری داشتند .از عوامل ابزار بهرهبرداری ،عامل تغییر طبیعت و
غلبه بشر مولفه بهرهبرداری کاهش داشتند ولی تنها در عامل تغییر طبیعت کاهش معنیدار مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیري :میتوان نتیجه گیری نمود کارگاههای آموزشی نقش معنیداری در افزایش اطالعات محیط زیستی و تغییرات اقلیمی
دانش آموزان داشتند .تلویزیون و اینترنت به عنوان دو ابزار مهم آموزش بوده که می توان آموزش های مرتبط با محیط زیست و تغییرات اقلیم
را از این طریق انجام داد.
كلیدواژه :تغییر اقلیم ،هدف حمایتی ،تبریز ،برنامههای محیط زیستی
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Abstract
Background and Objective: Increasing the information of children and adolescents were occurred in a
variety of ways, such as family, mass media, and communication with friends, and classroom instruction.
Classroom instruction and other educational programs conducted in educational and non-educational
settings are one of the most important ways to improve understanding of the concepts of climate change
and environmental issues. Therefore, the main objective of this research is to educate and increase the
awareness of adolescents about the concepts and issues of climate change and their knowledge of
environmental programs among students.
Analysis methodology: Data were collected from 113 high school students in Tabriz by filling out a
questionnaire at the academic year 2017-2018.
Findings: The results showed that students showed a difference in attitude before and after education.
There was a significant difference in the significance of Arasbaran forests in the two stages before and
after training. Among the four sources of catching environmental information, TV (65.4%) and Internet
(50%) were the main source of information. In the pre-training phase, 31.3% of the students stated that
climate change is not important. But in the post-training phase, none of the people pointed to the low
importance of climate change. In the pre-training phase, 25% of people did not feel the risk of climate
change, while after explaining the issue, it reached 3.8%. The comparison of the mean environmental
perception in the pre and post education stage indicated that both protective measures including intent of
support and enjoyment of existing resources had a significant increase.
Discussion and Conclusions: The factor of changing nature and human dominance of the utilization
component was reduced, but only a significant decrease was observed in the altering nature factor. TV
and internet were as the main information sources about environment and climate change and the related
education can be touched by these options.
Keywords: climate change, protective aim, Tabriz, educational programs
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مقدمه

پیشینه تجربی

با توجه به باال بودن سرعت یادگیری و یادگیری مادامالعمر در

در بررسیهای مقدماتی صورت گرفته بنظر میرسد تحقیقاتی در

مراحل کودکی و نوجوانی ،تمام یادگیری زندگی و شکلگیری

مورد آموزش در مباحث تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست و

شخصیت و فرهنگ یک فرد به این مرحله بستگی دارد ( .)1هر

جنگل در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است و مدیران و

چقدر آموزش صحیح در سنین پایینتری اتفاق بیفتد ،تاثیرپذیری

مسئولین اجرائی ،برنامههائی در جهت اجرای این طرحها داشتهاند

بیشتری در شکلگیری شخصیت آنها خواهد داشت .افزایش

و این مطالعه میتواند به عنوان ابزار کمکی برای برنامهریزان و

اطالعات کودکان و نوجوانان از راههای مختلفی از قبیل محیط

سیاستگزاران عرصه محیط زیست و منابع طبیعی باشد .فین 1و

خانواده ،وسایل ارتباط جمعی ،ارتباط با دوستان ،محیط اطراف و

همکاران ( )2441به اثر آموزش کودکان در حفاظت از محیط

آموزش در کالس درس صورت میگیرد .آموزش در کالس درس

زیست پرداخته است .این محققین بیان کردهاند که آموزش به

و سایر برنامه های آموزشی اجرا شده در محیطهای آموزشی و

عنوان یک استراتژی اجتماعی ،کلیدی برای حفاظت و توسعه

غیرآموزشی به عنوان یکی از مهمترین روشها برای بهبود فهم

میباشد .در این تحقیق از کودکان به عنوان آیندهداران یاد شده

مفاهیم تغییرات اقلیمی و مباحث محیط زیستی میباشد ( .)1این

است .با افزایش اگاهی آنها از محیط زیست میتوان به توسعه یک

امر مربوط به موفقیت برنامههای آموزشی میباشد .با توجه به

فلسفه حفاظت با تکیه بر مسئولیتهای فردی کمک نمود .بلوم

2

اینکه این قشر به عنوان تصمیم سازان آینده میباشند ( .)1 ,2به

( )2441روی آموزش محیط زیستی در کاستاریکا مطالعاتی انجام

همین دلیل در طی چند دهه اخیر ،آموزش محیط زیستی برای

داده است .از دههی  ،1314کاستاریکا ،استراتژی توسعه ملی سه-

آنها به عنوان یک اصل مهم برای رسیدن به توسعه پایدار و

گانه آموزش ،حفاظت و توسعه را برنامهریزی کرده است .این

حفاظت محیط زیست بیان شده است .حتی در دستورالعمل ،21

محقق به بررسی سازمانها و کارگزاران درگیر در آموزش محیط

سازمان ملل به آموزش برای توسعه پایدار نیز اشاره شده است (,2

زیستی ،آنالیز سیاستهای کاربردی آن پرداخته است .بلوم بیان

 . )4در حال حاضر در برخی نقاط دنیا برنامههای آموزش حفاظت

کرد که آموزش در مدارس و جوامع محلی در زمینه حفاظت

برای دانشآموزان مقاطع مختلف مدرسه با کمک سازمانهای بین-

توسط وزارت محیط زیست و سازمانهای غیردولتی حفاظتی انجام

المللی نظیر یونسکو و انجمن حیات وحش جهان شروع شده است

شده است .از آموزش به عنوان مکمل مدیریتی محیط زیست یاد

( .)6اخیراً در داخل کشور نیز موضوع آموزش زیستمحیطی در

کرده است .وزارت آموزش برنامههای رادیویی برای معلمان و

مدارس درباره مفاهیم تغییرات اقلیمی شروع شده است .در

دانش آموزان نواحی روستایی تدارک دیده است .این محقق برنامه

حالیکه آموزش محیط زیستی به فهم بهتر آنها از اهمیت فعالیت-

آموزشی محیط زیستی را در رسیدن به اهداف توسعه پایدار

های بشری روی گونهها ،جوامع و اکوسیستم کمک میکند.

