خالصٍ گسارش ارزضيابي طرح آمًزش زيست محيطي
در مذارس مقطع ابتذايي ضُراصفُان(محيط يار)

تٕشوض اصّی ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ ٔحیط صیؼت ،تغییش سفتبس صیؼت ٔحیطی جبٔؿٞ ٝذف ،اص
طشیك افضایؾ دا٘ؾ صیؼت ٔحیطی  ٚثشاٍ٘یختٗ ٍ٘شؽ ٞبی حبٔی ٔحیط صیؼت اػت

 .ثش٘بٔٝ

آٔٛصؽ ٔحیط صیؼت دس ٔذاسع ٔمطؽ اثتذایی ؿٟش اصفٟبٖ اص جّٕ ٝفؿبِیت ٞبی آٔٛصؿی ٚ
ثٙیبدی اداس ٜوُ حفبغت ٔحیط صیؼت اصفٟبٖ دس ػبَ تحصیّی

 1389-90ثٛد و ٝث ٝطٛس

ٌؼتشدٛ٘ ٜاحی پٙجٍب٘ ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ؿٟش اصفٟبٖ سا دس ثش ٌشفت  .ثٙٔ ٝػٛس اسصؿیبثی ایٗ
طشح دا٘ؾ صیؼت ٔحیطیٍ٘ ،شؽ ص یعت ٔحیطی  ٚسفتبس صیؼت ٔحیطی دا٘ؾ آٔٛصاٖ لجُ ٚ
ثؿذ اص اجشای طشح ػٙجیذ ٜؿذ.
جٟت اجشای ایٗ پظٞٚؾ اص طشح آصٔبیـی پیؾ آصٔ ٚ ٖٛپغ آصٔ ٖٛثب ٌش ٜٚوٙتشَ ث ٝدِیُ
تٛا٘بیی دس وٙتشَ ٔتغیش ٞبی اؾتجبس دس٘ٚی اػتفبدٌ ٜشدیذ  .حذالُ حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثشای طشح ٞبی
آصٔبیـی ٘ 15فش دس ٞش ٌشٔ ٜٚی ثبؿذ و ٝثب تٛج ٝث ٝایٗ و ٝآصٔٛد٘ی ٞب دا٘ؾ آٔٛصاٖ پبیٞٝبی اَٚ
تب پٙجٓ ٔمطؽ اثتذایی ثٛد٘ذ دس وُ ؿبُٔ ٘ 75فش ٌشدیذ ٘ 75 ٚفش ٘یض ثش اػبع ٌضیٙؾ صٚج ٞبی
ٕٞتب ثشای ٌش ٜٚوٙتشَ ا٘تخبة ؿذ .ث ٝطٛس وّی ایٗ ٕ٘٘ 150 ٝ٘ٛفشی یىجبس دس پیؾ آصٔ ٚ ٖٛیىجبس
دس پغ آصٔٛٔ ٖٛسد اسصؿیبثی لشاس ٌشفت .سٚؽ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی خٛؿٝای چٙذ ٔشحّٝای ثٛد.
اثضاس يسدآٚسی اطالؾبت ٔصبحجٞ ٝبی ؾٕیك  ٚپشػـٙبٔٔ ٝصبحجٞ ٝب ثب ٔذیشاٖ  ٚساثطبٖ
ٔحیط صیؼت اػت  ٚپشػـٙبٔ ٝؿبُٔ ٔمیبع ٞب یی دس ٔٛسد دا٘ؾٍ٘،شؽ  ٚسفتبس صیؼت ٔحیطی
دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػت  .دس ثؿذ دا٘ـی؛ ضشٚست حفبغت اص پٛؿؾ ٌیبٞی ،حیٛا٘بت ،دسختبٖ ،فضبی
ػجض ،ضشٚست تٛٙؼ صیؼتی ،خطشات آِٛدٌی صٛتیٛٔ ،اد ثبصیبفتٛٔ ،اد تجضی ٝپزیش  ٚضشٚست
حفع الی ٝاصٖ  .دس ثؿذ ٍ٘شؿی؛ تبویذ ثش ٘مؾ ٞش فشد دس حفع ٔحیط ،تبویذ ثش ٘مؾ ٔ ٕٝٞشدْ ثش
حفع ٔحیط ،ایجبد دغذغٞ ٝبی صیؼت ٔحیطی ،تٛٙؼ صیؼتی ،آِٛدٌی صٛتی  ٚتبویذ ثش ػّطٝ
ٌشی ا٘ؼبٖ ثش طجیؿت  .دس ثؿذ سفتبسی؛ صشف ٝجٛیی دس ٔصشف آة ٌ،بص ،ثشقٙٔ ٚ،بثؽ ٔحذٚد،
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حفبغت اص حیٛا٘بت  ٚپبویضٌی ٔحیط دس ٘ػش ٌشفت ٝؿذ ٓٞ .چٙیٗ ٔتغیش ٞبی دٌٔٛشافیه ؿبُٔ
ػٗٔ ،ؿذَ ،تحصیالت ٚاِذیٗ ِ... ٚحبظ ٌشدد .تجضی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜب تٛػط ٘شْافضاس  ٚ SPSSثب
اػتفبد ٜاص ٔحبػجٔ ٝیبٍ٘یٗ ،آصٔٞ ٖٛبی پبسأتشیه ٔ ...ٚ tحبػجٌ ٝشدیذ.

