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   سرآغاز

 ترینبزرگ از یکی زیستمحیط طورکلیبه و اقلیمی تغییرات
 که جایی تا .است حاضر عصر اجتماعی و اقتصادی هایچالش
 ملی امنیت تحقق ابعاد ترینمهم از یکی عنوانبه زیستمحیط
 و جهانی ثبات چالش ترینبزرگ زیستیمحیط تغییرات .هست

 غیره و مستقیم طوربه تغییرات این .هست ملی امنیت درنتیجه
 (.(Barnett, 2011 ستا مؤثر کشور ملی امنیت در مستقیم
 بودن شرط و اولیه نیازهای ترینمهم از یکی امنیت ،درواقع
 هرگونه مقابل در انسان از مراقبت یعنی امینت .ستا انسان

 باعث امنیت (Ball, 2009). هست طبیعی و انسانی تهدیدات
 در شاید .شودمی افراد در زندگی به امید و آسایش رفاه، افزایش

 ،کهدرحالی باشد، ترنزدیک سیاسی مسائل به امنیت اول نگاه
 حقوقی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ابعاد شامل امنیت

  (.(Barnett, 2003 باشدمی زیستیمحیط و
 ملی امنیت در زیستیمحیط تغییرات تأثیر مصادیق ازجمله

 کاهش ،زیستمحیط تخریب داشت: اشاره زیر موارد به توانمی
 افزایش و کشنده و خطرناك بیمارها گسترش مهاجرت، منابع،
 نامرغوب، کشاورزی محصوالت ناکافی، شیرین آب ،خواریزمین

 نابرابری و فقر شیوع افراد، جمعی و فردی بهداشت سطح کاهش
 برای اساسی هایزیرساخت ایجاد در دولت ضعف اجتماعی،

 سطح افزایش و گرما افزایش ،سالیخشک طوفان، سیل، مردم،
 .(Barnett, 2003) دریاها

 شرایط بر ژرفی یرتأث آن، منابع و زمین یارهس درباره ما رفتار یوهش
 اقدامات حاضر حال در بشر اگر بنابراین، .داشت خواهد جوی

 یطورجدبه ،یادشده زیستیمحیط تغییرات ندهد، انجام خاصی
 متأثر را بشری جامعه زندگی کیفیت و طبیعی زیستمحیط
 داشت خواهد پی در را جدی بسیار هایآسیب و ساخته

Gardner and) Stern , 2002).  
 دانشمندان و مفسران بیشتر گذاشته سال 00 از بیش طول در

 انسان رفتار اندكِ پرداخته هایراه بررسی به شروع طبیعی علوم
 ((Carson, 1962 شودیم زیستمحیط به رساندن آسیب باعث

 این دنبال به امیدوارانه که دانشمندان . (Osborn, 1948)و
 و زیستمحیط بین رابطه بیشتر درك به بتوانند تا بوده هاراه

 و کشف را هاییتکنیک راستا این در آیند، نائل انسان
 یرتأث تحت را متقابل درك این تواندمی که قرارداد مورداستفاده

 تغییرات دلیل به امروزه .(Gottlieb et al., 2012) دهد قرار
  بر آن اثرات تبعبه نیز و جهان سراسر در هوایی و آب شرایط

 است قرارگرفته موردتوجه بیشتر مسئله این انسان، زندگی
(Intergovernmental on Climate Change, 2007) 

 که است جوی تغییرات راهبرد با رابطه در دولتی قوانین از یکی
 مبنی کندمی دیگری راهبردهای از پیروی به متعهد را هاانسان

 هایفعالیت و رفتار  یرتأث که گیرد صورت اقداماتی اینکه بر
 داردمی ملزم قانون این .برساند حداقل به زمین کره بر را انسان

 و دهیم افزایش جامعه در را زیستمحیط مورد در آگاهی سطح تا
 (.(Barnett, 2011 دهیم صورت قانون اجرای پیرامون اقداماتی

 طریق از آگاهی این ارتقای عوامل تریناصلی از یکی
 دوستدار هایفعالیت انجام .است ایمدرسه وپرورشآموزش
 است قانون این مهم بندهای از یکی مدارس در زیستمحیط

Whyte, 2010).) مجدد بازسازی به باید کار، این برای 
 ،زیستمحیط درباره کودکان به آموزش برای مدارس زیرساخت

 عاملی مهم، این که پرداخت هوایی و آب تغییرات و آن پایداری
 است حاضر عصر روی پیش چالش به پاسخ در ضروری

(Mustillo et al., 2004). 
 ترینمهم عنوانبه مدرسه در کودکان به زیستمحیط آموزش

 زیستمحیط مورد در جامعه نگرش و آگاهی سطح یارتقا عامل
 ویژه، طوربه و وپرورشآموزش که است این بر اعتقاد .است

 جهت سن بهترین و ترینمهم دبستان از پیش و دبستان مقطع
 دبستان در آموزشی هایفعالیت زیرا ،است یزیستمحیط آموزش

 ،فراهانی ینیفر مه) است برخوردار مطلوب ویژگی سه از
 (؛0931 ،نصیری و کشاورززاده

 که دارند قرار سنی در کودکان شناختی، و ذهنی رشد ازنظر اول:
 جدید مطلب و مسئله هر فراگیری برای کافی ذهنی آمادگی
 بسیار خود اطراف محیط به ذاتی، کنجکاوی حکمبه و رادارند
 .کنندمی توجه
 کشور، سراسر در درسی برنامه بودن یکنواخت لحاظ به :دوم

 به نسبت کودکان هایآگاهی بسط جهت در مطالبی گنجاندن
 و متنوع جذاب، کار یک آنان توجهجلب و پیرامون زیستمحیط
 .است ممکن

 تشکیل را کشور جمعیت از باالیی حجم سنی، گروه این :سوم
 آموزش طریق از ملی سطح در هاآن جمعی آموزش که دهندمی

 داشت. خواهد دربر را ثمربخشی نتایج طورقطعبه ،هامدرسه
 کودکان، به یزیستمحیط آگاهی یارتقا اهمیت داشتن نظر در با

 آموزش در باید که بناییزیر و مهم هاییعامل ترینمهم از یکی
 و هانگرش تصورات، که است این گرفت نظر در زیستیمحیط
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 را آن توانمی چگونه و چیست افراد یزیستمحیط هایبینیجهان
 نظر در با (.(Hawcroft & Milfont, 2010 کرد گیریاندازه

 و هانگرش از آگاهی مورد در هاضرورت و هااهمیت همه داشتن
 این گیریاندازه چگونگی پی، در دانشمندان کودکان، بینیجهان

 را افراد یزیستمحیط هایبینیجهان و هانگرش تصورات،
  .((Milfont, 2007 باشندمی گیریاندازه
 باورهای و هانگرش سنجش بودن مهم و اهمیت علت

 نیازسنجی نوعی عنوانبه هم که است جهتینازا یزیستمحیط
 هم ،است سبز مدارس و زیستیمحیط آموزش ریزیبرنامه برای

 به دهی دربازخو منظوربه پایانی و تکوینی ارزیابی نوعی عنوانبه
 سبز مدارس و یزیستمحیط آموزش ریزیبرنامه هایسیستم