محیط زیست کامالً مثبت ارزیابی نموده است .مونالی و جانسون

1

همچنین دانش پایدار افراد روی منابع طبیعی را تقویت میکند

( )2441به ارزیابی آموزش محیط زیست بر درک محیط زیستی

( .)1در مطالعات مختلف به موثر بودن برنامههای آموزش حفاظت

کودکان با استفاده از مدل ارزش اکولوژیکی در امریکا پرداختند.

برای کودکان و نوجوانان توافق صورت گرفته است (.)1 ,1

این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مقیاس لیکرت روی دانش

1- Fein
2- Blum
)3- Monali & Johnson (2008
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آموزان کالسهای پنجم و ششم با میانگین سنی  12سال انجام

مطالعه کردهاند .کتابچهها ،پوسترها ،لوحهای فشرده آموزشی

شده است .نتایج تحقیق یک تفاوت معنیدار بین مرحله قبل و

درباره گونههای وحشی محلی ،گونههای غیر بومی بوسیله

بعد از آموزش را نشان دادند .مولدر 1و همکاران ( )2443دانش و

محققان طراحی شده و به همه مدارس داده شده است .این

رفتار کودکان را در دامنه سنی  1تا  11سال نسبت به محیط

کارگاه در دو بخش انجام شده است :در بخش اول ،دانش آموزان

زیست و حیات وحش را با استفاده از پرسشنامه در نه مدرسه در

با گیاهان بومی و غیربومی و گونههای حیوانی آشنا شدند ،در

نواحی روستایی گویان امریکای جنوبی بررسی و نشان داده است

مرحله بعد دانش آموزان با مشکالت حفاظت محلی نظیر شکار و

که کودکان دانش عمومی از حیات وحش دارند .میردامادی 2و

بهره برداری کنترل نشده ،چرای بیرویه مرتع و نتایج معرفی

همکاران ( )2414به بررسی میزان آگاهی محیط زیستی دانش

گونههای غیربومی آشنا شدند .اثرات برگزاری کارگاه آموزشی با

آموزان مقطع متوسطه در شهر تهران پرداختند .میان متغیرهای

پرکردن پرسشنامه قبل و بعد از کارگاه و یک سال بعد روی دانش

استفاده از برنامه های رادیویی ،تلویزیونی ،مطالعه مقاالت ،کتاب-

آموزان با سن  12تا  11ساله بررسی شد .با بازدید از منطقه ،سه

های محیط زیستی با متغیرهای وابسته میزان آماهی دانش

تا از بزرگترین مدارس ،با پراکنش خوب و با دسترسی مناسب

آموزان به محیط زیست رابطه معنی داری وجود دارد .بویان 1و

انتخاب شده است .نتایج نشان داده است که بعد از کارگاه،

همکاران ( )2414در مالزی به ارزیابی اطالعات دانش آموزان از

اطالعات دانش آموزان به طور معنیداری افزایش پیدا کرده است

جنگل و ارائه اطالعاتی درباره طبیعت و حفظ تنوع زیستی

و رفتار آنها در قبل محیط زیست تغییر یافته است .سعادتی 6و

پرداختند .این محققین ارتباط ما بین آموزش گردشگری و

همکاران ( )2414به بررسی نیازهای آموزشی محیط زیستی

حفاظت جنگل را مطالعه کرده اند .اجرای آموزش گردشگری برای

دانش آموزان استان خوزستان پرداختند .این محققین بیان کردند

جامعه میتواند از طریق آموزش در طول زندگی افراد بدست

که به تنهایی مطالب کتابهای درسی و معلمین مدرسه اطالعات

بیاید .در این آموزش گروههای هدف ،کودکان مدرسه هستند .این

کافی از مسائل محیط زیستی به دانش آموزان نمیدهد .در مقابل

محققین با آموزش کودکان به این نتیجه رسیدهاند که معلمان،

تاثیر فوق برنامه های مدرسه در ایجاد انگیزه نسبت به محیط

جوامع و سازمانهای محلی ،انجمنهای گردشگری ،سازمانهای

زیست و سطح اگاهی دانش آموزان بیشتر از معلمین و کتابهای

بینالمللی ،رسانه ملی نقش مهمی در این زمینه بازی میکند .از

درسی است ( .)1اکبری آرمند 1و همکاران ( )2411به مقایسه

محدودیت های ملی و تکنولوژیکی ،نبود افراد ماهر آموزش

سطح دانش و نگرش محیط زیستی در دو مدرسه محیط زیستی

دهنده ،نبود آگاهی در زمینه حفاظت جنگل ،منابع محدود به

و غیر محیط زیستی در شهر تهران با تکمیل پرسشنامه پرداختند.

عنوان موانع آموزش نام بردهاند .رفع این موانع جهت اجرای

این محققین نشان دادند که سطح دانش در بین این دو گروه

آموزش گردشگری ضروری است .به همین دلیل آموزش در طی

مدارس اختالف معنی داری داشت ( .)3استیونسون 1و همکاران

مراحل کودکی میتواند کامالً مفید باشد .ناتس 4و همکاران

( ،)2411عقاید دانش اموزان درباره محیط زیست و تغییر اقلیم را

( )2412اثر کارگاه آموزشی یک روزه حفاظتی روی دانش و رفتار

در کالیفرنیای شمالی ایاالت متحده امریکا مطالعه کردند .این

دانش آموزان نسبت به گونههای گیاهی و جانوری را در آرژانتین

محققین به این نتیجه رسیدند که دانش اموزان عوامل انسانی را
به عنوان مهم ترین عامل ایجاد کننده تغییر اقلیم بیان کردند

1- Mulder
2-Mirdamadi
3- Bhuiyan
4- Nates

5- Saadati
6- Akbari Armand
7- Stevenson
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( .)14علوی پور 1و همکاران ( )2411به سنجش دانش و نگرش