وتایج حاصل از ایه ارزضیابی وطان داد داوص زیست محیطی داوص آمًزاوی کٍ مذارس آوُا در
طرح آمًزش زیست محیطی مطارکت ومًدٌ اوذ در مقایسٍ با مذارسی کٍ در ایه طرح مطارکت
وىمًدٌ اوذ افسایص یافتٍ است ،وگرش آوُا بٍ مسایل زیست محیطی وگرش مثبت تر ی ضذٌ است ي در
عمل مالحظات زیست محیطی را بُتر رعایت می کىىذ.
ٕٞچٙیٗ ثشسػی  ٜای جذاٌب٘ ٝدس ٔٛسد ٔذاسع ٘ـبٖ داد ایه تفايت در مذارسی کٍ بروامٍ َایی از
قبیل؛ زوگ سالمت ،زوگ ًَای پاک ،ومایطگاٌ کتاب سبس ،ماوًر ديچرخٍ سًاری ي  .....داضتٍ اوذ
ي فعالیت َای بیطتری ومًدٌ اوذ بٍ طًر چطمگیرتری ظاَر ضذٌ است.
ثشسػی ٞب دس ٔٛسد پبیٞ ٝبی تحصیّی ٘یض حبوی اص آٖ اػت داوص آمًزان پایٍ ايل کٍ برای
وخستیه سال يارد فضای علمی  -اجتماعی مذرسٍ ضذٌ ان د تحت تاثیر ایه آمًزش َای زیست
محیطی بٍ طرز ومایاوی قرار گرفتٍ ي وسبت بٍ داوص آمًزان پایٍ ايل مذارسی کٍ در ایه طرح
مطارکت وىمًدٌ اوذ ،داوص زیست محیطی افسين تری یافتٍ اوذ ،وگرش مطلًب تری وسبت بٍ محیط
داروذ
زیست پیذا کردٌ اوذ ي رفتار مُرباواوٍ تری با محیط خًیص .
ایٗ ٘تیج٘ ٝمؾ ٔذاسع سا دس استمبء فش ًٙٞصیؼت ٔحیطی  ٚثشػبخت ٛٞیت ٞبی ٔؼئٛال٘ ٝتش
دس ثشاثش ٔحیط صیؼت سا فض ٖٚتش ٔی ػبصد.