 این در شدهانجام ایکارههمه باوجود .((Wals, 2007 است
 یزیستمحیط هایدیدگاه و هانگرش بررسی به کمتر زمینه،

 نشده پرداخته آن به مهم موضوع یک عنوانبه و شدهپرداخته
 مورد در مطالعات (.(Kahn PH, Kellert, 2002 است

 هایرشته از ایگسترده طیف شامل یزیستمحیط هایدیدگاه
 علوم و معلمان آموزش ،شناسیروان ،شناسیجامعه مختلف
 از .((Chadwick & Solon, 2002 شودمی شامل را زیستی

 هایدیدگاه و هانگرش مورد در مطالعات بیشتر نود و هشتاد دهه
 یزیستمحیط خاص یمسائل موضوعات حول بیشتر یزیستمحیط

 ( ,Peterson & Liuاست خانه در انرژی از استفاده همانند،

(2002. 
 در مطالعاتی حیطه اخیر، دهه دو طی در گرفته صورت هاتالش

 شامل و ((Pilgrim & et al, 2008 داده توسعه را مورد این
 و (Mayer & Frantz, 2004) طبیعت با ارتباط و نوع

 (,Stern & Dietz زیستمحیط با ارتباط در فرهنگی هایارزش

 زمان طی در ترتیب به .(Stern, 2000)شودمی شامل را 1994)
 مدتیکوتاه هایدوره و شد پیدا موضوع این به بیشتری عالقه
 (Manoli et al., 2007) شد ایجاد زیستیمحیط آموزش برای

 هاینگرش در تغییر ایجاد و تحریک هاآن هدف که
 در .(Evans et al., 2007) است بوده کودکان یزیستمحیط
 انآموزدانش یزیستمحیط یباورها و هانگرش از ارزیابی

 ،(Rideout, 2005) هاچالش و مشکالت ترینمهم مدارس،
 رعایت ،گراییعینیت از شدن دور و گراییذهنی به گرایش

 گزارش نتایج در امنیت تضمین و ارزیابی در عدالت از اطمینان
 شرایط این .((OECD, 2013باشدمی انآموزدانش از ارزیابی
 در سنجشقابل و ملموس گیریاندازه که، دهدمی رخ زمانی

 ذهنی معیارهای به ارزیابی برای آنان و نباشد ارزیابان دسترس
 آمیزمخاطره بسیار را ارزیابی کار، این .شوند متوسل خودساخته

 فردی و ایسلیقه رفتارهای و حرکات حالتی، چنین در .سازدمی
 و شدن قائل تبعیض امکان و شودمی مشاهده نظارتی سازمان در

 از استفاده است. محتمل بسیار نظارت در بندیرتبه معیار نبود
 توانمی ارزیابی، در دقیق و یریگاندازهقابل یهامقیاس

 .((OECD, 2013 افزود ارزیابی سرعت و دقت ،وضوحبه
 یزیستمحیط هاینگرش و هانگرش ارزیابی برای بنابراین،

 و منطقی عینی، دقیق، ارزیابی سامانه یک باید انآموزدانش
 .شوند تدوین یریگاندازهقابل

 و باورها سنجش برای مدلی ارائه باهدف حاضر پژوهش
 در با آن، بر مؤثر عوامل و انآموزدانش یزیستمحیط هاینگرش

 از نشده، مطرح کشور سطح در پژوهش که نکته این داشتن نظر
 و هاسازمان بانیان، تحقیقات قرار دادن موردبررسی طریق

 کردن معرفی ضمن ،زیستمحیط آموزش نظرانصاحب
 انآموزدانش یزیستمحیط هاینگرش سنجش برای هایمقیاس

 مدل ترینمهم و ترینجامع معرفی به آن، بر مؤثر عوامل و
 انآموزدانش یزیستمحیط هاینگرش و باورها هایگیریاندازه

 و هانگرش ترکیبی، مقیاس سه طرح با مدل این .است پرداخته
 کیفی خصوصیات درواقع که را کودکان یزیستمحیط باورهای
 عرضه و کرده شناسایی ،(Manoli et al., 2007) هستند

 جدید رویکرد مقیاس ابعاد، از ترکیبی مدل این .داردمی
 کودکان برای (Manoli et al., 2007) ییدشدهتأ یزیستمحیط

 .است (Li & Laung, 2012) طبیعت و انسان بین ارتباط و
 اثربخشی شناخت برای مقیاسی عنوانبه پیشنهادی، مدل
 درك کودکان، برای شدهارائه یزیستمحیط هایدوره

 رابطه درك و کودکان یزیستمحیط هانگرش و هایبینیجهان
 هانگرش و هابینیجهان با والدین و زیستیمحیط آموزش بین

 به گرفته صورت عامل تحلیل اساس بر ،رودمی کار به کودکان،
 ؛است ذیل شرح

 وضع به نسبت را (مدیران ،مسئولین) اعضاء که امید این به
 و کیفیت وضعیت بهبود و وبلمط وضع سمت به حرکت و موجود
 این گفت توانمی جهتازاین .کند تشویق و ترغیب هابرنامه

 باشد. موردنیاز و نو پژوهشی ،گرفتهانجام کارهای میان پژوهش
 برای مدلی ارائه حاضر پژوهش کلی هدف مالحظات، همه

 عوامل و انآموزدانش یزیستمحیط هاینگرش و باورها سنجش
 ؟است آن بر مؤثر
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 پژوهش سؤاالت
 یزیستمحیط هاینگرش سنجش برای هایمقیاس ترینمهم 

 چیست؟ انآموزدانش

 چیست؟ انآموزدانش زیستمحیط بینیجهان بر مؤثر عوامل 

 و باورها سنجش برای پیشنهادی گیریاندازه مقیاس 
 چیست؟ انآموزدانش یزیستمحیط هاینگرش

 شناسیروش
 و باورها سنجش برای مدلی ارائه ،باهدف حاضر پژوهش
 آن بر مؤثر عوامل و انآموزدانش یزیستمحیط هاینگرش

 قرار دادن موردبررسی طریق از ابتدایی(، دوره انآموزدانش)
 ،زیستمحیط آموزش نظرانصاحب و هاسازمان بانیان، تحقیقات

 هاینگرش سنجش برای هایمقیاس کردن معرفی ضمن
 معرفی به آن، بر مؤثر عوامل و انآموزدانش یزیستمحیط
 هاینگرش و باورها هایگیریاندازه مدل ترینمهم و ترینجامع

 سه طرح با مدل این .است پرداخته انآموزدانش یزیستمحیط
 انآموزدانش یزیستمحیط باورهای و هانگرش ترکیبی، مقیاس

 عرضه و کرده شناسایی هستند، کیفی خصوصیات درواقع که را
 به نسبت را (مدیران ،مسئولین) اعضاء که امید این به .داردمی

 وضعیت بهبود و مطلوب وضع سمت به حرکت و موجود وضع
 مالحظات همه رنا بب .کند تشویق و ترغیب هابرنامه و کیفیت