آموزش محیط زیست ،بنیادی ترین شیوه در حفاظت محیط

محیط زیستی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی

زیست بوده که هدف از آن ،یافتن مناسبترین و بهترین نظام و

منطقه طرقبه و شاندیز پرداختند .با استفاده از پرسشنامه از 144

شیوه ارایه مطالب و نحوه فعالیتها و اجرای ساختاری است که

دانش آموز اطالعات محیط زیستی جمع آوری شد .نتایج نشان

زمینهساز ارتقاء آگاهیهای زیست محیطی در سطح جامعه می-

داد که تحصیالت والدین و پایههای تحصیلی خانواده با میزان

باشد تا از این طریق هر فرد جامعه ،خود را از طریق احترام

دانش محیطی زیستی دانش آموزان ارتباط معنیداری ندارد .در

گذاشتن به طبیعت ،مسئول در حفظ و حمایت از محیط زیست

حالی که بین متغیر دانش محیط زیستی با متغیر وابسته عالقه به

بداند .اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،موضوع

محیطزیست ارتباط معنیداری وجود دارد ( .)1حمامی 2و

حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی تلقی کرده و آن را

همکاران ( )2411مطالعه ای درباره آگاهی و نگرش دانشآموزان

بر همگان واجب دانسته است .برای دستیابی به این امر نیاز به

مقطع راهنمایی در ارتباط با آلودگی پالستیکی در بین 444

آموزش میباشد .با توجه به اهمیت باالی محیط زیست در

دانشآموز در شش مدرسه در شارجه امارات پرداختند16/6 .

سیاستهای کلی محیط زیست ابالغی توسط مقام معظم رهبری

درصد از دانش اموزان به این موضوع اشاره کردند که الودگی

نیز به موضوع نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست و

ناشی از پالستیک به محیط زیست آسیب میرساند (.)11

گسترش سطح آگاهی ،دانش و بینش محیط زیستی جامعه و

و همکاران ( )2411دانش و عقاید دانش اموزان

تقویت فرهنگ برای حفظ محیط زیست در تمام اقشار و سطوح

مناطق جنگل نشین را نسبت به موضوع تغییر اقلیم و محیط

جامعه اشاره شده است .عالوه بر این در سایر اسناد ملی نیز به

زیست را بررسی کردند (.)12

صورت جامع به اهمیت آموزش مباحث محیط زیستی اشاره شده

هیگوچی

1

است ،در سند همکاریهای فرابخشی و بینبخشی در حوزه
چارچوب نظري تحقیق

آموزش حفاظت محیط زیست در مدارس و یا در طرح ملی

آموزش همگانی محیط زیست دارای دو وجه است :اوالً ،همه

ساعتی با محیطبان در مدرسه ،به این موضوع اشاره شده است.

اقشار ،طبقهها و صنفهای اجتماعی ،مخاطب آموزش محیط

ارتقای سطح سواد محیط زیستی و حمایتهای تحقیقاتی جهت

زیست هستند و در برنامههای آموزش محیط زیست نمیتوان

تامین منابع آموزشی از جمله اهداف این اسناد می باشد.

گروه یا طبقهای را به هر دلیل بی نیاز از این آموزش به حساب

همچنین در سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش در بند دوم

آورد؛ ثانیاً ،آموزش محیط زیست تنها در حیطه مسئولیت و توان

فصل پنج این سند نیز به موضوع ارتقاء فرهنگ محیط زیستی

یک نهاد مسئول حفاظت از محیط زیست نیست .همه نهادهای

اشاره شده است .یکی از ابزارها برای نهادینهکردن فرهنگ

مسئول آموزش در کشور در حوزه و حدود خود با استناد به اسناد

حفاظت از محیط زیست ،شکلگیری مدارس طبیعت و مدارس

ملی و بین المللی نظیر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و

جامع محیط زیستی میباشد .نقش آموزش زیستمحیطی از

مصوبهی سال  1114شورای عالی حفاظت از محیط زیست،

حیث ایجاد باور زیستمحیطی و بسترسازی فرهنگی در راستای

دستور کار  ،21اهداف آموزش برای همه و سند اجالس جهانی

تحقق اصل پیشگیری اهمیت فراوانی دارد.

ژوهانسبورگ در قبال آموزش محیط زیست مسئول هستند.

دانش صحیح درباره اثرات تغییر اقلیمی بعنوان یک عامل کلیدی

1- Alavipour
2- Hammami
3- Higuchi

برای عمل آگاهانه و شکلگیری یک عزم فردی برای مقابله با
اثرات تغییر اقلیمی میباشد ( .))2آگاهسازی و مشارکت دادن

1
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کودکان و نوجوانان در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی با هدف

در میان تمامی الیههای اجتماع است .بدین منظور در قوانین

ایجاد «جامعهای آگاه که پیشاپیش تغییرات اقلیمی قدم بردارد و

مختلف برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،دولت موظف

به این پدیده و اثرات آن واکنش مناسب نشان دهد» باید انجام

به تقویت و توانمندسازی ساز و کارهای الزم جهت گسترش

شود ،میتواند در مبارزه با مباحث تغییرات اقلیمی مفید باشد .این

آموزشهای عمومی و تخصصی در زمینه محیط زیست شده است

موضوع میتواند به افزایش آگاهی عمومی افراد و آشناسازی آنها

( .)11به همین دلیل است که نیاز به آموزش در این عرصه بیشتر

به همگانی بودن حفظ محیطزیست و مقابله با بحرانهای تغییرات

از پیش ضرورت پیدا میکند.