٘تبیج دیٍش اسصؿیبثی ٘ـبٍ٘ش آٖ اػت و :ٝایه طرح در رفتار داوص آمًزان بٍ يیژٌ دغذغٍ
َای زیست محیطی َمچًن صرفٍ جًیی در مصرف برق ،مىابع محذيد ،حفاظت از حیًانا ت تغییرات
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قابل تًجُی را ایجاد ومًدٌ است ي تًاوستٍ است ایه باير را در داوص آمًزان ایجاد کىذ کٍ برای
است
سالمت کرٌ زمیه آوُا می تًاوىذ وقص آفریه باضىذ ي ضىاخت آوُا را از بازیافت ارتقاء دادٌ .
گر چٍ ايه ارزضيابي حکايت از تغيير مطلًب داوص،وگرش ي رفتار ز یست محيطي دارد لکه در آگا ٌ ی بخطي در
مًرد مسائلي َمچًن ضريرت تىًع زيستي ،خطرات آلًدگي صًتي  ،ضريرت حفظ اليٍ ازن ،ضريرت حفاظت از پًشش
َای گياَي ي درختان ،تغيير وامحسًس است  .در ايىجا ايه سًال مطرح است کٍ چرا عليرغم ظرفيت َای آمًزضي در
مذارس ي آمادگي داوص آمًزان در فراگيری در زميىٍ ايه مخاطرات زيست محيطي مُم ،تغييرات اوذک است؟

پبػخ دس اطالؾبت تىٕیّی جٕؽ آٚسی ؿذ ٜاص طشیك ٔصبحجٞ ٝب ثب ٔذیشاٖ  ٚساثطبٖ صیؼت
ٔحیطی ٌ ٚضاسؽ ٞبی ٘بغشاٖ طشح اػت؛ ثش٘بٔٞ ٝبی فٛق ثش٘بٔ ٚ ٝجب٘جی و ٝدس ط َٛػبَ
خٛد دا٘ؾ

تحصیّی 90-89تٛػط ٔذیشاٖ  ٚساثطبٖ ٔحیط صیؼت  ٚیب ثب ٞذایت آٟ٘ب تٛػط

آٔٛصاٖ صٛست ٌشفت ٝدس ٔٛس د ؿٙبػبیی ٔٛاسدی ٕٞچ ٖٛفشایٙذ ثبصیبفت ،صشف ٝجٛیی دس ٔصشف
ثشق ٔ ٚحذٚدیت ٔٙبثؽ ثٛد ٜاػت ِٚی دس ٔٛسد ٔؼبئّی ٕٞچ ٖٛتٛٙؼ صیؼتی ،خطشات آِٛدٌی
صٛتی  ،ضشٚست حفع الی ٝاصٖ  ،ضشٚست حفبغت اص پٛؿؾ ٞبی ٌیبٞی  ٚدسختبٖ فؿبِیت ا٘ذن
ثٛدِ ٜزا تبثیش ٌزاسی ثش دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘یض ا٘ذن اػت.
ایٗ أش ث ٝدٔ ٚؼئّ ٝثش ٔی ٌشدد ؛ یىی آٖ و ٝاطالؾبت خٛد ٔؿّٕبٖ ٔ،ذیشاٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ دس
ٔؼبئُ ٔزوٛس ا٘ذن اػت ثٙبثشایٗ آٔٛصؽ ٔؿّٕبٖ ٔ،ذیشاٖ  ٚساثطبٖ ٔحیط صیؼت