 .است مروری توصیفی حاضر پژوهش روش ،الذکرفوق
 صورتبه آن، دسترسی و دشواری پژوهش، ماهیت به توجه با

 تعلیم و زیستمحیط حیطه در نظرانصاحب از نفر ده از هدفمند
 پژوهش نمونه عنوانبه کشور هایدانشگاه در تربیت و

 پژوهش نمونه افراد شدن شناخته مالك .است شدهاستفاده
 مرتبط تحقیقات داشتن و آشنایی دانشگاهی، نظرصاحب عنوانبه
 دارای متخصصین از درصد 00 .باشدمی زیستمحیط آموزش با

 درصد 00 و استادیاری درجه درصد 00 دانشیاری، علمی درجه
 همچنین، باشند.می استادی درجه دارای متخصصین از دیگر

 هاآن تدریس سابق متوسط و سال 02 متخصصین سنی متوسط
 .باشدمی سال 00

 روش دو از گرفته صورت هایمصاحبه روایی بررسی جهت
 طی در ترتیب بدین .شد استفاده اعضا تطبیق و همکار بررسی

 منابع ریزیبرنامه حوزه متخصصین از نفر 1 تعداد فرایند دو این
 بازبینی را آمدهدستبه هایمقوله و تحلیل نهایی گزارش انسانی
 ارائه شدهاستخراج هایمقوله ینهدرزم هاییپیشنهاد و کرده

 در موردنظر اصالحات ایشان، نظرات گرفتن نظر در با که نمودند
 مدل اعتبار بررسی جهت .شد اعمال محوری کدگذاری پارادایم

 استفاده محتوایی و صوری اعتبار از تحقیق این در شدهیمعرف
 هایمقیاس کافی تعداد به ،شدهیمعرف مدل یابیم اطمینان تا شد

 یزیستمحیط هاینگرش و باورها سنجش برای مناسب
 شدهمعرفی مدل ،دیگریانببه .باشد برداشته در را انآموزدانش

 هاینگرش و باورها عناصر و ابعاد که باشد شدهیطراح ایگونهبه
 بدین .دهد قرار دقیق پوشش تحت را انآموزدانش یزیستمحیط
 شد استفاده دانشگاهی نظرانصاحب از نفر 00 نظرات از منظور،

 .است شدهارائه نهایی مدل ،هاآن نظرات اساس بر و
 باخ کرون آلفای روش از شدهیمعرف مدل پایایی بررسی برای

 با .گردید محاسبه 31/0 برای آمدهدستبه مقدار .شد استفاده
 ابزار پایایی بود، 20/0 از بیشتر آمدهدستبه مقدار کهاین به توجه
 .گردید تلقی قبولقابل گیریاندازه

 

 پژوهش هاییافته

 برای هایمقیاس ترینمهم یک: شماره سؤال

 چیست؟ کودکان یزیستمحیط هاینگرش سنجش
 آموزش مورد در زیادی مطالعات اخیر، دهه سه طی در

 یزیستمحیط هاینگرش سنجش ویژه طوربه و زیستمحیط
 هایدیدگاه بررسی به پژوهش از قسمت این در ،گرفتهانجام

 پرداخته کودکان، یزیستمحیط هاینگرش سنجش در مختلف
 .شودمی

 در جدید نهضت آمدن وجود به از بعد نود، و هشتاد دهه از
 اوقات گاهی مذکور هایدوره اثربخشی ،زیستیمحیط آموزش

 مورد کودکان یزیستمحیط هاینگرش گیریاندازه وسیلهبه
 .(Johnson and et al, 2004) تگرفمی قرار شایمآز

 کودکان هایارزش و هانگرش مطالعه برای مختلفی هایتکنیک
 یموردبررس (Bogner, Wiseman, 2003) نوجوانان و

 اشاره ذیل موارد به توانمی کارها این اهم به که است قرارگرفته
 .داشت

 که ،(Kaiser et al., 2007) مدار رفتار هاینگرش مقیاس
 بوده زیستمحیط مورد در مردم گذشته رفتار از فراخوانی درواقع
 عمل و تصمیم مسائل بر شناسان روان تمرکز و توجه است.
 ).است زیستمحیط به مربوط مسائل در مشارکت مورد در انسان

  توانمی گرفتهانجام مورد این در که تحقیقاتی ترینمهم ازجمله



 3  زاده و همکاران()علی کشاورز...  و آموزان دانش زیستی محیطهای نگرش و ها باور سنجش برای مدلی معرفی

 

 .داشت اشاره ذیل موارد به
 ،(Rauwald & Moore, 2002)یزیستمحیط هاینگرش
 یزیستمحیط رفتارهای به یزیستمحیط اهداف و مقاصد تبدیل

(Evans et al., 2007) مسئوالنه یزیستمحیط رفتارهای 
(Hines et al., 1987)، بر مبتنی یزیستمحیط هاینگرش 

اقناع  و اخالقی هایاستدالل (،(Kaiser et al., 2007 رفتار
 و ((Gonzales et al., 1988 زیستمحیط مورد در یرپذ

 (Knight et al., 2011). ،محیط معضالت مورد در استدالل
  (Cialdini et a.l, 1990). هنجاری نفوذ

 دادند پیشنهاد را فرد طبیعی یا ذاتی استعداد (INS) مقیاس
 هفت از که (Schultz et al., 2004) ایتمی تک مقیاس یکینا

 خواسته فرد از دارد، ادامه طبیعت تا خودم طیف از که دوره، جفت
 از خود واقعی احساس ندهایمن که را جفت بهترین که شودمی

 یک عنوانبه مقیاس این اگرچه دارد. بیان است، طبیعت جهان
 مقیاس این وجودینباا ،قرارگرفته موردانتقاد میتیا تک مقیاس

(INS) آزمون را آن و داده توسعه را مقیاس این 7000 سال در 
 برای ساختاری همراه آزمون این است. نامیده مفهومی وابستگی

 جهانی بین تشخیص .است جهان از مختلف عنوان دو بندیطبقه
 جهان طبیعت بین هاآن .شودمی پیشنهاد من غیره و من به که

 شهر، و ماشین مثل مصنوعی جهان بین و حیوانات درختان مثل
 کدام که هدف این با پردازدمی جفت دو بین تشخیص به هاآن

 را طبیعت به من ضمنی هایهمبستگی از ترآسان هاآن جفت
 نمودار از استفاده با (Schultz et al., 2004). دهدمی توسعه

(IAT) و (INS) تجربی ارتباطات طبیعی، هایمقیاس اثر رابطه 
 (Mayer & Frantz, 2004). دادند توسعه را طبیعت به

 و اعتقادات هایگیریاندازه ابزارهای ترینمهم از یکی
 مدل یک عنوانبه که انآموزدانش یزیستمحیط هاینگرش

 در یزیستمحیط هاینگرش و رفتارها بینییشبه پ تئوریکی
 جدید یمقیاس ،(Dunlap et al., 1978) پردازندمی انآموزدانش
 new) (NEP) یزیستمحیط پارادایم جدید مقیاس عنوان تحت

ecological paradigm scale) شودمی شناخته Dunlap, ) 