اقلیمی کمک کند .بخش عظیمی از جمعیت کشور را کودکان و

توجه به اینکه کودکان و نوجوانان عالوه بر اینکه به عنوان

نوجوانان دانشآموز تشکیل میدهند که مصرفکنندگان امروز و

تصمیمسازان آینده میباشند ،به عنوان عامل اصلی زنجیره ارتباط

آینده و تصمیمسازان فردا میباشند ( .)3آگاهی این قشر برای

بین محیط آموزشی و اعضای خانواده نیز میباشند به شمار می

مقابله بهتر با اثرات منفی تغییرات اقلیمی میتواند به مدیریت

آیند کامال ضروری است ( ،)2بنابراین فرهنگسازی و افزایش

بهتر این موضوع کمک نماید .موضوع آموزش کودکان و نوجوانان

آگاهی در این قشر میتواند اثر تصاعدی در بهبود وضعیت محیط

در مجامع بین المللی تاکید میشود ( .)12 ,1 ,2تاکنون به

زیستی و حفاظت جنگل داشته باشد .بنابراین در این تحقیق،

موضوع آموزش که به عنوان یکی از پایههای اصلی در مدیریت

اجرای یک برنامه آموزشی در مورد موضوعات تغییرات اقلیمی

مسائل مهم به ویژه تغییرات اقلیمی میباشد ،کمتر در ایران توجه

برای نوجوانان ،تحریک یک عالقهمندی عمومی به جنگل و محیط

شده است.

زیست ،افزایش اگاهی از اهمیت جنگل و ایجاد حساسیت به

علیرغم تصریح اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی

زمینههای محیط زیستی ،ایجاد تغییرات در عقاید و رفتارها و

ایران بر حفاظت افراد از محیط زیست ،اما وضعیت محیط زیست

بررسی تاثیر آموزش روی آنها دنبال میشود .از اینرو ،هدف اصلی

در کتابهای درسی در اموزش و پرورش تبلور نداشته و به شدت

این تحقیق آموزش و تغییر آگاهی دانش اموزان مقطع دبیرستانی

نگران کننده است .به طوری که بنا بر گزارش شاخص عملکردی

از مفاهیم و موضوعات تغییرات اقلیمی و سنجش آگاهی آنها از

محیط زیست در سال  ،2441رتبه ایران از میان  111کشور

برنامههای محیط زیستی در بین دانش آموزان میباشد .سواالت

جهان با عدد شاخص  14در مقام  61قرار گرفته است .در دوره

اصلی این تحقیق عبارتند از :ایا منابع کسب اطالعاتی دانش

ارزیابی بعدی در سال  ،2441رتبه عملکرد محیط زیست ایران با

اموزان چیست و همچنین ایا میزان اطالعات دانش اموزان در

 16پله نزول به  11میرسد و در آخرین ردهبندی در سال 2414

مراحل قبل و بعد از آموزش چه وضعیتی پیدا خواهد نمود.

نیز محیط زیست ایران با  14پله نزول دوباره و امتیاز اندک  14به

همچنین نگرش دانشاموزان برای حفاظت و بهرهبرداری از محیط

رتبه  11تنزل یافته است ( .)16-11انتشار این آمارهای رسمی

زیست در قبل بعد از آموزش چگونه میباشد؟

این نکته را به ذهن متبادر میکند که بازیگران عرصه محیط
زیست ایران اعم از توده های مردم ،جامعه دانشگاهی ،بنگاههای

روش تحقیق

اقتصادی و غیره در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از

روش تحقیق این پژوهش شبه آزمایشی بوده و از طریق مطالعات

گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بودهاند .با اندکی کاوش

میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه دادهها جمعآوری شد.