دس صٔیٝٙ

ٔٛاسدی ٕٞچ ٖٛضشٚست تٛٙؼ صیؼتی ،خطشات آِٛدٌی صٛتی  ،ضشٚست حفع الی ٝاصٖ ،ضشٚست
حفبغت اص پٛؿؾ ٞبی ٌیبٞی  ٚدسختبٖ ثبیذ دس ساع آٔٛصؽ صیؼت ٔحیطی لشاس ٌیشد ٞ .ش چٙذ
اداس ٜوُ حفبغت ٔحیط صیؼت اػتبٖ اصفٟبٖ لجُ اص اجشای طشح دس ٌشدٕٞبیی تٛجیٟی ٚیظٜ
ٔذیشاٖ  ٚساثطبٖ ٔحیط صیؼت ث ٝایٗ أش ٔجبدست ٚسصیذ ِٚی ؿٛاٞذ حبوی اص آٖ اػت و ٝایٗ
لجیُ آ ٔٛصؽ ٞبی ٔحذٚد سا ثبیذ ٌؼتشؽ داد  ٚدس ػطح ٔؿّٕبٖ ٘یض اجشا ٕ٘ٛد

 .وبس ٌشٞ ٜٚبی

تخصصی ث ٝآٖ اختصبف داد  ،ثٛدجٞ ٝب یی ثشای آٖ تؿییٗ ٕ٘ٛد ٕٞ ٚبیؾ ٞب ٌ ٚشدٕٞبیی ٞبی
غٙی تشی ثش پب وشد  ،تب اثتذا خٛد ٔؿّٕبٖ ٔ ،ذیشاٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ دس فضبی ٌفتٍ ، ٛآٌبٞی ٞبی
ؾٕیك تشی ٘ؼجت ثٔ ٝؼبئُ صیؼت ٔحیطی پیذا وٙٙذ  ٚػپغ فشایٙذ ا٘تمبَ ث ٝدا٘ؾ آٔٛص وٝ
ثشای ٔؿّٕبٖ ػ ٚ ُٟثؼیبس وبسػبص اػت غٙی تش صٛست پزیشد.
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اص ػٛیی ٌفتٙی اػت فؿبِیت ٞب ی اسصؿٕٙذ ا٘جبْ ٌشفت ٝتٛػط ٔذیشاٖ ٚدس ٔذاسع ثذٞ ٖٚیچ
ثٛدج ٝاختصبف یبفت ٝث ٝایٗ أش ثٛد ٜاػت  .دٌشٌ٘ٛی ا سصؿٕٙذی و ٝأشٚص ؿبٞذ آٖ ٞؼتیٓ
حبصُ فؿبِیت ٞبی خبِصب٘ ٝایٗ ؾضیضاٖ ثب دػت ٞبی خبِی اػت  .أیذ اػت ثب اختصبف ثٛدجٝ
ٞبی تؿشیف ؿذ ٜثشای آٔٛصؽ ٞبی صیؼت ٔحیطی ٚیظٔ ٜؿّٕبٖ  ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ دػتبٖ پشتٛاٖ أب
خبِی آٟ٘ب سا ثب ٌشٔی ثیـتشی ثفـبسیٓ.
٘ىت ٝپبیب٘ی الصْ ث ٝرن س آٖ اػت و ٝفؿبِیت ٞبی صٛست

ٌشفت ٝخبسج اص ثش٘بٔ ٝدسػی دا٘ؾ

آٔٛصاٖ ثٛد ٜاػت  ٚثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝتٟٙب  1/5دس صذ اص ٔحتٛای وُ ٔٙبثؽ دسػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ
ٔمطؽ اثتذایی ث ٝطٛس ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ  ٚجضئی ثٔ ٝؼبئُ صیؼت ٔحیطی ٔی پشداصد و ٝاص
٘ػش ویفیت  ٚغٙبی ٔطبِت ٘یض د س حذ ضؿیفی اػت ضشٚست ٌٙجب٘ذٖ ٔطبِت ثیـتش  ٚغٙی تش دس
ٔحتٛای ٔٙبثؽ دسػی اص ضشٚسیبت اػت.

ٔجشی پشٚطٜ
ؾػیٕ ٝاِؼبدات ؾجذاِّٟی
(ؾضٞ ٛیئت ؾّٕی دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس اصفٟبٖ)
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