 این نواشنگت ایالتی دانشگاه 0321 سال در ترتیب به .2008)
 این ریشه دادند. ارائه فعلی نام را آن و دادند توسعه را مقیاس
 تا0310 هایسال در آمریکا یزیستمحیط هایجنبش به مقیاس
 Rachel Carson’s خاموش بهار کتاب انتشار شامل بوده 0320
 ،(Dunlap and et al, 2000) .است

 یزیستمحیط هاینگرش در تغییرات گیریاندازه به مقیاس این
 یزیستمحیط دیدگاه یک به انسانی غالب دیدگاه یک را انسان

 جدید یزیستمحیط هایپارادایم .کندمی گیریاندازه طورکلیبه
 رفتارهای و قرارگرفته یموردبررس کشور 00 بین 0321 سال در

 در ترتیب به .دهدمی نشان و بینیپیش خوبیبه را یزیستمحیط
 درونی ثبات عدم همچون، مشکالتی بنا بر مقیاس این زمان طی
 رفتار و مقیاس بین ضعیف همبستگی و افراد پاسخ میان در

 .گرفت موردانتقاد دهندگانپاسخ
 در مردم اساسی یهم دیدگاه درك ،جدید مقیاس این کلی هدف
 جدید پارادایم .است آن با انسان ارتباط و طبیعت مورد

 ناراحت توانایی انسان که است استوار فرض این بر یزیستمحیط
 است بناشده دارد، را خود زیستمحیط تعادل زدن هم بر و کردن

(Hawcroft & Milfont, 2010)، جدید پارادایم مقیاس این با 
 اهمیت و قرارگرفته یابی اعتبار مورد مختلف کشورهای در

 ابتدا در مقیاس این (Ferguson, 2006). است یداکردهپ وسیعی
 سال در ولی بود، شده یابیاعتبار  ساالنبزرگ جمعیت برای فقط

 ایالت در را آن و داده توسعه کوکان برای را مقیاس این 7002
 در که مقیاس قبلی نسخه اساس بر دادند. توسعه آمریکا متحده

 آمریکا، آموزش تحقیقات انجمن ساالنه نشست در 7000 سال
 کودکان مورد 7001 سال درPetegem and Blieck  توسط
 این است. شدهیفتوص و یابیاعتبار  مورد زیمباوه و بلژیک
 در و است یشنهادشدهپ ایتم دوازده و عامل سه در ابتدا مقیاس

 گوناگون آماری جامعه روی بر و اضافه ها ایتم این زمان طی
 گرفت. قرار یابیاعتبار  و موردسنجش ملیتی و سنتی

 

 زیستمحیط بینیجهان بر مؤثر عوامل دو: شماره سؤال

 چیست؟
 گرفته صورت مطالعات کثرت به توجه با اخیر، دهه سه طی در
 یزیستمحیط هاینگرش سنجش و زیستمحیط آموزش حیطه در

 عوامل ترینمهم بررسی به پژوهش از قسمت این در کودکان،
 .گیردمی یموردبررس زیستمحیط بینیجهان بر مؤثر

 ویژگی از برخی محققان ی،زیستمحیط بینیجهان ازلحاظ
 مؤثر عوامل عنوانبه را قومیت و جنسیت مانند شناختی جمعیت

 قرار یموردبررس و شناسایی مورد یزیستمحیط هاینگرش بر
 مهم عوامل عنوانبه را عامل دو این مورداشاره بررسی .اندداده

 .است دانسته یزیستمحیط هاینگرش در
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Nooney et al فرد مذهبی اعتقادات بررسی با 7009 سال در 
 این به و پرداخته انآموزدانش محیط باورهای و هانگرش در

 زیستمحیط باورهای و اعتقادات توانمی که یافتهدست نتیجه
 بینیندرا و پذیرفته یرتأث آن یمذهب اعتقادات از نحوی به کوکان

  .شود مواقع مؤثر نیز
Peterson and Liu و 7001 سال در Olli and et al سال در 

 دالیلی نتوانستند عنوان، همین با پژوهشی بررسی با 7000
 و هانگرش بر اعتقادات عامل یرتأث و اهمیت بر مبنی سازگار
 .کنند پیدا یزیستمحیط یباورها

Li and Lang عوامل که بودند پژوهشگرانی از 7007 سال در 
 موردتوجه را اجتماعی و اقتصادی بافت و مسائل و خانواده درون

 یراتتأث طریق از مردم از گروه یا فرد یکآن در که قرارداد
 .است شده اجتماعی یزیستمحیط جدید رویکرد مقیاس

 دبیرستان انآموزدانش مورد در که پژوهشی در ،مثالعنوانبه
 که اندیدهرس نتیجه این به ،شدهانجام 7003 سال در ترکیه دولتی
 و زنان ،سفیدیقه و کردهیلتحص والدین با انآموزدانش
 دیگر همه از بیشتر لیبرالی، عقاید دارای والدین با انآموزدانش
 جدید رویکرد مقیاس عقاید و هانگرش دارای انآموزدانش
 (Van and et al., 2006).  هستند یزیستمحیط

 و بلژیکی ساله 00 تا 09 کودکان در هدف همین با پژوهشی در
 میان رابطه درك که رسیدند نتیجه این به شدهانجام زیمباوه
 این که است متفاوت نیز جامعه دو این بین در طبیعت و انسان
 (Dietz and et al., 1988) است فرهنگی زمینه به تفاوت

 و پذیریجامعه فرایند در نهاد ترینمهم عنوانبه وپرورشآموزش
 اهمیت باید وپرورشآموزش بنابراین، .است شدن اجتماعی

 خود سیستم را آن و کرده درك را یزیستمحیط هاینگرش
 (Li, 2008).  کند اعمال و بینیپیش
 عالی آموزش دارد، یرتأث بینیندرا که نهادهایی از دیگر یکی
 دست به را یزیستمحیط اطالعت تواندمی عالی آموزش .است
 بینیندرا مستقل و انتقادی تفکرات رواج باعث جامعه در و آورده
 .(Li and et al, 2012) شود

 است، گرفته صورت که مطالعاتی از دیگر یکیدر طرفی، از
 هیچ تعجب باکمال دانشگاهی تحصیالت سطح که شدهمشخص

 عامل یک عنوانبه تواندمی ولی نداشته را هامقیاس این در یرتأث
 شاید باشد. یزیستمحیط چهارگانه رفتارهای بینیپیش در مؤثر
 یراتتأث نداد توضیح و دادن اهمیت ،آمدهدستبه نتیجه این

 دهدمی نشان را یزیستمحیط رفتارهای و هانگرش بر آموزش
(Anger & Heineck, 2010). 