میتوان دریافت که یکی از مهمترین مشکالت و موانع موجود در

جامعه آماری این تحقیق دانشآموزان مقطع دبیرستان ناحیه یک

عرصه حفاظت از محیط زیست در ایران ،نبود آگاهی و اطالعات

شهر تبریز میباشد .دانش آموزان مقطع دبیرستان در کل استان

1

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره  ،11تابستان  1441صص11-1

قنبری و همکاران

برابر با  144442نفر بوده که از این تعداد  66632نفر پسر (61

 12ساعت برای هر کالس در مورد تغییر اقلیم و حفاظت از

درصد) بوده و  41141نفر دختر ( 41درصد) بودند 61311 .نفر

محیط زیست برگزار شد .نوع بحرانهای ایجاد شده در اثر تغییرات

از این دانشآموزان در شهرستان تبریز و  1414نفر در شهرستان

اقلیمی بررسی شد .مهمترین بحرانهای محیط زیستی منطقه برای

کلیبر در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل هستند .برنامههای

افراد مورد مطالعه لیست شده و اولویت بندی این بحرانها توسط

آموزشی در دو مدرسه در هر سه پایه مقطع دبیرستان در سطح

آنها انجام شد .در پرسشنامه سواالت محوری از قبیل اهمیت

شهر (یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه) اجرا شد و

جنگلهای ارسباران ،فواید جنگل ،عوامل تخریب محیط زیست،

مدارس نمونه به صورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

راههای کسب اطالعات محیط زیستی ،مهمترین بحران محیط

تعداد کل افراد شرکت کننده برابر با  111نفر بود .تمام دانش

زیستی ،اولویت بندی موضوعات محیط زیستی و اقلیمی ،دالیل

آموزان کالس در موضوع آموزش شرکت داده شدند .در مطالعات

تغییر اقلیم و غیره پرسیده شد .با توجه به ارتباط سواالت با

مختلف به برگزاری یک کارگاه آموزشی اقدام شده است ولی در

مفهوم محیط زیست و تغییر اقلیم ،این دو موضوع در دو بخش

این تحقیق برای هر نمونه دو کارگاه جهت فهم بهتر از مسائل

جداگانه مطرح شدند .ابزار آموزشی مورد استفاده نرم افزارهای

اقدام شد .ابتدا ،به منظور سنجش اطالعات محیط زیستی و

پاورپوینت و ویدئو پروژکتور بود .عالوه بر این مدل ،از نرم افزار

تغییرات اقلیمی دانشآموزان پرسشنامه تکمیل شد و بعد از

 SPSSنیز برای برخی تحلیلهای آماری نظیر آمار توصیفی و

برگزاری کارگاه ،اثرات برگزاری کارگاه آموزشی با تکمیل

انجام مقایسه میانگین آماری استفاده شد .عالوه بر این ،از مدل

پرسشنامه بررسی شد ( .)11 ,1 ,6روایی محتوایی پرسشنامه از

ارزش اکولوژیکی بوقنر و وایسمن ( Bogner and

طریق پانلی از متخصصان دانشگاهی و اجرایی در زمینه تغییر

 )Wiseman`s Model of Ecological Valuesجهت

اقلیم ،محیط زیست و منابع طبیعی و برنامهریزی آموزشی

سنجش نگرش آنها نسبت به حفظ محیط زیست و طبیعت سوال

(نزدیک به یازده نفر از متخصص از دانشگاههای تهران ،تربیت-

شد (جدول  .)1این مدل جهت ارزیابی برنامه آموزشی استفاده

مدرس ،تبریز و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) تایید

خواهد شد ( .)11مثالهای هر مولفه با استفاده از طیف لیکرت در

شد .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با

پنج گویه خیلی زیاد ،زیاد ،مطمئن نیستم ،مخالفم و کامالً مخالفم

استفاده از گویههای مرتبط سنجیده شد (گویههای اقلیمی 4/11

امتیازدهی شدند .گویهها با امتیاز پنج برای گویه خیلی زیاد و

و گویههای مدل اکولوژیکی  .)4/11قبل از اقدام به فعالیتهای

امتیاز یک برای گویه خیلی مخالفم ،امتیازدهی شدند .برای هر

آموزشی ،وضعیت مدارس از لحاظ امکانات موجود برای آموزش

کدام از چهار عامل ،میانگین محاسبه شد .برای میانگین عامل

مسائل زیستمحیطی و اقلیمی بررسی شد .بعد از انتخاب نمونه-

هدف حمایتی ،تغییر طبیعت و غلیه بشر از دو سوال و برای عامل

ها ،ابتدا میزان اطالعات محیط زیستی افراد بررسی شد .سپس ،به

لذت بردن از منابع موجود از سه سوال میانگینگیری شد .برای

منظور افزایش آگاهی جامعه مورد مطالعه ،از بروشورها و جزوات

عامل های ابزار حفاظت ،میانگین ارزش بین یک تا پنج متغیر می

تهیه شده در مورد اهمیت تغییرات اقلیمی استفاده شد .در

باشد .میانگین ارزش سه تا پنج ،درک محیط زیستی باال را نشان

بروشورهای تهیه شده ،مطالب خاصی در مورد مسائل محیط

داده و ارزش یک تا سه ،برعکس این حالت میباشد .در مورد ابزار

زیستی و تغییر اقلیمی تهیه شد تا به راحتی موضوع قابل درک

بهره برداری عکس حالت حفاظت صادق میباشد .میانگین ارزش

باشد .عالوه بر ابزار آموزشی ،کارگاههای آموزشی به مدت چهار

یک تا سه درک محیط زیستی باال و بالعکس از سه تا پنج درک

روز متناوب و در هر روز دو ساعت برای هر کالس و در مجموع

پایین از اهمیت محیط زیست را میرساند (.)11
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جدول  -1مولفههاي درک زیستمحیطی دانشآموزان با استفاده از مدل ارزش اكولوژیکی بوقنر و وایسمن در سال )11( 1990
)Table 1- environmental perception components of students using Wiseman and Bogner (18
سوال عامل

مولفه

عامل

ابزار حفاظت

هدف حمایتی

 -1اگر من پول اضافی داشتم ،برای حفظ طبیعت کمک میکردم
 -2من دوست دارم در مورد اهمیت طبیعت با دیگران صحبت کنم

لذت بردن از
منابع موجود

 -1من واقعا از نشستن در لبه تاالب و تماشای آن لذت میبرم
 -2من عالقه زیادی دارم به سایر مناطق مختلف جنگلی کشورم سفر کنم
 -1من در سکوت طبیعت احساس خوبی دارم

بهره -تغییر طبیعت

ابزار

 -1برای تغذیه افراد ،طبیعت باید برای کشاورزی تغییر کند .بشر برای تولید غذای بیشتر باید زمین
های جنگلی را تبدیل به زمین های کشاورزی کند.
 -2علفهای هرز باید برداشته شوند بخاطر اینکه آنها فضای گیاهانی را که ما نیاز داریم را می گیرند.

برداري

غلبه بشر

 -1ساختن جاده های بیشتر بقدری مهم است که باید درختان بریده شوند.
 -2بخاطر اینکه پشه ها در باتالق ها و مرداب ها زندگی می کنند ،بهتر است که اینجاها زهکشی
شود و برای کشاورزی استفاده شود.

نتایج
نتایج این تحقیق در سه بخش محیط زیستی  ،تغییرات اقلیمی و ارزیایی مدل ارزش اکولوژیکی بوقنر و وایسمن ارائه میگردد.
 -1بخش محیط زیستی
نتایج بررسی فواید جنگل نشان داد که  12درصد از پاسخ دهندگان قبل از آموزش همه موارد را جزء فواید جنگل برشمردند .در حالیکه بعد از
آموزش  32درصد از این افراد هر سه مورد را به عنوان فواید جنگل بیان کردند (شکل .)1

100
بعد از آموزش

قبل از آموزش

80
فراوانی به درصد

60
40
20
0
همه موارد

هوای پاک

زیبا سازی منظر

جلوگیری از سیل

شکل  -1آگاهی دانش آموزان نسبت به فواید جنگل در مراحل قبل و بعد از آموزش
Figure 1- student’s awareness for forest benefits in the pre and post education stages
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از بین پاسخ دهندگان 11/1 ،درصد به اهمیت وجودی جنگلهای

زیادی از گردشگران به جمعآوری زباله از طبیعت در زمان

ارسباران اشاره کردند در حالیکه بعد از آموزش تمامی این افراد به

گردشگری میپرداختند و بعد از آموزش حدود  1/1درصد به این

اهمیت این جنگلها تاکید داشتند .تفاوت معنیدار آماری در سطح

افراد افزوده شد که تفاوت معنیداری مشاهده نگردید (جدول .)2

پنج درصد در دو مرحله قبل و بعد از آموزش مشاهده شد .درصد

جدول  -4رفتار پاسخدهندگان نسبت به اهمیت وجودي جنگلهاي ارسباران و جمعآوري زباله از طبیعت
Table 2- respondent’s attitudes to existence value of Arasbaran forests and collecting garbage from
nature
متغیر

نوع پاسخ

قبل از آموزش

بعد از آموزش

اهمیت وجودی جنگلهای ارسباران ()%

بلی

11/1

144

خیر

11/2

4

جمع اوری زباله از طبیعت در زمان گردشگری بلی

11/1

11/3

خیر

11/2

21/1

در طبیعت ()%

سه عامل از مهمترین عوامل نابودی جنگل و تخریب محیط

هم قبل ( )11%/1و هم بعد از آموزش ( ،)% 31/2همه موارد را به

زیست پرسیده شد .درصد کمی از افراد تنها به قطع درختان به

عنوان عامل تخریب جنگل و محیط زیست بیان کردند (شکل .)2

عنوان تنها عامل تخریب جنگل اشاره کردند .درصد باالیی از افراد
100

تغییر کاربری جنگل به
سایر کاربریها

آتش سوزی

60
40

فراوانی به درصد

بعد از آموزش

قبل از آموزش

80

20
0

همه موارد

قطع درختان

شکل  -4عوامل تخریب جنگل و محیط زیست از دید دانش آموزان در قبل و بعد از آموزش
Figure 2- forest and environment destruction factors in the pre and post education stages

11

ارزیابی اطالعات تغییرات اقلیمی و محیط زیستی....

دانش آموزان در جامعه اطالعات زیستمحیطی خود را از منابع

کسب اطالعات ،تلویزیون ( 16/4درصد) به عنوان مهمترین منابع

مختلفی از قبیل مدرسه ،رسانههای جمعی مانند تلویزیون و رادیو

کسب اطالعات محیط زیستی و اقلیمی دانش آموزان ذکر شد .در

و اینترنت کسب میکنند .برخی از دانش آموزان ،بیشتر از یک

بین چهار منبع ،اینترنت ( 64درصد) بعد از تلویزیون به عنوان

منبع را برای کسب اطالعات عنوان کردند .در بین چهار منبع

دومین منبع کسب اطالعات بیان شد (شکل .)1
70
60
40
30
20

فراوانی به درصد

50

10
0
اینترنت

تلویزیون

رادیو

مدرسه

شکل  -9راههاي كسب اطالعات محیط زیستی و تغییرات اقلیمی توسط دانشآموزان
Figure 3- Ways of acquiring environmental information and climate change by students
آموزان بیان کردند که اصالً اطالعاتی درباره تغییر اقلیم ندارند .اما

 -4بخش تغییر اقلیم
اطالعات محیط زیستی به عنوان عامل مهمی در مدیریت مسائل

در مرحله بعد از اجرای آموزش ،تنها  1/1درصد از دانش آموزان

محیط زیستی و مقابله با تغییر اقلیم میباشد .به همین منظر این

به نداشتن اطالعات در این زمینه اذعان نمودند .البته افزایش

موضوع با سوال ایا احساس میکنید در مورد تغییر اقلیم اطالعاتی

اطالعات تغییرات اقلیمی در سایر گویهها نیز مشاهده شد (شکل

دارید ،پرسیده شد .در مرحله قبل از آموزش 26 ،درصد از دانش

.)4
50

بعد از آموزش

قبل از آموزش

40

20

فراوانی به درصد

30

10
0
نه اصالً

فقط کمی

نمیدانم

بله ،تا حدودی

بله،زیاد

شکل  -0آگاهی دانش آموزان نسبت به اطالعات تغییر اقلیمی در مرحله قبل و بعد از آموزش
Figure 4- Students awareness on climate change information in the pre and post education stages
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اثرات تغییر اقلیم به شکلهای مختلفی نمود پیدا میکند .نتایج

بیان شد که در مرحله قبل از آموزش این موضوع عنوان نشده

نشان داد که  64درصد از دانش آموزان افزایش دما را به عنوان

بود .در مرحله قبل از آموزش  26درصد از افراد مورد مطالعه بیان

نشانه ای از تغییر اقلیم در مرحله بعد از آموزش عنوان نمودند.

نمودند که در مورد اثرات تغییر اقلیم اطالعی ندارند اما در مرحله

همچنین تغییر نزوالت جوی نیز به عنوان نشانهای از تغییر اقلیم

بعد از آموزش تنها  1/1درصد به این گویه اشاره نمودند (شکل
.) 6
60

بعد از آموزش

50

قبل از آموزش

30

20

فراوانی به درصد

40

10
0
نمیدانم

بحرانی وجود ندارد

از بین رفتن
زیستگاهها

تغییر نوع نزوالت
جوی

افزایش دما

شکل  -5مهمترین اثرات ناشی از تغییر اقلیم از نظر دانشآموزان مقطع دبیرستانی
Figure 5- the most important effects of climate change in point of view of students
انسان در زندگی روزمره خود به موضوعات مختلفی نیاز پیدا می-

کردند که تغییر اقلیم مهمترین موضوع میباشد .اما در مرحله بعد

کند .با توجه به اهمیت تغییر اقلیم ،این موضوع با سایر موضوعات

از آموزش ،هیچ کدام از افراد به اهمیت نداشتن تغییر اقلیم تاکید

از قبیل اقتصاد ،آموزش ،بهداشت و فرهنگ مقایسه شد .در مرحله

نداشتند .در مرحله بعد از آموزش 11/6 ،درصد به مهمتر بودن

قبل از آموزش 11/1 ،درصد از دانشآموزان بیان کردند که تغییر

.)1

اقلیم چیز مهمی نیست .همچنین همین تعداد از افراد نیز بیان

موضوع

از

بقیه

موارد

اشاره

داشتند

(شکل
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40
بعد از آموزش

قبل از آموزش

بهداشت

آموزش

30
فراوانی به درصد

20
10
0
فرهنگ

تغییر اقلیم
مهمترین چیز
است

تغییر اقلیم چیز
مهمی نیست

اقتصاد

شکل  -6مقایسه موضوع تغییر اقلیم با سایر مسائل روزمره زندگی
Figure 6- comparison of climate change with other daily life issues
احساس خطر یا نگرانی دانش آموزان از تغییر اقلیم از اطالعات