 .گیردمی صورت خانواده طریق ازبیشتر  جامعه در یدبازتول
 هم باشد داشته تواندمی فرزندان روی بر خانواده یک که یراتیتأث
 و بافت طریق از هم و باشد تواندمی ژنتیکی عامل طریق از

 اثبات محققان .یابدمی رشد آن در فرزند که فرهنگی زمینه
 گیر صورت نسلی بین انتقال طریق از تواندمی هوش که اندکرده

(Dohmen and et al, 2006) ،هم درآمد میزان همچنین 
 مورد (Chadwick & Solon, 2002) محققان توسط بینیندرا
 .است قرارگرفته ییدتأ

 هاییزمینه و هابافت دسترس، در منابع همچنین محققان،
 نیز هاآن تحصیلی پیشرفت سطح بر که یداکردهپ را خانوادگی

 هاپژوهش این در هانسل میان نابرابری یدبازتول است. مؤثر
 شدهگرفته نظر در کمتر هانسل بین انتقال این ولی یموردبررس

 فرایند این که باشد این تواندمی دالیل این از یکی است،
 فعالیت طریق از محققان .ستین گیریاندازه و مشاهدهقابل

 در نسلی بین انتقال فرایند ییدتأ بر مبنی را شواهدی داوطلبانه،
 .(Ferguson, 2006) اندیداکردهپ نیز هلند و آمریکا کشور دو

 به مادر و پدر طریق از تواندمی همچنین یزیستمحیط بینیجهان
 یفعالیت با پدر توسط انتقال فرایند این یابد. انتقال فرزندان
 و درسی غیره کتب مطالعه ،نیکیکپ تفریح، هنگام رفتار همانند،

 یابد. منتقل تواندمی خانوادگی مناقشات و موضوعات همچنین
 بینیجهان که اندکردهاشاره درستیبه همکاران و باون

 مسائل طریق از صرفاً تواندمین و نیست پایدار یزیستمحیط
 عوامل بین تعامل این توانمی اما گیرد، صورت نسلی بین انتقال
 .قرارداد یرتأث تحت را محیطی عوامل و ژنتیک
 متقابل اثرات النگ، و لی زمینه این در شدهانجام پژوهش آخرین

 را انآموزدانش بهتر درك روی بر را محیط و خانواده عامل دو
 نقش متقابل یرتأث مطالعه این بنابراین، .دهدمی قرار یموردبررس

 روی بر را سبز مدرسه و یزیستمحیط آموزش والدین، اهمیت و
 مشخص و قرارداد ییدتأ مورد انآموزدانش بینیجهان و درك
 پذیریجامعه فرایند بر متقابل یرتأث با دو عامل این که کرده

 است. داشته یرتأث زیستمحیط از آموزدانش درك و یزیستمحیط

 برای پیشنهادی گیریاندازه مدل سه: شماره سؤال

 انآموزدانش یزیستمحیط هاینگرش و باورها سنجش

 ؟چیست
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 نظر در ضمن ،سؤال به پاسخ منظوربه پژوهش، از قسمت این در
 و پیشین گرفتهانجام کارهای تمامی برای ارزش و اهمیت داشتن

 پژوهش در شده تجدیدنظر مدل پژوهش، نظری مبانی همچنین،
 و هانگرش سنجش برای مقیاس ترینکامل عنوانبه را (7000)

 مدل مفصل شرح است. کرده انتخاب یزیستمحیط یباورها
 :است ذیل قراربه مربوطه

 ,Manoli مطالعه از برگرفته پژوهش پیشنهادی ابعاد مطالعه، این

Johnson & Dunlap (7002) را یزیستمحیط هاینگرش که 
 و اقتصادی و انسان گرایی معافیت طبیعت، حقوق دسته سه به

 جدید رویکرد مقیاس پژوهش با را کرده تقسیم بحرانی
 پیشنهادی رویکرد ابعاد همچنین برای، ییدشدهتأ یزیستمحیط

 عامل تحلیل اساس بر و ترکیب ،)طبیعت و انسان رابطه بررسی(
 نسخه عنوانبه را ذیل شدهیبندطبقه مقیاس گرفته، صورت

 یزیستمحیط هایدوره اثربخشی شناخت برای پیشنهادی
 هانگرش و هایبینیجهان درك کودکان، برای شدهارائه

 و زیستیمحیط آموزش بین رابطه درك و کودکان یزیستمحیط
 است. داده ارائه کودکان، هانگرش و هابینیجهان با والدین

 هاینگرش Manoli, Johnson & Dunlap (7002) پژوهش
 ؛است ذیل شرح به و کرده تقسیم دسته سه به را یزیستمحیط

 طبیعت حقوق 

 انسان گرایی معافیت 

 بحرانی و اقتصادی 
 به کودکان برای ییدشدهتأ یزیستمحیط جدید رویکرد مقیاس

 :است ذیل شرح
 دارند زندگی حق انسان همانند حیوانات و گیاهان. 

 کنندیم زندگی زمین کره روی بر زیادی هایانسان. 

 نابودی از را زمین که هستند باهوش کافی اندازهبه مردم 
 .کنند حفظ

 کنند رعایت را طبیعت قوانین باید مردم. 

 همراه به را بد نتایجی ،شوندمی درگیر طبیعت با مردم وقتی 
 .دارد

 مدرن زندگی بد اثرات که دارد قدرت کافی اندازهبه طبیعت 
 .کند کنترل را امروزی

 طبیعت استراحت حتی قانون برای دارند فرض مردم 

 است بد طبیعت با مردم رفتار 

 چگونه طبیعت کهینا مورد در کافی طوربه باید هرروزه مردم 
 بداند باشد، توانا خود کنترل در تواندمی

 تخریب و نابودی به هایل ما ،کندمین تغییر که چیزهایی اگر 
 داریم یزودبه طبیعت در بزرگی
 انسان رابطه نوع (Li & Laung, 2012) پیشنهادی رویکرد

 ؛است ذیل شرح به و کرده بندیدسته را زیستمحیط و
 بزاریم احترام حیوان و انسان زندگی به باید ما. 

 دارد را طبیعت قانون از اطالعت انسان شخصیت. 
 به منجر کندمی وارد زیان طبیعت به انسان شخصیت 

 .شد خواهد بدی یجنتا و پیامدهای
 کند کنترل را طبیعت تواندمی انسان شخصیت. 

 انسان بردن لذت برای را پایانییب منابع تواندمی طبیعت 
 .کند مهیا

 شناخت برای که پیشنهادی مقیاس نهایی شکل یتدرنها
 درك کودکان، برای شدهارائه یزیستمحیط هایدوره اثربخشی

 بین رابطه درك و کودکان یزیستمحیط هانگرش و بینیجهان
 هانگرش و هابینیجهان با والدین و زیستیمحیط آموزش

 صورت پایایی و روایی تحلیل اساس بر ،رودمی کار به کودکان،
  .است ذیل شرح به گرفته
 و متخصصان ازنظر استفاده با ،موردنظر مدل اعتبارسنجی برای

 و سازگاری جهت پایایی و روایی تحلیل اساس بر نظرانصاحب
 است. شدهپرداخته موردنظر هایمقیاس درونی اعتبار

 جدید رویکرد مقیاس یتمآ ده گرفته، صورت تحلیل اساس بر
 بندیدسته سه در را کودکان برای ییدشدهتأ زیستیمحیط

 جدید رویکرد مقیاس یتمآ ده دیگر طرفی از است. شدهارائه
 و انسان بین ارتباط در کودکان برای ییدشدهتأ زیستیمحیط
 گرفته صورت تحلیل اساس بر (Li & Laung, 2012) طبیعت