مرحله قبل از آموزش  26درصد از افراد احساس خطر نداشتند در

آنها درباره تغییر اقلیم ناشی میشود 11/1 .درصد و  11/6درصد

حالیکه بعد از تبیین موضوع ،این میزان به  1/1درصد رسید

از دانش آموزان به ترتیب در مرحله قبل و بعد از آموزش احساس

(شکل  .)1در بین پاسخ های دانش آموزان در مرحله قبل و بعد از

خطر و نگرانی زیادی از اثرات تغییر اقلیم داشتند .در مقابل در

آموزش اختالف معنی دار آماری در سطح یک درصد مشاهده شد.
50

بعد از آموزش

قبل از آموزش
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فراوانی به درصد
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نه اصالً
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شکل  -0نگرانی دانش آموزان از اثرات تغییر اقلیم در قبل و بعد از آموزش
Figure 7- Students' concern about the effects of climate change in the pre and post education stages
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بخشی از تغییر اقلیم در اثر عوامل طبیعی و بخشی دیگر توسط

مرحله بعد از آموزش 11/1 ،درصد از دانش آموزان بیان داشتند

عوامل انسانی اتفاق می افتد 11/1 .درصد از دانش آموزان در

که عوامل انسانی به عنوان مهمترین دلیل تغییر اقلیم میباشد

مرحله قبل از آموز ش بر این باور بودند که تغییر اقلیم وجود ندارد

(شکل .)1

اما در مرحله بعد از آموزش این میزان به صفر رسید .همچنین در

80

تغییر اقلیم وجود
ندارد

انسانی و طبیعی

فراوانی به درصد

بعد از آموزش

قبل از آموزش

60
40
20
0

نمی دانم

طبیعی

انسانی

شکل  -1دالیل تغییر اقلیم از دید دانشآموزان در قبل و بعد از آموزش
Figure 8- climate change reasons in point of views of students in the pre and post education stages

 -9بخش بکارگیري مدل ارزش اكولوژیکی بوقنر و
عامل ابزار حفاظتی شامل هدف حمایتی و لذت بردن از منابع

وایسمن
مقایسه میانگین درک محیط زیستی در مرحله قبل و بعد از

موجود افزایش معنیداری داشتند .عامل تغییر طبیعت و غلبه بشر

آموزش محیط زیستی و تغییرات اقلیمی نشان داد که ابزار

مولفه بهرهبرداری کاهش داشتند ولی تنها در عامل تغییر طبیعت

حفاظتی و بهره برداری به ترتیب افزایش و کاهش یافتهاند .هر دو

کاهش معنیدار مشاهده شد (جدول .)1

جدول  -9مقایسه میانگین درک زیستمحیطی در مرحله قبل و بعد از آموزش محیط زیستی و تغییرات اقلیمی
Table 3- compare mean of environmental perception in the pre and post education stages
p-value
قبل از آموزش بعد از آموزش t
عامل
مولفه
ابزار حفاظت

ابزار بهرهبرداري

هدف حمایتی

1/14

1/31

2/213

**4/412

لذت بردن از منابع موجود

1/13

4/66

2/141

*

4/441

تغییر طبیعت

2/36

2/41

-1/341

*4/441

غلبه بشر

2/44

1/11

-1/113

4/141
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بحث و نتیجهگیري
در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به صراحت

بردهاند ( .)11فین  1و همکاران ( )2441نیز از برنامه تلویزیونی و

حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی بیان شده است .در

کارگاههای آموزشی و مدارس محلی به عنوان ابزاری مهم در

راستای اجرای این اصل و سایر اسناد باالدستی ،افزایش اطالعات

افزایش دانش محیطزیستی و ظرفیتسازی برای تقویت دانش

دانش آموزان به عنوان بخش مهمی از جامعه و حلقه ارتباط بین

محیطزیستی نام بردهاند ( .))2کاتونا 2و همکاران ( )2441رضایی

مدرسه و خانواده اهمیت زیادی پیدا میکند .افزایش اطالعات این

و شبیری )2416( 1به ترتیب به این نتیجه رسیدند که برنامههای

قشر در محیطهای آموزشی و غیرآموزشی به عنوان یکی از

تلویزیونی و اینترنت نقش خیلی موثری در افزایش آگاهی محیط

مهمترین پیش نیازها برای کمک به فهم مفاهیم تغییرات اقلیمی

زیستی افراد دارند ( .))21 ,24شبیری ( )2411و کریمی ()2411

و مباحث محیطزیستی میباشد .در اثر اجرای یک برنامه آموزشی

نیز در مطالعه خودشان از اینترنت به عنوان یک منبع مهم کسب

در مورد موضوعات تغییرات اقلیمی برای کودکان و نوجوانان،

آگاهی محیطزیستی نام بردهاند ( .)22 ,13با توجه به ضریب نفوذ

تحریک یک عالقهمندی عمومی به جنگل و محیط زیست،

اینترنت در میان نوجوانان ،این فرصت فراهم شده است تا بتوان

افزایش آگاهی از اهمیت جنگل و حفظ گونههای جانوری ایجاد

برنامه محیط زیستی زیادی را از طریق کانالهای مجازی در کنار

حساسیت به زمینههای محیطزیستی ،ایجاد تغییرات در عقاید و

محیط مدرسه آموزش داد .راتسارت 4و همکاران ( )2411نیز بیان

رفتارها و بررسی تاثیر آموزش بر روی آنها دنبال میشد که نتایج

کردند که رسانهها و اینترنت فرصت بینظیری در زمینه اطالعات

در سه بخش محیط زیستی ،تغییرات اقلیمی و مدل ارزش

فوری ،به روز با امکان ارتباطات دوطرفه فراهم آورده است .این

اکولوژیکی بوقنر و وایسمن ارائه شد.

شبکهها به عنوان زیرساختهای مناسب ارتباطی بیان میشود که

نتایج مرتبط با بخش زیستمحیطی نشان داد که سطح سواد

میتوان از آن برای بهبود ارزش ،دانش و نگرش محیط زیستی

زیستمحیطی دانشآموزان از وضعیت خوبی برخوردار میباشد.

افراد استفاده نمود ( .)21موضوعی که سعادتی و همکاران

جنگل همراه با گونههای گیاهی و جانوری به عنوان یکی از

( )2414به آن اشاره داشتند این امر مهم بود که مطالب درسی

پدیدههای مهم زیستی دارای فواید متفاوتی دارد .پاسخ دهندگان

ارائه شده در مدارس ،به اندازه کافی به موضوع محیط زیست

به فواید جنگل از جمله جلوگیری از سیل ،زیباسازی منظر ،تولید

نمیپردازد و شاید ارائه برنامههای خارج از درسی در قالب

هوای پاک اشاره کردند که در بعد از اجرای آموزش نیز غالب افراد

بروشورها یا کارگاههای آموزشی بتواند به این نیاز پاسخ دهد و

به تمام این فواید اشاره کردند .رسانههای جمعی نظیر تلویزیون

اطالعات دانشآموزان را تقویت نماید.

نقش کلیدی در آموزش مسائل روز محیط زیستی و فرهنگ

حدود  66درصد از دانش آموزان بیان کردند که اطالعات

سازی در کنار نهادهای خانواده و مدرسه بازی میکنند ( .)13در

محدود تا زیاد در زمینه مسائل اقلیمی دارند .در مرحله قبل از

تحقیق حاضر رسانه ملی (تلویزیون) به عنوان مهمترین منبع

آموزش 26 ،درصد از دانش آموزان بیان کردند که اصالً اطالعاتی

کسب اطالعات بوده و اینترنت در رده بعدی قرار دارد .نتایج این

درباره تغییر اقلیم ندارند .اما در مرحله بعد از اجرای آموزش ،تنها

تحقیق درباره منابع کسب اطالعات محیط زیستی با نتایج تحقیق

 1/1درصد از دانشآموزان به نداشتن اطالعات در این زمینه اذعان

ویسی و زرندیان ( )2412و علوی مقدم و همکاران ( )2412و
سبزهای و همکاران ( )2411همخوانی دارد که از رسانه ملی و
اینترنت به ترتیب به عنوان مهمترین منابع کسب اطالعات نام

1-Fein
2- Katona
3- Rezaie & Shobeiri
4- Rutsaert
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نمودند .در حالیکه در سبزهای و همکاران ( )2411نشان دادند که

حفاظت از محیط زیست قائل شوند .توسعه و ارتقای فرهنگ

 61درصد از پاسخگویان دارای آگاهی محیط زیستی متوسط و

محیطزیستی با وجود وخامتها و بحرانهای محیط زیستی قرن

تنها  2/1درصد دارای آگاهی محیط زیستی بسیار باال بودند که در

حاضر از ضرورتهای حفاظت و بهرهبرداری از محیط زیست

مقایسه با جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر درصد کمتری می-

محسوب میشود .همانطوریکه نتایج تحقیق نیز نشان داد برگزاری

باشد ( .)24بر طبق نتایج ،تغییر اقلیم ،اقتصاد و فرهنگ به ترتیب

کارگاههای آموزشی در افزایش اطالعات محیط زیستی دانش

مهمترین موضوعات دانشآموزان در مرحله بعد از آموزش عنوان

آموزان موثر بود .میتوان از این روشها برای توجه بیشتر به مسائل

شدهاند .در حالیکه در تحقیق علویمقدم و همکاران (،)2412

محیط زیستی بهره جست .عالوه بر این به روز کردن مطالب

موضوع اقتصاد در اولویت اول و محیط زیست در اولویت ششم و

آموزشی در زمینه مسائل محیط زیستی و تغییرات اقلیمی در

آخر نتایج قرار گرفته است که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی

مطالب کتابهای درسی گنجانده شود .پیشنهاد میشود در

ندارد ( .)26تغییر اولویتبندی افراد از موضوعات ذکر شده می-

کالنشهرهای دیگر و مناطق با مشکالت محیط زیستی زیاد نیز

تواند به محل زندگی ،سطح درآمد ،سطح رفاه ،سطح تحصیالت

این مطالعه صورت بگیرد .همچنین با توجه به ضریب باالی نفوذ

والدین مرتبط باشد که بهتر است در مطالعات جداگانه بررسی

اینترنت در بین نوجوانان و جوانان ،توصیه میشود امکان استفاده

شود.

از اینترنت در بهبود درک محیط زیستی بررسی شود.

بر طبق نتایج مدل ارزش اکولوژیکی بوقنر و وایسمن ،مقایسه
میانگین درک محیط زیستی در مرحله قبل و بعد از آموزش بر
طبق دو عامل ابزار حفاظتی شامل هدف حمایتی و لذت بردن از
منابع موجود افزایش معنیدار و دو ابزار بهرهبرداری شامل عامل
تغییر طبیعت کاهش معنیداری داشت ولی غلبه بشر کاهش
معنیداری نداشت .این نتایج نیز دور از انتظار نبود .در مطالعه
جانسون و مونالی ( )2441نیز به نتایج مشابه رسیدند .تقویت ابزار
حفاظتی و کاهش میزان ارزش در ابزار بهرهبرداری ،انگیزه قوی
حفظ محیط زیست و نگرانی قوی درباره این موضوع را میرساند.
بر اساس یافتههای تحقیق میتوان نتیجهگیری نمود کارگاههای
آموزشی نقش معنیداری در افزایش اطالعات محیط زیستی و
تغییرات اقلیمی جامعه دانشاموزان داشتند .تلویزیون و اینترنت
به عنوان دو ابزار مهم آموزش بوده که میتوان آموزشهای مرتبط
با محیط زیست و تغییرات اقلیم را از این طریق انجام داد .با
افزایش آموزش در کارگاهها در خصوص محیط زیست و تغییرات
اقلیمی و نیز اگاهیرسانی در مورد مسائل و مشکالت محیط
زیستی و تبعات ناشی از آن ،افراد جامعه و به ویژه دانشآموزان به
عنوان حلقه اتصال بین خانواده و مدرسه ،اهمیت بیشتری برای
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