 داشتن نظر در ضمن پژوهش بنابراین، است. شدهیبنددسته نیز
 عنوانبه را الذکرفوق شکل ها،مقیاس از هرکدام مفاهیم و معانی
 زیستیمحیط باورهای و هانگرش سنجش برای نهایی مدل

 .است کرده معرفی
 سویبه متقابل دیدگاه دو کنندهمنعکس عمده طوربه مقیاس پنج

 برای شدن قائل ارزش احترام طبیعت، و انسان بین ارتباط برقرار
 است. طبیعت به نسبت ابزاری دیدگاه یک برقراری و طبیعت
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 زیستی کودکانها و باورهای محیط(: مدل پیشنهادی برای سنجش نگرش1شکل )
 ابعاد

 و جانسون ،کانلی)

 (7002 دانلوب،

 کودکان برای تأییدشده یزیستمحیط جدید رویکرد مقیاس

 (7002 دانلوپ، و جانسون ،کانلی)

 طبیعت و انسان بین ارتباط

 (7012 النگ، و بی)

 طبیعت حقوق
 بزاریم احترام حیوان و انسان زندگی به باید ما-0 دارند زندگی حق انسان همانند حیوانات و گیاهان -0

 دارد را طبیعت قانون از اطالعت انسان شخصیت-7 کنند رعایت را طبیعت قوانین باید مردم -0

 کند کنترل را طبیعتتواند می انسان شخصیت-0 طبیعت استراحت حتی قانون برای دارند فرض مردم -2

 انسان گرایی معافیت

 کنند حفظ نابودی از را زمین که هستند باهوش کافیاندازه به دممر -9

 امروزی مدرن زندگی بد اثرات که دارد قدرت کافی اندازهبه طبیعت -1
 کند کنترل را

 بردن لذت برای را پایانیبی منابع تواندمی طبیعت -0
 کند مهیا انسان

تواند می چگونه طبیعت اینکه مورد در کافیطور به بایدهرروزه  مردم-3
 بداند باشد، توانا خود کنترل در

 بحرانی و اقتصادی

 کنندمی زندگی زمین کره روی بر زیادیهای انسان -7

 دارد همراه به را بد نتایجی ،شوندمی درگیر طبیعت با مردم وقتی -0

 است بد طبیعت با مردم رفتار -1

 تخریب و نابودی به تمایل ما ،کندمین تغییر که چیزهایی اگر -00
 داریم زودیبه طبیعت در بزرگی

 به منجرکند می وارد زیان طبیعت به انسانشخصیت  -9
 شد خواهد بدی نتایج و پیامدهای

 
 روان و محلی بازیان باید انآموزدانش هاینگرش سنجش برای

 و کرد بازگو را ها یتمآ این از یک هر کودکان، برای فهمیقابل و
 گزارش )خود هاآن رفتار مشاهده به درنهایت و مصاحبه هاآن از

 این از استفاده با پژوهشگر پرداخت. کودکان( واقعی رفتار دهی
 به آمد. خواهد نائل کودك بینیجهان درك و دریافت به ها، ایتم

 درج و باور نظام آیا که است این پی در پژوهشگر دیگر، تعبیری
 یا است بعدیتک ،یزیستمحیط مسائل از کودکان بینیجهان

 ؟چندبعدی
 یزیستمحیط بینیجهان درك باهدف مقیاس این شد یادآور باید

 یزیستمحیط آموزشی دوره اثربخشی همچنین، و کودکان
 دوره و هابرنامه برگزاری از قبل خاطر همین به است. شدهارائه

 کودکان فعلی درك سطح به آزمونپیش از استفاده با مذکور،
 یتدرنها و مذبور هایدوره ارائه از بعد تا یداکردهپ دست
 تغییر همان درواقع هادوره اثربخش میزان ،شدهارائه آزمونپس

 تغییر که شد یادآور باید البته، شود. سنجیده کودکان هانگرش در
 و دارمدت فرایندی هابینیجهان یتدرنها و باورها ،هانگرش در

 یزمانمدت در باید فرایند این باید خاطر همین به .است برزمان
 نشان خوبیبه را خود اثربخشی تا شدهیطراح اصولی و منطقی

 مقیاس نتیجه آمدن دست به از بعد ،کهینا دیگر نکته دهد.
 در را نکته این و داشت را الزم احتیاط نتایج تفسیر در مربوطه،

 مطالعه هر و ستین تعمیمقابل مطالعه این نتایج که گرفت نظر
 است خود خاص زمینه و مکانی بافت مختص گرفته، صورت

(Manoli, Johnson & Dunlap, 2007). 
 میزان جنس، رودمی انتظار پژوهشی، چنین هدف به توجه با

 امکانات به دستیابی و خانواده تحصیالت سطح خانواده، درامد
 باشد، داشته یرتأث انآموزدانش و والدین بینیجهان بر آموزشی

 به اقدام و داشته نظر در مطالعه در را عوامل این اثرات یجهدرنت
 هایفعالیت همچنین، است. کرده هاآن از یک هر یرتأث کنترل

 را کودکان دید افق بر بیندراین کردن مسافرت و سفر همچون
 به را آموزدانش که بردمی باال را احتمال این و داده گسترش
 انآموزدانش درك که رودیم انتظار کند. ترنزدیک طبیعت
 مدارس انآموزدانش درك به نسبت ،زیستمحیط از سبز مدارس

 باشد. باالتر دیگر
 یزیستمحیط هایباوری و هانگرش سنجش برای همچنین،
 لیکرت یادرجهپنج طیف قالب در مربوطه هایمقیاس کودکان،

 ،(7)مخالفم ،(0)مخالفم کامالً سطح پنج به آن مبانی بر و تدوین
 شده بندیتقسیم (0) موافقم کامالً و (0) موافقم ،(9) متوسط

 کاربردهبه ابتدایی مدارس آموزدانش در مقیاس این .است
 کیفیت اساس بر اجرا، برای را مدارس باید پژوهش .شودمی

 تجهیزات و امکانات معلمان، هایصالحیت و هایویژگی ازنظر
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 ،(D) (C) (B) (A) شامل که کند، بندیتقسیم دسته چهار به
 به بهترین از و باشد داشته نزولی سیر بندیدسته این است

 هاآن والدین و انآموزدانش سپس است. شده بندیتقسیم بدترین
 نرخ و والدین مشارکت نرخ شدند. مطالعه به شرکت به دعوت

 و پسر درصد میان این از و شده برآورد انآموزدانش مشارکت
 هم والدین میان از و شود. سنجیده مطالعه در شرکت دختر درصد
 والدین تحصیالت میزان شود. لحاظ نیز خانم و آقا درصد

 بر مدارس بندیدسته همچنین، شود. برآورد درصد، صورتبه
 نیز پسر و دختر و منطقه هر تفکیک به شدهمطرح مفاهیم اساس

 شود. ذکر
 مقیاس در انآموزدانش و والدین مقایسه ابتدا ،شدهارائه مدل در

 به همبستگی وتحلیلتجزیه انجام با ادامه در و پرداخته گانهپنج
 در نسلی بین انتقال یک آیا که شود پرداخته نکته این شخصی

 یاآ که معنا این به خیر؟ یا دارد وجود یزیستمحیط بینیجهان
 ،زیستمحیط از کودکان ادراکات و هایبینیجهان ،هاینگرش

 مدل یک سرانجام و خیر؟ یا هست وابسته هاآن مادر و پدر به
 بر والدین و سبز مدارس یراتتأث فهم برای ساختاری معادالت

 زیستمحیط با ارتباط و زیستمحیط از انآموزدانش درك روی
 شود. ترسیم

 

 گیرییجهنت و بحث
 سطح یارتقا عمده هدف دو با زیستمحیط آموزش ضرورت
 و عالقه ایجاد سپس و انآموزدانش زیستمحیط درباره آگاهی

 اساسی قانون 00 اصل .است جامعه آموزدانش قشر در مسئولیت
 اجرای لزوم بر نیز زیستمحیط بهسازی و حفاظت قانون نیز و

 شدهپرداخته محیط حفظ فرهنگ ارتقای منظوربه آموزشی برنامه
 مراجع با همکاری با زیستمحیط حفاظت سازمان و است

 هادوره تمامی در یزیستمحیط درسی برنامه گنجاندن در مربوطه
 .است شده ملزم ،زیستمحیط آموزش برنامه اجرای و تهیه و

 این در ویژه یداتتأک و صراحت و زمینه این در قانون باوجود
 و متخصصان است. نشده گرفته کاره ب قانون این ولی مورد،
 اعتقاد این بر جهان سراسر در زیستمحیط آموزش ریزانبرنامه
 سطح بودن نازل ،زیستمحیط اساسی مشکل که هستند

 عدم و زیستمحیط درباره مردم هاینگرش و هایآگاه
 در زیستمحیط آموزش است. مورد این در کافی یرساناطالع
 نگرش و آگاهی سطح یارتقا عامل ترینمهم عنوانبه مدرسه
 اعتقاد ویژه طوربه بینیندرا .است زیستمحیط مورد در جامعه

 و تریعمیق یراتیتأث مراتببه کودکان آموزش است، این بر
 کودکان در آموزشی فعالیت ،زیرا داشت. خواهد پی در را تریانیبن
 :است برخوردار مطلوب ویژگی سه از

 که دارند قرار سنی در کودکان ،شناختی و ذهنی رشد ازنظر اول:
 جدید مطلب و مسئله هر فراگیری برای کافی ذهنی آمادگی
 بسیار خود اطراف محیط به ذاتی، کنجکاوی حکمبه و رادارند
 .کنندمی توجه
 کشور، سراسر در درسی برنامه بودن یکنواخت لحاظ به :دوم

 به نسبت کودکان آگاهی بسط جهت در مطالبی گنجاندن
 و متنوع جذاب، کار یک آنان توجهجلب و پیرامون زیستمحیط
 .است ممکن

 تشکیل را کشور جمعیت از باالیی حجم سنی، گروه این :سوم
 آموزش طریق از ملی سطح در هاآن جمعی آموزش که دهندمی

 داشت. خواهد بر در را ثمربخشی نتایج طورقطعبه ،هامدرسه
 که کرد استنباط چنین توانمی ،الذکرفوق مالحظات همه بنا بر

 درك چگونگی جامعه، یک در آینده کار نیروی عنوانبه کودکان
 مسائل روی بر هاآن تصمیمات اثرات و طبیعت به نسبت هاآن

 .گیردمی قرار یرتأث خود جامعه و اطراف و محیط به مربوط
 در را طبیعت به احترام و قدردانی تصورات ی،زیستمحیط آموزش

 تا کندمی کمک آموزدانش به طریق این از و دهدمی ترویج مردم
 سازگاری همچنین ،زیستمحیط و طبیعت مورد در دانش بتواند

 آموزش اساس و اصل بنابراین، بیاموزد. را محیط با رفتاری
 طبیعت با ارتباط در انآموزدانش به کمک درواقع یزیستمحیط
 پارادایم تغییر در اساسی رویکرد یک درواقع رویکرد این .است

 ینهدرزم و دانشگاهی هدایت و رهبری با یزیستمحیط توسعه
 یهاسازمان ،مثالعنوانبه .است زیستمحیط شناسیجامعه

 در توانمی را یزیستمحیط آموزش گذاران،سیاست و المللیبین
 زمینه، این در پایدار توسعه به دستیابی هاآن هدف که گرفت نظر

 جهت المللی،بین و ملی سطح در هایکنفرانس برگزاری به اقدام
 در استکهلم اعالمیه از 31 توصیه .اندکرده نگرش این ترویج
 آموزش و شده، نامیده یزیستمحیط آموزش توسعه 0327 سال

 هایبحران حل در مهم عناصر از یکی عنوانبه را یزیستمحیط
 یونسکو بعد به زمان آن از است. شدهگرفته نظر در یزیستمحیط

 آموزشی هایسیستم طورکلیبه و مدارس از متحد ملل سازمان و
 تغییر ان،آموزدانش یزیستمحیط آگاهی افزایش و یجترو برای

 هایمهارت توسعه ،زیستمحیط به نسبت هاآن نگرش
 و یزیستمحیط مشکالت وتحلیلتجزیه طریق از یزیستمحیط
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 دفاع و کمک ،زیستمحیط از حفاظت در مشارکت تسهیل
 در هم هزامرو بنابراین، .(UNESCO, 1997) کندمی جانبههمه

 این توسعهدرحال کشورهای در هم و یافتهتوسعه کشورهای
 آموزش ترویج و توسعه برای و قرارگرفته موردتوجه مسئله
 انجام را مختلفی ریزیبرنامه و گذاریسیاست خود یزیستمحیط

 .اندداده
 انآموزدانش یزیستمحیط یباورها و هانگرش از ارزیابی در

 و گراییذهنی به گرایش ،هاچالش و مشکالت ترینمهم مدارس،
 و ارزیابی در عدالت از اطمینان رعایت ،گراییعینیت از شدن دور

 ستا انآموزدانش از ارزیابی گزارش نتایج در امنیت تضمین
(OECD, 2013). گیریاندازه که دهدمی رخ زمانی شرایط این 

 برای آنان و نباشد ارزیابان دسترس در سنجشقابل و ملموس
 کار، این .شوند متوسل خودساخته ذهنی معیارهای به ارزیابی
 و حرکات حالتی، چنین در .سازدمی آمیزمخاطره بسیار را ارزیابی

 و شودمی مشاهده نظارتی سازمان در فردی و ایسلیقه رفتارهای
 بسیار نظارت در بندیرتبه معیار نبود و شدن قائل تبعیض امکان

 در دقیق و گیریاندازهقابل یهامقیاس از استفاده است. محتمل
 بنابراین، افزود. ارزیابی سرعت و دقت ،وضوحبه توانمی ارزیابی،

 یک باید انآموزدانش یزیستمحیط هاینگرش ارزیابی برای
 تدوین گیریاندازهقابل و منطقی عینی، دقیق، ارزیابی سامانه
 .شوند

 باورها هایگیریاندازه برای مدلی معرفی باهدف حاضر پژوهش
 برای را مقیاسی ان،آموزدانش یزیستمحیط هاینگرش و

 برای نیازسنجی منظوربه کودکان هاینگرش باورها و سنجش
 هایدوره اثربخشی سنجش و زیستیمحیط آموزش ریزیبرنامه

 پژوهش است. داده ارائه زیستیمحیط آموزش برای برگزارشده
 معرفی با ،پیشین تحقیقات نداد قرار یموردبررس طریق از حاضر
 یزیستمحیط هاینگرش سنجش برای هایمقیاس کردن
 و ترینجامع معرفی به آن، بر مؤثر عوامل و انآموزدانش
 یزیستمحیط هاینگرش و باورها هایگیریاندازه مدل ترینمهم

 مدل مدل، شدهمعرفی مدل .است پرداخته انآموزدانش
 سه طرح با مدل .است (Li & Laung, 2012) شده یدنظرتجد

 که را کودکان یزیستمحیط باورهای و هانگرش ترکیبی، مقیاس
 .است داشته عرضه و شناسایی هستند، کیفی خصوصیات درواقع

 و (Manoli, Johnson & Dunlap, 2007) ترکیبی مدل این
 و کودکان برای ییدشدهتأ یزیستمحیط جدید رویکرد مقیاس
 مدل .است (Li & Laung, 2012) طبیعت و انسان بین ارتباط

 هایدوره اثربخشی سنجش برای یمقیاس عنوانبه پیشنهادی
 و بینیجهان درك کودکان، برای شدهارائه یزیستمحیط
 آموزش بین رابطه درك و کودکان یزیستمحیط هانگرش
 به کودکان، هانگرش و هابینیجهان با والدین و زیستیمحیط

 سنجش برای پژوهش کهینا از حاکی نتایج .رودمی کار
 مدل بعد سه ان،آموزدانش یزیستمحیط باورهای و هانگرش

(Manoli, Johnson & Dunlap, 2007) حقوق عنوان تحت 
 نظر در را بحرانی و اقتصادی و انسان ییگرا یتمعاف طبیعت،

 با مذکور ابعاد از هرکدام سنجش برای بعدی مرحله در و داشت
 برای ییدشدهتأ یزیستمحیط جدید رویکرد هایمقیاس از استفاده
 سیامق و (Manoli, Johnson & Dunlap, 2007) کودکان
 ،Li & Laung, ) (2012 طبیعت و انسان بین ارتباط رویکرد

 هایمقیاس دارای مذکور رویکرد دو از هرکدام نمود. اقدام
 سنجش برای نظرانصاحب توسط که باشندمی ایچندگانه

 شده یابیاعتبار  و بندیدسته کودکان، یزیستمحیط هاینگرش
 اصلی ابعاد به نسبت کودکان نگرش سنجش برای است.

(Manoli, Johnson & Dunlap, 2007)، دور هایمقیاس 
 مقیاس و (Manoli, Johnson & Dunlap, 2007) رویکرد

(Li & Laung, 2012) مطابق است. قرارگرفته مورداستفاده 
 و نهایی مدل ،است شدهارائه مقاله نوشتیپ در که( 0) شکل

 است. شدهیمترس نظرانصاحب توسط شده یابیاعتبار 
 و زیستمحیط همگانی آموزش جامع برنامه تدوین باوجود

 سازمان بین مشترك همکاری نامهتفاهم امضای ینچنهم
 آموزش موضوع ،وپرورشآموزش وزارت و زیستمحیط حفاظت
 رسمی نظام در است. نداشته چندانی پیشرفت زیستمحیط

 شودمین تدریس جداگانه صورتبه زیستمحیط آموزش آموزش،
 ندارد. وجود مدارس در آن تدریس برای نیز محکمی تعهد و

 مفاهیم از اندکی تعداد تنها که دهدمی نشان درسی کتب تحلیل
 درسی کُتب در پراکنده صورتبه زیستمحیط آموزش به مربوط

 و یزیستمحیط هایآگاهی میزان از اطمینان برای است. شدهدرج
 بازدیدی است کافی ،زیستمحیط آموزش به مربوط هایفعالیت

 از درصد چند شود مشاهده تا گیرد انجام مدارس از یکی از
 نگرندمی جدی صورتبه یزیستمحیط مسائل آموزش به معلمان

 تعهد ند.ایمنمی زیستمحیط آموزش مسائل درگیر را خود و
 آموزش موفقیت عوامل از زیستمحیط به نسبت معلمان
 دوره در معلمان که است حالی در این و است زیستمحیط

 در بنابراین، .کنندینم دریافت زمینه این در آموزشی ،معلمیتترب
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 و مدار آینده منعطف، جامع، منطقی، منسجم، برنامه هیچ کشور
 ریزیبرنامه به اقدام ساختاری و بنایی زیر صورتبه که عملیاتی

 این که است حالی در این ندارد. وجود باشد، کرده زیستمحیط
 در و شروع پیش هامدت از دنیا، پیشرفته کشورهای در کار

 برنامه و طرح ترینمهم .باشندمی خود شکوفایی و تکمیلی مرحله
 .است سبز مدارس مفهوم دنیا سطح در کار این برای الزم

 یزیستمحیط و آموزشی یانمتصد و گذارییاستس بنابراین،
 صورتبه همآن یزیستمحیط آموزش و ترویج برای باید کشور

 عملیاتی و راهبردی ریزیبرنامه ارائه به باید بنیانی و ایپایه
 ریزیبرنامه اول مرحله اولویت که داشت نظر در با کنند.

 داتیته و هافرصت منابع، محدودیت، آگاهی منظوربه نیازسنجی
 هایگیریاندازه برای مدلی معرفی باهدف مربوط مدل .است

 برای را مقیاسی ان،آموزدانش یزیستمحیط هاینگرش و باورها
 برای نیازسنجی منظوربه کودکان هاینگرش و باورهای سنجش

 دوره اثربخشی سنجش و زیستیمحیط آموزش ریزیبرنامه
 امید این به است. داده ارائه زیستیمحیط آموزش برای برگزارشده

 حرکت و موجود وضع به نسبت را (رانیمد ،مسئولین) اعضا که
 بیترغ هابرنامه و کیفیت تیوضع بهبود و مطلوب وضع سمت به
  .کند قیتشو و
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Abstract 

Environmental education is one of the most important factors in promotion of public awareness about the 

environment. In particular, educating children will have a deeper impact. This study aims to present a model 

for evaluating environmental beliefs and attitudes of students and the factors influencing them. The proposed 

model has three scales. We studied past research, organizational experiences and viewpoints of experts on 

environmental education. In addition to offering a scale to measure environmental attitudes of students and 

the factors influencing them, we introduce a comprehensive and important model for such task. This research 

falls in the descriptive-review category. The results indicate the usefulness of taking three dimensions of the 

Manly, Johnson and Donloob model (2007) comprising the rights of nature, human liberty, and economic 

and critical aspects. To measure any of these dimensions it is necessary to use the approved environmental 

approach for children of Manley, Johnson and Dunlop (2007) and those concerning the relationship between 

man and nature offered by Lee and Long (2012). 
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